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InΩynierskie rocznice
170-lecie zrzeszania si´ inΩynierów polskich

Kiedy ßwiat wkracza¬ na drog´ przyspieszonego
rozwoju przemys¬owego, Polski nie by¬o na mapie
Europy. Technika zacz´¬a odgrywaç coraz wi´kszå
rol´ w gospodarce i Ωyciu spo¬ecznym krajøw uwaΩanych dziß za wysoko uprzemys¬owione. G¬øwnym celem ¬åczåcym Polakøw by¬a myßl o odzyskaniu niepodleg¬oßci, jednak wielu ßwiat¬ych rodakøw dostrzega¬o røwnieΩ koniecznoßç rozwoju nauki i techniki. Zdawali sobie bowiem spraw´, iΩ
przysz¬a Niepodleg¬a stanie przed ogromnymi
wyzwaniami cywilizacyjnymi.
W Warszawie od 1800 r. do 1832 r. dzia¬a¬o
Towarzystwo Przyjaciø¬ Nauk. M¬odzi Polacy zacz´li pobieraç nauk´ w szko¬ach inΩynierskich ParyΩa, St. Petersburga i in. Po Powstaniu Listopadowym wielu z nich znalaz¬o si´ we Francji. Tu w
1835 r. w ParyΩu Jøzef Zachariasz Bem, artylerzysta, strateg i inΩynier, cz¬onek Towarzystwa Przyjaciø¬ Nauk, za¬oΩy¬ Towarzystwo Politechniczne
Polskie. Uznajemy, Ωe jest to poczåtek zrzeszania
si´ polskich inΩynierøw.
Nast´pnie inΩynierowie zamieszkujåcy røΩne
zabory zacz´li tworzyç w nich w¬asne stowarzyszenia. Od poczåtku szuka¬y one platformy wspø¬pracy, wierzåc, iΩ powinny tworzyç podstawy gospodarki przysz¬ej odrodzonej Polski. W tym celu zacz´to organizowaç Zjazdy Technikøw Polskich,
na ktørych omawiano problematyk´ rozwoju techniki i przemys¬u, obejmujåcå wszystkie ziemie
polskie.
WaΩnym momentem w historii ruchu stowarzysze˜ naukowo-technicznych by¬o wzniesienie
przez Stowarzyszenie Technikøw w Warszawie
Domu Technika przy ul. W¬odzimierskiej 3/5
(dziß Czackiego 3/5). Dom ten zosta¬ oddany do
uΩytku w listopadzie 1905 r. Od tego czasu nieprzerwanie do dziß s¬uΩy polskiemu ßrodowisku
technicznemu.
Po odzyskaniu niepodleg¬oßci ruch inΩynierski
w Polsce mocno w¬åczy¬ si´ w budow´ gospodarki II Rzeczypospolitej. W tym teΩ czasie rozwijajåca si´ dynamicznie technika coraz bardziej dzieli¬a si´ na specjalnoßci. Procesowi temu towarzyszy¬o powstanie stowarzysze˜ naukowo-technicznych skupiajåcych inΩynierøw danej branΩy. W
1935 r. utworzono Naczelnå Organizacj´ InΩynierøw Rzeczypospolitej Polskiej, a rok pø≈niej Naczelnå Organizacj´ Stowarzysze˜ Technikøw
Rzeczypospolitej Polskiej. Dzia¬alnoßç stowarzyszeniowa dowiod¬a ogromnego zaangaΩowania si´
polskich inΩynierøw i technikøw w rozwøj przemys¬u m¬odego pa˜stwa polskiego. Osiågni´to w
tym czasie wiele sukcesøw, ktøre przerwa¬a II wojna ßwiatowa. InΩynierowie w¬åczyli si´ w walk´

zbrojnå, zarøwno z broniå w r´ku jak i zapewniajåc armii oraz podziemnemu pa˜stwu techniczne i
organizacyjne ßrodki dzia¬ania.
Po wojnie Polacy podj´li wysi¬ek odbudowy
kraju. W tym dziele trudno przeceniç udzia¬ inΩynierøw i technikøw, ktørzy czuli potrzeb´ wspølnej pracy na rzecz zrujnowanej ojczyzny. 25 lutego 1945 r. utworzono w Òodzi wielobranΩowå
organizacj´ technicznå. W tym teΩ roku reaktywowa¬y swå dzia¬alnoßç stowarzyszenia naukowotechniczne. 12 grudnia 1945 r. przedstawiciele
røΩnych ßrodowisk technicznych, regionalnych,
branΩowych powo¬ali do Ωycia Naczelnå Organizacj´ Technicznå nawiåzujåcå swå nazwå do obu
dzia¬ajåcych przed wojnå organizacji: NOIRP i
NOSTRP.
Dorobkowi NOT-u i zrzeszonych w niej stowarzysze˜ naukowo-technicznych poßwi´cono
wiele opracowa˜. Na XXII Kongresie Technikøw
Polskich (1991-92) przeprowadzono rzeczowå
analiz´ funkcjonowania NOT-u w czasach PRL.
Uznano duΩe zas¬ugi w odbudowie przemys¬u,
szkoleniu i kszta¬ceniu inΩynierøw, podnoszeniu
prestiΩu zawodu, ale teΩ przeanalizowano negatywne zjawiska tamtego okresu.
Lata 1990-2000 to czas przebudowy organizacji, przekszta¬cenie NOT-u w Federacj´ Stowarzysze˜ Naukowo-Technicznych dobrowolnie zrzeszajåcå samodzielne stowarzyszenia naukowo-techniczne. Na XXIII Kongresie Technikøw Polskich (2001-02) wyznaczono program dzia¬alnoßci
FSNT NOT w warunkach gospodarki rynkowej i
polskiego cz¬onkostwa w UE, uwzgl´dniajåc tak
silne w nauce i technice czynniki globalizmu.
Dziß NOT zrzesza 37 stowarzysze˜ naukowotechnicznych, realizuje program wspierania innowacyjnoßci polskiej gospodarki. Jest w¬aßcicielem
Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o. (34 czasopisma branΩowe, a w tym prawie 140-letni juΩ
"Przeglåd Techniczny"). Od 4 lat na zlecenie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji NOT realizuje z
sukcesem program projektøw celowych dla MÂP.
Naczelna Organizacja Techniczna od 50 lat prowadzi Muzeum Techniki NOT, placøwk´ dokumentujåcå wk¬ad Polakøw w rozwøj cywilizacji
technicznej. Muzeum cieszy si´ nieustajåcym
wielkim powodzeniem wßrød m¬odzieΩy i dzieci.
Ekspozycje zaß så wspania¬å lekcjå kultury technicznej.
Ewa Ma˜kiewicz-Cudny
Wiceprezes Naczelnej Organizacji Technicznej
Redaktor naczelny "Przeglådu Technicznego"
Przeglåd Techniczny nr 23-24/2005 r.
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Íwit dla polskiej techniki

