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Prezentacja odrestaurowanego
Domu In¿yniera
30.09.2014
30-go wrzeœnia 2014 roku mia³a miejsce pre-
zentacja odrestaurowanego Domu In¿yniera 
w Wiedniu przy Eschenbachgasse 9.
Przedstawiciele VPI mieli okazjê podziwiaæ przy-
wrócony blask budynku z 1872 roku, w którym
kiedyœ równie¿ nasze stowarzyszenie mia³o
swoj¹ siedzibê.
Uczestnicy wys³uchali m.in. prezentacji projektu
przebudowy architekta Dipl.-Ing. Michel Wistwel,
wyk³adu emerytowanego uniwersyteckiego pro-
fesora zwyczajnego Em. O. Univ.-Prof. Dipl.-Ing.
Dr. Manfred Wehdorn pt. „Wiedeñska Ringstra-
sse, a Austriacki Zwi¹zek In¿ynierów i Archi-
tektów“ oraz dyskusji podiumowej „Miasto: dzi-
siaj, jutro... -pojutrze“.
O oprawê muzyczn¹ zadba³y artystki z Chamber
Ensemble by Waltz in Vienna.

Drogi kultury w Europie

26.09.2014
W ramach Klubu VPI w pi¹tek 26.09.2014 odby³o
siê spotkanie z artyst¹ plastykiem Januszem
Trzebiatowskim – malarzem ASP w Krakowie,
który za ca³okszta³t twórczoœci zosta³ odznaczo-
ny Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski i wieloma innymi odznaczeniami i wyró¿-
nieniami.
Na spotkaniu zosta³ nam przybli¿ony rozwój sztu-
ki i nauki na przestrzeni ostatnich dziesiêcioleci.
Janusz Trzebiatowski - Tryptyk. Foto:©Polsko-
Chiñska Izba Przemys³owa.

Wilno 9-12.10.2014 XI Walne Zebranie
EFPSNT oraz konferencja
09.10.2014
W Wilnie w dniach 9-12-go paŸdziernika 2014
odby³y siê organizowane przez EFPSNT nastê-
puj¹ce wydarzenia: 
– XI Walne Zebranie EFPSNT, 
– Nadzwyczajne Walne Zebranie EFPSNT, na
którym do grona cz³onków Federacji przyst¹pi
Stowarzyszenie Naukowców Polaków na Litwie, 
- Konferencja z okazji 10-cio lecia EFPSNT,
- przekazanie prezydentury Federacji z Wilna do
Londynu. 
Organizatorzy przewidzieli równie¿ bardzo boga-
ty program zwiedzania Wilna. 

Koncert jesienny

13.10.2014
W dniu 13 paŸdziernika 2014 roku w przestron-
nej i bardzo sympatycznie urz¹dzonej „Kaiser-
saal” Klaviergalerie przy Kaiserstraße 10, w VII
dzielnicy Wiednia odby³ siê kolejny koncert 
z cyklu „Muzyka i Technika” (program artystyczny
koncertu – Cezary Kwapisz; organizacja oraz
oprawa graficzna Bo¿ena Prochaska – VPI).

Ods³oniêcie tablicy upamiêtniaj¹cej
pa³ac Lanckoroñskich w Wiedniu

04.11.2014
4 listopada mia³o miejsce ods³oniêcie tablicy upa-
miêtniaj¹cej pa³ac Lanckoroñskich w Wiedniu
przy ul. Jacquingasse. Cz³onkowie VPI zaan-
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ga¿owali siê zarówno w proces projektowy, jak 
i wykonanie tablicy, a tak¿e w organizacjê opra-
wy artystycznej imprezy. Patronat nad imprez¹
obj¹³ jego ekscelencja ambasador RP w Wiedniu
Artur Lorkowski. 

XVII Walne Zgromadzenie VPI

22.11.2014
W sobotê, 22 listopada 2014 r. o godzinie 15-tej
w naszej siedzibie przy Ingen-Housz-Gasse 2
odby³o siê XVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie
VPI. W trakcie obrad m.in. przypomniano wyda-
rzenia z minionego roku oraz omawiano wnioski
dotycz¹ce dzia³alnoœci Stowarzyszenia.

Wigilia VPI

12.12.2014
W pi¹tek 12.12.2014 odby³o siê tradycyjne spot-
kanie w ciep³ej, œwi¹tecznej atmosferze. Wspól-
ne œpiewanie kolêd i ¿yczenia przy op³atku. 
W tym roku nasza Wigilia odby³a siê w lokalu
Ribs of Vienna przy Weihburggasse 12.
Œwi¹teczn¹ atmosferê stworzy³y m.in. przygoto-
wany na tê okazj¹ koncert, w wykonaniu Urszuli
Rojek i Kathrin Buczak, typowe polskie wigilijne
potrawy oraz tradycja ³amania siê op³atkiem.

Koncert Noworoczny 2015

17.01.2015
17 stycznia 2015 roku o godzinie 19 w „Kaiser-
saal” w znanej, wiedeñskiej „Klaviergalerie” przy
Kaiserstraße 10 w 7 dzielnicy odby³ siê Koncert
Noworoczny z cyklu „Muzyka i Technika“.
Œpiewa³ urodzony w Kolumbii Julian Alberto
Henao Gonzales – tenor. Na fortepianie gra³
Cezary Kwapisz.

Polscy in¿ynierowie w Peru

12.02.2015
W czwartek, 12-go lutego 2015 w Polskiej
Akademii Nauk w Wiedniu odby³ siê wyk³ad na-
szego kolegi Krzysztofa D¹browskiego.
W stolicy Peru Limie znajduje siê pomnik ku czci
polskich in¿ynierów. Zosta³ on wzniesiony 
w 1914 r. i widniej¹ na nim nazwiska Edwarda

Habicha, Franciszka Wakulskiego, W³adys³awa
Folkierskiego, W³adys³awa Klugera i Aleksandra
Babiñskiego. Losy ich wszystkich s¹ zawi¹zane 
z losem budowniczego kolei transandyjskiej –
Ernesta Malinowskiego. Kim byli ci in¿ynierowie 
i w jaki sposób zas³u¿yli siê dla Peru? 
Kolej transandyjska Ernesta Malinowskiego jest
eksploatowana do dzisiaj chocia¿ w ograniczo-
nym zakresie ale historia pierwszej w Peru
Politechniki, za³o¿onej przez Habicha i do dziœ
istniej¹cej pod nazw¹ „Universidad Nacional de
Ingeneria” jest ju¿ znana chyba tylko specjalis-
tom. Po Malinowskim i Habichu przybyli do Peru
pozostali wymienieni in¿ynierowie i zas³u¿yli siê
nie tylko przy budowie kolei...

Ostatki VPI

17.02.2015
Ostatki VPI odby³y 17 lutego 2015 roku, o godzi-
nie 19. W tym roku bawiliœmy siê w Piwnicy Takt
w rytmie muzyki disco, któr¹ prezentowa³ DJ
Siwy.

Wyjazd na narty z VPI

07.03.2015
7 marca 2015 zorgnizowaliœmy po wieloletniej
przerwie wspólny wyjazd na narty. Przy piêknej,
ju¿ prawie wiosennej pogodzie szusowaliœmy na
stokach Schmoll-Lifte w Steinhaus w Alpach
wschodnich pomiêdzy Stuhleck a Semmerin-
giem. Wyjazd by³ bardzo udany, dlatego ju¿ teraz
zapraszamy na nastêpny wyjazd w przysz³ym
roku.

Wiosenny sobotni koncert

11.04.2015
W sobotê, 11 kwietnia 2015 roku, o godz. 18 
w Centrum Kultury „Stary Ratusz” (Kulturzentrum
„Altes Rathaus“) w Wiener Neudorf odby³ siê
wspania³y koncert zorganizowany przez Stowa-
rzyszenie In¿ynierów i Techników w Austrii, przy
wspó³udziale dzialaczy z Danzinger Club in
Österreich.
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W dniu 13 paŸdziernika 2014 roku w przestron-
nej i bardzo sympatycznie urz¹dzonej „Kaiser-
saal” Klaviergalerie przy Kaiserstraße 10, w VII
dzielnicy Wiednia odby³ siê kolejny koncert 
z cyklu „Muzyka i Technika” (program artystyczny
koncertu – Cezary Kwapisz; organizacja oraz
oprawa graficzna Bo¿ena Prochaska – VPI).  
Koncert by³ wspó³finansowany przez wydzia³ kul-
tury wiedeñskiego magistratu (MA7). Prywatny
fundator umo¿liwi³ nagranie koncertu na ¿ywo
(Tonstudio C-Arts Classical Arts www.classical-
arts.at).

Zgodnie z planem by³ on recitalem fortepiano-
wym Cezarego Kwapisza, na 3-metrowym forte-
pianie marki Steinwey – co oczywiœcie przynios³o
dodatkowe znakomite efekty akustyczne.
Na odpowiedzialny i wyj¹tkowo trudny program
sk³ada³y siê nastêpuj¹ce utwory: Sonata op.101
Beethovena Nr 28 A-Dur op. 101 w czterech
czêœciach, Franciszka Liszta - Rapsodia Hisz-
pañska, S. 254, oraz Sonata fortepianowa h-
Moll, S. 178
Sonata fortepianowa A-dur op.101 jest pierwsz¹
z serii kompozycji nosz¹cych numeracje powy¿ej
stu. Beethoven tworzy tu prawdziw¹ bibliê forte-
pianu, podwaliny na których wzniesie siê ca³y
wiek XIX z jego romantyczn¹ wirtuozeri¹. Utwór
zosta³ przez samego Beethovena zaliczony do
bardzo trudnych wykonawczo. Mia³ j¹ w repertu-
arze Franciszek Liszt i wiadomo ju¿, ¿e jej jed-
noczêœciowoœæ by³a jedn¹ z inspiracji przy pow-
stawaniu jego opus magnum – wielkiej Sonaty  h-
moll. 
Rapsodia Hiszpañska zosta³a ukoñczona przez
Franciszka Liszta w roku 1863. Szkice do niej
powsta³y ju¿ jednak du¿o wczeœniej, w 1845 r.
podczas tournèe po Hiszpanii i Portugalii. Liszt
by³ pod ogromnym wra¿eniem krajów pó³wyspu
iberyjskiego – jego mieszkañców, krajobrazu 
i kultury.
Wielka Sonata h-moll  wydana w Weimarze 
w 1851 roku stanowi centralny punkt olbrzymiej
twórczoœci fortepianowej Franciszka Liszta. Sam
Liszt traktowa³ Sonatê jako pewnego rodzaju
muzyczne przedstawienie ,,Fausta‘‘ Goethego 
i wyró¿nia³ w niej tematy: Fausta, Mefistofelesa,
Ma³gorzaty a tak¿e obraz samego Boga.

