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Przed koñcem trudnego 2020 roku uda³o nam siê jednak
przygotowaæ kolejny numer „Biuletynu VPI” i to mimo, ¿e
apele do naszych Kole¿anek i Kolegów o nades³anie mate-
ria³ów interesuj¹cych dla œrodowiska in¿ynierów i techników
jak zwykle przebrzmia³y jak g³os wo³aj¹cego na puszczy...
Ale skoro w witrynie internetowej zwi¹zku od dawna nic siê
nie dzieje to znak ¿ycia w postaciu nowego numeru biulety-
nu jest jednak potrzebny. 

Czytelnikom ¿yczymy jak najszybszego  doczekania siê
szczepieñ na nêkaj¹cego œwiat wirusa i dlatego nad ga³¹zk¹
choinki unosi siê bombka ze strzykawk¹.  

– „Czy wiesz co jest najlepsze w ksi¹¿kach?” – „To, ¿e 
z ich czytania nigdy siê nie wyrasta”. Taki dialog reklamowy
s³ysz¹ w ostatnich miesi¹cach s³uchacze Polskiego Radia.
Redakcja podpisuje siê pod odpowiedzi¹ obydwoma rêkami
i zachêca, zw³aszcza w czasach przymusowego ogranicze-
nie swobody poruszania, do lektury interesuj¹cych ksi¹¿ek
– od wieku dzieciêcego jak na drugiej bombce do stu lat 
i wiêcej. Wyjazd po polskie ksi¹¿ki jest wprawdzie utrudnio-
ny, a sama podró¿ niesie ze sob¹ niebezpieczeñstwo z³apa-
nia tego, od czego lepiej trzymaæ siê z daleka, ale ksi¹¿ki
przyjad¹ same do domu i to za niedrog¹ cenê. Wystarczy
rozejrzeæ siê tylko w witrynie www.bonito.pl, a porto w wy-
sokoœci 10 euro roz³o¿y siê szybko na wiêcej tomów i pra-
wie zabawi siê w chowanego. Jesteœmy jak najdalsi od zaj-
mowania siê reklam¹, a zw³aszcza nie przyczyniaj¹c¹ siê do
pokrycia kosztów wydawania „Biuletynu”, ale dobra rada 
(i tak to proszê potraktowaæ) jest zawsze cenna. Redaktor
biuletynu zawsze oczekuje z niecierpliwoœci¹ listonosza ugi-
naj¹cego siê pod ciê¿arem paki ksi¹¿ek...

A dla tych czytelników, którzy zechc¹ poczytaæ coœ ju¿
teraz, nie czekaj¹c na przesy³kê przygotowaliœmy wybór
poezji polonijnych twórców, i nie tylko... Mo¿e bêdzie on ja-
kimœ wsparciem w tych niemi³ych czasach. Jak zwykle nie
brakuje te¿ historii pozytywnego bohatera, zas³u¿onego 
w dziedzinie rozwoju polskiej techniki. Jest nim z zawodu 
i powo³ania filolog i nauczyciel Hipolit Cegielski, ale prak-
tycznie jego nazwisko kojarzy siê z zas³u¿onymi w naszej
historii zak³adami. Jeœli po przeczytaniu jego historii zacznie
kojarzyæ siê z prac¹ organiczn¹ i innym, skutecznym zresz-
t¹, rodzajem patriotyzmu to artyku³ spe³ni swoje zadanie.
Jest on skrótem wyk³adu wyg³oszonego w Stacji Naukowej
PAN w ostatnich dniach przed pierwszym atakiem korono-
wanej paskudy. Wielka niewiadom¹ jest na razie, kiedy bê-
dzie siê móg³ odbyæ nastêpny. 

Twórcom, którzy nades³ali do redakcji swoje utwory poe-
tyckie serdecznie dziêkujemy. Otrzymaliœmy ich tak szeroki
wybór, ¿e w tym numerze mo¿emy zamieœciæ tylko czêœæ, 
a reszt¹ bêd¹ siê mogli cieszyæ czytelnicy nastêpnych. 

Podró¿owanie sta³o siê w tym roku trudnie albo prawie
niemo¿liwe. Wszystkich têskni¹cych za widokiem polskiego
morza zapraszamy do zimowego Gdañska – na tyln¹ ok³ad-
kê. Wypad jest na pewno bezpieczny, a po drodze mo¿na
napotkaæ propozycje ciekawych lektur, tym razem 
z empiku...

Autorom i czytelnikom ¿yczymy zdrowych i spokojnych
œwi¹t i lepszego nowego roku.

Krzysztof D¹browski

Na wstêpie

Teoria wszystkiego, czyli krót-
ka historia wszechœwiata 

Nie tak dawno temu w ca³kiem
nieodleg³ej galaktyce naukowcy po-
stanowili zmierzyæ siê z si³ami natury,
zarówno tymi, których dzia³anie mo-
¿emy obserwowaæ w ¿yciu codzien-
nym - elektromagnetyzmem i grawi-
tacj¹, jak i tymi, których zasiêg jest
znacznie mniej zauwa¿alny - silnymi
i s³abymi oddzia³ywaniami j¹drowy-
mi. Celem tej utarczki by³o udowod-
nienie, ¿e tak naprawdê wcale nie s¹
to cztery odrêbne typy oddzia³ywañ,
ale jedna si³a, manifestuj¹ca siê na ró¿ne sposoby.

Po co komu te wszystkie teoretyczne wywody? Naukow-
cy maj¹ nadziejê, ¿e dziêki temu uda siê odkryæ, czy wsze-
chœwiat powsta³ wed³ug jakiegoœ sensownego projektu, czy
jest po prostu dzie³em przypadku. Jedni twierdz¹, ¿e to rzu-
canie siê z motyk¹ na s³oñce, inni zaœ uwa¿aj¹, ¿e spójna 
i jednolita kwantowa teoria grawitacji, opisuj¹ca wszystkie
cechy kosmosu i procesy w nim zachodz¹ce, stanowi klucz
do zrozumienia wszechœwiata oraz miejsca, jakie zajmuje 
w nim cz³owiek. Dlatego w³aœnie nazwano j¹ teori¹ wszyst-
kiego.

Teoria wszystkiego wed³ug Hawkinga
Czy sformu³owanie teorii wszystkiego jest rzeczywiœcie

mo¿liwe? Stephen Hawking przez wiele lat naukowej karie-
ry by³ przekonany, ¿e to zadanie wykonalne. A jednak nawet
wielcy miewaj¹ czasem w¹tpliwoœci...

Niezwyk³y naukowiec w serii krótkich i pasjonuj¹cych wy-
k³adów referuje nam historiê wszechœwiata od samych jego
narodzin w chwili Wielkiego Wybuchu. W zajmuj¹cy sposób
i z poczuciem humoru opowiada o tym, jak cz³owiek pos-
trzega³ kosmos setki, a nawet tysi¹ce lat temu, i jak nasza
wiedza stopniowo ewoluowa³a - od Arystotelesa, przez Ko-
pernika i Galileusza, a¿ po Newtona, Einsteina i Hubble’a.
Wyjawia, jak odkryto, ¿e wszechœwiat wcale nie jest sta-
tyczny, lecz nieustannie siê rozszerza, a tak¿e przewiduje
konsekwencje tego procesu. Zdradza najœciœlej chronione
tajemnice czarnych dziur, o których mówi, ¿e badanie ich
jest jak szukanie czarnego kota w piwnicy pe³nej wêgla. To
dopiero pocz¹tek ca³ej zabawy... ale o tym musisz przeczy-
taæ ju¿ sam.

“(...) przezwyciê¿y³ wyniszczaj¹c¹ chorobê, by staæ siê
supergwiazd¹ œwiatowej fizyki. Pozbawiony mo¿liwoœci
sprawnego mówienia i pisania, siêga wzrokiem poza Wielki
Wybuch, podgl¹daj¹c “taniec geometrii”, którego efektem
by³o powstanie wszechœwiata.” 

Timothy Ferris, “Vanity Fair”
“(...) potrafi wyjaœniaæ zawi³oœci kosmologii w fascynuj¹-

cym stylu, bêd¹cym mieszank¹ klarownoœci i humoru. To
umys³ o niespotykanej sile.”

“The New York Review of Books”
“(...) bez w¹tpienia posiada wrodzone cechy dobrego

nauczyciela - ³agodne poczucie humoru i umiejêtnoœæ ilus-
trowania nawet najbardziej skomplikowanych koncepcji
analogiami zaczerpniêtymi z ¿ycia codziennego.”

“The New York Times”

Od Redakcji Lektury



Hipolit Cegielski (6 I 1813 – 30 XI 1868) by³ nauczycielem 
w poznañskim gimnazjum, z wykszta³cenia filologiem, by³
te¿ przemys³owcem, dzia³aczem spo³ecznym, dziennika-
rzem i politykiem. Urodzi³ siê w £awkach odleg³ych o 9 km
od Trzemeszna jako syn dzier¿awcy maj¹tku ziemskiego
Micha³a Cegielskiego i Józefa z Palkowskich. Rodzice po-
brali siê w 1810 roku. 

Rodzina ze strony ojca pochodzi³a najprawdopodobniej
ze szlachty podolskiej. Ich maj¹tek na Podolu zosta³ skon-
fiskowany za udzia³ w konfederacji barskiej. Bracia Micha³a
Marcin i Antoni równie¿ gospodarowali w okolicach Gniezna
i Trzemeszna. Antoni poœlubi³ siostrê Józefy Wiktoriê. Ce-
gielski nie akcentowa³ pochodzenia szlacheckiego i przez
ca³e ¿ycie dzia³a³ w œrodowisku mieszczañskim. 

Hipolit straci³ matkê w dzieciñstwie (w czasie nauki 
w gimnazjum oko³o 1829 roku), a jego ojciec zbankrutowa³.
Nie umia³ prowadziæ interesów i chyba nie by³ zbyt zaan-
ga¿owany w obowi¹zki ojca i mê¿a. Po bankructwie miesz-
ka³ k¹tem u znajomych w W.Ks. Poznañskim i Królestwie
Polskim. Spowodowa³o to du¿¹ samodzielnoœæ Hipolita ju¿
w m³odoœci, musia³ te¿ zapewniaæ sobie utrzymanie w cza-
sie nauki w gimnazjum daj¹c korepetycje. 

W latach 1827 – 1830 uczêszcza³ do gimnazjum w Trze-
mesznie (przedtem najprawdopodobniej odbywa³ naukê 
w domu), a w latach 1830 – 35 do gimnazjum œw. Marii
Magdaleny w Poznaniu – najszacowniejszej wówczas po-
lskiej szkole w Wielkopolsce. Mia³ bardzo dobre wyniki 
w nauce, by³ uzdolniony dziedzinie jêzyków obcych (uczy³
siê polskiego, niemieckiego, francuskiego i ³aciny, potem te¿
greckiego) i matematyki. Maturê zda³ z bardzo dobr¹ ocen¹
w 1835 roku. 

Studia filologii klasycznej na wydziale filozofii na uniwer-
sytecie berliñskim (w latach 1835 – 1840) zakoñczy³ roz-
praw¹ doktorsk¹ pt. „De negatione” („O przeczeniu”) uzys-
kuj¹c tytu³ dra filozofii. Praca dotyczy³a gramatyki filozoficz-
nej i porównawczej. Wobec ówczesnego niedoboru nauczy-
cieli jêzyków studia filologii dawa³y lepsze szanse na zdoby-
cie pracy. Po studiach musia³ zdaæ dodatkowo egzamin
uprawniaj¹cy do pracy nauczycielskiej. 

Pracê nauczyciela podj¹³ w gimnazjum Œw. Marii Magda-
leny w Poznaniu (zwanej potocznie „Marynk¹”). Wyk³ada³ 
w nim jêzyk polski, historiê, geografiê i jêzyki staro¿ytne
(³acinê i grekê). Zbieg³o siê to z pewnym z³agodzeniem
kursu wobec Polaków na pocz¹tku panowania Fryderyka
Wilhelma IV.

Po klêsce Napoleona Rosja przekaza³a w 1815 roku
Wielkopolskê Prusom dla zacieœnienia sojuszu zaborców.
Na jej terenie zosta³o utworzone Wielkie Ksiêstwo Poznañ-
skie. Do 1830 r. – do Powstania Listopadowego namiestni-
kiem by³ Antoni Radziwi³³. Potem naczelnym prezesem
zosta³ Prusak Eduard Flotwell. Za jego czasów rozpoczê³a
siê intensywniejsza germanizacja, w tym ograniczanie
u¿ywania jêzyka polskiego. W³adze pruskie wspiera³y pracê
organiczn¹ dla odci¹gniêcia Polaków od walki o niepodleg-
³oœæ, ale tak, aby ziemie polskie nie rozwija³y siê za szybko
i aby Polacy nie mogli skutecznie konkurowaæ z Niemcami.
W. Ks. Poznañskie istnia³o do 1848 roku, potem zosta³o
przekszta³cone w Prowincjê Poznañsk¹ zarz¹dzan¹ przez

gubernatorów. Jego nazwa pozosta³a jednak w tytulaturze
kró³ów pruskich i cesarzy pierwszej Rzeszy. Rozpoczê³a siê
brutalna germanizacja, ale Prusy by³y czymœ w rodzaju
pañstwa prawa. Polacy korzystali z pruskiego prawa w celu
obrony w³asnych praw, stanu posiadania i ochrony przed
germanizacj¹. W polskim spo³eczeñstwie wysoko ceniona
by³a praca organiczna. Dziêki temu po odzyskaniu niepod-
leg³oœci Wielkopolska stanowi³a silny i dobrze rozwiniêty
miniorganizm pañstwowy w sk³adzie II RP. Po rozbiorach
natomiast by³ to kraj o charakterze rolniczym i s³abo roz-
winiêtym przemyœle. 

Cegielski o¿eni³ siê w 1841 r. z Walentyn¹ Motty. By³a
ona pann¹ z dobrego domu, córk¹ prof. francuskiego i przy-
rody w gimnazjum, Jana Mottego i siostr¹ Marcelego, z któ-
rym Hipolit przyjaŸni³ siê od czasów gimnazjalnych i w cza-
sie studiów 1). Cegielscy mieli troje dzieci: Stefana, Karolinê
i Zofiê. 

W czasie pracy nauczycielskiej Cegielski prowadzi³ rów-
nolegle intensywn¹ pracê naukowê, która zaowocowa³a
licznymi publikacjami. Wspó³pracowa³ m.in. z czasopismem
„Orêdownik Naukowy”, pisywa³ te¿ do „Gazety Wielkiego
Ksiêstwa Poznañskiego” i do „Tygodnika Literackiego”. 

Dostrzega³ on mankamenty wychowania czysto huma-
nistycznego i swoje wnioski z pracy w szkole zawar³ w pracy
„O zasadach wychowania po szko³ach wy¿szych”. Pod
szko³ami wy¿szymi rozumiano wówczas obecne szko³y
œrednie – termin ten pochodzi³ z jêzyka niemieckiego.
Cegielski zauwa¿y³ niebezpieczeñstwo izolacji œrodowisko-
wej poszczególnych klas i warstw spo³ecznych, podkreœla³
te¿ przesadê w nauce jezyków staro¿ytnych i akcentowa³
wa¿noœæ nauki jêzyka ojczystego. Wed³ug niego celem
nauki powinno byæ poznawanie œwiata i zdobycie korzyœci
dla ka¿dego przysz³ego zawodu. Postulowa³ on ureanienie
wykszta³cenia i za³o¿enie w Poznaniu szko³y realnej. 

W 1866 r. z okazji 25-lecia istnienia Towarzystwa
Pomocy Naukowej wyda³ „¯ycie i zas³ugi doktora Karola
Marcinkowskiego...” 2). 
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W 1841 Cegielski opublikowa³ w „Orêdowniku Nauko-
wym” artyku³ „O powstaniu mowy i szczególnych jêzyków”.
Rozprawa „O s³owie polskim i koniugacjach jego”, wydana
w 1842 roku ukaza³a siê najpierw w „Orêdowniku Nauko-
wym” (periodyku). By³a to rozprawa nowatorska i przez d³ugi
czas aktualna. Cegielski publikowa³ te¿ liczne artyku³y
dotycz¹ce lingwistyki i dydaktyki. 

Wydany w 1843 roku podrêcznik „Gramatyka jêzyka gre-
ckiego” wszed³ do u¿ytku w szko³ach zaboru pruskiego, ale
w 1846 roku zosta³ wycofany w ramach represji po usuniê-
ciu Cegielskiego z pracy w szkole. W szko³ach zaboru aus-
triackiego by³ on dalej w u¿yciu, a w 1862 roku ukaza³o siê
jego drugie wydanie poznañskie. 

W 1845 roku ukaza³o siê pierwsze wydanie „Nauki poez-
ji”. By³a ona póŸniej wielokrotnie wznawiana w Poznaniu i w
Warszawie. Wydawnictwo poœwiêcone teorii poezji i ilustro-
wane przyk³adami (wypisami) najpiêkniejszej poezji polskiej
by³o pomyœlane jako podrêcznik dla wy¿szych klas gimnaz-
jów. Jest on równie¿ obecnie wysoko oceniany przez spec-
jalistów. W dalszych planach by³o wydanie dziejów literatury
polskiej. W 1846 roku jego ksi¹¿ki zdoby³y zasiêg wykra-
czaj¹cy poza W. Ks. Poznañskie. 

W 1846 roku w czasie niepokojów zwi¹zanych z plano-
wanym (i ostatecznie nieudanym powstaniem poprzedzaj¹-
cego „Wiosnê Ludów” z roku1848) Cegielski odmówi³ udzia-
³u w rewizjach mieszkañ swoich uczniów podejrzanych 
o konspiracjê patriotyczn¹, co oznacza³o koniec jego karie-
ry nauczycielskiej. Nie chcia³ zawieœæ ich zaufania, a poza
tym argumentowa³, ¿e jest to sprawa policji, a nie nauczy-
cieli. Powstanie planowane we wszystkich trzech zaborach
w Wielkopolsce nie dosz³o do skutku, wybuch³o jedynie 
w Galicji i skoñczy³o siê rzezi¹ szlachty przez ch³opów. 

Za porad¹ Karola Marcinkowskiego i przy pomocy finan-
sowej przyjació³ otworzy³ Cegielski sklep z narzêdziami rol-
niczymi w poznañskim „Bazarze”. Przed uruchomieniem
sklepu odby³ te¿ krótkie przeszkolenie (praktykê) w jednej 
z firm w Berlinie. W 1847 roku zarejestrowa³ s¹downie firmê
handluj¹c¹ ¿elazem. W swojej dzia³alnoœci gospodarczej
wykaza³ on odwagê w obracaniu kapita³em. Nastêpnym kro-
kiem by³o uruchomienie w 1849 lub 1850 r. warsztatu re-
montuj¹cego p³ugi i inne maszyny rolnicze. W warsztacie
naprawiane i sprzedawane by³y te¿ uszkodzone maszyny
sprowadzane z Niemiec i Anglii. Z biegem czasu zak³ad
przekszta³ci³ siê w ma³¹ fabrykê narzêdzi i maszyn rolni-
czych. Cegielski studiowa³ katalogi firm zagranicznych,
zw³aszcza niemieckich i angielskich, aby œledziæ na bie¿¹co
sytuacjê na rynku. Mimo zaabsorbowania sprawami firmy
nie porzuci³ te¿ pracy naukowej. 

Poznañski „Bazar” by³ centralnym oœrodkiem polskiego
¿ycia spo³eczno-gospodarczego, i towarzyskiego, a zara-
zem hotelem za³o¿onym w 1841 roku. Na parterze by³y skle-
py polskich kupców. Przez pewien czas mieszkanie mia³ 
w nim równie¿ Cegielski, dziêki czemu mia³ blisko do sklepu
i dalszych siedzib firmy. Tam mieœci³a siê równie¿ dyrekcja
Towarzystwa Naukowej Pomocy i siedziby wielu spo³ecz-
nych stowarzyszeñ polskich, w tym Centralnego Towarzys-
twa Gospodarczego i Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³
Nauk. 

Budowa gmachu przy ulicy Nowej (ob. Paderewskiego)
zosta³a zainicjowana w 1838 r. przez Karola Marcinkow-
skiego, który by³ za³o¿ycielem spó³ki bazarowej. Z czasem

„Bazar” sta³ siê najwa¿niejszym oœrodkiem polskim w zabor-
ze pruskim. W przeddzieñ wybuchu powstania wielkopols-
kiego zamieszka³ w nim równie¿ Paderewski. Obecnie mie-
œci siê w nim najstarszy, czynny w tym samym miejscu hotel
w Europie. 