170-lecie zrzeszania si´ inΩynierów polskich
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Wraz z wybuchem I wojny ßwiatowej - wojny narodøw, wymodlonej przez poetøw i wyczekiwanej przez najbardziej ßwiat¬å cz´ßç
polskiego spo¬ecze˜stwa - nadchodzi¬ czas
niepokoju, ale røwnoczeßnie czas nadziei na
odzyskanie niepodleg¬oßci, na odbudow´
wolnej Rzeczypospolitej.
RøΩnie ten okres wykorzystywano. W Galicji m¬odzi ludzie przygotowywali si´ do walki i wyruszyli do niej zorganizowani w Legionach. W Kongresøwce, zw¬aszcza po wycofaniu si´ Rosjan w 1915 r., podejmowano
dzia¬ania na rzecz rozwoju samorzådu wobec deklaracji cesarzy niemieckiego i austriackiego o przyznaniu ograniczonych praw
Polakom na ziemiach obj´tych zaborami.
Natomiast polskie ßrodowiska techniczne
i przemys¬owe podj´¬y inicjatyw´ zorganizowania w Warszawie, w 1917 r., gdy dzia¬a¬a
juΩ Rada Regencyjna, kolejnego, ogølnopolskiego Zjazdu Technikøw, w tym wypadku
nie kr´powanego granicznymi kordonami.
Zjazd ten by¬ imponujåcym ßwiadectwem
patriotyzmu i rozsådku polskich inΩynierøw.
W czasie obrad omawiano poziom techniki
i stan przemys¬u we wszystkich trzech cz´ßciach naszych ziem, przez ponad sto lat
rozdzielonych, oraz dzia¬ania zwiåzane z
wprowadzaniem post´pu technicznego i rozwojem krajowego gørnictwa oraz wytwørczoßci.
Zjazd odbywa¬ si´ w przeczuciu zbliΩajåcej si´ niepodleg¬oßci, przy entuzjazmie jego
uczestnikøw, ale entuzjazmie trzeßwym, wynikajåcym ze znajomoßci dziedzin, ktøre stanowi¬y przedmiot obrad. Zjazd ten, jego przebieg i wyniki, trzeba uznaç za symboliczny
dla stosunku polskiego ßwiata techniki do
odradzajåcego si´ kraju i potrzeb jego rozwoju.
POWROTY DO KRAJU
Pierwsze, na co trzeba zwrøciç uwag´, to
powrøt ze ßwiata, ze wschodu i zachodu,
polskich inΩynierøw, zarøwno naukowcøw
jak i praktykøw, do Niepodleg¬ej Ojczyzny.
Porzucali stanowiska, przerywali intratne prace i nie baczåc na rozwijajåce si´ kariery
wracali. Przyk¬ady Gabriela Narutowicza, inΩyniera o europejskiej renomie w zakresie
budowy elektrowni wodnych, i Edwarda Warcha¬owskiego, wybitnego geodety, te powroty
ilustrujå.
Pierwszy etap inΩynierskiej dzia¬alnoßci w
odrodzonym kraju wiåza¬ si´ oczywißcie z
odbudowå zniszcze˜ spowodowanych dzia¬a-

niami I wojny ßwiatowej oraz wojny polskobolszewickiej.
Jednak juΩ w tym okresie, mimo trudnych warunkøw, daje si´ zauwaΩyç podejmowanie prac wyra≈nie perspektywicznych,
znamionujåcych dåΩenie do post´pu w technice i przemyßle z nadziejå, Ωe warunki
dla realizacji tych dåΩe˜ w Niepodleg¬ej Polsce b´då sprzyjajåce.
InΩynier Tadeusz Ta˜ski, ktøry powrøci¬
do kraju z Francji w 1919 r., po opracowaniu konstrukcji lekkiego pojazdu pancernego
na potrzeby armii w wojnie w 1920 r., zajå¬
si´ m.in. projektem pierwszego polskiego samochodu osobowego, stawiajåc waΩny krok
na drodze tworzenia nowej u nas dziedziny
przemys¬u. W 1925 r. na Targach Wschodnich we Lwowie zosta¬ zaprezentowany przedprototypowy egzemplarz tego 6-osobowego
samochodu, oznaczonego markå CWS. Konstrukcja pojazdu odznacza¬a si´ prostotå, wyraΩajåcå si´ m.in. w tym, Ωe ca¬y samochød
moΩna by¬o rozebraç na cz´ßci i nast´pnie
z¬oΩyç przy uΩyciu jednego klucza.
LOTNICTWO, I NIE TYLKO
15 listopada 1918 r. inΩ. Kazimierz Szpota˜ski rozpoczå¬ z paroosobowym zespo¬em prac´ w skromnym warsztacie, ktøry sta¬ si´ zalåΩkiem utworzonej przez niego Fabryki Aparatøw Elektrycznych. Warsztat ten, dzi´ki technicznym i organizacyjnym zdolnoßciom
w¬aßciciela, rozwinå¬ si´ do rangi jednego z
czo¬owych zak¬adøw przemys¬owych w kraju,
wyrøΩniajåcego si´ nie tylko skalå produkcji,
ale przede wszystkim jej poziomem. Wyroby
Fabryki Aparatøw Elektrycznych odznacza¬y
si´ nowoczesnoßciå i dobrå jakoßciå wykonania, Ωeby przytoczyç jako przyk¬ad bardzo
popularne liczniki energii elektrycznej, uΩytkowane jeszcze w latach 70. XX w. InΩynier
Szpota˜ski møwi¬, ze produkcja w jego fabryce musi odpowiadaç systemowi IEEN (jakoßci, ekonomii, estetyce i nowoczesnoßci). I
tak by¬o.
Zygmunt Pu¬awski (1901 - 1931), wybitny
konstruktor lotniczy, twørca samolotu PZL
P-1, ktøry zapoczåtkowa¬ seri´ znakomitych
polskich samolotøw bojowych
W Polsce, w okresie mi´dzywojennego
20-lecia, charakterystyczny by¬ rozwøj zupe¬nie nowych w kraju, nowoczesnych dziedzin
techniki i przemys¬u, co popiera¬y w¬adze
pa˜stwowe odpowiedniå politykå gospodarczå. Na przyk¬ad lotnictwo rozwija¬o si´ zupe¬nie od podstaw, trudno bowiem trakto-

