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Na ile po³¹czyæ mo¿na muzykê z technik¹? Na
ile jest to sensowne? Koncert multimedialny

zorganizowany we wtorek 9 paŸdziernika 
w Polskiej Akademii Nauk przez Stowarzyszenie
Polskich In¿ynierów w Austrii dostarczy³ odpo-
wiedzi na to pytanie i jak to zwykle wœród
Polaków bywa, by³y one bardzo kontrowersyjne.
Generalnie nie mam nic przeciw eksperymen-
tom, ani muzycznym, ani technicznym. Przyno-
sz¹ one ludzkoœci coœ nowego, czêsto coœ inte-
resuj¹cego a czasami nawet coœ dobrego.
W tym przypadku jednak wspania³e dzie³a muzy-
ki klasycznej autorstwa Mozarta, Scarlattiego,
Szymanowskiego, Paderewskiego czy Glassa 
w wykonaniu jak by nie spojrzeæ przednich pia-
nistów Micha³a Bia³ka i Cezarego Kwapisza obro-
bione „technicznie“ przy pomocy urz¹dzenia
transponuj¹cego dŸwiêki, zabrzmia³y dziwnie
obco. Mnie osobiœcie doœæ interesuj¹ca wyda³a
siê techniczna wersja „Trilogy“ Filipa Glassa,
natomiast ton wiêkszoœci komentarzy po koncer-
cie, nawet tych z obozu zagorza³ych techników,
by³ mia¿d¿¹cy. Po co zmieniaæ coœ, co samo 
w sobie jest doskona³e, piêkne, harmonijne? Dla
przys³owiowej „sztuki dla sztuki“? Trudno odmó-
wiæ tym wypowiedziom racji.

Ró¿ne by³y tak¿e zdania co do animacji kompu-
terowych wyœwietlanych jako graficzne t³o dla
muzyki.
Moim zdaniem w niektórych utworach efekty wi-
zualne dobrze harmonizowa³y z akustycznymi. 
W innych natomiast odwraca³y raczej od nich
uwagê lub wprowadza³y poczucie pewnego dy-
sonansu. Z pewnoœci¹ jednak nie mo¿na odmó-
wiæ plastycznej stronie tego przedsiêwziêcia
tego, i¿ by³a bardzo interesuj¹ca.
Interesuj¹co mo¿na by³o podyskutowaæ tak¿e po
koncercie przy lampce wina i bufecie w Sali
Rycerskiej PAN-u.

Za du¿y dysonans natomiast uwa¿am fakt, i¿ za-
interesowanie Polonii tego rodzaju imprezami
pozostaje tak nik³e. Czasami warto zdaæ siê na
eksperyment… bez wzglêdu na to, jakie bêdzie
jego skutek.

Gra¿yna Wa³êga
www.ipolen.at

Koncert odby³ siê w ramach XXI Dni Polskich 
w Austrii 2012
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Wdniu 24 listopada Stowa-
rzyszenie Polskich In¿y-

nierów i Techników w Austrii
(VPI) obchodzi³o piêtnastolecie
za³o¿enia. Uroczystoœci poprze-
dzi³y Polsko-Austriacka konfe-
rencja na temat ochrony prze-
ciwpowodziowej (przygotowana
wspólnie przez VPI i wroc³awski
oddzia³ NOT - patrz art. na stro-
nie 6) i XV Walne zgro-
madzenie VPI. Przybyli
na nie Pani Prezes
FSNT NOT Ewa Mañ-
kiewicz-Cudny, Konsul
RP Min. Tadeusz Oliwiñ-
ski, prezes Wroc³aws-
kiego oddzia³u NOT dr
Czes³aw Szczegielniak
oraz liczni goœcie ze
wspó³pracuj¹cych z VPI
i zaprzyjaŸnionych z nim
organizacji. By³y wœród
nich p. Jadwiga Hafner
(red. naczelna kwartalni-
ka Jupiter), kol. Teresa Kopeæ
(prezes Forum Polonii) i p. Re-
nata Olczykowska (red. “¯on-
glera” i witryny internetowej
“Polonia-nova”). Zebranych go-
œci powita³ prezes VPI Dipl.-Ing.
Józef Buczak. Oprócz Pani

Prezes FSNT NOT i Min.
Oliwiñskiego g³os zabra³ tak¿e
zas³u¿ony (by³y) prezes kol.
Wojciech Rogalski. Niestety
wœród obecnych zabrak³o – 
z powodu pobytu w sanatorium
– kol. Bo¿eny Prochaska – wie-
loletniej Sekretarz Generalnej
VPI, bez której Stowarzyszenie
wygl¹da³oby zupe³nie inaczej, 

a jego osiagniêcia by³yby
znacznie skromniejsze. FSNT
NOT przyzna³a zas³u¿onym
dzia³aczom VPI srebrne i z³ote
Odznaki Honorowe oraz medal
im. Feliksa Kucharzewskiego
za zas³ugi dla piœmiennictwa

technicznego, natomiast Pre-
zes VPI wrêczy³ w imieniu Sto-
warzyszenia pami¹tkowe dyplo-
my przyznane zas³u¿onym
cz³onkom i przedstawicielom
zaprzyjaŸnionych organizacji.
Odznaczenia FSNT NOT otrzy-
mali kol. kol. Józef Buczak pre-
zes VPI, Wanda Zgud - skarb-
nik, Bo¿ena Prochaska - by³a

Sekretarz Generalna,
Wojciech Rogalski  - by-
³y prezes VPI i Krzysztof
D¹browski redaktor biu-
letynu VPI i zarazem
autor serii odczytów 
z historii polskiej techni-
ki wyg³aszanych w Sta-
cji Naukowej PAN
w Wiedniu.

Na koniec czêœci oficjal-
nej wyst¹pi³ zespó³
„Blue Sound Quintett”.  

Ukoronowaniem wieczoru i za-
razem jego czêœci¹ towarzysk¹
by³ bankiet przygotowany w Sali
Rycerskiej Stacji Naukowej
PAN w Wiedniu. 

red.
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Wdniu 19 paŸdziernika
cz³onkowie VPI i zapro-

szeni goœcie mieli okazjê wys³u-
chaæ interesuj¹cego odczytu 
o tlenie wyg³oszonego przez
Ing. W. Medunê. O tym, ¿e tlen
jest nam niezbêdny do ¿ycia
wiedz¹ wszyscy przynajmniej
ze szko³y. Ku naszemu „zdzi-
wieniu” dowiedzieliœmy siê
tak¿e, ¿e jest on najczêœciej wy-
stêpuj¹cym pierwiastkiem na
kuli ziemskiej. Wyraz zdziwienie
zas³uguje w tym miejscu na
cudzys³ów poniewa¿ staje siê to
oczywiste ju¿ po krótkiej chwili
zastanowienia: przecie¿ ponad
3/4 powierzchni Ziemi pokry-
waj¹ morza i oceany. Tlen zaj-
muje równie¿ trzecie miejsce
pod wzglêdem masy w kosmo-
sie. Spoœród najbli¿szych nam
planet jedynie na Marsie wystê-
puje tlen w atmosferze ale jego
stê¿enie wynosi tylko 0,15% 
a na Merkurym dochodzi wpraw-
dzie do 42 % ale za to gêstoœæ
atmosfery jest znikoma. Na-
stêpnie mogliœmy siê dowie-
dzieæ jak wygl¹da³a historia
powstania tlenu w atmosferze
ziemskiej i poznaæ przebieg je-
go stê¿enia na przestrzeni ost-
atniego miliarda lat. Od pocz¹t-
kowego poziomu 3 % dosz³o
ono do oko³o 35 % przed mniej
wiêcej 250 milionami lat, nastêp-
nie spad³o do 15 % po czym

