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Obiekt usługowo-mieszkalny przy
ul. Miłei , ró9 ul. Jana Pawła ll
w wa rszawie-sród m ieści u

Budynek ten, przedstawiony na okładce jest jednym a kolejnych prxedsięlł4ięć budowlanych, realizo,
w anych przez PRiKB REALBW-Krah ów.

Pod względem architektonicuym budynek prz,edstawia na zewnqtrz zwartą bryłę, wkomponowaną

w naroże dwu ulic x, nawiąx,oniem do sąsiednich domów.

Budynek jest vielofunkcyjny: v, dwu kondygnacjoch podziemnych pomieszczono urxądxenia nuiąza-
ne x, obsługą obiektu oraz parking o pow. 1553 ,łł dla 97 samochodó,łu osobolvych - na parterze i dwu

kondygnacjach banh i biura, - na 7-miu wyżs4ych kondygnacjach 65 mieszkań o polp. użytkowej 5453 m2.

Całkowita powierx,chnia użytkowa wynosi 15.113 m2, polv. zabudowy 1907 m2, a kubatura budynku

60.900 ń. Schemoty obok przedstawiająrzut poziomy parteru, który użytkowany jest pr4e4, Bank i rozkład
mieszkań na wyższyclt kondygnacjach. Wszystkie mieszhanił majq oddzielne klatki schodołye i windy, podob-

nie bank i biura trzech dolnych kondygnucjl Elewacja budynku została tak uprojektowcna, by wyraaie
utłidocznić jego podziałfunkcjonalny. Cąść mieszhalna z dobrrBwkomponou,anymi loggiami jest otjnko-
wana, cąść biurowa ma okładzinę granitową i ściany kurtynowe w konstrukcji aluminio,łłej, wypełnione

szkłem refleksyjnym.
Wyposażenie wevnętrzne jak i wykończenie zewnętrule o wysokim standardzie Okładzina zewnętrz-

na z płyt granitotvych, profile aluminiowe, anodowane, niewidocute od strony x,ałnętrptej, są izololyane
termicutie i oszklone szkłem refleksyjnym łu kolorze maryno, Elementy wejściowe wykonane tym so-

mym systemem, jak ściana kurtynowa. W banku i v biurach oświalenie jest wmontowane ,lv suJity
podwiesxona

W części miesxhalnej loggie są ze wĘlędów akustycuych szklone szkłem beąliecuym v systemie

ruchomym panoramiczttym. Na podkreślenie aasługuje fakt, że ciqgi komunikacyjne, wszelkie dojścia
oraz sanitariaty zaprojektol,ano w sposób zapewniający ich pełnq używalność prxex, osoby niepełno-
spra,Wne

Konstrukcja budynku jest żelbetowa szhieletou,a płytowo-słupowu Siatka słupóv jest ro1łnieszczona
na module 7,2 x 7,2 m 7, uwagi na parking samochodów i pomies4c4enia banku oral, niektórycll biur, ale
w kondygnacjach wyższych siatka słuphł jest anniejszona do 3,6 x 7,2 m.

Z uwagi na poxiom wody gruntowej, który sięga 3/4 wysokości ścian najniższej podziemnej kon-
dygnacji, a także bardzo niekorlystne warunki gruntowe zastosowano technologię budowy wanny
żelbetowej metodą ścian szczelinowych. Ściany te grubości 60 cm, zagłębiono na 12,5 m od poliomu
terenu.

Nastęnie na głębokości 8,0 m od poziomu terenu wykonano płytę żelbetowqgrubości 110 cm powią-
zaną ze ścianami sxcxelinowyml Po nielłielkim doszczelnieniu styków sekcji ścian szczelinowych osią-
gnięto pełną szczelność,H,ann!. Konstrukcja budynku opiera się na słupach żelbetowych, które są po-
wiązane z płytą denną i częściowo ścianami szczelinowlml Roawiąaanie to jest jednym z trudniejszych
techniclnie, ale w tych warunkach bardzo słusgtym nie tylko ze względów technicutych ale i ekono-
micaie ux,asadnionym. Obiekt ten postawiony jest poniżej poziomu fundamentów sąsiednich budyn-
ków i nie można było dopuścić do łniany warunków gruntowo-tuodnych, co mogłoby spowodować
ewentualne ich osiadanie obiekt ze względów rozwiązań konstrukcyjnych i architektonicxnych ora7,
technologicz,ltego wyposażenia zostanie sx,c4egółowo omówiony w kolejnym numerze Czasopismą Tech-
nicptego.
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mgr inż Sławomir Łucki

WODA DLA KRAKOWA I
POMOC ZAGRANICZNA

Rerultatem wi4§, prerydenta Stanórv Zjednoczonych
George'a Busha u,Polsce lv 1990 r. bvła decl,zja Kongre-
stt USA o przeznaczeniu 4 mln dolarórv z budż,etu fede-
ralncgo na modernizac_ję lr,odociągrr krakorvskiego oraz
na ochronę źródeł uod_v pitnej dla nriasia. Beipośrednim
partnerem MPWiK zostala Agencja Ochron}, Środowiska
USA (EPA).

W ramach rvspomnianl,ch środkólv zrealizorvano na-
stępu.iącc przedsiervzięcia :

.l\1posaz,ono iaboratoria. centralne i znkladorłę ZUW
,.Rudalva" i ZUW ",Raba". rv urządzenia iaboratoryjne
najnorvszej generacji, autonra§-aljące rv duĄlrl stopniu
analiT,. a takze poszerzające możliuości analitvczne:

. rT, stacjach osłonou_vch" rrl,budolran1,,cłt przez stro-
nę polską, urainstalorvano zautomat},zorvane urądzenia
staiego nionitoringu (rr,Podkamr-czu na Rudauie oraz
rv Mr.ślenicaclr na Rabie), stacje te rrmozlirviają ciągłe
bada nie mętności. zarvartości amoniaku. r,łęgla organicz-
nego. tlenrr, poziomu pH oraz aąrrartości fenoli (lv Pod-
kaml,cru) rv ujnrorvanej z tl,ch rzek rvodzie:

. zmodenrizowano proccs ocryszczańa ściekórvrv oczv-
szczrlni rr Mrślcnicacll lr celu iedukcji fosloń:

. tlprott,adzono wstępne ozonorlanie rvody, ujnrorra-
nej ze zbiorrrika dobcz},ckiego. kcnrorę kontaktolr,ą oraz
budvnek ozonizacjirrr,konala stronapolska a zakup urzą-
dzeri do lrllrvarzania ozonu ijego dozorlania do rvody o
trydajności 30 kg O3/godz. zostal sfinansolanr| przęz
arrrerykańską Agencję Ochronv Srodorłrska (US EPA).
OCdanie do eksploatacji h,ch urządzeń bllo.iednocześnie
ostatninr etapem ponroc1, tej ze Agencj i Mie.i skięmu Przed-
siębiors§rł Wodociągólv i Kanalizrcji S.A. rv Krakouie.
której calkowita rt,ańośc rrvniosłtr -l nrln dolaról\, 1 zosta-
la zainicj ort,a na przez Pre4.denta George'a Busha. Sama
i nstalacj a ozonor,łania rrodl, kosztorra ia Amerykanórv 2
min doiarórv, co rr,rnagało od stronv poiskiej prą.goto-
rvania odpowiedniej infrastruktury i rv nł.iązku ztym7A-
inlestolr,ania rv nią podobnej kuo§. Urządzenia zostaly
zailrstalorr,ane rr,ZUW Raba rv Dobcą,caclr, a r,r-ięc rł za-
kładzie z którego pochodzi ok. 60% wod,v dla Krakola.
Proces \}stępnego ozonorvania rvodl, jest pienvszvnr pro-
cesem rv ciągu teclrnologicznvm uzdatniania rvody i skla-
da się z kilku etapóu,:

. spręzenie po§,ietrza do ciśrrienia ok. 2 atm. i zgro-
madzenie go u, zbiornikach nragazrynowych,

. osuszenie połietrza rv osuszlczzch,

. rrł.trvorzenie ozonu z suchego polietrza ł §),tlvor-
nicach ozonu,

. przępuszczęnie ozonu przezstrugę u,ody za pomocą
d_ldlzorórv rv zbiorniku kontaktorrym.

Ozon jest trójatomorłą cąsteczką tlenu (O:) i posiada
siine wlaścirł,ości utleniające - jest znacz,nie silniejsąvnr
ut]cniaczem niż chlor, a prry t}nr nie hrorry zniązłorv
ka_ncerogennl,ch takich jak rv przypadku chloru THM-1,.

Wstępne ozonolanie rvody poprarłtajej banvę i smak.
W §,m procesie rv duzym stopniu zostająusunięte z wody
zooplanlctoll i fitoplankton, jak rólrnież bakterie. W kon-
sekrvencji znacznie maleją iiości dozowanvch do lrody
chenrikaliórl niezbędnl,ch do przeprorvadzenia procesu
koagulacji,

. uruchomiono eksperymentalna stację odnorr1, 1,od1,
ze ściekórv ptzy oc4,szc:zalni rv Płaszorrie: będzie ona
zaopatryrvala rv u,odę do celórv gospodarcrv-ch (po niż-
szej cenie) okoliczne ba4 przeĄ,slorve;

. rrl,konano studium rozwojorve, do5,,cące MPWiK
S.A. (feasibility studv) oraz całej infrastruktrrry \\,,od11o-

kanalizacyjnej Krakorra i nakrcślające kierunki roaloju i
modernizacji tej branry. lącznie zę zmianami ins§tuc.jo-
nalnlmi l,samej firmie. prace te sfinansorlala lv całości
Amerykańska Agencja Handlu i Rozrvoju (U.S. T.D.A.)

W dniu 9 lipca l996 roku rv Miejskim Przedsiębior-
strr.ie Wodociągólv i Kanalizacji S,A. rv Krakorrie ttro-
czvście przekazano do eksploatacii instalację do rr.stęp-
nego ozono\\ania rrod1 .

Urocr"-stośc ot,ila rcia instalaci i ozono\yania rl,od1, za-
szcn,cili swą obecnclścią przedstawiciele rządórv, lvladz
kościelnych i lokalnl,ch, Przecięcia r.vstęgi dokorrali
rvspólnie Wicerninister Oclrrony Środowiska USA Ro-
bert Perciasepe oraz rviceminister Ochrony Śroclorł iska,
Zasoból, Naturalnyclt i Leśnictrva Krzysztof Szamalek.
Po poświęceniu urządzeń przez biskupa Jana Szkodo-
ni a czterytrl,tr,vorni ce ozonu zo staiy kole_j n o uruclrom io-
ne prżez Preą denta m, Krako*a Józefa Lassotę, przed-
starviciela US AID Panią Suzanne Olds, Wojervodę kra-
kon,skiego Jacka Majchrorvskiego orez przedstarviciela
US EPA Rona Hoffera.

streszczenie
Dżęki rł,społpracy r.voda, którą piją miesiC<alicy Krakowa jest

bezpieczna dla zdrorvia. Stacje ozonolre zauton]atvzowane
urządzenia stałego nronitoringu-rvstępnego c.zonorvatlia.

Summar1,
Due 1o uor co-operation, potablc water in Kraków is safe.
Water nonitoring stations built to control rvater quality.
łVater tr€atment process ai 1hę "Raba" WTP rvas uprgaded
by adding pre-ozonizatiotl.
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dr inż, Jan Pawełek

ZAPAS WODY JAKO ZASTĘPCZE
ZRODŁO UJĘC RZECZNYCH
W czASlE JEJ WYSoKIEJ MĘTNoScl
1, Wprorvadzenie

Ograniczone zasoby wód podziemnych, moźliwych
do wykorzystania dla celów wodociągowych, pozwalają
t;,,lko na częściowe pokrycie zapotrzebowania. Małe wo-
dociągi w większości korzystają z rvód podziemnych,
średnię i duże w przeważające1 liczbie - z wod rzecz-
nych. Wody te charakteryzuje duża dynamika zmian
cech fizykochemicznych. Proces
uzdatniania nrusi więc być na tyle

,,elastyczny", aby - nięzalęznie
od iakości ujmowanej wody - w
jego wyniku spełnione były wa- §
runki stawiane wodzie pitnej [8]. i
W przypadku znacznego pogor- 1
szenia jakości ujmowanej wody, E
na którę proces uzdatniania nie ,i
jest w pełni przygotowany, moż- E
na zastosować kilka rozwiązań. § *"

Rl,s. l. Re:ygnacja: c:erpałlia wodl,: ttjęcia v c:asie nadnliernl,ch nlętności
u1 movanej v,od1, pr:.v stosou,,a niu : biorn i ka :apasoł,e go

szcza|ny ch obc iążeń i stn iej ących l ub proj ektolvanl,ch
urządzeń do uzdatniania wody. Odbudorva zapasu odby-
rva się w czasie, gdy cechy wody są korzystne z punktu
rvidzenia przygotowania rvody pitnej, Na rysunktr l
przedstawiono schematycznie zrnianę mętności ujnlo-
rvanej wody przy Stosowaniu zbiornika zapasorvego i

mozliwości rvylączania ujęcia po przekroczeniu przęz
mętność wody wartości kryterialnej.

M<Mr, -} M>Ę. <

Czas
M < Mk + M>M1. <--

Ujęcie
u,yłąpzone

Ujęcie
Byłącrcne

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie możliwo-
ści zabezpieczenia wodociągów korzystającychz wód po-

wierzchniowych przed koniecznością ujmorvania wody
o nadnriernej mętności. Zabezpieczetrie oparte na sto-
sowaniu zapasu wody umozliwia rezygnację z poboru
wody z rzeki, gdy ma ona zlą jakość. W pracy podano
niezbędne pojemności zbiornikórv dla kilku przykłado-
wo wybranych wodociągórv, a takze niektóre czynniki
wymiany w nich wody.

2. Znaczenie zabezpieczania ujęć

zapasem wody

Zbiorniki zapasowe pozwalają na przerwanie poboru
rvody z rzeki, np, w czasię przepływu rvody silnie zanie-
czyszczonejpoprzęz intensyrvne opady, roztopy lub przy-
padkowe skażenie w zlewni rzeki. Autorzy wielu prac [3,
4,7, |0, l l] podkreślająznaczenie stosowania zbiorni-
ków zapasowych przy korzystaniu z wód powierzchnio,
wych. Roman i in. [7, s. l20] stlvierdzają: ,.Ze rvzględu

Jednym z nich jest dostarczanię
przejściowo wody o jakości nie
odpowiadającej w pełni warun-
koln wody pitnej, Innym moźe
bl,ć ograniczenie produkcj i wody
kosztem utrzymania jej jakości,
Jęszczę innym, najgorszynr roz-
wiązaniem może być wyłączenie
ujęcia i po wyczęrpaniu rezerwy
rv zbiorniku sieciowym, przerwa-

-+ M>Mt. <-
Ujęcie

łyłąprone

M-

nie dostawy wody dla odbiorcórv.
Problemy występujące przy ujmowaniu i uzdatnia-

niu wód rzecznych do celów wodociągowych, wynikają
nie tylko z występowania zanieczyszczeń incydental-
nych, które zdarzająsię niezbyt często, ale przede wszy-
stkim z okresowych stanów wysokiej mętności ujmo-
rvanej wody. Rzeki, nawet te które prowadzą stosunko-
wo czystą wodę, charakteryzuje okresowa. niekiedy bar-
dzo znaczna mętność, Bardzo prostym i wysoce efek-
tywnym rozwiązaniem, ograniczającym uciąźliwości
wynikające z okresow,ej nadmiernej mętności wody, jest
tworzenie zapasu wody surowej bądź uzdatnionej. Od-
powiednia rezerwa umożliwia rezygnację z poboru wody
zrzeki w okresie pogorszeniajejjakości i korzystanie w
tym czasie z wody wcześniej zgromadzonej w zbiorniku
zapasowym. Zapas zabezpiecza wodociąg przed przej-
ściowymi zanieczyszczeniami wody w ujęciu. Rezygna-
cja z poboru wody w ujęciu następuje, gdyjej pogorsze-
nie osiągnie określony stopień, np. przyjętą graniczną
wartość mętności. Graniczna wartość zaleźy od dopu-

CZASOPISMO TECl {NICZNE



na ci€łe zagrożenie wód po-
wierzchniowych awaryjnym za-
nieczy szczeniem, jednym ze
środków niezbędnych dla za-
pewnienia dobrej jakości wody
do picia powinna być budowa
na zagrożonych uj ęciach zbior-
ników zapasowych o odpowie-
dniej objętości", Kowal [4, s.

l ll] uwaźa, że,,ujmowanie
wody z potoków górskich jest
bardzo utrud n ione b ez magazy -
nowania jej w zbiorniku ze
względu na ogromną zmien-
ność przepływu oraz raptowne
skoki mętności, np. po nawal-
nych deszczach". Wieczysty i

Rak [1l], analizując przewidy-
wany rozwój sytuacjiw podsy-
stemach ujmowania i uzdatnia-
nia wody przy pojawieniu się
incydentalnych zaniecry szczeń,
wskazują na rolę jaką może
wtedy odegrać zbiomik zapaso-
wy wody surowej. Zanieczy-
szczenia incydentalne autorzy
ci określają jako te, na które
proces technologiczny uzdat-
niania wody nie jest przygoto-
wany. Rozwiązanie, w którym
zbiornik zapasowy jest wyko-
ruystywany w prrypadku }vystą-
pienia innych zanieczyszczeh
niż wysoka mętnośc, wymaga
monitoringu nie tylko mętno-
ści wody lęcztakże innych za-
nieczyszczeń.

Stosowanie magazynowania wody odgrywa istotną
rolę w niezawodności ujęć wodociągowych. Niezawod-
nośc ujęc wody powierzchniowej i stacji uzdatniania
wody jest przedmiotem wielu prac naukowych, [6, 7,

l0, l l ]. Dla potrzeb projektowych jest ona charaktery-
zowana trzema bezwymiarowymi parametrami: wska-
źnikiem gotowości (Kg), wskaźnikiem gotowości eks-
ploatacyjnej (Kge) i wskaźnikiem gotowości wewnę-
trznej (Kgw ). Elementami, które w przypadku ujęć
wody powierzchniowej wpływają na wartości tych pa-

rametrów są ilość, jakość i poziom wody oraz spraw-
ność urządzeń technicznych. Prawdopodobieństwa speł-

nienia wymagań dotyczących trzech pierwszych ele-
mentów składaja się na niezawodnośc żródła wody. Z
punktu widzenia niezawodności są one szeregowo po-

łączonymi elementami zasobów wodnych i mogą być
charakteryzowane przez własne wskaźniki gotowości.
Przy ustalaniu wskaźnika gotowości (niezawodności)
jakości wody Kj należy rozpatrywać wszystkie sytua-
cje, w których ze względu na nieodpowiednią jej ja-
kośc ujęcie zostaje wyłączone. Wartość wskaźnika może
być wyrażona wzorem:

Z &iornik zapasowy Staja uzdatniania uody
q,ody suro\ł€j

Z - zasurła srcrołana mętnościomierzem

Rys. 2. System zaopatrzenia w wodę zabezpieczony zbiornikiem zapasd|ym:
a, b - wody czyslej, c - wody surowej

Sieciou,y óiomik
wyrównawcry

Siec v,odociągorła

T-r+L uLi (1)

gdzie:

Ę - wskaźnik gotowościjakości wody,
T - czas rozpatrywanego okresu eksploatacji.
t1 - czas wystąpienia w rzece wody nieodpowiedniej ja-

kości,
i - liczba zdarzeń nieodpowiedniej jakości wody w rzece

w rozpatrywanym okresie eksploatacj i.

