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Imprezy VPI w 2014 roku
Koncert Noworoczny 2014
27.01.2014
27-go stycznia 2014 roku odby³ siê Koncert
Noworoczny z cyklu „Muzyka i Technika“. Jak co
roku mieliœmy przyjemnoœæ wys³uchaæ koncertu
w sali Jana III Sobieskiego w Stacji Naukowej
Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu. Reporta¿ na
str. 4.

A braham Stern i jego maszyny licz¹ce
13.02.2014
W dniu 13-go lutego 2014 roku o godzinie 19:00
w sali Jana III Sobieskiego w Stacji Naukowej
Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu przy
Boerhaavegasse 25 odby³ siê odczyt Krzysztofa
D¹browskiego z historii techniki polskiej
pt.“Abraham Stern i jego maszyny licz¹ce”.
Odczyt cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem œrodowisk zarówno technicznych jak i humanistycznych, co mia³o odzwierciedlenie w iloœci zadawanych Krzysztofowi pytañ jak i tocz¹cej siê po prelekcji dyskusji. Szczegó³owy reporta¿ na str. 23.

Ostatki VPI
04.03.2014
W tym roku spotkaliœmy siê w restauracji La
Massa Ristorante Pizzeria w 2. dzielnicy Wiednia
przy Haidgasse 6.

Wiedeñskie dopowiedzenia architektoniczne w Polsce
21.03.2014
W ramach klubu VPI mieliœmy przyjemnoœæ
uczestniczyæ w wyk³adzie Arch. Andrzeja
Orliñskiego pt. „Wiedeñskie dopowiedzenia
architektoniczne w Polsce“.

56 Koncert z cyklu Muzyka i Technika
07.04.2014
56 koncert z cyklu Muzyka i Technika odby³ siê
w poniedzia³ek, 7-go kwietnia 2014 r. o godzinie
19-tej w sali Jana III Sobieskiego w Stacji
Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu.
Jak zwykle przy pe³nej sali wys³uchaliœmy utworów solowych i na cztery rêce Chopina i Liszta
prezentowanych przez Micha³a Bia³ka i Cezarego Kwapisza. Reporta¿ na str. 6.
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Realia budowania spalarni œmieci
w Polsce oraz produkcja zdrowotnego piwa CORE
25.04.2014
Nasz kolega in¿ynier Aleksander Kordyka przez
wiele lat jeŸdzi³ po Polsce i wspólnie z przedstawicielami w³adz terenowych ró¿nego szczebla
zastanawia³ siê nad optymalnym rozwi¹zaniem
problemu utylizacji odpadów komunalnych.
Problem ten, wystêpuj¹cy na ca³ym œwiecie, sta³
siê po przekszta³ceniach spo³eczno-gospodarczych w Polsce spraw¹ priorytetow¹. Polska
bowiem po wst¹pieniu do UE wesz³a w sk³ad
pañstw objêtych niezwykle rygorystyczn¹ procedur¹ likwidowania wci¹¿ narastaj¹cych iloœci
œmieci. Tak wiêc podpisane umowy miêdzynarodowe zmuszaj¹ j¹ do stosowania rygorystycznych norm utylizacji œmieci.
W Polsce odpady sk³adowano przewa¿nie na
ha³dach i nikt specjalnie siê nie martwi³ tym, co
siê z tymi odpadami póŸniej stanie.
Szybko nastêpuj¹ce zmiany partii rz¹dz¹cych
potêgowa³y trudnoœci z przeprowadzeniem systemowych rozwi¹zañ utylizacji œmieci, gdy¿ czas
trwania kadencji ekipy rz¹dz¹cej by³ stosunkowo
krótki, a rozwi¹zanie tego problemu wymaga
dzia³añ d³ugoterminowych.
Poniewa¿ sprawa utylizacji œmieci jest przedsiêwziêciem gospodarczym przynosz¹cym zyski
finansowe i wymagaj¹cym znajomoœci nowoczesnych technologii, wiele koncernów œwiatowych zainteresowa³o siê tym problemem
w Polsce, chc¹c swoje know how zmieniæ w zyskown¹ pomoc gospodarcz¹. Przewa¿nie odbywa
siê to w ten sposób, ¿e firma oferuje swoje
us³ugi, a gmina czy województwo p³ac¹ za to
i firma zyskownie pracuje.
Kolega Aleksander Kordyka reprezentowa³
w Polsce interesy koncernu japoñsko-niemieckiego, który nie wymaga³ od jednostek gospodarki terenowej nak³adów finansowych. Chcia³ na
w³asny koszt wybudowaæ spalarnie œmieci i produkowan¹ w nich energiê dostarczaæ do klienta
i dopiero wtedy czerpaæ zyski.
Najwa¿niejszym elementem takiego rozwi¹zania
by³o zapewnienie ci¹g³ej dostawy œmieci do spalarni. I to w³aœnie utr¹ca³o wszystkie propozycje.

Z ¿ycia VPI
Albowiem obowi¹zuj¹ce prawo polskie wymaga³o od jednostek terenowych rozwi¹zania problemu odbioru œmieci od obywateli, ale nie by³o
w stanie zapewniæ dostawy tych¿e œmieci do
spalarni. W rezultacie firmy dostawa³y wprawdzie
zlecenia na odbiór odpadów, ale te œmieci
stawa³y siê w³asnoœci¹ przedsiêbiorstwa, które
mog³o z nimi zrobiæ, co chcia³o.
Niektórzy wiêc sk³adali odpady na ha³dy, inni
wywozili za granice gminy, województwa czy
kraju, a jeszcze inni sprzedawali, np. do cementowni, które dziêki temu mia³y zapewnion¹ energiê do produkcji.
I by³y to zawsze dzia³ania krótkoterminowe,
powi¹zane z aktualnie rz¹dz¹c¹ w³adz¹ terenow¹, nie maj¹ce na celu sta³ego zapewnienia
utylizacji œmieci.
Niestety, tak powa¿ny zamiar, poparty doœwiadczeniami œwiatowego koncernu, który wybudowa³ setki spalarni œmieci na œwiecie, nie zosta³
nigdy zrealizowany. Nie dosz³o do realizacji
¿adnego projektu. Nie wybudowano ¿adnej spalarni. I to tylko wy³¹cznie z tego wzglêdu, ¿e
w tamtym czasie nie by³o odpowiedniego systemu prawnego w kwestii zarz¹dzania odpadami
komunalnymi. A szkoda. Wielokrotnie Aleksander
Kordyka by³ bliski podpisania umowy, ale zawsze
znalaz³ siê ktoœ, kto dla w³asnych egoistycznych
potrzeb zablokowa³ interesy gmin i ich mieszkañców.
Sam referent Aleksander Kordyka wspomina
swoje dzia³ania jako ciekawe doœwiadczenie
¿yciowe we wprowadzaniu na ziemie polskie
technologii nowego typu.
Ale byæ mo¿e to dziêki jego trudowi w zesz³ym
roku zmieniono przepisy prawne i œmieci sta³y siê
w³asnoœci¹ gmin. I bêd¹ odt¹d wykorzystywane
dla dobra ca³ej spo³ecznoœci tych gmin.
Kto wie, czy Aleksander Kordyka nie sta³ siê pionierem takiego rozwi¹zania problemu utylizacji
odpadów i czy to jego w³aœnie dzia³alnoœci nie
nale¿y przypisaæ korzystnych dla gmin i ich
mieszkañców zmian prawnych.
Jeœli zaœ jego dokonania posz³yby w zapomnienie, to my, cz³onkinie i cz³onkowie VPI, bêdziemy
pamiêtaæ o tym, ¿e swego rodzaju prekursorem
optymalnego rozwi¹zania utylizacji odpadów
komunalnych w Polsce pozostaje nasz kolega
Aleksander Kordyka. Fotoreporta¿ na stronie 18.

O rozwoju miast
23.05.2014
23 maja mieliœmy okazjê wys³uchaæ wyk³adu
Architekta Norberta Erlacha „ O rozwoju miast“.
Dziêki œwietnemu kontaktowi Pana Arch. Erlacha
ze s³uchaczami prelekcja czêsto przeplatana
by³a ¿yw¹ dyskusj¹ równie¿ na tematy tylko poœrednio zwi¹zane z g³ównym nurtem spotkania.
Jeœli tylko bêdzie to mo¿liwe, postaramy siê powtórzyæ spotkanie w przysz³ym roku.
Fotoreporta¿ na stronie 17.