waç amatorskie prøby budowy aparatøw latajåcych za produkcj´. Ukszta¬towaniu si´, i
to w nader krøtkim czasie, polskiego przemys¬u lotniczego sprzyja¬a okolicznoßç pojawienia si´ niezmiernie zdolnej generacji m¬odych inΩynierøw, urodzonych w ko˜cu XIX i
na poczåtku XX w. Ich talent, a røwnoczeßnie wyt´Ωona praca doprowadzi¬y do rozwoju tego przemys¬u zarøwno pod wzgl´dem technicznym, jak i iloßciowym.
Seria samolotøw bojowych, wywodzåcych
si´ z konstrukcji maszyny PZL P1 Zygmunta
Pu¬awskiego, zadziwi¬a ßrodowiska fachowe
Europy nowatorskimi rozwiåzaniami, m.in.
oryginalnym uk¬adem skrzyde¬, ktøry zyska¬
nazw´ p¬ata polskiego i by¬ naßladowany
przez konstruktorøw zagranicznych oraz podwoziem noΩycowym z amortyzatorami ukrytymi wewnåtrz kad¬uba. Podobnie samoloty
sportowe serii RWD, konstrukcji inΩynierøw
Stanis¬awa Rogalskiego, Stanis¬awa Wigury i
Jerzego Drzewieckiego, potwierdza¬y jakoßç
swej budowy doskona¬ymi wynikami w rajdach i zawodach lotniczych, a zwyci´stwa
naszych za¬øg w zawodach Challenge w
1932 i 1934 r. mogå byç tego przyk¬adami.
Za sukcesami technicznymi i sportowymi
przysz¬y produkcyjne i ekonomiczne. Wiele
krajøw europejskich, m.in. Grecja, Bu¬garia,
Turcja, ch´tnie nabywa¬o samoloty polskiej
konstrukcji i produkcji. O skali tej produkcji
ßwiadczy np. 670 zbudowanych samolotøw
bojowych wywodzåcych si´ z prototypowej
maszyny PZL P1 i 450 sportowych RWD 8
(¬åcznie dla potrzeb kraju i na eksport). To
by¬y liczåce si´ wielkoßci.
Innym przyk¬adem rozwoju nowoczesnych dziedzin, tym razem technologii, by¬o
opracowanie inΩ. Wac¬awa Szukiewicza dotyczåce produkcji kauczuku syntetycznego
oraz wdroΩenie tej metody do produkcji w
latach 30. XX w. By¬o to osiågni´cie w znacznym stopniu pionierskie, bowiem jedynie
w kilku krajach ßwiata uda¬o si´ to mniej
wi´cej røwnolegle zrealizowaç.
Metoda Wac¬awa Szukiewicza, opracowana w wyniku d¬ugich i mozolnych eksperymentøw prowadzonych w Chemicznym Instytucie Badawczym, mia¬a charakter oryginalny i zosta¬a opatentowana. Budow´ zak¬adu dla produkcji polskiego kauczuku syntetycznego, ktøry otrzyma¬ nazw´ KER, w¬åczono do inwestycji Centralnego Okr´gu Przemys¬owego. Budowa ta przebiega¬a sprawnie,
podobnie jak proces wdraΩania technologii;
produkcj´ rozpocz´to w 1937 r.
Podobny przyk¬ad moΩna przytoczyç w
dziedzinie metalurgii, gdzie dzi´ki wynalazkom Tadeusza Sendzimira naståpi¬o znaczne

wzbogacenie metod technologicznych. Wynalazki Sendzimira, takie jak np. metoda walcowania na zimno, urzådzenia do galwanizowania i innych technik pokrywania blach,
technologia ciåg¬ego wyΩarzania i cynkowania blach, znalaz¬y zastosowanie w Polsce:
uruchomi¬ on na Gørnym Ílåsku cynkowni´
w Kostuchnie oraz nowå walcowni´ w Hucie
"Pokøj" w Rudzie Ílåskiej. W tych zak¬adach
by¬y stosowane urzådzenia i technologie jego autorstwa. Doskona¬e wyniki, ktøre osiågano, spowodowa¬y zainteresowanie fachowcøw za granicå, co otworzy¬o wynalazcy drog´ do ßwiatowej kariery. Sendzimir uzyska¬
ponad 70 patentøw ameryka˜skich i dokona¬ kilkudziesi´ciu zg¬osze˜ w innych krajach.
W tak zwany szeroki ßwiat rozesz¬y si´
teΩ wiadomoßci o pionierskich dzia¬aniach
prof. Stefana Bry¬y w zakresie stosowania
spawanych konstrukcji stalowych w budownictwie, zw¬aszcza przy budowie mostøw.
Pierwszy most drogowy o takiej konstrukcji,
i to pierwszy w skali ßwiatowej, zosta¬
wzniesiony wed¬ug projektu i pod kierunkiem Stefana Bry¬y w latach 1928-29 na trasie Warszawa-Pozna˜, ¬åczåc brzegi S¬udwi
nieopodal Òowicza.
Dzi´ki projektom prof. Bry¬y rozpowszechni¬o si´ zastosowanie konstrukcji spawanych w Polsce. Takå konstrukcj´, zaprojektowanå przez tego wybitnego inΩyniera,
otrzyma¬y np. gmach Biblioteki Jagiello˜skiej
w Krakowie, hala targowa w Katowicach
oraz Hotel "Warszawa" w stolicy, w latach
30. XX w. najwyΩszy budynek w kraju.
SPRZYJANIE TECHNICE
W mi´dzywojennej Polsce powsta¬ dobry klimat dla wprowadzania nowoßci technicznych, zarøwno w zakresie konstrukcji jak i
technologii, røwnieΩ dla dokonywania wynalazkøw, choç droga wynalazcøw przewaΩnie
nie by¬a ¬atwa i nie kaΩdemu uda¬o si´
osiågnåç sukces.
Co najwaΩniejsze, w miar´ up¬ywu lat
tego dwudziestolecia warunki dla innowacji
technicznych coraz bardziej si´ polepsza¬y.
Ugruntowywa¬o si´ przekonanie o dobrych
perspektywach dla kraju i spo¬ecze˜stwa.
Polscy inΩynierowie, mimo osiåganych
rezultatøw i tych rysujåcych si´ perspektyw
rozwoju gospodarczego i post´pu technicznego, mieli jeszcze wi´ksze ambicje i wyraΩali je otwarcie, choçby w czasie obrad Kongresu InΩynierøw we Lwowie w 1937 r.
Polityka pa˜stwa sprzyja¬a post´powi technicznemu. Wielkie inwestycje: budowa portu w Gdyni, wielu zak¬adøw produkcyjnych
w Centralnym Okr´gu Przemys¬owym, tras
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KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – grudzień 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:
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
Czwartek (1-szy lub 2-gi)
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”
Gimnastyka dla seniorów – REGINA
Kongres Polonii Kanadyjskiej - Ottawa
SPK, film historyczny
Fundacja Dziedzictwa Polskiego (Fund. Dziedz. Pol.)

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

Telefon
731-6376
722-4951
248-8590
823-6649
733-5161
721-8238
226-8944
828-0225
733-2888
259-5015
820-7582
829-8309
230-0804
226-6793
237-2663
228-6263
842-7269
237-2663
741-5465

Po bliższe informacje prosimy kontaktować się z organizatorami

IMPREZY PLANOWANE NA ROK 2005
Data

Impreza

Organizatorzy

1 grud. Film "Warszawa":European Union Film Festival ‘05
2-3
Kabaret "W barze po ósmej"

Can. Film Institute
Kabaret „Po ósmej”

3-8
4
6

Parafia Św. Jacka
Parafia Św. Jacka
Koło SPK Nr 8

7
14
15
28
31
2006
3 stycz
7
8
15
22
7 mar
2 kwiet
12 maj

Rekolekcje Adwentowe: O. Roman Nisiewicz, OMI
Św. Mikołaj odwiedzi dzieci w parafii Św. Jacka
Pogadanka:„Polska miedzy wojnami: trudności i
osiągnięcia” – K. Studnicki
Kabaret Bohdana Smolenia
Zebranie informacyjne Członków
Film: Pierwsza grupowa egzekucja w Warszawie
Opłatek Kombatancki
Sylwester u Kombatantów
„Moja droga do wolności” – W. Gawalewicz
Opłatek Polonii Ottawskiej – KPK i Ambasada RP
„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
Opłatek Parafialny w Domu Polskim SPK
Kolędy przy Świecach
Koncert „Ich Troje”
XXIV Konkurs Recytatorski dla dzieci i młodzieży
Recital fortepianowy w wykonaniu Adama Osińskiego