Jest to dzie³o znacznie wyprzedzaj¹ce swoje
czasy – jedno z wielkich wyzwañ dla pianistów
niezale¿nie od czasów, w których przysz³o im
¿yæ. Powsta³ utwór przez lata niewykonalny 
o bajecznej wrêcz efektownoœci, porywaj¹cy
œmia³oœci¹ rozwi¹zañ technicznych gdzie Liszt
pchn¹³ technikê fortepianow¹ o ca³e dziesiêciole-
cia do przodu.  
Czêœæ ostatnia jest niczym niezm¹conym prosto
z serca stworzonym Credo mi³oœci. Cezary
Kwapisz okaza³ siê mistrzem przekazu romanty-
ki w jej najbardziej g³êbokim sensie.
Utwory Liszta zabrzmia³y pe³ni¹ swoich barw 
i nastrojów, artysta bardzo sprawnie upora³ siê 
z materi¹ pianistyczn¹ obu dzie³, demonstruj¹c
szerok¹ paletê dynamiczn¹ i zrozumienie wirtu-
ozerii lisztowskiej. 
Cezary Kwapisz zaimponowa³ swoj¹ wspania³¹
technik¹ i znakomitym wykonaniem utworu 
„z lotu ptaka” i prawie z uœmiechem.... traktuj¹c
te karko³omne strofy jak coœ zupe³nie ³atwego 
i normalnego. 
Najszczersze gratulacje i wyrazy podziwu dla
naszego (jest Cz³onkiem Nadzwyczajnym Sto-
warzyszenia Polskich In¿ynierów i Techników 
w Austrii) m³odego i niezwykle uzdolnionego
artysty. Cezary Kwapisz to pianista doœwiadczo-
ny i z tradycj¹ wykonawcz¹ muzyki  znakomicie
obeznany. 
Na zakoñczenie publicznoœæ tak d³ugo wywo-
³ywa³a artystê, a¿ doprosi³a siê wykonania jesz-
cze 2 utworów, pere³ek muzycznych: Schuman-
na – Liszta „Dedykacjê„ / Widmung, oraz
Fryderyka Chopina – Nokturn Des-Dur op. 27/2
Po koncercie jak zawsze by³a lampka wina, tym
razem fundowana przez Lukasa Markowitscha, 
a Hans Markowitsch – ojciec – towarzyszy³ nam
w czasie koncertu.

By³ to wieczór nies³ychanie udany, przyniós³ s³u-
chaczom wiele podnios³ych momentów. Koncert
zosta³ uwieczniony na profesjonalnym nagraniu
na p³ycie CD, bêdzie zatem okazja, aby jeszcze
raz i jeszcze raz pos³uchaæ i przypomnieæ sobie
tê niezwyk³¹ atmosferê 13 paŸdziernika 2014.

/BK/
(skr. red.)
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Walne Zebranie VPI

Wyjazd na narty z VPI



W dniu 4 listopada 2014 przy Jacquingasse 16-
18, w trzeciej dzielnicy Wiednia, w miejscu daw-
nej rezydencji hrabiego Karola Lanckoroñskiego
odby³o siê uroczyste ods³oniêcie tablicy upamiêt-
niaj¹cej jego pa³ac oraz kolekcjê dzie³ sztuki.
Hrabia Karol Lanckoroñski (1848-1933) nale¿a³
do jednych z wybitnych mecenów kultury i sztuki
dzia³aj¹cych na terenie Wiednia na prze³omie
XIX i XX wieku, jeszcze czêœciowo w okresie
porozbiorowym Królestwa Polskiego. Jego oso-
bê wspominaj¹ historycy jako t¹, o której pamiêæ
i o jego trwa³ych osi¹gniêciach, podobnie jak hra-
biego Józefa Maksymiliana Ossoliñskiego (1748-
1826), ksiêcia Konstantego Czartoryskiego
(1773-1860) popad³a w Austrii prawie w zapom-
nienie. Dlatego o tyle wa¿ne by³o dla austriackiej
Polonii przywo³anie o nim historycznej pamiêci.
Zgromadzonych goœci powita³ dyrektor Stacji
Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu
prof. dr. Bogus³aw Dybaœ, który przedstawi³
osobê hrabiego Lanckoroñskiego, dziêkuj¹c rów-
noczeœnie wszystkim, którzy przyczynili siê do
urzeczywistnienia tablicy. I tak z satysfakcj¹ s³u-
cha³am o wydatnym wk³adzie cz³onków VPI-
Stowarzyszenia Polskich In¿ynierów w Austrii.
Imiennie zostali wyró¿nieni: kolega architekt mgr
in¿. Tomasz Przyby³a za wykonanie projektu tab-
licy dostosowanego do nowoczesnego otocze-
nia, kolega mgr in¿. Józef Buczak za monta¿
tablicy oraz kole¿anka architekt mgr in¿. Bo¿ena
Prochaska za opracowanie programu muzyczne-
go i zorganizowanie koncertu w siedzibie PAN-u.
W czasie uroczystoœci przemawiali: DI Rudolf
Zambra, zastêpca przewodnicz¹cego rady dziel-
nicy Landstrasse podkreœlaj¹c rolê polskiej
spo³ecznoœci w jej rozwoju, ambasador RP Artur
Lorkowski oraz prof. Jerzy Wyrozumski sekretarz
generalny Polskiej Akademii Umiejêtnoœci.
Ods³oniêcia tablicy dokonali prof. J. Wyrozumski
i Ekscelencja ambasador RP A.Lorkowski.
Druga czêœæ uroczystoœci odby³a siê w siedzibie
PAN-u przy ul. Boerhaavegasse 25, gdzie prof.
Dybaœ, poinformowa³ obecnych o aktualnych pra-
cach w ramach bie¿¹cego projektu „Karol Lanc-
koroñski i jego spuœcizna rêkopiœmienna w zbio-
rach Austriackiej Biblioteki Narodowej“. W opar-
ciu o zdjêcia dr Joanna Winiewicz-Wolska, wybit-
na znawczyni zbiorów hrabiego i autorka dwuto-
mowego dzie³a, przedstawi³a dzieje kolekcji hra-
biego, dzieje pa³acu jako ostatniego miejsca

z³o¿enia i prezentacji zbiorów i jego wnêtrza. Jej
przypad³o odczytanie listu Piotra Piniñskiego,
prezesa Fundacji Lanckoroñskich. Z kolei dr
Zdzis³aw Hensel, kanclerz PAN-u, odczyta³ list
prof. Micha³a Kleibera, prezesa PAN-u.
W programie muzycznym z koncertem fortepia-
nowym wyst¹pi³a m³oda 15-letnia pianistka
Hannah Kaufmann, która zachwyci³a nas wyko-
naniem utworów F.J. Haydna, S.W. Rachma-
ninowa, Fryderyka Chopina, Enrique Granadosa,
Claude Debussego.

Tekst i zdjêcia: DI Barbara Vecer
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W latach 1948 – 1990 wydawane by³y „Horyzon-
ty Techniki” – kultowe czasopismo popularnonau-
kowe. Obecnie „Horyzonty Techniki” zosta³y
reaktywowane jako portal internetowy pod adre-
sem: horyzontytechniki.pl
W przeciwieñstwie do innych reaktywacji, nowe
,,Horyzonty” powstaj¹ przy wspó³pracy z dawnym
wydawc¹ – Naczeln¹ Organizacj¹ Techniczn¹
oraz grup¹ redaktorów pracuj¹cych niegdyœ w re-
dakcji w Warszawskim Domu Technika NOT. 
Portal sk³ada siê z trzech sekcji – Technika, Archi-
tektura i Kultura, stale publikowane s¹ te¿ kolej-
ne archiwalne artyku³y wraz z oryginalnymi ilus-
tracjami a wœród nich bia³e kruki jak np. wywiad 

z kapitanem Telig¹ nagrany w PEN Clubie. Archi-
walne artyku³y s¹ równie¿ bardzo cenne ze wzglê-
du na autorów, którymi byli najwybitniejsi nau-
kowcy i in¿ynierowie ¿yj¹cy ówczeœnie w Polsce
(m.in. Marek Ho³yñski – obecny dyrektor Instytu-
tu Maszyn Matematycznych i dr. Edward Kofler –
s³ynny polski matematyk, twórca tzw. Liniowej
Cz¹stkowej Informacji). W³aœnie dlatego podtytu³
brzmi: Teksty pisane przez najwybitniejszych au-
torów dla najbardziej ambitnych czytelników.
Nowe „Horyzonty” bêd¹ kontynuowa³y chlubn¹ tra-
dycjê pedantycznego wrêcz przywi¹zania do ja-
koœci tekstu i poprawnoœci jêzykowej. [...]

/warszawa.enot.pl/

Wigilia VPI

„Horyzonty Techniki“
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Stowarzyszenia Polskich In¿ynierów i Techników
w Austrii objêtego patronatem honorowym:
Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzy-
szeñ Naukowo-Technicznych. 

