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Motywy innowacyjnoœci oraz ró¿nych sieci
infrastruktury stanowi³y trzon tematyki II

Œwiatowego Zjazdu In¿ynierów (26-28 czerwca).
Sesja „Innowacyjnoœæ, oczekiwania, mo¿liwoœci
pod przewodnictwem prof. Jana Szmidta, Rekto-
ra Politechniki Warszawskiej otwiera³a cykl sesji.
Z referatami wyst¹pili prof. Barbara Kudrycka,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, wicepre-
mier Janusz Piechociñski, prof. Jerzy Buzek oraz
Prezes Rady G³ównej Instytutów Badawczych
prof. Leszek Rafalski. Drug¹ sesjê „innowacyjn¹”
prowadzi³ dyrektor NCBiR, prof. Krzysztof
Kurzyd³owski, trzeci¹ – ju¿ nastêpnego dnia w
warszawskim Domu Technika prof. Józef Suchy,
wiceprzezes FSNT NOT. £¹cznie dawa³o to
zw³aszcza goœciom komplet wiedzy w trzech
zakresach: strategii gospodarki innowacyjnej,
kana³ów jej finasowania oraz o praktycznych
osi¹gniêciach finasowanych publicznie projektów
celowych (zw³aszcza Centrów Innowacji NOT).
Sesjê „infrastrukturaln¹” prowodzi³ prof. Wojciech
Wawrzyñski z PW. 

Miejsce jakie zajmuje Polska w œwiatowej gospo-
darce zale¿y od stopnia kreaktywnoœci mened¿e-
rów, polityków i oczywiœcie in¿ynierów. Wszyscy
na II ZjeŸdzie zgadzaliœmy siê, ¿e innowacyjnoœæ
in¿ynierska wyznaczy nasz¹ przysz³oœæ. Myœl
s³uszna, ale gorzej z jej si³¹ sprawcz¹.
Dobrze zatem, i¿ podczas obrad Œwiatowego
Zjazdu In¿ynierów Polskich dosz³o do swoistej
konfrontacji ró¿nych opcji myœlenia o nowoczes-
nej gospodarce, urynkowieniu wiedzy oraz o sku-
tecznoœci ró¿nych modeli innowacyjnoœci. 
By³ to pomys³ samych in¿ynierów nie zwi¹zany 
z oficjalnymi umowami o wspó³pracê pomiêdzy
rz¹dami poszczególnych krajów. Mottem zjazdu
by³a kreatywnoœæ in¿ynierska – inzynier projek-
tuj¹cy przysz³oœæ œwiata, bez wzglêdu jakby to
patetycznie czy banalnie nie zabrzmia³o. Jak
wdro¿yæ do praktyki gospodarczej i spo³ecznej
swój in¿ynierski pomys³/ Leitmotivem rozmów
by³a zatem innowacyjnoœæ. 

Dzieli nas jêzyk
Dla in¿ynierów w kraju i dla tych Polonusów za
granic¹ jest jeden jêzyk ojczysty, nasz polski. Ale
czy na pewno? Czy mam na myœli mo¿e, ¿e
przebywaj¹cy za granic¹ zapomnieli ojczystej
mowy? Wszak in¿ynierowie pos³uguj¹ siê mate-
matyk¹ i rysunkami technicznymi i tu rozumiej¹
siê bezb³êdnie, mog¹ te¿ zawsze przywo³aæ ter-
miny techniczne w jêzyku angielskim. Zaskaku-
j¹ce jest to, ¿e jak siê okazuje, in¿ynierowie dzie-
si¹tki lat przebywaj¹cy w USA, czy we Francji
mówi¹ wci¹¿ wspania³¹ literack¹ polszczyzn¹. 
A co ma piêkno jêzyka do „twardej in¿ynierii”?
Przede wszystkim mam na myœli logikê jêzyka 
i precyzjê wyra¿ania myœli. Natomiast podczas
wyst¹pieñ oficjalnych polskich in¿ynierów repre-
zentuj¹cych naszych przemys³owych krajowych
potentatów s³ychaæ by³o jêzyk polski pe³en... an-
gielskich kalek jêzykowych (dos³ownie i w prze-
noœni). Mam œwiadomoœæ, ¿e reprezentant du¿ej
(jak na warunki Polski) firmy jest zdeterminowa-
ny (dos³ownie i w przenoœni) do jak najlepszego
przedstawienia jej innowacyjnego dorobku. Tylko
po co ta nowomowa kapitalistyczna, która wzbu-
dza u kapitalistow z wiêkszym sta¿em co najm-
niej zdziwienie. Mo¿e wyolbrzymiam? Mo¿e nic
z³ego siê nie dzieje, kiedy s³yszymy na przyk³ad,
¿e „g³ównym kontrybutorem zysku w naszej fir-
mie jest sektor..”?
Kolejna refleksja dotyczy samego pojêcia inno-
wacyjnoœci. Dla przedstawicieli nauk in¿ynieryj-
nych w Polsce jest to zazwyczaj ka¿da nowoœæ
(co nie jest pozbawione racji semantycznej), dla
tych poza jej granicami, pe³na wartoœæ innowacji
jawi siê dopiero w wielkoprzemys³owym teœcie,
jakim jest produkcja owej „nowoœci” oraz jej uda-
na sprzeda¿. Tym wiêksza wartoœæ innowacji im
wiêkszy przynosi zysk. Niby nic nowego. Ale?

Mechanizmy rynkowe wymusi³y ju¿ w krajach

kapitalistycznych z d³u¿szym sta¿em od pañ-

stwa polskiego rynkowy sposób patrzenia na

misjê naukowca. W Polsce proces ten dopie-

ro siê nieœmia³o rozpocz¹³. Nadal raczkuje,

pomimo stworzenia wielu instytucji zajmuj¹-

2   •   BIULETYN VPI 45

II Œwiatowy Zjazd In¿ynierów Polskich

II Œwiatowy zjazd in¿ynierów polskich
Pozjazdowe refleksje nad wdro¿eniami
Trudny dialog



cych siê rozdzielaniem publicznych pieniêdzy

na innowacje uczelniane i te rodem z przed-

siêbiorstw prywatnych. 

Polonusi tak¿e narzekaj¹ na biurokracjê syste-
mu. Doœæ uci¹¿liw¹ w UE, acz na pewno mniej-
sz¹, ni¿ u nas. Natomiast ci, których los czy w³as-
ny wybór rzuci³ za ocean do Ameryki Pó³nocnej
zazwyczaj szukaj¹ wsparcia u prywatnych dona-
torów, ale i te¿ agencji rz¹dowych, co ponoæ 
w tym ostatnim wypadku nie jest w realizacji
³atwym zadaniem. Jednak jeœli ju¿ siê powiedzie
– rz¹dowa agencja anga¿uje w projekt zazwyczaj
du¿e œrodki finansowe. 

Politycy bli¿ej ¿ycia
Nic w tym dziwnego, ¿e in¿ynierowe, którzy za
w³asne pieni¹dze pokonali tysi¹ce kilometrów
aby przybyæ na zjazd do swego macierzystego
kraju podczas obrad z udzia³em polityków chcie-
li siê dowiedzieæ jak najwiêcej. Ich dociekliwoœæ
nie pad³a jednak na podatny grunt. I gdyby cho-
cia¿ pytali o tzw. dane wra¿liwe. Wiadomo, ¿e
nikt im nie udzieli odpowiedzi. Na pytania o sku-
teczn¹ drogê dla polskiej nauki i gospodarki war-
to by³o chyba odpowiedzieæ bardziej dog³êbnie.
Przekona³ siê o tym prof. Andrzej Targowski 
z USA operuj¹cy zarówno filozoficznym symbo-
lem jak i in¿ynierskim konkretem, który nie móg³
znaleŸæ wspólnego jêzyka z jednym z prominent-
nych obecnie polskich polityków. Obaj byli pe³ni
dobrej woli, ale nasz polityk nie móg³ sie uwolniæ
od ideologii, która ¿adnego zysku gospodarce
nie przyniesie. 
Minister Dziekoñski reprezentuj¹cy kancelariê
Prezydenta RP nie tylko uj¹³ zebranych skrom-
noœci¹ gdy uzna³, ¿e jest „niepe³nym in¿ynierem”
bêd¹c z zawodu architektem, lecz tak¿e uzna-

niem, ¿e podjêty dialog in¿ynierów polonijnych 
i polskich jest potrzebny, bo ludzie w³adzy nie
maj¹ monopolu na m¹droœæ. Takie spotkania
powinny staæ siê zaczynem lepszego kierowania
sfer¹ gospodarki. Inaczej staniemy siê – przywo-
³uj¹c myœl prof. Micha³a Kleibera z wyk³adu inau-
guruj¹cego Zjazd – wci¹¿ pañstwem o du¿ych,
acz niespe³nionych aspiracjach. 

Udro¿niæ komunikacjê
Dysproporcja miêdzy chciejstwem, a solidnym
wype³nianiem obowi¹zków da³a sie we znaki ju¿
nieraz w dziejach. To w³aœnie owa ra¿¹ca niepro-
porcjonalnoœæ pomiêdzy szlachetnymi zamiara-
mi, a ich fataln¹ realizacj¹ zmusi³a tych in¿ynie-
rów – uczestników zjazdu do emigracji. Jeœli
chc¹ siê podzieliæ swym doœwiadczeniem, musi-
my ich s³uchaæ z uwag¹. Mo¿liwoœæ tak¹ – bez
korzystania z pañstwowych dotacji – stworzy³a
im FSNT NOT. Trud okaza³ siê potrzebny przede
wszystkim, by wykorzystaæ „zdziwienie Polonu-
sów” tym, ¿e choæ w Polsce dokonano cywiliza-
cyjnego skoku móg³by on byæ bardziej spektaku-
larny. Brakuje – co zgodnie stwierdzono – pog³ê-
bionej merytorycznej informacji o gospodarce 
z Polski dla Polonii i odwrotnie. 
Serwis internetowy uruchomiony np. przez Towa-
rzystwo „Polonia” zawieraj¹cy wiadomoœci o pol-
skich dokonaniach przemys³owych, naukowych 
i edukacyjnych by³by bez w¹tpienia dobrym ka-
na³em buduj¹cym wizerunek naszej Ojczyzny na
obczyŸnie. Mo¿na mieæ nadziejê, i¿ taka propo-
zycja znalaz³aby ¿yczliwe poparcie w resortach:
gospodarki, nauki i szkolnictwa wy¿szego, kultu-
ry i oczywiœcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Marek Bielski
Przegl¹d Techniczny 16-17/2013.
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Rozdano nagrody XVI Konkursu Polski Produkt
Przysz³oœci. Konkurs, organizowany przez PARP
pod egid¹ Ministra Gospodarki, jest wa¿n¹
imprez¹ promocyjn¹ innowacji technicznych.
Wyró¿niono ju¿ ponad 700 projektów.
G³ówn¹ nagrodê (technologia przysz³oœci w fazie
przedwdro¿eniowej) zdoby³ SKOTAN S.A. za
Yarrowia technology - przemys³owy proces
namna¿ania dro¿d¿y zamieniaj¹cy odpady z pro-

dukcji biopaliw w paszê. W kategorii wyrób przy-
sz³oœci w fazie wdro¿eniowej wygra³ PIAP Gryf -
ma³y robot do rozpoznania - nowa koncepcja 
z serii robotów antyterrorystycznych Instytutu.
Wyró¿nienie zdoby³a linia toroidalnych zbiorni-
ków hit do samochodowych instalacji LPG (Elpi-
gaz Sp. z o.o., Gdañsk).

