
4listopada 2011 r. Kol.
Bo¿ena Prochaska odebra³a

z r¹k JE Ambasadora RP dra
Jerzego Margañskiego Krzy¿
Kawalerski Orderu Zas³ugi RP
nadany jej przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pana
Bronis³awa Komorowskiego.
By³o to jak najbardziej zas³u¿o-
ne odznaczenie. Poprzedzi³y je
lata pracy na stanowisku sekre-
tarza a nastêpnie sekretarza
generalnego Stowarzyszenia
Polskich In¿ynierów i Techni-
ków w Austrii (VPI) od jego
za³o¿enia w 1997 roku do roku
2008. W tym czasie kol. Bo¿ena

stanowi³a nie tylko duszê
Stowarzyszenia organizuj¹c
jego bie¿¹c¹ dzialalnoœæ ale
tak¿e w³o¿y³a wiele pracy i cza-
su w organizacjê licz¹cych siê
nie tylko w skali wiedeñskiej ale
i miêdzynarodowej przedsiê-
wziêæ. Nale¿a³y do nich konfe-
rencje o tematyce zawodowej
(poruszaj¹ce sprawy rolnictwa,
budownictwa mieszkaniowego,
ochrony zabytków i gospodarki
odpadami) i miêdzynarodowe
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sympozjum „Polacy razem” zor-
ganizowane w 2006 roku w sie-
dzibie Stowarzyszenia (wów-
czas jeszcze przy Eschenbach-
gasse w 1 dzielnicy). Od 2006
roku organizuje regularne kon-
certy z cyklu „Muzyka i Techni-
ka”. Koncerty te dotowane za-
równo przez Wspólnotê Polsk¹
jak i Wydzia³ Kultury Magistratu
Wiedeñskiego (wydzia³ MA7)
promuj¹ od samego pocz¹tku
m³odych polskich muzyków 
i œpiewaków przebywaj¹cych
lub uzupe³niaj¹cych studia po-
dyplomowe w Wiedniu i w zna-
cznym stopniu przyczyni³y siê
do wzrostu popularnoœci VPI
wœród Polonii austriackiej i nie
tylko. Stron¹ artystyczn¹ kon-
certów kieruje pianista Cezary

Kwapisz, który jest cz³onkiem-
nadzwyczajnym VPI. 
Oprócz tej dzia³anoœci kol.
Bo¿ena wnios³a znacz¹cy wk³ad
w uatrakcyjnienie ¿ycia towa-
rzyskiego œrodowiska in¿ynier-
skiego organizuj¹c stowarzy-
szeniowe zabawy ostatkowe,
andrzejkowe (po³¹czone z tra-
dycyjnymi wró¿bami i laniem
wosku), ogniska, wycieczki i op-
³atki wigilijne. W ostatnich
latach spotkania op³atkowe
s¹ urozmaicone koncertem pol-
skich kolêd. 
Pomimo formalnego ust¹pienia
ze stanowiska sekretarza ge-
neralnego kol. Bo¿ena nie spo-
czê³a na laurach i w dalszym
ci¹gu pracuje spo³ecznie dla
Stowarzyszenie i Polonii tech-

nicznej w œwiecie. Obecnie
wchodzi tak¿e jako koordynator
do spraw administracyjnych 
w sk³ad sekretariatu generalne-
go Europejskiej Federacji Polo-
nijnych Stowarzyszeñ Nauko-
wo-Technicznych (EFPSNT). 
W roli tej przygotowa³a odbywa-
j¹ce siê w Wiedniu w dniu 5
listopada III nadzwyczajne i VIII
zwyczajne walne zebranie
Federacji wraz z programem
dodatkowym. Oba walne zebra-
nia zaszczyci³a swoj¹ obecnoœ-
ci¹ Prezes NOT pani Ewa
Mañkiewicz-Cudny. 

Krzysztof D¹browski 



30 listopada w siedzibie Stowarzyszenia
In¿ynierów i Techników Polskich w Austrii –

czyli w piwnicy „Takt” odby³o siê spotkanie z racji
tradycyjnych w Polsce obchodów nazwanych
popularnie Andrzejkami. 

Tym razem do udzia³u w czêœci muzycznej
zaproszene zosta³o m³ode TRIO KLOK, œwietnie
zapowiadaj¹ce siê na arenie muzycznej, repre-
zentuj¹ce muzykê jazzow¹, klezmerowsk¹ oraz
ba³kañsk¹ w sk³adzie: 
Roman Britschgi (Szwajcar) – kontrabas, 
Jörg Reisner (pochodz¹cy z po³udniowego
Tyrolu) – gitara,
Lubomir Gospodinow (Bu³gar) – klarnet i sakso-
fon.

Trio da³o znakomity pokaz swoich umiejetnoœ-
ci, b³yskotliwych improwizacji oraz bezb³êdnego
zgrania. Kontrabas i gitara stanowili rytmiczny
fundament, smêtne i melancholijne melodie wy-
œpiewa³ saksofon.

Kilka ciekawych utworów skomponowanych
przez cz³onków tego niezwyk³ego Trio KLOK sta-
nowi³o urozmaicenie programu. Muzyka niezwy-
kle kurtuazyjna, melodie wyraŸnie prowadzone,
jazz taki w³aœnie, jakim powinien byæ – bez wul-
garyzmów, które wstrz¹saj¹ murami a u s³ucha-
czy w szybkim tempie powoduj¹ utratê zmys³u
s³uchu.

Muzycy potwierdzili swoje uzdolnienia pro-
wadz¹c wieczór w sposób niezwykle mi³y i bez-
pretensjonalny przy wspó³udziale ¿ywo reaguj¹-
cej publicznoœci, której si³y z pewnoœci¹ podbu-
dowa³ starannie przygotowany bufet.  

Serdecznie dziêkujemy kol. Wandzie Zgud
wraz z jej dwoma doros³ymi ju¿ córkami za przy-
gotowanie niekoñcz¹cej siê liczby bardzo deko-
racyjnych kanapek, upieczenie ciast oraz obs³u-
gê bufetu. Tylko biæ brawo dla tego rodzinnego
TRIA SMAKO£YKÓW.

Nie zabrak³o oczywiœcie wró¿b i lania wosku –
odwiedzi³a nas przecie¿ prawdziwa wró¿ka!

Wiadomo, ¿e wró¿by w dniu imienin Andrzeja
zawsze siê sprawdzaj¹ – to sprawa oczywista.

Mi³y ten wieczór zakoñczy³y oczywiœcie bisy 
i przyjemne rozmowy przy bufecie, w sekstecie...
i nie tylko...
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Krótko podsumowuj¹c – wieczór okaza³ siê
niezwyk³¹ atrakcj¹ i niech ¿aluj¹ nieobecni.

Kol. Krzysztofowi D¹browskiemu dziêkujemy
za przejêcie funkcji cerbera „na bramce – wejœ-
ciowej” i mamy nadziejê, ¿e siê nie zaziêbi³. W
zimne wieczory powinniœmy chyba dla lepszej
orientacji uczestników paliæ ognisko przed wejœ-
ciem – poddaje tê propozycjê pod dyskusjê pre-
zydium VPI.

SpóŸnialscy – osoby, które po raz pierwszy
chcia³y nas odwiedziæ niestety nie odnalaz³y
wejœcia, poniewa¿ nie by³o wywieszonego plaka-
tu na budynku od ulicy – niestety ta sprawa nie
by³a w³aœciwie zaaran¿owana.

Muzyczny obserw.-krytyk BP
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Güssing jest stolic¹ s³abo
rozwiniêtego gospodarczo

peryferyjnego powiatu zamiesz-
ka³ego przez oko³o 27000
mieszkañców. W 1988 roku by³
on zaliczany do najbiedniej-
szych regionów w Austrii. Brak
lokalnych miejsc pracy
powodowa³, ¿e oko³o
70% zatrudnionych do-
je¿d¿a³o do pracy mie-
szkaj¹c w ci¹gu tygod-
nia poza domem a wie-
lu z nich przesiedla³o
siê do zamo¿niejszych
rejonów. Lokalne zaso-
by leœne by³y praktycz-
nie nie wykorzystane. 

W 1990 roku dla
gminy opracowano kon-
cept maj¹cy doprowadziæ do
ca³kowitej rezygnacji ze stoso-
wania mineralnych surowców
energetycznych. W pierwszym
etapie mia³o to dotyczyæ same-
go miasta a w dalszej kolejnoœ-
ci powiatu. Paliwa pochodzenia
mineralnego mia³y byæ zast¹-
pione przez surowce odnawial-
ne a konkretnie roœlinne upra-
wiane regionalnie. Kon-
cept ten obejmowa³ za-
równo produkcjê paliw
jak i energii elektrycz-
nej oraz cieplnej. 

Oprócz tego plan
obejmowa³ tak¿e osz-
czêdnoœci energetycz-
ne, które ju¿ na pierw-
szym etapie umo¿liwi³y
obni¿enie gminnych wy-
datków na energiê o po-
³owê. Kolejnym etapem
by³a budowa eksperymental-
nych urz¹dzeñ do wytwarzania
energii (w promieniu 10 km
znajduje siê 30 obiektów eks-

perymentalnych). Wybudowano
wówczas urz¹dzenie do pro-
dukcji oleju napêdowego z oleju
rzepakowego, dwie korzystaj¹-
ce z biomasy ciep³ownie ogrze-
waj¹ce wybrane dzielnice mia-
sta a na koniec ciep³owniê

drzewn¹ ogrzewaj¹c¹ ca³e
miasto. 

