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To idzie młodość
Zmarł B. B. King – król bluesa.
Słucham nagranej z Erikiem Claptonem płyty Riding with the King. Na
okładce elegancki King z gitarą rozparty na tylnym siedzeniu kabrioletu
cadillaca (A tuxedo and shiny 335);
za kierownicą twórca Layli z gitarą.
W telewizji fragmenty występów
B. B. Kinga; gra tak, jakby poza nim
i muzyką nic nie istniało.
I stepped out of Mississippi
when I was ten years old
With a suit cut sharp as a razor
and a heart made of gold.
I had a guitar hanging just about
waist high
And I’m gonna play this thing
until the day I die.
Urodził się w Mississippi na plantacji bawełny.
Na stronie 19 pierwsza część rozprawy Macieja Kożuszka o czarnej
Ameryce. To jeden z takich tekstów,
które pochłaniają mnie całkowicie.
Tym razem powracają obrazy z czasu kumplowania się z młodymi czarnymi Amerykanami w Chicago. Jedziemy dość sfatygowanym chevroletem, prowadzi dwudziestoparoletni Michael, ja obok, na tylnym siedzeniu, ściśnięta między Natem i Kavinem, gruba i jazgotliwa Francine,
radio ryczy – w przerwach muzyki
głos spikera mówi coś o Afro-Amerykanach... Francine wie, że ten termin odnosi się między innymi do niej
– do nich – ale nie bardzo rozumie
dlaczego, więc się obrusza: – Jestem
Amerykanką, a nie jakąś tam AfroAmerykanką. Rozumiałem to wtedy
– po tekście Macieja Kożuszka rozumiem to lepiej.
A na stronie 17 rozważania Jarosława Kordzińskiego na temat „Gdzie
się zaczyna ta cholerna starość”.
Autor daje m.in. kilka wskazówek,
jak trzymać się zdrowo i sprawnie,
z którymi nie tylko się zgadzam, ale
również stosuję je na co dzień. Odżywiam się zdrowo, zażywam dużo
więcej ruchu niż pół godziny dziennie, uśmiecham się do wszystkich,
którzy zachęcają mnie do tego swoim
uśmiechem lub budzącym sympatię
obliczem itd. Szukam pozytywnej
energii i wydaje mi się, że ją gromadzę. Tylko że dość trudno ją w sobie
utrzymać. Wezmę dajmy na to do ręki polonijną gazetę i z miejsca górę
bierze energia bardzo negatywna.
O tym też małe co nieco.
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Dwoje nastolatków z Vancouver zostało lauretami organizowanych przez
firmę Intel międzynarodowych targów
nauki i techniki (Intel International
Science and Engineering Fair) – największej tego rodzaju, przeznaczonej
dla uczniów szkół średnich imprezy na
świecie – które w tym roku odbywały
się (10-15 maja) w Pittsburghu w stanie Pensylwania. Udział w nich wzięło około 1700 młodych ludzi z całego
świata.
Główną nagrodę – „best of the best”
– w wysokości 75 tysięcy amerykańskich dolarów zdobył 17-letni Raymond Wang za projekt urządzenia poprawiającego jakość powietrza w samolotach i tym samym zmniejszającego ryzyko zarażenia się chorobą od
innego pasażera.
Młody naukowiec z St. George’s
School mówi, że do poszukiwań w tym
kierunku skłoniła go wiadomość, że
jeden nosiciel wirusa grypy H1N1 na
pokładzie samolotu może zarazić siedemnaście osób. Korzystając z rysunku technicznego Boeinga 737, zaczął
więc od wykonania 32 symulacji komputerowych pokazujących przepływ
wirusów w kabinie pasażerskiej. Na
tej podstawie zaprojektował urządzenie, które w opinii naukowców z firmy
Intel poprawia jakość powietrza w samolocie o ponad 190 procent i zmniejsza o 55 procent stężenie wirusów. Ponadto, zdaniem fachowców, wynalazek Raymonda Wanga może być łatwo i tanio zamontowane w będących
w użytku samolotach.
Nagrodę w wysokości 50 tysięcy
dolarów przyznano 16-letniej Nicole
Ticea, uczennicy vancouverskiej szkoły dla dziewcząt York House, za prosty i bardzo tani (a więc dostępny ludziom ubogim) przyrząd do wczesnego wykrywania wirusa HIV, który pozwala na przeprowadzeniu testu zarówno na dzieciach w wieku do półtora roku, jak i na ludziach dorosłych.