Przegl¹d Techniczny 26/2013

Nagrody przysz³oœci
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Prof. dr Janusz Romañski – wiceprezes Sto-
warzyszenia Polskich In¿ynierów „Polonia

Technica”, prezes Polskiego Uniwersytetu
Ludowego w Filadelfii, cz³onek Rady Kongresu
Polonii Amerykañskiej oddzia³u wschodnia
Pensylwania, wiceprezes Rady Polskich In¿ynie-
rów AP – jest znanym dzia³aczem polonijnym na
wschodnim wybrze¿u Stanów Zjednoczonych.
Pe³ni on te¿ liczne funkcje w polonijnych i amery-
kañskich organizacjach zawodowych.
Zawodowo jest in¿ynierem mechanikiem, konsul-
tantem w zakresie projektowania systemów heli-
kopterowych z u¿yciem metod numerycznych.
Jest tak¿e wyk³adowc¹ w Widener i Drexler Uni-
versity w Filadelfii, gdzie prowadzi zajêcia z me-
chaniki, wytrzyma³oœci materia³ów i in¿ynierii
materia³owej. Od lat wspó³pracuje z Naczeln¹
Organizacj¹ Techniczn¹ i in¿ynierskimi stowarzy-
szeniami w Europie.
Z profesorem Januszem Romañskim o aktual-
nych sprawach polonijnych in¿ynierów w USA
rozmawia Grzegorz Worwa.
Grzegorz Worwa:
Wróci³ Pan niedawno z Polski...
Prof. dr Janusz Romañski:
Tak, w dniach 26-28 czerwca odbywa³ siê w War-
szawie II Œwiatowy Kongres Polskich In¿ynierów,
w którym uczestniczy³o ponad 500 osób z Polski,
Niemiec, Anglii, Stanów Zjednoczonych, Kanady,
Afryki Po³udniowej, Litwy i Ukrainy. Swoj¹ obec-
noœci¹ Kongres zaszczycili m.in.: wicepremier 
i minister gospodarki Janusz Piechociñski, pre-
zes Polskiej Akademii Nauk prof. Micha³ Kleiber,
minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbara
Kurdycka, premier Jerzy Buzek, prezes Polskiej
Akademii Umiejêtnoœci Andrzej Bia³as, prezes
Urzêdu Patentowego Alicja Adamczyk, rektor Po-
litechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt, rektor
Politechniki Gdañskiej prof. Henryk Krawczyk,
rektor Politechniki Bia³ostockiej prof. Lech Dzia-
nin, rektor Politechniki Wroc³awskiej prof. Tade-
usz Wiêckowski, prezes Naczelnej Organizacji
Technicznej Ewa Mañkiewicz-Cudny, prezes Ra-
dy Polskich In¿ynierów AP prof. Andrzej Nowak a
tak¿e prezesi polonijnych stowarzyszeñ inzy-
nierskich. Ja wraz z ¿on¹ dr Ma³gorzat¹ Ro-
mañsk¹ i in¿. Januszem Zastockim reprezento-

wa³em Stowarzyszenie Polskich In¿ynierów „Po-
lonia Technica” z USA.
II Kongres sk³ada³ siê z trzech czêœci. Pierw-
szego dnia w Gmachu G³ównym Politechniki War-
szawskiej odby³y siê sesje ogólne, drugiego dnia
sesja techniczne mia³y miejsce w siedzibie Na-
czelnej Organizacji Technicznej, w trzecim dniu
uczestnicy II Kongresu mieli mo¿noœæ zapoz-
nania siê z resortowymi instytucjami badawczymi
oraz laboratoriami Politechniki Warszawskiej.
Przygotowano tak¿e bardzo udany program arty-
styczny, zaprezentowany podczas gali przez Ze-
spó³ Pieœni i Tañca Politechniki Warszawskiej
oraz podczas wieczoru integracyjnego „In¿ynie-
rowie Razem” przez mêski chór „Harfa”.
W czasie II Kongresu przedstawiona zosta³a po-
staæ prof. Jana Czochralskiego, wybitnego che-
mika, którego dotknê³y represje w³adz minionego
ustroju, ostatnio zrehabilitowanego przez Senat
Politechniki Warszawskiej. Zaprezentowano inte-
resuj¹cy film oraz wydawnictwo ksi¹¿kowe o jego
¿yciu i dorobku zawodowym. 
Nale¿y podkreœliæ bardzo dobr¹ organizacjê II
Kongresu, znakomicie przygotowane materia³y
informacyjne, i profesjonaln¹ obs³ugê, nie mó-
wi¹c o znakomitej polskiej kuchni i okazanej nam
goœcinnoœci przez gospodarzy Politechniki War-
szawskiej i Naczelnej Organizacji Technicznej.
– Co Pan zawióz³, a co przywióz³ z II
Œwiatowego Kongresu Polskich In¿ynierów?
– Jad¹c na II Kongres przygotowa³em dwa tema-
ty. Jeden dotyczy³ programu dzia³ania i osi¹gniêæ
Stowarzyszenia Polskich In¿ynierów „Polonia
Technica”, a drugi pt. „Zasadnicze trendy w pro-
jektowaniu dronów” zwi¹zany by³ z moim zawo-
dem inzyniera. Oba tematy spotka³y siê z ¿ywym
zainteresowaniem s³uchaczy, o czym œwiadczy³y
liczne pytania postawione podczas dyskusji, 
a nastêpnie w kuluarach. Jecha³em do Warsza-
wy te¿ z wizj¹ ukierunkowan¹ na mo¿liwoœci in-
westycji, gdy¿ wiem, ¿e obecnie Polsce najbar-
dziej potrzeba inwestycji.
Poprzez udzia³ w Kongresie zdoby³em wiedzê
odnoœnie najnowszych kierunków rozwoju, w ja-
kich pod¹¿aæ bêdzie Polska w latach 2014-20.
Jest to zwi¹zane z nowym bud¿etem, jaki za-
twierdzony bêdzie przez Uniê Europejsk¹ ju¿ na

In¿ynierowie razem
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pocz¹tku przysz³ego roku. Polscy in¿ynierowie
s¹ zaanga¿owani w ten proces. Dla nas niew¹t-
pliwie wa¿ne s¹ nowe kontakty do wspó³pracy.
Rektorzy wszystkich polskich uczelni technicz-
nych s¹ ¿ywotnie zainteresowani w sprowadza-
niu polonijnych in¿ynierów i profesorów do kraju,
aby uczestniczyli w programie naukowym i edu-
kacyjnym danej uczelni technicznej. Ja sam uzys-
ka³em propozycjê prowadzenia wyk³adów na
Politechnice Bia³ostockiej i Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie. 
II Kongres by³ du¿ym sukcesem w zakresie inte-
gracji inzynierów polonijnych oraz polskich in¿y-
nierów pracuj¹cych w przemyœle. Nawi¹za³em
szereg nowych zawodowych konfaktów, w tym 
z PZL Mielec, z dr W³odzimierzem Adamskim,
specjalist¹ w zakresie komputerowych symulacji
stosowanych w przemyœle lotniczym. Uczestni-
czy³em w IX Seminarium Wirip³atowym w Insty-
tucie Lotnictwa w Warszawie, gdzie mog³em siê
zapoznaæ z tematyk¹ badawcz¹ jaka prowadzo-
na jest w Polsce w dziedzinie konstrukcji helikopt-
erów i bezza³ogowych dronów. Odnowi³em kon-
takt z prof. Wies³awem Lucjankiem z Politechniki
Warszawskiej. Mia³em te¿ zaszczyt poznania p³k.
Kazimierza Pogorzelskiego, który jest wybitn¹
postaci¹ polskiego lotnictwa, prezesa Towarzyst-
wa Polskich Lotników, który wspó³pracuje ze zna-
n¹ postaci¹ polonijn¹ Nowego Jorku, in¿. Kazi-
mierzem Rasiejem. P³k. Pogorzelski jest bardzo
zainteresowany przyjazdem do Ameryki i konta-
mi z polskimi inzynierami zamieszka³ymi tutaj.
– Czy zauwa¿alne s¹ ró¿nice pomiêdzy I i II
Kongresem?
– Tegoroczny kongres mia³ wy¿sz¹ rangê i tema-
tycznie by³ skierowany na nowe, konieczne kie-
runki rozwoju Polski. Poprzedni, I Kongres posi-
ada³ inny charakter, gdy¿ w jego trakcie opraco-
wano podwaliny organizacyjne i tematyczne dla
nastêpnego kongresu, rozpoczynaj¹c integracyj-
ny proces polskich in¿ynierów na swiecie.
Uwa¿am, ¿e oba kongresy spe³ni³y swoj¹ rolê,
wnosz¹c wk³ad w rozwój polskiej myœli technicz-
nej i udzia³u polskich in¿ynierów.
Uchwalono, ¿e po aktualizacji sk³adu Rada Pro-
gramowa obecnego kongresu bêdzie ju¿ od teraz
pracowaæ nad wdra¿aniem wniosków koñcowych
i idei kongresowego przes³ania.

– Jak zaprezentowali siê inzynierowie polonij-
ni z Ameryki?
– Wnieœli szereg propozycji wspó³pracy, szcze-
gólnie w zakresie informatyki oraz nowych metod
uzyskiwania energii. Tu przytoczyæ nale¿y propo-
zycjê dr Piotra Moncarza z Kalifornii w zakresie
nowych Ÿróde³ energii z gazu z ³upków. Pamiêtaæ
jednak nale¿y, ¿e Polska jest œciœle zwi¹zana 
z Uni¹ Europejsk¹. Ameryka nie jest ju¿ dla niej
tak atrakcyjnym partnerem, jakim by³a przed laty.
Do tego dochodzi niekorzystny amerykañski
system wiz dla Polaków, który od 1989 r. prak-
tycznie zatrzyma³ przyjazd m³odych Polaków do
USA. Tymczasem wszyscy polscy in¿ynierowie
maj¹ prawo sta³ego pobytu i pracy w ka¿dym
kraju nale¿¹cym do Unii Europejskiej, pos³uguj¹c
siê tylko dowodem osobistym. Kraje Unii
Europejskiej s¹ otwarte dla m³odych polskich
in¿ynierów, szczególnie Niemcy, które tworz¹
wiele u³atwieñ i zachêt. 
Wszyscy uczestnicy II IKongresu byli zgodni co
do treœci sformu³owania, jakie przedstawi³ prezes
Polskiej Akademii Nauk prof. Micha³ Kleiber mó-
wi¹c: – Zyskanie szerokiego wsparcia dla konst-

ruktywnego myœlenia i innowacyjnoœci dzia³ania

to jedyna polska szansa na stabilny rozwój gos-

podarczy na poziomie 5 proc. i sprostanie aspi-

racjom m³odego pokolenia. S¹dzê, ¿e w realizac-
ji tej programowej myœli wezm¹ tak¿e udzia³
polonijni in¿ynierowie i naukowcy z USA.
– Jakie kwestie we wspó³pracy powinny byæ
priorytetowe dla inzynierów polonijnych?
– Trzeba powiedzieæ, ¿e zasadniczo wszystkie
polonijne stowarzyszenia in¿ynierskie w USA
maj¹ bardzo spowolniony program dzia³anoœci.
Po latach aktywnoœci zauwa¿alny jest jej spadek.
Nale¿y zaanga¿owaæ do dzia³añ m³ode pokole-
nie polonijne. Istniej¹ca Rada Polskich In¿ynie-
rów Ameryki Pó³nocnej nie proponuje zbyt szero-
ko pojêtego programu integracyjnego z Polsk¹.
Tu nale¿y nadmieniæ, ¿e polskie Ministerstwo
Spraw Zagranicznych zaczyna pod swoim kie-
runkiem tworzyæ w USA rodzaj grupy profesjona-
listów, która z biegiem czasu stanowiæ bedzie
profesjonalne polskie lobby. Inicjatywa ta poja-
wi³a siê kilka miesiêcy temu i by³a odpowiedzi¹
na apel Komitetu Programowego przygotowy-
wuj¹cego II Kongres Polskich In¿ynierów.
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G³ówn¹ nagrodê w kategorii "wyrób przysz³oœci
w fazie przedwdro¿eniowej" zdoby³ Instytut
Chemii Przemys³owej oraz Wydzia³ Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego za wysokoenerge-
tyczny kwasowy akumulator wêglowo-o³owiowy.
Kolektor pr¹dowy jest struktur¹ wykonan¹ 
z wêgla, co eliminuje o³ów, obni¿a 8-krotnie
masê i zwiêksza pojemnoœæ elektryczn¹ o 50%.
Projekt zdoby³ te¿ Nagrodê Specjaln¹ Ministra
Gospodarki w konkursie "eCO2innowacja".
Wyró¿nienie zdoby³a Hydromega Sp. z o.o. oraz
Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych za

modu³owy multiplatformowy system przechowy-
wania pojazdów samochodowych w miastach,
zrealizowany dziêki wspó³pracy z Centrum
Innowacji NOT. Wyró¿nienia przyznano za auto-
matyczny biodetektor toksycznoœci ogólnej wody
ABTOW (Uniwersytet Œl¹ski, Abtow Biotechno-
logy Sp. z o.o.) i za urz¹dzenie do rehabilitacji
koñczyny górnej PICTOR (Terma sp. z o.o.,
Gdañsk).
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II Œwiatowy Zjazd In¿ynierów Polskich