Kontakt

Telefon

232-6727
R. Górny
998-9590
ext. 238
Sekretariat
230-0804
Sekretariat
230-0804
J.A. Dobrowolski 733-5161

Polish Art Connections M. Kornas
Koło SPK Nr 8
P. Nawrot
Koło SPK Nr 8
J. Rudowicz
Koło SPK Nr 8
P. Nawrot
Koło SPK Nr 8
P. Nawrot

820-7582
237-2663
820-7582
820-7582

Koło SPK Nr 8
J.A. Dobrowolski
PINK (Ottawa)
J. Leśniak
Komitet Organizacyjny: F. Bożek
G. Kuczyńska
Sekretariat
Parafia Św. Jacka
Chór J. Paderewskiego W. Garlicka
K. Zakręta
G. Daszczyńska
Fed. Polek Ogniwo 8
E. Zadarnowska
Fed. Polek Ogniwo 8
E. Zadarnowska

733-5161
226-8944
858-3978
565-0185
230-0804
731-6376
260-0665
739-8663
739-8663

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

PREZENT pod CHOINK‰

Discovering Ottawa
by

Eva Konopacki
KsiåΩka o historii Ottawy.
Wspania¬y prezent ßwiåteczny dla
przyjaciø¬ zarøwno kanadyjskich i
polskich. KsiåΩka jest ilustrowana
zdj´ciami p. Hanki Kubickiej.
KsiåΩk´ moΩna zamawiaç telefonujåc pod nr (613) 234-0976.
Cena: $12.00

SPK - K OÒO N R.8
zaprasza na pokaz filmu

Pierwsza grupowa
egzekucja w Warszawie
Data: 15 grudnia (czwartek) 2005 r.
Godz. 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St.
kolejowych i drogowych, stwarza¬y zapotrzebowanie na nowoßci techniczne. Takie zapotrzebowanie odczuwa¬y røwnieΩ mniejsze fabryki i budowy.
Wybuch II wojny ßwiatowej zniweczy¬ rozwøj Polski, røwnieΩ w zakresie perspektyw
post´pu technicznego. Patrzåc jednak na
okres II Rzeczypospolitej po latach widaç
wyra≈nie, Ωe okres ten sprzyja¬ polskiej technice i inΩynierom, jej twørcom, ktørzy
mieli wøwczas warunki dla dokona˜ i te
warunki wykorzystywali.
W 1918 r. wraz z powstaniem Odrodzonego Pa˜stwa po ponadstuletniej niewoli,
moΩna møwiç, Ωe naståpi¬ ßwit dla rozwoju
polskiej techniki.
Jerzy Jasiuk
Przeglåd Techniczny nr 23-24/2005 r.

SPK K OÒO N R 8
zaprasza na pogadank´

p.

Konrada S tudnickiego

Polska m i´dzy w ojnami:
trudnoßci i o siågni´cia
Data: 6 grudnia (wtorek) 2005 r.
Godz.: 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St

Po programie Ko¬o Pa˜ przy SPK zaprasza na kaw´ i ciastka

Auto bez kierowcy

Co ma wspólnego wyßcig samochodów z
wojnå w Iraku? Test bezza¬ogowych
pojazdów przeprowadzi¬ ameryka˜ski
Departament Obrony. Trafiå one na pole
walki
Niezwyk¬e zawody automatycznie kierowanych samochodów zorganizowa¬a agencja
DARPA (Defense Advanced Research Projects
Agency) zajmujåca si´ wykorzystaniem nowoczesnych technologii w konstrukcjach wojskowych. Test polega¬ na przejechaniu 211
kilometrów trasy na pustyni Mojave w Nevadzie. Warunki i wybór trasy mia¬ moΩliwie
wiernie odwzorowywaç warunki panujåce w
Afganistanie i w Iraku.
PRZEZ PUSTYNI‰ I TUNEL
Wyßcig o nazwie Grand Challenge organizowany by¬ dopiero po raz drugi. Tegoroczne
zwyci´stwo projektu Stanford University samochodu o nazwie Stanley, b´dåcego przeróbkå terenowego volkswagena tuarega jest historyczne. W ubieg¬ym roku Ωaden z
prototypowych pojazdów nie dotar¬ do mety.
Najlepszy przejecha¬ nieca¬e 15 kilometrów.
W Grand Challenge 2005 na 23 samochody
bioråce udzia¬ w zawodach, jeden uleg¬
awarii juΩ na linii startu, a 17 zepsu¬o si´
na trasie.
Tor, którego przebieg ujawniono uczestnikom wyßcigu kilka godzin przed startem,
Stanley pokona¬ w nieca¬e siedem godzin.
Od chwili startu pojazd bez kierowcy mia¬
byç ca¬kowicie samodzielny i opieraç si´ na
wskazaniach systemu GPS, Ωyroskopów i
w¬asnego oprogramowania nawigacyjnego.
Musia¬ wspinaç si´ na strome zbocza, omijaç inne samochody i g¬azy, przejechaç przez
dno suchego jeziora, a nawet pokonaç tunel, który mia¬ zak¬óciç dzia¬anie satelitar-
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nego systemu okreßlania pozycji.
Do zorientowania w terenie Stanley wykorzystuje cztery namierniki laserowe, radar i
trzy kamery wideo. Dane z systemu nawigacyjnego oraz z kamer aktualizowane så od
10 do 100 razy na sekund´. Przetwarzaniem
informacji zajmuje si´ aΩ siedem komputerów z procesorami Pentium M. Przeróbka
standardowego tuarega kosztowa¬a zespó¬ ze
Stanford University ok. 500 tysi´cy dolarów.
Mimo ca¬ej skomplikowanej techniki, Stanley
nie przekroczy¬ pr´dkoßci 70 km/h, a przez
wi´kszå cz´ßç trasy utrzymywa¬ skromne 25
km/h.
TRUDNIEJ NI¸ W POWIETRZU
Ameryka˜ska armia potrzebuje bezza¬ogowych pojazdów naziemnych. Konwoje ci´Ωarówek w Iraku cz´sto så celem ataków powsta˜ców. Kierowcy i Ωo¬nierze chroniåcy ¬adunków mogå zginåç lub trafiç do niewoli.
Tego Amerykanie chcå za wszelkå cen´ uniknåç - ståd pomys¬, aby samochody ci´Ωarowe je≈dzi¬y same. Ameryka˜ski Kongres
nakaza¬ równieΩ, aby do 2015 roku co najmniej jedna trzecia wszystkich naziemnych
pojazdów naleΩåcych do armii mog¬a poruszaç si´ bez jakiejkolwiek interwencji ze
strony cz¬owieka.
Brzmi nierealnie? Bezza¬ogowe, autonomiczne pojazdy latajåce så szeroko wykorzystywane przez wojsko - nie tylko ameryka˜skie. Ale szybowanie w chmurach jest znacznie ¬atwiejsze niΩ pokonanie najeΩonego przeszkodami pustynnego terenu. To dlatego wywanie Grand Challenge okaza¬o si´ tak trune dla uczestników. Do mety oprócz Stanleya dotar¬y jeszcze m.in. wojskowy humvee