Ognisko VPI
28.06.2014
Tym razem oprawê w góralskim stylu mia³o starannie przygotowane przez Prezydium czerwcowe ognisko VPI. Swoje wra¿enia spisa³a kol.
Ania Schubert.
Fotoreporta¿ na stronie 10.

Drogi kultury w Europie
26.09.2014
W ramach Klubu VPI odby³o siê spotkanie
z artyst¹ plastkiem Januszem Trzebiatowskim malarzem ASP w Krakowie, który za ca³okszta³t
twórczoœci zosta³ odznaczony Krzy¿em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wieloma innymi odznaczeniami i wyró¿nieniami.
Na spotkaniu zosta³ przedstawiony rozwój sztuki
i nauki na przestrzeni ostatnich dziesiêcioleci.
Koncert w ramach „Dni Polskich“ 2014
13.10.2014
W dniu 13 paŸdziernika 2014 roku w goœcinnej
sali galerii „Kaisersaal-Klaviergalerie“ przy
Kaisersse 10 w 7 dzielnicy odby³ siê kolejny 57
koncert z cyklu „Muzyka i Technika”. Tym razem
na recitalu fortepianowym wys³uchalismy utworów Ludwiga van Beethovena i Franciszka Liszta
w wykonaniu Cezarego Kwapisza.
Sprawozdanie w nastêpnym numerze.
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KONCERT NOWOROCZNY – 55 Koncert cyklu „Muzyka i Technika”
27 stycznia 2014 r. w przepe³nionej sali Jana
Sobieskiego w Polskiej Akademii Nauk odby³ siê
kolejny koncert z cyklu „Muzyka i Technika”.
Koncerty powsta³e dziêki staraniom ówczesnego
prezydenta Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Polskich w Austrii Wojciecha Rogalskiego,
sekretarz generalnej Bo¿eny Prochaska oraz
pianisty Cezarego Kwapisza sta³y siê wa¿nym
elementem ¿ycia kulturalnego Polonii w Austrii.
Promuj¹c muzykê klasyczn¹ na najwy¿szym
poziomie mog¹ pochwaliæ siê w miêdzyczasie
doœæ ju¿ prominentn¹ list¹ muzyków, którzy
uœwietniali je swoimi talentami. Tak wiêc projekt,
który mia³ byæ z za³o¿enia jednorazowym wydarzeniem rozrós³ siê do ponad 50 imprez zorganizowanych na przestrzeni dziewiêciu ju¿ lat.
W zas³u¿onym VPI zasz³o bardzo wiele zmian –
zmieniali siê prezesi, zmienia³y siê siedziby.
Nigdy jednak nie zmieni³a siê idea koncertów
³¹cz¹cych muzykê i technikê rozumianych jako
jedyna sta³a, profesjonalna forma promocji muzyki klasycznej wœród Polaków w Austrii. I oby
trwa³a w najlepsze.
Sam koncert by³ przedniego gatunku. Bardzo ciekawa inicjatywa po³¹czenia wirtuozowskiej muzyki barokowej (Cezary Kwapisz na fortepianie)
i minirecitalu wokalnego (Julian Alberto Henao
Gonzales – aksamitny i zniewalaj¹cy tenor) da³a
w efekcie zamierzony w tytule karnawa³owy
nastrój. Wielokrotnie s³uchaj¹c muzyki, w jak¿e
przecie¿ cenionej i zas³u¿onej dla Polaków
w Austri Sali Sobieskiego w PAN, stawialiœmy
sobie pytania natury dŸwiêkowej.
Jak sprawiæ ¿eby z akustycznego punktu widzenia to trudne wnêtrze najpe³niej ujawni³o swoje
walory.
I oto Cezary Kwapisz zaprezentowa³ inteligentny
pomys³, graj¹c Bacha i Haendla przez prawie
czterdzieœci minut na wspó³czesnym fortepianie,
utrzyma³ uwagê publicznoœci nie uroniwszy przy
tym ani detalu, o co w warunkach tej sali jest
przecie¿ niezmiernie trudno. Mo¿e to jest w³aœnie
pomys³ na muzykê przy Boerhaavegasse i kompozycje muzyki dawnej zagoszcz¹ tam czêœciej?
Drug¹ czêœæ wype³ni³y arie i pieœni najró¿niej-