Myœlê, ¿e w Polsce powinno byæ g³êbsze zro-
zumienie faktu, i¿ poza granicami Polski mieszka
15 milionów Polaków i osób polskiego pochodze-
nia i warto by³oby aktywniej w³¹czyæ tê grupê 
w realizacjê polskich potrzeb ekonomicznych.
Polskie konsulaty w USA powinny mieæ wiêksze
mo¿liwoœci wspó³pracy z zawodowymi organi-
zacjami polonijnymi i udzielaæ im wsparcia.
– Czy II Kongres doceni³ wasz¹ dotychcza-
sow¹ pracê na rzecz integracji inzynierskiej i
wk³ad wniesiony w dobrze pojêty interes
Polski?
– Tak. Przedstawiciele stowarzyszñ polonijnych,
m.in. ja, zostali wyró¿nieni zaszczytnym meda-
lem im. Piotra Drzewieckiego. Natomiast in¿. Ka-
zimierz Rasiej ze Stowarzyszenia „Polonia Tech-
nica” otrzyma³ Z³ot¹ Honorow¹ Odznakê NOT-u.
– Swój pobyt w Polsce poszerzy³ Pan o wy-
jazd na Litwê. By³a to prywatna czy oficjalna
wizyta?
– Byliœmy tam na oficjalne zaproszenie Stowa-
rzyszenia Polskich In¿ynierów na Litwie, imiennie
zaœ in¿. Jana Andrzejewskiego, który bardzo za-
anga¿owa³ siê w organizacjê naszego pobytu. Ja
zaprezentowa³em kilka tematów ogólnych i tech-
nicznych. Polacy na Litwie s¹ bardzo zaintereso-
wani ¿yciem i sprawami Polonii amerykañskiej.
Z ogólnych przedstawi³em temat „Jak Polonia
amerykañska kultywuje polskie tradycje narodo-
we i buduje swój presti¿ w amerykañskim spo³e-
czeñstwie”, a tak¿e zarys historii Polonii amery-
kañskiej. Natomiast z technicznych: „Osi¹gniêcia
i sukcesy wybitnych polonijnych in¿ynierów 
w Ameryce”, m.in. metalurga walcownictwa in¿.
Tadeusza Sendzimira, wybitnego budowniczego

mostów Rudolfa Modrzejewskiego, utalentowa-
nego konstruktora helikopterów Franka Piasec-
kiego, twórcê tworzywa Kevlar dr Stephanie
Kwolek i innych. Tak¿e drugi temat: „Trendy roz-
wojowe w projektowaniu helikopterów”. In¿ynie-
rowie polscy na Litwie oraz s³uchacze Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku bardzo prosili nas o utrzy-
manie kontaktu z nimi i dostarczanie im aktual-
nych informacji. W miarê mo¿liwoœci bêdziemy
starali siê spe³niæ ich próœbê. 
– A wracaj¹c do Kongresu...
- Nale¿y podkreœliæ, ¿e II Kongres by³ meryto-
rycznie bardzo interesuj¹cy i spe³ni³ swoje zada-
nia integracyjne i programowe. S³owa uznania
nale¿y skierowaæ do prezes NOT-u Ewy
Mañkiewicz-Cudny i rektora Politechniki War-
szawskiej prof. Jana Szmidta za wspania³¹ orga-
nizacjê kongresu i jego oprawê, oraz rektorom
Politechniki Gdañskiej prof. Henrykowi Krawczy-
kowi oraz Politechniki Bia³ostockiej prof. Lechowi
Dzienisowi za stworzenie kole¿eñskiej i przyja-
cielskiej atmosfery. W imieniu naszego Stowa-
rzyszenia „Polonia Technica” chcê te¿ podziêko-
waæ przedstawicielom NOT-u: sekretarzowi
Jackowi Kubielskiemu, Januszowi Kowalskiemu,
Bo¿enie Makuch i Sebastianowi Lalce za owocn¹
i konstruktywn¹ wspó³pracê poprzedzaj¹c¹ II
Kongres, jak równie¿ w czasie jego trwania. 
WywieŸliœmy z Polski wiele dobrych wra¿eñ 
i wspomnieñ, a zdobyt¹ wiedzê spo¿ytkujemy dla
rozwoju i dobra naszej ojczyzny Polski.

Rozmawia³:
Grzegorz Worwa
Gwiazda polarna 

Nr 17, 10 sierpnia 2013

Nagrody przyszoœci
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Panie Wojewodo,
Panie Prezydencie,
Panie Ambasadorze, Konsulu Generalny, 
Magnificencje, Ekselencje,
Szanowni Pañstwo,

Kiedy us³ysza³em  o mo¿liwoœci zakoñczenia
dzia³alnoœci Konsulatu Generalnego w Krakowie
– na wiele miesiêcy zanim pojawi³y siê pierwsze
publiczne informacje – nie bra³em tego powa¿nie
pod uwagê. Nie wyobra¿a³em sobie po prostu,
¿eby placówka, przez 20 lat tak mocno zwi¹zana
z naszym miastem, mia³a przestaæ funkcjono-
waæ. Moja reakcja nie by³a odosobniona: niedo-
wierzanie by³o powszechne, równie¿ w krêgu
austriackich przyjació³, obecnie i w przesz³oœci
zwi¹zanych z Krakowem. Austria to przecie¿ nie
tylko sentymentalne wspomnienia naszych
przodków o CK Monarchii, ale wiele wspólnych
doœwiadczeñ historycznych i silne wiêzi kulturowe.
Tak siê z³o¿y³o, ¿e przez blisko 25 lat dzieli³em
moje ¿ycie zawodowe i prywatne pomiêdzy Kra-
kowem i Wiedniem; w Wiedniu dorastali moi sy-
nowie: chodzili do szko³y i studiowali, rozpoczêli
pracê i samodzielne ¿ycie. 
Przez ca³y ten czas z zainteresowaniem obser-
wowa³em jak zmienia siê w Austrii postrzeganie
Polaków. Pogardliwe wrêcz spojrzenie na turys-
tykê handlow¹ koñca lat 80-tych i póŸniejsze
obawy przed otwarciem granic zast¹pi³o pozy-
tywne nastawienie i oczekiwanie dziesi¹tków
tysiêcy polskich narciarzy i wczasowiczów przez
alpejskie kurorty.
Powœci¹gliwoœæ  Austriaków szybko zast¹pi³ naj-
pierw podziw dla sportowych osi¹gniêæ Adama
Ma³ysza, póŸniej dla rosn¹cej pozycji Polski 
w Europie i sukcesów gospodarczych ostatnich
lat, czy artystycznych Piotra Becza³y, jednej 
z gwiazd festiwalu w Salzburgu.
W Wiedniu uczestniczy³em w wielu wa¿nych 
i ciekawych wydarzeniach i imprezach kultural-
nych, spotka³em i pozna³em wspania³ych Ludzi.
Pozwolê sobie wspomnieæ tylko o tych zwi¹za-
nych z Polsk¹: o jednej Osobie i jednym wyda-
rzeniu.

Wiele lat temu mia³em zaszczyt poznaæ Pani¹
Lonny Glaser, któr¹ Uniwersytet Jagielloñski 
w 2008 r. uhonorowa³ Doktoratem Honoris
Causa; jej niepodwa¿alne,  olbrzymie zas³ugi nie-
stety nie s¹ powszechnie znane ani w Polsce, ani
w Austrii. 
Pani Lonny Glaser za³o¿y³a w 1957 r. w Wiedniu
Instytut „Janineum”. Dziêki swojej niezwyk³ej
osobowoœci i zaanga¿owaniu udawa³o siê Jej
zdobywaæ œrodki na  finansowanie stypendiów 
i dzia³alnoœæ wydawnicz¹. Stypendyœci Instytutu
pochodz¹ z ró¿nych krajów, w czasach komunis-
tycznych g³ównie z Polski; wœród czterech tysiê-
cy Polaków, którym Instytut umo¿liwi³ kilkumie-
siêczne pobyty na wiedeñskich uczelniach, pracê
w bibliotekach i archiwach jest wiele znakomitych
nazwisk polskiej nauki, kultury i s³u¿by publicznej.
Wydarzenie, które chcê wspomnieæ , to wystawa
z 2003 roku „Nowe Pañstwo. Sztuka II Rzecz-
pospolitej”, która mia³a miejsce 10 lat temu w Mu-
zeum Leopolda w Wiedniu, a w której organizacji
mia³em skromny udzia³. 
By³a to wówczas bodaj¿e pierwsza od wielu lat
tak wszechstronna prezentacja sztuki polskiej,
nie tylko tego okresu, za granic¹. Obrazy, rzeŸby
i inne eksponaty wypo¿yczy³y na tê okazjê pols-
kie muzea, w tym Muzeum Narodowe w Krako-
wie. Prezentacja i aran¿acja wystawy zapocz¹t-
kowa³y byæ mo¿e zmianê sposobu ekspozycji
dzie³ sztuki w Polsce. 
Dzia³alnoœæ Austriackiego Forum Kultury w Kra-
kowie jest tym, co chyba najmocniej tkwi w œwia-
domoœci mieszkañców naszego miasta i po³ud-
nia Polski. Na przestrzeni  lat Forum zorganizo-
wa³o setki istotnych wydarzeñ kulturalnych.
Przywo³am tylko dwa: w MOCAK-u - retrospekty-
wê Wiedeñskiego Akcjonizmu z najwiêkszej aus-
triackiej kolekcji sztuki wspó³czesnej rodziny Essl
oraz festiwal filmów – urodzonego w Suchej
Beskidzkiej - Billy Wildera. 
Ju¿ w paŸdzierniku zostanie otwarta w Krakowie
kolejna wystawa jednego z najwybitniejszych
austriackich artystów wspó³czesnych: MOCAK
bêdzie goœci³ Erwina Wurma.
Tak siê z³o¿y³o, ¿e pó³tora roku temu firma, któr¹
kierujê, nawi¹za³a wspó³pracê z Muzeum Sztuki
Wspó³czesnej MOCAK. Jej owocem jest nowa
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przestrzeñ wystawowa, przeznaczona przede
wszystkim na prezentacjê M³odych Artystów. RE-
Bau wyremontowa³a dawn¹ portierniê Fabryki
Schindlera i adaptowa³a j¹ na galeriê sztuki.
Dzia³alnoœæ Galerii RE zainaugurowa³ Miros³aw
Ba³ka.
Jestem przekonany, ¿e Austriackie Forum Kultu-
ry, pomimo ¿e od paŸdziernika instytucjonalnie
znajdowaæ siê bêdzie tylko w Warszawie, uwz-
glêdni Kraków i po³udnie Polski w swoich progra-
mie na kolejne miesi¹ce i lata. Ze swojej strony
bêdê o tym przypomina³ i jestem pewien, ¿e ins-
tytucje kultury Ma³opolski i Œl¹ska odnios¹ siê do
tego pozytywnie.   
Jedn¹ z najistotniejszych spraw dla œwiadomoœ-
ci zbiorowej  jest kultura pamiêci. Projekty z tym
zwi¹zane by³y mi zawsze bliskie. Konsulat Gene-
ralny od kilku lat wspiera³ dzia³ania Narodowego
Funduszu Republiki Austrii na rzecz Ofiar naro-
dowego socjalizmu w jego projekcie wystawy 
w Muzeum Auschwitz. Bêdê namawia³ Pani¹
Sekretarz Generaln¹, aby projekt ten jak naj-
szybciej nabra³ realnych kszta³tów. 
Szanowni Pañstwo,
Za 2 tygodnie Konsulat Generalny zakoñczy
swoj¹ dzia³alnoœæ w Krakowie. Pozostan¹ jednak
biura i instytucje, dziêki którym mo¿liwa jest do-
bra wspó³praca i wielostronna wymiana doœwiad-
czeñ pomiêdzy Polsk¹ i Austri¹: Instytut Austriac-
ki, Przedstawicielstwo Austriackiej Izby Gospo-
darczej Przedstawicielstwo Miasta Wiednia,
Biblioteka Austriacka, Szko³a Prawa Austriackie-
go, czy te¿ Eurotours –  biuro wyspecjalizowane
w obs³udze austriackich turystów.
Dziêkuj¹c za zaszczyt i zaufanie,  jakim zosta³em
obdarzony, pragnê zapewniæ, ¿e wraz z Kole¿an-
kami i Kolegami prowadz¹cymi te placówki po-
staramy siê - przynajmniej czêœciowo - zape³niæ
lukê, która powstanie po 23 latach funkcjonowa-
nia Konsulatu Generalnego przy ul. Krupniczej 
w Krakowie.

