Z ¿ycia VPI
Szymanowski, Witkacy, Rubinstein w Zakopanem

S

towarzyszenie Polskich In¿ynierów i Techników w Austrii organizuje corocznie w ramach cyklu „Muzyka i Technika”
Koncert Noworoczny. Tegoroczny odby³ siê 24 stycznia 2012 r.
o godz.19.00 w Sali Króla Jana
III Sobieskiego w Stacji Naukowej PAN przy Boerhaavegasse
25 w 3 dzielnicy Wiednia.
Tradycyjnie zainaugurowa³ on
tegoroczny sezon kulturalny
VPI. Tak¿e i tym razem nie zawiód³ on mi³oœników muzyki klasycznej, a tak¿e wiernych fanów talentu pianistów Cezarego Kwapisza i Micha³a Bia³ka.
Prezydent VPI Józef Buczak
powita³ sta³ych bywalców i nowych goœci, a wœród nich m.in.
ministra Tadeusza Oliwiñskiego
z Ma³¿onk¹, prof. dr. hab. Bogus³awa Dybasia z Ma³¿onk¹,
pani¹ redaktor Andreê Hauer
z ORF, Jadwigê M. Hafner.
Wojtek Rogalski ze swad¹
wprowadzi³ publicznoœæ w now¹
formu³ê koncertu. Oto znaleŸliœmy siê w Zakopanem, bêd¹cym
swego czasu magicznym miejBIULETYN VPI 42 • 1

Z ¿ycia VPI
scem spotkañ bohemy nie tylko
krakowskiej. Wieczór jest d³ugi,
a dowcipna rozmowa dwóch
przyjació³ muzyków (Szymanowskiego i Rubinsteina) z ekscentrycznym pisarzem (Witkacym) staje siê pretekstem do
zaprezentowania kompozycji
Chopina, Paderewskiego, Szymanowskiego, Debussy`ego
i Chaczaturiana.
W rolê Narratora wcieli³ siê
Krzysztof Wnuk, aktor zakopiañskiego Teatru im. Witkacego. Jego ujêcie tej roli podoba³o
siê publicznoœci, o czym œwiadczy³a ¿ywa jej reakcja w trakcie
poszczególnych kwestii.
Micha³ Bia³k z w³aœciwym sobie
temperamentem i wirtuozeri¹
pokaza³ genialnoœæ dzie³ Chopina. Wykonanie Cezarego Kwapisza podkreœla³a awangardowoœæ kompozycji Szymanowskiego i ponadczasowy urok
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muzyki Schuberta. S³uchacze
zastygli zas³uchani, a oklaski
rozlega³y siê dopiero po d³u¿szej chwili, gdy cisza jeszcze
brzmia³a.
Du¿e wra¿enie wywar³y na
wszystkich œwietne technicznie
wykonane kompozycje na cztery rêce Paderewskiego i Chaczaturiana – przy okazji z dum¹
gratulujê Artystom Micha³owi
Bia³kowi i Cezaremu Kwapiszowi paŸdziernikowego debiutu w wiedeñskiej Musikverein.
Mnie najbardziej urzek³ rewelacyjnie zagrany przez Cezarego
Kwapisza utwór Debussy`ego
Reflets dans l`eau. Widzia³am,
jak z pl¹saj¹cej wody wy³ania
siê piêkny nagi Faun spêdzaj¹cy nad rzek¹ leniwe popo³udnie. Woda z dynamiczn¹
pieszczot¹ owija siê wokó³ jego
pos¹gowego cia³a, by rozpryskaæ siê wokó³ jak fontanna.

Faun znika, mo¿e nigdy go nie
by³o, zostaje tañcz¹ca w biegu
woda w ka¿dej kropelce nasycona dreszczem erotyzmu. To
nie muzyka ju¿, to metafizyka.
Owacja, kwiaty. A póŸniej dyskusje w bufecie, gdzie ogromnym powodzeniem cieszy³y siê
wytrawne wina, smalec z gruszk¹, wykwintne kanapeczki…
Cezary Kwapisz – kierownictwo
artystyczne, scenariusz: dobór
utworów i tekst narracji, tekst
programu; Bo¿ena Prochaska –
organizacja, opracowanie programu i szata graficzna; wspó³praca organizacyjna: Wojciech
Rogalski – t³umaczenie na
jêzyk niemiecki s³owa wstêpnego do programu; Krzysztof
D¹browski – dy¿ur przy wejœciu, Ania Schubert – recenzja,
bufet, Janusz Sikora – smalec.
Ania Schubert
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Koncert z okazji 150 rocznicy urodzin Claude Debussiego

W

ramach dzia³alnoœci kulturalnej – cyklu „Muzyka &
Technika” – Stowarzyszenie
Polskich In¿ynierów i Techników w Austrii w dniu 19 kwietnia, w goœcinnej Sali Polskiej
Akademii Nauk przy Boerhaavegasse zorganizowa³o koncert
poœwiêcony twórczoœci francuskiego kompozytora Claude
Debussy’ego. W programie tego fortepianowego w ca³oœci wieczoru
znalaz³ siê ca³y cykl
Images (Obrazów) francuskiego mistrza w towarzystwie dzie³ innych
kompozytorów jak Schubert, Brahms i Liszt. Wykonawcami byli Petra
Pogády i Cezary Kwapisz, dwójka artystów
z licznymi nagrodami
konkursowymi oraz dzia³alnoœci¹ koncertow¹ na
ca³ym œwiecie.
W pierwszej czêœci w wykonaniu Cezarego Kwapisza wys³uchaliœmy utworów Brahmsa,
Schuberta i wspomniany ju¿
cykl
Images
Debussiego.
Wspania³a muzyka, doskonale
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dobrana dramaturgia ca³ej
czêœci wychodz¹ca od ciemnych, melancholijnych tonów
„póŸnego” Brahmsa poprzez
rozœwietlonego, najczystszego
u Ÿróde³ swych inspiracji Schuberta do prawdziwej erupcji
barw i „joie de vivre” w Images.
Przemyœlane wykonania bez
reszty wci¹ga³y publicznoœæ

w tok narracji a wykonanie
szczególnie ostatniej pozycji
by³o godne uwiecznienia na
p³ycie.
Po przerwie Petra Pogády ujê³a
publicznoœæ niezwyk³¹ muzykal-

noœci¹, ogromnie poci¹gaj¹co
interpretuj¹c szczególnie dwie
Consolations Franciszka Liszta.
W utworze koñcz¹cym koncert
– VI Rapsodii Wegierskiej tego¿
kompozytora pokaza³a nieokie³znany wspania³y temperament
co ogromnie spodoba³o siê prominentnej tego wieczora publicznoœci.
Rozradowane audytorium otrzyma³o utwór
Claude Debussiego „En
bateu” jako bis w wykonaniu obojga artystów na cztery rêce. Ca³y
koncert zosta³ profesjonalnie zarejestrowany
przez Pani¹ El¿bietê
Wachtl co bezsprzecznie jest spraw¹ godn¹
specjalnego uznania.
Wspania³y ten wieczór
zakoñczy³ siê przy bufecie, gdzie mi³a atmosfera i zniewalaj¹cy „smalec
VPI” sprzyja³y zawieraniu nowych, wielce interesuj¹cych
znajomoœci.
Dr. G. Lasz
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Zabawa ostatkowa

21

lutego cz³onkowie VPI
i zaproszeni goœcie bawili siê na ostatkach przy akompaniamencie zespo³u “boNGoreGGAE”. Jak nazwa zespo³u
wskazuje tañczyliœmy równie¿
przy muzyce “Reggae”.
Autorem zdjêæ jest kol.
Krzysztof Zgud.
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Wspomnienia z comiesiêcznych spotkañ pi¹tkowych
Sprawozdania z odbywaj¹cych siê przewa¿nie w ostatnie pi¹tki miesi¹ca towarzyskich zebrañ VPI
zamieszczamy zasadniczo w takiej postaci, w jakiej zosta³y sporz¹dzone na bie¿¹co a wiêc bez
uwzglêdnienia up³ywu czasu do momentu publikacji i w miarê mo¿liwoœci w porz¹dku chronologicznym. Z kolejnoœci tej zosta³a wy³¹czona zabawa ostatkowa, której poœwiêciliœmy osobn¹ stronê.