o nazwie Sandstorm i modyfikowany hummer H1ghlander. Prawie 14 godzin potrzebowa¬ na pokonanie trasy pojazd bazujåcy
na wojskowym samochodzie ci´Ωarowym
MTVR zespo¬u Terramax. To w¬aßnie on budzi¬ najwi´ksze zainteresowanie DARPA - wyprodukowanych zosta¬o ok. 6 tys. takich samochodów, a pó¬tora tysiåca trafi¬o do Afganistanu i Iraku. Wed¬ug Garry'ego Schmiedela z zespo¬u Terramax dopracowanie techniki podåΩania za samochodem przewodnikiem przez auta-roboty mog¬oby daç ogromne oszcz´dnoßci i zminimalizowaç ryzyko
ponoszone przez Ωo¬nierzy i kierowców w
konwojach wojskowych.
NIE TYLKO WOJSKO
Ale na zastosowaniach militarnych moΩliwoßci zrobotyzowanych pojazdów wcale si´ nie
ko˜czå. W podobny sposób - metodå podåΩania za samochodem przewodnikiem - naukowcy chcå rozwiåzaç problem z konwojami ci´Ωarówek na zat¬oczonych autostradach. Wed¬ug szefa zwyci´skiego zespo¬u
Sebastiana Thruna, zautomatyzowane systemy sterowania trafiå szybko do zwyk¬ych
samochodów. - Gdyby to by¬o tylko dla
wojska, nie by¬oby mnie tu dziß - powiedzia¬ Thrun. Za pierwsze miejsce w wyßcigu
jego zespó¬ otrzyma¬ od DARPA czek na
dwa miliony dolarów. Jak uwaΩa Scott Wilson z konkurencyjnego Cajunbot, to niewielka kwota, bioråc pod uwag´ prze¬omowe
rozwiåzania techniczne, które w zamian zyska¬a ameryka˜ska armia.
PIOTR KOÍCIELNIAK
Rzeczpospolita nr 240/2005 r.

KOMUNIKACJA POCZTOWA W POLSCE
OD POCZÅTKØW DO I WOJNY ÍWIATOWEJ
(doko˜czenie)
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POCZTA KRØLESTWA POLSKIEGO
Na mocy postanowie˜ Kongresu Wiede˜skiego w
1815 roku powsta¬o Krølestwo Polskie. Sk¬ada¬o
si´ ono z ziem polskich zagarni´tych przez Rosj´
w czasie rozbiorøw. Krølestwu Polskiemu przyznano szereg przywilejøw podkreßlajåcych jego
odr´bnoßç pa˜stwowå i niezaleΩnoßç od Rosji.
Utworzona w 1815 roku poczta Krølestwa
Polskiego by¬a kontynuatorkå dobrych tradycji
Poczty Polskiej z czasøw stanis¬awowskich, a rozwøj jej by¬ na tyle znaczny, Ωe moΩna jå zaliczyç
do najlepiej zorganizowanych instytucji
Krølestwa. Poczta posiada¬a pe¬nå autonomi´, aΩ
do wybuchu powstania listopadowego. Nie by¬a
oficjalnie podporzådkowana Ωadnym w¬adzom
pocztowym Rosji. Poczta mia¬a "wykonywaç

us¬ugi ¬åcznoßci i transportu oraz administrowaç
tym dzia¬em s¬uΩby na obszarze ca¬ego Krølestwa
Polskiego”.
Sprawy poczty podlega¬y organizacyjnie Ministerstwu Spraw Wewn´trznych, a konkretnie
Komisji Rzådowej Spraw Wewn´trznych i Policji.
Kontrol´ nad gospodarkå finansowå poczty sprawowa¬a Komisja Rzådowa Przychodøw i Skarbu
poprzez Dyrekcj´ Dochodøw Niesta¬ych. Oprøcz
wymienionych organøw kontrol´ nad
rachunkowoßciå poczty sprawowa¬a Izba
Obrachunkowa, ktørej prezes podlega¬ bezpoßrednio krølowi lub namiestnikowi.
Odpowiedzialnoßç za ca¬oßç s¬uΩby pocztowej
w kraju spoczywa¬a na Dyrektorze Generalnym
Poczty, ktøry na mocy postanowienia Namiestnika

z 1817 roku "mia¬ sobie powierzonå administracj´
poczt w ca¬ym Krølestwie i sam stanowi¬ o wszystkich sprawach naleΩåcych do dyrekcji poczt”. Do
obowiåzkøw dyrektora naleΩa¬o przestrzeganie
regularnoßci poczty i dba¬oßç o gospodark´ finansowå. Ponadto mianowa¬ on urz´dnikøw,
wymierza¬ kary porzådkowe, a w waΩnych wypadkach møg¬ zawiesiç lub oddaliç pracownika. W
wykonywaniu swych obowiåzkøw Dyrektor
Generalny Poczty kierowa¬ si´ przepisami
wydanymi przez Rad´ Stanu. We wszystkich zaß
wypadkach nieobj´tych regulaminem (w sprawie
zmian kursøw pocztowych, usprawnienia administracji i innych) decydowa¬a na jego wniosek
Komisja Rzådowa Spraw Wewn´trznych i Policji.
Dyrektor mia¬ do pomocy komisarzy, sekretarza
Generalnego i inspektorøw.
Øwczesny personel pocztowy w s¬uΩbie
wykonawczej sk¬ada¬ si´ z pocztmistrzøw, ktørzy
byli kierownikami pocztamatøw, z ekspedytorøw,
to jest kierownikøw stacji pocztowych, sekretarzy
i pisarzy, ktørzy stanowili personel pomocniczy.
Do rz´du oficjalistøw nie zaliczano natomiast
poczthalterøw.
Wszystkie placøwki pocztowe Krølestwa
Polskiego podzielono na dwie kategorie: urz´dy
pocztowe (pocztamaty) i stacje pocztowe.
Urz´dy pocztowe (pocztamaty) podzielono ze
wzgl´du na spe¬niane przez nie zadania na: pocztamat nadworny w Warszawie, pocztamaty centralne w miastach wojewødzkich, pocztamaty
pograniczne i pocztamaty poßrednie.
Pocztamatami kierowali pocztmistrzowie. Do
obowiåzkøw pocztmistrzøw naleΩa¬o mi´dzy
innymi kontrolowanie dwa razy do roku podleg¬ych im stacji zwracanie uwagi na zachowanie si´
oficjalistøw, zapobieganie naduΩyciom, badanie
stanu drøg, liczby koni i ca¬ego majåtku pocztowego na podleg¬ym im terenie.
Stacje pocztowe dzieli¬y si´ na ekspedycje
oraz stacje przeprz´gowe, zwane poczthalteriami.
Poczthalterie zajmowa¬y si´ wy¬åcznie transportem. Oddawano je w dzierΩaw´ osobom prywatnym, nawet wøwczas, gdy znajdowa¬y si´ przy
urz´dzie pocztowym. Do obowiåzkøw poczthalterøw naleΩa¬o utrzymanie ßcißle wyznaczonej w
kontrakcie iloßci mocnych i zdrowych koni oraz
innych ßrodkøw przewozowych na potrzeby poczty. Natomiast ekspedycja zajmowa¬a si´
wy¬åcznie obs¬ugå klientøw.
Na terenie Krølestwa Polskiego transport
listøw, przesy¬ek i osøb odbywa¬ si´ za pomocå
kilku rodzajøw poczt, a wi´c poczt pieszych, konnych, wøzkowych, nadzwyczajnych poczt listowych (sztafet) i eksrtapoczt. Poczty piesze kursowa¬y na bocznych traktach i s¬uΩy¬y wy¬åcznie
do przesy¬ania korespondencji i gazet. Na
waΩniejszych traktach kursowa¬y znacznie szybsze poczty konne i poczty wøzkowe jednokonne.

