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Prof. dr hab. inż. arch. Wiktor Zin

PoLlTEcHNlKA
im. TADEUSZA KOSCIUSZKI
W roku

póżniej wzbogacone, W wyniku Unii polsko wniosek Senatu otrzymała swego patrona w oso- litewskiej powstaj e Królestwo Oboj ga Narodów.
bie Tadeusza Kościuszki.Bohater Polski i Sta- Szlachta polska obdarowuje ,,braci Litwinów
now Zjednoczonych jest powiązany silnymi i Białorusinów" swymi herbami i przywilejami.
więzami z Krakowem. Tu przysięgał Narodowi Po akcie Unii Lubelskiej następuje szczególnie
na Rynku Głównym, stąd rozpoczynał swe mocne zjednoczenie zarówno legislacyjne jak
działania przeciwko Rosjanom, Tu spoczęły i obyczajowe różnych grup etnicznych w ramach
państwowości polskiej. Jest to - jakbyśmydziś
Jego zwłoki, w końcu tu wzniesiono Mu pomnik
w formie kopca - mogiły, symbolu zmartwychw- orzekli - ówczesny pęd ku Europie. Jeśliformy
stania zniewolonej Polski. Dobrze stało się, ze dworu polskiego w Ę,ńcu i Nowogródku są do
Pol itechnik a nasza do stąpiła te go zaszczytne go
siebie bliźniaczo podobne, to kierunek
patronatu. Kościuszko, poza talentem wodza rozprzestrzeniania się wzorów i wpływów nie
i przywodcy, był znakomitym inżynierem, wymaga komentarza. Na kanwie tych spov,rynalazcą nowyc h systemów fortyfikacyj nych.
strzeżeń zauważyć wypada, że jakiśprzodek
Opanował trudne arkana miernictwa, sam Kościuszkipieczętujący się herbem Roch wyskierował pracami ziemnymi i budowlanymi. tępuje już u boku Zygmunta Starego w KraMoze nie wszyscy wtedzą ale był wybitnie kowie, i to na odpowiedzialnej funkcji. Polskie
uzdolnionym rysownikiem. Zatstniał czas, gdy korzenie Kościuszków tkwiąwięc głęboko w nażyłz malowania pońretów, które charaktery- szych dziejach.
zowały się duzym podobieństwem wizerunku do
Ojciec Naczelnika, Ludwik - Tadeusz jest miehodela. Dziśpowiedzieć o nich możemy że cznikiem brzeskim, Matka, Tekla z domu Racechuje je ponad amatorskie opanowanie technitomska, jako sierota wychowrrje się u cześniki malarskiej.
kowej Orszańskiej. Obydwoje rodzice sąwyznajeden
Jako
z wychowanków Politechniki im. nia rzymsko - katolickiego. W roku 1740 biorą
Tadeusza Kościuszki czuję się w obowiązku ślubi zamieszkują nie w rodzinnych Siechnoprzedstawić możę najmniej znanąkartę z życia wicach, a w Mereczowszczyżnie, jednym z folnaszego patrona. Jego młodośći kraj lat dziecin- warków należących do klucza dóbr Kosowskich,
nych. Czynię to i dlatego, że zwledzając ostatnio
należących wówczas do Sapiehów. Kościunasze Kresy i bezkresy dowiedziałem się, ze szkowie stanowią przykładną parę małzeńską.
Naczelnik jest Białorusinem, bohaterem naszych
Mają czworo dzieci. Wszystkie rodząsię w Mewschodnich sąsiadów. To nie jest podjęcie reczowszczyżnte, wszystkie cllrzczone są w kobezprzedmiotowego sporu, ale ukazante sowskim kościele.Dnta 4lutego 1746 rokurodzi
Kościuszki, Jego rodu i lat młodzieńczych, na tle się jako trzect z kolei potomekAndrzej, Tadeusz,
historycznych faktów i mniej znanych epizodów,
Bonawentura późniejszy Naczelnik. Chrzci go
opisanych już przez Tadeusza Korzona lI839 - Rajmund Korsak, przeor OO. Dominikanów
I9I8l, w oparciu o dostępne wówczas źrodła z sąsiedniego Choszczewa.
1976 Politechnika Krakowska, na
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Godzi się wspomnteć, że staropolski zwyczaj
honorował kalendarzowego świętegojako pierwszego patrona ochrzczonego dziecka. Stąd ów
,, Andrzej" mało znany z póżniejszego zyciorysu Kościuszki.W dwunastym roku życia
Tadeusz traci ojca. Młoda jeszcze wdowa
w sposób wręcz zdumiewaj ący radzi sobie
z rozległymi interesami. Prowadzi korespondencję. W jej listach roi się od trudnych dziśdo
sprecyzowania określeń: tenut dzierżawnych,
skryptów honorowych, intercyz dłużnychitp.
W swej działalnościprawie bankierskiej pani
miecznikowa brzeska darzy niewątpliwie większą miłościąstarszego syna i córki. Tadeusz jak sądzić można z różnych wzmianek - jest
w rodzinie nieco osamotniony. Nas zainteresuje
jeden do końca nie wyjaśniony fakt. Od

Podczas mego pobytu w

Stanach
jednej
Zjednoczonych, w
z prywatnych kolekcji
poloniców w Chicago odnalazłem rewizję dworu
w Mereczowszczyżnte sporządzoną na zlecenie
pani Kościuszkowej. Nazwano go tam ,,starym
domem". W oparciu o ten dokument z 1758
roku, mozna bardzo dokładnie odtworzyc rozplanowanie dworu. Jego poźniejsze losy są
bardziej złożoneniz się powszechnie uważa.
Stary dwóą w którym urodził się Naczelnik
Kościuszko został zdewastowany i częściowo
spalony przez Kozaków po powstaniu listopadowym. Póżniej odbudowano go, ale czy w dawnym miejscu? Zachowały się ryciny, które
stanowiĘ jakiśwzorzec zewnętrznego wyglądu
nawiązujący do pierwotnego wyglądu. Po powstaniu styczniowym dwór Kościuszków zniszurodzenia do siedemnastego roku zycia Tadeusz czono po raz drugi. Odbudowany został dopiero
Kościuszko przebywa bądź w Mere- przez Korpus Ochrony Pogranicza ,,z zaczow szczy żnie, bądź w sąsiednim Lubie szowie,
chowaniem starego progu". Opinia publiczna
gdzie uczęszcza do szkoły prowadzonej przez powszechnie sądzi, że ten odbudowany obiekt
Ojców Pijarów. Jeszcze do niedawna na mógł być utozsamiany z miejscem urodzin
resztkach pierwotnej bramy prowadzącej do Naczelnika. Prawda jest inna. Ostatnią replikę
konwentu widniała tablica: ,,Tu ksźałciłducha dworu w Mereczowszczyżnte spalili ,,dla żartu"
i ciało przyszły Naczelnik Narodu Polskiego paĘzanci radzieccy.
Tadeusz Kościuszko".
Piszący to wykonał wstępne projekty odbuCzy jednak prowincjonalna szkoła dałaby donvy rodowej siedziby Miecznika brzeskiego.
osiemnastoletniemu młodzieńcowi aż taką wiedzę
Znalazły się nawet środki, ale obecnie odbudowę
-i przygotowanie? Kościuszkopoznał historię tę naleĘ odłożyćdo szczęśliwszych czasów.
polską i starozytną zachwycał się Plutarchem. Podczas ostatniego poblu na Kresach, udało się
Jego osobowość uksźahowała się pod wpłyrvem piszącemu to ustalić gdzie naprawdę stał dwór.
jakiejś wybitnej indyrvidualności, do dziśnie Jego rozmiary określajązachowane pod trawą
rozeznanej. Być może był to ,,ów ksiądz w świe- resztki podmurówki. JeśliUczelnia Nasza przycie bywały", klewny Matki Naczelnika. Kto uczył czyntła się do odbudowy aż Ęlu kościołówna
go rysuŃu? Muzyki? Trudnych arkanów algebry
Białorusi z katedrąw Mińsku na czele, moze uda
i geometrii? Kto wpajał zasady najmądrzej się i ten fragmencik naszej kultury odtworzyć
pojętego patriotyzmu ponad szlacheckiego?
i złożyćw hołdzie patronowi Naszej Uczelni,
jest,
że dużo crytał był systemaĘczny,
Wiadome
Zamięszczono tu rysunek rekonstrukcji
językiem
pol- dworu, wedle owego nieznanego wcześniej
a zapęwne bardzo zdolny, bo poza
skim wyjeżdżając do Korpusu Kadetów opanował inv,lentarza. Zauważyc wypada, że fasada podobłacinę i język francuski, którym się w Ęm domu na jest do dworu spalonego przezpaĘzantow.
nie posługiwano. Kapitał wtedzy tego młodego
człowieka był wręcz zastanawnjący. Zvłrócili na
to uwagę pedagodzy i koledzy z Korpusu
kadetów w warszawie.