Zebranie VPI 27.01.2012

N

a pierwszym tegorocznym
pi¹tkowym spotkaniu towarzyskim w siedzibie VPI obecnych by³o 19 osób – 17 nale¿¹cych do stowarzyszenia, pani
sympatyk i pani goœæ.
Prezydium
reprezentowali:
Wanda Zgud, Józef Buczak,
Stanis³aw Œwiêch, Jan Gañczarczyk i Janusz Sikora.
Cz³onkowie i kandydaci: Iwona
Król, Anna Schubert, Kasia,
Dominika Knapczyk, Monika
Rozner, Krzysztof D¹browski,
Krzysztof Gañczarczyk, Czes³aw Podwójcik, Wojtek Rogalski, Wojtek Spalony, W³adys³aw
Vytiska, Micha³ Dors.
Sympatyk: Marysia Buczak.
Goœæ: pani redaktor Andrea
Hauer z radia ORF.
Goœciem honorowym by³a zaproszona przez Stasia Œwiêcha
– tak¿e ju¿ wczeœniej na tradycyjny koncert noworoczny,
kiedy to pozna³a kulturaln¹ stronê dzia³alnoœci VPI – pani red.
Andrea Hauer z 1 programu
radia ORF. Pani redaktor zwiedzi³a nasz¹ siedzibê, uczestniczy³a w czêœci spotkania (t³umaczyli Wojtek Rogalski i Wojtek Spalony) oraz przeprowadzi³a kilka wywiadów z cz³onkami VPI, mia³a bowiem zamiar
nagraæ cykl audycji na temat polonii wiedeñskiej i austriackiej.
Nasza salka elegancko wysprz¹tana przez pe³ni¹cego
honory domu Janusza Sikorê
i udekorowana (polsk¹ flag¹)

sprawia³a niemal¿e przytulne
wra¿enie. Tu siê spotkaliœmy,
by potem przejœæ do goœcinnej
Piwnicy TAKT. Przy bardzo dobrym winie, piwie itd. spêdziliœmy mile, efektywnie i efektownie czas – rozeszliœmy siê dopiero grubo po jedenastej wieczorem.
Spotkanie prowadzi³ Prezydent
Józef Buczak. Poznaliœmy trudnoœci napotykane w pracy
i efekty dzia³añ prezydium.
Janek Gañczarczyk z synem
Krzysztofem zweryfikowali stan
osobowy cz³onków Stowarzyszenia i opracowali komputerowo aktualn¹ listê stosownie do
potrzeb. To praco- i czasoch³onne zadanie (scalenie i sprawdzenie kilku równolegle funkcjonuj¹ch list) zosta³o ju¿ szczêœliwie ukoñczone.
Prezydium spotka³o siê z radc¹
handlowym ambasady RP
w sprawie pomocy VPI w nawi¹zywaniu kontaktów na rynku
polskim przez firmy austriackie.
Mamy w naszym gronie przedsiêbiorców prowadz¹cych firmy
i w Polsce, i w Austrii maj¹cych
mo¿liwoœci udzielania takiej
pomocy. Kol. Wojtek Spalony
w d³u¿szej wypowiedzi prezentowa³ korzyœci wynikaj¹ce dla
VPI z tego rodzaju dzia³alnoœci.
Ten w¹tek dzia³alnoœci stowarzyszenia jest bardzo wa¿ny,
m.in. dodaje organizacji presti¿u i z pewnoœci¹ bêdzie kontynuowany.

Prezydium myœli te¿ o dokonaniu pewnych zmian w statucie
stowarzyszenia. Wkrótce propozycje zostan¹ przedstawione
do dyskusji tak, by walne zgromadzenie mog³o je zatwierdziæ
w paŸdzierniku.
Prezydium zastanawia m.in. siê
nad usankcjonowaniem statusu
sympatyka. Pozostaj¹c w dalszym ci¹gu elitarn¹ organizacj¹
techniczn¹ Stowarzyszenie zyska³oby grupê wspieraj¹cych
jego dzialalnoœæ przyjació³
w innych œrodowiskach.
Ca³y czas trwaj¹ prace nad
now¹ witryn¹. Wnioski i pomoc
w tej kwestii (t³umaczenia!!) s¹
mile widziane.
Dyskusja by³a niezwykle o¿ywiona, niemal wszyscy brali
w niej udzia³, wiêc pozostaje
zaprezentowaæ j¹ w du¿ym
skrócie.
Kol. Czes³aw Podwójcik zg³osi³
chêæ utworzenia Ko³a Seniorów, które krzewi³oby idee myœli
technicznej m.in. poprzez wycieczki tematyczne. Zainteresowanych prosimy o zg³oszenia.
Kol. Krzysio D¹browski zaprosi³
na 15 lutego na swój kolejny
wyk³ad o nieznanym polskim
wynalazcy. Poprosi³ te¿ o nadsy³anie tekstów oryginalnych
lub t³umaczeñ do redagowanego Biuletynu VPI.
Kol. Janek Gañczarczyk podziêkowa³ Krzysiowi za ca³okszta³t prac nad Biuletynem
VPI. Wyrazi³ te¿ aprobatê dla
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zamieszczanych w Biuletynie
tekstów Ani Schubert, które dostarczy³y mu niek³amanej rozrywki, i zaproponowa³ kole¿ance wieczór autorski.
Kol. Ania zapowiedzia³a, ¿e
przygotuje taki wieczór. Jednoczeœnie pochwali³a siê swoimi
nagrodami za opowiadania
w Konkursie Literackim im.
Marka H³aski zorganizowanym
przez Jupitera (III miejsce) oraz
w konkursie In Vino Fabula zorganizowanym przez Winotekê
Domow¹ w Polsce (cenna nagroda rzeczowa). Podziêkowa³a
te¿ kol. Maækowi Biesiekierskiemu, który zapozna³ j¹ z tematyk¹ winiarsk¹ oraz kol. Januszowi Sikorze, dziêki któremu
wpad³a na koncept opowiadania. Oba teksty w stosownym
czasie znajd¹ siê na ³amach
Jupitera i Biuletynu.
Kol. Wanda Zgud zaproponowa³a konkurs literacki dla dzieci
i m³odzie¿y. W dyskusji pada³y
g³osy, by by³a to wypowiedŸ pisemna lub mówiona dotycz¹ca
interesuj¹cej uczestników tematyki. Prosimy o dotacje finansowe i pomys³y. Przypomnia³a
te¿, ¿e osoby dokonuj¹ce t³umaczeñ na rzecz organizacji s¹
zwolnione ze sk³adki rocznej.
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Kol. Iwona Król zaproponowa³a
powrót do sprawdzonych form
informacji internetowej. Konkretna informacja dla wszystkich zrzeszonych i zainteresowanych to podstawa dzia³alnoœci Stowarzyszenia. „Tak bêdzie,
dajcie jeszcze trochê czasu” –
obieca³o prezydium.
Z wielk¹ radoœci¹ powitaliœmy
w naszym gronie piêæ nowych
m³odych wiekiem osób (cztery
wprowadzone, jedna dotar³a do
nas dziêki witrynie internetowej), z czego jedna osoba ju¿
dzia³a!
W dalszej czêœci spotkania
w grupkach rozmawialiœmy na
interesuj¹ce tematy m.in.: rynek
klap i przepustnic w realiach
gospodarki UE, s³u¿ba zdrowia
w Polsce i Austrii – szkic z natury, pierwsze kroki w zawodzie
i droga ¿yciowa in¿yniera na
konkretnym przyk³adzie osobowym, profil dzia³ania VPI.
Co oczywiste rozstawaliœmy siê
niechêtnie.

obowi¹zkowe. Przypominamy,
¿e goœcie kole¿eñstwa VPI s¹
zawsze mile widziani na naszych wszystkich imprezach.
2) Oczywiœcie w ka¿d¹ œrodê
odbywaj¹ siê otwarte robocze
zebrania prezydium o godz. 18tej.
3) Na œrodê 15 lutego zapowiedziany jest tradycyjny wyk³ad (w Stacji Naukowej PAN)
kol. Krzysia D¹browskiego
z cyklu poœwiêconego nieznanym polskim wynalazcom. Tym
razem rzecz bêdzie o Stefanie
Drzewieckim.
4) W marcu organizujemy wyjazd w góry (wyjazd w pi¹tek,
powrót w niedzielê) z atrakcyjnym programem sportowo (narty) - wypoczynkowym (spacery,
impreza). Szczegó³y w osobnym zawiadomieniu, zg³oszenia
przyjmuje Prezydium.
5) Prezydium jest otwarte na nowe pomys³y i inicjatywy! Bardzo
prosimy o zg³aszanie ich i anga¿owanie siê w ich realizacjê.