W wypadkach wymagajåcych szczegølnego poßpiechu uruchamiane by¬y nadzwyczajne poczty
listowe, czyli sztafety. Poczty wozowe s¬uΩy¬y do
transportu osøb i do transportøw kupieckich.
Dzi´ki staraniom administracji poczt i poparciu rzådu liczba placøwek pocztowych i d¬ugoßç
traktøw pocztowych ustawicznie wzrasta¬a. W
1866 roku w Krølestwie Polskim by¬o 345
placøwek pocztowych i ponad 6280 wiorst traktøw pocztowych.
NiezaleΩnie od normalnej komunikacji pocztowej, na wszystkich traktach Krølestwa
Polskiego odbywa¬ si´ takΩe przewøz podrøΩnych
przez furmanøw i inne osoby prywatne, ktøre
wynajmowa¬y konie za op¬atå. Poczåtkowo ten
prywatny sposøb komunikacji by¬ tolerowany, pod
warunkiem op¬acania specjalnej taryfy na rzecz
poczty. Od 1847 roku tak zwana op¬ata furma˜ska
zosta¬a zniesiona i odtåd osoby trudniåce si´
zawodowo przewoΩeniem osøb i ci´Ωarøw
w¬asnymi ko˜mi zobowiåzane by¬y wobec poczty
jedynie do tego, Ωe nie b´då przewoziç listøw i
paczek do 40 funtøw oraz rozstawiaç koni na
przeprz´g tam, gdzie så stacje pocztowe. Zacz´¬y
wi´c powstawaç pierwsze, specjalne
przedsi´biorstwa przewozowe. Rzåd doßç ch´tnie
udziela¬ koncesji na ich otwarcie, poniewaΩ
wzrasta¬ stale ruch pasaΩerski, a poczta
pa˜stwowa nie mog¬a podo¬aç spadajåcym na niå
zadaniom.
Organizacja poczty w Krølestwie Polskim
uleg¬a zmianie po wybuchu powstania listopadowego. Naståpi¬o oddzielenie poczty od policji.
Poczta zosta¬a podporzådkowana wydzia¬owi
cywilnemu Rzådu Tymczasowego, a nast´pnie
wydzia¬owi administracji i policji Rzådu
Narodowego. Polska Poczta odda¬a duΩe zas¬ugi
sprawie narodowej w okresie powstania listopadowego 1830 roku. ToteΩ nic dziwnego, Ωe po kl´sce
powstania rzåd rosyjski dåΩy¬ do zlikwidowania
autonomii poczty polskiej. W 1851 roku Dyrekcja
Poczt Krølestwa Polskiego zosta¬a podporzådkowana G¬øwnemu Zarzådowi Pocztowemu
Cesarstwa. Z urz´døw pocztowych pi´ciu guberni
Krølestwa Polskiego utworzono XIII Okr´g
Pocztowy, ktøry zosta¬ w¬åczony do sieci poczt w
Cesarstwie. JednakΩe dzi´ki staraniom Namiestnika i Rady Administracyjnej, XIII Okr´g
Pocztowy dosta¬ si´ w 1858 roku bezpoßrednio
pod ich zwierzchnictwo, a w 1862 roku
uniezaleΩni¬ si´ zupe¬nie od kierownictwa
rosyjskiego Departamentu Pocztowego.
W 1863 roku wybuch¬o powstanie styczniowe.
Pracownicy poczty polskiej pomagali sprawie
powstania wysy¬ajåc pisma i gazety Rzådu
Narodowego w specjalnych skrytkach przy
ekstrapocztach pa˜stwowych lub przez specjalnych pos¬a˜cøw. Do obowiåzkøw poszczegølnych
stacji naleΩa¬o nie tylko przewoΩenie przesy¬ek,
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ale røwnieΩ zawiadamianie såsiednich stacji o
ruchach wojsk nieprzyjacielskich, o iloßci i rodzaju stosowanej przez wojsko broni.
Powstawa¬y konspiracyjne Biura Ekspedycji,
w ktørych przygotowywano przesy¬ki przeznaczone dla oddzia¬øw konspiracyjnych. Pakowano je
w specjalny sposøb, nieraz przemyßlnie
maskowano. Oznaczone by¬y zaszyfrowanym
adresem znanym tylko kurierom lub kurierkom
nazywanym "galopenami” lub "galopenkami”.
W¬aßnie kobiety i dzieci by¬y najlepszymi kurierami, gdyΩ wzbudza¬y mniej podejrze˜. Dla
utrzymania tajnoßci kontaktøw znali si´ tylko z
imienia.
Poczåtkowo Ekspozytura mießci¬a si´ w
sk¬adziku sklepu korzennego Franciszka
Rozmanita na Nowym Íwiecie 55 w Warszawie.
Ze wzgl´du na ciasnot´ lokalu zosta¬a wkrøtce
przeniesiona na D¬ugå 22. ¸eby uchroniç korespondencj´ powsta˜czå przed wykryciem i konfiskatå, lokal Ekspozytury cz´sto by¬ zmieniany. Z
D¬ugiej cz´ßç dokumentøw Ekspozytury
przeniesiono do mieszkania panny Emilii
Barczøwny na Podwalu przy Kapitulnej. Pozosta¬å
cz´ßç materia¬øw umieszczono w mieszkaniu
s´dziny Pryszczy˜skiej na Nowolipiu. Dokumenty
powsta˜cze przechowywane by¬y takΩe na strychu
Hotelu Rzymskiego na øwczesnej Nowo–Senatorskiej, czyli obecnej Moliera oraz w
gmachu Senatu Krølestwa Polskiego w pa¬acu
Krasi˜skich.
Istnia¬y takΩe biura pomocnicze dla poczty
powsta˜czej. Mießci¬y si´ najcz´ßciej w sklepach i
magazynach handlowych, co u¬atwia¬o dost´p nie
budzåcy podejrze˜. Takimi lokalami by¬y: apteka
Spiessa, magazyn sukien Musia¬owiczowej na
Wierzbowej lub sklep z piernikami
Wrøblewskiego przy Kapitulnej.
Zebranå w Ekspozyturach korespondencj´
Rzådu Narodowego, odpowiednio przygotowanå i
zapakowanå przesy¬ano nast´pnie pocztå
pa˜stwowå w formie listøw prywatnych pod
nieistniejåce adresy (zakodowane i znane odbiorcom) lub jako przesy¬ki urz´dowe, a takΩe nieoficjalnie w røΩnych skrytkach. Podobnie by¬o z
przesy¬kami przewoΩonymi kolejå: mia¬y charakter oficjalny albo by¬y ukryte w miejscach trudno
dost´pnych.
DyliΩansami pocztowymi przewoΩono
wi´ksze pakunki, dok¬adnie zabezpieczonå
bielizn´, ubrania i ßrodki opatrunkowe przeznaczone dla powsta˜cøw. Wielu pracownikøw poczty
i kolei by¬o wtajemniczonych w konspiracyjny
przewøz powsta˜czej poczty. Urz´dnik
Pocztamatu Warszawskiego Paw¬owski przekazywa¬ wtajemniczonym konduktorom
dyliΩansøw pocztowych pisma, gazety powsta˜cze
i paczki z odzieΩå.
W ciekawy sposøb przygotowywano skrytki w

