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Ognisko VPI

27.06.2015 
Tak jak i w poprzednich latach powitaliœmy na-
dejœcie lata spotkaniem przy ognisku. O nasze
dobre samopoczucie zadba³a góralska kapela
Torka zapewniaj¹ca wspania³¹ oprawê mu-
zyczn¹. Œwietna zabawa trwa³a do póŸnej nocy.
Fotoreporta¿ na stronie 7.

Koncert Jesienny 2015

13.10.2015
13 paŸdziernika 2015 roku odby³ siê 60 koncert 
z cyklu „Muzyka i Technika“. Fotoreporta¿ na
stronie 4.

XVIII Walne Zgromadzenie VPI

28.11.2015
W sobotê, 28-go listopada 2015, odby³o siê XVIII
Walne Zgromadzenie VPI.
Zosta³o na nim wybrane Prezydium VPI 
w sk³adzie (w nawiasach podano funkcje pe³nio-
ne po ukonstytuowaniu siê prezydium):
Dipl.-Ing. Józef Buczak (prezydent),
Dipl.-Ing. Andrzej Tombiñski (Wiceprezydent),
Mgr in¿ Monika Rozner (Sekretarz Generalna), 
In¿. Pawe³ Górski (Skarbnik), 
Mgr in¿. Katarzyna Piwoñska (cz³onek prez.),
Dipl.-Ing. Wojciech Rogalski (cz³onek prez.),
Mgr in¿. Pawe³ Ryznar (cz³onek prezydium), 
In¿. arch. kraj. Dominika Trybe (cz³onek prez.).  

Wigilia VPI 2015

11.12.2015
11 grudnia 2015 roku odby³o siê nasze coroczne
spotkanie wigilijne. Podobnie jak w roku po-
przednim spotkanie mia³o miejsce w restauracji
„Ribs of Vienna“.
W klimat œwi¹teczny wprowadzi³ wszystkich
zgromadzonych zaproszony przez nas œpiewak
operowy Aleksander Pinderak, który przy dŸwiê-
kach gitary zaœpiewa³ najpiêkniejsze bo¿onaro-
dzeniowe kolêdy i pastora³ki. Fotoreporta¿ na
stronie 8. 

Koncert Noworoczny

10.01.2016
10 stycznia 2016r. o godzinie 19:00 
w Klaviergalerie odby³ siê kolejny 61 koncert 
z cyklu „Muzyka i Technika“. Fotoreporta¿ na
stronie 6.

Wyk³ad Krzysztofa D¹browskiego

w Polskiej Akademii Nauk

04.02.2016
4 lutego 2016 r. o godz.19:00 w siedzibie Polskiej
Akademi Nauk przy Boerhaavegasse 25 odby³
siê wyk³ad kol. Krzysztofa D¹browskiego.
Temat odczytu: Okablowanie Turcji. Polscy emi-
granci w Turcji.
Dyrektor Centrum, prof. dr Bogus³aw Dybaœ
powita³ licznie zgromadzonych goœci i przedsta-
wi³ referenta. Krzysztof Dabrowski wyg³osi³ 
w Centrum szereg odczytów, tak ¿e sta³y siê one
ju¿ tradycj¹ wywodz¹c¹ siê ze wspó³pracy
Centrum Naukowego Polskiej Akademii Nauk ze
Zwi¹zkiem Polskich In¿ynierów i Techników 
w Austrii. 
Odczyt rozpocz¹³ siê od przypomnienia historii
Polski w XIX w., zaborów które pozbawily Polskê
niepodleg³oœci i powstañ, których klêski powodo-
wa³y kolejne fale emigracji. Pomimo, ¿e wiêk-
szoœæ in¿ynierów i techników Polskich stara³a siê 
o osiedlenie w zachodniej Europie w Tucji istnia³a
spora grupa polskich emigrantów. Wielu z nich
by³o nie tylko in¿ynierami lub technikami ale
tak¿e wojskowymi. Polacy pracowali przy budo-
wie linii telegraficznych, kolei, byli zatrudnieni 
w kopalniach i zajmowali siê unowoczeœnieniem
gospodarki rolnej. 
Spoœród nich najbardziej znanymi i zas³u¿onymi
byli Karol Brzozowski i Franciszek Sokulski. 
Karol Brzozowski kierowa³ m.in. budow¹ linii tele-
graficznych z Istambu³u do Europy, pracowa³ 
w zarz¹dzie lasów na Ba³kanach i jako geodeta
w Kurdystanie. Oprócz tego dokona³ szeregu
interesuj¹cych odkryæ archeologicznych i pisywa³
regularnie do prasy polskiej i francuskiej. 

Z ¿ycia VPI

Imprezy VPI w 2015/2016 roku



Chc¹c zapewniæ dzieciom wykszta³cenie w pols-
kiej szkole powróci³ w póŸniejszym wieku do
Galicji. 
Franciszek Sokulski wyemigrowa³ najpierw przez
Prusy do Francji i tam aktywnie dzia³a³ w To-
warzystwie Demokratycznym. W latach 1848-49
bra³ udzia³ w powstaniu wêgierskim i wspó³dzia³a³
w przeciwstawianiu siê rosyjskiej propagandzie
panslawistycznej na Ba³kanach. 
W 1860 roku osiedli³ siê w Istambule gdzie by³
pocz¹tkowo korespondentem prasy francuskiej.
Nastêpnie przez wiele lat kierowa³ ró¿nymi pro-
jektami technicznymi, w pierwszym rzêdzie bu-
dow¹ linii telegraficznych, gdzie zatrudnia³ pols-
kich specjalistów. Równie¿ i on powróci³ w póŸ-
niejszym wieku do Polski (na teren Galicji). 
Celem odczytu by³o nie tylko przedstawienie
losów i osi¹gniêæ tych znanych osobistoœci ale
równie¿ i ogólnej sytuacji Polaków pod zaborami
i polskich emigrantów na terenie Turcji w XIX w.
Oprócz tego prelegent przedstawi³ w skrócie roz-
wój techniczny telegrafów. W koñcz¹cej odczyt
dyskusji pad³o wiele interesuj¹cych uwag i pytañ.
Na zakoñczenie prof. dr Bogus³aw Dybaœ po-
dziêkowa³ obecnym i zaprosi³ wszytkich do bufe-
tu na t³ustoczwartkowe p¹czki, oczywiœcie razem
z lampk¹ dobrego wina. 

Klub VPI

15.04.2016
15 kwietnia odby³o siê spotkanie klubu VPI,
podczas którego o tajnikach swojej pracy, swoich
publikacjach ksi¹¿kowych i nie tylko opowiedzia³
zgromadzonym pan Jacek Cygan.
Ten interesuj¹cy wieczór z zaproszonym przez
nas polskim autorem tekstów piosenek, poet¹,
scenarzyst¹, autorem musikalowym, jurorem 
i organizatorem festiwali muzycznych mia³ miejs-
ce w naszej siedzibie.

Powitanie lata

02.07.2016
Fotoreporta¿ na stronie 9 dokumentuje jak bawi-
liœmy siê w towarzystwie DJ Siwego (£ukasza
Tuszyñskiego) na ognisku w bie¿¹cym roku roku.
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Wra¿enia z koncertu „polscy kompozytorzy“

Koncert odby³ siê w Sali Sobieskiego w Polskiej
Akademii Nauk, w Wiedniu, dnia 13 paŸdziernika
2015. 
Na osobiste zaproszenie Pani arch. Bo¿eny
Prochaska mia³em sposobnoœæ ponownie wzi¹æ
udzia³ w specjalnym koncercie fortepianowym,
zorganizowanym przez Stowarzyszenie polskich
In¿ynierów w Austrii i poœwiêconym wy³¹cznie
muzyce polskich kompozytorów. Jako solista
wyst¹pi³ Marcin Dominik G³uch (Szwecja).
Jak mo¿na by³o przeczytaæ w programie jest on
jednoczeœnie kompozytorem, dyrygentem, orga-
nizatorem festiwali i docentem.