ustabilizowa³o siê na poziomie
dziejszym – oko³o 21 %.
Dla nas wa¿ne jest te¿ pozna-
nie granic stê¿enia tlenu, w któ-
rych mo¿liwe jest ¿ycie ludzkie.
Dotyczy to nie tylko globalnych
zmian atmosferycznych ale rów-
nie¿ i sk³adu powietrza w ró¿-
nych pomieszczeniach, urz¹-
dzeniach wspomagaj¹cych od-
dychanie itp. Minimalnym stê-
¿eniem, przy którym mo¿emy
siê jeszcze utrzymaæ przy ¿yciu
jest 7 % a powy¿ej 50 % gro¿¹
nam powa¿ne schorzenia i na-
wet œlepota. Natomiast zwiêk-
szenie go do oko³o 30 % dzia³a
na organizm uzdrawiaj¹co,
wzmacniaj¹co i odœwie¿aj¹co,
mo¿e te¿ sprzyjaæ ust¹pieniu
bólów g³owy, migren, powoduje
powrót ciœnienia krwi do normy
itp. Równie¿ nadmierne ciœnie-
nie tlenu (powy¿ej 1,6 bar) mo-
¿e byæ szkodliwe o czym musz¹
wiedzieæ przede wszystkim nur-
kowie. Astronauci oddychaj¹
natomiast wprawdzie czystym
tlenem ale za to pod bardzo nis-
kim ciœnieniem.
Prelegent poruszy³ tak¿e spra-
wê szkodliwego wp³ywu dzia-
³alnoœci cz³owieka na œrodowis-
ko w ogóle a w szczególnoœci
na poziom stê¿enia dwutlenku
wêgla, metanu i tlenu w atmos-
ferze ziemskiej. Szkodliwe s¹
zarówno wzrastaj¹ca iloœæ od-

padów jak i wycinanie lasów bê-
d¹cych najwa¿niejszymi produ-
centami tlenu. Tak¿e nadmierne
nawo¿enie powoduje zmianê 
w strukturze fauny i flory mors-
kiej (nawozy wraz z deszczem
sp³ywaja rzekami do mórz i oce-
anów) i zmniejszenie iloœci tle-
nu rozpuszczonego w wodzie. 
Na zakoñczenie prelegent przed-
stawi³ obecnym system oczysz-
czania œcieków pn. Linox.
Po zakoñczeniu wyk³adu chêtni
mieli okazjê sprawdzenia na so-
bie dzia³ania atmosfery wzbo-
gaconej w tlen – dziêki specjal-
nej aparaturze przywiezionej
przez prelegenta. Dowiedzieliœ-
my siê tak¿e, ¿e Ing. W. Medu-
na jest wynalazc¹ i opracowa³
miêdzy innymi specjalny rodzaj
filtrów biologicznych do oczysz-
czania œcieków. Zapobiegaj¹
one powstawianiu w trakcie ich
rozkladu takich szkodliwych ga-
zów jak metan i siarkowodór. 
Zakoñczeniem wieczoru by³a
jak zwykle okazja do dyskusji 
i swobodnej pogawêdki w szer-
zym gronie – przy winie i prze-
k¹skach – a tak¿e mo¿³iwoœæ
podyskutowania z prelegentem
w mniejszym gronie.

Zapraszamy na nastêpne, co-
miesiêczne, spotkania Klubu
VPI.

Krzysztof D¹browski

Wszystko o tlenie, a mo¿e i wiêcej ....
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Dnia 23 listopada 2012 w siedzibie „Aussen-
wirtschaft Austria” w Wiedniu odby³a siê austria-
cko – polska konferencja 
Zarz¹dzanie gospodark¹ wodn¹ w Austrii 
i Polsce – przyk³ady zabezpieczeñ przeciwpo-
wodziowych 
Wasserwirtschaftsmanagement in Österreich
– moderne Lösungen im Bereich Hoch-
wasserschutz 
zorganizowana przez:  
Stowarzyszenie Polskich In¿ynierów i Techników
w Austrii, 
oraz Naczeln¹ Organizacjê Naukowo–Technicz-
n¹ NOT we Wroc³awiu, 
we wspó³pracy z Austriack¹ Izb¹ Gospodarcz¹
(Aussenwirtschaft Austria, Wirtschaftskammer
Österreich) w Wiedniu 
pod Honorowym Patronatem: 
Ministerstwa ¯ycia Republiki Austrii (Lebens-
ministerium der Republik Österreich), 
Ministerstwa Œrodowiska Rzeczypospolitej Pol-
skiej 
oraz Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej 
w Wiedniu. 
Konferencjê prowadzono jednoczeœnie w dwóch
jêzykach niemieckim i polskim. Referaty wyg³a-
szane w jêzyku niemieckim i uwagi w dyskusji
t³umaczono na bie¿¹co na jêzyk polski lub
odwrotnie. 
Zespo³em powo³anym do organizacji konferencji
z ramienia VPI kierowali kol. kol. Wanda Zgud
oraz Andrzej Tombiñski, który te¿ przewodniczy³
obradom. 
Z ramienia Wroc³awskiej Rady Federacji Sto-
warzyszeñ Naukowo–Technicznych organizacjê
koordynowa³ dr hab in¿. Czes³aw Szczegielniak. 
O uczestniczki i uczestników Konferencji trosz-
czy³a z ramienia Austriackiej Izby Gospodarczej
pani Mag. Claudia Tietze. 
W imieniu Austriackiej Izby Gospodarczej zebra-
nych powita³ Mag. Christian Gessl, Dyrektor Re-
gionalny dla regionu Europa Œrodkowej i krajów
nadba³tyckich Austriackiej Izby Gospodarczej –
WKÖ, który podkreœli³ wagê znacz¹cych kontak-
tów gospodarczych Austrii z krajami Europy
Œrodkowej. T³umaczy³ kol. Andrzej Tombiñski. 

W s³owie wstêpnym Komitetu Organizacyjnego
(wyg³oszonym po polsku i niemiecku) Dipl.-Ing.
Józef Buczak, Prezydent Stowarzyszenia Pol-
skich In¿ynierów i Techników w Austrii (VPI), za-
prezentowa³ cele konferencji: poprzez wymianê
doœwiadczeñ, informacji oraz nawi¹zanie kontak-
tów d¹¿enie do doskonalenia ochrony przeciw-
powodziowej w Austrii i w Polsce. 
Uroczystego otwarcia Konferencji (równie¿ 
w obu jêzykach) dokona³ mgr Jerzy Jêdrzejew-
ski, I Radca, Kierownik Wydzia³u Promocji Han-
dlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu. Mówca
zapozna³ s³uchaczy z zakresem wymiany hand-
lowej Austrii i Polski w 2011 roku, a tak¿e zapo-
wiedzia³ polsko-austriack¹ konferencjê nt sytua-
cji pomocy dla poszkodowanych w powodziach
przedsiêbiorców organizowan¹ w przysz³ym roku
przez Ministerstwo Finansów. 
Po czêœci wstêpnej nast¹pi³a czêœæ merytorycz-
na Konferencji, która przebiega³a zgodnie z przy-
jêtym harmonogramem z d³u¿sz¹ przerw¹ na
lunch i kilkoma przerwami na kawê. 
Po dwóch-trzech referatach nastêpowa³a dys-
kusja, w której referenci odpowiadali na pytania,
ale te¿ by³a to okazja do przekazania przez
uczestnicz¹cych w Konferencji naukowców no-
wych, interesuj¹cych informacji. G³os zabiera³o
wiele osób, a wœród najbardziej aktywnych dys-
kutantów wymieniæ nale¿y prof. dr hab. in¿.
El¿bietê Nachlik oraz dr. hab. in¿. Czes³awa
Szczegielniaka. Dyskusje na temat wszystkich
referatów prowadzi³ kol. Andrzej Tombiñski. 
Zaprezentowane referaty zosta³y przet³umaczo-
ne i zebrane w dwa tomy materia³ów pokonfe-
rencyjnych(niemiecko- i polskojêzyczny). Wersjê
elekroniczn¹ wszystkich referatów udostêpnia
wszystkim zainteresowanym Austriacka Izba
Gospodarcza na stronie internetowej http://por-
tal.wko.at?705055&9437 
A oto przedstawione referaty: 
1.Organisation und Finanzierung des Hochwas-
serschutzes in Österreich / Organizacja i finan-
sowanie ochrony przeciwpowodziowej w Austrii. 
Prelegent: radca Ministerstwa DI Dr. Heinz
Stiefelmeyer, dyrektor Wydzia³u Gospodarki
Ochrony Przeciwpowodziowej w Ministerstwie
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Rolnictwa, Leœnictwa, Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej Republiki Austrii. T³umaczy³ kol. Ryszard
Kijek 
2. Problemy ochrony przed powodzi¹ w Polsce /
Problemstellungen im Hochwasserschutz in
Polen. 
Wyg³osi³ dr hab. in¿. Czes³aw Szczegielniak 
z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu,
prezes Zarz¹du Wroc³awskiej Rady Federacji
Stowarzyszeñ Naukowo–Technicznych NOT.
T³umaczy³ kol. Andrzej Tombiñski. 
3. Überschwemmungen in den Bergregionen –
Gegebschutzmaßnahmen / Powodzie w tere-
nach górskich – œrodki zapobiegawcze. 
Wyg³osi³ DI Dr. Florian Rudolf-Miklau, Austrian
Service for Torrent and Avalanche Control Serwis
(kontrola in¿ynieryjna potoków i lawin). Wydzia³
IV/5, Ministerstwo Rolnictwa, Leœnictwa, Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej. T³umaczy³ kol.
Krzysztof D¹browski. 
4. Integratives Hochwasserrisikomanagement –
Vorbeugung, Bewältigung und Regeneration /
Zintegrowany system zarz¹dzania ryzykiem po-
wodziowym – zapobieganie, zwalczanie i rege-
neracja. 

