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Ósmego lub dziewi¹tego maja (zale¿nie od strefy czasowej)
minê³a 77 rocznica zakoñczenia II wojny œwiatowej i bezwa-
runkowej kapitulacji hitlerowskich Niemiec. W kilku poprze-
dzaj¹cych t¹ datê tygodniach wypada³y rocznice wyzwole-
nia kolejnych hitlerowskich obozów koncentracyjnych i za-
g³ady. Liczba wiêŸniów, którzy prze¿yli obozowe piek³o ma-
leje z roku na rok, ale dla jeszcze ¿yj¹cych obchody rocznic
wyzwolenia stanowi¹ wa¿ne momenty w ich ¿yciu. W miarê
mo¿liwoœci, stanu zdrowia itp. odwiedzaj¹ oni miejsca 
i pomniki tak mocno zwi¹zane z ich prze¿yciami. Polonia 
w Austrii powinna im towarzyszyæ, pokazaæ, ¿e nie tylko oni
pamiêtaj¹. Pokazaæ tak¿e nielicznym Austriakom, którzy
pielêgnuj¹ pamiêæ o winach ich przodków, zamiast udawaæ,
¿e niczego takiego nie by³o, a w ka¿dym razie, ¿e nic nie
wiedz¹ i nie pamiêtaj¹. W obecnym numerze przypominamy
wiêc historiê obozu koncentracyjnego w Guntramsdorfie 
i Wiener Neudorf – prawie u samych wrót Wiednia. 

Agresja rosyjska na Ukrainê skierowa³a spojrzenie
ca³ego œwiata równie¿ na Rosjê i na jej obraz – inny od
intensywnie propagowanego dotychczas. Równie¿ i w histo-
rii strosunków miêdzy Polakami i Rosjanami istniej¹ karty
nieznane szerszemu gronu, byæ mo¿e nale¿y je nazwaæ nie-
modnymi, niepo¿¹danymi przez wielu, zapomnianymi, nie-
pasuj¹cymi do g³ównego (mo¿na go równie¿ nazwaæ ow-
czym) nurtu myœlenia. Szerok¹ panoramê historii Polaków 
w Rosji i zwyk³ych stosunków miêdzy spo³eczeñstwami
przedstawia zaprezentowane w numerze dzie³o Mariusza
Œwidra Jak budowaliœmy Rosjê – wydane w r. 2021, nabyte
przez redaktora biuletynu jeszcze przed agresj¹ rosyjsk¹
ale przeczytane w kwietniu b.r. 

Nazwisko Mickiewicz chyba wszystkim Polakom kojarzy
siê z wieszczem narodowym Adamem, przeœladowaniami
m³odzie¿y filomackiej, emigracj¹ itd. A tymczasem jego ro-
dzony brat Aleksander by³ cenionym w Rosji prawnikiem,
profesorem uniwersytetów w Kijowie i Charkowie. Do Polski
wróci³ dopiero po osi¹gniêciu wieku emerytalnego w 1858
roku, naby³ maj¹tek w Kobryniu pod Brzeœciem Litewskim 
i gospodarowa³ w nim z synem Franciszkiem do œmierci 
w 1871 roku.

Od 24 lutego do chwili obecnej przyby³o z Ukrasiny do
Polski ponad 3 mln osób. Czêœæ z nich wyjecha³a wpraw-
dzie dalej lub powróci³a na Ukrainê walczyæ o wolnoœæ, ale
wiêkszoœæ pozosta³a w kraju przynajmniej do zakoñczenia
konfliktu. Polska i Polacy pomagaj¹ jak mog¹. Politycy za-
chodni przybywaj¹cy do naszego kraju lub spotykaj¹cy siê 
z przedstawicielami Polski poza jej granicami poklepuj¹
Polaków po ramionach i wyra¿aj¹ „g³êbokie” uznanie. O tym
jednak, ¿e skuteczna pomoc wymaga nie tylko serca ale 
i pieniêdzy nie ma mowy (byæ mo¿e ten podziw nie jest
dostatecznie g³êboki). RadŸcie sobie sami... 

I tak polska s³u¿ba zdrowia, s³abiej dofinansowana ni¿ 
w zamo¿niejszych krajach europejskich przyjê³a na siebie
dodatkowe zadania, ale na pomoc pokrywaj¹c¹ chocia¿
czêœæ dodatkowych wydatków nie ma co liczyæ – wszystko
w ramach obrony wartoœci... Byæ mo¿e do tych wartoœci
zalicza siê prawo obywateli do gorszej opieki zdrowotnej ni¿
poprzednio. 

Na wstêpie

Albert Jack
Z Galileusza te¿ siê œmiali

“Z Galileusza te¿ siê œmiali” to
ksi¹¿ka o wynalazcach, którzy udo-
wodnili, ¿e krytycy nie maj¹ racji. Ci
niestrudzeni marzyciele nigdy siê nie
poddali – i zwyciê¿yli. 

“Z Galileusza te¿ siê œmiali” to
zbiór popularnonaukowych opowieœ-
ci oraz fascynuj¹cych i zabawnych
anegdot przedstawiaj¹cych liczne
trudnoœci, z jakimi borykali siê wyna-
lazcy na przestrzeni wieków. 

Innowatorów wyrastaj¹cych ponad swoje czasy krytyko-
wano, wykpiwano, zniechêcano na wiele sposobów. Jednak
oni nie poddawali siê, niektórzy walczyli latami, robi¹c to, co
uwa¿ali za s³uszne. I wygrywali... To lekcja, której nie wolno
zapomnieæ.

W 1916 roku ktoœ powiedzia³ o radiu: “Ta bezprzewodo-
wa pozytywka nie ma ¿adnej wyobra¿alnej wartoœci handlo-
wej. Któ¿ mia³by p³aciæ za wiadomoœæ, która nie jest wysy-
³ana do nikogo konkretnego?”. Podobnie mówiono o tele-
wizji, lekcewa¿¹c j¹ jako czcz¹ ciekawostkê. “Amerykañskie
rodziny nie bêd¹ godzinami siedzieæ, gapi¹c siê w pud³o ze
sklejki”. Jak bardzo mo¿na siê myliæ! Nikt te¿ nie potrakto-
wa³ powa¿nie George’a Devola, który wynalaz³ ramiê robo-
ta. Ówczesny œwiat przemys³u nie móg³ zrozumieæ, ¿e
mo¿na zast¹piæ miliony kobiet i mê¿czyzn przy sto³ach mon-
ta¿owych. Telefon zosta³ odrzucony jako bezsensowna za-
bawka, a naczelny in¿ynier Poczty Brytyjskiej skomentowa³
ów wynalazek w sposób nastêpuj¹cy: “Mamy bardzo dob-
rych goñców. Dziêkujemy”. W 1943 roku Thomas Watson,
prezes IBM, twierdzi³, ¿e na œwiatowym rynku znajdzie siê
miejsce dla nie wiêcej ni¿ piêciu komputerów.

Albert Jack z³o¿y³ ho³d ludzkiej kreatywnoœci i wytrwa-
³oœci: opracowa³ bogaty katalog wynalazków z ró¿nych dzie-
dzin i zwi¹zanych z nimi historii, przewa¿nie zabawnych,
czasem smutnych, ale nieodmiennie fascynuj¹cych.
B³yskotliwa narracja, pe³en humoru styl i parada zadziwia-
j¹cych faktów tworz¹ literacko-naukowy koktajl, od którego
trudno siê oderwaæ. Wszystko okraszone cytatami sprzed
lat: wypowiedziami znanych ludzi oraz fragmentami arty-
ku³ów z gazet, krytycznymi wobec nowych idei, trendów 
i wynalazków. Dawne przewidywania i obawy brzmi¹ dziœ
absurdalnie, a w konfrontacji z obecnym stanem wiedzy
daj¹ efekt iœcie komiczny (np. przekonanie, ¿e podró¿ kolej¹
z du¿¹ prêdkoœci¹ nigdy nie bêdzie mo¿liwa, poniewa¿ grozi
uduszeniem pasa¿erów).

Albert Jack to pseudonim brytyjskiego pisarza i historyka
Grahama Willmotta, zajmuj¹cego siê histori¹ kultury popu-
larnej. Jego pierwsza ksi¹¿ka “Red Herrings and White
Elephants” na temat pochodzenia znanych angielskich wy-
ra¿eñ i przys³ów sta³a siê miêdzynarodowym bestsellerem.
Opublikowa³ 13 ksi¹¿ek, pozostaj¹cych przez wiele miesiê-
cy na listach bestsellerów New York Timesa i UK Sunday
Times.

Od Redakcji Lektury



Obóz koncentracyjny w Guntramsdorfie i Wiener Neudorf
bêd¹cy fili¹ obozu w Mauthausen funkcjonowa³ w latach
1943 – 1945. Oficjaln¹ dat¹ za³o¿enia by³ 2 sierpnia 1943
roku. 

Maksymalna liczba wiêŸniów wynosi³a 3170 osób (stan 
z wrzeœnia 1944 r.). Pochodzili oni w przewa¿aj¹cej czêœci 
z Polski, Rosji, Jugos³awii, Francji, Niemiec i Austrii.
WiêŸniowie byli zatrudnieni jako robotnicy przymusowi 
w fabryce silników lotniczych „Flugmotorenwerken Ost-
mark”. Z tego powodu z Mauthausen skierowano do niego
w pierwszym rzêdzie wiêŸniów maj¹cych doœwiadczenie
zawodowe w obróbce metali i w budownictwie. Oprócz za-
k³adów silników lotniczych wiêŸniowie byli zmuszani do
pracy w innych firmach, takich jak Daimler-Puch, Hofman
und Maculan, w kilku mniejszych zakladach i w rolnictwie na
terenach gmin Guntramsdorf, Wiener Neudorf, Laxenburg,
Achau i Wiednia. 

Pomimo zatrudnienia ponad 10000 osób zak³ady silni-
ków lotniczych nigdy nie osi¹gnê³y planowanej wydajnoœci.
W pewnym stopniu przyczyn¹ tego by³y równie¿ akcje sabo-
ta¿owe wiêŸniów. 

Obóz, nosz¹cy nazwê „KZ Wiener Neudorf”, po³o¿ony
przy obecnej Guntramsdorfer Industriestrasse sk³ada³ siê 
z 80 drewnianych baraków (z których 34 znajdowa³y siê na
terenie w³aœciwego obozu) i by³ otoczony p³otem znajduj¹-
cym siê pod napiêciem. 

WiêŸniowie ¿yli i pracowali w nieludzkich warunkach, byli
ci¹gle niedo¿ywieni i zdani na ³askê i nie³askê stra¿y obozo-
wej z³o¿onej z SS-manów i ¿o³nierzy lotnictwa. Byli oni tak¿e
nara¿eni na choroby zakaŸne, tym groŸniejsze, ¿e lekarstwa
praktycznie nie by³y dla nich dostêpne a z³e warunki sani-
tarne przyja³y szerzeniu siê chorób zakaŸnych. 

Warunku ¿ycia w obozie i w trakcie marszu œmierci doku-
mentuj¹ protoko³y i zapiski lekarza obozowego Rolfa Busch-
Waldecka udostêpnione po wojnie amerykañskim s¹dom
wojennym i zespo³om œledczym badaj¹cym hitlerowskie
zbrodnie wojenne. Od samego pocz¹tku istnienia obozu
jego stra¿nicy dokonywali morderstw wiêŸniów oskar¿anych
po fakcie o próby ucieczki. Czêœciowo byli to wiêŸniowie,
którzy utracili zdolnoœæ do pracy. Innych z kolei zmuszano
do pope³nienia samobójstwa albo wywo¿ono do Mauthau-
sen lub zagazowywano w komorach w Hartheim.  

Zak³ady zosta³y zbombardowane przez aliantów w maju
1944 roku. Sam obóz po znacznym uszkodzeniu przez 14
bomb (zginê³o wówczas 31 wiêŸniów) zosta³ przeniesiony 
z Guntramsdorfu do Wiener Neudorf. Nowy obóz zosta³
za³o¿ony na terenach na wschód od miasta Mödling, na po-
³udnie od obecnego centrum handlowego SCS i na pó³noc
od œródmieœcia Wiener Neudorf. 

W zwi¹zku ze zbli¿aniem siê Armii Czerwonej obóz
zosta³ ewakuowany 2 kwietnia 1945 roku a 1743 wiêŸniów
zmuszonych do 180-kilometrowego, trwaj¹cego 13 dni, pie-
szego marszu œmierci do Mauthausen. Trzydziestu oœmiu
wiêŸniów, którzy nie byli zdolni do tak wyczerpuj¹cego
marszu zosta³o zastrzelonych przed wyruszeniem, a w cza-
sie marszu hitlerowcy zastrzelili 146 wiêŸniów oficjalnie pod
pozorem próby ucieczki. W rzeczywistoœci g³ównym powo-
dem by³ ich z³y stan zdrowia i wyczerpanie uniemo¿liwiaj¹ce
dalszy marsz. Kilkudziesiêciu osobom, w tym równie¿

stra¿nikom obozowym powiod³a siê ucieczka. WiêŸniowie
dotarli do obozu w Mauthausen 14 kwietnia 1945, a 5 maja
obóz zosta³ wyzwolony przez wojska amerykañskie. 

Zak³ady silników lotniczych zosta³y zajête przez Armiê
Czerwon¹ a ich wyposa¿enie zosta³o czêœciowo zdemonto-
wane i w pozosta³ej czêœci zniszczone. Pozosta³oœci ruin
by³y po wojnie wykorzystywane jako matria³ budowlany
b¹dŸ opa³owy. Armia Czerwona odkry³a równie¿ masowe
groby ofiar na terenie obozu. 

58 spoœród 61 oskar¿onych w procesie przeprowadzo-
nym w 1946 roku na terenie by³ego obozu koncentracyjne-
go w Dachau zosta³o skazanych na karê œmierci, a pozostali
trzej na do¿ywocie. Wykonanych zosta³o jednak tylko 49
wyroków œmierci. By³ wœród nich komendant obozu Karl
Schmutzler. W Dachau przeprowadzono nastêpnie dwa dal-
sze procesy a w 1947 roku odby³ siê kolejny proces w War-
szawie. S¹dy amerykañskie zajmowa³y sie jedynie oskar¿e-
niami o zamordowanie wiêŸniów nie bêd¹cych obywatelami
austriackimi lub niemieckimi. Morderstwa na obywatelach
austriackich i niemieckich znalaz³y siê w gestii s¹dów tych
krajów, poniewa¿ nie zosta³y uznane za zbrodnie wojenne.
Mimo wyczerpuj¹cej dokumentacji zbrodni w obu krajach
odby³y siê tylko nieliczne procesy dotycz¹ce morderstw do-
konanych w obozie koncentracyjnym Guntramsdorf – Wie-
ner Neudorf. W samej Austrii by³o ich tylko piêæ, z których
trzy zakoñczy³y siê wyrokami a dwa zosta³y umorzone. 
W Niemczech odby³ siê tylko jeden proces morderców 
z Guntramsdorfu – Wiener Neudorf. 
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Obóz koncentracyjny w Guntramsdorfie i Wiener Neudorf



Po wojnie obóz popad³ w zapomnienie a¿ do wczesnych
lat 90-tych ubieg³ego wieku, kiedy parafia Neu-Guntrams-
dorf zaczê³a przeprowadzaæ pierwsze wywiady ze œwiadka-
mi. O ile pamiêæ o zak³adach przetrwa³a d³u¿ej, o tyle wiêk-
szoœæ pytanych osób twierdzi³a, ¿e nie wiedzia³a nic o obozie. 
Z inicjatywy parafii na terenie by³ego obozu powsta³o miejs-
ce pamiêci, rozpoczêto doroczne obchody rocznicowe i pow-
sta³o stowarzyszenie pamiêci ofiar. 

Obecnie teren by³ych zak³adów zajmuje najwiêksze 
w Austrii centrum przemys³owe „NÖ/Süd”. Teren by³ego
obozu pozosta³ do chwili obecnej w przewa¿aj¹cej czêœci
niezabudowany. Na niezabudowanej powierzchni 26000 m2

zachowa³y siê fundamenty baraków i czêœæ bunkrów. Przez
wiele lat po wojnie znajdowa³o siê na nim sk³adowisko odpa-
dów. Pierwszy pomnik ofiar obozu wzniesiono w 1995 roku. 

Obecnie teren by³ego obozu jest ogrodzony i dostêpny
jedynie w sposób kontrolowany. Jedynie stado owiec ko-
rzysta z niego zapobiegaj¹c zaroœniêciu w stopniu nisz-
cz¹cym pozosta³oœci zabudowañ. 

Stowarzyszenie Pamiêci Ofiar Obozu Koncentracyjnego

Niezale¿ne stowarzyszenie pamiêci powsta³o w 2005 roku.
Jego celami s¹ zachowanie i rozbudowa miejsca pamiêci
oraz pielêgnacja pamiêci o pope³nionych tutaj zbrodniach 
i przekazywanie jej m³odzie¿y w ramach zajêæ szkolnych.
Stowarzyszenie wspó³pracuje z komitetem Pamiêci Ofiar
Mauthausen. 

W ramach statutowej dzia³anoœci badane s¹ naukowo
dokumenty z archiwum Mauthausen Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych. Istotne dla sprawy informacje s¹ zamiesz-
czane na regularnie aktualizowanej witrynie internetowej, 
w innych publikacjach, w tym audiowizualnych i na publicz-
nych odczytach.

Liczba cz³onków stowarzyszenia wzros³a z pocz¹tko-
wych nieco ponad 40 osób w 2005 r. do powy¿ej 90 w roku

2015. S¹ wœród nich cz³onkowie gminnej rady, przedstawi-
ciele koœcio³ow i instytucji edukacyjnych. Stowarzyszenie
mo¿e te¿ liczyæ na wsparcie gminy Guntramsdorf i lokalnych
œrodowisk gospodarczych. 

W 2014 roku zosta³ ods³oniêty przy rogu ulic Eumigweg 
i Palmersstrasse pomnik ofiar obozu koncentracyjnego
Guntramsdorf – Wr. Neudorf projektu prof. Arika Brauera. 

W 2018 roku burmistrz Wiener Neudorf in¿. Christian
Wörleitner, wiceburmistrz i radny gminy Josef Tutschek i in¿.
Helmut Lorenz sekretarz Stowarzyszenia Pamiêci otrzymali
Odznaczenie Stra¿nika Pamiêci Historycznej przyznawane
przez polonijny magazym „Polonika”. Wniosek o odznacze-
nie z³o¿y³a kole¿anka Barbara Vecer. In¿. Helmut Lorenz
zosta³ równie¿ w 2016 r. odznaczony Odznak¹ za Zas³ugi
dla Dolnej Austrii. Josef Tutschek zosta³ w 2019 roku od-
znaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Zas³ugi przyzna-
nym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudê. Jest to najwy¿-
sze polskie odznaczenie przyznawane cudzoziemcom. 
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W roku 2014 zarz¹d gminy Wiener Neudorf zleci³ znanemu
austriackiemu artyœcie prof. Arikowi Brauerowi, œwiadkowi
historii czasów II wojny œwiatowej wykonanie pomnika ofiar
na terenie obok bramy wjazdowej do by³ego obozu gdzie
rozpocz¹³ siê 13-dniowy marsz œmierci wiêŸniów w kwietniu
1945 roku. Pomnik zlokalizowany przy rogu Eumigweg 
i Palmersstrasse powsta³ 19 lat po zbudowaniu pomnika 
w Guntramsdorfie przy Industriestrasse 21. 

Artysta dokona³ te¿ ods³oniêcia pomnika w ramach uro-
czystoœci w dniu 25.10.2014. Na uroczystoœci wyst¹pi³a
wœród innych wykonawców córka autora Timna Brauer. 

Wed³ug burmistrza in¿. Christiana Wörleitnera ufundowa-
nie pomnika ma stanowiæ publiczn¹ emocjonaln¹ demon-
stracjê odpowiedzialnoœci mieszkañców za przesz³oœæ his-
toryczn¹ i byæ wyrazem sprzeciwu wobec wszystkich
neguj¹cych te fakty. Przypominaj¹c zbrodnie pomnik powi-
nien tak¿e stanowiæ ostrze¿enie, ¿e nie powinny siê one
nigdy wiêcej powtórzyæ. Wspó³inicjatorem budowy pomnika
by³ radny gminy Josef Tutschek. 

Cokó³ pomnika sk³ada siê z cegie³ u¿ytych przy budowie
baraków obozu a postaæ wiêŸnia w koronie z drutu kolczas-
tego i opl¹tana takim samym drutem zosta³a wykonana z tej
samej gliny. Up³yw czasu spowodowa³ koniecznoœæ restau-
racji postaci, która obecnie jest wykonana z materia³u bar-
dziej odpornego na wp³ywy czasu i œrodowiska. 

Pomnikiem opiekuje siê Stowarzyszenie Pamiêci Ofiar
Obozu Koncentracyjnego (www.gedenkverein.at). 
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Pomnik ofiar obozu 

W og³oszonym przez gminê Wiener Neudorf
konkursie na zagospodarowanie terenu wokó³
pomnika pierwsze miejsce zaj¹³ zespó³ stu-
dencki: Sara Kaurin i Michael Pawelka z Poli-
techniki Wiedeñskiej.

Realizacja projektu, zaplanowana pocz¹t-
kowo na 2021 rok przeci¹gnê³a siê ze zna-
nych ogólnie powodów na rok 2022.  