Ja, jako hobbysta-pianista i pilny s³uchacz wie-
czornych koncertów podziwia³em jego wirtuo-
zowskie wykonanie kolejnych punktów progra-
mu. Osobiœcie chêtnie wys³ucha³bym wiêcej
utworów nieznanych w Austrii kompozytorów. 
Z tego punktu widzenia blok znanych powszech-
nie utworów Chopina, zbyt czêsto przeze mnie
ju¿ s³uchanych w znakomitych wykonaniach, nie-
potrzebnie by³ a¿ tak d³ugi.
Na zakoñczenie us³yszeliœmy liczne w³asne kom-
pozycje tego znakomitego pianisty, a wiêc muzy-
kê wspó³czesn¹, napewno genialn¹, mnie osobi-
œcie niestety brakuje zrozumienia dla takiego
rodzaju twórczoœci. Szkoda.
Publicznoœæ (eleganccy akademicy) przyjaŸnie
oklaskiwa³a wykonawcê.         Günther Strnadt
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10.01.2016 godz. 19.00 – Koncert Noworoczny
VPI – Kaisersaal, Klaviergalerie,
Kaiserstraße10, 1070 Wiedeñ

61 Koncert cyklu „Muzyka i Technika“

Pocz¹tki cyklu koncertów pod nazw¹ „Muzyka 
i Technika“ siêgaj¹ roku 2006. W tamtych latach
dzia³o siê w tym zakresie bardzo wiele. 7 do 8
koncertów rocznie wymaga³o tak¿e wy¿szych
dotacji, ni¿ otrzymuje obecnie Stowarzyszenie
polskich In¿ynierów i Techników w Austrii. Tym
samym wówczas Stowarzyszenie mog³o poma-
gaæ wiêkszej iloœci studentów, ni¿ czyni to obec-
nie, a w³aœnie ta pomoc oraz walory integracyjne
by³y celem dla którego powsta³ projekt. 

Niemniej i tym razem zagoœcili u nas bardzo
m³odzi, wyj¹tkowo utalentowani muzycy, których
nie mogliœmy w ¿adnym wypadku wynagrodziæ
stosownie do ich umiejêtnoœci. Proœba o wolne
datki na koncert trafia niestety tylko do niewielkiej
iloœci s³uchaczy, a przy zrozumieniu celu koncer-
tów mog³aby dawaæ szansê dla pozytywniej
wygl¹dajacego honorarium dla wykonawców. 

Koncert wprowadzi³ wszystkich obecnych 
w przyjemny i radosny nastrój. Ju¿ sama pre-
zencja sceniczna wykonawców wywo³a³a este-
tyczne i mi³e skojarzenia. 
Dodatek taneczny oraz bardzo dobra gra aktors-
ka doda³a uroku wykonywanym ariom, co z kolei
mia³o oczywiœcie wp³yw na burze oklasków,
okrzyki zachwytu i wprawi³o wszystkich obec-
nych w czaruj¹cy nastrój karnawa³owych nocy.

Zgodnie z programem koncert rozpoczê³a
wstawka pianistyczna. Mennan Berveniku z Ko-
sowa, obdarzony du¿¹ m³odzieñcz¹ werw¹
wykona³ Mocartowsk¹ Sonatê a-moll, KV 310, 
a po niej Impromptu f-moll op. 142 nr 4 Franza
Schuberta. 

Tym krótkim wystêpem potrafi³ przekazaæ
publicznoœæi ile zapa³u do pracy i talentu nale¿y
posiadaæ, aby uzyskaæ technikê i umiejêtnoœæ
interpretacji trudnej klasyki.

W koktailu muzycznym który rozpocz¹³ siê po
czêœci pianistycznej znalaz³y siê  najpierw pieœni
po³udniowo-amerykañskie, specjalnoœæ Juliana
Alberto Henao Gonzaleza (Kolumbia), a wiêc
Carlos Gardel, Virgilio Exposito, Carlos Gusta-
vino i oczywiœcie wszystkim znana Granada -
Augustina Lara. Melodyka zachwyca, mo¿na
tego s³uchaæ bez koñca. 
Mennan Berveniku akompaniowa³ ju¿ do koñca
koncertu, wykona³ to po mistrzowsku, stwarzaj¹c
delikatne t³o muzyczne podkreœlaj¹ce liryczn¹
barwê g³osu zarówno sopranistki jak i tenora.

Powszechnie znane arie z oper i operetek,
walce, pieœni klasyczne wykonywane przez
Jekaterinê Michai³ow¹ (urodzon¹ i wykszta³con¹
w Petersburgu) oraz przez dobrze ju¿ nam zna-
nego Juliana Henao (obecnie wystêpuj¹cego 
w wielu rolach w operach wystawianych w wie-
deñskim „Theater an der Wien”) stanowi³y bardzo
interesuj¹cy, ¿ywy i wywa¿ony program. Wstawki
koloraturowe Jekateriny zachwyca³y s³uchaczy.

Publicznoœæ reagowa³a ¿ywio³owo.

Jekaterina zachwyci³a prezentacj¹ dwóch pieœni
Rachmaninowa, jej piêkny liryczny sopran kolo-
raturowy wraz z wykonaniem w jêzyku rosyjskim
rozmarzy³y publicznoœæ. 
Duety uzupe³nia³y siê tembrem g³osów, a dodatki
taneczne rozbuja³y oko i wyobraŸniê przypomi-
naj¹c ¿e nie tylko chlebem i miodem ¿yje dusza
ludzka. 

Udany wieczór

Zapraszamy na nastêpne koncerty.

Organizatorem od roku 2006 jest (by³a Sekretarz
Generalna Stowarzyszenia polskich In¿ynierów i
Techników w Austrii) mgr in¿. arch. Bo¿ena
Prochaska – autorka niniejszej recenzji.
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Osi¹gniêcia naszych kole¿nek i kolegów 

Wiosenny sobotni koncert



PORY ROKU

… wiosna, lato, jesieñ, zima …, d³ugo

bêdzie co wspominaæ! 

W sobotê 9 kwietnia 2016 roku w Festsaal
Kulturzentrum w Wr. Neudorf, w tzw. Starym
Ratuszu – po raz drugi ju¿ - po zesz³orocznym
sukcesie odby³ siê wspania³y koncert zorganizo-
wany przez Damê Polonii austriackiej DI Barbarê
Vecer.
Inicjatorka, intendentka wraz z „Danziger Club in
Österreich“, wspó³organizatorem imprezy zapro-
si³a do Austrii m³odych artystów z Akademii
Muzycznej w Krakowie – skrzypaczkê Annê
Gêgotek, wiolonczelistê Paw³a Czarakcziewa 
i pianistkê Dominikê Grzybacz.
Wykonali oni brawurowo utwory Jana Sebastiana
Bacha, ma³o popularnego w zachodniej Europie
Juliusza Zarêbskiego, wszak polski akcent zaw-
sze winien byæ, Ludwika van Beethovena oraz –
po przerwie – Maurycego Ravela.
Jako – wczeœniej zapowiadana – „niespodzian-
ka” wyst¹pi³ Marcin Konieczkowicz w repertuarze
jazzowym, porywaj¹co graj¹cy na saksofonie,
wraz z udzia³em wiolonczelisty. Wys³uchaliœmy
„My one and only love” Guy Wooda.
M³odzi muzycy, pe³ni temperamentu i werwy,
wype³nili muzyk¹ ca³y ratusz wychodz¹c ni¹
daleko jeszcze poza jego mury. Piêkna zabytko-
wa sala z 16 wieku, z freskiem starego motywu
okolicy Wiener Neudorf, ze wspania³ymi ¿yran-
dolami, malownicz¹ scen¹ i wiosennym
pejza¿em za oknem ... Wszyscy razem, wszyst-
ko razem tworzy³o niezwyk³¹ atmosferê, by³o
uczt¹ dla duszy i cia³a. Ca³oœæ dope³nia³y cztery
obrazy wspó³autorstwa Barbary Vecer z Waleri¹
K., które zosta³y poddane licytacji, a dochód ze
sprzeda¿y zosta³ przekazany na honoraria
m³odych artystów. Szczêœliwym posiadaczem
jednego z obrazów zosta³ prezes VPI Józef
Buczak, trzy pozosta³e zakupi³a gmina Wiener
Neudorf.
Barbara Vecer pe³ni rolê mecenasa, trzeba
dodaæ, ¿e do tego konieczna jest odwaga, rolê