W sobotê, 17.1.2015 w przepe³nionej „Kaiser-
saal” w znanej, wiedeñskiej „Klaviergalerie”
(Kaiserstraße 10, Wiedeñ 7) odby³ siê 59 koncert
cyklu “Muzyka i Technika”. 
Polski pianista Cezary Kwapisz, ju¿ s³ynny 
w Wiedniu i nie tylko, bardzo ceniony wœród me-
lomanów i znawców muzyki - niezwykle inteli-
gentny, znakomicie wykszta³cony (studia pody-
plomowe) przez prof. Olga Maisenberga gra³ 
z niebywa³ym wyczuciem i wirtuozeri¹ do pozaz-
droszczenia. W pierwszej czêœci koncertu pia-
nista wykona³ kompozycje Schuberta, Szyma-
nowskiego, Chopina i Liszta. Wiedeñskiej, nie-
mieckiej i brytyjskiej i francuskiej  czêœci publicz-
noœci  najbardziej podoba³y siê mniej w Austrii
znane dzie³a Karola Szymanowskiego, ale podzi-
wiano tak¿e wspania³e wykonanie Wêgierskiej
Rapsodii nr 8 – Liszta. Wszyscy s³uchacze byli
pod wra¿eniem perfekcyjnej techniki i subtelnego
wyczucia nastroju kompozycji. Dyskutowano,
oraz stwierdzono, ¿e Rapsodii sam Liszt nie
zagra³ by lepiej.
W drugiej czêœci koncertu Cezary wraz z pow-
szechnie lubianym kolumbiañskim tenorem
Julianem Alberto Henao Gonzalezem zapewnili
znakomity fina³. Julian wybra³ na swój wystêp
wiele bardzo znanych i lubianych przez publicz-
noœæ pieœni i arii. Na pocz¹tku „Ecco ridente in
cielo” z „Cyrulika Sewilskiego” Rossiniego, „Il mio
tesoro intanto” z mocartowskiego „Don Giovan-
niego”. PóŸniej rozœpiewa³ siê œwiat: “Komm in
die Gondel, mein liebchen” kompozycji Johanna
Straußa syna by³o kolejnym punktem szczyto-
wym koncertu a przecie¿ czeka³y jeszcze cza-
ruj¹ce pieœni Ameryki pd.: Marii Greber „Magic ist
the Moonlight”, Alfonso Esparza Oteo – „Dime
que si” a potem „O sole mio”, Curtisa „Wróæ do
Sorento” i na koniec Lara – „Grenada”. Na bis:
oczywiœcie – Lehara „Dein ist mein ganzes
Herz”. Wysoki, pe³ny i aksamitny liryczny tenor
Juliana pozostanie nam w uszach jeszcze na
d³ugo. W latach 2015/2016 Julian bêdzie wystê-
powa³ w kilku operach na scenie opery „Theater
an der Wien” gdzie jest cz³onkiem zespo³u. 

O obydwu muzykach na pewno bêdziemy jeszc-
ze czêsto s³yszeæ, œwiatowa kariera stoi przed
nimi otworem. Dofinasowanie koncertu: Wien-
Kultur oraz prywatny darczyñca. Dziêki prywat-
nemu darczyñcy dokonano tak¿e profesjonalne-
go nagrania koncertu. 
(na bazie recenzji w jêz. niem. Strnadt/Hristova)

Dipl.-Ing. Bo¿ena Prochaska 
– intendent cyklu „Muzyka i Technika” 

(od roku 2006). CD mo¿na zamówiæ 
pod tel. +43 676 47 37 633.

Das Neujahrskonzert (N°59) der Reihe „Musik
und Technik“ im Kaisersaal einer, bekannten
Klaviergalerie am Samstag 17.01.2015 war ein
sehr gut besuchtes, eindrucksvolles Ereignis.
Der mir/uns bekennte sympathische Pianist
Cezary Kwapisz aus Polen, bestens ausgebildet
vom Starpianisten Oleg Maisenberg, spielte im
ersten Teil vor der Pause gewohnt eindrucksvoll
und schön Werke von Schubert, Szymanowski,
Chopin und Liszt. Uns persönlich erfreuten
besonders die weniger bekannten Werke wie
Thema und Variationen von Karol Szymanowski
und auch Ungarische Rhapsodie Nr. 8 von Liszt.
Im zweiten Teil gestaltete Cezary Kwapisz  mit
dem Kolumbianer Julian Alberto Henao Gonza-
lez, Tenor, den volkstümlichen Ausklang.
Der Sänger wählte für seinen Auftritt viele
bekannte und vom Publikum beliebte Lieder und
Arien, u.a. „Ecco ridente in cielo aus Rossini’s „Il
Barbiere di Seviglia“, IL mio tesoro intanto“ aus
Mozart’s Don Giovanni, „Komm in die Gondel,
mein Liebchen“ von Johann Strauß Sohn. Einer
der Höhepunkte war Lehár’s „Dein ist mein gan-
zes Herz“. 
Besonders interessant und vom Publikum mit
Begeisterung aufgenommen waren die Lieder
von mexikanischen und kolumbianischen Kom-
ponisten, die bei uns wohl selten zu hören sind.
Die beiden Künstler zeigten höchstes Engage-
ment und tolle Begabungen.
Man wird in Zukunft von beiden viel hören.

Günter Strnadt 
und Mag. Konstantina Hristova

Wien, am 20. Jänner 2015
Übersetzung Bo¿ena Prochaska
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W sobotê, 11 kwietnia 2015 roku, o godz. 18.00
w Centrum Kultury „Stary Ratusz” (Kulturzentrum
„Altes Rathaus“) w Wiener Neudorf odby³ siê
wspania³y koncert zorganizowany przez Stowa-
rzyszenie In¿ynierów i Techników w Austrii, przy
wspó³udziale dzialaczy z Danzinger Club in
Österreich.
Inicjatork¹ imprezy by³a DI Barbara Vecer –
absolwentka wydzia³u geologii AGH w Krakowie,
wybitna dzia³aczka polonijna, animatorka kultury
oraz – malarka. O ¿yciu i dzia³alnoœci Barbary
Vecer i artystów referowa³ na wstêpie burmistrz
Marktgemeinde Wr. Neudorf, p. Herbert Jan-
schka. Przed licznie zebran¹ publicznoœci¹ – dr
Liliana Niesielska, „Polka urodzona na Wêg-
rzech”, jak sama siê przedstawia, t³umaczka,
aktorka, moderatorka i tak¿e dzia³aczka polonij-
na dokonala dalszych uzupe³nieñ biograficznych.
Imprezê prowadzi³y, na przemian, organizatorka
Barabara Vecer oraz Liliana Niesielska. W boga-
tym programie muzycznym wyst¹pi³ Rafa³
Mokrzycki – fortepian oraz Anna Emanuela
Politalska – sopran. Ta para artystów jest jeszcze
bardzo m³oda, ale ju¿ na swoim koncie ma wielki
dorobek artystyczny, koncerty w wielu krajach
œwiata, liczne nagrody, wyró¿nienia i odznaczenia.
W repertuarze artystów by³y utwory Ludwika van
Beethovena, Johanna Brahmsa, Francesco
Cilea, Roberta Schumanna, Georga Bizeta,
Fryderyka Chopina, Franciszka Lista, Belliniego,
Verdiego...
Mo¿e w przysz³oœci artyœci przygotuj¹ tak¿e
utwory Stanis³awa Moniuszki, które s¹ tak prze-
cie¿ piêkne, tak przecie¿ polskie, a poza granica-
mi Polski ma³o znane. Zawsze stanowi¹ jednak
niezapomniany akcent podczas koncertu.
W czasie przerwy odby³a siê licytacja obrazu
Barbary Vecer, na którym widnieje tajemnicza
m³oda dama w niezwyk³ej pe³nej wiosennego
s³oñca sukni. Obraz bardzo siê podoba³, 
a szczêœliwym nabywc¹ zosta³ burmistrz Wiener
Neudorf – Herbert Janschka.
W bufecie odbywa³a siê degustacja win oraz po-
czêstunek. Licznie przyby³a na koncert Polonia
mia³a mo¿liwoœæ spotkania i rozmowy z mieszka-
ñcami gminy Wiener Neudorf, podwiedeñskiej
miejscowoœci, w której organizuje siê wiele

imprez, w tym tak¿e integracyjnych, jak choæby
tzw. „Festyn otwartych garnków”. W tym festynie
czynnie od lat uczestniczy Polonia, a funkcjê
koordynatora pe³ni niezast¹piona Barbara Vecer.
Piêkna gotycka sala Starego Ratusza z histo-
rycznym freskiem gminy olbrzymim kryszta³o-
wym ¿yrandolem dope³nia³a wspaniale ca³oœæ
imprezy. M³odzi artyœci nagrodzeni zostali grom-
kimi brawami, wyst¹pili tak¿e na bis.
Brawami nagrodzony zosta³ tak¿e burmistrz
gminy Herbert Janschka, który obj¹³ imprezê pat-
ronatem honorowym oraz inicjatorka Barbara Ve-
cer, która osobom szczególnie pomocnym i ak-
tywnym w organizacji koncertu przyzna³a symbo-
liczne podziêkowania w postaci dyplomów uzna-
nia, bukietów kwiatów czy wybornego wina z gmi-
ny Wiener Neudorf.
Po koncercie, wiêkszoœæ pozostalych goœci dzie-
lila siê jeszcze swoimi wra¿eniami przy lampce
wina. Organizatorzy wzruszeni piêknym wystê-
pem artystów oraz spontaniczn¹ owacj¹ publicz-
noœci obiecali, ¿e za rok znowu zostanie zorgani-
zowany podobny koncert.
Z wolna rozœpiewany, roztañczony wiosenny
sobotni dzieñ dobiega³ koñca ...

Marzanna Danek
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Poezja

100.  

na mi³oœæ w wydaniu mêskim

zakochany mê¿czyzna
jest jak plaster miodu
od wczesnej m³odoœci
a¿ do grobu

gdy nic ju¿ nie zostanie
z mi³oœci
to tylko lodowate zimno
i arogancja w nim goœci

101.

gdy zawo³asz „cz³owieku”
odwróci siê tylko mê¿czyzna,
a jak rzadko wœród mê¿czyzn 
trafiæ na cz³owieka

123.

wygnani z raju
w fatamorganie jego tkwimy od zawsze
z zakazanego drzewa m¹droœci
po szkodzie

zrywaj¹c jab³ko alkoholu
narkotyku
pokera
zdrad

gdy z³o przyci¹ga jak magnes
kusz¹c uwodzi
zwyciê¿a wbrew instynktowi
samozachowawczemu
w fascynacji samozniszczenia

nie wiem, co na to Darwin
ale go³ym okiem widaæ,
¿e jesteœmy
nieodrodnymi dzieæmi Ewy i Adama

...niedaleko wsza  pada jab³ko od jab³oni

127.

droga ¿ycia
dzieli siê i mno¿y

przez œcie¿ki, mosty, przepaœcie, zakrêty
urasta w labirynt

drogi do urodzin
od urodzin
w nieznane
drogê dzieciñstwa

szkolna
zawodowa
do serca

pierwszej drugiej przedostatniej mi³oœci

droga do celu
droga do nieba
droga do sklepu
droga do piek³a
droga do urzêdu
droga do raju
droga do Boga
droga donik¹d
do ³azienki, ciebie, s³oñca i cienia, banku, na

cmentarz

ile¿ par butów
kosztuje ta pielgrzymka
¿ycia
obcasów pozdzieranych
i odcisków na piêtach
ile podartych planów miast
i map pogubionych
pytañ w pytaniu o drogi,
by nie zb³¹dziæ

homo homini
wieczny pielgrzym czasu

131.

odkryto Amerykê
odkopano Pompejê
odnaleziono ruiny Troi
i szcz¹tki Tytanika

Poezja Marzanny Danek
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Pod Honorowym Patronatem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Pana Bronis³awa Komorowskiego
Komunikat prasowy