Prelegent: Dipl.-Ing. Bernhard Schober z Uniwer-
sytet Nauk Rolniczych w Wiedniu - BOKU, Wy-
dzia³u Wody, Atmosfery i Œrodowiska w Instytucie
Gospodarki Wodnej, Hydrologii i Hydrotechniki.
T³umaczy³a kol. Ewa Napieralska. 
5. Beispiele aus der Schutzwasserwirtschaft in
österreichen Gemeinden / Przyk³ady ochrony
przeciwpowodziowej w gminach austriackich.
Wyg³osi³ radny Dipl.-Ing. Norbert Knopf Kierow-
nik Wydzia³u WA3 – Budownictwo Wodne, Rz¹-
du Kraju Zwi¹zkowego Dolnej Austrii. T³umaczy³
kol. Ryszard Kijek. 
6. Zagro¿enia powodziowe w dorzeczu Górnej
Wis³y / Hochwassergefahr im Einzugsgebiet der
Weichsel. 
Wyg³osi³ mgr in¿. Micha³ Piórecki G³ówny Spec-
jalista w Oœrodku Koordynacyjno-Informacyjnym
Ochrony Przeciwpowodziowej w RZGW w Kra-
kowie, Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej 
w Krakowie. Tumaczy³ kol. Wojciech Rogalski. 
7. Hochwasserschutzprojekte entlang der Donau
– am Beispiel Wien, MA45 / Projekty ochrony
przeciwpowodziowej wzd³u¿ Dunaju – na przy-
k³adzie Wiednia. 

8   •   BIULETYN VPI 43

Z ¿ycia VPI



Prelegent: Ing. Wilfried Fellinger, kierownik Re-
feratu Magistratu Miasta Wiednia MA 45. T³uma-
czy³ kol. Wojciech Rogalski. 
8. Umsetzung der EU-Hochwasserrichtlinie in
Österreich / Wdra¿anie dyrektywy UE o powo-
dziach w Austrii. 
Prelegent: Dipl.-Ing. Drago Pleschko. Zastêpca
Dyrektora Wydzia³u Gospodarki Ochron¹ Prze-
ciwpowodziow¹ w Ministerstwie Rolnictwa, Leœ-
nictwa, Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. T³uma-
czy³ kol. Krzysztof D¹browski. 
9. Moderne Lösungen aus der Praxis / Przyk³ady
praktycznych rozwiazañ ochrony przeciwpowo-
dziowej. 
Prelegenci: Dipl.-Ing. Peter Hanisch, dyrektor,
cz³onek Zarz¹du oraz Dipl.-Ing. Norbert Wen-
hardt, dyrektor, cz³onek Zarz¹du “DonauConsult
Ingenieurbüro GmbH”. T³umaczyli kol. kol. Anna
Schubert i Krzysztof D¹browski. 
Zapoznaj¹c siê tylko z tematami referatów,
mo¿na ju¿ stwierdziæ, ¿e konferencja dotyczy³a
ca³okszta³tu problemów ochrony przeciwpowo-
dziowej: od rozwi¹zañ prawnych, poprzez bada-
nia naukowe i ustalanie procedur, do omówienia
przyk³adów praktycznych. Do wszystkich niemal-

¿e referentów by³o mnóstwo pytañ, ale najwiêk-
sze zainteresowanie wzbudzi³y trzy referaty: 
Powodzie w terenach górskich – œrodki zapobie-
gawcze (DI Dr. Florian Rudolf-Miklau). Zadawa-
no pytania co do stopnia trudnoœci w prowadze-
niu serwisu zapór, prowadzenia akcji ratowniczej.
Bogate doœwiadczenia austriackie w tym zakre-
sie z pewnoœci¹ mog¹ pomóc w doskonaleniu
polskich procedur ochrony przeciwpowodziowej
na terenach górzystych. 
Zagro¿enia powodziowe w dorzeczu Górnej
Wis³y (mgr in¿. Micha³ Piórecki). W tym referacie
przedstawiono symulacjê katastrofy powodzio-
wej wywo³anej uszkodzeniem technicznym zapo-
ry, czyli paradoksalnie powódŸ wywo³a³o urz¹-
dzenie maj¹ce przed ni¹ chroniæ. 
Projekty ochrony przeciwpowodziowej wzd³u¿
Dunaju – na przyk³adzie Wiednia (Ing. Wilfried
Fellinger). Dunaj stanowi dla Austrii najwiêksze
zagro¿enie powodziowe. Z referatu dowiedzieliœ-
my siê, jak Austriacy chroni¹ przed zalaniem
swoj¹ stolicê – m.in. przez budowê sztucznej wy-
spy „Donauinsel”, bêd¹cej obecnie miejscem re-
kreacyjnym t³umnie odwiedzanym przez wiedeñ-
czyków. 

BIULETYN VPI 43 • 9

Z ¿ycia VPI 

zdjêcia Krzysztof Zgud



Poza przyjêtym harmonogramem obrad krótk¹
informacjê nt zaniechanego w przesz³oœci projek-
tu kana³u £aba-Odra-Dunaj przedstawi³ mgr in¿.
Stanis³aw Staniszewski g³ówny projektant z Za-
k³adu Us³ug i Robót Wodnych Sp. z o.o. w Opolu. 
Zamykaj¹c obrady kol. Andrzej Tombiñski po-
dziêkowa³ wszystkim referentom za zajmuj¹ce
wypowiedzi i organizatorom za dobre przygoto-
wanie i sprawne przeprowadzenie obrad. Kol.
Wanda Zgud wrêczy³a austriackim referentom 
i organizatorom artystyczne albumy nt. Krakowa. 
Analiza anonimowych ankiet wype³nionych za-
równo przez Austriaków, jak i Polaków wykaza³a,
¿e uczestniczki i uczestnicy Konferencji wysoko
oceniaj¹ i jej poziom merytoryczny i organizacjê. 
Wyg³oszone referaty oraz przedstawione w dniu
konferencji prezentacje przybli¿y³y uczestnikom
problematykê ochrony przeciwpowodziowej 
w Austrii, sposób jej finansowania, strukturê jej
organizacji i zarz¹dzania oraz rolê poszczegól-
nych uczestników ochrony przeciwpowodziowej
w Austrii. 
Drugiego dnia konferencji, 24 listopada, jej
uczestnicy mieli mo¿liwoœæ zwiedzenia obiektów
ochrony przeciwpowodziowej w Wiedniu („Dona-

uinsel”), które zaprezentowa³ in¿. Wilfried
Fellinger, Kierownik Referatu Magistratu Miasta
Wiednia (MA45). By³y to dwa jazy segmentowe,
wybudowane na kanale „Nowy Dunaj”. Kana³ ten
powsta³ po wybudowaniu przez Austriaków
sztucznej wyspy o d³ugoœci ponad 20 km na
Dunaju, dziêki czemu sta³o siê mo¿liwe retencjo-
nowanie nadmiaru wody w tym kanale w sytuac-
jach intensywnych opadów atmosferycznych 
i rosn¹cego poziomu wody w Dunaju. 
Na obu jazach uczestnicy konferencji mieli
mo¿liwoœæ obejrzenia sterowni oraz zapoznania
siê z dzia³aniem jazów; w celach pokazowych
obs³uga jazów uruchomi³a na krótk¹ chwilê wpust
(na pierwszym jazie) oraz spust (na drugim jazie)
wody do kana³u, tak, aby uczestnicy konferencji
mogli zobaczyæ funkcjonowanie jazów. 
W drodze z pierwszego do drugiego jazu uczest-
nicy konferencji mogli te¿ zobaczyæ wybudowan¹
na kanale Nowego Dunaju elektrowniê wodn¹
Freudenau. T³umaczenie Andrzej Tombiñski.
Koordynacja Wanda Zgud i Krzysztof Zgud.

