
Strona 1. Sierpień 2013 Nr 55

TECHNIKATECHNIKATECHNIKATECHNIKA
Stowarzyszenia Techników Polskich w RPA

Biuletyn Informacyjny

Zaproszenie na obchody lotów zrzutowych
dla Powstania Warszawskiego

Sobota, 7 września 2013 roku

Godz. 10:55 (GMT+2)
Początek transmisji internetowej uroczystości pod Pomnikiem Katyńskim.

Transmisja sponsorowana jest przez p. Jacka Dziembowskiego z firmy AntFarm.

Adres transmisji: http://www.polonia.co.za/WarsawFlights/
Ten sam adres umożliwia obejrzenie obchodów w latach od 2009 do 2012.

Godz. 11:00
Nabożeństwo ekumeniczne pod Pomnikiem Katyńskim

(James & Ethel Grey Park - róg Athol Oaklands i Melrose Road, Melrose),

prowadzone przez pastorów Bryana Jones i Robina Petersen oraz ks. Bogdana Wilkańca.

Okolicznościowe przemówienia i składanie wieńców.

Godz. 12:45
Przyjęcie i akademia w South African Museum of Military History,

22  Earswold Way, Saxonwold (graniczy z ZOO).

Bilety na przyjęcie w cenie R70 od osoby. Dzieci do lat 10 - wstęp bezpłatny.

Rezerwacja - telefonicznie: 012-998-9030 (p. Jerzy Sadowski),

011-440-4184 (Jean Urry),

lub elektronicznie: arom@wol.co.za

Prosimy o liczny udział i rezerwowanie do 23/08/2013

Komitet Obchodów Lotów nad Warszawę
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List otwarty Reduty Dobrego Imienia Polski 
do Nico Hoffmanna, producenta oszczerczego filmu 

"Unsere Mütter, unsere Väter" 

Panie Hoffmann, 
W polskiej gazecie "Polska The Times" ukazał się wywiad z 

Panem, w którym mówi Pan o swoim zaskoczeniu i wstrząsie 

wywołanym polskim odbiorem Pańskiego serialu "Unsere 

Mütter, unsere Väter". 

Mówi Pan, że owo "spiętrzenie scen o antysemickiej wymowie" z 

udziałem Polaków wywołane zostało chęcią pokazania, jak 

niemiecki Żyd może przeżyć w Polsce. Jakoby nie chciał Pan w 

ten sposób pokazać wszystkich Polaków – może w takim razie 

wskaże Pan w swoim filmie jakąś postać Polaka 

nieprzedstawioną w tym świetle? 

Wszyscy Polacy występujący w Pańskiej fabule niemal licytują 

się w nienawiści do Żydów. I tylko Żydów, bowiem nawet 

neutralna Alina wie, że może bezpiecznie przedstawić 

partyzantom Victora jako Niemca; byle nie Żyda, bo z góry 

również wie, że to oznacza dla niego kłopoty – co jest oczywistą 

nieprawdą. Żydzi – polscy obywatele służyli, jako żołnierze i 

oficerowie, w Armii Krajowej, która była formalnie kontynuacją 

Wojska Polskiego, tak jak całkiem naturalne było, że służyli w 

owym wojsku przed wojną. 

Nie dość tego, byli również żołnierzami i oficerami Narodowych 

Sił Zbrojnych, formacji niezależnej od AK i rządu na 

uchodźstwie, a powołanej przez polską opozycję, nie lewicową, 

lecz narodową. Można bowiem być i Żydem i polskim patriotą 

jednocześnie. Nic o tym nie ma w Pańskiej propagandówce, 

której rasistowska wymowa względem Polaków jest podobna w 

nasileniu i wyrazie do tego co wyprawiał wobec Żydów "Der 

Stürmer" lub produkcja filmowa "Żyd Süß". Bo tylko z tym 

można skojarzyć Pańskie "dzieło", jego wymowę i efekt 

propagandowy. 