W 1855 roku zak³ad przeniós³ siê z „Bazaru” na ul. Kozi¹,
a nastêpnie wobec sprzeciwu w³adz miasta wobec dalszej
rozbudowy w tym miejscu zosta³ przeniesziony na ul.
Strzeleck¹. Zosta³a tam uruchomiona odlewnia i oddzia³y
monta¿owe. 

Poza maszynami i narzêdziami rolniczymi w zak³adzie
montowano urz¹dzenia dla m³ynów, olejarni, gorzelni, wo-
doci¹gów i gazowni. W zwi¹zku z poszerzeniem oferty
Cegielski przygotowa³ katalog produktów firmy. By³y one
sprzedawane nie tylko w Wielkopolsce, ale by³y równie¿
eksportowane do Prus, na Œl¹sk, na Pomorze i do Króles-
twa Polskiego, a tak¿e do Galicji, ale na mniejsz¹ skalê.
Cegielski odnosi³ sukcesy gospodarcze pomimo ostrej kon-
kurencji przedsiêbiorstw niemieckich i by³ uwa¿any za no-
woczesnego przedsiêbiorcê. G³ównym argumentem prze-
mawiaj¹cym na jego korzyœæ by³a jakoœæ, precyzja i pozys-
kanie sta³ych klientów. Zak³ady Cegielskiego sta³y siê naj-
wa¿niejszym polskim zak³adem przemys³owym w Poznaniu,
a on sam najwa¿niejszym polskim przemys³owcem w zabo-
rze pruskim. Podkreœlana by³a te¿ „niemiecka sumiennoœæ 
i rzetelnoœæ” Cegielskiego i dobra organizacja zak³adów.
Mo¿na widzieæ w tym wp³ywy kultury niemieckiej albo wynik
koniecznoœci konkurowania z ni¹. 

Pomimo kierowania rozrastaj¹c¹ siê firm¹, kontynuowa³
on w dalszym ci¹gu pracê naukow¹ i w 1852 roku wyda³
rozszerzon¹ wersjê rozprawy „O jêzyku polskim...”. By³a to
kontynuacja opracowania zamieszczonego na ³amach
„Orêdownika Naukowego”. 

W zak³adzie przy ul. Koziej (w 1855 r.) do napêdu s³u¿y³a
wysokociœnieniowa maszyna parowa o mocy 10 KM. Zak³ad
posiada³ piêæ obrabiarek do ¿elaza, oprócz tego dodatkowe
warsztaty œlusarskie, stolarskie i kuŸniê. Zatrudnienie wyno-
si³o pocz¹tkowo 30 osób, potem wzros³o do 70–80.
Cegielski interesowa³ siê warunkami ¿ycia pracowników. 

Oferowany by³ szeroki asortyment, ale g³ówn¹ czêœæ pro-
dukcji stanowi³y p³ugi. W 1857 roku by³o ich 17 typów. Poza
tym produkowane by³y brony, walce, skaryfikatory, obsypy-
wacze, opielacze, siewniki, m³ockarnie, sieczkarnie, œrutow-
niki i gniotowniki – zawsze by³o to kilka odmian. Przewa¿nie
by³y one oparte na konstrukcjach obcych, czêsto jednak
by³y one ulepszane. W wiêkszoœci przypadków produkcja
odbywa³a siê na konkretne zamówienia, z mo¿³iwoœci¹ uwz-
glêdnienia ¿yczeñ zamawiaj¹cego. Produkcja na sk³ad sta-
nowi³aby w tym czasie powa¿ne obci¹¿enie finansowe dla
firmy. 
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£¹cznie w zak³adach na ul. Koziej produkowanych by³o
106 typów narzêdzi i maszyn rolniczych. Zasadniczo by³o to
wszystko, co by³o potrzebne do uprawy roli i dalszego prze-
robu p³odów rolnych.

Od 1856 roku w miastach Wielkopolski i Królestwa Pol-
skiego uruchamiane by³y sk³ady komisowe. Cegielski nie
trwoni³ gotówki, ale wykazywa³ odwagê – czasami nawet
brawurê – w inwestycjach, niekiedy miewa³ k³opoty finanso-
we (zastanawia³ siê wówczas nad sprzeda¿¹ fabryki). 

Zak³ad na ul. Strzeleckiej by³ modernizowany, rozbudo-
wywany, ros³a liczba maszyn, zosta³ zainstalowany napêd
przez maszynê parow¹ o mocy 12 KM. Po odlewni zosta³a
za³o¿ona kuŸnia, kot³ownia, warsztaty mechaniczne i wznie-
siony budynek kantoru z wie¿¹. By³ to wiêc zak³ad o znacz-
nych jak na ówczesne czasy rozmiarach. 

W 1858 roku Cegielski wyda³ bogato ilustrowany katalog
maszyn i narzêdzi rolniczych oraz kot³ów i maszyn paro-
wych produkowanych w jego zak³adach. By³o to jedno 
z pierwszych wydawnictw tego typu na ziemiach polskich, 
a Cegielski by³ jednym z pierwszych autorów wydawnictw
reklamowych. Z biegiem czasu ukazywa³y siê kolejne kata-
logi. 

Rok wczeœniej na ³amach tygodnika „Przyroda i Prze-
mys³” zosta³ opublikowany ilustrowany 156 rycinami artyku³
Cegielskiego. 

Hipolit Cegielski stara³ siê o spolszczenie nazw maszyn 
i urz¹dzeñ oraz o ich poprawne gramatycznie brzmienie, ale
nie zawsze z dobrymi skutkami. By³ on jednym z najbardziej
zapalonych propagatorów nazwy „dworzec” dla stacji kole-
jowych. 

Cegielski prowadzi³ równolegle dzia³anoœæ spo³eczn¹
wspó³pracuj¹c m.in. z Karolem Marcinkowskim, a po jego
œmierci z innymi dzia³aczami. 

Przez resztê ¿ycia Hipolit Cegielki by³ wiceprezesem 
i faktyczn¹ g³ow¹ Towarzystwa Naukowej Pomocy dla M³o-
dzie¿y Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego (wspó³pracowa³ 
w nim m.in. z Karolem Libeltem), by³ te¿ wspó³twórc¹ i pre-
zesem Towarzystwa Przemys³owego (za poœrednictwem To-
warzystwa Po¿yczkowego udziela³o ono kredytów polskim
rzemieœlnikom i drobnym przedsiêbiorcom), prezesem Cen-
tralnego Towarzystwa Gospodarczego (wzorowanego na
Towarzystwie Rolniczym dzia³aj¹cym w Królestwie Polskim)
oraz wiceprezesem Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³
Nauk. PTPN posiada³o wydzia³y nauk przyrodniczych, hu-
manistycznych, póŸniej równie¿ lekarskich – by³o ono nami-
astk¹ brakuj¹cej wy¿szej uczelni akademickiej. Cegielski
udziela³ siê tak¿e w innych instytucjach pomocowych, w tym
w jednym z domów sierot. 

Towarzystwo Naukowej Pomocy (TNP) zajmowa³o siê
m.in. fundowaniem stypendiów dla m³odzie¿y polskiej studi-
uj¹cej na pruskich uczelniach i nadzorowaniem jej postêpów
w nauce. Cegielski zabiega³ te¿ o utworzenie gimnazjum
realnego w Poznaniu. 

Centralne Towarzystwo Gospodarcze mia³o zapobiegaæ
przejmowaniu przez Niemców maj¹tków polskich przez
wspieranie dobrej i dochodowej gospodarki oraz oœwiaty
rolniczej. 

Po klêsce Powstania Styczniowego w³adze pruskie
utrudnia³y dzia³alnoœæ polskich instytucji, w tym tak¿e 
w dzia³alnoœci polskiego ko³a w Reichstagu. 

W 1848 roku, na fali nastrojów zwi¹zanych z „Wiosn¹
Ludów”, Cegielski za³o¿y³ pierwszy polski niezale¿ny dzien-

nik – „Gazetê Polsk¹”, by³ jej redaktorem naczelnym i jed-
nym z autorów, pracuj¹c równolegle do prowadzenia sklepu.
Pismo mia³o charakter umiarkowanie demokratyczny i nie
by³o zwi¹zane z ¿adn¹ parti¹. Po upadku „Gazety Polskiej”
w 1850 r. pisa³ do „Goñca Polskiego”. Jego publikacje mia³y
charakter liberalno-narodowy. Upadek pisma by³ spowodo-
wany nowymi restrykcyjnymi zarz¹dzeniami prasowymi
w³adz pruskich, zamykaniem wydawnictw uznawanych za
opozycyjne i stopniowym ograniczaniem praw ludnoœci
polskiej. „Gazeta Polska” odegra³a du¿¹ rolê w kszta³towa-
niu opinii Polaków w duchu pracy organicznej. 

W 1859 roku, na krótko przed œmierci¹ ¿ony za³o¿y³
„Dziennik Poznañski”. Z biegiem czasu gazeta sta³a siê jed-
nym z najwa¿niejszych czasopism Wielkopolski. Wspieranie
pracy organicznej przyczynia³o siê do wewnêtrznego umac-
niania œrodowisk polskich, m.in. przez tworzenie kó³ek rol-
niczych i spó³dzielni kredytowo-oszczêdnoœciowych. 
W d¹¿eniu do zachowania i poszerzenia praw ludnoœci pols-
kiej linia „Dziennika Poznañskiego” by³a powtórzeniem linii
dawnej „Gazety Polskiej”. Wspó³pracownikiem by³ m.in. jego
szwagier i przyjaciel Marceli Motty, a redaktorem naczelnym
przyjaciel i powiernik W³adys³aw Bentkowski. W 1863 r.
Cegielski sprzeda³ gazetê dotychczasowemu wydawcy
Ludwikowi Merzbachowi. 

W 1849 roku, po wydarzeniach wiosny ludów Cegielski
by³ pos³em do Reichstagu z powiatu koœciañskiego i cz³on-
kiem ko³a polskiego. Ko³o polskie nie prowadzi³o dzia³alnoœ-
ci opozycyjnej, a stara³o siê o poprawê sytuacji Polaków. Po
zakoñczeniu kadencji Cegielski prowadzi³ dzia³alnoœæ w ko-
mitecie wyborczym ko³a. By³ te¿ radnym miejskim Poznania,
gdzie dziêki talentowi oratorskiemu skutecznie walczy³ 
o prawa polskiej ludnoœci Poznania i prawa jêzyka polskie-
go. Przyczyni³ siê te¿ do za³o¿enia gimnazjum realnego 
w Poznaniu. 

W 1864 roku, po Powstaniu Styczniowym, wyda³ w Bruk-
seli po polsku i francusku broszurê „Sprawa polska przed
Trybuna³em Kongresu Europejskiego”. Broszura nie zawie-
ra³a nowych myœli, a stanowi³a raport o sytuacji na ziemiach
polskich w okresie powstania. 

Cegielski by³ od dzieciñstwa s³abego zdrowia, czêsto
chorowa³. Pocz¹tki gruŸlicy mia³ ju¿ od czasów m³odzieñ-
czych. Zmar³ 30 listopada 1868 roku w Poznaniu. 

By³ on przywódc¹, który przyczyni³ siê do budowania kul-
turowej to¿samoœci polskiego spo³eczeñstwa i do jego mo-
dernizacji gospodarczej. Zadecydowa³y o tym wiedza,
aktywnoœæ gospodarcza i spo³eczna, temperament, charyz-
ma œwietnego mówcy, pragmatyzm i upór w dzia³aniu. 
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Oprócz bycia nauczycielem, przemys³owcem i spo³eczni-
kiem by³ kochaj¹cym mê¿em i ojcem.

By³ patriot¹, który s³u¿y³ Polsce tym co najlepiej umia³, 
w tym nauk¹, wiedz¹, posiada³ wysok¹ kulturê osobist¹,
idea³y humanistyczne i liberalne, g³êboko interesowa³ siê
prac¹ organiczn¹ i gospodarczym rozwojem ziem polskich.
Od 1846 roku do 1868 roku znajdowa³ siê pod sta³¹ obser-
wacj¹ policji pruskiej. 

Cegielski zosta³ pochowany na cmentarzu œwiêtomarciñ-
skim. Do 1937 roku grzebani byli tam i inni cz³onkowie rod-
ziny. Cmentarz zosta³ zlikwidowany przez Niemców w cza-
sie okupacji w zwi¹zku z planami rozbudowy torów kolejo-
wych wokó³ dworca. Ekshumowane szcz¹tki spoczê³y 
w anonimowej mogile na którymœ z cmentarzy poznañskich. 

Po œmierci Hipolita Cegielskiego zarz¹d zak³adów przej¹³
do czasu osi¹gniêcia pe³noletnioœci przez syna Stefana
przyjaciel i powiernik Hipolita – W³adys³aw Bentkowski. Za-
k³ad zosta³ w ca³oœci zapisany synowi z obowi¹zkiem sp³a-
cenia sióstr. Cegielski zawczasu przygotowywa³ syna do
tych obowi¹zków. Stefan Cegielski jako absolwent Akademii
Przemys³owej w Berlinie przej¹³ zarz¹d zak³adów w 1880
roku. By³ on mniej przedsiêbiorczy i mniej odporny na prze-
ciwnoœci ni¿ ojciec. Od poœwiêcenia siê fabryce odci¹ga³a
go równie¿ dzia³anoœæ polityczna. 

W tym czasie eksport rozszerzy³ siê na Rumuniê i Ukra-
inê. Zatrudnienionych by³o przeciêtnie 200 robotników i 10
pracowników biurowych. 

Stefan udziela³ siê równie¿ spo³ecznie, by³ przez pewien
czas pos³em do sejmu pruskiego i parlamentu niemieckiego.
Poza tym udziela³ siê w organizacjach spo³ecznych, takich
jak Towarzystwo Pomocy Naukowej i by³ radnym miasta
Poznania. Zmar³ w Poznaniu w 1921 roku. Stefan mia³ 5 sy-
nów, a jego wnuk Stefan do¿y³ 1983 roku. 

Pocz¹tkowo firma by³a w³asnoœci¹ ca³kowicie prywatn¹
Hipolita i jego ¿ony, po jej œmierci prawa spadkowe przeka-
za³y wspó³w³asnoœæ dzieciom. W 1899 roku zak³ady zosta³y
przekszta³cone w spó³kê akcyjn¹. Losy toczy³y siê ró¿nie,
zale¿nie od przepisów celnych i innych obowi¹zuj¹cych 
w Królestwie Polskim (od roku 1877 wprowadzono utrudnie-
nia w handlu miêdzy Prusami i Królestwem), od ogólnej sy-
tuacji gospodarczej, urodzajów, stanu rozbudowy kolei itp.
Prusy d¹¿y³y do utrzymania Wielkopolski jako rezerwuaru
rolniczego, co odbijalo siê z kolei korzystnie na popycie na
maszyny rolnicze i na wyposa¿enie dla przetwórstwa (w tym
dla cukrowni, browarów, olejarni, mleczarni). 

Przed I Wojn¹ Œwiatow¹ zak³ady zosta³y przeniesione na
ul. G³ówn¹, bli¿ej linii kolejowej, ze wzglêdu na koszty trans-
portu. 

Pierwsza polska lokomobila („machina parowa przewoŸ-
na”) zosta³a wyprodukowana w Warszawie w 1857 r. 
u Andrzeja Zamojskiego. Potem by³a produkowana w ró¿-
nych pabrykach, a w zaborze pruskim g³ównie w zak³adach
Cegielskiego gdzie wprowadzano udoskonalenia do kon-
strukcji, na których siê wzorowano. D¹¿y³y one do zmniej-
szenia masy i utrzymania wydajnoœci. Pierwsza przewoŸna
lokomobila Cegielskiego zosta³a wyprodukowana w 1860 r.
Lokomobile by³y te¿ nazywane lokomotywami dro¿nymi lub
parowozami drogowymi. U¿ywane by³y jako ci¹gniki parowe
do ciê¿kich transportów lub jako ruchome Ÿród³o napêdu dla
ró¿nych maszyn. Rozwija³y prêdkoœci rzêdu 10 km/h. Na to-
nê wagi poci¹gowej i kilometr jazdy potrzebne by³o oko³o

2,5 litra wody i 0,5 kg wêgla. Produkcja lokomobili w zak-
³adach Cegielskiego trwa³a do koñca lat 1930-tych.
Lokomobile by³y w XIX i na pocz¹tku XX wieku stosowane
szeroko do napêdu ma³ych zak³adów, maszyn rolniczych itp.
W póŸniejszym okresie wyposa¿one w generator elektrycz-
ny stanowi³y ma³e lokalne elektrowniê. Oprócz lokomobili
zak³ady wytwarza³y równie¿ m³ockarnie parowe, kot³y paro-
we i wyposa¿enie dla m³ynów i gorzelni, przyjmowa³y zlece-
nia dla wodoci¹gów poznañskich i zbudowa³y gazomierz dla
gazowni poznañskiej. 

Otwarta w roku 1859 odlewnia odlewa³a równie¿ co pe-
wien czas pomniki. 

Firma uprawia³a intensywn¹ reklamê, zdobywa³a medale
na wystawach miêdzynarodowych (w Londynie, Hamburgu,
Wiedniu, Królewcu, £owiczu, Lublinie) i dyplomy. Powsta³y
sk³ady firmowe w miastach W. Ks. Poznañskiego, Królestwa
Polskiego, w Petersburgu, Moskwie, Rydze. W skali Prus
zak³ad nie by³ du¿y, ale nowoczesny. W 1869 roku zatrud-
nia³ oko³o 300 osób. 

W czasie I wojny œwiatowej produkcja wojskowa urato-
wa³a zak³ady przed likwidacj¹, wysadzeniem w powietrze ze
wzglêdów wojskowych, wywózk¹, lub upadkiem finanso-
wym. Produkowano wozy taborowe, wozy sanitarne, kuch-
nie polowe, pociski do granatów i amunicji artyleryjskiej, 
a pod koniec wojny walce parowe do budowy dróg.

W okresie miêdzywojennym nast¹pi³ dalszy rozwój, tak¿e
w wyniku przejmowania (wykupu) zak³adów po by³ej konku-
rencji niemieckiej. G³ówna siedziba mieœci³a siê w Wildzie,
ale istnia³y równie¿ zak³ady w Wielkopolsce poza Pozna-
niem. 
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Na znaczeniu zyskiwa³a produkcja dla potrzeb kolei i woj-
ska. Produkowano m.in. poci¹gi pancerne. Nastêpowa³o
stopniowo ograniczanie produkcji maszyn rolniczych, zarzu-
cenie wielostronnoœci i przejœcie do specjalizacji w produkc-
ji masowej. W maszynach – m³ockarniach itp. napêd paro-
wy ustêpowa³ miejsca motorowemu. 

Zak³ady produkowa³y parowozy i wagony kolejowe, jed-
nostki elektryczne dla ruchu podmiejskiego, tabor tramwajo-
wy, kot³y parowe dla elektrowni, kopalni, hut i innych
zak³adów (w tym opromieniowywane kot³y Stirlinga),
urz¹dzenia cukrownicze, maszty (w tym antenowe dla radio-
fonii) i konstrukcje stalowe (np. hale, hangary, zbiorniki
gazowe). 

Na potrzeby zbrojeniowe wytwarzano dzia³ka przeciw-
pancerne na licencji Boforsa (szwedzkiej). 

W 1938 roku zosta³a uruchomiona filia w Rzeszowie –
by³a to fabryka obrabiarek. 

W 1927 r. nast¹pi³a zmiana nazwy z Towarzystwa
Akcyjnego na Spó³kê Akcyjn¹ i dostosowano statut do
prawa polskiego. 

W czasie okupacji hitlerowskiej zak³ady zosta³y skonfis-
kowane i przekszta³cenie w Deutsche Waffen und Muni-
tionsfabriken – filiê zak³adów w Karlsruhe. W dalszym ci¹gu
produkowane te¿ by³y parowozy. W 1944 roku zak³ady zbo-
mbardowane przez Amerykanów. Zniszczenia wojenne i w
wyniku kradzie¿y wynios³y od 25 do 80 % zale¿nie od loka-
lizacji dzia³u. 