Zdaniem laureatów „Park Pamiêci” powi-
nien ³¹czyæ pokolenia i pe³niæ nie tylko rolê
parku, ale równie¿ propagowaæ i utrwalaæ 
w spo³eczeñstwie wiedzê o obozie koncentra-
cyjnym w Wiener Neudorf i jego ofiarach.
Okr¹g³e kszta³ty elementów maj¹ podkreœlaæ
wiêzi miêdzyludzkie i przyci¹gaæ m³odsze po-
kolenia, które dziêki temu w sposób bêdzie
mog³o w ³atwy sposób zdobywaæ wiedzê.
Wybranym tematom poœwiêcono stacje infor-
macyjne uzupe³nione o kody QR prowadz¹ce do dalszych
Ÿróde³ informacji. 

Do wybranych tematów nale¿¹:
– historia powstania, plan obozu i codzienne ¿ycie wiêŸniów
w obozie,
– marsz œmierci, z podzia³em na 13 czêœci odpowiadaj¹cych
kolejnym dniom (w oparciu o dokumentacje dra Busch-
Waldecka), ka¿da z nich jest uzupe³niona o w³asne kody
QR; wystaj¹ce z dróg ceg³y maj¹ przypominaæ ofiary za-
strzelone po drodze; do Mauthausen 

– œwiadectwa osób, które prze¿y³y do wyzwolenia,
– klasa na œwie¿ym powietrzu dla celów dydaktycznych; na
¿elbetonowej œcianie mo¿na w razie potrzeby umieœciæ
ekran dla prezentacji.

Projekt pozostawia wiêcej miejsca dla osób uczestnicz¹-
cych w obchodach rocznicowych i zapewnia miejsca
siedz¹ce z widokiem na pomnik. 

Dla zsynchronizowania wygl¹du parku z pomnikiem jako
materia³ budowlany maj¹ byæ u¿yte ceg³y, a sam pomnik
pozostaje centralnym punktem przestrzeni. 

Park Pamiêci wokó³ pomnika

Wiener Neudorf

Guntramsdorf



Stanis³aw Ulam bez w¹tpienia by³ wiz-
jonerem. Jako jeden z pierwszych
naukowców u¿ywa³ komputerów do
pracy naukowej. Zaproponowa³ te¿
prezydentowi Kennediemu, aby sfina-
nsowa³ badania umo¿liwiaj¹ce wys³a-
nie ludzi na Ksiê¿yc i pracowa³ nad
wynalezieniem nuklearnego napêdu
stosowanego w pojazdach kosmicz-
nych.

Jednak najwiêkszym osi¹gniêciem lwowskiego matema-
tyka by³o stworzenie bomby wodorowej. Ca³e przedsiêwziê-
cie trzymano w œcis³ej tajemnicy, a dokumenty z tego okre-
su wci¹¿ nie zosta³y udostêpnione. Naukowiec mówi³, ¿e
bomba uczyni wojnê niemo¿liw¹, lecz nie wiedzia³, jak bar-
dzo siê myli.

Dlaczego Ulam zosta³ zapomniany, choæ jego wynalazki
zmieni³y œwiat, w którym ¿yjemy?

Komentarze (w: kopalniawiedzy.pl)
- Naukowiec mówi³, ¿e bomba uczyni wojnê niemo¿liw¹,
lecz nie wiedzia³, jak bardzo siê myli.
- Nie, nie myli³ siê. Nie by³o wojen pomiêdzy posiadaczami
broni j¹drowej.
Zast¹piliœmy je ryzykiem wzajemnego zniszczenia.
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Stanis³aw Ulam
Przygody matematyka. Autobiografia [wyd. filmowe]

Czym jest „si³a ¿yciowa” która pod-
trzymuje procesy zachodz¹ce w or-
ganizmach i kreuje ró¿ne formy
¿ycia?  Od czasów Newtona u¿y-
wamy fizyki, aby dokonywaæ oceny
rzeczywistoœci. Lecz sama fizyka nie
jest w stanie powiedzieæ nam, sk¹d
pochodzimy, jak siê tu znaleŸliœmy 
i dlaczego nasz œwiat wyewoluowa³
od organizmów jednokomórkowych
do niezwykle z³o¿onej biosfery.

Najnowsza ksi¹¿ka Stuarta Kauffmana zawiera wyjaœ-
nienia – wykraczaj¹ce poza wnioski p³yn¹ce z praw fizyki –
przejœcia od z³o¿onego œrodowiska chemicznego do repro-
dukcji molekularnej, metabolizmu i wczesnych protokomó-
rek oraz dalszej ewolucji w kierunku tego, co uznajemy za
¿ycie.

Stuart Kauffman jest jednym z czo³owych intelektualistów
naukowych na œwiecie. Ta ksi¹¿ka jest kulminacj¹ jego
ca³ego ¿ycia poœwiêconego rozwa¿aniu wzajemnych od-
dzia³ywañ miêdzy fizyk¹ i biologi¹ oraz poszukiwaniu g³êbs-
zego poziomu rzeczywistoœci. Kauffman porusza szerokie
spektrum tematów i przedstawia radykaln¹ wizjê transfor-
macji od materii do ¿ycia i od ¿ycia do umys³u. To dzie³o
bêdzie inspiracj¹ dla kolejnego pokolenia naukowców –
Paul Davies, autor ksi¹¿ki Demon w maszynie.

Stuart A. Kauffman
Œwiat poza fizyk¹. Powstanie i ewolucja ¿ycia

Wydawnictwo Znak Literanova.

Podczas wyprawy za ko³o podbiegu-
nowe dr Jakub Ma³ecki, glacjolog pra-
cuj¹cy na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu i autor bloga
Glacjoblogia, rozmawia z publicystk¹
Julit¹ Mañczak (redaktork¹ naczeln¹
magazynu TUU) o swojej pasji. W tej
fascynuj¹cej rozmowie zdradza, dla-
czego uwa¿a siê za “lekarza lodow-
ców”, wyjaœnia, czym jest efekt lodowca oraz
pokazuje hipnotyzuj¹ce piêkno lodowych gigan-
tów. Powo³uj¹c siê na swoje wieloletnie doœwiad-
czenie oraz eksperck¹ wiedzê, udowadnia, ¿e
wci¹¿ jest nadzieja dla naszej planety.

Oprócz refleksji doktora Ma³eckiego ksi¹¿ka
zawiera opowieœci innych ekspertów w dziedzinie
klimatu i prawdziwych pasjonatów natury, takich
jak Piotr Pustelnik, który ujawnia powody, dla któ-
rych himalaiœci ju¿ wkrótce mog¹ zostaæ odciêci
od niektórych szczytów. Poniewa¿ staramy siê
patrzeæ na lód z ró¿nych perspektyw, [...] zaprosi-
liœmy do rozmów wybitnych glacjologów Julie
Brigham-Grette (USA) i Jon Ove Hagena (Norwe-
gia), fizyczkê atmosfery i redaktorkê Nauki o kli-
macie Aleksandrê Kardaœ oraz himalaistê i obie-
¿yœwiata Piotra Pustelnika - zdradzi³ Ma³ecki na
profilu Glacjoblogii na Facebooku.

W ksi¹¿ce mo¿na znaleŸæ wiele zdjêæ, a tak¿e
mapy oraz ilustracje autora.

Julita Mañczak, Jakub Ma³ecki
Pocz¹tek koñca? Rozmowy o lodzie i zmianie klimatu

Doktor David Schneider – jeden z naj-
lepszych chirurgów barku i ³okcia na
œwiecie – odkrywa przed czytelnikami
niezwyk³¹ historiê medycyny i jej
zwi¹zki z nauk¹, filozofi¹ i polityk¹. 
W fascynuj¹cy sposób przedstawia
kolejne punkty prze³omowe: pierwsze
badania anatomiczne, wynalezienie
chirurgii, narodziny antyseptyki i anes-
tezji, odkrycie antybiotyków czy skon-
struowanie rozrusznika serca.

Opowiada te¿ fascynuj¹ce losy tych, którzy
doprowadzili do tych prze³omów – Johna
Huntera, Josepha Listera, Roberta Kocha, Willia-
ma Halsteda czy Earla Bakkena. Schneider nie
tylko ukazuje barwne ¿yciorysy i niezwyk³e odkry-
cia, ale te¿ zadaje wa¿ne pytania o przysz³oœæ
medycyny.

Przez 295 pokoleñ cz³owiek, który zachorowa³,
musia³ polegaæ przede wszystkim na sobie. Do-
piero od piêciu pokoleñ mo¿emy liczyæ na praw-
dziw¹ pomoc ze strony lekarzy. Ta ksi¹¿ka opo-
wiada historiê ludzi, którzy stworzyli wspó³czesn¹
medycynê.

David Schneider
Historia wspó³czesnej medycyny
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Planety, podobnie jak ludzie, maj¹
swoj¹ burzliw¹ historiê, a ich losy
obfituj¹ w wiele dramatycznych wyda-
rzeñ i zwrotów akcji. Wydaje siê nam,
¿e Uk³ad S³oneczny dzia³a z dosko-
na³¹ regularnoœci¹, jak zegarek albo
instrumenty w planetarium. W krótkiej
skali czasowej rzeczywiœcie tak jest.
Ale kiedy wyd³u¿ymy perspektywê, zo-
baczymy, ¿e planety i ich satelity ma-
j¹ pasjonuj¹ce, pe³ne wydarzeñ ¿ycie.

Nowa zachwycaj¹ca ksi¹¿ka Paula Murdina, bêd¹ca
ukoronowaniem ¿ycia poœwiêconego astronomii, jej cudom
i dziwom, ukazuje wszystko to, co chcielibyœmy wiedzieæ 
o planetach, ich satelitach i naszym miejscu w Uk³adzie
S³onecznym. Opisuj¹c planety, Murdin traktuje je nieomal
tak, jakby by³y ludŸmi – z bogat¹ histori¹ i osobowoœci¹.

Czy wiecie, ¿e na powierzchni Tytana, ksiê¿yca Saturna,
znajduj¹ siê jeziora wype³nione p³ynnym metanem, otoczo-
ne wysokimi wzgórzami i dolinami, dok³adnie tak jak to
mia³o miejsce na Ziemi, zanim na naszej delikatnej planecie
ewoluowa³o ¿ycie?

Czy wiecie, ¿e Merkury jest najbardziej p³ochliw¹, bojaŸ-
liw¹ planet¹?

Czy wiecie, ¿e najwiêkszy wulkan na Marsie jest 100
razy wiêkszy ni¿ najwiêkszy wulkan na Ziemi albo ¿e naj-
wiêkszy kanion jest 10 razy g³êbszy ni¿ Wielki Kaniom
Kolorado, albo ¿e Mars by³ kiedyœ nie czerwony, lecz nie-
bieski?

Paul Murdin – pó³ ¿ycia spêdzi³, badaj¹c kosmos.
Pracowa³ jako astronom w Stanach Zjednoczonych,
Australii, Szkocji i Hiszpanii. Bada³ supernowe i czarne dziu-
ry, Królowa przyzna³a mu tytu³ Oficera Orderu Imperium
Brytyjskiego za zas³ugi w dziedzinie astronomii. Jest emery-
towanym profesorem Instytutu Astronomii na Uniwersytecie
Cambridge – kocha kosmos i uwielbia o nim opowiadaæ.
Czyni to z ogromn¹ pasj¹ i w niezwykle ciekawy sposób. 

Paul Murdin
Nieuporz¹dkowane ¿ycie planet

Wydawnictwo Insignis

Bestsellerowa Astrofizyka dla zabieg-
anych Neila deGrasse’a Tysona 
w zupe³nie nowym wcieleniu – niesa-
mowity przewodnik po wszechœwiecie
w kolorowej wersji dla m³odszych czy-
telników. Ksi¹¿ka napisana z pasj¹ 
i humorem, a przy tym pe³na pobu-
dzaj¹cych wyobraŸniê zdjêæ i ilustra-
cji.

Czym s¹: materia, ciemna materia i antymateria?
Co to jest supernowa i czy ma coœ wspólnego 
z gwiazd¹?
Jak kosmita widzia³by nasz¹ planetê?
Na czym polega perspektywa kosmiczna?

Œwiatowej s³awy popularyzator nauki, dyrektor
Hayden Planetarium przy Amerykañskim Mu-
zeum Historii Naturalnej na Manhattanie Neil
deGrasse Tyson zaprasza w fascynuj¹c¹ podró¿
po wszechœwiecie! W bardzo przystêpny i dow-
cipny sposób opowie o niezwyk³ych tajemnicach,
jakie skrywa bezmiar kosmosu. Od elementarnej
fizyki po g³êbokie pytania o naturê czasu i przes-
trzeni, od najbli¿szych cia³ niebieskich po odleg³e
galaktyki, pulsary i czarne dziury – dziêki tej
ksi¹¿ce poznacie i zrozumiecie wszystko, co na
temat kosmosu mog³o wam siê kiedyœ obiæ 
o uszy.

Nie wolno zapominaæ, ¿e pozycja ta nie pow-
sta³aby bez Gregory’ego Mone’a, autora ksi¹¿ek
popularnonaukowych dla dzieci. Z jego bogatym
dorobkiem mo¿na siê zapoznaæ na stronie WWW.
Mone pomaga³ w prze³o¿eniu jêzyka na przystêp-
ny dla dzieci nie tylko deGrasse Tysonowi, ale 
i Billowi Nye (on tak¿e jest popularyzatorem
nauki; panowie wydali razem a¿ 3 ksi¹¿ki).

Neil deGrasse Tyson, Gregory Mone
Astrofizyka dla m³odych zabieganych

Czy wydmy potrafi¹ œpiewaæ? Od czego zale¿y kszta³t pio-
runów? Kto skonstruowa³ najprecyzyjniejszy zegar na œwie-
cie? Dlaczego gor¹ca woda zamarza szybciej ni¿ zimna?
Zawsze siê nad tym zastanawialiœcie, ale wstydziliœcie siê
zapytaæ? Wznowienie ksi¹¿ki Nauka. To lubiê autorstwa
znanego, cenionego i lubianego dziennikarza Tomasza
Ro¿ka odpowie na wszystkie te pytania.

Tomasz Ro¿ek, dziennikarz i popularyzator nauki, pro-
wadzi czytelników przez labirynt wiedzy. Pisze o zjawiskach,
z którymi spotykamy siê na co dzieñ i o tych zachodz¹cych
daleko w kosmosie, odleg³ych o lata œwietlne. Ods³ania
tajemnice, nad którymi badacze g³owi¹ siê od dawna, ale
prezentuje równie¿ najnowsze odkrycia uczonych. Dowcip-
nie i przystêpnie opisuje nawet najbardziej skomplikowane

zagadnienia i procesy, a dziêki licz-
nym przyk³adom z ¿ycia codziennego
jego teksty pobudzaj¹ wyobraŸniê 
i sk³aniaj¹ do pog³êbiania wiedzy.

W poszczególnych rozdzia³ach
znajduj¹ siê równie¿ propozycje
eksperymentów, które z ³atwoœci¹
mo¿na przeprowadziæ w domowych
warunkach. Dziêki temu zarówno rod-
zice, jak i dzieci poczuj¹ siê niczym prawdziwi
odkrywcy.

Nauka. To lubiê to ksi¹¿ka familijna dla cieka-
wego œwiata czytelnika w ka¿dym wieku.

Tomasz Ro¿ek
Nauka. To lubiê

na podst. kopalniawiedzy.pl
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Czytelnia polska w Leoben

Magdalena Bernacka, Piotr Czaja, Czytelnio Polska czeœæ
Ci czeœæ. Dorobek polskich s³uchaczy Akademii Górniczej
w Leoben, Kraków 2021

We wrzeœniu 2021 r. ukaza³a siê w serii Wydawnictwa AGH
ksi¹¿ka autorstwa Magdaleny Bernackiej i Piotra Czaji
Czytelnio Polska czeœæ Ci czeœæ! Dorobek polskich s³ucha-
czy Akademii Górniczej w Leoben.

Pani Magdalena Bernacka jest doktorem medycyny, ale
doskonale poradzila sobie z tematem historycznym. We
wstêpie prof. Czaja napisa³ „(…) Punktem wyjœcia powsta-
nia niniejszej publikacji sta³y siê cenne archiwalia odnale-
zione przez Magdalenê Bernack¹ w tajemniczym kuferku
pozosta³ym po jej dziadku in¿. Stefanie £ukasiewiczu –
absolwencie leobeñskiej Akademii i cz³onku Polskiego
Stowarzyszenia Akademickiego. Skrzêtnie zebrane przez
niego listy i kartki od studenckich przyjació³ oraz obfity mate-
ria³ zdjêciowy pozwoli³y na rekonstrukcjê zapomnianej histo-
rii m³odych Polaków zdobywajacych na obczyŸnie wiedzê
górnicz¹ (…).”

Obszerna publikacja (520 stron) z solidnym aparatem
naukowym, bogato ilustrowana, sk³ada siê z trzech czêœci.

Czêœæ pierwsza dotyczy Akademii w Leoben i Czytelni
Polskiej Akademików Górniczych na tej uczelni w koñco-
wych latach XIX w i pocz¹tkowych XX w. Autorka m.in. inte-
resuj¹co pisze o ¿yciu kulturalnym polskich studentów i aka-
demickiej obrzêdowoœci górniczej.

Dalej przedstawia udzia³ leobeñczyków w walkach na
frontach I wojny œwiatowej, a potem w obronie granic odro-
dzonej Polski w latach 1918-1921.

Podkreœli³a te¿ niezwykle cenn¹ inicjatywê, która pow-
sta³a wœród leobeñczyków, aby utworzyæ w Krakowie
Akademiê Górnicz¹. Gdy wkrótce po odzyskaniu niepod-
leg³oœci idea  ta zosta³a zrealizowana, to w³aœnie oni byli
pierwszymi wyk³adowcami krakowskiej AGH. Wœród tych
pierwszych wyk³adowców (by³o kilku in¿ynierów zwi¹zanych
z Bochni¹) byli m.in.: Edward Windakiewicz, Stanis³aw
Skoczylas i Jan Naturski.

W czêœci drugiej autorzy przedstawili listy (wykazy) stu-
dentów Akademii Górmiczej w Leoben oraz biografie
leobeñczyków. Podano informacje o 579 s³uchaczach, 
w tym 145  obszernych biogramów.

Wœród nich oko³o 30 biogramów in¿ynierów zwi¹zanych
z Bochni¹. Niektórzy odbywali tu tylko praktykê, inni praco-
wali d³u¿ej lub krócej, jeszcze inni wywodzili siê z Bochni,
byli absolwentami bocheñskiego gimnazjum a po studiach 
w Loeben pracowali w ró¿nych kopalniach w Galicji
Wschodniej, na Bukowinie i na Ba³kanach, w górnictwie sol-
nym, naftowym czy w kopalniach wêglowych na Œl¹sku.
Warto wymieniæ choæby kilka nazwisk: in¿. Maksymilian
Miszke, in¿. Jan Naturski, in¿. Eugeniusz Podgórzec, in¿
Stanis³aw Skoczylas, in¿ W³adys³aw Sieprawski. S¹ tu te¿
przedstawiciele rodów górniczych Zechenterów, Heydów,
Mullerów, Mazurkiewiczów, Windakiewiczów.

Czêœæ trzecia za-
wiera Varia. S¹ tu
materia³y uzupe³nia-
j¹ce do akademickie-
go ¿ycia kulturalnego
koncentruj¹cego siê
wokó³ Czytelni Pol-
skiej Akademików
Górniczych w Leo-
ben. Tu m.in. Hymn
Czytelni Polskiej.
Korzystanie z ksia¿ki
u³atwia zamieszczo-
ny na koñcu  „Indeks
osób”

Tytu³ ksi¹¿ki za-
czerpniêto z Hymnu
Czytelni Polskiej Aka-
demików Górniczych
z Leoben.

Poni¿ej Hymn, którego tekst i melodiê u³o¿y³ w 1910 r. aka-
demik dr Kazimierz Windakiewicz.

Oprac. Janina Kêskowa (Bochnia)

Powstañmy bracia wszyscy wraz
Jak jeden szereg zwarty.
Niech wszyscy ³¹cznoœæ widz¹ w nas,
Choæ polski kraj rozdarty.

Bo skoro wróg do naszych miast
Powbija³ granic pale,
To w³aœnie my musimy strzec
Jednoœci swej wytrwale.

Przez podzia³ kraju pragn¹³ wróg
Nas rozbiæ na od³amy,
Bo któ¿ przypuszcza³ z jego s³ug,
¯e my siê tak kochamy.

¯e mi³oœæ jak ³añcucha stal
W ³¹cznoœci nas ukrzepi,
¯e rozdzia³ Polski, granic pal
Duch polskich nie rozstrzepi.

Czytelnio Polska, czeœæ Ci, czeœæ !
¯e tutaj na obczyŸnie
Pod¹¿asz bratnim wêz³em spleœæ
M³odzie¿y serca bliŸnie.

Bo skoro przyjaŸñ z³¹czy nas
Niez³omnych uczuæ wstêg¹
Odwalim z Polski grobu g³az
Z³¹czonych si³ potêg¹.

Dorobek polskich s³uchaczy Akademii Górniczej w Leoben



Miêdzy ¿yciem a œmierci¹

W hitlerowsko-nazistowskich obozach koncentracyjnych, 
w których przebywa³y miliony wiêŸniów ze wszystkich oku-
powanych krajów europejskich, ludzie nie tylko cierpieli 
i ginêli, choæ i œmieræ by³a tam zjawiskiem powszednim 
i przewa¿aj¹cym. W tych obozach zag³ady ludzie równie¿
walczyli z okrutnym najeŸdŸc¹, przeciwstawiali mu nieugiêt¹
wolê ¿ycia, wolê przetrwania, organizowali ró¿ne formy sku-
tecznego oporu fizycznego i moralnego. 