WrLt"łtrr{^
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Witold Domagała

PIERWSZAW POLSCE SZTUCZNA
DROGA STARTOWA W KATOWICACH
W roku 1996 minęło siedemdziesiąt lat od
rozpoczęcia budowy lotniska komunikacyjnego
Muchowiec w Katowicach. Nowatorskie, jak na
ówczesne warunki polskie, rorwiązania konstrŃcyjne i przestrzenrle zasługują na przypomnienie
i analizę,
Literatura poświęcona budowie przedwojennych lotnisk jest bardzo uboga, na uwagę
zasługują nielicme artykuły Jana Chojnackiego,
które będąc właściwiepionierską pracą zawierają
i błędów.' W bardzo fragmenwiele nieścisłości
tarycznym stanie zachowaĘ się też materiĄ
archiwalne w Archiwum Pństwowym w Katowicach, Centralnym Archiwum Wojskowym,
Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum
Urzędu Miejskiego w Katowicach. Podstawą do
przeprowadzonychniżejronvtązańsąsprawozdania LOPP z dzińalności statutowej oraz nielicme
zachowane plany i opisy lotniska,'
Lotnisko w katowicach zostało zbudowane
jako międzynarodowy port lotniczy w ramach tzw.
,,programu budowy lotnisk" Ligi Obrony
Powietrmej i Przeciwgazowej w latach 1926 1939 i do 1939 roku było przez Ligę modernizowane.r Poniewaz projektowano je z myśią
o eksploatacji jako lotnisko głównie komunikacyjne, zdolne przyjmować samoloty w każdej
porze roku, postanowiono wybudować nowoczesny budynek portowy, pole wzlotów o sźu-

cznej dobrze odwodnionej narvierz cbni, zaplecze
technicme w postaci hangaru o duzej powierzchni, stacji paliw z pompowaniem prry pomocy
spręzonego powietrza i warsźa§.a Przedmiotem
moich rozwazań będzie nawierzchnia startowa
t rozwtązańe przestrzeni tego lotniska.
Na wstępie naleĘ wyjaśnićjakie czynniki,
w okresie międ4rwojennym, decydowĄ o rozplanowaniu przestrzennym lotniska. Jednym
z najważmiejsąvch był kierunek startów i lą;
dowań, który zdeterminowany był przez kierunek
wiejącego wiatru, poniewaz zarowno start jak
i lądowanie odbyvra się zarvyczaj ,,pod wiatr".
Miało to szczegóIne znaczenie w czasach gdy
samoloty były niezwykle wrażliwe na bocme podmuchy wiatru. Równie istotnym crynnikiem była
długośćstartu i lądowania, przy ronvńaniu której
brano pod uwagę czynniki uwidocznione na
rysunku Nr 1. Wreszcie, nienlykle istotnymi były
koszty budowy i warunki terenowe oraz dogodne
połozenie. Oczywiście,,waga" tych czynników
była uwarunkowana potrzebami uzytkownika
obiektu.'
Na rysuŃu Nr 1 ukazano zasady, którymi kierowano się w latach dwudzies§ch ustalając
długośćstartu, azatem i pola startowego oraz jego
połozenie względem w-iatru. Profil startu i lądowania rzutowany na płaszczymę składa się z trzech elementów, które objaśnia ponizsza tabela o:

Chojnacki, Kształtowanie lotnisk polskich w latach 1918-1939, Technika Lotnicza i Astronautyczna, w 8,9,
10 i 11, I97I r. Właściwieprzedruk tych artvkułów ukazał się jako rozdziń [w:] Z historii polskiego lotnictwa
wojskovvego 1 9 1 8-1939, Warszawa 1 978.
2 Sprawozdanie Zarządu Śląskiego Komitetu Wojewódzkiego LOPP zarok 1926, AP Katowice UWŚL/KB2718, s.5461; Sprawozd ante Zarządu Śląskiego Komitetu Wojewódzkiego LOPP za rok gospod arczy 1927, Warszawa l 928; Mała
encyklopedia lotnicza, Warszawa 1938, s. 167; Kalendarzlotniczy polskich zakładów Skody, Warszawa 1933.
3 Liga Obrony Powietrznej Państwa powstała w 1923 r. W 1928 po połączeniu z Towarzystwem Obrony
Przeciwgazowej przyjęła nazwę Liga Obrony Powietrznej Przeciwgazowej.
4 ,,Lotnik", rr 2, 1926, s. 19.
5 T. Kluz. Budowa lotnisk i dróg lotniczych, Lwów 1930, s. 57-66. Z rozważań J. Chojnackiego wynika ze wprawdzie
próbowano w Polsce wprowadzić jednolite zasady projektowania lotnisk np. wg. wytycznych francuskich, lecz do 1939
r. postępowano w zasadzie w sposób nieskoordynowany. J. Chojnacki, Kształtowanie lotnisk..., TLiA, nr 8, 1971, s.243 1; J. Chojnacki, Tradycja i organizacja polskiego budownictwa lotniskowego w okresie międzywojenrlym, TLiA, nr 1,
1 J,

197l, s.25-28.
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Rys, W. Domagała

Prof,rl startu lub lądowania rzutowany na płaszczyznę.

START

LĄDOWANIE

prędkości na Dobieg - samolot po zetknięciu z ziemią
A Rozbieg samolot nabiera
vuytrąca prędkość
ziemi
Wytrzymanie - samolot po odenłaniu się \AĄltr4ymanie - po vrryrownaniu, lot poziomy nad
B od ziemi nabiera prędkościw locie prawie samą powiezchnią i pzejściena duze kąty
natarcia z ułytrącaniem prędkości poziomej
poziomym nad płytą lotniska

c

Zniżanie (pod p rowadza

wznoszenie
A

+

B

+

C

=

n

ie)

długośćpola wzlotow

Lotnisko w Katowicach było jednym z pierwszych wybudowanych przez LOPŁ a prace
projektowe prowadzono w 1925 roku, czyli na
trzy lata przed przyjęciem wyĘcznych francuskich w projektowaniu lotnisk wojskowych, tak
więc pole staftowe projektowano szukając we
własnym zakresie rozwlązania optymalnego dla
cywilnego portu lotniczego. Ustalono, ze wystarczającym będzie jezeli A + B : 400 m.
Jednocześnie dysponując terenem o wymiarach

750 m x 750 m należało tak zaprojektować pole
wzlotów, aby możliwym stało się bezpieczne
lądowanie przy każdym kierunku wiatru i start
ptzy najczęściej wiejących wiatrach.
Zapewniano w ten sposób duzy współczynnik
bezpieczeństwa u4tkowania lotniska, ponieważ
zaskoczony nagłą zmianą warunków atmosferycznych, a będący w powietrzu samolot, mógł
bezpiecznie lądować przy każdym kierunku wiatru.

6 Rys. Nr l i tabela na podstawie T. Kluz, Budowa lotnisk ... , s.74 - 80, Terminologia dzisiejsza.
7 Wg. J.Chojnackiego wytyczne takie przyjęto w 1928 i to tylko w odniesieniu do lotnisk wojskowych

J.Chojnacki, Ksźałtowanie... ,TLiA, nt 8,I97I, s,24.
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Wprawdzie powierzchnia lotniska wydawała
się wystarczająca do zapewnienia tych wymogów lecz postanowiono, wobec niekorzystnych
waruŃów glebowych, które napotkano podczas
rozpoznania terenu, wybudować sztuczną
utwardzoną i dobrze odwodnioną nawierzchnię
startową 8. Było to bardzo nowatorskie i ryzykowne, bowiem do tej pory nie stosowano
w Polsce nawierzchni innych niż trawiaste, a równocześnienie posiadano wystarczających
doświadczeń w odwadnianiu terenów lotniczych.
Oczywiściekoszty takiego rozwiązania były
bardzo wysokie co powodowało konieczność
maksymalnego ograni czenia obszaru sztucznego
podłoża przy zapewnieniu pełnego zakresu

kierunków lądowania. Wobec powyż-szych
wymogów prryjęto koło jako najkorzystniejszy,
w tym przypadku,

ksńń

pola startowego

9

Na podstawie zachowanych

sprawozdań
można domniemywać, że początkowo przyjęto
za wystarczającą średnicę150 metrów,
jeszcze podczas rea|izacji zwiększono ją do
175 metrów, jednocześnie wybudowano drogę
dojazdową łączącąkoło z hangarem.

ZaŁożony wówczas system drenażu liczył
18000 m. długościi obejmował obszar -50oń

1otniska, Jednak pierwsze doświadczenia
wykazały, żę system ten jest niewydolny,

wobec czego postanowiono

zbudowaó
drogi startowe co zrealt-

dodatkowe dreny i
zowano W 1929 r. 'n
Wokół kształtu koła i rozmieszczenia pasów
startowych narosło wiele nieporozumięń za
sprawą artykułu Jana Chojnackiego, który
dokonał błędnej interpretacji prawdopodobnie
sprawozdań LOPP. "

RYS. NR 2.Ksńak koła startowego wg. J. Chojnackiego
Analiza zachowania rysuŃów lotniska oraz jego opisów prowadzi do przyjęcia innego układu dróg startowych
pokazanych na rysuŃu nr 3''

RYS. NR 3. Koło i drogi startowe z zamaczonymi osiami dróg startowych.
Nie zaznaczono dróg ,,dojazdowych" do hangaru (kołowania),
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Rys. W. Domagala

Jak widać zastosowano niesymetryczny

układ pięciu pasów startowych umieszczonych na obwodzie koła. Charakterystyczne

jest przesunięcie jednej z osi (oznaczonej nr 3)
tak iZ nie przechodzi przez środekkoła. Miało
to na celu zmniejszenie zużycia nawierzchni

w miejscu, gdziekrzyżowały by się osie pasów
startowych. Natomiast kierunki geograftczne,

które wyznaczają osie, zdeterminowane były
przez kierunki naj częściejwiej ących wiatrów.
Całośćwraz z budynkami przedstawia
Rys. nr 4.

l

- Zespół budynków portowych

2 - Hangar stalowy
3 - Drogi kołowania (nawierzchnia sztuczna)
4 - Koło i drogi startowe (nawierzchnia
szfuczna)
5 - Nawierzchnia trawiasta

RYS. NR

4. Plan lotniska Katowice

w

Rys. W. Domagała

1930 r. (po prawej u góry położenie lotniska)

Jak widac centrum koła startowego nie znajdowało się na środku lotniska, lecz zostało ptzesunięte nieco na północ, co zostało uwarunkowane prawdopodobnie Ęm, ze od północy nie
było żadnych ptzeszkod terenowych utrudniających podejście do lądowania i start,
Natomiast od południa lotnisko ogranicza las, od
którego chciano oddalić miejsce startów i 1ądowań. Taki układ porwalał na start ze sńucznej
nawierzchni w sześciu kierunkach, a długość
dróg starto!\ych wynosiła od 350 m do 500 m,

w

zależnościod miej sca, z którego postanowił
startować pilot. Drogi dojazdowe pozwalaĘ zaś
nabezpieczne kołowanie pod port lotniczy i hangar. Przed hangarem położonopĄrtę betonową
o powierzchni 1000 m2, na której dokonywano
czynności związanych z obsługą techniczną
samolotów. Można przyjąć, że cŃośc została
zaprojektowana tak aby w pierwszym rzędzte
słuĘć eksploatacj i s amo lotów komunikacyj nych
Junkers F XIII, którą , zamterzało podjąć Sląskie
Towarzystwo Lotnicze. r
r