W 2001 r. zosta³a wybudowa-
na elektrownia, w której energii
dostarcza³a biomasa zgazowy-
wana przy u¿yciu pary wodnej
œwie¿o opracowan¹ metod¹.
Obecnie iloœæ wytwarzanej
energii ze Ÿróde³ odnawialnych
przekracza w³asne potrzeby

energetyczne a z jej sprzeda¿y
osi¹gniêto w ostatnich latach
roku dochody przekraczaj¹ce
13 mln euro rocznie. 

Dziêki postawieniu na ener-
giê odnawialn¹ osi¹gniêto
wzrost standardu i jakoœci ¿ycia
a gmina uzyska³a tytu³ najbar-
dziej innowacyjnej i przyjaznej
œrodowisku w Austrii. Dodatko-
wo do rozwoju energetyki w gmi-

nie opracowano pro-
gram zachêcaj¹cy
przedsiêbiorców do
otwierania zak³adów
pracy i utworzono
dziêki temu ponad
1000 nowych miejsc
pracy. 

Równolegle z roz-
budow¹ energetyki
powsta³ tak¿e oœro-
dek badawczo-roz-

wojowy RENET Austria
realizuj¹cy narodowe i miêdzy-
narodowe projekty badawcze 
w dziedzinie energii odnawialnej.

Projektem o zasadniczym
znaczeniu jest oparta o bioma-
sê elektrociep³ownia. Wykorzy-
stano w niej opracowany na Po-
litechnice Wiedeñskiej fluidalny
system zgazowywania biomasy
w œrodowisku parowym szcze-

gólnie przydatny do
zastosowañ w elekro-
ciep³owniach. W tym
przypadku jest on wy-
dajniejszy od zwyk³e-
go spalania biomasy. 

Zbudowana w 2001
r. elektrownia o mocy
nominalnej 8 MW
dostarcza 2000 kWh
energii elektrycznej 
i 4500 kWh cieplnej

przy zu¿yciu 2300 kg
drewna na godzinê. Czas pracy
elektrowni wynosi 8000 godzin
rocznie. 
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Sercem elektrowni
jest podwójny system
fluidalnego zgazowy-
wania biomasy w tem-
peraturze 850 stp. C 
w œrodowisku pary
wodnej. Dziêki zastoso-
waniu pary wodnej za-
miast powietrza uzyski-
wany produkt o du¿ej
wartoœci energetycznej
charakteryzuje siê nisk¹
zawartoœci¹ azotu i smo³y.
Czêœæ pozosta³ego jako odpad
koksu jest nastêpnie spalana 
w osobnym palenisku. Zawarte
w spalinach ciep³o jest równie¿
wykorzystane do celów grzew-
czych. 

Uzyskany w wyniku zgazo-
wania gaz po jego och³odzeniu 
i oczyszczeniu napêdza silnik
gazowy napêdzaj¹cy generator
elektryczny a ciep³o odzyskane
w trakcie ch³odzenia jest rów-
nie¿ wykorzystane do central-
nego ogrzewania. 

Sprawnoœæ energetyczna
procesu porodukcji energii elek-
trycznej wynosi 25-28% nato-

miast ca³oœciowa (wytwarzanie
ciep³a i energii elektrycznej) –
85%. 

Uzyskany w procesie zgazo-
wywania gaz mo¿e te¿ byæ
przetwarzany na syntetyczne
paliwa p³ynne, metan i synte-
tyczny gaz ziemny. Prace ba-
dawczo-rozwojowe nad uzyski-
waniem metanu i gazu synte-
tycznego prowadzone s¹
wspólnie z instytutem Paula
Scherera ze Szwajcarii a istnie-
j¹ca aparatura doœwiadczalna
dostarcza 100 m szeœc. gazu
na godzinê. Syntetyczne paliwa
p³ynne uzyskiwane s¹ metod¹
Fischera-Tropscha. 

Elektrownia w Gü-
ssing s³u¿y nie tylko
do wytwarzanie ener-
gii elektrycznej i ciepl-
nej ale równie¿ do
wypróbowywania no-
wych technologii poz-
walaj¹cych na dosko-
nalenie konstrukcji te-
go rodzaju elektro-
ciep³owni regional-

nych. Elektrociep³ow-
nie te by³yby dostosowane do
lokalnie dostêpnych surowców 
a udzia³ poszczególnych rodza-
jów paliw i energii móg³by byæ
tak¿e w pewnych granicach do-
stosowany do lokalnych po-
trzeb. 

Uzyskiwany w Güssing gaz
nadaje siê tak¿e, dziêki ma³ej
zawartoœci azotu i znacznym
procencie zawartoœci wodoru
do wykorzystania w ogniwach
paliwowych. 

Opr. red. w oparciu o mate-
ria³y informacyjne gminy Güssing
i Politechniki Wiedeñskiej („Eu-
ropäisches Zentrum für Erneu-

erbare Energie Güssing
GmbH“, „Energiezentrale
Güssing“, „RENET Austria
Kompetenzknoten Güssing
GmbH,“, „Technische Uni-
versität Wien, Institut für
Verfahrenstechnik”). 

Materia³y dostarczy³ kol.
Wojciech Rogalski. 

W dniu 10 wrzeœnia
2011 r. przedstawiciele VPI
mieli okazjê zwiedziæ przed-
stawione powy¿ej zak³ady
zlokalizowane w samym
mieœcie i w okolicy. 



Z historii polskiej radiotechniki

Ws³ownikach biograficz-
nych polscy radiotechnicy

s¹ przewa¿nie reprezentowani
w stopniu nieproporcjonalnie
niskim do ich osi¹gniêæ. Naj-
bardziej znanymi nazwiskami
s¹ nazwiska profesorów Grosz-
kowskiego i Rotkiewicza. Pol-
ska radiotechnika zawdziêcza
jednak swoje powstanie i roz-
wój wielu innym zaanga¿owa-
nym naukowcom, in¿ynierom 
i krótkofalowcom. Jednym z
nich by³ prof. Tadeusz Malarski.  

Malarski Tadeusz (1883-
1952), fizyk, radiotechnik, pro-
fesor politechnik we Lwowie 
i Gliwicach.

Urodzony 23 IX 1883 w Da-
lowicach (powiat miechowski,
województwo ma³opolskie), syn
Stanis³awa, rz¹dcy maj¹tku
ziemskiego i Emilii z Klimków.
Po ukoñczeniu wy¿szej szko³y
realnej w Krakowie (1902)
odby³ studia na Wydziale Budo-
wy Maszyn Szko³y Politech-
nicznej we Lwowie, które
ukoñczy³ w 1907 r. po czym
otrzyma³ asystenturê przy
Katedrze Fizyki tej¿e uczel-
ni. W latach 1907-1910
odby³ dodatkowe studia
matematyczno-fizyczne na
Uniwersytecie Lwowskim
interesuj¹c siê m.in. pod-
stawami rozwijaj¹cej siê 
w tym czasie radiotechniki. 

Równolegle z prac¹ na
politechnice wyk³ada³ w la-
tach 1913-27 mechanikê 
i elektrotechnikê w Pañst-
wowej Szkole Przemys³o-
wej we Lwowie. Na podsta-
wie rozprawy O wp³ywie fil-
trowania na hydrozole,

opublikowanej w kilkujêzycz-
nych wydawnictwach Polskiej
Akademii Umiejêtnoœci, (“Roz-
prawa AU Wydzia³ Matema-
tyczno-Przyrodniczy” S. III,
Kraków 1918 LVIII Dz. A, odb.
Kraków 1919, oraz “Kolloid-
Zeitschrift”, Lipsk 1918) uzyska³
w 1920 r. na politechnice sto-
pieñ doktora nauk technicz-
nych. Wst¹piwszy do wojska
by³ w latach 1918-21 dowódc¹
(przedstawionej na zdjêciu)

radiostacji lwowskiej, a póŸniej
przemyskiej (obie radiostacje,
uruchomione przez Austriaków
w r. 1913, by³y wyposa¿one 
w nadajniki ³ukowe o mocy 4
kW). PóŸniej zosta³ szefem
s³u¿by radiotelegraficznej VI
Armii WP.

W 1925 r. habilitowa³ siê 
z fizyki doœwiadczalnej na
Wydziale Rolniczo-Lasowym.

W 1923 r. rozpocz¹³ na
Politechnice Lwowskiej wyk³ady
z dziedziny pr¹dów szybko-
zmiennych i radiotechniki, któr¹
darzy³ szczególnym zaintereso-
waniem, oraz zorganizowa³ na
Wydziale Mechanicznym Labo-
ratorium Radiotelegrafii, którym
kierowa³ tak¿e wtedy, gdy 
w 1927 r. zosta³ profesorem
nadzwyczajnym (a w 1936 r.
zwyczajnym) fizyki na Wydziale
Rolniczo-Lasowym. Wyk³ady te
stanowi³y zal¹¿ek specjalizacji
w grupie s³abopr¹dowej.
W roku akademickim 1924/25
wyk³ady rozszerzy³ o lampy

katodowe, a w r. 1928/29 -
o pomiary radiotechnicz-
ne. Dziêki niemu pow-
sta³a w 1937 r. na Od-
dziale Elektrotechnicz-
nym Wydzia³u Mecha-
nicznego odrêbna Grupa
Tele- i Radiotechniczna.
W latach 1936-39 z grupy
s³abopr¹dowej powsta³o
studium teletechniczne.
Malarski zajmowa³ siê 
w tym czasie m.in. proble-
matyk¹ fal ultrakrótkich 
i ich rozchodzenia siê.
Zajêcia na uczelni przer-
wa³ wskutek zamkniêcia
jej w 1941 r. przez hitle-
rowców; wyk³ada³ wtedy
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w rzemieœlniczej szkole zawo-
dowej i na technicznych kur-
sach fachowych (Staatliche
Technische Kurse), uruchomio-
nych w miejsce politechniki.