Poezja zarówno klasyczna, przypominana przez znaj¹-
cych j¹ na pamiêæ, jak i tworzona w obozie przez wiêŸniów
poetów, pieœñ patriotyczna i ludowa, sta³y siê w ¿yciu wiêŸ-
niów, jeœli nie wszystkich, to przynajmniej w znacznej ich
czêœci, pocieszeniem w momentach trudnych, ucieczk¹
przed okrucieñstwem losu, zapowiedzi¹ lepszej przysz³oœci.
Dzia³a³y równie¿ jak lek dla zbola³ej psychiki wiêŸniów przez
roz³adowywanie napiêæ spowodowanych sta³ym niepokojem
i przemêczeniem, nostalgi¹ i fobiami, drêcz¹cymi ludzi izo-
lowanych od rodzinnego œrodowiska i pozbawionych kon-
taktu ze œwiatem.

¯ycie kulturalne organizowane przez wiêŸniów w decy-
duj¹cej mierze dzia³a³o pobudzaj¹co, kszta³tuj¹c uczuciowe
reakcje na wiadomoœci z domu i z kraju, sta³o siê najsku-
teczniejsz¹ broni¹ przeciw moralnemu za³amaniu wiêŸniów;
œwiadczy³o, ¿e wiêŸniowie nie ulegaj¹ terrorowi, ¿e nie jest
on zdolny ich zniewoliæ i z³amaæ; ¿e potrafi¹ ocaliæ cz³owie-
czeñstwo i reprezentowane przez siebie ludzkie wartoœci, ¿e
potrafi¹ przetrwaæ jako ludzie. A to przetrwanie oznacza³o
przekreœlenie eksterminacyjnych planów organizatorów
obozu i by³o sukcesem nie tylko moralnym.

Poezja by³a w obozie wraz z pieœni¹ najskuteczniejsz¹
form¹ dzia³alnoœci konspiracyjnej. Zastêpowa³a prasê, radio
i ksi¹¿ki. Dociera³a do wiêŸniów jako poezja narodowa, kla-
syczna, poznana w szkole i przypominana w obozie; prze-
mawia³a równie¿ do nich s³owami obozowymi poetów jako
poezja o nich samych, o ich cierpieniach i nadziejach. 

Prawie wszyscy autorzy wierszy byli równie¿ uczestnika-
mi konspiracji obozowych, niektórzy brali bardzo czynny
udzia³ w ró¿nych formach dzia³alnoœci a kilku nale¿a³o do
kierowniczych zespo³ów konspiracyjnych organizacji.
Kierownicy konspiracji obozowych opiekowali siê obozowy-
mi poetami, starali siê zapewniæ im lepsze warunki pobytu 
w obozie (l¿ejsze komanda, spokojniejsze bloki) i w osobis-
tych kontaktach inspirowali ich twórczoœæ. Dziêki temu pra-
wie wszyscy autorzy przetrwali obóz.

Przede wszystkim nale¿y pamiêtaæ, ¿e wiêkszoœæ tych
wierszy w ogóle nie zosta³a spisana. WiêŸniowie nie mieli
do dyspozycji papieru i przyborów do pisania, posiadanie
tych rzeczy by³o wrêcz zabronione. Dlatego wiêkszoœæ
wierszy powstawa³a w g³owie poety, a nastêpnie by³a na-
tychmiast recytowana wspó³wiêŸniom, czêsto powtarzana,
recytowana przez innych wiêŸniów i w ten sposób pozosta-
wa³a w pamiêci. Wiersze zosta³y spisane dopiero po wojnie.
Natomiast w ostatniej fazie wojny wiersze zapisywano rów-
nie¿ na workach po cemencie i chowano, jeœli ktoœ mia³ zna-
jomych w kancelarii obozowej, znajomy wiêzieñ móg³ od
czasu do czasu ukraœæ trochê papieru i o³ówki z kancelarii;
posiadanie papieru by³o w obozie luksusem. Nie by³o wiêc
ani czasu, ani mo¿liwoœci, by wiersze poprawiaæ czy szlifo-

waæ. Nie mo¿na by³o ich “od³o¿yæ” na jakiœ czas. Gdyby ich
nie recytowano, mog³yby znikn¹æ. 

Wiêkszoœæ autorów gusenowskich to talenty samorodne.
Zaledwie szeœciu debiutowa³o przed wojn¹. Autorzy byli
ró¿nego pokolenia – od pamiêtaj¹cego okres zaborów po
m³odzie¿, któr¹ wojna zasta³¹ w szkole œredniej. Byli wœród
nich dzia³acze harcerscy, studenci, nauczyciele oraz przed-
stawiciele inteligencji zawodowej. Odczuwali oni potrzebê
pisania b¹dŸ z pobudek wewnêtrznych, b¹dŸ poci¹gniêci
przyk³adem innych. W swoich utworach naœladowali poezjê
poznan¹ w szkole lub zas³yszan¹ w obozie. S¹ w ich wier-
szach echa poezji najwybitniejszych twórców polskich.
Warunki obozowe, zarówno w czasie pracy w komandach,
jak i w czasie pobytu w blokach nie pozwala³y na pracê nad
wierszem, na starann¹ obróbkê stylistyczn¹; jeszcze
mniejsze by³y mo¿liwoœci pog³êbionej refleksji nad kon-
cepcj¹ utworu i jego konstrukcj¹. Dojrzewanie ideowe utwo-
ru utrudnia³ poœpiech, w jakim trzeba by³o notowaæ nasu-
waj¹ce siê myœli i obrazy. Wiersz pozostawa³ najczêœciej
surowym pó³produktem, rzucon¹ na papier improwizacj¹
mniej lub bardziej udolnie rymowan¹. Prawie wszystkie
wiersze by³y rymowane, bo tak by³o ³atwiej je zapamiêtaæ.
Czêsto s¹ to rymy czêstochowskie. 

Wa¿na by³a symbolika, która prowadzi³a do wspólnoty
emocji, ³¹cz¹cej wiêŸniów. Poruszane tematy by³y zrozu-
mia³e dla wszystkich i stanowi³y równie¿ przeciwwagê dla
prymitywizmu i brutalnoœci ¿ycia codziennego wiêŸniów.
Duchowe antidotum na jego surowoœæ i okrucieñstwo. St¹d
potrzeba by³a tak wielka, a popyt znacznie wiêkszy ni¿
poda¿. 

Aby spe³nia³y te funkcje integracji spo³ecznej, aby dzia³a-
³y na odbiorców od razu, musia³y byæ komunikatywne, zro-
zumia³e i proste. Musia³y ³atwo wpadaæ w ucho, najlepiej
rymowaæ siê i ³atwo przemieniaæ siê w pieœni obozowe.
Przede wszystkim jednak musia³y byæ dla wspó³wiêŸniów
„autentyczne”, tzn. odpowiadaæ ich obozowym doœwiadcze-
niom i obozowym prze¿yciom, w³aœciwie wyra¿aæ ich emo-
cje. Zadania te determinowa³y ich treœæ i formê. To t³umaczy
patos tych wierszy, ich formaln¹ prostotê, u¿ycie sprawdzo-
nych, znanych jeszcze ze szko³y œrodków wyrazu. Te wier-
sze nie musia³y byæ dobre. Przede wszystkim musia³y byæ
skuteczne. Jeden z gusenowskich poetów, Grzegorz
Timofiejew, napisa³ w swoich powojennych wspomnieniach,
¿e w obozie s³owo musia³o byæ „prawdziwe”, a poeta „bez
wyg³upów”.

Dlatego dominuj¹ motywy obozowe, zazwyczaj rysowa-
ne bardzo czarno. Przeciwstawione s¹ im wyidealizowane,
nostalgiczne i patetyczne obrazy ojczyzny, domu i rodziny.
S¹ te¿ poetyckie wizje œwietlanej przysz³oœci po wyzwole-
niu, w odrodzonej Polsce, pisane przewa¿nie w ostatniej
fazie istnienia obozu, kiedy perspektywa koñca wojny sta³a
siê bardziej realna. Poezja obozowa opiera siê wiêc na pro-
stym przeciwstawieniu dobra i z³a, na ostrym kontraœcie
obozowym miêdzy tu i teraz oraz temu kiedyœ na wolnoœci.
Oczywiœcie to nie wszystkie tematy – by³y wspania³e lirycz-
ne wiersze mi³osne, by³y tematy polityczne, awangardowa,
doœæ ciê¿ka poezja dotycz¹ca metafizyki, historii itd. Do
tego dochodzi³y wiersze „ku pokrzepieniu serc” (cytuj¹c
Adama Mickiewicza), które mia³y w wiêŸniach podtrzymy-
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waæ nadziejê i wolê przetrwania, a tak¿e liczne wiersze oko-
licznoœciowe (bo¿onarodzeniowe, wielkanocne, imieninowe
itp.). By³y w koñcu wiersze satyryczne, nacechowane auto-
ironi¹, umo¿liwiaj¹c¹ zachowanie dystansu do straszliwego
œwiata otaczaj¹cego wiêŸniów na codzieñ.

Czêœæ tej twórczoœci zosta³a wydana w³asnym nak³adem
przez Klub By³ych WiêŸniów Politycznych Mauthausen
Gusen w 2000 r. pod tytu³em „Wiersze zza drutów”,
przet³umaczonych na jêzyk niemiecki i wydanych w tym
samym roku. Wznowiona w roku 2021 wersja niemiecka
zosta³a opatrzona wstêpem historycznym, uzupe³niona o bio-
gramy autorów i ich fotografie i wydana nak³adem new aca-
demic press pod tytu³em „Gedichte hinter Stacheldraht”.

Joanna Ziemska

KONSTANTY ÆWIERK

Marsz Gusenowców

Ju¿ przebrzmia³ grom i œwiat sw¹ zmienia twarz.
Ojcowski dom na powrót czeka nasz
Pójdziemy w jasny dzieñ, z zasobem nowych si³,
Wiêc ¿egnaj nam œwiecie kamiennych bry³!

WAC£AW GAZIÑSKI

Zmrok

Zmrok sennie dr¿y dziennym mozo³em
jak fali grzbiet, gdy wiatr ³opoce.
Adaggio dr¿y deszczu pó³tonem
banalny kanon o têsknocie

A wiem nie dr¿y szerok¹ gam¹
coœ, co nazwano niepokojem,

bo wiem, ¿e bêdzie wci¹¿ to samo:
gorycz rozterki, pró¿ne znoje.

STEFAN NIEWADA

Modlitwa

Chcia³bym Ciê chwaliæ Wszechmocny Bo¿e,
W hymnach z³ocistych jak poranne zorze
Ale w mym serce talentu tak ma³o,
Bym móg³ Ci œpiewaæ gloriê doskona³¹.

Przeto zaniecham, nie chc¹c Ci ubli¿aæ.
Œmia³oœæ mam tylko proœbê sw¹ przybli¿yæ,
Jedn¹ mam proœbê, jedn¹ a szczêœliw¹:
Przywróæ nam Polskê, ca³¹, zdrow¹, ¿yw¹!

KLEMENS LEBENSART

Pch³a

Hodowle w lagrze nie s¹ ju¿ nowoœci¹,
Zaj¹ce, kawki, wrony, koty, psy,
Ale najwiêksz¹ ciesz¹ siê p³odnoœci¹.
Maleñkie zwinne, trudne do z³apania pch³y.

Taka ma³a czarna zmora
Tak ci nerwy mo¿e œci¹æ,
Kiedy zacznie r¹baæ w porach,
To ciê diabli mog¹ wzi¹æ.

Taki ma³y czarny skoczek
Nawet mêdrca wpêdzi w sza³
Chwytasz, palcem w ty³ i w boczek
I zadusiæ byœ go chcia³.

(A tu na z³oœæ przeklêta pch³a,
mo¿e psiakoœæ siê z³apaæ da)
ha, ha, ha – jest pch³a!
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W maju tego roku mija 77 rocznica oswobodzenia Obozu
Koncentracyjnego Mathausen-Gusen i ok. 50-ciu Obozów
Podrzêdnych, znajduj¹cych siê w jego systemie, a utworzo-
nych przez narodowosocjalistyczny re¿im. Z inicjatywy
by³ych wiêŸniów Obozów KZ w Austrii, powsta³ Zbiór
Wierszy, który pocz¹tkowo zosta³ wydany w  1995 roku w j.
polskim przez Klub Mathausen – Gusen. Wydanie to s³u¿y³o
jako podstawa do t³umaczenia na j. niemiecki przez Towa-
rzystwo Literackich T³umaczy, pod redakcj¹ prof. Joanny
Ziemskiej, w maju 2000 roku w Warszawie. Zosta³o ono
rozszerzone o parê wierszy oraz uzupe³nione przez biblio-
graficzne dane autorów z fotografiami.

Mia³am wiele szczêœcia i satysfakcjê byæ obecn¹ 7 kwiet-
nia 2022 na wieczorze poœwiêconym prezentacji ksia¿ki
„Gedichte hinter Stacheldraht” oraz wyst¹pieniu p. Stanis³a-
wa Zalewskiego, by³ego wiêŸnia szeregu KZ – Obozów:
Auschwitz-Birkenau, Mathausen, Gusen I i Gusen II, prze-
wodnicz¹cego Zwiazku by³ych WiêŸniòw Politycznych i Obo-
zów Konzentracyjnych. Wzruszaj¹ce by³o jego przemówie-
nie jako ¿ywego stra¿nika pamiêci historycznych tragedii,
mimo tego maj¹cego nadal wiarê w Cz³owieka i gotowoœæ
pojednania miêdzyludzkiego. 

Wstêpnie wystapi³y dzieci by³ych wiêŸniów w osobie:
prof. Joanny Ziemskiej – córka Jerzego Wandera i p. mgr
Jacek Tarasiewicz – syn Jana Tarasiewicza dziel¹c siê
„okruchami”osobistych wspomnieñ zwi¹zanych z ojcami.
Wspomnienia te i ocenê poezji obozowej byli sk³onni utrwa-
liæ dla naszego Biuletynu, co zamieszczam poni¿ej.

Czytanie poezji obozowej przejêli Julia Ziemska i Jan
Tarasiewicz, wnuki by³ych wiêzionych.

Barbara Vecer

WIECZOR POEZJI OBOZOWEJ



Urodzi³ siê 16 stycznia 1923 roku w Warszawie. Mieszka³ 
z rodzicami i dwiema siostrami, przy ulicy Jana Matejki 4
(teraz w tym miejscu stoi Pomnik Polskiego Pañstwa
Podziemnego i Armii Krajowej)

Wyszed³szy z Warszawy z broni¹ w rêku, zawêdrowa³ do
£ukowa, nastêpnie na rozkaz w³adz wojskowych wraz 
z transportem rannych ¿o³nierzy zosta³ przewieziony na
teren Bia³orusi, gdzie z Szymonem  Œwiatope³kiem Mirskim
próbowa³ organizowaæ  zbrojny oddzia³ m³odzie¿y ch³opskiej
do walki z Niemcami. Inicjatywa ta zakoñczy³a siê fiaskiem,
a Tata po ró¿nych perypetiach dosta³ siê do Wilna.

Opuszcza³ Warszawê w harcerskim mundurze, kieruj¹c
siê na wschód. Dotar³ do Wilna i zamieszka³ u kuzyna ze
strony swojej mamy – Edka Paducha. Na Pohulance wysta-
wi³ z kolegami Noc listopadow¹. Scenê udostêpni³a im pani
Stanis³awa Perzanowska, po czym aresztowali ich szaulisi
i wywieŸli do ¯agar. Po kilkumiesiêcznym pobycie w ¯aga-
rach i tu³aczce po ziemi litewskiej, Tata podj¹³ próbê prze-
darcia siê do Warszawy. Los nie by³ dla niego ³askawy, bo
z³apany wyl¹dowa³ w stalagu I B w Prusach Wschodnich.
Kiedy weszli Niemcy, Litwini oddali wczeœniej aresztowa-
nych jako wiêŸniów politycznych, a ci wieŸli ich do Niemiec.
Gdy poci¹g zatrzyma³ siê na bocznicy Dworca Wschodnie-
go, Tata zdo³a³ wys³aæ kartkê przez nieznajomego do
ciotecznego brata. Ten, niestety, by³ ju¿ w Auschwitz, ale
jego ¿ona Lucyna wziê³a pieni¹dze i wykupi³a Tatê od wach-
mana.

Tata pojawi³ siê w Warszawie w czerwcu 1940 roku i od
razu rozpocz¹³ dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ w 54 WDH. Po
powrocie, nawi¹za³ szybko kontakty z kolegami z ZHP, ju¿
wówczas przekszta³caj¹cymi dru¿yny w oddzia³y Szarych
Szeregów, które organizowa³y sabota¿e, akcje propagando-
we i inne formy walki z okupantem. Równoczeœnie z prac¹
konspiracyjn¹ kontynuowa³ przerwan¹ w 1939 roku naukê 
w œredniej szkole chemicznej (oczywiœcie tajnej), po ukoñ-
czeniu której podj¹³ pracê w Instytucie Fermentacyjnym.
Podobnie jak w szkole, gdzie jego wychowawc¹ by³ profesor
Politechniki Warszawskiej Kazimierz Smoleñski, by³ zwi¹za-
ny z konspiracj¹. Równie¿ na terenie zak³adu, w którym pra-
cowa³, wspó³organizowa³ walkê z okupantem za pomoc¹
plakatów, napisów i ma³ego sabota¿u. W szkole Podchor¹-
¿ych AK przeszed³ przeszkolenie bojowe. Rodzinne stosun-
ki zwi¹za³y Go z dzia³aczami „Brygady Wolnoœci”. Pod ich
wp³ywem sta³ siê socjalist¹. W tym czasie Tata osobiœcie
podpali³ niemieck¹ tablicê informacyjn¹ na placu Trzech
Krzy¿y oraz zorganizowa³ zmotoryzowan¹ dru¿ynê Szarych
Szeregów do walki z okupantem, która bra³a udzia³ w wielu
akcjach.

Jego dzia³alnoœæ przerwa³o aresztowanie 8 stycznia
1942 roku. Rewizja w mieszkaniu, ale na „szczêœcie” nie
znaleziono broni i bibu³y. Osadzono Go na Pawiaku. Po
oœmiokrotnych przes³uchaniach przez Gestapo w Alei J. Ch.
Szucha, po³¹czonych z bestialskimi torturami, 18 kwietnia
1942 roku wywieziono Tatê do Auschwitz – w obozie by³
wiêŸniem  z numerem 31 331, na bloku 18 sztuba B, który
stoi do dzisiaj. Tam pracowa³ po 14 godzin dziennie w ko-
mandzie Bunawerke. W dniu 10 czerwcu 1942 roku zosta³
wywieziony do obozu w Mauthausen (nr 524), a nastêpnie
do Gusen (nr 43 197; ju¿ do wyzwolenia 5 maja 1945 r.).

W Gusen pracowa³ najpierw w kamienio³omach przy
budowie tuneli, potem w zak³adach zbrojeniowych Steyer.
W czasie trzyletniego pobytu w Gusen nawi¹za³ bezpoœred-
nie kontakty z konspiracj¹ obozow¹ i walczy³ o utrzymanie
przy ¿yciu wspó³towarzyszy. Kiedy w pierwszych miesi¹-
cach 1943 roku powsta³ Zwi¹zek Walki o Rzeczpospolit¹
Sprawiedliw¹ Tata natychmiast przyst¹pi³ do wspó³pracy 
i kierowa³ pracami organizacyjnymi. Najwiêkszy wp³yw
Zwi¹zek mia³ w zak³adach Steyera. Jego sekcje liczy³y 80
osób, w tym 20 zaprzysiê¿onych. A to fragment ksi¹¿ki
Stanis³awa Dobosiewicza:

„Jan Tarasiewicz pracowa³ w narzêdziowni (halaVII)
Steyera. Na pocz¹tku 1945 roku zabrak³o w magazynach
frezów do detali, na skutek tego frezarki przez kilka dni sta³y
nieczynne. Trzeba by³o we w³asnym zakresie wyproduko-
waæ kilkaset frezów. Wykorzystano posiadan¹ dokumenta-
cjê techniczn¹, ale do projektu przygotowanego przez
Tarasiewicza zosta³y wprowadzone niewielkie, trudno
zauwa¿alne zmiany. Wed³ug tego projektu wyprodukowano
kilkaset frezów, które natychmiast odes³ano do zahartowa-
nia w mieœcie Steyer. Po ich oszlifowaniu kontrola uzna³a je
za dobre okaza³y siê jednak zupe³nie nieprzydatne, co spo-
wodowa³o dalszy przestój maszyn. Przeprowadzono docho-
dzenie. Oskar¿ono Tarasiewicza o sabota¿. SS-mani Go
zbili i kazali nosiæ nieczystoœci z ustêpu. Tego dnia by³o
zimno i pada³ deszcz a On by³ tylko w marynarce i z go³¹
g³ow¹. Stanis³aw Grzesiuk odda³ mu swoj¹ kurtkê i czapkê...
Wytrzyma³ „

Po wyzwoleniu obozu Gusen Tata wraz z kilkoma kole-
gami, którzy brali udzia³ w dzia³alnoœci konspiracyjne zorga-
nizowa³ opiekê nad chorymi i zaopatrzenie wiêŸniów 
w ¿ywnoœæ. Grupa 22 by³ych wiêŸniów pozosta³a w Gusen
a¿ do likwidacji obozu. Dziêki ich pracy szpital, baraki SS 
i obóz mia³y zapewnion¹ energiê elektryczn¹ i wodê, dzia³a³
transport, by³y czynne urz¹dzenia sanitarne. Dziêki temu
uratowano ¿ycie wielu wiêŸniom.
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JAN TARASIEWICZ wiêzieñ Auschwitz i Gusen w latach 1942-1945
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Z pobytu w obozach pozosta³o mu po wojnie wielu
przyjació³, wœród nich: Eryk Lipiñski (z Auschwitz),
Stanis³aw Dobosiewicz (nauczyciel, pisarz i historyk),
Ryszard Brodowski, Grisza Tarasow, Czes³aw £êski.
O udziale w konspiracji obozowej Taty pisze w swo-
ich wspomnieniach Stanis³aw Grzesiuk w „Piêæ lat
kacetu”; równie¿ autorzy innych ksi¹¿ek o Gusen.
Tata wielokrotnie stawa³ oko w oko z esesmañsk¹
œmierci¹, ale nigdy nie opuszcza³a Go nadzieja,
szczêœcie i ¿yczliwi ludzie. O kruchoœci ¿ycia w nazis-
towskich obozach na terenie Austrii (tzw. obozach
wyniszczenia!) niech œwiadczy fakt, ¿e z transportu
Taty z Auschwitz do Mauthausen-Gusen, w którym
przebywa³o trzy tysi¹ce wiêŸniów, przetrwa³o do wy-
zwolenia tylko czterdziestu.