' Na terenie, na którym zaplanowano lotnisko było pogorzelisko po lesie mieszanym, co zmuszało do usuwania ogromnej liczby korzeni i pni, dodatkowo warstwa gliny płYko zalegającej i powodującej duze zawilgocęnie terenu.
9
Sprawozdanie,., za |926 r., s. 57; Sprawozdanie... za 1927 r., s. 7-8; T. Kluz, budowa t... s. 126-127.
'o Akta budowlane, Archiwum U. M. w Katowicach, sygn.21240 a; T. Kluz, budowa... s. 126
" J. Chojnacki, Ksźałtowanie...,TLiA, nr 8, 1971 r., s.27 i 30. Autor podaje również niewłaściwąśrednicę koła 200 m,
oraz jego usltuowanie. Popełnia też błąd twierdząc, że katowicki hangar został wybudowany przez Gómośląskie
Towarzystwo Przemysłowe, które w rzęczywistości nigdy nie istniało! TLiA, nr 9, 19]1 r., s.24 i 25. Prawdziwym
wykonawcąhangaru była Huta ,,Królewska",która działała w spółce podnazwąZjednoczone Hu§ Królewska i Laura.
'2 T. Kluz, Budowa..., s. l20; Kalendarz lotniczy..., s. 164-165; Mała encyklopedia..., s. l67
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W .łm miejscu naleĘ zvłrocic uwagę

cznie twardąi podobnązwyglądu i spręĄstości
unikatową budowę sztucznej nawierzchni, do nawierzchni asfaltowej. 'o
Nie są jasne powody, dla których zaprojekmianowicie: koło zbudowano tak, aby zabezpieczało przede wszystkim lądowanie, czyli towano lotnisko w ten sposób, ze zamykano je
zapewniało maksymalne skrócenie dobiegu; od dwu stron; od północy budynkami portu, a od
natomiast drogi startowe miaĘ zapewnić jak zachodu hangarem (Rys, 4 i 5 ). Już pierwszy
rzut oka na takie rozmieszczenie obiektów
naj srybsry przyrost prędkości podczas rozbie gu.
Zręalizowano to poprzez zróżnicowanie twar- nasuwa myśl,ze w ten sposób uniemożliwiano
dościnawierzchni. Dlatego koło założonona powiększenie powierzchni w jedynym mopodkładzie grubego żużlui kamienia łamanego, żliwym kierunku, cryIi na zachod, bez koniena którąnałozono warstwę górnąo takiej gęstoś- czności wyburzenia hangaru, co tez się stało pod
ci, że płoza samolotu lądującego zagłębiała się w koniec |at trrydziestych, kiedy podjęto rozbuniej powodując zwiększony efekt hamowania. dowę. Dodatkową niedogodnością takiego
Drogi startowe zaśzałożono na podkładzie ztłu- układu było powstawanie niekorzystnych zawicznia dolomitowego, na który naniesiono drobny rowań powietrza za hangarem podczas silnego
tłuczeń, a następnie warstwę popiołu z wielkich wiatru (tzw. zawietrzna), oraz niebe zpieczeństpieców, posiadającą własnościlepiszcza. wo związane z bliskościązabudowań od osi star,,Uzyskano gładką i równą nawierzchnię dostate- tu lub lądowania (odcinki B i C wg. Rys. 1)
na

::'*-;_"::

RYS. NR

5. Widok na port i hangar od poł. zachodu.

Czy lotnisko

wybudowane

tak

(ŚciaŃi przeźroczyste.)

dużym
nakładem środków spełniło pokładane w nim
nadzieje? Z pewnościąsńuczna nawierzchnia,
po wspomnianych poprawkach drenazu,
spełniałaswoje zadanie umożliwiając wykonywanie lotów w kazdej porze roku. Jednak lata
trrydzieste były okresem niezwykle szybkiego
rozwoju lotnictwa, wraz ze wzrostem masy
samolotóq ich szybkości lądowania i startu,
malała wrazliwość na boczny wiatr w tych
fazach lgtu, zwiększał się tez rozbieg i dobieg,
a więc odcinki A i B (patrz Rys. 1 ) uległy

-

Rys. W. Domagała

znacznemu wydłużeniu. Zę względu na
zmniejszenie wrażliwościna boczny wiatr
niepotrzebne było koło startowe, a ze względu
na wydłuzenie się odciŃów A, B, C lotnisko
stawało się powoli zbyt małe dla duzych
samolotów. W łm właśniemomencie wyszedł

jaw największy błąd popełniony prry projektowaniu, czyli umieszczenie hangaru po zachodniej stronie lotniska, jedynej nadającej się do
powiększenia jego powierzchni. Należało wobec
tego rozebrać hangar i wybudować nowy po
północnej stronie lotniska. r5
na

" Pracami kierował inz. Witold Weichman. Prowadzenie tak szeroko zakrojonych prac było możliwe ze względu

na

wsparcie LOPP ptzezpowstałe 29 .t0.1927 r. Śląskie Towarzystwo Lotnicze, którego zdaniem była eksploatacja lotniska
i utworzenie linii lotniczej, dla której przewidywano zakup JuŃersów F XIII. U WŚL lKB 2718, s. 206-208.
'a T. Kluz, budowa ... , s. l20.
" O ł*, ze dośćszybko zorientowano się o wadliwym połozeniu hangaru świadczyfakt, że drugi na lotnisku drewniany hangar aeroklubowy zbudowano od razu po północnej stronie.
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Podsumowując można stwierdzić, że lotnisko w Katowicach jest unikatowym
w Polsce przykładem poszukiwań rozwiązania
problemu kształtowania przestrzeni pola
wzlotów, rozmieszczenia obiektów zaplecza
technicznego i portu lotniczego. Do unikatowych zaliczyć należy też sposób wykonania
sztucznej nawierzchni, a w szczególności

zróżnicowanie

jej twardości w obszarze

do

lądowania i startu. Jak wykazałem, nię
ustrzezono się przed błędami, |ecz o przydatnośc i wie lu r ozwiązań naj l epiej świadczy fakt,
że w 1939 r. lotnisko posiadało trzęch
użytkowników: PLL ,,Lot", Aeroklub Śląski
i PW Lotnicze, jednocześnie dla każdego
znich znakomicie spełniałoswoje funkcje.'u

Aeroklubu i PW
'u Przykładowo wg. stanu w dniu 12.07. 1937 r. na lotnisku stacjonowało stale 19 samolotów
Lotniczego, 1 samolot PLL ,,Lot", oraz kilkanaście szybowców. Lotnisko miało też radiostację dalekiego zasięgu
pracującą dla PLL ,,Lot". Sprawozdanię dla MSW, CAW, Dowódźwo Lotnictwa I - 300-38 1 18

KOMUNIKAT

TEc H N l KA W DzlEDz|cTWl E
KULTUROWYM NOWEJ HUTY
Krakowskie Forum Rozwoju zorganizowńo w dniach 13-15.03.1997 r. konferencję pt. ,,Dziedzictwo
kulturowe Nowej Huty w rozwoju Obszaru Sffategiczrego Kraków - Wschód". Przewodnim celem konferencji było opisanie wartości kulturowych, historycmych i prryrodnicrych dzielnicy miasta Nowej
Huty, oraz ocena ich miejsca w rozwoju strategicmym obszaru Kraków - Wschód. Członków Forum
łączy międry innymi przeświadczenie, że rozwój gospodarczy musi być powiązany z ochroną dziedzicrwa kulturowego.
W wygłaszanych referatach poruszano międry innymi stan dotychczasowych badń, zachowanej
dokumentacji zródłowej , ńożone i skomplikowane (talrże z prrycryn polityczlych) procesy ekonomiczne i techniczne okresu budowy Nowej Huty, potrzebę utworzęnia skansenu technicmego,
w porozumieniu ze stowarzyszeniami naukowo - techniczrymi i służbami konserwatorskimi. ZostaĘ
wyeksponowane walory architektury i urbanisĘcmego układu, oraz dotychczasowe prace nad planem
zagospodarowania ptzesttzerlnego. Przewiduje się utworzenie w najbliżsrych latach Muzeum Nowej
Huty.im. Sędzimira. Na szczególne podkreślenie zasfugują wygłoszone referaty uczestrików budowy
Nowej Huty: Bogusława Korombla, ,,Problemy programowe realizacji Nowej Huł", Zbigniewa
Loretha ,,Pierwsze lata budowy Nowej Huty", poruszające tak:że ńen:arne lub mało znane faĘ i wydarzenia ekonomiczne i technicme. Planowane jest wydanie referatów w formie publikacji.
Wyniki konferencji przycryńąsię do opracowania szczegołowego programu badń nad NowąHuĘ
w tym także z zakresu techniki, kultury technicmej i zabytkowości dotychczasowych obiektów lwządzeń technicznych.
mgr Szczepun Swiątek

W ,,Czasopiśmie Technicznym"

ff

Sprostowanie
13-15 w artykule ,,Oczyszczalnia ścieków Jaworzna - Dąb" zabadły się błędy:

szpa|ta
szpalta
szpalta
str.23,22w.odgóry

str. 21, 26 w. od góry, lewa

22 w. od góry, prawa
3l w. od góry, prawa

JEST
na fermentacji
Qkśr
w ustawieniu
Q:30m

WINNO BYC
na drodze fermentacji

Qhśr
w zestawieniu

a:36m

Czy.telników i Autora przępraszamy.
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sebastian Nowakowski

KRYZYS SRODOWISKA CZłOWIEI(/Ą DRAMATYCZNYM FAKTEM
KONCAXX WIEKU
I.