Przypominamy:
1) Co miesi¹c w ostatni pi¹tek
zapraszamy wszystkich na
godz. 18.30 na towarzyskie
spotkanie VPI. Obecnoœæ, dobre pomys³y, dobry nastrój –

Sprawozdanie sporz¹dzili
Ania Schubert
i Stanis³aw Œwiêch.

Z ¿ycia VPI
Nieznane s³awy

W

dniu 15 lutego b.r. w Centrum Naukowym PAN
w Wiedniu odby³ siê czwarty
odczyt Krzysztofa D¹browskiego z serii poœwiêconej historii
polskiej techniki. Bohaterami
odczytów s¹ polscy naukowcy,
in¿ynierowie i wynalazcy, którzy
mimo osi¹gniêæ na skalê miêdzynardow¹ s¹ w Polce ma³o
znani albo te¿ s¹ zbyt rzadko
kojarzeni z Polsk¹ i polskoœci¹.
Wszystkich przedstawionych dot¹d bohaterów ³¹czy³ te¿ g³êboki
patriotyzm i to niezale¿nie od
czasów i miejsc, w których
przysz³o im spêdziæ ¿ycie.
Lutowy wyk³ad by³ poœwiêcony
Stefanowi Drzewieckiemu, polskiemu wynalazcy i konstrukto-

rowi ³odzi podwodnych i samolowtów. Drzewiecki, urodzony
na Podolu pod zaborem rosyjskim w 1844 spêdzi³ znaczn¹
czêœæ ¿ycia w Pary¿u i w Rosji.
Oprócz konstrukcji ³odzi podwodnych i samolotów wniós³ on
znacz¹cy wk³ad do nauki opracowuj¹c i udoskonalaj¹c teoriê
œrub i œmigie³ napêdowych znan¹ obecnie jako teoria FroudeDrzewieckiego, teoriê lotu œlizgowego stanowi¹c¹ do dziœ
podstawê nauki w tej dziedzinie
i wprowadzaj¹c do nauki pojêcie modu³u œmig³a. Oprócz tego
zajmowa³ siê teoretycznie i praktycznie turbinami i wiatrakami,
by³ wynalazc¹ licznika kilometrów dla doro¿ek konnych (pra-

szczura obecnych liczników
samochodowych), automatycznego sprzêgu dla wagonów
kolejowych, przyrz¹du do automatycznego wykreœlania kursu
statków na mapach – dromografu i wielu innych urz¹dzeñ.
Zmar³ w Pary¿u w wieku 93 lat
zachowuj¹c do koñca sprawnoœæ umys³ow¹ i poœwiêcaj¹c siê
pracy naukowej.
Wieczór zakoñczy³ siê koncertem na skrzypce i fortepian
w wykonaniu Krzysztofa Kokoszewskiego, Piotra Koœcika
i Jacka Stolarczyka.
red.

zdjêcia:
Stanis³aw Œwiêch
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Modyfikacja genetyczna roœlin
Sprawozdanie z comiesiêcznego spotkania towarzyskiego VPI
Pi¹tek, 30 III 2012, godz. 19.
Piwnica TAKT, Ingen-Housz
Gasse 2.
Obecni:
Prezydium VPI:
Józef Buczak, Jan Gañczarczyk, Janusz Sikora.
Cz³onkowie VPI:
Anna Schubert, Wojciech Spalony, Ewa Napieralska,Jacek
Marsza³kowski,
Aleksander
Kordyka.
Sympatycy:
Ewa Zaj¹czkowska, Izabela
Fabiañska, Andrzej Fabiañski,
Tadeusz Salamoñski, Bronis³aw
Traczyk.
Prezydent VPI Józef Buczak
serdecznie wita³ przybywaj¹cych.
Funkcjê gospodarza z w³aœciw¹
sobie brawur¹ i dba³oœci¹
o goœci pe³ni³ Janusz Sikora.
Temat wieczoru Modyfikacja
genetyczna organizmów (roœlin)
zaproponowany przez Janka
Gañczarczyka okaza³ siê dla
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zebranych niezwykle atrakcyjny. Rzetelne (wyjaœnienie pojêæ
podstawowych), a zarazem interesuj¹ce (pokazanie zakulisowych gierek gospodarczych)
ujêcie tego zagadnienia przez
prelegenta wywo³a³o i lawinê
pytañ w trakcie wyk³adu, i o¿ywion¹ dyskusjê po nim. Ca³y
czas raczyliœmy siê przywiezionym przez Janka smacznym
ciastem (cytrynowym i z wiœni¹)
– ciastem jeszcze upieczonym
w ca³oœci ze sk³adników nie
modyfikowanych genetycznie.
Stoliki zestawiliœmy razem i w
takim, niemal¿e rodzinnym, kameralnym gronie do wczesnonocnych godzin gwarzyliœmy
sobie przy wyœmienitym winie
i innych napitkach, z których
wyró¿niæ nale¿y oryginalne
piwo przyniesione przez Olka
Kordykê. Niechêtnie rozstawaliœmy siê, umawiaj¹c siê na
kolejne spotkanie i ¿ycz¹c
sobie WESO£YCH ŒWI¥T!
Ania Schubert

Z ¿ycia VPI
Wêdrówka rowerowa wzd³u¿ Nysy i Odry

D

nia 27 IV 2012 o godz. 19
w piwnicy TAKT odby³a siê
audiowizualna prelekcja-reporta¿ z zesz³orocznej wêdrówki
rowerowej wzd³u¿ rzek granicznych – Nysy i Odry.
Nysa £u¿ycka ma swoje Ÿród³a
na terenie Czech, niedaleko
miasta Liberec, dok¹d nasi prelegenci (Ela Wachtl i Zygmunt
Brzeziñski) dojechali poci¹giem z Wiednia. Trasa rowerowa wiod¹ca a¿ do wyspy Uznam i s³awnych nadmorskich
kurortów jest niezmiernie interesuj¹ca. Odwiedzane miasta
daj¹ œwiadectwo bogatej historii
tych rejonów, a wspania³a przyroda œwiadczy o m¹droœci
mieszkañców troszcz¹cych siê
o jej zachowanie.
G³ówna trasa rowerowa wiedzie
po stronie niemieckiej, a na
kilku odcinkach mo¿na wybraæ

alternatywn¹ trasê po stronie
polskiej. Alternatywa polega na
jeŸdzie bocznymi drogami samochodowymi o z³ej nawierzchni i braku drogowskazów dla
rowerzystów. Trzeba wiêc wróciæ na zadban¹ i dobrze oznaczon¹ trasê po stronie niemieckiej, gdzie na ka¿dym kroku
odczuwa siê przychylne nastawienie i zainteresowanie wêdruj¹cymi rowerzystami. Równie¿ otwarcie granicy jest
odbierane pozytywnie; rozwija
siê wspó³praca pomiêdzy miastami po obydwu stronach i to
zarówno turystyczna jak i kulturalna. W niemieckich restauracjach przygranicznych jad³ospisy s¹ dwujêzyczne i mo¿na
p³aciæ z³otówkami. Ta dwujêzycznoœæ jest nowa. Dwujêzycznoœæ, która istnia³a tam od
dawna jest zwi¹zana z mniej-

szoœci¹ narodow¹ £u¿yczan
zamieszkuj¹cych tereny na
zachód od Nysy £u¿yckiej
i dalej na pó³noc jeszcze trochê
wzd³u¿ Odry. Oko³o 3/4 trasy
rowerowej przebiega przez
£u¿yce, gdzie wszêdzie mo¿na
spotkaæ dwujêzyczne nazwy
miejscowoœci i ulic.
Autorzy prelekcji starali siê
mo¿liwie dobrze zdjêciami, filmami, podpisami i komentarzem udokumentowaæ ten ciekawy sposób poznawania Europy i chyba im siê to uda³o, s¹dz¹c z interesuj¹cych pytañ
i d³ugich rozmów (przy winie
i przy smako³ykach przygotowanych przez panie Bo¿enê
Prochaska i Elê Cho³kowsk¹).
Ela Wachtl
zdjêcia: Ela Wachtl
i Zygmunt Brzeziñski
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Sympozjum dla Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP

D

nia 23.04.2012 w Wydziale Promocji Handlu
i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu, 1130
Wiedeñ, Titlgasse 15 o godz. 16.00 rozpoczê³a
siê konferencja na temat „Innowacyjne rozwi¹zania w obszarze ochrony œrodowiska w austriackich gminach uzdrowiskowych – doœwiadczenia firm i organizacji austriackich”.
Konferencjê zorganizowa³o Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników w Austrii we wspó³pracy z Wydzia³em Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady
RP w Wiedniu w ramach d³ugofalowego projektu
Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.
Wziê³o w niej udzia³ 17 osób, uczestnicy wyjazdu
studyjnego, organizatorzy oraz zaproszeni goœcie.
Koordynatorem organizacji konferencji, podobnie jak dwustronnych kontaktów VPI z SGU, by³a
kol. Wanda Zgud czuwaj¹ca tak¿e nad przebiegiem ca³ej wizyty przedstawicieli SGU w Austrii.
Konferencjê otworzy³ (w jêzykach niemieckim
i polskim) prezydent VPI DI Józef Buczak, który
serdecznie powita³ wszystkich jej uczestników.
Nastêpnie mgr Jerzy Jêdrzejewski, I Radca, Kierownik Wydzia³u Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Wiedniu w ciekawej prezentacji
przedstawi³ (po polsku i niemiecku) Mo¿liwoœci
kooperacyjne i inwestycyjne dla polskich i austriackich przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w obszarze
ochrony œrodowiska. By³a to rzeczowa analiza
aktualnego stanu kooperacji pomiêdzy Austri¹,
a Polsk¹ i przedstawienie dzia³añ Wydzia³u Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu na rzecz polskich i austriackich podmiotów
gospodarczych.
Wyst¹pienie to stanowi³o doskona³e wprowadzenie w temat konferencji – mocno osadzone
w realiach ekonomicznych pokazywa³o tak¿e
perspektywiczne kierunki rozwoju aktywnoœci
jednostek gospodarczych obu pañstw w zakresie
ochrony œrodowiska.
Z Aktualnym stanem ochrony œrodowiska w polskich gminach uzdrowiskowych zapozna³ zebranych Prezydent miasta Ko³obrzegu, cz³onek zarz¹du SGU RP Janusz Gromek. Jego obszern¹
i dowcipn¹ prezentacjê promuj¹c¹ polskie uzdrowiska na przyk³adzie Ko³obrzegu t³umaczy³ na
niemiecki DI Andrzej Tombiñski.
Zdjêcia Krzysztof Zgud
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Gmin Uzdrowiskowych RP
Ochrona œrodowiska w austriackich gminach
uzdrowiskowych – uwarunkowania prawne to temat informacji, któr¹ przedstawi³ dyrektor stowarzyszenia Österreichische Kur- und Heilbäderverband Dr. Kurt Kaufmann, zwracaj¹c uwagê na
niezwykle restrykcyjne wymogi szeroko rozumianej higieny stawiane austriackim uzdrowiskom.
Na jêzyk polski t³umaczy³a DI Anna Lato.
Mag. Stephan Fickl reprezentuj¹cy Österreichische Energieagentur (AEA) w referacie Klima:aktiv struktura przemian zapozna³ wszystkich
z dzia³alnoœci¹ organizacji klima:aktiv powsta³ej
z inicjatywy austriackiego Ministerstwa Ochrony
Œrodowiska. Celem strategii klimatycznej tej organizacji jest redukcja emisji C02, wzmocnienie
gospodarki austriackiej i lokalnych inicjatyw ekologicznych, a co za tym idzie poprawa jakoœci ¿ycia. Ten niezwykle kszta³c¹cy referat na jêzyk
polski t³umaczy³ DI Andrzej Tombiñski.
Praktyczn¹ realizacjê za³o¿eñ klima:aktiv w wyst¹pieniu Programy pod patronatem organizacji
klima:aktiv – klimatyczno-energergetycznie regiony modelowe – „gminy e-5” przedstawi³ kierownik filii e5 Österreich, Energiewirtschaft & politik, Österreichische Energieagentur - Austrian
Energy Agency Mag. DI Dr. Heimo Bürbaumer.
Jest to program systemu zarz¹dzania jakoœci¹
w zakresie ochrony œrodowiska wdra¿any na
poziomie gminy. Na jêzyk polski t³umaczy³a DI
Anna Lato.
Dotacje dla gmin (w³¹cznie z gospodark¹ wodn¹
siedlisk i gospodark¹ odpadami) to powa¿ny
i wa¿ny temat, który w przystênej formie omówi³
DI Thomas Kopf reprezentuj¹cy Kommunalkredit
Public Consulting GmbH. Na jêzyk polski t³umaczy³ DI Ryszard Kijek.
Z kolei niezwykle interesuj¹ca prezentacja Wystêpowanie i sk³ad chemiczny wód mineralnych
na terenie Austrii, któr¹ pokaza³ Hofrat Mag. Dr.
Gerhard Hobiger, kierownik FA Geochemie, Geologische Bundesanstalt, mia³a wymiar niemal naukowy. Dostaliœmy te¿ mapki i broszury ilustruj¹ce
temat. Na polski t³umaczy³a DI Barbara Vecer.
Micha³ Kurczyñski przedstawiciel firmy Biogest
Energie und Wassertechnik GmbH na Polskê
w formie wyk³adu interaktywnego w jêzyku polskim uj¹³ temat Biogazownie – przyk³ady referencyjne firmy Biogest, budz¹c ¿ywe zainteresowanie s³uchaczy.
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Przemys³owe technologie produkcji biogazu:
zgodne z ochron¹ œrodowiska przetwarzanie
odpadów biologicznych oraz pozyskiwanie energii ze Ÿróde³ odnawialnych to temat prezentacji,
któr¹ pokazali Martin Bauer, Produkt Manager
HEAT Bioenergy oraz Mag. Richard Kravarik,
dyrektor handlowy i dyrektor filii HEAT Poland
Sp. z o.o. Te pe³ne technicznych szczegó³ów wyst¹pienia na jêzyk polski t³umaczy³ DI Andrzej
Tombiñski.
Niezwykle ciekawy okaza³ siê ostatni zaplanowany referat Oczyszczanie powietrza z zawartoœci
szkodliwych i filtracja œcieków – prezentacja firmy
Biofiltair. Ing. Wilhelm Meduna z Firmy Biofiltair
w sposób rzeczowy, ale zrozumia³y dla laika
wyjaœni³ prawne i techniczne aspekty funkcjonowania produktów reprezentowanej przez siebie
firmy. Na jêzyk polski t³umaczy³ DI Andrzej
Tombiñski.
Poza programem wyst¹pi³ przedstawiciel
Platformy Gospodarczej Górny Œl¹sk – Górna
Austria z Linzu, który w kilku zdaniach omówi³ jej
dokonania i zamiar rozszerzenia dzia³alnoœci na
Ma³opolskê. Na jêzyk polski t³umaczy³ DI Andrzej
Tombiñski.
Prezydent VPI DI Józef Buczak podziêkowa³
referentom, a przede wszystkim koordynatorce
organizacyjnej konferencji Wandzie Zgud, któr¹
zebrani uhonorowali gromkimi oklaskami. Gospodarz konferencji Radca mgr Jerzy Jêdrzejewski do³¹czy³ do tych podziêkowañ i zaprosi³
wszystkich do bufetu i na rozmowy w kuluarach.
Uczestnicy studyjnego wyjazdu mieli równie¿
(w godzinach przedpoludniowych) okazjê zwiedzenia spalarni œmieci we Wiedniu.
Anna Schubert
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Gmin Uzdrowiskowych RP
Wody mineralne w Austrii. Sk³ad chemiczny i ich wystêpowanie.
Odczyt HR. dr. Gerharda Hobigera dn. 23.04.2012 w Wiedniu.
(z t³umaczeniem, wstêpem i streszczeniem DI Barbary Vecer) VPI