W obozie Tata pisa³ wiersze. Stanis³aw Dobosie-
wicz w ksi¹¿ce „Mauthausen-Gusen. Poezja i pieœñ
wiêŸniów” tak je ocenia: (...) oryginalny talent poetycki zapo-
wiada³a obozowa twórczoœæ przywódcy lewicy obozowej,
Jana Tarasiewicza („Jantar” ur. w 1923. By³ on w obozie
organizatorem „spotkañ” literackich i wokalnomuzycznych,
na których deklamowa³ poezje romantyków, Broniewskiego
i w³asne utwory (…), (...) Jego wiersze œwiadcz¹ o samo-
rodnym talencie. S¹ ciekawe w obrazowaniu i metaforyce
(...).

(...) Znaczna czêœæ jego poetyckiego dorobku to spowie-
dŸ z myœli snutych w bezsenne obozowe noce. Przypomnie-
niem prze¿yæ mi³osnych doznanych i wyimaginowanych
poœwiêca kilka utworów: „Przychodzisz do mnie...”, „Blade
cienie ga³êzi...” i inne. (...)

Przychodzisz do mnie póŸn¹, g³uch¹ noc¹
W blaskach ksiê¿yca, jak w szacie z jedwabiu.
U stóp gwiazd jasnych setki ci migoc¹;
Przychodzisz sama i budzisz mnie ze snu.
I patrzysz na mnie jasnymi oczyma,
Czerwieni¹ ust twych drêczysz mnie i nêkasz.
Ty nieznajoma – marzenie – dziewczyna.
ChodŸ bli¿ej! Jestem sam, czegó¿ siê lêkasz? 2
(„Przychodzisz do mnie...”)
(...) Œwie¿oœci¹ wyrazu odznaczaj¹ siê równie¿

wiersze Tarasiewicza poœwiêcone konspiracji („Pa-
miêtam jedno jesienne popo³udnie...”) i tragizmowi
¿ycia obozowego.(...) Refleksje moralne, które nasu-
wa³o Tarasiewiczowi ¿ycie obozowe, sprowadza³y siê
do wyeksponowania podstawowych zasad etyki:

Dzisiaj, gdy zapomnia³ o nas szalony œwiat
I ka¿dy dzieñ wydaje siê nam wiekiem,
gdy g³odny patrzy w nasze oczy nasz brat,
Pamiêtaj: to cz³owiek i tyœ cz³owiekiem!
W dniu 5 maja 1945 roku obóz wyzwolili Ameryka-

nie. Najpierw postara³ siê o pomoc dla chorych wiêŸ-
niów. Wróci³ do kraju 20 sierpnia tego¿ roku. Dom by³
spalony, ale odnalaz³ Rodziców. To by³ cz³owiek
czynu, wiêc natychmiast zacz¹³ dzia³aæ. W 1946 roku
wspó³organizowa³ pierwszy Kongres Zwi¹zku By³ych
WiêŸniów Politycznych Hitlerowskich Obozów Kon-
centracyjnych, na którym wybrano go zastêpc¹ Sekre-
tarza Generalnego Zwi¹zku. Przerwa³a tê dzia³alnoœæ
choroba, wyjazd na leczenie do Zakopanego.

W naszym domu niewiele siê mówi³o o czasach
wojny. Moje zainteresowaniem losami Taty i jego kole-
gów przysz³o naturalnie, z marszu. Czyta³em wszyst-

ko co tylko wpad³o moje rêce. Koñcz¹c Wydzia³ Prawa Uni-
wersytetu Warszawskiego pracê magisterska poœwiêci³em
Auschwitz i Jego Komendantowi. Ale wtedy nie mia³em ta-
kiej wiedzy o obozach jak¹ mam dzisiaj. Zbieram wspom-
nienia o Tacie bo On sam niewiele mi mówi³. Ale có¿ to jego
dobra wola. Kiedy ju¿ moja œwiadomoœæ spraw i zdarzeñ
pozwoli³a na pierwsze rozmowy z Tat¹ o tamtych czasach
powa¿nie zachorowa³ i bardzo szybko, za szybko, odszed³.

Na pocz¹tku lat 2000 koledzy Taty zaprosili mnie na ze-
branie Klubu By³ych WiêŸniów. I tak rozpoczê³a siê moja
wêdrówka z Klubem. Od trzech lat jestem Prezesem Klubu
i staram siê aby nasza dzia³alnoœæ by³a widoczna, aby pa-
miêæ o tamtych okrutnych czasach nigdy nie zosta³a zapom-
niana. Od paru lat wspiera mnie w mojej dzia³alnoœæ mój syn
Jan Tarasiewicz. Mam nadziejê, ¿e ta sztafeta pokoleñ
przetrwa jeszcze wiele lat.

Warszawa, 27.04.2022   Jacek Tarasiewicz

Manuskrypt wierszy obozowych
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O Polsce i Rosji inaczej

Odkrycie „polskiej” Rosji”

Autor podj¹³  temat, który odstrasza wielu – pisanie o Rosji
bez potêpienia, rozliczenia, wyszydzania i oœmieszania. Ba,
odwa¿y³ siê wskazaæ olbrzymi¹ przestrzeñ wspólnej historii,
losów, doœwiadczeñ ³¹cz¹cych oba narody – wydawa³oby
siê – nierozerwaln¹ symbioz¹, zmuszaj¹c przynajmniej do
zastanowienia siê nad tym fenomenem. 

[...] Wykonuj¹c benedyktyñsk¹ pracê i skrupulatnie gro-
madz¹c informacje i fakty na temat obecnoœci Polaków 
w historii, kulturze, ¿yciu politycznym i w wielu innych nie-
zliczonych przestrzeniach przestrzeniach funkcjonowania
Rosji, od zarania dziejów do dnia dzisiejszego. Mariusz
Œwider sporz¹dzi³ dzie³o wielkie i solidne. Jest to swoiste
vademecum „polskiej Rosji”, ukazuj¹ce w sposób przystêp-
ny, a zarazem bardzo szczegó³owy i udokumentowany
fenomen istnienia „polskich korzeniu Rosji”. Ksi¹¿ka nie jest
ani prorosyjska, ani antyrosyjska, nie zawiera tez odgór-
nych, które nale¿y uzasadniæ uwa¿nie selekcjonuj¹c mate-
ria³y i dopasowuj¹æ „poprawne” fakty. Jest to raczej kronika
u³o¿ona w porz¹dku problemowym, podaj¹ca nazwiska i do-
konania Polaków, którzy przyczynili siê do rozwoju rosyjskiej
nauki, kultury, ró¿nych dziedzin ¿ycia spo³ecznego. [...]

/Wstêp: prof. W³odzimierz Osadczy/

Mariusz Œwider odkry³ dla nas Rosjê! Jak to mo¿liwe? Po
prostu zebra³ informacje o rodakach, którzy tam dzia³ali, 
i przedstawi³ je w sposób krzepi¹cy, w Sienkiewiczowskim
stylu. [...]

/Wstêp: prof. Boles³aw Niemierko/

Ta kolejna ods³ona obrazuj¹ca istotê polskiego motywu
w historii zainteresuje wielu, gdy¿ odkrywa wspó³czesnemu
Czytelnikowi skazany dziœ na zapomnienie udzia³ Polaków
w historii Rosji. [...]

/Wstêp: prof. dr hab. Witold Modzelewski/

[...] Nie jest to historia wielowiekowego konfliktuPolaków
z Rosjanami o dominacjê nad szeroko pojêtymi Kresami; nie
jest to tak¿e historia powstañ i wojen. Przeciwnie, to przed-
stawienie sylwetek wieluPolaków i osób majacych polskie
korzenie, który mieszkali w Rosji (czasem dobrowolnie, cza-
sem z przymusu) i postanowili w³¹czyæ siê w gospodarkê,
¿ycie kulturowe, polityczne i spoleczne rosyjskiego
spo³eczeñstwa. [...]. 

/Wstêp: prof. Adam Wielomski/

* * * fragment  * * *

W naftowym eldorado

W nieco inny sposób swój wk³ad w gospodarkê rosyjsk¹
wniós³ Witold Zglenicki herbu Prus – znany jako ojciec nafty
bakijskiej. Ten urodzony pod Kutnem Polak ukoñczy³ Insty-
tut Górniczy w Petersburgu. W 1893 roku skierowano go do
pracy w Baku. Pasjonowa³ siê geologi¹, wolny czas i fun-
dusze inwestowa³ w tê dzia³alnoœæ. Opracowa³ i podarowa³
nafciarzom przyrz¹d do pomiarów prostopad³oœci wiercenia
otworów górniczych. Zaprojektowa³ te¿ urz¹dzenie do pod-

morskich wierceñ i i wydoby-
cia ropy naftowej, staj¹c w tej
dziedzinie absolutnym œwiato-
wym pionierem. Wyznaczy³
podmorskie dzia³ki naftowe,
okreœlaj¹c ich zasobnoœæ,
oraz ustali³ z³o¿a naturalne na
tym terenie. Œwietnie oceni³a
jego dokonania jedna z gazet:
„Cz³owiek, który uczyni³ z Baku
naftowe eldorado”. Szach
Persji Muzaffar al-Din za
odkrycia geologiczne na tere-
nie tego kraju wyró¿ni³ go 
w 1900 roku Orderem Lwa 
i S³oñca. Dziêki in¿ynierowi
Zglenickiemu powsta³y w Baku wodoci¹gi. 

Dowiedziawszy siê niespodziewanie o swojej œmiertelnej
chorobie – cukrzycy, która w tamtym czasie by³a nieuleczal-
na, sporz¹dzi³ testament, zapisuj¹c na polsk¹ naukê (utwo-
rzenie specjalnego funduszu dla jej wsparcia) i inne cele
charytatywne dochody ze swoich pól naftowych. 

Zmar³ w Baku, pochowany jest w Woli Kie³piñskiej ko³o
Zegrza pod Warszaw¹. Niestety jego testament zosta³
wykonany tylko po czêœci z wol¹ zmar³ego. Po przewrocie
bolszewickim w Rosji pola naftowe nale¿¹ce do fundacji
Zglenickiego zosta³y przez bolszewików wyw³aszczone bez
odszkodowania. W ten sposób przesta³ istnieæ kapita³ „pols-
kiego Nobla”. 

* * *
O ile red. Biuletynu wiadomo z innych Ÿróde³, historia

kapita³u „polskiego Nobla” mia³a szansê zakoñczyæ siê
lepiej. Zapisane Kasie im. Mianowskiego dochody z dzia³ek
naftowych Zglenickiego przeznaczane by³y na wspieranie
polskiej nauki, literatury i kultury i by³ to jedny okres w histo-
rii kiedy nauka polska mia³a do dyspozycji wiêksze fundusze
ni¿ mog³aby je wykorzystaæ. Po podpisaniu Traktatu Rys-
kiego Zwi¹zek Radziecki by³ gotów (w charakterze wyj¹tku)
uznaæ specjalne interesy Kasy im. Mianowskiego i War-
szawskiego Towarzystwa Dobroczynnoœci. Polska mia³aby
uznaæ przy tej okazji konfiskatê maj¹tków wszystkich innych
krajów. W imiê solidarnej obrony w³asnoœci przedsiêbiorstw
brytyjskich, amerykañskich, francuskich i innych Polska zre-
zygnoawa³a z tej mo¿liwoœci i nie próbowa³a podj¹æ nawet
dalszych negocjacji. Na takiej solidarnoœci Polska wysz³a
wówczas jak przys³owiowy Zab³ocki na mydle. Nie pierwszy
zreszt¹ raz w historii i nie ostatni. Wystarczy popatrzeæ na
solidarnoœæ jakiej Polska doœwiadcza w sprawie odbudowy
po pandemii albo pomocy uchodŸcom z Ukrainy – ogranicza
siê ona do poklepywania po plecach „Wspaniale, róbcie tak
dalej”.

Byæ mo¿e jakieœ anomalie polowe (pól encefalowych?)
powoduj¹, ¿e w rejonie miêdzy Niemcami a Rosj¹ europejs-
ki wertor solidarnoœci EWS ma sta³y i niezmienny zwrot – od
mniej zamo¿nych do zamo¿niejszych, od bardziej doœwiad-
czonych przez historiê do tych, którym siê lepiej powiod³o...

/kd/

„Jak budowaliœmy Rosjê” 
Mariusz Œwider, wyd. Fronda, Warszawa 2021
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Ogl¹daj¹c zabytkowe budowle staro¿ytnoœci – egipskie,
babiloñskie czy sumeryjskie jesteœmy przekonani, ¿e nie
mog³y one powstaæ bez przemyœlanego planu i projektu
technicznego. A wiêc musia³y siê znaleŸæ najpierw na jakimœ
noœniku. Zapewne na papirusie, a mo¿e na wyprawionych
skórach. Niestety nie wiemy o tym prawie nic. Wiemy nato-
miast, ¿e papirus stosowano ju¿ 2600 lat prz. Chr., kiedy
by³y te¿ u¿ywane wyrafinowane przybory i substancje do
utrwalania rysunku. Myœlimy tu przede wszystkim o Egipcie,
choæ za inicjatora pisma i rysunku technicznego uwa¿any
jest w³adca sumeryjski i budowniczy Gudea z miasta Lagasz
na po³udniu Mezopotamii (XXII w. p.n.e.).

Kamieniem milowym jest niew¹tpliwie dzie³o Rzymianina
Marcusa Vitruviusa Pollio (Witruwiusza) z I w. p.n.e. “O
architekturze ksi¹g dziesiêæ”. Tyle, ¿e nie wiemy, jakich
zasad rysunku i pisma siê trzyma³, gdy¿ ilustracje zginê³y.
Ale praca ta wp³ynê³a na kolejne pokolenia budowniczych
œredniowiecza.

Trudno sobie wyobraziæ, by tak wyrafinowane technicz-
nie obiekty, jak œredniowieczne katedry powstawa³y bez
rysunków technicznych, bez przekrojów, rzutów prosto-
k¹tnych, perspektywy itd. A jednak. Musia³y wystarczyæ pro-
ste szkice na pergaminie i schematy pogl¹dowe, dawne
wzory elementów, a przede wszystkim – doœwiadczenie 
i wiedza budowniczych. I mo¿e te¿ z tego powodu budowle
takie tworzono czasem przez sto lat, a i b³êdów w statyce 
i tragicznych katastrof nie brak³o. Znane dzie³o Villarda de
Honnecourt, rysownika z Pikardii, z 1230 r., zawieraj¹ce 250
rysunków architektonicznych nie jest projektem. Dokumen-
tuje istniej¹ce budowle. I tak zapewne rodzi³ siê prawdziwy
rysunek techniczny, drog¹, – jak byœmy dziœ powiedzieli –
in¿ynierii odwrotnej korzystaj¹cej te¿ z zasad perspektywy,
pocz¹wszy od Paolo Ucella w XV w. do mistrzów malarstwa
renesansowego. Czerpi¹ one  nie z fantazji, lecz z refleksji
nad odwzorowaniem 3-wymiarowej przestrzeni. W tym
w³aœnie okresie zrodzi³a siê te¿ fachowa technika rysunko-
wa i pierwsze przybory nadaj¹ce szkicom dok³adnoœæ. Ju¿
w w. XVII sformu³owano doskona³e narzêdzia dla rysunku
technicznego – twierdzenia geometrii rzutowej Desar-
gues’a, Pascala, Brianchona oparte bezpoœrednio na dorob-

ku staro¿ytnych. Ale nowo¿ytnoœæ w technice naprawdê
zaczê³a siê od takich prze³omów, jak praca Gasparda
Monge’a “Géométrie descriptive”, czyli geometria wykreœlna
z 1799 r. W³aœciwoœci rzutów prostok¹tnych na prostopad³e
do siebie rzutnie i operacji na tych rzutach nie trzeba t³uma-
czyæ – zna je dziœ ka¿dy in¿ynier. Wiek XIX dorzuci³ jeszcze
inne metody jak rysunek izometryczny czy aksonometria.

Przysz³a kolej na ujednolicenie i wreszcie normalizacjê
rysunku i pisma technicznego (obowi¹zuj¹c¹ do dziœ).
Forma obrazowania pozby³a siê cech indywidualnych
rysownika. To ju¿ wiek XX. Zadbano o pomoce kreœlarskie –
rajsbrety, kalki techniczne, grafiony, póŸniej grafosy i rapi-
dografy. Istne utrapienie studentów in¿ynierii i projektantów
(któ¿ nie zmaga³ siê z zasychaj¹cym tuszem). Zbawienie
przysz³o od informatyki; w 1963 r. powsta³ na MIT pierwszy
program do projektowania komputerowego typu CAD
(Computer Aided Design). I siê zaczê³o! Ró¿nica jest podob-
na, jak miêdzy pisaniem piórem gêsim a Wordem, tylko 
o wiele, wiele wiêksza. A dziœ projekt wirtualny skorupy sil-
nika pod³¹czamy do drukarki 3D i wyskakuje silnik rzeczy-
wisty. Produkt sta³ siê naturalnym przed³u¿eniem projektu.
Jeszcze chwila, a pojêcie: rysunek techniczny zniknie
zupe³nie.

Zygmunt Jazukiewicz
Ÿród³o: Przegl¹d Techniczny 4/2022

Filozofia pojêæ technicznych (182). Rysunek techniczny

Jak antymateria ucieka z pulsara?
Choæ antymaterii jest w kosmosie o wiele mniej od zwyklaej,
wystepuj¹cej na Ziemi materii, astronomowie obserwuj¹
pewn¹ iloœæ antycz¹stek, np. antyelektronów (pozytonów),
rejestruj¹c footony powsta³e podczas ich anihilacji z elektro-
nami. Od jakiegoœ czasu podejrzewano, ¿e jednym ze
Ÿróde³ antymaterii mog¹ byæ pulsary – supergêste pozo-
sta³oœci po masywnych gwiazdach, obdarzone silnym polem
magnetycznym. 

W przestrzeni wokó³ wiruj¹cego pulsara zachodz¹ wyso-
koenergetyczne procesy, w których zgodnie ze s³ynnym
wzorem E = mc2 z fotonów promieniowania mog¹ powsta-
waæ pary cz¹stek i antycz¹stek. 

Problemem tej teorii nie by³o samo zjawisko porodukcji
antycz¹stek, ale to, ¿e zgodnie z modelami powinny byæ

one – do chwili nastêpuj¹cej w koñcu nieuchronnie anihilac-
ji – uwiêzione przez pole magnetyczne pulsara. A jednak
obserwowano te¿ œlady „swobodnych” pozytonów.
Rozwi¹zanie tej zagadki mog¹ przybli¿yæ niedawne obser-
wacje satelity rentgenowskiego Chandra. Chandra ogl¹da³a
odleg³y o 1600 l.œ. od Ziemi pulsar PSR J2030+4415. Z jego
okolic wydobywaj¹ siê dlugie na niemal 7 l.œ. strugi materii 
i antymaterii. Jak uda³o im siê uciec. Przyczyn¹ mo¿e byæ
szybki ruch pulsara przez otaczaj¹c¹ go materi¹, który spo-
wodowa³ zderzenie jego pola magnetycznego z polem
miêdzygwiazdowym. To w³aœnbie wskutek tego zderzenia
powsta³a luka, przez któr¹ uciekaj¹ antycz¹steczki.

Wiedza i ¿ycie 5/2022

Zagadkowe strugi



Wraz z nadejœciem wiosny powoli koñczy siê sezon grzew-
czy, ale wielu konsumentów ju¿ siê zastanawia jaki bêdzie
nastêpny. Problem dotyczy nie tylko odbiorców indywidual-
nych, ale przede wszystkim przemys³u.

Energia, jej ceny, Ÿród³a pozyskiwania s¹ tematem dys-
kusji nie od dziœ. Jednak w ostatnich miesi¹cach temat
nabra³ szczególnego znaczenia – do czego przyczyni³a siê
inwazja Rosji na Ukrainê i kwestia sankcji na³o¿onych na
Rosjê, g³ównego dostawcê surowców energetycznych do
Europy.