CHARAKTERYSTYKA i SKALA I CECHYI PROBLEMI]

Przełom drvóch stuleci końca XX i początku
XXI wieku skłania, a nawet w},musza /realnie
oceniając aktualną sytuację/ do przypomnienia
dwóch prostych, lecz równocześnie podstarvowych prawd:

* relacje prawidłorve (a

więc racjonalne), które
wyraża poszanowanie obiektywnych praw
przyrody, poznanie i uszanowanie granic
wydolności środowiska przyrodnlczęgo oraz
respektowanie istniejących i surowy,ch jego

*

barier. Te ostatnie powinny stanowic góme i nieegzystencja społeczeństw zamieszkujących
przekraczalne pułapy dla rozwoju techniplanetę Ziemtę, jest mocno uzależniona od
cznego i społecznego współczesnych narodów
moźliwie pełnego dysponowania zasobami
i państw;
środowiska naturalnego, które tworzą: wody,
ziemia, kopaliny, lasy, powietrze, śwtat roślin x relacje nieprawidłowe wyrazające się w praktyce nadmierną (często rabunkow{ eksploatany i zwterzęcy;

x

sposoby uzytkowania i wykorzystania zasobów
i walorów środowiska wpływają bezpośrednio
na perspektywry i dynamikę rozwoju ekonomicznęgo - z jednej strony, otazna poziom

Ęcia,

zdrowia, bezpieczeństwa, a nawet samopoczu-

cia ludzi - z drugiej . [3]
Przypomnienie tych prawd przy końcu obecnego stulecia jest ważne i potrzebne, poniewaz
rnrjające stulecie charakteryzujć się niespo-

tykanym dotąd wysokim tempem
cy,-r.vilizacji naukor.vo

rozr,voju

- technicznej i technolo-

gicznej, któremu równocześnie tow,arzyszy
niestety głęboki, o charakterze globalnym,

kryzys w zakresie stanu środowiska naturalnego.
N-egatywne skutki dla środorviska pociąga za
sobą nadmierny, często niekontrolo\\,any,
rozr.vój nowych technik i technologii.
Jest to fakt, którego nie tylko nie mozna nie
dostrzegać, a tym bardztej - nie mozna negować i lekcewazyć.
Kontakty ludzi ze środowiskiem(z jego

zasobami i walorami) mogą wyrażać drł,ojakiego rodzaju relacje. Mogąto być:
CZASOPIS}IO TECHNICZNE

cj

ą zasobó w naturalnych przyrody,

r

ozr zutno ś-

ciąi niegospodarnościąjego dobrami i walorami oraz niszczeniem (nieraz bezmyślnym dla
uzyskania doraźnych efektów) zasobów środowiska przez zatruwanie powietrza, wOa i gteU.
Drugą połowę XX wieku charakteryzuje
dynami c zny rozrł,ój cywi l i zacl,j ny, który,"v rł,i e lu krajach przebiegając w formie niekontrolowanej, a na$,et żywiołorł,ej,stał się
bezpośrednio r,ł,ielkinr zagroż,entem dla całej
substancji ekologicznej środowiska, stwarzając
tym sanrym ogromne rzeczy,wiste zagrożenie dla
zdrorł,ia, a na-rvet życia w-spółczesnego
człor,vieka. Zagrożenta te stały się urvzględniając ich zasięg - problemem ogólnoświatorł1,,m,
dotyczą bowiem:
* transgranicznych zanieczyszczeń powletrza
atmosferycznego toksycznl,mi i radioakty.vny
mi pyłami, dymami i gazamt przemysłowl,mi;
* niszczenia warstwy, ozonowej w wyniku nadmiernego emitowania do atmosfery związkóił,
chemicznych (juz przed ponad dziesięcioma
laty nad terenami Antarktydy odlc,yto i dokła9

dnie zlokalizowano potężną dziurę w warstwie
ozonowej, której powierzchnia jest równa całemu terytorium USA);
*

pomniejszanta powierzchni lasów tropikalnych, co zagraża życiu połowy z 250 tysięcy
gatunków ziemskiej flory. Stałe kurczenie się
obszaru lasów tropikalnych powoduje gwałto-

wne zmniejszanie się zasobów genowych
Ziemi, osłabiając równocześnie funkcj onowanie głównego regulatora obiegu tlenu i dwut-

lenku węgla w biosferze;
* zasolenia, wyjałowienia oraz przenikania do
gleb metali ciężkich i związków chemicznej
ochrony roślin,które nie ulegają rozkładowi.
Powoduje to dalej akumulowanie się ichworgarrizmachzwierząti ludzi. Pojawienie się i gwałto-

II. EKOROZWOJ I EKOPOLITYKA

RACJONALNYMI DZIAŁANIAMI LUDZI
Wzrost gospodarczy, wywołujący jeszcze na
początku lat siedemdziesią§ch tego stulecia,
niekłamany zachwyt i dumę z osiągnięć nauki
i techniki, zacryna się przeksźałcaćstopniowo,
lecz trwale, w zwątpienie i sceptycyzm. Denis L.
Meadows - wybitny autorytet naukowy wśród
uczestników żw. Klubu R-rymskiego w dwóch
opracowanych pod j ego kierunkiem,,Raportach"
twierdzi i równocześnie ostrzega, że:

współczesne społeczeństwa w rezultacie
mnozenia się problemów środowiskowych,
cotaz ostrzej dostrzegają i rozumieją iZ ekonomicmo - ekologicmy system gospodarowania
w środowisku posiada swoje obiektywne i suwny rozwój przy końcu XX wieku tzw. chorób
rowe granice, których bezkarnie nie wolno
cywilizacyjnych jest w znacznym stopniu
przehocryć,
wlrł,ołane sporywaniem zarffi]taj żywności,a tak:że,
*
tak zwane społeczeństwo ,,konsumpcyjne" ze
gwałtownym pogorszeniem się jakościśrodoswoją hipertrofią konsumpcji dóbr materialwiska Ęcia|udzi;
* nieograniczonego, często silnie degraduj ącego
nych, która odbywa się kosźem wartości
vły żsry ch, okre ślających j ako śćĘ cia, prowadzi
środowisko, narastania wielkich stref terenów
zurbanizowanych. Proces ten j est bezpośrednią
funkcją dynamicznego przyrostu ludnościowego, który demografowie określają

mianem,,eksplozji demografic znej" .
Rekapitulując te dramatyczne rozważania
można stwierdzić, że istnieją niestety z tendencją progresywnątrzy główne i ogólne przyczyny deterioracji środowiska ludzkiego
u schyłku obecnego stulecia:
1. szybki, o charakterze eksplozji, przyrostliczby ludnościświata,
2. rozwój procesów industrialnych i urbanizacyjnych, powodujący zajmowanie na cele
budownictwa przemysłowego i komunalno mieszkaniowego coraz nowych terenów dotąd
uĄtkowany ch przez rolnictwo lub leśnictwo,
3.rorwój nowych technik i technologii produkcji
gwahownie zwiększający z jednej strony - zapotrzebowanie na surowce i zasoby środowiska,
z drugiej natomiast - niszczący zanieczyszczający i degradujący stan zasobów prryrody
w skali niemożliwej dla ich dalszej reprodŃcji.
1o

*

w pogoni zarysŁjem, do równoczesnego, na skalę
dotąd niespotykaną mamofrawienia środków,
zasobów i energii ludzkiej. [a]

,,Konstruując" ekologiczną teorię wzrostu
z jej wariantami /ekologicznymil D, L.
Meadows oparł ją na wyjściolvych, czterech
podstawowych tezach:
l.wzrost gospodarcry obciąla środowisko w dwóch
kierunkach: wyczerpuje nieodnawialne zasoby
naturalne t obciĘa środowisko odpadami,
2 .zasoby naturalne, jak też zdo lno śćab s orpcyj na
środowiskadla odpadóW są ograniczone,
3.główne źródłodegradacji środowiska stanowi
systematycme naruszanie praw równowagi naturalnych ekosfer w wyniku Ąwiołowej, niekontrolowanej działalnościprodukcyj nej,
4.wykładniczy wzrost gospodarczy nie może
postępować w sposób nieograniczony. [4]
Jednym z ekologicznych wariantów wzrostu
jest wariant tzw. ,,dynamiki systemów", w którym wyodrębniono pięć głównych zmiennych,
takich jak: ludność,produkcja żywności, zasoCZASOPISMO TECHNICZI [E

by naturalne, produkcja przemysłowa i

i

nieodwracalny środowiska życia ludzi; nie
może degradować biosfery Ziemi i w końcu nieczyszczenie środowiska. [6]
musi racjonalnie godzić wymogi obiektywnych
Wzajemne zależnościtych pięciu czynników
ujęto w formie matematycznego modelu praw i procesów przyrody i ekonomii. [2]
W praktyce gospodarczej - ,,ekorozwój"
opisując go w ponad stu równaniacĘ prry konstrukcji których posłużonosię wiedzą z różmych v,y r aża,, ekopo l ityka", której wprowadze nie nie
możę istotnie i nieodwracalnie naruszać
dyscyplin naŃowych.
Generalnym wnioskiem wyprowadzonym środowiskażycia ludzi; nie moze degradować
z ptzęprowadzonych badań jest stwierdzenie, że biosfery Ziemi; i w końcu - musi racjonalnie
,, ... jeśliobecna tendencja wzrostu ludności godzić wymogi obiektywnych praw i procesów
świata, jak również stopa uprzemy-słowienia, przyrody i ekonomii.
Planowanie ekorozwoju i wdrażanie ekopolizanieczy szczenia, produkcj i żywno ści i vly czer pywania się zasobów na-turalnych nie ulegnie tyki należy opierać na takich kryteriach i komzmianie, granice rozwoju na naszej planecie pleksowych działaniach, które z jednej strony zostanąosiągnięte w okresie najbliżsrych stu lat. gwarantować będą niezbędny rozwój cywilizaPrawdopodobnym skutkiem tego będzie cyjny (techniczny i społeczny) konieczny
wpływowy i nie do opanowania, spadek później do realnego zabezpięczęnia potrzeb
materialnych i duchowych ludzi, z drugiej
zarówno liczby ludności świata,jak i produkcji
natomiast - szanować będzie wymagania
przemysłowej. [6]
środowiska określone pułapami i barierami
Zagrożenie istnienia, degradacja i dewastacja
środowiska w skali globalnej przybrały przy wyczerpywalności jego zasobów i walorów.
Kryzysowy stan środowiska w skali globalnej
końcu XX wieku, postać ostrego kryzysu skłaniając uczonych, praktyków gospodar- odczuwalny ostro w okręsie zbliZającego się
czych i polityków do sformułowania nowej przełomu dwóch stuleci - wymusza, obiektyfilozofii w zakresie kształtowania relacji wnie niejako nowe praktyczne działania
między rozwojem techniczno - gospodarczym i zachowania ludzi odgrywających w środowisku rolę nie tylko użytkowników lecz
a środowiskiem.
Fundamentem takiej filozofii powinna być równocześnie chroniących jego zasoby.
Dlatego ekopolityka wysuwa w tym obszarze
koniecznoś ć zharmonizowania działan techniczno - gospodarczych państw i społeczeństw cztery najważniejsze postulaty i kierunki
działań. Są nimi:
ze środowiskiem.
Zręby nowego myśleniai odpowiadające mu a) aktualnie i w najbliZszej przyszłości- bariera
poglądy pojawiły się na początku lat siedemśrodowiska będzie coraz bardziej odczuwalna
i stanie się jednym z czynnikow hamujących
dziesiątych obecnego stulecia w wysoko
wzrost gospodarczy;
rozwiniętych ekonomicznie krajach /USA,
b) formułując strategię rozwoju ekonomicznego
Japonia, nieco póżniej w krajach Zachodniej
powinno się współdziałać z przyrodą wykoEuropy/.
rzystując jej zasoby w sposób najbardziej
W badaniach i, konstruowanych modelach
właściwy,czyli taki, który gwarantuje
rozwoju publikowanych w szeregu pracach
osiągnięcie długoterminowych korzyści, nie
naukowych te poglądy, będące nową fllozoftą
zaśpodejmowanie i realizowanie celów
myślenia o relacjach pomiędzy gospodarką i jej
doraźnych i krótkoterminowych;
rozwojem a stanem i barierami środowiska c) ludzie - poznając mechanizmy i obiektywne
określono mianem,,ekorozwoju",
prawa r ządzące środowi skiem prry"rod ntcry m ,,Ekorozwój" to pożądany rozwój gospodarki,
muszą nauczyć się tego, jak zaspokajać swoje
który nie naruszał będzie w sposób istotny
CZASOPISMO TECHMCZNB