tak wa¿n¹ ju¿ od staro¿ytnoœci, a coraz rzadziej
pe³nion¹. Promuj¹c m³odych nieznanych
artystów, którym wystêp w Austrii mo¿e otworzyæ
drogê do miêdzynarodowej kariery, jak to mia³o
miejsce choæby w przypadku Chopina. Jak ³atwo
wszak zapraszaæ osoby o znanych nazwiskach,
które przyci¹gn¹ ³atwo publicznoœæ. Mierni
re¿yserzy, jeœli chc¹ zaistnieæ, a s¹ wystar-
czaj¹co inteligentni szukaj¹ bogatych producen-
tów, by zaprzêgn¹æ do roli znanych aktorów.
Wszak to sukces murowany! Tzw. temat samo-
graj. Aby ryzykowaæ trzeba mieæ odwagê, ale te¿
poczucie wartoœci zarówno w³asnej jak i tych,
których wybiera siê na koncert. Jeœli Billy Wilder
nie by³by tak wspania³ym re¿yserem to i tak
przeszed³by do historii kina jako „odkrywca” –
niemal¿e na miarê Kolumba – boskiej Marylin
Monroe, Andrzej Wajda Krystyny Jandy etc.
Oficjalnego otwarcia imprezy dokona³ burmistrz
Wiener Neudorf Herbert Janschka, nastêpnie –
wraz z Barbar¹ Vecer – wieczór prowadzi³ radny
gminy do spraw kultury Nicolaus Patoschka.
Polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne 
w Wiedniu by³o reprezentowane w osobie 
I Radcy ambasady, konsula mgr Kazimierza
Fordona z ma³¿onk¹. Publicznoœæ nagrodzi³a
zarówno artystów jak i organizatorów gromkimi
brawami. Barbara Vecer za wspania³¹ imprezê
otrzyma³a z r¹k radnego gminy Nicolausa
Patoschki piêkny bukiet kwiatów oraz od zespo³u
muzycznego wspania³y bukiet tulipanów prze-
wiezionych z Polski. Podkreœliæ nale¿y obecnoœæ
mediów austriackich – TV Wiener Neudorf oraz
NÖN.
Na zakoñczenie urocza, pe³na energii i twórcze-
go wigoru organizatorka, zaprosi³a wszystkich do
bufetu. Przy „winie i chlebie” bogaty wra¿eniami
wieczór przed³u¿y³ siê o rozmowy nocne
Polaków i Austriaków, a tak¿e studenckiej pary
Cezar i Naomi z Meksyku, fanów muzycznych 
z Wiednia. Cz³onkowie Clubu, licznie reprezento-
wani, pozostali te¿ a¿ do zamkniêcia Ratusza.

Marzanna Danek
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Polskie œlady w Wiedniu

POWRÓT Ossoliñskiego na Mayerhofgasse w Wiedniu
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Polskie œlady w Wiedniu

W jesiennej m¿awce pod¹¿am energicznie, by
zd¹¿yæ na ods³oniêcie pami¹tkowej tablicy ku
czci by³ego prefekta Nadwornej Biblioteki Cesar-
skiej Józefa Maksymiliana hr. Ossoliñskiego
herbu Topór, (1748-1826). Jest czwartek,
15.10.2015, po po³udniu. Mam du¿¹ satysfakcjê,
¿e w koñcu tablica zosta³a zamontowana na
obecnej kamienicy, w miejscu, w którym Osso-
liñski mieszka³ od 1798 roku a¿ do œmierci, 
w 4 dzielnicy Wiednia, przy Mayerhofgasse nr 8.
Jest to w pobli¿u s³ynnego gimnazium „There-
sianische Akademie” przy ul. Favoritenstrasse,
za³o¿onej i dzia³aj¹cej dziêki cesarskiej fundacji
Marii Teresy, gdzie pocz¹tkowo szkolono ch³op-
ców pochodzenia arystokratycznego. Od 1849 r.
by³a ju¿ ogólniedostêpna, ale dopiero od
1989/1990 r. p³eæ ¿eñska zosta³a dopuszczona
do nauki w niej. 
Ta tablica to jedyny œlad w Wiedniu po tym
patriotycznym Polaku, umiejêtnie staraj¹cym siê
o zachowanie kultury polskiej i to¿samoœci naro-
dowej w okresie zaborów. Za³o¿ona przez niego
w roku 1817 fundacja rodzinna „Ossolineum”
przetrwa³a do 1946 r. we Lwowie. Po zakoñcze-
niu II wojny œwiatowej, 1/3 zbiorów bibliotecznych
zosta³a przewieziona do Wroc³awia, do powsta-
³ego tu póŸniej Zak³adu Narodowego im.
Ossoliñskich, który w 1995 r. otrzyma³ prawa
publiczne. Obecnie te dwie rozdzielone instytucje
wspó³pracuj¹ ze sob¹.
JM. Ossolinski zas³u¿y³ siê bardzo austriackiemu
narodowi i jego kulturze w czasie swojej funkcji
prefekta, któr¹ piastowa³ od 1809 r., m.in. odzys-
kuj¹c zbiory Biblioteki Cesarskiej po rabunku
przez wojska francuskich w czasach napoleoñskich.
Grób JM. Ossoliñskiego uleg³ zniszczeniu w trak-
cie likwidacji cmentarza katolickiego - „Matzleins-
dorfer” w 10 dzielnicy Wiednia, w roku 1854.
Zdumiewaj¹ce jest, ¿e nie znalaz³ siê nikt, kto
zatroszczy³by siê o przeniesienie szcz¹tków za-
s³u¿onego rodaka na nowy Zentralfriedhof, w 11
dzielnicy Wiednia. Równie¿ oryginalne budynki
mieszkalne hrabiego przy Mayerhofgasse nr 6 
i 8, zosta³y zast¹pione przez nowoczesne kamie-
nice czynszowe. Zachowa³ siê jedynie budynek
jego letniego pa³acu „Braitner” w Baden k.
Wiednia oraz portret, który wisi w gabinecie

obecnej naczelnej dyrektorki Austriackiej
Biblioteki Narodowej.  
W tym momencie myœlê o tych, którzy siê przy-
czynili do zrealizowania mojej  idei uczczenia
pamiêci zapomnianego JM. Osoliñskiego.  
Idea zrodzi³a siê po odczycie p. Mag. Ewy Hüttl-
Hubert w Stacji Naukowej PAN-u w marcu 2013
r., która sama zaproponowa³a, aby w zwi¹zku 
z przebudow¹ dworca kolejowego „Südbahnhof”,
staraæ siê o nazwanie imieniem JM. Ossoliñ-
skiego jednej z nowopowstaj¹cych ulic i placów.
Idei, która mia³a zadoœæuczyniæ sukcesywnemu
zapomnieniu jego osoby i jego zas³ug w Wiedniu,
w ci¹gu prawie 189 lat od jego œmierci.
Mimo podjêtych starañ ze strony Stacji Naukowej
PAN u w³adz 10 dzielnicy Wiednia „Favoriten” 
w tej sprawie, przy uzasadnieniu jego zwi¹zku 
z obecn¹ dzielnic¹, nie uzyskano pozytywnego
ich za³atwienia.
I tak powstala u autorki myœl wykonania tablicy
pami¹tkowej w miejscu jego zamieszkania, przy
Mayerhofgasse, tym bardziej ze mia³am ju¿
pewne doœwiadczenie przy realizacji tablicy
Gejzy Bukowskiego w Wiedniu (2008 r.).  
Wyrazy wdziêcznoœci nale¿¹ siê austriackiej
w³aœcicielce kamienicy za jej zgodê na monta¿
tablicy, jak równie¿ polskim wykonawcom 
z Krakowa: prof. Czes³awowi DŸwigajowi za bez-
interesowny projekt i nadzór nad wykonaniem
popiersia JM. Ossolinskiego oraz artyœcie-kamie-
niarzowi mgr Januszowi Chwajo³owi. Nastêpnie
prof. dr Bogus³awowi Dybasiowi za koñcowe
przejêcie realizacji przedsiêwziêcia i jego wspó³-
pracownikom w Stacji Naukowej PAN oraz in¿.
St. Popkowi za bezproblemowe zamontowanie
tablicy na fasadzie budynku. 
Nale¿y wspomnieæ tak¿e kol. DI Krzysztofa
D¹browskiego oraz Mag. Andrzeja Lecha, którzy
s³u¿yli nam dorywcz¹ pomoc¹ przy pracach kom-
puterowych lub pomiarach in situ. 
Pokrycie kosztów finansowych tablicy przejê³o
Ossolineum z Wroc³awia, a monta¿ – Ambasada
Polski w Austrii. 
Na ods³oniêcie tablicy przybyli z Polski przedsta-
wiciele Ossolineum w osobach wicedyrektora dr
Mariusza Dworsatschka i cz³onków rady nauko-
wej prof. El¿biety Dzikowskiej oraz prof. dr St.

