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Ludwisarze z dziada pradziada
Maciej Felczyński to ósme już pokolenie rodu, któ-
ry od początku XIX wieku zajmuje się ludwisar-
stwem. Jego babcia Waleria (rocznik 1918) prosi
Boga, by pozwolił jej doczekać 2008 roku, gdy Fel-
czyńscy będą obchodzić dwusetlecie znanej w
świecie odlewni dzwonów. To najstarsza rodzinna
firma w Polsce.

W należącej do Janusza i Macieja Felczyńskich
ludwisarni w Przemyślu odlewano dzwony przed
każdą niemal wizytą papieża w Polsce. To najstar-
sza rodzinna firma w Polsce.

Jej dzwony rozbrzmiewają w Europie, Afryce,
obu Amerykach, Azji, a nawet w Australii. Lud-
wisarstwo to szczególny zawód - wszystko robi
się tradycyjnymi metodami, a ich tajniki przecho-
dzą z pokolenia na pokolenie. - Tego nie da się
przekazać ustnie czy opisać. Ludwisarstwo moż-
na poznać tylko przez lata praktyki. Tak jak przed
dwoma wiekami nadal do wyrobu dzwonów uży-
wamy gliny, stopów metali i łajna końskiego - mó-
wi Janusz Felczyński, który od 1972 roku kieruje
firmą, wpierw z matką Walerią, ostatnio - z sy-
nem.
Felczyńscy są wierni tradycji i w tym tkwi ich si-

ła. Są jednak w uprzywilejowanej sytuacji, bo po-
za nimi niewiele osób w Polsce i na świecie zna
się na dzwonach. Jedyną nowością są montowane
na zamówienie urządzenia elektroniczne, które
umożliwiają sterowanie dzwonem bez pociągania
za liny.

Niespełna trzydziestoletni Maciej Felczyński,
absolwent wydziału odlewnictwa Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Krakowie, od stycznia tego ro-
ku stał się oficjalnie współwłaścicielem Odlewni
Dzwonów Janusz Felczyński i Spółka. - Ta "spół-
ka" to właśnie ja. Zastąpiłem babcię Walerię, która
przeszła na emeryturę.

Emerytką jest zresztą tylko w papierach. Tak
naprawdę, to ona steruje w biurze firmą. Gdy syn
z wnukiem wyjeżdżają, babcia prowadzi całą bu-
chalterię. Odbiera telefony, umawia klientów. - To
moje życie. Z dzwonami jestem związana od
czwartego roku życia, czyli gdzieś od początku
lat dwudziestych - opowiada.

Najmłodszy z rodu zapewnia, że nie będzie
ostatnim pokoleniem ludwisarzy. Jego córka jest
jeszcze zbyt mała, by zrozumieć, że jej los pewnie
też będzie związany z dzwonami. W drodze jest
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zresztą następny potomek: może będzie syn.
Początki były w Kałuszu

Wszystko zaczęło się od Michała Felczyńskiego. Z
rodzinnych przekazów wynika, że pochodził z
Wielkopolski. Na początku XIX wieku trafił na
Kresy, do Kałusza (dzisiejsza Ukraina). Znajdo-
wała się tam kopalnia soli, była też duża kolonia
niemiecka. Najprawdopodobniej ściągnął do Ka-
łusza wraz z Niemcami - opowiada babcia Wale-
ria.

W 1808 roku Michał Felczyński założył firmę
zajmującą się odlewaniem dzwonów. Był pier-
wszym ludwisarzem w tej części Europy. Przez
wiele lat nie miał jednak stałego warsztatu.Jeździł
od parafii do parafii i na miejscu odlewał dzwo-
ny. Stały zakład w Kałuszu otworzył dopiero jego
syn, też Michał, w 1854 roku. Rodzinną firmę prze-
jął syn Franciszek, a po nim jego czterej synowie:
Ludwik, Michał, Jan i Kajetan, którzy kierowali
spółką Odlewnia Dzwonów Bracia Felczyńscy Ka-
łusz. Przed pierwszą wojną światową Felczyń-
skim przybyła mocna konkurencja niemiecka, któ-
ra korzystała ze znacznych ulg rządowych, ale
Felczyńscy byli jedyną polską firmą i tym walczy-
li z konkurencją.

Kałusz to było niewielkie, typowo kresowe
miasteczko. Wielonarodowe: żyli tam Polacy, Nie-
mcy, Żydzi i Ukraińcy. Felczyńscy stanowili jego
elitę. Najbogatsi w miasteczku, cieszący się ogrom-
nym poważaniem w okolicy. - Na pogrzeb moje-
go teścia Michała Felczyńskiego w 1938 roku zje-
chała cała okolica. Był ksiądz rzymskokatolicki,
grekokatolicki i rabin, a orszak pogrzebowy cią-
gnął się przez całe miasteczko - wspomina Waler-
ia Felczyńska, wówczas studentka Uniwersytetu
Lwowskiego im. Jana Kazimierza.

Każdy z  braci miał w Kałuszu okazałą willę i
dodatkowo kamienicę, którą wynajmowali na
sklepy i mieszkania. Nic dziwnego, że wielu drob-
nych odlewników podszywało się pod szyld Fel-
czyńskich. Przypomina o tym zapis z  albumu wy-
danego przed II wojną światową: "Zdarzają się
przypadki podszywania się innych osób pod na-
szą firmę oraz wysyłania do parafii rzekomo na-
szych przedstawicieli o podobno brzmiących na-
zwiskach" - ostrzegano.

Odlewnia w Przemyślu
Jeszcze przed pierwszą wojną światową najstar-
szy z  braci, Ludwik, przeniósł się z Kałusza do
Przemyśla, gdzie z dwoma znajomymi otworzył
odlewnie dzwonów przy ulicy Borelowskiego.
Współpracował z trójką braci z Kałusza - była to
wspólna firma Odlewnia Dzwonów Bracia Fel-
czyńscy Kałusz-Przemyśl.

Obie odlewnie istniały do września 1939 roku.
- W Kałuszu "wyzwoleńcza" Armia Czerwona
pierwsze, co zrobiła, to zarekwirowała odlewnię -
wspomina Janusz Felczyński. Teściową Walerii -
Katarzynę - wraz z dwiema córkami Ireną i Jad-

wigą Sowieci wywieźli na Sybir. Wróciły w 1946
roku. W Przemyślu to samo z zakładem zrobili
Niemcy. Bracia Kajetan i Jan przedostali się z Ka-
łusza do Ludwika w Przemyślu. Podczas okupa-
cji Felczyńscy prowadzili zakład ślusarski, gdzie
wytwarzali podkowy dla koni.

Po wojnie Ludwik Felczyński wraz z Eugeniu-
szem Felczyńskim (ojcem Janusza) reaktywowali
zakład. Najgorsze czasy były jednak dopiero
przed nimi. W 1955 roku władza ludowa zabrała
im rodzinny majątek. Dopiero po październiko-
wej odwilży w 1956 roku Eugeniusz Felczyński w
drewnianej szopie w podprzemyskich Kuńkow-
cach wznowił na dziko odlewanie dzwonów.No-
wy własny zakład w Ostrowie pod Przemyślem
zbudował dopiero w 1971 roku. Rozbudował go
już Janusz Felczyński, absolwent Politechniki
Krakowskiej.