W 1945 r. Malarski wyjecha³
ze Lwowa do Gliwic, gdzie zor-
ganizowa³ Katedrê Fizyki na
Wydziale Elektrycznym Poli-
techniki Œl¹skiej i obj¹³ jej kie-
rownictwo; w tej¿e uczelni zor-
ganizowa³ tak¿e Studium Tele-
komunikacyjne, Wydzielony Za-
k³ad Optyki i Mechaniki Precy-
zyjnej oraz Katedrê Fizyki Tech-
nicznej. Wyk³ada³ tak¿e fizykê
na Wydziale Komunikacji Wy-
dzia³ów Technicznych AGH 
w Krakowie, gdzie zorganizo-
wa³ Katedrê Fizyki, któr¹ kiero-
wa³ do 1952 r. W r. 1946 otrzy-
ma³ tytu³ profesora zwyczajne-
go na Wydziale Elektrycznym
Politechniki Œl¹skiej, po prze-
niesieniu habilitacji lwowskiej.
Do bliskich wspó³pracowników 
i wychowanków Malarskiego
nale¿eli m.in. Andrzej Jellonek,
Leszek Siciñski, Zbigniew Si-
ciñski, Tadeusz Jaskólski (póŸ-
niej pracownicy naukowi i tech-
niczni Pañstwowych Zak³adów
Tele- i Radiotechnicznych w War-
szawie; po wojnie Zbigniew
Siciñski i Andrzej Jellonek zwi¹-
zali siê z Politechnik¹ Wroc-
³awsk¹); Marian Konopacki,
Józef Szpilecki i Witold Korecki
(kierownik techniczny lwowskiej
stacji Polskiego Radia, krótko-
falowiec - o znaku SP3II).

Prace dydaktyczne, badaw-
cze, popularyzacyjne i organi-
zatorskie Malarskiego koncen-
trowa³y siê na zagadnieniach
fizyko-chemii koloidów oraz
radiotechnice. Jego prace nad
koloidami, m.in. wspomniana
rozprawa doktorska Ze studiów

nad filtrowaniem hydrozoli
(“Sprawozdania i Prace Pols-
kiego Towarzystwa Fizycznego”
1925 nr 4) oraz wspólnie z Ka-
zimierzem Gostkowskim Über
den Einfluss der Elektrolite auf
die Elektrisierung des durch ein
Kapilarrohr gepressten Wasser
(“Acta Physica Polonica” 1932
nr 4), by³y cytowane i komento-
wane w literaturze zagranicz-
nej, m.in. Birkeman uwa¿a³ pra-
cê Malarskiego za klasyczn¹ 
w dziedzinie tzw. balloelektrycz-
noœci, tj. powierzchniowego
elektryzowania siê cieczy pod-
czas rozpylania lub przep³ywu
przez kapilary (zjawisko to jest
zwane efektem Lenarda; woda
elektryzuje siê dodatnio a ota-
czaj¹ce j¹ powietrze - ujemnie;
nazwê t¹ nosi tak¿e zjawisko
jonizacji gazu pod wp³ywem
promieniowania ponadfioleto-
wego). Z dziedziny radiotechni-
ki og³osi³ m.in. pionierskie prace
O radiotelegrafii (wyd. nak³a-
dem Ksi¹¿nicy Polskiej Towa-
rzystwa Nauczycieli Szkó³ Wy¿-
szych, Lwów-Warszawa 1923;
napisana w 1922 r.), Pr¹dy ter-
moelektronowe, Lampy katodo-
we (1924), oraz wiele artyku³ów
g³ównie w “Przegl¹dzie Radio-
technicznym”. Na otwarciu roku
akademickiego w Politechnice
Lwowskiej w 1937 r. mia³ wy-

k³ad p.t. Teoria a praktyka roz-
woju radiotechniki (“Czasopis-
mo Techniczne” 1937 nr 21 
i osobna odbitka). Pisa³ tak¿e
artyku³y popularyzuj¹ce radiote-
chnikê. Napisa³ te¿ wspomnie-
nia o J. C. Maxwellu, M. Smolu-
chowskim, Z. Wróblewskim i K.
Olszewskim opublikowane 
w “Czasopiœmie Technicznym”,
“Mathesis Polska” i “Kosmosie”.
Od 1921 r. by³ cz³onkiem Pol-
skiego Towarzystwa Politechni-
cznego we Lwowie. W wyk³a-
dach i w wielu pracach Malarski
³¹czy³ zagadnienia czysto teo-
retyczne z doœwiadczeniami 
i z praktyk¹ in¿yniersk¹.

Gdy w 1930 r. Lwów uzyska³
nadajnik radiowy (fale œrednie
380,7 m) prof. Malarski rozpo-
cz¹³ cykl odczytów radiowych
p.t. “Szkice z historii radiotech-
niki”. 18.04.1932 r. wyg³osi³
przez Polskie Radio we Lwowie
odczyt p.t. Szlakiem rozwoju ra-
diotechniki. 

Malarski by³ prezesem ko³a
lwowskiego Stowarzyszenia
Radjotechników Polskich oraz
Lwowskiego Klubu Krótkofalow-
ców (a póŸniej tak¿e jego cz³on-
kiem honorowym); w SEP i na I
Ogólnokrajowej Wystawie Ra-
diowej w Warszawie w 1926 r.
wyg³osi³ wiele odczytów i refe-
ratów z dziedziny fizyki i radio-
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techniki. W 1923 r. zorganizo-
wa³ i nastêpnie prowadzi³ Ogól-
ny Kurs Radiotelegrafii i Radio-
telefonii przy Pañswowej Szko-
le Przemys³owej we Lwowie. 
W 1929 r. zosta³ cz³onkiem
kuratorium powsta³ego w 1928
r. Instytutu Radiotechnicznego
w Warszawie. Na pocz¹tku lat
30-tych by³ cz³onkiem komitetu
radiofonizacji kraju za pomoc¹
Detefonu. Detefon by³ prostym 
i niedrogim odbiornikiem detek-
torowym opracowanym przez
prof. Wilhelma Rotkiewicza
(fot.). Umo¿liwi³ on w latach
miêdzywojennych na szerok¹
radiofonizacjê kraju. Niska, 
w porównaniu z odbiornikami
lampowymi, czu³oœæ Detefonu
wymaga³a nadajników o sto-
sunkowo du¿ej mocy. By³o to
jednym z istotnych powodów
uruchomienia w  1931 r. najsil-
niejszej wówczas w Europie
stacji nadawczej w Raszynie. 

Od 1948 r. Malarski by³
cz³onkiem czynnym Œl¹sko-
D¹browskiego Towarzystwa
Przyjació³ Nauk w Katowicach,
Polskiego Towarzystwa Fizycz-

nego (PTF) i przewodnicz¹cym
jego oddzia³u gliwickiego.

Jako opiekun Grupy Radio- 
i Teletechnicznej i jej dwóch
sekcji: Radiotechnicznej i Tele-
technicznej dba³ Malarski o nie-
ustanny dop³yw dotacji z ró¿-
nych Ÿróde³, rozszerzanie zaso-
bów aparaturowych i organiza-
cjê nowych wyk³adów. Wpro-
wadzi³ wiêc wyk³ady z ró¿nych
przedmiotów pomocniczych 
i praktycznych np. dla Sekcji
Radiotechnicznej: “Elektronikê
stosowan¹ (Z. Klemensiewicz) -
o zjawiskach elektrycznych 
w pró¿ni i gazach, “Technikê
pró¿ni” (Jan Nikliborc), a dla
sekcji Teletechnicznej: “Urz¹-
dzenia teletechniczne” (£ukasz
Dorosz), “Linie teletechniczne”
(Ambro¿y Kowalenko) i wiele
innych.

Inicjatywie, olbrzymiemu po-
œwiêceniu, a tak¿e entuzjazmo-
wi Malarskiego nale¿y zaw-
dziêczaæ to, ¿e wychowankowie
Politechniki Lwowskiej z przed-
wojennego okresu zajêli w przy-
sz³oœci powa¿ne stanowiska 
w nauce i przemyœle oraz stali

siê wybitnymi autorami ksi¹¿ek
naukowych i podrêczników.
Przyk³adowo mo¿na tu wymie-
niæ nazwiska Zbigniewa Bartza
(by³ on tak¿e krótkofalowcem -
o znakach wywo³awczych
TPFS, SP3FS, cz³onkiem PZK 
i jednym z organizatorów I Miê-
dzynarodowych Zawodów PZK
w 1933 r.), Wies³awa Barwicza,
Tadeusza Jaskólskiego, Andrze-
ja Jellonka, Kazimierza Krulisza
(SP1SA), Tadeusza Zagajew-
skiego.

By³ odznaczony m.in. Krzy-
¿em Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski.