O

dczyt zosta³ wyg³oszony
w czasie konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Polskich In¿ynierów w Austrii (VPI), pod patronatem Wydzia³u Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu, w ramach wspó³pracy i dla Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP (SGU). Organizacjê
konferencji i pobytu delegacji
SGU w Austrii przejê³a z du¿ym
zaanga¿owaniem i sukcesem
kol. Wanda Zgud.
Tematem spotkania by³o „Innowacyjne rozwi¹zania w dziedzinie ochrony œrodowiska w austriackich uzdrowiskach. Doœwiadczenia austriackich przedsiêbiorstw i organizacji zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska”.
O istotnej roli wody w ¿yciu
cz³owieka nie musi siê nikogo
przekonywaæ. Dlatego zorganizowanie tej konferencji uwa¿am
za du¿e osi¹gniêcie ze strony
VPI i organizatorów, a temat
wód mineralnych dla mnie geologa – za szczególnie interesuj¹cy. Tak¿e udzia³ w konferencji
naukowca ze strony Austriackiej
S³u¿by
Geologicznej
w Wiedniu jako obowi¹zkowy.
Dr. G.Hobiger prowadzi³ swój
odczyt w oparciu o przezentacjê w „Power point”, której autorami sa tak¿e nasi koledzy HR
Dr. Walter Kollmann (+) i DI
Siavaush Schadlu.
Zagadnienie wód termalnych
i mineralnych wi¹¿e siê z nastêpuj¹cymi dziedzinami – z kultur¹ k¹pieli i higieny, zastosowaniem k¹pielisk i wód pitnych

do celów leczniczych (balneologia), z hydrogeologi¹, z hydrochemi¹ i z legendami.
U¿ywanie wód mineralnych
i termalnych do picia i k¹pieli
siêga orientalnej kultury narodów. PóŸniej przejêli te zwyczaje Grecy, nastêpnie Rzymianie.
W XVI wieku zajmuje siê tym
problemem Theophastus z Hohenheim (Paracelius), który po
raz pierwszy zwraca uwagê na
skuteczne dzia³anie wód. W XVIII
wieku brak jest kultury k¹pielowej, gdy¿ ogólnie unikano wody. Obecnie mamy odwrotne
tendencje – wzmo¿one propagowanie wellness, kuracji, wypoczynku i sportu zwi¹zanego
z wod¹.
Znany slogan w turystycznej
Austrii g³osi: prosto z nart do termy!
Wody termalne i mineralne s¹
to specjalne wody gruntowe,
które przez swoje charakterystyczne w³aœciwoœci jak temperatura, zapach, smak dzia³anie
lecznicze, ju¿ w staro¿ytnoœci
zwróci³y na siebie uwagê.
Charakterystyka i ocena wód
prowadzi
do
wyró¿nienia
i wprowadzenia nazewnictwa
wód np. termalne, siarkowe,
gorzkie, (kwaœne) szczawy, alkaliczne, truj¹ce np. „Giftbründl”
w Karyntii (woda z arsenem
w sztolni).
Uznanie chemii za naukê przyrodnicz¹ prowadzi do oceny
tych wód i ich sk³adu chemicznego. Okreœlenie wód drog¹
analizy chemicznej dawa³o mo¿liwoœæ ich charakterystyki za
pomoc¹ ró¿nych metod: tabelarycznego oznaczenia soli, kla-

syfikacji wg. J. Knetta (1924 r.),
okreœlenia wg. rodzaju wody lub
dok³adnej analizy sk³adu chemicznego.
Okreœlanie parametrów i charakterystykê wód przy u¿yciu
tabeli soli opisuje J. L. Canaval
w Roczniku Muzeum w Karyntii
z 1862 r.
Inny rodzaj skomplikowanej klasyfikacji wg. sk³adników g³ównych, drugorzêdnych czêœci
sk³adowych, koncentracji i fizycznych w³aœciwoœci, np. temperatura, przeprowadza dr. Józef
Knett , publikuj¹c j¹ w 1924 r.
w opisie austriackich uzdrowisk
i zróde³ leczniczych. Jednak
metoda ta nie przyje³a siê.
Nazwê rodzaju wody tworzy siê
wymieniaj¹c kolejno wszystkie
jony posiadaj¹ce równowa¿niki
o stê¿eniu przekraczaj¹cym
20%, najpierw kationy, a potem
aniony wg. ich malej¹cych wartoœci.
Przyk³adowo: Ÿród³o Preblauer
(Paracelsius Quelle):
Na2HCO3, typ wody wodorowêglanowej sodu tzw. szczawa;
Ÿród³o w Mödlingu: Ca Mg SO4typ wody siarczkowej wapienno-magnezowej.
Nowoczesne analizy laboratoryjne obejmuj¹:
- okreœlanie anionów: Cl-, NO3-,
SO4-2 i F- chromatografia jonów
(z doln¹ granic¹ oznaczeñ ppm),
- PO4-3, NO2-, NH4-, S2-: m. fotometrii (d. gr. oznaczeñ ppb),
- HCO3-: metod¹ miareczkowania,
- kationy i metale ciê¿kie: IPC MS masenspektometrii (d. gr.
oznaczeñ ppt),
- okreœlanie organicznych subBIULETYN VPI 42 • 15
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stancji metod¹ chromatograficzn¹.
Podstawy prawne.
W Austrii istnieje prawo dotycz¹ce wystêpowania wód leczniczych i uzdrowisk dla ka¿dego z krajów zwi¹zkowych z wyj¹tkiem Vorarlbergu (Ustawy
ramowe dla ca³ej Austrii zosta³y
zast¹pione przez BGBl. 165I
2002).
Dla wód mineralnych i Ÿródlanych istnieje ustawa BGBl.II.
309|1999.
Ustawa dla wód leczniczych
i uzdrowisk okreœla m. in.:
- definicje naturalnego wystêpowania wód leczniczych (³¹cznie
ze Ÿród³ami leczniczymi),
- warunki uznania Ÿród³a za
lecznicze,
- czêstotliwoœæ wykonywania
analiz,
- parametry zawarte w analizie
- okreœlenie typu wody.
Kryteria uznania Ÿród³a za lecznicze (przepisy Dolnej Austrii §
3):
- wystarczaj¹ca wydajnoœæ
Ÿród³a,
- specyficzne w³aœciwoœci
sk³adników leczniczych wykazywane ju¿ w ma³ej iloœci wody,
- woda Ÿródlana, wykazuj¹ca,
lub zezwalaj¹ca na prognozê,
(bez zmiany jej naturalnego
sk³adu), naukowo potwierdzonej dzia³alnoœci leczniczej.
Dla uznania Ÿród³a za lecznicze, musi ono wykazywaæ specyficzne w³aœciwoœci lub zawieraæ substancje w nastêpuj¹cych
minimalnych iloœciach (Ustawa
Dolnej Austrii):
- minimum 1 g rozpuszczonych
sta³ych substancji w 1kg wody
lub
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- sta³¹ temperaturê min. 20°C
przy ujœciu Ÿród³a lub
- minimaln¹ zawartoœæ naturalnego wolnego dwutlenku wêgla
przy ujœciu Ÿród³a, która powinna wynosiæ 250 mg dla wód pitnych leczniczych, lub 1000 mg
dla wód k¹pielowych leczniczych w 1 kg wody Ÿródlanej lub
- niezale¿nie od ca³kowitej mineralizacji minimaln¹ iloœæ farmakologicznie
dzia³aj¹cych
substancji sk³adowych, która
powinna wynosiæ dla:
- Ÿród³a z ¿elazem: Fe =
10mg/kg,
- z jodem: powy¿ej 1 mg/kg,
- z siarczanami: miareczkowana siark¹ powy¿ej 1 mg/kg,
- z radonem (Rn):
dla wód pitnych: Rn/100 x 109
Curie (c)/kg,
dla k¹pieli: Rn/10 x 109 Curie
(c)/kg.
Za Ÿród³o lecznicze uznaje siê
te wody (§ 7), które wykazuj¹
nastêpuj¹ce w³aœciwoœci:
- Ÿród³a posiadaj¹ce przynajmniej 1 g rozpuszczonych
zwi¹zków soli mineralnych w 1
kg (dcm3) wody oraz objêtoœciowo przynajmniej 20 miliprocent jonów, podaj¹c najpierw
kationy, potem aniony wg. malej¹cych wartoœci,
- Ÿród³a o sta³ej temp., min.
20°C, okreœlane jako termy,
- Ÿród³a z farmakologicznym
dzia³aniem pewnej substancji
(...) niezale¿nie od ca³kowitej
koncentracji, mog¹ mieæ nazwê
pochodz¹c¹ od tej substancji,
np. wody z radonem (...) mog¹
byæ okreœlane jako radioaktywne,
- Ÿród³a zawieraj¹ce ma³e iloœci
wolnego dwutlenku wêgla mog¹ byæ okreœlane jako kwaœne
wody pitne lub szczawy,

- wody s³one zawieraj¹ce
conajmniej 240 milival sodu lub
jonów chloru (min. 5,5 g sodu
i 8,5 g jonów chlorku) na kg
wody, mo¿na okreœliæ jako Ÿród³a s³one lub solanki.
Zarz¹dzenie dla wód mineralnych i Ÿródlanych (BGBl. II/309/
1999) §1, reguluje transport naturalnych wód mineralnych
i Ÿródlanych w opakowaniach
przeznaczonych dla dostawy
dla konsumentów.
Naturalne wody mineralne
musz¹ spe³niaæ nastêpuj¹ce
warunki:
- pobór wody mineralnej bierze
swój pocz¹tek w z³o¿u wody
znajduj¹cym siê w warstwach
podziemnych, chronionych przed
jakimikolwiek zanieczyszczeniami, pobieranej z jednego lub
wielu naturalnych lub sztucznych ujêæ Ÿróde³ wykazuj¹cych
podobn¹ charakterystykê:
- wykazywaæ pierwotn¹ czystoœæ,
- posiadaæ okreœlony rodzaj
zwi¹zków mineralnych, pierwiastków œladowych lub innych
sk³adników oraz okreœlone oddzia³ywanie fizjologiczno-od¿ywcze,
- sk³ad, temperatura i inne znacz¹ce w³aœciwoœci musz¹ pozostaæ w granicach naturalnych
odchyleñ, a w szczególnoœci
nie powinny zmieniaæ swojej
wartoœci.
Na zlecenie Ministerstwa ¯ycia
(Lebensministerium), Geologische Bundesanstalt (Federalny
Zak³ad Geologiczny) w Wiedniu, opracowa³ Mapê Wód Termalnych i Mineralnych w Austrii
w skali 1:1 mln, opublikowan¹
w Atlasie Hydrologicznym
Austrii.