To Niemcy wymordowali 22% populacji przedwojennej Polski, 3 

miliony polskich Żydów, obywateli Rzeczypospolitej i 3 miliony 

Polaków – według planu wymyślonego przez siebie – przez 

Niemców i tylko Niemców. To Niemcy obrócili w gruzy naszą 

stolicę, setki miast i tysiące wsi, zniszczyli i zrabowali 

gospodarkę, wybudowali w granicach okupowanego kraju obozy 

śmierci. 

Trzeba dodać – byli i tacy Polacy, którzy dopuszczali się 

haniebnych czynów wobec Żydów, ale za to właśnie byli ścigani 

i najsurowiej karani przez Polskie Państwo Podziemne. To 

przecież niemiecka okupacja Polski pozwoliła 

zdemoralizowanym jednostkom, które znajdą się przecież w 

każdym narodzie, na takie postępki. Natomiast postępowanie 

Niemców wobec Żydów było systemowo organizowane przez 

państwo niemieckie – taka jest różnica między Polakami i 

Niemcami w tej mierze. I dzisiaj Niemcy nie mają prawa 

przedstawiać Polaków jako antysemitów, bo to Niemcy wymyślili 

diabelski plan Holokaustu, przeprowadzony przez niemieckie 

państwo, niemieckich funkcjonariuszy i według niemieckiego 

prawa. 

Mimo okropności niemieckiej okupacji polscy biskupi 

zapoczątkowali proces pojednania między Polakami i Niemcami, 

który toczył się aż do momentu wyprodukowania Pańskiego 

filmu. Polacy pamiętają hojną pomoc społeczeństwa 

niemieckiego w okresie nocy stanu wojennego; społeczeństwa – 

bo wasz kanclerz Schmidt wyrażał zadowolenie z "porządków" 

wprowadzonych przez juntę Jaruzelskiego. Jednak Pański film 

na nowo pokazał, jakie jest niemieckie myślenie o Polakach – 

tak jak w latach wojny byliśmy dla was "untermenschami" – 

podludźmi, tak i dzisiaj przedstawił nas Pan w swoim filmie, 

przez co sprytnie podstawił Pan Polaków – rzekomo 

antysemitów w miejsce zbrodniarzy niemieckich, sprawców 

Holokaustu. 

Panie Hoffmann, Pański film jest antypolski, rasistowski i 
ksenofobiczny, a jego emisja buduje rasistowskie 
uprzedzenia wobec naszego narodu. 
Reduta Dobrego Imienia Polski oraz Polska Liga Przeciw 

Zniesławieniom nie spocznie w dążeniu do zakazu emisji tego 

filmu we wszystkich krajach, a także w dążeniu do tego, żeby 

Pan, Panie Nico Hoffmann został uznany przez rząd 

Rzeczypospolitej Polskiej za "osobę niepożądaną" i żeby był 
Pan ścigany i postawiony przed sądem za publiczne 

znieważenie narodu polskiego. 

Maciej Świrski 
Reduta Dobrego Imienia 
http://reduta-dobrego-imienia.pl 

Sprawozdanie 
Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii 

(22–24 czerwca) 

oraz Światowy II Zjazd Inżynierów Polskich (26–28 

czerwca) 

Pomimo dużego zainteresowania kolegów w RPA, w końcu 

jednak byłem jedynym delegatem uczestniczącym w 

spotkaniach polonijnych zorganizowanych w Warszawie przez 

organizacje krajowe. Odbyły się one w tym samym tygodniu, co 

uprościło możliwość udziału w obu spotkaniach. 

Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii pod patronatem 

Ministra Gospodarki odbyła się w siedzibie Ministerstwa 

Gospodarki. Została ona zainaugurowana przez patrona 

konferencji Janusza Piechocińskiego – Wicepremiera i Ministra 

Gospodarki. Myślą przewodnią spotkania było "Partnerstwo dla 

Sukcesu", mające na celu korzystne współdziałanie Polonii oraz 

macierzy w kooperacji handlowej, wytwórczej i inwestycyjnej. 

W spotkaniu wzięło udział wielu przedstawicieli Polonii z całego 

świata. Wicepremier Piechociński zainaugurował konferencję 

wystąpieniem na temat aktualnego stanu gospodarki i 

pożądanych kierunkach współpracy. Ubolewał nad stratą 

kapitału ludzkiego tj. 300000 emigrantów, którzy szukają 

lepszego życia za granicą, głównie w UK. Bezrobocie sięga 

obecnie ok. 10%. 