Pod kontrolą SB
- W PRL to był najgorszy z możliwych biznesów.
Nie dość, że prywatny, to jeszcze robiliśmy dla
kościołów. Ciągłym kontrolom, domiarom, wizy-
tom funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa nie
było końca - wspomina Janusz.

Najbardziej odczuwali brak materiałów, zwła-
szcza cyny. Procedura jej zakupu była wielce skom-
plikowana. Felczyński składał prośbę do ówczes-
nego biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka,
znienawidzonego przez władze ludowe za anty-
komunistyczną postawę i masowe budowanie
świątyń. Biskup "problem cyny" poruszał w Ko-
misji Wspólnej Episkopatu i Rządu. Potem spra-
wa trafiała do Rady Ministrów, która o 20 proc.
obcinała zapotrzebowanie, a Felczyński z gotów-
ką jechał do magazynu na Śląsku. Gdy się zjawiał,
dyrektor dostawał białej gorączki i prosił sekreta-
rza POP, żeby zdecydował, czy wydać cynę na
dzwony. Sekretarz znowu zmniejszał zamówie-
nie. - W 1989 roku sami zadzwonili do mnie z tej
hurtowni, że mają cyny pod dostatkiem i w każ-
dej chwili mogę ją kupić. Pojechałem, a tam w
magazynie mój stary znajomy, sekretarz partii.
Nie omieszkałem zauważyć, że nareszcie jest na
właściwym miejscu - opowiada Janusz Felczyński.

Felczyńscy robili dzwony niemal na każdy
przyjazd papieża. W 1984 roku wykonywali za-
mówienie parafii w Świdniku. Tuż po śmierci
księdza Jerzego Popiełuszki do Felczyńskiego
przyjechał tamtejszy proboszcz z prośbą, by zmie-
nić napis na dzwonie. Zaproponował, by napisać:
"Dzwon poświęcony ks. Jerzemu Popiełuszce za-
mordowanemu przez Wojewódzki Urząd Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych".

- Ciarki mnie przeszły, pot oblewał, ale się zgo-
dziłem - wspomina Janusz. SB dowiedziało się o
zmianie napisu dopiero po poświęceniu dzwonu
w Świdniku z udziałem m.in. Lecha Wałęsy. - Na-
stępnego dnia odwiedziło mnie dwóch esbeków i
żalili się, że zrobiłem im przykrość i mają teraz
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kłopoty. Większej satysfakcji się nie spodziewa-
łem - dodaje.

Przemyska odlewnia była non stop pod obser-
wacją SB. Kiedyś przyjechała kręcić film amery-
kańska telewizja NBC. Funkcjonariusze nie chcieli
się zbytnio pokazywać i skryli się tuż obok w rze-
paku. - Amerykanie przy okazji sfilmowali też
tych szpicli ukrywających się z lornetkami w rze-
paku. Później kasetę z filmem zaniosłem szefowi
przemyskiej SB - wspomina Felczyński. Jeden z
dzwonów SB nawet "aresztowało", żeby go nie by-
ło można dostarczyć do Warszawy przed wizytą
papieża. Felczyński posłużył się podstępem -
dzwon dotarł na miejsce i to w asyście milicyj-
nych samochodów.

Sentymentalna podróż na Kresy
W 1991 roku Waleria i Janusz Felczyńscy wybrali
się do Kałusza. Do miejscowej cerkwi, bo kościoła
rzymskokatolickiego już nie było, zawieźli spec-
jalnie odlany dzwon. To była sentymentalna wy-
prawa: chcieli zobaczyć, co zostało z ich majątku.
- Wszystko się zachowało. W budynkach dawnej
odlewni znajdowały się magazyny, a na dziedziń-
cu targowisko - mówi Waleria.

Przywitano ich serdecznie. Sprowadzono na-
wet jakiegoś potomka Felczyńskich, o którym
wcześniej nie słyszeli. W jednej z ich kamienic

mieściła się siedziba KGB. - To była już wolna
Ukraina i KGB się właśnie wyprowadzało. Po mia-
steczku poszła plotka, że przyjechaliśmy odebrać
majątek - opowiada Janusz Felczyński. Nie starają
się o to, ale piętnaście lat temu wystąpili o rekom-
pensatę za majątek pozostawionyzaBugiem. I cze-
kają.

Firma rozwija się dobrze. Do przemyskiej lu-
dwisarni przyjechała właśnie delegacja z Ukrainy
po dziesięć dzwonów do tamtejszych parafii. Mie-
li je odebrać w grudniu, ale zajęci byli pomarań-
czową rewolucją. Ukraina i inne kraje byłego
ZSRR to dziś najwięksi odbiorcy przemyskich
dzwonów. Dużo kupują Węgrzy, Słowacy, Skan-
dynawowie i parafie w Afryce. Nadal największy
jest jednak rynek polski. Choć buduje się mniej
kościołów, wiele parafii wymienia dzwony.

Janusz Felczyński pracę w ludwisarni dzieli z
innym zamiłowaniem - polowaniami. Felczyńscy
już w Kałuszu dzierżawili tereny pod polowania.
- Nawet ja na nich bywałam, ale nie strzelałam -
zwierza się Waleria. Tylko najmłodszy z rodu Ma-
ciej nie przepada za strzelbą. Ojciec tym się spec-
jalnie nie martwi, bo, jak mówi - myśliwych jest
dziś więcej niż zwierzyny. •

JÓZEF MATUSZ
Rzeczpospolita nr 72/2005 r.

Z KART HISTORII
FIZYKA I SPOÒECZNIKOSTWO

Przedstawiciele nauk ßcis¬ych, technicznych cz´sto wykazujå pasje spo-
¬ecznikowskie. Widaç to wyra≈nie na przyk¬adzie trzech pokole˜ jednej z

rodzin inΩynierskich.
Dr Wac¬aw Werner (1879-1948), absolwent
Wydzia¬u Matematyczno-Fizycznego we Fry-
burgu, wieloletni wyk¬adowca fizyki na Poli-
technice Warszawskiej. W Ksi´dze Pamiåtko-
wej tej uczelni z lat 1915-25 znajdujemy za-
pis: Od roku 1918 prowadzony zosta¬ przez
dr. Wac¬awa Wernera wyk¬ad fizyki prakty-
cznej, najpierw dla Wydzia¬u Chemii, a na-
st´pnie dla Wydzia¬u Budowy Maszyn i Ele-
ktrotechniki. W spisie osobowym podano: st.
asystent od 1915. Kierownik Katedry Fizyki -
1946. Docent etatowy. W 1948 Rada Wydzia-
¬u Chemicznego wyståpi¬a o mianowanie pro-
fesorem tytularnym.

W archiwum Politechniki Warszawskiej
widnieje taka oto charakterystyka sporzå-
dzona przez prof. Tadeusza Wojno: Oddany
nauce i nauczaniu, ma wiele zas¬ug w dzie-
jach fizyki w Polsce.