za-
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tów, a przez to zmiany (korzystne i nieinwazyjne) niektórych cech i walorów środo-

potrzeby z pełnym poszanowaniem możliwości, ograniczeń t barier .vqyznaczonych przez

środowisko;
d) strategia rozwoju gospodarczego musi być
tak skonstruowana, przeksztńcona i doskonalona, aby jej podstawowym celem i ogólnym
lecz bardzo ważnym kryterium, staĘ się wymogi ochrony środowiska, które aktualnie i w perspekfywie, nie §lko gwarantować będą istnienie samego środowiska, lecz i /wspomniano
już o Ęml zamożne egzystowanie całych narodów i państw. [2]
T

rzeba obecni

ej

ednocze śnie stwi erdz ić, że tak

generalnie sformułowane postulaty i kie-runki
działań, nie s ą tylko po gląd amt bądź utopij nymi
ży czeniami ekologów i przyrodników.
Są one surową koniecznością której zaniedbywanie, zlękceważenie lub odkładanie realizacji na bl iżej nieokre śloną pr zy szło ść,moze
zakończyć się dla ludzi totalną katastrofą.
Przyjmując określenie terminu,,środowisko"
w ujęciu najbardziej popularnym, jako
kompleks warunków, w których żyje
człowiek". t1] J. T, Winapenny trafnie
formułuje fundamentalne funkcje środowiska

jako:,,wspieranie procesów życiowych;
dostarczanie surowców

i energii

(zasoby
odnawialne i nieodnawialne) wykorzystanych
w procesach produkcyjnych i konsumpcji;
pochłanianie ubocznych skutków i produktów
działalnościspołecznej i gospodarczej
człowieka przęz glebę, wodę i powietrze". [10]
Wypełnianie tych funkcji jest możliwe tylko
w warunkach ręalizowanej polityki zachowania i ochrony wszystkich zasobów i walorów
środowiska,
Przy dzisiejszym stanie rozwoju techniczno gospodarczego i kulturze życta współczesnych
społeczeństw - działanie ludzi w stosunku do
środowiska spełniać musi trzy podstawowe
zadanta
* zadanie pierwsze to przeksźałcanie i rozwój
środowiska. DoDrzez dodawanie lbez skutków negatywnychl coraz to nowych elemen-
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wiska;
*

zadanie drusie to ochrona składowvch elemen-

tów środowiska naturalnego, jego cech i walorów przed ujemnymi skutkami zarówno
działalnościludzkiej, jak i negatywnymi
dzińaniami sił przyrodv /np. w postaci szkód
powodowanych przez katastroĘ, klęski żywiołowe. erozje itp.l;
wreszcie trzecie zadanie to rehabilitacja i odtwarzante składowych elementów i walorów
środowiska, które ulegĘ zniszczeniu, a których
przywrocenie jest uzasadnione wymogami
działania systemów środowisko!\ych oraz
potrzebami ludzi. [7l
Mądra i dalekowztoczna działalnoścczłowieka w środowisku powinna być obliczona
przede wszystkim na intensyfikację jego
*

funkcji podstawowych właśniepoprzez la
możę głównie/ pełne wypełnianie trzech

povłyższychzadań.
Początek lat osiemdziesiątych obecnego stulecia zaowocował sformułowaniem w naukach
ekonomicznych [8] dwóch nowych praw ekonomicznych: pierwszym jest prawo zwiększającego się zapotrzebowania na życiodajne dobra
środowiska przyrodni c ze go, zmieniaj ąc e zasadniczo jego konfigurację w zakresie głównych
funkcji środowiska; natomiast drugie prawo
doĘczy ekologicznej koniecznościodpowiednie go o grani czenia produkcj t, czylt o granic zonej
konsumpcji dóbr i walorów środowiska.
Konsekwencją logiczną wynikaj ącą z istoty
obu praw jest zachodząca zmiana w ogólnym
stosunku i w poglądach na środowisko i jego
zasoby.

Zmtanę tą wyraża odejścieod dominacji
problemów i nacisków w zakresie wykorzystania zasobów i walorów środowiska na rzecz
ich zachowania, pomnażania, a przede wszystkim - ochrony.
Bardzo zły stan środowiska przyrodntczego
w Polsce i najważniejsze zadania, które muszą

CZASOPISMO TECHNICZNB

być mozliwie szybko podjęte

-

precyzyjnie
,,Do najpilniej szych zadań należy : obnizenie
przedstawiono w ,,Protokóle Podzespołu d/s emisji S02 o co najmniej 50 oń, poprawa stanu
jakościwody rzek w Polsce, a szczegolnie
Ekologii Okrągłego Stołu" w 1989 roku.
We,,Wprowadzeniu" wymienionego doku- Wisły, do II klasy czystości,utylizacja powstających odpadów przemysło!\ych i komunalmentu stwierdzono, że ,,od szeregu lat obserwujemy pogorszenie się stanu środowiska nych oraz wprowadzanie ładu ekologicznego
przyrodniczego w Polsce, a tym samym, w zagospodarowaniu przestrzennym". [9]
Ekorozwój i ekopolityka stanowi na progu
warunków zdrowotnych społeczeństwa.
XXI wieku jedyne, racjonalne alternatywy,
Zagrożenie życla człowieka w Polsce na skutek
warunków środowiskovvych stało się jednym które ludzie muszą efektywnie podjąć i wdroz największych w świecie.Konsekwencje tego zyć kompleksowo w wysoce zdegradowanym
dotyczą \,y szczegolności warunków rozwoju iuż środowisku. Jego obecny stan słusznie
młodego pokolenia na obszarzę Górnego określa się jako głęboki kryzys o charakterze
globalnym. Ratowanie zntszczonego śroSląska i w innych obszarach ekologicznego
dowiska jest zadaniem niezwykle pilnym,
zagrożenta.
Ginące lasy, zanieczyszczone wody i powie- bowiem - jak powiedział kilka lat temu znany
trze, zatrute gleby, skazona zywność- obej- krakowski przyrodnik, botanik i leśnikprof. S.
mują coraz to większe obszary kraju. Myczkowski: ,,... przyroda możę obejśćsię
Pogłębiający się kryzys ekologiczny 'uqymaga bez ludzi, ludzie natomiast bez niei nieuchronnie zginą'. [5]
podjęcia radykalnych działań zaradczych. |9]
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USUWANIE zwlĄzKow BIoGENNYGH
Kriiger Sp.z o.o
Dlaczego?
Ludzie sąodpowiedzialni za odprowadzanie do
środowiska kilku miliardów ton azotu t fosforu
rocmie. Ta ogromna ilośćbiogenów dociera do
strumieni i rzek, do jezior, mórz t oceanów,
powodując gwahowny ronvój alg i wymieranie