Ania Schubert
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7lutego, w t³usty czwartek, w Stacji Naukowej
PAN w Wiedniu odby³ siê kolejny wyk³ad kol.

Krzysztofa D¹browskiego z cyklu poœwiêconago
nieznanym zas³u¿onym. Cykl ten prezentuje  Po-
laków zas³u¿onych w dziedzie techniki i nauk
technicznych, którzy niestety b¹dŸ nie s¹ znani
wogóle b¹dŸ te¿ jedynie w stopniu nieproporcjo-
nalnie niskim do ich osi¹gniêæ. 
Bohaterem wieczoru by³ prof. Stefan Manczarski.
Radiotechnik z wykszta³cenia nie ograniczy³ siê
jedynie do tej dziedziny rozszerzaj¹c z biegiem
lat swoje zainteresowania na geofizykê, radioas-
tronomiê, biofizykê, cybernetykê i parapsycholo-
giê. By³ on autorem wielu konstrukcji odbiorników
radiof,onicznych i przeznaczonych do celów nau-
kowych i specjalnych. Konstruowa³ nowatorskie
anteny, zajmowa³ siê sprawami propagacji fal ra-
diowych w otoczeniu ziemi i w kosmosie i proble-
matyk¹ zwalczania zak³óceñ w odbiorze radio-
wym. Jedna z jego konstrukcji – antena kompen-
sacyjna – znalaz³a zastosowanie w czasie wojny
w radiostacjach polskiego pañstwa podziemnego.
Jej konstrukcja pozwala³a na zmniejszenie nie-
bezpieczeñstwa wykrycia nadajnika przez stacje
pelengacyjne nieprzyjaciela. By³ on tak¿e auto-
rem hipotez dotycz¹cych rozchodzenia siê fal
radiowych, wp³ywu pól elektromagnetycznych na
organizmy ¿ywe, przyczyn choroby telegrafistów
i podstaw fizycznych telepatii.  
Otrzyma³ 13 patentów z ró¿nych dziedzin techni-
ki. By³ te¿ autorem 120 opracowañ naukowo-
technicznych, kszi¹¿ek, broszur a przede wszyst-
kim artyku³ów naukowych i popularyzuj¹cych
naukê.  
W dziedzinie parapsychologii zajmowa³ siê nie
tylko sprawami telepatii ale tak¿e radziestezji
(ró¿d¿karstwa), hipnozy, fotografi¹ Kirliana i te-
ori¹ zimnej plazmy. 
Wyk³ad wzbudzi³ du¿e zainteresowanie publicz-
noœci czego wyrazem by³y liczne pytania i gor¹ca
dyskusja po jego zakoñczeniu i jeszcze póŸniej
przy bufecie. T³ustoczwartkowe p¹czki na ten
wieczór ufundowa³o nasze stowarzyszenie. 
Ukoronowaniem wieczoru by³ koncert muzyki
Wieniawskiego, Chopina i Liszta w wykonaniu
Piotra Koœcika (fortepian) i Jacka Stolarczyka
(skrzypce). 

red.

Nieznane s³awy

Stefan Manczarski

Zdjêcia Bo¿ena Prochaska i El¿bieta Wachtl



23 paŸdziernika ub.r. up³ynê³o 5
lat od wyg³oszenia przez jego
m³odsz¹ kole¿ankê DI Barbarê
Vecer pierwszego referatu o za-
s³u¿onym, ale popad³ym w za-
pomnienie geologu polskiego
pochodzenia Gejzie Bukowskim
von Stolzenburg. Obydwoje pra-
cowali w tej samej austriackiej
s³u¿bie geologicznej w Wiedniu,
która w okresie monarchii aus-
tro-wêgierskiej nosi³a nazwê
Geologische Reichanstalt, a od
czasu powstania Republiki –
Geologische Bundesanstalt.
Siedziba geologów mieœci³a siê
w dawnym pa³acu ksiêcia Ra-
sumowskiego w 3 dzielnicy
Wiednia, przy ul. Rasumofsky-
gasse 23. Obecnie Zak³ad Geo-
logiczny mieœci siê  przy ul. Neu-
linggasse 38 w tej samej dziel-
nicy.
Ju¿ w nastêpnym roku 14 kwie-
tnia 2008 nast¹pi³o  uroczyste
ods³oniêcie jubileuszowej tabli-
cy pami¹tkowej w Wiedniu przy
ul .Hansalgasse 3, w obecnoœci
w³aœciciela kamienicy dr. Hansa
Magenschaba z rodzin¹, przed-
stawicieli wspó³fundatorów
z Austriackiego Towarzystwa
Geologicznego, Polskiej Akade-
mii Nauk - Stacji Naukowej 
w Wiedniu, Stow. Polskich In¿y-
nierów w Austrii i Forum Polonii.
Nie zabrak³o przedstawicieli
konsulatu i delegacji z Polski 
w osobie dyr. Muzeum Nauk
Ziemi PAN-u z Warszawy, prasy
miejscowej oraz licznie zebra-
nej Polonii austriackiej. Gejza
Bukowski mieszka³ pod tym
adresem wraz z swoj¹ ¿on¹
Katarzyn¹ w latach od 1904-
1919. 

Ponowne podziêkowanie za
wyj¹tkow¹ pomoc w realizacji
pionierskiego przedsiêwziêcia
nale¿y siê dyr. prof. Bogus³awo-
wi Dybasiowi i mgr Irmgard
Nöbauer ze Stacji Naukowej
PAN-u w Wiedniu oraz mgr in¿.
Jackowi Marsza³kowskiemu
(VPI).
Barbara Vecer opracowa³a sze-
reg bibliograficznych publikacji
o Bukowskim, m. in. w j. niemie-
ckim „Das erfühlte Leben des
Geologen Gejza Bukowski v.
Stolzenburg (1858-1937) For-
schungsreisender auf zwei
Kontinenten” - Jahrbuch d.
Wiss. Zentrum d. Poln. Akade-
mie d. Wissenschaften in Wien,
Bd.1, (2007/2008; wyd.2009); T.
Cenajsek & B.Vecer" Gejza
Bukowski von Stolzenburg
(1858 - 1937), in: Österreichi-
sches Biografisches Lexikon,
Ergänzungsband, Wien 2012
oraz w j. polskim np. „Gejza Bu-
kowski v. Stolzenburg (1858-
1937) - geolog i badacz dwóch
kontynentów” – Przegl¹d Geo-
logiczny, t. 56, nr. 8/2, 752-754,
W-wa, 2008; "Gejza Bukowski
v. Stolzenburg (1858-1937)..."
Wiadomoœci Bocheñskie,  nr 2
(93), Bochnia 2012.
Nastêpny odczyt o geologu au-
torka wyg³osi³a 18 czerwca
2008 r. w czasie Dni Bochni 
w ramach cyklu „Z Bochni 
w œwiat. Ze œwiata do Bochni” 
w sali Muzeum im. St. Fischera
w Bochni, mieœcie jego urodze-
nia i œmierci. Grono s³uchaczy,
stanowi³a g³ównie grupa geolo-
gów i absolwentów Akademii
Górniczo-Hutniczej oraz inte-
lektualistów bocheñskich zain-