5 X 2013 – odby³a siê uroczystoœæ ods³oniêcia
pomnika Petera Westena w Olkuszu (austriacki
przemys³owiec, najbardziej zas³u¿onym przed-
siêbiorca Ziemi Olkuskiej na przestrzeni ostat-
nich 100 lat) – patrz artyku³ na str. 13 i zdjêcia na
str. 16. 
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KONCERT zatytu³owany 
KLASYCZNA ROMANTYKA

54 koncert z serii koncertów VPI
„Muzyka i Technika“ 

W pierwszej czêœæ koncertu wyst¹pi³ Cezary
Kwapisz. Trudny i odpowiedzialny program sta-
nowi³a Fantazja C-dur op. 17 (1836-38) Roberta
Schumanna (1810-1849). Pianista potrafi³ stwo-
rzyæ w³asn¹ œcie¿kê do œwiata Schumanna i na-
wi¹za³ z nim kontakt, jak z zaprzyjaŸnion¹ osob¹.
Jest to tajemnic¹  tej muzyki a Cezary Kwapisz
pomóg³ s³uchaczowi do niej dotrzeæ. Muzyka wy-
daje siê trudniejsz¹, ni¿ np muzyka Chopina, nie
zawsze jest wygodn¹, ale zawsze dobrze brzmi. 
Pianista nie podda³ siê ca³kowicie przyp³ywom
emocji. Schumann jest dla ka¿dego pianisty doœ-
wiadczeniem jednostkowym – graj¹c go, mo¿na
sk³aniaæ siê bardziej w kierunku dramatu, wiêk-
szej energii, heroizmu lub introspekcji i melancholii.
Kwapisz zaimponowa³ swoj¹ wspania³¹ technik¹
i znakomit¹ interpretacj¹ wykonuj¹c utwór „z lotu
ptaka” i z uœmiechem... Kwapisz to pianista doœ-
wiadczony i obeznany z wymoganiami pianistyki.
Najszczersze gratulacje i wyrazy podziwu dla na-
szego m³odego i niezwykle uzdolnionego muzyka.
W drugiej czêœci pierwszym utworem by³a – So-
nata Arpeggione D. 821 (kompozycja z roku
1824) Franza Schuberta w trzech czêœciach 
I. Allegro moderato, II. Adagio, III. Allegretto. Na
wiolonczeli gra³a bardzo uzdolniona Theresia
Rosendorfer na fortepianie ju¿ nam dobrze
znany – Cezary Kwapisz.

Franz Schubert (1797-1828) jest jednym z g³ów-
nych przedstawicieli romantyzmu w muzyce, mi-
mo krótkiego ¿ycia, stworzy³ imponuj¹c¹ liczbê
(ponad 950) dzie³ najwy¿szej jakoœci. Wykony-
wana dzisiaj Sonata Arpeggione napisana by³a
na instrument arpeggione, zwany wiolonczel¹
gitarow¹ albo altówk¹ basow¹, skonstruowany 
w 1823 r. przez G. Staufera w Wiedniu. 
Gra³o siê na nim jak na wiolonczeli, trzymaj¹c
miêdzy kolanami. Nie przyj¹³ siê on z powodu
zbyt ostrego i twardego dŸwiêku i wkrótce wy-
szed³ z u¿ycia. Sonata jest zatem transkrypcj¹ na
wiolonczelê.  

Wiolonczelistka znakomicie wczu³a siê w piêkno
tematu, s³uchacze byli oczarowani jej dynamicz-
n¹ i perfekcyjn¹ gr¹. Przy fortepianie Kwapisz,
jak zawsze bez zarzutu.
Kolejnym punktem programu by³a Introdukcja 
i Polonez brillante C-dur op. 3 (opublikowany 
w 1829 r.) Fryderyka Chopina (1810-1849) –
utwór skomponowany na fortepian i wiolonczelê,
w popularnym wówczas stylu brillant. Introdukcja
zosta³a skomponowana rok póŸniej. „Brillant” oz-
nacza z blaskiem, Chopin o tym polonezie ma-
wia³ ¿artobliwie: „nic prócz b³yskotek”, a jednak 
w tym polonezie poza blaskiem jest brawura,
werwa i sarmacki, polonezowy rozmach oraz wy-
czucie ducha tañca. Napewno tak w³aœnie wów-
czas tañczy³o siê poloneza w Polsce, na wielkich
balach.
Tym nie mniej jest to oczywiœcie utwór do s³ucha-
nia a nie do tañczenia. Ma formê ronda. Temat
g³ówny, czyli refren, posiada wyrazistoœæ. £atwo
wpada w ucho, a ka¿dy jego powrót (wraca dwa
razy) przynosi punkt oparcia. Za ka¿dym razem
pojawia siê przy tym dwukrotnie: po raz pierwszy
prezentuje go zamaszyœcie i con spirito („z du-
chem”) wiolonczela. A zaraz po tem temat g³ów-
ny odzywa siê w fortepianie: odmieniony, w stylu
okreœlonym przez Chopina jako elegantemente.
Perlistej grze fortepianu towarzysz¹ pizzicata

wiolonczeli.
Kupletów pojawia siê parê, jedne bardziej, drugie
mniej wyraziste (kuplet to czêœæ ronda muzycz-
nego rozdzielaj¹cego dwa refreny). Ka¿dy pow-
rót refrenu musi byæ przyjmowany jako objawie-
nie siê tego, na co siê czeka³o. Mo¿na powie-
dzieæ, ¿e kuplety przemykaj¹ mimochodem.
Pierwszy z nich ³¹czy dolce wiolonczeli z brillan-

te fortepianu. Nastêpny z kupletów, winien byæ
grany szczególnie wyraziœcie i œpiewnie. Chopin
dookreœli³ go s³owem cantabile. W jednych kuple-
tach fortepian towarzyszy wiolonczeli, w nastêp-
nym z nich fortepian gra g³ówn¹ rolê. Ostatni
kuplet zadziwia: wiolonczela gra swoje – forte-
pian swoje. Wiolonczela prowadzi prost¹, a¿ ba-
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W ramach DNI POLSKICH W Wiedniu:
w dniu 14 paŸdziernika 2013 w Sali Króla III Sobieskiego wiedeñskiej stacji 

Polskiej Akademii Nauk, w III dzielnicy Wiednia odby³ siê:

cd. na str. 10
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naln¹ melodyjkê, fortepian rozbrzmiewa pe³nym
szaleñstwem. WyraŸnie z myœl¹ o czysto pianis-
tycznym, nawet impresjonistycznym efekcie
wpisa³ Chopin w tekst Poloneza C–dur parê cza-
ruj¹cych piêknem dŸwiêku, solowych „cadenzy”

fortepianu.
Muzykê samego tañca poprzedzi³ Chopin do-
komponowan¹ póŸniej Introdukcj¹, która stwarza
klimat oczekiwania. Mo¿na w niej us³yszeæ jedn¹
z zapowiedzi muzyki Chopinowskich nokturnów i
adagiów. Melodia, oddana wiolonczeli, snuje siê
tak, jak gdyby siê nigdy nie mia³a skoñczyæ.
Doœæ powierzchowny w swoim pierwotnym
modelu styl brillant przybra³ pod palcami

m³odego Chopina postaæ wyj¹tkowo szlachetn¹ 
i uduchowion¹. Ten najbardziej narodowy z kom-
pozytorów jest jednoczeœnie najbardziej uniwer-
salnym.
W sumie: by³ to wieczór bardzo udany i przyniós³
s³uchaczom wiele wspania³ych artystycznych
prze¿yæ. Muzycy musieli bisowaæ, brawa trwa³y
bez koñca.

Obecnych by³o oko³o 75 osób.

BP

dokoñczenie ze str. 9
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Szanowne Kole¿anki i Koledzy,
najpierw chcia³bym podziêkowaæ
wszystkim,którzy do³o¿yli starañ do
organizacji naszego 
Walnego Zebrania.
Dziêkujê tak¿e za aktywne uczestnic-
two w Walnym Zgromadzeniu w dn.
23 XI 2013.
Nowe Prezydium ukonstytuowa³o siê
jak poni¿ej:

Dipl.-Ing. Józef Buczak –
Prezydent
Dipl. Ing. Andrzej Tombiñski –
Wiceprezydent
mgr in¿. Janusz Sikora –
Sekretarz Generalny
mgr in¿. Monika Rozner –

Skarbnik
mgr in¿. Jan Gañczarczyk –
Cz³onek Prezydium
mgr in¿. arch. Tomasz Przyby³a      –
Cz³onek Prezydium.

W Imieniu Prezydium dziêkujê za
zaufanie i oddane g³osy.

Przyst¹piliœmy w dobrym nastroju do
pracy w naszym Stowarzyszeniu i
myœlê, ¿e wspólnymi si³ami mo¿emy
wiêcej osi¹gn¹æ. 

Pozdrawiam serdecznie
Janusz Sikora

Sekretarz Generalny

Pi¹tek, 13 grudnia 2013, godz. 19.00
Gasthaus ”Zum narrischen Kastanienbaum”,
Strozzigasse 36, 1080 Wien

Tegoroczne spotkanie VPI zorganizowane
przez Prezydium z okazji Œwi¹t Bo¿ego

Narodzenia mo¿na podzieliæ na dwie ró¿ni¹ce
siê klimatem i charakterem czêœci. Gospodarzem
pierwszej by³ Prezydent VPI Józef Buczak, który
w ciep³ych s³owach powita³ wszystkich. Oklas-
kami przyjêliœmy obecnoœæ goœcia honorowego
p. Haydara Sari z MA7. Tak rozpoczê³a siê nasza
polska wigilia z tradycyjn¹ kolacj¹ (barszczyk 
z uszkami, postna rybka z kartofelkami, wyborne
keksiki), z dzieleniem siê op³atkiem, ze wzajem-
nym sk³adaniem ¿yczeñ œwi¹teczno-noworocz-
nych i ze œpiewaniem kolêd. W tym roku wigilijny
wieczór uœwietni³ koncert muzyki klasycznej,
który przyniós³ przedsmak œwi¹tecznego nastro-
ju. Furorê wywo³a³a pasja wykonawcza i wirtuo-
zeria skrzypka Mateusza Kasprzaka-£abudziñs-
kiego, zachwyca³ wibruj¹cy mezzosopran
Agnieszki Lis. 

Na pianinie elektrycznym artystom akompanio-
wa³ Marek Kudlicki. Po koncercie dostaliœmy
piêkne œpiewniczki kolêd i oczywiœcie œpiewaliœ-
my wszyscy. Wspaniale brzmia³ nasz ponad 40-
osobowy chór mieszany z towarzyszeniem piani-
na, prowadzony dŸwiêcznym mezzsopranem.
Uczestnicy spotkania rozchodzili siê zwolna i ok.
godz. 23.00 wigilijny wieczór przekszta³ci³ siê 
w wieczór towarzyski: weso³y, raczej karnawa-
³owy ni¿ adwentowy – i tak do drugiej nad ranem
(dziewiêæ osób) cieszyliœmy siê razem doœæ
intensywnie. W ogóle ca³e spotkanie mo¿na by
nazwaæ rodzinnym, a to m.in. za spraw¹ ma³ej
Marysi (nie martwcie siê, posz³a spaæ jak nale¿y).
Kolejny „op³atek” za rok. Mo¿e tym razem
w innym miejscu? Czekamy na propozycje.

Weso³ych Œwi¹t i Dobrego Nowego Roku! 

Ania Schubert 

Wybory Prezydium VPI

Spotkanie Wigilijne VPI



Wigilia VPI
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Rola, jak¹ odegra³ Peter Westen w rozwoju
przemys³owym ziemi olkuskiej jest trudna do
przecenienia. Najlepiej œwiadcz¹ o tym liczby.
W 1865 roku Olkusz liczy³ nieco ponad dwa
tysi¹ce mieszkañców. Znacznie wiêksze by³y
okoliczne miasteczka, jak choæby Pilica (3883
mieszkañców), Wolbrom (3085 mieszkañ-
ców), czy S³awków (2682). Niewiele mniejszy
od Olkusza by³ ¯arnowiec (1801 mieszkañ-
ców). W tym czasie, w Olkuszu by³y tylko dwa
zak³ady przemys³owe, czyli destylatornia
wódki i fabryka octu, które zatrudnia³y ³¹cznie
czterech (!) robotników.  