POWRÓT Ossoliñskiego na Mayerhofgasse w Wiedniu
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Polskie œlady w Wiedniu

Waltosia. Zgromadzili siê przedstawiciele Amba-
sady RP w Austrii: I Radca Monika Szmigel-
Turlej; Austriackiej Biblioteki Narodowej: Dr.
Alfred Schmid i Kartin Jilek; Samorz¹du czwartej
dzielnicy Wiednia: p. Leopold Plasch; Austriaccy
goœcie, m.in.: Dr. Jakub Forst de Battaglia; Polo-
nii: m.in. hr. Halina i Mieczys³aw Ledóchowscy,
DI Teresa Kopeæ, mag. Andrzej Lech, dr. Liliana
Niesielska, mgr in¿. Krystyna Vessely, p.
Krystyna i St. Chmielewscy.
Okolicznoœciowe mowy wyg³osili prof. dr B.
Dybaœ, M. Szmirgel-Turlej, prof. dr St. Waltoœ
oraz Leopold Plasch. Do ods³oniêcia tablicy
poproszono DI Barbarê Vecer, dr M. Dworsa-
tschka, przedstawicieli Austriackiej Biblioteki
Narodowej oraz p. L. Plascha.
Po ods³oniêciu tablicy, w drugiej czêœci uroczys-
toœci, odby³y siê w Stacji Naukowej PAN-u wy-
k³ady Dr. Ewy Hüttl-Hubert, pt.: „Warum beschäf-
tigen wir uns heute mit einer Person wie Osso-
linski” („Dlaczego zajmujemy siê dzisiaj tak¹
osob¹ jak Ossoliñski”) oraz prof. El¿biety Dziko-
wskiej i dr Agnieszki Jaskulskiej, pt. „ Mittelost-
europa in Texten von Joseph Maximilian Graf von
Ossolinski” („Europa Œrodkowa w tekstach hr.
Józefa Maksymiliana Ossoliñskiego”).
Koncert wiolonczelistki Weroniki Struga³ zakoñ-
czy³ czêœæ oficjaln¹ uroczystoœci. 

Czes³aw DŸwigaj urodzi³ siê w 1950 r. w Nowym
Wiœniczu. Tam w 1971 r. ukoñczy³ Liceum Sztuk
Plastycznych. W 1977 r. uzyska³ dyplom na Wy-
dziale RzeŸby Akademii Sztuk Piêknych w Kra-
kowie oraz aneks z Grafiki Ksi¹¿ki. Profesor
zwyczajny, prowadzi Pracowniê RzeŸby ASP na
w Krakowie. Kierownik Katedry Sztuki na Kato-
lickim Uniwersytecie w Ru¿omberok (S³owacja),
w latach 1994-2011 wyk³adowca Uniwersytetu
Papieskiego im Jana Paw³a II w Krakowie.
Visiting professor kilku uczelni w Europie. 
W dorobku artystycznym ma kilkadziesi¹t pomni-
ków zrealizowanych na wszystkich kontynentach
œwiata, oko³o 600 medali, ponad 50 spi¿owych
port, a tak¿e szereg ca³oœciowych wnêtrz sakral-
nych, polichromii i witra¿y. Bra³ udzia³ w kilku-
dziesiêciu wystawach zbiorowych, mia³ kilkanaœ-
cie wystaw indywidualnych. Wyda³ trzy tomy poe-
tyckie, oraz opublikowa³ szereg krytycznych arty-
ku³ów o sztuce. Od 2002 roku sta³a ekspozycja

jego dorobku artystycznego znajduje siê w Mu-
zeum Ziemi Wiœnickiej, a od roku 2008 kilkadzie-
si¹t modeli jego monumentalnych prac mo¿na
ogl¹daæ na sta³ej ekspozycji w zamku Lubomir-
skich w Nowym Wiœniczu.
Wiele jego prac znajduje siê w zbiorach muzeal-
nych w Polsce i poza granicami kraju. 
Pracownia Kamieniarska Janusz Chwajo³ 
w Krakowie jest prowadzona przez obecnego
w³aœciciela firmy od 1972 roku. Wykonuje us³ugi
kamieniarskie z granitów, marmurów i piaskow-
ca. Wœród zrealizowanych zamówieñ znajduj¹
siê prace dla Czes³awa Mi³osza, Wis³awy
Szymborskiej, Stanis³awa Lema, S³awomira
Mro¿ka, Piotra Skrzyneckiego, a tak¿e dla wielu
innych wybitnych krakowian i Polaków.
W pracowni kamieniarskiej Janusza Chwajo³a po-
wsta³y te¿ p³yty pami¹tkowe: Sprawiedliwym Wœród
Narodów Œwiata (Cmentarz ¯ydowski Remuh 
w Krakowie), 8 Pu³ku U³anów Ksiêcia Józefa Ponia-
towskiego (Kolegiata œw. Anny w Krakowie), 500-
lecia konsekracji koœcio³a w Raciborowicach czy
400-lecia parafii œw. Anny w Bobinie. 
Mistrz Kamieniarski Janusz Chwajo³ od lat jest
Starszym Cechu Rzemios³ Budowlanych w Kra-
kowie, by³ Prezesem Izby Rzemieœlniczej, przez
dwie kadencje pe³ni³ mandat Radnego Miasta
Krakowa, a obecnie jest te¿ Spo³ecznym Dorad-
c¹ Prezydenta Miasta Krakowa do spraw przed-
siêbiorczoœci. Wyszkoli³ 18 uczniów w zawodzie
kamieniarskim.
Wspó³pracuje z wieloma artystami, takimi jak
Czes³aw DŸwigaj, Jan Tutaj, Wies³aw Domañski
(wszyscy z krakowskiej Akademii Sztuk Piêknych).
Za swoj¹ pracê spo³eczn¹ Janusz Chwajo³ zosta³
odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski, a Prezes Zwi¹zku Rzemios³a Polskie-
go wrêczy³ mu Szablê Jana Kiliñskiego, najwy¿-
sze odznaczenie rzemieœlnicze.
Jako swoje najwa¿niejsze prace Janusz Chwajo³
wskazuje grobowiec Sióstr Mi³osierdzia Bo¿ego
w krakowskich £agiewnikach, sarkofag oo. Pau-
linów w Panteonie Narodowym na Ska³ce oraz
grobowiec Kawalera Maltañskiego Stanis³awa
Osmendy w Miechowie.