Zmar³ nagle 8 III 1952 w Kra-
kowie i zosta³ pochowany na
cmentarzu Rakowickim. W Poli-
technice Œl¹skiej w Gliwicach
zosta³a ods³oniêta tablica pa-
mi¹tkowa a jedna z sal zosta³a
nazwana jego imieniem. Z ma³-
¿eñstwa (1909) z Felicj¹ Za-
j¹czkowsk¹ pozostawi³ córki:
Barbarê, zamê¿n¹ Krupiñsk¹,
lekarza i Mariê zamê¿n¹ Œwie-
rzawsk¹. 
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Wybrane prace i publikacje
naukowe:
On the influence of filtration
on hydrosols, Bull. de Acad.
de Sc. Cracovie, str. 72 (1918),
i Kolloidzeitschrift, 23, 113
(1918)
Ze studiów nad filtrowaniem
hydrosoli, Spraw i Prace Pol.
Tow. Fiz. IV, 16 (1925)
O radiotelegrafii, nak³adem
Ksi¹¿nicy Polskiej Towarzystwa
Nauczycieli Szkó³ Wy¿szych,
Lwów-Warszawa 1923; napis-
ana w 1922 r., Przyroda i tech-
nika,
Zarys rozwoju radjotelegrafji,
Przyroda i technika, rok I,
1923, str. 68. il. 49
Pr¹dy termoelektronowe
(lampy katodowe), Przyroda 
i technika, Ksi¹¿nica Polska
Towarzystwa Nauczycieli Szkó³
Wy¿szych, Lwów 1924, str. 84,
il. 43
Kinetyczne wyprowadzenie
pierwszego wzoru Richard-
sona na pr¹d w emisji elek-
tronowej, Przegl¹d
Radjotechniczny, 1927
Rozwój radjotechniki,
Dziesiêciolecie Polski
Odrodzonej 1918-1928,
Kraków 1929.
Über den Einfluss der Elek-
trolyte auf die Elektrisierung
des durch ein Kapilarrohr
gepressten Wssers, Acta
Phys. Polonica 1, 465 (1932),
wspólnie z K. Gostkowskim
Über den Einfluss der Elek-
trolyte auf die Elektrisierung
des Wassers beim Zerstäu-
ben, Acta Physica Polonica,
1934
Uwidacznianie przebiegów
periodycznych w oscylogra-
fie katodowym, Przegl¹d
Radjotechniczny, 1933

Teoria a praktyka rozwoju
radiotechniki, Czasopismo
Techniczne 1937 nr 21
Zasady lotu, W. F. Ware,
t³um. Maria i Tadeusz
Malarscy, Dobra ksi¹¿ka,
Wroc³aw 1949, str. 208

Wychowankowie:
Prof. Tadeusz Zagajewski
In¿. Leszek Siciñski
Józef Hochfelder (SP3DV)
Prof. Andrzej Jellonek
Tadeusz Jaskólski
Marian Konopacki
Józef Szpilecki
Witold Korecki (SP3II)
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kowych Politechniki Lwowskiej
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Politechnika Lwowska 1844-
1945, Ossolineum 1992; 
Siciñski Z.: Wk³ad Politechniki
Lwowskiej w polsk¹ elektro-
technikê, Ossolineum 1991, s.
19, 23, 78-81.
[sbtp11] S³ownik Biograficzny
Techników Polskich, Warszawa
2000, Federacja Stowarzyszeñ
Naukowo-Technicznych - NOT,
Zeszyt 11, ISBN 83-85001-32-
8
[plw] Politechnika Lwowska
1844-1945, Wydawnictwo
Politechniki Wroc³awskiej,
Wroc³aw 1993, ISBN 83-7085-
058-8       
[ZZE] Zanim z³amano
“Enigmê”, Polski radiowywiad
podczas wojny z bolszewick¹
Rosj¹ 1918-1920; Grzegorz
Nowik, Oficyna Wydawnicza
Rytm, wyd. I, Warszawa 2004,
ISBN 83-7399-099-2      
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Rozpoczêcie wyk³adów z radio-
techniki w Politechnice Lwow-
skiej poruszy³o rzesze radioa-
matorów, którzy w tej nowej
dziedzinie nie zawsze mogli
wy¿yæ siê manualnie. Powsta-
wa³y przeto ró¿ne opracowania
miêdzy innymi z dziedziny s³o-
wotwórstwa, niekiedy bardzo
dziwaczne. Na przyk³ad w wigi-
liê 1924 r. wp³ynê³o na lwowsk¹
Uczelniê pismo (przekazane 
w tym samym dniu przez ów-
czesnego rektora, prof. K. W¹-
torka, profesorowi Malarskie-
mu), pochodz¹ce od wileñskie-
go radioamatora nawo³uj¹cego
do tworzenia rdzennie polskiej
terminologii w tej dziedzinie.

Ze wzglêdu na jego ciekaw¹,
chocia¿ niew¹tpliwie naiwn¹
treœæ, warto zacytowaæ je w ob-
szernych fragmentach, zacho-
wuj¹c jêzyk i pisowniê orygi-
na³u.

***
Wyzwalajmy moce przyrodzone
tkwi¹ce w mowie ojczystej!
Zawsze usypiamy je nasz¹
POCHOPNOŒCI¥ do zach-
waszczania swych rozmów fa-
chowych niezrozumia³ymi dla
ogó³u dziwol¹gami obcojêzycz-
nymi. Jaœniejszy naówczas dla
niego, sam ju¿ nasz jêzyk oj-
czysty nieciæ tem ³atwiej zacie-
kawienie dla danych spraw 
i sam powo³ywaæ bêdzie do
pracy nad niemi, zpoœród tem
szerszych kó³ Narodu, nietylko
dzielniejszych, ale choæby 
i genjuszów. Na zaraniu pols-
kiego FALARSTWA (radiotech-
niki) poczujmy siê do tego
obowi¹zku synowskiego!
..................................................
Zakres sprawy naszych zmy-
s³ów - zwanej s³yszeniem - roz-

szerzy³ siê w wielkiej mierze.
Obok s³yszenia bezpoœrednie-
go, dziej¹cego siê za spraw¹ fal
powietrznych grupy dŸwiêko-
wej, korzystamy ju¿ z dwóch
dalszych, technicznych sposo-
bów s³uchania, przy których
oprócz podstawowego poœred-
nictwa fal powietrznych docho-
dzi poœrednictwo pr¹dów i fal
elektrycznych, a mianowicie:
a) pr¹dów elektrycznych, prze-
kszta³canych technicznie falami
mowy i przesy³anych na odleg-
³oœci znaczne po drucie ³¹cz¹-
cym ze sob¹ miejsca rozma-
wiaj¹cych. Jest to wiêc dla pola-
ka niew¹tpliwie S£UCHARST-
W O - S £ U C H O W N I C T W O
PR¥DOWE, które zwiemy jed-
nak naœladowczo “telefoni¹”;

b) fal elektrycznych, wznieca-
nych w tym celu w przestworzu,
a obci¹¿anych zarazem tech-
nicznie falami dŸwiêków mowy,
b¹dŸ muzyki. S³yszenie osi¹ga-
ne t¹ drog¹ nale¿a³oby wiêc
nazwaæ FALARSKIEM (radio-
technicznem), zaœ ca³¹ ga³¹Ÿ
danej techniki FALARSTWEM-
FALOWNICTWEM zamiast “ra-
diotechnik¹”. Nale¿a³oby wiêc
mówiæ zarazem o S£UCHAR-
STWIE-S£UCHOWNICTWIE
FALARSKIM, nie zaœ o “radiote-
lefonii”.
..................................................
Powracaj¹c do zajmuj¹cych
nas w³aœciwie “falarstwa” oraz
“s³ucharstwa falarskiego”, zau-
wa¿ymy ³atwo, ¿e zespó³ sprzê-
tów technicznych, potrzebnych
tutaj do wzniecania w przes-
tworzu poœrednicz¹cych fal
elektrycznych, stanowi¹cy prze-
to wyposa¿enie naszych FA-
LARNI-FALOWNI (“radiostacji
nadawczych”), obs³uguj¹ fa-

chowcy, których nale¿a³oby
nazwaæ FALOWNICZYMI-FA-
LARZAMI (“radiotechnicy”). Na-
tomiast przyrz¹d s³u¿¹cy im do
wzniecania fal - FALARKAMI-
FALOWNICAMI zamiast “apa-
ratami nadawczymi”.

Istota pracy na “falarniach”
polega wiêc na wzniecaniu 
w obwodach ich “falarek” pr¹-
dów elektrycznych, swoistej
czêstoœci wysokiej, które ob-
ci¹¿amy równoczeœnie treœci¹
fal dŸwiêkowych, maj¹c¹ byæ
przes³an¹ na odleg³oœci dale-
kie. Te brzemienne wzmianko-
wan¹ treœci¹ dŸwiêkow¹ b¹dŸ
znakow¹ pr¹dy znajduj¹ swój
wyraz elektryczny w FALNIKU
(bynajmniej nie zaœ w “antenie”)
danej falarni, który to falnik
udziela go przestworzu jako po-
œrednikowi zjawiska, drog¹
wzbudzenia w nim fal elektrycz-
nych t¹ sam¹ treœci¹ w³aœnie
obci¹¿onych. I oto te mianowi-
cie fale, szybuj¹c po przestwor-
zu, wzbudzaj¹ w FALNIKACH
wszystkich tych “s³ucharñ”
wzglêdnie “znakarñ” falarskich
(radiotelefonicznych stacji od-
biorczych), które nastroi³y ob-
wody swych falników na ich d³u-
goœæ, odpowiednie pr¹dy wtór-
ne, zdolne odtworzyæ s³uchow¹
b¹dŸ znakow¹ treœæ takowych,
a to w s³uchawkach naszych
s³ucharek. Dzieje siê to jednak
dopiero po falarskim przetwo-
rzeniu uzyskanych pr¹dów
czêstoœci wysokiej w pr¹dy
czêstoœci niskiej, bowiem s³uch
nasz jest wra¿liwy bezpoœred-
nio dopiero na te ostatnie: nad-
to zaœ dopiero po wzmocnieniu
tych pr¹dów w stosownych po-
mocniczych obwodach s³uchar-
ki.
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..................................................
Jak dziwnie dziœ brzmi ten
wywód wileñskiego radioamato-
ra i s³owotwórcy sprzed [...] lat.
A przecie¿ chyba w memoriale
tym tkwi jakieœ ŸdŸb³o racji 
i mo¿e dla jego upamiêtnienia
osta³ siê do dnia dzisiejszego
termin: “krótkofalarstwo”.