Uchwa³¹ Rady Krajowej, najwy¿szej w³adzy
Federacji Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej, ustanowiono
2015 rok – Rokiem Jubileuszowym. Na bie¿¹cy
rok przypada bowiem wiele wa¿nych rocznic
zwi¹zanych z powstaniem i dzia³alnoœci¹ Stowa-
rzyszeñ Naukowo-Technicznych. 
Z okazji tych rocznic, 16 kwietnia br., w War-
szawskim Domu Technika NOT z udzia³em zna-
komitych goœci: ministrów i prezesów urzêdów
centralnych, mened¿erów gospodarki, szefów
instytucji otoczenia biznesu, dyrektorów instytu-
tów badawczych, rektorów i  reprezentantów
uczelni technicznych oraz cz³onków i seniorów
Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych NOT,
odby³a  siê uroczysta inauguracja obchodów jubi-
leuszowych.
15 marca minê³a 180 rocznica za³o¿enia w Pa-
ry¿u Towarzystwa Politechnicznego Polskiego.
Utworzy³ je tam z grona zebranych po klêsce

Powstania Listopadowego oœwieconych elit
„Wielkiej Emigracji” gen. Józef Bem. I tak zaczê³a
siê bogata, 180-letnia historia ruchu stowarzy-
szeniowego techników i in¿ynierów.
Polski nie by³o na mapie, ale œrodowiska ludzi
techniki czu³y potrzebê jednoczenia i zrzeszania
siê mimo restrykcji zaborców. W 1866 r. w zabo-
rze austriackim utworzono Towarzystwo dla Pie-
lêgnowania i Rozpowszechniania Wiadomoœci
Technicznych, które dzia³a³o do 1879 r. W 1877 r.
powo³ano do ¿ycia Krakowskie Towarzystwo Tech-
niczne. W 1878 r. we Lwowie powsta³o Towa-
rzystwo Ukoñczonych Techników, przemianowa-
ne na Towarzystwo Politechniczne, a w 1913 r.
na Polskie Towarzystwo Politechniczne we
Lwowie. 
W zaborze pruskim polscy technicy dzia³ali od
1857 r. w Wydziale Przyrodniczym  Poznañskie-
go Towarzystwa Przyjació³ Nauk. W 1888 r.
utworzono Wydzia³ Techniczny, który w 1896 r.
przekszta³ci³ siê w Wydzia³ Przyrodników i Tech-
ników. W 1908 r. powsta³o Towarzystwo Tech-
ników Polskich w Poznaniu, które w 1911 r. przy-
jê³o nazwê Stowarzyszenie Techników Polskich
w Poznaniu. 

Poezja

Schliemann odczyta³ hieroglify
a archeolodzy
wci¹¿ uparcie a bezskutecznie

kopi¹ grabi¹ szukaj¹
choæby fatamorgany raju

Marzanna Danek
Raj w jab³ku zaklêty – Driesch Verlag,
Drösing, 2013.

Mgr Marzanna Danek – Hnelozub, urodzona
w Krakowie, absolwentka UJ (polonistyka ze
specjalnoœci¹ nauczycielsk¹, teatrologia).
Od 1989 r. mieszka w Austrii, jest nauczy-
cielk¹ jêzyka polskiego w austriackich
szko³ach w Dolnej Austrii i w Burgenlandzie. 
Inicjatorka i za³o¿ycielka bibliotek dla Polonii
w wy¿ej wymienionych rejonach, oraz w wiê-
zieniach. Jej uczniowie stale bior¹ udzia³ 
w Poloniadach w Warszawie, wielu z nich
zdoby³o nagrody. 

Autorka wierszy, wspomnieñ, opowiadañ, satyr,
fraszek, pisze szkice literackie, krytyki teatralne,
dzia³a te¿ jako publicystka.

Redaktor filozoficzno-filologicznego czasopisma
„Aspekty”, wpisana do rejestru Polskiej Biblioteki
Narodowej. Jej dzie³a zosta³y wydane w Polsce,
Austrii, Norwegii oraz w Stanach Zjednoczonych.

Laureatka wielu nagród, m.in g³ównej nagrody 
w roku 1999, z³otego medalu przyznanego przez
Ernesta Brylla w roku 2003. W roku 2010 zdoby³a
tytu³ „Wicemistrzyni Polski w Poezji”, w roku
2012  II miejsce w VIII Ogólnopolskim i Polonij-
nym Turnieju Poetyckim, a w roku 2013 – z³oty
puchar za poezjê pisan¹ bia³ym wierszem oraz
„z³ote pióro” ufundowane przez prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej - Bronis³awa
Komorowskiego.

JUBILEUSZOWY ROK TECHNIKÓW I IN¯YNIERÓW



W zaborze rosyjskim utworzono w 1883 r. Sekcjê
Techniczn¹ w Warszawskim Oddziale Towarzys-
twa Popierania Rosyjskiego Przemys³u i Handlu.
W 1898 r. utworzono Stowarzyszenie Techników
w Warszawie. 
Tworzone w ró¿nych zaborach, a wiêc w ró¿nych
pañstwach organizacje, szuka³y wzajemnych
kontaktów. Ponad granicami zaborów zwo³ano
do Krakowa w 1882 r. pierwszy Zjazd Techników
Polskich. Do odzyskania niepodleg³oœci, takich
Zjazdów odby³o siê siedem.
Ze Stowarzyszeniem Techników w Warszawie
wi¹¿e siê kolejny jubileusz. 28 listopada 2015 r.
przypada 110 rocznica oddania do u¿ytku Domu
Technika. Rada Stowarzyszenia postanowi³a 
w 1901 r. wybudowaæ „w³asny gmach maj¹cy
odpowiadaæ potrzebom Stowarzyszenia, jako
instytucji zeœrodkowuj¹cej w sobie ¿ycie towa-
rzyskie cz³onków i jednoczeœnie maj¹cej zadania
naukowe i techniczne“. Budowê sfinansowano ze
sk³adek cz³onków Stowarzyszenia. Wykonawca
budowy, Biuro Architektoniczno-Budowlane „Ro-
góyski, Bracia Horn i Rupniewicz“, rozpoczê³o
budowê w lipcu 1903 r. Dom oddano do u¿ytku
po zaledwie dwóch latach budowy. Zadania, jakie
przed nim postawiono, gmach przy ulicy Czac-
kiego spe³nia do dzisiaj.
12 grudnia 2015 r., przypada 70-lecie powstania
Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT). Jej po-
wo³anie by³o oddoln¹ inicjatyw¹ ocala³ych z wo-
jennej po¿ogi grupy przedwojennych cz³onków
Naczelnej Organizacji In¿ynierów (NOI) i Na-
czelnej Organizacji Stowarzyszeñ Techników RP
(NOST). Trzeba pamiêtaæ, ¿e niemiecki okupant
prowadzi³ w czasie okupacji akcjê AB, która
mia³a na celu likwidacjê inteligencji polskiej, tak-
¿e technicznej. Celem inicjatorów powo³ania
NOT by³a nie tylko budowa wspólnoty zawodo-
wej, ale przede wszystkim kszta³cenie kadr tech-
ników i in¿ynierów do odbudowy Polski, jej gos-
podarki i przemys³u, po ogromnych stratach jakie
ponios³a Polska w II wojnie œwiatowej. Temu ce-
lowi s³u¿y³a podjêta przez NOT akcja wydawania
ksi¹¿ek i podrêczników technicznych oraz prasy
fachowej, kierowania do szkó³ i na uczelnie fa-
chowców, organizowania kursów, kszta³cenia i do-
kszta³cania fachowców w zawodach technicznych. 

W 2015 roku obchodziæ bêdziemy tak¿e 60-lecie
funkcjonowania w Warszawie Muzeum Techniki i
Przemys³u NOT. Jego tradycje siêgaj¹ XIX stule-
cia. Nawi¹zuj¹ do za³o¿onego w 1875 r. Muzeum
Przemys³u i Rolnictwa oraz utworzonego w 1929
r. Muzeum Techniki i Przemys³u. W 1952 r. drugi
powojenny, a XIV  w kolejnoœci Kongres Techni-
ków Polskich, wyst¹pi³ z wnioskiem o reaktywo-
wanie Muzeum. Ówczesne w³adze pañstwowe
wniosek przyjê³y. Prowadzenie placówki powier-
zono Naczelnej Organizacji Technicznej. Pañs-
two Polskie zobowi¹za³o siê wtedy tak¿e, ¿e bê-
dzie ponosi³o koszty jej utrzymania. Do celów
Muzeum przygotowano siedzibê w oddawanym
wówczas do u¿ytku Pa³acu Kultury i Nauki 
w Warszawie. Pierwsza wystawa w 1955 r. nosi³a
nazwê „Postêp techniczny w s³u¿bie cz³owieka“ 
i tê datê uwa¿a siê za datê reaktywowania pla-
cówki. Obecnie Muzeum powróci³o do swojej
przedwojennej nazwy. 
Natomiast w 2016 r. bêdziemy obchodziæ 150-
lecie wydania pierwszego numeru po dziœ dzieñ
ukazuj¹cego siê czasopisma „Przegl¹d Techni-
czny” oraz 110-lecie Krakowskiego Domu
Technika. 
Obchody jubileuszowych rocznic roku 2015 
i 2016 zostan¹ zwieñczone XXV Kongresem
Techników Polskich organizowanym wraz z III
Œwiatowym Zjazdem In¿ynierów Polskich.
Bêdzie to nie tylko przypomnienie przesz³oœci,
ale tak¿e poszukiwanie odpowiedzi na wyzwania
przysz³oœci. Przewodni¹ ide¹ obchodów bêdzie
zainteresowanie m³odzie¿y wiedz¹ i kultur¹ tech-
niczn¹. Poruszona zostanie równie¿ tematyka
kszta³cenia in¿ynierów oraz podnoszenia kwalifi-
kacji i kompetencji zawodowych ludzi techniki
oraz konkurencyjnoœci polskiej gospodarki 
w œwiecie. 