Dopiero przeprowadzenie linii kolejowej przez
Olkusz w 1885 roku, a przede wszystkim za³o¿e-
nie przez Petera Westena fabryk w Olkuszu
(1907 rok) i w Wolbromiu (1908 r.) zapocz¹tko-
wa³o rozwój przemys³u, a co za tym idzie wzrost
liczby ludnoœci i rozwój obu miast. Warto nad-
mieniæ, ¿e w 1928 roku olkuska fabryka Westena
zatrudni³a 2500 osób, czyli wiêcej, ni¿ ca³a lud-
noœæ Olkusza pó³ wieku wczeœniej. Fabryki
stworzone od podstaw przez Westena przez ko-
lejne sto lat dawa³y zatrudnienie kolejnym poko-
leniom mieszkañców ziemi olkuskiej. Choæby za
to warto pamiêtaæ o Peterze Westenie. 
Dok³adnie 6 lipca 1907 roku zatwierdzono w Ol-
kuszu statut Akcyjnego Towarzystwa T³oczonych
i Emaliowanych Wyrobów „Westen”. Towarzyst-
wo zosta³o zawi¹zane przez Petera Westena,
Fryderyka Meisenholla i Fryderyka Jakubca.
G³ównym udzia³owcem by³a rodzina Westenów
posiadaj¹ca 86 proc. akcji. W tym samym roku
spó³ka zakupi³a w Olkuszu niewielki plac o po-
wierzchni dwóch morgów i przyst¹pi³a do wzno-
szenia hal fabrycznych. Rok póŸniej ruszy³a pro-
dukcja naczyñ. 

Wybór Olkusza, jako miejsca, w którym Peter
Westen postanowi³ ulokowaæ swój kapita³ i zbu-
dowaæ fabrykê nie by³ przypadkowy. Otwiera³ siê
przed nim ch³onny rynek rosyjski, na którym móg³
sprzedawaæ swe produkty bez ponoszenia kosz-
tów ce³. Linia kolejowa przebiegaj¹ca przez
miasto z jednej strony u³atwia³a dostawê surow-
ców i wêgla, z drugiej transport gotowych wyro-

bów. Atutem by³o po³o¿enie w pobli¿u prze-
mys³owego Zag³êbia i Œl¹ska. Nie bez znaczenia
by³y tak¿e nadwy¿ki miejscowej si³y roboczej.
Mieszkañcy ziemi olkuskiej, przez wiele wieków
zwi¹zani z górnictwem mieli odpowiednie kwalifi-
kacje. Tym bardziej, ¿e od 1900 roku w Olkuszu
dzia³a³a szko³a rzemieœlnicza przy ul. Górniczej,
kszta³c¹ca wykwalifikowanych fachowców. 

Westenowie, gdy zak³adali olkusk¹ fabrykê
mieli ju¿ spore doœwiadczenie, które jak siê mia³o
okazaæ, potrafili skutecznie wykorzystaæ. Peter
Westen by³ z pochodzenia Austriakiem mieszka-
j¹cym w Wiedniu. Jednak jego rodzina inwes-
towa³a nie tylko na obszarze ówczesnych Austro
– Wêgier. Pierwszy zak³ad, za³o¿ony jeszcze
przez ojca Petera Westena powsta³ w 1858 
w Neschwitz, ³u¿yckim mieœcie, które podówczas
znajdowa³o siê na terenie powi¹zanego z Austri¹
Królestwa Saksonii. Stalowe naczynia emaliowa-
ne by³y wtedy absolutn¹ nowoœci¹. Pierwsze
takie fabryki powsta³y w Niemczech i Austrii
oko³o 1850 roku. 

Kolejn¹ fabrykê wybudowali Westenowie 
w 1873 roku w austriackim mieœcie Knittelfeld,
nastêpn¹ w 1894 roku w Cilli (teraz Celje) 
w S³owenii. Ta miejscowoœæ sta³a siê g³ówn¹ sie-
dzib¹ miêdzynarodowego koncernu Westenów.
Nastêpna fabryka powsta³a w 1895 roku 
w Ligetfal (obecnie przedmieœcia Bratys³awy), 
a w 1897 roku powsta³a fabryka w Budweis
(Czeskie Budziejowice). Kolejnym krokiem by³a
ekspansja na rynki wschodnie, czyli uruchomie-
nie fabryk w Olkuszu i Wolbromiu na terenie ów-
czesnej Rosji. 
Pierwsza wojna œwiatowa spowodowa³a istotne
przetasowania na politycznej i gospodarczej
mapie Europy. Mimo to koncern Westenów nadal
siê rozwija³ staraj¹c siê utrzymaæ dotychczasowe
i znaleŸæ nowe rynki zbytu. W 1923 roku powsta³
zak³ad w Rumuñskim mieœcie Mediasch, a 1926
roku Peter Westen wybudowa³ fabrykê naczyñ 
w Rostowie. Co prawda w³adze sowieckie ju¿ 
w 1930 roku znacjonalizowa³y zak³ad, ale Weste-
nowie, jako doradcy techniczni byli tam obecni
do 1940 roku. Bracia Petera, czyli August i Adolf
Westenowie, w 1924 roku za³o¿yli firmê Smal-
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teria Metallurgica Veneta (SMV) we w³oskim mie-
œcie Bassano. Wkrótce po utworzeniu SMV 
w Bassano, maj¹tek rodziny Westen by³ po-
dzielony pomiêdzy Adolfa Westena, którzy wraz
ze starszym bratem Peterem kierowa³ grup¹ firm
z siedzib¹ w Celje oraz Augustem, który przeni-
ós³ siê na sta³e do W³och. 
Profil produkcji w fabrykach nale¿¹cych do
Westenów by³ doœæ szeroki. Poza sztandarowym
produktem, czyli ró¿nego typu wyrobami emalio-
wanymi, by³y to tak¿e urz¹dzenia do przemys³u
chemicznego i energetycznego, czy tak, jak 
w Wolbromiu – wyroby gumowe. W Olkuszu
poza tym, ¿e wytwarzano garnki, wiadra, bañki
na mleko, miski, czy czajniki, które sta³y siê gra-
ficznym znakiem towarowym firmy, dzia³a³a tak¿e
firma „Ideal” produkuj¹ca proste maszynki do
lodów. 

Jednym z wydzia³ów olkuskiej fabryki by³a
„gisernia”, czyli odlewnia ¿eliwa, gdzie wyrabiano
narzêdzia i czêœci do maszyn. By³ tak¿e dzia³
elektrotechniczny produkuj¹cy urz¹dzenia elek-
tryczne. 

Wracaj¹c do Olkusza. W 1913 roku, czyli po
piêciu latach dzia³alnoœci kapita³ akcyjny spó³ki
wzrós³ kilkukrotnie. Wolbromska fabryka pocz¹t-
kowo mia³a podobny profil produkcji, jak olkuska,
lecz wkrótce, wobec odmowy przez Firmê
Trieugolnik w St. Petersburgu dostawy uszczelek
gumowych dla wykonywanych w Wolbromiu
baniek na mleko zdecydowano przebran¿owiæ
Oddzia³ i w 1912 r. utworzone zostaje samodziel-
ne przedsiêbiorstwo pod nazw¹ „Wolbrom
Fabryka Wyrobów Gumowych Spó³ka Akcyjna 
w Wolbromiu”. Jej dyrektorem zosta³ Fritz Wes-
ten – syn Petera Westena. Na pocz¹tku wol-
bromska fabryka zatrudnia³a 120 pracowników, 
w 1912 roku ju¿ czterystu. 

Po pierwszej wojnie œwiatowej obie fabryki
boryka³y siê z du¿ymi problemami surowcowymi,
które by³y spowodowane odciêciem wiêkszoœci
kopalñ i hut Œl¹ska od niepodleg³ego pañstwa
polskiego. Dotychczasowe rynki zbytu zosta³y
poprzedzielane granicami pañstwowymi i co za
tym idzie – celnymi. Dlatego nieustannie szukano
nowych rynków zbytu. Wyroby olkuskiego zak³a-
du eksportowano wówczas do £otwy, Turcji,
Estonii, Syrii, Grecji, Meksyku, Kanady, Argen-
tyny, Wenezueli, Gwatemali, Egiptu, Abisynii 

i krajów Afryki Pó³nocnej. Na te doœæ egzotyczne
rynki trafia³y produkty specjalnie dopasowane do
specyficznych wymagañ klientów, o czym œwiad-
cz¹ katalogi produktów z nietypowymi, orien-
talnymi wzorami. Szacuje siê, ¿e ponad 60 proc.
produkcji sprzedawano podówczas na eksport.
Wobec rosn¹cego zbytu, w latach 1926 – 1930
zosta³a przeprowadzona znaczna modernizacja
olkuskiej fabryki. 
Dyrektorem olkuskiej fabryki do 1918 roku by³
Peter Westen. W 1919 roku fabrykê upañstwo-
wiono, lecz wkrótce (1922 rok) zwrócono Weste-
nom. Kolejnym dyrektorem fabryki, niemal do wy-
buchu wojny by³ in¿. Witold Otto, lecz Peter Wes-
ten, jako w³aœciciel czêsto odwiedza³ Olkusz. 
W 1932 roku Peter Westen przeniós³ siê na stale
do rumuñskiego miasta Mediasch, gdzie w 1934
roku zmar³ i zosta³ pochowany na miejscowym
cmentarzu. Po œmierci Petera Westena, nale¿¹-
cymi do niego akcjami podzielili siê po po³owie
synowie – Fritz Westen z Olkusza i Karl Hermann
Westen z miejscowoœci Mediasch. Nie wiemy,
jakie by³y dalsze losy Fritza Westena, poza tym,
¿e za jego czasów, w olkuskiej fabryce urucho-
miono produkcjê wanien, w oparciu o patent, jaki
firma odkupi³a od olkuszanina Józefa Szczyg³a
(ojca doktora Bogdana Szczyg³a). 
Wiêcej informacji zachowa³o siê o Karlu Wes-
tenie, który od 1960 roku by³ dyrektorem gene-
ralnym w³oskiej firmy SMV. Zmar³ w 1973 roku.
Pozostawi³ po sobie troje dzieci; Carla (1944 –
2005), urodzonego w 1939 roku Petera, który
dosta³ imiê po dziadku i córkê Ruth, która wysz³a
za m¹¿ za Giovanniego Pavese i mieszka we
W³oszech. 
Po œmierci Petera Westena, na placu fabrycznym
w Olkuszu ustawiono skromny obelisk z jego
popiersiem i napisem „Piotr Westen 1875 – 1934”.
Jedna z olkuskich ulic otrzyma³a jego imiê. Tak
dziœ, jak i wtedy nieczêsto zdarza³o siê, aby sta-
wiano pomniki przemys³owcom. Mo¿e dlatego,
¿e Peter Westen, by³ dla olkuszan kimœ wiêcej,
ni¿ przemys³owcem. Westen zapewnia³ wykwali-
fikowanym pracownikom bezp³atne mieszkania.
W Olkuszu by³y usytuowane na starym i nowym
placu fabrycznym, a w Wolbromiu, w po³o¿onym
powy¿ej fabryki osiedlu robotniczym. Mieszkañcy
nie p³acili za opa³, wodê, czy pr¹d z fabrycznej
elektrowni. Istniej¹ce do dziœ w Wolbromiu par-
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terowe, szeregowe domy zwane „Rajami”, od
niemieckiego „Reihe” to jedno z najstarszych 
w Ma³opolsce osiedli robotniczych z pocz¹tków
XX wieku. 

Na terenie olkuskiej fabryki dzia³a³ wielo-
bran¿owy sklep, w którym mog³a zaopatrywaæ
siê za³oga p³ac¹c gotówk¹ lub „talonami”. Ceny
w tym sklepie by³y niskie, gdy¿ nie naliczano
mar¿y. Ka¿dy zatrudniony w fabryce otrzymywa³
kilka razy w roku „przydzia³” naczyñ, które wyko-
rzystywano dla w³asnego u¿ytku, lub odsprzeda-
wano. W³aœciciel fabryki p³aci³ za podrêczniki
szkolne dla dzieci swych pracowników i ponosi³
koszty op³at szkolnych. Przy fabryce dzia³a³a
bezp³atna szko³a powszechna i przedszkole. 