Gmin Uzdrowiskowych RP
Ta drukowana wersja zawiera
mapê przegl¹dow¹ Austrii ze
z³o¿ami wód termalnych i mineralnych oraz arkusz z objaœnieniami do niej.
Równoczeœnie zosta³a utworzona wersja cyfrowa z baz¹ danych dla poszczególnych z³ó¿
wód.
Wymaganymi kryteriami dla
wód do wprowadzenia do w/w
mapy stanowi³y: temperatura,
mineralizacja, przynajmniej jeden specyficzny sk³adnik, publikacja o z³o¿u w literaturze oraz
znajomoœæ dystrybuowanej wody mineralnej .
Klasyfikacja wód wg. temperatury wyró¿nia:
- wody termalne: powy¿ej 20°C
przy ujœciu Ÿród³a (symbol czerwony),
- wody o s³abym wp³ywie geotermicznym: poni¿ej 20°C (symbol fioletowy),
(wody te nie s¹ zale¿ne od
rocznych wahañ œrednich temperatur wód podziemnych),
- wody podziemne bez geotermicznego wp³ywu: poni¿ej 20°
C (symbol niebieski), pokazuj¹ce zale¿noœæ od rocznej œredniej temp. wód podziemnych.
Rodzaju ujêcia wód: Ÿród³a,
otwory wiertnicze i studnie,
studnie artezyjskie (rys. 1);
mineralizacji:
- woda mineralna powy¿ej 1000
mg/kg substancji rozpuszalnych, ³¹cznie z gazem rozpuszczonym w wodzie,
- woda akratopedy: poni¿ej
1000 mg/kg substancji rozpuszczalnych ³¹cznie z gazem
rozpuszczonym w wodzie.
W sumie mapa objê³a 318 ujêæ
wód przy rozpracowaniu wyników 187 analiz (w wiêkszoœci
pochodz¹cych z Karyntii).

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3
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Porównuj¹c iloœci z³ó¿ wodnych
poszczególnych krajów zwi¹zkowych mo¿na stwierdziæ, ¿e
najwiêcej z nich wystêpuje
w Styrii (80), Karyntii (72) i Burgenlandzie (42).
Z wyró¿nionych rodzajów ujêæ
w Austrii najwiêcej jest Ÿródlanych (192), potem artezyjskich
(72), a na otwory wiertnicze
i studnie przypada 54 (rys. 2).
Wystêpowanie ujêæ w krajach
zwi¹zkowych (rys. 3):
Wykaz Ÿróde³ w Austrii wg. temperatury kszta³tuje siê nastêpuj¹co (rys. 4):
bez wp³ywu geotermicznego: 186
pod wp³ywem geotermicznym: 40
termy: 90
Na zakoñczenie prelegent zaprezetowa³ grafikê ilustruj¹c¹
iloœciowo rodzaje wód wystêpuj¹cych w Austrii (rys. 5):
Wody wodoro-wêglanowe ziemno-alkaliczne (Ca.Mg), szczawy,
szczawy ¿elaziste, Ÿród³a wód
siarkowych, wody ¿elaziste, w.
¿elazowo-siarczkowe, w. alkalohalogenowe, w. z zawartoœci¹
arsenu, w. ziemno-alkaliczne
(Ca,Mg) z X-jonami, wody alkaliczne, w. z okreœleniami ogólnymi, w. bez okreœleñ.
Ze wzglêdu na objêtoœæ artyku³u, pomijam dwie tablice dotycz¹ce dopuszczalnych wartoœci
i kryteriów dla wód naturalnych
jak i granicznych wartoœci czêœci sk³adowych tych wód. Przyk³adowo naturalna woda mineralna zwana siarczkow¹ powinna zawieraæ co najmniej 200
mg/l SO4, a dla pierwiastków
œladowych np. dla selenu granica ta le¿y poni¿ej 0,010 mg/l.
Barbara Vecer
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Rys. 4

Rys. 5

Dzia³alnoœæ naszych kolegów
In¿ynier w teatrze
Szanowna kole¿anko i szanowny kolego
oraz wszyscy bliscy jak równie¿ czytelnicy
naszego biuletynu.
Chcê siê podzieliæ moj¹ wielk¹ radoœci¹.
Moja radoœæ mo¿e wyp³ywaæ z tego, ¿e
oprócz dumy bycia polskim in¿ynierem
mo¿na znaleŸæ czas na humanistyczne zajêcie i te¿ mieæ ogromny powód do radoœci.
Otrzyma³em spontanicznie rolê w grupie
teatralnej LAIENTHEATER WEIDLING.
Oryginalna sztuka to: Pension Schöller
i przerobiona na Pension Weindling
Moja rola to:
Wilchelm Lenardi – Weltreisender ³owca
lwów w przedstawieniu Weidlinger
Odby³o siê ju 8 przedstawieñ i zebraliœmy
pochwa³y.
Jest przerwa i we wrzeœniu odbêd¹ siê
kolejne spektakle.
Na pewno bêdê chcia³ to szeroko rozg³osiæ.
Na stronie internetowej: www.laientheaterweidling.net mo¿esz zobaczyæ wiêcej.
Osobiœcie s³u¿ê ka¿d¹ informacj¹:
Janusz Sikora
Tel. 0699 115 122 40
j.arokis@aon.at

W tym miejscu mo¿e siê znaleŸæ
Twoja reklama.
Zapraszamy.
BIULETYN VPI 42 • 19

K¹cik techniczny
Źródła geotermalne dostawcą energii dla miasta Wiednia
W 22. dzielnicy Wiednia na
terenach dawnego lotniska
Aspern na głębokości 5.000
metrów znajdują się wodonośne warstwy skalne. Zawarta
w nich woda termalna o temp.
150°C będzie pozyskiwana do
zaopatrzenia Wiednia w gorącą
wodę i ciepło. Oczekiwana wydajność źródła wynosi do 120
l/sek. W wymienniku ciepła
z wody termalnej zostanie przejęta energia cieplna i zasili sieć
centralnego ogrzewania. Aby
zamknąć naturalny obiegu wody w ziemi schłodzona woda
termalna będzie wpompowywana przez zwrotny odwiert na
głębokość 3.600 metrów. W ten
sposób utworzony zostanie odnawialny cykl pozyskiwania
energii.
Klasyczny system „geotermalnego dubletu” składa się z dwóch
pionowych otworów oddalonych
od siebie na odpowiednią odległość.
W Aspern obydwa nawierty:
inicjujący oraz zwrotny wykonywane są w jednym miejscu.
Pierwszy otwór będzie prowadzony na głębokość 5.000 m
i ma około 60 cm średnicy, przy
czym przekrój zwęża się ku
dołowi. W tym samym miejscu,
w odległości 10 m, będzie wywiercony drugi otwór na głębokość 3.600 m. Ponieważ otwory
rozchodzą się pod ziemią, miejsca poboru i oddania wody
bêd¹ również oddalone od siebie około 2 km w kierunku
poziomym.
Projekt geotermalnej ciepłowni
w Aspern jest przeznaczony do
zastosowania w klimacie Wiednia i przyniesie w przyszłości
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mieszkańcom miasta całkowicie nową infrastrukturę energetyczną. To korzystne ukształtowanie geologiczne obszaru
Wiednia pozwala za pomocą
hydrotermalnej geotermii na
pozyskiwanie bardzo łagodnej
formy energii. Oznacza to, iż
nie ingeruje się sztucznie, lecz
jedynie bierze to, co daje natura, a mianowicie gorącą wodę
termalną.
Ciepłownia geotermalna w Aspern będzie dostarczała około
40 MW energii a więc do 60%
więcej niż jakikolwiek porównywalny zakład w Austrii.
Aspern jest również pierwszym
projektem hydrotermalnym do
geotermalnego uzyskiwania energii z podziemnych rezerwuarów
wody w okolicach Wiednia
w niecce wiedeńskiej (tzw.
„Wiener Becken”) gdyż przewiduje się, że istnieją tu ogromne
potencjały energii. Energia geotermalna jest jedną z najbardziej innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska metod zaspokojenia potrzeb energetycznych.
Po wykonaniu wstępnych prac
przygotowawczych ciepłownia
w Wiedniu postawiła na początku 2012 roku 45-metrową wieżę
wiertniczą dzięki której do jesieni 2012 dotrze do głebokości
5.000 m gdzie podejrzewane
jest istnienie wód termalnych.
W tym samym miejscu do końca 2012 roku powstanie drugi
odwiert którym póżniej schłodzona woda termalna będzie
odprowadzana do ziemi na
głebokość 3.600 m.
Koszt tej geotermalnej inwestycji wyniesie 45 mln euro. Już