teresowanych nowym odkry-
ciem postaci zas³u¿onego roda-
ka naukowca.
W krótkim czasie zosta³a zreda-
gowana dwujêzyczna p³yta CD
obrazuj¹ca ¿ycie Gejzy Bukow-
skiego oraz utrwalaj¹ca mo-
menty z uroczystego ods³oniê-
cia tablicy pami¹tkowej w Wied-
niu. Kopie tej CD znajduj¹ siê 
w Stacji Naukowej PAN-u 
w Wiedniu.
Na podstawie posiadanych in-
formacji biograficznych i z inic-
jatywy dr. T. Cernajska w roku
2010 zosta³ sformu³owany od-
powiedni  tekst dla wprowadze-
nia osoby Gejzy Bukowskiego
von Stolzenburg do Austriackie-
go S³ownika Biograficznego i do
Dokumentacji Biograficznej
Austriackiej Akademii Nauk 
w Wiedniu. 
Jednym z dalszych przedsiêw-
ziêæ utrwalaj¹cych pamiêæ 
o Gejzie Bukowskim stanowi³y
odnowienie i konserwacja jego
grobowca znajduj¹cego siê 
w czêœci zabytkowej cmentarza
komunalnego w Bochni, przy ul.
Orackiej w 2011 roku. Prace te
podj¹³ i zorganizowa³ Komitet
Stow. Bochniaków i Mi³oœników
Ziemi Bocheñskiej, o czym pi-
sze mgr. Janina Kêsek w arty-
kule „Kwesta na cmentarzu” 
we „Wiadomoœciach Bocheñ-
skich„, XVII, nr. 4 (91), Bochnia
2011. 
Nale¿y  te¿ wspomnieæ, o istnie-
j¹cym ju¿ upamiêtnieniu osoby
geologa przez nazwanie jego
imieniem uliczki w centrum Bo-
chni, o czym pisze St. Czarnie-
cki w pracy "Bochnia i Bochnia-
nie w dziejach polskiej geolo-
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gii"- Rocznik Bocheñski, t. V, s.
87-101, Bochnia 2001.
¯ona G. Bukowskiego, wieden-
ka, Katarzyna z d. Wehrmann
(1866-1936), towarzyszy³a mê-
¿owi w jego pracach tereno-
wych w P³d. Dalmacji czêœci
ówczesnej monarchii austriacko
wêgierskiej le¿¹cej w paœmie
przygranicznym Czarnogóry
oraz Boœni-Hercegowiny. Z tego
okresu 1904-1907 r. spisa³a nie
tylko swoje prze¿ycia w tym
kraju i zwyczaje mieszkañców,
ale te¿ sytuacjê zawodow¹
mê¿a, pracuj¹cego w b. ciê¿-
kich warunkach topograficz-
nych, w górzystych odleg³ych
terenach i pokonuj¹cego te trud-
noœci, w niepomiernie zmien-
nych i uci¹¿liwych warunkach
klimatycznych, którym w tych
obszarach towarzysz¹ charak-
terystyczne wiatry z opadami,
znane jako bora, schirokko,
mistral, lavante itp.
Pamiêtniki Katarzyny Bukow-
skiej napisane w j. niemieckim,
trudno czytelnym gotykiem
znajduj¹ siê w zbiorach Mu-
zeum w Bochni. Kopie ich prze-
kazane w 2007 r. do archiwum
biblioteki naukowej Geologi-
sche Bundesanstalt w Wiedniu

zosta³y przepisane przez geolo-
ga dr. Tillfrieda Cernajska w ce-
lu udostêpnienia ich zaintereso-
wanej szerszej publicznoœci.
Teksty wraz ze wspó³czesnymi
ilustracjami by³y nie tylko pre-
zentowane przez niego w cza-
sie odczytu 11 czerwca 2012 r. 
w Stacji Naukowej PAN-u 
w Wiedniu ale zosta³y tak¿e
wydane w “Jahrbuch d. Wiss.
Zentrum d. Polnischen Aka-
demie der Wissenschaften in
Wien”, Bd. 3, Wiedeñ 2012 pt.
“Meine Reisen in Süddalmatien
(1904-1907)”. Pamiêtniki Kata-

rzyny Bukowskiej opisuj¹ce
warunki pracy zawodowej geo-
loga sprzed stu lat uwa¿ane s¹
za wyj¹tkow¹ sensacjê i powin-
ny doczekaæ siê przet³umacze-
nia na jêzyk polski. Niemniej
przygotowanie materia³ów do
wprowadzenia geologa Gejzy
Bukowskiego do Polskiego
S³ownika Biograficznego jest
spraw¹ pierwszej wagi.

( tekst i lustracje nades³a³a
Barbara Vecer

20.01.2013)
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Dziewi¹tego wrzeœnia 2011
roku odby³a siê uroczysto-

œæ ods³oniêcia na frontonie ka-
mienicy przy ulicy Zygmuntow-
skiej nr. 2 w Rzeszowie tablicy
pami¹tkowej poœwiêconej pa-
miêci architekta Piotra Emilewi-
cza. Ods³oniêcia dokonala Bar-
bara Vecer fundatorka i orga-
nizatorka tej uroczystoœci.
Uczestniczyli w niej przedstawi-
ciele w³adz miasta, Stowarzy-
szenia Architektów Polskich
i Polskiego Towarzystwa Turys-
tyczno–Krajoznawczego oraz
zaproszeni cz³onkowie Rodziny
fundatorki, przyjaciele i miesz-
kañcy miasta. 

Piotr Emilewicz urodzi³ siê 
w 1870 r. na Podgórzu w Kra-
kowie jako syn Walentego i An-
toniny zd. K³apa, siódmy z jede-
naœciorga potomstwa. By³ bra-
tem dr Józefa, dziadka Barbary
Vecer .
Uczy³ siê i studiowa³ w Krako-
wie i Wiedniu (1892-95 r.), o¿e-
ni³ siê z Janin¹ z d. Œwi¹tek rów-
nie¿ pochodz¹c¹ z Krakowa.
Zmar³ bezdzietnie w Rzeszowie
dn. 24.06.1940 r. i zosta³ pocho-
wany w grobowcu rodzinnym
na cmentarzu Podgórskim
w Krakowie.
Id¹c ulicami Rzeszowa i przygl¹-
daj¹c siê budynkom jesteœmy
zaskoczeni i zachwyceni kon-
strukcj¹ wielu z nich. S¹ orygi-
nalne i niepowtarzalne tworz¹c
wyjatkowy urok miasta, ¿e bu-
dzi siê w nas chêæ dowiedzenia
siê kto jest ich architektem i wy-
konawc¹.
Jednym z ekspertów w tym
zagadnieniu jest pani dr Bar-
bara Tondos, która napisa³a 

i wyda³a ksi¹¿kê zatytu³owan¹
„Architektura Rzeszowa w okre-
sie autonomii galicyjskiej”
(Rzeszów 1997 r.).
Pani Barbara Tondos wziê³a
czynny udzia³ w uroczystoœci
ods³oniêcia tablicy Piotra Emile-
wicza wyg³aszaj¹c laudacjê do-
tycz¹c¹ realizacji jego projek-
tów budowlanych w Rzeszowie.
Drug¹ obszern¹ publikacj¹ jest
artyku³ p. arch. Bo¿eny Spiechy
„Piotr Emilewicz (1871-1940)
architekt rzeszowski okresu his-
toryzmu i secesji” (Z. Naukowe
Polit. Rzeszowskiej, Budownic-
two i In¿ynieria Œrodowiska, 
z. 27, nr. 159, 31 - 49, Rzeszów,
1997).