wagonach kolejowych – pod obiciem wn´trz
przedzia¬øw, wewnåtrz latarni lub w odpowiednio
przygotowanych buforach (zderzakach wagonøw).
Pakowano np. korespondencj´ w p¬askie pakiety,
owini´te w szary, nie rzucajåcy si´ w oczy papier i
przymocowywano pod stopniami wagonøw.
Pakiety takie by¬y niewidoczne, nawet gdy
rewidujåcy zaglådali pod wagony.
Po upadku powstania styczniowego rzåd
rosyjski ponownie odebra¬ poczcie polskiej
autonomi´. W 1867 roku podporzådkowano, juΩ
na sta¬e, poczty w Krølestwie Polskim, G¬øwnemu
Zarzådowi Poczt w Petersburgu, jako Okr´g
Pocztowy Zachodni. Od tej pory polska poczta
zosta¬a poddana ca¬kowicie obcej w¬adzy.
W 1912 roku w Krølestwie Polskim by¬o
czynnych 770 placøwek pocztowych (urz´dy,
oddzia¬y i stacje) i 1489 skrzynek pocztowych.
Przy powierzchni 126 955 km2 i 13 milionach
mieszka˜cøw jedna placøwka przypada¬a na 165
km 2 , a na jednego mieszka˜ca przypada¬o 16
listøw i 23 sztuki wszelkich przesy¬ek pocztowych.
POCZTA POLSKA
W OKRESIE I WOJNY ÍWIATOWEJ
Jeszcze przed wybuchem I Wojny Íwiatowej
przy
oficjalnie
dobrych
stosunkach
Austriacko–Rosyjskich, na terenie Galicji toczy¬a
si´ zaci´ta walka propagandowo–ideologiczna
prowadzona przez wywiady obu pa˜stw. Po
ujawnieniu dyslokacji wojsk austro–w´gierskich,
wbrew prawu, ale dla dobra monarchii wprowadzono tzw. czarne gabinety. By¬y to pokoiki przy
urz´dach pocztowych, w ktørych pracownicy kontrwywiadu lub policji w tajemnicy otwierali listy z
zagranicy,
nadchodzåce
g¬øwnie
na
"poste–restante”. Ich treßç lub has¬a by¬y
przekazywane do Wiednia lub dyrekcji policji.
Oßrodki wywiadowcze w Przemyßlu i Lwowie
mia¬y dobrå pass´ w wy¬apywaniu szpiegøw.
Gdy Przemyßl sta¬ si´ twierdzå, z miasta
ewakuowano ludnoßç cywilnå. Pozostaç mogli
tylko pracownicy urz´døw publicznych, mi´dzy
innymi poczty. Na podstawie røΩnych zapisøw
moΩna by¬o odnießç wraΩenie, Ωe I Wojna Íwiatowa w Przemyßlu, to tylko Twierdza Przemyßl.
Tymczasem oprøcz tych, ktørzy uczestniczyli w
dzia¬aniach wojennych, byli tacy, ktørzy pracowali cicho i skutecznie. Do nich naleΩeli pracownicy poczty i poczty polowej.
O pracy poczty w owym okresie wiele
ciekawego mataria¬u dostarczajå przeprowadzone
dochodzenia na skutek reklamacji w sprawie
przesy¬ek pieni´Ωnych i wartoßciowych po upadku
twierdzy, ktøre znajdujå si´ w Archiwum
Wojennym w Wiedniu. W ßwietle znajdujåcych
si´ tam protoko¬øw, opracowaniem i przekazywaniem paczek zajmowa¬y si´ w Przemyßlu
urz´dy poczty polowej. Ze wzgl´du na trudnoßci

w przekazywaniu, jak i przechowywaniu listøw i
paczek – przesy¬ki przej´¬o wojsko. Specjalna
komisja otwiera¬a paczki, a intendentura przejmowa¬a ciep¬å bielizn´, tyto˜ i inne rzeczy. Cz´ßç
przesy¬ek, zw¬aszcza listøw, przes¬ano samolotem,
a cz´ßç przechowywano w urz´dzie pocztowym.
W okresie Pierwszej Wojny Íwiatowej na terenach okupacji austriackiej powsta¬y tak zwane
poczty etapowe z dyrekcjå w Lublinie. Poczty
etapowe mia¬y s¬uΩyç ludnoßci cywilnej, ale
wskutek ciåg¬ych dzia¬a˜ wojennych eksploatowane by¬y przede wszystkim przez w¬adze
wojskowe. Sieç pocztowa, na terenach
okupowanych przez Niemcy, obejmowa¬a
wy¬åcznie miasta powiatowe i gubernialne. Poczta
okupantøw nastawiona by¬a wy¬åcznie na potrzeby w¬asnej administracji cywilnej i wojskowej.
Presja spo¬eczna sprawi¬a, Ωe w¬adze okupacyjne
wyrazi¬y zgod´ na stworzenie polskich poczt
miejskich.
Wybuch Pierwszej Wojny Íwiatowej w sierpniu 1914 roku zlikwidowa¬ wszystkie urz´dy istniejåce na centralnych terenach pod zaborem
rosyjskim i wprowadzi¬ zmiany w administracji
pa˜stwowej. Wraz z innymi urz´dami w¬adzom
okupacyjnym zosta¬a podporzådkowana røwnieΩ
sieç pocztowa Okr´gu Pocztowego Zachodniego,
podlegajåca dotychczas Zarzådowi Poczt w
Petersburgu.
Komitet Obywatelski Miasta Sto¬ecznego
Warszawy po uzgodnieniu z Zarzådem
Pocztowo–Telegraficznym niemieckich w¬adz
okupacyjnych zorganizowa¬ we wrzeßniu 1915
roku Poczt´ Miejskå. Komitet uzyska¬ prawo
pobierania op¬at za dor´czanie przesy¬ek na podstawie zatwierdzonych przez w¬adze niemieckie
taryfy pocztowej. Op¬aty te mia¬y s¬uΩyç na
pokrycie wydatkøw zwiåzanych z utrzymaniem
poczty. Poczta miejska dor´cza¬a poczåtkowo
tylko przesy¬ki nadchodzåce do Warszawy spoza
miasta, pø≈niej zaß i miejscowe listy, to jest
nadawane w samej Warszawie. W zasi´gu poczty
miejskiej znalaz¬y si´ røwnieΩ miejscowoßci
po¬oΩone w promieniu kilkudziesi´ciu kilometrøw
od stolicy. Na wzør Poczty Miejskiej w Warszawie zacz´to organizowaç tego rodzaju poczty
røwnieΩ w innych miastach, na przyk¬ad w
Sosnowcu, Òodzi i Cz´stochowie. Poczty te,
niezaleΩnie od roli jakå odegra¬y podczas okupacji, w momencie tworzenia pa˜stwa polskiego
zosta¬y uznane instytucje polskie i w¬åczone do
ogølnokrajowego systemu pocztowego.
W czasie Pierwszej Wojny Íwiatowej na terenach polskich dzia¬a¬y røwnieΩ liczne poczty
polowe, zwiåzane ßcißle z jednostkami wojskowymi. By¬y one oznaczone numerami i mia¬y prawo
bezp¬atnej korespondencji, nie uΩywa¬y wi´c
Ωadnych znaczkøw pocztowych.
Polskie jednostki wojskowe pod zaborem