Przygotowa³:

Janusz M. Kowalski

Specjalista ds. wizerunku publicznego
FSNT-NOT

BIULETYN VPI 47 • 15

Jubileuszowy rok techników i in¿ynierów



16   •   BIULETYN VPI 47

Gie³da wynalazków i projektów. Inteligentne
pow³oki
Badania nad technologiami antykorozyjnymi,
którymi od lat zajmuje siê Instytut Mechaniki Pre-
cyzyjnej, przynosz¹ coraz bardziej niezwyk³e
zastosowania. W 2014 r. na wystawach œwiato-
wych tryumfy œwiêci³ „Innowacyjny funkcjonalny
system pow³okowy dla stopów Mg przeznaczo-
nych na implanty wch³aniane“. Jest to dzie³o
Zak³adu Korozji i Technologii Antykorozyjnej pod
kierunkiem dr. in¿. Lecha Kwiatkowskiego.
Jednym z wyzwañ dla technologów implantów
medycznych s¹ substancje biodegradowalne bez
skutków ubocznych dla organizmu. Chodzi o to,
by implant sam siê „rozpuœci³“ po pewnym cza-
sie, by nie trzeba by³o po raz kolejny operowaæ
pacjenta, by ten implant wyj¹æ, kiedy ju¿ spe³ni
swoje zadanie. Do kategorii takich implantów
nale¿¹ wzmocnienia koœci wykonane z magnezu.
Szybkoœæ korozji, jakiej ulega magnez w p³ynach
ustrojowych, przewy¿sza jednak dopuszczalne
dawki jonów metalu. Wyzwaniem badawczym
jest wiêc tak spowolniæ ten proces, by uwalnianie
jonów pokrywa³o siê z zapotrzebowaniem orga-
nizmu na magnez.
Magnez siê wch³onie
IMP zaproponowa³ ochronny system pow³okowy
obejmuj¹cy warstwê tlenkow¹ utworzon¹ w eko-
logicznym innowacyjnym procesie plazmowego
utleniania anodowego stopu magnezu oraz zew-
nêtrzn¹ pow³okê polieteroimidu zawieraj¹c¹ na-
nocz¹stki hydroksyapatytu. Doœwiadczenia na
zwierzêtach potwierdzi³y s³usznoœæ tego rozwi¹-
zania – nie stwierdzono uszkodzeñ narz¹dów
wewnêtrznych i innych znacz¹cych zmian w or-
ganizmie zwi¹zanych z implantacj¹. Pow³oki och-
ronne skutecznie opóŸnia³y inicjacjê korozji i mi-
nimalizowa³y uwalnianie jonów wodoru. Dot¹d
stosowane wzmocnienia metalowe lub ceramicz-
ne, które pozostawiano w ciele pacjenta, s¹ jed-
nak obcym cia³em. W tym przypadku mamy do
czynienia ze znikaj¹cym implantem, który prze-
staje byæ problemem po wykonaniu zadania re-
generacji koœci. Ten wynalazek mo¿e doœæ szyb-
ko wejœæ do praktyki medycznej, gdy¿ stoi za nim
nie tylko autorytet naukowy IMP, lecz tak¿e
Instituto Superior Technico i Facultate de

Medicina Dentaria z Lizbony oraz spó³ki
Materials Engineers Group. [...]
Piec b³yskawiczny
Powa¿ne ekonomiczne znaczenie mo¿e mieæ
wynalazek Innowacyjnej metody nagrzewania ele-
mentów stalowych w piecach pró¿niowych i at-
mosferowych. To równie¿ jest owoc wieloletnich
doœwiadczeñ nad technologiami obróbki cieplnej.
W dotychczas stosowanych piecach do nagrze-
wania elementów stalowych w celu dalszej ob-
róbki powierzchniowej elektryczne elementy
grzejne umieszczane by³y pomiêdzy retort¹ a wy-
murówka pieca. OpóŸnia³o to nagrzewanie oraz
wymaga³o du¿ych iloœci energii na ogrzanie re-
torty z koszem zawieraj¹cym detale stalowe.
Nowa metoda polega na wyjêciu elementów
grzejnych wraz z pokryw¹ pieca, a nastêpnie na
wprowadzeniu detali do retorty i opuszczeniu ele-
mentów grzejnych tak¿e do wnêtrza retorty.
Nastêpnie wymusza siê cyrkulacjê atmosfery
wewn¹trz pieca. Mo¿liwoœæ wyjmowania „grza-
³ek“ na zewn¹trz znakomicie u³atwia ich konser-
wacjê i wymianê. Takie rozwi¹zanie wi¹¿e siê
wiêc z zupe³nie now¹ konstrukcj¹ pieca retorto-
wego, zapewniaj¹c¹ znacznie wygodniejsz¹
obs³ugê i ogromne oszczêdnoœci energii. Do tego
rozwi¹zania wk³ad wnieœli zw³aszcza nie¿yj¹cy
ju¿ dyrektor IMP prof. Aleksander Nakonieczny
oraz dr hab. in¿. Tomasz Babul.
Obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej dotyczy
tak¿e nagrodzony w 2014 r. wynalazek „Nowa
metoda obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej 
w z³o¿u aktywnym chemicznie narzêdzi do przet-
wórstwa tworzyw sztucznych”. Jest to kolejna
wersja wypracowanej w Instytucie metody obrób-
ki stopów metali ¿elaznych, przeznaczonych do
bardzo wyrafinowanych narzêdzi i urz¹dzeñ. 
W tym przypadku chodzi³o o nadanie wysokiej
odpornoœci korozyjnej elementom m.in. form pra-
cuj¹cych w agresywnych chemicznie œrodowis-
kach podczas przetwórstwa tworzyw sztucznych,
m.in. PCV. W tym procesie intensywne dzia³anie
chloru niszczy chemicznie kosztowne elementy
instalacji. Ta metoda obróbki powierzchniowej
uodpornia powierzchniê metalu na dzia³anie chlo-
ru. Najnowsz¹ nagrod¹ dla tej technologii jest
Z³oty Medal Innova 2014 w Brukseli.          /jaz/

Nowoœci techniczne

Z „Przegl¹du Technicznego“ nr 9/2015



W 1914 r. w parku Polonia w dzielnicy Jesús
Maria w Limie zosta³ wzniesiony pomnik ku czci
polskich in¿ynierów pracuj¹cych w Peru w XIX w.
Nosi on nazwê nazwê „Monumento a los Inge-
nieros Polacos”. W jego œrodku znajduje siê
popiersie Edwarda Habicha oraz alegoria – po-
staæ Minerwy oœwietlaj¹ca je pochodni¹ a tak¿e
tarcza z herbami Polski i Litwy. 
Z lewej umieszczono god³o Polski oraz popiersia
Franciszka Ksawerego Wakulskiego i W³adys³a-
wa Folkierskiego, a z prawej god³o Peru wraz 
z popiersiami W³adys³awa Klugera i Aleksandra
Babiñskiego. Losy ich wszystkich zwi¹zane s¹
losem budowniczego kolei transandyjskiej –
Ernesta Malinowskiego.  

W³adys³aw Folkierski urodzi³ siê w Warszawie 
w 1842 r. Po ukoñczeniu gimnazjum filologiczne-
go rozpocz¹³ w 1860 r. studia na politechnice 
w Karlsruhe, a nastêpnie na Sorbonie kontynuo-
wa³ studia matematyczno-fizyczne. 
W 1863 r. bra³ udzia³ w Powstaniu Styczniowym 
i po jego klêsce powróci³ do Pary¿a aby dokoñ-
czyæ studia w Szkole Dróg i Mostów. 
By³ w 1870 r. organizatorem (a tak¿e sekreta-
rzem i wiceprezesem) – wspólnie z kilkoma inny-
mi polskimi emigrantami – dzia³aj¹cego przez 12

lat towarzystwa nauk œcis³ych. Jego organem
naukowym by³ redagowany przez Folkierskiego
Pamiêtnik Towarzystwa Nauk Œcis³ych. Zamiesz-
cza³ on tam równie¿ swoje prace naukowe z za-
kresu matematyki. 
W czasie obrony Pary¿a przed Prusakami 
w 1870 r. s³u¿y³ w stopniu oficerskim w wojskach
elektrotechnicznych, a po zakoñczeniu wojny
zosta³ odznaczony Krzy¿em Legii Honorowej. 
Folkierski by³ matematykiem i in¿ynierem, auto-
rem prac z zakresu matematyki, geodezji, astro-
nomii, meteorologii, mechaniki, kolejnictwa i pol-
skiego s³ownictwa naukowego. Jego prace by³y
publikowane w Polsce, Francji i Peru. Do naj-
bardziej znanych nale¿¹ „Zasady rachunku ró¿-
niczkowego i ca³kowego z zastosowaniami” pow-
sta³e w latach 1870 – 1873 uznane w 1904 r. 
w ankiecie Kuriera Warszawskiego za najlepsz¹
polsk¹ ksi¹¿kê naukow¹ XIX w.
Folkierski by³ te¿ profesorem mechaniki i budowy
mostów w wy¿szej szkole polskiej w Pary¿u
mieszcz¹cej siê przy bulwarze Montparnasse
(Wy¿sza Szko³a Polska lub Szko³a Montparnas-
ska). By³ to odpowiednik politechniki, na któr¹
wówczas nie dopuszczano cudzoziemców. Dy-
rektorem szko³y by³ w latach 1865–1869 Edward
Habich. Szko³a istnia³a do 1871 r. i wypuœci³a ze
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swych murów dziesi¹tki polskich specjalistów nie
tylko do pracy na emigracji ale i do pracy w kraju.
Korzystali z niej równie¿ m³odzi ludzie przyby-
waj¹cy z kraju do Pary¿a wy³¹cznie na studia. 
Po przyjeŸdzie do Peru Folkierski rozpocz¹³ pra-
cê przy budowie kolei. Otrzyma³ te¿ doktorat ho-
norowy nauk matematycznych na uniwersytecie
w Limie i katedrê mechaniki. W 1878 r. zosta³
dziekanem nowo zorganizowanego wydzia³u
matematyczno-fizycznego. 
W 1881 r. by³ jednym z za³o¿ycieli peruwiañskie-
go Towarzystwa Przyjació³ Nauk („La Sociedad
de Amantes de la Ciencia”).
W czasie wojny saletrzanej Peru z Chile w latach
1879–1884 wspó³pracowa³ przy fortyfikowaniu
Limy i portu Callao. Po wojnie zosta³ cz³onkiem
g³ównej rady robót publicznych i dyrektorem kolei
po³udniowych. Zbudowa³ liniê telegraficzn¹ miêd-
zy Puno nad jeziorem Titicaca i Cuzco. Oba
miasta le¿¹ powy¿ej 3000 m n.p.m.
Folkierski doprowadzi³ do odbudowy po³udniowej
sieci kolejowej po wojnie z Chile i uruchomi³
transport parowcowy na jeziorze Titicaca. 
W 1874 r. opracowa³ projekt mostu wisz¹cego
taniego w produkcji i ³atwego w przewozie
i monta¿u i wyda³ na ten temat ksi¹¿kê. 
W 1889 r. po sprzeda¿y kolei spó³ce angielskiej
powróci³ do Pary¿a a nastêpnie do kraju. 
Jako by³y powstaniec nie móg³ wróciæ do zaboru
rosyjskiego i by³ zmuszony osiedliæ siê w Galicji
– we Lwowie. Z powodu braku etatów na poli-
technice lwowskiej zatrudni³ siê jako in¿ynier na
budowie kolei na liniach Stanis³awów-Woronien-
ka a nastêpnie Chabówka-Zakopane. Po urucho-
mieniu linii kolejowej kierowa³ budow¹ wodoci¹-
gu przemys³owego w KuŸnicach na zlecenie hr.
W³adys³awa Zamoyskiego. 
Publikowa³ artyku³y w Czasopiœmie Technicznym
i w Przegl¹dzie Technicznym. Oprócz tematów
zwi¹zanych z budow¹ kolei w Polsce i w Peru,
sprawami wodoci¹gów i kanalizacji zajmowa³ siê
mechanik¹, meteorologi¹, astronomi¹, sprawami
wykszta³cenia techników i reform¹ szkolnictwa
œredniego. Wyg³asza³ te¿ odczyty techniczne, 
a w 1899 r. uczestniczy³ w zjeŸdzie techników
polskich w Krakowie. 
Folkierski zmar³ 24 kwietnia 1904 r. i zosta³ po-
chowany na starym cmentarzu w Zakopanem.
Grób nr. 50 w sektorze lewym, w rzêdzie I. Mia³