Jak podaje autorka zaprojekto-
wa³ on kilkadziesi¹t objektów, 
z których ok. 80 zachowa³o siê
do dzisiaj w zbiorach Archiwum
Pañstwowego w Rzeszowie.
Wœród tych projektów wiêk-
szoœæ stanowi¹ plany budyn-
ków mieszkalnych, domów par-
terowych, willi a przede wszyst-
kim okaza³ych kamienic (w su-
mie ponad 20 ).
„Projektowa³ je w ci¹gu ca³ej
swojej d³ugoletniej dzia³alnoœci.
Na ich przyk³adach widaæ ewo-
lucjê upodobañ artystycznych
autora, a tak¿e zmieniaj¹ce siê
style i mody w architekturze.”
Na przyk³adowe wyszczególnie-
nie zas³uguj¹ projekty kamienic:
rodz. Romañskich przy ul. Kra-
kowskiej (1906 i 1908 r.); k.
secesyjna A. Krausowej przy ul.
Grunwaldzkiej (1910 r.); k. dwu-
piêtrowa secesyjna przy ul.
Kraszewskiego (1911 r.); k. 
z neoklasystyczn¹ fasad¹ dla
H. Neumana u zbiegu ul Nowej 

i Podzamcze (1911 r.); k. z ele-
wacj¹ romañsk¹ St. Kluza 
u zbiegu ul. Bernardyñskiej i ul.
Konarskiego (1907r.); w³asna
kamienica „eklektyczna” przy
ul. Zygmuntowskiej nr.2 (1911
r.); neobarokowa W. Danca
przy ul. 3-go Maja (1912 r.).
Dla okresu pomiêdzy 1913 do
1922 wystêpuje luka w doku-
mentacji projektów P. Emilewicza.
Po roku 1922 zachowa³y siê
projekty kamienic nawi¹zuj¹ce
do „modernizmu” wykonane:
dla W. i J. Kluzków przy u. Zyg-
muntowskiej (1924 i 1930 r.) 
i dla A. Kaliñskiego przy ul. Zyg-
muntowskiej (1930 r.).
Drug¹ wa¿n¹ grupê projektów
stanowi¹ domy wolno stoj¹ce 
i wille, których zachowa³o siê
ok. 30. Tutaj nale¿a³oby przyk³a-
dowo wymieniæ projekty domów:
dla E. Wiœniewskiego przy ul.
Poniatowskiego (1912); dla J.
Szajdeka przy ul. Krasiñskiego
(1904 r.); dla p. Maciel¹ga przy
ul. Krakowskiej (1926 r.); dla p.
Mroza przy ul. Piastów (1928 r.);
Emilewicz wykonuje tak¿e pro-
jekty dla innego typu objektów
jak np. kinoteatru „Urania” przy
ul. Konarskiego (1913r.), fabryki
wyrobów metalowych (1923 r.) 
i gwoŸdzi (1928r.), warsztatu
œlusarskiego (1930r.) przy ul.
Jagieloñskiej, ¯eñskiej Szko³y
Przemys³owej przy ul.Hoffmana
(1929r.) itp.

„Bez w¹tpienia by³ on jednym 
z czo³owych ówczesnych twór-
ców rzeszowskich, a jego doko-
nania powinny byæ poddane
szczego³owej analizie, na któr¹
nie pozwalaj¹ ramy niniejszego
artyku³u”.
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Dziêki umiejêtnoœci docenienia
znaczenia istnienia i dzia³alnoœ-
ci przodków miasto Rzeszów
wzbogaci³o siê o pierwsz¹ tabli-
cê pamiatkow¹ ku czci wybitne-
go architekta. 

Opracowa³y 
Barbara Milaszkiewicz 

i Barbara Vecer

Historia techniki polskiej



Jacek Marsza³kowski urodzi³ siê
3 lutego 1945 roku w Poznaniu,
gdzie w dzieciñstwie przez 8 lat
œpiewa³ w znanym chórze
„Poznañskie S³owiki“ pod dyr.
Stefana Stuligrosza.
Po technikum chemicznym uko-
ñczy³ studia na politechnice poz-
nañskiej na wydziale budowy
maszyn (specjalizacja: energety-
ka cieplna).
Sta¿ odby³ w zak³adzie w³ókien
chemicznych „Elana“ w Toruniu,
gdzie osiad³ na sta³ê po poznaniu
swojej ¿ony Aleksandry i za³o-
¿eniu z ni¹ rodziny. Mia³ dwoje
dzieci, syna Marcina i córkê
Gra¿ynê.
Przygotowa³ fazê projektow¹ 
i nastêpnie by³ dyrektorem budo-
wy elektrociep³owni dla wschod-
niej czêœci Torunia.
W Austrii zamieszka³ wraz z ro-
dzin¹ w 1988 roku po zakoñcze-
niu 5-letniego kontraktu w Iraku,
gdzie kierowa³ budowami i by³
dyrektorem ds technicznych 
w nowo powstaj¹cych fermach
drobiowych i hodowli pieczarek. 
Od pocz¹tku pobytu w Austrii by³
zwi¹zany z firmami zajmuj¹cymi
siê renowacj¹ mieszkañ. W 1997
roku za³o¿y³ w³asn¹ firmê. 
Czynnym cz³onkiem VPI by³ pra-
wie od pocz¹tku istnienia zwi¹-
zku zajmuj¹c siê g³ównie proble-
matyk¹ biopaliw. Szczególnie
ciep³o wspominamy jego pomoc
w sprawie umieszczenia tablicy
pami¹tkowej ku czci polskiego
geologa Gejzy Bukowskiego. 
Ca³e ¿ycie Jacka to ciê¿ka praca 
i rodzina, przyjaciele, którym nig-
dy nie odmawia³ pomocy.
Uczciwy, pracowity, skromny, ro-
dzinny. 
Odszed³ od nas 17 paŸdziernika
2012 po walce z ciê¿k¹ chorob¹
w wieku 67 lat.
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Niewiarygodne? A jednak praw-
dziwe. Takie cuda siê zdarzaj¹,
gdy nast¹pi spotkanie doboro-
wego towarzystwa, chc¹cego
syciæ siê radoœci¹, któr¹ daje
ludziom wspólne muzykowanie:
wspólne granie i œpiewanie,
wspólne prze¿ywanie muzyki.
Tym razem w szacownej Sali
Króla Jana III Sobieskiego PAN
w Wiedniu wytrawna publiczno-
œæ da³a siê porwaæ, nie po raz
pierwszy zreszt¹, w muzyczn¹
podró¿ ekspresem prowadzo-
nym przez Trio Klok. 
Zespó³ powsta³ w Wiedniu 
w 2011 roku z inicjatywy Szwaj-
cara Romana Britschgi (kontra-
bas), do którego wkrótce do³¹-
czy³ pochodz¹cy z Po³udniowe-
go Tyrolu Jörg Reissner (gita-
ra). Poszukiwania wyrazu mu-
zycznego grupy ewaluowa³y, 
a gdy sk³ad osobowo-instru-
mentalny ustali³ siê ostatecznie
wraz z pozyskaniem chlubi¹ce-
go siê swymi bu³garskimi korze-
niami Lubomira Gospodinova
(saksofon sopranowy, saksofon
tenorowy, klarnet, melodika),
Trio Klok zaczê³o tworzyæ orygi-
naln¹ muzykê niejednokrotnie
opart¹ na starych melodiach
niemieckojêzycznego krêgu
kulturowego czy na tradycyj-

nych pieœniach ludowych
wschodniej Europy.
Muzykê zespo³u wyraziœcie
okreœla Król Rytm. Pocz¹tek
wystêpu to w³aœciwie szukanie
rytmu, odpowiednie zgranie siê
rytmiczne wykonawców. Nie
jest to proste, gdy¿ rytm synko-
powany wymaga od artystów
swoistego wejœcia w trans.
Nawi¹zuj¹c do tytu³u  koncertu,
mo¿na rzec, ¿e jak znajdziemy
szyny, to pojedziemy ekspreso-
wo! I tak te¿ by³o. Cz³onkowie
zespo³u grali i œpiewali, ale te¿
opowiadali historie powstania
muzyki i tekstów poszczegól-
nych kompozycji czy aran¿acji,
poruszali te¿ w¹tki biograficzne.
Dowcipna konwersacja artys-
tów ze s³uchaczami, czyni³a
tych ostatnich niemal¿e wspó³-
twórcami koncertu. St¹d na wi-
downi odpowiedzi, pytania,
œmiechy, okrzyki, œpiewy –
Banzare, Banzare! Szkoda, ¿e
na p³ycie 65HÄHNE, w któr¹ siê
zaopatrzy³am po koncercie (do-
sta³am te¿ autografy!) nie ma
tych pogaduszek. Gromkie bra-
wa, pohukiwania i bis, oczywiœ-
cie. Zamiast kwiatów uhonoro-
wano wykonawców tajemniczy-
mi eleganckimi torebkami o wy-
d³u¿onym kusz¹co kszta³cie.