Zab ezpieczenie uj ęc i a zb i orn ik i em zapasowym przy -

czynia się do korzystnego wzrostu wskaźnika Kj, gdyż
umożliwia dostawę wody mimo rezygnacji z poboru
wody z rzeki. Wzrost ten jest uzależniony od pojemno-

ści zbiornika. W przypadku stosowania zapasu wody
wartość wskaźnika gotowościjakości wody można obli-
cryć ze wzoru:

T -,(tt_ t) K,

TĘ:

(2)
T
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Monitoring
mętncści rłody

b)

Sieć vodociągowa

Stacja uzdatniani a uody

Monitońrrg mętności qody

Ę,=



gdzie:

Ę, - rvskaźnik gotolvości jakości rvody przy stosorłaniu
zapasu rvody.

tz - czas wy,czerpania rezerwy wody rv zbiorniku,
K, - wskaźnik gotorvości zbiornika ustalony na podsta-

rvie usź<odzeń i przenv rvjego działaniu.
W prąpadkach, rvktórych czas wystąpienia nieodpo-

rłiedniej jakości rłody będzie krótszy od czasu lłyczer-
ppvania zapasu. rvartość rómicy ti-tz vre wzorze (2) prz>l-
ntuje sięjako zero.

W zalezności od rodzaju gromadzonej u,od1, i umiej-
scorvienia zbionrika wciągu technologicml.m, mozna óior-
niki podzielić na: zapaso\ł€ lvody suror.rej i zapasowe rł,ody
crystej, Na rysunku 2 przedstar,viono system zaopatrzeńa
rv wodę z podsystemem gromadzenia rł,ody zapasollej su-
rorvej bądz uzdatnionej. Drva pienvsze schematy dotycą
roniązań z zĄpasem rvody czystej. Pierwszy urłzgl$nia
rvodociąg bez zak]adu uzdatniania - ujmorłana u,oda speł-
nia przez u.iększość czasu rłanrrki wody pitnej, a \łystę-
pujące krótkotrwale pogorszenia jej jakości mogą być wy-
eliminolvane poprzez zastoso§,anie zbiornika zapaso\l€go.
Takie rozrrłązanie iest możinę pąv rtjmorłaniu w,ody z
potokórv górskiclr. o rrysokim stopniu zalesienia zler.r.ni.

Jedplm zabiegiemjakiemu polvinna b_vć Medy pdda-
rvana rvoda jest deąnfekcja. W prrynadku rvód o dłuzej
tnvających pogorszeniach jakości, a także częściej rłystę-
pująrych, naleĄ rozsła4,ć wariant wspołdzialania ujęcia i
stacji uzdatniarua rvody ze óiornikienr zapasorłlm wody
cą,stej (rys. 2b) lub ze zbiornikiem r,vody surorłej (rys. 2c).
Prryjęciejednego z tych rozwiązari nynika z dlugosci okre-
sórv łyłączeń ujęcia, rzutujących na c7as przetrzym},wa-
nia l,ody lv zbiorniku. Zagadnienie to Ędzie omówione w
dalszej części prary.

3. Zabezpieczenie zapasem wody surowej

Zbiorniki zapasol!ę wody suroivej zakładane są naj-
częściej prąv ujęciach. Ze vzględu na lokalizację nary-
wane są często zbiornikanri ujęciolłymi lub zbiornikami
magaryno\ł,ania przlbrzeżnego. W Polsce magarynowa-
nie zabezpieczające ujęcia rłód jest stosowane sporadycz-
nie z połodu jego niedoceniania. Prrykładem zrozumie-
nia roli zapasów \\ zAopatrzeniu rv rvodę moze byc np.
Wielka Brytania" gdzie zaleca się magarynorranie wod1,
surorłej o ekwiwalencie co najmniej siednriodobowego
zaopatrzenia [3]. W technoiogii uzdatniania rrody zbior-
niki spelniają rolę urądzeń do rvstępnego oczyszczania
rvody, a 1akże pozwalają zmniejsąvć zakres rvahań.ivska-
Źnikówjakości rvody dostarczanej do stacji uzdatniania
rv stosunku do rvahań rv rvodzie pobieranej z.rzeki.

Do ryad magarynowania nalezy zaliczyć rozmnaża-
nie się glonórł,lv zbiornikach, szczególnie rv prąpad-
kaclr duzej koncentracji azotanórv i fosforanórv, nra to
częściej miejsce rv wodńe rzęknizinnych. Nad,mierny roz-
wój planktonu porł,oduje komplikacje w procesie uzdat-
niania wody. Magarynorvanie rvody surowej nroze miec
istotny rłpĘv na jej cech_v flz,vczne, chemiczne i biolo-
giczne. Prry ocenie oddziałwania zbiornikórł, magazy-
nujących rvodę surovą najej jakość naleą, vyróżnić dwie
kwęstie. Pierwsza to poprawa jakości wody tylko z §,tulu

posiadania zapasu umoźliwiającego rery gnację z poboru
wody, gdy jest ona żej jakości. Natomiast druga to zmia-
na cech wody spowodorvana jej przechoryrłaniem rv
zbiorniku przez określony czas. Zmiana ta uzalezniona
jest od kilku czynnikólv, które - w powiązaniu z jakością
rvody doprowadzonej do zbiornika - mogą mieć lłp§w
na zmianę cech rvody [l, 3]. Ocena upĘmu przebyrvania
rvody w zbiorniku na zmianę jej jakości wymaga indl,rłi-
dualnvch ro,mvaźnń, adekwatnych dla każdego ujęcia.

Z innej pracy autora [5] wynika, iżprzy stosorłaniu
magazynowania nody suronej. rv celu mozlirvości rery--
gnacji z pobonr rvody o zlej jakości, ujęta woda posiada
znacznie obnizoną średnią mętność. Przykładolo prry
rłylączaniu ujęcia przy mętności rviększej od l5 mg/dm3,
obniżenie średniej mętności dla ośnriu analizowanych ujęć
rrynosilo od20,8Ya do 80,4%.

4. Zabezpieczenie zapasem wody czystej

Zbiornik zapasolly wody crystej urytuowany jest rv
schemacie technologicznym rvodociąg:u za zakładem
uzdatniania lvody (rys. 2b) i na pocątku, pośrodku lub
na końcu rozdńelczej sieci wodociągorvej. Usituorłanie
na końcu jest rozwiązaniem zderydorłanie mniej kor4-
stnym Z drvóch porvodórv. Pierwsry to potrzeba transpor-
tu wody na drugą stronę osiedla dla odbudowy zapasu.
Drugi to mniejsza mozlirvość wymiany wody w zbiorni-
ku, wiąĄca się ściśle zltrzymaniemjej jakości bakterio-
logicznej.

Problem zmian własności wody jest istotnym zĄ gadnie-
niem zrvią7anl,rn z jej przechorłlłvaniem rv zbiornikach
zapasowlch. Dotycry on głównie r.lłasności bakteriologicz-
nych. Ich pogorszenie uza|eznione jest od rvielu cłnni-
kórv, Ograrriczone ramy niniejszego aĄkulu nie poznaia-
ja na ronvinięcie tego wątku. Ogólnie mozna porviedżeć,
ze najrłamiejsrymi ą sposób przepĘłr,u rvodl,przez óior-
nik i czas jej przechorłlrvania|2]. Cns ten porvinien byc
krótsry od czasu, w którym nastąpi pogorszenie rł,lasności
bakteriologiczrrych rvody. Prąvjmuje się, iz z powodu bak-
teriologicznego zagrożenia czas przebJrłania rvody pit-
nej rv zbiorniku powinien byc ograniczony do drńch
dni. W Szwajcarii np. odnarvianie całej objętości w,ody
powinno odbwvać się w czasie 1-3 dni [9]. Można za-
tem s§lierdzić , żr dopuszszalny czas przechowlrłania u,ody
lv zbiomiku jest crynnikienr ograniczająrym jego pojenr-
ność. Magaąłrowanie l,ody uzdatnionej, którą nrozm dlu-
żnj przetrzynyvac, \ł}maga dodatkorłej kontroli jej jakosci
i mozliwości doda&orłego derynfekorłania lv óiorniku.

Lepsze uydają się więc rozrłiązani2 uivzględniające
magarynowanie u,ody nieuzdatnionej, np. rv zbiornikaclr
ujęciowych. Natomiast woda pitna porł,inna być nragazy-
nowana rv tych prąpadkach, w których czas wylączen
ujęcia nie będzie dltlższy niż dwa dni.

5. Zbiorniki zabezpieczające wybrane ujęcia

Dla zaprezentowania w niniejszej pracy mozliwo-
ści i warunków zabezpieczęnia ujęć u,odociągowyclr
posluzono się sześcioma, prrykladowo wybranynri rł,o-
dociągami ujmującymi wodę z rzek dla następujących
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miast: Jordanowa, Suchej Beskidzkiej, Nowego Targu,

Żyvca, Gorlic i Krosna. Do analiry wykorrystano lłyni-

ki badań mętności rvody wykonJ,wane przez laboratoria

zakładowe stacji uzdatniania wody. W tabeli l zestawio-

no informacje o badanych wodociągach - czas obserwa-

cji mętności rvody, który wynosił od, I'l43 dni w Szafla-

rach do 4882 dni wIskrryni, powierzchnię zlewni ujmo-

wanej rzeki, jej średnią wysokość nad poziomem mo-

rza, a takżę średnią rvażoną mętności i maksymalną

mętność jakie wystąpily w analizowanym okresie,

5.I. Cząs trwania nadmiernych mętności

Oceny występowania nadmiernych mętności wody do-

konano, wykorrystując ciągi obserwacyjne wartości męt,

ności i czasu ich trwania. Obliczenia wykonano zaHada-

jąc kilka wańantów wartości mętności, przl których na-

stępuje wyłączanie ujęcia. Wartości te nazwano warto-

ściimi kryterialnymi. Prryjęto za nie wartości; 50, 100,

150 i 200 mg/dm3.

Celem przeprowadzonych obliczeń było ustalenie licz-

by i czasu trwania ńarzsń mętności wyższych od kryte-
rialnych. Prrygotouany program

komputerowy, rłykorzystuj ąc
ciągi obserwac_vjne mętności
wody i czas ich trwania. rejesEo-

rvał poszczególne przypadki
przekroczenia przez mętność za-

łozonych wartości kryterialnych,
a tŃiże czas trwania kaińego z
nich. w tabeli 2 zestawiono
otrrymane wyniki. Pokazują one,

iz czas trwania mętności w^zęi
od 50 mgidm3 wahał się od
3.69Y" w Białym Dunajcu do

S,'7 Ioń w Ropie. W prrypadku
mętności wyższej od 100 mg/dm3

czas ten wynosił od I,45oń dla
Białego Dunajca do 3,640ń dla
Ropy. Natomiast dla wyższych
rvartości kryterialnych czasy te

ulegaty jeszcze skróceniu; stano-

wiĘ od ułamka procentu do ma-

ksymalnie 2,'7IYo dla Ropy.
Istotnym dla pełniejszej cha-

rakterystyki mętności wody w
analizowanych ujęciach jest ma-
jomość czasu trwania poszcze,
gólnych zdarzeń, a szczególnie
tych najdłużej trwająrych. Czas
maksymalny dla mętności wy-
ższej od 50 mg/dm3 był najkrót,
szy w Koszarawie - 4 dni, a naj-

dlużsry rv Ropie - 13 dni. Ule-
gał skróceniu w przypadku
podnyższenia wartosci kryterial-
nej. Prrykladowo dla mętności
200 nrg/dm3 wynosił od 3 (Stry-

szawka, Biały Dunajec, Kosza-
rawa) do 7 dni (Skawa).

5. 2. Pojemnośc zbiornikólv
zapasowych

Racjonalne określenie wiel-
kości zapasu wody zapewniają-
cego ciągłość dostaw w czasie
wyłączenia ujęcia, jest zadaniem
trudnym, Zgromadzony zapas
powinien wystarczyć na naj-
dłu^zy okres wyłączenia ujęcia.

Anatiza występowania podwyż-

Tabela l
ogólne dane dotycząc€ ujęó wodooiągowych będąoych przedmiotem analizy

Rzeka
Ujęoie wody

powierzchni Średnia
wysokość

zlervni

[m npm]

Czas obserwacji
mętności wody

td]

Mętnośó [mg/dm 
3]

zlewnl
lt-1 średnia rnaksymalna

Skawa - Jordanów 80 550 2519 15,44 1 000

Stryszawka - Suoha Beskidzka 1.10 555 3żż6 ż0,74 1 000

Biały Dunajec - Szaflary 210 955 1743 |9,12 3000

koszarawa - Świnna 242 620 365 1 !6,49 8000

Ropa - Gorlice 3ż7 320 3358 34,81 5400

Wislok - lskrzynia 4Ą3,9 395 4882 l?,98 1 500

Tabela 2

czas trw.ania po<lwyzszonych mętności ł,o<ly w analizow,anych ujęciach wodociągolł_ych

Rzeka
Ujęcie w,ody

Mętność
kryterialna

[mgidm3]

Czas
trwania
mętności

Lo^]

Śre<lni i maksymalny czas
trw ania zdarzeń mętności Liczba zdarzęń

w przeliczenirt
na jeden rokt, [<t] t §[d]

Skawa
Jordanów,

50
100
150
2a0

7,06
,ro
1,24
0,ó6

2,49
l,,79
3,13
2,I3

11,0
,l,0

7,0
,|,0

10,33
4,67
) l,)

1,13

Stryszalł-ka
sucha Beskidzka

50
100
150
200

1),
2,5l
1,39
0,90

2,14
|,72
l,55
l,45

8,0
4,0
4,0
ąn

12,33
5,32
3,28
2,26

Biały Dunajec
Szaflary

50
l00
l50
200

3,69
I,45
1,05
0,86

.61

,2l
,15
,t5

50
ąn
?0
3,0

8,38
4,40
3,3 5

2"l2

Koszaraw,a
Świnna

50
l00
l50
200

4,47
2,42
1,86
1,15

1,13
l,05
l,04
1,00

4,0
4,0
4,0
3,0

14,40
8,40
6,30
4,20

Ropa
Gorlice

50
l00
150
200

8,71
3,64
2,7l
|,78

3,48
2,84
2,46
2,06

13,0
l 1,0

l t,0
6,0

9,13
4,67
4,02
3,15

Wisłok
lskrzy-nia

50
l00
l50
200

5,03
l,83
0,9,|
0,52

,78
,47
,l2
,26

l0,3
<,
4,0
4,0

|0,32
4,46
3,14
l,50
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szonych mętności wody w ujęciu poałala na ustalenie
czasórv, rv których zbiornik porvinien stanorvić zródlo
zasilania rvodociągu. O niezbędnej pojemności zbiorni-
ka decydują nie tylko czary trwania pogorszenia się ja-

kości rvody, ale takze okresy międry nimi, które deter-

minują mozlirvośc odbudowy zapasu, Zagadnienie to

nabiera szczególnego znaczęnta przy ujmowaniu wody
o częstych pogorszeniach jakości rvody i niskich męt-

noŚciach kryterialnl,ch. O wystarczającej odbudowie
zźpasu r,vody rv zbiorniku decyduje czas poprzedzający
zdarzenie pogorszeniajakości wody i stan zapasu pozo-

stały po poprzednim rłyłączeniu. Często zapasjest odbu-

douyrrany międąv lvięcej niż dwoma mętnościami. Do-
da&ołym czy-nnikienr dec,vdującym o czasie odbudorry
zapasu jest ilość rvody przeznaczonej na odbudowę za-
pasu, cryli różmica międry ilością wody dopĘwającej
do zbiornika, a ilością wody czerpanej z niego. Czyn-
nik ten można charakteryzować wspólczynnikiem ma-
gazynorvania rvody w zbiorniku, rozumianym jako sto-

sunek ilości wod.v doplyrłającej do zbiornika do ilości
rł,ody pobieranej z niego. Wartośc współczynnika możę
ustalac projektant rvodociągu w zalezności od zasobórł,

rvodnych, tzn. mozliwości poboru rł,ody z ujęcia, w sto-

sunku do np. doborvego zlĄctawody. Odpłlrv wody ze

zbiornika mieści się w przedzialę od zera do maksy-
malnego dobowego zuzycia rvody.

Obliczeniapojemnościżiornikówzabezpi*zających
analizorvane ujęcia wykonano dla rłcześniej załozonl,clr

rvartości kryterialnych mętności, Celem unzględnienia
c4,rrnikólv mogąrych w zrracmlłn stopniu oddziabuać na

nieóędną pojemność żiornika przeprouadzono symula-

cję wspóldziałania zbiornika zpasowego z ujęciami w,ody,

Wykorzystano do tego program komputerorły. który
urłzględniając r,r, ciągu obsenvaqjnlm koiejne rrartości
zmąceń. czas ich trwania i założonąpojemność ńiornika,
obliczal stan zapasu wody w zbiorniku oraz rejestrolłał
prąpadki braku wody i czas ich tmania. W obliczeniach
rvielkość zbiornika określano przez wskaźnik pojemności

zbiornika rozumiany jako stosunek pojemności zbiornika
do średniego dobowego zurycia lł,ody, czy|i jako czas (licz-
bę dni), rv którym zbiornik zapaso\ły zapewni wodę przy

braku jej dopłlwu z ujęcia. Stąd jego rvielkośc określano
rvdobach [d].

