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Prof. dr hab. inż. arch. Wiktor Zin

O prcfesonze Bronis]awie
Kopycińskim wspomnierria
i epizorfv zwsŃlnych
spotkań i dzlialalń

Profesor Bronisław Kopyciński urodził się we
Lwowie, tamtez uzyskał dyplom mgr inźynie-
ra, Nie będzie stwierdzeniem odkrywczym to,
że Lwowiacy zawsze tworzyli swe własne kręgi
w społecznościach Polski powojennej .Wyraża-
ło się to sentymentem do przeszlości, umiłowa-
nego miasta, które pozostało poza granicami
Ojczyzny i jakaś wzajemne solidarności. Jak
sądze w pierwszym etapie naszej znajomości,
mojezbliZeniedoprof.Kopycińskiegozasądzńo
się na Jego mniemaniu, że i ja jestem Lwowia-
kiem. Byłem jeszcze studentem, ale już asysten-
tem u prof. Witolda Dalbora. Przyszło mi zda-
waó egzamin u prof. Kopycińskiego, wieść nio-
sła, źe jest On bardzo zdolnym i utalentowanym
asystentem Politechniki Lwowskiej, ze Jego
doktorat wykonany naAkademii Górniczo-Hut-
nicz€l stanowił jakiś milowy krok w dziedzinie
technologii i konstrukcji zelbetowych. Przy tym
egzaminie po raz pierwszy pomałem Prof. Ko-
pycińskiego. Zdziwlło mnie to, że nie pytał
o wzory których - nota bene - bałem się. Roz-
mawialiśmy raczej o ponadczasowych sprawach
,,filozofii konstrukcji" i jej sprzężeniu zńżny-
mi materiałami, zdałem ten egzamin na bardzo
dobrze. O prof. Kopycińskim było coraz głośniej.
Został Dziekanem Wydziału Budownictwa Lą-
dowego Politechniki Krakowskiej, a w niewiele
Iat później Rektorem Politechniki. Dal poznać
się, jako znakomity orgańzator Katedry, później-
sze go Instytutu naj p ierw B udownict w a, p óźniej
Materiałów i Konstrukcj i Budowlanych.

Politechnika Krakowsk a mieszcząca się w ze-
spole gmachów byłych austriackich koszar, sta-
nowiła wtedy mniejsząuczelnię. Wszyscy wszy-
stkich znal| a piszący to w tym czasie pełnił
funkcję - ponoć najmłodszego w Polsce - Dzie-

kana WydziałuArchitektury, sąd tezczęste spo-
tkania na Kolegiach, Komisjach, Senatach. Nie-
wątpliwie był to trudny czas ,,dyktatu partii"
izwiryanego z nim pewnego dualizrru, jeśli nie
supremacji władzy poliĘcznej nad tą właściwą.

Gabinet Rektora znńem, bo bywałem tuczę-
stym gościem za kadencji śp. Ludomira Śleń-
dzińskiego,mego profesora rysunku. Siędzieli-
śmy ptzy okrągłym stole pijąc herbatę i oma-
wiając sprawy Wydziału.

Jakoś nagle bez pukania wszedł pierwszy se-
l<retarz. Mniejsza o nazwisko. Rektor poczerwie-
niał i nie wstając od stołu powiedział:

- Przecie tłumaczałem wam, że dziś nie mam
czasu. Podtrzymuję to.

Ten drobny epizod dla ludzi młodych może
być w ogóle niezrozumiały. W tamtym jednak
czasie stanowił jakąś wręcz niezvyl<łą ilustra-
cję godności i niezależności. Po wyjściu intru-
za, Rektor zwrocił się do mnie:

- Widział pan. Oni w ogóle nie liczą się z za-
sadami dobrego wychowania. Jak potrafię usi-
łuję to zmienić. Nie zawsze zpozytywnym skut-
kiem.

Ten drobny epizod odnotowałem, jako zna-
mienny. Bo Rektor Kopyciński, zaw sze eleganc-
ki, mający jeden ukłon dla podwładnych i po-
stawionychod siebie Wżej, imponował mi spo-
sobem bycia w tym trudnym czasie, Na moich
oczach przekształcał tereny dawnych koszar.
Budował gmach swego laboratorium, w któryą
grupowała się kadra późniejszych wybitnych
o światowej sławie technologów i konstrukto-
rów żelbetu.

Mój artykuł nie jest ani życiorysem prof.
Kopycińskiego, ani próbą syntezy pracowite-
go i owocnego w patenty i prace naukowe ka-
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lendarium. To raczej jakiś spontaniczny
podziw dla człowieka, który potrafił tak go-

spodarować swoim czasem, że zdziałał, aż
tyle. Zawsze uwńŃ - podkreślając to w roz-
mowach ze mn% że Kraków po utracie pol-
skiego Lwowa powinien kontynuować swą
przodującąrolę nie tylko w naukach humani-
stycznych, ale i techni czny ch. Bo przecież, tu
się to życie techniczne skupiało, jeszcze
w Wolnym Mieście Krakowie.

Stolica Nauk Technicznych w Krakowie, to

nigdzie nie zapisane, a potwierdzone jego zy-
ciem hasło. Wyrazem tego było reaktywowanie
Czasopisma Technicm ego, Ęm razem j ako orga-

nu Politechniki,
To dziś wydaje się czymś prostym i zwyczaj-

nym, bo Czasopismo Techniczne istnieje, Na
jego zapleczu niejako wyrasta Ośrodek Postępu
Technicznego w Budownictwie, jest koordyna-
torem współpracy nauki z techniką. To rzutuje
na profil Czasopisma Technicznego i na wdra-
żanie w Ącie nowatorskich pomysłównaukow-
ców Politechniki i biur projektów. Bo łarrry Cza-
sopisma otwarte były dla wszystkich, W postę-

powaniu z Władzarrli administracyjnymi i partyj-

nymi, Rektor Kopycinski cechował się niekiedy
zdumiewaj ącą odwagą potrafił zrezy gnować
z miejsc rektorskich prry rekrutacji studentów.

Potrafił, częgo sam byłem świadkiem powie-
dzięó - Nie! Ówczesnemu Ministrowi Nauki,
Techniki i Szkolnictwa Wyższego. Znów celo-
wo pomijam nazwiska, pozostawiając faĘ na-

gie i prawdziwe,
Jako architektznalazłem w profesorze Kopy-

cińskim wielkiego sojusznika w walce z budow-
nictwem wielkopłytowym. On był zwolennikiem
wznoszenia budowli wysokich, ale proponował
elastyczny system szkieletowy przy zastosowa-
niu próżniowania betonu.

Dziś, po latach doceniam ile Uczelnia nasza
zaw dzięczap.Rektorowi Kopycińskiemu, który
miał swoisty dar oceny ludzi,

Kiedyś powiedział mi ; - Na tej Uczelni nie
może rządzić mafia. Dopóki ja tu jestem prze-
ciwstawię się temu. Autorytet tego człowieka na
arenie europej skiej ustawicznie wzrastał. Zostń
człoŃiem Francuskiej Akademii Nauk. Jego
wychowankowie wzmocnili kadrę docentów
i profe sorów Politechniki Krakowskiej . Politech-

nika otrzymała prawo nadawania stopni nauko-

lvych przeż poszczególne Wydziały.I znów
wspomnienie. Przyj echał j aki ś do stoj nik z W ar -

szawy iuczestniczył w Senacie, W swej lvypo-
wiedzi użył sformułowania ;,,Szkolnictwo Wy-
ższe ,to dydaĘka, wy dobrze nauczając lvypeł-
niacie swe zadanie w sposób najwłaściwszy ipeł-
ny". Wszyscy kiwali głowami. Rektor katego-

ry cznie przeciwstawił się.
- Nie ! Naszym zadaniem jest równięż współ-

praca z przemysłem, opracowanie planów ba-

dawczych, włączenie do dydaktyki tego, coprzo-
dujące w Kraju i za granicę, jest nowym mode-
lem dydakĘki i my pójdziemy w tym kierunku. Za
parę lat tateza w istocie stała się obowiązująca
i wręcz sztandarową w dziedzinie całego szkol-
nictwa wyzszego, a wyszło to z ust przewodnicą-
cego Senatu Naszej Uczelni, w którym brałem
udńń.

Przypominamjeszcze pewien incydent - się-
gam do swych pamiętników. Jakoś nagle po-
jawiła się sprawa operetki krakowskiej, która
przeĘwaławłaśnie swój dobry okres rozwoju.

Grupa najpierw inZynierów, później doktorów
technicznych, w końcu profesorów (mów narwi-
ska sąmniej ważne),stwierdziła w swych eks-
pertyzach - istniejących przecie do dziś, że
gmach operetki runie, żenaleĘ wstrrymać dzia-
łalność operetki, a budynek odseparować od4-
cia, co więcej ,,na skutek zmęczenia materia-
łów. .. . chyb a wyblłzy ć", Jedynym człowi ekiem,
który sam własnym autorytetem przeciwstawił
się tym osądom, był Rektor Kopyciński. Wywo-
łało to w środowisku burzę; - On się podkłada,

to musi runąć. Bierze odpowiedzialność nie do

udźwignięcia. Pamiętam zapytałem wtedy
Prof,Kopycińskiego, cry nie ma w tej sprawie
swych wątpliwości. Odpowie dziń mi znamien-
nie: - Proszę Pana ja się na Ęm znam, a poza
tym potrafię sprawy zagrożeniabudowli odróż-
nić od zagrożenia interesów pewnej grupy ludz-
kiej. 0 nic więcej nie pytałem.

Starałem się, by ten utkany z drobnych epizo-
dów artykuł ukazń mego profesora i Rektora
Uczelni w świetle takim, jakimbył i jestnapraw-

dę. Czasy w których władał Uczelnią nie nale-
żńy dołatrłrych.

ByĘ to pruecie - mimo trudów - lata wielkiego
rozwoju Uczelni i o łm ktoś musiał przypomnieć.
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50 lat w sJużbie dla
"Gaasopisma
Technicznego"

o 50 latach działalności na stanowisku re-

daWora naczelnego " Czasopisma Technicznego ",

a zarazem 65-1eciu prctcy redaWorskiej rounawia,
my zprof, dr. inL Bronisławem Kopycińskim.
- Jak pan Profesor czuje się w roli Jubilata?
- Każdy jubileusz ma to do siebie, że mobilizuje
do udziału w spotkaniach, do wypowiedzi osobi-

stych, związany ch ze swoj ą działalno śc i ą w danej

instytucj i. Ulegaj ąc prośbie Kolegium Redakcyj -

nego "Czaspisma Technicznego" wracam do

wspomnień, dotyczących mojej pracy jako redak-

tora czasopisma. Mimo tego,że musiałem włożyc
wiele wysiłkórv, by w czasie narzuconej nam cen-

traltzacjt rozpocząc to wydawnictwo i zabiegać
o jego kontynuację, będę mólvił rzeczowo, bez
emocji, patrząc na minione wydarzenia z perspek-

tywy czasu. W związku z tym nie mogę się
opr zęc pr ze d zacytowani em tytułu j e dnej ks iąż-
ki, a mianowicie "L'Homme se penche sur son
passć", dosłorvnie "człorł,iek poclryla się nad
srvoją przeszłością'. No rvłaśnie! Zacznę więc
od samego początku rnojej redaktorskiej karie-

- Jaki właśnie był początek kariery redaktor-
skiej Pana Profesora?
- L)ziałalność redakcy jnąrazpoczfrem rv styczniu
1933 roku, jako redaktor działu naukowego, kro-
niki technicznej i bibliografii w miesięczniku"Zy-
cie Techniczne", który był organem Kół Nauko-
wych Po lskiej lvlłodzie zy Akademi cki ej Wyższych
Uczelni Technicznych w Polsce i Wolnym Mie-
ście Gdańsku. Redaktorem naczelnym był wtedy
tnż. I . Grubecki (póżniej profesor na Politechnice
Warszawskiej). Redaktorem był zwykle student,
kończący studia, nic więc dziwnego, że już
,vV czerwcu tego roku zostałem redaktorem nacze|-
nym pisma i będąc asystentem na Politechnice
Lwowskiej kierowałem pracami redakcji do
częrwca 1934 r. A więc mamy juz jeden jubile-

usz: 75-lecie pracy redaktorskiej. Jezeli odbiegłem

od tematu, z\ylązanego z Czasopismem Technicz-
nym, to nie bez powodu, Jakże inna była r,ł,tedy

młodzięż akademicka, Obok wszystkich spraw
interesujących młodego człowieka, w tym poli-
tycznych, można było zauważyć również aspira-

cje naukowe. Ponad 80% autorów publikującycli
w tym czasie artykuĘ, w "Zyciu Technicznym" za-
stało później profes oram i wy żsry ch ucze\ni, Żeby,

nie być gołosłownym podam ich nazwiska: Wł.
Burzyński, J. Grubecki, S. Juniewicz, B. Kopy-
ciński, M. Mazur,A. Mściwujewski, S. Murczyń-
ski, P. Nowacki, V. Poniź, W. Roniewicz, B, Sze-

walski, E. Wilczkiewicz, K. Wiśniowskt,P. Za-
remba.
- "Czasopismo Techniczne" ukazuje się od prze-
szło 100 lat. 50 lat temu zostało reaktyworvane
pod pańskim kierownictwem w Krakow,ie. Dla-
czego?
- Wiele względów przemarviała zaty-m, by cza-

spismo wychodziło rvłaśnie w Krakorvie.
Pierwszy nuner czasopisma ukazał się rv Kral:o-
ltie w l880 roku, ale wl,chodziło ono potem na-