dwóch synów i trzy córki. W³adys³aw by³ profeso-
rem romanistyki Uniwersytetu Jagielloñskiego. 

Edward Habich urodzi³ siê 31 stycznia 1835 r. 
w Warszawie. Jego ojciec Ludwik by³ urzêd-
nikiem Komisji Skarbu Królestwa Polskiego. 
W wieku 17 lat rozpocz¹³ naukê w Akademii
Artylerii w St. Petersburgu. Po zakoñczeniu woj-
ny krymskiej (1854-1856) wyst¹pi³ z carskiego
wojska i rozpocz¹³ studia w Pañstwowej Szkole
Dróg i Mostów w Pary¿u. 
W 1863 r. powróci³ do Polski aby wzi¹æ udzia³ 
w Powstaniu Styczniowym. Do spó³ki z bratem
Gustawem utworzy³ oddzia³ powstañczy ale po
klêsce powstania musia³ wraz z nim wyemigro-
waæ do Pary¿a. 
W Pary¿u Habich rozpocz¹³ pracê w Wy¿szej
Szkole Polskiej jako wyk³adowca mechaniki, 
a w latach 1865–1868 by³ jej dyrektorem. 
Studia techniczne i praca w zawodach technicz-
nych we Francji dawa³y du¿e szanse u³o¿enia
sobie ¿ycia na emigracji i dlatego te¿ cieszy³y siê
du¿ym powodzeniem. Po pewnym czasie dosz³o
jednak do pewnego przesycenia francuskiego
rynku pracy w tych dziedzinach i dlatego te¿
atrakcyjna sta³a siê dalsza emigracja. W tym
samym czasie rz¹d peruwiañski poszukiwa³
specjalistów maj¹cych umo¿liwiæ modernizacjê 
i dalszy dalszy rozwój tego kraju. Wymaga³o to
budowy dróg i kolei oraz wykorzystania bogactw
mineralnych i zasobów energetycznych kraju. 
Wp³ywy ¿yj¹cego tam i dzia³aj¹cego od d³u¿sze-
go czasu Ernesta Malinowskiego spowodowa³y,
¿e ambasada peruwiañska w Pary¿u intensywnie
poszukiwa³a specjalistów polskich. 
W roku 1868 Edward Habich podpisa³ trzyletni
kontrakt i w 1869 r. wyjecha³ do Peru. Jak siê
póŸniej okaza³o kontrakt ten przed³u¿y³ siê do
koñca jego ¿ycia. 
Pocz¹tkowo podejmowa³ siê ró¿nego rodzaju
zadañ i badañ m.in. udzia³u w naprawie linii kole-
jowej do La Oroya, budowy portu w Arice, pro-
jektów nawodnienia w rejonie Tamarugal 
i uczestniczy³ w komisji redaguj¹cej regulamin
Korpusu In¿ynierów. 
Wa¿nym punktem jego kontraktu by³o zorganizo-
wanie szko³y in¿ynierskiej w Peru. Mia³a to byæ
uczelnia niezale¿na od isniej¹cego wydzia³u ma-
tematyczno-przyrodniczego uniwersytetu w Limie.
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Wspó³pracowników poszukiwa³ Habich wœród
najlepszych polskich specjalistów we Francji i w
rezultacie do Peru przyjechali m.in. W³adys³aw
Folkierski, Aleksander Babiñski, W³adys³aw
Kluger, Ksawery Wakulski, Aleksander Mieczni-
kowski i architekt Tadeusz Stryjeñski. 
We wspó³pracy z nimi za³o¿y³ szko³ê in¿yniersko-
górnicz¹ pn. „Escuela de Construcciones Civiles
y de Minas del Peru” czynn¹ od 1876 r. Profeso-
rami uczelni byli m.in. Ksawery Wakulski i W³ady-
s³aw Kluger. 
By³a to pierwsza w Ameryce Po³udniowej wy¿sza
uczelnia techniczna i to od pocz¹tku na wysokim
europejskim poziomie. Odegra³a ona znacz¹c¹
rolê w modernizacji Peru i by³a g³ówn¹ instytucj¹
opiniodawcz¹ w sprawach technicznych. Habich
by³ jej pierwszym dyrektorem (tzn. rektorem) 
i pozosta³ nim do œmierci. Czêœæ profesorów po-
chodzi³a z wydzia³u matematyczno-fizycznego
uniwersytetu a czêœæ z korpusu in¿ynierów. Do
œmierci Habicha w 1909 r. uczelnia
wykszta³ci³a 217 in¿ynierów z dyplo-
mem. Obecnie jest to Pañstwowa
Politechnika Peruwiañska.
By³ on te¿ wspó³za³o¿ycielem 
w 1888 r. Towarzystwa Geogra-
ficznego w Limie i przewodnicz¹-
cym Peruwiañskiego Stowarzy-
szenia In¿ynierów a tak¿e wspó³-
organizatorem obserwatorium
astronomicznego oraz wspó³auto-
rem kodeksu górniczego. 
Habich by³ te¿ promotorem pisma
naukowego „Roczniki in¿ynierii i gór-
nictwa Peru“ („Anales de Construcciones
Civiles y de Minas del Peru”) – wydawanego 
w latach 1880-1887 – oraz miesiêcznika
„Biuletyn Górnictwa, Przemys³u i Budownictwa“
(„Boletin de Minas, Industrias y Construcciones”)
wydawanego do 1960 r. 
Wyda³ ok. 20 prac z dziedziny matematyki i kine-
matyki. Nie zdo³a³ jednak napisaæ polskiego pod-
rêcznika kinematyki. 
Habich reprezentowa³ Peru na Wystawie Parys-
kiej w 1889 r. i przyczyni³ siê do nawi¹zania kon-
taktów gospodarczych z Francj¹ i innymi krajami
europejskimi. Poœwiêci³ te¿ du¿o starañ na pro-
mocjê metrycznego systemu miar. 

Przyczyni³ siê on do rozwoju Peru poprzez liczne
prace i studia in¿ynieryjne: zostawi³ po sobie po-
nad tysi¹c raportów technicznych dotycz¹cych
prac irygacyjnych, oœwietlenia, urbanizacji oraz
kolei. Wniós³ istotny wk³ad w opracowanie i wpro-
wadzenie w ¿ycie prawa górniczego. 
Habich by³ ¿onaty z Peruwiank¹ Virgini¹ Brando,
z któr¹ mieli pi¹tkê dzieci – czterech synów i cór-
kê Jadwigê.
Po œmierci, która nast¹pi³a 31 paŸdziernika 1909
roku w Limie, otrzyma³ tytu³ honorowego obywa-
tela Peru. Spoczywa na Cmentarzu Presbítero
Matías Maestro w Limie. 

Franciszek Ksawery Wakulski ur. siê 2 marca
1843 (lub 1842) r. w Gostyninie. 
Gimnazjum ukoñczy³ w Suwa³kach po czym 
w latach 1863–1867 studiowa³ na wydziale mate-
matyki i fizyki Szko³y G³ównej (Uniwersytetu
Warszawskiego), który ukoñczy³ z tytu³em ma-

gistra nauk matematycznych. W wyniku
represji zaborcy po powstaniu stycz-

niowym wyemigrowa³ w 1869 r. do
Pary¿a. 
Ukoñczy³ tam studia w Szkole
Dróg i Mostów w 1873 r. z tytu³em
in¿yniera i pierwsz¹ nagrod¹. 
W czasie studiów w Pary¿u by³
cz³onkiem polskiego Towarzystwa
Nauk Œcis³ych. 

W 1873 r. za namow¹ Edwarda
Habicha wyjecha³ do Peru gdzie,

zatrudniony jako in¿ynier w s³u¿bie
pañstwowej ¿y³ i pracowa³ przez prawie

20 lat. 
W pocz¹tkowym okresie by³ m.in. wspó³autorem
projektów linii kolejowej Callao–La Oroya (jej
pierwszy odcinek o d³ugoœci 141 km zosta³ uru-
chomiony w 1878 r.) i drewnianego mostu kolejo-
wego nad rzek¹ Rimac. Pracowa³ te¿ przy budo-
wie Centralnej Kolei Transandyjskiej, a nastêpnie
zosta³ dyrektorem telegrafów peruwiañskich. 
Wakulski wspó³pracowa³ z Habichem w tworze-
niu politechniki peruwiañskiej i otrzyma³ na niej
katedrê budowy dróg i mostów. Od 1878 r. by³
wicedyrektorem (tzn. prorektorem) uczelni i do-
datkowo otrzyma³ katedrê wytrzyma³oœci mate-
ria³ów. Prowadzi³ wyk³ady z mechaniki oraz
rachunku ró¿niczkowego i ca³kowego. 