Przeprorvadzono symulację wielu wariantół; które rły-
nikĄ z urłzględnienia różnych wspołcąłrnikólv magary,
nowania wody w óiorniku (1,25, 1,50, 2,00 i 3.00), rvar-

tości kryterialnych mętności (50, l00, i50 i 200 mg/dm3)

i wskamików pojemności zbiornika (od jednego do kil-

Tabela 3

Wskazrrik pojemności zbiomików zapasowych w zależrości
od wspołczynnika magarynowania wody

Rzeka
Ujęcie u<rdy

Mętność
kry,terialna

[mg/dm3]

Wskamik pojemnosci zbiomika [d] wzależności od wspo}c4łrrrrika
magazynowania wody

1,25 1,5 2 J

Skawa
Jordanów

50
100
150

26

l1,0
7,75
,1,00

7,00

l1,00
,7,46

7,00
7,00

11,00
7,0a
7,00
7,00

l1,0
7,0
7,0
7,0

SĘszauł<a
sucha Beskidzfta

50
100
150
2m

9,75
4,00
4,00
3,00

8,00
4,00
4,00
3,00

8,00
4,00
4,00
3,00

8,0
4,o
4,0
3,0

BiĄ Dunajec
Szaflary

50
100
150
2n

6,75
3,75
3,00
3,00

6,50
3,50
3,00
3,00

6,00
3,00
3,00
3,00

\ (l

1o
3,0
3,0

koszarawa
Swfura

50
100
l50
2m

4,75
4,00
4,0
3,0

4,50
4,00
4,00
3,00

4,00
4,00
4,00
3,00

4,0
4,0
4,0
3,0

Ropa
Gorlicę

50
100
l50
zffi

x
l5,25
11,00
6,75

18,50
12,a0
l1,00
6,00

l3,00
11,00
1l,00
6,0

l3,0
11,0
l1,0
6,0

Wisłok
iskrzynia

50
100
l50
2N

11,08
6,03
4,67
4,00

10,62
5,44
4,00
4,00

10,30
5,20
4,00
4,00

10,3
5,2
4,0
4,a
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kunastu dni). Obliczenia wykonano dla warunku wyjścio-
wego zakładającego,że zbiornik jest pusty. Pozwoliły one
ustalić parametry decydujące o możliwości współdziała-
nia zbiornika z wodociągiem i warunki tego współdzia-
łania. Parametrem tym dla zbiornika zabezpieczającego
potrzeby wodne w l00% jest wskaźnik pojemności zbior-
nika.

Uzyskane wyniki dotyczące wskaźnika pojemności
zbiornika zestawiono w tabeli 3. Uwzględniająone za-
leżność wskaźnika pojemności od wańości kryterialnej

i współczynnika magazynowania wody w zbiorniku.
Oznaczony w tabeli symbolem ,,x" brak danej Iiczbowej
wskazuje, iż w tym przypadku nie było możliwości stu-
procentoweg o zabezpieczen ia potrzeb przez zastosowa-
nie zbiornika zapasowego. Przyczynątakiego stanu był
niekorzystny rozkład wyłączeń ujęcia uniemożliwiają-
cy, zgromadzenie potrzebnego zapasu, niezalęźnię od
pojemności zbiornika.

Porównując najdłuzsze czasy trwania zdarzeń męt-
ności większych od kryterialnych (tab, 2) zę wskaźni-

kami pojemności zbiornika nrozna
stwierdzić, w których wariantach czas
trwania przęrw między nadmiernymi
mętnościami oddzialywał na pojemność
zbiornika. Oddziaływanie to powodowa-
ło wzrost wskaźnika pojemności tak iź
był on wyższy, niż czas najdłuzej trwa-
jącej mętności. W miarę wzrostu współ-
czynnika magazynowania wody w zbior-
niku i wartości kryterialnej oddziaływa-
nię to malało. Na rysunku 3 przedsta-
wiono graficznie wskaznik pojemności
zbiorników zapasowych dla analizowa-
nych ujęć w zależności od mętności kry-
terialnej przy współczynniku magazyno-
wania wody 1,5.

5.3, Wyniana wody w zbiornikach

Decydującym czynnikiem wynriany
wody w zbiorniku zapasowym. jest spo-
sób włączenia zbiornika zapasowego w
ciąg technologiczny przygotowania
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Ą,s. 3. IIlskaźnik pojemności zbiorników w zalezności od mętności kryterialnej
i przy współcz"vnniktt magarynowanią vody 1,50

Tabela 4
Czas trrvania charakterystycznych stanór,v pracy zbiornika rvspólpracującego

z ujęciem rvody z Bialego Dunajca

Mętność
kryterialna
[mg/dm: ]

Wspólczynnik
magazl,norvania

rvodv

Podzial czasu pracy zbiornika [%] czas trrvania
na.jdIuzszego
lr,l,pelnienia

td]
zbiornik całkorvicie

napelniony
Napelnianie
zbiornika* )

Opróznianie
zbiornika

l5 l,50
2,00

56.8l
71.55

29.25
l4,5 l

l3.94
13,94

l2_5.0

126,0

50

l ,§
l,50
2,00

80.22
88,1 9

92,28

|6,29
8,12
4.03

3.69
3.69
3,69

?1l ?

245.1
252,0

l00
1,25
l,50
2.00

9l .89
o§ ?§

96i.93

6.66
3,30
1.62

1.45

1.45

|.45

308,2
3l6. I

320.0

l50
l,25
1,50
2,00

94,07
96.51
97,73

4,88
2,44
1.22

1,05

1,05
l,05

311,2
3r7,1
320.0

200
1,25
l,50
2,00

95,03
97.08
98,1 1

4.1 l
2,06
|.03

0.86
0,86
0,86

329,0
331.0
332.0

*) Zalożono, że na początku obliczeń zbiornik byl pusty
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No

N

1,00

0,J 5

0,50

0?5

0,00

l5 50 100 l50 20a

nie rvodą. Na szczególr]ą uwagę
zasługuje cżas trwan ia najd}uzsze-
go wypełnienia zbiornika, cz1 li
czas oczekiwania na rvl,stąpienie
nlętności przekraczaj ące.j rvartośc
kry terialną, Craticzllą illterpręlą-
cję lvynikórv dla w,spółcz1 nnika
magazynowania rvody 1,50 przed-
stalviono na ry,sunku 4,

6. Wnioski

Na podstawie przeprorvadzo,
ny-ch badań, obiiczeń i analiz wr,-
nikórv moźna stbrmułorvac nast9,-
pujące rvnioski:
1. Przy rv,r,kol,zystyrvaniu r,lód
I,zecznych dla celóll, rvodociągo-
ri r ch rtaiez; - prz\ rożpatl,r lr atiiu
techniki poboru rrod; ijej plz\rro-
iorł,ania do ceiórv pitnl ch -

uu,zg|ędn iać budolvę zbiorn ika re-
zerwowego wody suroivej bądz
czystej, umożl irł,iającego rv5,łą67ą-

nie ujęcia rł, okI,esie pogorszcnia
jakości rvody.
2. Urł,zględn iając czy,,nn ik i rvpl;,-
wające na w,odę przechow1,,uvaną
rv zbiornikach, nalezy propono-

wac magazynorvanie rvody nieuzdatnionej. np. rl
zbiornikach trjęciorvvch, Woda pitna porvinna by,c
n]agaz),nowarra rv ty,ch przypadkach, tv których czas
rivłączeri ujęcia z porvodu po_raorszenia jakości nie
będzie dluzsz;, od dlł,óch dni.

3. W celu elinlinacji bezruchu lvodl,rv zbiornikach i za-
pervnierlin jej rl,y,mianr,, zbiorniki porr innv być w,łą-

czi]ne na §tale \!, c iąg technologiczn1 przy,_ilotL)\\ Jnlii
rvod;" i nriec clrarakter przepłylvowy,.

4. Pojenlność zbiorników charakteryzowana przez
rvskaźnik pojemności oblicza się rv oparciu o ciąg
badańjakości rvody,, tzn. mętności z okresu co naj-
rłniej jednego roku hydrologicznego i przy, ozna-
czeniach rv,"konvrł,anych co najmniej jeden raz na
dobę,

5. Wartość rvskazn i ka pojem nośc i zb iorn ika, zapervn iają-
cej pełne pokll,cie potrzeb, uzaleZnionajest od:
* częstości i czasu trrvania podwy,ższonej rnętności,

- ."varlości mętności. prz,v której następuje lvylącze-
nie ujęcia,

- wspólczynnika magaz,r,norvania w,ody rv zbiorni-
ku.

6. \\'artośc kI},terialna mętności. prz;" której następuje
rvyłączenie u.jęcia, ,,vpiywa w sposób zasadniczy na
rvskaznik pojenlności zbiornika. Wzrost tej rvarlości
porł,oduje zmniejszanie rvskaznika, przy, czy,nl tech-
nologia oczyszczania rvody musi u,,vzględniac ivoJę o
gorszej jakości.

7, Współczynnik nlagazynorvania rvod1, u, zbiorniku. or.j-

dzialyrvuje w nlniejszyni stopniu na rvskaznik poje ilt,
nclści zbiornika niż wańośc krłterialna nętności. Zl,ł-

Mętnośc krytenalna [mg/dm3]

!ł.l,s. -ł Pod:iąl c:asu prtlc,.ł,:btrlrttika vspółpraculclcego: ttięc.ient wodt : Btalego
Dutttljca v S:ajlarach pr:t ł,spółcł.nntkl nttgał,tltllł,(lttitt tl,atiy 1,50

lvody. Można lv;,róźnic drva sposob,v-. Pierrvszy, to u,łą-
czenie ,.na sta}e", na zasadzie zbiornika przepłl,rvorve-
go. PI,zy takim rozrviązaniu woda ze zbiornika jest po-
bierana rv sposób cią_rł.v-. naton]iasl jego zasilanie odb;,-
rva się wtedy,, gdy mętność rvody, \\, rzece nie przekracza
przl,iętej mętności kryteriaInej, Drugim sposobern, nie-
korzl,stnl,nl z punktu lvymiany lr,odv rv zbiorniku, moze
b1 c rł,łączanie zbiornika w ciąg technologiczny t;,lko lr
okresach wvłączania uięcia. W ty,nl wariancie. tt, czasie
pracy ujęcia po odbudow,ie zapasu rvoda w, zbiorniku
..oczekuje" w bezruchu na jej wy,korz},stanię. Czas oczę-
kir,rania lv prz},padku analizorł,anvch rvodociągów i rv
zalezności od przyjętej rnętności kry,terialnej byl zroż-
nicorvanv, rvynosił narvet kiika miesięcv" W tej sytuacji
nie można stosowac drugiego sposobu^

Czas pracy zbiornika nroźna podzielic na czas, w
który m zbiornik jest pełnir. czas wyczerpyrvania zapasu
r.vod; i czas jego odbudorvy,. W czasie gdy zbiornik jest
pełny odpłvrv wody ze zbiornika równo\\,ażon}, jest przez
dopl.vrv. Jest to stan w którl,nl pelny zbiornik ,.oczeku-
je" na pogorszenie się qmowanej rvod;,,, Czas \ł,\,czer-
pytvania zapasu rvody,ze zbiornika rórł,na się czaso*i
rł,l,łączenia ujęcia. Czas odbudowy zapasu rvody uzależ-
niony jest od ilości lvody przeznaczonej na odbudowę
zapasu. okreslonej przez rvspółczynnik magaz1,norvania
rvod;,. W tabeli 4 przedstarviono plzy,kładolvo czas trwa-
llia wl,mienion),ch stanów rv zaleźności od rvspółczl,n-
nika nlagazy,norvania w,ody dla zbiornika rvody z Białe-
go Dunajca. Wy niki doty"czą obliczeń, rv których na po-
czątku cłklu obliczeniorvego zbiornik był pust_v. nato-
niast na końcu mialo nrie.jsce zróznicorł,ane wy,pełnie-

tr Oprómianie zbiomika

E Zbiomik w}peŁilony
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czenie współcąynnika rośnie rłTaz ze §zrostem czę-

stości podwyższonych mętności. Jego rłzrost powo-

duje zmniejszenie rvskaźnika pojemności zbiornika,

Natomiast prry mętnościach lyystępujących rzadko

(pojawiająrych się kiika lub kilkanaście razy w ciągu

roku) i rorJrJadzie rv miarę równomiernym - wartość

rvspółczynnika nie up§rra na wskaznik pojemności

zbiornika.
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streszczenie
W pracy przedstawiono możlirvości zabezpieczerria wodo-

ciągów korzystających z wód powierzchniowvch przed ko-

niecznością ujmowania wody o nadmiernej mętności, Za-

bezpieczenie oparto na stoso]^/aniu zapasu rvody umożlilvia-

jącego rezygnację z poboru wody z rzeki, gdy ma otta zlą

jakośc. Podano niezbędne pojemności zbiorników dla kilku

przykladowo wybranych wodociągów, a także niektóre czyn-

niki wymiany w nich rł,ody.

Summary
The paper pr§sents abilities pf protection of the Water Tre-

atment Plants, which uses surface rvaters, aganist withdra-

wing of high turbidity water. Protection is based on wator

storage, which enables shutting off instrearrr intakes rvhen

water quality decreases. The sufficient volumes of the tanks

and the factors determinig the need fot water exchange rvere

given a few selected Water Treatment Plants,
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doc. dr inż. Jeruy Banaś

JAKI BĘDZIE ZBIORNIK DOBCZYCE
W PRZYSZŁOSCI?

W dniu 8-mego marca l996 Związek Gmin Górnej
Raby i Miasta Krakowa przyjł, opracowany przez fa-
chowe j ednostk i,, Komp leksowy program utrzy mania czy -
stości wód zlewni Raby od zródeł do zapory w Dobczy-
cach".

Szczegółowo przedyskutowano koreferaty opracowa-
ne z udziałem profesorów-specjalistów z Warszawy, Wro-
cławia i Krakowa, atakże opinie Urzędu Wojewódzkie-
go w Krakowie, Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wod-
nej - będacej administratorem zbiornika, i Ivl,PWiK SA
w Krakowie czerpiącego z niego wodę.

Mozna więc przyjać, że w Programie zostały ujęte i

kosztowo rvycenione wszystkie możliwe w naszym kra-
ju działania techniczne i organizacyjne niezbędne dla
utrzyman ia względn ie przywrócen ia wymaganej czysto-
ści wód w zlewni Raby i w zbiorniku. Efekty realizacji
Programu będą zalezne od tempa i zakresu działań in-
westycyjnych oraz wszelkich działań proekologicznych
wszystkich użytkowników wód w tej części dorzecza
Raby. Naleźy przypomnieć, źe nie jest to pierwszy pro-
gram, że w dobie gospodarki scentralizowanej istniał
już taki program - ale na papierze.

Zaległości w ochronie wód spowodowały, ze wody
wielu potoków składajacych się na sieć rzeczną oraz sama
Raba zostały nadmięrnie zanieczyszczone, a niektóre
wskaznikijakości wody w zbiorniku budzą niepokój,

Zwiazęk Gmin oraz warszawska firma konsultingo-
wa ,,Proeko" mają się zająć w pierwszym rzędzie groma-
dzeniem niezbędnych środków finansowych, poniewaz
główną wadą poprzedniego programu było to, że nie zna-
lęziono środków na jego realizację.

Zaktrralizowana kwota na niezbędne inwestycje wy-
nosi 254,3 mln nowych złotych (2,5 biliona starych).
Cłównym skladnikiem tych kosztów będzie budowa ka-
nalizacji i oczyszczalni ścieków w miastach i wsiach po-
łożonych w zlewni. Na ten cel przypadaok. l50 mln n.zl,,
a w tym na pierwszy etap - do roku 2000 - 77 mln n.zł,

Koncepcje techniczne rozwiązań ochrony wód opie-
rają się na nowoczesnych osiągnięciach oczyszczania
ścieków z uwzględnieniem wymagań procedury prze-
targowej.

Wprowadzono - po dyskusjach - zmiany w głównej
idei ochrony zbiornika. Zrezygnowano z najdroższego i

przewidywanego dotychczas rozwiazania, które miało

Fot, l, Piękne jest Je:ioro Do-
bc:r-ckie, ale jakb1, nlarnt,e. Zl,i-
doc: ne go na pr:e c, ilt, l e go\m br:e -

gu obok lasu ujęcia .|tPtlllK S..I

- Kraków :aopatruje v woclę
pr:es:ło 500 ()00 mies:kańcólł
Krakowa i wojevód:nla l<rakolv-

skiego
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polegac na przerzucie ściekórv oczyszczon,y-ch z dużej
części zlewni i miasta M,v-ślenice poza zbiornik, cą,li
do Rab1 lv Dobczycach,

Nie będzie to rezygnacja calkowita. Jak wskazał rv
koreferacię prof. M. Roman i Urzad Wojewódzki rł,Kra-
kor.l,ie, należy utrzymać zakaz odprorvadzania ścieków
do tzrv. .,Stre|v bezpośredniej ochrony ujęcia wody", a

aznacza to, że ścięki z takich rvsi jak Zakliczy,n, Brzry
czorvice. Ciechówka muszą być, po oczyszczenitl, prze-

tloczone do Raby poniżej zapory, To samo dot,,-czy Kor-
natki i Brzezowej połozonych na południowym brzegu

zbiornika. Pozostaje także, i jest już realizorvany. prze-

rzut ściekórv z Trzetneśni i Osieczan do oczyszczalni
i\,l.vś len ice. gdzie gwarantolvany będzie w 

.\, ższy stop ień

oczyszczania i wy257u niezarvodnośc działania oczy-
szczalni.

Poprzednia koncepcja rozwiązań dla części dorzecza
od lvlyślenic po Lubień bazowała na tzw. kanalizac,ii grLr-

por.vej polegajacej na budowie kolektora od oczyszczalni
ściekórv w Myślenicach, wzdłuż doliny Raby z odgałę-

zięniami do doIiny Trzebuni i Krzczonórvki. Oprócz wy,-

sokiclr kosztów ,,wada" tej koncepcji polegała na wymu-
szaniu zrvłoki rv budowie kanalizacji rv takich wsiach jak

Tokanria, Pcim. Lubień - zwłoki na czękanie. aż zosta-

nie podciagnięry centralny kolektor od Myślenic do ko-
lej nej, coraz odleglejszej m iejscowości.

Nowa, zdęcentralizowana koncepcja nie krępuje
miejscowej inicjatywy budowy lokalnej, tak potrzebnej

w wielu rniejscach kanalizacji, lecz narzuca oborviązek
realizacji własnej, wysokoefektywnej i niezawodnie dzia-
łającej oczyszczalni ścieków. Mająto być oczyszczalnie

przystosowane do usurł,ania nie ty,lko zanieczyszczeri
organicznl,ch, ale takze fosforu i ązotu. Są to borłienl
tzw. pierwiastki biogenne porvodujące zu,iększone uz),-

źnienie wód, w których - po z,etrzymaniu rv zbiomiku

- rozrvijaja się nadmierne ilości planktonu, Staje się
on początkiem procesólv wtórnego zanieczyszczenia
rł,ody. Noi.voczesne techno log ie pozrvalaj ą. na zatr z,\, -

mywanie pierwiastków N i P podczas biologicznego
oczy szczania śc i ekólv.

Jednakże dołączone do Programu studia i badania
lvykonane przez lnstytut Melioracji i Uzytków Zielorrl,ch
wykaza}y, że w],zsze ladunki pierv,iastkórv biogenny,ch

spływać będą do zbionrika z narvożonych pól i z lozrr i-

niętej hodort Ii b;,dła. Wy,eliminorvanie rolniczl"ch zródeł

zanieczy szczen ia zlewn i będzi e procesem trudn iej szl-nl

i długotrwall,m, Na razie w Progratnie przervidziano perr-

ne klvoty na budowę szczelnych gnojownikór-ł, oraz sfbr-
Inułowano postuiaty dla innych działań. Przeu,idziano
takźe kwoty na budorvę zbiorników rł,ód deszczorilch
spływających z drogi do Zakopanego jak tez działania
zabezpieczające wody przed przenikanienl zatl ieczr -

szczęń z zamknięf_vch 1uz,Lecz niegd;"ś nie zabezpieczo-
nych wysypisk śmieci.