przemian to we Lw,owie, to w Krakoryie. ostatnio
w czasie 1Rzeczypospolitej Polskiej rve Lrvowie.
IJtraciliśmy polski Lwów, ale pamięć o jego osią-
gnięciach na polu kultury i naukji nie porvinna
zaniknąc.
Lrvów był stolicąpolskiej nauki technicznej. Kra-
kówjako stolica kuitury i nauki, powinien bl,ć tak-
że stolicą nauk technicznych.
"Czasopismo Techniczne" Nr 1, które ukazało się
w grudniu 1945 roku, było pierszym periodykien,
jaki zaczĄ wychodzić w Polsce. W pierwszych po-
woj ennych latach "Czasopismo Techniczne " zdo-
było odpowiedniąpozycję w naszym piśmiennic-
twie technic zny m przez ory ginal ne publikacj e na-
ukowe oraz artykuĘ związane z aktualnymi pro-
blemami technicznymi i gospodarczymi, zwła-
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szcza rc gionu krakowskie go. Wystarczy wymie-
nić nazwiska autorów, współpracujących z pi-
smem, by wyrobić sobie zdanie o jego wartości
i poziomie naukowym.Poza krakowskimi nau-

kowcami z Politechniki Krakowskiej i Akade-
mii Górniczo-Hutniczej, mozna wymienić na-

zwiska zamiejscowych uczonych jak np. M.T.
Huber, T. Kluz,'W. O1szak, W. Nowacki. Pole-
mika pomiędzy M. Huberem a A. Langrodem,
na tęmat hipotez wytężenia warta jest tego, by
ponownie wrócić do tego problemu. Pismo na-

sze zamieszczało pierwsze polskie artykuły na

tematy betonu sprężonego, betonów lekkich,
opartych na materiałach odpadowych, beto.nu

próżnioweg o, kana7izacj i m, Krakowa, odbudo-
wy mostów na Wiśle oraz konieczności organi-
zowanla zakładów badaw czy ch pr zy uczelniach
krakowskich. W nr 718 z 1947 roku rzucono ha-
sło "szukania nowych tozwiązań w zastosowa-
niu nowych materiałów w odbudowie miast
i tł,Si".
- Niestety cykl wydawniczy "Czasopisma
Technicznego" uległ przerwie.
- Ze szkodą dla dalszego postępu prac nauko-
wych i rozwoju gospodarczego naszego regio-
nu pismu odebrano debit w lipcu 1948 roku.
Rozpoczął się najgorszy okres w życiu naszego
miasta. Ze szkodądla kultury i nauki likwido-
wano stowarzyszenia i wszelkie przejawy ini-
cjatyw, zmierzające do gospodarczego rozwoju
kraju. nasuwa się tu gorzka refleksja: w czasie
zaboru austiackiego działalnośó społeczna tego
rodzaju nie napotykałana żadne trudności.
Na usługach totalitarnego komunistycznego rzą-
du pozostawała organizacjaNoT, która podpo-
rządkowała sobie administrację budynku wybu-
dowanego ze składek członkowskich Krakow-
skiego Towarzystwa Technicznego w 1906 r.
Dopiero w roku 1957, korzystając z czasowej
"odwilzy politycznej" udało się rozpocząć dal-
sze wydawanie "Czasopisma Technicznego"
jako organu Politechniki Krakowskiej oraz Sto-
warzyszeńPZTIB i SIMP. Jednak istnienie pe-
riodyku wydawanego poza Warzawą stanowiło
pewien wyłom w zamierzeniach NOT-u podpo-
rządkowania sobie całego piśmiennictwa tech-
nicznego, w związku z czym znowu odebrano
debit naszemu pismu. Zakaz ten ominięto przez
drukowanie zeszytów naukowych Politechniki
Krakowskiej z napisem na okładce "Czasopismo
Techniczne".

-Przejdźmy do ostatnich lat historii naszego
pisma.
- We wrześniu t995 roku rozpoczęliśmy wyda-
wanie "Czasopisma Technicznego|| jako orga-
nu KTT. Dotychczas wyszło 7 numerów
podwójnych. Tematyka pisma obejmuje tak ar-
tykuły ściśle naukowe, jak np, projektowanie
składu betonu, dodatki i domieszki do betonu,
analiza pracy oczyszcza|ni ścieków, problemy
konstrukcji chłodnic kominowych oraz artyku-
ły poświęcone problemom gospod ar czym, lv aż-

nym dla miasta jak: zaopatrzenie miasta we
wodę (kilka artykułów), problemy kanalizacjt,
budownictwo mieszkaniowe, instalacje gazolve,

kolejnictwo, ochrona zabytków; poza tym ko-
munikaty i zaczątek kroniki technicznej. W1,-

dano dwa numery specjalne: jeden poświęcon1,
polskiemu górnictwu naftowemu i gazown i c tlvu,
drugi problemom gospodarki surowcami mine-
ralnymi, w tym gospodarce węglowej.
- Czegobczekuje Pan Profesor w następn.v-ch
latach?
- Wydając ten numer (ll2 1997 r.) rozpoczyna-
my 117 rok wydawnictwa. Mam nadzteję, że
czasopismo nasze zyska Qoraz większą renomę
i że nie zabtaknie kolegów, którzy zechcąbrać
czynny udział w redakcji naszego wspólnego
czasopisma. Z zadowo\eniem muszę stwierdzić,
że w międzyczasie powstało przy redakcji fa-
chowe kolegium, które jest w stanie zapewnić
dalszy rozwoj pisma, tak że będę mógł ewentu-
alnie ztezygnować ze stanowiska redaktora na-
czelnego i spodziewać się, że nię na próżno po-
święciłem 50 lat starań i pracy dla wydawnic-
twa. Moj a troska o przyszłość pisma j est uzasa-
dniona tym,że dalej pojawiająsię tendencje cen-
tralistyczne go zarządzania, Myślę także, że naj-
wyższy czas na to, by krakowskie Towarzystwo
Techniczne inaszaredakcja odzyskały swój bu-
dynek, nie wykluczając współpracy z RadąKra-
kowską FSNT, dziś jeszcze administrowany
przez NOT. Fakt ten byłby ukoronowaniem wie-
loletnich społecznych działań oraz wyrazem
szacunku dla dorobku całych pokoleń nau-
kowców.
- W imieniu Crytelników i kolegium redakcyj-
nego serdecznie gratulujemy tak niecodzien-
nych Jubileuszy Pana Profesora.

rozmawiał. mgr inż. Kazimierz Kosiński
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PROGRAM m CZYSTOSCI WoD 7,LEw -
lql RABY oD źnonnnDo zApoRy W DoBCzyCACH
Wstęp

Zbiornik zaporowy Dobcry-
ce na rzece Rabie o cał§owitej pojem-
ności l 20 milionów m" jest głównym
źródłem zaopatrzenia w wodę miasta
Krakowa i okolicmych miejscowości.
Spiętrzenie zbiomika rozpoczęło się
w l986r, Po kilku latach eksploatacji
wwodach zbiomikazaczęły się poja-
wiać oznaki eutrofizacji. W zbiorniku
występuje stratyf,.rkacja termicma. Dla
ograniczenia zanieczy szczenia wód
zbiornika, HYDROTREST S.A. i BI-
PROKOM Kraków, opracowaŁy pro-
gram ochrony wód rzeki Raby. Reali-
zacja programu powinna w istotny
sposób poprawić stan jakości wody
dop§rvającej do zbi orni ka, o granicza-
jąc w ten sposób eutrofizacje.

1. Identyfikacja źródeł zanieczy-
szczenia
W zlewni Raby występują następują-
ce zanieczyszczenia,.
- ścieki sanitarne'

- spływ wód deszczowych:

- zani e c zy szczenia z,,weekendowej " masowej rekrea-
cji wzdłuż doiiny Raby

- tłycieki z wysypisk śmieci
- odpływy-z rejonów dystrybucji nawozów i środków

mgr inż. Wiesław Migdał
Hydrotrest S.A.
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- z terenów zabudowanych miast i wsi oraz z dróg - spłylvy ropopochodnych oraz związków chemicznych
- z drogi Kraków - Zakopane wyróżnionej ze względu spowodowane katastrofami środków tran§portu
na bardzo duże obciążenię ruchem

- zaniecryszczenia obszarowe to jest: 2. Bilans zanieczy szczeń
- zanieczyszczeniazńązane z rolnictwęm, a miedzy in- llośćzańecryszpzBńwńęwńGómej Rabywstanieaktualnlłn
nymi z hodowlązwierzątinawożeniem mineralnym Tab. I

-zanieczyszczeniazwiązanezerozjąterenówzlewni Ładunek zanieczyszczeń jakie dopłynęły do zbiornika
- zaniecryszczenia pochodzenia atmost'ęrycznego Dobczyce w r. 1994.
- zanieczyszczeniazlviązane z wyrębem lasów i trans- BZT ,- 856,3 t tj. 34,0 % ładuŃu ze zlewni (bez odcho-
portem drzewa dów Żwierzęcych)

6rc a,m
sTo§t NEK ŚRIDNIEI cłĘoKoŚcl Do Śnrortrco człsu zttRuYlvlANlA
RYs. l, zwĄrK Fol@ry uDI,NKIEM Fo§F1ORU A STł{EM

TRoFle}fini JEzIoM wG. VoLL8NYBIDER^

ochrony roślin oraz mogilników
- odptywy ze stacji benzynowych

Azot - 9 42,6 t t1, 22,2Y" ładunku zę zlęwni
Fosfor - 34,2 t tj. 6,8 oń ładuŃu ze zIęwni
Udział zarńeczyszczeń obszarowych w ładunku, który

dopłynął do zbiornika Dobczyce:
Azot - około 65%n

Fosfor - około 35%
3. Prognoza eutrofizacji zbiornika Dobczy-
ce.

Według kryterium Vollenweidera i Lee (o5-
ciązenie fosforem i zawartość chlorofilu)
wody zbiornika Dobczyce są zeutrofizowa-
ne, [Rys. ll
Zgromadzenie i oczyszczenie ścieków sani-
tarnych z miast i wiejskich jednostek osie-
dleńczych, przy redukcji fosforu w odpływie
z ocryszczalni do 1,0 mgA zmniejszy o 65,0oń

oLIGol3oFIcfiY

STANFOzuNIE SZENru
rosFoRuw ścIExAcI{
§§{r[ARl{YcrI

NADMIERNE
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Roczny ładunek
zanieczyszczeń

Przychód
(Urok)

Azot N Fosfor P BZf s
t ollo t o/o t

Mieszkańcy 462 10,9 105 21,0 2518

Odchody zwierzęce 1339 31,6 257 51,5

Nawozy mineralne 317 7,5 137 27,5

opad z atmo§rery 2120 50,0

RAZEM 4238 100 499 100 2518
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ładunek fosforu dopĘwającego do rzeki i zbiomika, Po-

zwoli to na utrzymanie wód zbiornika w strefie oligotro-

ftcznej.
Dotychczas występujące stężenia alg w wodach zbiornika

Dobczyce nie przekaczaĘ wańości, uniemożliwiaj ących
uzdatnianie wody procesami stosowanymi w Zakladzie
Uzdatniania Wody Dobczyce. Procesy te to wstępne ozo-

nowanie, koagulacja w akcelatorach, filtracjaprzez złoże

piaskowe i chlorowanię.
4. Podstawowe zasady ochrony zlewni.
Na stan zanie cryszczeniawody rzeki Raby orazzwiryany z

tym stanem stopień eutrofizacji wody zbiornika Dobczyce.

Dominuj ący wptyw maj ą odprowad zarrc ńecry szczone ści e-

ki sanitame z miast i wsi oraz zaniecryszczenia obszarowe

rwiryane głównie z erozjąi uzytkowaniem rolniczym zlew-

ni. Zaliczarly do zaniecryszczeń obszarowych opad azotlJz

atmosfery stanowi 50% ładunku tego pierwiastka, jaki do-

staje się do zlewni. Spł,wv zaniecryszczeńobszarowych, w
tym zawiesiny zułięanej z eroĄąg|eby, występuje podczas

intensyvrłrych opadórł, atmosferycznych. Fale powodziowe

obciązają zbiomik z.;aczącym ładunkiem fosforu, azot! i

materii organicmej.
Spośród wyzej wymienionych zarieczyszczsĄ jedyrie odpĘrv

ścieków sanitamy chmożr mśaćw istotry sposób ogranicmny,

poprzez budowę systemów karralizaĄi t ocry szsialnie ścięków.

Ro4roszona po wzgórzachzńńowawsi, nie pozrłala napodłą-

czenie do kanalizacji 19% budyrrków, spośród których7l%lly-
posażonych zostanie y doĘ wybieralne.

Budowa szczelnych żelbetowych gnojowników w gospodar-

stwach rolnych ogranicry w pewnl, n zakesię zanie crysz§zg-

nie zlewni mviryane.zhodowląnłrerząt, których udział w
ładunkach wprowadzonych do zlewni wynosi: dla N:3 1,6%

oraz dla P=5 1, 50ń. Crynrikiem limitującym eutrofizację wód

zbiornika j est fosfor. Szacuj ąc, iż 6 50ń fosforu doplywaj ą-
.egr] ze zlewni pochodzi ze ściekórv sanitamych, obniżenie

icsforu w ocz.vszczonych ściekach do 1,0 mg/l powinno

ochronić zbiomik przed eutrofi zacj ą.