od roku 2014 energia pozyskiwana z wód termalnych będzie
mieć za zadanie pokrycie zapotrzebowania na energię cieplną dla ponad 40.000 mieszkań
i firm z obszaru Aspern oraz
całego Wiednia.
Pozwoli to uniknąć zbędnej produkcji 130.000 ton CO2. Zaopatrzenie w energię pochodzenia geotermalnego jest nie tylko
neutralne jeśli chodzi o produkcję CO2, lecz także stabilne
cenowo. Ponadto energia ta
jest w pełni niezależna od wpływów zewnętrznych, takich jak
wiatr czy słońce oraz może być
pozyskiwana na miejscu.
Przyjazne źródła pozyskiwania
energii stanowią przyszłość
energetyki. Regionalne projekty
ochrony klimatu odgrywają coraz większą rolę. Budowa geotermalnej ciepłowni w Aspern
spowoduje, iż udział energii
odnawialnej w sieci ciepłowniczej Wien Energie wzrośnie do
20%. Model wiedeński czyli
kombinacja produkcji prądu
oraz ciepła poprzez tzw. skojarzoną gospodarkę energetyczną
łączącą wydajne elektrownie
gazowe oraz spalarnie śmieci
pozwala od dawna w sposób
przyjazny dla środowiska na
produkcję prądu i energii cieplnej za rozsądną cenę. Ciepłownia w Aspern jest ważnym krokiem w realizacji projektów
Smart Energy oraz Smart City
Wien. Wiedeń, jako miasto
o największym zapotrzebowaniu w energię w Austrii, we
właściwym momencie obrał
kurs na zrównoważoną przyszłość energetyczną. Geotermia wpasowuje się doskonale

Z ¿ycia EFPSNT
w koncepcję wzrostu znaczenia
energii odnawialnej w ogólnej
produkcji energii. Tym projektem Miasto Wiedeń wybiega
w przyszłość, w której długotrwałe wykorzystanie nośnika
energii odgrywa decydującą rolę. Wraz z tą geotermalną inwestycją znacznie zwiększa się
znaczenie odnawialnej energii.
Odnawialne metody pozyskiwania energii, takiej jak energia
geotermalna stanowią dziedzinę gospodarki o znacznym potencjale wzrostu, gdyż oszczędzają zasoby i są przyjazne dla
środowiska. Ponadto geotermia
jest wydajna, pewna i korzystna
cenowo, co czyni ją idealnym
dostawcą energii w przyszłości.
Zwłaszcza teraz, kiedy gospodarka jest słabsza takie inwestycje są bardzo potrzebne.
Znajomość techniki wiertniczej
jest kluczem do wykorzystania
energii geotermalnej. Podczas
wydobywania wodyz głębokości
nie powstaną żadne sztuczne
rysy, które mogłyby być przyczyną zwiêkszonej aktywności
sejsmicznej. Nie jest ona
wprawdzie odczuwalna, lecz
pomimo tego jest mierzona najbardziej czułymi urządzeniami.
Całe przedsięwzięcie jest dokładnie przebadane naukowo.
Podczas budowy oraz w czasie
eksploatacji są na bieżąco prowadzone obserwacje i kontrola
przy pomocy pomiarów sejsmicznych prowadzonych przez
Politechnikę Wiedeńską. Na
miejscu znajduje się pięć stacji
sejsmicznych.

Sympozjum poœwiêcone ochronie
przeciwpowodziowej
W dniach 28-30 marca br.
odby³o siê Europejskie Sympozjum pt. „Wspó³czesne problemy ochrony przeciwpowodziowej” zorganizowane przez
SITPF we wspó³pracy z Wroc³awsk¹ Rad¹ FSNT NOT, Stacj¹ Naukow¹ PAN w Pary¿u
oraz Stowarzyszeniem „LoireVistule”. Mia³o ono miejsce
w Pary¿u w Stacji Naukowej
PAN oraz w IRD i w DREAL
Centre w Orleanie.
Sympozjum zosta³o zorganizowane pod honorowym patronatem Parlamentu Europejskiego
a wsparcia udzieli³y: Ambasada
RP w Pary¿u, miasto Wroc³aw
a tak¿e EFPSNT. ¯yczenia
owocnych obrad i sukcesów
gratuluj¹c Stowarzyszeniu tej
inicjatywy, przes³ali: Pan Maciej
Klimczak, Podsekretarz Stanu
z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, JE Tomasz Or³owski, Ambasador RP
we Francji oraz prof. Micha³
Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk.
W Sympozjum wziê³o udzia³
w sumie ponad 80 specjalistów
z Francji, Polski, Czech, Rumunii i Austrii. Wyg³oszono 38 refe-

ratów stoj¹cych na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. W dniu 28 marca odby³a
siê sesja plenarna, natomiast
dnia nastêpnego, równoleg³e
sesje tematyczne: „Planowanie
i prewencja w ochronie przed
powodzi”, „Aspekty techniczne
w ochronie przed powodzi”,
„Modelowanie procesów powodziowych” i „Zarz¹dzanie kryzysowe, dzia³ania operacyjne,
doœwiadczenia na przyk³adzie
zdarzeñ powodziowych”.
Zosta³y zorganizowane dwie
debaty okr¹g³ego sto³u pod
wspólnym has³em „Jak ¿yæ
z powodziami?”, ukierunkowane na dwa zagadnienia „Kompleksowe, innowacyjne i ekonomiczne zarz¹dzanie ochron¹
przeciwpowodziow¹ na skalê
krajow¹ i europejsk¹” oraz „Aspekt techniczny i technologiczny ochrony przeciwpowodziowej”. Wykaza³y one zbie¿noœæ
problemów wœród przedstawicieli krajów obecnych na Sympozjum a tym samym na mo¿liwoœci wspó³pracy miêdzynarodowej.
Piotr Lapinski