Po II Wojnie Œwiatowej zak³ady zosta³y upañstwowione
zaraz po wyzwoleniu Poznania, zachowano jednak (poza
latami 1949 – 1956) nazwê i markê zak³adów. 

Po wojnie produkowano w dalszym ci¹gu tabor kolejowy,
maszyny i elementy uzbrojenia. Ju¿ w 1946 roku kombinat
zatrudnia³ oko³o 100 tys. osób. W okresie stalinowskim za-
k³ady nosi³y imiê Józefa Stalina, w pozosta³ym czasie „Zak-
³ady Przemys³u Metalowego im. H. Cegielskiego”.

Produkcja parowozów trwa³a do 1958 roku, potem 
w zwolnionych halach zast¹pi³a j¹ produkcja silników okrê-
towych na licencji szwajcarskiej i duñskiej. Do dnia dzisiejs-
zego HCP jest g³ównym producentem silników okrêtowych
w kraju. Wytwarzano te¿ lokomotywy elektryczne i spalino-
we, wagony, obrabiarki do metalu i broñ strzeleck¹. Od lat
1970-tych silniki okrêtowe by³y wiod¹cym asortymentem
produkcji. 

Oprócz lokomotyw i wagonów kolejowych zak³ady wyt-
warza³y równie¿ szerok¹ gamê narzêdzi i maszyn rolni-
czych. Nale¿a³y do nich m.in. przetrz¹saczki do siana, ko-
paczki do kartofli i wiele innych. 

Po 1989 roku zak³ady dostosowa³y siê do wymogów gos-
podarki rynkowej, poszukuj¹c nowych asortymentów i zaku-
puj¹c licencje. W 1995 roku zosta³y przekszta³cenie w spó³-
kê akcyjn¹ z udzia³em Skarbu Pañstwa. Wydzielono z nich
oko³o 10 mniejszych spó³ek zale¿nych, najprawdopodobniej
potrzebne by³y dobrze op³acane stanowiska dyrektorów 
i prezesów. Niektóre spó³ki zosta³y przejête przez inne firmy,
a inne usamodzielni³y siê. 

Zas³ugi Hipolita Cegielskiego zaowocowa³y we wszyst-
kich trzech zaborach. Po klêskach powstañ sta³ siê on wzo-
rem patrioty walcz¹cego o ojczyznê nauka i prac¹. Cytat 
z historiabiznesu.pl. 

Cytat nie pasuj¹cy do obecnych porz¹dków gospodar-
czych, ale wa¿ny w czasach zaborów, a mo¿e i nie tylko...

Podstaw¹ materialn¹ narodu jest ziemia, przemys³ i han-
del. Kto ziemiê, przemys³ i handel oddaje w rêce cudzo-
ziemców, ten sprzedaje narodowoœæ swoj¹, ten zdradza
swój naród. – Hipolit Cegielski

Krzysztof D¹browski
z wyk³adu w Centrum Naukowym PAN w Wiedniu, 

27 lutego 2020 

1) Marceli Motty (1818 – 1898), filolog, nauczyciel, felie-
tonista, dzia³acz spo³eczny. Studiowa³ filologiê klasyczn¹ 
i filozofiê. Wyk³ada³ m.in. w gimazjum Marii Magdaleny.
Udziela³ siê w Towarzystwie Pomocy Naukowej i w Poznañ-
skim Towarzystwie Przyjació³ Nauk. Praca naukowa w dzie-
dzinie filologii klasycznej. 

2) Karol Marcinkowski (1800 – 1846), lekarz, dzia³acz
narodowy i spo³eczny, zwolennik pracy organicznej.
Uczestniczy³ w Powstaniu Listopadowym. W 1838 roku zai-
nicjowa³ budowê „Bazaru”. 
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Produkcja parowozów po II wojnie œwiatowej

W latach 1936 - 1939 zak³ady Cegielskiego wytwarza³y
elektryczne jednostki trakcyjne E91. Jako EW51 by³y one

u¿ywane na kolejach podmiejskich przez d³u¿szy czas po II
wojnie œwiatowej
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Wino ma swoje plusy...

Wino, które w ostatnim czasie znalaz³o pe³ne uznanie wœród
koneserów, to w³aœnie pochodz¹ce z uprawy mieszanej –
tzw. Gemischter Satz – czyli wino z ró¿norodnych winoroœli,
przy czym w odró¿nieniu do wina Cuvée, które powstaje 
w wyniku zmieszania ró¿nego rodzaju ale gotowych ju¿ win,
winogrona zró¿nicowanych rodzajów winoroœli przy Gemi-
schter Satz zbierane, t³oczone i wyciskane s¹ jednoczeœnie. 

Oznacza to, ¿e cz¹steczki sk³adowe poszczególnych
rodzajów winoroœli znajduj¹ siê w czasie ca³ego procesu
uprawy, zbioru i produkcji na ró¿nym etapie wzrostu, dojrze-
wania i fermentacji, co daje w efekcie koñcowym ju¿ jako
wino jego niepowtarzalny smak i bukiet zapachowy.

Gdy zobaczymy z czego tak naprawdê sk³ada siê nasze
wino, to bêdzie to ok. 85-90% wody, ok. 10-13% alkoholu, 
a tylko 1-2% przypada na sam¹ sub-
stancjê winn¹.

I w tych 1-2% zawarty jest ca³y
tzw. Terroir wina, czyli nie tylko miejs-
ce uprawy ale równie¿ klimat, pod-
³o¿e, kierunki wiatrów, zasoby dzikiej
zwierzyny, iloœæ dni s³onecznych 
i deszczowych, suszy w roku, srogo-
œæ zimy, rodzaje ptactwa w okolicy 
i wiele, wiele innych jeszcze czynni-
ków, no i ... przyzwyczajenia smako-
we samego winiarza i jego klientów.

Po odbyciu 5-letnich nauk w za-
kresie winiarstwa, mój wybór miejsca
uprawy Gemischter Satz pad³ na
okolice Neusiedler See - Hügelland,
a to ze wzglêdu na zachwalane tam
300 dni s³onecznych i tylko 10 dni
deszczowych w roku (wed³ug danych
turystycznych Burgenlandu).

Potê¿ny magazyn wody z przesz³o
300 km2 powierzchni jeziora „ogrod-
zonej” przez Voralpenland, czyli
pasmo górskie z Rax- i Schneealpe
od zachodu oraz Leithagebirge od
pó³nocy, jak i Rosaliengebirge od
po³udnia, powoduje ¿e 60 mln. litrów
wody wyparowuje rokrocznie z Neusiedler See (ku rozpaczy
¿eglarzy) i powraca na pobliskie winoroœla, okr¹¿one przez
w/w formacje górskie (ku uciesze winiarzy).

Jesienne zbiory winogron, to nie tylko ciê¿ka praca ale
te¿ krzewienie dawnych tradycji kulturowych, w po³udnie dla
pracowników zatrudnionych przez winiarza gotuje siê 
w du¿ym kotle nad ogniskiem tradycyjny gulasz, no i serwu-
je ... wino (ubieg³oroczne).

Po zbiorze winogrona s¹ t³oczone i wyciskane w prasie.
Du¿y (obszarowo) winiarz - du¿a prasa, ma³y winiarz - ma³a
praska, a i czêsto rozgniatanie (czystymi) nogami na bosa-
ka przez m³ode pomocnice, zwykle p³ci ¿eñskiej...

Gemischter Satz to zdrowe wino, gdy¿:
- redukuje wydatnie zasklepianie siê ¿y³, czyli zmniejsza
ryzyko wyst¹pienia zawa³u,

- obni¿a tzw. „z³y” cholesterol LDL i podwy¿sza „dobry” HDL,
- poprzez polifenole oczyszcza organizm z wszelkiego
rodzaju substancji truj¹cych,
- wspiera spalanie tkanki t³uszczowej, czyli odchudzanie
(drogie panie, nie ³ykajcie tabletek ale pijcie wino, które jest
o wiele tañsze od farmacji,
- wzmacnia produkcjê enzymów pokarmowych, czyli ko-

rzystnie reguluje pracê przewodu poka-
rmowego,
- podnosi kreatywnoœæ i fantazjê,
szczególnie u starszych osób, pows-
trzymuj¹c rozk³ad tkanki mózgowej,
czyli demencjê.
...zapamiêtaj, kto potrafi !!!

- i jeszcze wiadomoœæ z ostatniej chwi-
li, bardzo aktualna w obecnych cza-
sach, obci¹¿onych Covid-19:

Wino dzia³a równie¿ przeciwbakte-
ryjnie, czyli wzmacnia ludzki system
imunologiczny !!!

Reasumuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e
Gemischter Satz to:
- produkt naturalny, który przetrwa³ 
w niezmienionej formie od przesz³o 10
tysiêcy lat,
- posiada niuanse smakowe dla ka¿-
dego podniebienia,
- jego uprawa, to piêkne i po¿yteczne
hobby, szczególnie dla smakoszy
wina,
- stwarza interesuj¹cy zawód z przy-
sz³oœci¹, st¹d te¿ tak wielkie zaintere-
sowanie m³odzie¿y tym kierunkiem
studiów,

- umo¿liwia lokatê kapita³ow¹ na gie³dach winiarskich,
- ale przede wszystkim to... zdrowie, uroda i dobre samo-
poczucie !!!

Czyli...IN VINO VERITAS   !!!
Na zdrowie ¿yczy

Maciek Biesiekierski
(od przesz³o 20 lat zwi¹zany z produkcj¹ Gemischter Satz)

Gemischter Satz



i nie tylko ono...

Jesteœmy przekonani o jego arcypolskoœci, pewnoœæ tê bar-
dziej czerpi¹c z literatury ni¿ z autopsji. Oczywiœcie ka¿dy
kiedyœ próbowa³ tego napoju, a starsi krakowianie pamiêtaj¹
nawet zapewne s³ynn¹ „Pasiekê” przy ma³ym rynku, dalek¹
krewn¹ s³ynnych miodosytni. Przede wszystkim miód jawi
nam siê jako ulubiony napój pana Zag³oby, opoja nad opo-
jami, mi³oœnika i znawcy wszelkich trunków.

W :Ogniem i mieczem” gruby szlachcic, dowodz¹c pod-
jazdem, trafi³ na wiejskie wesele, gdzie ugoszczono go
nale¿ycie. 
– Jeno nie myœlcie bym wam folgowa³, gdy wypijê! – rzek³
ostro pan Zag³oba. 
– Nie panie! – zawo³a³a z radoœci¹ dziad – my nie myœlim!
Hej grajki! – zakrzykn¹³ na muzykê – zagrajcie dla jasnoho
³ycara, bo jasny ³ycar dobry, a wy, mo³ojcy, skoczcie po
miód, po s³odki, dla jasnoho ³ycara, on biednych ludzi nie
ukrzywdzi, Skoro ch³opci, skoro. Diakujem, pane! (...)
A pan Zag³oba nie rozchmurzy³ siê od razu – nawet gdy mu
dano kwartê miodu mrucza³ jeszcze z cicha: „A szelmy, 
a ³ajdaki!”. Nawet gdy ju¿ w¹sy zanurzy³ w ciemnej
powierzchni napitku, brwi jego nie rozmarszczy³y siê jesz-
cze, podniós³ g³owê i mru¿¹c oczy, mlaskaj¹c wargami
pocz¹³ smakowaæ trunek – nastêpnie zdziwienie, ale i obu-
rzenie odbi³o siê najego twarzy. 
– Co to za czasy! – mrukn¹³. – Chamy taki miód pij¹. Bo¿e,
Ty widzisz i nie grzmisz!
To rzek³wszy przechyli³ kwaterkê i wypró¿ni³ j¹ do dna.

„Bo¿e, Ty widzisz i nie grzmisz!” przesz³o do codziennej
polszczyzny, zwa¿ywszy zaœ, ¿e kwarta to litr – trudno nie
podziwiaæ mo¿liwoœci pana Onufrego. 

Tak¿e w „Panu Tadeuszu” nie mo¿e zabrakn¹æ miodu,
chocia¿ nie znaj¹c dok³adnie kulinarnej historii, mo¿na zna-
leŸæ tylko jedn¹ miodow¹ scenê, tê, w której w ksiêdze zaty-
tu³owanej „Rok 1812” Gerwazy i Protazy, niedawni zaciekli
antagoniœci, podlewaj¹ miodem now¹ przyjaŸñ:
Ale na przybie domu usiedli dwaj starce, 
maj¹c u kolan pe³ne miodu dwa pó³garce, (...)
Ale starce miód pij¹, tabakierk¹ z kory
Czêstuj¹c siê nawzajem, tocz¹ rozhowory.

A miód pojawia siê tak¿e w ksiêdze ósmej, podczas
zajazdu na Soplicowo:
Gerwazy przypomina starodawne czasy,
Ka¿e sobie podawaæ od kontuszów pasy
I nimi z Soplicowskiej piwnicy dobywa
Beczki starej siwuchy, dêbniaku i piwa.

Otó¿ dêdniak to nie – jak siê czasem przypuszcza star-
ka, chocia¿ ma ona wiele wspólnego z dêbem. Dêbniak –
zwany tak¿e obozowym lub kwarcianym – to pitny miód,
wyj¹tkowo aromatyczny, o bardzo specyficznym, cierpkim
smaku, zgo³a nie przypominaj¹cy znanych nam, mocno
s³odkich i lepkich trunków. Tak wytrawny, ¿e pan Zag³oba
pija³ debniaczek po obiedzie,  na który podawano œwininê.
Syci³o siê go – bo miody siê syci, piwo warzy, a gorza³kê,
zgodnie z jej nazw¹, pali – z dodatkiem ja³owcowych jagód,
cynamonu i korzenia waleriany. Zreszt¹ dêbniak to coœ wiê-
cej ni¿ jeden rodzaj szlachetnego napoju. Dêbniakami
zwano wszystkie wysta³e, wytrawne miody, tak jak popiela-
mi nazywano wszystkie stare wina. 

* * *

W rzeczywistoœci miód pitny jest napojem o historii d³u¿-
szej ni¿ przypuszczamy. Najstarszy europejski przepis na
jego przyrz¹dzenie pochodzi³ z I wieku, a zostawi³ go
Columella: WeŸ deszczówkê, przechowywan¹ od kilku lat,
zmieszaj setier z funtem miodu. ¯eby otrzymaæ s³abszy
miód pitny miesza siê setier 1) wody z dziewiêcioma uncja-
mi miodu i zostawia na s³oñcu przez czterdzieœci dni, potem
na pólce w dymie. Jeœli nie ma deszczówki, trzeba wzi¹æ
przegotowan¹ Ÿródlan¹ wodê. 

Miód pitny znali rzymianie, znali Germanie, ba, znali go
tak¿e mieszkañcy odleg³ych, egzotycznych rejonów œwiata,
na przyk³ad Indianie. Jednak z czasem sta³ siê narodowym
napojem w naszej, polsko-litewsko-ruskiej czêœci Europy.
Wraz z rodzimym piwem panowa³ przez kilkaset lat, ale 
w drugiej po³owie XVIII wieku coœ zaczê³o siê psuæ, miód
przestaje byæ modny, przynajmniej wœród ówczesnej elity.
Jak pisa³ Bystroñ, picie miodu, zw³aszcza w wy¿szych sfe-
rach sta³o siê rzadkoœci¹, uchodzi³o ono wraz z kontuszem 
i podgolon¹ czupryn¹ za staroœwieczczyznê. Próbowano
nawet u¿ywaæ argumentów patriotycznych w obronie za-
pomnianego napoju, pisze wiêc Krasicki List poetyczny Do
Luciñskiego: Pochwa³a miodu:
Przyjdzie zysk i pomocnym wesprze nas ratunkiem, 
Wtenczas gdy ojczystym zasilaj¹c trunkiem,
Tego bêdziem u¿ywaæ co nam kraj nadawa. 

A kraj nadawa³ rodzime piwo, nadawa³ miód, aliœci pod
koniec XVI stulecia szlacheckie obyczaje zmieniaj¹ siê.
Polacy coraz czêœciej zaczynaj¹ siêgaæ po wino. Przeciwko
nowej modzie w „Roxolanii” protestuje Klonowicz:
W³oski mieszkañcze! có¿ twoje nektary!
Co twoje wina przed nektarem Rusi!
Wino jest z ziemi b³otnistej i szarej
Miód prosto z niebios spuszczony byæ musi.
Miód rosa niebios i manna jedyna
(...)
Niech inszy w winie pij¹ ziemiane soki,
My Haliczanie mamy nektar bo¿y.
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Miód – oczywiœcie przechowywany w beczkach, bo jak¿e
inaczej – stanowi³ czêœæ dobrze uposa¿onej spi¿arni, a na
jego œlad mo¿na trafiæ nawet w s¹dowych dokumentach, na
przyk³ad dotycz¹cych sporów o schedê po Teofili Olêdzkiej
pomiêdzy jej wnukami, a wileñskimi pannami benedyktyn-
kami. W 1778 Janusz Olêdzki kwitowa³: I¿ co w bogu zesz³a
jejmoœæ panna Teofila Olêdzka, marsza³kówna powiatu
wo³kowyskiego, ostatniej woli swej dyspozycyj¹ zapisuj¹c
nam, Olêdzkim, sumê jedynastu tysiêcy i ruchomoœæ loko-
wan¹ u (...) ichmoœci panien benedyktynek wileñskich, z któ-
rej gdyœmy wszystko odebrali i z odebrania kwitowali, jedna
tylko beczka zosta³a miodu – tê tedy beczkê miodu ustêpu-
jê i onej siê zrzekam in personam jejmoœæ panny Aleksandry
Korsakówny, konwentu wileñskiej zakonnicy...

Czy imæ pan Janusz chcia³ os³odziæ klasztorny ¿ywot
panny Aleksandry, czy zgodnie z now¹ mod¹ gardzi³ mio-
dem, czy te¿ wreszcie kpi³ sobie z innych sukcesorów, tego
nie wiemy i nigdy siê nie dowiemy...

Miód. Choæ niemodny, przetrwa³. Nie tylko na wschodzie,
gdzie sycono go ze szczególnym upodobaniem (jak pisa³
Bystroñ: Najwiêcej miodu(...) by³o na podolu, ale nie brak³o
go i gdzie indziej, s³awny by³ miód kowieñski), a tak¿e 
w Krakowie. Jednak miodosytników – od pocz¹tku XVII wie-
ku zrzeszonych w jednym cechu wraz z piekarzami i wos-
kownikami – ubywa³o. W po³owie XIX wieku w Krakowie
dzia³a³o ich zaledwie piêciu. Z miejskiego krajobrazu za-
czê³y znikaæ miodosytnie, czyli lokale „Pod Krzy¿ykiem”.
Pocz¹tkowo krzy¿yk stanowi³ god³o wszystkich miodosytni,
z czasem stawa³ siê nazw¹ w³asn¹ niektórych ocala³ych
knajpek. 

W Krakowie jedn¹ z nielicznych miodosytni, które prze-
trwa³y do po³owy XIX wieku by³ lokal „Pod Krzyzykiem: na
Kazimierzu. Nazwa zachowa³a sie jeszcze bardzo d³ugo po
ostatniej wojnie, chocia¿ niegdysiejsza miodosytnia podu-
pad³a, zamieni³a siê w pod³¹ kawiarniê. 

Krakowskie kalendarze Czecha z prze³omu XIX i XX
wieku reklamuj¹ jeszcze miodosytniê Kazimierza Robac-
kiego przy ul. S³awkowskiej 26, w której mo¿na by³o kupiæ
liczne rodzaje miodu, od najtañszego „sto³owego lekkiego”
w cenie jednej korony za butelkê, po miód kasztelañski (3
kor 40 halerzy) i bernardyñski (4 kor. 40 halerzy). Podobnie
rzecz siê mia³a w Warszawie, gdzie nawet uciekano siê do
doœæ osobliwych – niegodnych powa¿nego Krakowa – spo-
sobów reklamowania czcigodnego trunku. Julian Tuwim
znalaz³ w „Warszawskiej Gazecie Policyjnej” z 1845 roku 
i zacytowa³ w swym przeuroczym „Cicer cum caule” taki oto
tekœcik: 
Panowie! przybywajcie na ratunek! 
Zamkniêto mnie w podziemnym lochu i a¿ do szyi prawie
w ziemi zagrzebano, odzie¿ na mnie zbutwia³a wilgoci¹ 
i nieczystoœci¹ obci¹¿ona. (...)
Litoœci, panowie! Zlitujcie siê nad moj¹ bied¹, wykupcie
mnie, a ja swoj¹ us³u¿noœci¹ wywdziêczyæ siê wam zdo-
³am, bo lubo stary, posiadam jednak si³ê, zdo³am najmoc-
niejszego obaliæ cz³owieka. Posiadam dowcip, najsmut-
niejszego rozweseliæ umiem. (...)
Jestem znany pod nazw¹ Stary Miód Winawerski, miesz-
kam, a raczej le¿ê, w piwnicy Winawera przy ul. Mostowej 
i Brzozowej nr 247. Ale proszê was szlachetni panowie, nie
targujcie siê o mnie z p. Winawerem, bo w³aœciciel mój jest
cz³owiekiem sumiennym, a ja pochlebiam sobie, ¿e jestem
nieocenionym. 