C graniczeni e zanieczry szczeń obszarowy-ch po le gać będzie

na zmianach strukturalny,ch w obszarze uĄ,'.ków rolnych.
Zmiany, te dotvczyć bęrlą:

- zmian1, struktury ułtko,,vania ziemi i rozmieszczenia
poszczególnych uzytków lv zlewni polegające głórłnie na

zwiększeniu powierzchni trrvałych użytków zie!onych
kosztem povvierzchni gruntó\ł, ornych,
- zmiany struktury zasiew,órł,, głórvnie przez zmniejszenie
upralr, okoporłych
- zmian.v strŃt.lry rvielkości gospodarstwpolegająle na stop-

niowym ;nviększeniu gospodarstw i komasacji gruntów,

Wszy-stkie te działania rv_vkonane być mogąjedynie rv dłu-

gim obszarzc czasowym, przy- współudziale rolnikór,v.
jeżeli okazało by się, iżudział zaniecryszczęń obszaro-
wych w ilości doprowadzanego fosforu jest większy niz
to oszacowano i y dalszym ciągu występują problemy
eutrofizacji, rvórvczas naleĄ rozwaĄć niźej wymienione
metody ochrony zbiornika, a to:

- napolvietrzanie hypolimnionu przy wykorzy-staniu istnie-
jących barek
- koagulacja fosforu w dopłlT vach Raby jeśli wnosząone
ładunek fosforu prry przepływach niższych od średnich

- koagulacja fosforu w zbiorniku (sensownamvłaszczaprz1

lokalnej eutrofizacji)
- budowa zbiomika przechwytującego zawiesinę, zlokali-
zowanego w początkowej, ptytkiej części zbiornika Do-

bczyce, o niewielkim spiętrzeniu
Koszty tych zabiegów powinny być porównanę zkoszta-
mi uzupełnienia procesu uzdatniania wody na ZUW Do-

bczyce o ozonowanię końcowe i filtracje na węglu aktyw-

nym.

5. Ogótna koncepcja §ystemu kanalizacji sanitarnej.
System kanalizacji sanitarnej. obejmuje w swym zakresie

miasta i względnie zwartązabudowę wsi, Zabudowaroz,
proszona po wzgórzach nie zostanie włączona do syste-

mu, a ścieki gromadzone będą w dołach szczelny ch z do-

wożeniem ich zawańosci do ocryszczalni ścieków. Po-

szczegóIne systemy obejmujące zwykle kilka wsi, odpro-

wadzać będą ścieki do leżącego w dolinię kolektora do-

prowadzonę g o do oczy szczalni ścieków.
Pierwsza koncepcja kanali zacji części doliny Raby, opra-

cowana w 19'17 roku, przewidywała miedzy innymi wy-

konanie kolektora zbiorczego Lubień - Myślenice z od-

prowadzeniem ścieków do ocryszczalni w Myślenicach i
przerzutem ścieków ocryszczonych rurociągiem tłocznym,

zlokalizowanym na le,łym brzegu zbiornika Dobczyce,

zbierającym ścieki z lezących tam miejscowości ( Borzę-
ta, Dro ginia, B rzączowic e, Zakliczy n, Czechówka, Stoj o-

wice ). Rurociąg ten odprowadzać miał ścieki poniżej za-

pory Dobczyce.
Przyj ęc i e taki ej koncepcj i uzasadni o ne był o pr zez:

- niski poziom krajowych technologii oczyszczaniaście,
ków i niewielkie doświadczęnia, nię zapewniające odpo-

wiedniej redukcj i zaniecry szczefi ,
- niesprawne i zawodne krajowe utządzeniamechaniczne
decydujące o niezawodności pracy ocryszcza|ni oraz brak

sprawdzonych systemów sterowania i kontroli procesu

- niski poziom eksploatacji,
- brak rozwiązań technologicznych wysokosprawnego
oczyszozaniamałych ilości ścieków,
- centralne itnansowanię §ystemu.

S zacuŃowy b i l an s potencj al nych n ó dęł zani e cz,v szczenia
rv zlewni, dop§rłu zaniecryszczeń do zbiornika Dobczyce
oraz ldziaŁu zantecry szczen obszarowych pokazuje, iż ła-

dunek wnoszony do zbiornika przez ścieki oczyszczonę
w wysokosprawnych o c zry szc zalniach, stanowi nię znac z-

ną ilość rv stosunku do ładunku związanego z zanieczy-
szczeniami obszarorłymi takimi jak hodowia zlvierząt i

erozja gleby.
Obecnie §tosowane wysokosprawne oczy szczalnie śc ie-

ków w technologii SBR z chemicznym strącaniem fo-

sforu wyposażone w krajorve lub importowane urzą,
dzęnia mechaniczne i aparaturę kontrolno - sterującą
zapewniająniezawodne działanie i wysoki stopień re-
dukcji zanieczyszczeń, w tym związków biogennych.
O czy szczalni e te są zautomatyzowane, lłTpo sażone w
mikroprocesor i drukarkę i wymagająjedynie okreso-
wej kontroli,
Pierwsze lata eksploatacji zbiornika Dobczyce wskazują
na bardzo dużązdolność zbiornika do bakteriologicznego
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samooczyszczania dopłyrvającej do niego wody Raby sil-
nie skaźonej nieczy szczonymi ściekami.
Tak więc w chwili obecnej budowa kolektora zbiorczego
Lubień-Myślenice i rurociągu przerzucającego część ocry-
szczonych ścieków ze zlęwni zbiornika Dobczyce poni-
żej zapory nie znajduje uzasadnienia.
Poniżej zbiornika Dobczy ce odprowadzonę zostaną oczy"-

szcone ścieki z oczyszczalni Brzączowice I i II, Brzezo-
wa, Zakliczyn, Czechówka. Nieoczyszczone ścieki z Kor-
natki doprow adzonę zostaną do o cry szczalni Dobczyce,

Niskie zuĘcie wody we wsiach lezących wzlewni (20-80
dcm''ld, mk) skłania do rozważenia budowy kanalizac|i
małych średnic, zapewniający spławialność zanieczy -

szczeń prz1 małych przepływach.

6. Oczyszczanie ścieków sanitarnych.
Ocryszczalnie ścieków realizowane będą w technologiii
SBR lub przy llĘciu reaktorów Al O, z równoczesnym
strącaniem fosforu za pomocąPIXu] Przęwidziano pełną
automaĘzacj ę procesów.

CZASOPISMO TECHNICZNE
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Tab. II Charakterystyka Systemu Kanalizacji

ETAP l ETAP ll

Ilość podłączonych mieszkńców 53 400 1 12 000

Ilość mieszkńów w zabudowie rozproszonej 13 200 21 000

Ilość mieszkńców od których ścieki będądowożone 9260 14 700

dłusość kanałów l93 600m 560 200m

llośó pompowni 54 3l

Łacana wydain ośó ocryszczalni ścieków 15 400 27 038

Parametry ścieków oczyszczonych:
-BZT - 15 mg/l
- Zawfesina 25 mgĄ
- Azot- 30 mg/l
- Fosfor - 1,0 mgA
W procesie przeróbki osadu dlajego odwodnieniazasto-
sowane zostanąprzejezdne wirówki lub prasy.

7. Oczyszczanie wód deszczowych z drogi Kraków -

Zakopane.
Wody deszczowe z w.w. drogi i z drógna obsza-

rze zbiornika Dobczyce oczryszczanę będą w podczy-

szczalniach składających się złapacza produktów ropo-

pochodnych, osadnika i filtru koalescencyjnego,
Ilość osadników 95 sźuk, Pojemność 20 -70 m3.

8. Eksploatacja kanalizacj i i oczyszczalni ścieków.
Eksploatacj a kanal izacj i i oczy szczalni ścieków

prowadzona b ędzie przez2 ośrodki a to Centrum Eksplo-
atacji w Myślenicach i w Rabce.

Ocqszcza|nie w miastach obsługiwane będąna 3

zmiany, Pozostałę oczy szcza|nie ścieków dozorowane

będąprzez 1 osobę na 1 zmianę. Informacje o pracy urzą-

dzeń o cry szc zalni, pr zekaeywane bę dą te le metry c zn i e do

Centrów Eksploatacji.
9. Koszty budowy.
Całkowite koszty budowy systemu
I. Kualizacjasanitamą dĘ szrzplnę

oczyszrzalńe ścieków 218 581§sż.
2. P odocryszrzanię wód des zcmwych z drogi Kraków

-Z,akopanei zdńgwotoczeniuzbiomika 1 003 tys ź.
3. Ograniczeni e zatiecryszczeń obszarowych

- grrojowniki

4. Ograniczeni e zańecryszszsń z isfiriejących

wysypisk

OGÓŁEM 254340Ęszł.

10. Harmonogram realŁacji.
Do opracowania dołąpzonajest komputerowa optymalizacja sy -

stemu kanalizacyjnego, pozwalająpa w razie ograniczonych środ-

ków, wybrać najkorrystnĘsąkolejność realizacji podsystemóq

z punktu widzrnia ockony odbiomika.

1 1. Finansowanie projektu.
Progmmmoze być finansowany z:

środkówwłasnych
kredyńw
dotacji
partyclpacji
Wanrnkiemłystąpienia do ins§ńrcji unspóffir,an-

zująpychjest:
posiadanie dokumentacji technicmej
poańlenienabudowę

udział środkówwłasnychwynosąpych l0% do 30% ogólnej

w.artości zadanią przedsięwziętia lub jego wydzielonej części.

Schematycz:a struktura pochodzenia środków na inwestycję:

l. Udział własny inwestora (budżety wojewody, gminy oraz

udział własny miesż<ańów) - 20%

2. Narodowy Fundusz Ochrony Śmdowiska (kredyty, dotacjQ -

50%
3. Fundacja Ekofundusz (dotacj a) - 10%

4. Wojewodzkie findusze Ockony środowiska (dotacje, ke-
dyty)- 10%

5.Agencjarestrukturyzacji i Modemizacji Rolnicnva (doacja) -

5%
6. Fundacja wspomagaj ryaZaoparzaie Wsi w wodę (loredlt) -

5%
W roku 1996 pojawiła się mozliwość finansowarri azaAańprzez

budżtpanstwa
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publiczny na
vrrystawach światovtrych

Wielkie wystawy świa-
towe, organizowane w zasadzię
od l85l r., stałysięnietylkoprze-
glądem naj nowocześniej szych
rozvłiązań technicznych, symbo-
lem rozwojutechniki i przemysłu,
ale również miejscem wymiany
doświadczęń między twórcami
nowoczesnej techniki. Wystawy
te miaĘ i mająrówniezolbrzymię
znaczenie dla politechnizacj i spo-
łeczeństw wielu kraj ów, gdy ż za-
interesorvanie nimi było i w dal-
szym ciągujest imponujące. Już
pierwszą wystawę w Londynie
mviędziło 6,0 mil. osób. Następne
wystawy np. w Paryżu w 1878 r.

obejrzało 16,0 mil. osób, słyn-
ną zaś paryską wystawę z Tak zwany "monorail" czyli jednolorowa kolejka nadziemna na wslawie w Lyonie w ]872 r

do 19fi) łoku

1900 r.,"otwierającą' wiek X.X
nviędziło 50,0 mil. osób. Również
i dwudziestowieczne lvystawy w

Brukseli, Montrealu czy Osace biły rekordy popularności
(rv Osace w l970 r., było 64,0 mil. zwiedzających).
Uważa się, że pierwszą wystawą światową była wystawa

zorganizowana w l851 r. w Lon-
dynie, Wprawdzie we FrancjijuZ
w 179B r. przygotowano dużąeks-
pozycję wyrobów fabrycznych
i manufaktur, na której zgroma-
dzono 110 wystawców, aie uwa-
ża się ją za wystawę narodową
Podobnie zresńąjak późniejsze
organizowane w 1834 r., na Pla-
ce de la Concord czy w 1844 na
Champs Elysees, w której brało
udziń już 3960 wystawców i na
której zaprezentowano po raz
pierwszy lokomotywę parową.

Rangę międzynarodową uzy-
skała dopiero wystawa londyńska.
Przeszła ona do historii głównie
dlate go że : mviedziłaj ą olbrzym ia
jak na owe czasy liczba osób
(6 mil,), wystawiono 17 000 eks-
ponatów oraz że na jej potrzeby
zbudowano spe cj alną hal ę nazw.- a-
ną "Crystal Palace". Była to gi-
ganĘ czna ha|a, cńa prze szklona

Model omnibu,su ||ystal)ionego na wstawie w ]B55 r
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Tramwaj elektryczny prezentowany ną wystawie w Paryżu 188l r-

na wzór oranżerii o długości 564 m, 125 m szerokości
i 35 m wysokości. Eksponaty z wystawy dały początek

sĘnnego do dzisiaj Science Museum w Londynie utwo-
rzonego w l857 r, i uzrrawanego zapierwsze muzeum tech-

niki na świecie.
Nawystawach światowych nie mogło zabraknąć

środków transportu, które nie tylko z czasem stawały się

eksponatami, ale przede wsrystkim słuĄły przyjezdnym
i mńedzającym jako środki lokomocji. Transport zwie-
dzających w czasie wystaw na ogół pod względem nowo-

czesnoŚci wyprzedzń rorwięania stosowane w miastach,

dzięki temu stawały się one zaczynęm do nowatorskich
poszukiwań i r o związań tec hn i cznyc h.