Pomimo tych kłopotów gospodarka rozwija się ciągle dzięki 

inicjatywie małych i średnich firm. Wielkie nadzieje wiąże się z 

wydobyciem gazu łupkowego. Dobre wyniki osiąga przemysł 
rolno-spożywczy, eksportując towary o wartości ok. 142 mld 

Euro, głównie do Niemiec i Wielkiej Brytanii. PESA wygrała 

przetarg na dostawę tramwajów do Moskwy. 

Potencjał rozwojowy rozpoznano we współpracy z Chinami i 

Afryką. W dyskusji podkreślano potrzebę wprowadzenia energii 

odnawialnej, poprawy wydajności pracy oraz innowacyjności. 

Prof. Danuta Huebner przedstawiła sprawy dofinansowywania 

projektów inwestycyjnych z przyznanych środków unijnych. Pan 

Piotr Wojaczek mówił o specjalnych strefach ekonomicznych 

oraz ugodnieniach infrastrukturyjnych i podatkowych z nimi 

związanymi. Przedstawiciele ministerstwa rolnictwa przedstawili 

wartości zdrowych produktów rolniczych, płodów lasów oraz 

wkład Polski w wytwórczość modernizującej się Europy. 

W konkluzji spotkania Premier zachęcił do bezpośrednich 

kontaktów na jego adres e-mailowy oraz przyrzekł powołanie 

pełnomocnika ds. kontaktów i ko-ordynacji z polskim biznesem 

za granicą. Osobiście zaproponowałem forum internetowe dla 

wymiany kontaktów i doświadczeń. Miejmy nadzieję, że dojdzie 

do konkretnych kroków w wykorzystaniu fenomenalnego 

potencjału współpracy z ekspertami polonijnymi. 
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Światowy II Zjazd Inżynierów Polskich. Zjazd techników zaczął 
się na Politechnice Warszawskiej. Sesję wprowadzającą 

otworzył Jan Szmidt – rektor uczelni używając ciekawego 

stwierdzenia "Syberię zdobyli Kozacy a zagospodarowali 

Polacy". Wkład Polaków w gospodarkę wschodnią był ogromny. 

Swiat jest obecnie otwarty i wielu absolwentów ma szerokie 

możliwości współpracy z zagranicznymi ośrodkami wiedzy. Z 

nostalgia wspominano prezydentów Narutowicza i Mościckiego, 

jako technokratów, którzy swoje umiejętności zdobyte na 

Zachodzie przynieśli w służbie Ojczyzny. 

Prof. Andrzej Nowak reprezentujący inżynierów amerykańskich 

polskiego pochodzenia podkreślił pewną barierę niewiedzy oraz 

brak rozeznania oczekiwań i możliwości reprezentowaną przez 

absolwentów polskich uczelni. Za mało prac magisterskich w 

Polsce wykonywanych jest na potrzeby przemysłu. Ciągle 

kształcimy zbyt teoretycznie. Polska potrzebuje wg prof. 

Więckowskiego ok. 50000 inżynierów. Pani Kudrycka – Minister 

Oświaty i Szkolnictwa Wyższego podkreśliła skok 

technologiczny w Polsce. Potrzeba jednak więcej strategicznego 

myślenia i innowacyjności. Potrzeba deregulacji ok. 100 

zawodów, wspierania kierunków technicznych, stypendiów, 

staży. Mści się zanichanie matematyki jako przedmiotu 

maturalnego w latach 2005/6. Obecnie czynione są próby 

współpracy uczelni z pracodawcą, ukierunkowując wybór 

przedmiotów z punktu widzenia praktycznej przydatności. 

Prezes PAN prof. Kleiber wygłosił referat zatytułowany "Mądra 

Polska XXI wieku". Motto: "Albo my zapanujemy nad 

przyszłością, albo przyszłość zapanuje nad nami!" Trendy 

światowe wydają się nieprzewidywalne: problem z wodą, 

tragiczna sytuacja mieszkaniowa, problem transportu, 

globalizacyjna konkurencja, ocieplenie, emisyjnośc i wzrost 

populacji. Inżynierowie tworzą świat, jakiego dotąd nie było. 