Idea biologicznego usuwania substancji bio-

gennych
Podstawowa idea naturalnego usuwania biogenów jest następująca: amoniak usuwany jest
w wyniku działania bakteri i nitryfi kuj ących, które
w warunkach tlenowych zamlenlaJą go na
azotany. Azotany są z kolei usuwane w wyniku
fa,rny wodnej.
Chociaż nie wszystkie tereny narażonę są na działania bakterii denitryfikujących, które w wazanieczyszczenia w takim samym stopniu to ruŃach niedotlenienia zarrieniają go na wolny
azot. Fosfor zaśusuwany jest dzięki wykorzystaeutrofi zacja środowiska wodnego j est problemem,
który dotyc zy nas wszystkich. Naturalną konsek- niu bakterii przyswajających fosfor, których
wencją tego problemu jest coraz bardzi€1 rygo- selekcja i rozmnażanie prowadzone są w warunrystyczne ustawodawstwo dotyczącę ochrony kach beźlenowych. Bakterie te następnie, w warunkach dostępu tlenu, przyswaj aj ą fo s for zaw aĘ
środowiska. W dzisiejszych czasach, prry rozv,tażaniu budowy lub rozbudowy ocryszczalni ście- w ściekach.Dla procesów Ęch kluczowe zrlaczęków, zawsze naleĘ uwzględniać sprawę usuwania nie ma zapewnienie:
* odpowiednich warunków pracy,
substancji biogennych. Jeżeli weźmiemy ten
* dla odpowiednich bakterii,
aspekt pod uwagę juz w trakcie prac projekto* w odpowiednim czasie,
wych, to koszĘ wyjściowe będątylko o około 15Odpowiednie warunki pracy mikroorga20Yo wyższe, niż przy budowie tradycyjnych bionizmów
logicmych oczy szczalni ścieków.
Zwykle ściekisącharakteryzowane przy pomoJak?
jakto
cy takich parametrów, jak stężenię C|IZT, BZT,
Podobnie
mamiejsce wprzypadku innych
procesów biologicznych, usuwanie biogenów całkowitego azoht oraz całkowitego fosforu. Przy
opiera się na mikroorganizmach występujących r ozpv ażartiu skompl ikowanych procesów bi o1o giczny ch naleĘ również uwzględnić takie czynniki,
naturalnie w przyrodzie. Dzięki nowym technolojakzawańoścrozpuszczalnychiłatwousuwalnych
giom możl iwościwykorzystania tych organizmów
głównym
ich
CĘZT, inhibitorów w ściekach przemysłowych,
wciĘ wzrastają. Początkowo
zrniany parametrów temperatury oraz wartościpH
zadanięm było usuwanie zarńecryszczęń organicmych (BZT iCllzT),potem amoniaku, następnie w ciągu dnia. Tak szeroka charakterystyka ścieków
daje nam znacmie lepsze podstawy, zarówno
azotu, a wreszcie także fosforu. Aby móc sprostać
podwyzszonym wymaganiom koniecme jest za- jeżeli chodzi o opracowanie opĘmalnych projekpewnienie stałych waruŃów procesów oczy- tów oczyszczalni, jak i o zapewnienie praszczania, jako że nawet drobne zakłocenia mogą widłowych warunków ich eksploatacji.
w znaczny sposób wpływać na pracę oczyszczalni Odpowiednie bakterie
Bakterie dała nam natura. Dzięki ustaleniu
i jakośćodpływu. Z tego względu niezbędne jest
dokładnie zdefiniowanych warunków dla prostworzenie i zachowanie optymalnych warunków,
w których mikroorganizmy będą mogły wykony- cesów technologicznych w ocryszczalniach jewać swoją pracę. Wynika z tego jasno, że pełna steśmy w stanie dokonać selekcji rodzin bakterii,
które nadaj ą się szczególnie dobrze do postawwiedza na temat kontroli procesów biologicznych
ma fundamentalne znaczenie dla zapewnienia ionego przed nimi zadania. Podobnie jak każdy
gracz pełni konkretną rolę w druzynie, tak samo
efekywnego i stabilnego ocryszczania.
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Brr

1S?0 mgll

Zawiodna
Azot

amonały

Azot ogólny

Odpływ:

10-1§ rngć
1§"20 mg/l
2-4 mg/l
6-8 m§1l

BrT

Zawie*ina
Al§t §m§n§{yy
Auot€ólny
Fosfor

ogólny

<1S mg/l
<1§ mgll
<1 mgll
<§ m§ll
<2 mg/l

R2 - Rowy nrpowietrzan§

O§
KB

- Oaadnlk wtórny
- Xomora bgztlsnowa

Rys. 2

poszcze golne grupy bakteri i muszą współpracować ze sobąw procesie oczyszczania, aby dało ono

odpowiedni efekt. Przykładem użycta wyselekcjonowanych bakterii do realtzacjt określonegozadanla jest rozmnażanie bakterii
przyswajających fosfor w komorach beźlenovlych. Przykładem współpracy różnych grup bakterii jest oczyszczanie ścieków przemysłowych
zanie c zy szczony ch wi e l o ma r ó żny mi s ub stan cj ami, z wysokimi stężeniami soli i substancji toksycznych.
Odpowiedni czas
Procesy biologiczne są względnie czasochłonne, zatem właściweokreślenieczasu pracy
urządzeń ma zawsze duże znaczenie, Jest to
widocme szczegolnie wyrażnie w procesie biologicznego usuwania substancji biogennych.
Wydajnośćprocesu oczyszczania nie zwiększa się
przez zwykłe wydłużenieczasu zatrzymanta

ścieków: Oprocz konieczności zwiększenia
powierzchni oczyszczalnt i podwyzszonych
kosztów eksploatacyj nych, dłuzs ze czasy zatrzy -

mania mogą spowodowac niezamierzone uwalnianie fosforu z osadu oraz zmniejszyć wydajność
reakcji.
Czy są to procesy bardzo skomplikowane
Procesy biologiczne sąjak układanka z rł,ieloCZĄSOPISNIO

TECIiMCZNE

ma

zazębiającymt się elementamt. Zakład1,
usuwania substancji biogennych są w zasadzie
dośćproste w eksploatacji. Wymagają one jednak
dużej starannościi dokładnościze strony osób
obsługuj ących dla osiągnięcia op§malnego efektu. Dla funkcjonowania procesów technicznych
nie są niezb ędne zaaw anso\^/ane systemy kontro

l

i.

Należy jednak podkreślić,że biorąc pod uwagę
corazbardziej rygorystyczne wymogi w odniesieniu do odpływu z oczyszczalni oraz potrzebę
utrzymanta kosztów eksploatacji na niskim
poziomie, skomputeryzowany system kontroli
procesów oczyszczanta może przrynieśćw tym
zględzte znacznę bezpo średnie korzyśc i .
szczalnie - systemy wielofazowe
Juz we wczesnych latach 60łych Krńger lvybudował pierwszą oczyszczalnię opartą na rowach
napowietrznych. W ciągu następnych 15 lat podstawowa koncepcja rowu była przedmiotem
badań i ciągłego rozwoju, prowadząc w konsekwencji do stworzenia podwójnęgo rowu napowietrzanego łpu D (Rys.i). Procesy BIO-DENITRO, BIO-DENIPHO i TRIO N&P będące dalszym rozwinięciem technologii rowu D zostały
opracowane w latach siedemdziesiątych i są
stosowane obecnie na caĘm świecie.Oba systew

O czy

my pracują na zasadzię cyklicznych zmian
15

i

kierunku przepływu, oraz warunków w obu
zbiornikach (niedotlenienie/dostęp tlenu).

wersji D.

Zaletami oczyszczalni tego typu są niskie koszty
inwestycyjne, łatwośćobsługi i prostota urządzeń.
Ponieważ układem wyjściowymdla wszystkich
tych oczyszczalni jest podstawowy rów biologi-

jest dalsząrozbudową podstawowego układu D w celu osiągnięcia denitrfikacji. Obejmuje on dwa identyczne zbiomiki

Faea:

rozbudowy

łp

opracowania dwuzbiornikowej

DE, Bio-Denitro

Ęp Bio-Denitro

A

D

§l§-n§NlTR§
N - usuwanił BZT i niiryfikacirt

D§ - uguwnnie B3T i denitryfika*ja
§ - sadymtnxcja

Bl§-n§NlpH§
N - usuwanig

Bfi

inilryfkacja

DN - ueuwanie BZT ideniĘlikacja
§ - seĄmentacJa
P - usutArenie fosicru
A- tozxój bakterii akumuluJącyci fo*for

Czas: 1,5h

0.5h

0.§h

1,5h
Rys. 3

czny typu A, to budowa takiej oczyszczalni może
przebiegac etapowo, osiągając kolejne stopnie
oczyszczania (Rys. 2).
Typ A

Podstawową koncepcją rowu był rów A,
składający się z pojedynczego zbiornika lvyposazonego w arerator szczotkowy i komorę
wylotową w którym w kolejnych trzech fazach
pracy osiąga się: redukcję BZT i nitryfikcję,
sedymentację i odpływ ścieków oczyszczonych. Układ typu A jest najprostszą i
najbar dziej niezawodną możliwościąuzyskania
o czy szc zani a bi ol o gi c znę go . System ten zo stał
później zmodyfikowany stanowiąc podstawę do
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połączone ze sobą i wyposaźone w komorę
dopĘwową odpĘwową i aerator szczotkowy,
oraz wspólny osadnik wtórny. Zbiorniki pracują
przemienne w czterech fazach umożliwiając
redukcję BZT, nitryftkację i denitryfikację w poszczegolnych cyklach pracy. Uproszczony schemat pracy układów rowów biologicznych systemu
przedstawiono na (Rys. 3)

Ęp DE,

Bio-Denipho
W celu uzyskania redukcji fosforu w ściekach
układ DE rozbudowano do Ńładu Bio-Denipho.
W jego skład wchodządwa połączone zbiorniki
wyposażone w aeratory szczotkowe, komorę
dopływową i komorę odpływową oraz zbiomik
CZASOPISMO TECHNICZNE

beźlenowy umieszczony przed układem, oraz
osadnik wtómy. Zbiomiki pracują cyklicznie

uzyskując usuwanie BZT, nitryfikację, denitryfikację, oraz defosfatację. Rozwój bakterii akumulujących fosfor osiąga się w warunkach
beżlenowych panujących w zbiomiku wstępnym.
Pierwsza w Polsce oczyszczalnia Bio-Denipho
budowana jest obecnie w Działdowie (Rys 4).
Oczyszczalnia składać się będzie z: pompowni,
napowietrzanego piaskownika, oraz częścibiologicznej z komorą defosfatacji, dwoma rowami

i

osadnikami wtórnymi. Oczyszczalnia będzie
miała przepustowość 7000 m'/d i oczyszczać
będzie ściekizgodnie z Wmaganiami, które
zostaną wprowadzone w roku 2000. Obecnie
trwaj ą prace wykończeni owe, rozruch

anowany
jest na lato, a przekazanie do eksploatacji we
wrześniu tego roku.
Nutrients Removal - the paper present basics
p

l

of nutrients removal processes.