Na wystawach francuskich w l844 r. prezento-

wane były pierwsze lokomo§wy. Na wystawie londyń-
skiej byĘ również lokomotywy natomiast nie było jeszcze

tramwaju, chociaż ten juz pojawił się w Nowym Jorku
w 185 l r. Ieszczę na drugiej wystawie zorganizowan€1

w Paryżrr w 1855 r. na Champs-Elysćes prezentowano
głównie omnibusy konne. ObsługiwaĘ one wystawę,

a dzięki doświ ńczeniu uz1 -

skanemu przy obsłudze
znacznej liczby zwie dzają-

cych władze Paryżamogły
utworzyc jedno przedsię-
biorstwo komunikacyjne -

Compagne General des
Omnibus. "Amerykańską
kotej żelazrr{' cryli tramwaj
zastosowano dopiero na
trzeciej wystawie zorgani-
zowanej takze w Paryżu rv
1867 r. na Polach Marso-
wych. Równolegle z omni-
busami, które kursowaĘ po-

między miej scem wystawy
a odlegĘmi dzielnicami Pa-

ryża, zbudowano linię tram-
waju konnego na specjalnej
trasie wzdłuż brzegu Se-
kwany do mostu d'Iena.
Zdając sobie sprawę ztego,
że w trakcie trwania wysta-

"Ruchomy chodniki" dla zwiedzających łyystawę w Chicago w ]89j r.
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Tramlvaj elektryczny o rozstawie osi ],0 m na wstawie w Gencwie w

Wy mogą\lTstąpic problemy komunikacyjne, zdecydowa-

no się takze na budolvę linii kolejowej łączącej dworzec

Vaugirard z Polami Marsowymi (Champs de Mars). Oka-

zało się jednak, żę wielka liczbazwiędzających (15 mil.)

obnaĘła całą słabość komunikacji miejskiej w Paryżu,

co stało się bezpośredniąprzyczynąpodjęcia szeroko za-

krojonych prac nad upowszechnieniem tramwaju.

Kolej na wystawa światowa zorganizowana
w 1812 r. w Lyonie miała swoje specjalite. Była niąjed-
notorowa kolejka nadziemna, pierwsza tego §pu konstruk-

c.ja na śrviecie. Wagon kolejki ciągniony byłlinąprzez
maszynę parową. Zewzględu jednak na nie,ł,ięlkie możli-

l896 r.

wości przewozowe stała się onajedynie ciekałvostkąi za-

chętądla konstruktorów do prowadzenia prac nad jej udo-

skonalaniem.
Do historii światowej techniki przeszła wystarva

zorganizowana w 1 878 r. również w Paryzu. Była ona szo-

kująca dla zwiedzĄących, gdyz wszystkie wielkie osią-

gnięcia techniki "funkcjonowńy na oczach tłumu". Za,
prezęntowano oświetlenie elektryczne, fonograf, telefon,

nowe rozwiązania lokomotyw i nowe generacje środków

komunikacji miejskiej. Do obsługi wystawy wybudowa-

no nowę linie tramwaiu konnego. Jedna z linii prou,adziła

od Bastylii do bram \\ysta\ły. Na liniach kursowałytram-

TramwĘ elektryczny o rozstawie osi 0,6 m zasilany ahlmulatorami na wystąwie w Lyonie w l894 r.
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waje i omnibusy o znacznie większych pojemnościach niż
stosowano to dotychczas. Tramwaje byĘpięćdziesięcio dwu
miejscowe a omnibusy cźerdziesto miejscowe z wejściem
na imperiał schodami bocmymi oraz tylnąplatformą. Omni-
bus tego typu uzyskał złoty medal lvystalvy.Na wystawie

torów. Trakcja konna miałajuzjednak swoich anasącychkon-
kurentów. Na wystlawie bowiem malazło się 12 pojazdów
(6 francuskicĘ 2 angielskie, 1 savajcanki i 3 belgijskie) o napę-

dzie parowym i dwao nienłyĘch napędach. ByĘto tamwaje
systemów Francg i Mękarski. W pojezdzie Frarrcg skonstuo-
wanym przez Cail'a do napędu stosowano wprawdzie silnik pa-

rowy ale bez paleniska. Para wodna o wysokiej temperaturze

(200oC) pod durym ciśnieniem ok. 15 Ę/crrf majdowała się

w pojemniku z goącąwoĄ. Takie rozwią7anie pozwalało po-

ruszać wóz tramwajowy na dość dĘiej trasie. Na końcowych
przystankach parę uzupehriano. Tramwaj o takim napędzie kur-

sował na linii od Rueil do Marly-le-Roi, Z kolei tamwaj §yste-

mu Mękarskiego pracował na spręzone powietrze
(do 30 kg/cm2), Nawystawie zaprezentowano rórłrrież i inne

pojazdy i masryny m.in. Hardingawwenji paryskiej, Hughesą
a snłvajcarzy lokomo§wę Wintert}rur. Złncnta część maszyn

i pojazdówstosorvanabyłapózrriej wParyżunańmych liniach.

W rok po wystawie paryskiej zorganizowano świa-
towąwystawę w Berlinie. Również itaprzssńado historii
komunikacji. Po raz pierwszy na świecię Wemer von Si-
mens zaprezentował kolej elektryczną która kursowała po

terenie !\ysta!\y od 31 maja 1879 r. Kolejka stała się naj-
większąatrakcjąwystawy. W jej skład wchodził mĄ cią-
gnik o wadze I tony z silnikiem 2 kW zasilanym prądem
o natęzeniu 150 V z dodatkowej szyny znajdującej się mię-
dz1 srynami prowadzącymi. Rozstaw toru wynosił 50 cm.

Kolejka składała się z ciągnika i 3 odkrytych wagonów kaz-
dy z sześcioma miejscami dla pasazerów siedzących do sie-
bie plecami.

Pierwsze próby zastosowania elektryczności
w komunikacji miejskiej byĘ tak obiecujące, że juz w dwa
lata pózniej w Berlinię otwańo pierwsąlinię tramwaju elek-
trycznego. Wtym samym czasie w l88l r. wParyżuotwar-
to,,wystawę elektrycmości". Specjalnie ztej okazji von Si-
męns zręalizował linię tramwaju elektrycmego o długości
493 młączącąPlace de la Concord zPałacem Przemysłu.
Zdecydował się w tym przypadku na odstąpienie od zasila-
nia silnika poprzęz srynę natomiast wprowadził zasilanie
linią napowiętrzną. Tramwaj miał 50 miejsc i ważył
5500 kg. Linia uruchomiona została w czasie inauguracji
wystawy dn 10 sierpnia 1 881 r. Był to najbardziej interesu-
jący przedmiot wystawy, a równocześnię ż.ódło zracznęgo
zarobku organizatorów.
Wystawa zwróciła uwagę społeczeństwu na rolę jakąmożre
odegrać elektrycmość w prryszłości.
Atrakcjąkolejnej międrynarodowej wystawy w 1884 r. zor-
ganizowanej w Nicei była kolej linowa naziemna z dwoma
wagonikami pokonująca rómicę poziomów 2l m porusza-
na hydraulicznie.

W pięć lat po wystawie nicejskiej, któ.a niesteĘ ze
względu na zby gorący klimat nie odniosła sukcesu odbyła
się wielka wystawa w Paryzu .Przeszła onado historii głów-
nie zpowodukonsftukcji Eiffla i Pałacu Masryn. Wystawę ałie-

dziło ponad 30 mln osób co było swoistym rekordem. Do obsłu-

g zvvitdzajryych wykorrystano kolej zelazrrą wprowadzono
tramwąi o napędzie parcwym (z uzyciem automotorówparG,
wych systemuRowarr), omnibusy konne, ztym ze zrnienioneje
które fi,mkcjonowały od 1878 r. na lzejszrtzydzleśoosobowe
dwukonne. Na terenie wystawy zbudowano kolej żelamąpao-
wąsystemu Decawilla o rozstawie 60 cm. Jednąz atakcji wy-

siawy był prototyp kolei żrlazrrej hydnulicanej systemu Girard

bez koł, która "ślĘała'' się po cieŃiej warstwie wody.
W 1893 r. odbyła się wielka wystawa światowa

w Chicago zokazji 400 rocznicy odkryciaAmeryki. Była
to druga wielka wystawa na kontynencie amerykańskim
po Filadelfii w l876 r. Największą atrakcją wystawy
w Chicago był ruchomy chodnik słuzący do ,,transportu"
zwiedzaj ących wystawę,

Kolejne lvystalvy w Lyonie w 1894 r., Genewie
1896 r. i Berlinie wtym samym roku obsfugiwanebyĘ przez

tramwaje o napędzie elektrycznym. Rywalizowano w spo-
sobie zasilania. W Lyonie tramwaj był zasilany przewodem

napowietrznym, który umany był jednak zanrrcestelyczny.
Prezentowano wobec tego zasilańe purzfrzeciąsąlnę, Roz-
ńązariem zasto sowan},rn dla nńe dzających wystawę na j ej

obszarzę był tramwaj o napędzie akumulatorowym o roz-
stawie 60 cm. Linia o dfugości 3876 m bylazaopatrzonaw
lwagony otwarte, które otr4rmały szczególnąoprawę pla-

styczną. ByĘ one w formie pagody aby zintegrować się za-
pewne z pejzŁem azjatyckiej części wystawy.

W Genewie również preferowano tramwaj elek-
tryczny zasilany prądem elektrycznym 1 l0 V, z tym żę
przez wprowadzenie drewnianych kół odbiór prądu był
przez dodatkową szynę znajdującą się między szynami
prowadzącymi. Wagon tramwaju, półotwaĘ mógł pomie-
ścić 14 pasażerów siedzących do siebie plecami dla za-
pewnienia lepszej widoczności. Pomimo trakcji elek-
trycmej oświetlenie wozubyło lampami naftowymi.

Naberlińskiej wystawie przemysłowej w 1896 r,

również stosowano znane środki transportu, a więc kolej
żelaznąitramwaj. Powtórzono także pomysł z wystawy w
Chicago wprowadzając ruchomy chodnik.

Wystawą kończącą niejako XIX wiek byłą rvy-
stawa w Brukseli w 1897 r. Największąatrakcjąwystawy
był monorail zbudowany w Tervueren poruszjący się po
zamkniętym tarzę o długości 4811m.Pojazd o długości
71 ,68 m, ciężarze 72 tony zaopatrzony w dwa silniki na-
pędzające 4 koła mógł zabierać 92 pasażerów i przewozić
ich z szybkością do l00 km/godz.

Wiek )C( otwierała wystawaw Paryżnl w l900 r.,

a z niąnowy etap rozwoju środków transpońu, których
opis znaleźć można w wielu publikacjach.
W artykulę wykorzystano m.in.:
1 . A. Czechowski; Historia XIX stulecia. Warszawa 1907.
2. Katalog wystawy Musee des transports urbains pt. Les
Expositions universelles et les transpońs. Paris-Saint-Man-
de 13 Mai - 12 Novembre 1989.
3. K. Ołdziej owski; Wystawy powszechne, ich histoń ą orga-
nizacja, położenie prawre i wartość gospodarcza. Pomań
1928 r.

4. Przeglądy Wystaw oraz przewodniki po wystawach np.
z Więdnia l873 r., Paryża z 1878 i 1889 r.

1o CZASOPISMO TĘCHNICZNE



r

SPOR O MUR GRANICZNY
Szczytowę ściany granicme, zwanę dawniej ognio-

wymi, które występująw staromiejskiej zabudowie, sąod
rviekówprzedmiotem sporów, końcących się zwykle roz-
prawami sądowymi. PrawdopodobnieA. Frędro był świad-
kiem tego rodzaju zajść "powodujących niesnaski są-
siedzkie, a nawet rodową nienawiść." Temat ten jako
jeden zprzykładów stosunków międzyludzkich w owym
czasie, stal się inspiracją dla niego do napisania ,,Ze-
msty".

Poruszenie tej sprawy na łamach Cz.T. jest ce-
lowe z uwagi na ilość rozpraw sądowych, mających
miejsce obecnie na wokandzie, a często zupełnie nie-
celowych, gdyż w tych sprawach zapadły już prawo-
mocne werdykty sadowe.
ZasadniczymJematem sporów j est: prawo własności muru
granicznego, umowy co do służebności muru, kwestie
zvviązane z użytkowaniem munr np. do oparcia konstruk-
cj i nośnych, prowadzeni a przewodów węntylacyjnych i ko-
minowych, w-zględnie sprawy wzmocnienia tego muru,
jego przebudowy itp.

Na wstępie trzeba podkreślić, ze rola muru granicz-
nego jest moźłta powiedzieć kontrowersyjna: z uwagi na
własność oddzięla on dwa budynki od siebie, ale pod
względem konstrukcyjnymlącry je ze sobą. Niezaleznie
od tego, czy mamy do czynienia z jednym muręm gra-
nicznym, cry zdwoma, nawet oddylatowanymi, obciąże-
nia sta§czne oraz dynamiczne spowodo,"vane niemi od-
kształcenia mająwpĘw na stabilność obu sąsiednich bu-
dynków. Dlatego, jeżeli pod względem prawnym przyj-
muje się linie przebiegające przez środek muru jako gra-
nice posesji, to ze rvzględów konstrukcyjnych mur musi
być traktowany jako wspólna własność sąsiadów. Ustale-
nie tego rodzaju zostało przyjęte już dość dawno. Oto cy-
tat z ,,PodręcznikaInĘnierskiego" tom I1I z 1932 r. Bu-
downictwo ogólne" : ,, U nas utarł się z1,2-cza1, popańy
juz prawem, żę szczylowe ściany graniczne mogą być
wspólne nawet wbrew wolijednego z sąsiadów, oczywi-
ście za zwrotem kosztów połowy ściany". Jak wynika
z prowadzonych rv ostatnim czasie rozpraw sądowych, na-
sze Sądy podzielajątego rodzaju stanowisko!