Jeœli chodzi o Polskê, to bez przesady mo¿na powie-
dzieæ, ¿e polska energetyka wêglem stoi. Udzia³ tego surow-
ca w krajowym miksie energetycznym wynosi bowiem
³¹cznie 65% (48% – wêgiel kamienny, 17% – brunatny).
Udzia³ OZE w tym miksie wynosi 25%, gazu ziemnego –
6%, 3% stanowi¹ elektrownie szczytowo-pompowe.
Odnawialne Ÿród³a energii w Polsce to przede wszystkim
œródl¹dowe farmy wiatrowe (13%) oraz fotowoltaika (8%).
Sytuacja, jaka powsta³a po agresji Rosji na Ukrainê i dekla-
racja polskiego rz¹du o odchodzeniu od zakupu rosyjskich
surowców do koñca 2022 r. Oznacza to koniecznoœæ znale-
zienia alternatywnych Ÿróde³ energii. To oczywiœcie jest za-
danie dla rz¹dz¹cych. Jednak warto te¿ wspomnieæ o d³ugo-
terminowych planach rozwoju polskiej energetyki. W tym
kontekœcie nale¿a³oby zadaæ pytanie: co powinno staæ siê
podstaw¹ systemu elektroenergetycznego w Polsce i za-
pewniæ w przysz³oœci niezale¿noœæ energetyczn¹. Mo¿e
warto by³oby przyspieszyæ realizacjê projektów zwi¹zanych
z rozwojem energetyki j¹drowej, równie¿ przez budowanie
poparcia spo³ecznego dla tego kierunku transformacji pols-
kiej energetyki.

Nie mo¿na te¿ zapominaæ o nowych technologiach 
i wdra¿aniu innowacji w energetyce. Szczególnie nale¿y tu
wspomnieæ o technologiach magazynowania energii elek-
trycznej, czy technologiach zwi¹zanych z „zielonym wodo-
rem”.

Ostatnio, szczególnie technologie wodorowe ciesz¹ siê
du¿ym zainteresowaniem. Rok 2020 r. by³ rekordowy pod

wzglêdem dzia³añ politycznych w obszarze gospodarki
wodorowej. Jak zaznacza Miêdzynarodowa Agencja
Energii,  dziesiêæ rz¹dów na ca³ym œwiecie przyjê³o strate-
gie wodorowe. Polska równie¿ do³¹czy³a do tego grona,
przyjmuj¹c w ubieg³ym roku Polsk¹ Strategiê Wodorow¹.
która zak³ada, ¿e do 2030 r. w Polsce ma zostaæ zainstalo-
wanych 2 GW mocy elektrolizerów do produkcji zielonego
wodoru ze Ÿróde³ odnawialnych. Polska mo¿e te¿ ju¿ siê
pochwaliæ pierwszym w Unii Europejskiej porozumieniem
sektorowym na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, które
uszczegó³awia krajow¹ strategiê wodorow¹. Do inicjatywy
przyst¹pi³o ju¿ ok. 200 podmiotów. W ramach realizacji stra-
tegii wodorowej w kolejnych regionach Polski tworzone s¹
doliny wodorowe. Trwaj¹ tak¿e prace nad „konstytucj¹ dla
wodoru” – czyli  pakietu ustaw i rozporz¹dzeñ dotycz¹cych
funkcjonowania tego nowego sektora. 

Znaczenie innowacji w sektorze energetycznym znajduje
odzwierciedlenie w dofinansowywaniu obiecuj¹cych projek-
tów przez pañstwo. Przyk³adem mo¿e byæ druga ju¿ edycja
konkursu w ramach programu strategicznego „Nowe tech-
nologie w zakresie energii”. Na najlepsze projekty przez-
naczono w tym konkursie ponad 390 mln z³. Kwota ta zosta-
nie podzielona miêdzy konsorcja przemys³owo-naukowe 
z zakresu energetyki solarnej, energetycznego wykorzysta-
nia odpadów i ciep³a z gazów poprocesowych oraz geoter-
mii. Wydatki poniesione na dofinansowanie projektów po-
winny siê zwróciæ w postaci konkretnych wdro¿eñ.

Wszystkie podjête ju¿ dzia³ania, ale tak¿e te podejmowa-
ne w najbli¿szym czasie powinny mieæ na celu zapewnienie
Polsce bezpieczeñstwa energetycznego w d³u¿szej per-
spektywie. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e powinno ono opieraæ
siê na dywersyfikacji Ÿróde³ energii, ale te¿ na wykorzysty-
waniu zaawansowanych technologicznie rozwi¹zañ 
w obszarze energetyki.

Martyna Jachimowicz
Przegl¹d Techniczny 4/2022

BIULETYN VPI 52 • 15

Felieton

Jaka energia dla Polski?

Dwa bliŸniacze satelity teledetekcyjne GRACE-FO okr¹¿aj¹
Ziemiê kilkanaœcie razy na dobê po orbicie biegunowej.
Poruszaj¹ siê na wysokoœci oko³o 500 km w odleg³oœci 220
km od siebie. Tandem polecia³ na orbitê w 2018 r., aby kon-
tynuowaæ zzdania pierwszej pary z amerykañsko-niemie-
ckiej misji GRACE (Gravity Recovery and Climate Experi-
ment), która w 2017 r.przesz³a na emetyturê. 

Zarówno ta nowa misja, jak i poprzednia mia³y jeden cel:
wyszukiwanie anomalii grawitacyjnych na Ziemi. Zadanie
jest realizowane poprzezbardzo przecyzyjne i ci¹g³e mie-
rzenie odleg³oœci pomiêdzy kosmicznymi bliŸniakami.
Zmiany tego dystansu pozwalaj¹ na uzyskanie dok³adnego
obrazu ziemskiego pola grawitacyjnego, w tym jego odchy-
leñ od œredniej. Mo¿e siê to przydaæ np. do monitorowania
ruchów mas wody (a tak¿e lodu) na powierzchni planety.
Satelity natychmiast wykrywaj¹ ka¿d¹ nadwy¿kê nagroma-
dzonej wody w oceanie, w czapie l¹dolodu i we wnêtrzu

ska³. Ujawnia siê ona jako anomalia grawitacyjna. Im
dok³adniejszy jest pomiar odleg³oœci pomiêdzy sondami,
tym lepsze s¹ efekty takiego kosmicznego monitoringu. 

Dotychczas dystans miêdzy bliŸniakami mierzono za
pomoc¹ mikrofal, uzyskuj¹c doskona³¹, jak siê wydawa³o,
dok³adnoœæ wynosz¹c¹ oko³o 10 mikrometrów. Ale zawsze
mo¿na coœ poprawiæ. Misjê GRACE-FO wyposa¿ono rów-
nie¿ w interferometr laserowy, ustalaj¹cy wzajemn¹ pozycjê
sond z dok³adnoœci¹ mierzon¹ w dziesi¹tkach nanometrów,
a wiêc mniej wiêcej 1000 razy lepsz¹ ni¿ w przypadku
mikrofal. Wyniki pierwszych testów tego nowego instrumen-
tu, wykorzystuj¹cego zjawisko interferencji fal, opublikowa-
no w marcu b.r. w „Journal of Geophysical Research: Solid
Earth”. 

Wiedza i ¿ycie 5/2022

Kosmiczny laser œledzi ruchy wody
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Czarna Œmieræ (1347–1352) uznawana jest za najwiêksz¹
pandemiê w historii. By³a to pierwsza fala drugiej – po
D¿umie Justyniana – pandemii d¿umy. Obecnie uwa¿a siê,
¿e zabi³a ona nawet do 50% mieszkañców Europy. Jednak
autorzy nowych badañ, w których brali udzia³ polscy nau-
kowcy z UJ, PAN, UAM i Uniwersytetu Bia³ostockiego,
twierdz¹, ¿e pandemia nie by³a tak œmiercionoœna, jak siê j¹
obecnie przedstawia.

Przekonanie o olbrzymiej liczbie ofiar pandemii bierze siê
z analizy tekstów i dokumentów z epoki. Nie dysponujemy
jednak pe³n¹ dokumentacj¹. O ile np. dla wspó³czesnej
Anglii czy W³oszech mo¿emy wykonaæ szczegó³ow¹ anali-
zê, to ju¿ np. w przypadku Polski nie dysponujemy tak boga-
tymi danymi.

Naukowcy z Polski, Niemiec, Czech, Hiszpanii, Grecji,
USA, W³och, Litwy, £otwy i Estonii przeanalizowali 1634
próbki py³ków z 261 jezior i mokrade³ znajduj¹cych siê w 19
krajach Europy. Chcieli w ten sposób sprawdziæ, jaki wp³yw
na demografiê kontynentu mia³a Czarna Œmieræ.

Uczeni skupili siê na py³kach, gdy¿ mo¿na zidentyfiko-
waæ roœliny, do których nale¿a³y, a dziêki warstwom, w jakiej
siê znajduj¹, okreœli okres, z którego pochodz¹. A szcze-
gó³owa analiza py³ków pozwala zrekonstruowaæ sposób
u¿ytkowania ziemi przez cz³owieka i opisaæ historiê rolnic-
twa. Autorzy badañ stwierdzili, ¿e gdyby pandemia w ci¹gu
kilku lat zabi³a 30–50 procent ludnoœci, nale¿a³oby siê spo-
dziewaæ znacznych perturbacji, bliskich upadkowi, w œred-
niowiecznym rolnictwie. Zastosowali wiêc analizy statysty-
czne do badania zmian w py³kach i testowali scenariusz wy-
sokiej œmiertelnoœci w poszczególnych regionach kontynentu.

W czasie Czarnej Œmierci w niektórych regionach Europy
rzeczywiœcie dosz³o do dramatycznego zmniejszenia siê
upraw. Zjawisko takie zauwa¿ono w po³udniowej Szwecji,

centralnej Italii, Francji, po³udniowo-zachodnich Niemczech
czy Grecji. W innych jednak miejscach, jak Irlandia, Katalo-
nia czy Czechy, nie zauwa¿ono spadku produkcji rolnej. 
W innych zaœ, jak Polska, kraje nadba³tyckie czy centralna
Hiszpania mamy do czynienia ze zintensyfikowaniem pro-
dukcji rolnej. Zdaniem autorów badañ, to pokazuje, ¿e pan-
demia nie zbiera³a tak olbrzymiego ¿niwa, a ani tak pow-
szechnie, jak siê uwa¿a.

Du¿e zró¿nicowanie poziomu œmiertelnoœci, które po-
twierdziliœmy dziêki danym py³kowym i metodzie BDP [Big
Data Palaeoecology, makro-paleoekologia oparta o du¿e
zbiory danych – red.], wymaga wyjaœnienia w dalszych ba-
daniach, które wezm¹ pod uwagê lokalne konteksty kulturo-
we, œrodowiskowe, gospodarcze i spo³eczne. Szereg lokal-
nych okolicznoœci mog³o wp³yn¹æ na wystêpowanie bakterii
d¿umy, zachorowalnoœæ i œmiertelnoœæ, stwierdza Piotr
Guzowski z Uniwersytetu w Bia³ymstoku.

Tak du¿e regionalne ró¿nice w œmiertelnoœci pokazuj¹,
¿e epidemia d¿umy by³a zjawiskiem dynamicznym, uzale¿-
nionym od czynników kulturowych, ekologicznych czy eko-
nomicznych. To gdzie ludzie ¿yli, jak daleko podró¿owali, jak
przebiega³y szlaki handlowe – przede wszystkim handlu
zbo¿em – prawdopodobnie mia³o wp³yw na przemieszcza-
nie siê szczurów i pche³, które roznosi³y zarazê. Nie bez
znaczenia by³y zapewne te¿ takie czynniki jak dieta czy stan
zdrowia ludnoœci.

Nie ma jednego modelu „pandemii” czy „epidemii”
d¿umy, który mo¿na by zastosowaæ do ka¿dego miejsca 
w ka¿dym czasie, niezale¿nie od kontekstu, mówi Adam
Izdebski, lider grupy Paleo-Science and History w Instytucie
Historii Cz³owieka im. Maxa Plancka.

Mariusz B³oñski /kopalniawiedzy.pl/
Ÿród³o: Nature

Pandemie

Pandemia Czarnej Œmierci nie by³a tak œmiercionoœna, jak siê uwa¿a

Prawa epidemii. Sk¹d siê epidemie bior¹ i czemu wyga-
saj¹? to ksi¹¿ka napisana przez œwiatowej s³awy matema-
tyka i epidemiologa Adama Kucharskiego, profesora nad-
zwyczajnego London School of Hygiene and Tropical Medi-
cine, który wraz ze swoim zespo³em znajduje siê na teraz
froncie walki z epidemi¹ koronawirusa w Wielkiej Brytanii.

W hotelowym lobby w Hongkongu lekarz z gor¹czk¹ spo-
tyka nieznajomego. W Nowym Jorku dziennikarz uczestniczy
w bran¿owym spotkaniu pe³nym spanikowanych bankowców.

W Australii turystka udostêpnia w sieci film, który uczyni
j¹ s³awn¹ – i którego bêdzie bardzo ¿a³owaæ...

Wybuchaj¹ce epidemie – chorób, wiadomoœci i idei – roz-
przestrzeniaj¹ siê teraz szybciej ni¿ kiedykolwiek. Co nimi
rz¹dzi, wed³ug jakich zasad siê roznosz¹? I co nam mówi¹
o naszym ¿yciu?

Adam Kucharski w pasjonuj¹cy sposób opowiada czytel-
nikom o epidemiach. Z tej ksi¹¿ki dowiesz siê, jakie s¹ zasa-
dy rozprzestrzeniania siê wirusów, mód i idei oraz jak te uni-
wersalne prawa kszta³tuj¹ zachowania i wp³ywaj¹ na nasze
¿ycie.

Trudno wyobraziæ sobie bardziej aktualn¹ ksi¹¿kê... Po
jej przeczytaniu lepiej rozumiemy wspó³czesny œwiat.

/The Times/

To doskona³y moment na
ksi¹¿kê tak¹ jak ta... a zasady
domina, które jak przekonuje
Kucharski, mo¿na zastosowaæ do
wszystkiego: od legend i kryzy-
sów finansowych po choroby i sa-
motnoœæ, budz¹ teraz szczególne
zainteresowanie.

/Sunday Times/

Prawa epidemii to literatura
popularnonaukowa w najlepszym
wydaniu. Aktualny i fascynuj¹cy temat zosta³ opisany w kla-
rowny i przystêpny sposób. Nawi¹zuj¹c do psychologii,
medycyny, teorii sieci i matematyki, epidemiolog Adam
Kucharski przygotowa³ doskona³y przewodnik po ukrytych
prawach rozprzestrzeniania siê rzeczy – od pomys³ów 
i memów po przemoc i œmiertelne wirusy. Ta ksi¹¿ka jest
równie¿ wysoce zaraŸliwa: gdy j¹ przeczytasz, bêdziesz
chcia³, ¿eby inni te¿ j¹ przeczytali.

/Alex Bellos, autor Alex’s Adventures in Numberland/

Prawa epidemii 
Adam Kucharski



W 1920 roku Ministerstwo Poczt i Telegrafów rozpoczê³o
realizacjê programu, który zak³ada³ budowê nowoczesnej
sieci radiotelegraficznej. W jej sk³ad wesz³y stacje o zasiêgu
europejskim w Krakowie, Poznaniu i Grudzi¹dzu. Najwa¿-
niejszym elementem systemu mia³a siê jednak staæ transat-
lantycka radiostacja w Warszawie i okolicach

Wiadomo by³o, ¿e jej centrala zostanie ulokowana w sa-
mym mieœcie, przy ulicy Fredry. Trwa³y jednak gor¹czkowe
poszukiwania miejsca, gdzie mog³yby stan¹æ wie¿e komuni-
kacyjne. Eksperci byli zgodni: powinien to byæ teren o glebie
piaszczystej, ale wilgotnej, bo taka zapewnia najlepsze
przewodzenie, dostatecznie rozleg³y, by pomieœciæ pokaŸne
instalacje, a jednoczeœnie znajduj¹cy siê w niewielkiej
odleg³oœci od stolicy. Ostatecznie wybór pad³ na grunty na
pograniczu wsi Babice i dzielnicy Bemowo.

W krótkim czasie stanê³o tam dziesiêæ ogromnych masz-
tów. Ka¿dy z nich mia³ blisko 130 metrów wysokoœci. Kom-
pleks wyposa¿ony zosta³ w alternatory i antenê pomys³u
szwedzkiego wynalazcy Alexanderssona. Umo¿liwia³y one
przesy³anie sygna³u w systemie Morse’a na odleg³oœæ tysiê-
cy kilometrów. Radiostacja zajmowa³a pas o d³ugoœci czte-
rech kilometrów i szerokoœci od 500 metrów do blisko pó³-
tora kilometra. Ca³oœæ by³a pilnie strze¿ona. Kontrakt na
budowê Radiostacji podpisali specjaliœci z Radio Corpo-
ration of America, którzy œciœle wspó³pracowali z polskimi
in¿ynierami. Inwestycja poch³onê³a pokaŸn¹ jak na owe
czasy kwotê trzech milionów dolarów. 

Kompleks zosta³ uruchomiony jesieni¹ 1923 r. Na otwar-
cie zjechali przedstawiciele polskiego rz¹du i zagraniczni
goœcie. „Gazeta Poranna” donosi³a: „G³os polski, swobodny,
niczem nie skrêpowany p³yn¹æ odt¹d mo¿e przez oceany.
Polska uzyska³a mo¿noœæ swobodnego komunikowania siê
z ca³ym œwiatem”. A obecny podczas uroczystoœci dyrektor
Radio Corporation of America przekonywa³: „Stacja war-
szawska nale¿y do najsilniej i najlepiej technicznie wyposa-
¿onych na œwiecie (…). G³os polski docieraj¹c do wszyst-
kich czêœci œwiata bêdzie najlepszym œwiadectwem i od-
zwierciedleniem chwa³y i postêpu Waszej Ojczyzny”.

Poprzez stacjê p³ynê³y komunikaty do Stanów Zjedno-
czonych, Brazylii, dziêki niej utrzymywano ³¹cznoœæ z pols-

kimi transatlantykami M/S „Batory” i M/S „Pi³sudski”. Potem
za poœrednictwem kompleksu nadawane by³y równie¿
audycje radiowe dla Polonii w Europie oraz obydwu Amery-
kach. Jego dope³nienie stanowi³a stacja odbiorcza, która
mieœci³a siê w Grodzisku Mazowieckim. Kilkanaœcie lat póŸ-
niej do cudu ówczesnej techniki mia³o przylgn¹æ miano pols-
kich Termopil.

Radiostacja pracowa³a do 8 wrzeœnia 1939 r. Potem zo-
sta³a zajêta przez Niemców. Polska armia zdo³a³a j¹ odbiæ,
by po wielu dniach krwawych walk ostatecznie kompleks
utraciæ. Wczeœniej Naczelny Wódz wyda³ rozkaz znisz-
czenia wie¿, czego jednak obroñcy nie uczynili. – Niemcy
przez ca³¹ wojnê wykorzystywali Radiostacjê miêdzy innymi
po to, by utrzymywaæ ³¹cznoœæ ze swoimi u-bootami – wyja-
œnia Chrapek. Kiedy w 1944 r. do Warszawy zbli¿a³ siê front,
na jedynym z babickich masztów urz¹dzili opancerzone sta-
nowisko obserwacyjne. A po kilku miesi¹cach, wycofuj¹c
siê, wysadzili wie¿e w powietrze. Potê¿ne konstrukcje
runê³y w okoliczne lasy. Potem by³y ciête na z³om i wy-
wo¿one. Wystarczy wspomnieæ, ¿e bliŸniacza stacja, która
zachowa³a siê w szwedzkim Grimeton figuruje na Liœcie
Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO.

Oprac. Bronis³aw Hynowski
Przegl¹d Techniczny 3/2022
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Historia techniki

Radiostacja transatlantycka

Maszty antenowe i hala urz¹dzeñ radiostacji

Czêœæ odbiorcza Centrali Transatlantyckiej znajdowa³a siê
w Grodzisku Mazowieckim w pobli¿u linii kolejki WKD 
w dwupiêtrowej willi “Czerwony Dwór” niedaleko przystanku
Radoñska (ob. Grodzisk Jordanowice) na rogu ul. Szkolnej
i Królewskiej. Obecnie jest to teren, na którym znajduje siê
os. Kopernika

Budow¹ stacji w Grodzisku i Centralnego Biura Opera-
cyjnego kierowa³ in¿. Stefan Janczarski, a kierownikiem
stacji w Grodzisku zosta³ Boles³aw Markowski.

Do zasilania stacji u¿yto podobnie jak w Babicach gene-
ratora napêdzanego silnikiem dieslowskim. Obok budynku
znajdowa³y siê trzy drewniane maszty, na których by³a roz-
piêta antena odbiorcza.

Stacja w Grodzisku by³a wyposa¿ona w antenê Beve-
rage’a, a zestaw odbiorników zosta³ uzupe³niony o odbior-
niki konstrukcji Boles³awa Markowskiego. Odbiorniki te nie
ustêpowa³y technicznie dostarczonym przez RCA. Druga 

z anten typu Long Wire mia³a d³ugoœæ 10 km i by³a zawie-
szona ta s³upach telegraficznych wzd³u¿ drogi do Siestrzeni.
Trzecia antena - obrotowa ramowa - o wymiarach 10 x 3 m
by³a umieszczona na drugim piêtrze budynku. Oprócz tego
oœrodek by³ wyposa¿ony w dalekopisy i urz¹dzenia do auto-
matycznego odbioru telegrafii. 

W 1939 r. stacja odbiorcza w Grodzisku Mazowieckim
dysponowa³a 17 odbiornikami d³ugofalowymi i 18 krótkofa-
lowymi oraz kilkunastoma systemami antenowymi w tym
piêcioma kierunkowymi antenami krótkofalowymi oraz trze-
ma antenami d³ugofalowymi (w tym dwoma antenami
Beverage’a).