Fabryka dba³a tak¿e o ¿ycie kulturalne.
Prê¿nie dzia³a³ zak³adowy dom kultury, kino i dru-
¿yny pi³karskie Vesta I i Vesta II. Pocz¹tki boisk 
i kompleksu sportowego na Czarnej Górze, to
tak¿e zas³uga Westena. Warto dodaæ, ¿e na tere-
nie fabryki wznosi³a siê willa jej w³aœciciela, 
w której przez pewien czas mieszka³ na sta³e. 
W 1918 roku zosta³a za³o¿ona zak³adowa orkies-
tra dêta, której kapelmistrzem by³ Konstanty
Królisz. Znaczna czêœæ tych przywilejów socjal-
nych uleg³a ograniczeniu na pocz¹tku lat trzy-
dziestych XX wieku. Wtedy, z racji kryzysu œwia-
towego produkcja uleg³a zmniejszeniu, co poci¹-
gnê³o za sob¹ zwolnienia i obni¿kê p³ac. Wtedy
te¿ w olkuskiej fabryce dosz³o do strajku st³umio-
nego przez policjê, podczas którego od postrza³u
zgin¹³ jeden z robotników Edward Majcherek, 
a kilka osób zosta³o rannych. Wkrótce jednak
koniunktura uleg³a poprawie, zwiêkszono pro-
dukcjê i zatrudnienie oraz przywrócono zdobycze
socjalne. Trudno dziœ jednoznacznie stwierdziæ,
na ile wynika³y one z dzia³ania zwi¹zków zawo-
dowych, a na ile z dobrej woli i chêci samego
Petera Westena. 
Obraz Petera Westena, jaki wy³ania siê ze
wspomnieñ by³ych pracowników jest pozytywny.
Dobry przedsiêbiorca i dobry gospodarz. Tak naj-
krócej mo¿na go opisaæ. 
Zachowa³o siê o nim kilka anegdot. Ponoæ, gdy
przyje¿d¿a³ do Olkusza, zje¿d¿aj¹c z górki od
strony dzisiejszego osiedla M³odych obserwowa³,
jakiego koloru dym unosi siê nad fabrycznymi
kominami. Jeœli dym by³ bia³y, oznacza³o, ¿e
palacze w kot³owni przyk³adaj¹ siê do pracy.

Wtedy mogli liczyæ na nagrodê. Poniewa¿ hale
fabryczne by³y wybudowane z drewna, na terenie
zak³adu obowi¹zywa³ zakaz palenia. Od 1920
roku dzia³a³a zak³adowa ochotnicza stra¿ po¿ar-
na skupiaj¹ca 40 cz³onków. Ponoæ, gdy Westen
przechodzi³ przez zak³ad pal¹c papierosa, pod-
szed³ do niego jeden ze stra¿aków i poprosi³, aby
go zgasi³. Westen, zapyta³ stra¿aka, czy wie, 
z kim ma do czynienia. Stra¿ak, odpowiezia³, ¿e
tak, i ponowi³ proœbê. Nastêpnego dnia zosta³
wezwany do w³aœciciela. Zamiast spodziewane-
go zwolnienia z pracy dosta³ 50 z³ w nagrodê za
dobre wype³nienia s³u¿by. Nawiasem mówi¹c,
zagro¿enie po¿arem by³o jak najbardziej realne,
czego dowodem jest wielki po¿ar fabryki, jaki
wybuch³ 1 czerwca 1931 roku. 

Wed³ug innej anegdoty, jeœli Westen zauwa-
¿y³, ¿e któryœ z pracowników podniós³ garnuszek,
który spad³ z wózka i od³o¿y³ go na miejsce, do-
stawa³ w nagrodê tyle, ile wynosi³a dniówka.
Olkuszanie odwdziêczyli mu siê. Kiedy w zak³a-
dzie w Rostowie na Ukrainie tamtejsi strajkuj¹cy
pracownicy chcieli spaliæ Westena w piecu ema-
lierskim, w którym temperatura dochodzi do ty-
si¹ca stopni, powstrzymali ich robotnicy z Olku-
sza, którzy uratowali ¿ycie Westenowi. 

Ludzie dbali o Emalierniê, a Emaliernia dba³a
o ludzi. 

Podczas okupacji, po tym, jak cz³onkowie ru-
chu oporu zabrali broñ z terenu zak³adu, Niemcy,
w ramach zbiorowej odpowiedzialnoœci chcieli
powiesiæ przed biurami firmy 50 pracowników.
Powiadomiony o tym dyrektor Wiktor Kaspar
interweniowa³ w Gestapo i ocali³ swoich pracow-
ników. 

Westen jako marka by³ symbolem doskona³ej
jakoœci, rzetelnoœci odpowiedzialnoœci za produkt
oraz za dobre kontakty handlowe. Po 1945 roku
fabryki w Olkuszu i Wolbromiu za³o¿one przez
Petera Westena zosta³y upañstwowione i konty-
nuowa³y wczeœniejsz¹ dzia³alnoœæ. Charakterys-
tyczny czajniczek pozosta³ rozpoznawaln¹ 
w ca³ej Polsce mark¹ Olkuskiej Fabryki Naczyñ
Emaliowanych. Fabryka w Wolbromiu dzia³a³a
pod nazw¹ Wolbromskie Zak³ady Przemys³u
Gumowego „Stomil”, a po prywatyzacji w latach
dziewiêædziesi¹tych podzieli³a siê na kilka nieza-
le¿nych firm, z których wiod¹c¹ jest Fabryka
Taœm Transporterowych. 
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Pracownicy fabryk w Olkuszu i Wolbromiu
pamiêtali o Peterze Westenie. Jeszcze przez
wiele lat po upañstwowieniu kontrahenci zagra-
niczni czêsto wspominali markê Westen, darz¹c
j¹ zaufaniem i sentymentem. 
Fabryki stworzone w Olkuszu i Wolbromiu przez
Westena dawa³y mieszkañcom pracê, ale tak¿e
uczy³y fachu. Wielu z nich, dziêki wiedzy i umie-
jêtnoœciom zdobytym w zak³adzie zak³ada³o
w³asne firmy. Byli pracownicy olkuskiej firmy za-
³o¿yli w latach 30-tych fabrykê „Unia” w Radomiu,
a w 1937 roku w Krakowie powsta³a Pierwsza
Ma³opolska Fabryka Naczyñ Emaliowanych 
i Wyrobów Blaszanych „Rekord”. Jednym 
z trzech jej za³o¿ycieli i w³aœcicieli by³ ¿ydowski
przedsiêbiorca Wolf Luzer Glajtman z Olkusza,
wczeœniej przez wiele lat zwi¹zany z olkusk¹
emalierni¹. Ta krakowska fabryka bardziej jest
znana, jako fabryka Emalia Oskara Schindlera,
czyli jej niemieckiego w³aœciciela, który podczas
wojny uratowa³ od zag³ady przesz³o tysi¹c ¯ydów
zatrudniaj¹c ich w swym zak³adzie. Zdjêcia do
s³ynnego, nagrodzonego Oscarami filmu „Lista
Schindlera” Stevena Spielberga by³y realizowane
tak¿e w olkuskiej fabryce. 
W 2012 roku grupa by³ych i obecnych pracowni-
ków fabryk w Olkuszu i Wolbromiu, spo³ecznych
opiekunów Starego Cmentarza oraz osób zwi¹-
zanych z olkuskim Muzeum Regionalnym PTTK
wyst¹pi³a z inicjatyw¹ uczczenia Petera Weste-
na. Podczas kolejnych spotkañ ustalono, ¿e dla
upamiêtnienia roli, jak¹ odegra³ Peter Westen dla
rozwoju ziemi olkuskiej, na Starym Cmentarzu

zostanie ustawione jego popiersie. Wykonania
pomnika podj¹³ siê artysta plastyk Wies³aw
Nadymus. Pomnik powsta³ dziêki spo³ecznemu
zaanga¿owaniu inicjatorów oraz ofiarodawców. 
Spo³eczny komitet budowy pomnika zwraca siê
do wszystkich osób zwi¹zanych z fabrykami 
w Olkuszu i Wolbromiu o nadsy³anie wspomnieñ
oraz udostêpnianie pami¹tek Komisji Opieki nad
Zabytkami przy Oddziale PTTK w Olkuszu. Bêd¹
one pomocne w przygotowaniu okolicznoœciowe-
go wydawnictwa.

Spo³eczny komitet budowy pomnika Petera
Westena w Olkuszu (Rynek 20, 32 - 300
Olkusz, tel. 32 6434227, 
poczta el. adamprzewiezlikowski@interia.pl)
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1. Wykorzystanie zbiorników wodnych 

Jeziora i pozosta³e zbiorniki wodne s¹ wykorzys-
tywane przez ludzi w ró¿norodny sposób.
Ich eutrofizacja (u¿yŸnienie) i zakwaszenie
powoduj¹ czêsto ograniczenie tych mo¿liwoœci. 
Eutrofizacja i nadmierne stê¿enie nawozów po-
woduj¹ powstanie dodatkowej biomasy, mu³u,
zamulanie, niedostatek tlenu, œniêcie ryb, ogra-
niczenie widocznoœci w wodzie do poni¿ej 2 m 
w jeziorach mezotroficznych (k¹pieliskach, sta-
wach rybnych, oœrodkach sportów wodnych) lub
nawet do poni¿ej 1 m w jeziorach hipertroficz-
nych (np. oœrodkach sportów wodnych). 
Zakwaszenie jezior jest wynikiem przedostawa-
nia siê siarczków z kopalni wêgla lub wynikiem
kwaœnych deszczów. Spadek wartoœci pH mo¿na
zahamowaæ przez dodawanie wapnia. 

2. Termodynamiczne w³aœciwoœci zbiorników
wodnych

W lecie wystêpuje stabilny uk³ad warstw wod-
nych: temperatura wody opada w wraz z g³êbo-
koœci¹ zanurzenia. W zimie zachodzi wymiana
warstw a¿ do uzyskania stanu stabilnego, w któ-
rym na dnie znajduje siê woda o temperaturze 4
°C a na powierzchi tworzy siê warstwa lodu. 
Pod wp³ywem wiatru i nas³onecznienia na wios-
nê dochodzi do lekkiego wymieszania siê
warstw. 

3. Jakoœæ wody w zbiornikach

Parametrami okreœlaj¹cymi jakoœæ wody w zbior-
nikach s¹ wartoœæ pH, twardoœæ (stê¿enie wêgla-
nów), zapotrzebowanie na tlen, zawartoœæ tlenu
w wodzie, pokrywa alg, stopieñ eutrofizacji, wiatr,
pr¹dy wodne, dop³ywy, odp³ywy i ewentualnie
wyniki analizy stê¿enia innych sk³adników. 
Jakoœæ wody w zbiornikach wodnych okreœlana
jest przez jej przynale¿noœæ ustalonych do klas. 

4. Przyczyny degradacji zbiorników wodnych

· Dop³yw œcieków (cz³owiek wydala dziennie ok.
2,8 g fosforu)

· Odp³yw wód z nadmiernie nawo¿onych po-
wierzchni uprawnych
· Wyp³ukiwanie azotu z warstw próchnicy
· Œcieki z terenów uprawnych, zw³aszcza spowo-
dowane nawo¿eniem gnojówk¹ poza okresem
intensywnego wzrostu roœlin
· Baktere ¿yj¹ce w mule.

5. Œrodki zaradcze

Wybagrowanie (usuniêcie osadów) jest rozwi¹-
zaniem szybkim ale niszcz¹cym florê i faunê
akwenu. Dalszymi rozwi¹zaniami s¹ oczyszcza-
nie œcieków w oczyszczalniach i podjêcie kroków
zapobiegawczych w rolnictwie; zastosowanie
œrodków chemicznych jest metod¹ dyskusyjn¹ ze
wzglêdu na ich wp³yw na œrodowisko. Jednym 
z mo¿liwych œrodków jest u¿ycie kosiarek pod-
wodnych pracuj¹cych na g³êbokoœci 2 m i na-
tychmiastowe usuwanie skoszonej masy roœlin-
nej. Kolejn¹ metod¹ jest te¿ napowietrzanie je-
zior po³¹czone z wymieszaniem wody. 