Ale "Audiatur et altera pars".W związku zregułą
prawną nakładającąobowiąek odprorvadzenia wód opa-
dowych na swoją realność, były prrypadki. argumento-
waniażę mur nalezy do tego, na klórego ręalność odpro-
wadzająwodę: nachówki, wieńczące ten mur. W jednej
z konkretnych sprarv, dotyczącej muru granicznego po-
między tylnymi oficynami posesji stwierdzono na podsta-
wie studiów akt dawnych, ze argumentujący w ten sposób
nadbudował mur parterowy, należący do sąsiada, odpro-
wadzając wody opadowe zgodnie z przepisami w swoją
stronę.

Jak wl,nika z rejestru rozpraw sądowych Sąd Wo-
jewódzki w Krakowie przyjd zasadę, że mur graniczny
jest wspólna własnością sąsiadujących ręalności i wszel-

kie roboty budowlane przy nim muszą być prowadzone
za. zgodą obu właścicieli.

Najczęściej tematem rozpraw sądowych są spra-
wy, nNiązane z uĄ,tkowaniem już wspólnego munr gra-

nicmego. Oto kilka tego rodzaju przypadków, które mia-
ły miejsce w Krakowie w ostatnich kilku latach. Właści-
ciel budyŃu oficynowego, zamierzając obciąyć dodat-
kowo ścianę graniczną postanowił przedtem wzmocnić
jej posadowienie, Projektantbez zgody sąsiada zastoso-
wał pale odcinkowe tylko od strony swego zleceniodaw-
cy. Zdawał sobie przy tym sprawę, że spowoduje tym sa-

mymzagrożęnie stateczności muru i przechyłkę w strone
sąsiada, gdyz w uwagach, zamieszczonych w dokumenta-
cji projektant napisał, że w przypadku wystąpienia zary-
sowań w oficynie sąsiada, powinien on wykonać podobne
zabezpieczenie ze swojej strony

Inny przykład. Dla zwiększenia wysokości piwni-
cy podbito z jednej strony mur graniczny trzypiętrowego
budynku, obciążono go dodatkowo zaHadając dżwigary
stalowe na całąszerokość muru. Spowodowało to natu-
ralnie zarysowania ścian sąsiedniego budynku. Na pod-
stawie decyzji Sądu Wojewódzkiego projektant i wyko-
nawcazapłacili wysokie odszkodowanie i koszta sądowe.
W innym przypadku wyburzono dla wykonania wentyla-
cji mechanicznej część muru, zmniejszając jego grubość
o około 20 cm. Nie powiadomiono sąsiada, mimo iż
przy tym pozbawiono go przewodów wentylacyjnych,
przewidzianych dla ogrzewania gazowego. Poszkodo-
wany nie rozpoczS postępowania sadowego ze wzglę-
du na konieczność wniesienia wysokich opłat sądo-
rłych.,

Trzęba.tu jeszcze dodać, że we wszystkich rły-
żej opisanych przypadkach autorami dokumentacji i wy-
konawcami byĘ przedsiębiorsfwa pańshvowe, a poszko-
dorvanymi prywatni właściciele.A osobowo odpowiedzial-
nymi byli architekci i inzynierowie budorvlani z ty,tułem
magistra. Ponadto chodziło o budyŃi zabytkowe w Śród-
mieściu m. Krakowa.

Wyżej przedstawione fakty nie wymagają r,łła-

ściwie komentarza. Możnaby się zapl,tać: gdzie podztala
się wiedza fachowa, etyka zawodowa i poczucie prawa.
A w stosunku. do władz miejskich można przypomnieć,
że przed 1 93 9 rokiem w każdym z vły ż€1 opis anych przy-
padków żw. policja budowlana ,działająca w ramach
Wydziału Budowlanego, dokonałaby zamknięcia bu-
dowy w 24 godziny po stwierdzeniu wykroczenia,
a poszkodowany nie musiał wnosić zadnego wy-soko
płatnego pozwu, a tylko zawiadomić prokuratora
o działani u powoduj ącym zagr ożenie bezpieczeństwa
budowli. No cóz, takżę i tu widać, że przyjęliśmy te
złe, marginesowe strony kapitalizmu, nie ma właści-
wych sankcji dla bezprawia

B.K.
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WTAMYKOLEGOW
Zespół redakcyjny "Czasopisma Techniczrego" wita kolegów
z pierwszego numeru'Naszej Gazety-Gazownika Krakowskię-
go". Redakcja przewiduje popularyzowarrie tęchniki i kulĘ
technicmej gazownictwa 

życrymypowodzenial
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Powstanie tej gazsĘ ńąże się z nienłykłąuroczystością która odbyła się ńwnież w ńecodziennym miejscu, na dole Kopalni Soli
wWieliczce. OkazjąbyłaBarborka- święto gómików, naftowcówi gazowników, obchodzonaprzezZaHńGaznwnicrywKrako-
wie, oraz jubilersz 140łecia firmy, jednej z najstanzych. S&nze sąbowiem Gazownia w Szczecinie i Warszawie.

Gazownictwo polskie narodziło się w Krakowie, gdy prof Karol Mohr z InsĘtutu Techniczrego w Krakowie zapalił w 1830 roku

kilka lamp gazowych przy ulicy Gołębiej.
Tylko więc ze sloomności krakowsry gazownicy obchodząjubileusz l4Glecią chŃ mogłoby to być 166łecie. W każdym razie

atnosfera jubileuszr1 chćby "tylko" l4Glecia jest niezwykła. SpoĘka się przecież ponad 400 uczestników tej imprery, krąg zaiste

ogromny, bowiempńczgospodarry sątam równiezprzedsawiciele branży i odbiorców, kórychjestponad 320 tysięcy.

Wydanie jubileuszowe nosi Vnil 'Nasza Cłazeta", bowiem jest to "nasza gazrta" - pracowników, odbiorców gaaliprzylacioł.
Pod§ńil "Gazownik Krakowski" może koj arryć sięzróżmyń sltuacjami, ale chyba najtafrriej oddaje to, o co wszystkim chodzi.

Reflelsje ńe tylko historyczle

TEcHNll(A W BADANIAGH REGIoNALNYGH
W dotychczasowych publikacjach i mo-

nografi ach regionalnych brakuj e szerzej przed-
stawionej i wyodrębnionej problemaĘki histo-
rii techniki. Bywa pobieznie omawiane w roz-
dzińach o dziejach lokalnego przemysłu i kul-
tury materialnej.

Dzieje regionalnej techniki przebadane
pod względem nowatorstwa, oraz stopnia ich
rozpowszechnienia są czynnikiem promującym
rozwój przedsiębiorstwo lub spółkę. Nie wni-
kając w zawiłości terminu nowatorstwa, jest on
rozumiany w większości w Ęteriach odkryw-
czości i stopnia rozpowszechnienia. Badania
wymagaj ą studi ów porównaw cz1 ch.

Innym tematem badawczym, to wpĘw
techniki na lokalną kulturę " ży cia cod zienne go "
m. in. przezzastosowanie nowych środkówtech-
nicznych w architekturze i budownictwie,
w wypost|zeniu gospodarstw domowych i miejsc

pracy, stosowane środki komunikacji, kulturo-
we i łącmości. W procesie badawczym należy
udokumentować wszystkie pierwsze przypadkt
wprowadzenia i stosowania nowych środków
iurządzeńtechniczrych,przyudzialemłodzię-
ży szkolnej. Osobno przebadania wymagają
środki i wządzenia techniczne wlywające na
regionalną ochronę środowiska.

Regionalne badania powinny być takze
ukierunkowane na ludową (amatorską) twór-
czość techniczną oraznawystępujące w regio-
nie zrvią7ki techniczn e z tw ór czości ą aĘstycz-
ną. W ksźałtowaniu kultury technicznej w re-
gionach dużą rolę odgrywaj ą szkoĘ zawodowe
i średnie,

Pełnego rozpracowania wymagaj ą regio-
nalne zabytkitechniki

mgr Szczepan Świątek
st. kustosz Archiwum pąństwowe w krąkowie
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Pięć polskich przedsiębiorstw. o bogatym doświadczeniu
rł, realizacji obiektów gazowniczych, zawiązało w grudniu
l993 roku Spółkę Akcyjną "GAZ-2O00" .

Tymi przedsiębiorstwami, akcjonariuszami
GAZ-2000" S,A. są:

"Przedsięwzięcie stulecia". jak czasami nazywa się budowę
gazociągu Jamał - Europa Zachodnia, nabierało wówczas
realnych kształtów. Gazociąg tfanzytowy na terenie Polski to

670 krrr rury, o średnicy 1400 mnr. Jego lnwestorem jest

polsko - rosyjska Spółka Akcyjna EuRoPol gaz.

"GAZ-2000" S,A. została utworzona w konkretnym celu:
do realizacji robót przy budowie tego gazociągu,
Każde z w/w przedsiębiorstw miało za sobą wcześniejsze,
bogate doświadczenia zdobyte głównie na terenie b. ZSRR
podczas budów gazociągów o podobnych parametrach.
Polł,ołanie Spółki miało na uwadze skomasowanie potencjzLłu

technicznego i ekonomicznego umozlir,ł,iaj ące realizację tak
rvielkiej budowy. Założeńe okazało się słuszne. Połączone

możliwości i doświadczenia były beLrdzo mocnym atutem
firmy podczas przetargu na wykonawstwo.
W październiku l995 roku Spółka Akcyjna "GAZ-2000", po
wygraniu konkursu ofert, podpisała kontrakt z Inwestorem na
budowę pierwszego, l07- kilometrowego odcinka gazociągu,
Górzyca, Lwówek. Roboty w terenie rozpoczęto
w marcu 96 r.
Na podkreślenie zasługuje fakt, ze cała budowa gazociągujest
zgodna z europejskim systemem jakości, wg światowych
standartów obowiązujących dla tego typu budów,

mgr. lnż Kazimierz Jan Kosiński

Średnica (DN 1400) i materiał gazociągu (stal stopowa
o podwyzszonej wytrzymałości - X70) wymagały
opracowania specjalnej technologii spawania, przeszkolenia
załóg, przeprowadzenia olbrzymiej ilości prób i testóW
podwójnej metody kontroli spoin oraz poddania się
wszystkim procedurom kontroli i nadzoru.

Podwójna metoda kontroli spoin to badanie ultradźwiękowe
przy lżyciu aparafury ROTOSCAN i badanie radiologiczne.
Następnie gazociąg został poddany próbie wytrzymałościo-
wej, tzw. sffesowej, czyliobciązeniu do granicy plastyczności
materiału. Kolejną kontrolą gazociągu była próba szczelności.
Po wykonaniu wszystkich prób gazociąg został osuszony do

temperatury rosy: -2O"'C za pomocą wychłodzonego
powietrza.

W listopadzie 1996 roku pomyślnie zakończono budowę
i wszystkie próby l odcinka gazociągu ffanzytowego.
W ostatnich dniach listopada, z udziałem przedstawicieli
najwyzszych władz państwowych RP i Rosji, nastąpiło
przekazanie "gorzowskiego odcinka" gazociągu
do eksploatacji. Połączy on polski system gazowy z systemem
niemieckim,

Włączenie nowo wybudowanego odcinka do sieci umożliwia
wykorzystanie naszych, wolnych mocy przesyłowych.Jest to

odpowiedź Na często zadawane pytanie:dlaczego budowę
wielkiej rury rozpoczęto od strony Odry?

Dzięki tak przyjętemu kierunkowi budowy, poszczególne,
wybudoweure odcinki gazociągu będą sŃcesywnie łączone
z naszą, istniejącą siecią gazowniczą. Pozwoli to Polsce
zanbiać na usłudze jaką jest tranzyt. nie czekając na
zakończenie budowy całego, polskiego odcinka gazociągu
tranzytowego.

Obecnie "GAZ-2000" S.A. prowadzi juz roboty na II odcinku
gazociągu,23O km na trasie Lwówek- Włocławek, Na tym
odciŃu przewiduje się przekroczenia czterech rzek: Warty,
Notęci Zach.. Noteci Wsch. i Wisły.

Dodatkowe doświadczenia, nakłady poniesione na
uzupełnienie sprzętu specjalisrycznego oru przygotowanie
organizacyjne Wykonawcy, zdobyte przy budowie
pierwszego orlcinka, powinno zaprocentować sukcesem-
sprawną i terminową realizacląkolejnych 230 km gazociagu
tranzytowego. Nie bez znaczenla w tym ogronmym
przedsięwzięciu pozostaje f,akt, że ftmą "GAZ- 2000"S.A.
kieruje pan Tadeusz Biernat, inzynier z długoletnim
doświadczeniem w szeroko pojętej branży gazowniczej,
Profesjonalizm i doskonałe zdolności organizacyjne prezesa
firmy pozwoliły mu skupić grono najlepszych specjalistóq
wykorzystać wspólny potencjał techniczny i ekonomiczny
akcjonariuszy oraz zaangażowanie wielkiej rzeszy
pracowników dla realizacji przyjętego zadania.
Spółka Akcyjn a" G AZ- 2000" odniosła pierwszy sukces.