szych kompozytorów w wykonaniu Juliana
Henao. Jest to artysta dobrze znany s³uchaczom
cyklu ,,Muzyka & Technika’’. Z roku na rok obserwowaliœmy jego drogê artystyczn¹ od b³yskotliwego, przyby³ego z Kolumbii nastolatka, obdarzonego charakterystycznym rossiniowskim tenorem do muzyka doskonale zdaj¹cego sobie
sprawê ze swoich walorów, z wykszta³conym
w miêdzyczasie wszechstronnym g³osem i przy
tym ujawniaj¹cego niebagatelny talent konferansjerski.
By³ to doprawdy koncert na najwy¿szym poziomie. Zosta³ tak¿e nale¿ycie doceniony przez
publicznoœæ, która nota bene nie zmieœci³a siê
tego wieczoru w sali Sobieskiego i potrzebne
by³y dodatkowe krzes³a dostawiane w najbardziej
dziwacznych miejscach byle tylko nie naruszyæ
bezpieczeñstwa imprezy. (Obecnych by³o ponad
130 osób).
Wiele przemawia za cyklem koncertowym
,,Muzyka i Technika’’. Ostatnimi czasy mieliœmy
okazjê podziwiaæ wybitnych muzyków, których
nie³atwo jest pozyskaæ ze wzglêdu na ich napiêty kalendarz.
Nale¿y w tym miejscu doceniæ ekwilibrystyczne
wrêcz wysi³ki duetu Bo¿ena Prochaska – Cezary
Kwapisz, dziêki którym wiele piêknej muzyki
zagoœci³o w naszych sercach, w dodatku ze
,,wstêpem wolnym’’. S¹ te koncerty ostoj¹ dobrego smaku. Daj¹ wytchnienie i refleksje, s¹ odskoczni¹ od kultury wysokiej wœród powodzi
polonijnych koncertów l¿ejszych (czêsto równie¿
dobrych i wspania³ych). Sparawiaj¹, ¿e polscy
(i nie tylko) melomani w Wiedniu, z mniej zasobnym portfelem, nie s¹ skazani na kompletny brak
bodŸców kulturalnych. I choæ cykl ,,Muzyka
i Technika’’ wiedeñskiej Z³otej Sali Musikverein
nigdy nie zast¹pi niech pozostanie z nami jako
ma³a, dobra inicjatywa naszych polonijnych serc.
Koncert zosta³ w ca³oœci sfinansowany ze œrodków anonimowego prywatnego darczyñcy.
Szczepan Kot
styczeñ 2014 roku
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KONCERT WIOSENNY – 56 Koncert cyklu „Muzyka i Technika”
W dniu 7 kwietnia 2014 roku w goœcinnej sali
PAN w Wiedniu odby³ siê kolejny koncert z cyklu
„Muzyka i Technika”. (Organizacja: B. Prochaska
– VPI Kol. K. D¹browski jak zwykle dzielnie
pomaga³). Sponsorem koncertu by³ wydzia³ kultury wiedeñskiego magistratu.
Koncert nosi³ tytu³ „Romantyczny Fortepian” – co
absolutnie potwierdzi³o siê z nastrojem wykonywanych utworów.
Tym razem zaprezentowali siê dwaj dobrze znani
wiedeñskiej (i nie tylko) publicznoœci pianiœci
Micha³ Bia³k i Cezary Kwapisz – solo i w duecie.
Na program z³o¿y³y siê nadzwyczaj wirtuozowskie utwory doby romantyzmu.
W pe³nym polotu i ognia – fascynujaco wirtuozowskim wykonaniu Rapsodii Hiszpañskiej
Liszta udowodni³ Cezary Kwapisz (nie po raz
pierwszy), ¿e tak szybkich palców nie ma w Wiedniu nikt, a przecie¿ nie by³a to tylko dech w piersiach zapieraj¹ca wirtuozeria techniczna.
Fascynuj¹ce by³o œledzenie jak ze skromnego
tematu hiszpanskiej folha wy³ania siê pora¿aj¹ca
swym rozmachem forma.
Niezwykle oryginalnie zabrzmia³y utwory Karola
Szymanowskiego, gdzie zw³aszcza w mazurkach
uda³o siê pianiœcie odtworzyæ wszystko to, co
sk³ada siê na niezwykle wyrafinowan¹ stylizacjê
ludowoœci.
Trzy mazurki z opusu 59 Fryderyka Chopina
wykonane zosta³y ze szlachetn¹ prostot¹, która
w swojej doskona³oœci przypomina³a strukturê
diamentu. Zaprawdê by³a to prawdziwa uczta dla
duszy.
Micha³ Bia³k zaprezentowa³ ciekawe spojrzenie
na muzykê Chopina. Zwlaszcza w nokturnach
op. 48 uda³o mu siê bez przerysowañ wydobyæ
czystego ducha chopinowskiej inspiracji. Koñcz¹cy ca³y koncert Wielki Polonez i Andante
Spianato skrzy³ siê wszystkimi barwami polskoœci i wirtuozeria wykonania doprowazi³y publicznoœæ nieomal na skraj zbiorowej histerii.
Zaprezentowali siê równie¿ pianiœci w Sonacie
Mozarta (C-dur KV 521) na cztery rêce jako wytrawni, pe³ni werwy i inspiracji kameraliœci.
By³ to jeden z tych wieczorów, które chcia³oby siê
zatrzymaæ we wspomnieniach na zawsze.
B. Kosacki
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Œrodowisko techiczne w Kraju
100 lecie Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Wodnych
i Melioracyjnych
W roku 2011, w paŸdzierniku, minê³o 100 lat
od utworzenia Stowarzyszenia In¿ynierów
i Techników Wodnych i Melioracyjnych.
Ruch stowarzyszeniowy w Polsce rozpoczê³o
dzia³aj¹ce w latach 1800 – 1832, powsta³e z inicjatywy Stanis³awa So³tyka, Towarzystwo Przyjació³ Nauk w Warszawie. Towarzystwo, mimo rozbiorów, by³o reprezentantem nauki ca³ego kraju.
Do roku 1911 zawieruchy powstañcze i ucisk
zaborców niszczy³y zapocz¹tkowane prace i powodowa³y rozproszenia powstaj¹cych kolejnych
stowarzyszeñ, które pomimo trudnoœci próbowa³y zjednoczyæ in¿ynierów i techników oraz propagowaæ myœl techniczn¹ i wzajemne
kszta³cenie siê.
20 paŸdziernika 1911 r. przy Stowarzyszeniu
Techników Polskich w Warszawie powsta³o Ko³o
Melioracyjne, co jest uwa¿ane za pocz¹tek organizacji ³¹cz¹cych in¿ynierów wodnych i melioracyjnych.
Stowarzyszenie przez lata szerzy³o propagandê
melioracji. Walczy³o o oœwiatê i rozwój wiedzy
w tym zakresie, o opracowanie dobrego ustawodawstwa, o nale¿yte finansowanie, o uzyskanie
dla in¿ynierów melioracyjnych uprawnieñ budowlanych w zakresie ich dzia³ania.
Na skutek zachodz¹cych w kraju przemian politycznych, spo³ecznych i gospodarczych powsta³a
koniecznoœæ zjednoczenia in¿ynierów i techników. Zadanie to powierzono powo³anej w grudniu
1945 r. Naczelnej Organizacji Techniczne – NOT.
Z jej inicjatywy utworzono w 1946 r. SITWM –
Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych.
Stowarzyszenie podjê³o miêdzy innymi dzia³alnoœæ szkoleniow¹ dostosowan¹ do potrzeb bie¿¹cych i perspektywicznych rozwoju gospodarki
narodowej oraz postêpu naukowo-technicznego.
Stowarzyszenie podtrzymywa³o równie¿ o¿ywione kontakty i wspó³pracê z zagranic¹.
Zmiany polityczno-spo³eczno-gospodarcze w latach 1989-1991 negatywnie wp³ynê³y na rozwój
nauk wodno-melioracyjnych, stworzy³y niepokoj¹c¹ sytuacjê w bran¿y, co spowodowa³o powolne umieranie zawodu melioranta. Przyczyni³ siê
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do tego brak finansowania, podejmowanie
czêsto nieprzemyœlanych decyzji, nieodpowiedzialna krytyka dzia³alnoœci i podzia³ bran¿y
pomiêdzy resort rolnictwa i resort ochrony œrodowiska, niewiedza i brak zrozumienia. Nale¿y tutaj
podkreœliæ, ¿e melioracja, kojarz¹ca siê g³ównie
z procesem odwadniania gruntów, obejmuje
swoim dzia³aniem procesy maj¹ce na celu trwa³e
polepszenie zdolnoœci produkcyjnej gleby.
Melioracje to równie¿ nawadnianie, ma³a retencja, ochrona przeciwpowodziowa, zabezpieczanie
koryt rzek i potoków, nasadzenia roœlinnoœci¹
terenów zalewowych i nieu¿ytków rolnych.
Pomimo licznych trudnoœci, SITWM utrzyma³
charakter organizacji naukowo-technicznej.
W 2011 r. uroczyst¹ konferencj¹ uczczono jego
100-lecie. Z tej okazji, staraniem Stowarzyszenia, wydano pami¹tkowy medal i ksi¹¿kow¹ publikacjê pod tytu³em – „Stowarzyszenie In¿ynierów
i Techników Wodnych i Melioracyjnych Historia
i Dzia³alnoœæ 1911-2011”.
W dniu 29 stycznia 1976 r. decyzj¹ Zarz¹du
G³ównego SITWM zosta³ powo³any Oddzia³
SITWM w Nowym S¹czu. W dniu powstania
Oddzia³ liczy³ 95 cz³onków zrzeszonych w trzech
sekcjach: Wodno-Melioracyjnej, Budownictwa
Wodnego i Gospodarki Wodnej oraz £¹karzy
i Torfiarzy. Celem powo³ania Oddzia³u by³o zintegrowanie in¿ynierów i techników wodnych
i melioracyjnych województwa nowos¹deckiego,
którzy przed reorganizacj¹ administracyjn¹ Kraju
nale¿eli do Oddzia³u w Krakowie ich aktywizacjê
i lepsze wykorzystanie ich wiedzy i umiejetnoœci.
Lata 1978 – 1982 to bardzo trudny okres dla
SITWM. Ko³a zak³adowe nie wykazywa³y ¿adnej
dzia³alnoœci, a w roku 1981 dosz³o do ca³kowitej
stagnacji. W roku 1982, dziêki systematycznej
pracy Zarz¹du Oddzia³u, wznowiono dzia³alnoœæ
kó³ zak³adowych. Pomimo ponownej zmiany
organizacji administracyjnej Kraju, uda³o siê zachowaæ samodzielnoœæ i odrêbnoœæ Oddzia³u
SITWM w Nowym S¹czu. Obecnie Oddzia³
SITWM NOT w Nowym S¹czu zrzesza trzy ko³a
zak³adowe licz¹ce ³¹cznie ponad 60 cz³onków
i obejmuje swoim zasiêgiem powiaty nowos¹decki, gorlicki, limanowski i nowotarski.