austriackim posiada¬y w¬asne poczty polowe, z
w¬asnå g¬øwnå rozdzielniå w Krakowie i
podleg¬ymi jej ekspedycjami w Miechowie,
J´drzejowie i Kielcach. Poczåtkowo by¬a to tak
zwana poczta strzelecka, a po utworzeniu
Naczelnego Komitetu Narodowego i przemianowaniu Oddzia¬øw Strzeleckich na Legiony
nazwano jå pocztå polowå Legionøw. Poczty
polowe w czasie Pierwszej Wojny Íwiatowej zajmowa¬y si´ nadawaniem i dor´czaniem korespondencji Naczelnego Komitetu Narodowego, I
Brygady oraz wszystkich pozosta¬ych formacji
wojskowych na terenie Galicji i na wyzwolonych
obszarach by¬ego Krølestwa Polskiego. DuΩe
znaczenie mia¬ takΩe kolportaΩ polskoj´zycznej
prasy, cieszåcej si´ ogromnym zainteresowaniem
wßrød ludnoßci polskiej. Znaczki wydawane przez
poczt´ legionowå oraz napisy zamieszczane na
stemplach i pieczåtkach pocztowych mia¬y takΩe
znaczenie propagandowe. Poczta w czasie
Pierwszej Wojny Íwiatowej zapewni¬a ¬åcznoßç
zarøwno pomi´dzy osobami prywatnymi, jak i
organizacjami politycznymi.

WIEÍCI z KRAJU

♦ EDUKACJA Coraz mniej ch´tnych uczniøw na
politechniki. Uczelnie techniczne przyjmujà coraz
mniej kandydatøw - wynika z danych Ministerstwa
Edukacji. Skutek: uczelnie zamykajå najbardziej niepopularne kierunki.
Coraz cz´ßciej przyjmujå teΩ uczniøw s¬abych,
ktørzy pø≈niej zamiast naprawd´ studiowaç, nadrabiajå
zaleg¬oßci.
Z raportu o zatrudnieniu w Polsce, przygotowanego
przez ekspertøw Ministerstwa Gospodarki i SGH,
wynika, Ωe jedynie 14% studentøw kszta¬ci si´ u nas na
kierunkach technicznych (w Unii- ßrednio 26%). - Mamy paradoks: kandydaci nie interesujå si´ elektrotechnikå czy studiami na Wydziale Mechanicznym, po
ktørych bez problemu dostanå prac´.
♦ Inflacja. W pa≈dzierniku br. inflacja w Polsce wynios¬a 1.6%. By¬a niΩsza o 0.2% w porøwnaniu z
wrzeßniem br..
♦ Preferencje partyjne w listopadzie br. Liderem listopadowego sondaΩu CBOS jest PiS, na ktøre g¬osowa¬oby 43% ankietowanych - o 16% wi´cej w porøwnaniu z wynikiem wyborczym. Na PO g¬osowa¬oby
28% badanych - to 4% wi´cej niΩ w wyborach. Kolejne miejsca zajmujå: Samoobrona - 8% (spadek o 3%),
LPR - 5% (spadek o 2%), SLD - 5% (spadek o 6%),
PSL - 2% (spadek o 4%). Udzia¬ w wyborach zadeklarowa¬o 59% ankietowanych. SondaΩ przeprowadzono
11 - 14 listopada br..
♦ Na pytanie CBOS’u jak Polacy widzå sytacj´ w
kraju 43% by¬o niezadowolonych natomiast 38% uwaΩa¬o sytuacj´ za dobrå.
Badanie przeprowadzono w dniach 11-14 listopada
2005 roku na reprezentatywnej próbie losowej 1026
doros¬ych Polakøw.
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W tym roku Polski Instytut Kaszuby obchodził dwudziestolecie swego istnienia. W tym
długim okresie czasu Instytut brał udział w wielu pożytecznych akcjach i wydal książkę-album w
języku angielskim o dziejach Kanadyjskich Kaszub. Wielokrotnie pomagał w sprowadzaniu
profesorów i dziennikarzy z rejonu Kaszub w Polsce, w organizowaniu występów Zespołu
Pieśni i Tańca z Kartuz, wspierał też materialnie wydawanie książek i nakręcanie filmów na
tematy związane z Kaszubami. Obecnie przygotowuje wydanie Przewodnika (Guide) po terenie
Kanadyjskich Kaszub.
To tylko małą cząstką dokonań Instytutu. Niestety pokolenie, które Instytut założyło
wykrusza się, a jednak cele Instytutu nie ulęgły zmianie: Kanadyjskie Kaszuby pozostaną
kolebka polskiego osadnictwa w Kanadzie i jest to jedno z dziedzictw naszej Polonii, o które
należy dbać i które należy pielęgnować.
Odkąd powstała organizacja “Wilno Heritage Society” Instytut bardzo serdecznie z nią
współpracuje i pomaga, ale ich celem jest udokumentowanie pionierskiej przeszłości
Kaszubów, a Instytut ma również obowiązek dokumentowania wkładu w tutejsze okolice
emigracji powojennej, która przybyła na te tereny już ponad pięćdziesiąt lat temu.
Zwracamy się więc z apelem do wszystkich osób dla których te tereny stały się
drogim sercu miejscem stałego lub wakacyjnego pobytu o zgłoszenie swej
przynależności do Polskiego Instytutu Kaszuby.
Adres: Anna Żurakowska - Prezes P.O.Box 94, Barry’s Bay ON. K0J 1B0, tel:(613) 756 2015
Nasze strony internetowe: www.kpk-ottawa.org/kaszuby
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Kampania United Way 2005 wkracza w ostatni miesiąc. Jak co roku, efektem jej ma być zebranie pieniędzy na
szeroki zakres inicjatyw charytatywnych, lokalnych, prowincjonalnych i ogólnokanadyjskich.
Wielu ofiarodawców na rzecz United Way nie wie, że mają prawo skierowania swojego daru pieniężnego na
wybraną organizację charytatywną zamiast na generalny fundusz rozdzielany potem przez organizację
United Way.
Zwracamy się z sugestią by skierować pieniądze, jakie planują Państwo przekazać do United Way na potrzeby
Fundacji Dziedzictwa Polskiego, organizacji charytatywnej pracującej na rzecz Polonii. W tym celu należy wypełnić
część "C" formularza United Way Gift Form (Other Canadian Registered Charity) w następujący sposób:
Polish Heritage Foundation of Canada BN 89097 6673 RR0001
------------------------- dla osób pragnących wesprzeć Fundację Dziedzictwa Polskiego bezpośrednio -----------------Chcę wesprzeć Fundację Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie.
I would like to give my support to the Polish Heritage Foundation of Canada
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