Dr Werner b´dåc jednoczeßnie przez wie-
le lat nauczycielem gimnazjalnym bra¬ udzia¬

w przygotowywaniu programøw nauczania w
szko¬ach ßrednich i opracowywaniu nowych
podr´cznikøw szkolnych. W latach 20. zor-
ganizowa¬ w Warszawie pierwszå mi´dzyszkol-
nå pracowni´ fizycznå przy ul. Jezuickiej, wy-
posaΩonå w pe¬ny zestaw przyrzådøw do de-
monstracji i çwicze˜ uczniowskich. NaleΩa¬
do wspø¬za¬oΩycieli Towarzystwa Fizycznego
(1919 r.), w ktørym po przekszta¬ceniu w
Polskie Towarzystwo Fizyczne zosta¬ cz¬on-
kiem Zarzådu G¬øwnego w latach 20. oraz
w latach 1934-38. Wspø¬redagowa¬ czasopis-
ma Wektor oraz Fizyka i chemia w szkole,
opracowywa¬ audycje dla Polskiego Radia
((1947 r.). W latach 1949-51, juΩ po ßmierci
profesora, wydano drukiem z pozostawio-
nych r´kopisøw ksiåΩk´ "Fizyka dla wszyst-
kich"; jej cz´ßci to: "O si¬ach i ruchach",
"W¬asnoßci mechaniczne materii", "Nauka o
cieple", "Elektrycznoßç i magnetyzm" (wszy-
stkie wyd. Atlas-Wroc¬aw).
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Rodzinna siedziba Wernerøw w podwar-
szawskim Brwinowie. W duΩym ogrodzie pi´-
trowy budynek z czterospadowym dachem i
gdyby nie brak frontonu z kolumnami by¬by
to typowy dworek szlachecki. Dom wybudo-
wa¬ w latach 1913-14 prof. Wac¬aw Werner.
Obecni domownicy to nasz inΩynier mecha-
nik z Ωonå Martå z Jurowskich, z zawodu
magister chemii. Oboje så emerytami, ale
na brak zaj´ç nie narzekajå. MåΩ jest kro-
nikarzem rodziny, ostatnio przygotowa¬ i od-
da¬ do druku obszerne, 400-stronicowe opraco-
wanie pt. "Korzenie". W ramach Towarzys-
twa Przyjaciø¬ Brwinowa organizuje cykl im-
prez kulturalnych, m.in. wieczory poezji i
muzyki. ˚ona dzia¬a aktywnie w diakonii
Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warsza-
wie.

Serdecznie i goßcinnie przyj´ty mia¬em
okazj´ zaznajomiç si´ bliΩej z tymi ciekawy-
mi lud≈mi. Okaza¬o si´ na miejscu, Ωe rodz-
ina Wernerøw jest skoligacona nie tylko z
Norblinami, ale i z familiå Schuchøw, o ktø-
rej pisa¬em osobno w art. "Prosto z Drezna"
(PT 2-3'02). Matkå inΩyniera Wernera by¬y
Zofia, cørka inΩ. Adolfa Wiktora Schucha,
zarzådcy warszawskiej stacji filtrøw. Wßrød
krewnych St. Wernera nie brakowa¬o inΩy-
nierøw. Stryj jego Jan (1873-1907), inΩynier
po Politechnice w Rydze zmar¬ w m¬odym
wieku na gru≈lic´. Starszy brat, Stanis¬awa
Witold (1911-1942), inΩynier-rolnik, absol-
went SGGW, przed wojnå pracowa¬ jako adi-
unkt, wraz z Ωonå Mariå Krystynå, asysten-
tkå, w Katedrze Hodowli Zwierzåt Wydzia¬u
Rolnego Uniwersytetu Pozna˜skiego. Jak pi-
sze autor w rodzinnej sadze: do pracy w
uczelni pozna˜skiej zaangaΩowa¬ go prof.
Zygmunt Moczarski, cieszåcy si´ w ßwiecie
zas¬uΩonå s¬awå (....) Witold okaza¬ duΩy tal-
ent dydaktyczny w prowadzeniu çwicze˜,
jak i w wyk¬adach, ktøre mu profesor zleci¬.
Podjå¬ prac´ naukowå na temat mechaniki
pracy konia. Witold konstruowa¬ dynamome-
try, ktøre montowa¬ koniom do kopyt, aby
rejestrowa¬y przebieg si¬, z jakimi w czasie
pracy ko˜ oddzia¬ywuje na pod¬oΩe". Pod-
czas okupacji pracowa¬ na prowincji jako
zast´pca zarzådcy folwarku Regøw w majå-
tku pod D´blinem.

Najm¬odszym z Ωyjåcych Wernerøw jest
Tadeusz (ur. 1942), inΩynier-elektronik, pra-
cownik firmy Oticon rozprowadzajåcej w
kraju aparaty s¬uchowe. Po studiach polite-
chnicznych zwiåza¬ si´ z powstajåcym wtedy

Syn profesora, inΩ. mechanik Stanis¬aw
Werner (ur. 1914), absolwent PW, oprøcz
wielu publikacji w czasopismach fachowych
i wspø¬pracy z Radiem jest autorem trzech
ksiåΩek popularyzatorskich, wßrød ktørych
najwi´kszy rozg¬os zyska¬o "500 zagadek z
fizyki", wznawiane kilkakrotnie w latach 60.
przez wydawnictwo "Wiedza Powszechna".
Jak si´ przekona¬em, inΩ. Werner odziedzi-
czy¬ po ojcu nie tylko zainteresowanie fizy-
kå, ale i ¬atwoßç pisania i redagowania. W
opublikowanym "Wspomnieniu o Wac¬awie
Wernerze" przytacza rozmow´ z ojcem, z
ktørej wynika, Ωe niewiele brakowa¬o, aby i
przysz¬y profesor uko˜czy¬ studia inΩynier-
skie zamiast uniwersyteckich. Ojciec w 1902
r. zda¬ na Politechnice w Darmasztadzie egza-
min pø¬dyplomowy i dopiero wtedy zmieni¬
kierunek studiøw. Dlaczego? B´dåc synem
dyrektora duΩego zak¬adu przemys¬owego w
Warszawie, nie chcia¬ ißç w ßlady ojca i kie-
rujåc zak¬adem tym samym uczestniczyç w
rozstrzyganiu trudnych sporøw i konfliktøw
mi´dzy za¬ogå i dyrekcjå.

Kim by¬ zatem ojciec profesora fizyki, a
dziadek inΩyniera-autora wspomnie˜? August
Teodor Werner (1836-1902), bo o niego cho-
dzi, to wspø¬w¬aßciciel powsta¬ej w 1893 r.
Spø¬ki Akcyjnej Fabryk Metalowych "Norblin",
Bracia Buch i T. Werner z siedzibå przy ul.
¸elaznej. Tej samej fabryki, ktørej mury oca-
la¬y z wojny i powstania i mieszczå obecnie
teatr "Prezentacje" oraz Muzeum Techniki. 

By¬ z zawodu z¬otnikiem, a dzi´ki ma¬Ωe˜-
stwu z cørkå Wincentego Norblina, Albertynå,
objå¬ firm´ i warsztat z¬otniczy, nb. nie je-
dyny b´dåcy jego w¬asnoßciå. Rodzina Nor-
blinøw to nie tylko fabrykanci. Z niej wywo-
dzi si´ znany i ceniony swego czasu artysta
malarz i ilustrator ksiåΩek Stefan Norblin
(1892-1946), zmar¬y w Stanach Zjednoczo-
nych, ostatni wspø¬w¬aßciciel warszawskiej
fabryki o tym nazwisku.