Nie jedyny to miód, który sw¹ nazwê zawdziêcza³ miodo-
sytnikowi. We wdziêcznej pamiêci dawnych Polaków zacho-
wa³ siê miód bernardyñski, sycony przez zakonników regu³y
œw. Bernarda, a przes³awna Lucyna Æwierciakiewiczowa 
w „Jedynych praktycznych przepisach” uczy jak przyrz¹-
dzaæ „miód Gebetnerowski”, najprawdopodobniej wzorowa-
ny na produkowanym przez s³ynnego w³aœciciela warszaw-
skiej winiarni. 

* * *

Pitny miód, wino pó³nocy, powstaje dziêki fermentacji
rozpuszczonego w wodzie miodu pszczelego z dodatkiem
chmielu, niekiedy tak¿e dro¿d¿y i przypraw. W zale¿noœci od
proporcji miodu do wody rozró¿niano pó³toraki (2:1), dwój-
niaki (1:1), trójniaki (1:2), czwórniaki, zwane te¿ czwartaka-
mi (1:3), a nawet pi¹taki i szóstaki. W zale¿noœci od dodat-
ków powstawa³y dereniaki, maliniaki, wiœniaki. W czasie sy-
cenia dodaje siê do nich owoce– œwie¿e lub suszone – albo
soki, ale ten sposób, zalecany przez m³odsze ksi¹¿ki ku-
charskie, wydaje siê najmniej szlachetny. Wed³ug klasycz-
nych przepisów, owoce powinny byæ œwie¿e i z pestkami, bo
pestki – zw³aszcza w przypadku wisniaku dodaj¹ specyficz-
nego, pikantnego posmaku. 

Polskie ksi¹¿ki kucharskie bardzo d³ugo, a¿ do miêdzy-
wojnia, podawa³y przepisy na sporz¹dzanie pitnych miodów.
Znajdzie siê we wspomnianym dzie³ku Lucyny Æwiercia-
kiewiczowej, w „Kucharce litewskiej” Wincenty Zawadzkiej
(czternaste wydanie ukaza³o siê tu¿ przed wojn¹, w 1938
roku), nie mówi¹c o wczeœniejszych, takich jak „Poradnik dla
gospodyñ wiejskich i miejskich” [pe³ny tytu³ ci¹gnie siê przez
ca³¹ stronê], wydany w 1938 roku w Warszawie przy ulicy –
co za traf! – Miodowej.

P.E. Leœniewski, autor tego obszernego, trzytomowego
dzie³a, spora jego cz¹stkê  poœwiêci³ miodom, zaczynaj¹c
od pieca, czyli w tym przypadku od ula: w czasie podbiera-
nia pszczó³ wybraæ œnie¿ne plastry nape³nione miodem lip-
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cem lub osetowym, lub uzbieranym na innych ulubionych 
i zdrowych dla ludzi kwiatach. Miód sycony z miodu na tatar-
ce uzbieranego jest tak¿e zdrowy, i przyjemny. Jak widaæ
wszystko bylo wa¿ne, tak¿e termin, bo – jak pisa³ Leœniew-
ski: Czas sycenia miodu najdogodniejszy jest oko³o Œw.
Jakuba. Nie oby³o siê – jak to niekiedy bywa w polskich
ksi¹¿kach kucharskich – bez przytyku pod adresem cu-
dzych obyczajów. Pisze autor i¿: Do roboty bierze siê miód
czysty czyli patokê, zdanie to uzupe³niaj¹c z³oœliwym odnoœ-
nikiem: Nie op³óczymy r¹k i narzêdzi przy podbieraniu
pszczó³, jak oszczêdni Niemcy radz¹...

* * *

Miód – trunek typowy jak sie rzek³o, dla dawnej Rzecz-
pospolitej i jej obrze¿y – praktycznie nie jest dostrzegany 
w pozosta³ej czêœci Europy. A przecie¿ w alkoholowym,
wódczano-winno-piwnym trójpodziale kontynentu (czêsto
mówi siê nawet o czterach rodzajach kultury i jest coœ na
rzeczy, jeœli skonfrontujemy Polaków i przede wszystkim
Rosjan, z Francuzami i W³ochami oraz Niemcami, zw³asz-
cza Bawarczykami i Czechami) miód stanowi³ pewn¹
odrêbn¹ jakoœæ. Przeciêtny Francuz – rozmi³owany w swej,
najlepszej chyba na œwiecie kuchni, o miodach pitnych nie
wie nic. Ba, bardzo ma³o wiedz¹ o nich nawet zachodni
znawcy przedmiotu. 

Mam przed sob¹ opas³e i ciekawie napisane dzie³o –
wydan¹ przez Larousse‘a „Historiê naturaln¹ i moraln¹ je-
dzenia” Maguelonne Toussaint-Samat. Madame Toussaint
ze swobod¹ porzusza siê po ca³ym globie, wie, ¿e malijscy
Bambara uwa¿aj¹ miód za boski napój, wdaje siê w g³êbo-
kie interpretacje, dowodz¹c, ¿e pijackie obrzêdy ³¹cz¹ siê,
podobnie jak symbolika miodu z p³odnoœci¹, urodzajem,
sukcesem, przywo³uje Lévi-Straussa. O wschodnioeuro-
pejskiej historii miodu nie wie nic. Ot, jednym zdaniem przy-
wo³uje œredniowieczne Prusy – i to wszystko. Niewiele te¿
wie o samym miodzie: Dzisiaj napój ten praktycznie poszed³
w zapomnienie. Spróbujcie go tylko znaleŸæ w sklepie alko-
holowym albo w supermarkecie. (...) Mo¿na dla uczczenia
przesz³oœci wypiæ kieliszek z ekologami albo na wakacjach
popiæ miodem porcjê naleœników. 

Jak widaæ pani Toussain-Samat, niestety, podobnie jak
znaczna czêœæ Polaków, miód pitny kojarzy tylko ze s³odko-
œci¹ i lepkoœci¹. Pan Zag³oba uœmia³by siê serdecznie, siê-
gaj¹c po g¹siorek dêdniaczku, tak sposobnego do œwininy,
lub podstawiaj¹c kielich pod szpunt beczu³ki mocno pestko-
wego wiœniaku. 

* * *

Chyba przegapiliœmy jeszcze jedn¹ szansê – wprowa-
dzenia do europejskiej œwiadomoœci i na europejski rynek
typowo polskiego produktu. Nie wina, na które z naturalnych
przyczyn wy³¹cznoœæ maj¹ œródziemno- i czarnomorskie
kraje. Nie piwa – bo nasza warka nie wygra z heinekenami
i pilznerami. Nie wódki – bo wprawdzie to polska specjal-
noœæ i trzeba o ni¹ dbaæ, ale konkurencja ogromna.
Mieliœmy jedyn¹, niepowtarzaln¹ szansê – zastrzec dla sie-
bie (nie bez k³opotów z Litwinami, zapewne) kilka rodzajów
miodu: dêbniak, wiœniak, dereniak, maliniak. Mo¿e bernar-
dyñski, mo¿e – jeœli spadkobiercy wyra¿¹ zgodê – gebet-
nerowski. I zwyczajny miodowy miód, bez dodatków. 

A wszystkie w kilku odmianach: póltoraki, dwójniaki, trójnia-
ki, czwórniaki, pi¹taki, szóstaki. W sumie egzotyczne
bogactwo nazw i smaków. 

Gdyby podczas oficjalnych przyjêæ w Polsce i w naszych
placówkach dyplomatycznych zaczêto podawaæ miody...
gdyby dla producentów – dzia³aj¹cych pod surow¹ kontrol¹,
jakiej we Francji podlegaj¹ winiarze – przewidziano kolosal-
ne ulgi podatkowe... Gdyby z pañstwowej kasy wyasygno-
wano odpowiednie œrodki na reklamê za granic¹... Gdyby –
czapk¹, papk¹, sol¹ i miodem, rzecz jasna – przekonywano
ludzi, przede wszystkim dziennikarzy, którzy maj¹ coœ do
powiedzenia w sprawach kulinarnych... Gdyby... Gdyby...
Gdyby...

Tymczasem o promocji polskich miodów za granic¹, 
o zastrze¿eniu miodowych nazw nikt nic nie wie. Koledzy
zajmuj¹cy siê poszukiwawcz¹ prac¹ spêdzili kilka godzin
przy telefonie i przed komputerem – nikt nic nie wie 
w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Krako-
wie, nikt nic nie wie w jego centralnym odpowiedniku. Na
stronach www Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki
Socjalnej, podobnie jak na stronach Ministerstwa Rolnictwa,
tak¿e nic. Tylko jedna ze stacji telewizyjnych coœ b¹knê³a 
o protection of designation dla miodu i dla sêkacza, który-
miêdzy nami mówi¹c, zbyt polski nie jest...

Mo¿e siê wiêc okazaæ, ¿e je¿eli chodzi o kulinaria, do
Unii, gdzie piêtrz¹ siê stosy francuskich i w³oskich serów,
wejdziemy z oscypkiem. ¯e w morzu win, koniaków, arma-
niaków, szampanów, cydrów, d¿inów, whiski, w oceanie
wszelakich piw znajdzie siê kilka kropelek polskich gatunko-
wych wódek. Szkoda, wielka szkoda!

Andrzej Kozio³
Wspó³praca: Pawe³ Stachnik

Dziennik Pi¹tkowy, nr 277(18070), 
28 listopada 2003, str. 32

1) Setier (tak¿e septier) – jednostka objêtoœci, stosowana
g³ównie we Francji i Szwajcarii, w zale¿noœci od rodzaju
materia³u odpowiada³a 156 – 312 litrom (dla materia³ów syp-
kich). 
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XXII Walne Wyborcze Zgromadzenie Stowarzyszenia
Polskich In¿ynierów i Techników w Austrii odby³o siê 15
lutego 2020 r. o godz. 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia

(1090 Wiedeñ, Ingen-Housz Gasse 2)
Prowadzenie - kol. Józef Buczak

PORZ¥DEK XXII WALNEGO WYBORCZEGO ZGRO-
MADZENIA VPI

1. Otwarcie XXII Walnego Wyborczego Zgromadzenia VPI. 
2. Ustalenie kworum i wybranie Komisji Skrutacyjnej.
3. Zatwierdzenie protoko³u z obrad ostatniego XXI
Walnego Zgromadzenia VPI w roku 2019.
4. Sprawozdanie z dotychczasowej dzia³alnoœci
Stowarzyszenia, przedstawienie planów na przysz³oœæ –
referat Prezydenta VPI.
5. Sprawozdanie Skarbnika, na temat stanu finansowego
Stowarzyszenia.
6. Sprawozdanie przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej 
z kontroli finansowej.
7. G³osowanie nad udzieleniem absolutorium dla
Prezydium.
8. Ust¹pienie Prezydium i zapowiedŸ wyborów.
9. Zg³aszanie kandydatur i wyst¹pienia przedwyborcze
nowych kandydatów.
10. G³osowanie.
11. Przerwa, obliczanie g³osów.
12. Og³oszenie wyników wyborów – Komisja Skrutacyjna.
13. Dyskusja i g³osowanie na temat pisemnie z³o¿onych
wniosków.
14. Dyskusja wolnych wniosków.
15. Zamkniêcie obrad.

Ad. 1.
Obrady XXII Walnego Wyborczego Zgromadzenia VPI
otworzy³ Prezydent, Dipl.-Ing. Józef Buczak, serdecznie wi-
taj¹c przyby³ych cz³onków oraz sympatyków.

Ad. 2.
W sk³ad komisji Skrutacyjnej weszli:
kol. Stanis³aw Œwiêch
kol. Krzysztof D¹browski

Wœród zgromadzonych na sali by³o 12 osób - cz³onków
Stowarzyszenia.

Ponadto do Prezydium Stowarzyszenia zosta³y dostar-
czone 4 uprawnienia do g³osowania nad wnioskami od
cz³onków nie mog¹cych wzi¹æ osobistego udzia³u w Wal-
nym Zgromadzeniu. Prezydent Józef Buczak otrzyma³ upo-
wa¿nienie od Andrzeja Tombiñskiego oraz Barbary Vecer,
Wojciech Rogalski otrzyma³ upowa¿nienie od Fritzi Weiss,
Natalia Górska otrzyma³a upowa¿nienie od Paw³a
Górskiego.

Ad. 3.
Po rozes³aniu do cz³onków Stowarzyszenia protoko³u 
z obrad Walnego Zgromadzenia w roku 2019 nie otrzymano
¿adnych uwag. Protokó³ zosta³ poddany pod g³osowanie 
i zosta³ przyjêty jednog³oœnie stuprocentow¹ iloœci¹ g³osów.

Ad. 4.
Prezydent VPI, Kol. Józef Buczak podsumowa³ ubieg³o-
roczn¹ dzia³alnoœæ Stowarzyszenia oraz przedstawi³ plany
na przysz³oœæ.

„Szanowne Kole¿anki, 
Szanowni Koledzy,

· 26 stycznia 2019 r. odby³o siê XXI Walne Zgromadzenie
VPI, podczas którego omawiano sprawy bie¿¹ce oraz plan
dzia³ania na najbli¿szy rok.

·  28 lutego 2019 r. kolega Krzysztof D¹browski wyg³osi³ 
w PAN w Wiedniu odczyt poœwiêcony polskim samolotom
RWD oraz ich konstruktorom Stanis³awowi Rogalskiemu,
Stanis³awowi Wigurze i Jerzemu Drzewieckiemu. VPI trady-
cyjnie dostarczy³o p¹czki dla uczestników odczytu.

·  29 marca 2019 r. w siedzibie VPI w ramach naszego
Klubu odby³o siê kole¿eñskie spotkanie cz³onków i sympa-
tyków. Nasza nowa kole¿anka Barbara Sko³yszewska-
Kühlberger, która jest inspektorem w rafinerii OMV, przed-
stawi³a zebranym swoj¹ osobê i specyfikê pracy w OMV
Schwechat. 

·  10 kwietnia 2019 r. odby³y siê uroczystoœci zwi¹zanie 
z wyzwoleniem Obozu Koncentracyjnego w Wiener Neu-
dorf. VPI reprezentowa³a Monika Rozner, która z³o¿y³a wie-
niec pod Pomnikiem Ofiar Obozu w Wiener Neustadt. Przy
tej okazji kole¿anka Barbara Vecer zorganizowa³a zwiedza-
nie Wiener Neudorf. Dziêkujemy za tê piêkn¹ inicjatywê.

·  13 – 16 czerwca 2019  w Krakowie na AGH i w Domu
Technika mia³ miejsce IV Œwiatowy Zjazd In¿ynierów
Polskich. Przedstawiciele VPI brali czynny udzia³ w tym
wydarzeniu:  Andrzej Tombiñski jako moderator sesji pane-
lowej „In¿ynier a Infrastruktura“, Barbara Sko³yszewska-
Kühlberger jako panelistka na sesji „In¿ynier w Œwiecie Ma-
szyn – Industry 4.0“, Józef Buczak jako panelista w sesji
„In¿ynier a œrodowisko“.

·  29 czerwca 2019 r. odby³ siê coroczny Koncert Letni –
Ognisko VPI. Bardzo mi³o by³o nam goœciæ licznie przyby-
³ych zarówno cz³onków naszego Stowarzyszenia,  jak i za-
proszonych goœci, w tym przedstawicieli organizacji polonij-
nych w Wiedniu.

·  Lipiec 2019 r. Kolega Krzysztof D¹browski zredagowa³
kolejny numer Biuletynu VPI. Jest to numer podwójny obej-
muj¹cy dzia³alnoœæ VPI w latach 2018 i 2019. Dziêkujemy
Krzysztofowi D¹browskiemu za wieloletnie zaanga¿owanie 
i redagowanie tego wa¿nego dla naszego stowarzyszenia
czasopisma.

·  14 wrzeœnia 2019 r. VPI zorganizowa³o spotkanie dla
wszystkich Organizacji Polonijnych w Austrii. Tematem spot-
kania, na które zaprosiliœmy przedstawicielkê Wspólnoty
Polskiej pani¹ Agatê ¯ukowsk¹, by³a informacja nt. zasad 
i sposobów uzyskiwania œrodków finansowych na prowa-

XXII Walne Wyborcze Zgromadzenie VPI
Protokó³
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dzenie dzia³alnoœci polonijnej. W spotkaniu tym uczestni-
czy³o 20 osób z ró¿nych Organizacji Polonijnych.  

·  27 wrzeœnia 2019 r. w naszej siedzibie w Piwnicy Takt VPI
zorganizowa³o Koncert Jesienny. Wyst¹pi³y dwie m³ode,
niezwykle utalentowane polskie artystki: Anna Kamiñska –
wokal oraz Alicja Wasilewska - pianino. 

·  Spotykaliœmy siê równie¿ towarzysko w ramach Klubu
VPI. Takie spotkania mia³y miejsce 26 kwietnia oraz 24
maja.

Dziêkujê wszystkim, którzy pracowali i poœwiêcali w³asny
czas dla VPI. Jednoczeœnie proszê wszystkich o dalsze
aktywne wspomaganie naszej dzia³alnoœci. 

Z³o¿yliœmy trzy wnioski do Wspólnoty Polskiej o dofinan-
sowanie naszej dzia³alnoœci. 

Pierwszy projekt „Biuletyn VPI“ trwa³by do listopada 2020
i by³by dofinasowany kwot¹ 8.600 PLN.

Drugi projekt „Szkolenia VPI – Umiejêtnoœæ poruszania
siê w nowym œrodowisku“ trwa³by te¿ do listopada 2020,
dofinansowanie wynosi³oby 11.200 PLN. 

Trzeci projekt „M³ode pokolenie in¿ynierów – Zrzeszanie
siê jako metoda poszerzania horyzontów“ trwa³by te¿ do lis-
topada 2020, informowa³by o dzia³alnoœci VPI i umo¿liwia³by
zabezpieczenie finansowe wyjazdów zagranicznych repre-
zentantów VPI na spotkania miêdzynarodowe, kwota dofi-
nansowania to 11.680 PLN.

Na dziœ nie mamy jeszcze wiadomoœci, czy nasze wnios-
ki zosta³y zaakceptowane.

Plany na rok 2020

Zorganizowanie koncertów z cyklu „Muzyka i Technika“,
m.in. dzisiejszego Koncertu Wiosennego, na który zapra-
szamy po obradach Walnego Wyborczego Zgromadzenia
VPi, a tak¿e zorganizowanie Ogniska, Koncertu Jesiennego
i Wigilii. Dotacje na tê dzia³alnoœæ dostaniemy od Miasta
Wiednia - MA7.

27 lutego 2020 odbêdzie siê wyk³ad kolegi Krzysztofa
D¹browskiego w PAN w Wiedniu o Hipolicie Cegielskim,
twórcy przemys³u kolejowego w Polsce.

Mam taki pomys³, aby ka¿dy cz³onek Prezydium VPI zor-
ganizowa³ jedno spotkanie VPI w ci¹gu roku. Mo¿e to byæ
spotkanie w ramach Klubu VPI, w ramach koncertów
Muzyka i Technika, czy te¿ inne. Wszyscy pozostali cz³onko-
wie Prezydium VPI byliby zobowi¹zani do pomocy, ale pro-
wadzenie i kierowanie projektem oraz jego realizacja nale-
¿a³aby do projektodawcy. Proszê o inwencjê w tym wzglê-
dzie.

Pawe³ Ryznar zorganizuje „Weinwandern“, spotkanie
po³¹czone ze spacerem po winnicach i próbowaniem no-
wych win.