Œrodowisko techniczne w Kraju
G³ównym zadaniem Oddzia³u jest nauka, kultura,
ekologia, rozwój bran¿owej myœli technicznej
oraz integracja spo³ecznoœci technicznej wodnomelioracyjnej. Oddzia³ organizuje wiele narad
i konferencji naukowo-technicznych stacjonarnych i wyjazdowych. Prelekcje, prowadzone dyskusje i wymiana doœwiadczeñ zawodowych
pomagaj¹ w zrozumieniu wielu zawodowych problemów i rozwijaj¹ zawodow¹ wyobraŸniê.
Dzia³alnoœæ Oddzia³u ma równie¿ na celu
wszczepienie dumy z wykonywanego zawodu,
zainspirowanie do nauki i sta³ego podnoszenia
kwalifikacji zawodowych, zrozumienia swojego
pos³annictwa i troski o cz³owieka i jego œrodowisko. Za dzia³alnoœæ w SITWM przyznawane s¹
odznaki srebrne i z³ota, które pozwalaj¹ ubiegaæ
siê o honorow¹ odznakê NOT – srebrn¹, z³ot¹
i diamentow¹.
W roku 2011 obchodziliœmy 35 – lecie SITWM
w Nowym S¹czu. Z tej okazji najbardziej wyró¿niaj¹cym siê dzia³aczom, Starosta Nowos¹decki
przyzna³ odznaczenie „Z³ote Jab³ko S¹deckie”.
Siedziba S¹deckiej Rady Federacji Stowarzyszeñ Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Nowym S¹czu zmienia³a siê
kilkakrotnie. Jedn¹ z nich by³ zabytkowy budynek
dawnego szpitala ¿ydowskiego przy ul. Kraszewskiego 6, a nastêpn¹ budynek przy ul. Klemensiewicza 2.
Obecnie S¹decka Rada Federacji SNT NOT
w Nowym S¹czu zrzesza: Podhalañskie Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Komunikacji

(PSITK), Stowarzyszenie Geodetów Polskich
(SGP), Stowarzyszenie Naukowo-Technicznego
In¿ynierów i Techników Rolnictwa (SITR), Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Mechaników
Polskich (SIMP), Stowarzyszenie NaukowoTechniczne In¿ynierów i Techników Przemys³u
Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG), Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM), Polski Zwi¹zek In¿ynierów
i Techników Budownictwa (PZITB), Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Przemys³u Materia³ów Budowlanych (SITPMB), Polskie Zrzeszenie
In¿ynierów i Techników Sanitarnych (PZITS),
Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Leœnictwa i Drzewnictwa (SITLiD), Stowarzyszenie
Elektryków Polskich (SEP).
W Radzie prowadz¹ równie¿ dzia³alnoœci komitety naukowo-techniczne oraz zespo³y doradcze:
Komitet Naukowo -Techniczny NOT ds. Kszta³towania Ochrony Œrodowiska, Klub Integracji Europejskiej, Miêdzystowarzyszeniowy Klub Seniora.
Regina Wiœniowska-Wêglarz
Bibliografia:
1. W³asne wiadomoœci
2. Za publikacj¹ „Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych
Historia i Dzia³alnoœæ 1911-2011”
Odznaki i medal s¹ w³asnoœci¹ autorki
Wszystkie zdjêcia wykona³ Bogumi³ Wêglarz

BIULETYN VPI 46 • 9

Z ¿ycia VPI
Letnie ognisko VPI
Hej!
Tym razem oprawê w góralskim stylu mia³o starannie przygotowane przez Prezydium czerwcowe ognisko VPI (28 VI 2014, siedziba towarzystwa sportowego Pappelweg 3) ). Kapela góralska
TORKA muzycznym powitaniem przyjmowa³a
licznie nap³ywaj¹cych goœci, zaopatruj¹c ka¿dego w tradycyjn¹ kwiecist¹ chustê i czerwone korale (dla pañ) i oryginalny kapelusik z piórkiem
(dla panów). A potem hulaliœmy sobie do póŸnej
nocy. Zespó³ TORKA propaguje w Polsce
i w œwiecie ludow¹ muzykê Karpat (mo¿na by³o
nabyæ p³ytê). S³uchaliœmy wiêc przyœpiewek, piosenek (Stoi lipka), gadek, bajania, tañczyliœmy.
Sto³y ugina³y siê od jad³a (miêsiwa, kie³baski
z grilla, przystawki, ciasta – Janek Gañczarczyk)
i wszelakich napitków (m.in. wina w³oskie i z winnicy Maæka Biesiekierskiego, jasne i ciemne piwa
Olka Kordyki, nalewki na miodzie i na œliwkach).
By³ te¿ czas na prywatne pogwarki i zacieœnianie
wiêzi. TORKA jako artyœci i gospodarze imprezy
potrafili w naturalny sposób wytworzyæ nastrój
weso³ej zabawy ludowej. Józek Buczak pe³ni³
honory domu, Janek Gañczarczyk opowiada³
o sukcesach TORKI na ró¿nych festiwalach
i dyskretnie czuwa³ nad ca³oœci¹, Janusz Sikora
sprawnie realizowa³ zadania gospodarcze. A my
chwilowa spo³ecznoœæ góralska po prostu dobrze
siê bawiliœmy (Pamiêtacie pi³¹ r¿niêcie?). D³ugo
nie pozwoli mi o tej weso³ej zabawie zapomnieæ
pami¹tkowy (kolejny prezent dla pañ) œwietny
no¿yk Jabexu, którego codziennie u¿ywam
w kuchni. Hej!
Anna Schubert
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Z ¿ycia VPI
Innowacje po europejsku
Do niewielkiej lubuskiej wsi Wiechlice, na dwa
dni (28-29 XI 2013) zjecha³o miêdzynarodowe
grono specjalistów z ró¿nych czêœci Europy. Tematem spotkania, zorganizowanego przez Zrzeszenie Federalne Polskich In¿ynierów i Techników w Niemczech, Europejsk¹ Federacjê Polonijnych Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych
oraz Fundacjê Przedsiêbiorczoœæ, by!a „CZYSTA
WODA – Innowacyjne i ekologiczne technologie
XXI wieku”. W konferencji udzia! wziêli m.in.
delegaci z polonijnych stowarzyszeñ in$ynierskich z Austrii, Francji, Litwy, Niemiec i Wielkiej
Brytanii oraz polscy i zagraniczni naukowcy.
Pierwszego dnia spotkania dyskutowano, poœród
innych zagadnieñ, o zmianach klimatycznych
i niedostatku wody na œwiecie, o aktualnych
przepisach UE obowi¹zuj¹cych w sektorze gospodarki wodnej w Polsce oraz o szkodliwym
dzia³aniu mikroorganizmów w systemach wodnych. Drugi dzieñ konferencji zdominowa³y prezentacje innowacyjnych technologii stosowanych
w dezynfekcji i uzdatnianiu wody. Szczególne
zainteresowanie uczestników wzbudzi³a technologia fizycznej dezynfekcji wody AGXX, omówiona przez profesora Uwe Landau (Largentec
z Berlina) oraz technologia Aqua HP-System,
któr¹ przybli¿y³ Jorg Lehman (HPS z Niemiec).
Oprócz bogatego programu wyk³adów, organizatorzy zapewnili uczestnikom ciekawe atrakcje towarzysz¹ce konferencji. Goœcie mieli okazjê
m.in. poznaæ bogat¹ historiê XVIII-wiecznego pa³acu Wiechlice, w którym odbywa³o siê spotkanie. Przewodnikiem po tej wyj¹tkowej posiad³oœci, która zosta³a odbudowana, zrewitalizowana
i przekszta³cona w kompleks hotelowy, by³ jej
w³aœciciel. Natomiast wieczór umili³ wystêp uczniów Pañstwowej Szko³y Muzycznej I-stopnia
w Szprotawie. Konferencja na pewno na d³ugo
pozostanie w pamiêci uczestników – nie tylko
z powodu ciekawej tematyki, ale i z uwagi na
niezwyk!y urok miejsca.
Martyna Matuszczak
Fotoreporta¿ na str. 18
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In¿ynierowie OjczyŸnie i œwiatu
Trzy lata temu w Warszawie
Moi znajomi
Dipl. Ing. Józef
Buczak, prezes
Stowarzyszenia
Polskich In¿ynierów
i Techników
w Austrii.