Gdybym musia³a okreœliæ, jaki
styl muzyczny reprezentuje Trio
Klok, powiedzia³abym, ¿e  two-
rzy w³asny jazz, sytuuj¹cy siê
pomiêdzy konwencj¹ okreœlan¹
jako “free jazz” – rytm synkopo-
wany, improwizacje,  wp³ywy
klezmerskie, odejœcie od trady-
cyjnej konferansjerki – oraz
konwencj¹ nazywan¹ “off jazz”
– pulsacja rytmu, nawi¹zanie
do muzyki tradycyjnej, wcho-
dzenie w interakcje z widzami.
Na szczêœcie nikt nie wymaga
zaszufladkowania tej piêknej 
i w sumie pogodnej mimo nos-
talgii muzyki, bliskiej nam, bo
nawi¹zuj¹cej do znanych ka¿-
demu melodii, tekstów czy
emocji. Bo któ¿ z nas na
przyk³ad nie zna tych s³ów i tych
uczuæ: Vu iz dos gesele? Vu iz
di shib? Vu iz dos meydele vos
ikh hob lib? Czyli: Gdzie jest ta
ulica? Gdzie jest ten dom?....

Swoimi wra¿eniami 
pokoncertowymi podzieli³a

siê Ania Schubert

Koncert odby³ siê 18 stycznia
2013 r. w sali im. Króla Jana III
Sobieskiego w Stacji Naukowej
PAN w Wiedniu przy Boer-
haavegasse 25.

Noworoczny koncert VPI

Pogodne klimaty w zimowy wieczór?

zdjêcia Bo¿ena Prochaska
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Felieton

Jak w jednym z poprzednich
Biuletynów VPI informowa³am,
w lipcu 2011 odby³a siê Krajowa
Konferencja Nanotechnologii
NANO 2011 zorganizowana m.
in. przez Politechnikê Gdañsk¹.
Pok³osiem tego ogromnego
przedsiêwziêcia naukowego
z udzia³em autorów z polskich 
i z zagranicznych placówek ba-
dawczych s¹ obszerne mate-
ria³y pokonferencyjne opubliko-
wane w jêzyku prezentacji –
polskim lub angielskim – w gru-
bej Ksiêdze Streszczeñ dostêp-
nej w pdf (wystarczy w wyszuki-
warce wpisaæ NANO 2011).  
Z lektury treœci wyk³adów ple-
narnych, wyk³adów, komunika-
tów ustnych i plakatów wy³ania
siê obiecuj¹cy stan badañ nad
w³aœciwoœciami nano-.  Nie
sposób w tym miejscu omówiæ
wszystkich poruszanych proble-
mów. Skupiê siê wiêc na tym,
co dla mnie najciekawsze. 
Otó¿, pisz¹c obiecuj¹cy, mia-
³am na myœli korzyœci wyni-
kaj¹ce z badañ nad nano- i do-
œwiadczeñ z nano- dla nas,
mieszkañców Ziemi. Jak wszys-
cy wiemy bowiem, d¹¿enie do
poprawy jakoœci ¿ycia to cel,
któremu s³u¿¹ i studia teore-
tyczne, i nowatorskie ekspe-
rymenty. Taki w³aœnie praktycz-

ny wymiar, osobiœcie mnie inter-
esuj¹cy znalaz³am w streszcze-
niu komunikatu ustnego nau-
kowców z Warszawy i Kopen-
hagi (P. Or³owski, M. Krzy¿ow-
ska, E. Sawosz, A. Chwalibog)
Przeciwwirusowe w³aœciwoœci
nanocz¹stek srebra. Przepro-
wadzaj¹c eksperymenty na my-
szach, uczeni badali cechy
nanocz¹stek srebra. W³¹czyli
siê w ten sposób w w¹ski do tej
pory kr¹g poszukiwañ skutecz-
nego leku na wirusy atakuj¹ce
skórê i b³ony œluzowe.  Znany
chyba wszystkim wirus oprysz-
czki jest typowym przyk³adem
zaka¿enia wirusowego skóry 
i b³on œluzowych wirusami der-
motropowymi. Dolegliwoœæ ta
dotyka najczêœciej osoby o ob-
ni¿onej odpornoœci lub za¿y-
waj¹ce leki immunosupresyjne.
Nie ma natomiast skutecznego
leku przeciwwirusowego dzia³a-
j¹cego miejscowo.  
Skóra i b³ony œluzowe to natu-
ralna tarcza, ochrona organiz-
mu przed uszkodzeniami fi-
zycznymi i chemicznymi czy te¿
przed czynnikami zakaŸnymi.
Mimo innej budowy i skóra, 
i b³ony œluzowe maj¹ komórki
odpornoœciowe, które uczest-
nicz¹ w procesach immunolo-
gicznych, zapewniaj¹c w³aœci-

we funkcjonowanie skóry i uk³a-
dów wyœcielonych b³onami œlu-
zowymi (m.in. pokarmowego 
i p³ciowego). A wiêc nie tylko
zmiany patologiczne obserwo-
wane w warstwie naskórka czy
œluzówki, ale te¿ sposoby apli-
kacji leku i jego w³aœciwoœci
mog¹ zak³óciæ homeostazê ko-
mórek. Nie o to chodzi, lek ma
przecie¿ dobroczynnie wp³yn¹æ
na terapiê ca³ego organizmu.
Badaj¹c w³aœciwoœci biologicz-
ne (toksycznoœæ, immunotoksy-
cznoœæ, w³aœciwoœci wirusobój-
cze) nanocz¹stek srebra na-
uka, przygotowuje grunt do far-
maceutycznego wykorzystania
potencja³u leczniczego tego
metalu. Lepiej poznano w³aœci-
woœci antybakteryjne czy anty-
grzybicze nanocz¹stek Ag, 
a przed nami jeszcze dok³adne
okreœlenie przeciwwirusowych
ich w³aœciwoœci (dotychczaso-
we badania na to wskazuj¹) 
i wp³ywu na stan morfologiczno-
funkcjonalny komórek naskórka
i œluzówki.
Skuteczny i bezpieczny lek 
z nanocz¹stkami srebra na op-
ryszczkê? Tak, m. in. dziêki za-
prezentowanym w komunikacie
badaniom to mo¿liwe.
Chcê zwróciæ te¿ uwagê na
u¿ywan¹ w jêzyku polskim ter-

NANO 2011 
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minologiê dotycz¹c¹ nano-.
Zacytujê, w pisowni oryginalnej,
terminy znalezione w Ksiêdze
Streszczeñ. 
Nano-chemia, nano-fizyka, na-
no-katalizator, nanoantena, na-
nocz¹steczki, nanocz¹stki, na-
nodruty, nanokapsu³a, nano-
kompozyty, nanokrystaliczne
warstwy, nanokryszta³y, nano-
mechaniczna wytrzyma³oœæ,
nanoobiekt, nanoprêty, nano-
proszek ZnO, nanorurka, nano-
skala, nanostrukura, nanostruk-
turalne, nanotechnologia, nano-
warstwa, nanow³ókna, nano-
ziarna.
Jak widaæ, nie tylko rzeczowni-
ki, ale i przymiotniki z nano-
funkcjonuj¹ w specjalistycznym
jêzyku ró¿nych ga³êzi nauki.
Powsta³y nowe dziedziny wie-
dzy, np. nanochemia czy nano-
fizyka. Specjalnie napisa³am te
wyrazy inaczej ni¿ w oryginale,
bez ³¹cznika, gdy¿ taka w³aœnie
³¹czna pisownia wynika z zasad
ortografii polskiej. Taka nieusta-
lona jeszcze do koñca polska
pisownia wynikaæ mo¿e z wp³y-
wu pisowni danego terminu 
w jêzykach obcych. Samo
nazewnictwo te¿ budzi moje
w¹tpliwoœci: np. Czy nanodruty
oznacza to samo co nanoprêty?
Myœlê, ¿e z czasem, gdy nauka
o szeroko pojêtych mo¿liwoœci-
ach nano- rozpowszechni siê i
okrzepnie, terminologia tak¿e
ustali siê, a wszystkie w¹tpliwo-
œci bêdziemy mogli sprawdziæ w
rzetelnie opracowanym przez
jêzykoznawców obszernym
Nanos³owniku.

Ania Schubert

Szanowni Pañstwo!