Po zniszczeniu przez Niemców w 1945 r. stacji nadawc-
zej w Boernerowie w Grodzisku uruchomiono stacjê
nadawczo-odbiorcz¹, która funkcjonowa³a do r. 1956. 

/kd/

Stacja odbiorcza radiostacji transatlantyckiej
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Na fasadzie kamienicy przy Rynku Podgórskim 11, od stro-
ny ul. Brodziñskiego zosta³a wmurowana tablica pamiêci dr
Józefa Emilewicza, adwokata, radnego Wolnego Królew-
skiego Miasta Podgórza, prezesa podgórskiego oddzia³u
Towarzystwa Gimnastycznego Sokó³, tak¿e cz³onka komisji
do sprawy po³¹czenia Podgórza z Krakowem. Dr Józef
Emilewicz mieszka³ w tej kamienicy wraz z rodzin¹ przez
blisko 30 lat. Tablica zosta³a wmurowana z inicjatywy
wnuczki dr Józefa Emilewicza – Barbary Vecer, z pomoc¹
arch. Jaros³awa ¯ó³ciaka.
Biogram opracowany przez arch. Jaros³awa ¯ó³ciaka:

Józef  Walenty Emilewicz (ur. 6 stycznia 1864 r. w Pod-
górzu, zm. 31 grudnia 1936 r. w Krakowie) – adwokat, dok-
tor nauk prawnych, polski dzia³acz spo³eczny i samorz¹do-
wy, radny m. Podgórza oraz m. Krakowa, cz³onek komisji
po³¹czeniowej z Krakowem, prezes podgórskiego gniazda
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³”.

Syn Walentego z Tyñca (1829-1904), asesora (cz³onka
zarz¹du) miasta Podgórza i Antoniny K³apy z Wieliczki
(1834-1900), brat architekta Piotra (1871-1940) oraz dra
chemii Tadeusza (1877-1931), mia³ dziesiêcioro rodzeñstwa.
Wykszta³cenie: Gimnazjum œw. Jacka w Krakowie, matura 
1 lipca 1883 r.; Uniwersytet Jagielloñski Wydzia³ Prawa, stu-
dent zwycz. 1883/84 do 1885/86, Uniwersytet w Wiedniu rok
akad. 1887/88; doktor prawa 13 lipca 1896 [1].

Prowadzi³ kancelariê adwokack¹ w Podgórzu, pocz¹tko-
wo przy ul. Krakowskiej (obecnie ul. Brodziñskiego) nr 9 [2],
póŸniej na Rynku (obecnie Rynku Podgórskim) nr 10 [3]. By³
radnym miasta Podgórza, cz³onkiem komisji do sprawy po-
³¹czenia z Krakowem [4] oraz cz³onkiem reprezentacji
Podgórza okresu po po³¹czeniu miast [5] (w czasie wojny
nosi³a nazwê Rady przybocznej) [6]. W Radzie Krakowa
cz³onek trzech komisji: gruntowej, dla przemys³ów konces-
jonowanych i dla spraw dzielnicy XXII Podgórze [7]. Wraz 
z ojcem wymieniony na liœcie pierwszych druhów podgórs-
kiego „Soko³a” [8], wieloletni cz³onek zarz¹du i prezes
„Soko³a” w Podgórzu [9]. Cz³onek zarz¹du Kasy Oszczêd-
noœci w Podgórzu, prezes Stowarzyszenia korpusu c.k. we-
teranów wojskowych, prezes Stowarzyszenia w³aœcicieli real-
noœci w Podgórzu, wiceprezes Centralnego zwi¹zku Towa-
rzystw w³aœcicieli realnoœci w Zachodniej Galicji i Wielkim
Ksiêstwie Krakowskim [10].

6 lipca 1907r. poœlubi³ Mariê z Barberowskich, mieli córkê
Karolinê. Mieszkali przy Rynku (obecnie Rynku Podgór-
skim) nr 11. Emilewiczowie ufundowali cegie³kê na odno-
wienie zamku królewskiego na Wawelu (nr 3690) [11].
Spocz¹³ w rodzinnym grobowcu na Starym Cmentarzu Pod-
górskim [12]. W 1978 r., w zwi¹zku z likwidacj¹ wiêkszej
czêœci tego cmentarza, grób przeniesiono na Nowy
Cmentarz Podgórski.

PRZYPISY:
[1] Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51-
1917/18 in seculis XVIII-XX, t. 3 E-J, Mieczys³aw Barcik,
Adam Cieœlak, Danuta Grodowska–Kuliñska, Urszula
Perkowska, red. Krzysztof Stopka, s. 36, Kraków 2006.
[2] ”Kalendarz Krakowski Józefa Czecha”, 1906, s. 172.
[3] ”Kalendarz Krakowski Józefa Czecha”, 1907, s. 178.
[4] Podgórze nie chce przy³¹czyæ siê do Krakowa,

„Ilustrowany Kuryer Codzienny” nr 244 z 26 X 1911 r., s. 5.
[5] Tadeusz Przeorski Rozszerzenie granic sto³. król. m.
Krakowa w latach 1909–1915, w: Kraków, rozszerzenie
granic 1909–1915, oprac. zbior., [red. Adam Chmiel i T.
Przeorski], Kraków, 1931, s. 570 i 571.
[6] ”Kalendarz Krakowski Józefa Czecha”, 1916, s. 76.
[7] ”Kalendarz Krakowski Józefa Czecha”, 1917, s. 99
[8] Franciszek Bardel, Dziesiêæ lat Sokolstwa w Podgórzu,
Kraków 1901, s. 30 i 33.
[9] Pamiêtnik IV Zlotu Sokolstwa Polskiego we Lwowie 
w dniach 27-29 czerwca, oprac. zbior., red. Xawery Fiszer,
Alojzy Wallek i Tadeusz Witwicki, Lwów 1904, s. 32.
[10] ”Kalendarz Krakowski Józefa Czecha”, 1914, s. 210,
232 i 233.
[11] Jadwiga Prus Napisy cegie³kowe, w: Cegie³ki
Wawelskie Franciszek Fuchs, Olga £aszczyñska, J. Prus,
 ród³a do dziejów Wawelu, T. VI, red. O. £aszczyñska,
Antoni Franaszek, Kraków 1972, s.162.
[12] Karolina Grodziska Cmentarze Podgórza, Kraków
1992, s. 111.

Krakowiana

TABLICA PAMIÊCI DR JÓZEFA EMILEWICZA
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Cztery lata po I rozbiorze Polski, sporna granica pañstwowa
w rejonie Krakowa ustali³a siê wzd³u¿ dzisiejszego biegu
Wis³y. Miasto Kazimierz, posiadaj¹ce swoje tereny na obu
brzegach rzeki, zosta³o ni¹ rozciête. Utraci³o Podgórze,
wraz z tamtejszymi sk³adami, kamienio³omami i cegielniami.
Zwi¹zana z owymi zak³adami czêœæ mieszkañców Kazimie-
rza i Krakowa przenios³a siê tutaj, choæ Podgórze straci³o
prawa obszaru miasta i dotychczasowe powi¹zania gospo-
darcze. Przed³u¿aj¹cy siê stan niepewnoœci co do charak-
teru i losów Podgórza zosta³ w koñcu rozstrzygniêty przez
zaborcê. 26 lutego 1784 roku cesarz Józef II podpisa³ uni-
wersa³, wynosz¹cy Podgórze na wolne, królewskie miasto.

Niemal w geometrycznym œrodku Krakowa, niedaleko
Wawelu i Ska³ki, na prawym brzegu Wis³y piêtrz¹ siê ska-
liste wzgórza osnute tajemnic¹ prastarych legend: o ksiêciu
Kraku, o ksiê¿niczce z Góry œw. Benedykta, o mistrzu Twar-
dowskim... To Krzemionki Podgórskie (jak mówi¹ podgórza-
nie), czyli Góra Lasoty (bo tak wzgórza zw¹ krakowianie).
Wieñczy je kopiec Krakusa (VII-VIII w.), wed³ug legendy
bêd¹cy mogi³¹ ksiêcia Kraka. Z t¹ najstarsz¹ budowl¹ Kra-
kowa wi¹¿e siê Rêkawka – jedyne w swoim rodzaju naj-
starsze krakowskie œwiêto, najpewniej wywodz¹ce siê ze
s³owiañskich obrzêdów pogrzebowych z czasu powstania
kopca. Niedaleko stoi niewielki koœció³ œw. Benedykta z XII
w. (z reliktami z X-XI w.). 

Od wieku XIV wymieniane by³y na tym terenie wsie
Czy¿owa (alias Janowa Wola) oraz Zab³ocie. Obydwie
miejscowoœci, obejmuj¹ce wzgórza i ich otoczenie, zosta³y
wol¹ Kazimierza Wielkiego w³¹czone do miasta Kazimierza.
Krzemionki mia³y strategiczne znaczenie dla ca³ej aglome-
racji. Od wczesnego œredniowiecza wydobywano st¹d ka-
mieñ wapienny. Wznoszono zeñ domy, koœcio³y, mury Kra-
kowa i Kazimierza, wyk³adano nim ulice. U stóp Góry Lasoty
rozros³y siê wielkie cegielnie, a nad Wis³¹ ulokowano maga-
zyny soli wielickiej i port rzeczny. Na widokach Krakowa 
z XVI w. dostrzec mo¿na tu równie¿ domy. Z tamtego czasu
pochodz¹ najstarsze wzmianki o nazwie miejsca: Sub
Monte, Pod Górze lub Podgórze.

Z Podgórzem w okresie po I rozbiorze i nadaniu praw
miejskich wi¹¿¹ siê liczne b³êdne interpretacje historyczne.
Powtarzane bezkrytycznie, wbrew – zachowanym przecie¿
– archiwaliom, przybra³y postaæ uporczywych mitów.
Najpowszechniejszy dotyczy nazwy „Josephstadt”, której
Podgórze nigdy nie nosi³o. Równie powszechny jest mit 
o „utworzeniu” Podgórza jako zamierzenia wrogiego gospo-
darczo i militarnie Krakowowi (który mia³ rzekomo w ten
sposób ponieœæ straty). Tymczasem miejscowoœæ istnia³a od
wieków, równie d³ugo istnia³a tu „miejskoœæ” (kazimierska).
Kraków by³ w ostatnich dekadach XVIII w. miastem ju¿
mocno zubo¿a³ym i podupad³ym (oko³o 10 tys. mieszkañ-
ców, podczas gdy np. Warszawa mia³a ju¿ oko³o 100 tys.),
zaœ Austria mia³a o wiele wa¿niejsze problemy. Tymczasem
to Kazimierz, okrawany i wreszcie wbrew woli mieszkañców
wcielony do Krakowa (1801 r.), oraz oderwane odeñ
Podgórze przechodzi³y faktyczny dramat.

Geometria i przemys³

Wyznaczanie kanwy Podgórza odby³o siê w latach
1787–88, niejako przy okazji tyczenia nowych dróg (trakt
izdebnicki i droga do Wieliczki). Powsta³a g³ówna ulica. Dziœ
to ci¹g Zakopiañska – Kalwaryjska – Limanowskiego –
Wielicka: linia ³amana, tworz¹ca fragment regularnego dwu-
nastok¹ta. Trzy odcinki œrodkowe maj¹ po oko³o 500 m, zaœ
zewnêtrzne wybiegaj¹ daleko poza granice Podgórza
(zachodni, rozpoczêty ul. Kalwaryjsk¹, biegnie a¿ do Gaju;
10 km linii prostej). Pozostawiono równoczeœnie wiêkszoœæ
œredniowiecznych dróg, oszczêdzaj¹c i zachowuj¹c starsz¹
zabudowê.

W 1832 roku wzniesiono koœció³ i rozpoczêto realizacjê
obecnego Rynku Podgórskiego (ca³oœæ za³o¿enia, wraz 
z koœcio³em, projektowa³ Franciszek Brotschneider). Plac
ma kszta³t niemal regularnego trapezu, którego najkrótszy
bok tworzy fasada koœcio³a, stoj¹cego na podium. Oœ œwi¹-
tyni jest osi¹ symetrii Rynku. Ca³oœæ stwarza u³udê, po-
wiêkszaj¹c¹ optycznie koœció³.

Wzrost Podgórza do lat 60. XIX w. by³ bardzo powolny.
Prze³omem sta³y siê dopiero zmiany ustawodawcze (lata
1859–66), wprowadzaj¹ce autonomiê dla Galicji i zapewnia-
j¹ce rozwój przemys³u. Przywrócono samorz¹d, jêzykiem
urzêdowym sta³ siê polski. Podgórze wybra³o drogê miasta
wolno-handlowego, ze swobod¹ zak³adania sklepów,
sk³adów, warsztatów czy fabryk. W Krakowie natomiast nie
by³o potrzeby wprowadzenia przemys³u, a ograniczenia
cechowe hamowa³y rozwój miasta. Ró¿nice da³y siê szybko
zauwa¿yæ: u progu reform, w roku 1870, Podgórze zamiesz-
kiwa³o niespe³na 5 tys. osób. W 1900 r. by³o ju¿ oko³o 18
tys., a miasto nale¿a³o do kilkunastu najwa¿niejszych 
w Galicji. Na pocz¹tku XX w., z 10 najwiêkszych zak³adów
aglomeracji a¿ 7 po³o¿onych by³o na prawym brzegu Wis³y.

Mimo szybkiego rozwoju, podgórzanie prowadzili wzo-
row¹ politykê przestrzenn¹. Zachowano pasmowy uk³ad, co
pozwoli³o na bliski kontakt z terenami otwartymi i utrzymanie
(do dziœ) w samym centrum, przy Rynku Podgórskim,

Krakowiana

Miasto sukcesów mieszkañców

Wisz¹ce ogrody Podgórza fot. J. ¯ó³ciak

c.d. na str. 25
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£azik Perseverance wyl¹dowa³ na Marsie po trwaj¹cej
ponad pó³ roku podró¿y. W tym czasie by³ nara¿ony na od-
dzia³ywanie du¿ych dawek promieniowania kosmicznego,
które dodatkowo mog³o zostaæ gwa³townie zwiêkszone przez
koronalne wyrzuty masy ze S³oñca. Na takie w³aœnie szkod-
liwe dla zdrowia promieniowanie nara¿eni bêd¹ astronauci
podró¿uj¹cy na Marsa. W przeciwieñstwie do za³ogi
Miêdzynarodowej Stacji Kosmicznej nie bêd¹ oni chronieni
przez ziemsk¹ magnetosferê. Dlatego te¿ wszelkie metody
skrócenia podró¿y s¹ na wagê zdrowia i ¿ycia.

Emmanuel Duplay i jego koledzy z kanadyjskiego McGill
University zaprezentowali na ³amach Acta Astronautica
interesuj¹c¹ koncepcjê laserowego systemu napêdowy,
który móg³by skróciæ za³ogow¹ podró¿ na Marsa do zaled-
wie 45 dni.

Pomys³ na napêdzanie pojazdów kosmicznych za pomo-
c¹ laserów nie jest niczym nowym. Jego olbrzymi¹ zalet¹
jest fakt, ¿e system napêdowy... pozostaje na Ziemi. Jedn¹
z rozwa¿anych technologii jest wykorzystanie ¿agla s³o-
necznego przymocowanego do pojazdu. ¯agiel taki wyko-
rzystywa³by ciœnienie fotonów wysy³anych w jego kierunku 
z laserów umieszczonych na Ziemi. W ten sposób mo¿na by
rozpêdziæ pojazd do nieosi¹galnych obecnie prêdkoœci.

Jednak system taki mo¿e zadzia³aæ wy³¹cznie w przy-
padku bardzo ma³ych pojazdów. Dlatego Duplay wraz z zes-
po³em proponuj¹ rozwi¹zanie, w ramach którego naziemny
system laserów bêdzie rozgrzewa³ paliwo, na przyk³ad
wodór, nadaj¹c pêd kapsule za³ogowej.

Pomys³ Kanadyjczyków polega na stworzeniu systemu
laserów o mocy 100 MW oraz pojazdu za³ogowego z od³¹-

czanym modu³em napêdowym. Modu³ sk³ada³by siê z olbrzy-
miego lustra i komory wype³nionej wodorem. Umieszczone
na Ziemi lasery oœwietla³by lustro, które skupia³oby œwiat³o
na komorze z wodorem. Wodór by³by podgrzewany do
oko³o 40 000 stopni Celsjusza, gwa³townie by siê rozszerza³
i uchodzi³ przez dyszê wylotow¹, nadaj¹c pêd kapsule za³o-
gowej. W ten sposób, w ci¹gu kilkunastu godzin ci¹g³ego
przyspieszania kapsu³a mog³aby osi¹gn¹æ prêdkoœæ oko³o
14 km/s czyli ok. 50 000 km/h, co pozwoli³oby na dotarcie do
Marsa w 45 dni. Sam system napêdowy, po osi¹gniêciu
przez kapsu³ê odpowiedniej prêdkoœci, by³by od niej auto-
matycznie od³¹czany i wraca³by na Ziemiê, gdzie mo¿na by
go powtórnie wykorzystaæ.

Drugim problemem, obok stworzenia takiego systemu,
jest wyhamowanie pojazdu w pobli¿u Marsa. Naukowcy 
z McGill mówi¹, ¿e mo¿na to zrobiæ korzystaj¹c z oporu sta-
wianego przez atmosferê Czerwonej Planety, jednak tutaj
wci¹¿ jest sporo niewiadomych.

Mariusz B³oñski /kopalniawiedzy.pl/
Ÿród³o: Acta Astronautica

Na Marsa w 6 tygodni? Laserowy system napêdowy mo¿e przyspieszyæ
podró¿ na Czerwon¹ Planetê

Zakoñczy³ siê proces ustawiania elementów optycznych
Teleskopu Kosmicznego Jamesa Webba (JWST). Obs³uga
naziemna potwierdzi³a, ¿e wszystkie cztery instrumenty
naukowe teleskopu otrzymuj¹ ostry obraz, który mo¿na
skoncentrowaæ na wybranym obiekcie. W zwi¹zku z tym
zapad³a decyzja o przejœciu do ostatniej fazy przygotowañ
teleskopu do pracy – przekazania instrumentów naukowych
do u¿ytkowania.

Ju¿ wczeœniej pojawia³y siê informacje, ¿e poszczególne
elementy JWST pracuj¹ powy¿ej oczekiwañ. Teraz NASA
pochwali³a siê, ¿e ca³a optyka dzia³a lepiej, ni¿ najbardziej
optymistyczne za³o¿enia. Jakoœæ obrazu trafiaj¹ca do ka¿-
dego z instrumentów jest ograniczona wy³¹cznie limitem
dyfrakcyjnym, co oznacza, ¿e odwzorowanie detali jest 
w tym przypadku najlepsze na jakie pozwalaj¹ prawa fizyki.
Jako, ¿e limit dyfrakcyjny jest zale¿ny od d³ugoœci fali obser-
wowanego œwiat³a oraz œrednicy Ÿrenicy wejœciowej, oznac-
za to, ¿e z optyka teleskopu dzia³a najlepiej, jak to mo¿liwe.
Wraz z zakoñczeniem procesu ustawiania teleskopu moja
praca przy nim dobieg³a koñca. Uzyskane obrazy g³êboko
zmieni³y sposób, w jaki postrzegam wszechœwiat. Jesteœmy
otoczeni przez symfoniê stworzenia, galaktyki s¹ wszêdzie.
Mam nadziejê, ¿e wszyscy na œwiecie bêd¹ mogli to zobac-
zyæ, stwierdzi³ doktor Scott Acton z Ball Aerospace, który
jest odpowiedzialny za elementy optyczne teleskopu.

Teraz, gdy optyka teleskopu zosta³a ustawiona tak, jak
nale¿y, do Mission Operations Center w Space Telescope
Science Institute w Baltimore przybyli eksperci, którzy sku-
pi¹ siê na instrumentach naukowych JWST. Ka¿dy z tych
instrumentów to niezwykle skomplikowane urz¹dzenie z³o-
¿one z unikatowych soczewek, masek, filtrów i czujników.
Ka¿dy z tych elementów musi zostaæ skonfigurowany  i spraw-
dzony w ró¿nych ustawieniach, by w pe³ni potwierdziæ goto-
waæ do pracy. Z kolei czêœæ specjalistów odpowiedzialnych
za optykê zakoñczy³a swoj¹ przygodê z JWST.

Mimo, ¿e zakoñczono ustawianie teleskopu, prowadzone
bêd¹ pewne prace zwi¹zane z kalibracj¹. W ramach prze-
kazania instrumentów naukowych do u¿ytkowania JWST
bêdzie kierowany na ró¿ne obszary niebosk³onu tak, by do
jego os³ony termicznej dociera³a ró¿na iloœæ promieniowania
s³onecznego. Takie dzia³ania maj¹ potwierdziæ termiczn¹
stabilnoœæ teleskopu podczas zmiany obserwowanych
obiektów. Ponadto ustawienie zwierciad³a g³ównego bêdzie
co dwa dni sprawdzane i w miarê potrzeb wprowadzane
bêd¹ korekty.

Ostatnia faza przygotowywania JWST do pracy potrwa
oko³o 2 miesiêcy. Latem teleskop rozpocznie badania nau-
kowe.