P

rzyje¿d¿aj¹c we wrzeœniu 2010 r. do
Warszawy na I Œwiatowy Zjazd In¿ynierów
Polskich, nie zna³em jeszcze osobiœcie nikogo
spoœród jego uczestników. A potem w ci¹gu kilku
dni pozna³em wielu wspania³ych ludzi. Najwiêksz¹ wartoœci¹, jak¹ przywioz³em ze Zjazdu,
s¹ w³aœnie osobiste znajomoœci, ¿adna bowiem
korespondencja, rozmowa przez telefon czy za
poœrednictwem internetu, nie zast¹pi rozmowy w
cztery oczy, dyskusji w kuluarach, towarzyskich
spotkañ przy kolacji. Poznaje siê wówczas ludzi
z niezwykle wa¿nej, prywatnej strony. Gdy po
powrocie do pracy zaczynamy przymierzaæ siê
do konkretnych, technicznych, biznesowych czy
naukowych wspólnych projektów, rozmowy s¹ o
wiele prostsze, poniewa¿ zawsze ju¿ mamy
przed oczami dobrze znanego nam cz³owieka.
Tak by³o chocia¿by z panem prof. Czes³awem
Szczegielniakiem. Co prawda ju¿ wczeœniej pisaliœmy do siebie listy, ale dopiero w Warszawie
przywitaliœmy siê serdecznie i od tego czasu
jesteœmy dobrymi kolegami. Razem zorganizowaliœmy w Wiedniu austriacko-polsk¹ konferencjê na temat ochrony przeciwpowodziowej. Pod
wzglêdem merytorycznym spotkanie sta³o na
bardzo wysokim poziomie, ze strony austriackiej
uda³o nam siê zaprosiæ uznanych wykonawców
oraz naprawdê wybitne osobistoœci ze sfery
nauki i administracji. Czy zaowocuje to tym, ¿e
któraœ z austriackich firm z wieloletnim doœwiadczeniem w budowaniu zapór bêdzie mog³a
wykorzystaæ swoj¹ wiedzê w Polsce? Nie wiem.
Do takich kontraktów zazwyczaj dochodzi siê po

latach przygotowañ, ale tego typu spotkania, na
których zawi¹zuj¹ siê pierwsze znajomoœci, s¹
znakomitym punktem wyjœcia do dalszej
wspó³pracy.
Pó³ roku po ZjeŸdzie w Warszawie spotkaliœmy
siê znowu, tym razem ju¿ jako dobrzy znajomi
w Londynie podczas obchodów 70-lecia Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej
Brytanii, zaœ kilka miesiêcy póŸniej œwiêtowaliœmy razem w Nowym Jorku 70-lecie Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Polskich
w Stanach Zjednoczonych „Polonia Technica”.
Po kilku takich spotkaniach muszê powiedzieæ,
¿e mamy wyœmienitych polskich in¿ynierów pracuj¹cych za granic¹. Jestem ju¿ w Austrii od 34
lat, ale po studiach przez 5 lat pracowa³em
w Polsce. Pracowaliœmy wtedy na przestarzalych
technologiach, nie dbano o jakoœæ wykonywanej
pracy, nie by³o odpowiedzialnoœci za to, co siê
robi. Ot, takie byle jakie ¿ycie i praca w byle jakim
ustroju. Dopiero tutaj, w Austrii pozna³em nowe
technologie, zobaczy³em fachowców, którzy
swoj¹ pracê wykonuj¹ rzetelnie i sumiennie.
Dzisiaj in¿ynierowie, którzy w Polsce koñcz¹ studia i pracuj¹ w kraju, s¹ znakomitymi fachowcami, wielu z nich za³o¿y³o w³asne firmy, powodzi
im siê dobrze. Z naukowego i zawodowego
punktu widzenia s¹ na najwy¿szym, europejskim
poziomie. Tak samo m³odzie¿ po technikach
i szko³ach zawodowych umie dzisiaj bardzo du¿o,
znacznie wiêcej wynosi ze szko³y i jest dobrze
przygotowana do pracy. Szkoda tylko, ¿e brakuje pomys³u, jak wykorzystaæ tych ludzi nie tylko
w Polsce, ale równie¿ - z po¿ytkiem dla kraju w wymiarze miêdzynarodowym. Ostatnio mia³em
okazjê poznaæ, jak to robi¹ Francuzi – otó¿ swoich najzdolniejszych ludzi, którzy osi¹gali najlepsze wyniki na studiach, wysy³aj¹ do pracy
w administracji unijnej, by dziêki swoim umiejêtnoœciom i wiedzy pozajmowali tam jak najwiêcej
jak najlepszych stanowisk. W ten sposób Francja
wzmacnia swoj¹ pozycjê w Unii Europejskiej
i zwiêksza mo¿liwoœæ skutecznego lobowania na
rzecz swojej gospodarki.
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In¿ynierowie OjczyŸnie i œwiatu
Bardzo by mi siê podoba³o, gdyby Polska
zaczê³a podobnie promowaæ i wzmacniaæ
instytucje UE swoimi ludŸmi. Ale nie politykami, lecz najlepszymi kadrami in¿ynierskimi, gospodarczymi i ekonomicznymi, które
za kilkanaœcie lat bêd¹ dyktowaæ politykê
w Unii Europejskiej.
Kiedy na I Œwiatowym ZjeŸdzie In¿ynierów
Polskich pad³o pytanie, czy chcemy znowu siê
spotkaæ, wszyscy odpowiedzieli: oczywiœcie!
Z wielk¹ chêci¹ zobaczê, co siê od tego czasu
w Polsce zmieni³o. Ci¹gnie nas do Polski, bo to
jednak ojczyzna, poza tym wiele mo¿na siê
nauczyæ, rozmawiaj¹c z kolegami ze Stanów
Zjednoczonych, Francji, Litwy, Wielkiej Brytanii,
Niemiec. Jedyny problem w tym, ¿e coraz trudniej przyci¹gn¹æ do naszego grona m³odych
in¿ynierów. Gdy zaczynaliœmy siê zrzeszaæ,
bardzo têskniliœmy za polskoœci¹, a do Polski nie
by³o tak ³atwo przyjechaæ. Dzisiaj w ci¹gu trzech
godzin mo¿emy byæ w kraju. Byæ mo¿e m³odzi
ludzie nie czuj¹ potrzeby dzia³ania w Stowarzyszeniu, bo z Austrii jest zbyt blisko do Polski?
Przegl¹d Techniczny 13/2013

Przyje¿d¿amy do Warszawy z ¿onami. To bardzo
wa¿ne, bo nasze ¿ony przy tej okazji równie¿
za³atwiaj¹ swoje sprawy. Kiedy dwa lata temu
byliœmy w Nowym Jorku, odezwa³ siê jeden
z profesorów.
- Pamiêtam, ¿e w Warszawie spotka³em pani¹,
z któr¹ rozmawia³em na temat balu - i tu wskazuje na moj¹ ¿onê (moja ¿ona od jedenastu lat
urz¹dza Polski Bal Wiosny w Wiedniu). - Mo¿e
byœmy tak do Wiednia na bal przyjechali?
Tak¿e na balu in¿ynierowie mog¹ spotkaæ wielu
in¿ynierów, przedsiêbiorców, a potem robiæ
z nimi interesy.

Po co przyjechaliœmy do Polski?
Z Andrzejem S. Nowakiem, Prezesem Rady Polskich In¿ynierów w Ameryce Pó³nocnej i Andrzejem Tombiñskim z Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych rozmawia Zygmunt Jazukiewicz.

aktywny udzia³ reszty uczestników. Niech wypowie siê jak najwiêcej osób. Moim zdaniem
najwa¿niejsze jest pokonanie bariery niewiedzy.
Nale¿y sformu³owaæ oczekiwania ze strony krajowej i polonijnej i okreœliæ realne mo¿liwoœci
wspó³dzia³ania.

Czym, zdaniem panów, bêdzie siê ró¿ni³ ten
Zjazd od poprzedniego? Jakie doœwiadczenia
bêdzie mo¿na wykorzystaæ?

Czy takie spotkania maj¹ wiêksze znaczenie dla
Polonii czy dla œrodowiska krajowego?