Laureaci tegorocznych targów nauki: Raymond Wang (z prawej), Nicole Ticea i Karan Jerath
Przyrząd – skonstruowany przez Nicole w asyście profesora Simon Fraser
University Marka Brockmana i jego
studenta Gurseva Anmole – nie wymaga elektryczności, wyniki testu uzyskiwane są po mniej niż godzinie,
a jego wyprodukowanie powinno kosztować poniżej pięciu dolarów. Nicole
założyła już własną firmę, która otrzymała niedawno 100 tysięcy amerykańskich dolarów na kontynuowanie pracy nad jej projektem.
Taką samą nagrodę w wysokości
50 tysięcy dolarów otrzymał 18-letni
uczeń z Teksasu, Karan Jerath, za projekt urządzenia do szybkiego usuwania
skutków awarii oceanicznych szybów
naftowych.
Na tegorocznych targach naukowych
Intelu młodzi Kanadyjczycy zdobyli
ogółem 29 nagród na łączną kwotę
prawie dwustu tysięcy dolarów.

Młodości! ty nad poziomy

O Ann Makosinski pisaliśmy prawie dwa lata temu, gdy 15-letnia wówczas uczennica z Victorii znalazła się
wśród laureatów Google Science Fair,
zdobywając główną nagrodę w swojej
grupie wiekowej za wynalazek latarki
zasilanej jedynie ciepłem dłoni. Co
było potem?
Niespełna rok po sukcesie na targach
nauki Google, pracując nadal nad wykorzystaniem urządzenia zwanego
płytkami Peltiera (również modułem
lub ogniwem Peltiera) do uzyskania
elektryczności z temperatury ludzkiego ciała, Ann Makosinski przedstawiła w centrum nauki w Toronto (Ontario Science Centre) swój nowy wynala-

zek – tym razem latarkę (lampę LED),
której nie trzeba ściskać w dłoni, żeby
zaświeciła, ale wystarczy w tym celu
założyć ją na głowę. W ten sposób
zdobyła kolejną nagrodę dla młodych
wynalazców – Weston Youth Innovation Award.
Są przecieki, że Ann pracuje aktualnie nad nowym pomysłem. Podobno
chodzi o uzyskiwanie elektryczności
– wystarczającej np. do naładowania
telefonu komórkowego – z kubka gorącej kawy.
Kto wie, może zatrute ziemia, wody i
powietrze – globalne ocieplenie, kataklizmy i epidemie – nie są nieuchronną przyszłością człowieka...?

Nicole Ticea z prof. Markiem Brockmanem (z prawej) i Gursevem Anmole
w laboratorium Simon Fraser University

Zasiłek na dzieci
Rząd szuka rodzin, którym należą się pieniądze.
Sprawdź, czy to nie twoja rodzina.

Oblicza się, że 12800 wychowujących dzieci rodzin w Vancouver kwalifikuje się do otrzymania wprowawprowadzonego przez rząd Harpera
nowego (podwyższonego) zasiłku na
dzieci – Universal Child Care Benefit
(UCCB) – który w tym roku wszedł
w życie. Większość rodzin z dziećmi
otrzymała podwyższony zasiłek automatycznie lub wezwana została przez
instytucje rządowe do uaktualnienia
informacji przekazanej we wcześniejszej aplikacji o zasiłek. Jednak znaczna część nie jest zarejestrowana i może stracić pieniądze, jeśli nie wystąpi
o przyznanie podwyższonego zasiłku.
W Kolumbii Brytyjskiej jest przypuszczalnie 23500 rodzin posiadających ogółem 41 tysięcy dzieci, które
nie są zarejestrowane do otrzymania
zasiłku. W Vancouver jest 12500 takich rodzin. Wynika z tego, że milio-

ny dolarów z pieniędzy na wypłatę
zasiłków w tym roku mogą nie trafić
do rodzin, dla których są przeznaczone.
Nowy zasiłek (UCCB) wynosi prawie 2000 dolarów rocznie na każde
dziecko poniżej 6 lat i $720 na każde
dziecko w wieku od 6 do 17 lat.
Zasiłek przysługuje od 1 stycznia
2015 r. i jego podwyżka powinna być
wyrównana w wypłacie w lipcu tego
roku.
Jeśli więc twoja rodzina nie otrzymuje UCCB, nigdy nie otrzymała
UCCB lub nigdy nie występowała
o przyznanie Canada Child Tax Benefit, a masz dzieci poniżej 18 lat, to
dowiedz się czym prędzej, w jaki sposób możesz o zasiłek wystąpić. Potrzebne informacje – co, jak, kiedy i
gdzie – znajdziesz na stronie:
www.canada.ca/taxsaving

The majority of families with children, approximately 3.8 million, are known and
will automatically receive the enhanced UCCB or be contacted by the Government to confirm their information. However, many eligible families are not currently captured by the Government’s UCCB system and may miss out on receiving money that is owed to them unless they apply. In British Columbia, an
estimated 23,500 families with approximately 41,000 children are not registered.
In Vancouver, as many as 12,500 families are estimated to be missing from the
Government’s registry. This represents potentially millions of dollars in unclaimed
benefits in this year alone.
If your family is not currently receiving the UCCB, has never received the UCCB,
or has never applied for the Canada Child Tax Benefit and you still have children
under 18 in your care, please go to www.canada.ca/taxsavings in order to find out
how you can apply.
(Employment and Social Development Canada)