Oxidation
ditches advanced treatment processes Bio Denitho/Denipho are presented.
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KANAUZACJA GRAWITAGYJ NA MAŁYCH
sREDNlc
1. Wstęp

Kanaltzacja sanitarna jest hydrauliczną

w ciągu podłączenia obiektu, oraz

kanałów

ulicznych.
metodą transportu nieczystości powstałych w Osadnik gnilny zlokalizowany na parceli
gos-podarstw,ach domowych, obiektach obsługiwanego obiektu, przechwytuje ciała
użytecznościpublicznej i zakładach produk- stałe, częśczawiesiny, tłuszcze i substancje
cyjnych. Zastosowanie tej metody uza|eżntone pływające. W ten sposób sieć kanałów
jest od zużycta wody, umozliwiającej wyt- odprowadzających ściekinie musi spełniać
worzenie odp<lwiedniej siły unoszenia, przy warunków niezbędnych dla hydraulicznego
zachowaniu niezbędnych spadków.
transportu ciał stałych.
Nieczystości transportowane są w formie
Usunięcie z odprowadzanych ścieków
wleczonych po dnie ciał stałych, zawiesiny, kłopotl iwych c iał stałych, p ozw ala na zmntej sze tłuszczy, pian i ciał pływających, oraz nie prędkości przepływu ścieków, redukcję spadzwiązkow I ozpuszczonych. Tłuszczę oblepiaj ą kóu,, pracę pod ciśnieniem na dłuższych
ścianki przewodóq przyczyntając się w dużej odcinkach (rodzą długich syfonów), oraz na
mierze do zwiększenia oporów przepływu.
ogranlczenie głębokościwykopów i średnic
Niewielkie jednostkowe zużycia wody kanałów. Osadniki gni lne działająwyrównuj ąco,
leżące w granicach 20-80 dcm'/mk i dobę, zmntej szaląc maksymalne przepływy.
spowodowane jej niedostępnością ceną stopSystem ten po raz plerwszy został zasniem wyposażenia budynków w instalacje san- tosowany w Australii w latach 1960-tych i był
itarne, uniemożliwiają budorł,ę zbiorowych początkowo przeznaczony do odbioru ścieków
systemów odprowadzenia wód zużytych. z uprzednio wybudowanych nieszczelnych
Stan taki występuje m,i, w południowej osadników gnilnych, zlokalizowanych w gęsto
podgórskiej częściPolski, gdzie zaopatrzenie zabudowanych terenach na obrzeżach zurbaniskupionej i rozproszonej zabudowy wiejskiej, zowanych terenów Z czasem, ze względu na
oparte jest na ograniczonych zasobach wód
niższe koszty, system ten rozwinął się i do roku
gruntowych, występujących we fliszu niZu 1986 wybudowano ponad 80 tego typu
karpackim,
urządzeń, z ktorych największy obsługiwał
W przypadku rozproszonej zabudowy 4800 budynków. W USA pierwszy taki system
wiejskiej i w korzystnych warunkach hydro- został wybudowany w roku 1977, zaśz pogeologicznych, ściekimogą być odprowadzane czątkiem lat 1980-tych, eksploatowano ponad
do ziemt, poprzez indywidualne urządzenia 200 urządzeń.
oczyszczające, składające się z osadnika gnilnego i drenazu rozsączającego ściekiw grun- 2. Opis głównych elementów systemu. Rys.- Nr 1.
cie.
2.1. Osadniki gnilne Rys. Nr 2.

Występowanie gruntów nieprzepuszczalnych, wysoki poziom zwierciadła wody i mała
Objętośćosadników powinna zapewnić
powierzchnia działki, uniemozliwiają zas- ponad 24 godz. czas zatrzymanta, przy
tosowanie tej najtańszej metody odprowadzazałożeniu, iż 2l3 objętości osadnika zajęta jest
przez osad. Dla ochrony kanałów ulicznych od
nia ścieków.
S ystem kanalizacjt grawitacyj nej małyc h średnic
substancji pływających osadnik musi być
składa się z osadnika gnilnego zainstalowanego
wyposazony w przegrodę umieszczoną przed
18
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otworem odpływających ścieków, Fermentacja
osadów zmntejsza ich objętość.Osady
wywozone są z osadników obsługujących
budynki jednorodzinne co 7 lat, zaśz obiektów
usługowych co rok lub co pół roku. Osadnik
obniZa maksymalny odpływ o około 60%

ł.ys.

ków, studzienki konwencjonalnej kanaltzacji
sanitarnej lub do przepompowni ścieków.
Zlokalizowane są zwykle w chodniku lub
poboczu drogi. W przypadku konieczności

ominięcia nieprzewidzianych przeszkod,
dopuszczalne jest krzywoliniowe ułożenie

Typowy osadnik gnilny

Otlpłylt
Kożuth-tluszcre rpiany

W USA objętośćosadnika

kanałów w planie, . Jedynym ograntczeniem jest
obsługującego dom
jednorodzinny mieści się w przedziale 2,8-3,8 m3, w tym przypadku minimalny promień zgięcia
rury ustalony przez producenta. Tak więc
Osadniki wykoryłvane sąz poliestru zbrojonego
włóknem szklanym, z polietylenu HDPE, zaś odstępuje się tutaj od zasady prostolinijnoścl
przy pojemnościach powyżej 5,5 m' z żelbetu, kanału pomiędzy studzienkami t czyszczakami.
Osadnik gnilny musi być zlokalizowany w miej- Podobnie nie konieczne jest zachowanie jednolitego spadku między studzienkami, doscu dostępnym dla wozu asanizacyjnego,
puszczając odcinki pracujące pod ciśnieniem.
2.2. Podłączenie osadnika gnilnego do kanału Jedynym warunkiem jest tu zapewnienie
położenia linii ciśnienia ponizej wylotów
ulicznego,
p odłączeń. Pro fi l po dłużnykanału c harakte ry z u Stosuje się tu rury ztworzyw sńucznych o śre- je się płynnie zmieniającymi się spadkami.
dnicy 75- l50 mm. Czasami na odpływie montu- a kanał może być ułożonyrównolegle do te rtnt|
je się syfon.
Rys, Nr 3,

Ułatrł,ia ttl pokonywanie takich pfzcs,ulrrltl
terenowy,ch .iak potoki. jarr-. ciągi ktlmunlx.r
2.3. Kanały uliczne.
cyjne w wykopie. Zmniejsza się w ten sposób
Kanały te odprowadzają ściekiz poszczegól- ilośćrobót ziemnych. Minimalna średnica
nych osadników gnilnych do oczyszczalni ście- kanałów ulicznych wynosi 100 mm. Stosuje się
CZASOPISMO TECHNICZNIE

Rys. Nr 3 Elementy składowe kanalizacji grawitacyjnej małych średnic

/ł

Osodnik gnilny

Podlączenie

I

l

+
,

rury z tworzyw sńucznych, nvykle PCY bądź
HDPE. KanaĘ musząbyć ułożoneponiZej granicy zamarzania. Badania terenowe vłykaza-Ę, iZ
po wstępnym oczyszczeniu ścieków w osa-dniku
gnilnym utrzymanie prędkościw kanałach rzędu
0,15 m/sek zapęwnla ich samooczyszczanie
i usuwanie śluzowatychobrostów ścianek.
2.4. StudzieŃa i cryszczaki. Rys. Nr 3
Studzienka i cryszczaki zapewniają dostęp do
kanałów w czasie ich eksploatacji. Ponieważ
hydrauliczne płukanie kanałów jest zabiegiem
vrystarczającym dla ich oczyszczenia, stosowanie studzienek zostało ograniczone.
Studzienki są źródłem infiltracji i miejscem
dostępu ciał stĄch. StudzieŃi stosuje się tylko
na głównych połączeniach kanałów ulicznych.
Czyszczaki stosowane są przy drugorzędnych
połączeniach, zmianach średnicy kanałów lub
przy 7rnlanach kierunków w najwyżsrych punktach profili prąlkońcowkach. Rozstaw cryszczaków leży w granicach I20 - 300 m i zależy od
długościwęzy w zestawach do hydraulicznego
płukania kanałów.
CZASOPISMO TBCHNICZNB

2.5. Wen§lacje i odpowietrzenia.

Wentylacja służydo utrzymania ptzepływu o swobodnym zwierciadle ścieków.
Taką wentylację zapewntają indywidualne
podłączenia obiektów w punktach szczy-

towych profilu. W systemach gdzie występują
odcinki pracujące pod ciśnieniem,najwyższe
punkty w profilu kanałów muszą być wentylowane. Stosuje się też kombinacje czyszczaków z odpowietrzająco-napowietrzającymt
zaworami.
3. Eksploatacja.

zvqłkle zabiegt eksploatacyjne są ograniczone do usunięcia zablokowania odpływu z po-

dłączonych obiektów. Zablokowanie następuje
a osadnikiem gnilnym.
Czynno ścizapobiegaw cze pole gają na inspekcj i
i usuwaniu osadów z osadników gnilnych,
inspekcji i czyszczeniu kanałów ulicznych oraz
obsługi przepompowni ścieków w systemach
hybrydowych. Wiele duzych systemów eksploatowanych było przez 30 lat bez płukania

pomiędzy obiektem

zl

Rys. Nr 4. Szczegół czyszczaka

skrzynks

Łlisnr

Piciśdoń ź.lb.toły

]ftso^^

Podśypk. pi.§koFo-żwirowr

nur"

/

loo,

kanałów. Regularne przeglądy i płukania są niższe o 30 - 60 % w porównaniu do kosztów
za|ecane w przypadkach długich i płaskich klasycznej kanalizacji s anitarnej
odciŃów kanałów w których prędkościprzy
maksymalnym przepływie dobowym są niższe 5. Zastosowanie.
od 0,15 m/sek. Czasamizdarzały się zablokowaZastosowanie systemu kanalizacji grawitania przepływu wywołane elementami wprowadzonymi przy budowie kanału lub podłączaniu cyjnej małych średnicw przeważającej więknowego obiektu.
szościprzypadków miało miejsce prry kanalizacji istniejących wiejskich jednostek osiedleńczych. Szcze golnie znaczące oszczędnośc i
4. Koszty budowy.
osiągane są przy rozproszonej zabudowie.
Według danych amerykańskich największe W warunkach amerykańskich średniadługość
koszty ponoszone są na budowę kanałów kanałów na jedno prryłączenie wynosi 24 - 66 m.
W Polsce system ten powinien być między
ulicznych i osadników gnilnych. Wynoszą one
oń
kosztów całego systemu. Na innymi stosowany w przypadkach niskiego
średnio 50
budowę podłączeń wydaje się około 15 % zużycia wody, nie zapewniającego właściwych
prędkościdla hydraulicznego transportu ciał
kosztów systemu.
Szacuje się, iz koszty budowy tego systemu są stałych znajdujących się w ściekach.
.