Historia techniki polskiej
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Publikowa³ rozprawy naukowe w jêzyku hiszpañ-
skim na ³amach „Anales de los Ingenieros del
Perú” i „Anales de las Obras Publicas del Perú”. 
W 1887 r. opracowa³ wspólnie z Malinowskim 
i Folkierskim projekt linii kolejowej Tarma–La
Merced. Wakulski by³ dwukrotnie ¿onaty i z drug¹
¿on¹ mia³ szeœcioro dzieci. 
Pod koniec XIX w. Wakulski powróci³ do Polski 
i osiad³ w Galicji. W tym czasie kierowa³ budow¹
linii kolejowych, m.in. Delatyn–Ko³omyja–Stefa-
nówka. Linia ukoñczona w r. 1899 mia³a d³ugoœæ
112 km. Zmar³ 11 wrzeœnia 1925 r. w Warszawie.

W³adys³aw Kluger urodzi³ siê 16 stycznia 1849 r.
w Krakowie. Wychowywa³ go ojczym Ludwik
Zieleniecki – znany lekarz balneolog. Kluger
ukoñczy³ w Krakowie szko³ê realn¹ a nastêpnie
w 1868 r. z odznaczeniem Intytut Techniczny, po
czym wyjecha³ do Pary¿a, gdzie po rocznym
przygotowaniu w Polskiej Szkole Wy¿szej na
Montparnasse rozpocz¹³ studia w Szkole Dróg 
i Mostów. Dyplom in¿yniera cywilnego otrzyma³ 
z wyró¿nieniem w 1873 r. i rozpocz¹³ pracê we
Francji przy trasowaniu linii kolejowych. W trak-
cie studiów uczestniczy³ czynnie w pracach
Towarzystwa Nauk Œcis³ych. 
Opublikowa³ te¿ dwie pierwsze polskie prace 
o turbinach: „Turbina Fourneyerona. Jej teoria
dok³adna, przybli¿ona i uwagi praktyczne” i „Teo-
ria turbiny Fontaine’a”. 
Wspólnie z in¿. Feliksem Kucharzewskim opra-
cowa³ podrêcznik hydrauliki „Wyk³ad hydrauliki
wraz z teori¹ machin wodnych poprzedzonych
wiadomoœciami wstêpnymi z mechaniki anali-
tycznej cia³ p³ynnych”. 
W 1873 r. spotka³ siê z Edwardem Habichem
poszukuj¹cym specjalistów do pracy w Peru. Do
Peru wyjecha³ w 1874 r. i w ci¹gu 6 lat pobytu
wykonywa³ ró¿norodne zadania zarówno projek-
tuj¹c inwestycje jak i nadzoruj¹c ich realizacjê. 
Pocz¹tkowo zajmowa³ siê budow¹ moli porto-
wych i ¿elaznych pomostów spacerowych w Cal-
lao, Ancon, Huacho i Supo. Nadzorowa³ tak¿e
prace przy spiêtrzaniu rzeki Rimac dostarcza-
j¹cej wody pitnej dla Limy, a przy okazji zapozna³
siê z Centraln¹ Kolej¹ Transandyjsk¹ budowan¹
przez Ernesta Malinowskiego. 
Opracowa³ tak¿e projekt zawrócenia biegu rzeki
Maure w celu nawodnienia rejonu Tacna w p³d.

Peru. Projekt ten nie zosta³ zrealizowany ponie-
wa¿ w wyniku wojny saletrzanej (1879-1884)
Peru utraci³o ten rejon na rzecz Chile. 
Krótko przed jej wybuchem otrzyma³ zlecenie
wytyczenia drogi ko³owej wzd³u¿ po³udniowego
wybrze¿a jeziora Titicaca, maj¹cej po³¹czyæ Peru
ze sprzymierzon¹ Boliwi¹ (Tacna–La Paz).
Droga wybudowana w r. 1878 jest do dzisiaj naj-
wa¿niejsz¹ magistral¹ ³¹cz¹c¹ oba kraje. Jej naj-
wy¿sze wzniesienie wynosi 4394 m n.p.m. Nad-
zorowa³ budowê linii kolejowych Ilo-Moquegua 
i Arica-Tacna w po³udniowym Peru. 
W 1878 r. reprezentowa³ Peru na wystawie pow-
szechnej i na miêdzynarodowym kongresie tech-
nicznym w Pary¿u. Przy okazji odwiedzi³ rodzinê
w Krynicy i o¿eni³ siê. 
W 1876 roku obj¹³ katedry hydrauliki oraz bu-
downictwa l¹dowego i wodnego na Politechnice,
organizowanej wspólnie z Habichem. Przez pe-
wien czas by³ nawet dyrektorem czyli rektorem
tej uczelni. 
Na uczelni zajmowa³ siê oczywiœcie równie¿ pra-
cami o charakterze teoretycznym i w 1877 r. na-
pisa³ pierwszy polski podrêcznik z dziedziny wy-
trzyma³oœci materia³ów „Wyk³ad wytrzyma³oœci
materia³ów i sta³oœci budowli”. 
W latach 1878–1880 budowa³ szosy, wodoci¹gi,
przygotowywa³ plany kanalizacji dla miast w p³d.
Peru, po³¹czy³ kana³em rzeki Maure i Uchusuma
a tak¿e kierowa³ odbudow¹ miast Arica i Tacna
po trzêsieniu ziemi. 
W trakcie tych prac Kluger musia³ czêsto odby-
waæ studia terenowe, które ³¹czy³ z wyprawami 
o charakterze geograficzno-krajoznawczym.
Zaowocowa³y one ksi¹¿kami „Listy z Peruwii”
(Kraków 1877), „Listy z Peruwii i Boliwii” (Kraków
1878) oraz szkicami „Dzisiejsza Peruwia” (War-
szawa 1881). Opisywa³ w nich dok³adnie krajo-
brazy, faunê i florê, zwyczaje ludnoœci poznawa-
nego kraju a tak¿e objawy choroby górskiej –
soroche. Oprócz tego publikowa³ w peruwiañs-
kim czasopiœmie „Revista de Agricultura”. 
Zbiory bêd¹ce owocem jego wypraw przekaza³ 
w latach 1876-1878 Polskiej Akademii Umiejêt-
noœci w Krakowie. By³o to oko³o 500 obiektów,
wœród których przewa¿a³y naczynia kultur Chimú
i Chancay. Ta czêœæ zbiorów, która dotrwa³a do
dnia dzisiejszego jest wystawiona w krakowskim
muzeum archeologicznym. 
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W uznaniu zas³ug zosta³ wiêc wybrany na
cz³onka-korespondenta wydzia³u matematyczno-
fizycznego PAU. 
W 1880 r. objawi³a siê u Klugera gruŸlica gard³a,
której nabawi³ siê podczas wypraw w Andy.
Wróci³ wiêc do Krynicy na leczenie. W tym czasie
zajmowa³ siê projektami wodoci¹gów dla miasta
Krakowa i projektami regulacji rzeki Wis³oki 
a tak¿e zaprojektowa³ salê teatraln¹ i koœció³ 
w Krynicy. Publikowa³ na ten temat artyku³y 
w „Czasopiœmie Technicznym”.
W koñcu 1883 r. w zwi¹zku z pogorszeniem sta-
nu zdrowia wyjecha³ na leczenie do San Remo,
gdzie zmar³ 29 lutego 1884 r. w wieku 35 lat i zo-
sta³ pochowany na cmentarzu Rakowickim 
w grobie rodziny Zielenieckich w pasie 22. Syn
Klugera W³adys³aw by³ lekarzem. 

Aleksander Babiñski urodzi³ siê w 1823 r. 
w Zwierzyñcu pod Zamoœciem lub w 1824 r. 
w Radomiu. By³ on synem Wincentego, prawdo-
podobnie oficjalisty Zamoyskich ze Zwierzyñca.
W 1848 r. bra³ udzia³ w powstaniu wielkopolskim
i w 1849 musia³ udaæ siê do Francji. Najprawdo-
podobniej w 1848 roku pozna³ swoj¹ ¿onê, po-
chodz¹c¹ z wileñszczyzny Henrykê Waren – lub
Weren – i wzi¹³ z ni¹ œlub. 
W Pary¿u Babiñski odby³ studia przygotowawcze
w Polskiej Szkole Wy¿szej („Szkole Montparnas-
skiej”), bêd¹cej drug¹ w historii politechnik¹ pol-
sk¹, a nastêpnie w akademii górniczej – École
des Mines. 
Po ukoñczeniu studiów Babiñski pracowa³ we
Francji w nadzorze (inspekcji) kamienio³omów. 
W 1863 r. po wybuchu powstania styczniowego
pojecha³ do Krakowa. Pracowa³ tam w oœrodku
zajmuj¹cym siê produkcj¹ broni i amunicji oraz
ich przemytem do Królestwa Polskiego dla pow-
stañców.
Po klêsce powstania Babiñski wróci³ do Pary¿a
do ¿ony i synów. W czasie wojny francusko-prus-
kiej by³ kapitanem in¿ynierii w armii francuskiej. 
W 1874 r. – w wieku 50 lat – wyjecha³ do Peru na
3-letni kontrakt – najprawdopodobniej g³ównie 
z motywów finansowych. ¯ona i synowie pozos-
tali we Francji. 
Babiñski zaj¹³ siê badaniem Peru pod k¹tem
geologii i bogactw naturalnych – ze szczególnym
zwróceniem uwagi na okrêgi górnicze i kopalnie.

Peru posiada³o ró¿norodne bogactwa naturalne:
kopalnie srebra, z³ota, miedzi i wêgla. W wyniku
tych badañ Babiñski opracowa³ dok³adne mapy
górnicze i plany kopalni w ró¿nych rejonach. 
W 1878 r. opracowa³ on plany osuszenia kopalni
srebra w Cerro de Pasco, które z ró¿nych wzglê-
dów (m.in. wojny z Chile) zosta³y zrealizowane
dopiero wiele lat póŸniej. Obecnie wydobywa siê
tam o³ów, cynk, miedŸ, srebro i z³oto. 
Z Polaków chyba w³aœnie Babiñski zyska³ sobie
najrozleglejsz¹ znajomoœæ Peru. 
W 1887 r. Babiñski wróci³ do Pary¿a i po³¹czy³ siê
z rodzin¹. Mieszka³ tam a¿ do œmierci w r. 1899.
Babiñski zosta³ pochowany na cmentarzu w Mont-
morency, gdzie spoczywa³a jego zmar³a dwa lata
wczeœniej ¿ona. Mia³ z ni¹ dwóch synów: Henry-
ka, in¿yniera górniczego i Józefa – znanego le-
karza neurologa, pioniera neurochirurgii. 