Zwracamy siê do Pañstwa 
z proœb¹ o rozpowszechnienie
wœród Polonii informacji o pro-
jekcie „Otwarte zabytki”. Celem
projektu jest u³atwienie obywa-
telom dostêpu do wiedzy o pol-
skich zabytkach i zaanga¿owa-
nie do dzia³añ na rzecz ich
ochrony.
Projekt polega na stworzeniu
otwartej platformy internetowej,
prezentuj¹cej dane pochodz¹-
ce z rejestru zabytków Narodo-
wego Instytutu Dziedzictwa, Wi-
kipedii oraz informacje dodawa-
ne przez u¿ytkowników. Serwis
umo¿liwia zainteresowanym
wspó³tworzenie zbioru, uzupe³-
nianie brakuj¹cych informacji,
monitorowanie stanu zabytków
oraz tworzenie projektów i dzia-
³añ edukacyjnych, np. akcji spo-
³ecznych w celu ratowania za-
bytków, planowania wycieczek
edukacyjnych i innych. Ponie-
wa¿ portal zbiera dane o wszyst-
kich polskich zabytkach, tak¿e
tych, znajduj¹cych siê poza
granicami kraju, szczególnie
istotne jest dla nas zachêcenie
do dzielenia siê wie-
dz¹ na ten temat
cz³onków Polonii. Opcja
“dodaj zabytek” umo¿-
liwia wprowadzenie
do bazy nowych obiek-
tów, tak¿e tych zwi¹-
zanych z polskoœci¹,
a znajduj¹cych siê
poza terytorium RP.
W I fazie projektu -
spo³ecznoœciowej ak-
cji weryfikowania bazy
danych pochodz¹-
cych z rejestru NID

zorganizowanej w lipcu 2012
udzia³ wziê³o ponad 7 tysiêcy
osób. Uda³o nam siê sprawdziæ
i uzupe³niæ informacje o 10%
spoœród ponad 72 tysiêcy
obiektów.
Projekt zainspirowany zosta³
ubieg³oroczn¹ edycj¹ konkursu
fotograficznego „Wiki lubi za-
bytki” (odbywaj¹cego siê rów-
nie¿ w tym roku), organizowa-
nego przez Wikimedia Polska,
którego Centrum Cyfrowe by³o
partnerem, a Narodowy Instytut
Dziedzictwa patronem.
Chcielibyœmy, aby nasza inicja-
tywa, wspiera³a tego typu wyda-
rzenia w budowaniu obywatels-
kiego zasobu wiedzy o zabyt-
kach.

Bêdziemy wdziêczni za roze-
s³anie informacji.
www.otwartezabytki.pl

Pozdrawiamy serdecznie
Zespó³ Otwartych Zabytków

Katarzyna Werner
Centrum Cyfrowe. Projekt:

Polska
+48 222 43 93 06 [8]

www: centrumcyfrowe.pl/

Otwarte zabytki

http://www.otwartezabytki.pl
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Zwiedzaj¹c historyczne miejscowoœci wschod-
niej czêœci Stanów Zjednoczonych warto zwróciæ
uwagê na Jamestown w stanie Wirginia, miejsce
pierwszej angielskiej osady na ziemi amerykañ-
skiej. Wiosn¹ 1607 roku przyby³ tutaj statek z an-
gielskimi osadnikami w poszukiwaniu z³ota i in-
nych bogactw Nowego Œwiata. W rok póŸniej,
pierwszego paŸdziernika 1608 roku na pok³adzie
statku angielskiego “Maria i Ma³gorzata” przyby³a
grupa Polaków. W Jamestown znajduj¹ siê dwie
pami¹tkowe p³yty które przypominaj¹ o znako-
mitej roli jak¹ odegrali w budowaniu Ameryki
pierwsi Polscy osadnicy.  

Polskie Ÿrod³a opieraj¹ce siê na pamiêtnikach
jednego z pierwszych polskich osadników w Wir-
ginii podaj¹ ich nazwiska i miejsca pochodzenia:
Zbigniew Stefañski z W³oc³awka, Jan Bogdan 
z Kolomyi, Jur Mata z Krakowa i Stanis³aw
Sadowski z Radomia. Grupê Polaków zwerbo-
wano do wyrobu szk³a, smo³y, dziegciu, tartego
drewna i mydlin. Polakom przewodzi³ w³oc³awia-
nin Zbigniew Stefañski, który w swoich opubliko-
wanych wspomnieniach “Pamiêtnik handlowca”
pisa³ o pierwszych polskich poczynaniach na
ziemi amerykañskiej. 

W 1619 roku powo³ana zosta³a pierwsza parla-
mentarna grupa ustawodawcza. Polaków wy³¹-
czono z wyborów jako nie bêd¹cych poddanymi
brytyjskiej korony. Polacy zastrajkowali, wstrzy-
mali wszelkie roboty w swoich manufakturach a¿
do czasu przyznania im równych praw. Anglicy
wpadli w panikê. Wkrótce zgodzono siê, ¿e
Polacy otrzymaj¹ takie same prawa jak i wszys-
cy inni mieszkañcy osady. Historycy nazwali ten
protest pocz¹tkiem polskiej ”Solidarnoœci”.
Zalecano równie¿ aby umiejêtnoœci Polaków przy
wyrobie szk³a, smo³y, dziegciu i mydlin nie zagi-
nê³y razem z nimi, ¿eby umieœciæ u nich m³odych
ludzi w celu nabycia umiejêtnoœci i wiedzy dla
dobra przysz³oœci tego kraju.  

W pawilonie wystawowym, na terenie parku his-
torycznego w Jamestown mo¿na znaleŸæ meda-
liki, krzy¿yki i ró¿añce z pocz¹tku XVII wieku,

czyli czasów kiedy tych religijnych przedmiotów
nie powinno tam byæ. By³a to kolonia angielska
gdzie wszelkie tego rodzaju dewocjonalia by³y
surowo zakazane. Archeolodzy doszli do wnios-
ku, ¿e s¹ to pozosta³oœci po polskich osadnikach. 

Prezydent George Bush, z okazji 400–lecia
Jamestown w liœcie skierowanym do Amerykañ-
skiego Instytutu Kultury Polskiej w Miami pisa³:
“Wœród owych dzielnych mê¿czyzn i kobiet by³o
wielu polskich imigrantów, którzy ciê¿k¹ prac¹ 
i sw¹ zaradnoœci¹ pomogli w przetrwaniu m³odej
kolonii. W swoich pierwszych latach na tych
brzegach Atlantyku polscy producenci szk³a zbu-
dowali i prowadzili pierwsz¹ fabrykê Nowego
Œwiata, zaœ w roku 1619 polscy pracownicy urz¹-
dzili pierwszy strajk robotniczy aby uzyskaæ pra-
wo do g³osowania. Tegoroczne obchody s¹ oka-
zj¹ do wyra¿enia uznania dla ich wk³adu do histo-
rii naszego narodu i sukcesu naszej wolnoœci”.

Za³o¿enie Jamestown by³o punktem zwrotnym 
w historii œwiata, bo tam w³aœnie rodzi³a siê
wspó³czesna Ameryka. Istniej¹ liczne dowody, ¿e
narodzinom Ameryki asystowali Polacy. 

Treœæ tablicy: Przyjazd pierwszych Polaków.
“Doœwiadczeni rzemieœlnicy Polskiego pocho-
dzenia, zwerbowani poprzez firmê z Wirginii
przybyli do Jamestown 1 paŸdziernika 1608 na
pok³adzie ¿aglowca “Maria i Ma³gorzata” . Polacy
mieli du¿y udzia³ w rozwoju fabryki szk³a, dzieg-
ciu, magazynów ¿eglugi i produktów drewnia-
nych. Ich produkty by³y wysy³ane do Anglii. Ich
fachowoœæ by³a bardzo wysoko ceniona, dbano
aby ich umiejêtnoœci nie zniknê³y wraz z nimi.
Kapitan John Smith ceni³ ich etykê pracy w swo-
ich pismach. Zapisy s¹dowe zanotowa³y, ¿e 
w wyniku sporów pracowniczych, Polacy otrzy-
mali pe³ne prawa wyborcze 21 lipca 1619.” 

Jan P³achta 
Rada Polskich In¿ynierów 

w Ameryce Pó³nocnej, Polonia-Technica, SIP 
Chicago, Nowy Jork, Kanada

Polacy w œwiecie

JAMESTOWN
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