6. Napowietrzanie zbiorników wodnych

Dziêki napowietrzaniu unika siê powstawania
stref niedotlenionych.
Obszary beztlenowe w tym mu³ ulegaj¹ dotlenieniu.
Substancje szkodliwe i sk³adniki organiczne jak
wie H2S, NH4, Fe2+, mangan po³¹czone z sub-
stancjami od¿ywczymi ulegaj¹ oksydacji. Fosfor
pozostaje zwi¹zany w osadach. Uk³ad warstw
pozostaje nienaruszony a¿ do wiêkszych g³êbo-
koœci. Zmniejszeniu ulegaj¹ stopieñ eutrofizacji
oraz zawartoœæ fitoplanktonu i alg. 
Napowietrzenie staje siê konieczne przy zawar-
toœci tlenu poni¿ej 4 mg O2/l wody. Napowietrza-
nie nie powoduje zmian w systemie ekologicz-
nym i nie zmienia warunków ¿ycia ryb i flory wod-
nej. Stabilizacji ulega tak¿e wartoœæ pH. Zmniej-
sza siê iloœæ szkodników, roœlin i alg co odbija siê
korzystnie na rybostanie. 

6. Napowietrzanie zbiorników wodnych (c.d.)

Materia³y organiczne ulegaj¹ szybszemu rozk³a-
dowi a iloœæ mu³u zmniejsza siê o 80-85%. Resz-
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ta ulega mineralizacji. Do napowietrzania mo¿na
u¿yæ powietrza atmosferycznego, tlenu albo
nadtlenku wodoru H2O2. Powoduje ono uaktyw-
nienie siê mikroorganizmów likwiduj¹cych mu³. 
Ograniczenie stê¿enia zawiesin organicznych
wi¹¿e siê z przemianami granulometrycznymi
ograniczaj¹cymi gruboœæ ich warstw lub warstw
osadów. 
Reakcja redukcji zawartoœci amoniaku przebiega
wielostopniowo NH4->NH3->NO2->NO3->N2,
przy czym powstaj¹ce azotany wspomagaj¹ utle-
nianie obszarów s¹siaduj¹cych. 
Wiêksze roœliny wodne mog¹ znowu zapuœciæ
korzenie w warstwach osadowych i wytwarzaj¹c
tlen wnosiæ trwa³y wk³ad w utrzymanie zdrowego
stanu zbiornika. 

7. LINOX®

System Linox® zapewnia równomierne napo-
wietrzenie za pomoc¹ drobnych pêcherzyków
powietrza na znaczne odleg³oœci. Jego zalet¹
jest te¿ prosta instalacja. 
Patentowane wê¿e Linox® u³o¿one na dnie
zbiornika zapewniaj¹ jego napowietrzenie od
do³u do góry. 
Wê¿e napowietrzaj¹ce s¹ wykonane z materia³u
elastycznego i odpornego na dzia³anie mikrobów.
W ich œciankach mo¿e byæ tak¿e zaspawana
linka poci¹gowa. 
Miniaturowe otwory napowietrzaj¹ce s¹ wykona-
ne laserowo, tak ¿e wydzielaj¹ce siê z nich pê-

cherzyki nie powoduj¹ zawirowania wody a spec-
jalne opatentowane rozwi¹zanie zapewnia wy-
dzielanie siê równomiernych iloœci gazu nieza-
le¿nie od ciœnienia zewnêtrznego. Dziêki temu
system mo¿e pracowaæ na ró¿nych g³êbokoœ-
ciach i zapewnia zwiêkszon¹ sprawnoœæ utleniania.
Dla zbiornika o powierzchni 8500m2, g³êbokoœci
1 m i d³ugoœci przewodów wynosz¹cej 400 m
przy wydajnoœci 120 l/min uzyskano w ci¹gu 7
tygodni zmniejszenie gruboœci warstwy mu³ów 
z 60 do 20 cm. 
Ca³kowite zu¿ycie energii wynios³o 57 kWh co
odpowiada 1,9 kWh/m3 mu³u. 
Nasz system pozwala na u³o¿enie przewodów
dostosowane do sytuacji we wszystkich czêœ-
ciach zbiornika wodnego. 
Stanowi on rozwi¹zanie korzystne finansowo i nie
powoduje dodatkowych kosztów utylizacji ani
przywracania stanu sprzed rozpoczêcia prac. Nie
powoduje te¿ zniszczeñ w samym zbiornku ani
na jego brzegach. 
W wiêkszych zbiornikach wodnych przewody
nale¿y uk³adaæ w odleg³oœciach 50–100 m z uwz-
glêdnieniem kierunku wiatru i pr¹dów wody. 

8. Referencje

Nasza firma rekultywowa³a bardzo du¿o stawów
rybnych. Z doniesieñ wynika, ¿e spowodowa³o to
zwiêkszenie po³owów i szybszy wzrost ryb. 
W Niemczech i we Francji przeprowadziliœmy 
z powodzeniem rekultywacjê jezior. G³ówny
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nacisk zosta³ po³o¿ony na zmniejsze-
nie kubatury mu³ów niezale¿nie od
tego, czy dotyczy³o to hodowli ryb,
k¹pielisk czy zbiorników retencyjnych.
Przyk³ady: na terenie Krajowej Wysta-
wy Ogrodniczej w Wernigerode k.
Maschteichen w Hanowerze (2,5 ha),
w Brome (3,5 ha), zbiorniki wody pit-
nej we Francji. 
Nasz system przewodów napowie-
traj¹cych mo¿e byæ tak¿e wykorzys-
tany do napowietrzania œcieków ka-
nalizacyjunych, w rekultywacji gruntu
i w nawadnianiu. 

9. Ceny

Cena mechanicznego oczyszczenia
zbiornika wynosi 150 euro/m3 osa-
dów. 
Wymaga to utwardzonych dróg dojaz-
dowych, powoduje ubicie terenu brze-
gowego, konieczne jest zapewnienie
miejsca sk³adowania mu³u i dodatko-
wo koszty przywrócenia stanu po-
przedniego.
Nasz system napowietrzania jest
znacznie korzystniejszy finansowo 
i mniej szkodliwy dla œrodowiska. 
Dostosowany do sytuacji plan
dzia³ania pozwala na znalezienie
najlepszego sposobu rekultywacji
zbiornika.

Kontakt...
Ing. Wilhelm Meduna Buchengasse
133/9 A-1100 Wien Tel.: 0043 6991
913 45 64 Fax: 00431 607 79 59
e-mail: office@biofiltair.com Internet:
www.biofiltair.com UID Nr.:
ATU61304706
BAWAG P.S.K. BLZ 60000 Konto
Nr.: 841 416 24 BIC: OPSKATWW
IBAN: AT606000000084141624

Rekultywacja jezior
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Rocznica podpisania 
„Najwy¿szego postanowienia …” 

przez Cesarza Austro-Wêgier Franciszka Józefa
o powo³aniu Akademii Górniczej.

Wostatnim dniu maja 2013 roku minê³o sto lat
od wydania: „Najwy¿szego postanowienia”

przez cesarza  Franciszka Józefa dla ck ministra
Robót Publicznych Dr Ottokara Trnki o nastêpuj¹cej
treœci: „Zatwierdzam utworzenie wy¿szej szko³y
górniczej w Krakowie i upowa¿niam Pana do
wydawania dalszych potrzebnych ku temu
zarz¹dzeñ”

Wiedeñ, 31.05.1913
Cesarz Franciszek Józef

Decyzja cesarza zwieñczy³a d³ugoletnie starania
ró¿nych sfer gospodarczo-politycznych dawnej
Galicji o utworzenie wy¿szej szko³y górniczej 
z jêzykiem wyk³adowym polskim. Mia³a powstaæ
w efekcie wy¿sza uczelnia w Krakowie o profilu
górniczym na terenie dawnego zaboru austria-
ckiego, konkurencyjna dla istniej¹cych szkó³ gór-
niczych w Leoben (Styria), Przybramie (Czechy)
i Schemnitz (obecnie Banská Štiavnica w S³o-
wacji). Wy¿sze szkolnictwo górnicze istnia³o
tak¿e w Clausthal i Freibergu (Niemcy) oraz w St.
Petersburgu (Gornyj Institut w Rosji). Uczelnie te,
zw³aszcza austriackie, by³y niechêtne polskiej
inicjatywie w Galicji, która mog³a stanowiæ
zagro¿enie dla nich w przysz³oœci i przej¹æ czêœæ
studiuj¹cej m³odzie¿y. Du¿a liczba m³odych
Polaków studiowa³a bowiem g³ównie w Leoben,
Przybramie a tak¿e w Saksonii (Freiberg) i Rosji
(St. Petersburg).
Od pocz¹tku podjêtych starañ, jako miejsce loka-
lizacji szko³y wymieniano najczêœciej Kraków, ale
tak¿e Lwów, gdzie istnia³a ju¿ m.in. politechnika
a wiêc uczelnia o profilu technicznym. Na terenie
wschodniej Galicji rodzi³o siê górnictwo i prze-
mys³ ropy naftowej w œlad za odkryciem w 1852
roku przez Ignacego £ukasiewicza (1822-1882)
nafty, któr¹ uzyska³ w procesie destylacji ropy
naftowej (pierwsza lampa naftowa w œwiecie).
Przemys³ naftowy by³ w ci¹g³ym rozwoju 
a wschodnia Galicja (Borys³aw, Jas³o, Ropa,
Gorlice) by³a pierwszym na œwiecie centrum
wydobycia i przetwórstwa ropy.

Konkurencyjny Kraków natomiast mia³ bardzo
silne oparcie w gwa³townie rozwijaj¹cym siê
przemyœle górnictwa wêgla kamiennego (Ten-
czynek-Jaworzno) i o³owiu (Olkusz) na obszarze
Krakowsko-Œl¹skim oraz na Ziemi Cieszyñskiej
(Karwina-Ostrawa) oraz rosn¹cego w si³ê hut-
nictwa ¿elaza i metali kolorowych.
Przemys³ wch³ania³ coraz liczniejsze kadry tech-
niczne, górnicze i hutnicze spoœród ludnoœci polskiej.
W Europie narasta³a rewolucja przemys³owa (era
pary), której podstawowy oœrodek stanowi³ prze-
mys³ brytyjski – kolebka gwa³townych przemian.
W tej sytuacji wydawa³o siê nieodzowne utwo-
rzenie wy¿szej szko³y górniczej na terenie Galicji
z jêzykiem wyk³adowym polskim, bo tym jêzy-
kiem mówi³y za³ogi górnicze i hutnicze. Studia
„na miejscu” by³y tañsze i ³atwiej dostêpne dla
ubo¿szej czêœci spo³eczeñstwa.
Starania o utworzenie wy¿szej szko³y górniczej
g³ównie prowadzi³y nastêpuj¹ce œrodowiska ów-
czesnej Galicji:
· pos³owie galicyjscy w Sejmie Krajowym (domi-
nowali arystokraci, ziemianie, aktywni uczestnicy
powstañ narodowych (m.in. ks. L. Sapieha, hr. L.
Wodzicki, W. W. Wielog³owski, A. Gorajski, B.
Radziszewski);
· absolwenci i studenci wy¿szych szkó³ górni-
czych, cz³onkowie stowarzyszeñ in¿ynierów 
i techników na prze³omie XIX i XX wieku.
Dominowali Leobeñczycy, dawni cz³onkowie
„Czytelni Polskiej”.
W owym czasie w Krakowie dzia³a³ Instytut Tech-
niczny kszta³c¹cy m.in. w zawodach technicz-
nych. Próba obni¿enia rangi tej szko³y do pozio-
mu ni¿szego wywo³a³a falê protestów i domaga-
nia siê wy¿szej szko³y nauk technicznych oraz –
po raz pierwszy z oddzia³em górnictwa i hutnictwa.
Protesty sk³ada³ Sejm Krajowy Galicji we Lwowie
(1861 r.) domagaj¹c siê przy okazji podniesienia
rangi szko³y i utworzenia kierunku dla górnictwa 
i hutnictwa.
Protesty odrzucone przez rz¹d w Wiedniu, pow-
tarzano w kolejnych latach, aby w 1876 r. z³o¿yæ
wniosek o utworzenie w Krakowie (pose³ L.
Chrzanowski) samodzielnej wy¿szej szko³y gór-
nictwa i hutnictwa. W³adze austriackie nadal
przyjmowa³y wnioski z niechêci¹ zas³aniaj¹c