List ten, nie podpisany, nosi da-
tê “Wilno, dnia 15.12.1924 r.,
wp³yn¹³ na Politechnikê Lwow-
sk¹ dn. 24.12.1924 i zosta³ za-
rejestrowany pod nr. 5280.
(Za:
www.iele.polsl.gliwice.pl/iele/his
toria/lwowskie_poczatki.html)

Z historii nauki i techniki
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£oœ, Lynx, Chinook, Concorde,
Comet – te s³ynne samoloty 
i œmig³owce ³¹cz¹ ze sob¹ ich
wspó³twórcy – polscy konstruk-
torzy lotniczy. W Muzeum Lot-
nictwa w Krakowie do po³owy
sierpnia trwa³a wystawa “Frank
Piasecki i inni”, o dokonaniach
polskich twórców na obczyŸnie

Polska przed wojn¹ by³a jed-
nym z oœmiu krajów, które eks-
portowa³y samoloty. Sprzeda-
wa³a za granicê nie tylko goto-
we maszyny, ale nawet licencje!
Sportowe RWD dwukrotnie wy-
gra³y miêdzynarodowe zawody
lotnicze Challange pokonuj¹c
m.in. maszyny niemieckie, fran-
cuskie i w³oskie. Bombowy £oœ
nale¿a³ do najlepszych w swojej
klasie. Kraj, w którym u zarania
niepodleg³oœci œwiêtowano roz-
poczêcie produkcji emaliowa-
nych garnków, pod koniec lat
30-tych seryjnie wytwarza³ dwu-
silnikowe bombowce. Lotnicze
sukcesy Polska zawdziêcza³a 
w wiêkszoœci m³odym absol-
wentom Politechnik, g³ównie
Warszawskiej i Lwowskiej, któ-
rzy pracowali w Polskich Zak³a-
dach Lotniczych (PZL), Podla-
skiej Wytwórni Samolotów
(PWS), Lubelskiej Wytwórni Sa-
molotów (LWS), Doœwiadczal-
nych Warsztatach Lotniczych
(DWL-RWD) oraz Instytucie
Technicznym Lotnictwa (ITL).

Po klêsce wrzeœniowej ok.
dwustu in¿ynierów i oœmiuset
techników lotniczych wyjecha³o
z kraju. Czêœæ konstruktorów
RWD znalaz³a siê w Turcji,
gdzie tworzyli turecki przemys³
lotniczy. Pozostali z Francji

uciekli przed niemieck¹ i rosyj-
sk¹ nawa³nic¹ do Wielkiej Bry-
tanii, gdzie z trudem wi¹zali ko-
niec z koñcem. Stanis³aw Pra-
us, konstruktor Karasia wspo-
mina³ jak w 1946 roku do Lon-
dynu przyjecha³a delegacja 
z kraju. „Jeden z goœci na spot-
kaniu z polskimi lotnikami na
pytanie pracuj¹cego w Inspek-
toracie Polskich Si³ Powietrz-
nych Wilhelma Challiera [przed
wojn¹ kierowa³ Oddzia³em
badañ w Locie Instytutu Tech-
nicznego Lotnictwa] czego mo-
g¹ spodziewaæ siê po powrocie,
jakiego rodzaju pracy i na jakim
szczeblu odpowiedzia³, ¿e „...
nikt tam was prosiæ o powrót nie
bêdzie i jak przyjedziecie, to
tylko za zgod¹ naszych w³adz
krajowych, a robotê dostaniecie
tylko tak¹, jaka w danej chwili
bêdzie potrzebna.” Dlatego nie-
wielu zdecydowa³o siê na
powrót do kraju okupowanego
tym razem przez Rosjan.
Prauss dodawa³, ¿e do 1948
roku Londyn prze¿ywa³ okres
prawdziwej wêdrówki ludów.

Profesor Zbigniew Piasek 
w „Encyklopedii œwiatowego
dziedzictwa naukowo-technicz-
nego Polonii w Stanach Zjedno-
czonych Ameryki, Kanadzie, Ar-
gentynie i Singapurze” przypo-
mina, ¿e grupuj¹ce mechani-
ków (w tym o specjalnoœci lot-
niczej) Stowarzyszenie Techni-
ków Polskich w Wielkiej Brytanii
zgromadzi³o w 1945 roku 5100
cz³onków.

Z ziemi brytyjskiej
Po wojnie brytyjskie Minister-
stwo Produkcji Samolotów zale-
ci³o nie anga¿owaæ obcokrajow-
ców przy robotach tajnych i po-
ufnych, a je¿eli ju¿, to tylko 
z osobistym porêczeniem.
Prauss wysnu³ wniosek, ¿e
Polacy mog¹ spodziewaæ siê
pracy jedynie w mniejszych
fabryczkach, nie wykonuj¹cych
tajnych wojskowych zamówieñ.
Dlatego wielu wybra³o wyjazd
do USA lub Kanady. Dla kana-
dyjskiej wytwórni De Havilland,
twórca myœliwca PZP P.24 
i pasa¿erskiego samolotu PZL
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P44. Wicher Wsiewo³od Jaki-
miuk zaprojektowa³ wspólnie 
z aerodynamikiem Wies³awem
Stêpniewskim samolot szkolny
Chipmunk, którego wyproduko-
wano niemal 1,3 tys. sztuk oraz
jeszcze popularniejszy model
nazwany Beaver, zbudowany 
w ponad 1,7 tys. egzempla-
rzach. By³y to podstawowe sa-
moloty szkolne wielu armii wol-
nego œwiata. W 1948 roku
Jakimiuk wróci³ do De Havilland
w Anglii, gdzie pracowa³ przy
projekcie odrzutowego Sea
Venom. Trzy lata póŸniej by³ ju¿
po drugiej stronie Kana³u La
Manche. Dla pañstwowej fran-
cuskiej wytwórni SNCA zapro-
jektowa³ l¹duj¹cy na p³ozie od-
rzutowy samolot myœliwski
Baroudeur, by³ konsultantem
przy pasa¿erskim Caravelle 
i jako dyrektor finansowy
uczestniczy³ w realizacji projek-
tu Concorde.

Jerzy D¹browski, wspó³twór-
ca £osia, do 1955 roku praco-
wa³ w angielskim przemyœle lot-
niczym, po czym wyjecha³ do
Cessny w USA, w której prze-
pracowa³ trzy lata, nastêpnie 
w Stanley Aviation skonstruo-
wa³ wyrzucany fotel naddŸwiê-
kowego bombowca Hustler.

W latach 60. dla Boeinga pro-
jektowa³ pomieszczenia za³ogi 
i fotele promu kosmicznego.
Stanis³aw Rogalski („R”
w nazwie RWD) tak¿e wyjecha³
do USA i dla Grumanna opraco-
wa³ myœliwsko-bombowy F-111
o zmiennej geometrii skrzyde³.
Ju¿ na emeryturze dla NASA
przygotowa³ projekty pojazdu
ksiê¿ycowego. Henryk Milicer,
przedwojenny m³ody konstruk-
tor PZL, w 1950 roku osiad³ 
w Australii. Dla tamtejszej Go-

vernment Air Factory w Mel-
bourne skonstruowa³ odrzutowy
cel lataj¹cy Jindvik oraz rakietê
przeciwpancern¹ Malkara. 
W 1960 roku przeniós³ siê do
prywatnej wytwórni Victa, dla
której zaprojektowa³ lekki sa-
molot treningowy Victa Airtourer
100 oraz 125. W latach 1962-
1966 fabryka zbudowa³a 172
tego typu maszyn, jednak ame-
rykañski eksport samolotów po
dumpingowych cenach spowo-
dowa³ bankructwo producenta.
Jerzy Rudlicki, naczelny kon-
struktor lubelskich zak³adów
Plage i Laœkiewicz, lepiej zna-
nych pod nazw¹ Lubelskiej
Wytwórni Samolotów, po wojnie
w wytwórni Republic pracowa³
nad odchylanymi dyszami silni-
ków odrzutowych, umo¿liwiaj¹-
cymi samolotom pionowy start 
i l¹dowanie. Prauss, który Bry-
tanii nie opuœci³, w De Havilland
pracowa³ m.in. przy pierwszym
na œwiecie odrzutowcu pa-
sa¿erskim Comet. Wspó³projek-

towa³ odrzutowy myœliwiec Ve-
nom, a nastêpnie pasa¿erskie
Comet III i Trident. W latach 60.
bra³ udzia³ w konstruowaniu
Airbusa A300.