Rola techniki jest kluczowa. Należy stworzyć pozytywną 

atmospherę wokół innowacji. Potrzebne zatem są trudne 

reformy, określenie polskich specjalności, antycypacja, 

rozpoznawanie nisz, nowoczesna struktura badawcza, wycena 

ryzyka, nowoczesne sposoby finansowania. Reformy wymagą 

również jakość studiów oraz regulacje prawne. Pani Alicja 

Adamczuk – Prezes Urzędu Patentowego podkreśliła małą ilość 

zgłoszeń patentowych. Porównanie: Chiny 1,5 mln pobiły USA, 

Polska 54000 zgłoszeń i 7. miejsce w Europie oraz 24. na 

świecie. Niestety tylko 10% chronionych patentów daje się 

skomercjalizować. W dyskusji zabrało udział wielu delegatów 

podkreślając potrzebę zacieśnienia współpracy w dziedzinie 

innowacji. 

Drugi dzień spotkań odbył się w Domu Technika NOT na 

Czackiego. Sesja rozpoczęła się prezentacją osiągnięc Orlenu 

SA, który reprezentował p. Trzebiński. Podkreślił on 

wprowadzanie nowych technologii, wydłużanie łańcucha 

produkcji, budowanie nowych linii w kooperacji z Francją, 

szwajcarskim Sulzerem oraz amerykańską firmą Salomon Ass. 

Przyszłością Orlenu powinno być wydobywanie gazu 

łupkowego. Prof. Leszek Rafalski omówił działalność instytutów 

badawczych w Polsce. Mamy ich w sumie 118, z czego 72 

techniczne, 23 medyczne, 14 przyrodniczych, 9 

ekonomiczno-humanistycznych. Wymagają jednak one 

restrukturyzacji. Skala wdrożeń jest za mała. Duży sukces 

odniósł instytut medyczny dr. Skarżyńskiego w temacie 

inplantów dla odzyskania lub poprawy słuchu. W 1992 roku 

wykonali oni pierwszą w Polsce operację dla odzyskania słuchu. 

W roku 2010 otrzymali nagrodę XXI wieku od światowego 

centrum słuchu. 

Pani Joanna Janas przedstawiła parki naukowo-techniczne 

wzorowane na pierwowzorze wybudowanym w Brukseli. 

Przyszłościa jest praca w nanotechnologii. Jedne z pierwszych 

parków zbudowano w okolicach Łodzi. Prowadzą one doradztwo 

i wsparcie dla uczelni i przedsiębiorstw. Wiele sukcesu 

osiągnięto również w inplantach medycznych – kości 

oczodołowe, żuchwa. Po południu odbywały się sesje panelowe 

na tematy kształcenia inżynierów oraz przemysłu 

energetycznego. W trzecim dniu zwiedzano firmy, laboratoria, 

instytuty badawcze i uczelnie. 

W konkluzji należy przyznać, że mogą to być bardzo pożyteczne 

inicjatywy, pod warunkiem, że poza wysłuchaniem wielu 

"złotoustych" prelegentów uchwały zjazdów przełożą się na 

konkretne projekty, które dla pożytku kraju zostaną wdrożone w 

życie. Aby to wykonać potrzebny jest nieomal codzienny kontakt 

zainteresownych stron. Najporęczniej – internetowy. Tego typu 

propozycję sugerowałem na obu spotkaniach. 

Andrzej Romanowicz 
Prezes STP w RPA 

POLANDAFRICA – 2013 
Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej który zanotował 
wzrost gospodarczy w 2010 roku podczas gdy inne kraje 

zmagały się z kryzysem. Również w 2010 r., Polska znalazła się 

w czołówce krajów o najwyższym potencjale inwestycyjnym. Z 

Afryką od dawna łączą Polskę więzy partnerstwa i współpracy, 

której widocznym rezultatem jest obecność dwóch posłów, 

rodem z tego kontynentu w naszym parlamencie. 