Z l ikrv idou,ać na lezy mozl iwośc zan iecąvszczan ia ir,ód

przez wycieki z rozbudowanej sieci stacji palirr i inne

zagrożen ia.

Program i plopozycje w nim zawańe muszą by"c zgod-

ne z istniejącym prawem. z którego nl.in. wynika, ze

administratorenr lvód jest Okręgorva Dyrekcja Gospo-
darki Wodnej, jednostka państwo.va, która nie pfolva-
dzi działalności mogącej przynieść dochody. Jak rvyka-

Fol. 2, A lo podobne je:ioro Rutland v Anglii, ,,Pryłłatnlł" rezerwat ptactwa wodnego Ściąga nlitoŚników pr:.v'rod.v-,

pomimo że wejście drl widoc:nego na:cijęciu po lewej stronie ,,obsenłatorium" :lłią:ane jest : oPłatą
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zano w opinii ,,Proeko W-wa" (autor prof. Jerzy Kurbiel
z zespolem), brak jest w Programie koncepcji dńalań
ochronnych w obrębie samego zbiornika pomimo istnie-
nia takiej potrzeby. W krajach ronviniętych praktykuje
się już lokalne usuwanie fosforu z Ęch obszarórv wody
w zbiomiku, które uykazują jego nadmi ar, P rz1 istnie-
jącynr stanie lvłasności moga powstac spory, kto powi-
nien ponosić kosźy tego typu dzialań.

Z góry trzebazaloĘć. ze óiornik sam z siebie nie Ę-
dzie pr4trosil nikomu dochodu. W opinii ,,Proeko" wtrą-
cono jednak zdanie, żekosĄ lokalnej ochrony zbiornika
mogl_vby być pokrlłlane np. z oplat na licencje dla żegla-
rą, na zbiorniku, za karty wędkarskie. Jest to proporycja
łl,biegająca poza obecny status zbiornika, lecz prak§wo-
lvana w innych kĘach, Jako pr4kład przedstawlamy na
zdjęciu 2 atrakcje rekreaqjne żiornika Rutland, którego
,właścicielem jest Anglian Water - przedsiębiorstwo zao-
patrujące w rvodę Londyn. Zdjęcia pochorlzą z prospektu
reklamującego rvalory rekreacji nadrvodnej.

Doświadczenia angielskie nie musąbyć w sposob bez-
pośredni przeniesione do nas, poniewź - oprócz koreĘ
obecnego Prarva Wodnego - nalery urłzględnić także
odrnienne cecĘ naszego zbiorniką jak np konieczrrość
utrzymania rezer§y pojemności przeciwpowodziorvej,
odmienne górąlste Ńształtorłanie terenu i inne.

Przeszkody moglyby być pokonlwane stopniowo, a
dżałania dopasowlwane do lokalnych potrzeb i mozlil,o-
ści, gdyby móS ,.zadńalac" mechanizm tworzenia docho-
du pochotl,ącego z rozrvoju racjonalnej rekreacji i prze-
znaczanego na ak§rł.ną ochronę czystości óiornika.

W powolanym Zńązku Gmin można upatrywać za-
lązka takiego mechanizmu . Zńęektworzą następujace
Gminy:

- Myślenice, Dobczyce, Sieprarvcryli gminy, do których
należnĘ tereny zalane wodą zbiomika, których ścieki
i odpady stanowią najrryzsze zagrożenie dlajego czy-
stosci i które chą rozwijać turystykę i rekreację w opar-
ciu o atrakcyjność zbiornika.

- Pozostale gminy miejskie i wiejskie polozone w zlewni
Gómej Raby aż po Rabkę, które rórł,niez pragnąroz-
wijać turysq,kę i rekreację górską - w nadchodzacych
czasach będzie do tego potrzebna ,,baza" w}posazona
nie tylko rv rvodociąg, ale i kanalizację oraz czyste wody
rv potokach i rzekach.

- Gmina Krakórv, najĄnvotniej zainteresowana w utrąy-
maniu cąystości zbiomika będacego zródłem najlep-
szej - jak dotąd - wody rv Krakowie.

Znaczpńe Zńazku uuosłóy niepomiernie, gdńy stal
się on rvłaścicielem skomunalizowanego zbiomika i fak-
§,cznym jego gospodarzem inspirującym i realizującym
dzialania tak potrzebnezatnteresowan}m gminom. Jak na
razie polskie Prarł,o Wodne nie przewiduje takiej możi-
wości. Znajduje się ono w nowelizacji, nowa jego wersja
tk${ od darvna w Sejmie. Moze jest jeszcze c7as, aby po-
kusić się o kolejną poprau,kę dyktorłaną przez Ęcie.

Związek jest tylko zalążkiem potencjalnych mozliwo-
ści, również statut Zwiazku nie określa jego uprarrnień.
Dopiero na tle opracowanego programu ochrony zlerłni
sformułorvano *.niosek, aby w zakresie inwes§cji ob_ję-

lvch Programem Zńazek otrrymal uprawnienia Inwe-
stora Zastępczego, czy|i ńy nie zachodziła polrzębadńe-
lenia inues§cji na takie, które realizuje Z*lęek i takie,
jakie rłykonują gminy, aby utrrymać koordynację rv jed-
nych rękach.

Przyjęty program jest scenariuszem dzialań d|aprzy-
gotorvania infrastruktury sanitarnej i ekologiczne.i. na
bazie której nastąpić moze ogólny roał'oj grnin. Zycie
oraz udoskonalenia orgaznizacyjne będą zapeune kory-
gorvać ten program. Szczególnie wamą rolę kontroli pra-
rvidlowości dńalań porvinny mieć badania naukowe pro-
wadzone przezróżne jednostki w tym przez Polską Aka-
demię NaŃ.

Ostatnie zalecenie, w protokole prĄepia omawianego
Programu przez Inrvestora, dotycry rvłączenia się Związ-
ku Gmin do programowania i uczestniczenia w określaniu
celów prac badawcrych podejmowanych w zlewni Górnej
Raby,

streszczenie
Porównano sposoby uzytkowania wód zbiornika Dobczyce
na Rabie i zbiornika Ruthland w Anglii i rvykazano nlożli-
wości udostępnienia wód dla turystyki i rekreacji, przy za-
chowaniu kontroli sanitarnej i ekologicznej oraz rvznroźeniu
działań dla ochrony czystości wody.

Summary
The paper presents the comparison between the rvays in
which the Dobczyce Reservoir and the Ruthland Reservoir
in England are used.

It was slrown that it is possible to allow toursit and recrea-
tional activites around the resęrvoir assuming that sanitary
control and ecological monitoring are provided in order to
assure ri/ater quality protection.
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prof. inż. Stanisław Andruszewicz

SPRAW OZD AN lE Z UCZESTNICTWA
W 15. KoNGRESIE
MI ĘDZYNARODOWEGO ZWIĄZł$ DLA
MoSToW l STRUKTUR lNzYNlERsKlcH

W dniach 16,20 czerwca 1996 r. odbył się w stolicy

Danii, Kopenhadze, kolejny l5. Kongres Międzynarodo-

wego Związku dla Mostów i Struktur Inzynierskich, kon-

tynuowany co 4 lata w coraz to innym państwie, Kongres

odbył się pod hasłem: ,,lnĄnieria Strukturalna z uwagi

na ekonomię, ochronę środowisk, estetykę i inne para-

metry".
W Kongresie wzięło udział ok. 569 zarejestrowanych

uczestników z 5l państw. Przedstawiono l53 referaty

napisane przez248 autorów i wydano je w księdze, li-

czącej 1220 stron. Ponadto Duńska Grupa Związku
przedstawiła osobną księgę z opisami tuneli i mostów

6udowanych od roku 1988 na cieśninie morskiej,,Więlki
Bełt" w nowej arterii komunikacyjnej, łączącej Danię

z kontynentem eropejskim, wraz z zamierzonym
przedlużeniem tej drogi do Szwecji, poprzez morską

cieśninę Oresund. Kopenhaga jest dużym miastem liczą-

cym ponad 800 000 mieszkańców oraz centrum kultury,

CeIem wzięcia udziału w tym Kongresie, odbyłem

podróż z Krakowa przy pięknej pogodzie poprzez pół-

nocno-wschodnie Niemcy samochodem UNO do Lubeki

i stamtąd 70 km autostradą do Puttgarden i dalej 20 km

promem do rvyspy Zelandii, na której wschodnim końcu

po przejechaniu l50 km następną autostradą dojechali-

śmy do Kopenhagi. Przejazd promem kosztował 400 ko-

ron duńskich, Opłataza uczestnictwo w Kongresie lvyno-

siła 4 000 koron duńskich, przy kursie: l korona : 0,46 zŁ

Dozn ałem bardzo Ączl iwe go i serdeczne go przy jecia przez

organizatorów Kongresu wrazz zaproszeniem na bankiet

po trzecim dniu obrad. Równiez bardzo serdecznie mnie

powitali Finowie, na których l3 Kongresie byłem przed

ośmiu laty w Helsinkach. Wykłady w naukowym FAL-

Wschodni fincl kotcjowy

Sprogo

Mostwscbodni

Rlls. !. Połąc:enie wysp Funen
i Zelandii popr:e: cieśninę

morską ,,lVielki Bełt"

Most zaohodni

o 5 10Km

--------- Kolej

- 

Dfogi
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fu,s. 2. |l/idok mostu:achodniego pomięd:1l Funen a Sproga
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CONER CENTER odbywały
się wyłącznie w języku angiel-
skim. Referaty wydrukowano
tylko w języku angieIskim,
który jest obecnie oficjalnym ję-
zykiem naszego Zw iązku.

L Obiekty
komunikacyjne na

cieśninie,,Wielki Bełt"

W pierwszym dniu obrad
Duńczycy przedstawili opisy i

zdjęcia obecnie stawianych od
l988 r. obiektólv komunikacyj-
nych, stanowiących połączen ie
wyspy Funen z wyspą Zelan-
dią jak na Rys. l, a których
ukończen ie jest przewidyrvane
w roku l998. Obejmują one
trzy arterie, a mianowicie;

l ) Most zachodni pomiędzy
wyspą Funene, a wyspą Sprop,
jak na rys. 2 i na rys. 3, o cał-
kowitej długości 66l1,4 m,
zaprojektowany jako komb ino-
wany most drogowy i kolejowy,
który składa się z dwóch belek
ciągłych, skrzyn iopodobnych,
wykonanych z betonu spręzone-
go na oddzielnych filarach, ale
na wspólnych fundamentach
kesonowych. Belka północna o
szerokości l2.3 m dla dwutoro-
rvej linii kolejowej i belka połu-
dniowaoszerokości 24, l mdla
drogi samochodowej. Poszcze-
gólne przęsła mają przewaźnie
rozpiętość po l t0,4 m.

2) Wschodni tunel koIejo-
wy o przekrojach jak na rys. 4
i 5 między wysepką Sprogo a

wyspą Zelandią dla kolei dwu-
torowej jest tunelem bliźnia-
czym, posiadającym dwa od-
dzielne otwory okrągłe o śre-
dnicy wewnętrznej ok. l0 m z
rozstawem 25 m pomiędzy
nimi. Ten tunel posiada cał-
kowitą długość 8024 m i zo-
stał założony na głębokości
ok. 50 m poniżej dna Wielkie-
go Bełtu z pochyłością1,56%
do wnętrza tunelu. Ścianki tu-
nelu zostały wykonane ze seg-
mentów betonowych o grubo-
ści 40 cm i szerokości 1,65 m.
Każdy jeden pierścień składa
się z sześciu segmentów.

A- kesorl
B - filar kolejowy,
C - filar drogowy,
D - belka kolejową
E - belka drogowa,
F - ochrona przed

ścieraniem.

Rl,s. 3. Pr:e kroje moslu :ac hodniego
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Rys. 1. Popr:ec:ne pr:ejście w tułlelu
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Rys. 5. P_rzekrój tunelu wierconego przez 2 warstwy gliny morenowej

Tunel posiada otwarte rampy dojazdowe o długości
1500 m każda, kończące się ramą portalową u wlotu tu-
nelu. Ponadto w odstępach co 250 m założono przejścia
poprzeczne o średnicy wewnętrmej 4,50 m pomiędry obo-
nra otworami tunelu bliźniaczego.

3) Most wschodni pomiędzy wysepką Sprogz aZelan-
dią został zaprojektowany tylko dla ruchu samochodowe-
go z jezdnią o szerokości 2l ,60 m i posiada stalowy most
wiszący o największej w Europie rozpiętości środkowego
przęsła 1624 m oraz dwa przęsła boczne po 535 m, rtźem
o całkowitej długości około 2700 m jak na rys, 6, Do tego

dochodzi 1 l podejść o długości l538 m od strony wysepki
Sprogo oraz 23 podejścia o długości 2530 m od strony
Zelandii. Razem długość mostu wynosi 6784 m. Głębo-
kośc wody pod filarem mostu wiszącego wynosi 30 m.

Oba pylony mosfu wisącego posiadają wysokość nad

poziomem morza równą 254,1 m i zostĄ wykonane z be-

tonu. Wierzch kesonu pod filarami majduje się 6 m poni-

żej poziomu morzA. Kesony fundamentowe były zbtdowa-
ne na miejscu iposiadająwysokość l6 m, szerokośc 55 m
i długośc l22 m orazciężar 55 000 Ton. Kable główne
mostu wiszącego składają się ze splecionych drutów o

średnicy 5 mm i o wytrzymałości na rozciąganie około
l800 MPa. Każdy kabel posiada średnicę 85 cm oraz
długość około 3 km przy 18 648 włóknach.

Bocme przejścia w podejściach do mosfu wisącego wy-
konano jak na rys. 7, przy czym stalowe przęsła jako belki
ciągle mają rozpiętości przęseł po 168 m, zaś przęsła z be-

tonu sprężonego mają rozpiętości przęseł po 124 m. Dla
zakotwienia kabli mostu wisącego zbudowano specjalne

bloki betonowe z kesonami o wysokości l6 m, szerokości

55 m oraz długości l20 m, o ciężarze 55 000 Ton,

Sumaryczna długość wszystkich trzech wyzej opisa-

nych obiektów komunikacyjnych wynosi 6611,4 + 8024
+ 6784 : 214'19,4 m, ok. 21,42 km.

II. Obiekty komunikacyjne
na ciśnienie zresund

Ponadto Grupa Duńska przedstawiła projekty dlaprry-
szłej arterii komunikacyjnej, która ma połączyć Danię ze
Szwecją poprzez cieśninę morskąOresund od Kopenhagi
do Malmy o łącznej długości ok. l5840 m i składającej się
z zachodniego nasypu ziemnego o długości 430 m, stąd

przechodzącej zatapianym fu nelem cżeropasmowym jak
na rys. 7, po którym nastąpi usypana s^)cma wyspa o dłu-
gości ok. 4055 m. Ostatni odcinek tej nasy będzie statowił
most dwupiętrowy z dwutorową linią kolejową dołem ije-
zdnią samochodową górą o długości ok. 7845 m jak na

rys. 8, przy rozpiętościposzczegóInych przęseł po l40 m,

zaś główny otwór dla źeglugi morskiej bedzie przekryty
mostem podwieszonym na ukośnych liniach wantowych,
1092 m długim, jak na rys. 9.

III. Tematyka referatów Kongresu

Tematyka referatów wyglaszanych w następnych
dniach posiedzeń Kongresu obejmowała 6 sesji z 4'7 ręfe-
ratami plus 8 sesji specjalnych z 50 referatami oraz'7
komisji warsźatowych (roboczych) z 38 referatanli i l8
referatów abstrakcyjnych.

Sesje plenarne były poświęcone oddziaływaniom rviel-
kich budowli na ich środowiska, opisywaniom korzyści
jakie wnosząduże mosfy do rozwoju komunikacjiosiąga-
jącej dziś więlkie prędkości ruchu kolejowego do 300 km

na godzinę i motorowego przekraczającego 200 km na

godzinę, łagodzenie klęsk żywiołowych za pomocą od-
powiednich budowli, wpływy estetyki na piękno przyro,
dy, następnie wysokie osiągnięcia w technologii głów-
nych materiałów jak beton, stal, kompozyty odporne na

korozję włókna syntetycznego, poliuretany, masy pla-

StycZne.

|*- l624 m -i
Rys, 6. Przekrój mosru wschodniego 6781 m długiego pomiędzy Sproga a Zelandią
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Beton obciążający Wljście zapasowe

Rys.7. Tunel czetropasmowy o długości 35l0 m

Rys. 8. Przekrój poprzeczn}) dwupoziomowego mostu
w cieśninie aresund międą Danią a Szwecją

Sesje specjalne doĘczyĘ obchodzenia się z budowla-
mi, obsługą zabezpięczeniem, ich utrzymaniem, burze-
niem i odbudowywaniem, powiększaniem trwałości,
przedłużaniem ich życia, standardyzacją przepisów, kon-
trolą nad stanem budowli, op§malizacją decyzji, czynni-
ków bezpieczeństwa.

Sesje robocze i warsztatowe jak kontrola drgań bu-
dowli, testowanie wpływu wiatru, sejsmiczne projekty za-
bezpieczeń fundamentów, zastosowanie teorii sprężysto-
ści, plastyczności i wytrzymałości w projektowaniu, dzia-
łanie techno|ogii komputerowej. powiązania struktural-
ne i technika montazowa na budowach, konserwacja drew-
na, działania projektowo-konstrukcyjne, przepisy euro-
pejskie.

Kilka abstrakcji obejmowało innowacyjność w mo-
stach wiszących i podwieszonych, wptyw cech materia-
łowych, działan ie falochronów, ochrona przed zderzenia-
m i, wym iarow anie przy pomocy elem entów skończonych.
Bliższę omówienie tych materiałów i tematów będzie
przedmiotem późn iejszej publikacj i.

Rys. 9. Itidok dwupoziomowego mostu podwies:onego wantami, w cieśninie aresund

CZASOPISMO TECHNICZNE ,,7



Magdalena Jagiełło-Kowalczyk

CENTRUM KRAKOWA
- MIEszKAc czY NlE MlEszKAc
Rozważania nad problemem na podstawie
obserwacji i badań przeprowadzonych y rejonie
Nowego Swiata - fragmentu dzielnicy Sródmieście.