Polonijna firma
Przyje¿d¿aj¹cy do USA m³o-

dzi polscy in¿ynierowie trafiali
tak¿e do œwie¿o za³o¿onej firmy
Franka Piaseckiego. Ten m³o-
dy cz³owiek, urodzony w 1919
roku w rodzinie polskich emi-
grantów, ukoñczy³ w 1940 roku
Guggenheim School of Aero-
nautics Uniwersytetu w Nowym
Jorku. Wraz z grup¹ kolegów, 
w wieku 21 lat stworzy³ malutk¹
firmê badawcz¹ PV-Enginee-
ring, której celem by³a budowa
œmig³owca. W czasie wojny ma-
teria³y by³y œciœle reglamento-
wane, wiêc pierwszy œmig³o-
wiec PV-2 powsta³ ze starych
czêœci aut, rowerów i motocykli,
jednak lata³ i to nie najgorzej.
Dziêki pomys³owi Franka –
dynamicznemu wywa¿eniu wir-

Polscy in¿ynierowie w œwiecie



nika – ten drugi w USA œmig³o-
wiec dawa³ siê ³atwo sterowaæ 
i by³ komfortowy – pilot nie czu³
drgañ, które bardzo utrudnia³y
lot konkurencyjn¹ maszyn¹.
Oblotu dokona³ Piasecki. – Po
podliczeniu kosztów okaza³o
siê, ¿e nie staæ nas na wynajê-
cie pilota i musia³em sam za-
si¹œæ za sterami – wspomina³.
Armia zaproponowa³a Piase-
ckiemu wystartowanie w kon-
kursie na maszynê wojskow¹ 
i Frank przygotowa³ coœ spec-
jalnego – dwuwirnikowy model.
Konstruktor t³umaczy³, ¿e ów-
czesne œmig³owce mia³y nie-
wielki udŸwig, a spor¹ czêœæ
mocy po¿era³o œmig³o ogono-
we, które zapewnia³o jedynie
stabilizacjê. Piasecki zapropo-
nowa³ dwa g³ówne wirniki obra-
caj¹ce siê w przeciwnych kie-
runkach, dziêki czemu œmig³o
ogonowe nie by³o potrzebne.
Ju¿ prototyp pokaza³ zalety roz-
wi¹zania – mia³ trzy razy wiêk-
szy udŸwig od konkurencyjnych
œmig³owców. Wespó³ z kolej-
nym in¿ynierem z Polski,
Wies³awem Stêpniewskim,
dopracowa³ skomplikowan¹
aerodynamikê takiego uk³adu.
Razem ze Stêpniewskim praco-
wa³o jeszcze kilku konstrukto-
rów z Polski, których Piasecki
chêtnie zatrudnia³. Maszyna oz-
naczona H-21 wesz³a do s³u¿by
i zosta³a nazwana „Lataj¹cy ba-
nan”. By³ to pierwszy na œwiecie
œmig³owiec u¿yty bojowo –
przez Francuzów w Wietnamie.
W 1955 roku Piasecki zatrud-
nia³ 6 tys. ludzi i mia³ najwiêkszy
w przemyœle helikopterowym
portfel zamówieñ. Wkrótce
sprzeda³ firmê Boeingowi, sam
zaj¹³ siê opracowaniem nowych
typów statków powietrznych i...

rodzin¹. – Pozna³am Franka 
w 1956 roku, pobraliœmy siê 2
lata póŸniej, po sprzeda¿y fir-
my. M¹¿ by³ bardzo zaanga¿o-
wany i zaabsorbowany prac¹.
Wychodzi³ rano na dziewi¹t¹,
wraca³ czasami o 10 wieczo-
rem. Pracowa³ od poniedzia³ku
do soboty. Za to niedziele mia³
dla rodziny – wspomina³a ¿ona
konstruktora, Vivian Piasecki.
Frank by³ bardzo wymagaj¹cy.
Jego rodzina pamiêta niekoñ-
cz¹ce siê narady ci¹gn¹ce siê
nieraz do wieczora, nawet w so-
boty, a¿ do rozwi¹zania proble-
mu. Jednoczeœnie umia³ ludzi
motywowaæ i potrafi³ siê bawiæ:
gra³ na skrzypcach, doskonale
tañczy³. – Jego wizja to zapew-
nienie ludziom mobilnoœci.
W latach 50-tych aby przeko-

naæ ludzi do swojego pomys³u
zorganizowa³ l¹dowanie heli-
koptera na przydro¿nej stacji
benzynowej. Obs³uga by³a za-
skoczona. By³ pierwszym
w USA, który najpierw mia³
licencjê pilota œmig³owcowego,
a nastêpnie samolotowego. Do
wizji uniwersalnej maszyny dla
ka¿dego wróci³ w latach 60.,
gdy zaprojektowa³ airgeep.
Lataj¹cy pojazd nadawa³ siê do
przemieszczania zarówno dla
wojska jak i cywilów – uwa¿a
córka, Nicole Piasecki. Frank
by³ zapewne jednym z nielicz-
nych konstruktorów lotniczych
polskiego pochodzenia, którzy
odnieœli tak¿e finansowy suk-
ces. – Dziêki ojcu mia³am wyj¹t-
kowe dzieciñstwo. Czêsto
zabiera³ nas ze sob¹ na spotka-
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nia biznesowe, które odbywa³y
siê w Pentagonie, budynkach
Senatu, Kongresu Stanów
Zjednoczonych czy ró¿nych
obiektach Armii Amerykañskiej
lub Marynarki Wojennej w kraju.
Na dziesi¹tych urodzinach la-
ta³am œmig³owcem. Na pocz¹t-
ku lat siedemdziesi¹tych to by³o
bardzo wyj¹tkowe. Zawsze dzi-
wi³am siê, ¿e zaproszone prze-
ze mnie dzieci przychodz¹ 
z rodzicami, a oni chcieli poz-
naæ ojca – wspomina³a Nicole.

Œmig³owcowa specjalnoœæ
Piasecki nie by³ jedynym kon-

struktorem polskiego pochod-
zenia, który poza granicami
kraju z talentem konstruowa³
œmig³owce. Drugim by³ Tadeusz
Ciastu³a, który w 1947 roku
zatrudni³ siê w specjalizuj¹cej
siê w budowie œmig³owców bry-
tyjskiej wytwórni Cierva Aircraft
Company. Zaprojektowa³ lekki
œmig³owiec Skeeter. W 1951
roku firmê przejê³a wytwórnia
Saunders-Roe i zbudowa³a 86
tych maszyn. Ciastu³a skonstru-
owa³ kolejny wirop³at i on rów-
nie¿ trafi³ do seryjnej produkcji,
ale pod nazw¹ Westland Scout
(wersja l¹dowa) i Wasp (mors-

ka). Zmiana oznaczenia wyni-
ka³a z przejêcia w 1959 roku
Saundersa przez Westlanda.

Najwiêkszym sukcesem Cia-
stu³y by³ zaprojektowany w la-
tach 60. wojskowy œmig³owiec
Lynx – powsta³o ich 380 eg-
zemplarzy. £¹cznie wytwórnie
zbudowa³y ponad 740 œmig-
³owców konstrukcji Ciastu³y, 
a Westland zosta³ najwiêkszym
producentem œmig³owców 
w Wiekiej Brytanii. Po wojnie
polscy in¿ynierowie pozostawili
po sobie nie tylko wspania³e
konstrukcje, ale i wa¿nych dla
rozwoju techniki lotniczej dzie³a
naukowe. Stêpniewski, który
bra³ udzia³ w pracach nad aero-
dynamik¹ ponad tysi¹ca stat-
ków lataj¹cych, wspólnie z C.K.
Keysem napisa³ fundamental-
ny podrêcznik aerodynamiki wi-
rop³atów. – Z tej ksi¹¿ki korzys-
tali tak¿e in¿ynierowie w kraju –
przyznawa³ historyk lotnictwa
Andrzej Glass. Niestety w Pol-
sce takich sukcesów konstruk-
torzy nie odnieœli, mimo kilku
bardzo udanych samolotów 
i obiecuj¹cych prób œmig³ow-
ców. Ostatecznie w Polsce po
1945 roku fabryki produkowa³y
g³ównie licencyjne maszyny.

Tradycja jednak nie umiera.
W maju w rozgrywanych w USA
zawodach AeroDesign East
2011 polscy studenci zajêli 
w kategorii Advanced pierwsze
miejsce w klasyfikacji general-
nej. Wa¿¹cy 3,5 kg samolot 
o nazwie Evolution podniós³
18,5-kilogramowy ciê¿ar. Na
tegorocznym salonie lotniczym
w Pary¿u mia³a miejsce dawno
niewidziana uroczystoœæ – pre-
zentacja polskiego samolotu.
Tym razem by³ to pasa¿erski
samolot Orka Edwarda Mar-
gañskiego. Nicole Piasecki, któ-
ra pracuje dla Boeinga uwa¿a,
¿e polscy konstruktorzy maj¹
bardzo dobr¹ opiniê, s¹ prag-
matyczni. – Boeing uznaje ta-
lent in¿ynierów bran¿y lotniczej
w regionie. Oceniamy mo¿liwo-
œci jego wykorzystania w na-
szych planach na przysz³oœæ –
ostro¿nie wyra¿a opiniê Piase-
cki. Boeing rozwa¿a mo¿liwoœæ
za³o¿enia w tym rejonie Europy
centrum konstrukcyjnego. Jed-
nak w którym kraju ono powsta-
nie, dowiemy siê za dwa-trzy
lata.

Robert Przybylski
Rzeczpospolita

Polscy in¿ynierowie w œwiecie

W tym miejscu mo¿e siê znaleŸæ 
Twoja reklama.
Zapraszamy.



Po zesz³orocznych sukce-
sach burmistrz Wr.Neudorf

in¿. Ch. Wörleitnera wraz z rad¹
gminy postanowili i w tym roku
umo¿liwiæ zorganizowanie fes-
tynu „otwartych garnków”.

Po raz pierwszy festyn taki
odby³ siê w pa¿dzierniku zesz-
³ego roku. A to w ramach  pro-
jektu  unijnego Comenius – Re-
gio, regionów Wiener Neudorf 
i Bonn, trwaj¹cego od sierpnia
2010 do lipca 2012.

Dla Wr. Neudorf g³ównym
tematem stanowi  ró¿norodnoœæ
jêzyków i kultury mieszkañców
gminy.