Ernest Adam Malinowski jest postaci¹ kluczow¹
dla dziejów i osi¹gniêæ polskich in¿ynierów w Peru.
Jest najbardziej znany jako budowniczy Central-
nej Kolei Transandyjskiej. Za zas³ugi w obronie
portu Callao sta³ siê bohaterem narodowym
Peru.

Ernest Malinowski urodzi³ siê 5 I 1818 r. w Sewe-
rynach na Wo³yniu, chocia¿ niektóre Ÿród³a poda-
j¹ lata 1808 lub 1815. By³ synem szlachcica, ofi-
cera armii Ksiêstwa Warszawskiego, uczestnika
powstania listopadowego 1830/1831 i pos³a na
sejm powstañczy na Podolu (podobnie jak ojciec
Stefana Drzewieckiego). 
Po klêsce powstania ojciec z synami Ernesten 
i Rudolfem wyemigrowali do Galicji a w zwi¹zku
z aresztowaniami powstañców przez w³adze
austriackie – dalej przez Drezno do Pary¿a. Obaj
bracia ukoñczyli w Pary¿u studia w Szkole Dróg
i Mostów. 
Ernest pracowa³ pocz¹tkowo przy budowie linii
kolejowej Pary¿-Hawr, a nastêpnie obaj z bratem
– w Algierii przy budowie dróg i portu w Algierze.
Po powrocie do Francji zajmowa³ siê regulacj¹
rzek (m.in. Mozy) i budow¹ obiektów hydrotech-
nicznych. 
W 1852 r. Malinowski podpisa³ szeœcioletni kon-
trakt z w³adzami Peru i uda³ siê do tego kraju. 
Pocz¹tkowo wspó³pracowa³ przy rekonstrukcji
miasta Arequipa zburzonego w wyniku wybuchu
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wulkanu i bra³ te¿ udzia³ w modernizacji mennicy
w Limie. 
By³ tak¿e wspó³za³o¿ycielem Towarzystwa Geo-
graficznego w Limie i Towarzystwa Sztuk Piêk-
nych. Uczestniczy³ w opracowywaniu map i pla-
nów pogranicza z Ekwadorem i Brazyli¹, które
pos³u¿y³y do wytyczenia granic Peru z tymi kraja-
mi. Publikowa³ te¿ w ró¿nych czasopismach fa-
chowych w Peru. 
W uznaniu zas³ug w obronie Callao przed
Hiszpanami w 1866 r. otrzyma³ medal, dyplom 
i honorowe obywatelstwo Peru. 
W wieku 50 lat Malinowski pozna³ bogatego
finansistê Henry Meiggsa, który dorobi³ siê fortu-
ny na interesach w Chile a nastêpnie musia³
uciekaæ z USA przed wierzycielami. Meiggs liczy³
na kolejne dobre interesy przy budowie kolei 
w Peru i usilnie stara³ siê o koncesjê, nie zawsze
uczciwymi metodami. 
G³ównym jego pomys³em by³o po³¹czenie Limy 
i jej portu morskiego Callao z bogatym w mine-
ra³y i p³ody rolne wnêtrzem kraju. Mia³a to byæ
linia kolejowa z Callao i Limy do ¿yznej doliny
Jauja i dalej do rejonu Huancayo a tak¿e do rejo-
nu górniczego Cerco de Pasca. 
Z widocznych na mapie linii kolejowych za cza-
sów Malinowskiego zosta³ wybudowany odcinek
z Limy do La Oroya (z kilkoma odga³êzieniami).
Odcinki do doliny Jauja i Huancayo oraz Cerro
de Pasco zosta³y oddane do u¿ytku na pocz¹tku
XX w. Odcinek linii do Huancavelica pocz¹tkowo
o mniejszej szerokoœci toru zosta³ w II po³owie
XX w. przebudowany na liniê normalnotorow¹.
Obecna d³ugoœæ kolei wynosi 535 km.

Istnia³y wprawdzie wczeœniejsze plany budowy
ale ze wzglêgu na bardzo trudne warunki geo-
graficzne i klimatyczne przedsiêwziêcie by³o
uwa¿ane za niewykonalne. 
Ustawa o budowie dróg zosta³a wprawdzie uch-
walona przez Kongres peruwiañski du¿o wczeœ-
niej ale dopiero w 1868 r. zosta³a podjêta uchwa-
³a o budowie linii kolejowej przez Andy z ewentu-
alnym póŸniejszym przed³u¿eniem do Amazonii
co dawa³oby po³¹czenie z Atlantykiem. Inwesto-
rem zosta³ Meiggs, a projektantem i wykonawc¹
Ernest Malinowski. Po bankructwie Meiggsa i jego
œmierci w 1877 r. Malinowski kontynuowa³ prace
we wspó³pracy ze spó³k¹ angielsk¹. 
Budowa odbywa³a siê w ekstremalnie trudnych
warunkach a linia musia³a pokonaæ ró¿nicê po-
ziomów dochodz¹c¹ do prawie 5000 m. Kontrakt
na budowê kolei „Central Transandino” zosta³ pod-
pisany w 1869 r. 
W 1873 r. budowa osi¹gnê³a najwy¿szy punkt
linii – prze³êcz Ticlio na wysokoœci 4818 m n.p.m.
W 1878 r. zosta³ oddany do eksploatacji pierwszy
odcinek z Callao do Chicli (4100 m n.p.m.). Mia³
on d³ugoœæ 141 km. Tabor zosta³ sprowadzony 
z USA.
Z powodu wojny z Chile i brutalnej okupacji czêœ-
ci terenu Peru i spowodowanych tym trudnoœci
finansowych budowa zosta³a przerwana na wiele
lat i zosta³a dokoñczona przez Malinowskiego
dopiero w latach 1890-1893 r. 
D³ugoœæ odcinka do La Oroya wynios³a 218 km,
a ga³êzi do Huancayo (ukoñczonej w 1908 r.) –
dalsze 124 km. Ukoñczony w 1908 r. odcinek 
z La Oroya do Cerro de Pasco ma d³ugoœæ 150
km. 
Wysokoœæ najwy¿szego punktu – Ticlio – n.p.m.
wynosi³a 4817 m, a wysokoœæ 4835 m osi¹gnê³a
odnoga prowadz¹ca do kopalni w miejscowoœci
Morococha. Maksymalne nachylenie trasy, mo¿-
liwe do pokonania przez ówczesn¹ trakcjê pa-
row¹ nie przekracza³o 4,5%. 
Na trasie zbudowano 63 tunele o ³¹cznej d³ugoœ-
ci ponad 6 km i przesz³o 30 mostów i wiaduktów,
których d³ugoœæ przekroczy³a 2 km. Czêœæ kons-
trukcji mostów by³a zamawiana w przedsiêbiorst-
wie Gustawa Eiffla. 
Jak pokazano na wykresie trasa kolei wiedzie
zygzakami. W dziesiêciu (wg innych Ÿróde³ 11)
miejscach do zmany kierunku jazdy lokomotywy
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zastosowano obrotnice. Poci¹g jest wiêc naprze-
mian przez nie ci¹gniêty lub pchany. 
Przy budowie kolei by³o zatrudnionych ponad 9
tys. ludzi ró¿nych narodowoœci (inne Ÿród³a
podaj¹ nawet 20–30 tys.) i niestety poci¹gnê³a
ona za sob¹ wiele ofiar œmiertelnych. 
W latach 1880–1886 Malinowski zosta³ zmuszo-
ny do emigracji i przebywa³ w Ekwadorze, gdzie
pracowa³ przy budowie linii Guayaquil–Quito.
Œci¹ga³ do Ekwadoru peruwiañskich wspó³pra-
cowników i pomaga³ emigrantom w znalezieniu
pracy. Po powrocie do Peru podj¹³ dalsze prace
przy budowie linii transandyjskiej. W Ekwadorze
pisa³ te¿ artyku³y do prasy tamtejszej i zagranicz-
nej informuj¹ce o wojnie i okupacji Peru. 
Wspólnie z W³adys³awem Folkierskim i Ksawe-
rym Wakulskim opracowa³ tek¿e plany linii Tar-
ma–La Merced. By³ te¿ profesorem i kierowni-
kiem katedry topografii na Uniwersytecie w Li-
mie, a póŸniej dziekanem wydzia³u matematycz-
no-fizycznego. 
Malinowski nigdy siê nie o¿eni³ i nie pozostawi³
po sobie potomstwa. 
Zmar³ nagle na atak serca w Limie 2 marca 1899
r. i zosta³ pochowany na cmentarzu Presbítero
Maestro w dzielnicy La Victoria. 
Za zas³ugi w obronie Callao zosta³ wraz z innymi
uwieczniony na pomniku obroñców stoj¹cym na
jednym z placów w œródmieœciu Limy. 
W roku 1979 ods³oniêto tablicê ku jego czci na
dworcu „Desamparados” a w stulecie jego œmier-
ci w 1999 – br¹zowe popiersie tam¿e. 
Z inicjatywy El¿biety Dzikowskiej, polskiej dzien-
nikarki w 1999 roku zosta³ na prze³êczy Ticlio
ods³oniêty pomnik Malinowskiego. Zosta³ on za-

projektowany przez rzeŸ-
biarza prof. Gustawa Ze-
m³ê. S¹ to tylko niektóre
przyklady uczczenia jego
pamiêci.
Pomnik ma 7 m wysokoœci
i jest wzorowany na budow-
lach indiañskich. Napisy po
polsku i hiszpañsku g³osz¹:
„In¿ynier Polski  
Patriota Peruwiañski
Bohater obrony  
Callao  1866  
Projektant i budowniczy
centralnej kolei  transandyjskiej”.
Do lat 1990-tych linia by³a u¿ywana do przewo-
zów pasa¿erskich – oprócz oczywiœcie towaro-
wych. Po przerwie spowodowanej atakami par-
tyzantów „Œwietlistego Szlaku” kursy pasa¿ers-
kie zosta³y wznowione w roku 2003, ale ju¿ jedy-
nie jako przejazdy turystyczne na tracie Lima
–Huancayo – raz lub kilka razy w miesi¹cu. 
Poci¹g rozpoczyna bieg na stacji „Desampara-
dos” po³o¿onej w centrum Limy w pobli¿u pa³acu
prezydenckiego (przebudowanego te¿ zreszt¹
przez Polaka ale w 1938 r.). 
Kolej transandyjska jest uwa¿ana do dzisiaj za
cud techniki. 

Skrót odczytu wyg³oszonego 12 lutego 2015 
w Centrum Naukowym PAN w Wiedniu

Krzysztof D¹browski

Na ok³adce  miejsce zwane „Diabelski nos“
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