InΩ. Stanis¬aw Werner jest z zawodu me-
chanikiem-technologiem. W 1940 r. z¬oΩy¬
prac´ dyplomowå pt. "W¬asnoßci mechani-
czne bråzøw berylowych". Pracowa¬ przez 30
lat jako projektant budowy odlewni. Poczå-
tkowo zatrudniony w odlewni fabrycznej po-
zna˜skich zak¬adøw Cegielskiego (asystent,
kierownik odlewni), najd¬uΩej (1956-80) jako
specjalista od odlewnictwa w Biurze Proje-
ktøw "Prozmet", a nast´pnie w Biurze Proje-
ktøw "Prodlew". W tym ostatnim awansowa¬
do stanowiska generalnego projektanta.



KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY 
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – maj 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 Organizacja Kontakt Telefon 

Poniedziałek Chór im. Paderewskiego W. Garlicka 731-6376 
Poniedziałek Grupa taneczna „Polanie” - próba E. Pohl 722-4951 
Wtorek ZHP Szczep „Jutrzenka” - zbiórka K. Rudak      248-8590 
Wtorek ZHP Drużyna harcerzy „Turnia” - zbiórka M. Gorzkowski 823-6649 
Wtorek (1-szy lub 2-gi) SPK, pogadanki historyczne J.A. Dobrowolski 733-5161 
Wtorek (3-ci) Stowarzyszenie Inżynierów Polskich (SIP)-referat / wykład L. Zielińska 721-8238 
Wtorek (4-ty) Polski Instytut Naukowy w Kanadzie (PINK)-referat / wykład D. Iglewska 685-1946 
Środy Ottawski Klub Teatralny (O. Klub Teatr.) S. Kielar 828-0225 
Środa (1-sza) Klub „Białe Orły” – zebranie zarządu L. Pękalski 733-2888 
Środa (1-sza) Stowarzyszenie Twórców w Ottawie (Stow. Twórców) B. Gajewski 259-5015 
Środa (2-ga) SPK, zebranie zarządu P. Nawrot 820-7582 
Środa (3-cia) SPK, pogadanka krajoznawcza J. Dubiel 829-8309 
Środa (3-cia) Rada Parafialna Świętego Jacka - zebranie Sekretariat 230-0804 
Środa (4-ta) Chór im. Paderewskiego – zebranie zarządu A. Michałowska 226-6793 
Czwartek Stowarzyszenie Polskich Seniorów „Ognisko” J. Rudowicz 728-1375 
Czwartek (3-ci lub 4-ty) SPK, film historyczny J. Rudowicz 728-1375 
Piątek (4-ty) Fundacja Dziedzictwa Polskiego (Fund. Dziedz. Pol.) J. Semrau 741-5465 

Po bliższe informacje prosimy kontaktować się z organizatorami 

IMPREZY PLANOWANE NA ROK 2005 
Data Impreza Organizatorzy Kontakt Telefon 

3 maj „Polskie obozy dla uchodźców  w Afryce       
Wschodniej podczas Drugiej Wojny Światowej” 

Koło SPK Nr 8: Danuta 
i Sylwester Krzaniak 

J.A. Dobrowolski 733-5161 

8 Święto 3-go Maja – Msza Święta i Akademia Pol. Szkoła Licealna K. Kieliszkiewicz 739-7301 
12 Walne Zebranie Wyborcze Członków SIP Lidia Zielińska 721-8238 
15 Spektakl poetycko – muzyczny: „Dwie Miłości - 

Melodia Słowa” 
Fed. Polek Ogniwo 8 E. Zadarnowska 739-8663 

19 Film Fundacji AK:„Powstanie Warszawskie 1944 r.” Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
22 Pierwsza Komunia Święta Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
29 Święto Bożego Ciała Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
29 IV Konkurs Talentów Polskich Fund. Dziedzictwa Pol. E. Michałowska 739-7003 
31 "King i Królik - Korespondencja Zofii i Melchiora 

Wańkowiczów" – wieczór autorski 
SPK, PINK: Aleksandra
 Ziółkowska-Boem 

J.A. Dobrowolski 733-5161 

12 czer. Bierzmowanie: Ks. Tadeusz Nowak, OMI Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
18  VII Festiwal Polski Klub „Białe Orły” i SPK L. Pękalski 733-2888 
23  Film: „Ziarno zroszone krwią” Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
26 Uroczystość Jubileuszy Małżeńskich Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
10 lip. Tradycyjny piknik członków SPK i SIP Koło SPK Nr 8 i SIP P. Nawrot 820-7582
13 sier. Bankiet z okazji Święta Wojska Polskiego Koło SPK Nr 8 P. Nawrot 820-7582
14 Msza Święta z okazji Święta Wojska Polskiego Koło SPK Nr 8 P. Nawrot 820-7582

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

http://www.kpk-ottawa.org/


polskim przemys¬em komputerowym. Jego
staΩ zawodowy w latach 1965-91 okreßla kil-
kuletnia praca w Instytucie Maszyn Matema-
tycznych, a nast´pnie w Oßrodku Bada˜
przy Zak¬adach "Era", gdzie przepracowa¬
prawie 20 lat , aΩ do roku 1991, kiedy to
zak¬ad ten uleg¬ likwidacji.

Tadeusz Werner, syn zmar¬ego inΩyniera
Witolda Wernera (w chwili ßmierci ojca by¬
niemowl´ciem), naleΩy do typowych w tej
rodzinie spo¬ecznikøw. Wraz z matkå Mariå
z Januszewskich Wernerowå prowadzili dzia-
¬alnoßç na rzecz ociemnia¬ych przy koßciele
ßw. Marcina na Piwnej. Oboje towarzyszyli

SSPPKK  --  KKOOÒÒOO  NNRR..88
zaprasza na pokaz filmu Fundacji AK

PPoowwssttaanniiee  WWaarrsszzaawwsskkiiee
11994444  rr..

Data: 19 maja (czwartek) 2005 r. 
Godz. 19:30 
Miejsce: Dom Polski SPK,379 Waverley St

SSPPKK  --  KKOOÒÒOO  NNRR..88
oraz

PPIINNKK
zapraszajå na spotkanie z

dr Aleksandrå
Ziø¬kowskå-Boem,

autorkå wielu ksiåΩek, na temat
ostatnio wydanej:

King i Krølik
Korespondencja Zofii

i Melchiora Wa˜kowiczøw
Data: 31 maja (wtorek) 2005 r. 
Godz. 19:30 
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St 
Po programie Ko¬o Pa˜ przy SPK za-
prasza na kaw´ i ciastka.

SSPPKK--KKOOÒÒOO  NNRR  88  
zaprasza na pogadank´ historycznå

pp. Danuty i Sylwestra
Krzaniak

PPoollsskkiiee  oobboozzyy  
ddllaa  uucchhoodd≈≈ccøøww  ww  AAffrryyccee

WWsscchhooddnniieejj  
ppooddcczzaass  DDrruuggiieejj  WWoojjnnyy

ÍÍwwiiaattoowweejj
Data: 3 maja(wtorek) 2005 r.
Godz. 19:30 
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St 
Po programie Ko¬o Pa˜ przy SPK zapra-
sza na kaw´ i ciastka.

GRATULACJE
dla

kol. WOJCIECHA REMISZA
Z wielkå przyjemnoßciå donosimy, Ωe kol. W. Remisz zosta¬ wybrany na
cz¬onka eksluzywnej organizacji zawodowej Fellow of the Canadian Society
for Civil Engineering (FCSCE). Wr´czenie dyplomu b´dzie mia¬o miejsce 3
czerwca 2005 r. podczas mi´dzynarodowej konferencji CSCE w Toronto.