Ponad 12 narodowoœci pre-
zentowa³o swoj¹ kulinarn¹ kul-
turê, a niektóre jak Polska,
Chiny i Kuba pokazaly swoj¹
narodow¹ muzykê i taniec. 

Koñcowy wystêp stanowi³  re-
pertuar muzyczny Timmy Bra-
uera z piosenkami z ca³ego
œwiata.

Program wyst¹pienia grupy
polskich dzieci opracowa³a p.
prof. Marzanna Danek poka-
zuj¹c polskich noblistów i jubila-
tów tegorocznych Mariê Curie -
Sk³odowsk¹ i Czes³awa Mi³o-
sza. 

Du¿ym powodzeniem cie-
szy³y siê zorganizowane przez
ni¹ na sali  zbiorowe tance, jak
”mam chusteczkê haftowan¹”
oraz wystêpy solisty i kompo-
nisty p. Krzysztofa Czuby do jej
tekstów.  

Przy dwóch polskich stois-
kach o ró¿norodnej „tematyce”
kulinarnej czêstowano w tym
roku zup¹-¿urkiem i  pierogami,
a na deser sêkaczem.

Tak¿e trzecie stoisko z infor-
macjami (plakaty, foldery)  o  pro-

duktach solnych Wieliczki i Boch-
ni, wyrobach   „Krakowskiego Kre-
densu”  oraz o mo¿liwoœciach
korzystnego zwiedzania Polski
– udostêpnionych przez Polskie
Biuro Podró¿y  w Wiedniu – cie-
szy³y siê du¿ym zainteresowa-
niem.

Opracowa³a Barbara Vecer
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23.10.2011 w Wiener Neudorf
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Wpaœmie Gorców 1 stycz-
nia 1981 roku zosta³ po-

wo³any do ¿ycia Gorczañski
Park Narodowy. W tym roku
minê³o ju¿ od tego wydarzenia
30 lat. Rocznice s¹ po to, aby
spogl¹daæ w przesz³oœæ i przy-
sz³oœæ i dostrzec to czego na
codzieñ niemal nie widaæ i do-
ceniæ to, co wraz z up³ywem
czasu sta³o siê prawie oczywis-
te. Pierwszym dyrektorem tej
jednostki administracyjno-przy-
rodniczej o obszarze 5.908 ha
zosta³ Jerzy Honowski. Obszar
parku stanowi zwarty kompleks
leœny z halami i polanami jak i
wcinaj¹cymi siê dolinami rzek
Raby i Dunajca. Zwieñczeniem
kompleksu jest najwy¿szy
szczyt Gorców Turbacz 1333 m
n.p.m. Do wspomnianego kom-
pleksu do³¹cza enklawa parku
podworskiego, gdzie jest obec-
nie siedziba dyrekcji i adminis-
tracji parku narodowego. Po-
cz¹tki ochrony przyrody na tym
terenie siêgaj¹ roku 1927, kiedy
to w dobrach hr. Ludwika Wo-
dzickiego z Porêby Wielkiej
powsta³ Leœny Rezerwat Przy-
rody naywany póŸniej Rezer-
watem Turbacz im. W³adys³awa
Orkana. 

D³ugie grzbiety górskie, stro-
me stoki, poprzecinane dolina-
mi rzecznymi tworz¹ niepowta-
rzalny malowniczy krajobraz
górski. W architekturê tego kra-
jobrazu na sta³e wpisa³y siê
kapliczki i krzy¿e przydro¿ne
budowane przez miejscow¹
ludnoœæ.Od Turbacza rozchodzi
siê wiele pasm nadaj¹c Gorcom
charakterystyczny kszta³t roz-
gwiezdny. Góry te zasadniczo
s¹ nienaruszone dzia³alnoœci¹

cz³owieka. Dolno-
reglowe buczyny,
górnoreglowy bór
œwierkowy, rozleg³e
hale, widokowe po-
lany: (Sza³asiska,
Œrednie, Czo³o, £¹-
ki, Turbaczyk, Spa-
lone, Mostownica,
Przys³opek, Kopa,
Pustak, Gorc Troszacki, Sta-
wieniec, Jadamówka, Jaworzy-
na Kamienicka, Papieska czy
Ustêpne) bêd¹ce pozosta³oœci¹
gospodarki pasterskiej – niekto-
re z drewnianymi sza³asami.
Gorce to tak¿e cenna ptasia
ostoja stanowi¹ca w ramach
Europejskiej Sieci Natura 2000
obszar specjalnej ochrony pta-
ków. Flora Gorców w odniesie-
niu do innych gór np. bliskich
Pienin nie jest zbyt bogata, ale
mimo wszystko ciekawa. Spo-
œród typowo górskiej fauny sa-
lamandra plamista (ogoniasty
p³az) zosta³a uznana za symbol
GPN. Ponad po³owê obszaru
parku objêta jest ochron¹
œcis³¹.

Przyroda to wielki uk³ad,
który dzia³a nieustannie. Trzeba
na ni¹ patrzeæ jako na ca³oœæ 
a nie jako poszczególne ele-
menty powi¹zane ze sob¹ mnóst-
wem zale¿noœci.
Przyroda zawsze
prze¿ywa³a wiele kry-
zysów a nawet gwa³-
townych koniunktur,
zmienia³a proporcje
swoich komponent-
ów i kierunki rozwoju.
Nigdy jednak nie za-
trzyma³a siê w swoim
dzia³aniu i zawsze
rz¹dzi³a siê tymi

samymi prawami. Prawa przy-
rody s¹ niezmienne i niemo¿-
liwe do obejœcia jak np. prawa
fizyki. Jednak znamy je o wiele
gorzej od praw fizyki. W przy-
rodzie nie ma elementów zbêd-
nych i niewa¿nych. Nie ma
przedawnieñ, to co dzia³o siê
kiedyœ bardzo dawno temu, ma
ze sob¹ zwi¹zek z dniem dzi-
siejszym. B¹dŸmy ostro¿ni i sza-
nujmy przyrodê bêd¹c jednym 
z jej elementów. Kto nie potrafi
szanowaæ siebie, nie mo¿e sza-
nowaæ jej – niepowtarzalnej.

Przed laty kiedy park w Gor-
cach liczy³ sobie zaledwie 6 lat
mia³em okazjê zajmowaæ siê
projektem przestrzennego za-
gospodarowania w obszarze
wsi Porêba Wielka stanowi¹cej
jego czêœæ. Dla opracowania te-
matu musia³em przeprowadziæ
wiele studiów na wspomnianym
terenie. A by³y to studia: geolo-

Gorczañski Park Narodowy

30-lecie Gorczañskiego Parku Narodowego

Ryc.1. Widok na polany z sza³asami.

Fot.2. Geometryczno-matematyczny uk³ad
pól i poletek na stoku.
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giczne i geomorfologiczne, gle-
boznawcze, u¿ytkowania grun-
tów, istniej¹cej zabudowy, de-
mograficzne i hydrologiczne.
Zbadany i zebrany materia³ stu-
dyjny warunków naturalnych 
i inwetaryzacji architektonicznej
zosta³ przedstawiony na plan-
szach lub oleatach (w formie
graficznej), wykonanych na
bazie mapy sytuacyjno-wysoko-
œciowej w skali 1:10000.
Efektem na³o¿enia siê na siebie
wszystkich zebranych mate-
ria³ów badawczych by³ plan

zagospodarowania przestrzen-
nego wspomnianej jednostki
le¿¹cej w obrêbie parku i jego
otuliny. To w³aœnie w niej ko-
nieczne jest przestawienie gos-
podarki leœnej z jednostronnie
eksploatacyjnej na pielêgna-
cyjn¹. Nie by³ i nie jest to ³atwy
temat do przerobienia. Drugim
problemem jest ¿ywio³owy roz-

wój budownictwa letniskowego.
Powsta³e osiedla s¹ Ÿród³ami
znacznych iloœci œcieków i to
produkowanych w górnym
biegu czystych od lat górskich
potoków. Lokalizacja terenów
(zabudowy) osiedlowych jest
wynikiem ograniczeñ przyrod-
niczych, in¿ynierskich i koniecz-
noœci¹ zachowania dotychcza-
sowego charakteru zabudowy
osiedlowej. 

Ide¹ projektu by³o stworzenie
w Porêbie Wielkiej takich wa-
runków ¿ycia i wypoczynku aby
wytworzy³a siê wiêŸ spo³eczna 
i d¹¿enie do stworzenia wzorca
osady ma³omiasteczkowej.

Poza tym zachowanie zabu-
dowy regionalnej i otaczaj¹cej

przyrody w takim stanie aby
stworzyæ zachêcaj¹ce warunki
do ¿ycia i wypoczynku w Po-
rêbie Wielkiej i osadach klucza
porêbskiego. Zarazem ochronê
piêkna i walorów przyrodni-
czych z ich pomna¿aniem w ca-
³ym paœmie Gorców.

Stanis³aw Œwiêch

Na fot. 7 ocala³y wi¹z £okietka,
wg pomiarów z 1967 r. mia³ 33
m wysokoœci, 212 cm œrednicy
i 665 cm w obwodzie.

Gorczañski Park Narodowy

Ryc.4. Roœlinnoœæ Gorców. 

Fot.6. Jedna z bram GPN

Plansza3. Wynik prac studyj-
nych – stan istniej¹cy.

Fot.7. Wi¹z £okietka
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K¹cik techniczny

Zwodzonych mostów jest wiele.
Ale takiego, który by dzia³a³ bez
hydrauliki albo ciêg³a linowego
jeszcze nie zbudowano. Taki
w³aœnie most zwodzony skon-
struowano na Politechnice Wie-
deñskiej (Technische Universi-
tät Wien). Do jego uruchomie-
nia potrzeba jedynie pompy
wodnej napêdzanej bateri¹
s³oneczn¹.