Akcyjna reprezentuje własny kapitał załozycielski
w odpowiedniej wysokości oraz potencjał
techniczny i ekononriczny przedsiębiorstw- ;rkcjonariuszy,
Wszystkie przedsiębiorstwa - akcjonariusze realizują
z powodzeniem swoje plany produkcyjne, osiagając dobrą
ef'ektywność ekonomiczną. rnają zapewnioną płynność
finansową oraz realizują na bieząco zobowiązania wobec
budżetu Państwa. Ich doswiadczenl,a, bieżace kontakty
i wymiana doświadczeń z pokrewnymi organizacjami
zagranicznymi oraz dostęp do specjalistycznego splzętu
i urządzeń budowlanych gwarantują realizację robót na
najwyzszym poziomie z uwzględnieniem stosorł,anych
współcześnie technologii budowy.

Spółka akcyjna "Gaz-2000" została zawiązana
w grudniu l993 roku i wpisana do Rejestru Handlowego
(Dział B Nr 38983) w Sądzie Rejonowym dla lniasta
Warszawy.

Podstawowym zadaniełn Spółki jest generalne
wykonawstwo gazociągów tranzytowych wraz
z intiastrukturą na terenie Polski.

Założycielami i akcjonariuszami Spółki jest
5 polskich przedsiębiorstw posiadających bogate
doświadczenia w realizacji tego typu obiektów zarówno
w krajujak i za granicą.

Przedsiebiorstwa te reprezentują całość polskich

doświadczeń w budowie magistrali gazowych wraz ze
stacjami kompresorowymi i wszystkimi obiektami
infrastruktury technicznej: realizowanych w byłym ZSRR
w ramach umów "Orenburg", "Jamburg" i inne.
Posiadają też bogate tradycje, oraz doświadczenia w re-
allzacji wszelkiego rodzaju budownictwa przemysłowego
i komunalnego.

Dysponują one potencjałem ludzkim i tech-
nicznym pozwalającym na sprawną realizację w.rł,,

inwestycji.
Ich współdziałanię w ramach utworzonej Spółki

Akcyjnej, gwarantuje optymalne wykorzystanie
posiadanych doswiadczeń, potencjału technicznego, oraz
kumulację potencjałów ekonomicznych. niezbedną dla
realizacji bard zo duży ch przedsięwzięć . Zawiązana Spółka
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POLSK|E GORN|CTWO NAFTOWE
! GAzoWNlcTWo s.A. W WAHszAWlE

oDDzlAŁ PoszUKlWANlA NAFry l GAZU W KRAKoWIE

N iezapomn iane zagłębia naftowe:
Bóbrka, Borysław, Bitków, Drohobycz.

Zostala zorganżowan 
^ 

przez, Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, Oddział Poszu-
kiwania NafĘ i Gazu w Krakowie, biuro geologiczne "Geo-
nafta" Warszawa - ośrodek regionalny "Geonafta" Kraków
iKrakowskieTo-
warrystwo Foto-
graficzne - Mu-
zeum Historii
Fotografii
w Krakowie.

Otwar-
cie III części wy-
stawy "Niezapo-
mniane zagłębia
naftowe: Bóbrka,
Borysław, Bit-
ków, Drohobycz"
odbyło się 3 gru-
dnia 1996 r. w galerii "Nafta", Kraków ulica Lubicz 25.

Pierwsza część wystawy była czynla od 8 grudnia
1995 r. do 29 lutego 1996 r. w biurze wystaw aĄstycmych
mieszczącym się w Dworze Karwacjanów w Gorlicach. Także
w dniach od 9 maja do 1 1 maja 1996 r. zbiór fotogramów nafto-
wych ekspońowano w Wysowej podczas
sympozjum "Glinik dla wiertnictwa".

Otwarcie drugiej części wysta-
wy nastąpiło 23 marca 1996 r, W dru-
giej części w szerszym zakesie pokaza-
no socjalne tło związane z przemysłem
naftowym, pok azano lakże zdjęcia zwią-
zane z ftrmą"Polmin" dzialającąw Dro-
hobyczu. Druga część wystawy była eks-
ponowana w galerii 'Nafta" w Krako-
wie do połowy częrwca l996 r. II część
wystawy pokazana została również
w krośnieńsk im zakładzlę Górnictwa
NaĘ i Gazu.

We wrześniu l996 r. obydwie części wystawy (około
500 oprawionych fotogramów formatu 40x50 cm) zostały prze-
kazane do Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce, gdzie zo-
stała zorgantzowana wspaniała stała ekspozycja w udarowej
wiertnicy typu kanadyj skiego.

Celem kolejnych wystaw naftowychjest ocalenie od za-
pomnienia historii polskiego przemysłu naftowego, którego ko-
lebkąw połowie XIX wieku byĘ ziemia gorlicĘ ziemia krośnień-
ska oraz ziemie położone w województwach drohobyckim i stani
sławowskim, gdzie przemysł naftowy rozwinął się na wielkąska-
lę. Borysław był w owych czas achumawany za nieoficjalnąstoli-
cę polskiej nafty. W Ęonie Borysławia działały firmy polskie jak
i firmy o kapitale mieszanym, bądźzagranicnrym.

Oprócz produkcji ropy naftowej rozwinął się również
przemysł rafineryjny, powstaĘ gazoliniarnie, tłocmie gazu, elek-
trownie.opalan e gazem ziemnym dostatczanym poprzez rozbu-

W lasy Beskidów w Horodyszcz Stoki
wrosło to miasto, miejsce tęsknych snów
w pamięci Ęje mifu, ukochany,
nasz gród - nąsz dom.

Storczyków woń w dolinie Ratoczyny,
rubiny malin, gdzie Ciuchowy Dział
brylanty świateł z wież wiertniczych pĘnq
tam był nasz gród, nąsz dom.

|l/ieslaw Pietrus |l|t{g57 jglnl|

Powróćmy tam, gdzie las wiertniczych wież,

slcrzył się nocami jak oczy pięlaych dziew,
pwrócmy tam, gdzie młodość wzwa nas,

powróćmy tam, gdzie dom był nasz.

Ta pieśń lęslłtoĘ, melodia pełna złud
niech nas zavłiedzie w borysławski gród,

niech dzisiaj wzruszeń serc nam bije dzwon
wracajmy tam, gdzie był nasz dom

ł|ieslaw Pietrus "Nasz Dom"

dowującą się sieó gazociągową.
CaĘ ten rozwój gospodarczy zostałptzerwany wraz

z wybuchem II wojny światowej, okupacją sowiecką a następ-

nie niemiecką.
Po zakończeniu II wojny światowej, na mocy

układów jałtńskich, polskie kresy wschodnie
z bogatymi terenami naftowymi zostaĘ ptry-
znane ZSRR. Żyjący i pracujący tam Polacy
musieli opuśció te ziemie.

Mamy nadzieję, żr uda się nam tam wrocić, juz
jako specjaliści od wierceń naftowy,ch,jako geolo-

dry interprĄąpy nowoczesnymi cyfrowymi me-

todami wynih pomiarów sejsmiczrrych i gzofrzycz,

nych, jako specjaliści od spraw zagospodarowania
żóż ropy naftowej i gazu ziemnego,

W III części wystawy pokazane zostały zdję-
cia i dokumenty nlięane z działalno'ściąfirm
naftowych w Bitkowie] "Towarzystwa nafto-

wego "Dąbrowa", póżnie1 zwanego "Karpa§", "Franco-Po1o-
naise", "Bonariva" S.A., "StandardNobel", Polski Przemysł Na-
ftowy" S.A., "Vacum Oil Company".

Materiały te zostały przłY,azane przez rodzenstwo kenę

BerezowsĘ-Kos oraz jej brataKazińrza Berezowskiego, który był
wieloletnim kierownikiem
elekrowni gazov,y ch zbu-
dowanych i działająpych w
Borysłańu i Bitkowie.
Jest także kilka fotogra-

mów Edwarda Czemego,
które publikowane byĘ
w zrranym wydawnictwie
Antoniego Ossendow-
skiego "Cuda Polski"
tom "Huculszcryzna".
Kolejne fotografie i do-
kumenty związane z

działalnościąw latach 20 i 30 XX w., polskich nafciarzy w In-

diach Holenderskich (na Borneo i na Sumatrze). MateriĄ te

doĘcząpracy Edwarda Mikusia, a udostępnione zostały przez
jego córkę paniąMarię Cieślik z Tamowa,

Osobny rozdziń stanowiązdjęcia z Borysławia doty-
czące okesu przed i po II wojnie światowej, przekazane przez
pana Władysława Nawratila z Zakopanego.
Pokazane zostały także zdjęcia dokumenfujące działalość firmy
geoflzycnej "Pionier" S.A. Zdjęcia te udostępnił profesor Je-

rzy Kowalczuk.
Kolorowe fotogramy obrazujące dzisiejsządziałal ność

krakowskiej "NaĘ" sądziełem KrzysztofaA. Fugla, komisarza
lvy§tawy,

mgr inż. Krzysztof A. Fugiel
Komisarz Wystawy

mgr inż. Władysław Klimczak
Dyrektor Muzeum Historii Fotografii
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mgr lrena Berezowska-Kos

o Bitkowie słów ki lka
Nr 7 - 8 Czasopisma Technicznego z 1996 r. był poświęcony w części problematyce zwięanej z wydobyciem roPY

naftowej i gazu pizezpolskie gómictwo naftowe. Między innymi zamieściliśmy tam dwa artykuły dot. historii galicyj-

sko-krakowskiej ,,Nafty,,, zwracając uwagę na to, że w czasie "zawieruchy wojennej" zaglnęła cała dokumentacja na ten

temat. Zaapelowaliśmy do rodzin nafciarzy o przesyłanie innych faktów, które pozwoliĘby na uzupełnienie tej historii.

otrzymalismy wiele telefonów w tej sprawie oraz poniżs,q artykuł, ktory zgodnie z naszą obietnlcązamieszczamy.

W województwie stanisławowskim,
najbardziej wysuniętym na południe ze
wschodnich wo.|ewództw, powiecie
nadwómiańskim, leżał Bitków, ośrodek
kopalnictwa ropy naftowej.

Celowo uĘłam czasu przeszłego, gdyż
ten piękny, tętniący zyciem ośrodek prze-
mysłowy już nie istnieje. Ciąle jednak

tkwi - jak bolesna zadra, we wspomnie-
niach i tęsknociejego dawnych mieszkań-
ców.

Było to malowniczo położone, w ko-
tlinie i na stokach wzgórzKarpat Wscho-
dnich - osiedle robotnicze, o zabudowie
miejskiej.

GóryporastaĘ piękne lasy, głównie bu-
kowe, ale było,też sporo świerków, jodeł,

a nawet, w drodze do Maniawy - modrze-
wi.

Mam wrłżenie, że gdyby nie dużai|ość
wież naftowych szybów wieńniczych, wy-
łaniających się z bujnej ziel'eni orazp|ąta-
nina rur gazowych i ropociągów, można
by Bitków mylnie określić jako miejsco-
wość letniskową.

Ksźałtem prrypominał Bitków "wyro-
stek robaczkowy", gdyż przejezdne drogi
końcryły się ścieźkami prowadzącymi kę-
to i stromo w górę i dalej już trzeba było
wędrować piechotą,

Punktem, łączącym Bitków "ze śrvia-
tem" była Nadwóma (miasto powiatowe),
do któĘ prowadziła bita droga, a po niej
kursowały regularnie autobusy będące
własnościąSpółki Robotniczej "Barbara".
Były też bezpośrednie połączenia na linii
Bitków - Stanisławów, ale z Nadwomej
głównie korzystano z usług kolei pństwo-
wej.

Bitków posiadał wszystkie instytucje
i urządzenia niezbędne do prawidłowego
fuŃcjonowani akłlzde1 społecaności. Miał
mieszczącą się w 2-ch budynkach (muro-
wanym i powstałym w 1934 roku drew-
nianym) 7-mio klasowąszkołę podstawo-
wą gotycki kościół z kamienia pod we-
zwaniem Świętej Barbary, "Kasę Cho-
rych" (odpowiednik dzisiejszego ośrodka
zdrowia) z lekarzem, pielęgniarką położ-
nąi dojezdzającym stomatologiem. Cięż-
kie przypadki były dowożone do Szpitala
Powiatowego w Nadwómej.

By,ł Urząd Pocżowy, posterunek poli-

cji, a prz1 nim maleńki budyneczek z za-

katowanym okienkiem - "areszt śledczy".
Miejsce to było rzadko wykorzystywane -

najwyZej do chwilowego odosobnieniaja-
kiegoś włóczęgi cry pijaka, gdyżnieprry-
pominam sobie żdnego przestępstwa: ra-
bunku czy włamania.

Położone w centrum Kasyno Urzędni-
cze, pięknie usfuowany na górskim sto-

ku, wśród świerków - dom robotniczy
z salą kinową i sklepem, dwie kręgielnie
(musiała być wóvlczas modna gra w kę-
gle), kort tenisowy, klóry w zimie zamie,
niono na pięknie utrzymane lodowisko -

oświetlone, nawet z małą ogrzewaną
"przebieralnią".

Miał Bitków własną elektrownię,
w której prądnice elektryczne napędzane
były wydobywanym tu gazem ziemnym,
dźwiękowe kino, dostateczną ilość skle-
pów i zakładów usfugowych, nawet łaźnię
parową.

Wszystkie budynki na terenie kopalni
ogrzewane były gazem i elektrycznie
oświetlane. Oświetlana też była główna
ulica idąca przez Bitków.

Chcąc zwrócić uwagę na znamienny
fakt, że prz1 niedużej ilośc i mieszkańcórv
- czynne były 3 biblioteki dla dorosłych.