Kol. Remisz jest ponadto cz¬onkiem innej eksluzywnej organizacji zawo-
dowej Designated Consulting Engineer (tylko 2000 cz¬onkøw w Ontario).

Pragniemy røwnieΩ przypomnieç, Ωe kol. Remisz jest czynnym
cz¬onkiem polonijnej spo¬ecznoßci w Ottawie i kilkakrotnie by¬
Przewodniczåcym Oddzia¬u SIP Ottawa.

Zarzåd SIP
Oddzia¬ Ottawa
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ociemnia¬ym na wakacjach, opiekowali si´
nimi bezinteresownie. Prowadzili teΩ biblio-
tek´ ksiåΩek møwionych.

Elektronik T. Werner to ostatni przedsta-
wiciel m´skiej linii rodu. Na nim ko˜czå si´
pokolenia "po mieczu".

Podwarszawski dom Wernerøw wiele prze-
szed¬ i niejedno widzia¬. By¬y lata (1920-30),
kiedy parter domu profesor odståpi¬ na po-
trzeby miejscowej szko¬y powszechnej. Na
pi´trze domu zamieszka¬ nawet nauczyciel.
To przyjßcie z pomocå szkole, pozbawionej
w¬aßciwej siedziby, zgadza¬o si´ z rodzinnå
dewizå, ktørå moΩna okreßliç jako "Pomagaj
innym". W czasie zaj´cia domu przez szko¬´
profesor z rodzinå mieszka¬ w Warszawie.
Czynsz za wynajem budynku przeznaczy¬
nie na w¬asne potrzeby, lecz na fundusz do-
Ωywiania dzieci szkolnych.

O postawie patriotycznej profesora do-
wiød¬ m.in. fakt, iΩ kategorycznie odrzuci¬
propozycj´ przyj´cia volkslisty. I on, i ca¬a
rodzina zaangaΩowa¬a si´ w prac´ konspira-
cyjnå. By¬ nauczycielem fizyki na tajnych
kompletach m.in. w gimnazjum Tymi˜skiej
przy ul. Krølewskiej, bra¬ udzia¬ w pracach
Rady G¬øwnej Opieku˜czej, a potem Komi-
tetu Pomocy Spo¬ecznej, ratujåc g¬odnych i
bezdomnych. W domu w Brwinowie mießci¬
si´ punkt kolportaΩu prasy podziemnej. Od-
bywa¬y si´ tu zbiørki harcerskie i çwiczenia
AK. Trafili tu takΩe uchod≈cy z obozu prze-
siedle˜czego w pobliskim Pruszkowie. Kto
si´ w domu pojawi¬, dostawa¬ ¬yΩk´ strawy,
kåt i opiek´ na jakiß czas. We wszystkich
tych dzia¬aniach uczestniczy¬o dwoje m¬od-
szych dzieci, a takΩe druga Ωona profesora,
Jadwiga.

Osobna historia dotyczy ukrycia w domu
Wernerøw preparatu radowego, b´dåcego w¬a-
snoßciå Towarzystwa Naukowego Warszaw-
skiego. Oto prof. Ludwik Wertenstein, pocho-
dzenia Ωydowskiego, ktøry sam si´ ukrywa¬
w tych okolicach, uzyska¬ zgod´ na to od
ojca. Preparat przekazany przez niego zosta¬
zamkni´ty w bryle o¬owiu i w ten sposøb
zabezpieczony przed wykrywaczami promie-
niowania, a nast´pnie wmurowany w ßcian´
domu w piwnicy. Po wojnie Towarzystwo
odebra¬o "depozyt" z pisemnym podzi´ko-
waniem. Sprawa by¬a opisana w “Proble-
mach" 2'65 w artykule poßwi´conym pami´-
ci prof. Wertensteina.

InΩynier Stanis¬aw Werner tak wspomina
ojca i domowå atmosfer´: W rodzinie nie

by¬o w zwyczaju ujawniania na co dzie˜
uczuç, zw¬aszcza tych g¬´bszych i sllniej-
szych. Brak czu¬ostkowoßci nie wyklucza jed-
nak serdecznoßci. Ca¬e Ωycie ojca po ßmierci
Ωony by¬o ukierunkowane troskå o dzieci.
Ojca uwielbialißmy, ale to nie by¬ kumpel,
jakim cz´sto bywajå dzisiejsi ojcowie. Jak
mia¬o si´ do ojca interes, to naleΩa¬o wejßç
cichutko do gabinetu, gdzie pracowa¬, sta-
nåç przy drzwiach i czekaç. Dopiero jak si´
odezwa¬, zapyta¬ o co chodzi, to si´ do nie-
go podchodzi¬o, ca¬owa¬o w r´k´ i wy¬uszcza-
¬o rzecz, o ktørå chodzi. Wychowywa¬ przy-
k¬adem, a nie kazaniem i reprymendå.
Uczy¬ skromnoßci. Gdy w naszych szko¬ach
by¬y zbiørki na jakieß godne cele, umia¬ byç
hojny, ale na nasze utrzymanie przeznacza¬
tylko tyle, Ωeby starczy¬o na zwyczajne po-
Ωywienie, bez zb´dnych luksusøw. Uczy¬ ob-
cowaç ze sztukå, opery nie lubi¬, ale chodzi¬
z nami na koncerty, na wystawy obrazøw, a
takΩe do teatrøw na wartoßciowe sztuki.

W rodzinnym muzeum Wernerøw napo-
tykamy wartoßciowe pamiåtki. Jednå z nich
jest ilustrowana biblia Lutra, wydanie o¬tar-
zowe z roku 1862, zawierajåce Stary i Nowy
Testament w j´zyku niemieckim, z do¬åczo-
nymi odr´cznymi wpisami; dat urodzin, ßlu-
bøw i pogrzebøw poszczegølnych cz¬onkøw
familii. Drugå - srebrny serwis sto¬owy, wew-
nåtrz poz¬acany, zdobny misternå ornamen-
tykå. Serwis zosta¬ wykonany przez dziadka
inΩyniera Augusta Teodora i zaprezentowany
komisji przy egzaminie mistrzowskim w fa-
chu z¬otniczym. Biblia lutera˜ska to zakup
dokonany przez tego samego dyplomowa-
nego z¬otnika, ktøry naleΩa¬ do trzeciego po-
kolenia Wernerøw, przyby¬ych do Polski z
Bawarii. Pierwszym by¬ Samuel Fryderyk
Werner (1762-1836), fabrykant myd¬a osiad¬y
w Pozna˜skiem. Brak bliΩszych danych o
drugim - Janie Bogobojnym (Fürchtegott),
ktøry Ωy¬ w latach 1795-1861. Jego synem
by¬ dziadek naszego inΩyniera.

Rozglådajåc si´ w domu Wernerøw trud-
no nie dostrzec starych i mocno juΩ nadw-
er´Ωonych mebli i sprz´tøw. Dom teΩ w nie
najlepszym stanie. Ale gdzie i u kogo zna-
le≈ç ßrodki na remont? Budynek ten jest
wart konserwacji choçby ze wzgl´du na swå
przesz¬oßç i na ofiarnoßç spo¬ecznå jego
mieszka˜cøw.