Andrzej S. Nowak: Pierwsze spotkanie by³o
bardziej spontaniczne. Teraz zwracamy uwagê
przede wszystkim na sam program techniczny.
Chcielibyœmy, ¿eby by³a wiêksza mo¿liwoœæ dyskusji zarówno w œrodowisku zagranicznym, jak
i krajowym, zmieniliœmy wiêc program Zjazdu.
Zamiast tradycyjnych sesji z prezentacjami mamy mamy sesje panelowe (tematyczne),
w których uczestnicy bêd¹ inicjowali dyskusjê
krótkimi wyst¹pieniami, a potem liczymy na

Andrzej Tombiñski: S¹dzê, ¿e wektory powinny
byæ skierowane w jedn¹ i w drug¹ stronê, a korzyœci obopólne. W tym ZjeŸdzie cenna wydaje
mi siê inicjatywa, któr¹ podjêliœmy wspólnie
z Fundacj¹ Politechniki Warszawskiej. Dotyczy
ona udzia³u m³odych in¿ynierów (do 35 lat) – 15
osób z Ameryki, 15 z Europy i 15 z Polski, którzy
bed¹ mieli okazjê zrealizowaæ swój program.
Chcemy w ten sposób zwróciæ siê ku m³odemu
pokoleniu i jego problemom.
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Dlaczego warto siê spotkaæ

Andrzej S. Nowak

Chodzi³oby wiêc o bli¿sze przyjrzenie siê problemom nowego pokolenia emigracji, zapewne
bardziej dotycz¹cych dnia codziennego Polaków
za granic¹?
AN: Powiedzia³bym, ¿e naczelnym celem jest
zoptymalizowaæ to, co nasi rodacy mog¹ zrobiæ
dla kraju, zaœ polepszenie ich sytuacji za granic¹
jest w interesie Polski. Nadrzêdnym celem jest
wykorzystanie potencja³u naszych in¿ynierów
i naukowców poza granicami. Inicjatywa „M³oda
Polonia” dotyczy przysz³ych liderów. Nasze
pokolenie mia³o zupe³nie inne mo¿liwoœci, jeœli
chodzi o start za granic¹. Nowe pokolenie nie ma
uprzedzeñ, m³odzi szybko awansuj¹. Jeœli na nich
postawimy, bêdzie to inwestycja w przysz³oœæ.
Nasi in¿ynierowie niezbyt czêsto stoj¹ na czele
wielkich przedsiêbiorstw czy te¿ wa¿nych przedsiêwziêæ inwestycyjnych za granic¹.
AT: To siê na pewno zmienia. Jednak¿e Ci ludzie,
którzy dochodz¹ do pozycji tak rozumianych
liderów, s¹ do tego stopnia poch³oniêci prac¹, tak
zaanga¿owani w swoich œrodowiskach, ¿e ich
czas, który by chcieli poœwiêciæ na kontakty
z krajem jest nies³ychanie ograniczony.
AN: M³odzi ludzie, o których mówimy, to s¹
osoby ju¿ urodzone za granic¹, albo takie, które
spêdzi³y tam ca³¹ swoj¹ m³odoœæ. Funkcjonuj¹
jak cz³onkowie tamtych spo³eczeñstw. Nie maj¹
tych barier, które mia³o nasze pokolenie. Statystycznie bior¹c, znacznie wiêcej z nich dochodzi
do wysokich pozycji. Chodzi o to, by ju¿ teraz
zwi¹zaæ ich z krajem. Oni nigdy nie bêd¹ mieli
zbyt wiele czasu, ale sympatia zostanie. Chcemy

Andrzej Tombiñski

wzmacniaæ te zwi¹zki organizuj¹c tego rodzaju
imprezy, kontakty interpersonalne. To powinno
owocowaæ przez ca³e ¿ycie.
Za granic¹ odsetek in¿ynierów wykszta³conych
w Polsce chyba wzrasta?
AT: To zale¿y od kraju; np. w Wielkiej Brytanii na
pewno roœnie,w innych pañstwach bywa odwrotnie.
AN: Trzeba zauwa¿yæ, ¿e w USA gdzie jest preferowane wykszta³cenie na miejscowych uczelniach i pracodawcy maj¹ do dyspozycji rzesze
absolwentów, przebicie siê z jakimkolwiek dyplomem zagranicznym jest bardzo trudne. Wbrew
pozorom du¿e znaczenie ma tam formalne
wykszta³cenie. Nie jest istotna narodowoœæ
absolwenta, ale wa¿ne jest z jakiego uniwersytetu przychodzi. St¹d bierze siê ogromna ró¿nica
miêdzy szansami absolwenta Stanford czy MIT,
a absolwenta prowincjonalnego uniwersyteu stanowego. Absolwent np. Politechniki Warszawskiej ma œwietne przygotowanie, ale ta uczelnia
nic nie mówi pracodawcom zagranicznym, nie
wiedz¹ czego siê spodziewaæ. Zawsze postawi¹
na absolwenta, którego poziom i typ wykszta³cenia jest im bliski i znany.
AT: W Europie jest podobnie; absolwent uczelni
we Francji, Niemczech czy Austrii ma ju¿ na starcie lepsz¹ pozycjê w tamtych pañstwach. A problemem polskich uczelni jest równie¿ m.in. to, ¿e
znajduj¹ siê w dalszych setkach œwiatowych rankingów.
Przegl¹d Techniczny 13/2013
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Konferencja „Czysta woda“
Konferencja „Czysta woda“
Aby zagwarantowaæ odpowiedni¹ jakoœæ wody
oraz jakoœæ oczyszczania œcieków zadania te
nale¿¹ do obowi¹zków pañstwa.
Przyk³ady z³ej prywatyzacji szczególnie w USA
i Angli ale tak¿e w krajach europejskich doprowadzi³y do ustawodawczego umieszczenia tych
zadañ w zakresie pañstwowym.
Najwiêkszy zak³ad uzdatniania wody pitnej
w Austrii znajduje siê w Magistracie 31 miasta
Wiednia.
Wiedeñ jest zaopatrywany w Ÿródlan¹ wodê
górsk¹ przez dwa „akwedukty” z których
ka¿dy ma d³ugoœæ do 200 km oraz w wodê
gruntow¹ przez kilka zak³adów. Ca³kowita
iloœæ wody pitnej dostarczana codziennie do
Wiednia wynosi 500.000 m3.
Tereny na którch znajduj¹ siê Ÿród³a s¹ ustawowo chronione przede wszystkim przed
zanieczyszczeniami.
System zaopatrzenia w wodê odpowiada systemowi najwy¿szego bezpieczeñstwa a jej jakoœæ
jest sprawdzana co najmniej 30-stoma parametrami.
W zale¿noœci od wyników pomiarów czyszczona
jest odpowiednio sieæ wodoci¹gowa oraz uzdatniana jest odpowiednio woda np. w procesie filtracji, od¿elaziania i usuwania manganu.
Stare wodoci¹gi (sporadycznie jeszcze o³owiane) s¹ systematycznie wymieniane.
System informacyjny z automatycznymi stacjami
pomiarowymi zapewnia ci¹g³e oraz zu¿yciu
dopasowane zaopatrzenie w czyst¹ wodê.
Wiedeñ jako pierwsze europejskie miasto by³
ca³kowicie skanalizowany od 1739 r.
Za ten system kanalizacyjny o d³ugoœci 2400 km
odpowiada Magistrat Wiedeñski „Kanalizacja
Wiedeñska”.
Obecnie powstaj¹ systemy kanalizacyjne charakteryzuj¹ce siê d³ugimi kana³ami wraz z pompowniami oraz jedn¹ du¿¹ oczyszczalni¹ œcieków.
W tych systemach kanalizacyjnych dochodzi do
procesów gnilnych powoduj¹cych korozjê, nieprzyjemne obci¹¿enie zapachowe a tak¿e powstawanie zagra¿aj¹cych ¿yciu gazów.
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Gazy ulatniaj¹ce siê ze studzienek rewizyjnych,
pompowni i oczyszczalni œcieków s¹ oczyszczane na filtrach biologicznych. Powstawanie korozji
i siarkowodoru zwalcza siê obecnie poprzez
dozowanie zwi¹zków chemicznych zawieraj¹cych azotan, który jest nie tylko drogi ale tak¿e
szkodliwy, patrz: Rozprz¹dzenie azotowe UE.