Opracowanie: Józef Buczak
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Rozrywka
P³ynna mi³oœæ
Sobotnie czerwcowe popo³udnie chwyci³o mnie
w swoje upalne objêcia, kiedy tylko wysz³am
z domu. Przede mn¹ d³uga droga, ale zale¿a³o
mi na tej imprezie – mog³am tam poznaæ wszystkich cz³onków stowarzyszenia. Tak¹ mia³am nadziejê.
Do Wiednia przyby³am niedawno, w³aœciwie nie
mia³am tu znajomych. W internecie znalaz³am
zaproszenie na degustacjê win organizowan¹
przez Klub Polskich Winiarzy w Austrii skupiaj¹cy
producentów i dystrybutorów tego szlachetnego
trunku. No i tak siê zaczê³o. Powodowana jakimœ
bli¿ej nieokreœlonym impulsem postanowi³am
zapisaæ siê do tej hermetycznej organizacji.
Okaza³o siê, ¿e moja osoba jest tu mile widziana.
- Potrzebujemy kogoœ takiego, czekamy na
dziennikarkê, która opisze nasze dzia³ania - ucieszy³ siê prezes.
- No, ja raczej jestem wolnym strzelcem... –
b¹knê³am, opisaæ mogê, myœla³am, ale czy to
ktoœ wydrukuje...
- W ka¿dym razie przyjmujemy ciebie, z podwy¿szon¹ sk³adk¹, ale bez prawa g³osu – odezwa³a siê milcz¹ca do tej pory Iwona, pani skarbnik, s¹cz¹c ze smakiem bia³e wino. Jak siê póŸniej dowiedzia³am, by³o to sztandarowe wino
austriackie Grüner Veltliner.
Z czasem polubi³am te¿ czerwone wino Zweigelt.
To na tych dwóch regionalnych szczepach opiera siê przede wszystkim winiarstwo w Austrii.
Winnice s¹ tu niewielkie, najczêœciej kilkuhektarowe. Odpowiedni klimat, surowe kontrole procesu produkcji i rozmaitoœæ gatunkowa decyduj¹
o wysokiej jakoœci austriackich win. W Polsce nie
tak popularne jak francuskie czy kalifornijskie,
wina te powoli zdobywaj¹ nasz rynek ze wzglêdu
na sw¹ oryginalnoœæ, nieskomplikowan¹ mo¿liwoœæ transportu i w sumie nie tak wygórowane
ceny.
W Klubie wszyscy byli ze sob¹ na ty, znali siê od
lat, odwiedzali siê ca³ymi rodzinami i na ogó³ pijali wina w³asne, ale te¿ urz¹dzali sobie imprezki,
na których smakowali wina ca³ego œwiata. Na comiesiêcznych spotkaniach przy bilardzie i winie,
a jak¿e, rozmawiali o wszystkim w³aœciwie, ale
tematem dominuj¹cym by³o winiarstwo. Ostatnio
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na przyk³ad gor¹co dyskutowali na temat korka
i zakrêtek, co lepsze. O ile zgadzali siê na zakrêtki przy bia³ym winie, o tyle przy czerwonym upierali siê przy korku, ale te¿ nie wszyscy.
- Chodzi o to, by zachowaæ czysty smak wina –
t³umaczyli, gdy pyta³am o sens tego sporu. Poniewa¿ mieszkali na terenie ca³ej Austrii, nie zawsze mogli przyjechaæ na zebranie, wiêc uformowa³a siê sta³a grupka tych z Wiednia i okolic,
a tak¿e z Burgelandu. Raptem kilka osób w ró¿nych konfiguracjach. Funkcjê prezesa z wielkim
zaanga¿owaniem sprawowa³ Tony, niegdyœ
Antoœ, pasjonat wina o¿eniony z Austriaczk¹,
w³aœcicielk¹ winnicy i heurigen na Grinzingu.
U niego to mieœci³a siê siedziba Klubu.
Co roku w czerwcu szczególnie hucznie fetowano ostatnie spotkanie przed wakacjami. Heurige
na ca³e dwa dni pozostawa³o do dyspozycji klubowiczów. Wtedy to zje¿d¿ali siê wszyscy, nierzadko z ¿onami, dzieæmi, przyjació³mi, a nawet
psami.
Znu¿ona dotar³am do Schottentor, na szczêœcie
w tramwaju numer 37 klimatyzacja by³a w³¹czona
i mog³am zebraæ myœli. Liczy³am na fachowe rozmowy z winiarzami z ró¿nych landów, zw³aszcza
¿e zaproszeni byli te¿ winiarze Austriacy i Wêgrzy. Mo¿e istotnie uda mi siê zebraæ materia³ do
ciekawego artyku³u dla powa¿nej gazety lub chocia¿ do lekkiego felietoniku dla kolorowej prasy
kobiecej.
Tymczasem pomyli³am przystanki, wysiad³am za
póŸno i ruszy³am z powrotem, nie czekaj¹c na
nastêpny tramwaj. W rezultacie na miejsce przyby³am spóŸniona, zziajana i marz¹ca o lampce
sch³odzonego bia³ego wina.
Prezes powita³ mnie jowialnie i natychmiast przekaza³ dalej.
- Pozwól Aniu, to mój podczaszy, zajmie siê tob¹.
Ja muszê... – i szerokim gestem wskaza³ t³um
goœci.
- Andy, co ci nalaæ duszyczko – przedstawi³ siê
i otworzy³ lodówkê. To pytanie pozosta³o bez odpowiedzi, bo oczami wskaza³am na butelkê bia³ego Grüner Veltliner z niewielkiej rodzinnej winnicy w Burgelandzie i usiad³am na ³awie obok.
- Dobry wybór – pochwali³ mnie Andy. By³ to

literacka
mê¿czyzna w sile wieku, o regularnych rysach
twarzy i weso³ym usposobieniu. Sprawnie ³¹czy³
obowi¹zki podczaszego z zabawianiem mnie
rozmow¹, ¿artami i psikusami.
- Wieczny ch³opiec – pomyœla³am i ani siê spostrzeg³am, ¿e siedzê w³aœciwie w jednym miejscu
ca³kowicie zaw³aszczona przez mego towarzysza i przez bia³e wino o lekkim zielonkawym odcieniu, które znakomicie orzeŸwia³o. Andy uzna³,
¿e musi siê ze mn¹ podzieliæ swoimi refleksjami
na temat wina.
- Czyta³aœ Filozofiê wina Beli Hamvasa duszyczko? Wed³ug niego wino jako efekt dzia³ania natury i cz³owieka przynosi ludziom ukojenie w trudach dnia codziennego, przywraca autentyczne
¿ycie, ukazuje raj. Zgodzisz siê przecie¿ z tym,
¿e wino pozwala przemkn¹æ po k³adce ¿ycia
w radoœci i serdecznoœci wobec œwiata, daje impuls do zawierania przyjaŸni – tu lekko zawiesi³
g³os i dalej mówi³ bardziej miêkko – daje odwagê
do poca³unku, do zmierzenia siê z samym sob¹.
- Przynosi te¿ g³êboki sen.
- No, duszyczko, wino, jak wszystko, musi byæ
w umiarze!
- Wszystko?
- No nie wszystko, mi³oœci nie wolno dozowaæ
aptekarsk¹ miar¹, powinna p³yn¹æ nieokie³znana, tak myœlê ja, a u Hamvasa wyczyta³em, ¿e
wino jest p³ynn¹ mi³oœci¹, drogi kamieñ skrystalizowan¹ mi³oœci¹, a kobieta, i tu siê z nim zgadzam w stu procentach, kobieta jest ¿ywym wcieleniem mi³oœci...
Tak to sobie gwarzyliœmy i zapomnia³am o moich
ambitnych planach zdobycia materia³u do artyku³u. A przy po¿egnaniu Andy niespodziewanie

poca³owa³ mnie w usta. Ta krótka chwila sprawi³a, ¿e moja k³adka ¿ycia niebezpiecznie siê zachwia³a. Nie pamiêtam, jak dotar³am do domu.
Na pytanie prezesa, czy impreza podoba³a mi
siê, odpowiedzia³am:
- Tak, bardzo w i n n a by³a!
- Ale chyba niewinna – skwitowa³ Tony. Andy nie
pojawia³ siê w Klubie.
Od tego czasu minê³y dwa miesi¹ce i los rzuci³
mnie do Poznania, gdzie mia³am pozostaæ na
d³u¿ej. W³aœnie zapala³am lampkê na grobie rodziców, gdy zabucza³a komórka – nieznany mi
austriacki numer.
- Tak, s³ucham?
- Ania? – ten g³os wyda³ mi siê znajomy –
Ca³owaliœmy siê...
- Tak, wiem i piliœmy wino – ca³kowicie zaskoczona pomyœla³am, ¿e z tym ca³owaliœmy siê to jednak przesada.
- Twój numer da³a mi Iwona, mog³a?
- No pewnie, dlaczego nie.
- Nadal pijasz tylko bia³e wino duszyczko?
- Nie tylko...
I tak zaczê³a siê moja romansowa przygoda
z winem, nawet nie w tle, a w roli g³ównej. Dowiedzia³am siê te¿, ¿e wed³ug Hamvasa ka¿de wino
ma swoje rusa³ki. Gdy wypijemy wino, razem
z naszymi ³¹cz¹ siê w anielskie chóry, dlatego
jesteœmy szczêœliwi. Przekona³am siê tak¿e
o tym, ¿e p³ynnoœæ mi³oœci mo¿na skrystalizowaæ
bez drogich kamieni oraz o tym, ¿e ¿ywym ucieleœnieniem mi³oœci jest i kobieta, i mê¿czyzna,
a wino..., ale to ju¿ zupe³nie inna historia.
Anna Schubert

Gratulujemy naszej kole¿ance
Teresie Kopeæ objêcia
zaszczytnego stanowiska
Prezesa Forum Polonii
w Austrii i ¿yczymy sukcesów
w dzia³alnoœci spo³ecznej dla
dobra Polonii.
red.
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