I. WPROWADZENIE

,,Cracovia totius Poloniae urbs celeberrima atque am-
plissima, regia atque Academia insignis" - Krąków, ca-
łej Polski miasto najsłavniejsze i najświetniejsze, vy-
rożniające się królewską siedzibą i Akadenią. Tym na-
pisenr znany szwajcarski sztycharz Mateusz Merian opa-
trzył rv roku 1619 słój miedzioryt, zwany amsterdam-
skim, przedstawiający dlugą na ponad dwa metry pano-
ramę ówczesnego Krakowa. Taką opinię Kraków *ypra-
cował sobie przez setki lat i jest ona aktualna do dziś.
Nie ma borviem w Polsce drugiego miasta z tak wielką
ilościązabytkórą bSącego ciągle qymbolem polskich tra-
dycji i kultury. Obecnie w granicach Krakowa majduje
się ok. 6 tys. obiektów zaĘtkowych, w tym 4 tys. w Środ-
mieściu. Zabytkowych budynków mieszkalnych jest fu po-
nad 5500, obiektów sakralnych - l40, foffikacji i urzą-
dzeń obronnych - 60. obiektów użlteczności publicznej

- 5l, obiektów rerydencjonalnych, pałaców, dworków -
74, parków i ogrodórv - l 18. Na terenie miasta znajduje
się także największy w Polsce zasób ruchomych dzieł sztu-
ki, szacowany na okolo 2,3 mln saŃ. Mimo licznych
wojen i klęsk nękających miasto, Krakównie stracil swojej
śrvietności inaleĘ do dwunasfu najcenniejszych obiek-
tów świata. We wrześniu 1978 roku na sesji Komitetu
Dziedżctrła Światowego Orgańzacji Narodów Zjedno-
czonych do Spraw Oświaty, NaŃi i Kultury G]NESCO)
rv Waszyngtonie, zgodnie z uchwaloną przpztę organi-
zację konwencją o międrynarodowej ochronie zabytków
przyrody i kultury - zespol architektoniczno.historyczny
Krakorła, wrazz sąsiadującą z miastem kopalnią soli w
Wieliczce. wpisany został na listę pierwszych dwunastu
najcenniejszych obiektów świata [ 1].

Krakowianie kochają swoje miasto, a goście twier-
dzą żę tu się ,,czuje" fustorię. A jest ona rzecrywiŚcie
niezwykle ciekawa i bardzo dluga. Odpowiedź na pyta-
nie - ile Kraków ma lat - nie jest łatwa, archeolodzy
bowiem Ęestrują tu ciąglość osadnicą od 50 tysięry lat.
Zprzslomu lat965 i 966 pochodziwspomnienie zpdróĘ
uczonego Ibrahim ibn Jakuba, który jako lekarzitlumacz
rłziął udział w poselstrvie do cesarza Ottona i uznatjuż
rvówczas Kraków jako wazny gród handlorvy. Może to
rvlaśnie ów powiew historii tworry swoisty urok Krako.
rva i powoduje, żE często ludzie, ktorzy raztu prąjechali
zostają na zalvsze.

Jest jednak i drugie, calkiem odmienne oblicze na-
szego pięknego, prastarego grodu.W roku 1949 podjęto

deryzję o budowie kombinatu metalurgicznego na obsza-
rze aglomeracji krakorłskiej, co doprorvadziło do stop-
niowej, lecz coraz silniej występującej degradacji środo-
rviska prryrodniczego Krakowa, wtym powietrza i rł,ody.
Zmienił się też podstawowy kierunek ronvoju przestrzen-
nego miasta z N-S na W-Z, pogarsając jego warunki
klimatyczne powiązane z możiwością wentylacji prry
przewadze wiatrów o kieruŃu W-Z. W ciągu 40 lat
zwiększyla się 2,5 krotńe licńa ludności, nasĘlilo gwal-
tolvne, niepokojąco duże obciążenie ulic ruchem samo.
chodowym. Najmniej korzystne warunki ekologiczne
stwierdzono w dzielnicach najgęściej zaludnionych: Sród-
mieściu, Nowej Hucie, wschodniej i centralnej części Pod-
górza I2l. W wielu rejonach tych dzielnic średnia gę-

stość zabudouy mieszkaniowej netto przekracza często
400 osób/ha. Blisko 60 %populacji Krakowa zamieszkuje
obszary, na których wielkość zańeczyszsznnia powietrza
kilkakrotnie prznkracza dopuszczalne norTny.

Z povyższego opisu wynika, że dzielnicą Krakowa
o największych kontrastach jest Śródmieście. ZAerze-
nie atrakcyjności ałiryanej z histońą i zabltkami archi-
tektury z oceną zani*ryurzenia środowiska tego rejoną
sklania do zastanowienia się cry w ogóle rłarto tu mieszkać?

II. KRAKOW-NOWY ŚWnr - czynniki
przemawiające za i przeciw mieszkaniu
w regionie miasta

Teren, na podstawie którego zostala przeprowadzona
analizato fragment dzielniry Śródmieście ałany Nowym
Swiatem, ograniczony ulicami: Pilsudskiego, Straszew-
skiego, Zwierzyniecką i al. Krasińskiego (rys.1). Zabu-
dowa mieszkaniowa tego kwartału, pochodąca rv rvięk-
szości z przełomu XIX i XX wieku, w dużej mierze nie-
ałykle oryginalna, co wynika z faktu, że pĄektor.lali ją
architekci nieprzeciętni, doczekała się do Ę pory niewielu
szersrych opracorłań. Nalezy więc przyjrzeć sięjej bliZej.

Z drugiej strony Aleje Trzech Wieszczów są jedną
z glównych, a @ 72 łm idzie, najruchliwsrych arterii
komunikaryjnych miasta. Najpowazniejszy więc problem
stanowią tu samochody, które dezorganizuj4 zabierają
i degradują przestrzęńoraz są największym zródlem ha-
lasu i spalin.
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tlil;i:;l ! rotunda została zburzona przez Niem-
córv, ponieważ wchodziła w ulicę. W
Kossakówcc aż do II wojny światowe_i
gromadziła się elita intelektualna Kra-
kowa, a dworęk i pracownia słynęĘ rv
całej Polsce. Toworzylitu JuIiusz, Woj-
ciech i Jerzy Kossakorvie, mieszkały
córki Wojciecha; Maria Pawlikowska-
Jasnorzewska i Magdalena Samozwa-
niec.

l .2. Naprzeciw Kossakówki- po dru-
giej stronie al, Krasińskiego znajduje się
pochodząca z 19l4 r willa o neobaroko-
wych elewacjach. Należała ona do wy-
bitnego profesora UJ Kazimierza Mo-
rawskiego. Mieszkająca rv niej w latach
międzywojennych MaI,ia Pawlikowska-
Jasnorzewska prowadziła tu jeden z naj-
ciekawszych salonów l iteracko-altys§cz-
nych w Krakowie,

Z placu Kossaka przechodzimy na
al. Krasińskiego będącą fragmentem
Alei Trzech Wieszczów, które stanowią
drugąobwodnicę miasta, okalając je od
zachodu. Założenie urbanis§czne jest
typowe dla przetomu XIX i XX wieku
- szerokie jezdnie z pasem zieleni po-
środku. W drugiej połowie ubiegłego
stulecia, kiedy fortyfikowano Ktaków,
dzisiejsze Aleje stanowiły wysoki lvał
ziemny, który rv latach l 887- 1888 wy-
korzystano jako nasvp kolei obwodowej.
Później zaczęły wzdłuż kolei powstawać
fortecznę ulice: Swoboda (Krasińskie-
go), Michałowskiego (Mickiewicza),
Kilińskiego (Słowackiego). W l9ll
roku zlikwidowano kolej i zaczęto wy-
tyczać obecne aleje, przy których z bie-
giem lat pojawiły się reprezentacyjne
budowle Krakowa. Dużo wcześniej jed-
nak zbudowano istniejące do dziś domy
przy alei Krasińskiego.

i.'.:]]9

ffi
ri'li':łri

g?Oł.W3
ec:§ćilĘł!:

1.3. Nr 23 to secesyjny dom Fabryki Witrazy Gabrie-
la Zeleńskiego, projektu Ludwika Wojtyczki, zbudorva-
ny w latach 1906-1907, z ceglaną fasadą płaskim asy-
metrycznie umieszczonym erkęrem z konikiem morskim,
nieregularnymi oknami o szerokim łuku oraz zakopiań-
ską bramą. Firmie Zeleńskiego powstałej w roku l902
jako zakład Władysława Ekielskiego iAntoniego Tucha
zawdzięczamy rysiące witraĄ rozmięszczonych w kościo-
tach i domach prywatnych - rys. 2.

1.4. Sąsiednia kamięnica (nr 2l) to dom,,Pod Sową'
zaprojektowany w 1907 roku przez Romana Bandurskie-
go, również z secesyjnymi elementami. W domu tym uro-
dzit się mjr Henryk Dobrzański-Hubal- rys. 2.

1.5. Na rogu ulicy Smoleńsk iaIei Krasińskiego wzno-
si się dorn o interesującej modernis§cznej fasadzie, po-
chodzący l908 roku, zaprojektowany przezJózefa Poku-
tyńskiego,

ł _,,
: ,'l

9//!.

u 1.!

§q
,§t

,3
.b

Rlłs. l. Mapa z omawianvm fragmentem Krakon-a

IL l. Kamienice, pałace, dworki [3, 4, 5]

Aby wydobyć walory przestrzenne i wartości ponad-
czasowe tej części Krakowa przejdziemy teraz ulicami
Nowego Swiata, przyglądając się uważnie otaczającej
zabudowie. Spacer nasz zaczynamy od placu Kossaka,
który graniczył kiedyś z niewielkąjurydykąo nazwie Wy-
goda. Po jurydyce tej została dziś §lko nazwa ulicy -
bocznej od ul. Retoryka. W XIX w. tereny placu nazywa-
no Latarnią,

l,l. W roku l85 | powstal tu dworek wzniesiony przez
Karola Kremera dIa Wincentego Pola. Dworek ten w roku
1869 przeszedł w posiadanie rodziny Kossaków. Obok
znajdowała się wtedy parterowa oficyna tzw. dom Boba,
którą w l9l3 r. Tadeusz Stryjeński przeksaałcił w sece-
syjnąwillę. Mięli tu też Kossakowie swojąpracownię ma-
larską mieszczącąsię rv wielkiej ceglanej rotundzie, która
dochodziła do dzisiejszej al. Krasińskiego. W roku l94l
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Rys. 2. Dom,,Pod Sową", proj. Roman Bandurski, po lewej -
dont Fabryki lłitraz,v Gabriela Żeleńskiego, wg projeknt

Ludwiką l|odiczki * Krąków

l,6. Naprzeciw niego drobne kwiafuszki w bogatej orna-

mentyce oplatają fasadę kamienicy ,,Pod Szarotkami".
1.7. Dochodzimy do skrzyzowania z ulicą Piłsudskie-

go i widzimy tu jedną z najciekawszych może budowli
Krakowa - dom własny architekta Władysława Ekielskie-
go, w projekcie którego pofolgował on swojej wyobraźni
twórczej. Dom powstał w l899 roku. Składa się z dwóch
części tworzących kąt prosty. W uskokowym narożniku
od strony Alei zawięra dwie loggie, między nimi ceglaną
basztę, naśladujące renesan§owe - obramienia okienne,

drewnianę. kołkowane podpórki pod daszkami okien,
mozaiki i sentencje, z których jedną kieruje ich autor pod

adresem zaskoczonego przechodnia: ,,Jażem to budowal
nie tobie, ly też buduj kwoli sobie"- tys. 3 [3].

1.8. Obok, jedna za drugą wznoszą się malownicze
kamieniczki, z których pierwszą (nr 38) zaprojektował
w l906 roku Henryk Lamensdof - rys. 3, a pozostałe

trzy Sławomir Odrzywolski,
1.9. Dziełem Odrzywolskiego jest rvięc dom Mała-

chowskich (nr 36) z esowatym szc7łtem, rustyką w par-

terze, z mozaiką i fryzem z pawiami nad bramą. Dom
powstał rv roku l908.

1.10. Natomiast z roku l89l pochodządwa następne

domy tego architekta - nr 32 i 34. Są to bliźrriacze ka-

mięnice secesyjne oblicowane cegtą, z dwoma trójkątny-
mi szczytami i barokowymi wnękami - rys, 4.

1.11. Przechodząc przez ulicę Retoryka, do opisu
której powrócimy na końcu, dochodzimy do narożnego

patacu Ostaszewskich wzniesionego wedłt,g projektu

Józefa PokuĘńskiego - rys, 5.

1.12. Kolejna ciekawa budowla (nr l2) to pałac na-

leżący dawniej do rodziny Czapskich, gdzie obecnie mie-

ści się siedziba dyrekcji Muzeum Narodowego. Wznie-
siony został dla Huberta Krasińskiego przez architekta
Antoniego Siedka w roku 1884. Kupił go potęm Eme-

ryk Hutten-Czapski, który przenióS z Wileńszczyzny
do Krakowa najcenniejszą
część swojej numizmatycznej
kolekcji. W l896 roku archi-
tekci; Tadeusz Stryjeński i

Zygmunt Hendel poszerzyli
pałac o wykonany w kamieniu.
otwarty, eklektyczny pawilon z
dwiema arkadami i z napisenl

,,Mon umentis Patriae Nautia-
gio Ereptis" (Pamiątkont
dziejowym ocalonym z burzy).
W l903 roku Czapscy ofiaro-
wali kolekcję gminie Kraków,
która przekazała zbiory Mu-
zeum Narodowemu - rys. 6.

1.13 Dalej (ul. Piłsudskiego
4) - to dawny pałac Potulickich,
potem Ogińskich. wzniesiony w

latach l874-1875 przez Filipa
Pokutyńskiego wedle planów
Marconiego. Potem mieściła się

tu Resursa Kupiecka, a obecnie

sęminarium diecezjalne.
Rys. 3. Dom własny archilekta lĘladllsława Ekielskiego,

po lewej - kamienica wg projektu Henryka Lamensdorfa - Kraków
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Rl,s. J. Kamienice sec,estjne
p roj. Słav., o m ira Odrzylu o l s ki e go, Kra kćtw

1.14 Skręcamy tęraz w ulicę Straszęwskiego izmie-
rzamy nią rv kierunku ul. Smoleńsk. Przy ich skrzyżo-
waniu stoi niewielki neorenesansowy pałacyk Czarnkow-
skich. z koiumnową loggią między dwoma ryzalitami,
rvzniesiony w l876 roku
przez MaksymiIiana Nit-
scha, który nawiązał \y pro-
jekcie do pierwotnej zabudo-
wy tej części miasta.

1.1_5 Przy ulicy Smoleńsk
rórvnież powstalo kilka kamie-
nic o ciekawej architekturze.
Jedną z nich jest donl nr 9 -_

darvne Muzeum Techniczno-
Przemystor.ve, zbudowane w
latach l908_ 1 9 l4 według
pro.jektu arclritektów Tade-
usza Stryjeńskiego i Franci-
szka Mączyńskiego, z deko-
racją Józefa Czajkowskiego.
Muzeum zalożył w 1868 roku
drAdrian Baraniecki. Począt-
kowo mieściło się ono rv kla-
sztorze Franciszkanów. Gro-
madziło wytwory rzemiosła
aftystycznęgo, ksiązki, sztukę
ludową. lstniał też przy nim
Wyższy Zakład Naukowy dla

Rls. j, Pałlc O_r/rl.s--,]rl,,! łlc,/l t+ : l t i c s i tt ł t t.

vg proiektu Jó:eJa Pokut_l,ńskiego. KraLólt,

Kobiet - popularne ongiś kursy Baranieckiego. Po Il rvoj-
nie światowej zbiclry rvcieiono do Muzeuln Narodowego, a
bibliotekę do Akademii Sauk Piekny,ch. do które,i bud;,-
nek obęcnie nalezry - rys. 7.

RYs. 6, Da*-n1l pałac rod:iry C:apskich, obecnie sied:iba dvrekc.ii .|lu:eum .\:arodrnt,epc
proj. Antoni ,Siedek, rozbudowa - I'adeus: Slry:jeński i Zl,cnrunl Hendel, Krakóv
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Rt,s. 7, Dav ne lllu:eunt Tec hniczno- P r:nll,s lowe,

pr oj. Ta cleus : S l ryj e ńs ki, F ra nc i s:e k |l:Iąc 4 ńs k i, K ra ków

Rl,s.8. Dom,,Pod Osłem", po prarve|

kąmienica ,,Festina lente", proj. Teodor Talowski, Kraków

Wracamy do ul. Retoryka - perełki wśród ulic tej czę-

ści miasta. Jest to teren dawnej jurydyki Retotyka, zało-

żonej przez Ossolińskich w pierwszej połowie XVII rv.

Jeszcze pod koniec ubiegłego stulecia płynęła tędy odno-

ga Rudawy, zasypana w latach 1908-1910. To tutaj na

przełomie lat 80-tych i 90-rych XIX wieku wzniesionych

zostało kilka domów wyrózniających się wśród zabudo-

wy mieszkalnej Krakowa okresu historyzmu. Twórcą ich

był Teodor Talowski, architekt, który ustalił własną ma-

nierę nie pozbawioną pewnego dziwactrva, ale i konse-

kwencji. Jego budynki ,,...o malowniczych ceglanych fa-

sadach, ozdobione łacińskimi inskrypcjami, dekorowane

często płaskorzeźbami, przyciągają uwagę widza tak srvą

formą... jak i emanującą z nich niepowtarzalną atmosfe-

rą. Kamienice Talowskiego nie są w żadnym wypadku

typowymi dla XIX-sto wiecznych miast domami docho-

dowymi. Niosą ze sobą znaczenia odnoszące się do naj-

głębszych ludzkich marzeń o posiadaniu własnego. nie-

powtarzalnego miejsca zamieszkania i ,ą*cia rv śrviecie

tradycj i ; tradycj i określon ej-krakowsk iej..." [5 ].

1.16 Pierwszą kamienicą Talowskiego idąc od uli-
cy Smoleńsk jest dom Pod Osłem (nr 9), którego pro-
jekt i realizacja pochodzą z roku 189l . Mieszkał w nim

na pańerze sam Talowski, co prawdopodobnie wpłynęło

na atrakcyjne rozwiązanie wnętrz, Plan mieszkania jest

prarvie willowy: szereg pokoi, reprezentacyjny hall i al-

tana, która pełniła rolę oranżerii i ptaszarni. ,,...Klatki
ptasie... umięszczone były w ścianach z ziemią przepu-

szcza|ną, na której mogły rosnąć rośliny. Czteroosiowa

fasada kamienicy zostata wykonana z cegły. Nad fanta-

zyjnym wykuszem, pod gz.v,msem kordonowym widnieje

głowa osła. Na kartuszu zdobiącym pierwsze piętro znaj-

dują się embiemary zawodu architekta - cyrkiel i trójkąt.

Na gzymsie koronującym możemy odcrytać łacińską sen-

tencję ,,Faber est quisque fortunae" - każdy jest kowa-

lem własnego losu, a ponad jednym z okien parteru na-

pis określający autorstwo domu - ,,Fecit Teodorus Ta-

lowski Architectus" - rys. 8.