Sto lat Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
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decyzjê negatywn¹ istnieniem w ck monarchii
kilku szkó³ wy¿szych o podobnym profilu.
W Galicji trwa³y jednak nadal prace przygotowa-
wcze. Na wniosek Wydzia³u Krajowego w 1898 r.
skierowano do W³adz Królewskiego miasta
Krakowa wniosek o opracowanie programu dla
przysz³ej szko³y wy¿szej górniczo-hutniczej.
W 1903 r. Rada Miasta Krakowa po szerokich
konsultacjach, zdecydowa³a powróciæ do kon-
cepcji samodzielnej szko³y wy¿szej o profilu gór-
niczym i hutniczym w Krakowie.
Uzyskano wtedy silne wsparcie Zwi¹zku Górni-
ków i Hutników Polskich w Austrii. To wsparcie
dla idei wy¿szej szko³y z jêzykiem polskim po-
twierdzi³ w 1906 r. obraduj¹cy w Krakowie Zjazd
tzw. Delegacji, która reprezentowa³a polskich
in¿ynierów górników i hutników.
Zjednoczone œrodowiska polskie wzmog³y nacisk
na w³adze w Wiedniu.
Zjazd górników i hutników wy³oni³ w 1907 r. sta³¹
Delegacjê, z której powsta³ Zwi¹zek Polskich
Górników i Hutników pod przewodnictwem radcy
dworu Jana Zarañskiego, in¿yniera górniczego,
cz³onka rady pañstwa w Wiedniu. Sta³a Delega-
cja przygotowa³a w 1910 r. na Drugim ZjeŸdzie
we Lwowie tzw. reprezentacjê 9 osobow¹ pols-
kiego górnictwa i hutnictwa pod przewodnictwem
Jana Su¿yckiego (Prezesa) i Jana Zarañskiego
(wiceprezesa) dla utworzenia wy¿szych studiów
górniczych w Polsce. Zadanie zaczêto realizo-
waæ z pe³n¹ determinacj¹. Skupiono w tej spra-
wie najszersze krêgi osób wp³ywowych u W³adz
Austriackich, œrodowiska naukowe i in¿ynierskie,
a tak¿e krêgi studenckie i prasê. Czytelnia Pol-
ska Akademików Górniczych w Leoben skiero-
wa³a pismo do W³adz Krakowa uznaj¹ce, ¿e
jedyn¹ siedzib¹ Uczelni mo¿e byæ dawna stolica
Polski, wraz z proœb¹ do W³adz Krakowa o wyz-
naczenie parceli pod budowê przysz³ej Uczelni.
Tak¿e IX Zjazd Ogólny M³odzie¿y Akademickiej
„Ogniwo” we Lwowie w 1911 r. podj¹³ uchwa³ê 
o powo³aniu polskiej akademii górniczej w Krakowie.
Akcjê popiera³a usilnie prasa, uznaj¹c lokalizacjê
Uczelni za w pe³ni korzystn¹ ze wzglêdu na blis-
kie s¹siedztwo Œl¹ska, œl¹skich kopalñ i hut, 
a tak¿e bogactwo z³ó¿, istnienie bazy laboratoryj-
nej i s¹siedztwo Uniwersytetu Jagielloñskiego,
który bêdzie stanowiæ pocz¹tkowo oparcie kadro-
we i lokalowe dla nowej Uczelni.

Wa¿n¹ rolê odegra³a osoba Jana Zarañskiego,
który by³ postaci¹ wp³ywow¹ w ró¿nych oœrod-
kach m.in. tak¿e w Wiedniu, jako cz³onek Rady
Pañstwa. Kierowana przez niego Delegacja pro-
wadzi³a agitacjê we wszystkich mo¿liwych i wa¿-
nych krêgach politycznych, gospodarczych i nau-
kowych. Delegacja opublikowa³a opracowany
przez siebie Memoria³ Delegacji Górników i Hut-
ników Polskich w sprawie za³o¿enia Akademii
Górniczej w Krakowie. Mimo to niektóre krêgi nie
rezygnowa³y nadal w wysuwaniu kontr kandyda-
tury Lwowa (m.in. prof. Leon Syroczyñski).
Stopniowo wygrywa³a kandydatura Krakowa sta-
nowczo popierana przez Delegacjê wy³onion¹ na
II ZjeŸdzie w Krakowie.
Memoria³ opracowany w sposób obiektywny,
kompleksowy i bardzo rzetelny analizowa³ obie
kandydatury a w efekcie wiele istotnych argu-
mentów przechyli³o sprawê na rzecz lokalizacji
Akademii Górniczej w Krakowie. Nie pomijano
argumentów negatywnych.
Wa¿n¹ rolê odegra³a tzw. ankieta zwo³ana
24.02.1912 r. w auli Akademii Umiejêtnoœci 
w Krakowie. Ankieta by³a form¹ spo³ecznej kon-
sultacji w sprawie ostatecznej lokalizacji Uczelni.
W posiedzeniu wziêli m.in. udzia³ przedstawicie-
le ck rz¹du w Wiedniu (dr A. Meyer – reprezen-
tant namiestnictwa we Lwowie, radca dworu dr
B. Szeligowski, prof. J. Zarañski, F. Jastrzêbski –
st. radca górniczy, prof. R. Zuber z Uniwersytetu
we Lwowie, prof. W. Szajnocha – rektor UJ, de-
legaci Rady Miasta Lwowa i Rady Miasta Krako-
wa, Izby Handlowej i Przemys³owej, banku Prze-
mys³owego we Lwowie, Zjednoczenia Kopalñ
Okrêgu Krakowskiego, Krajowego Zwi¹zku Pro-
ducentów Ropy, Zwi¹zku Towarzystw M³odzie¿y
Polskiej w Austrii, Akademickiej M³odzie¿y
Górniczej, przedstawiciele Towarzystwa Górni-
czo-Przemys³owego „Saturn” z Królestwa Pol-
skiego i dzia³aj¹cych tam kopalñ.
Zebranie przyjê³o jednomyœlnie rezolucjê o pilnej
potrzebie uruchomienia studiów górniczych w kra-
ju jako niezbêdna potrzebê spo³eczeñstwa pols-
kiego. Przebieg zebrania (Ankiety) i jego wyniki
ostatecznie prze³ama³o opór Austriaków. W dniu
1.07.1912 r. w Ministerstwie Robót Publicznych
w Wiedniu odby³o siê spotkanie delegacji pols-
kiej, której przewodniczy³ J. Zarañski z przedsta-
wicielami ck rz¹du ministrami A. Zaleskim, 
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W. D³ugoszem i O. Trnk¹. Po zapoznaniu siê 
z wynikami „ankiety” 10.07.1912 r. minister Robót
Publicznych dr Ottokar Trnka przes³a³ do
Prezydium Miasta Krakowa pismo z akceptacja
idei powo³ania Akademii Górniczej w Krakowie.
Po 50 latach starañ uzyskano d³ugo oczekiwany
sukces (wed³ug s³ów) Prezydenta Krakowa Juliu-
sza Leo, wa¿ny dla miasta naszego, dla ca³ego na-
rodu polskiego, dla nauki polskiej i wiedzy polskiej.
Rada Miasta Krakowa zobowi¹za³a siê oddaæ dla
Uczelni bezp³atnie 10.000 m2 ziemi i przyznaæ
bezzwrotnie 200000 koron dotacji dla nowej
uczelni – pod warunkiem, ¿e jêzykiem wyk³ado-
wym bêdzie jêzyk polski.
Na wiosnê 1913 minister O. Trnka powo³a³ Komi-
tet w sk³adzie zaproponowanym przez prezydium
Rady Miasta Krakowa:
Prof. Józef Morozewicz – Uniwersytet Jagielloñski,
W³adys³aw Szajnocha – rektor UJ,
Kazimierz ¯órawski – Uniwersytet Jagielloñski,
Stefan Niementowski – Politechnika Lwowska,
Dr Józef Sare – wiceprezydent Krakowa,
Prof. Jan Zarañski – Dyr. Galicyjskich Zak³adów
Górniczych Spó³ka Akcyjna w Sierszy,
Prof. Antoni Schimitzek – Stowarzyszenie
Polskich Górników i Hutników w Austrii.
Rada Miasta w znacznym stopniu wspiera³a tak-
¿e finansowo prace Delegacji kierowanej przez
Jana Zarañskiego. 
Kolejnym krokiem o charakterze roboczym by³y
spotkania komitetu (8.05.1913 r.) na Uniwersyte-
cie Robót Publicznych w Wiedniu dla ustalenia
dzia³añ zwi¹zanych z utworzeniem Wy¿szej
szko³y Górniczej w Krakowie. Komitet d¹¿y³ do

uzyskania œrodków na nowoczesn¹ uczelniê
kszta³c¹c¹ na najwy¿szym poziomie, wyposa¿o-
n¹ w laboratoria i niezbêdne pomoce dydaktycz-
ne. Absolwenci mieli uzyskaæ lepsze wykszta³ce-
nie ni¿ w istniej¹cych szko³ach o podobnym profilu.
„Najwy¿sze postanowienie …” – cesarza Fran-
ciszka Józefa z 31.05.1913 r. wieñczy³o os-
tatecznie wieloletnie wysi³ki wielu œwiat³ych ludzi
w Galicji i Polsce. By³o ono formalnoœci¹ dla zna-
komicie przygotowanego projektu.
Rozpoczêcie nauki w Akademii Górniczej 
w Krakowie wyznaczono na paŸdziernik 1914
roku. W okresie poprzedzaj¹cym przygotowano
projekt gmachu Uczelni na parceli oddanej przez
miasto przy al. Mickiewicza 30. Jego autorami
byli architekci S³awomir Odrzywolski i Adam
Ballenstendt (1913), którzy wygrali rozpisany
konkurs. Projekt póŸniej zmodyfikowa³ wg zale-
ceñ Komisji Konkursowej S. Odrzywolski na pod-
stawie szczegó³owych wymagañ Komitetu i pla-
nów Uczelni. Wyznaczona zosta³a ponadto obsa-
da personalna kierowników katedr, plan zajêæ 
i najwa¿niejsze przedmioty dydaktyczne spe³nia-
j¹ce wymagania nowoczesnej uczelni technicznej.
Rozpoczêcie zajêæ przerwa³ wybuch I wojny
œwiatowej w sierpniu 1914 r. Zosta³o ono prze-
³o¿one „do lepszych czasów” na oko³o 5 lat do
1919 roku. Akademia Górnicza sta³a siê pierwsz¹
now¹ uczelni¹ uruchomion¹ na podstawie przy-
gotowanych ju¿ wczeœniej planów 20.10.1920 r.
Otwarcia Akademii Górniczej dokona³ osobiœcie
Naczelnik Pañstwa Marsza³ek Józef Pi³sudski.

Kazimierz Matl

Historia nauki polskiej

Lokomotywa Ty2 to najbardziej popularny paro-
wóz Europy. Nie wszyscy jednak wiedz¹, ¿e ta
maksymalnie uproszczona, a zarazem sprawna
konstrukcja powsta³a z myœl¹ o transportach
wojskowych w czasie II wojny œwiatowej i mia³a
pomóc w zwyciêstwie III Rzeszy. Budowa³o j¹
wiele fabryk - w tym polskich - na terenie okupo-
wanej Europy. Ogó³em powsta³o ponad 6000
sztuk. Po wojnie lokomotywa znalaz³a siê 
w eksploatacji zarz¹dów kolejowych wielu
pañstw. I zamiast przewidywanych maksymalnie
piêciu lat eksploatacji, na niektórych kolejach
pozosta³a w s³u¿bie przez piêædziesi¹t lat!

Sprawi³a to ³atwoœæ w eksploatacji i niezawod-
noœæ. W PKP pracowa³o 1407 parowozów ozna-
czonych seri¹ Ty2. Tu¿ po zakoñczeniu wojny
polskie fabryki kontynuowa³y jeszcze produkcjê;
150 wykonanych po wyzwoleniu lokomotyw
oznaczono seri¹ Ty42. Polskie koleje oficjalnie
zakoñczy³y ich eksploatacjê w 1991 r. Przez 50
lat s³u¿by na ziemiach polskich parowozy te pro-
wadzi³y nie tylko sk³ady towarowe, ale te¿ lokal-
ne poci¹gi osobowe, a nawet dalekobie¿ne i poœ-
pieszne! (...)
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