Dziêki nowej technologi LINOX® mo¿ny powstrzymaæ proces gnilny w systemie kanalizacyjnym i unikn¹æ wszystkich tych problemów oraz
odci¹¿yæ oczyszczalnie œcieków przy oszczêdnoœci do 85% dotychczasowych kosztów. Wysokie
obci¹¿enie œcieków fosforem spowodowane
œrodkami nawo¿enia roœlin jest obecnie redukowane w du¿ych zbiornikach, natomiast technologia LINOX® mo¿e fosfor usuwaæ w procesie
osadzania.
Problematyczne w œciekach s¹ tak¿e pozosta³oœci farmaceutychne (antybiotyki itd.). Obecnie
biegnie program pomiarowy maj¹cy na celu rozpozpoznanie oraz usuniêcie tych zwi¹zków powstaj¹cych przede wszystkim w hodowlach
zwierz¹t oraz w medycynie.
System LINOX® stosuje siê tak¿e do regeneracji
zbiorników wodnych i stawów rybnych aby stworzyœ naturalne warunki œrodowiskowe i doprowadziæ do sedymentacji naturalnego szlamu. Ze
zbiornika wodnego usuwane s¹ algi i staje siê
przejrzysty co umo¿liwia ponown¹ hodowlê ryb
oraz k¹piel.
Ing. Wilhelm Meduna

Z ¿ycia VPI
Wyk³ad „O rozwoju miast“
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Z ¿ycia VPI
Realia budowania spalarni œmieci
w Polsce oraz produkcja zdrowotnego piwa CORE

Innowacje po europejsku
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Popiersie Haidingera
Notatka z Krakowa
Muzeum Instytutu Geologicznego UJ w Krakowie
i popiersie Wilhelma Haidingera (1795-1871).
S³onecznym popo³udniem 8 kwietnia 2014 r. zab³ysnê³o swoj¹ porcelanow¹ swie¿oœci¹ prawie
150-letnie popiersie HR. dr W. Haidingera w gablocie z minera³ami w Muzeum Instytutu Geologicznego UJ w Krakowie, przy ul. Oleandry 2a.
Obok, w tej samej witrynie wabi soczystym
¿ó³tym kolorem chilijski minera³ przez niego nazwany domeykitem (arsenek miedzi Cu3As),
odkryty w 1844 roku przez polskiego mineraloga
i geologa Ignacego Domejkê (1802-1889).
W tym dniu mia³o miejsce niecodzienne spotkanie, uroczystoœæ zwi¹zana z przekazaniem daru
dla tego¿ Muzeum przez mieszkaj¹c¹ od lat
w Austrii pani¹ mgr in¿. Barbarê Politalsk¹ - Vecer.
Z pochodzenia krakowianka, absolwentka wydzia³u Geologiczno-Poszukiwawczego Akademii
Górniczo-Hutniczej. Barbara Vecer pracuj¹c kilkadziesi¹t lat w Wiedeñskim Zak³adzie Geologicznym – Geologische Bundesanstalt s³u¿y³a
swoj¹ wiedz¹ i prac¹ geologii austriackiej, nie
trac¹c nigdy kontaktów z œrodowiskiem naukowym geologów krakowskich, zwi¹zanych z Uniwersytetem Jagieloñskim jak i macierzyst¹ AGH.
W posiadaniu p. Vecer znalaz³a siê unikatowa
statuetka przedstawiaj¹ca popiersie wybitnego
geologa austriackiego Wilhelma Haidingera
dzia³aj¹cego w XIX wieku, który pod³o¿y³ podwaliny pod organizacjê s³u¿by geologicznej cesarstwa austriacko-wêgierskiego. W 1845 r. ukaza³a
siê przygotowana pod kierunkiem Haidingera,
przy wspó³dziale wielu wspó³autorów Przegl¹dowa Mapa Geologiczna Monarchii Austriackiej.
W 1849 roku zostaje pierwszym dyrektorem Cesarskiego Instytutu Geologicznego, sprawuj¹c tê
funkcjê przez 17 lat.
Wielowiekowe zwi¹zki historyczne wspó³pracy
naukowej obu narodowoœci zainspirowa³y p.
Barbarê Vecer do podarowania statuetki Muzeum Inst. Geologicznego UJ. w rodzinnym Krakowie. Inicjatywa ta zosta³a ¿yczliwie przyjêt¹
przez kierowniczkê Muzeum p. mgr Jolantê Gruzê,
a w sprawê osobiœcie zaanga¿owa³ siê prof.
Adam Gasiñski, jako dyrektor Instytutu Geol. UJ
i przewodnicz¹cy Polskiego Tow. Geologicznego.
Przyjêciu darowizny nadano uroczysty charakter.

Dyrekcja Muzeum zaprosi³a, do uœwietnienia
tego wydarzenia swoj¹
obecnoœci¹, przedstawicieli nauki, mgr in¿.
dyr. Inst. Geologicznego w Krakowie prof.
Chowañca, prof. dr
Wojciecha Narêbskiego
– PAN, prof. St. Kwiatkowskiego, mineraloga
dr Ewê Koszowsk¹, dr
Micha³a Gradziñskiego,
dyr. prof. dr Zb. Bocheñskiego z PAN-u., dr
Mariê Czeppe z PSB –
PAN-u, nowo mianowanego honorowego konsula Austrii w Krakowie mgr in¿. A. Tombiñskiego.
Nie zabrak³o kole¿anek ze studiów i cz³onków
rodziny z Krakowa.
Uroczystoœæ przekazania daru otworzy³ osobiœcie prof. A. Gasiñski witaj¹c goœci i krótko referuj¹c powód spotkania. Przedstawiaj¹c sylwetkê
darczyni omówi³ krótko dzia³alnoœci p. B. Vecer
na niwie geologicznej, wspomnia³ te¿ o jej zainteresowaniach poza zawodowych (malarstwo,
œpiew). Po tym wstêpie p. B. Vecer zosta³a poproszona o osobiste umieszczenie daru w przygotowanej gablocie, co zosta³o przyjête z oklaskami, a wyrazem wdziêcznoœci by³ wrêczony jej
wspania³y bukiet kwiatów.
Po czym nast¹pi³a czêœæ „ naukowa” uroczystoœci: zaproszony prof. A. Œl¹czka – wybitny znawca
historii badañ geologicznych prowadzonych
przez geologów austriackich w XIX wieku na terenach Polski, wyg³osi³ fascynuj¹cy wyk³ad,
wzbogacony fotografiami, przedstawiaj¹c sylwetki geologów austriackich prowadz¹cych badania
na terenach Karpat, szczególnie w okolicach
Wieliczki i Bochni, a tak¿e samych Tatr, ilustruj¹c
to zdjêciami ciekawych map geologicznych, wykonanych przez tych badaczy.
Czêœæ uroczystoœci by³a poœwiêcona osobistym
wspomnieniom pamiêci niedawno zmar³ego geologa PAN-u, dr St. Czarnieckiego (1921-2013),
paleontologa, historyka nauk geologicznych, bibliofila, edukacyjnego i spo³ecznego aktywisty.
c.d. na str. 22
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Popiersie Haidingera
Wilhelm von Haidinger
Wilhelm von Haidinger urodzi³ siê 5.02.1795
w Wiedniu. Zainteresowania mineralogiczne
przejawia³ ju¿ w dzieciñstwie zajmuj¹c siê
kolekcj¹ minera³ów pozostawion¹ przez ojca
Karla Haidingera zmar³ego w 1797, a nastêpnie
kolekcj¹ wuja bankiera Von der Nuella.
W 1911 roku Friedrich Mohs (twórca skali twardoœci minera³ów) zaprosi³ go do Gratzu i powierzy³ mu opracowanie kolekcji mineralogicznej.
Pod kierunkiem F. Mohsa Haidinger pracowa³
jedenaœcie lat – piêæ lat w Grazu a nastêpnie
szeœæ lat w Akademii Górniczej we Freibergu
w Saksonii. W 1822 roku Haidinger odby³ z hr.
Breunnerem podró¿ naukow¹ po Francji i Anglii
a nastêpnie czasowo osiad³ w Edynburgu. Przet³umaczy³ na jêzyk angielski podrêcznik Grundriß
der Mineralogie F. Mohsa, który uzupe³ni³ swoimi
obserwacjami mineralogicznymi i wyda³ w Edynburgu w 1825 w 3 tomach pt. Treatise on Mineralogy. Kolejn¹ wyprawê badawcz¹ odby³ po pó³nocnej Europie i Skandynawii, gdzie zwiedza³
przede wszystkim rejony górnicze.
W 1827 roku Haidinger wróci³ do ojczystego kraju i obj¹³ nadzór naukowy w fabryce porcelany
nale¿¹cej do jego dwóch braci: Eugena i Rudolpha. Dziêki wiedzy mineralogicznej Haidingera,
wykorzystanej w procesie produkcji porcelany
wyroby z tej fabryki szybko zaczê³y na zdobywaæ
ró¿nych wystawach z³ote i srebrne medale.
W 1840 roku zosta³ powo³any na radcê górniczego w Wiedniu na miejsce prof. Mohsa. Ponadto
zosta³ opiekunem cesarskiego muzeum mineralogicznego. Przeorganizowa³ je a nastêpnie systematycznie wzbogaca³ kolekcjê muzeum, dziêki
czemu sta³o siê ono najœwietniejszym w Europie.
Po 1843 roku Haidinger rozpoczyna seriê wyk³adów z mineralogii, które zebra³ w dziele Handbuch der bestimmenden Mineralogie (Wien 1845).