Barbara Vecer przygotowuje siê do udzia³u w miêdzyna-
rodowej konferencji, która odbêdzie siê od 13 do 20 czerw-
ca w Eggenburgu, pragnie tam zaprezentowaæ sylwetkê
prof. Henryka Œwidziñskiego, twórcy map topograficznych.
Na realizacjê tej prezentacji  potrzebna jest dotacja 500 eur.

Uwa¿am, ¿e nasze spotkania w ramach Klubu VPI
powinny odbywaæ siê raz w miesi¹cu. Zwyczajowo by³ to
ostatni pi¹tek miesi¹ca. I tê tradycjê nale¿y kontynuowaæ.

Wa¿n¹ spraw¹ jest równie¿ obecnoœæ naszych przedsta-
wicieli na miêdzynarodowych spotkaniach Organizacji
In¿ynierskich w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Nikt
nie reprezentowa³ nas na ubieg³orocznym spotkaniu na
Litwie. W tym roku zaplanowane jest spotkanie w Anglii. Na
tym spotkaniu powinniœmy przej¹æ przewodnictwo 
w EFPSNT na ten rok. Prosi³bym cz³onków VPI o wiêksze
zaanga¿owanie siê w reprezentacjê naszego Stowarzysze-
nia na forum miêdzynarodowym. 

Dziêkujê za uwagê. Józef Buczak ”

Ad. 5.
Nastêpnie sprawozdanie skarbnika, Paw³a Górskiego wy-
g³osi³a w jego zastêpstwie Natalia Górska.

„Szanowne Kole¿anki, Szanowni Koledzy,

Sprawozdanie finansowe za rok 2019:
Przedstawiam rachunek wyników na koniec grudnia 2019 
w Euro:

Wp³ywy:
- sk³adki 840,00 Euro
- MA7 2 000,00 Euro
- pozosta³e wp³ywy 511,63 Euro
Razem wp³ywy 3 351,63 Euro
Razem wydatki 3 006,21 Euro
Wynik na dzieñ 31.12.2019 345,42 Euro

Stan posiadania:
Stan konta w banku na dzieñ 31.12.2019 1 544,80 Euro
Stan kasy na dzieñ 31.12.2019 531,98 Euro
Stan posiadania na dzieñ 31.12.2019 2 076,79 Euro
Wynik lat poprzednich (na 1.1.2019) 1 731,36 Euro
Wynik na dzieñ 31.12.2019 345,42 Euro

Szczegó³owe wp³ywy i wydatki w roku 2019

Wp³ywy:
Sk³adki cz³onkowskie 840,40 Euro
Zbiorki na koncertach 531,98 Euro
Inne wp³ywy (MA7) 2 000,00 Euro
Razem 3 351,63 Euro

Wydatki:
Telefon Internet 0,00 Euro
Porto/znaczki pocztowe
Materia³y biurowe 0,00 Euro
Catering 603,04 Euro
Inne koszty 1 363,55 Euro
Op³aty bankowe 341,62 Euro
Koszty podró¿y –
Wynagrodzenia dla wykonawców 600,00 Euro
Wynajem sali na koncerty 198,00 Euro
Razem wydatki 3 006,21 Euro

Skarbnik: Pawe³ Górski”
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Ad. 6.
Sprawozdanie z kontroli finansowej przedstawi³ cz³onek
Komisji Rewizyjnej, kol. Mieczys³aw Biesiekierski.

Ad. 7.
Kolejnym punktem obrad XXI Walnego Zgromadzenia by³o
g³osowanie nad udzieleniem absolutorium Prezydium.
Absolutorium zosta³o przyjête stuprocentow¹ wiêkszoœci¹
g³osów.

Ad. 8.
Ust¹pienie Prezydium i zapowiedŸ wyborów – Prezydium
podziêkowa³o za zaufanie i ust¹pi³o ze swojej funkcji.

Ad. 9.
Do udzia³u w wyborach do Prezydium na stanowisko pre-
zydenta wytypowano kol. Józefa Buczaka. Pawe³ Górski
zdecydowa³ siê ponownie ubiegaæ siê o stanowisko skarb-
nika. Monika Rozner zrezygnowa³a w udziale w wyborach,
podziêkowa³a za zaufanie przez ostatnie lata i postanowi³a
odsun¹æ siê od prac w Prezydium. Do udzia³u w wyborach
na stanowisko sekretarza zosta³ zg³oszony Krzysztof
Adamczyk. Pawe³ Ryznar równie¿ wyrazi³ swoj¹ zgodê na
udzia³ w wyborach. Natalia Górska zadeklarowa³a chêæ
pomocy w pracach Prezydium „z wolnej stopy”. 

Ad. 10. 
G³osowanie. W sk³ad Komisji Rewizyjnej weszli: Andrzej
May, Mieczys³aw Biesiekierski.

Ad. 12.
Kandydaci w wyborach do Prezydium zostali wybrani jed-
nog³oœnie w sk³adzie: Józef Buczak, Andrzej Tombiñski,
Pawe³ Górski, Krzysztof Adamczyk, Pawe³ Ryznar. Komisja
skrutacyjna og³osi³a wyniki g³osowania s³owami „wszyscy
weszli”.

Ad. 14. 
Dyskusja wolnych wniosków.
· Krzysztof D¹browski, realizuj¹cy regularnie odczyty nau-
kowe w siedzibie PAN w Wiedniu zaapelowa³ o liczniejszy
udzia³ cz³onków VPI w tych spotkaniach.
· Ustalono na proœbê Krzysztofa D¹browskiego, aby dzia-
³alnoœæ VPI by³a dokumentowana sprawozdaniami ze spot-
kañ przesy³anymi, a nastêpnie publikowanymi w Biuletynie
VPI.
· Kol. Stanis³aw Œwiêch zaproponowa³ zorganizowanie spot-
kania pod tytu³em „Badanie stanu zdrowia na podstawie
pierwiastkowej analizy w³osa pobranego z potylicy”. Spot-
kanie mia³oby dotyczyæ ogólnie tematyki poprawy zdrowia,
æwiczeñ, rehabilitacji, ruchu i zosta³o zaplanowane wstêpnie
na jesieñ 2020 r.

Ad. 15.
Kol. Józef Buczak podziêkowa³ wszystkim przyby³ym na
XXII Walne Wyborcze Zgromadzenie VPI oraz oficjalnie
zamkn¹³ obrady zapraszaj¹c na maj¹cy bezpoœrednio po
spotkaniu koncert Kathrin Buczak.

Opracowanie: Monika Rozner 

¯yczê Ci Polsko, moja kochana!
Abyœ nie by³a nigdy nêkana,
Przez ludzi, którzy ciê nie kochaj¹
i ci¹gle nowych trosk przysparzaj¹!

¯yczê, byœ by³a Polsko szczêœliwa,
By Ci siê co rok uda³y ¿niwa,
By ludzie mieli chleb, czyst¹ wodê,
By wszyscy dbali o Twoj¹ urodê!

Piêkna ojczyzno! Skarbie Polaków,
Ty nie nale¿ysz ju¿ do kozaków,
Od barbarzyñców tyœ wyzwolona
Przed dziesiêcioma wieki ochrzczona!

Ty jesteœ Polsko dumna i wolna,
Wzros³aœ w potêgê! Polsko dostojna!
Jesteœ bogata we wsze roœliny,
Lasy s¹ jeszcze pe³ne zwierzyny.
Ptaki w przestworzach piêknie lataj¹
I Tw¹ urodê wci¹¿ wys³awiaj¹!

Ale tak czasem w skrytoœci ducha, 
Zap³aczesz Polsko, gdy nikt nie s³ucha,
Kiedy siê wszyscy k³óc¹ nawzajem, 
Ka¿dy chce rz¹dziæ tym piêknym krajem. 

Wszyscy siê w Twoje ¿ycie wtr¹caj¹, 
Chwili spokoju Tobie nie daj¹.
Zamiast siê pilnie wzi¹æ do roboty,
Wci¹¿ daj¹ upust swojej g³upoty.

Musimy wszyscy Bogu zawierzyæ,
Z wiar¹, z godnoœci¹ swe ¿ycie prze¿yæ.
Musimy wspieraæ Ciê w dzieñ i w nocy,
Byœ mia³a Polsko wci¹¿ du¿o mocy,
Byœ mog³a przetrwaæ wszelkie zawieje,
To pokazuj¹ historii dzieje.
¯eœ przez stulecia dzielnie walczy³a,
By ziema wolna od wrogów by³a. 

Walczyli zawsze Tobie oddani
Woje, ¿o³nierze, dzielni u³ani,
Husarze zbrojni i kosynierzy,
Bronili Ciebie, tak – jak nale¿y!
Sk³adali ¿ycie w Twojej obronie
Stoj¹c wci¹¿ twardo po Twojej stronie.

Niechaj lud Polski w wielkiej podziêce
Podniesie k‘niebu b³agalne rêce,
Prosz¹æ – byœ Polsko by³a szczêœliwa
A w³adza prawa i sprawiedliwa.
Niechaj Ciê Polsko Bóg b³ogos³awi!
A naród niech sw¹ ojczyznê s³awi
Niech ka¿dy Polak kocha Ciêê szczerze,
W co, ma Ojczyzno gor¹co wierzê!!! 

Maria Strzeboñska-Cholewa

¯yczenia dla Polski



Dzia³o siê to w ostatni¹ noc przed Nowym Rokiem, bardzo
ch³odn¹ i œnie¿n¹. Ludzie, za³atwiaj¹c ostatnie sprawunki,
przemykali ulicami w radosnych nastrojach, czynili sobie
noworoczne postanowienia i sk³adali ¿yczenia spotykanym
znajomym. Pod jednym z domów sta³a samotna, ma³a
dziewczynka, która mia³a na sobie tylko cienk¹ sukienkê.
Bose nó¿ki sta³y na œniegu i marz³y- z domu dziewczynka
wysz³a wprawdzie w starych trzewikach, ale jeden zgubi³a,
uciekaj¹c przed pêdz¹cym wozem, drugi natomiast zabra³
jej jakiœ urwis i podrzucaj¹c wysoko, znikn¹³ w ciemnoœci-
ach.

Dziewczynka mia³a ze sob¹ ca³e narêcze zapa³ek, które
próbowa³a sprzedaæ, ale nikt nie chcia³ ich od niej kupowaæ.
Wszyscy mijali dziecko, nie zwracaj¹c na nie zupe³nie
uwagi, chocia¿ by³o g³odne, sine z zimna i potwornie smut-
ne. Patrzy³o w okna, w których pali³y siê kolorowe œwiate³ka,
próbuj¹c poczuæ zapach œwi¹tecznych potraw i rodzinn¹
atmosferê. Wyobra¿a³a sobie, ¿e siedzi przy suto zastawio-
nym stole z ukochan¹ babci¹. Wiedzia³a, ¿e to niemo¿liwe,
bo przecie¿ mieszka³a na zimnym poddaszu, ojciec, gdyby
wróci³a do domu bez pieniêdzy na pewno mocno by j¹ zbi³,
a babcia by³a ju¿ w niebie. Ale marzenia by³y jedyn¹ rzecz¹,
która chocia¿ trochê rozgrzewa³a biedn¹ dziewczynkê. 
I chocia¿ jej r¹czki ju¿ ca³kiem zgrabia³y od mrozu, wyci¹g-
nê³a jedn¹ zapa³kê, by na d³u¿ej utrzymaæ wra¿enie ciep³a-
zapali³a j¹ i nagle zobaczy³a przed sob¹ gor¹cy piec, a przy
nim puszysty dywan, który tak przyjemnie grza³ jej bose
nó¿ki.

Niestety, kiedy tylko zapa³ka zgas³a, powróci³ wiatr 
i mróz, a dziewczynka znów sta³a pod wielkim domem, 
w którego oknach pali³y siê lampki i pojawiali rozeœmiani
ludzie. Ma³ej zrobi³o siê jeszcze smutniej, zapali³a wiêc
drug¹ zapa³kê i wtedy przed jej oczami pojawi³ siê stó³, a na
nim pachn¹ca pieczona gêœ. Dziewczynka zobaczy³a, ¿e
czeka na ni¹ nakrycie, siêgnê³a wiêc po widelec, by poczês-
towaæ siê tymi pysznoœciami, w tym jednak momencie
zapa³ka zgas³a, a biedne stworzenie zosta³o z pustym
brzuszkiem, samotne i nieszczêœliwe. Postanowi³o zatem
zapaliæ kolejn¹ zapa³kê - i w tym oto momencie pojawi³a siê
przed ni¹ ogromna, cudowna, zielona i piêknie przystrojona
choinka! Po chwili, gdy dziewczynce zda³o siê, ¿e drzewko
zaczyna wirowaæ w powietrzu, spojrza³a w niebo i wtedy
choinka zniknê³a. Oczom dziewczynki ukaza³a siê jednak
spadaj¹ca gwiazdka - ,,Ktoœ umar³”- pomyœla³a, bo tak zaw-
sze mówi³a jej babcia, a wnuczka wierzy³a jej, jak nikomu na
œwiecie. Gdy przywo³a³a na myœl czasy, kiedy jeszcze by³y

razem, nagle babcia stanê³a
przed ni¹, jak ¿ywa. Dziewczynka
wykrzyknê³a:

- Babciu, proszê, zabierz mnie
ze sob¹! Gdy tylko zapa³ka zgaœ-
nie, znikniesz jak piec, gêœ i cho-
inka, a ja chcê byæ ju¿ zawsze 
z tob¹!

Na te s³owa babunia tylko siê
uœmiechnê³a, wziê³a dziewczyn-
kê w objêcia i razem polecia³y do
nieba, gdzie jest ciep³o i nie czuje
siê g³odu.

Nad ranem przechodnie zna-
leŸli pod domem martw¹ dziew-
czynkê, trzymaj¹c¹ garœæ wypa-
lonych zapa³ek.

- Biedactwo, pewnie chcia³a
siê ogrzaæ - powiedzia³ ktoœ, a in-
ni pokiwali g³owami z powag¹.
Byli to ci sami ludzie, którzy noc¹
mijali dziewczynkê i nawet na ni¹
nie spojrzeli. I nikt nie mia³ pojê-
cia, jak cudowne rzeczy zobaczy-
³a ma³a, zanim odesz³a szczêœli-
wa wraz ze swoj¹ babuni¹.
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3 grudnia 2020 r. National Science Foundation (NSF) opu-
blikowa³a dwa nagrania katastrofy radioteleskopu znaj-
duj¹cego siê w kotlinie le¿¹cej oko³o 15 km na po³udnie od
Arecibo na Puerto Rico, która wydarzy³a siê 1 grudnia.
Pokazuj¹ one moment upadku 900-tonowej platformy ante-
nowej na znajduj¹c¹ siê na powierzchni ziemi czaszê –
reflektor – radioteleskopu. Platforma by³a zawieszona na
systemie lin umocowanych na szczytach znajduj¹cych siê
na obwodzie czasy betonowych wie¿ noœnych. Filmy stano-
wi¹ bezczenn¹ dokomentacjê ostatnich chwil konstrukcji.
Katastrofa rozpoczê³a siê od awarii liny zawieszonej na
wie¿y numer 4, w wyniku czego popêka³y kolejno pozosta³e.
Dok³adne przyczyny katastrofy wymagaj¹ szczegó³owego
zbadania, ale mówi siê te¿, ¿e braki finansowe spodowodo-
wa³y zaniedbania w prowadzeniu przegl¹dów i bie¿¹cych
napraw konstrukcji. Naprawa radioteleskopu jest niemo¿li-
wa i nieop³acalna, jedyn¹ mo¿³iwoœci¹ by³aby zupe³nie nowa
konstrukcja, ale czy i kiedy ona powstanie mo¿na chyba
tylko próbowaæ odczytaæ w gwiazdach...

Oprócz uruchomionego w 1963 roku radioteleskopu, jed-
nego z dwóch najwiêkszych na Ziemi, obserwatorium jest
wyposa¿one w szereg teleskopów i przyrz¹dów do badania
atmosfery oraz w drugi mniejszy radioteleskop. Czasza
zniszczonego radioteleskopu mia³a œrednicê 305 m i sk³a-
da³a siê z metalowych ruchomych p³ytek ustawianych tak,
aby umo¿liwiæ obserwacje obszaru w zakresie 20 stopni
k¹towych wokó³ zenitu. Oprócz systemu odbiorczego po-
zwalaj¹cego na obserwacjê radiowych sygna³ów pochodze-
nia kosmicznego radioteleskop by³ wyposa¿ony w nadajniki
sygna³ów, które po odbiciu od jonosfery umo¿liwia³y bie¿¹ce
badania jej stanu. Ich moc wynosi³a 1 MW. Obserwatorium
zatrudnia oko³o 140 osób. W poprzednich latach by³o ono
zwiedzane przez oko³o 100 tys. osób rocznie. Drug¹ podob-
n¹ konstrukcj¹ jest chiñski radioteleskop o œrednicy reflek-
tora 500 m. Dziêki ruchomym elementom czaszy pozwala
on na badania du¿ej czêœci niebosk³onu. 

Radioteleskop z Arecibo by³ pocz¹tkowo przeznaczony
do odbioru sygna³ów pochodzenia kosmicznego w pasmach
318, 430 i 611 MHz, ale po wprowadzeniu zmian w kon-
strukcji pokrywa³ zakres do 10 GHz. Zakres czêstotliwoœci
stosowanych w radioastronomii jest ograniczony przez
przepuszczalnoœæ atmosfery ziemskiej, a w szczególnoœci
przez wp³yw jej zjonizowanych warstw – czyli jonosfery.
Ogranicza ona zakres pomiarowy od strony ni¿szych czês-
totliwoœci, natomiast w zakresach mikrofal najwa¿niejszym
czynnikiem jest wp³yw poch³aniania fal przez parê wodn¹
zawart¹ w atmosferze i przez cz¹steczki gazów wchodz¹-
cych w jej sk³ad. 

Fale radiowe jako d³u¿sze od fal œwiat³a widzialnego s¹ 
w mniejszym stopniu poch³aniane przez mg³awice i ob³oki
py³ów miêdzygalaktycznych. Pozwala to prowadzenie
badañ obiektów, które nie by³yby widoczne w zakresie
œwiat³a widzialnego i podczerwieni. Nale¿¹ do nich obiekty
zlokalizowane w centrum Drogi Mlecznej i znajduj¹ce siê za
ni¹ galaktyki kar³owate. Do zakresu badañ radioastrtonomi
nale¿¹ tak¿e radiowe obserwacje S³oñca (wywiera ono
decyduj¹cy wp³yw na stan jonosfery, a przez to – na komu-

nikacjê radiow¹), pulsarów i supernowych, ob³oków gazów
miêdzygwiezdnych, galaktyk radiowych i kwazarów. Do naj-
wa¿niejszych zjawisk fizycznych le¿¹cych u Ÿród³a kosmicz-
nego promieniowania radiowego nale¿¹ mechnizm promie-
niowania cieplnego (zale¿nego od temperatury promienio-
wania cia³a doskonale czarnego), promieniowanie synchro-
tronowe i efekty wzmacniania promieniowania w maserach
kosmicznych. Do najsilniejszych Ÿróde³ promieniowania ra-
diowego w pobli¿u Ziemi nale¿¹ S³oñce i Jowisz, Ÿród³em
wtórnym odbijajacym radiowe promieniowanie S³oñca jest
Ksiê¿yc. 

Badania radioastronomiczne s¹ prowadzone od lat 30-
tych ubieg³ego wieku kiedy to zosta³y po raz pierwszy ode-
brane fale radiowe pochodzenia kosmicznego. Ze wzglêdu
na to, ¿e sygna³y generowane przez obiekty kosmiczne
maj¹ ekstremalnie niskie poziomy, radioastronomia korzysta
z wyznaczonych miêdzynarodowo zakresów czêstotliwoœci,
podlegaj¹cych szczególnej ochronie. 

Radioastronomia

Radioteleskop z Arecibo

Radioteleskop z Arecibo przed katastrof¹, u góry widoczna
platforma z antenami

Droga Mleczna i s¹siaduj¹ce z ni¹ dwie galaktyki
kar³owate: Du¿y i Ma³y Ob³ok Magellana - odbiór na fali
rezonasu wodoru 21 cm. Kolory obrazuj¹ si³ê odbiera-

nych sygna³ów



O sobie samym

By³eœ malutki
Jesteœ du¿y.
Byæ du¿ym, jeszcze ci siê znu¿y.
Bêdziesz siê miota³ na ¿ycia scenie.
Bêdziesz be³kota³, maj¹c natchnienie
I bez oklasków, wœród wiecznej ciszy,
Wyjdziesz spokojnie za kulisy.