Nasze miasto Łódź, jest najbardziej znanym polskim miastem w 

Afryce. Tutaj, poprzez Studium Języka Polskiego wiodły drogi 

wszystkich studiujących młodych ludzi z tego kontynentu. Tutaj 

też, Regionalna Izba Gospodarcza – Łódź organizuje pierwszy 

kongres partnerstwa i współpracy POLANDAFRICA – 2013, 

który odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2013 roku w hotelu 

Hilton w Łodzi w ramach programu rządu RP pt. "GO AFRICA" i 

który jest pierwszym z cyklu wydarzeń polsko-afrykańskich 

planowanych przez nas na najbliższe lata. 

Celem Kongresu jest odnowienie i znaczące zwiększenie 

partnerskich relacji między Polską i Afryką, w tym w 

szczególności relacji gospodarczych. W dniach tych, 

zapraszamy do Łodzi wszystkich zainteresowanych. 

Dostrzegamy w krajach kontynentu afrykańskiego silnego 

partnera, z którym chcemy wzmocnić wzajemne relacje i 

wierzymy, że udział w kongresie przyniesie wszystkim w niego 

zaangażowanym realne korzyści. 

Kongres składa się z: 

1. Wystawy – targów polskiej i afrykańskiej oferty współpracy pt. 

"POLANDAFRICA: partnership and cooperation". 

2. Konferencji, którą otworzy sesja plenarna pt. "Poland – Africa: 

prospects for partnership-based cooperation", w której udział 
wezmą przedstawiciele rządu RP, ambasadorzy państw 

afrykańskich, lokalnych władz samorządowych oraz organizacji 

gospodarczych i przedsiębiorców z Afryki i Polski. 

3. Wydarzenia kulturalnego "VIVAT AFRICA – muzyka, taniec, 

kuchnia", które odbędzie się wieczorem pierwszego dnia 

kongresu. 

4. Promocji Katalogu pt. "POLANDAFRICA: business 

partnership 2013", którego pierwsze wydanie ukaże się z okazji 

Kongresu. 

Wierzymy, że Kongres nie jest wydarzeniem jednorazowym, 

lecz będzie miał długofalowe korzyści dla polskich i afrykańskich 

przedsiębiorców, a katalog "PolandAfrica – business partnership 

2013" pozwoli polskim i afrykańskim partnerom zaprezentować 

swoje oferty. 

Pragniemy zgromadzić na Kongresie jak największą liczbę ludzi 

świata biznesu oraz przedstawicieli władz lokalnych oraz 

znaczących organizacji i instytucji. 

Udział w kongresie jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty 

pobytu. Więcej informacji o nim można znaleźć na stronie 

www.polandafrica.pl po uprzednim dokonaniu na stronie tej 

rejestracji i otrzymaniu loginu i hasła. 

Dokonanie rejestracji, umożliwia też dostęp do szczegółowych 

informacji o kongresie i aktualności z nim związanych. 

Janusz Michaluk 
Dyrektor Regionalnej Izby Gospodarczej Łódź 



Ewa Lipska – współczesna polska poetka i felietonistka, 

studiowała malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych. Od 1964 

zamieszczała utwory poetyckie w "Życiu Literackim" i "Dzienniku 

Polskim". Debiutowała w 1967 roku tomikiem "Wiersze". Od 

1968 była członkiem Związku Literatów Polskich (do czasu jego 

rozwiązania w 1983). 

W latach 1970–1980 pracowała jako redaktor działu poezji 

Wydawnictwa Literackiego. Na przełomie 1975/1976 przebywała 

na półrocznym stypendium "International Writing Program" 

w Iowa City w USA. W 1978 została członkiem polskiego PEN 

Clubu. Jest też członkiem Polskiej Akademii Umiejętności 

w Krakowie. 