Gdy most blokuje ¿eglugê
wodn¹, mo¿na go podnosiæ,
obracaæ albo zatapiaæ pod
wod¹. Jednak dzia³ania te s¹
skomplikowane i bardzo ener-
goch³onne. Na Politechnice
Wiedeñskiej opracowano zupe³-
nie nowy pomys³ na most zwo-
dzony. Do jego realizacji po-
trzebne s¹ tylko dwa pojemniki
na wodê i niedu¿a pompa
wodna, zasilana np. bateriami
s³onecznymi. Ten nowy typ
mostu zwodzonego zaprojekto-
wano na zlecenie w³adz miasta
Wiednia. Na przyk³adzie wy-
konanego modelu udowodnio-
no równie¿, ¿e taki most rzeczy-
wiœcie dobrze funkcjonuje.

Sztywna konstrukcja
Ten nowy wynalazek dzia³a bez
ciêgie³ linowych i napêdów hyd-
raulicznych. „Czêœci naszego
mostu s¹ dok³adnie usztywnio-
ne, prêty przenosz¹ si³y do
w³aœciwych punktów konstrukc-
ji“, wyjaœnia prof. zw. DI dr
Johann Kollegger, kierownik
Instytutu Konstrukcji Noœnych
na Politechnice Wiedeñskiej.
Profesjonalnie zaprojektowana
konstrukcja nie potrzebuje wie-
le energii, aby most unieœæ do
góry i umo¿liwiæ ¿eglugê stat-

kom. Z umieszczonego na
szczycie filara mostu pojemnika
wodê kieruje siê do dwóch
metalowych zbiorników, rucho-
mo zamocowanych po obu stro-
nach. Gdy zbiorniki s¹ pe³ne,
obni¿aj¹ siê, unosz¹c równo-
czeœnie jezdnie drogowe do
góry. W rezultacie jezdnie dro-
gowe znajduj¹ siê w pozycji pio-
nowej przy filarze mostu i nawet
szerokie statki mog¹ bez
przeszkód przep³ywaæ dalej.

Zadziwiaj¹co ma³e zu¿ycie
energii
Ten most zaprojektowano, jak
wspomniano wy¿ej, na zlecenie
wadz miasta Wiednia. Projekt
wykonalnoœci takiego urz¹dze-
nia powinien sprawdziæ, czy taki
rodzaj mostu zwodzonego nad

rzekami ¿eglownymi mo¿e zna-
leŸæ zastosowanie jako most
dla pieszych i rowerzystów nie
utrudniaj¹cy ruchu statków.
Przyjêto, ¿e rozpiêtoœæ takiego
mostu powinna wynosiæ 100 m
przy rozstawie filarów 66 m.
„Zarówno w terenie miejskim,
jak i w terenach zielonych na-
le¿y zwracaæ szczególn¹ uwa-
gê na ochronê œrodowiska“
uwa¿a asystent DI dr nauk
techn. Suzanne Gmeinder, któ-
ra wraz z asystentem projektu
DI Davidem Wimmerem wspó³-
pracowa³a przy tym projekcie.
Zwyk³a pompa napêdzana
energi¹ s³oneczn¹ i kilkaset lit-
rów wody wystarczaj¹, by jezd-
nie mostu co najmniej trzy razy
dziennie podnieœæ i opuœciæ. 

Pojemnik na wodê podnosi most zwodzony
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K¹cik techniczny

Dlatego w³aœnie za sukces mo¿na
uznaæ fakt, ¿e most dzia³a przy tak
minimalnej iloœci energii.

Test praktyczny na Politechnice
Wiedeñskiej
Aby uzyskaæ stuprocentow¹ pewnoœæ,
¿e konstrukcja funkcjonuje prawid³o-
wo, zespó³ badawczy oprócz kompu-
terowej symulacji dzia³ania takiego
mostu wykona³ i sprawdzi³ na terenie
doœwiadczalnym Politechniki Wiedeñ-
skiej model jednego filara i przês³a 
w skali 1:5. „Doœwiadczenie prze-
bieg³o tak, jak siê tego spodziewaliœ-
my“ cieszy siê Johann Kollegger.
„Nasze mechanizmy do podnoszenia 
i opuszczania sprawdzi³y siê“.
Mostami zwodzonymi zajmuje siê
prof. Kollegger z Instytutu Konstrukcji
Noœnych PW ju¿ od lat. On to równie¿
opracowa³ nowatorsk¹ metodê budo-
wania mostów – najpierw czêœci mos-
tu s¹ montowane pionowo, a potem
rozk³adane jak parasol.
„Nasze mosty zwodzone s¹ opatento-
wane na ca³ym œwiecie, a naszym
celem jest znaczne obni¿enie kosztów
budowy“ przekonany jest Johann
Kollegger.
Nastêpnym logicznym krokiem rozwo-
ju tej idei rozk³adanego mostu by³o
stworzenie konstrukcji, która nie tylko
w momencie budowy, lecz równie¿ 
w trakcie eksploatacji by³aby kon-
strukcj¹ sk³adan¹ i rozk³adan¹ wed³ug
potrzeby. „Decyzja czy i w której czêœ-
ci Wiednia podobny most zostanie
zbudowany zale¿y od w³adz miasta
Wiednia“ wyjaœnia Johann Kollegger.
„My w ka¿dym razie pokazaliœmy, ¿e
taki most mo¿na zbudowaæ prostymi
technologiami i oszczêdnie eksploato-
waæ pod wzglêdem energetycznym“.

z  “Baublatt Österreich” 
nr. 11/2011

opr. i t³um. Józef Buczak
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...go³¹b smutku nie lata,
wieœci nie dochodz¹,
ju¿ minê³o lato, jesieñ serce ch³odzi, 
a w duszy? có¿  -  w duszy mroŸna zima
bo Ciebie, bo Ciebie tu nie ma, nie ma...

coœ mi siê s³odziutkiego wydawa³o, przyœni³o?
czegoœ mi siê seksownego zachciewa³o, 
coœ tam mi³oœnego zaiskrzy³o, zamarzy³o...
a tu ¯ycie rozbawione w oczy zajrza³o:
- Masz seksappeal, masz talenty i co? 
Hola! Hola! Skarbie, jeszcze ci ma³o??

nasze œwiaty na chwilê wzajem siê przenikn¹,
lecz zanim to uchwycisz, min¹ siê i znikn¹

nic nie oddam za Twoje mi³osne spojrzenie,
bo ono nie istnieje, to przecie¿ marzenie...

najpiêkniejsze s¹ myœli nieoczekiwane
najpiêkniejsze s¹ s³owa niewypowiedziane
najpiêkniejsze s¹ maile jeszcze niewys³ane
i te sms-y wci¹¿ odczytywane
najpiêkniejsze jest imiê, które trzymam w myœli
najpiêkniejszy kochanek, co siê jutro przyœni

- Najbardziej ceniê w Tobie twoj¹ mêsk¹ szczêkê!
- Dziêki, dziêki... i to wszystko? 
- No tak, nie widzia³am w i ê c e j...

niesforna flirciarka 
patrzy filuternie
a¿ przechodz¹ ciarki

po¿¹dliwe po¿¹danie
pod¹¿a, okr¹¿a,
lecz rzadko zwyciê¿yæ zd¹¿a

za biust j¹ ³apa³
wiêc dosta³ po ³apach
póŸniej ¿a³owa³a, 
¿e mu ³apaæ nie dawa³a
i z biustem wynios³ym 
samopas zosta³a, 
bo nie by³o ju¿ chêtnego
na zabawê w ³apanego

daj, a bêdzie ci dane,
¿¹daj – nic nie dostaniesz

porzucona kochanka kupuje czerwone pantofelki
i je tylko suche wafelki – 
on znów widzi w niej Wenus z Milo,
ona syci siê t¹ c h w i l ¹ – 
chwil¹ triumfu radosn¹ – 
jakie¿ to ¿a³osne!

Jak rozmawiaæ
o bilansie z kupcem
o filozofii z g³upcem
o technice z in¿ynierem
o polityce z obywatelem, 
ale, ale s³uchajcie uwa¿nieI
o dupie Maryni mo¿na mówiæ z ka¿dym!

Rozmowa dwóch panów o mi³oœci
- Ju¿ poza mn¹ te wzdychania, te wyznania i
spotkania...
- Co ty ch³opie! A seks to pies?!

Weso³a panienka i Dziubdziuœ
- Mam dzisiaj majteczki z czarnej koroneczki...
- A ja jestem go³y i niezbyt weso³y, w firmie
coraz gorzej...
- Niech siê Dziubdziuœ nic nie boi, wa¿ne, ¿e
interes stoi!

Roszada
- Mój m¹¿ nas zdradza – rzek³a dama do psiap-
sió³ki, 
bo jak to w wielkim œwiecie bywa, mia³y mê¿a
do spó³ki.  
- Tym lepiej – ta odrzek³a – bêdzie spokój i wyr-
wiemy coœ na boku!
- Tak, tak s³ysza³am, ¿e jest do wziêcia jego
syn, wiesz ten z pierwotnego ma³¿eñstwa.

Przestroga
mê¿czyzna w pewnym wieku,
choæ w uczuciach najszczerszy,
nie pożąda k o b i e t y – 
potrzeba mu g e j s z y 

Rozrywka

Ani Schubert nostalgiczno-satyryczne zapiski z podró¿y w wagonie res-
tauracyjnym poci¹gu Intercity Sobieski Wiedeñ-Warszawa 13 lipca 2011
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