Karp

Z malutkiej kuleczki, to nie ¿art,
Wyprysn¹³ do wody malutki karp.
Mia³ oczy, lecz jeszcze nie mia³ oœci.
Miaù ½ milimetra dùugoúci.

Mijaj¹ lata w s³oñcu i w burzy,
Z ma³ego karpia zrobi³ siê du¿y.
Mijaj¹ lata, jak wiatru tchnienie.
Zbli¿a siê Bo¿e Narodzenie.

Nowy Rok

¯al mi Starego Roku.
Odchodzi w nicoœæ, w nirwanê.
Zostawia œlady w pamiêci,
rozmyte i rozmazane,
Lecz Nowy Rok powitajmy.
On ¿ycie na lepsze nam zmieni.
Nie bêdzie wojen i g³odu, 
po¿arów i epidemii.
Nie bêdzie trzêsienia ziemi.
Weso³o pop³ynie nam czas.
Nieszczêœcie w szczêœcie siê zmieni,
A mo¿e nie bêdzie i nas?

Nostalgia

Przyb³¹ka³a siê do serca melodia,
w oczach stanê³y ³zy.
Przypomnia³y siê lata szalone
i ty.

Wigilia

Podnieœ rêkê Bo¿e Dzieciê
I daj nam wiêcej ni¿ mamy.
Ogieñ krzepnie, blask ciemnieje,
A my ci¹gle ¿¹damy.
Ma granice Nieskoñczony?
Wiemy, ¿e jest bez granic.
Modlimy siê i b³agamy
I wszystko na nic.

Dziecinna eschatologia

Kiedy œwiat w nicoœæ siê zamieni,
Gwiazdy, planety, w czerñ rozleg³¹,

Zostanie Bóg i ci, zbawieni
I wielkie, przeogromne piek³o.

Idê zapytaæ siê mamusi,
Czy tak byæ musi?

Ars poetica

Jak pisaæ dobre wiersze? Tak sobie myœla³em
I doszed³em do wniosku – tylko wierszem bia³ym.
Wiersz bia³y, tym siê ró¿ni od wiersza czarnego,
¯e ³atwiejszy w obs³udze, a jeszcze do tego,
Ka¿d¹ treœæ mo¿e zmieœciæ albo treœci kilka,
Pod warunkiem, ¿e bêdzie pisany w linijkach.
Te linijki s¹ wa¿ne, bo bez nich, o zgrozo!
Przy³apiemy siê na tym, ¿e piszemy proz¹!

Unikaæ du¿ych liter, znaków przestankowych
I oprócz s³ów normalnych u¿ywaæ s³ów nowych.
Wiersz bia³y zapamiêtaæ, to sztuka dla sztuki.
Starszym ludziom potrzeba bardzo tej nauki.
Uczenie siê rozwija im inteligencjê.
Bia³y wiersz zapamiêtaæ – pomniejsza demencjê.
Mimo to, ma byæ krótki, jak nag³e olœnienie,
By przysz³ym czytelnikom oszczêdziæ znudzenie.
Czytelnikom, nawyk³ym jeszcze do melodii,
Do rymów, do krawatów i kantów u spodni.
Ju¿ du¿o napisa³em. Koñczê ten teater.
Iam, iam non faciam versus carissima mater..1)

Naœladowanie Chrystusa

„PrzyjdŸcie do mnie wszyscy,
Którzy obci¹¿eni jesteœcie
A ja was pokrzepiê”
.
Przyb¹dŸcie do nas
Na ³ódkach
Na samolotach
Pod pod³og¹ ciê¿arówek
A my wam damy 
Mieszkania
Pieni¹dze
Wybudujemy dla was meczety
i usuniemy krzy¿e z naszych szkó³.

Afryka

Na œmietnikach Afryki
Okaleczone intymnie kobiety
Zbieraj¹, co siê da zjeœæ
Lub sprzedaæ.
Drapacze chmur
Kryj¹ w sobie
Bogactwo i pychê.
Daleko s³ychaæ strza³y.
Allach jest wielki.
Idziemy do Europy!
Tam ka¿dy ma dom i samochód.
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Poezja polonijna

Zygmunt Brzeziñski - Wybór poezji
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Pan Twardowski

Na ro¿ku ksiê¿yca,
Zrêczn¹ równowag¹,
Powiesi³ siê Twardowski
I wieje jak flag¹.

By uspokoiæ potargane nerwy,
Rozbuja³ siê jak ma³pa,
Buja siê bez przerwy.

Walka z moim sumieniem
Bardzo mi dopiek³a.
Chyba puszczê siê na dó³
I spadnê do piek³a.

Pacta sunt observanda.

Da³em przecie¿ s³owo.
Po³o¿y³em krwi¹ podpis 
Na skórê wo³ow¹.

Wstyd! Œpiewa³em godzinki. 
Krzycza³em a kysz!
Nie!
Verbum nobile!
Spadam!
Noblesse oblige 2). 

1)  Tak mia³ krzyczeæ Owidiusz na matki kolanie, gdy za
pisanie wierszy sprawia³a mu  lanie
2)  Historia prawdziwa.  Amerykanie na ksiê¿ycu  nie zna-
leŸli ju¿ Twardowskiego

Poezja polonijna

Dzieci i m³odzie¿, które uczêszcza³y na lekcje jêzyka pols-
kiego w Dolnej Austrii i Burgenlandzie w szko³ach austria-
ckich zawsze by³y niezwykle aktywne. Szczególnie mi³a 
i wa¿na wspó³praca zosta³a nawi¹zana z Fundacj¹ M³odej
Polonii w Warszawie, której za³o¿ycielem i szefem by³ Prof.
Józef Kaczmarek:

Prof. Józef Kaczmarek (1924 - 2013), za³o¿yciel Fundacji
M³odej Polonii w Warszawie.

Absolwent filozofii i filologii polskiej, by³y Wódz Gdañskiej
Czwórki ZHP (1945 - 49), nestor polskiego krajoznawstwa.
Zainicjowa³ w roku 1983, wraz z Tadeuszem Kamiñskim,
utworzenie Stowarzyszenia Mi³oœników Tradycji Mazurka
D¹browskiego, które sta³o siê wkrótce ogólnokrajowym sto-
warzyszeniem. W jego Zarz¹dzie G³ównym Józef Kaczma-
rek pe³ni³ do 1990 roku funkcjê Sekretarza Generalnego 
i wiceprezesa komisji m³odzie¿owej. W 1990 te¿ wykrystali-
zowa³a siê idea powo³ania Fundacji M³odej Polonii, której
celem mia³a byæ szeroko rozumiana pomoc i opieka nad
m³odzie¿¹ polonijnej ca³ego œwiata.

Fundacja w ci¹gu 23 lat dzia³alnoœci wypracowa³a istotne
zadania edukacyjne i kulturotwórcze o zasiêgu i rozg³osie
œwiatowym, wychowa³a rzesze wolontariuszy. 25 marca
2004 roku przyznano FMP status Organizacji Po¿ytku Pub-
licznego. Ukoronowaniem dzia³alnoœci FMP by³a niew¹tpli-
wie TRIADA – obchody 200 rocznicy urodzin Juliusza
S³owackiego w Krzemieñcu, Wilnie i w Warszawie. Relacja
z tego wydarzenia – mojego pióra – obieg³a ca³y œwiat.
Funkcjê Dyrektora Przedstawicielstwa FMP w Austrii do
roku 2013 pe³ni³a mgr Marzanna Danek.

Prawie co roku laureatami Poloniad lub konkursów litera-
ckich byli uczniowie grup nauki jêzyka polskiego z Dolnej
Austrii i Burgenlandu (nauka jêzyka polskiego jako jêzyka
ojczystego w systemie austriackim). FMP wyda³a kilka tomi-
ków wierszy w cyklu pt.”Z³oty Szerszeñ”, gdzie by³y druko-
wane wiersze laureatów “Miêdzynarodowych Konkur-
sów Poetyckich Fundacji M³odej Polonii.

W wydaniach “Z³otych Szerszeñ” znalaz³y siê wiersze m.
in. Lidii Hnelozub, ktora w roku 2003 zosta³a laureatk¹ III, 
a w 2005 roku – I miejsca. 

Wydrukowane wiersze Lidii Hnelozub, wówczas jeszcze
uczennicy:

1. rozterki
mam dwie Ojczyzny
ale jedno serce

próbujê rozbi je na pó³
i obdarowaæ
kraje ukochane
Polskê i Austriê
Austriê i Polskê
tak bliskie
tak dobrze znane
po równo
w tym rozbitym sercu
i tak zrastaj¹ siê przecie¿
w jedno

2. dom
dom jest gdzie rano pachnie
œwie¿¹ kaw¹ z mlekiem
i rogalikiem
przy podwieczorku gor¹c¹ czekolad¹
i ciep³em mamy

gdzie szukam schronienia
po stresie dnia
gdzie nadzieja na bezpieczeñstwo

3. odkrywanie œwiata
jak dziwne
niezapomniane
jest pierwsze
g³askanie kota

ból rozbitego
po raz pierwszy kolana

pierwszy cukierek
i smak pierwszej fili¿anki
gor¹cej czekolady

wszystko tak zwyczajne
a jednak niezwykle

tak bardzo jestem
ciekawa œwiata
tak bardzo ciekawa nowego

tylko nie tego
jak bêdziesz kiedyœ smakowaæ
ostatnia fili¿anka pitnej czekolady
i co bêdê czu³a
ostatni raz
w ¿yciu
g³aszcz¹c kota lub myszkê

Fundacja M³odej Polonii
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umeblowa³am mieszkanie
w szafach pochowa³am smutki
w szufladach zmartwienia
w butach pieni¹dze
têsknoty w worku m¹ki
tajemnice w poœcieli
mi³oœæ w ogniu kominka
wstyd za krwawym rumieñcem
marzenia w doniczkach kwiatów

drzê teraz z lêku przed z³odziejem,
by nie okrad³ mnie z tych najcenniejszych skarbów

**********************************************************
koronawirus
zatrzyma³ nas w biegu
ka¿dy kto pêdzi³
pad³ na kolana
przed nim
tym, w koronie

œwiat jak zatrzymany
kadr
z filmu grozy

szko³y, przedszkola,sklepy,
urzêdy, firmy, teatry

a o¿y³y ptaki, delfiny w Wenecji
ryby w rzekach oceanach i morzach
czuæ zapach kwiatów wyj¹tkowy tej
wiosny
ktoœ ze zdumieniem
spostrzeg³ nagle, ¿e
ma s¹siada

siedzê samotnie w pokoju,
zdziwiony zagl¹da tu wróbel
skacz¹cy po parapecie

wielu zatrzyma³o siê w
biegu
ju¿ na zawsze

**********************************************************
w czas Wielkanocy
koron¹ cierniow¹
jak kiedyœ
ukorowany nasz
komiczny w targizmie
tragiczny w komizmie
bezradny zagubiony
Œwiat

rozpaczliwie próbuje wyj¹æ
z czo³a cierñ

**********************************************************
s³oñce i gwiazdy
ksiê¿yc i chmury,
no i dochodzi do
awantury u góry!

**********************************************************
œni³am wiersz
by³ piêkny!

nad ranem odlecia³
z marzeniem sennym,
a mo¿e po¿ar³y go na œniadanie
szare komórki mojego mózgu?

**********************************************************
wsiad³am do windy
nacisnê³am ostatnie piêtro
do chmur
winda jecha³a w górê

ja - w dó³

**********************************************************
gwiazdy wysypa³y na niebie
jak grzyby po deszczu
i zaraz znaleŸli siê gwiaŸdziarze,
którzy je zebrali do koszyków

**********************************************************
gwiazdy wysypa³y siê jak kwiaty
na ³¹ce
i zaraz znaleŸli siê tacy, którzy
je zebrali uk³adaj¹c w bukiety

na sprzeda¿

**********************************************************
walczê, wiêc jestem

**********************************************************
wysypa³y siê moje
myœli
jak kwiatki na polnej
³¹ce
jak cukier sól
korale z pêkniêtej
kolii
zbieram je teraz
w ciep³ej d³oni
topi¹ siê jednak

jak p³atki œniegu

**********************************************************
Matka Ziemia
jak nas widzi
najwyraŸniej zalewa siê ³zami
st¹d morza rzeki oceany,
a gdy depresja siê nasila
przelewa powodziami
œcieka potem po trawach liœciach
frasobliwym czole,
które próbuje wytrzeæ pooran¹
d³oni¹

**********************************************************

Marzanna Danek

Poezja polonijna

Marzanna Danek-Hnelozub
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Poezja polonijna

OGRÓD SEMINARYJNY
A przecie¿ 
¿al mi tamtego ogrodu seminaryjnego,
drzew orzechowych wyciêtych ju¿ dawno, 
starych jab³oni omsza³ych i p³owych, 
nawet wiatru 
co majowe kasztany rozgarnia³. 
¯al mi 
bo œwiat wtedy by³ wznios³y, 
koœcio³ami znaczony, taki pewny. 
Niebem pachnia³, i polem, i ¿ywic¹ sosny,
by³ tak œwie¿y 
jak krótki deszcz ulewny. 
Seminarium, œw. Micha³ w kasztanach, 
trawy szeleszcz¹ce jak zacier 
goni¹ za mn¹ po obcych miastach. 
Dzieñ siê chyli, czas piaskiem zawia³. 
Do ogrodu 
m³odzi alumni wychodz¹ na spacer. 

OJCZYZNA
Kawa³ek ziemi 
kilka domów 
i rzeki
rzucone w drzewa 
a przecie¿ 
nie uciekniesz 
nie obronisz siê 
przed tym 
lata 
zwi¹zane w pamiêæ 
bêd¹ skarg¹ dojrzewaæ 
a¿ serce 
zabliŸni echo 
z drewnianej 
partytury milczenia

ZAPIS WIOSENNNY
S³oneczny majster 
na dachach ostatni promieñ powtarza 
rzek¹ wierzby 
w wiosennych skargach 
Potem 
Wiedeñ jak ciep³e zwierzê 
w œwiat³ach siê wytarza i zaœnie 
z Dunajem przy wargach

NA ROCZNICÊ 25-LECIA KAP£AÑSTWA 
Dziêkujê Ci Panie Bo¿e za dar Kap³añstwa
jest to dar tak ogromny
¿e nie zawsze potrafi³em go nieœæ z godnoœci¹
albo nios¹c nios³em tylko siebie

Kiedyœ w Sandomierskim Seminarium Duchownym
marzy³ mi siê czerwony ornat
– nie zna³em jeszcze jego ceny 
Dziœ ju¿ wiem
¿e nawet za przeciêtnoœæ drogo trzeba zap³aciæ
Jestem sam

przez 25 lat idê za Tob¹ sam
pocz¹tkowo szuka³em przyjaŸni
i odruchowo czepia³em siê ludzi
ale teraz ju¿ pojmujê s³owa
„Kto chce iœæ za mn¹ niech zaprze siê samego siebie“
Nie wiem ile mi pozosta³o jeszcze drogi
gdzie skoñczy siê pod jak¹ kartk¹ kalendarza
ale idê za Tob¹ Panie
ju¿ nie œmiem prosiæ o spe³nienie kleryckich marzeñ
lecz proszê dodaj si³
abym móg³ unieœæ ciê¿ar
ten, jaki niosê i ten jaki czeka na mnie

POWRÓT DO DOMU
Pamiêci Profesora Józefa Hamma 
Kiedy przyjadê w te strony 
musi byæ s³oñce, 
s³oñce kipi¹ce w pianie topól symfoni¹ barw i zapachów 
zielone milczenie pastwisk przypomnij oczom gor¹cym 
lata spêdzone tutaj, 
poœród s³omianych dachów.
Kiedy przyjadê do domu
matka
wytrze zmêczenie w fartuch,
uœmiechnie siê wilgotnym blaskiem,
rozbiegnie trosk¹ po kuchni. 
Bêdzie mówi³a cicho z jak¹œ nut¹ najbardziej jasn¹
od której moja samotnoœæ drêcz¹ce kolce pogubi. 
Kiedy przyjadê – 
Mój Bo¿e gdyby tak mo¿na na wieki 
w wysokich topolach przystan¹æ i s³uchaæ 
jak dzieñ opada. 
Wieczorem completorium pod fugê p³on¹cej rzeki 
rankami Msza o ob³okach, 
w po³udnie ptaki spowiadaæ. 
OdnaleŸæ dawne radoœci zielone jak tamte lata, 
pastwiska pachn¹ce, ja³owce 
i wszystkie pastusze wojny. 
Odszukaæ w starym domu zapomnian¹ pamiêæ, 
powróciæ
– powróciæ dok¹d?
I tam ju¿ œlady czas po mnie wymiata
i tutaj jestem bezdomny.

* * *
Szuka³em Boga
Muzyczny gotyk i z³oto kapi¹ce z o³tarzy
mówi³o mi
¿e jest On inny ni¿ ja
ale nie wiem jaki i nie wiem gdzie
Dlatego szuka³em Boga
poœród ludzi
bra³em do r¹k ich serca i ³zy
i patrzy³em
jak powoli zmieniaj¹ siê w ¿mije
s¹cz¹c jadem i sk³adaj¹c rêce
Szuka³em Boga
wiedz¹c ¿e Go tutaj nie spotkam
pomimo wszystko szuka³em w pocie czo³a
a¿ mi zdziwienie odebra³o pamiêæ.

WYBÓR WIERSZY KS.-PROF. BONIFACEGO MI¥ZKA (1935-2018)
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Poezja z kraju

na szczycie góry

na szczycie góry 
znalaz³em dwa ziarenka 
piasku szykuj¹ce siê
do za³o¿enia pustyni

zgoda

niech ju¿ zostanê t¹ mrówk¹ robotnic¹ dŸwigaj¹c¹ 
kamieñ piasku na budowê tej 
góry teraz 

pewno chcesz mnie zapewniæ ¿e na górê tak¹ jak ta   
mrówkom takim jak ja od taszczenia ciê¿arów 
na grzbietach nie rosn¹ 
garby lecz skrzyd³a 

kamieñ spada

kamieñ spada
w g³¹b a cisza 
tuli go do œnie¿nej
we³ny swych
owiec

To wszystko siê zmieni

Jesteœ w miejscu, gdzie jako dziecko by³eœ. 
Kwitnie drzewo, a ty pijesz napój ciernisty 
tr¹caj¹c siê ze skwarem tamtego lata.
A zielona korona dobrze wiatrem podszyta 
daje ci miód ch³odu i zapach lipowy
lecz to wszystko siê zmieni.

Jesteœ ju¿ w domu, masz dom, który têtni
i s³yszysz têtent galopu gruntu pod jego nogami
wiêc to wszystko siê zmieni.

Widzisz gwiazdê, która poma³u zaczyna siê ³uszczyæ 
widzisz 
to wszystko siê zmieni.

Odnajdujesz drogê dobr¹ jak rzeka, co przecina 
skwar po³udniowy. I bos¹ stop¹ trafiasz na swój 
cierñ 
a nad tob¹ ma jasnoœæ zamiar twojego losu 
ale to wszystko siê zmieni.

Chmury wody nadmierne wylewaj¹ 
na g³owy wiernych i na g³owy niewiernych
a na jej policzki ³zy wyst¹pi³y dwie razem
ta prawdziwa i ta fa³szywa.
Wszystko siê zmieni.

Kos czarny z pomarañczowym dziobem
w siódmym niebie by³, gdy œpiewa³ mu o siódmym
niebie, lecz zesz³o siê kosowi i le¿y sam sobie 
na trawie. Jak min¹³ œpiew 
tak i wszystko co by³o kosem siê zmieni.

Ziemia obraca siê lewituj¹co, a morza bez pojêcia
kurczowo swych miednic trzymaj¹ siê brzegów, by 
w niebo g³ow¹ w dó³ nie run¹æ. S¹ kwiaty wiosn¹ 
wiosenne, s¹ zbo¿a w lecie i owoc jesieni. I zimy 
¿niwo, zatem to wszystko siê zmieni. 

Nie widzisz nic poza 
rozwidlonymi w nieskoñczonoœæ pazurami nocnego
ptactwa. I czerñ siê k³êbi i g³êbi, i g³êbi.
Czy to wszystko minie? Nic nie minie
a wszystko siê zmieni.