W 1845 ukaza³a siê, przygotowana pod kierunkiem Haidingera przy wspó³udziale wielu wspó³autorów, w tym F. von Hauera, przegl¹dowa mapa geologiczna Monarchii Austriackiej.
Po utworzeniu Cesarskiego Instytutu Geologicznego (Geologische Reichsanstalt) w 1849 roku
zosta³ jego dyrektorem i funkcje tê sprawowa³
przez 17 lat. Nobilitowany w 1865 roku, przeszed³ na emeryturê i osiad³ w posiad³oœci Dornbach k. Wiednia, gdzie zmar³ 19 marca 1871.
W. Haidinger opublikowa³ kilka obszernych prac i
ponad 320 artyku³ów na ró¿ne tematy: geologii
Austrii, mineralogii (np. o pseudomorfozach) czy
paleontologii. Interesowa³ siê równie¿ meteorytami, a w meteorycie Magura, w 1847 roku odkry³
i opisa³ nowy minera³ schreibersyt (Fe,Ni)3P..
Haidingeryt – CaHAsO4·H2O – minera³ odkryty
w 1827 roku przez Edwarda Turnera i nazwany
na czeœæ W. Haidingera.
Haidinger’s brush (Figura Haidingera, szczotka
Haidingera, miote³ki Haidingera) – to zjawisko,
opisane przez Haidingera w 1844 r., pozwalaj¹ce niektórym ludziom w specjalnych warunkach
dostrzec liniow¹ polaryzacjê œwiat³a.
Wilhelm Haidinger nazwa³ domeykitem odkryty
w 1844 roku przez Ignacego Domeykê (18021889), polskiego mineraloga i geologa, arsenek
miedzi Cu3As pochodz¹cy z kopalñ z rejonów
Coquimbo i Copiapo w Chile.
Victor von Zepharovich (1830-1890), austriacki
mineralog i krystalograf, po wys³uchaniu wyk³adów prowadzonych przez W. Haidingera porzuci³
rozpoczête studia prawnicze na rzecz mineralogicznych. Zepharovich by³ profesorem i wyk³adowc¹ mineralogii na Uniwersytecie Jagielloñskim w latach 1857-1861.
Oprac. E. Koszowska, A. Œl¹czka

Notatka z Krakowa - dokoñczenie ze strony 19
G³ównymi dyskutantami byli prof. dr W. Narêbski
i prof. dr St. Kwiatkowski oraz dyr. Muzeum
w Bochni mgr Jan Flasza.
Po tak intensywnym przekazie naukowym, przy
lampce szampana toczono ju¿ swobodne rozmowy, dopytuj¹c wyk³adowcê i p. B. Vecer o pewne
szczegó³y. Obecni na tej uroczystoœci koledzy p.
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B. Vecer ze wspólnych studiów byli dumni z dokonañ swojej kole¿anki.
Koncept:
mgr in¿. Anna Czarakcziewowa–Pieczonka
Kraków, maj 2014

Polska myœl techniczna
Abraham Stern i jego maszyny licz¹ce

P

ochodz¹cy z Hrubieszowa Abraham Stern
(1769–1842) przeszed³ do historii techniki
polskiej jako wybitny konstruktor, wynalazca
i uczony. By³ w swoim czasie jednym z najbardziej p³odnych cz³onków Warszawskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk. Pochodzi³ z ubogiej rodziny ¿ydowskiej i wczeœnie rozpocz¹³ naukê zawodu u zegarmistrza. Dalsz¹ wiedzê i umiejêtnoœci zdobywa³ jako samouk. Jego wiedza i prace
szybko zwróci³y na siebe uwagê miejscowych
obywateli a w 1800 r. – Stanis³awa Staszica,
który akurat naby³ w tym rejonie dobra ziemkie
z Hrubieszowem w³¹cznie. Staszic zabra³ Sterna
ze sob¹ do Warszawy i przedstawi³ Towarzystwu
Przyjació³ Nauk. Odt¹d Towarzystwo wspiera³o
prace Sterna – równie¿ finansowo, a on sam zosta³ stopniowo najpierw jego cz³onkiem przybranym a wiele lat póŸniej – cz³onkiem rzeczywistym.
Wiele z wynalazków i konstrukcji Sterna takich
jak maszyny rolnicze, tartak mechaniczny, ruchomy triangu³ geodezyjny, wózek topograficzny i inne zosta³o przez niego zaprezentowanych na
zebraniach Towarzystwa i opisanych w jego
„Rocznikach” w II i III dekadzie XIX w.
Do najwa¿niejszych jego prac nale¿y zaliczyæ
jednak konstrukcje maszyn licz¹cych. Pierwsza
z nich, której konstrukcjê rozpocz¹³ w r. 1810
wykonywa³a cztery podstawowe dzia³ania, druga
z roku 1815 – s³u¿y³a do wyci¹gania pierwiastków i byæ mo¿e tak¿e do potêgowania, a trzecia
z roku 1817 (na okladce po lewej stronie u do³u)
³¹czy³a w sobie mo¿liwoœci obydwu poprzedniczek i posiada³a modu³ sprawdzaj¹cy poprawnoœæ obliczeñ. Jej konstrukcja jest do dzisiaj uwa¿ana za rewolucyjn¹ jak na tamte czasy.
Niektórzy widzieli w niej jednak m¹dr¹ ale kosztowna zabawkê.
Stern by³ zwolennikiem rozszerzania granic
mechaniki i konstruowania maszyn wspomagaj¹czych cz³owieka nie tylko w pracy fizycznej
ale i umys³owej. Pisa³, ¿e narody, które rozwija³y
inwencjê twórcz¹ panuj¹ nad œwiatem, natomiast
te, które tego zaniedba³y popad³y w s³aboœæ,
ciemnotê, ubóstwo i niewolê. S³usznie rozpozna³
te¿ nadchodz¹ce zapotrzebowanie na obliczenia
w rozwijaj¹cym siê wówczas dynamicznie prze-

myœ³e i handlu jednak szeroki popyt na wszelkiego rodzaju maszyny licz¹ce i arytmometry pojawi³ siê dopiero ponad pó³ wieku póŸniej. Sternowi
pozosta³a wiêc rola prekursora. Tak¿e jego maszyny rolnicze nie zosta³y nale¿ycie docenione
poniewa¿ praca ch³opa pañszczyŸnianego by³a
zbyt tania.
Wynalazki Sterna wywar³y jednak znacz¹cy
wp³yw na konstrukcje maszyn licz¹cych jego ziêcia Chaima Zeliga S³onimskiego (dziadka pisarza
i poety Antoniego S³onimskiego) i zegarmistrza
samouka Izraela Staffla.
Dziœ prawie dwa wieki póŸniej serca uczniów,
studentów, hobbystów i nie tylko bij¹ mocniej na
widok „Maliny” (na ok³adce w prawym górnym
rogu). „Raspberry Pi” jest miniaturowym linuksowym komputerem PC wielkoœci paczki papierosów i mo¿e s³u¿yæ nie tylko do obliczeñ.
W dn. 13 lutego 2014 r. w siedzibie stacji Naukowej PAN w Wiedniu odby³ siê odczyt mgr in¿.
Krzysztofa D¹browskiego poœwiêcony Sternowi
i jego wynalazkom.
red.
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