Mariusz B³oñski /kopalniawiedzy.pl/
Ÿród³o: NASA

Optyka Webba ustawiona. Rozpoczê³o siê ostateczne przygotowanie 
teleskopu do pracy
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W projektach zwi¹zanych z syntez¹ termoj¹drow¹ koniecz-
ne jest wykorzystanie materia³ów odpornych na wysokie
temperatury i uszkodzenia radiacyjne. Obiecuj¹ce pod tym
wzglêdem s¹ materia³y bazuj¹ce na wêglu, zw³aszcza nano-
rurki wêglowe i grafen. Naukowcy z Zak³adu Badañ Reakto-
rowych NCBJ brali udzia³ w badaniach odpornoœci detekto-
rów grafenowych na wysokie strumienie neutronów.
Reaktory termoj¹drowe, takie jak powstaj¹ce obecnie w Ca-
darache we Francji urz¹dzenie badawcze ITER (Internatio-
nal Thermonuclear Experimental Reactor), czy powstaj¹cy
w Hiszpanii jego nastêpca – DEMO (Demonstration Power
Plant), wykorzystuj¹ silne pole magnetyczne do uwiêzienia
plazmy, w której zachodz¹ reakcje syntezy lekkich j¹der ato-
mowych. By umo¿liwiæ efektywne zachodzenie reakcji syn-
tezy, plazmê nale¿y podgrzaæ do temperatury dziesi¹tek
milionów stopni Celsjusza. Aby zapewniæ stabilne dzia³anie
urz¹dzenia, konieczna jest precyzyjna diagnostyka pola mag-
netycznego. Ze wzglêdu na dzia³aj¹ce na znajduj¹c¹ siê we
wnêtrzu reaktora elektronikê warunki, takie jak wysoka tem-
peratura (rzêdu kilkuset °C) czy silne promieniowanie neu-
tronowe, wiêkszoœæ komercyjnie dostêpnych pó³przewodni-
kowych czujników pola magnetycznego nie jest w stanie
pracowaæ w takich uk³adach. Z tego powodu prowadzone s¹
badania nad detektorami metalowymi, opartymi o chrom czy
bizmut. Niestety, detektory oparte o nie maj¹ nisk¹ czu³oœæ
i du¿y przekrój czynny na oddzia³ywanie z neutronami.
Interesuj¹c¹ alternatyw¹ wydaj¹ siê byæ detektory wykona-
ne w technologii kwaziswobodnego grafenu epitaksjalnego
na wêgliku krzemu. Warstwy grafenu mog¹ byæ formowane
w bardzo czu³e sensory efektu Halla: je¿eli przewodnik,
przez który p³ynie pr¹d elektryczny, znajduje siê w polu
magnetycznym, pojawia siê w nim ró¿nica potencja³ów –
tzw. napiêcie Halla, które mo¿e pos³u¿yæ do pomiaru pola
magnetycznego. Zbadana zosta³a ju¿ odpornoœæ grafenu na
promieniowanie. Badania przeprowadzono wykorzystuj¹c
zarówno wi¹zki jonów, protonów, jak i elektronów, i nie wy-
kryto istotnych zmian w³aœciwoœci napromienionych próbek.
Przewidywania teoretyczne sugeruj¹, ¿e podobnie grafen
reaguje na promieniowanie neutronowe, jednak nigdy wcze-
œniej nie zosta³o to bezpoœrednio potwierdzone ekspery-
mentalnie.
W pracy, która ukaza³a siê na ³amach czasopisma Applied
Surface Science, zbadano wp³yw prêdkich neutronów na
uk³ad detektora opartego na grafenie. Instytut Mikroelektro-
niki i Fotoniki (IMiF) funkcjonuj¹cy w Sieci Badawczej £uka-
siewicz wytworzy³ strukturê sk³adaj¹c¹ siê z grafenu na wy-
syconej atomami wodoru powierzchni wêglika krzemu 4H-
SiC(0001). Ca³oœæ pokryto dielektryczn¹ pasywacj¹ z tlenku
glinu, stanowi¹c¹ zabezpieczenie œrodowiskowe warstwy
aktywnej detektora – mówi dr in¿. Tymoteusz Ciuk, kieruj¹cy
pracami w £ukasiewicz-IMiF. Tak przygotowany uk³ad zosta³
nastêpnie poddany napromienieniu neutronami prêdkimi
wewn¹trz rdzenia reaktora MARIA w NCBJ.
Zamontowana w rdzeniu reaktora MARIA unikatowa insta-
lacja do napromieniania neutronami prêdkimi pozwala nam
przeprowadzaæ badania materia³ów, b¹dŸ podzespo³ów
przewidywanych do wykorzystania w uk³adach termoj¹dro-
wych, w których tak¿e s¹ generowane prêdkie neutrony –
opowiada dr in¿. Rafa³ Prokopowicz, kierownik Zak³adu

Badañ Reaktorowych NCBJ, wspó³autor pracy. W przypad-
ku badañ nad strukturami detekcyjnymi z grafenu, próbki
napromienialiœmy przez ponad 120 godzin neutronami prêd-
kimi o fluencji rzêdu 1017 cm–2, by oddaæ warunki, na jakie
nara¿ona jest elektronika w instalacjach termoj¹drowych –
dodaje mgr Maciej Ziemba z Zak³adu Badañ Reaktorowych.
„Aby zapewniæ bezpieczeñstwo badañ, testy podzespo³ów
wykonano, gdy aktywnoœæ próbek nie stanowi³a ju¿ zagro-
¿enia, czyli po kilku miesi¹cach od napromienienia”.
Zarówno przed napromienieniem, jak i po napromienieniu
próbek, w Instytucie Fizyki Politechniki Poznañskiej dok³ad-
nie zbadano ich strukturê i w³aœciwoœci elektryczne. Wy-
korzystano do tego spektroskopiê Ramana, badania efektu
Halla, jak równie¿ wielkoskalowe modelowanie z u¿yciem
teorii funkcjona³u gêstoœci (DFT – density functional theory).
Dodatkowo, naukowcy z Politechniki Poznañskiej przepro-
wadzili charakteryzacjê napromienionych struktur po ich
wygrzewaniu w temperaturze od 100 do 350°C, by zbadaæ
dzia³anie temperatury, w po³¹czeniu z wp³ywem prêdkich
neutronów, na w³aœciwoœci elektryczne. Dziêki testom wy-
kryto na przyk³ad, ¿e z powodu promieniowania, w materia-
le pojawia siê zale¿noœæ w³aœciwoœci elektrycznych od tem-
peratury, która nie wystêpowa³a przed umieszczeniem pró-
bek w strumieniu neutronów – wyjaœnia dr in¿. Semir El-
Ahmar, kieruj¹cy badaniami na Politechnice Poznañskiej.
Co wiêcej, promieniowanie neutronowe powoduje zmniej-
szenie gêstoœci noœników ³adunku w badanej strukturze.
Okazuje siê jednak, ¿e odpowiada za to warstwa wodoru, 
a wiêc napromienienie jedynie w umiarkowanym stopniu
wp³ywa na strukturê i w³aœciwoœci grafenu.
Na podstawie charakteryzacji w³aœciwoœci badanych struk-
tur przed napromienieniem i po ich napromienieniu, ocenio-
no odpornoœæ grafenu na promieniowanie neutronowe jako
bardzo dobr¹. Gêstoœæ uszkodzeñ radiacyjnych by³a 7 rzê-
dów wielkoœci mniejsza, ni¿ wartoœæ strumienia neutronów,
co oznacza doœæ niski przekrój czynny grafenu na oddzia³y-
wanie z neutronami prêdkimi. Mimo, i¿ wyst¹pi³y uszkodze-
nia struktury spowodowane promieniowaniem, to w porów-
naniu z detektorami bazuj¹cymi na metalach, czu³oœæ uk³a-
du z grafenem na pole magnetyczne pozostaje kilka rzêdów
wielkoœci wiêksza – podsumowuje wyniki dr El-Ahmar.
Dodatkowo, okaza³o siê, ¿e du¿a czêœæ uszkodzeñ by³a
zwi¹zana nie z samymi warstwami grafenu, a z warstw¹
wodoru, która z kolei przy temperaturach powy¿ej 200°C,
jakie bêd¹ panowaæ w instalacjach takich jak DEMO, wyka-
zuje wrêcz pewien potencja³ samo-naprawczy. Z uwagi na
to, grafenowe detektory pola magnetycznego mog¹ stano-
wiæ obiecuj¹ce struktury do wykorzystania w reaktorach ter-
moj¹drowych.
Nad zastosowaniem grafenu jako bazy przy detekcji pola
magnetycznego w instalacjach termoj¹drowych prowadzo-
ne bêd¹ dalsze badania. Naukowcy rozwa¿aj¹ wykorzysta-
nie innego typu pod³o¿a – np. 6H-SiC(0001), na którym for-
mowana struktura mo¿e byæ bardziej odporna na promie-
niowanie neutronowe. Rozwa¿ane jest te¿ zast¹pienie
warstwy wodoru buforow¹ warstw¹ atomów wêgla.

Ÿród³o: Narodowe Centrum Badañ J¹drowych

Grafen jako detektor pola magnetycznego w reaktorach termoj¹drowych
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Naukowcy z Uniwersytetu Jagielloñskiego stworzyli kwanto-
wy nanomagnes o wyj¹tkowych w³aœciwoœciach. To krok 
w kierunku nowych rodzajów komputerowych pamiêci i pro-
cesorów.

Zespó³ Uniwersytetu Jagielloñskiego pod kierunkiem dr.
hab. Dawida Pinkowicza, na ³amach presti¿owego pisma
„Nature Communications” opisa³ unikaln¹ cz¹steczkê –
nowego typu metaloorganiczny nanomagnes kwantowy.

Nanomagnesy badane s¹ ju¿ od lat 90, ale polski zespó³
stworzy³ strukturê, która w skali nano przypomina te, jakie
stosuje siê w zwyk³ych, du¿ych magnesach. W nowej cz¹s-
teczce centralny jon magnetyczny otoczony jest wy³¹cznie
przez inne jony metali. Moleku³a sk³ada siê bowiem z cen-
tralnego jonu erbu (metalu ziem rzadkich), który ³¹czy siê 
z trzema ciê¿kimi jonami renu (metal przejœciowy). To poz-
wala zbli¿yæ siê do cenionych w³aœciwoœci, jakie wykazuj¹
du¿e, makroskopowe magnesy.

Choæ praktyczne zastosowania molekularnych magne-
sów raczej nie pojawi¹ siê w najbli¿szej przysz³oœci, to 
w d³u¿szej perspektywie takie badania mog¹ odmieniæ klu-
czowe dla cywilizacji dziedziny, np. informatykê.

W pierwszej kolejnoœci nanomagnesy kwantowe maj¹
szansê zast¹piæ dotychczas stosowane materia³y magne-
tyczne tam, gdzie ju¿ osi¹gnê³y one granicê swoich mo¿-
liwoœci. Tak jest w³aœnie w przypadku magnetycznych dys-
ków twardych. Ich dalszy rozwój jest ju¿ ograniczony przez
same prawa fizyki, które nie pozwalaj¹ na dalsz¹ miniatury-
zacjê domen magnetycznych stanowi¹cych podstawow¹
jednostkê pamiêci - wyjaœnia mgr Micha³ Magott, cz³onek
grupy badawczej.

W dalszej kolejnoœci nanomagnesy maj¹ szansê na zas-
tosowanie w konstrukcji tranzystorów, a w³aœciwie spintro-
nicznych tranzystorów, które mog¹ w przysz³oœci zast¹piæ
tradycyjne tranzystory w uk³adach elektronicznych, a do ich
konstrukcji potrzebne jest w³aœnie Ÿród³o magnetyzmu na-
szych nanomagnesów, czyli spin elektronu – dodaje.

Jednym z kluczowych zadañ, przed którymi stoj¹ pro-
jektanci nanomagesów, jest uzyskanie takich struktur, które
bêd¹ dzia³a³y w temperaturze pokojowej. Obecnie wyma-
gaj¹ one zwykle silnego ch³odzenia, co utrudnia lub wrêcz
uniemo¿liwia praktyczne zastosowania. Dopiero w 2020 r.
jedna z grup zajmuj¹cych siê tym tematem uzyska³a mole-

kularny magnes, który dzia³a w temperaturze ok. minus 30
stopni. To ogromny sukces.

Mamy nadziejê, ¿e nasze odkrycie zadzia³a w podobny
sposób - zaproponowaliœmy zupe³nie now¹ strategiê synte-
zy molekularnych nanomagnesów, która umo¿liwia otrzy-
manie cz¹steczek, naœladuj¹cych struktury stosowanych
przemys³owo magnesów metalicznych. Liczymy na to, ¿e
w³aœnie ta nowa œcie¿ka syntetyczna bêdzie potrzebn¹
zmian¹ strategii, która umo¿liwi otrzymanie wysokotempe-
raturowych molekularnych nanomagnesów – mówi mgr
Magott.

Badacza i jego kolegów czekaj¹ teraz dalsze, ¿mudne
badania.

Na razie uda³o nam siê pokazaæ, ¿e ta nowa strategia
syntetyczna jest skuteczna i pozwala na otrzymanie œwiet-
nego nanomagnesu. Teraz trzeba przeprowadziæ setki
(mo¿e nawet tysi¹ce) prób z wykorzystaniem tego nowego
podejœcia, a¿ uda siê otrzymaæ taki nanomagnes, który
nada siê do zastosowañ praktycznych – podkreœla nauko-
wiec.

Badania nad nanomagnesem ErRe 3 zosta³y sfinanso-
wane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu
Sonata Bis 6.

Marek Matacz /kopalniawiedzy.pl/
Ÿród³o: PAP - Nauka w Polsce

Polacy stworzyli magnetyczn¹ cz¹steczkê o wyj¹tkowych w³aœciwoœciach

Na Akademii Górniczo-Hutniczej ruszy³y w³aœnie unikatowe
w skali œwiata studia II stopnia „Kosmiczne górnictwo otwo-
rowe”, w ramach kierunku Geoin¿ynieria i górnictwo otworo-
we. Studia na tej specjalnoœci bêd¹ prowadzone na Wydzia-
le Wiertnictwa, Nafty i Gazu i potrwaj¹ przez 3 semestry.
Zdaniem organizatorów, kosmiczne górnictwo to bran¿a
przysz³oœci. Z raportu Luksemburskiej Agencji Kosmicznej
wynika bowiem, ¿e do 2045 roku w górnictwie kosmicznym
bêdzie pracowa³o od 845 tysiêcy do 1,8 miliona osób na
ca³ym œwiecie.

Czêœæ programu stanowi¹ klasyczne przedmioty zwi¹-
zane z technologiami wiertniczym (wci¹¿ wa¿nymi dla bez-
pieczeñstwa surowcowego Polski), ale prezentowane 

w nowym ujêciu zak³adaj¹cym konwersjê tych technologii
do ekstremalnych warunków panuj¹cych w œrodowisku kos-
micznym. Pozosta³a czêœæ programu jest zwi¹zana z szero-
ko pojêtymi technologiami kosmicznymi, ale powi¹zanymi 
z przysz³ym poszukiwaniem i wykorzystaniem zasobów kos-
micznych, technologiami ISRU (ang. In-Situ Resources
Utilization), geoin¿ynieryjnym tworzeniem infrastruktury na
potrzeby za³ogowych misji kosmicznych i kolonizacji kosmo-
su, takie podejœcie ³¹czy tradycjê i nowoczesnoœæ, stwier-
dzaj¹ przedstawiciele AGH.

Studenci nowej specjalnoœci bêd¹ mieli okazjê zapoznaæ
siê z zagadnieniami dotycz¹cymi astrofizyki, planetologii
czy mechaniki orbitalnej dla transportu i górnictwa kosmicz-

Kosmiczne górnictwo na AGH. Uczelnia otwiera unikatow¹ specjalnoœæ dla
studentów
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nego. Bêd¹ zdobywali wiedzê dotycz¹c¹ geologii planetar-
nej i z³ó¿ kosmicznych, zapoznaj¹ siê te¿ z technologiami
wierceñ w warunkach ziemskich i metodami ich konwersji
do warunków ekstremalnych. Poznaj¹ sposoby modelowa-
nia matematycznego mechanizmów kosmicznych oraz
technologie satelitarne czy metody eksploatacji surowców 
w warunkach kosmicznych.

Jednak studia nie bêd¹ skupia³y siê wy³¹cznie na kwes-
tiach technicznych. Wœród poruszanych zagadnieñ znajdzie
siê te¿ temat „Wszechœwiat – pocz¹tek, ewolucja, cz³owiek”,
„Ekonomika z³ó¿ kosmicznych” czy „Wybrane zagadnienia
geologii planetarnej (geologia Marsa, geologia Ksiê¿yca,
geologia asteroid)”.

Doktor in¿ynier Adam Zwierzyñski, adiunkt na Wydziale
Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH zapewnia: Prace nad spec-
jalnoœci¹ zajê³y nam ponad rok, jest ona solidnie przygoto-
wana i dobrze przemyœlana. Mamy kadrê dydaktyczn¹ wy-
sokiej klasy specjalistów zaproszonych przez nas do wspó³-
pracy, tak¿e z ESA. Studenci mog¹ spodziewaæ siê cieka-
wego programu studiów, zdobycia cennych miêkkich i twar-
dych kompetencji, a jednoczeœnie niesamowitej przygody.

Ze szczegó³owym programem studiów mo¿na zapoznaæ
siê na stronach uczelni.

Mariusz B³oñski /kopalniawiedzy.pl/
Ÿród³o: AGH

Naukowcy z Wydzia³u Chemicznego Politechniki Warszaw-
skiej opracowali nowy elektrolit, który wyd³u¿a ¿ywotnoœæ
akumulatorów litowo-jonowych. Ju¿ zosta³ on zastosowany
w smartfonach i samochodach elektrycznych.

Nowy zwi¹zek, sól LiTDi, jest produkowany na licencji
PW przez francuski koncern chemiczny Arkema. Jako
pierwsi w Europie opracowaliœmy nowy elektrolit, w dodatku
z u¿yciem mniej toksycznego materia³u. Przy u¿yciu tego
materia³u ogniwo wolniej siê starzeje i jest du¿o bardziej
odporne na czynniki zewnêtrzne. To drugi w historii baterii
taki zwi¹zek. W stosunku do stosowanego przez ostatnie 30
lat posiada podobne parametry elektryczne, ale du¿o lepsz¹
odpornoœæ temperaturow¹ i chemiczn¹, mówi doktor habili-
towany Leszek Niedzicki.

Nowy elektrolit a¿ trzykrotnie wyd³u¿a ¿ywotnoœæ akumu-
latora. A to oznacza, ¿e dziêki niemu akumulatory w samo-
chodach elektrycznych wytrzymaj¹ przez ca³y okres eksplo-
atacji pojazdu i nie bêdzie trzeba ich wymieniaæ. Nowy
elektrolit pozwala na bezproblemowe dzia³anie akumulatora
w temperaturach siêgaj¹cych 90 stopni Celsjusza. Dziêki
temu znika wiele ograniczeñ, a akumulatorów w samocho-
dach elektrycznych nie trzeba bêdzie tak intensywnie
ch³odziæ. To zaœ zmniejsza zapotrzebowanie samego samo-
chodu na energiê, zatem pozwala na zwiêkszenie jego za-
siêgu, szczególnie w upalne dni.

Uczeni z PW nie powiedzieli jeszcze ostatniego s³owa.
Pracuj¹ nad innymi komponentami akumulatorów, szczegól-
nie przywi¹zuj¹c uwagê do opracowania sta³ego elektrolitu
dla samochodów elektrycznych. Taki elektrolit nie mo¿e siê
zapaliæ, co zwiêksza bezpieczeñstwo pojazdu, który legnie
powa¿nemu wypadkowi. Pracuj¹ te¿ nad elektrolitami poz-
bawionymi fluoru. Fluor jest obecnie obecny w ka¿dym

elektrolicie, a jest to pierwiastek bardzo toksyczny w razie
po¿aru. Uczeni z Warszawy ju¿ maj¹ na swoim koncie
pierwsze sukcesy. Nasz wynalazek dzia³a – nikomu dot¹d
siê to jeszcze nie uda³o. Jesteœmy pierwsi, którym siê to
uda³o w skali laboratoryjnej. Dot¹d uwa¿ano, ¿e elektrolit
bez fluoru nie jest mo¿liwy. Pracujê nad tym z moimi dok-
torantami, m.in. mgr in¿. Klaudi¹ Rogal¹ i mgr. in¿. Markiem
Broszkiewiczem, mówi doktor Niedzicki.

Obecnie naukowcy staraj¹ siê przeskalowaæ swój wyna-
lazek i stworzyæ dzia³aj¹ce prototypowe akumulatory.
Mia³yby one nie zawieraæ fluoru i innych toksycznych oraz
trudno dostêpnych pierwiastków. Takie urz¹dzenia by³yby
tañsze w produkcji, bezpieczniejsze dla œrodowiska i ³atwiej-
sze w recyklingu.

Mariusz B³oñski /kopalniawiedzy.pl/
Ÿród³o: Politechnika Warszawska

Elektrolit z Politechniki Warszawskiej wyd³u¿a czas ¿ycia akumulatorów
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AGH: badaczka wykorzystuje fusy z kawy do uzyskania nowatorskich mate-
ria³ów ceramicznych o w³aœciwoœciach termoizolacyjnych

Dr in¿. Ewelina K³osek-Wawrzyn z Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie pracuje nad wykorzystaniem fusów 
z kawy jako ekologicznego surowca do wytwarzania poro-
watych materia³ów ceramicznych o w³aœciwoœciach termoi-
zolacyjnych. Cel jest taki, by wykorzystaæ je np. do budowa-
nia czy docieplania konstrukcji. Projekt pt. „Fusy z kawy jako
ekologiczny surowiec do produkcji porowatych materia³ów
ceramicznych o w³aœciwoœciach termoizolacyjnych” sfinan-
sowano z dotacji uczelnianej.