Bogdan Brøzda
Przeglåd Techniczny nr 8/2002 r.
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Trzyosobowy zespó¬ z Wroc¬awia - Tomasz Wa-
wrzyniak, Pawe¬ Gawrychowski, Jakub Òopu-
sza˜ski (wszyscy z III roku informatyki i mate-
matyki) - trudno by¬o wypatrzy¬ w wielkiej sali,
gdzie trwa¬y zawody i rozstawiono stanowiska
78 reprezentacji najlepszych uczelni ßwiata.
KaΩdy team mia¬ komputer, pi´ç godzin czasu i
dziesi´ç trudnych zada˜ do rozwiåzania. Liczy¬
si´ oczywißcie czas, ale ßlepy poßpiech nie by¬
wskazany, bo s´dziowie naliczali 20 minut kary
za b¬´dne rozwiåzanie. WaΩna by¬a teΩ odpor-
noßç psychiczna i silne nerwy, bo post´py kon-
kurentów by¬y widoczne na bieΩåco. Jeßli stu-
denci poradzili sobie z jakimß zadaniem, wr´cza-
no im kolorowy balonik. Kiedy uderzenie w
gong zako˜czy¬o zawody, a ich uczestnicy wy-
chodzili z sali, Tomek wyglåda¬ niczym uliczny
sprzedawca baloników - trzyma¬ ich w r´ku aΩ
siedem. Tylko studentom z Szanghaju uda¬o si´
rozwiåzaç o jeden problem wi´cej. - A to prze-
cieΩ nasz debiut w ßwiatowych fina¬ach - cie-
szyli si´ wroc¬awianie.

BBiittwwaa  uummyyss¬¬óóww
Mi´dzynarodowe Zawody w Programowaniu

Zespo¬owym stowarzyszenia ACM (Association
for Computing Machinery) to najstarsze, najwi´-
ksze i najbardziej prestiΩowe zmagania w tej
dziedzinie, nazywane cz´sto "bitwå umys¬ów".
W tym roku w eliminacjach wzi´¬o udzia¬ po-
nad 4 tys. trzyosobowych zespo¬ów z 1600 uni-
wersytetów i 71 krajów. Do fina¬ów przyståpi¬o
78 uczelni, w tym dwie z Polski - z uniwersyte-
tów Warszawskiego i Wroc¬awskiego.

Zawody organizowa¬ uniwersytet Jiao Tong
w Szanghaju. Chi˜czycy potraktowali rywaliza-
cj´ bardzo prestiΩowo. - Ca¬å uczelni´ postawili
na g¬owie i wszystko podporzådkowali temu, by
wy¬oniç zespó¬, który wygra. I rzeczywißcie zdo-
byli g¬ówny puchar - opowiada prof. Jan Madey,
który wraz z prof. Krzysztofem Diksem prowa-
dzi¬ zespó¬ UW Warszawskie Soko¬y.

Warszawiacy - Szymon Aceda˜ski (I rok in-
formatyki i matematyki), Tomasz Idziaszek (III
rok) oraz Jacek Jurewicz (IV rok) - rozwiåzali
pi´ç zada˜ i uplasowali si´ na 17. miejscu. Byli
troch´ zawiedzeni, bo w regionalnych elimina-
cjach wyraßnie pokonali kolegów z Wroc¬awia.
Tym razem mieli gorszy dzie˜ i znale≈li si´ o
krok od podium (wr´czano bowiem po cztery
z¬ote, srebrne i bråzowe medale).

Warszawski zespó¬ naleΩa¬ do grona fawory-
tów – juΩ wczeßniej reprezentanci stolicy ßwi´-
cili triumfy, choç w innym sk¬adzie. Trzy lata

temu zdobyli z¬oto, a w zesz¬ym roku bråzowy
medal. Ponadto od 11 lat nieprzerwanie startu-
jå w finale, czym pochwaliç si´ mogå tylko dwie
inne uczelnie na ßwiecie - kanadyjski Uniwer-
sytet Waterloo z Ontario oraz Virginia Tech z
USA.

- Sukcesy polskich programistów z pewnoß-
ciå nie så przypadkiem, chyba Ωe wierzymy w
cuda - powiedzia¬ mi prof. William Poucher z
Baylor University, który od lat szefuje zawodom.

JJaakk  ww  ppeerrppeettuuuumm  mmoobbiillee
Fina¬y w Szanghaju to kontynuacja ßwietnej
passy ostatnich lat. Absolwent Uniwersytetu
Warszawskiego Tomasz Czajka (od roku w Pur-
due University) trzy razy z rz´du zwyci´Ωa¬ w
indywidualnych mistrzostwach ßwiata progra-
mistów zwanych Top Coder. Wyståpi¬ teΩ w te-
gorocznym finale w Santa Clara w Kalifornii
wraz z kolegami z warszawskiej uczelni: Toma-
szem Idziaszkiem, Erykiem Kopczy˜skim i Mar-
cinem Michalskim. Wprawdzie tym razem Ωa-
den z Polaków nie triumfowa¬, ale wielkim suk-
cesem by¬o juΩ to, Ωe aΩ czterech z nich znalaz¬o
si´ w wåskim gronie 24 finalistów, którzy så wy-
¬aniani spoßród ponad 50 tys. rywalizujåcych
programistów.

Eliminacje do Top Coder (nast´pny fina¬ za
pó¬ roku) odbywajå si´ nieprzerwanie w inter-
necie. W tej chwili na czele wciåΩ niezawodny
Tomek Czajka, ale po pi´tach depczå mu m¬od-
si koledzy z Warszawy. - Studenci Uniwersytetu
Warszawskiego zdobyli juΩ ¬åcznie tyle punk-
tów, Ωe od kilku tygodni prowadzå w klasyfikacji
zespo¬owej Top Coder i pozostawili w tyle s¬yn-
nå politechnik´ MIT czy Uniwersytet Stanforda.
Z kolei w punktacji narodowej plasujemy si´ na
drugim miejscu za USA, wyprzedzajåc takie po-
t´gi, jak Niemcy, Kanada, Rosja, czy Chiny - mó-
wi prof. Madey.

A to wcale nie koniec d¬ugiej listy sukcesów.
Studenci z Politechniki Pozna˜skiej od czterech
lat zgarniajå g¬ówne nagrody w mi´dzynarodo-
wym konkursie CSIDC (organizowanym przez
Computer Society) na najlepszy projekt infor-
matyczny, ßwi´cå teΩ triumfy w europejskim
konkursie Microsoftu, zaß kilka dni temu Jan
Wróbel - student trzeciego roku krakowskiej
AGH - zwyci´Ωy¬ w zawodach Linux Scholars
Challenge organizowanych przez IBM.

To samonap´dzajåcy si´ mechanizm. Ci,
którzy wygrywajå, zach´cajå innych, by równieΩ
spróbowali swych si¬ - wyjaßnia prof. Madey.

Piotr Cießli˜ski, 
Gazeta Wyborcza 07-04-2005 r.

Polska wyrasta na informatycznå pot´g´
Zespó¬ Uniwersytetu Wroc¬awskiego zdoby¬ w Szanghaju srebrny medal w akademickich

mistrzostwach ßwiata w programowaniu. Warszawscy studenci nie majå zaß sobie równych
w kultowych zmaganiach programistów Top Coder
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W miejscu, gdzie jego dziadek podkuwa¬ ko-
nie, Antoni Gacek prowadzi dziß firm´ sto-
sujåcå najnowoczeßniejsze rozwiåzania tech-
niczne
- Nie moglißmy sobie pozwoliç na zakup
know-how. Wszystko, co robimy, opiera si´
na naszych w¬asnych rozwiåzaniach - mówi
Antoni Gacek. - Z czasem uda¬o nam si´
osiågnåç poziom ßwiatowy.