Tekst: DI Barbara Vecer

Zdjêcia: Andrzej Solnica/ Ossolineum

Wr. Neudorf, 05.01.2016



Ubieg³oroczny paŸdziernik by³ bogaty w wyda-
rzenia historyczno–kulturowe dotycz¹ce tak¿e
Polonii ¿yj¹cej w Austrii, a to m.in. ods³oniêcie
tablicy pami¹tkowej prefekta  Biblioteki Cesar-
skiej Józefa Maksymiliana hr. Ossoliñskiego 
w Wiedniu, Multikulturowy Festyn w Wr. Neudorf
oraz uroczystoœæ uczczenia ofiar Obozu Koncen-
tracyjnego w Guntramsdorf z udzia³em Prezyden-
ta Austrii, przedstawicieli rz¹du i lokalnych w³adz.

Festyn otwartych garnków w Wr. Neudorf
Po raz czwarty ju¿ w 2015 r. Gmina Wr. Neudorf,
zorganizowa³a 25.paŸdziernika wielokulturowy
„Festyn otwartych garnków”, w którym wziê³o
udzia³ szereg narodowoœci ¿yj¹cych w na jej
terenie. Mo¿na by³o skosztowaæ specjalnoœci 
z Syrii, Grecji, Turcji, Chin, USA, Kolumbii, Austrii
... a tak¿e Polski. Kuchnia polska by³a bogato
reprezentowana przez 2 stoiska, gdzie dwie
mistrzynie: p. Ewa Lewandowska i p. Maryla
Lech czêstowa³y œwietnymi pierogami i ¿eberka-
mi z kapust¹ oraz s³awnym ju¿ polskim piwem 
z pestek dyni, marki CORE. Plakaty i foldery pro-
mowa³y nasz kraj.
Obecnych powita³ burmistrz p. Heribert
Janschka, który podkresli³ wa¿n¹ rolê œwiadomie
reprezentowanej w Wr. Neudorf kultury innych
krajów. Przedstawicielki gminy z „Inklusion
Team” –  Angela Gredler i Karin Hassan powita³y
zebranych goœci, a szczególnie licznie przyby³e
polskie dzieci. 
I tym razem dzieci ucz¹ce siê j. polskiego 
w szko³ach Dolnej Austrii i Burgenlandu wyst¹pi³y
z wspóln¹ zabaw¹ muzyczn¹ pod kierownictwem
p. Marzanny Danek, przy udziale obu austriaczek
z „Inklusion Team”.
Wyst¹pili te¿ tu lubiani artyœci Timna Brauer 
z partnerem Eliasem Meri. Kolejny festyn plano-
wany jest za 2 lata, a wiêc daje mo¿liwoœæ przy-
gotowania i prezentacji bogatszego  programu
Polonii np. o pokaz strojów ludowych .
Polacy mieszkaj¹cy w Wr. Neudorf, Mödlingu 
i okolicy dok³adaj¹ du¿ych starañ, by utrzymywaæ
ten wyj¹tkowy dialog integracyjny. Aby polskie
dzieci mog³y uczyæ siê jêzyka ojczystego w przy-
jaznej atmosferze.  

Barbara Vecer
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Imprezy integracyjne

Festyn otwartych garnków  
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Jak ju¿ w ci¹gu ostatnich 20 lat tak i w dniu
30.10.2015 na terenie by³ego obozu koncentra-
cyjnego KZ-Guntramsdorf odby³a siê uroczy-
stoœæ uczczenia pamiêci zakatowanych tam
ofiar.
Na t¹ uroczystoœæ przybyli tym razem honorowi
goœcie w osobie prezydenta Austrii dr Heinza
Fischera z przedstawicielk¹ rz¹du pani¹ Gabriele
Heinisch-Hosek, minister do spraw nauki i wy-
kszta³cenia, a tak¿e ambasador Rzeczypospo-
litej Polskiej mgr Artur Lorkowski. W swoim prze-
mówieniu Prezydent Fischer stwierdzi³, ¿e o ile
Austriê jako kraj mo¿na w jakimœ stopniu uwa¿aæ
za ofiarê hitleryzmu o tyle wœród jej spo³eczeñst-
wa by³y nie tylko ofiary ale równie¿ i sprawcy
zbrodni. 
Prezydent swoj¹ obecnoœci¹ da³ wyraz g³êbokie-
go wspó³czucia i szacunku dla ofiar obozu kon-
centracyjnego oraz dowód uznania dla dzia³alno-
œci lokalnej grupy Komitetu Mauthausen. 
Ten rok by³ rówoczeœnie 10-letnim jubileuszem
za³o¿enia tej lokalnej pozapartyjnej i neutralnej
œwiatopogl¹dowo grupy Komitetu Mathausen
„KZ-Gedenkverein Guntamsdorf-Wiener Neu-
dorf”, która systematycznie organizuje uroczysto-
œci dla zachowania pamiêci o ofiarach zamordo-
wanych w jednej z 49-u filii obozu Mathausen 

w Austrii, w Guntramsdorf. Obóz ten zosta³ prze-
niesiony w 1943 roku do Wr. Neudorf. Informacje
o Stowarzyszeniu mo¿na znaleœæ pod adresami:
www.gedenkverein.at oraz
www.facebook.com/gedenkverein. 
Uroczystoœæ odby³a siê na terenie by³ego obozu
w Neu Guntramsdorf przy Industriestrasse.
Dodatkowo zosta³a ona uœwietniona inscenizacj¹
ciesz¹cej siê powodzeniem sztuki pt. „Eichmann”
w wykonaniu aktorów „Stadttheater” z Linzu. 
Po raz pierwszy uda³o siê nawi¹zaæ kontakt 
z jeszcze ¿yj¹cymi polskimi wiêŸniami obozu 
i tak na uroczystoœæ przybyli 90-letni p. Roman
W¹¿ z Warszawy z ma³¿onk¹. Ich historiê przed-
stawi³ obecnym p. Ambasador RP mgr Artur
Lorkowski. Dzieñ wczeœniej p. Roman W¹¿ sam
opowiedzia³ swoj¹ historiê uczniom trzecich 
i czwartych klas NMS w Guntramsdorf. 
Zaproszeni mieszkañcy Guntramsdorf jak i z
innych gmin mogli w ten sposób  okazaæ swój
wyraz protestu przeciw polityce wojny, rasizmu 
i nietolerancji.

Barbara Vecer

Krzysztof D¹browski

Zdjêcia otrzymane z Gedenkverein 

publikujemy za ich zgod¹. 

Dziêkujemy 

Uroczystoœci ku czci ofiar hitleryzmu

Uroczystoœæ uczczenia pamiêci ofiar na terenie by³ego 
KZ-Guntramsdorf/Mödling
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Uroczystoœci ku czci ofiar hitleryzmu

Pan Roman W¹¿ w trakcie sk³adania wieñca
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Politechnika Warszawska 
Europejska Federacja Polonijnych
Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych 
Konferencja Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych  

PRZES£ANIE XXV KONGRESU
TECHNIKÓW POLSKICH 
i III ŒWIATOWEGO ZJAZDU
IN¯YNIERÓW POLSKICH

XXV Kongres Techników Polskich (XXV KTP)
odbywaj¹cy siê wspólnie z III Œwiatowym
Zjazdem In¿ynierów Polskich (III ŒZIP), we
Wroc³awiu (16-18.06.2016 r.) ma na celu podkre-
œlenie jednoœci polskich in¿ynierów mieszkaj¹-
cych i pracuj¹cych zarówno w Polsce jak i poza
ni¹. Jest to równie¿ nawi¹zanie do tradycji 
I Zjazdu Techników Polskich, który odby³ siê 
w 1882 r. w Krakowie, na który przyjechali
in¿ynierowie z trzech zaborów oraz z emigracji. 
Uczestnicy XXV KTP i III ŒZIP, polscy in¿yniero-
wie przybyli z ca³ego kraju i z zagranicy, stwier-
dzaj¹, i¿ przed Polsk¹ stoj¹ ogromne zadania
cywilizacyjne. W ich wype³nianiu uczestniczy
spo³ecznoœæ techniczna, podobnie jak czynili to
nasi poprzednicy w XIX i XX stuleciu. 
Wobec rewolucji cyfrowej i czwartej rewolucji
przemys³owej (Industria 4) wielkiego znaczenia
nabiera odpowiednia strategia rozwojowa.
Dlatego œrodowisko techniczne z zadowoleniem
przyjê³o Plan Na Rzecz Odpowiedzialnego Roz-