W 1983 przebywała w Berlinie Zachodnim na stypendium 

Deutscher Adademischer Austauschdienst. W 1989 została 

członkiem założycielem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 

W latach 1990 do 1992 pracowała w zespole redakcyjnym 

"Dekady Literackiej". Od 1991 do 1997 pracowała w polskiej 

ambasadzie w Wiedniu i kierowała Instytutem Polskim. Obecnie 

żyje i pracuje w Krakowie. Prowadziła gościnnie warsztaty 

poetyckie w Studium Literacko-Artystycznym na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. 

[pl.wikipedia.org/wiki/Ewa_Lipska] 

my 
My – rocznik powojenny otwarty na oścież –
w pełnokomfortowym stanie swojego ciała
czytamy Sartre’a i książki telefoniczne.
Rozważamy uważnie wszelkie trzęsienia ziemi.
My. Rocznik powojenny ze spokojnych doniczek.
Wyprowadzony z bezspornych statystycznych wyliczeń.
Nie dosłyszany w hałasie początku.
Cierpiący na bezsenność i do ćmy podobny.
Powołany do koncentracji nad.
Do naszych dni prowadzą zardzewiałe drzwi.
Schody które przeżyły hodowcę kanarków.
Wodospad kroków. Pogrzeb z orkiestrą.
    I krzyk tłuczonych garnków.
Schodzimy powoli. Bardzo powoli. Z powagą drzewa.
Jest może siódma rano. Dzień zbyt dokładnie dojrzewa
i niekiedy przyjmuje smak gniejącego jabłka.
Najrozmaitsi ludzie gwałtownie wybiegają.
Ze schodów. Z bram. Z hoteli. Z ust. Tu i tam.
Obłąkani po łokcie pensjonariusze świata.
Przeklinają. Przystają opłaceni na parkingach.
My zazdrościmy tym
którzy w wysokich sznurowanych butach
przeszli przez wojnę.
Zazdrościmy
nocy oszczędnie po małym kawałeczku
rozdzielanym między hełmy znużone.
Strzałów jak ognie sztuczne do ust podniesionych.
Wulgarnych wzruszeń nagłego ocalenia.

O tamtym świcie
z miasta lęk wywożono na taczkach
i wymiatano kule.
Choć w twarzach jeszcze nie wystygło drżenie
pozalepiano hejnałem gruzy i wyzwolenie
i poranione mury do hymnu wstawały.
Ludzie na wolność klaskali. Bramy się otwierały.
W bramach kobiety rodziły dzieci:
nas. Jakże odświętnych. Powołanych jeszcze przed świtem.
Odpornych na ciało. Otrząśniętych z chrzęstu broni.
Oddano narodzeniem naszym cześć - zabitym.
A pamięć przestrzeloną dźwigamy
już my.
[Wiersze 1967] 

egzamin 
Egzamin konkursowy na króla
wypadł doskonale.
Zgłosiła się pewna ilość królów
i jeden kandydat na króla.
Królem wybrano pewnego króla
który miał zostać królem.
Otrzymał dodatkowe punkty za pochodzenie
spartańskie wychowanie
i za uśmiech
ujmujący wszystkich za szyję.
Z historii odpowiadał
ze świetnym wyczuciem milczenia.
Obowiązkowy język
okazał się jego własnym.
Gdy mówił o sprawach sztuki
chwycił komisję za serce.
Jednego z członków komisji
chwycił odrobinę za mocno.
Tak
to na pewno był król.
Przewodniczący komisji
pobiegł po naród
aby móc uroczyście
wręczyć go królowi.
Naród
oprawiony był
w skórę.
[Wiersze 1978] 
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Og�oszenia reklamowe

Prenumerata Notatnika

STP zaprasza członków oraz sympatyków do 

zamieszczania ogłoszeń reklamowych w naszym Notatniku. 

Ogłoszenia są bezpłatne, aczkolwiek wsparcie Funduszu 

Prasowego STP będzie bardzo mile widziane. 

Biuletyn Informacyjny STP – Notatnik Technika – jest 

pismem informacyjnym Zarządu Stowarzyszenia. 

Udostępniany jest wszystkim członkom bezpłatnie. 

Sympatycy STP mogą otrzymywać nasz biuletyn po 

dokonaniu wpłaty na Fundusz Prasowy STP (wysokość 

wpłaty – według uznania). 