Jedna - biblioteka Towarzystwa Szkoły
Ludowej mieściła się w budynku szkol-
nym, druga w Kasynie Urzędniczym,
atrzecia w domu robotniczym.

Dyrekcj a kopalni zatrudniała kapelmi-
strza, który zorganizował i kierował gór-

nicząorkiestrądęą. Był też amatorski ze-

spół mandolinistów.
Naturalne bogactwa Bitkowa - gaz

i ropę naftowąwydobywaĘ specjalistycz-
ne przedsiębiorstwa zorganizowane prze-
ważnie w formie spółek akcyjnych o ka-
pitale zagranicznym, bądż polskim, albo
też mieszanym. Przykładowo podaję kil-
ka z działaj ący ch tam przedsię bi orstw: To-
warzystwo Naftorłe "Dąbrowa", "Franco-
Polonaise", "Bonariva" S.A., "Vacuum
Oil Company" i wiele innych.

Ponieważ nie było w Bitkowie ulic
z nazwami, podając bliżej adres mówiło
się: mieszkam na "O1eju", "Wakumie" na
"Franko" w zależności od tego jakie szy-
by byty zgrupowane w danej okolicy.Albo
też podawano okeślenie zamieszkania po-

wołując się na ogólnie znane budowle czy
budynki -jak kościół, elektrown|aczy ka-
syno. Niekiedy podawano numer baraku

robotniczego, chociż - o ile pamiętń nie
wszystkie je posiadały.

Bitków liczył około 3 tys. mieszkań-
ców, w większości Polaków. Ale praco-
wali tu także Rusini (Ukaińcy), Niemcy
i Rosjanie, którzy uciekając przed bolsze-
wikami zna\eżlrl azyl w Polsce, a kraj ten

nawet prryznń im prawa obywatelskie.
Dla uzupełnienia miejscowego kolorytu

mieszkało tu i "szcrypta" Zydów, pracu-
jących w tak nieĘpowych dla tej nacji za-
wodach - jak naczelnik poczty czy bla-
charz. Mimo tak zróżnicowanej narodo-

wościowo ludności - mieszkańcy Bitko-
wa Ę|i zgodnie. Dużo było małżeństw
mieszanych: rzymsko-katolików z partne-

rami o wymaniu grecko-katolickim.
W społeczności Bitkowa byĘ organi-

zowane wycieczki i wspólne spacery, za-
bawy taneczrre dla dorosłych i five o'clocki
dla mło dzieĄ, ałłaszcza w o|łes ach wo l-
nych od zajęć szkolnych, kiedy to zleż-
dżała do domu młodzież szkół średnich
ucząca się w Stanisławowie, Lwowie i in-
nych miastach. Była też niewielka grupa

studentów lwowskich uczelni i praĘkan-
tów politechniki lwowskiej.

Rozgrywano mecze tenisowe, młodzież
grała w siatkówkę, a rv zimie, korzystając
z doskonaĘch terenów. uprawiano narciar-
stwo.

Ta sielanka trwała do wybuchu drugiej
wojny światowej. Wórvczas mieszkańcy
Bitkowa doświadczyli wszystkich plag
zwięanych z utratą wolności: głodu,
mordów popełnianych przez dwóch ko-
lejnych okupantów i miejscowych ban-
derowców.

Wojna rozproszyła tę garstę ludzi do-
słownie po całym świecie. Dziś łją Bit-
kowiacy w Polsce, wAnglii, Francji, Da-
nii, Ukrainie. Niektórzy na zawsze pozo-
stali w "kustanajskoj obłasti" i mają srł,o-
je groby pod Monte Cassino. Innych losy
wojenne zagnĘ jeszcze dalej - mieszka-
jąw U.S.A., Kanadzie, Argentynie, We-
nezueli iAĘce Południowej. Mimo upły-
wu tylu lat i takich odległości utrzymują
wzajemnie kontaĘ. Uważam to za fęno-
men na skalę światową.
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ZWystavuy
rniane

żaglębia Naftowe"

l|'idok zimowy cenlrum Bitkowa. Widoczne kilkadziesiąt szybów naflowych.

Bitków, szyb firmy Polanka.

CZASOPISMO TECHNICZNE 21



Bitków: elektrownia gazowa i "baraki mieszkalne".

Bitków, elektrownia gazowa zbudowana w l923 r., jedna z dwóch turbin gazowych, AEG.
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ar lÓzpF PIBTRUSZA
Stowarzys zenie Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowego

KOPALNICTWO NAFTOWE W
DYREKCJI BITKOWSKIEJ DO
ll WoJNY ŚwlAToWEJ

/FRAGMENT/
Autor niniejszego ańykułu bezpośrednio

po zdaniu matury w gorlickim gimnazjum w maju

1933 r. został powołany do odbyłvania służby woj-
skowej w Batalionie PodchorąĄch Rezerwy Pie-
choty w Stanisławowie. Wkrótce po Swiętach
Wielkanocnych w 1934 r. podchorążowie wyru-
szyli pieszo na letni oboz z ostrym strzelaniem
w Karpaty Wschodnie, poza Nadwórną. W czasie
marszu zwiedzano kopalnię ropy naftowej w Bit-
kowie.

Bitków
W Bitkowie [3] studnie kopane istniĄ od

1897 roku, Wtedy to odwiercono pierwszy szyb,
jednak bez rezu|tatu. Drugi szyb, odwiercony w
roku 1899, przyniósł olacającą się produkcję i od
tej chwili datuje się rozwój Bitkowa. W roku 1907
produkcja wyniosła 819 cystern z 13 otworów,
W roku 1910 było już 18 otworów z produkcją
żI47 ,cystern Największą produkcję uzyskano w
roku 1913, kiedy to z26 srybów wydobyto 3676
cystern,

Aż do roku 1918 wszystkie dowiercone
szyby, w liczbie około 40, znajdowaĘ się na ob-
szarzę zwanym "stara kopalnia". Obszar ten wy-
czerpywńsię z wolna, totez produk cja zaczęła spa-
dać - od najwyższej w roku 1913 do 1814 cystern
w roku 1917. Dopiero w 1918 r. szyb "Dąbrowa
101", przyniósł produkcję przeszło 3 cysterny
dziennie. Odtąd ruch wiertnicry zacz$ kierować
się ku południowi, a prodŃcja stale wzrastała, jak-
kolwiek nie w takim tempie, jak się tego spodzie-
wano. Prrycrynątego zjawiska było to, że dalej
ku południowi natrafiono na łuskę wyłącznie ga-
zową,

W roku 1925 uzyskano w Bitkowie naj-
większą produkcję, bo 4226 cystern z 66 szybów
produkcyjnych.

Geologicma budowa okolic Bitkowa skła-

da się z dwu odrębnych jednostek tektonicznych -

eiementu nasuniętego i elementu wgłębnego. Ele-
ment nasunięĘ składa się z dwu fałdów 7eżących,
z których Wższy zachowany jest jedynie w posta-

ci czapki tektonicznej Krepy, niZszy natomiast -

skiba brzeżna - jest głównym składnikiem budo-
wy geologicznej powierzchni i przedstawia się jako
płasko \eżący fałd, o stwierdzonej amplitudzie na-

sunięcia l2 km.
Główna produkcja Bitkowa pochodziła

z elementu wgłębnego, to jest z piaskowców for-
macji menilitowej. Ropy uzyskiwane w Bitkowie
należaĘ do typu rop lekkich, słabo parafinowych.
Ropy róznych horyzontów, jak równięż tego sa-

mego horyzontu, lecz osiągane naróżmych głębo-

kościach, wykaąwĘ dośó znaczne r óżnice w cię-
żarze gatuŃowym i zawartości benzyny.

, W obrębie kopalni bitkowskiej stwierdzo-
no dwa poziomy wód słodkich - w obrębie eocenu
i piaskowca jamneńskiego warstw nasuniętych,
oraz solaŃi występujące w łupkach menilitowych
elementu wgłębnego.

Kopalnia Bitków w okresie 30 lat swej

działalności, to jest od 1898 do 1927 roku, wydała
53 109 cystem ropy. Na ogół szyby bitkowskie
odznaczĘ się niezbyt dllżą |ecz stałą produkcją -

początkowo macma,następn i e j e dnak zac zęła doś ć
szybko spadać.
Tabela 5. hodŃcja ropy w okęsie 3Glecia (ata 1898-192'7)

Fok Ucrba rąftńł w ruńu Produkcja w cyst.

'|898

189{,

{g00
l9ó§
1s07
1910
191§
1g20
1§2§
,lgz7

,lg

18
29
*
86
§9

16

106
12§
393
8t9

214?
2 J06
2146
42?§
2e6?
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Według danych z końca 1927 rokuwydaj-
ność przedstawiŃa się następuj ąco :

16 otworów wydało ponad 1000 cystern,

17 otworów wydało 500-1000 cystern,
21 otworów wydało 250-500 cystern,
23 otwory wydały 100-250 cystem,
27 otworów wydało poniZej 100 cystern.

Łącznaprodukcja w latach l898-1927 wy-
niosła 53 109 cystern. W powyższej tabeli podano

tylko niektóre daty. Iak z prrytoczonych danych
wynika, w miarę wzrostu liczby szybów zasadni-
czo wzłastńa wielkość wydobycia. Wyjątkiem jest

rok 1927, kiedy to przy największej liczbie szy-
bów produkcja znacznie spadła.

Spośród 99 otworów w ruchu 8 otworów
było wyłącznie gazovlych, 5 w wierceniu, a kilka
w wierceniu i eksploatacji.

Światowy k yrys gospodarczy na ptzeło-
mie lat trzydziesĘch dość wyraźnie dał się odczuć
również w Polsce. Odczuło go także nasze górnic-
two naftowe. Wielu bezrobotnych daremnie szu-
kało pracy. Zmniejszlły się nakłady na prace po-

szukiwawcze w górnictwie naftowym i przeńb-
czym.

W znacznymstopniu oĘwtły się prace in-
westycyjne po uruchomieniu tak zwanego Central-
nego Okręgu Przemysłowego.

Jak wynika ztabeli28,łączna ilość wydo-
bytej ropy z kopalń Okręgu Stanisławów wynosiła
w poszczególnych latach: około 5540 cystern
w roku 1935, 5240 cystern w roku 1936 i 4700
cystem wroku 1937.

Z ogólnej |iczby około 260 otworów
w roku 1929 (tab.30) większość znajdowała się
na terenie kopalni Bitków. Następne miejsca zaj-
mująkopalnie : Słoboda Rungurska, Pasieczna, Po-
sulna, Majdan. Pozostałe zajmujądalsze miej sca.

Zasadniczo wydobycie jest uzależnione od ltczby

l Mlgi§cowość

I

Uczba
otwolów
w ruchu
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'cystsrns = 10.om kg,

Tabela 30, Stan kopalnictwa naftowego w Okręgu Stani-

sławowskim

Ryc. 3, Mapa geologiczna okolic Bitkowa [65]

Tabela28.Kopalnictwonaftowew StanisławowskimOkręguGómiczymwlatach1935-1937[48]

Nazwa
koprlni

Włk kopelnl
w lłtectr

PtodukcJa rogy \fi cy§tarnach/rok

1935 1§36 1937

j BitkóW
j nyone-Duoa-Perehińsko
1 Pasieczna.Pniów

I Rosulna.Mairlan
i Słoboda Run§ur§kE
i lnns; §iaruni€, NieSfiórr, Ja!{onka,
I Kosmacz, P€r9pro6tyna, hina

39
50
69
€

2 635
1 999

34,|

287
175

99

2 353
1 742

§8lll

2a7
1s3

110

2 193
,l 450

426
277
154

184
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Tabela 34. Stan kopalnictwa naftowego w Stanisławow-

skimOkręgunakoniec 193l r. Il5l1

Mi€'scowość Liczba otworów
w ruchu

uczba roborrlkóvr

BitkóW

Kosrnacz P.
Maidan
Mołotków
Niebylów
PasiEczna
Pniów
Hosulna
Starunia
Słoboda Bungurska

- (zasbn.)
35

2
36
2

52

110
8

21

l

556
11

28
2

188
18

78
l0
51

otwory zastBn. czas. 5 9

Razem 272 951

otworów. Wyjątek stanowi Słoboda Rungurska,

która pod względem |iczĘ otworów zajmuje dru-

gie miejsce, jednak pod względem wydobycia do-

piero czwarte. Pewne ilości gazu otrzymano Ęlko
z kopalń Bitkowa, Pasiecmej oraz Kosmacza.

Przodujące miej sce zajmuiąkopalnie Bit-
kowa, licząceokoło 40 lat, i to zafówno pod wzglę-

dem liczby otworów w ruchu (1 10), jak też stanu

zatrudnieni a otaz uzyskanego produktu.

Drugie miejsce pod względem liczby otwo-

rów w ruchu zajmuje najstarsza z kopalń, Słoboda
Rtrngurska (52 otwory), po niej kolejno Rosulna,
Pasieczna i Majdan, Pozostałe natomiast zajmują

dalsze miejsca, bo liczą zaledwie po kilka otwo-
rórv w ruchu, zczymzwiązana jest liczba robotni-

ków.
ZASŁUŻENI PRACOWNICY STANISŁA-
WOWSKIEGO GORNICTWA NAFTOWEGO

Nie sposób przedstawió nazwisk wszyst-
kich tych pracowników naftowych, którzy swą
aĘwnąpracąpołozyli szczególne zasługi d|a roz-
woju Stanisławowskiego Okręgu Górniczego. Oto
niektórzy znich|29]:
1. Piotr Abłamowicz - kierownik kopalń naĘ w
Bitkowie i Pasiecznej, w przedsiębiorstwie Wita
Sulimirskiego,
2. Seweryn Bigoraj (l893-1940) - asystent, a na-
stępnie kierownik kopalń, od roku 1924 w Bitko-
wie.
3.Bazyli Bokało - kierownik kopalni nafty w Bit-
kowie, firma Vacuum Oil Company (od roku
1932),
4. Tadeusz Chłapowski (1870-1938) - aktywny
działacz na rzecz ruchu kopalnianego w Zagłębiu
Bitkowskim orazw Majdanie i Rosulnie, a następ-
nie w perehińsku.