woju (plan premiera Morawieckiego). Uczestnicy
XXV KTP i III ŒZIP wyra¿aj¹ przekonanie i ocze-
kuj¹, i¿ wnioski z bogatych merytorycznie sesji
plenarnych i konferencji naukowo-technicznych
bêd¹ uwzglêdnione w dalszych pracach nad tym
Planem. Jego realizacja bêdzie bowiem wyma-
ga³a wspó³dzia³ania ró¿nych œrodowisk zawodo-
wych. Bardzo wa¿n¹ rolê maj¹ do spe³nienia
twórcy techniki. Bez ich udzia³u trudno urzeczy-

wistniæ nawet najlepszy i najambitniejszy plan
nastawiony na skokowy prze³om gospodarczy.
Potrzebne jest stworzenie mechanizmów,
umo¿liwiaj¹cych wprowadzenie „gospodarki
opartej na wiedzy i informacji”, a nie tylko na
surowcach, zasobach naturalnych oraz taniej sile
roboczej. 
W tym celu nale¿y m.in.: byæ przygotowanym na
poniesienie ryzyka; wspieraæ przep³yw ludzi 
z przemys³u do nauki i z nauki do przemys³u
(doktoraty osób zatrudnionych w biznesie); wpro-
wadziæ finansowanie zespo³ów badawczych, 
a nie tylko okreœlonych tematów. 
Zadaniem dla rz¹du i parlamentu jest wiêc
wypracowanie bodŸców motywuj¹cych prze-
mys³owców do wykorzystania w praktyce
osi¹gniêæ polskiej myœli technicznej. Uczestnicy
XXV KTP i III ŒZIP popieraj¹ postulat zg³aszany
na wielu spotkaniach in¿ynierskich. Dotyczy on
zwiêkszenia nak³adów na naukê ze œrodków
bud¿etowych do 1% PKB. Praktyka wskazuje, ¿e
ta graniczna wartoœæ wyzwala po stronie biznesu
zdecydowany wzrost zainteresowania wspólnym
inwestowaniem w programy badawczo-rozwojo-
we. Przedsiêbiorcy, którzy korzystaj¹ z poten-
cja³u polskich uczelni i instytutów badawczych,
mog¹ byæ uprzywilejowani przez wsparcie 
w postaci ró¿nego rodzaju instrumentów finanso-
wych i podatkowych, pozwalaj¹cych obni¿aæ
koszty dzia³alnoœci. 
Szczególnego znaczenia nabiera edukacja, jako-
œæ kszta³cenia i prowadzenia badañ oraz zwi¹zki
i powi¹zania bazuj¹ce na istniej¹cych instytuc-
jach, uniwersytetach, inkubatorach przedsiê-
biorczoœci, centrach transferu technologii, produ-
centach itp. Szczególnie wa¿ne jest wspó³-
dzia³anie pañstwa i organizacji pozarz¹dowych 
w stworzeniu m³odym ludziom szans na rozwój
zawodowy oraz godny poziom ¿ycia. 
Doœwiadczenia ostatnich lat wskazuj¹, i¿ w kra-
jach, które odnios³y sukces rozwojowy, to pañst-
wo, odegra³o kluczow¹ rolê w powstaniu prze-

XXV Kongres Techników Polskich
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³omowych innowacji, takich jak komputer,
Internet, GPS czy np. telefonia komórkowa.
Internet nie powsta³by bez amerykañskiej Agencji
Zaawansowanych Badañ Obronnych (DARPA).
Polsce s¹ niezbêdne dobrze zdefiniowane zamó-
wienia rz¹dowe, które wynikaj¹ z naszych w³as-
nych specyficznych potrzeb, daj¹ce szanse roz-
woju badañ i technologii, które zaspokajaj¹c te
potrzeby, znalaz³yby równie¿ znacznie szersze
wykorzystanie w œwiecie – polska specjalnoœæ,
polska marka. W planowaniu rozwoju jest wiêc
wa¿ne, aby nasz kraj znalaz³ w³asne nisze tech-
nologiczne. Umo¿liwiaj¹ one wejœcie na rynek
zaawansowanych technologii bez koniecznoœci
konkurowania na ca³ym froncie technologicznym.
Polskie œrodowiska techniczne, uczelnie, instytu-
ty badawcze, instytucje biznesowe i stowarzy-
szenia, zarówno z kraju jak i z oœrodków polonij-
nych, oferuj¹ rz¹dz¹cym wspó³dzia³anie w reali-
zacji ambitnego programu nakierowanego na to,
co da sukces. 
W³aœciwe okreœlanie celów rozwojowych i za-
pewnienie mo¿liwoœci ich realizacji nie jest jedy-
nie funkcj¹ iloœci dostêpnych œrodków finanso-
wych, ale równie¿ jakoœci funkcjonowania syste-
mu zarzadzania w sektorze publicznym. Sposób
funkcjonowania tego systemu decyduje bowiem
w znacznej mierze o zdolnoœci do reagowania
pañstwa na strategiczne wyzwania pojawiaj¹ce
siê we wspó³czesnym œwiecie. 
Najlepszy plan bêdzie mia³ szanse na realizacjê,
jeœli zostanie zaakceptowany spo³ecznie. W tym
wzglêdzie rz¹dz¹cy powinni znacznie szerzej
skorzystaæ z ogromnego potencja³u merytorycz-
nego i doœwiadczenia niezale¿nych organizacji
pozarz¹dowych, inicjuj¹cych oraz inspiruj¹cych
swymi analizami i ekspertyzami, debatê publicz-
n¹ na temat strategii rozwoju pañstwa jak i po-
szczególnych dziedzin jego funkcjonowania. 

Przyk³adem takiej ekspertyzy jest raport „Energia
elektryczna dla pokoleñ” przygotowany przez
œrodowisko polskich elektryków (z inspiracji Sto-
warzyszenia Elektryków Polskich) z udzia³em
specjalistów z ró¿nych dziedzin nauki i techniki
(naukowców i praktyków) maj¹cych wp³yw na
bezpieczeñstwo energetyczne Polski w ujêciu
globalnym. 
Takich pog³êbionych merytorycznych analiz
sporz¹dzanych przez gremia techniczne repre-
zentuj¹ce ró¿norodne œrodowiska (akademickie,
instytutowe, gospodarcze i stowarzyszeñ nauko-
wo-technicznych) wypracowano ju¿ wiele.
Przysz³a pora, by rz¹dz¹cy zechcieli siê z nimi
zapoznaæ i zaprosiæ twórców techniki do ich
wspó³realizacji. W polityce pañstwa nawi¹zujemy
do historii Polski, z której jesteœmy dumni.
Integraln¹ jej czêœci¹ s¹ sukcesy wybitnych pols-
kich naukowców, in¿ynierów i wynalazców.
Wiedza o ich dokonaniach powinna dotrzeæ do
m³odego pokolenia. Miejscem, gdzie mog¹ j¹
poznaæ jest Muzeum Techniki i Przemys³u pro-
wadzone przez FSNT-NOT. Na tym Muzeum
wychowa³y siê pokolenia wspania³ych twórców
techniki. Uczestnicy XXV Kongresu Techników
Polskich i III Œwiatowego Zjazdu In¿ynierów
Polskich zwracaj¹ siê do w³adz RP o uczynienie
tej placówki Muzeum Narodowym i zapewnienie
niezbêdnego finansowania. 
Uczestnicy XXV KTP i III ŒZIP wyra¿aj¹ prze-
œwiadczenie, ¿e priorytetami najbli¿szego okresu
dzia³ania pañstwa powinno byæ tworzenie warun-
ków do inwestowania w edukacjê, naukê i rozwój
techniczny w powi¹zaniu z praktyk¹ przemy-
s³ow¹ i skorzystaniem z ogromnego potencja³u
oraz doœwiadczenia polskich in¿ynierów z kraju 
i zagranicy. 

Wroc³aw, 16-18 czerwca 2016 r.