Witasz siê z matk¹ i kwitn¹ ogrody.
¯egnasz siê z matk¹ i kwitn¹ ogrody, a dygot 
jej serca porusza i twoje podskórne
wody ciemnego lêku
i to siê zmieni.

Piszesz ksiêgê, by nie zapomnieæ, piszesz ksiêgê by 
nie zapomnieli
tych co nie wracaj¹. A mieli wróciæ znad 
tu³aczej pamiêci lodowatych wód.
Czytasz ksiêgê Sybilli i ksiêgê Syberii, i ksiêgê 
Popio³u, która jest echem ich cia³ i widzisz dobrze, ¿e 
ich nie ma.

I nie ma lampy, co by³a jasna i mia³a oœwietlaæ drogê 
powrotu, jak oœwietla³a drogê wyjœcia. 

To dobrze

To dobrze, ¿e jeszcze robi na tobie wra¿enie 
zwyk³y dzieñ przez blady œwit poczêty, kiedy 
pijesz z radoœci¹ 
powietrze prosto z niebieskiego dzbanka, 
co go s³oñce przez konary przechyla

i spostrzegasz tam ptaka, który siedzi 
w koronie pe³nej s³onecznej rosy. Jest to ptak 
z rodziny kracz¹cych, który 
bardzo jest zadowolony ze swego œpiewu, a 
najbardziej cieszy siê chyba z tego, ¿e nale¿y do 
szlachetnego rzêdu ptaków œpiewaj¹cych 

i dobrze, ¿e ty nie tylko to rozumiesz, ale i masz 
w tym œpiewie upodobanie, poniewa¿
jest to g³os, który da³o mu s³oñce. 

To widaæ, ¿e obaj urodziliœcie siê w blasku 
tej samej gwiazdy. 

uroczyœcie œpiewa kos

czujê jak ¿arliwie
modli siê mym cia³em wiatr
dygoc¹c do szpiku mroku

jak szlocha zjadliwa noc
przera¿ona swoim b³¹dzeniem
jednak uspokaja siê gdy nadlatuje
cieñ wiatru co obraca kartki 
¿ywotów lecz znowu wybucha 
bo boi siê ostatniej stronicy 
na której 

w czarnym fraku uroczyœcie
œpiewa kos 

noc wkrótce o sobie zapomni 

Wiersze Zygmunta Ficka
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L I S T O P A D O W O

Nigdy nie odwa¿y³bym siê nazywaæ siebie poet¹. Ale nies-
kromnie przyznaæ muszê, ¿e by³ czas, kiedy dosyæ odwa¿-
nie dane mi by³o st¹paæ po zboczach Parnasu. W pewnym
momencie (maj 1961) doœæ nieoczekiwanie znalaz³em siê
nawet na obiecuj¹cych wy¿ynach. Na Ogólnopolskim Festi-
walu M³odej Poezji w Poznaniu w presti¿owym turnieju jed-
nego wiersza (jurorowali Mieczys³aw Jastrun i Julian Przy-
boœ) uda³o mi siê stan¹æ na najwy¿szym podium. Z ty³u
pozosta³y wszystkie póŸniejsze najjaœniejsze gwiazdy pols-
kiej poezji. Moje „Rozwa¿ania na tematy kuchenne” znalaz³y
siê na czo³ówkach literackich gazet, omawiane by³y na zajê-
ciach z poetyki. Ci¹goty do wierszowania wyparowa³y, kiedy
porwa³ mnie galop dzia³alnoœci w Zrzeszeniu Studentów
Polskich. Praca w telewizji jeszcze bardziej zdemolowa³a
liryczne wzloty. Da³em siê uwieœæ aroganckim mitom, ¿e
nawet najzgrabniej skonstruowane metafory nie maj¹ ani
cz¹stki tej mocy, co niewyszukane s³owa wypowiadane
przed kamer¹. Pokusy do rymowania wygas³y. Ale szerszeñ
poezjowania bywa nieustêpliwy. Oto listopadowe, rymowa-
ne wydanie „Smoczego jaja”, z³o¿one z wczeœniejszych 
i póŸniejszych objawieñ.

D O   S K O C Z N E J   M U Z Y
Z kruch¹ stop¹,
z palcem nagim,
co paznokcia nawet nie ma,
skoczna muzo
xiêdza Baki
o urodzie spod rentgena.
Podszpecona
prawid³owo
z czo³em jasnym i niepiêknym,
czarnooka
z pust¹ g³ow¹,
wyskrobana nawet z piêty.
£yskaj¹ca
ostrym ¿ebrem,
pacierzow¹ koœci¹ tward¹ –
w piersi swoich 
mnie katedrê
skruszonego przyjmiesz bardzo.

Z tob¹ ³otry, damy œliczne,
r¹czka w r¹czkê,
piszczel w piszczel.

Z tob¹ wszystkich czeka taniec
panno mo¿na.
Amen. Amen.

I    K O N I E C   W   K O  Ñ C U . . . 
I koniec w koñcu – to ci siê zdarzy:
r¹czka przy r¹czce. spokojna g³owa.
Klasyczny dramat, fina³ – cmentarzyk,
twoja ostatnia rola ¿yciowa.

Nic siê nie zmieni: inni – zostan¹,
kamieniom bêdzie na drogach ciê¿ko.
Ot, pajêczyny przyfrunie anio³
i œwieca ciep³¹ zap³acze ³ezk¹.

W cich¹ trumienkê wtulisz siê skrycie - 
hej, zaszeleœci szarfa i wieniec!
Potem, ze wstydu za przesz³e ¿ycie
wreszcie
zapadniesz
siê
pod
ziemiê.

Z A D U S Z K I    1
Co tu po nas zostanie? Zbiela³a kosteczka?
Przelotny puszek mlecza na kopczyku ziemi?
Razem z nami w trumience g³odny czerw zamieszka
i zdziwi siê, jak bardzo jesteœmy skruszeni.

Rzêsa z oka nam spadnie. Odfrunie powieka.
Z twarzy zmienionej w czaszkê zniknie wszelka mina.
I ka¿dy z nas takiego kalectwa doczeka,
¿e nawet ziarnka piasku w rêkach nie utrzyma.

Z A D U S Z K I    2
Jeszcze krok. Jeszcze oddech. Jeszcze b³ysk powieki . . .
Potem nieba rozleje siê czarny atrament. 
I cisza ciê og³uszy. I ciemnoœæ oœlepi. 
I na zawsze zagaœnie wszelkiej myœli zamêt.

But zostanie sierot¹. Bluzce braknie duszy. 
A wszystkie twoje s³owa post uciszy wielki.

Ktoœ ziemiê przy trumience ledwo co poruszy.
Ktoœ zagasi na niebie twoich gwiazd iskierki.

P R O Œ B A   P O R A N N A
Ty, co lepisz ob³oki, œmig³ym ciskasz ptakiem,
œwiat³em prószysz na nasze zmêczone powieki
i z ziemi wyprowadzasz zio³a wielorakie,
krople deszczu uk³adasz w nieskoñczone rzeki . . . 

- Wybaw mnie przed z³¹ myœl¹, podaj dobre s³owa
i ten dzieñ, jeszcze jeden, racz mi podarowaæ . . .

P R O Œ B A    N A D    P R O Œ B A M I
Jest czas, kiedy siê rodz¹ myœli nieweso³e
i z tym, co nadejœæ musi pora siê ju¿ zmierzyæ:
wiêc b³agam, niech bym zosta³ najlichszym anio³em
i móg³ czasami przysi¹œæ na Mariackiej wie¿y.

Niechby  mnie dotkn¹³ hejna³ choæby jedn¹ nutk¹, 
niechby konik Kaczary kopytkiem zadzwoni³,
niechbym jeszcze po A-B przemkn¹³ siê cichutko
i zwierzyniecki niechby œni³ mi siê Lajkonik.

Niechaj mnie poprowadz¹ te moje ulice,
gdzie Wawel, gdzie Barbakan, Plant zielony wieniec,
niech skarbem swoich kramów b³ysn¹ Sukiennice,
niech milczeniem przemówi¹ znajome kamienie.

Dlatego tak bezwstydnie marzy mi siê czasem,
by zostaæ tym wybrañcem wœród anielskich ptaków,
który porzuca³ bêdzie niebiañskie pa³ace, 
aby chocia¿ na chwilê znów zobaczyæ Kraków.

Mieczys³aw Czuma
profesor krakauerologii,
redaktor niehabilitowany

Poezja z kraju

Mieczys³aw Czuma 
Smocze jajo
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Ur. 12 stycznia 1926 r. w B³oniu (woj. warszawskie). W 1944
r. za³o¿yciel i jeden z redaktorów tygodnika harcerskiego
“OGNISKO”, w którym ukaza³y siê jego pierwsze utwory
poetyckie o charakterze patriotycznym i artyku³y “ku pokrze-
pieniu serc”.

Po zakoñczeniu wojny studia na Politechnice
Warszawskiej przerwane aresztowaniem i wiêzieniem za
dzia³alnoœæ w ruchu oporu (plutonowy podchor¹¿y, dowód-
ca dru¿yny w 10 pu³ku piechoty Armii Krajowej).

Po roku 1956 zakoñczenie studiów i praca w dziedzinie
elektroniki j¹drowej w Polsce, a od roku 1962 w Miêdzyna-
rodowej Agencji Atomowej w Wiedniu, na Ceylonie i w In-
diach. 1967 Wyk³ady zlecone w Tehran University Nuclear
Centre. W Austrii praca w firmach Schrak i Siemens.

Zygmunt Brzeziñski jest cz³onkiem Nowojorskiej
Akademii Nauk.

Po przejœciu na emeryturê w roku 1988 prasa polonijna 
i kabarety czêsto korzysta³y z umieszczonych na stronach
domowych autora artyku³ów i fraszek. Strony te znalaz³y
wdziêcznych czytelników w kraju i w œrodowiskach polskich
za granic¹.

Debiut literacki: FRASZKI, w roku 2007 znalaz³ uznanie
w ko³ach literackich Polonii Wiedeñskiej.

Zygmunt Brzeziñski jest cz³onkiem Zwi¹zku Pisarzy
Polskich na ObczyŸnie w Londynie. 

Felietony i epigramy Brzeziñskiego ukazywa³y siê w Pa-
miêtniku Literackim Zwi¹zku Pisarzy w Londynie, oraz 
w kilku ksi¹¿kach autora.

Zygmunt Brzeziñski

Portrety twórców

Rodowita krakowianka, absolwentka Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego, teatrologia, polonistyka ze specjalizacj¹ nauczy-
cielsk¹.

Posiadaj¹ca uprawnienia do prowadzenia teatru i warsz-
tatów teatralnych.
- mianowana na stanowisko dyrektora Przedstawicielstwa
Fundacji M³odej Polonii (FMP)w Austrii- W-wa, 2009 – 2015.
Fundacja Prof.Józefa Kaczmarka
- Autorka wierszy, wspomnieñ, opowiadañ, satyr, fraszek;
szkice literackie, krytyka teatralna, publicystyka. – Publikuje
w Polsce, Austrii, Norwegii i USA
- wspò³pracowa³a przy t³umaczeniu poezji Ilse Brem aust-
riackiej na j.polski 1998 -1999. – grupa t³umaczy UNI
Wiedeñskiego, prof. Joanna Ziemska.
- Otrzymuje wyró¿nienia w licznych konkursach literackich-
FMP W-wa 1999; zdobywajac te¿ z³oty medal, 2003 r.,
- IV miejsce w miêdzynarodowym konkursie na piosenkê 
o Warszawie z okazji 60 rocznicy powstania warszawskiego
- Otrzymuje tytu³ Wicemistrzyni Polski w Poezji Polonii 
w kat. ”Najdro¿sze gniazdo rodzinne” .
- Nauczycielka jêzyka polskiego w Dolnej Austrii, od 1999
oraz Burgenlandzie od 2006. Wspó³organizatorka licznych
polonijnych imprez kulturalnych, ok.40, bez dofinansowania,
g³ównie z udzia³em dzieci i m³odzie¿y polonijnej.
- Inicjatorka i za³o¿ycielka bibliotek dla Polonii Dolnej Austrii.
Publikacje- wybrane:
“Angora” - W-wa-Chicago-Sydney-Dortmund-Toronto 2000,
2009, 2012; “Z Aspern...” Wiedeñ 2000; “Biuletyn VPI”
Wiedeñ 2000, 2005; “Sami Swoi” Wiedeñ 2001, 2002 ;
“Polonus” Linz 2001/2002; “Kronika Oslo 2002; “Wspólnota
Polska” W-wa 2004, 2007, 2009; “Teraz” Filadelfia, 2004 ;
“Echo Che³mka” Che³mek 2004, 2005, 2006, 2010; „G³os
Polonii”,Wiedeñ, 2007; dwa tomiki wierszy: “Paradies”
(wersja niemiecka) i “Raj w jab³ku zaklêty” (wersja polska 
i niemiecka). W 2017 – wersja niemiecko-serbska – “Paj”.

Ksi¹¿ka „Raj w jab³ku zaklêty” zosta³a przet³umaczona
przez Prof. Joannê  Ziemsk¹ (t³umaczkê Noblistki Elfiede
Jelinek) i jej studentów z Uniwersytetu Wiedeñskiego.
Tomik wierszy to dywagacje emigrantki, która wci¹¿ szuka
swojego miejsca w nowej, ale te¿ wci¹¿ obcej, rzeczywisto-
œci. To teksty pisane TU i TERAZ.

Poezja uk³adu odniesienia, ale wychodz¹ca daleko poza
jego ramy.

Nawi¹zanie do biblijnego raju jest punktem wyjœcia do
prób przetwarzania rzeczywistoœci. Zawiera dystans do
œwiata, jest pe³na ironii i autoironii,
przemyœleñ, filozofii codziennoœci przewijaj¹cej siê w men-
talnoœci kobiecej, a nawet – tak charakterystycznej dla
modernizmu – walki p³ci.

A wsszystko pod has³em – parafraz¹:
„Wszystkie drogi prowadz¹ do raju...”

- Udzia³ w witrynach internetowych w Austrii i Polsce. 
Prowadzi wiele wieczoròw autorskich w Austrii.
Liczne dyplomy konkursów literackich. Dyplomy - wybrane:
- Dyplom specjalny za wybitn¹ dzia³alnoœæ kulturotwórcz¹,
„za rozbudzanie ducha narodowego w œrodowisku Polonii
Austriackiej” W-wa 1999 ;
- za pracê dydaktyczn¹ z dzieæmi i m³odzie¿¹ polonijn¹ 
w Austrii 2001 oraz 2003 oraz 2004.
- dyplom z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej -
Ambasada Polska w Austrii, Wiedeñ 2004
- Honorowy Dyplom Uznania – VIII Miêdzynarodowego Kon-
kursu Poetów Emigracyjnych ,Artex Publishing USA, 2001;
- 200. rocznicy urodzin Juliusza S³owackiego – „Triada”:
Warszawa-Krzemieniec-Wilno 2009
- udzia³ w VIII Ogólnopolskim i Polonijnym Turnieju Poetyc-
kim o „Srebrne Pióro” Prezydenta Miasta Mielca oraz
„Poetycki Exlibris” Ped. Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszo-
wie – Mielec 2012.
- “ z³ote pióro” z kancelarii Prezydenta RP. oraz z³oty puchar
za “bia³e wersy” w 2013 ;
- Jako autorka znajduje siê w rejestrze Bibliotek Narodo-
wych Polski, Niemiec i Austrii.

Marzanna Danek-Hnelozub
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(ur. 27 marca 1935 w Kolonii Szczerbackiej, zm. 17 paŸ-
dziernika 2018 w Wiedniu) – ksi¹dz, poeta, krytyk literacki,
historyk literatury. Ukoñczy³ Pañstwowe Liceum Pedago-
giczne w Koñskich w 1954, po czym wst¹pi³ do seminarium
duchownego w Sandomierzu. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³
14 czerwca 1959. Debiutowa³ jako poeta na ³amach „Wiêzi”
w 1963. W 1972 obroni³ pracê doktorsk¹ poœwiêcon¹ twór-
czoœci Kazimierza Wierzyñskiego na Uniwersytecie Wie-
deñskim. Nastêpnie podj¹³ pracê w Instytucie Slawistyki tej
uczelni, gdzie wyk³ada³ historiê literatury polskiej. W 1984
otrzyma³ stopieñ doktora habilitowanego na podstawie pra-
cy “Polnische Literatur 1863–1914. Darstellung und Ana-
lyse”. Publikowa³ wiersze, prace krytyczne i historyczne 
o literaturze polskiej. Nale¿a³ do Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich oraz Zwi¹zku Pisarzy Polskich na ObczyŸnie; by³
cz³onkiem redakcji „Pamiêtnika Literackiego” oraz cz³on-
kiem jury Nagrody literackiej ZPPnO. Dwukrotnie otrzyma³
nagrodê literack¹ „Wiadomoœci” – w 1967 za tom poezji
„Ziemia otwarta“ oraz w 1971 za antologiê poezji kap³añskiej
„S³owa na pustyni“, do której wstêp napisa³ Karol Wojty³a.
By³ tak¿e laureatem Nagrody Koœcielskich (1972). W 2015
zosta³ odznaczony Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski.
Twórczoœæ
Poezja:
· Ziemia otwarta. Poezje (Pary¿ 1967)
· S³owa na pustyni. Antologia wspó³czesnej poezji kap³añs-
kiej (Londyn 1971) – redaktor i jeden z autorów antologii
· Wiersze (Londyn 1984)
· Powrót do domu. Wiersze (Katowice 1992)
· Sandomierskie wirydarze (Londyn 2004, II wyd. Sando-
mierz 2010)
· Szukam domu. Ich suche ein Zuhause. Poezje. Gedichte
(Wroc³aw 2005, II wyd. 2006)

· W tych wierszach dojrzewa smutek... Poezje zebrane.
Opracowa³ Piotr Obr¹czka, wstêp Anny Wzorek (Kielce
2019)

Prace krytyczne:
· Przygoda z ksi¹¿k¹: wybór szkiców i recenzji o poezji i pro-
zie (Wroc³aw 2004)
· Die lyrische Beschreibung im Nachkriegsschaffen
Kazimierz Wierzyñskis (Wiedeñ 1977)
· Teksty i komentarze (Londyn 1983, II wyd. Sandomierz
1996)
· Studien zur polnischen Literatur (Frankfurt nad Menem
1995)
· Przygoda z ksi¹¿k¹. Wybór szkiców i recenzji o poezji 
i prozie (Wroc³aw 2004, II wyd. 2006)
· Od Kasprowicza do Mi³osza. Studia z dziejów kultury i lite-
ratury. Red. Krzysztof A. Kuczyñski, Piotr Obr¹czka (Kielce
2016)

Syntezy historyczno-literackie:
· Polnische Literatur 1863 – 1914. Darstellung und Analyse
(Wiedeñ 1984)
· Polnische Literatur des Mittelalters und der
Renaissance (Frankfurt nad Menem 1993)

Portrety twórców

Bonifacy Mi¹zek

Fizyka. 50 idei, które powinieneœ
znaæ
Ksi¹¿ka zawiera 50 krótkich, œwietnie napi-
sanych esejów, które prezentuj¹ najwa¿-
niejsze koncepcje w dziejach fizyki, s³ynne
odkrycia naukowe, prawa fizyczne i zasady
ich dzia³ania, które wyjaœniaj¹ dlaczego
wszechœwiat wygl¹da i funkcjonuje tak, 
a nie inaczej. W bardzo przystêpny sposób,
bez pos³ugiwania siê wzorami, opowiada 
o najwa¿niejszych teoriach i odkryciach 
w dziedzinie fizyki. Wyjaœnia je na podsta-
wie zjawisk, z którymi spotykamy siê cod-
ziennie.

Autorka opisuje historyczne prze³omy
naukowe w zrozumieniu fizycznego œwiata,
takie jak prawo o ruchu planet Keplera czy
prawo grawitacji Newtona. Przedstawia
równie¿ z³o¿onoœæ wspó³czesnych teorii -
od prawa Plancka do zasady Pauli’ego oraz od paradoksu

kota Schrodingera do teorii strun.
Obala mit o niedostêpnoœci fizyki
jako nauki dla przeciêtnego cz³o-
wieka. Tekst uzupe³niaj¹ rozbudo-
wane dodatki w postaci biogramów
najs³ynniejszych fizyków, kalenda-
rium odkryæ naukowych oraz
wykresy i diagramy.