1.17 Do domu Pod Osłem przylega druga interesują-

ca kamienica powstała w roku l887. Pierwotnie była ona

dwupiętrowa, niestety w l928 niefoftunnie ją nadbudo-

wano i przebudowano, niszcząc w ten sposób koncepcję

Talowskiego, niszcząc wolutowy, protosecesyjny portal

umieszczony w nieco cofniętej lewej części kamienicy,

Ceglana fasada uzupełniona jakby przypadkowo tama-

nym kamieniem daje efekt naturalnęgo zniszczenia, do

czego autor włączył świetnie wkomponowane dzikie wino,

Z pasa rynku umieszczonego w połowie wysokości pierw-

szego piętra wyrastają kompozytowe pilastry. Belkowa-

nie zamykające od góry okna pierwszego piętra wspiera

się od strony uskoku na pionowym stupku rustyki za-

markowanym w tynku, od drugiej strony na górnej czę-

ści pilastra. Fasadę zdobią dwie sentencje: powtalzana

chętnie w okresie Młodej Polski ,,Ars longa, vita bt,ęvis"

(sztuka trwa dtugo, łcie krótko), oraz ,,Festina lente"

(spiesz się powoli) - rys. 8.

1.18 Kolejna kamienica Talowskiego (nr 3) pochodzi

z l891 roku. Posiada onaszczytujęfy w zwięlokrotnione

esownicę - rys. 9,
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1.19 Największy z omawianych domów - Pod Śpie-
wającą Żabą stoi w narozniku ulic Retoryka i Piłsud-
skiego. Wzniósł go Talowski w roku l889. Piei,wotnie
dwupiętrowy, w roku l909 zostat nadbudowany o jedną
kondygnację. Wykonany był z ciemnej, rozmyślnie spa-
tynowanej, stylizowanej na rozbiórkorvą cegły. Naroznik
został zaakcentowany wieĄczką z wykuszem, a fasada
od strony Retoryka mieściła w sobie obramowany esow-
nicami, manierystyczny szczyt, który muszlowatynl
zwieńczeniem wybiegał ponad zamykające elewację bel-
kowanie. Na wierzchołku posadowiona została figurka
żaby grającej na mandolinie, co było aluzją do zab recho-
czących w pĘnącej pod oknami Rudawie. Budynek był
niegd;,ś szkołą muzyczną a do dziś na belkowaniu wi-
dnieje wyrobiona w rynku pięciolinia z nutanli - rys, 9.

1.20 Rór.vnież według projektu Talowskiego są dwie
ciękawie zdobione kamienice przy ulicy Smoleń.sk l8
i 20 - rys, l0.

Niezwyktość i oryginalność kamienic Talowskiego wy-
nika ze zróżnicowania poszczegóinych części obiektu. ze
stivorzenia przez architekta anegdo§ historycznej, legen-
dy jego porvstania ,,...Do odbioru przęznaczone są głów-
nie elervacje jego budowli, na nich zaś toczy się gra z
historią i gra z dawną formą rozumienia architektury..."

l1.2. Zanieczyszczenie i hałas

Omawiany teren ograniczony jest z jednej strony frag-
mentem al. Krasińskiego, co przede wszystkim stanowi
o jego niekorzystnej lokalizacji. Samochody są główny-
mi trucicielami tej części miasta. W ich spalinach znaj-
duje się wiele toksycznych składników, takich jak: tle-
nek węgla , tlenki azotu, węglowodory, a takze ołów. Naj-
więcej ich powstaje gdy pojazdy jadą w kolumnach, gdy
zatrzyrr,ują się na skrzyżowaniach, ,uv korkach, a następ-
nie ruszają z miejsca oraz gdy mają źle wyregulowane
gaźniki (dot. benzyncwych silników gaźnikowych). Po-
wietrze skazone jest teZ przez pył asfaltowy oraz przęz
pył powstający przy scieraniu opon o powierzchnię jez-
dni. Średniej wielkości samochód zuĄwa w ruchu miej-
skim w czasie godziny tyle tlenu, ile potrzebuje 800 osób
do oddychania w tym §amym czasie, Ze względu na to,
ze w okolicach Alei mamy do czynienia w większości z
zabudową na tyle starą że jedynym sposobem ogrzewa-
nia były piece węglowe, skażenia powietrza dopełniają
produkty spalania ,"vęgla, Zwarta zabudowa tworzy tu

,,korytarz", r,v którym z trudern rozrł,iewają się nagroma-
dzone zaniecryszczenia. Oprócz nich, poważną uciążli-
wość dla ludzi stanowi ciągły, nawet w nocy dający się
odczuć hałas.

2.1 Tlenki azotu - wdychane draznią i uszkadzają
błony śluzowe układu oddechowego. Pod wpływem dzia-
łan ia promien iowan ia stonecznego,,produkują ozon". Jak
wykazali uczeni ozon zawarty w powietrzu w zbyt dużej
ilości uszkadza płuca, powoduje krwotoki z nosa, gwał-
towny kaszel lub łzawienie oczu. W połączeniu z wodą
tlenki azotu dają kwasy azotowy i azotawy, ktorę wraz z
kwasem siarkowym spadają na ziemię w postaci tzrv.
kwaśnych deszcry. Woda, gleby i rośliny ulegają rvtedy
znacznym zniszczeniom [7].

Rys. 9. Dom pr:1, ul Retoryka 3,

dom Pod Śpiewającą Zabą, proj. Teoclor
po prawej
Talowski, Kraków

Rys. l0. Fragment kamieniq; pr:1l ul. Smoleńsk l8,
proj. Teodor Talowski, Krakóly
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2.2 Węgloliodon - niedopalorle resztki paliria, lvsród

któn,clr szczegól nie niebezpicczrr1, jest rakolrr órcz1, ben-

Zop\ ren.
2.3 Olórł"- 1\ postaci aerozoli praltie rr caiości tra-

fil do atmosfcr1 Ocidlchaja.c tcru|emv mu drog§ cio

l}aszego ogrlnizlnu. W lrielkich niastach strrierdza

się coraz r,,,iększe skazenic olorrięnr. Zatrucie nitn

przejallia się rv postaci bólórł glort1. bezsenności. nad-

pobudiiltości ncrri,orlej. ucztlcia znręczenia, Fakt, że

Krakórv.;e st zaltczan',do rniast o durym stężeniu me-

tali cięzkich rr porrietrzu stanorvil podsiarr,ę do pod-

.!ęcia rr"I Klinice Chorób Dzieci Polsko-Amerykańskie-
gc, Instl,tutr_t Pecliatrii oraz Zirkładzie Brornatologii
Co}legiuru ir,ledicun-i Utrirversvtettl Jagieliońskiego ll
Krakorvis brdań nająclch na ceitl określerrie zależ-

ności międn stęzeniełn ł:lciviu ri, środorvisku a jego

zilł,artością rve krrvi i rr,losach oraz rozl"ojem fią,cz-
nvm dzicci zanrieszkuia.cych ten teren. Prarlidlorr1,
ro:rrój iir-l,cznv dziccka urr:lżanv jest za jeden z nrięr-

nikóll zdroilia i rvlaścilre go prn,sioso\r,ania się,Jo rla-

runkóq, środorł,iskorr,l,cłr. Ze lvzględóx, porólvnarv-

cą,ch błdania przeprłladzono rv Krakorrie oraz w re-

giorrie krośnieriskim, c}rarakterl,z_ująą,n się niskirn

rvskaźnikiem zaniecą,,szczenia środorviska. W pierrr,

są,m krrartale l99_5 roku rv interesująclnr nas terenie

Sródmieścia opad olorvirr rrvnosil 2 7l mginrr. rv Kra-
korlie-Prokocinriu 1.15 ngim2 podczas gd1, ll, gminie
Hun-rniska Brzozórr rv r1,oj. Krośnieńskim 0.6ó mg/m?,

Po clznaczeniil poziorrlu clorłiu rre knti i rł{osłch dzie-

ci. oceniano ich rozrvój fizl,cznv na podstalvie pomia-
róv, l,r,zrosttl i mas1, ciala. Analiz.a rrynikórr"rn,,kazala
międn, innl,rni. ze nriejsce zamieszkania ma rrplr,,l,

na stęźenie olorviu tre krrvi i u,losach. natomiast nie
strvierdzono znaczące.j zaleźności międn tvrn stęże-

nient a rozrrojem fizl,cznl,m badanvch dzicci. Bada-

nia te lrl,kazalv teź. że jednvnt z cn,nnikórr deternri-
rrulacvclr za\\,artośc otorviu rle knvi jest pleć dziecka,
Chlopcv akumulują go znacznie tl,ięcej [8].

2,-1 Tlenck rręgla - pou,staje prry spalaniu. Jest sil-
nie trującvnl gazem, Wdi,cha§ przedostaje się przez plu-

ca do knl1. i odbiera jej zdolność przenoszenia tlerru. Jest

bezbannv i bezlvonn1,. Pienyszrnłi oznakanri zatrucia

są zntęczenie i bóle głour. zaburzenia widzenia i nudno-

ści. Tlenek uęgla jest szcz.ególnie niebezpieczny dla lu-
dz,i starszych i rnal_vch dzieci.

2. 5 h,lv - rriększośc cąsteczek pylu jest tak lekka.
ze dlugo pozostaje w porrietrzu, Trvorzrv się z nich,tł,ar-

st§,a. przez którą z trudem mogą się przebić promienie

slonec zne. zsłl aszcza u ltrafi o letorł,e. Porvstaje smog. Na
obszarach gdzie natęzenie promieniorrania słoneczne-
go jest zmniejszone, ludzie latrł,iej zapadają na choro-
br,. Dzieci cierpią na krąwicę i zmiany kostne. Dziala,
nie pylólv nra równiez coraz rviększy tłpl},rv na średnią
temperaturę porłietrzr i na bvtorłanie roślin zielonych,
op ie raj ącyc h slvoje proces_v- metabo liczne na rozkla dzie
dqutlenku rvęgla pod łpłyrł,enr promieni ultrafioleto-
ul,clt [9].

2,6 Halas - jest szkodliły rv zalezności od rratęzenia,

narvet rrted1,. gdy nie jest odczurłalnr jako uciązJiltv, Już

prn, sile 15 dB. ieżeti jest niepożądan1,. źle rłphma na

sanropoczucie. natomiast porłyżej 85 dB rv kazdl,m ur,
padku sz}<odzi zdrortiu. Szczególnie niekorzvstne jest z,a-

któcanie przez halas snu [6]. Na Alejach poziom halasu

l,tlhl się od 8t} do t00 dB.

Ii 3 Sposobi, polepszania rvarunkórr, łcia
rv onlauianrrn fragtnencie S rodmi esci a Krakorva

W raniach dzialań nrającrch na celu popralvierlie lra-

runkorv ekolcgicznl,ch calego Krakorva konieczne jest

pod_ięcie s4,bkrcti krokólr" zmierzającyclr do elinrinac,ii

tradl,cljnego ogrzeri,ania nriesz]<ań zn pornoca. piecórr,

rręglorivch oraz przede rrszi,stkinl ograniciztjącvcil zgLrb-

lri,upłrrr sanrochodorv na środollisko i ltldzi zitnries:4<u-

jącvch tercnl będące rr bezpośrednirrr sa_siedztrtic Ąei
Trzech V,;ieszczórr, Są to:

_]. i rozbudori,a S\-Stenllt konrurrikac1,_1ne8o \\, znacz,-

nr nr stopniu utlalnia.;ącego arterie i ulice obs:zaron śród-

ntiejskich od ciężkicgo transportu. ruchu ilan4,to\\ego
i g}valtorinie \l,zrastiiiącego ruchu osobol\-e!]o (pilne do-

kończe ttie budolr1 obrvodnic ntiasta).

3.2 rozlr,ój i usprarlnienic nricjskiej komulrikacji pu-

bliczrrej tak, bi, maksl,malnie obnią,c potrzebę unrrania
samochodórr pryT,atn},ch.

_1,3 ksaatto$,anie sl,stemóu, parkorłania i garażotta-

nia elinrinująclclr uciąż"liu,ości dla mieszkaricórr (mię-

dz1,, innlrni z,rviększenie udzialu parkingórv i garaĄ
podziernnl,clt),

3.rl porrszechniejsze zastoso,tvanic u saniochodaclr

beną,n1, bezolorriorrej, kataliz. toróu, spalin. c4 li utle-

n i acz.r, ka ial i§,cznl,clr, które dopalaj ą spal in.v i poz-rvalaj ą
znrniejszyc rl nich ilość substancji tokq,czni,ch. filtról,
oIorr{u.

3, -5 stosorvanie pochlani aj a.cych halas narvierzchrri

drogol1,ch,
3 .6 zabezpieczenie istniej ącego drzervostanu, utrąr

nranie i rozbudolra zieleńcólv, konseklrentne rozplano.

\ł,anie no\\_lch zespolón, zieieni, harmonijnie porriąza-

n.vch z zabudorvą mieszkaniorł,z1.

3,7, stosort,anie cichobieznl,ch silnikórv.

III PODSI^4OWANIE

Pod rvzględem rvalorórv estetl,cznl,ch. architektrr-

ry. oraz szeręgu zrviązkólv z historią onrawian1, frag-
ment Śródmieścia jest niervątplirł,ie bardzo atrakcrj-
rry, Jednak od d}uzszego czasu jest zagrożony ekolo-
gicznie. Dlatego mieszkanie tu (pod rvarunkient. że ,tr

budlnkach us]-tuolvanyclr prąv al, Krasińskiego będą.

rv miarę możlirvości t.vlko funkcje usługowo-handlo-
rve) może stac się prz_łjemniejsze ibezpieczniejsze rłte-
d.r*, gd będą podjęte przedstarviotle rvyżej dzialania.
aby przllvracać środolvisku jego utraconą _iakość. Ja-

kość potrzebną dcl życia i zdron,ia. Abv ten cel zreali-
zo$,ac potrzebna jest wspólpraca biologórv, chemikólr.
technikórv. urbanistórv. architektórr,. wtadz miasta
uprawnionych do podejmorvania stosorvnych decr zj i.

oraz nas samych - uą,tkourrikórv i nrieszkańcórv tego

terenu.
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REcENzJA
Dzieje Politechniki Llvollskiej w latgch 1844-1945. Autor: dr hab. inżZbysław Popławski
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Książka, $ydana przęz Zakład Narodowy imienia
Ossolińskich (Wroclarł.Walszawa-Krakórv), jest siłego
rodzaju monografią poś\yięconą historii tej wielce za-
słuzonej dla Polski Uczelni, Na 364-ech stronach druku
autor przedstawia rv sposób kronikarski wszelkie $yda-
rzenia, jakie miaĘ, miejsce w tej Uczelni, i obok niej.
Treśc ksiązki jest oparta na licznych źródłorłych infor-
macjach (90 vrydanych drukiem i 48 relacji uryskanych
od Ąl'ących osób, związa.nych z ąUczelnią), posiada wiele
zdjęc fotograficzrych, a w tym ,,ciekawostkę" dla aĘ-
stórv malarry: zdjęcia jedenastu obrazólv zdobiąrych ścia-
ny auli Politechniki namalorvanychprzez uczniów Jana
Matejki na podstawie jego szkiców.

Autor prryjął podżał na rozdńaĘ zgodnie z histo-
rycznymi zmiananri na tym terenie Polski.

W dwu pierwszychrozdziałach, obejmująrych lata od
l817 do 1844, sąprzedstawione wysilki i starania, podej-
mowane lv Krakorvie, Lworvie i Warszarł,ie, rv sprawie
ut$,orzenia szkól rłyższych, na tle rozwoju rv.vższego
szkolnictrva lv innych krajach Europy.

W rozdzialę trzecim, obejmującym lata od l844 do
l877, autor przyją|otwarcie C,K. Akademii Technicz-
nej, jako początek powstania Politechniki Lwowskiej
rv 184.t roku. Był to okres organizacji szkoly. W roku
1848 nastąpilaprzerwa w jej działalności, potem pra-
ce zlviązane zjej reorganizacją. W 1872 r. po prryję-
ciu statutu Uczelni nastąpił wybór pierwszego rektora,
którym został Feliks Strzelecki. W tym roku rłprowa-
dzono oficjalnie język polski jako rłykładowy.

Rozdzial4 (1877-1918) obejmuje okres czasu dźńal-
ności Uczelnii jako C.K. SzkoĘ Politechnicznej. W rela-
cji z Jubileuszu 50-Iecia sz-kĄ w roku 1849 spotykamy
juz nazwiska profesorów widniejące w naszych indeksach,
jak Plaryd Dziwiński, który był wtedy rektorem szkoły,
jak Maksymilian Thullie, Karol Skibiński, Mieczysław

na Chłopicka, Henryk Bańoń ,,Relationship between lead in

blood and hair and childrens' development factors. Population

studies in the Kraków and Krosno regions", Czwańe Francu-
sko-Polskie Spotkania Pediatryczne 13-15.1 1,1995, Warszawa.

9, Stanislaw Witosz,vński ,,Bez dymów, bez ściekórł," KAW-
RSW,,Prasa-Książka-Ruch" Warszawa i983,
1 0. Danuta Kupiec-Hyła,,Podstawy rehabilitacji warunków bio-

klimatycznych w istniejących zespołach mieszkaniowych", Ze-

sąty Naukowe 2 IPU WA PK, Kraków 1993.

11. Iwona Jacyna,,,Ą jednak miasto" KAW, Warszawa 1984.

sUMMARY
Tlre article is an analysis of the positive and negative fac-
tors which influence Nowy Świat pań of Cracow's centre.
Positive points,like architectural and urbatristic values of
thę historic district and negative featrtręs like very lreavy
traffic and its concequences are discussed. Some possible
and necessary solutions to mininrize an ecological danger
for the district and its inhabitants are mentioned.

Łazarski. W treści tego rozdńału autor zamieszcza kilka
tabel, podających ilości studentórv pr4padające na ich
narodowość i rłymanie. Jak z nich wynika, w tym czasie
rv Uczelnii studiowali Czesi, Niemry, Rosjanie, Francuż,
Anglicy, Z miejscowych studentów w roku 1894 - §lko
9,7ań grekokatolików prryznawalo się do narodowości
polskiej, resźa podarvala narodorvość rusińską - §lko
32,I%o Żydów uznalvalo się za Polaków, pozostali dekla-
rowali się jako ,,beznarodni", dlatego że rąd austdacki
nie uznawał narodorvości rydowskiej.

Rozdżal s-tv, to historia Politechniki w Polsce Niepod-
ległej w latach 19l8 do 1939. Odzyskanie wolności po roz-
kladzie austriackiej monarchii, które w innych miastach
przebiegało względnie spokojnie, bylo rve Lworł.ie połączo,
ne z obronąprzrAzamachem slanu, prrygotowan}Tn przez
u,ycofujące się austriackie wojsko, które do miasta skiero-
*alo oddziah zprze\\agąruskich źmlnierry,. Dom Akade-
micki Politechniki stat się baz4 zktórej rozpoczęto dziala-
nia wojskowe w obronie miasta i zwyciężono po bohater-
skich bojach, w których zginęło kilkadziesiąt studentów.

Jak q,nika ze statystyki wyznaniowej z lat 1922 do
1935 na Politechnice Lrvowskiej studiorvalo w tym cza-
sie około 14 do 160ń studęntów wyznania mojżeszorvego
i okolo 8 do 18% wyznania greckokatolickiego i prawo-
sławnego z trendem rosnącym wTatz latami,

Rodział 6 opisuje tragicme lata II wojny światowej
dla uczelni, profesorów i studentów polaków. z zesta-
wień statystycznych rłynika, że po zajęciu Lwowa przez
ZSRR na studia uczęszczńo26,6ońPolakół,, 16,7% Ukra-
inców i 56,'7Yo Żydów. Zajęcia dydaktyczne prowadzone
byĘ wjęryku polskim.