XXV Kongres Techników Polskich
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Stra¿nik pamiêci historycznej

STRA¯NIK PAMIÊCI HISTORYCZ-
NEJ POLSKA – AUSTRIA
(tekst w oparciu o artyku³ POLONIKI
nr 1(252), str. 16 i 17) 

Aby uhonorowaæ, tych którzy w Austrii wykazuj¹

siê szczególnym zaanga¿owaniem w upamiêt-

nieniu historii narodu polskiego, radakcja pisma

„POLONIKA” wyst¹pi³a z inicjatyw¹ wyró¿nienia

tych osób, poprzez przyznanie im tytu³u

Stra¿nika Pamiêci Historycznej Polska-Austria. 

W zape³nionej Sali im. Króla Jana Sobieskiego
zebrali siê kandydaci nominowani do odznak
oraz licznie reprezentowani absolwenci
Uniwersytetu 3. Wieku w Austrii.
Specjalny okolicznoœciowy znaczek oraz stutuet-
kê z napisem „Stra¿nik Pamiêci Historycznej

Polska-Austria 2015” otrzyma³y osoby miesz-
kaj¹ce w Austrii z r¹k mgr S³awomira Iwanow-
skiego, naczelnego redaktora pisma Polonii
Austriackiej „ POLONIKA”. Nale¿a³y do nich: 

Prof. dr Bogus³aw Dybaœ, dyr. Stacji naukowej
PAN w Wiedniu, za przyczynienie siê do upami-
êtnienia osoby Józefa Maksymiliana Ossoliñ-
skiego h. Tenczyn (1748-1826), przy umieszcze-
niu tablicy pami¹tkowej przy ul.Mayerhofgasse 8,
w 4. dzielnicy Wiednia dn. 15.10.2015r.

DI Barbara Vecer, dzia³aczka polonijna, za inic-

jatywê i organizacyjne zaanga¿owanie w projekt

tablicy upamiêtniaj¹cej Józefa Maksymiliana

Ossoliñskiego. By³a to ju¿ druga tablica, pierw-
sz¹ dla geologa Gejzy Bukowskiego von
Stolzenburg (1858-1937) – w kwietniu 2008 roku
odznaczona ods³oni³a przy ul. Hansalgasse nr 3,
w 3. dzielnicy Wiednia.

Anna Lehr-Sp³awiñska, ³¹czniczka AK z Pow-
stania Warszawskiego, by³a wiêŸniarka niemie-
ckiego KZ – Oberlangen, za niestrudzone prze-
kazywanie wiedzy i wspomnieñ o Powstaniu
Warszawskim.

Wojciech Lehr-Sp³awiñski, ¿o³nierz AK, by³y
wiêzieñ KZ w P³aszowie (Kraków) za upamiêt-
nianie dzia³alnoœci swego ojca Tadeusza, prof. 
i rektora UJ w Krakowie, przed i po II wojnie œwia-
towej.

Danuta Nemling-Drobnik, by³a wiêŸniarka KZ 
w Ravensbruck, dzia³aczka Zwi¹zku Polaków 
w Austrii „Strzecha”.

Zofii Beklen, prezes stowarzyszenia „Wiener
Krakauer-Kultur Gesellschaft”, za produkcjê filmu
„Die Helden von Stein”.

Krzysztof Sierañski, dzia³acz polonijny, za
zaanga¿owanie dla budowy pomnika upamiêt-
niaj¹cego polskich wiêŸniów obozów w Gusen
(Górna Austria), pracuj¹cych niewolniczo w sztol-
niach „Bergkristall”.

Uhonorowani zostali tak¿e rodacy mieszkaj¹cy 
w Polsce. Do nich nale¿eli: 
Kazimierz Kowalcze i Stanis³aw Teper, fundato-
rzy pomnika, symbolicznego grobu poleg³ych
Polaków w czasie odsieczy wiedeñskiej 1683 r.
Pomnik zosta³ ods³oniêty w listopadzie 2015 r. na
kalenbergskim cmentarzu.

Redaktor S. Iwanowski wymieni³ nazwiska osób
nieobecnych na sali, a którym wyró¿nienie
zosta³o przyznane, byli to: Wojciech Lehr-
Sp³awiñski, Piotr Szalsza, Mag. Andrzej Lech, DI
Zygmunt Brzeziñski i Piotr Zapart.

Oprawê muzyczn¹ wieczoru zapewni³ pianista
Maciej Skarbek. 

Pani Zofia Beklen ofiarowa³a obecnym szereg
CD z wspomnianym filmem „ Helden von Stein”,
a tak¿e na moj¹ proœbê Gminie Wr. Neudorf,
która na jesieni 2014 r. wraz z austriackim Sto-
warzyszeniem „Gedenkverein KZ-Nebenlager

Guntramsdorf / Wr.Neudorf” (www.gedenk-
verein.at), zrealizowa³a budowê pomnika upa-
miêtniaj¹cego œmieræ wiêŸniów tutejszego
obozu. 

W bardzo serdecznej i podnios³ej atmosferze
jaka panowa³a w czasie ca³ego wieczoru pro-
wadzono dalsze informatywne rozmowy w Sali
Rycerskiej.  

Oprac.: DI Barbara Vecer

Wr. Neudorf, 16 maja 2016
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„Naród, który nie szanuje swej przesz³oœci
nie zas³uguje na szacunek teraŸniejszoœci 
i nie ma prawa do przysz³oœci” powiedzia³
Józef Pi³sudski, Marsza³ek Polski, Wielki Polak,
patriota, duchowy przywódca narodu, do którego
myœli czêsto siê odwo³ujemy. 
Uczestnicy XXV Kongresu Techników Polskich 
i III Œwiatowego Zjazdu In¿ynierów Polskich przy-
byli z ca³ego œwiata, w tym z tak odleg³ych krajów
jak RPA czy Australia oraz wybitni twórcy techni-
ki dzia³aj¹cy na rzecz polskiej nauki, techniki 
i gospodarki zwracaj¹ siê do Premiera Rz¹du
Polskiego, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej z gor¹c¹ proœb¹ zachowania dla
przysz³ych pokoleñ Muzeum Techniki i Przemy-
s³u, na którym wiêkszoœæ z nas siê wychowa³a. 
Nierozerwaln¹ czêœci¹ historii Polski s¹ dokona-
nia i sukcesy polskich in¿ynierów od czasów
Tadeusza Koœciuszki po dziœ dzieñ. To oni
rozs³awiali imiê Polski, budowali Jej wizerunek 
w œwiecie. Nazwiska takich in¿ynierów jak np.:
Ernest Malinowski, Rudolf Modrzejewski,
Tadeusz Sêdzimir, Stephanie Kwolek, Steve
WoŸniak, Jan Czochralski s¹ znane i cytowane w
publikacjach wielu krajów. A to tylko niektóre
przyk³ady wk³adu polskich twórców techniki 
w rozwój cywilizacji œwiata. Ten dorobek powi-
nien byæ znany polskiej m³odzie¿y, która powinna
byæ dumna z takich in¿ynierów jak m.in. Ignacy
Moœcicki, Eugeniusz Kwiatkowski, Piotr Drzewie-
cki wspó³autorów sukcesu gospodarczego
Miêdzywojennej Polski. Miejscem, gdzie polskie
dzieci i m³odzie¿ mo¿e poznaæ historiê patriotyz-
mu i rozwoju polskiego przemys³u, w³¹czaj¹c siê
w nurt przemian technologicznych jest Muzeum
Techniki i Przemys³u prowadzone przez FSNT-
NOT. 
W Muzeum tym jest zgromadzone materialne
potwierdzenie dziedzictwa narodowego. Tu mo¿-
na zobaczyæ dzia³aj¹c¹ maszynê szyfruj¹c¹
ENIGMA i poznaæ jak polscy matematycy i in¿y-