Jak podkreœlono w komunikacie AGH, fusy z kawy po-
siadaj¹ bardzo wysok¹ wartoœæ opa³ow¹ i zawieraj¹ du¿¹
iloœæ wody, dziêki czemu œwietnie nadaj¹ siê jako dodatek
do gliny w procesie produkcji porowatych materia³ów cera-
micznych o w³aœciwoœciach termoizolacyjnych. Dr in¿.
K³osek-Wawrzyn pracuje nad optymalizacj¹ produkcji takich
materia³ów. Specjalistka miesza fusy z dwóch sieci kawiarni
(ró¿ni¹ siê one zawartoœci¹ wody, ale maj¹ to¿sam¹ ziar-
nistoœæ i zbli¿on¹ wartoœæ opa³ow¹).

Badaczka wyjaœnia, ¿e w materia³ach konstrukcyjnych
transport ciep³a odbywa siê przede wszystkim na drodze
przewodzenia. W przypadku materia³u porowatego ciep³o
napotyka na przeszkody, które ograniczaj¹ przewodzenie.
Jeœli chcemy wyeliminowaæ konwekcjê jako dodatkowy
mechanizm przewodzenia ciep³a, pory powinny mieæ œred-
nicê poni¿ej 0,5 mm. Generalnie najlepiej sprawdzaj¹ siê
pory zamkniête, ale nie musi to byæ regu³¹. Wszystko zale¿y
od ich œrednicy i ukierunkowania.

Fusy z kawy zamiast pulpy celulozowej czy trocin

W celu uzyskania porów w materia³ach ceramicznych wypa-
la siê glinê z dodatkami, najczêœciej z pulp¹ celulozow¹ albo
trocinami. Dodatki spalaj¹ siê i pozostaj¹ po nich przestrze-
nie wype³nione gazem, który ma ni¿szy wspó³czynnik prze-
wodzenia ciep³a od litego materia³u. Zast¹pienie tradycyj-
nych poryzatorów fusami z kawy daje parê korzyœci. Po
pierwsze, zagospodarowuje siê odpady (a te, zalegaj¹c na
wysypiskach, emitowa³yby metan). Po drugie, fusy zapew-
niaj¹ oszczêdnoœci zarówno wody, jak i energii.

W tradycyjnej ceramice budowlanej stosujemy dodatki,
które wypalaj¹ siê w trakcie procesu produkcyjnego. Oprócz
porowatoœci, spalaj¹c siê, wnosz¹ one dodatkowe ciep³o,
dziêki czemu spada zu¿ycie gazu w procesie produkcyjnym.
Fusy z kawy maj¹ wiele wy¿sz¹ wartoœæ opa³ow¹ ni¿ troci-
ny i inne dodatki powszechnie stosowane w ceramice
budowlanej, dziêki czemu mo¿emy zminimalizowaæ iloœæ
ciep³a u¿ywanego w procesie produkcyjnym – mówi dr in¿.
K³osek-Wawrzyn.

By uzyskaæ stan plastyczny gliny podczas produkcji ma-
teria³ów budowlanych, trzeba dodaæ wody. Natomiast tutaj,
je¿eli bêdziemy umieli odpowiednio poprowadziæ proces
produkcyjny, dodawanie wody nie bêdzie w ogóle potrzebne
[fusy odbierane od dostawców zawieraj¹ bowiem 55-60%
wody].

Optymalizacja procesu

Pomys³ na wykorzystanie fusów jako dodatku do gliny przy
produkcji porowatych materia³ów ceramicznych nie jest

nowy, ale in¿ynierowie g³owi¹ siê nad optymalizacj¹ proce-
su, tak by materia³ mia³ okreœlone parametry termoizolacyj-
ne i jednoczeœnie spe³nia³ standardy odpornoœci mecha-
nicznej (materia³ budowlany powinien przenosiæ du¿e
naprê¿enia, a jeœli zastosuje siê zbyt du¿o materia³ów wypa-
laj¹cych, efekt bêdzie niekorzystny).

Zespó³ dr in¿. K³osek-Wawrzyn przygotowuje próbki ma-
teria³ów ceramicznych z ró¿nymi proporcjami fusów, czyli
poryzatora. Co siê z nimi póŸniej dzieje? Przede wszystkim
badamy efektywny wspó³czynnik przewodzenia ciep³a,
wykorzystuj¹c aparat p³ytowy w uk³adzie stacjonarnym.
Testujemy wytrzyma³oœæ na œciskanie, poniewa¿ materia³y
konstrukcyjne w swoim œrodowisku pracy s¹ poddawane
si³om œciskaj¹cym. Analizujemy gêstoœæ i porowatoœæ, ale
równie¿ stosujemy inne techniki, np. skaningow¹ mikrosko-
piê elektronow¹, ¿eby zobaczyæ, jak wygl¹da mikrostruktura
badanego tworzywa, to znaczy, jaki jest w nim uk³ad porów
oraz czy wystêpuj¹ spêkania. Dziêki temu mo¿emy regulo-
waæ proces wytwarzania i kszta³towaæ kierunki dalszych
badañ - t³umaczy specjalistka.

Równowa¿enie w³aœciwoœci termoizolacyjnych
i wytrzyma³oœci

Wg dr in¿. K³osek-Wawrzyn, obecnie materia³y maj¹ zbyt
wysokie parametry wytrzyma³oœciowe i przez to mniejsze
w³aœciwoœci termoizolacyjne. Dlatego w projektowanym
przez siebie materiale chce odnaleŸæ z³oty œrodek. [...] Nie
stawiam na konstrukcje wysokie, tylko jedno- i dwukondyg-
nacyjne, gdzie wytrzyma³oœæ materia³u nie musi byæ a¿ tak
bardzo du¿a, przez co mo¿e on mieæ wy¿sz¹ porowatoœæ, 
a co za tym idzie lepsze w³aœciwoœci termoizolacyjne -
dodaje.

Obiecuj¹ce rezultaty

Dotychczasowe wyniki zachêcaj¹ do kontynuowania prac.
Ekipie z Krakowa uda³o siê zmodyfikowaæ proces produkcji
i wprowadziæ do materia³u o wiele wiêcej fusów ni¿ to opisy-
wano w literaturze przedmiotu, uzyskuj¹c lepsze parametry
termoizolacyjne (rzêdu 0,15-0,25 wata na metr-kelwin).

Anna B³oñska /kopalniawiedzy.pl/
Ÿród³o: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
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Naukowcy z Wydzia³u Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu i Instytutu Maxa Plancka w Moguncji
stworzyli membrany z polidopaminy, które kurcz¹ siê pod
wp³ywem œwiat³a oraz zmian temperatury czy wilgotnoœci.
Membrany wykonano ze sztucznego polimeru, który wzoro-
wany jest na naturalnej substancji produkowanej przez ma³¿e.

Polsko-niemiecki zespó³ uczonych jest pierwszym, który
zauwa¿y³, ¿e polidopamina b³yskawicznie kurczy siê pod
wp³ywem œwiat³a.”To doœæ niespotykany efekt, poniewa¿
wiêkszoœæ materia³ów, gdy s¹ eksponowane na œwiat³o
ogrzewa siê i rozszerza siê na skutek zwyk³ej rozszerzal-
noœci temperaturowej”, wyjaœnia profesor Bart³omiej Gra-
czykowski. Te nieliczne, które siê kurcz¹ robi¹ to czêsto nie-
odwracalnie, lub wymagaj¹ dodatkowego bodŸca by przy-
wróciæ stan wyjœciowy. Tymczasem membrany z polidopa-
miny potrafi¹ kurczyæ siê i wracaæ do poprzedniej formy
praktycznie w nieskoñczonoœæ, dodaje.

Uczeni badaj¹ obecnie polidopaminê, maj¹c nadziejê, ¿e
uda siê j¹ wykorzystaæ do budowy robotów, zdalnie stero-
wanych nanomanipulatorów, czy czujników œwiat³a i wilgoci.
Do kurczenia siê badanych membran dochodzi, gdy pod
wp³ywem œwiat³a ich porowata struktura ogrzewa siê i na-
stêpuje gwa³towny wyrzut moleku³ wody. Wówczas polido-
pamina kurczy siê. Gdy woda zostanie wy³¹czona, materia³
absorbuje wodê z powietrza i wraca do pierwotnej postaci.

Naukowcy zbudowali prototypowe fotoaktuatory i wyka-
zali, ¿e pod wp³ywem œwiat³a widzialnego dochodzi do kur-
czenia siê polidopaminy w czasie poni¿ej 140 mikrosekund,

a wy³¹czenie œwiat³a powoduje, ¿e materia³ wraca do pos-
taci wyjœciowej w czasie liczonej w milisekundach. Ultra-
szybka reakcja to skutek niewielkiej bezw³adnoœci membra-
ny, szybkiego pozbywania siê wody dziêki niewielkiej gru-
boœci oraz szybkiego  transportu ciep³a do otoczenia. Sty-
mulowane kurczenie siê przypomina zachowanie prawdzi-
wych miêœni i jego dzia³aniem przeciwnym do czêsto u¿ywa-
nych fotoaktuatorów opieraj¹cych siê na rozszerzaniu siê i
wyginaniu pod wp³ywem temperatury. Kurczenie siê 
i rozszerzanie membran zachodzi równie¿ pod wp³ywem
wilgotnoœci i ciep³a, czytamy na ³amach Nano Letters, gdzie
ukaza³ siê artyku³ szczegó³owo opisuj¹cy wyniki badañ.

Mariusz B³oñski /kopalniawiedzy.pl/
Ÿród³o: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Polsko-niemiecki zespó³ stworzy³ nanomembrany dzia³aj¹ce 
jak sztuczne miêœnie

KGHM i amerykañska firma NuScale podpisa³y umowê na
budowê ma³ych reaktorów modu³owych (SMR), które
mia³yby zasilaæ polskiego producenta miedzi. Pierwszy taki
reaktor atomowy ma rozpocz¹æ w Polsce pracê w 2029
roku. Reaktor VOYGR dostarczy pr¹d, którego wyproduko-
wanie z wêgla wi¹za³oby siê z wyemitowaniem 8 milionów
ton CO2 rocznie.

Zgodnie z podpisan¹ umow¹, w pierwszym etapie
wspó³pracy zostan¹ zidentyfikowane i ocenione miejsca, 
w których reaktor mo¿e powstaæ oraz okreœlone zostan¹
poszczególne etapy jego budowy i koszty planowania.

NuScale jest pierwsz¹ firm¹, której projekt ma³ego reak-
tora modu³owego zosta³ dopuszczony do u¿ycia przez U.S.
Nuclear Regulatory Commission (NCR). Firma przez lata
rozwija³a swój projekt dziêki pomocy Departamentu Energii,
który sfinansowa³ prace kwot¹ niemal 300 milionów dolarów.
Dziêki temu powsta³ projekt reaktora o mocy 50 MW, który
w 2020 roku zosta³ zatwierdzony przez NCR. Urz¹dzenia
NuScale mo¿na ³¹czyæ w grupy do 12 sztuk, dziêki czemu
uzyskamy elektrowniê o mocy 600 MW, wystarczaj¹cej do
zasilenia niewielkiego miasta.

Firmy takie jak NuScale maj¹ byæ nadziej¹ dla podupa-
daj¹cej energetyki atomowej. Co prawda USA pozostaj¹
najwiêkszym na œwiecie producentem energii elektrycznej 
z elektrowni atomowych, jednak nowe reaktory powsta³e po
1990 mo¿na policzyæ na palcach jednej rêki. Olbrzymie
koszty i d³ugi czas budowy tradycyjnych du¿ych elektrowni

atomowych spowodowa³y, ¿e atom zacz¹³ w USA przegry-
waæ z gazem ³upkowym, a taniej¹ca energetyka odnawialna
stanowi dodatkow¹ konkurencjê.

W 2020 roku spodziewano siê, ¿e w roku 2022 NuScale
z³o¿y wniosek o dopuszczenie do u¿ycia minireaktorów 
o mocy 60 MW. Tymczasem NCR prowadzi analizy dotycz¹-
ce 77-megawatowego reaktora NuScale NPM-20, który
mo¿e byæ ³¹czony wiêksze bloki po 12 (o ³¹cznej mocy 924
MW), szeœæ (462 MW) i cztery (308 MW). Urz¹d spodziewa
siê, ¿e jeszcze w bie¿¹cym roku NuScale z³o¿y formalny
wniosek o zatwierdzenie NPM-20.

Zalet¹ reaktorów NuScale ma byæ ich ni¿sza cena oraz
modu³owoœæ, dziêki czemu mo¿na je produkowaæ w czêœ-
ciach w fabryce i dostarczaæ do z³o¿enia na miejscu budo-
wy. Jednak czêœæ ekspertów uwa¿a, ¿e korzyœci wynikaj¹ce
z architektury SMR s¹ przesadzone. B³êdy pope³nione na
linii produkcyjnej bêd¹ bowiem dotyczy³y wszystkich reakto-
rów i gdy siê je zauwa¿y, nie bêdzie ³atwo ich naprawiæ w ju¿
dostarczonych i uruchomionych urz¹dzeniach, a problem
bêdzie dotyczy³ wielu z nich.

NuScale nie jest jedyn¹ firm¹, która zapowiada tworzenie
niewielkich reaktorów atomowych. Ambicje takie ma kon-
sorcjum GE-Hitachi Nuclear Energy, a znana g³ównie z pro-
dukcji samochodów firma Rolls Royce zapowiedzia³a, ¿e do
roku 2029 wybuduje pierwsze niewielkie reaktory atomowe.

Mariusz B³oñski /kopalniawiedzy.pl/
Ÿród³o: NuScale

NuScale i KGHM podpisa³y umowê na budowê w Polsce niewielkich 
elektrowni atomowych
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wapiennych ska³ i zieleni. Zwrócono uwagê na dziedzictwo,
np. otoczono opiek¹ gminy obchody Rêkawki i kopiec
Krakusa, który uznano za „moraln¹ w³asnoœæ kraju i pa-
mi¹tkê dla miasta Krakowa”. Podgórze zosta³o bardzo do-
brze wyposa¿one w obiekty komunalne, a szczególn¹ wagê
przywi¹zywano do nowych szkó³.

¯ród³o sukcesów

Sukces Podgórza wyrazi³ siê miêdzy innymi w niezwyk-
³ych, trudnych i kosztownych przedsiêwziêciach. W 1896 r.
otwarto pierwsz¹ czêœæ parku imienia za³o¿yciela –
Wojciecha Bednarskiego. Prawdziwe „wisz¹ce ogrody” (jak
entuzjazmowa³a siê ówczesna prasa) realizowano na
szczycie Krzemionek, tu¿ nad Rynkiem Podgórskim, ze
wspania³ymi widokami na Kraków i okolice. Secesyjno-
modernistyczny park obj¹³ po³o¿on¹ tu kotlinê prastarego
kamienio³omu, zwan¹ Szko³¹ Twardowskiego, gdzie wci¹¿
trwa³o wydobycie kamienia. Zak³ad górniczy i park wspó³-
dzia³a³y oko³o 25 lat. Ta spektakularna rekultywacja terenów
poprzemys³owych wyprzedzi³a o dziesi¹tki lat obecne tren-
dy proekologiczne (bodaj najstarsza w Polsce).

Ju¿ w roku 1900 uruchomiono w Podgórzu elektrowniê
miejsk¹ (w Krakowie podobnej mocy dopiero piêæ lat póŸ-
niej). Nale¿y ona do starszych w Polsce i najstarszych 
w dawnej Galicji. Wyposa¿enie zak³adu, sieci i oœwietlenie
ulic zamówiono najwy¿szej jakoœci – u samego Františka
Køižika. Budynek elektrowni stoi do dziœ. Niestety, w jego
s¹siedztwie od lat 1970 nast¹pi³y (i wci¹¿ trwaj¹) deforma-
cje uk³adu i sylwety Podgórza (mimo ochrony konserwa-
torskiej).

W 1909 r. zosta³ konsekrowany nowy koœció³ parafialny,
wzniesiony ze œrodków miasta. Stan¹³ dok³adnie na miejscu
poprzedniego, z pe³nym poszanowaniem kompozycji Rynku
z 1832 r. Strzeliste dzie³o Jana Sas-Zubrzyckiego, o skom-
plikowanej konstrukcji, jest architektonicznym manifestem
niepodleg³oœciowym, symbolicznie nawi¹zuj¹cym do historii
Polski i chrzeœcijañstwa. Koœció³ œw. Józefa nale¿y z pew-
noœci¹ do najciekawszych w Krakowie.

¯ród³em sukcesów Podgórza byli jego mieszkañcy i ich
decyzje. Zwracaj¹ uwagê demokratyczne zasady, otwartoœæ
i tolerancja tego spo³eczeñstwa. Np. w mieœcie, gdzie 1/3
mieszkañców deklarowa³a pochodzenie ¿ydowskie, nie by³o
ani dzielnicy, ani nawet ulicy, o której mo¿na by powiedzieæ,
¿e skupia³a ludnoœæ okreœlonego wyznania (poœród miast
Galicji cecha wyró¿niaj¹ca). Inny przyk³ad to ordynacja wy-
borcza, szersza od krakowskiej. Dodajmy jeszcze, ¿e 
w Podgórzu pierwsza kobieta otrzyma³a obywatelstwo
honorowe sto lat wczeœniej ni¿ w Krakowie.

„Po³¹czyæ siê na dolê i niedolê...”

4 lipca 1915 r. odby³a siê donios³a uroczystoœæ.
Prezydent Krakowa Juliusz Leo i burmistrz Podgórza Fran-
ciszek Maryewski (odt¹d wiceprezydent Krakowa) uœcisnêli
sobie d³onie na œrodku III Mostu. Dope³ni³o siê dzie³o prze-
kszta³cenia aglomeracji krakowskiej w jedno miasto
(Kraków, Podgórze i 13 innych gmin). Dorobek Podgórza
mo¿na oceniaæ na mniej wiêcej 20-25% podobnych wartoœ-

ci Krakowa. Dalszy rozwój dzielnicy Podgórze w okresie
miêdzywojennym przebiega³ ogólnie zgodnie z dawniej
wyznaczonymi kierunkami, stymuluj¹c równoczeœnie urba-
nizacjê okolicznych miejscowoœci.

Lata II wojny œwiatowej przynios³y zag³adê. Podgórze
sta³o siê miejscem eksterminacji krakowian i mieszkañców
okolicznych miast pochodzenia ¿ydowskiego. W 1941 r.
okupanci niemieccy utworzyli w centralnej czêœci Podgórza
getto, krwawo zlikwidowane w 1943 r. (³¹cznie oko³o 3 tys.
zabitych), zaœ w latach 1942–45 na Krzemionkach dzia³a³
niemiecki obóz „P³aszów”, pocz¹tkowo pracy przymusowej,
póŸniej koncentracyjny.

Przez KL „P³aszów” przesz³o do obozów œmierci kilka-
dziesi¹t tys. osób. Rozstrzelano tu oko³o 8–12 tys. osób
(ró¿nych wyznañ i narodowoœci – teren obozu by³ miejscem
egzekucji dla krakowian i mieszkañców okolic). W samym
Podgórzu jedna trzecia ówczesnych mieszkañców (¯ydzi)
zosta³a zg³adzona, zaœ podobn¹ iloœæ ludnoœci wysiedlono.
To by³ kres pierwotnej spo³ecznoœci Podgórza, a stan zapa-
œci trwa³ do koñca lat 80. XX wieku..

Po II wojnie œwiatowej zaczê³y siê nasilaæ niekorzystne
procesy przekszta³ceñ przestrzennych, postêpowa³y te¿ wy-
burzenia starej tkanki miasta. Jednak ju¿ w latach 60. XX w.
Podgórze sta³o siê przedmiotem badañ historycznych, zaœ
w 1981 r. zespó³ urbanistyczny uznano za zabytek.

Ostatnie lata przynosz¹ wzrost zainteresowania t¹ dziel-
nic¹ i odtwarzanie spo³eczeñstwa obywatelskiego. Niezrów-
nane, odrêbne atmosfery ka¿dej z historycznych czêœci Kra-
kowa s¹ ¿ywym atrybutem, wymagaj¹cym ci¹g³ej pielêg-
nacji i odsuwania zagro¿eñ. Dziedzictwo Podgórza ma bar-
dzo du¿o cech ca³kowicie swoistych, unikatowych. Wyró¿-
nia siê kszta³tem uk³adu urbanistycznego z XVIII w., zacho-
wanymi budynkami z tamtego czasu, charakterem wnêtrz
ulicznych, stykiem miasta z jednej strony z rzek¹, z drugiej
z malownicz¹ Gór¹ Lasoty. Zawiera tragiczn¹ pamiêæ lat
okupacji.

* * *

Podgórze mog³oby obchodziæ rocznicê „miejskoœci” ra-
czej od daty w³¹czenia Czy¿owej i Zab³ocia w granice
Kazimierza. Po jego upadku realizowa³o samotnie kierunek,
nadany niegdyœ przez Kazimierza Wielkiego. W „ameryka-
ñskim” – jak mówili ówczeœni mieszkañcy – tempie powsta³o
kompletne miasto, które po krótkim wahaniu poœwiêci³o nie-
zale¿noœæ, by, za spraw¹ Juliusza Leo, pomóc odzyskaæ
rangê Krakowowi oraz niepodleg³oœæ Polsce. Tak oto zam-
knê³a siê klamra wielkich decyzji, podejmowanych ponad
czasem i przestrzeni¹. Z pewnoœci¹ wiêc nale¿y datê 26
lutego 1784 r. pamiêtaæ i obchodziæ, bo jest ona czêœci¹ pro-
cesu, jaki, niezale¿nie od okolicznoœci historycznych, trwa tu
co najmniej od czasów usypania kopca Krakusa.

Jaros³aw ¯ó³ciak

Podgórze 
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