Powstale dżelo jest nie przemijającej wartości, jest
uynikiem kilkunastu lat prary Autora i zasługuje na dru-
gie wydanie.

Redakcja
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Jubileusz Profesora Ferdynanda Michonia, który w dniu

14 I 1996 r. skońcrył osiemdziesiąt lat i wkótce obcho-

dzić bęrlzie pół wieku pracy badawczej, stanowidobrąoka-

zję nie tylko do przypomnienia bogatego dorobku nauko-

wego Jubilata ale teżi do ukazania biegu Jego aktywnego

życia.Taksię bowiem składa, że curriculum vitae Ferdy-

nanda Michonia splata się w sposób szczególny z dzieja-

mi tej części naszego społeczeństwa, której przyszło Ąć
w jakże złożonym okresie dziejów naszego narodu obe-

cnego stulecia,
Ferdynand Michoń, zwany przez krewnych i przyja-

ciół Fredem, urodził się w drugim roku wielkiej wojny

światowej w miejscowości Bosański Nowi, położonej na

terenie Bośni i Hercegowiny, wchodzącej w tym czasie

w skład b. monarchii austro-węgierskiej. Ojciec Jan

pełnił tam pocztową służbę wojskową Matka Dragica

Karolina z Cimburków była Chorwatką.
Po zakończeniu I wojny światowej rodzina Michoniów

osiadła w Krakowie. Ojciec pracując w Dyrekcji Poczt i

Telegrafów uzyskał w 1925 r. stopień doktora praw na Uni-

wersytecie Jagiellońskim, W l93l r. przeniesiono go do

polskiej DyrekcjiPoczt i Telegrafów w b. Wolnym Mie-

ście Gdańsku, gdzie w dniu l IX l939 r. poległ w boha-

terskiej obronió gmachu PoczĘ Polskiej. Był wówczas

jej dyrektorem.- - 
Fred, po ukończeniu gimnazjum w Krakowie, zapada

na obłożną chorobę kręgosłupa, której trwałe i boleśnie

powtarzające się dolegliwości ftzyczne potrafił później

znosić z godnym podziwu ha$em ducha, Można nawet

rzec, że wystą)iło tutaj zjawisko kompensacji: niedomo-

gi kondycji flzycmej poczęła przemłyciężać siła ducha,

przy nosząca owocną twórczość naukową.

FERDYNAND
MlcHoN -
życlr w sŁuzBl=
NAUKl

Po latach wojny, zaznaczonych trudem pracy wymu-

szonej przez hitlerowskiego okupanta, Ferdynand Michoń

podjął przerwane studia w Akademii Handlowej w Kra-

kowie. Wkrótce po ich ukończeniu przystąpił do badań

w zakresie organizacji pracy.Zwrócił przy tym szczegól-

ną uwagę na socjopsychologiczne uwarunkowania postę-

pu techniki i efektywność pracy. Pionierskie badania i

iksperymenty wspiera studiami literatury krajowej i ob-

cej z zakresu teorii organizacji, psychologii i socjologii

oraz kontaktami z czołowymi przedstawicielami tych

dyscyplin. Tak to dojrzewa koncepcja rozprawy doktor-

skiej na temat subiekrywnych crynników wydajności pracy

zespołowej.
W proces ten wplatają się artykuĘ i wystąpienia, a na

ich wartość Tłłracauwagę m.in. nestor polskiej psycholgii

pracy profesor B. Biegeleisen-Zelazowski. Przypom inam

sobiejak to chyba w l958 r. najednym ze spotkań w re-

dakcji wydawnictwa Książka i Wiedza, przygotowujących

Bibliotekę Nauk o Pracy, rekomendował jako przyszłego

autora uzdolnionego i dociekliweg o badacza z Krakowa -
Ferdynanda Michonia. Wtedy to po raz pierwszy zetkny
łem się z tym nazwiskiem. Natomiast osobiście pomałem

Freda dopiero w latach sześćdziesiąrych.

Po obronie rozprawy doktorskiej w 1962 r, i publika-

cji książ*<owej o psycho-społecznych uwarunkowaniach

wydajności pracy znalań się w czolówce badaczy efek-

rywności ludzkiego wysiłku, obejmującej pogranicza eko-

nomii, psychologii i socjologii. W toku rozlegĘch prac

badawczYch, które prowadzi jako nauczyciel akademicki

w ówczesnej W y ższej Szkole Ekonom icznej, krystal izuje

się własna, oryginalna metoda identyfikowania i kwan-

tyfikowania oddziaływania czynników współdziałania
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orazoznac7Ąnia i pomiaru ich pożomu według zapropo-
norvanej skali. Wyniki Ęch badań wieńczy rozprawa ha-
bilitaryjna w 1968 r. pt. Czynniki kształtujące współpra-
cę między pracownikąmi ekonomicznymi i technicznymi
ul prze dsi ęb i orstw i e prze mysłowym.

Natomiast interdysclpliname ujęcie metody badań
podejmowanych przez Ferdynanda Michonia wlvolalo
zainteresowanie za grańcą. Jego opracowania są tłuma-
czone na jęryki obce, otrzymuje zaproszsnia do uczelni
zagraniczrrych. W tynr czasie rv kraju rozwijają się studia
w zakresie ekonomiki prary i polityki spolecznej. Mańaż
obu dysqplin wynika ze wspólnych zainteresowań pracą
jako rvartością naczelną w zyciu ludzkim i jako podstawą
wzrostu gospodarczego i postępu spolecznego. Crvierć
rvieku temu podjęliśmy zespolone zmagania o rozwój
kształcenia specjalistów i o odpowiednią pozycję bliskich
nam dysqplin. Nie przeszkadzanamprzy tym odległość
między Warszawą a Krakowem, nirvelorvała ją bliska
rłspólpraca i umacniająca sięptryjuźń. FeĄnand kumu-
lorval w sobie ogtomną erudycję, pasję badawcą i powo-
łanie naucrycielskie.

Wazne wydarzsnie pr4,nosi 1972 r. W Wyższej Szko-
le Ekonomicznej w Krakowie powstaje Zaklad Ekono-
miki Prary, a jego organizator i pierwsry kierownik doc.
dr hab. Ferdynand Michoń przygotowuje program
ksztalcenia ekonomistów pracy. Kladzie on szczególny
nacisk na konotacje ekonomiki praq z socjologią psy-
chologią i polity,ką spoleczną. Takie podejście znajduje
odbicie w książce pt. Organizacja i kierowanie w przed-
siębiorstwie - w świetle socjologii i psychologii pracy
(KiW, Warszawa 1972). Publikacja ta, poszerzana i ak-
tualizowana doczekala się kilku wydań, uryskała na-
grodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Tech-
niki, a takze stała się podstawą (wraz z innymi osią-
gnięciami badawczymi i dydaktycznymi) przyznania
lv I9'74 r. tytułu profesora nadztuiczajnego.

W latach siedemdziesiątych Profesor F. Michoń podej-
muje szereg badań podstawołych w dżedzinie ekono-
miki prary oraz słuĘ swoją wiedą w procesach poszu-
kiwań praktycznych ronńązań, sprzyjających podnosze-
niu efektJrvności i poprawie warunków prary w wielkich
przedsiębiorstwach przemvsłowych. Jako czołorły ekspert
jest zapraszany do różnych ośrodków naŃowych za gra-
nicą organizuje krajowe i międ4ynarodowe konferencje,
rvchodzi w skład różnych rad naŃowych, staje się człon-
kiem Komitetu NaŃ o Prary i Poli§ki Spolecznej Pol-
skiej Akademii Nauk.

W |9'77 r. Ńazuje się skrypt pt, Ekonomika praq *
materiaiy do studiowania, który w 1978 r. przyjmuje
postać ogólnopolskiego podręcznika pt. Podstavy eko-
noniki pracy. Profesor F. Michoń jest nie tylko jego re-
daktorem naukowym, ale tęż autorem kilku rozdziałów.
W l99l r. równieź pod jego redakcją Ńazuje się w Pań-
stwowym Wydawnictwie Naukorłym obszerne zbiorowe
opracołanie pt. Ekonomika pracy. Zarys problematyki
i metod.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Pro,
fesor F. Michoń prowadż równiez licme zajęcia dydak-
tyczne, organizuje ksaalcenie podyplomowe oraz kurso-

we dla praktyków regionu krakowskiego, jest promoto-
rem kilku prac doktorskich oraz opiekunem naŃowym
habilitantórt specjalizujących się w ekonomice pracy i
polityce spotecznej. Twórcry wkład w rozwój ekonomiki
pracy jako akademickiej dysqpliny stosowanych naŃ
spolecznych, wysoko ocenianej w kraju i za granicą w
kształceniu kadr, uzasadniająptryznanie §,tułu profeso-
ran*yczajnego w 1980 r.

W 1986 r. Profesor F. Michoń przęchodzi na emery-
turę. Nie oznacza to jednak rozstania zpracąnaukową,
W dalszym ciągu publikuje w kraju i za granicao przygo-
towuje ekspeĘry, opinie i receĘe, i co jest szczególnie
ważne - trosz§zy się o ciąglośó istnienia i rozwój szkoĘ
badarvczo-dydaktycznej, którą tworrył w krakowskiej
Akademii Ekonomicznej. W roku przejścia na emer}turę
wychorvanek Profesora - doktorAdam Szałkowski - ury-
skuje habilitację. Obecniejuz prof. dr hab. Adam Szał-
kówski - w L974 r. był Jego pierwsrym doktorem. Po
nim, pod kieruŃiem Profesora F. Michonia uzyskiwali
doktoraty: Anna Francik, Józef Kożol, Tomasz Mrocz-
kowski, Anna Piechnik, Maria Michalska-Zygmuntow-
ska, Leszek Kozioł i AlekEy Pocztowski. Stopień doktora
habilitowanego otrzymal w 1991 r. dr Leszek Koziol, zaś
w 1994 r. - dr Aleksy Pocztowski.

Profesor F. Michoń był recenzentem 15 prac dok-
torskich i 8 przewodów habilitaryjnych, a także promo-
torem prawie 200 prac magisterskich i dyplonrowych.
Znaczna część prac przygotowanych pod Jego kierun-
kiem uzyskała wyróżnienia i nagrody, została wJ,korzy-
stana w praktyce, była publikowana cry też refęjrorłana
na konferencjach naukowych.

Sięgam raz jeszsze do obszemej dokumentacji do§-
cącej dokonań Jubilata. Na czoło wysuwa się przede
wsrystkim kilkunastostronicowa bibliografi a - wkaz
wazniejszych publikacji. Jest ich w sumie 144, w Ęm 3l
w językach obrych (ponadto l l porycji obejmująrych re-
feraty i tłlyklady na uczelniach zagtanicznych). W §m
imponującym zestawieniu jest 9 książek obejmująrych
opracowania indywidualne i zbiorowe. Te ostatnie wska-
zują na wklad profesora w trudne dzieł6 1rorr.nia ze-
spolów autorskich, prrygotowujących skrypt cry podręcz-
nik. Jak wiadomo rłysiłek ten wielce sprzyja integracji
środowiska i stanowi znakomitąszkołę doskonalenia pro-
cesu dydaktycznego. Sądzę, że miał on znacąq wpłlrv
na ksźałtowanie krakowskiego ośrodka ekonomiki pra-

ry i zachęcał innych do naśladownictrva.
Profesor F. Michoń uczestniczył w działaniach 12

róznych inst}tucji, orgańzacji i towarrystw naukowych.
Ze szszegó|ną atencją wspomniałem kilkunastoletni Jego
udział w pracach Komitetu Problemów Prary i Polityki
Spolecznej Polskiej Akademii Nauk, który zokazji nad-
chodącego jubileuszu nadaje Profesorowi §tuł cżonka
honorowego. A zatęm obok trrynastu odznaczeń dojdzie
jeszcze jedno, jakże nsłużone, wyróżnienie.

Przed laty w opinii o dorobku naŃowym Profesora
F. Michonia w zwiążcu z wnioskiem o nadanie Mu §rtu-
łu naŃowego profesora mvyczajnego pisałem, żę ,,nale-
zy do nielicztego dziś jeszsze grona uczonych specjali-
zująrych się w zakresie ekonomiki pracy, Tworzy przy
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tym szkołę badawczą o szczególnie pożądanym kierun-
ku, a mianowicie psychospołecznych uwarunkowań efek-
tywności pracy". Juz ten wkład w rozwój uprawianej dys-
cypliny naukowej mógłby stanowić dobrą legitymację
spełnienia się Ącia. Ale Ącie jubilata w służbie nauki
było znacznie bogatsze. Wyrózniał się rzetelnością ba-

dawczą itego uczył swoich wychowanków, w sposób mi-
strzowski uprawiał dydakrykę, dużo publikował w kraju i

za granicą. Wychował i przygotował do pracy naukowej
grono uzdolnionych uczniów.

Trz_vmał się z dala od polityki, wolał wolne zasoby

energii przęznaczac na dysputy naukowe i życzliwe kon-
taklv ze swoimi wychowankami.

Dorobek Profesora podobnie jak Jego kolegów, którzy
paralelnie uprawiali dyscypliny stosowanych nauk spo-

lecznych, ksziałtował się w innych warunkach ustrojo-
,,vych, w innych od dzisiejszych układach ekonomicznych
i politycznycir. Jeśli obiektywnie ocenimy jego waftość,

to moźemy z przekonaniem powiedziec, że sluĘł on po-

stępowl, sprl.yjał reformatorskim nurtom w naszej struk-

turze społeczno gospodarczej, Nlodel gospodarki rynko-

wej, najbardziej pożądany dla naszego kraju, rnoże z po-

żytkiem dla efektywności pracy korzystać z tego co zba-
dał i opisał Profesor F. Michoń. W gospodarce rynkowej
o zobowiązaniach społecznych, zwanej również socjalną
gospodarkąrynkową czy w tak bardzo hołubionej współ-
cześnie społecznej nauce Kościola czynnik pracy stano-

wi rvartość o szczególnym znaczeniu. Jeśli ma być ona

obustronnie efektywna dla pracownika i dla pracodalvc,v

musi brać pod uwagę cz;-nniki psychospołeczne. Z regu-

ły będzie wykonywana w przedsiębiorstwach, w układach

zespołolvych . A zatem te aspekty pracy ludzkiej majązna-
czen ie unirversa l ne, stanowią trwały dorobek krakowskiej
szkoly ekonomiki pracy.

Zycie Profesora F. Michonia w slużbię nauki zasłu-
guje na głęboki szacunek, a Jego dorobek badawczy na

twórcząkon§nuację' 
Antoni Rajkiewicz

Przedruk z..Ekonomika pracy w zarządzeniu". Akademia

E,konomiczna rv Krakorvie. l995 r. s. 9-13.

Krakowska ,,Nafta" używa ,,Portable Top Drive" do wierceń w Karpatach

Od czerwca 1996 na urządzeniu Ideco-1700 Poszuki-
warlia Nafty i Gazu w Krakorvie uĄtkowany jest ,,Górny
napęd wiercenia" -,,Portable Top Drive" (PTD), przed-

stwiony na fotografii, produkcji norweskiej firmy Mari-
time Hydraulics.

Tego t,vpu urządzenia sąstosowanę na świecie od oko-
ło l0 lat, szczególnie na morskich platformach wiertni-

czych i usprawnia-
ją one proces wier-
cenia kięrunko-
wych i poziomych
otworów wiertni-
czych. W Polsce
podobne urządznie
znajduje się na
platformie wiertni-
czej ,,Petrobalticu"
pracującej na Mo-
rzu Bałtyckim,

Głównym ze-
społem urządzenia
jest wrzeciono z
napędem hydrau-
licznym o udźwigu
roboczym 410 ton.

Jęst ono podwie-

szone na głowicy płuczkowej iwielokrążku dolnym i słu-

zy do obracania, wyciągania i zapuszczania przewodu

wiertniczego oraz skęcania i rozkręcania elementów prze-

wodu wiertniczego.
Wszystkie operacje są zdalnie sterowane ze stanorvi-

ska wieftacza i wykonywane sąza pomocą silników i si-

łowników hydraul icznych.
Do napędu PTD słuĄ jednostka hydrauliczna zain-

stalowana poza wieżą wiertniczą jednostka ta składa się

z pomp hydraulicznych napędzanych silnikiem wysoko-
pręznym CATERPILLAR model 34l2, zbiornika oleju

hydraulicznego z wentylatorem chlodzenia i zespołu za-

worórv sterowania.
Główną korzyścią zastosowania,.Górnego napędu

wiercenia" (PTD) jest możli,uvość ,,przerabiania" w górę

i w dół, a nawet wykręcania wraz z płukaniem 27 mę,

trówych,,pasów" przelvodu wiertniczego.
Możliwość ta jest szczególnie przydatna w tlakcie wier-

cenia otworów kierunkowych w trudnych warunkach geo-

logicznego fliszu karpackiego, gdzie często występuje
kawemowanie i obsypywanie ścian ot\ł,oru wiettniczego.

Poszukiwania NafĘ i Gazu w Krakowie rozwiercając
strukturę geologiczną połoźoną na poludniolvy zachód
od Suchej wierci obecnie drugi otwór kierunkowy przy

pomocy urządzenia wieftn iczego ldeco- l 700.

Typ urządzenia
PTD HY-l 2 X

355

producent MAR],1ME
FtYDRAULiC

Udżwig 4l0 ton

Robocąv moment obrotow1, 3800 kGln

Maksy-malna prędkośc obrotorł,a \\rzeclona 200 obrłntn

Moment obrotow_v prą, makslmalnei
prędkoścr obrotou,ej

1900 kGm

Maks},malna prędkośc obrotoua \\,rzeclona
przy maksymalnym momencie obroto§}m

90 obrłnin

Maksymalny pobór mocy 780 KM

W powyzszzej tabelce przedstawiong podstawowe dane

techniczne górnego napędu wiercenia (PTD) zastosowa-

nego na urządzeniu ldeco-1700.

nlgr inz. Krzys:tof A. Fttgiel
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mgr inż. Henryk Kalarus

WYTWARZANIE l WYKORZYSTANIE
BIOGAZU W POLSCE

Zainteresowanie uryskaniem paIiwa, które można wy-
korzystać bez uszczuplenia naturalnych źródeł energe-
tycznych, kieruje się w ostatnich latach tak w świecie,
jak również w kraju w stronę biogazu, chociaż znany on
jest od końca ubiegłego wieku.

W wielu krajach w fym w Indiach i Chinach, propa-
gowane byly i są nadal instalacje dla potrzeb małych go-
spodarstw rolnych.