50 idei, które powinieneœ znaæ
to seria ksi¹¿ek wprowadzaj¹cych
w fascynuj¹cy œwiat pytañ i zagad-
nieñ – tych trudnych oraz tych
zupe³nie podstawowych – które od
dawna towarzysz¹ ludzkoœci 
w misji zrozumienia œwiata. Seria
prezentuje najwa¿niejsze teorie 
i idee z g³ównych dziedzin wiedzy,
stanowi¹c œwietny punkt wyjœcia
do dalszej nauki. Obowi¹zkowa

lektura dla ka¿dego pocz¹tkuj¹cego erudyty!

Lektury



Mieczys³aw Czuma (ur. 17 paŸdziernika 1936 w Krakowie)
– dziennikarz, publicysta, poeta; autor i wspó³autor po-
pularnych ksi¹¿ek o Krakowie, jego historii i mieszkañcach.

Jest  absolwentem I LO im. Bart³omieja Nowodworskiego
i Uniwersytetu Jagielloñskiego. Polonista, uczeñ Stanis³awa
Pigonia, Juliusza Kleinera, Zenona Klemensiewicza. By³
przewodnicz¹cym Rady Okrêgowej Zrzeszenia Studentów
Polskich w Krakowie (1964–1967), zastêpc¹ redaktora nac-
zelnego Oœrodka Telewizyjnego w Krakowie (1967–1973),
redaktorem naczelnym tygodnika „Przekrój” (1973–2000).
Organizator Juwenaliów 600-lecia Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego (1964), pierwszego w œwiecie pochodu jamników
(1973), Kanclerz Tajnej Rady 400-lecia sp³awienia stolicy 
z Krakowa do Warszawy (1996). W latach 1964–1968 radny
Rady Narodowej m. Krakowa, od 1978 cz³onek – za³o¿yciel
Spo³ecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
(SKOZK). W latach 1986–1989 by³ cz³onkiem Ogólnopols-
kiego Komitetu Grunwaldzkiego.

Inicjator powstania „krakauerologii”, tj. nauki o wy¿szoœci
Krakowa nad reszt¹ œwiata.

Od 1960 nale¿a³ do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni-
czej, w latach 1965–1968 by³ cz³onkiem Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR w Krakowie. 
Odznaczenia
· Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
· Krzy¿ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (grudzieñ
2000)
Nagrody
· Laureat nagrody Klubu Publicystów Miêdzynarodowych
SDP (1978)
· Nagroda Miasta Krakowa (1984)
· Nagroda w³oskiego miesiêcznika „Scena Illustrata” (1984)
Wybrana bibliografia podmiotowa
· Przyczynek do epopei, 1970, wiersze
· Siódmy kontynent, 1988, reporta¿e
· Austriackie gadanie, czyli Encyklopedia Galicyjska, 1998
(wspó³autor: Leszek Mazan)

· Pêpek œwiata nazywa siê Kraków, 2000 (wspó³autor:
Leszek Mazan), ISBN 83-85931-07-4
· Opowieœci z krainy centusiów, 2001 (wspó³autor: Leszek
Mazan)
· Jacy? Tacy!, 2002, (wspó³autor: Leszek Mazan)
· Maczanka krakowska, czyli œwiat z pawim piórem, 2004
(wspó³autor: Leszek Mazan)
· Poczet serc polskich, 2005 (wspó³autor: Leszek Mazan),
ISBN 83-85931-15-5
· To jest Kraków, moœci ksi¹¿ê!, 2007 (wspó³autorzy:
Leszek Mazan, Micha³ Kozio³), ISBN 978-83-85931-16-4
· Madame, wk³adamy dziecko z powrotem, 2009
(wspó³autor: Katarzyna Siwiec, Leszek Mazan)
· Wêgierska Ma³opolska, 2011, przek³ad na j. wêgierski
2012, (wspó³autor: Katarzyna Siwiec)
· Krakowskie abecad³o, 2012, wiersze dla dzieci (ilustracje:
Kazimierz Wiœniak) ISBN 978-83-85931-28-7
· Tate, jedziemy do Krakowa, 2015 (wspó³autor: Leszek
Mazan)
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Portrety twórców

Mieczys³aw Czuma

Poeta, fotograf i nauczyciel. Absolwent filologii polskiej Uni-
wersytetu Jagielloñskiego. Urodzi³ siê w Bia³ce k. Makowa
Podhalañskiego. Dzieciñstwo i wczesn¹ m³odoœæ spêdzi³ 
w Bia³ce oraz Skawicy. I w³aœnie te okolice — rejon Babiej
Góry, a potem Tatr stale pojawiaj¹ siê w jego poezji. Od nie-
mal pó³wiecza mieszka w Krakowie. 

Dot¹d wyda³: 
Tomiki poetyckie — £agodnoœæ ostrych szczytów (Kra-

ków 1998), Prawdziwa baœñ o Mroziliszku (Kraków 2002),
Uroczystoœæ czerpania ch³odu (Rzeszów 2008), Wo³anie
doliny (Rzeszów 2011), Litania do Archanio³a Micha³a
(Kraków 2012), Rêkopis (Kraków 2014), Pod okapem burzy
(Kraków 2017), Dzieñ po d³ugiej drodze (Sopot 2019). 

Albumy fotograficzne — zbiorowe: Polskie Parki Naro-
dowe (Kraków 1994), Polska Fotografia Krajoznawcza
(£ódŸ 2000), Mistrzowie Polskiego Pejza¿u (Kielce 2001)
oraz indywidualne: Babia Góra (Kraków 1995), Tatry
(Kraków 2000), Tatry Wysokie (Kraków 2002). 

Jego wiersze publikowane by³y te¿ w czasopismach,
m.in. w „Akcencie”, „Czasie Literatury”, „Frazie”, „Toposie”,
„Dzienniku Polskim”, „Halach i Dziedzinach”, „P³aju”.

Otrzyma³ m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej
(2000), Nagrodê Prezydenta Sto³ecznego Królewskiego
Miasta Krakowa (2000), Nagrodê Ma³opolskiego Kuratora
Oœwiaty (2003).

Laureat I nagrody na XI Ogólnopolskim Konkursie Poe-
tyckim im. R.M. Rilkego (2017). 

Jego albumy fotograficzne Tatry oraz Tatry Wysokie
uzyska³y Dyplom Miêdzynarodowych Targów Poznañskich 
i Zarz¹du G³ównego PTTK za zajêcie II oraz I miejsca w ra-
mach IX i XI Ogólnopolskiego Przegl¹du Ksi¹¿ki Krajoznaw-
czej i Turystycznej podczas miêdzynarodowego „Tour
Salon” (2000, 2002). 

Od 2014 roku jest cz³onkiem krakowskiego oddzia³u
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 

Zygmunt Ficek
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Anomalie w rozpadzie radioaktywnym berylu-8 i helu-
4 wskazuj¹ na istnienie nieznanej dotychczas si³y natury. Do
takich wniosków dosz³a grupa amerykañskich fizyków-teo-
retyków, którzy przeanalizowali dane z eksperymentów pro-
wadzonych od piêciu lat przez fizyków j¹drowych 
z Wêgier. Wyniki badañ dwóch ró¿nych izotopów zgodnie
wskazuj¹ na masê i si³ê interakcji z hipotetycznym bozo-
nem, który mo¿e byæ noœnikiem pi¹tego rodzaju oddzia³y-
wañ podstawowych.

Zgodnie z Modelem Standardowym istniej¹ cztery rodza-
je oddzia³ywañ podstawowych: grawitacyjne, s³abe, elektro-
magnetyczne oraz silne. Jednak teoretycy od dawna mówi¹
o mo¿liwym istnieniu cz¹stki bêd¹cej noœnikiem pi¹tego ro-
dzaju oddzia³ywañ, zachodz¹cych pomiêdzy materi¹ a anty-
materi¹.

Attila Krasznahorkay wraz ze swoim zespo³em z wêgier-
skiego Instytut Badañ J¹drowych (ATOMKI) poszukiwa³
w³aœnie tej cz¹stki. W 2015 roku Wêgrzy opublikowali, w du-
¿ej mierze zignorowany, artyku³, w którym opisywali swój
eksperyment. Polega³ on na bombardowaniu litu-7 protona-
mi, by uzyskaæ w ten sposób j¹dra berylu-8. Naukowcy
mierzyli k¹ty pomiêdzy trajektorami ka¿dego elektronu i po-
zytonu, do których emisji dochodzi³o, gdy rozpada³ siê nie-
stabilny beryl-8.

Zgodnie z Modelem Standardowym z czasem powinno
dochodziæ do zmniejszenia liczby par elektron-pozyton 
i zwiêkszania k¹ta pomiêdzy ich trajektoriami. Jednak zes-
pó³ Krasznahorkaya zauwa¿y³, ¿e gdy k¹ty pomiêdzy trajek-
toriami wynosi³y oko³o 140 stopni, dochodzi³o do nag³ego
wzrostu liczby emitowanych cz¹stek. Wêgrzy uznali, ¿e nie-
wielka czêœæ berylu-8 rozpada siê do nieznanej cz¹stki, któ-
rej masa wynosi oko³o 17 MeV/c2.

Na pracê Wêgrów zwrócono uwagê dopiero, gdy Jona-
than Feng i jego koledzy z Uniwersytetu Kalifornijskiego 
w Irvine opublikowali analizê teoretyczn¹ wyników grupy
Krasznahorkaya. Amerykañscy teoretycy stwierdzili, ¿e ta
nieznana cz¹stka – jeœli istnieje – nie jest ciemnym fotonem,
a czymœ, co nazwali protofobowym bozonem cechowania.
Ma to byæ bozon, który jest noœnikiem oddzia³ywañ i ³atwiej
wchodzi w reakcje z elektronami i neutronami ni¿ z protonami.

Jednak taka hipoteza budzi³a w¹tpliwoœci innych fizyków,
tym bardziej, ¿e wyników uzyskanych przez Wêgrów nie
uda³o siê nikomu powtórzyæ.

Krasznahorkay i jego zespó³ siê nie poddali. Przez dwa
lata przebudowywali swój detektor. Powtórzyli eksperymen-
ty i potwierdzili wzrost liczby cz¹stek przy k¹cie trajektorii

wynosz¹cym oko³o 140 stopni. Co wiêcej, zauwa¿yli kolejny
taki skok. Tym razem pojawia³ siê on przy k¹cie 115 stopni
podczas eksperymentów z helem-4. Co wa¿ne, tak¿e w tym
drugim przypadku obliczenia wskaza³y na istnienie niezna-
nej cz¹stki o masie oko³o 17 MeV/c2.

Artyku³ na ten temat, opublikowany jesieni¹ 2019 roku,
spotka³ siê z olbrzymim zainteresowaniem. I tutaj znowu do
pracy przyst¹pi³ Feng i jego koledzy. Amerykanie w³aœ-
nie opublikowali wyniki swoich obliczeñ. Feng oraz Chris
Verhaaren i Tim Tait nie tylko sprawdzili, czy uzyskane na
Wêgrzech wyniki s¹ zgodne, ale wyliczyli te¿, jaka by³a si³a
oddzia³ywañ hipotetycznej cz¹stki.

Amerykanie uznali, ¿e w obu przypadkach rzeczywiœcie
hipotetyczna cz¹stka oddzia³ywa³a z tak¹ sam¹ si³¹. 
W szczególnoœci stwierdzili, ¿e jeœli danych z hipotetyczne-
go protofobowego bozonu cechowania uzyskanego z eks-
perymentów z berylem-8 u¿yjemy do obliczenia w³aœciwoœ-
ci hipotetycznej cz¹stki pojawiaj¹cej siê w rozpadzie helu-4,
to bêd¹ one zgodne z obserwacjami. Co wiêcej, Amerykanie
uznali, ¿e nie mo¿na uzyskaæ takiej zgodnoœci za pomoc¹
¿adnego innego hipotetycznego noœnika oddzia³ywañ. Jeœli
u¿yjemy jakiejœ innej hipotetycznej cz¹stki proponowanej
dla wyjaœnienia tego, co widzimy w rozpadzie berylu-8, to
dane takie o wiele rzêdów wielkoœci nie bêd¹ siê zgadza³y 
z wynikami uzyskanymi w eksperymentach z helem. Mamy
tutaj wiêc wyj¹tkow¹ zgodnoœæ, mówi Feng.

Amerykanie stwierdzaj¹, ¿e aby jednoznacznie rozstr-
zygn¹æ kwestiê ewentualnego znalezienia cz¹stki bêd¹cej
noœnikiem pi¹tego rodzaju oddzia³ywañ podstawowych,
konieczne jest, by inne grupy uzyska³y wyniki takie, jak
Wêgrzy. Zaproponowali te¿ proste modyfikacje sposobu
przeprowadzania eksperymentu, które pozwol¹ na zebranie
dodatkowych informacji. Ponadto precyzyjnie wyliczyli, jakie
wartoœci powinniœmy uzyskaæ przy analogicznych ekspery-
mentach z wêglem-12 i apeluj¹ do fizyków, by przeprowa-
dzili eksperymenty z u¿yciem tego izotopu. Jeœli ich wyniki
by³yby zgodne z naszymi teoretycznymi obliczeniami,
by³oby to dowodem na odkrycie pi¹tej si³y natury, mówi¹.

Specjaliœci z MIT-u ju¿ rozpoczêli przygotowania do
eksperymentów, w ramach których chc¹ bombardowaæ tan-
tal elektronami. Jeœli uzyskaj¹ zgodê i fundusze na badania
to ostatecznych wyników powinniœmy spodziewaæ siê 
w ci¹gu najbli¿szych lat.

Autor: Mariusz B³oñski / kopalniawiedzy.pl
Ÿród³o: Physics World

Ze œwiata nauki

Kolejny dowód na istnienie nieznanej pi¹tej si³y natury
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Scytowie przemierzali stepy Azji Centralnej od IX do I wieku
przed Chrystusem. Byli jednymi z pierwszych ludów, które
do perfekcji opanowa³y jazdê konn¹ i u¿ywa³y kompozyto-
wych ³uków walcz¹c na koniach. Profesor Ludovic Orlando 
i jego 33 kolegów z 16 uniwersytetów zbadali, w jaki sposób
Scytowie selekcjonowali zwierzêta, by najlepiej zaspokaja³y
ich potrzeby.

Przeprowadzenie badañ genetycznych scytyjskich koni
by³o mo¿liwe dziêki œwietnie zachowanym pochówkom kró-
lewskim. Takim jak kurhany z Ar¿an w Republice Tuwy,
gdzie pochowano ponad 200 koni, czy w Berel w Kazach-
stanie, gdzie znaleziono szcz¹tki kilkunastu koni. Uczeni
wykorzystali techniki sekwencjonowania DNA do zbadania
kodu genetycznego scytyjskich ogierów. Zwierzêta pocho-
dzi³y sprzed 2300-2700 lat, 11 z nich by³o z Berel, a 2 
z Ar¿an. Zbadano te¿ genom klaczy sprzed 4100 lat znale-
zionej w Czelabiñskku, a która nale¿a³a do ludzi z kultury
Sintaszta-Pietrowka. To w³aœnie ta kultura jako pierwsza
u¿ywa³a dwuko³owych powozów.

Dziêki badaniom wiemy, ¿e konie Scytów by³y bardzo
zró¿nicowane pod wzglêdem umaszczenia. Nie posiada³y
te¿ mutacji odpowiedzialnej za pojawienie siê inochodu,
czyli rodzaju chodu, w którym jednoczeœnie poruszaj¹ siê
obie nogi z tej samej strony cia³a. Niektóre z osobników po-
siada³y warianty genów powi¹zane u wspó³czesnych koni
wyœcigowych do sprintu na krótkich dystansach. To wskazu-
je, ¿e Scytowie poszukiwali wytrzyma³ych, szybkich zwierz¹t.

Poza dwoma koñmi, ¿aden z badanych przez nas osob-
ników nie by³ spokrewniony z innym. To zgadza siê pozosta-
wionym nam przez Herodota opisem scytyjskich zwyczajów
pogrzebowych, kiedy to poœwiêcano konie przys³ane 
w prezencie od zaprzyjaŸnionych plemion rozsianych po ca-
³ym stepie – stwierdzi³ doktor Pablo Librado z Uniwersytetu
w Kopenhadze.

Co wa¿ne, ¿adne ze zbadanych zwierz¹t nie pochodzi³o
z chowu wsobnegu, co dowodzi, ¿e Scytowie utrzymali na-
turalne struktury stad i nie prowadzili krzy¿owania wy³¹cznie

wœród najcenniejszych linii zwierz¹t. To znacz¹ca ró¿nica
pomiêdzy Scytami, a wspó³czesnymi hodowcami, którzy do-
prowadzaj¹ do tego, ¿e jeden ogier jest ojcem setek m³o-
dych. Wzorce genetyczne, które zauwa¿ono w badaniach
wskazuj¹ na to, ¿e Scytowie szczególnie byli zainteresowa-
ni cechami, za które odpowiada³o 121 genów, z których
wiêkszoœæ by³ zwi¹zana z rozwojem przednich koñczyn.

Ludzie udomowili konie oko³o 5500 lat temu. Jeszcze
Scytowie mieli do czynienia z du¿ym zró¿nicowaniem gene-
tycznym tych zwierz¹t. Jednak w ci¹gu ostatnich 2300 lat
dosz³o do za³amania siê populacji, co skutkowa³o znacz¹c¹
redukcj¹ zró¿nicowania genetycznego. W tym samym cza-
sie ludzie zaczêli znacz¹co ograniczaæ liczbê ogierów
dopuszczanych do rozrodu. W efekcie tych wydarzeñ
wszystkie ¿yj¹ce obecnie konie posiadaj¹ tê sam¹ lub bar-
dzo podobn¹ haplogrupê chromosomu Y. W populacji scy-
tyjskich koni istnia³o wiele haplogrup chromosomu Y. Przez
pierwsze trzy tysi¹clecia po udomowieniu utrzymano wyso-
kie zró¿nicowanie linii mêskich. Zanik³o ono w ci¹gu ostat-
nich 2000 lat – mówi doktor Cristina Gamba z Kopenhagi.

Autorzy badañ zauwa¿yli te¿, ¿e wraz z utrat¹ ró¿norod-
noœci chromosomu Y w genomie koni pojawia siê coraz wiê-
cej mutacji. Wp³ywaj¹ one negatywnie na sprawnoœæ fizycz-
n¹ koni, co dowodzi, ¿e ludzie od dwóch tysiêcy lat niepra-
wid³owo prowadz¹ hodowlê tych zwierz¹t.

Autor: Mariusz B³oñski / kopalniawiedzy.pl
Ÿród³o: PhysOrg

DNA zdradza tajemnice Scytów i ich koni

Ze œwiata nauki

Poszukiwacze-amatorzy znaleŸli monety z okresu poto-
pu szwedzkiego
W Nadleœnictwie Cierpiszewo znaleziono kilkadziesi¹t
srebrnych monet. Odkrycia skarbu z okresu potopu szwedz-
kiego dokonali poszukiwacze z grupy historyczno-eksplora-
cyjnej Weles. Znaleziono go na g³êbokoœci zaledwie 10 cen-
tymetrów pod ziemi¹.

Cz³onkowie Weles natrafili na 38 srebrnych monet z XVI 
i XVII wieku. Na wiêkszoœci z nich widzimy wizerunek króla
Gustawa II Adolfa. Rz¹dzi³ on Szwecj¹ w latach 1611–1632.
By³ wybitnym reformatorem i strategiem. Pod jego rz¹dami
Szwecja sta³a siê mocarstwem, a w³adca zyska³ przydomek
Lwa pó³nocy. Znalezione w³aœnie monety zosta³y zakopane
najprawdopodobniej w czasie potopu szwedzkiego, dlatego
te¿ znalazy nazywaj¹ skarb sakiewk¹ potopow¹.

Grupa Weles ma na swoim koncie liczne interesuj¹ce
znaleziska. Niedawno w Ciepicach cz³onkowie grupy znale-
Ÿli scytyjsk¹ uprz¹¿ z VI wieku p.n.e.

Poszukiwacze podkreœlaj¹, ¿e na swoje prace uzyskali
zgodê Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Toruniu,
Nadleœnictwa Cierpiszewo oraz Wójga Gminy Wielkiej
Nieszawki.

Autor: Mariusz B³oñski / kopalniawiedzy.pl
Ÿród³o: Weles grupa historyczno-eksploracyjna

Srebrny skarb spod Torunia
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