Przed kilku laty jedna z czterech wielkich
firm produkujåcych uszczelnienia mechani-
czne, niemiecki Burgmann, wy¬oΩy¬a karty
na stó¬. Antoniemu Gackowi, w¬aßcicielowi
przedsi´biorstwa Anga w Kozach, zapowiedzia-
no: - Albo was wykupimy, albo zniszczymy. 
- A ja nic. Dalej par¬em do przodu - wspo-
mina Gacek. 
W ten sposób plany obcego kapita¬u spali¬y
na panewce i Anga wchodzi dziß do UE ja-
ko spó¬ka rodzinna, z tradycjå si´gajåcå
trzech pokole˜. 

KKuucciiee  ww  KKoozzaacchh
Zacz´¬o si´ od podkuwania koni. Poprzedni-
czkå firmy – naleΩåcej do nielicznych pol-
skich przedsi´biorstw rozwijajåcych w¬asny-
mi si¬ami produkcj´ high-tech - by¬a ku≈nia,
którå dziadek Antoniego Gacka wybudowa¬
przy drodze z Wilamowic do Bielska-Bia¬ej.
Jego biznesplan sprawdzi¬ si´ znakomicie.
Drogå, zw¬aszcza w dni targowe, ciågn´¬y
setki furmanek i koni gubiåcych podkowy.
Ojcu Antoniego Gacka uda¬o si´ przeprowa-
dziç firm´ przez najtrudniejsze lata realnego
socjalizmu. Potem jednak, po jego ßmierci,
ku≈nia opustosza¬a. 

- Ma¬o mia¬em sentymentu do tych sta-
rych narz´dzi i technologii, pociåga¬a mnie
deska kreßlarska i nowe konstrukcje. Zainte-
resowa¬em si´ ku≈niå dopiero pod kåtem
biznesu - przyznaje Antoni Gacek. 

Absolwent Politechniki Ílåskiej, przez wie-
le lat pracownik fabryki reduktorów w Biel-
sku, zas¬ynå¬ szeroko jako jeden z czo¬o-
wych na Podbeskidziu racjonalizatorów. JuΩ
jako szef produkcji, z obiecujåcymi perspek-
tywami awansu, doszed¬ do wniosku, Ωe ów-
czesnej rzeczywistoßci nie moΩna zracjonali-
zowaç. 
- Nie mog¬em juΩ wytrzymaç w tym syste-
mie. Czu¬em, Ωe mam zwiåzane r´ce - wyja-
ßnia. 
Dzi´ki dzia¬alnoßci racjonalizatorskiej mia¬
troch´ usk¬adanych pieni´dzy. Tyle, by star-
czy¬o na wybudowanie domu w stanie suro-
wym. Za ma¬o, Ωeby go wyko˜czyç, w sam
raz, Ωeby kupiç troch´ maszyn i na nowo

otworzyç ku≈ni´. Zaczyna¬ w 1981 r. z dwo-
ma pracownikami. O kuciu koni nie by¬o
juΩ mowy. Zak¬ad przybra¬ profil mechani-
czny i zajmowa¬ si´ us¬ugami dla ludnoßci,
okolicznych warsztatów samochodowych,
duΩych przedsi´biorstw pa˜stwowych. Wßród
nap¬ywajåcych coraz liczniej zamówie˜ tra-
fi¬a si´ robota szczególna - zlecenie na rege-
neracj´ uszczelnie˜ mechanicznych z kopal-
ni Manifest Lipcowy, obecnie Zofiówka. W
ten sposób, w¬aßciwie przypadkiem, pojawi¬
si´ temat, który postawi¬ Ang´ na nogi, a z
czasem uczyni¬ z niej jednå z najnowocze-
ßniejszych firm przemys¬owych w Polsce. 

Termin "uszczelnienia mechaniczne" nie
przemawia szczególnie do wyobra≈ni. Jednak
wbrew pozorom "uszczelnienia" niewiele ma-
jå wspólnego ze znanå powszechnie uszczel-
kå. Så to skomplikowane, cz´sto wyrafino-
wane technicznie urzådzenia, wykonane z
najlepszych materia¬ów, waΩåce czasem na-
wet kilkadziesiåt kilogramów. Ich konstrukcja
i jakoßç decyduje w znacznej mierze o spra-
wnoßci wszystkich urzådze˜ z wa¬em obro-
towym, takich jak wirówki, mieszalniki, kom-
presory, dmuchawy. Najwi´ksi odbiorcy usz-
czelnie˜ to energetyka, przemys¬ spoΩywczy,
chemiczny i petrochemiczny. Najprostsze
kosztujå po par´ dolarów, cena najbardziej
skomplikowanych przekracza 15 tys. dolarów.
By¬a to i jest dziedzina niszowa, zarówno
pod wzgl´dem technologicznym, jak ryn-
kowym. Nawet za czasów PRL uszczelnienia
kupowano cz´sto w krajach zachodnich, a
ich producenci z krajów RWPG nie mogli
na ogó¬ liczyç na taryf´ ulgowå. Wczeßniej-
sze próby uruchomienia na wi´kszå skal´
produkcji w Polsce nie powiod¬y si´. 

W uszczelnieniach Antoni Gacek dos-
trzeg¬ nie tylko szans´ na szybki wzrost ob-
rotów i dochodów, ale takΩe wyzwanie dla
swej inΩynierskiej ambicji. Wkrótce Anga nie
tylko regenerowa¬a urzådzenia uszczelnia-
jåce, ale rozpocz´¬a ich produkcj´.

cc..  dd..  ww  nnaatt´́ppnnyymm  nnuummeerrzzee

WIEÍCI z KRAJU
Jan Wrøbel, student trzeciego roku Wydzia¬u
Informatyki krakowskiej Akademii Górniczo-Hut-
niczej, zosta¬ jednym z 20 zwyci´zcøw ßwiato-
wego konkursu Linux Scholars Challenge organi-
zowanego przez IBM. Rywalizowa¬o, tworzåc
oprogramowanie, ponad 2,9 tys. studentów z
blisko tysiåca uniwersytetów z 76 krajøw. Dwu-
dziestka laureatøw ma m.in. moΩliwoßç odbycia
staΩu w laboratoriach IBM i udziau w pracach
nad rozwiåzaniami, które majå byç w¬åczone do

Mechanika, dynamika i Unia
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oferty firmy.
♦ Gdyby wybory do Sejmu odby¬y si´ w pier-
wszy weekend kwietnia br., wygra¬aby je Plat-
forma Obywatelska, uzyskujåc 24% g¬osów. Ten
wynik - o dwa punkty lepszy niΩ miesiåc temu
– moΩe wskazywaç, Ωe partia Donalda Tuska
odrobi¬a marcowe straty, spowodowane pojawie-
niem si´ na scenie politycznej Partii Demokraty-
cznej. Ale w kwietniu liderzy PO mogå mieç in-
ny k¬opot - PO goni Samoobrona oraz Prawo i
Sprawiedliwoßç. Obie partie notujå 17% popar-
cie. Pewniakiem w nowym Sejmie by¬aby jeszcze
Liga Polskich Rodzin z 12%. Szans´ na podzia¬
mandatów mia¬yby Sojusz Lewicy Demokratycz-
nej z 6% i Partia Demokratyczna z 5%. Poza
Sejmem - Polskie Stronnictwo Ludowe z 4%,
Unia Pracy i Socjaldemokracja Polska - po 3%.
W nowym Sejmie PO i PiS mia¬yby niewielkå
wi´kszoßç - w sumie 234 mandaty (PO - 139,
PiS - 95), Samoobrona - 101, LPR - 66, SLD -
33, a PD - 26. 