5.Antoni Czajkowski (|897-1942) - pracował jako

asystent w firmie w Bitkowie, prowadził tam bu-

dowę gazolinii w firmie "Dąbrowa". Po złożeniu
egzaminów został kierow.rikiem kopalni nafty
w Bitkowie. W roku 1941 aresźowany przez Niem-
ców zaudział w ruchu oporu, anarł w więzieniu
śmiercią głodową.
6. Henryk Linderski (ur. w r. 1894) - między inny-
mi pracował w przedsiębiorstwie inżyniera DuŃi
De Sajo w Rypnem, następnie w Bitkowie, w Du-
bie i innych miejscowościach.
7. Felicjan Łodziński (1855-1941) - był zatrudnio-

ny w Bitkowie najpierw na stanowisku asystenta,

potem kierownika kopalni oraz naróżnych innych
stanowiskach w górnictwie naftowym. Po zapo-

maniu się z systemem wierceń kanadyjskich, wpro-

wadził go w Polsce i udoskonalił tak, że później

był na świecie zwany jako "system polsko-kana-
dyj ski ". Był specj alistą w odgw ażdżaniu szybów.

8. Tadeusz Porembalski (ur, w r, 1896) - był mię-

dzy innymi kierownikiem kopalni w Bitkowie.
9. Marian Rogoyski (ur. ok. 1886 r.) - pracował na

różnych stanowiskach w B itkowie, Tustanowicach,

w firmie "Opiag", w Jabłonce pow. Nadwórna,
Zmarł w więzieniu sowieckim.
10. Tadeusz Serwatka (ur. wr. 1893). W roku 1939

wyjechał do Bitkowa, gdzie objął kierownictwo ko-
palni "PolaŃa". Po wojnie wyjechał do Polski.
1 1. Alfred Stocker (ur. w r. 1872) - objął stanowi-

sko dyrektora kopalń w Bitkowie. Następnie prze-

szedł do l(rosna,
12, Eugeniusz Supiński (1870-1933) - kierownik
ruchu kopalń naĘ, kierownik kopalni w Bitko-
wie.
13. Jan Zubrzycki (ur, w r. 1872) - pracował na

różnych stanowiskach w kopalnictwie naftowym
w Bitkowie i Pasiecmej.
14. Alojzy Żmigrodzki (1900-1943) - między in-
nymi pracował w Bitkowie i Kosmaczu.
1 5.Aleksander Zubr (1 870-1 935) - pracował w ko-
palniach nafty w Stanisławowskim Okręgu Górni-
czym,Był takze dyrektoręm jednej z kopalń w Bit-
kowie.
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Zcspół krncelerii " Kerpet ". Od lewej l rząd: inż. Jan ĘgowsĘ Antonii
Czajkowskł Edward Czerny, inź. Kazimierz Łodziński - dyrektoą

II rząd: pen Medwccki Eugcniusz Nikitin, inŁ §tanirłew Cholcwiński
Julian Fnnkowrki inŁ Fnncirzck Ulrych, inż. Wiktor Kulczycki, Lcopold §zulc

trI nld: Scrgiurz Rudiczcw, Rrdlowski, Wledyrlaw §zumrńrĘ
Włrdyrlrw Lrngcr! Edwerd E}htdt rłVłodzimicrz Rudrwrkio

IV rąd: prn Klcwlki Ecnryk Piculł inŁ Stcfrn Bcrczorrki, Podturki
Zrchrrirsą BtowczuŁ Leon Korol

V rąd: §zydłorrĘ Antoni KwirtkowrĘ Wlrdyrlrw KoszyĘ NN i
Antoni Klcmeng.

Bitków: szkoła pońlawowa, akcja dożywiania "Kropla mleka"
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Bitków, wychodząca procesja z kościola św. Barbary, prowadzona przez dwóch lrsięĄ: kiędza rzymsko,kalolickiego
Tyytusa Korczaka i grecko-kałolickiego księdza Karola.
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Bitków 1928 r., Fot. Stanislaw Krug.
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Na wycieczce w Garganach.

Bitków, trzej młodzi chlopcy Huculscy,
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Bilków, wierlacze przed zmianą.
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MoNoGRAFlE

Inżynier STEFAII BEREZOWSKI
(9.01.1888 r. - 3.05.1965 r,)

W l 9 1 9 roku inżynier Stefan Berezowski zostaje oddelegowany
ze Lwowa do budowy elektrowni "Pionier" w Borysławiu.

Po uruchomieniu elektrowni w Borysławiu, wtaz z rodzinąuda-
je się do Bitkową gdzie buduje eIektrownię gazową. Elektrownia ta
zostaje oddana do uą,tku w 1923 roku, a inżynier Stefan Berezow-
ski zostaje jej kierownikiem, poniewź budowa eleklrowni została
ukończona przed terminem, inwestor przyzlał kierownikowi budo_
wy inrynierowi Stefanowi Berezowskiemu bardzo duĄnagrodę pie-
nięzną któĘ on nie prryjął, uzasadniając, że nie robił niczego co by
nie leżało w granicachjego obowiąpków

Inżynier Stefan Berezowski miał sześcioro dzieci a to: Tyfusą
Kazimierzą Miecrysława, Irenę, Czesławę i najukochańsze dziecko
z 1923 roku: Elekbownię Gazową.

W elektrowni zarządzarrcj pnnz inzfniera Stefana Berezowskie-
go panował wzolowy ład i porządek. Był on kierownikiem wyma-
gającym ale przede wszystkim wymagał od siebie. Pracońicy od-
chorl"ący z elekhowni zarządzarlej przezinĄniera Stefana Bere-
zowskiego byli bardzo chętnie zatudniani w innych firmach.

Stefana Berezowskiego interesowĄ wsze|kie nowości technicz-
ne, jako pierwszy posiadał radio na Ęształek. Zajmował się foto,
grafią czego faĘ widać na niniejszej wystawie oraz był właścicie_
lem dwóch kin, w Bitkowie i Nadwómej.

Stefan Berezowski bardzo aktyvmie działał w kasie kole-
żeńskiej, k ór a udzielała zapomóg osobom potrzebuj ącym,

W sierpniu 1945 r. po odranceniu proporycji przyjęcia
obywatelstwa sowieckiego, Stefan Berezowski wraz z rodzinąwy-
jeżdżaz Bitkową udając się do Polski.

W Polsce pracuje w przemyśle węglowym w Wałbrzy-
chu - do czasu przejścia na emeryturę, tęskniąc za ukochanym Bit-
kowem.

Inżynier EDWARD MIKUŚ

Urodził się dnia 7 marca l898 r. w Harklowej, jako syn Stani-
sława Mikusia i Marii z Lubojemskich.
W l916 r. rozpoczął praktykę na kopalni Nafty - Galicyjskie
Gwarectwo Naftowe "Harklowa" w Harklowej.
Po odbyciu praktyki wiertniczej i złożeniu egzaminu
16.03.19l8 r. przed Komisją C.K. Urzędu Górniczego Okrę-
gowego w JaśIe na Dozorcę Ruchu Wieńniczego na kopal-
niach oleju ska|nego - pracuje nadal w Harklowej jako wier-
tacz do roku l 92 1 .

Od października 1921 r. zostaje asystentem nocnym luchu Ko-
palń "SILVA PLANA" w Borysławiu. Równocześnie uczę-
szcza do Krajowej Szkoły Górniczej i Wiertniczej w Borysła-
wiu, kończy ją z pomyślnym wynikiem w 1923 roku,
Do lipca 1924 r. pracuje nadal w firmie "SILVA PLANA"
jako zastępca kierolvnika kopalni przy wierceniu systemem ka-
nadyjskim.
Następnie wyjeżdża do Indii Holenderskich celem nabycia
praktyki w innych systemach wierceń. Pracuje od l924 r,

w Batawskim Towarzystwie Naftowym w Pladjoe na Sumatrze,
Jawie, Bomeo, początkowo jako wieńacz - praktykant w systemie
"ROTARY", pózniej jako samodzielny brygadier a w końcu jako
wieńnik specjalizujący się w różnych systemach wiercenia.

W międzyczasie uzyskuje zatwierdzenie w Wyższym
Urzędzie Górniczym we Lwowie, które brzmi:
Kandydat jest uzdolniony do sprawowania
Kierownictwa Ruchu Kopalń Oleju Ziemnego
obu klas niebezpieczeństwa.
W sierpniu l93l roku kończy placę w Batawskim Towarzy-
stwie Naftowym w związku ze zmniejszającym się zakresem
prac oddziału wiertniczego w Indiach Holenderskich.
Powraca do pracy w firmie "Silva Plana" w Borysławiu jako
odpowiedzialny Kierownik Kopalń gdzie pracuje do 1934 r.
Od stycznia l935 r. pracuje w firmie "Polmin" Państwowa
Fabryka Olejów Mineralnych w Daszawie koło Stryja jako
Kierownik Kopalni Gazu.
Po wkroczeniu sowietów we wrześniu l939 roku, Edward
Mikuś pracuje w Daszawie w firmie "UKRGAZ" jako kierow-
nik Sekcji Wierceń.
W okresie okupacji niemieckiej zostaje przeniesiony do Stry-
ja na stanowisko asystenta Ruchu Wiertniczego w "Karpa-
thenól", gdzie pracuje do 15 sierpnia l944 roku.
Pod koniec ll-iej wojny światowej rozpoczynapracę wĘonie Ja-
słą a potem w Ęonie Gorlic, gdzie pracuje do stycznia 1945 r.

Od stycznia l 945 r. pracuje nadal w przemyśle naftowym, jako
kierownik kopalni, na Kopalni Kobylanka koło Gorlic.
W l946 r. zostaje powołanyy na stanowisko zastępcy Dyrek-
tora Sektora Nafta Gorlice.
W 1947 r. zostaje przeniesiony do Tarnowa do P.P. Wiercenia
Poszukiwawcze na stanowisko Zawiadowcy Sekcji. W l95l
r, złożył na AGH w Krakowie egzamin na stopień inźyniera
Górnika z zakresu wiertnictwa. W Tarnowie pracował jako kie-
rownik Zakładu Terenowego do 31.08.1953 r.
Od 1.09.1953 rozpoczĄ pracę jako starszy weryfikator w Kra-
kowie w Biurze Projektowym Górnictwa i Nafty,
W l957 roku ze względów zdrowotnych przeszedł na rentę
inwalidzką. Zmarł2-go lutego l970 roku.
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llnądzenie wiertnicze SKYTOP N-75 w trakcie wiercenia.o,tworu 2 - 7 w okolicy Tarnowa. ]

obecnie urządzenie to jest montowane na poilu naftowym Nogltkik na Wśpie §achalin (Federacja Rosyjska) w ramach kontraku
OP N iG Kraków AN K-SH ELF.

Fot. Klzysztof A. Fugiel



oDDzlAŁ,,Po szu]l(lWAN]lA,;;.lNA
W KRAKoWIE

te!: (l2} 210-659
|12| 210-769
|12| 215.255

E.mai!l
dri ll gas@pogc.krakow.pl

OPNiG - Kraków
jest członkiem

Międzynarodowego
Stowarzyszenia

Firm Wieńniczych

zapobiegania i likwid
§

ul. Lublcz 25r 31-5O3 KRAKOW
łlx=322482 naft pI

322483 naft pl

fax: (l2| 221-860
|12| 215.255

Oddział Poszukiwania Nafty i Gazu w Krakowie jest firmą
specjalizującą się w poszukiwaniu i udostępnianiu złoż
ropy naftowej i gazu ziemnego wykonując następujące
usługi
- wiercenia poszukiwawcz§ eksploatacyjne
- wiercenia kierunkowe i p§iome
- rekonstrukcje otworów
- obsługa geoIogiczna v&ierceń§
- se rwi s płu czko;ły gralfu §łJt§p rzętro u s uwa n i a
stałej z płucz/k;rieĘnbzylt;pilS linfuĘb, wirówki, s
flokulacyjf '&. !Ł ŁL -:§- serwls cegnĘyJny, an?lrzy {aryFtorylne;_§wykonavg§twą '- -t'

- serwis daFrrstrumentacfńńlr t ą B
- serwis Ęiórgtn kierunkor^il"'i*Głziomych B- B
- serwis §Próbowań otworó,g/ r§ ró{ym i prób n i kam iprodukffii ąrpf §um§§
produk§jne

- i nte rp refoje pom i a rów §y'rle§§i nżyn i e rii złożow ej
- diagnost§zne badania §Ęli$cffie przewodu
wiertni

- naprawy i rĄonty sprz§tu vyi§gtni§Fego
- sprzedaż mat&|gJów pł§c/{owfth§świdrów ze skład
celnych

- prod u kcję konte nerffii&*§szĘal nycfi;
magazynowych, biurowy

- usługi transpońowe, inż i budowlane
- specjalistycztle kursy i ia zawodowe,
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