nierowie Marian Rejewski, Jerzy Ró¿ycki 
i Henryk Zygalski rozszyfrowali j¹. Tu s¹ zgro-
madzone eksponaty ilustruj¹ce wk³ad polskich
in¿ynierów w zwyciêstwo Aliantów nad Rzesz¹
Niemieck¹. Na tym Muzeum, którego eksponaty
pokazuj¹ historiê rozwoju cywilizacji wychowa³y
siê ca³e pokolenia dzisiejszych wielkich polskich
uczonych i praktyków gospodarczych. 
Trudno przeceniæ wk³ad tej placówki muzealnej 
w uczenie m³odzie¿y dumy z przesz³oœci i zachê-
ty do kontynuowania dzie³ wielkich polskich
in¿ynierów. Jest to szczególnie wa¿ne, gdy chce-
my zbudowaæ siln¹ gospodarkê skierowan¹ ku
przysz³oœci. 
We wszystkich krajach œwiata s¹ muzea tech-
niczne, dokumentuj¹ce dorobek w³asnych in¿y-
nierów na tle œwiatowego rozwoju nauki i techni-
ki. S¹ one mimo ró¿nych systemów dotowane
przez pañstwo. By³oby wielkim wstydem dla nas
Polaków, którzy szczycimy siê Miko³ajem
Kopernikiem oraz Mari¹ Sk³odowsk¹-Curie 
i jesteœmy dumni z dokonañ polskich twórców
techniki w przesz³oœci, a tak¿e z sukcesów, jakie
odnieœli w wielu krajach œwiata, gdyby z mapy
kulturalnej Polski znik³o Muzeum Techniki 
i Przemys³u. 
Nie do zaakceptowania jest obecna sytuacja, gdy
po ponad 60 latach, w 2016 r. pañstwo odmówi³o
finansowania tego Muzeum, a zarz¹dca Pa³acu
Kultury i Nauki w Warszawie, gdzie ma ono od
pocz¹tku swoj¹ siedzibê, wypowiadaj¹c umowê
najmu prowadzi praktycznie do wyrzucenia
Muzeum „na bruk”, a wiêc do jego unicestwienia. 
Dlatego zwracamy siê do w³adz Rzeczypospolitej
Polskiej, by pilnie rozwi¹za³y problem systemo-
wych podstaw finansowania, a wiêc istnienia
Muzeum. 
W imieniu uczestników XXV Kongresu
Techników Polskich i III Œwiatowego Zjazdu
In¿ynierów Polskich Wroc³aw, 17.06.2016 r.

XXV Kongres Techników Polskich

PETYCJA przyjêta przez uczestników XXV Kongresu Techników
Polskich i III Œwiatowego Zjazdu In¿ynierów Polskich 
w dniu 17.06.2016 r. 



Celem drugiego satelity projektowanego przez
cz³onków Studenckiego Ko³a Astronautycznego,
podobnie jak jego poprzednika, jest test innowa-
cyjnej technologii deorbitacji. Zespó³ z³o¿ony 
z ponad 30 studentów ró¿nych wydzia³ów
Politechniki Warszawskiej, korzystaj¹c z doœwi-
adczenia swoich starszych kolegów, rozpocz¹³ 
w 2013 roku prace nad dwukrotnie wiêkszym
satelit¹ ni¿ PW-Sat.
Z pocz¹tkiem 2016 roku Ministerstwo Edukacji 
i Szkolnictwa Wy¿szego przekaza³o kwotê
180 000 euro na pokrycie kosztów wyniesienia
PW-Sata2 w kosmos. Dofinansowanie to bêdzie
zrealizowane w ramach programu Plan for

European Cooperating State (PECS), który by³
pierwszym etapem przygotowañ przy³¹czenia
Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Mamy nadziejê wys³aæ PW-Sata2 na orbitê do
koñca 2017 roku. Oprócz kosztów startu musimy
sfinansowaæ równie¿ dokoñczenie budowy sate-
lity (ok. 15 000 euro) i przeprowadzenie testów
kwalifikacyjnych do lotu. Szacowany koszt ca³ej
kampanii startowej to oko³o 200 000 - 250 000
euro. Ci¹gle poszukujemy brakuj¹cej kwoty, dla-
tego zapraszamy do kontaktu z nami. 

Eksperymenty
¯agiel Deorbitacyjny
Systemem deorbituj¹cym PW-Sata2 jest kwadra-
towy ¿agiel wykonany z wytrzyma³ej folii o po-
wierzchni 4 m2, zwiniêty oraz umieszczony w cy-
lindrze o œrednicy 80 mm i wysokoœci 70 mm.
Przymocowany do specjalnego trzpienia ¿agiel
po przepaleniu linki Dyneema zostanie odbloko-
wany, a nastêpnie wysuniêty na bezpieczn¹
odleg³oœæ od satelity i otwarty za pomoc¹ czte-
rech rozkrêcaj¹cych siê sprê¿yn p³askich. W ten
sposób znacznie zwiêkszy siê opór aerodyna-
miczny satelity, który przyspieszy obni¿anie orbi-
ty satelity. Wed³ug przeprowadzonych przez nas
analiz przy optymalnych warunkach skróci to
czas deorbitacji z ponad 20 lat nawet do 6 mie-
siêcy. Jednym z atutów naszego projektu jest
prostota systemu zwalniania i rozwijania ¿agla -
nie wymaga ona silnika b¹dŸ ci¹g³ego zu¿ycia
energii. Czyni to go znacznie mniejszym, tañ-
szym i bardziej konkurencyjnym rozwi¹zaniem.

Czujnik s³oñca
Wa¿nym elementem PW-Sata2 jest czujnik
s³oneczny s³u¿¹cy do zebrania informacji o po-
zycji i orientacji satelity w przestrzeni na podsta-
wie k¹ta padania promieni s³onecznych. Jego
odczyty zostan¹ porównane z komercyjnie do-
stêpnym czujnikiem. Wiêkszoœæ satelitów na
orbicie musi byæ zorientowana w okreœlonym kie-
runku w zale¿noœci od misji. Czujnik S³oneczny
jest w³aœnie przyk³adem satelitarnego kompasu,
który dostarczy informacji potrzebnych do pra-
wid³owego ustawienia PW-Sata2. System ten
sk³adaæ siê bêdzie z czterech zestawów cyfro-
wych czujników œwiat³a (ALS) u³o¿onych pod
odpowiednim k¹tem oraz mikrokontrolera
zarz¹dzaj¹cego zbieraniem i analiz¹ danych.
Nasz¹ ambicj¹ jest stworzenie czujnika, którego
wielkoœæ, masa i dok³adnoœæ bêd¹ porównywalne
z rozwi¹zaniami komercyjnymi.
Otwierane panele s³oneczne
PW-Sat2 wyposa¿ony bêdzie tak¿e w roz-
k³adane panele s³oneczne, które poprawi¹ efek-
tywnoœæ zbierania energii niezbêdnej do zasila-
nia satelity. Zawiasy paneli s¹ prac¹ in¿yniersk¹
jednego z cz³onków zespo³u. Panele maj¹ wiel-
koœæ ok. 10 x 20 cm i s¹ umieszczone syme-
trycznie na przeciwleg³ych œciankach satelity. Po
umieszczeniu satelity na orbicie linka Dyneema
utrzymuj¹ca panele zostanie przepalona i nast¹-
pi ich otwarcie. Na podstawie pomiarów z Czuj-
nika S³oñca oraz Systemu Kontroli Orientacji
(ADCS) satelita za pomoc¹ aktuatorów magne-
tycznych zostanie ustawiony panelami w stronê
S³oñca. Dziêki temu zapewnimy energiê niez-
bêdn¹ do dzia³ania wszystkich podsystemów. 
Komputer pok³adowy
Pod koniec 2015 roku nawi¹zaliœmy wspó³pracê
z firmami Future Processing Sp. z o. o. oraz FP
Instruments Sp. z o. o. z siedzib¹ w Gliwicach,
które sta³y siê naszymi partnerami strategiczny-
mi. Zakupi³y ona dla nas komputer pok³adowy
oraz wspieraj¹ naszych programistów przy two-
rzeniu oprogramowania do satelity. 

(z materia³ów informacyjnych PW)
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