SondaΩ zosta¬ przeprowadzony przez PBS w
dniach 2 - 4 kwietnia br. na reprezentatywnej
próbie 1030 doros¬ych Polaków

PiS przed PO i Samoobronå. Gdyby wybory
parlamentarne odbywa¬y si´ na poczåtku kwiet-
nia br., to wed¬ug sondaΩu CBOS PiS uzyska¬by
24% gosów, PO - 20%, Samoobrona - 14%, LPR
- 10%, SdPl - 5%. Poza Sejmem znalaz¬yby si´
PSL, SLD i UW - po 4% oraz UP - 3% - wynika
z sondaΩu CBOS. W stosunku do marca notowa-
nia PiS wzros¬y o 8%, PO spad¬y o 2%, Samo-
obrony pozosta¬y bez zmian, LPR spad¬y o 1%,
SdPl wzrosy o 2%, PSL spad¬y o 4%, SLD spad¬y
o 2%, UW spad¬y o 1 pkt%, UP pozosta¬y bez
zmian.

Wed¬ug najnowszych bada˜ Pentora, gdyby
wybory odby¬y si´ 13 kwietnia br., wygra¬oby je
Prawo i Sprawiedliwoßç z 25%. poparcia.

To kolejny sondaΩ, który potwierdza wzrost
poparcia dla partii braci Kaczy˜skich i wysuni´-
cie jej na pozycj´ lidera w wyßcigu wyborczym.
Na drugim miejscu znalaz¬aby si´ Platforma Oby-
watelska z 22%. Po 13% zdoby¬y Liga Polskich
Rodzin i Samoobrona. Na granicy progu wybor-
czego znalaz¬yby si´ PSL (5%) i Krajowa Partia
Emerytów i Rencistów (5%). Do Sejmu nie we-
sz¬yby SLD, Unia Wolnoßci i SdPl (wszystkie po
4%). Jednoczeßnie w ostateczne zwyci´stwo Plat-
formy Obywatelskiej wierzy 41% ankietowanych,
a w sukces Prawa i Sprawiedliwoßci - 27%. 

SondaΩ przeprowadzono telefonicznie 21 kwie-
tnia na reprezentatywnej próbie 800 doros¬ych
osób na zlecenie Polskiego Radia. B¬åd statysty-
czny wynosi 3%.
♦ SondaΩ prezydencki "Rzeczpospolitej". Gwa¬-
townie roßnie poparcie dla kandydata Prawa i
Sprawiedliwoßci - Lecha Kaczy˜skiego. PiS jest
teΩ dziß najpopularniejszå partiå. Poparcie dla
obecnego prezydenta Warszawy roßnie skokowo
juΩ drugi miesiåc z rz´du - w lutym lidera PiS
popar¬oby 14% Polaków, w marcu - 19, w po¬o-
wie kwietnia – juΩ 26. Lech Kaczy˜ski ma dziß
najwi´ksze szanse na obj´cie fotela prezydenta
RP.

Nast´pny kandydat Zbigniew Religa ma zna-
cznie mniejsze poparcie - 16%. Dalej jest praw-
dopodobny kandydat lewicy W¬odzimierz Cimo-
szewicz z 14%. Z oboma Lech Kaczy˜ski wy-
gra¬by w ewentualnej drugiej turze wyborów bez
najmniejszych problemów. Kolejne miejsce zaj-
muje szef SdPl Marek Borowski - 12% Szef Plat-
formy Obywatelskiej Donald Tusk ma tylko 11%
Takie samo poparcie otrzyma¬ Andrzej Lepper.
Waldemar Pawlak i Maciej Giertych majå po 4,
a W¬adys¬aw Frasyniuk - 2%

To juΩ trzecie badanie, które potwierdza
wzrost notowa˜ Lecha Kaczy˜skiego i jego ma-
cierzystej partii - PiS. Na poczåtku kwietnia
CBOS przedstawi¬o sensacyjne wyniki preferencji
partyjnych - 24% dla PiS, tylko 20% dla Platfor-
my Obywatelskiej.

SondaΩ prezydencki "Rzeczpospolitej" zosta¬
zrealizowany przez PBS w dniach 16-17 kwietnia
br. 
♦ Kolejny oßrodek badania opinii publicznej,
Ipsos, potwierdza, Ωe w kwietniu br. najpopular-
niejszå partiå jest PiS. Wed¬ug Ipsos PiS zyska¬o
od marca 3 punkty i moΩe liczyç na 20% po-
parcia, PO straci¬a aΩ 6% i ust´puje partii braci
Kaczy˜skich o 1%. Do Sejmu wesz¬yby jeszcze
Samoobrona, LPR, PSL, SLD i UW - PD. Poza
Sejmem: SdPl, Partia Centrum i KPEiR.

SondaΩ IPSOS, 9 - 14 kwietnia 2005 r., repre-
zentatywna próba 964 doros¬ych Polaków.
♦ W rok po integracji z UE. Polacy nadal cie-
szå si´ z przyståpienia do Unii. Ponad po¬owa
Polaków - 57%- pozytywnie ocenia cz¬onkostwo,
choç uwaΩajå, Ωe po 1 maja wzros¬y ceny.

Przyståpienie Polski do UE dobrze oceniajå
g¬ównie osoby z wyΩszym wykszta¬ceniem. Tylko
co dziesiåty badany twierdzi, Ωe integracja by¬a
z¬ym pomys¬em, a 29%, Ωe jest dla naszego kra-
ju oboj´tna - ani dobra, ani z¬a.

Wi´kszoßç Polaków (73%) uwaΩa, Ωe ich Ωy-
cie nie zmieni¬o si´ po 1 maja, a 15%, Ωe si´
pogorszy¬o. Lepiej Ωyje si´ co dziesiåtemu. 40 %
badanych jest zdania, Ωe integracja nie mia¬a
wi´kszego znaczenia dla kraju. Niemal jedna
trzecia (31%) spo¬eczestwa, uwaΩa, Ωe cz¬onkost-
wo w UE przyczyni¬o si´ do poprawy sytuacji w
Polsce. Jednak co piåty badany twierdzi, Ωe zmie-
ni¬a si´ ona na gorsze. 8% nie ma na ten temat
zdania. 

Polacy så za to przekonani (45% ankietowa-
nych), Ωe dzi´ki integracji wzros¬o znaczenie
Polski na arenie mi´dzynarodowej. Tylko 9%
uwaΩa, Ωe zmniejszy¬o si´. 34% badanych utrzy-
muje, Ωe w tej kwestii nic si´ nie zmieni¬o. 

Badanie przeprowadzi¬ TNS OBOP 3 - 8 mar-
ca 2005 r. na reprezentatywnej próbie 1005 Po-
laków powyΩej 15 roku Ωycia.
♦ Czy wiecie, Ωe w Polsce zarejestrowanych
jest oficjalnie 92 partii politycznych?

♦ ♦ ♦