Szczególną rolę w uaktywnieniu popularności pali-
wa, jakim jest biogaz, naleĘ przypisać kryzysowi ener-
gefycznemu z początku lat siedemdziesiątych. W kraju
najstarsze pracujące instalacje biogazu, związane są z
przeróbką osadu w ocryszczalniach ścieków np. z lat
dwudziestych w Poznaniu, następnie z lat czterdziestych
wGdańskuiwLublinie.

1. Wytwarzanie biogazu

Proces wytwarzania biogazu można rozpatrywać w
trzech aspektachjako: uzyskanie paliwa dla potrzeb ener-
getyki, ochrony naturalnego środowiska, czy wreszcie jako
produkcję nawozu dla rolnictwa.

Na wstępie scharakteryzujemy sam proces fermenta-
cji, w wyniku którego powstaje biogaz.

Głównym składnikiem palnym jest metan CHa, w ilo-
ści do 70 % składu objętościowego, zaś uzupełnienie pod-
stawowe stanowi dwutlenek węgla COl wrazzniewielki-
mi ilościami azotu Nl itlenu Ol, oraz siarkowodoru HlS.

Praktycznie biogaz może być wytwarzany z dowolnej
su bstan cj i organ icm ej. W l iteraturze fachowej można ma-
leżć szereg danych dotyczących wydajności i szybkości
fermentacji. W danych tych występująpewne różnice wy-
nikające z odmienności przebiegu procesu fermentacyj-
nego, jak w każdym procesie biologicznym, który nie po-
wtarza się w sposób identyczny.

Rozkład substancji organicznych w fermentacji bez-
tlenowej nosi nazwę ,,fernrentacji metanowej". Jest to
skomplikowany przebieg przemian biochemiczrrych, pod-
legający na przemianie złożonych substancji organicz-
nych na kwasy alifatyczne, a następnie tychże substancji
na metan i dwutlenek węgla,

Fermantacja beztlenowa zachodzi zatem w dwóch fa-
zach. Przebieg każdej z nich warunkuje inny rodzaj bak-
terii beztlenowych.

N aj wazn i ej szym i produ ktam i ferm e ntacj i kwaśnej d la
tworzenia metanu, są kwasy organiczne o niskiej masie
cząsteczkowej np. kwas kapronowy, walerianowy, masło-
wy itp.

W trakcie fermentacji kwaśnej powstają również inne
gazy np. siarkowodór (H2S).

W drugiej fazie, nantwanej fermentacją metanową
bakterie metanotwórc ze rozkładająprodukty fermentacj i
kwaśnej do produktów końcowych, jakimisąmetan i dwu-
tlenek węgla, oraz niewielkie ilości siarkowodoru.

Scharakteryzujemy pokrótce wym ien ione aspekty wy-
twarzania biogazu. Zaczniemy od ostatniego z wymie-
nionych, tj. jako źródło uzyskania nawozów dla potrzeb
rolnictwa. Nalezy podkreślić, że przefermentowany osad
przedstawia dużą wartośc jako humusowo twórczy na-
wóz przy pobieraniu go wprost z poletek osadowych. W
przypadku obróbki osadu tj. odwodnieniu i wyprażeniu
w odpowiedniej temperaturze, może stanowić uzupełnie-
nie powszechnie stosowanych nawozów mineralnych.

Ochrona naturalnego środowiska z wykorzystaniem
procesu fermentacjijako przeróbki osadów w oczyszczal-
niach ścieków, ma szczególnie istotne znaczęnie.

Procesy fermentacyjne w przeróbce osadów przlno-
szą dwa skutki istotne dla ochrony środowiska.

Po pierwsze - to zmiana składu chemicznego prze-
fermentowanej substancji organicznej, w stosunku do pier-
wotnego składu. Występuj e tutaj działanie neutralizacyj-
ne szkodliwego oddziaływania ścieków na hydrosferę.
Podczas procesu fermentacyjnego usuwa się.zasadniczą
część substancji organicznej;pozostńazaś część w znacz-
ny sposób obniża zagrożen ie powstan ia substancj i toksycz-
nych przy zetknięciu się z tlenem rozpuszczonym w wo-
dzie.

Drugim - istotnym czynnikiem prowadzonego pro-
cesu fermentacyjnego jest zmiana własności ścieków w
zakresie sedymentacji osadu w odstojnikach.

Proces wytwarzania biogazu w aspekcie celów energe-
tycznych sugeruje, ze biogaz powinien być traktowany jako
żódło energii i proces jego wytw,arzania powinien być po-
równywalny z innymi metodami otrrymywania paliwa ga-
zowego np. zgazowania węgli kamiennych i brunatnych.
Proces ten może być również porównywalny z innymi
zródłami odnawialnymi np. z biomasą którą można prze-
robić na biogaz. Jeżeli chodzi o wielkości obiektów do pro-
dukcji biogazu, to należałoby wyróżnic ze względu naprze-
maczenie, fermentatory do neutralizacji osadów ścieko-
wych i do fermentacji biomasy. Fermentatory do neutrali-
zacji osadów ściekowych dostosowane będą skalą produk-
cjido określonego ilościowo osadu, wynikającego zdopĘ-
wu ścieków, czyli od crynnika urbanizacyjnego, zaś wiel-
kość fermentatorów biomasy może być dowolnie prryjmo-
wana w zależności np. od zapotrzebowania na biogaz.

W waru nkach krajowych produkcja biogazu pochodą-
cego z przeróbki biomasy jest praktycznie nie do zrealizo-
wania w skali przemysłowej, ponieważ poryskanie bioma-
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sy w dostarczonej ilości jest bardzo trudne i stałoby się
inwesr,v*cją nieopłacainą. Rozwój może nastąpić w zakre-
sie fermentatorów do przeróbki osadów ściekowych, tak

komunalnych, jak i pochodzących z produkcji zwierzęcej.
Wielkość fermentarorów, a zatem ilość otrzymanego

biogazu można określić od kilku metrów sześciennych
na dobę do l0-15 tysięcy na dobę, rv przypadku duĄch
oczyszc,za|ni ścieków w rejonie aglomeracji miejskich,

2. Ocena możliwości produkcji biogazu
rv istniej ących oczy"szczalniach ścieków

Spośród istniejących iub realizowanych oczyszczalni
ściekórv, da rozważań należ,y prry-iąć tylko te. które po-

siadają instalacje do ujmowania biogazu.
Ocena iloś:iowa oparta musi być na faktycmie pracu-

j ących komorach fbrmentacy,j nych i wówczas prognozy opar-

te na ilości suchej masy organicmej przenoszonej przezście-
ki, zostaną znacznię obniżone. Prognozy krajowe, rózniące

s ię l iczbam i, rcen iają obecnie mozi ir,vości produkcj i b ioga-

ztl w oczyszczalniach miejskich na 50 mln nl rocznię.
Ilość faktvcznie ujnrowanego biogazu jestjednak znacz-

nie mniejsza i rłynosi obecnie około l2,2 mln rrf/rok.

W budowanych oczyszczalniach, w najbliższych kil-
ku latach, naleĄ spodziewac się przekazania około 20
nowych instalacji biogazu i wówczas ilość produkowane-
go biogazu rvzrośnie prawie dwukrotnie.

Ocena mozliwego do otrzymania biogazu w przypadku
przeferm entowan ia suchej m asy organ icmej n ies ion ej przez

ścieki komunalne naleĄ szacować na l00 mln rrl rocznie.

Znacznie większe ilości biogazu można pozyskać w

przypadku jego produkcj i z nawozu zwierząt hodowla-
nych. Tutaj oceny są bardzo rozbieżne i ich rozpiętość
rvaha się rv granicach od 1 mld rlirok do 6 mld m3/rok.

Sąto rozwaźania rylko tęoretyczne, bo ujęcie całości ście-

ków powstaj ąc y ch przy produkcj i zw ierzęcej j est n iemoz-
liwe ze względu na duzą ilość gospodarstw hodowlanych,

Obecnie w kraju nie ma hodowli biogazu ze ścieków
powstających przy hodowli zwierząt. Brak produkcjibio-
gazu wynika z niedostatecznego zainteresowania tym pro-

blemem, tak od strony technologii przeróbki osadu, jak
również innych problemów natury technicznej polegają-

cej na braku produkcji oczyszczalni z przeznaczeniem
dla potrzeb rolnictwa.

3. Wykorrystanie produkowanego biogazu

Powstający biogaz przy fermentacji osadów w oczy,
szczalniach ścieków, wykorzystywany jest w następujący

sposób;

- do podgrzewania komór fermentacyjnych dla zmniej-
szenia ich wielkości przez skrócenie czasokresu fer-

mentacji,

- do podgrzewania pomieszczeń oczyszczalni ścieków,

- do zamiany na energię elektryczną - tylko w jednym

przypadku uzyskuje się około 400 tysięcy kWh rocz-
n ie.

- spalania nadmiaru biogazu w pochodniach gazowych,
Wykorzystanie biogazu na własne cele pozwala na

zaoszczędzenie pal iwa stałe go.

4. Prognoza produkcji biogazu
do 2000 roku

Na podstawie oceny zamierzeń w zakręsie rozbudowy
oczyszczalni ściekórv i wyposażenia ich w komory fer-
mentacyjne, należy się spodziewać, ze ilość produkorva-

nego biogazu wzrośnię do 150 mln m3 na rok.
Ilość biogazu zużywana na cele technologiczne i wła-

sne potrzeby ocz.v szczalni lvzrośIr ie proporcj on al n ie do
kubatury komór fermentacl,jnl,ch. znacznie natomiast
wzrosną ilości biogazu. ktory naleĄ zagospodarować jako

nadwyżki rvystępujące rv ciągu całego roku. a szczegól-
nie w okresię letnirn.

5. Możlilvości wykorzystania
nadwyżek biogazu

Nadwyzki biogazu powstające jako rożnice w lv,vkorąv-

staniu przy jego spalaniu dla uzyskania ciepła na cele tech-

nologiczne i ogrzewania pomieszczeń powinny byc wyko-
rzystane w oczyszczalniach ścieków w następujapy sposób;

- do wywarzania energii e|ektrycznej, która moze być zu-

4ta na mie.iscu, przez napędy elektryczne jako najbar-

dziej racjonalny sposób i ekononricznie uzasadniony,

- skierowania biogazu do sąsiednich zakładórv w celu
spalenia w kotłowniach gazowych,

- do suszenia isterylizacji osadów przefermentowanych
jako skutecznego sposobu eliminacji zalegającego osa-

du i powodującego wtórne skażenię hydrosfery,

- do suszenia osadów przefermentowanych i brykietowania
jako paliwa stałego mogącego dostarczyć przy spaleniu

ciepła w ilości 9-16 MJ/kg co odpowiada drewnu opa-

łowemu. a nawet r.vaItości opałowej węgla kamiennego,

- do suszenia płodów rolnych w okresie letnim jako su-

szarnie zbóź, pasz, itp.,

- jako paliwo trakcyjne (motorowe) w przypadku usu-

nięcia dwutlenku węgIa,

6. Czynniki ekonomiczne
wykorzystania biogazu

Przeprowadzenie analizy ekonomicznej wykorzysta-
nia biogazujest niezbędne dla rvyboru sposobu przeróbki

osadów: fermentacja, tlenowa stabilizacja oraz przy pod-
jęciu decyzji o budowie siłowni napędzanej gazem.

To drugie rozwiązaniejest celowe w oczyszczalniach
bardzo dużych przy ilości ścięków ponad 40.000 ni/d, co

odpowiada liczbie mieszkańców 200,000. Natotniast ogrze-

wanię komór przy wykorzystaniu gazu do palenia w ko-

tłach jest opłacalne przy ilości ścięków 5000 rnr/d, a więc
liczbie 25.000 mieszkańców.

W oczyszczalniach ścieków mniejszych, rozproszo-
nych wykorzystanie gazu nie jest celowe.

streszczen ie

W altl,kule przedstarviono przegląd aktualnego stanu rric-

dzy o produkcji biogazu dla potrzeb encrgetl,cznl,ch.

Abstract
The publication presents relierv of current state of art of

l}iogas produktion ibr energ}, purposes.
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Refleksja o kształtceniu architektów
Z dotYchczasowej archiwalnej działalności informacyjnej i konsultacyjnej dla studentów architektury wynika

Potrzeba SZerSZego sPoPularyzowania najistotniejszego celu we współczesnych badaniach nad historią ur6anist_vrii architekturY, jakim jest Pytanie: dlacze_9o projektowano i budorvano w taki a nie inny sposób. Nie wystalcza
gruntowna i zarazeln krytYczna analiza samej dokumentacji projektowej.Przydatnajest takze znajomość dziejóiv
Planowania Przestrzennego w regionach ipoli§ki budowlanej władz administracji ogólnej. samorządowej ispe-
c.ialnej, uwatunkowań sPołeczno-gospodarczych np. cena nieruchomości, polityka krłytowa banków. roiwój'za-
Plecza i techniki budowlanej, a takżę rvszystkie ,,upodobania kulturorve" inwestorów i buclowniczych.Wariośc
Żrodloznawczą Posiadają drukowane katalogi i cenniki dawnych firm. Materiały te przechowywane są w różnvch
zesPołach izbiorach archiwalnych oraz muzealn;,ch. Urbanisr;,-ka, architektura, takzę clTlęntarzę, to źródlahistorycz-
ne, które coraz szerzej są rozpatrywane rv kryteriach baclarvczych nauk pomocniczych historii XIX i XX r,vieku.

Dostrzegam Potrzebę opracowania pełnego wydawnictwa zródłorvego o dziejach regionalnej myśliarchitekto_
nicznej ibudorvianej, m.in. krakowskiej dla okręsu międzyr.vojennego. z wląizenień prac kwerendalnych kól
naukorvYch. WalorY Pozna'uvczo-dydaktl'czne mają wystarvy przeglądoive ,,Dorny lvłasne architektóiv i birclorvni-
czY'ch" lv Poszczególnl'ch miastach lub regionach oraz przyszie publikacje o tej tematyce,Brak opracowanego
..Słownika historycznegc t'irnr architektonicznl,ch ibudolvlanl,ch'' dla poszczegóiny]ch regitnórv utrudnia pro,uladze-
Ilie Prac stuciialny'ch. Potężny bl,łby udział studentów w..rozpracowvrvaniu" dorobku tych firrn.

Prace studialne i badarł'czę studęntórv architektury nalezy szerzej ukierunkorvać na te regiony i dzielrrice, które r,,
Plarlach zagosPodaroivania przestrzennego bęcią wyburzone lub przebudorvane pod wzgiędem krajobrazowym i no-
*r ch funkcji,

NOTATKI BIBLIOGRAFICZNJE

Publikacja zarviera część ogólnąze wstępęm imonografie zakładów. Przedstarvione ustalenia sązgodne z doq,ch-
cZaSowvIT'l Staneln badań. Została opracowana głórvnie rv opraciu o żródła drukolvane, kroniki zakladórv. dotychcza_
So\\,e opracowania zakładów i branz},, rzadko autorzy powołują się na materiał1-. archiwalne.

W częŚci ogÓInej zostaĘ- omów'ione dzieje przemysłu kwasu siarkowego, fosfbrorvego. sodorvego, chloror.rego i in-
nYch związkórv nieorganicznych r.ł'regionach Foiski, z podkreśleniem rozrvoju technologicznego w poszczególnych
okresach historyczn}'ch. W zarysie historyczny,m Zje<inoczenia Przemysłu Nieorganiczn.go on:Wu..ruw,ie został_v oilówio_
ne sPfawY Prarvno-lvłasnoŚciorve z ivlkazami podległych zakładórv. struktura produkcji, zaklady inwestl,cyjne, kadla
zar ządzająca i tech n iczna.

Z gruPY PrZedStaWionych monografii zakłaciórv, na podkreślenie zasługują zarysy monograficzne zakładólv z regionu
krakowskiego o tradycjach histołcznych: Zakłady Cenriczne ,.Alwernia" w Alu,eI,ni, Zakłady przenrvsłu lr-ieorganicirrego
".Bonarka" il' KI'akowię, nieistnieja_ce już Krakowskie Zakłady Sodowe oraz Biuro Studiów. projektów i Reaiizacji lnwesty;_
cji Pi'zernYslu Nieorganicznego,,Biprekrvaś'rv Krakowie. W zarysie została scharakteryzorvana kultura techrriczna. Auto_
l'z1' jednak nie lvykorz,v-stali ul,danvch studiów nad zabytkami techniki rv Krakowskich Zakladach Sodorvvch.

W dziejach PrzetnYslu oraz poszcególnyclr zakładórv znane są fakly i rvl,darzerria. Slabo udokulnentowane są
,.mot}",vacje'' osób i insry'tucji.je kształtujących. Historia przemyslu izakładów to nie tylko sukcesy iosiągnięcia, ale
rakŹe dZie_ie zatracontlch szans imożIiwoŚci w poszczegóinych okresach historl,cznych. zapelvne takźe..gr.zechórv
zaniechania". przyczyny bvły zawsze zróznicowane i złożone. w omarvianej publikacji donlinują opis;, krońikarskie.
brakuje giębsą,ch anaiiz r.var-tościujących proces histor,,*czny tegoż przeniy,słu,

pornimo, ze publikacja została opracowana głównie o źródła drukowanę idotilchczasolvę opracowania, posiada
ona duże wartoŚci inspiru_iące do dalszych studiów ibadań. m.in, z zakresu zarząd,zania (z określenieln rvszvstkich
PrZ}'cZYn IicznYch reorganizacji), kondl,cji ekonomicznej, historii lechniki (rv znaczeniu nowatorstwa, odkrywczości
oraz stoPnia ich rozpolvszechnienia), z zakresu oddziały,wania na środorvisko w poszczegóin;,ch regionach, nad za-
bY'tkami techniki przenlvsłu nieogranicznego, partyc,vpacją zakładólv w rozwój regionalny. .,Upersonaiizorvanie" dzie_jórv
u'omarvianej Publikacji będzie przydatne lv pizysziych studiach socjologiczno-histol_r,czny.cir nad kadrą zarzalzaj,ącą
i techniczną oraz nad kulturą i myślą techniczną.

Prorvadzone studia archiwaine nad opracorvaniem inwentarz;- zacho.,vanycil zespoló,,v izbiorów archilvalnyćh
oraz nad kancelarią przemvslową koncernórv i spólek (do l946) oraz administracją przemy,słorvą tej branży rv okresie
PRL. umozlirviają oPracowanie rv przyszłości pełne_j monografii historyczno-socjologicznej przemysłu nieorganicz-
Ilego w Polscę. Pubiikacja jest przl,datna w opfaco\Ą,aniu,,Słolvnika historycznego zakładów przemysłu chemicznego
w Polsce XIX i XX rvieku".

mgr S:c:e1lan Sv,iątek - Archiwum Pańsłvyov,e w Krakowie

Kartyzhistoriipolskiegoprzemysluchemicznego.FlorianKruszka,,Ąd.am1Vartalski.łli'ti@
eranic,:nego", T, I\'. Stowarzvszenie lnżl,nierów i Techniki Przemys|u Chcmicznego,Zarząd Glówny, Warszawa l996.
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Poświęcenie instalacji przez biskupa Jana Szkodonia
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