Literatura:
] . Alternątive Wąstewater Collection Systems EPA Manuąl l99 ] r
2. Wastewąter Enginiering Treatment, Disposal, Rewse, Metcalf & Edwing Jnc. ]99]
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Jerry Duda

MALOWANE DZIEJE TECHNIKI
l KoMUNIKAGJI MlEJsKlEJ
Jedną z atrakcji Londynu są murale, czyli materiały ikonograficzne. Wykonanie pracy
obrazy o wielkiej powierzchni malowane na trwało prawie 6 miesięcy. Zużyto 1 tonę
różnych farb, l50 pędzli, 20 km taśmy, a co
ślepych ścianachbudyŃów , murach oddzielających tereny przemysłowe od ulic, a nawet najważniejsze ponad 4000 godzin pracy
na murach nowobudowanych obiektów. Te bezpośrednich wykonawców. Malowidło nosi
malo-widła o powierzchni przekraczającej tytuł ,,historia komunikacji miejskiej w Lyoniekiedy 1000 mz są pewną alternatywą dla nie", chociaż po prawdzie jest krótką historią
ponurych, odrapanych i nieestetycznych pła- techniki drugiej połowy XIX wieku, ujętej
szcryzn,jakich wiele było w mieście,i kreują w kontekście interesujących zdarzęń z tego
nowy wrazplastyczny miejsc, które wcześniej okresu. Namalowano bowiem na nim 200 osób,
z estetykąmiały niewiele wspólnego. Murale te w tym wiele znanych postaci z Ęcia pubbyły kontrowersyjnie przyjmowane przez licznego i kulturalnego, w scenerii charakmieszkańcow raz ze względu na zbyt realisty- terystycznej dla tamtego okresu. Jako ciekacznie przedstawiane tematy, innym razem za wostkę podano, że na malowidle (muralu)
zbyt nowocześnie. Realizm przeradzał się cza- przedstawionych zostało 2l typów środków
komunikacj i publicznej
sem w hiperrealizm czy ,, fantasĘcmy realtzm"
powstało dzieło, które możnanazwać edukagdy np. na płaskiej ścianiebudynku
namalowano zabudowę stwarzając złudzenię cyj nym, poniewaz j est niezwykle interesuj ącym
obrazu dalszej częścidzielnicy lub gdy potrak- sposobem prezentacji historii techniki. Ale nie
tylko. Ma ono zarazem wielkie walory plastytowano temat żartobliwie w postaci np. kurtyny
czne, a przez dostępnośćdla widza jest
zawieszanej na ścianie domu lfot. 1l. Po kilkunastu latach okazało się jednak, ze murale stały doskonałym wzorem upowszechnienia dziej ów
się interesującym elementem pejzażu miasta komunikacji i miasta. Atrybuty te spowodowały
przyjętym powszechnie jako udany ekspery- wielkie zainteresowanie młodzieży szkolnej
ment ożywiania plastycznego miasta i kto wie oraz turystów licznie odwiedzających Lyon.
czy już niedługo nie staną się ... zabytkiem jak Zadbano również o reklamę malowidła, którą
opisywany w nr 4195 ,,Spotkań z zabytkamt" uzyskano poprzez rozpropagowanie go na afiszach, kartkach pocztowych i kartkach z żyHundertwasserhaus z 1977 r.
Do najciekawszych murali zaliczane jest czeniami.
Proponuję krótką przechadzkę wzdłuż muru
malowidło znajdujące się na murze oddzielającym dawną ale i obecnie uzytkowaną przy ayenue Lacassagne /fot. 2l na którym
zaprezentowano historię techniki od 1859 r. do
zajezdnię autobusow ą przy Avenue Lacassagne
1990 w siedmiu obrazach.
w 3 dzielnicy Lyonu. Malowidło jest rzeczywiObraz l lfot. 3l. Przęnosimy się w jata 60.
ścieimponujące bo liczy ponad I20 m długości
i po-nad 7 m wysokości. Przygotowanie mal- XIX wieku do dzielnicy Lyonu St. Georges na
dworzec pierwszej kolejki linowej naziemnej
owidła wymagało współpracy pomysłodawców
przeznaczonej dla pasażerów Croix Paquet.
i wyko-nawcow z 300 osobami poszukującymi
CZASOPISMO TBCHNICZNB
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Obrazpodaje warunki Ąciamiejskiego. Na ulicach pojawili się sprzedawcy różnych drobiazgów, a takżę sprzedający gazety. Panie w krynolinach. Na murze dworca widoczne
znacznych rozmiarów aftsze, które wówczas
pojawiły się jako informacje i reklamy.
Wyraźnie można dojrzeć, że aftsze informują
o powołaniu przedsiębiorstwa omnibusów
i tramwajów w Lyonie /powstało w 1879 rl,
otaz pojawieniu się pisma satyrycznego
,,Chignol et Gnafron" W takiej scenerii
namalowano pierwsze statki parowe, omnibus
konny, którego pierwszą linię otwarto w Lyonie
w 1855 oraznajważniejsząrzecz - znajdującą
się w środku tego obrazu - a mianowicie platformę kolejki linowej do przewozv koni,
wózków i sprzedawców na Croix Rousse
lwzgórze wówczas dopiero zabudowywane obecnie dzielnica miasta/.
Obraz2lfot.4/. Okres od 1887 a 1895 r. Na
jednym z piękniejsrych placów miasta - plac

Bellecour - są muzykanci, sprzedawcy
balonów śpiewacy,a przede wszystkim teatr
Guignol, najpopularniejszy do dzisiaj teatr
marionetek. W dali na wzgórzu widać zbudowaną już katedrę de Fourvier l|872l, oraz

żelazną konstrukcję wieży zbudowanej przez
EifIla w 1893r. na kilka lat przed jego wieżą
paryską. Okres przedstawiany na obrazie to
także czas inwencji technicznej. Pierwsze loty
balonem kierowanym, pierwsze wzloty
,masryną cięższą od powietrza" braci Wright
oraz początek automobilizmu. Na obrazie jest
to mały samochód Dedion Bouton tzw vis a vis
z 1899 r. W komunikacji miejskiej był to
również okres wprowadzenia wielu nowości
technicznych. Pierwszy tramwaj elektryczny
w Lyonie z 1894 r, ale wcześniejtramwaj konny
z tak zvtanym imperiałem, nowośćnad nowoś-

ci czyli

tramwaj parowy nazwany ,Ld

Bouillotte" o zasięgu 18 km bez konieczności
,ładowania" pary.

Obraz 3 lfot.5/. Okres od 1895 do 1914 r.
Okres nazwany belle epoque, w którym zapanowała nowa moda gorsetóq cancana, wielCZASOPISMO TECHNICZ.IB

kich magazynów i bazarów, cyklistów i automobili. Obraz wypełniony róznymi środkami
transportu na tle unowocześnionego dworca
kolejowego Perrachę. To równiez epoka
tramwaju elektrycznego budowanego z dawnym imperiałem, czyli piętrowego, Okres ten
cechuje także osiągnięcia techniczne. Bracia
Lumiere w 1895 r. rozpoczynają wielkąprzygodę kina, Louis Berliet przelatuje nad
Kanałem La Manche oraz rozpoczyna
dzialalnośćfabryka Berliet. Wszystko ukazane
na obrazie także symbolicznie. Np. informacja
o braciach Lumiere podana jest na tramwaju, co
zresztąjest zgodne zprawdągdyż reklamę pierwszego pokazu filmu umieszczona na tramwaju.
Obraz 4 lfot.6/. Przedstawia okres 1914 do
1935 r, Głównymi motywami tego obrazu są
hale Tony Gamiera wybudowane z okazji wystawy światowej w I9I4 r., charakterystyczny
słup ogłoszeniowy oraz ogrodek kawiarniany.
Na ich tle nowy typ tramwaju elektrycznego)
pierwszy autobus na pneumatykach z 1924 r.
firmy Schneider, a nad nimi samolot Jean
Mermoza z 1930 r.
Obraz 5 /fot. 7l.To okres od 1935 do 1955 r.
Na głównym placu Terreaux przed Magistratem
kilka środków transportu miejskiego. Przede
wszystkim charakterystyczny autobus na gaz,
który był stosowany podczas wojny. Okres
wojny był czamym okresem dla komunikacji
miejskiej, a pózniejszy, to okres tramwajów.
Przedstawiony jest także trolejbus, zastosowany po raz pierwszy w 1935 r., a rekonstruowany wraz z siecią dopiero w 1947 r..
Zakładano, że Lyon będzie miastem trolejbusów W ciągu 6 lat planowano utworzyć 2I
linii, po których poruszałoby się 300 wozów.
W tle obrazu jest niebieski tramwaj, ostatni
w Lyonie, który został zlikwidowany w 1956 r,
Obraz 6 lfot. 8/. Przenosi nas w odległą
przeszłośćlat 1960 do 1970 z zabudową
blokową nowym zagospodarowaniem przestrzeni miejskiej oraz nowymi pojazdami takimi jak motorower, skuter, oraz najpopu25

larniejszymi autobusami Berliet

PH

180.

Citć de la Crćation. W ich koncepcji ta nowa

sztuka miasta pozwala poprawić komunikatywnośćmiejsca, zmienić na lepszy charakter
osobowe Renault 4
miasta, poprawić to co nazywa się jakością
i 12 CY,
Obtaz 7 lfot.9/. To dzieje najnowsze i wizja życia w mieście.
najbliżŚzej przyszłościczyli lata 1980 do 1990
Czy obrazy malowane z myślązachowanta
ich przez dłuższyczas w trudnych warunkach
/dla twórców obtazul. Metro otwarte w i978 r.
dogodne połączenia pomiędzy rożnymi środka- atmosferycznych mają mozliwośćstać się
mi transportu, nowe autobusy, oznakowanie na zabytkami tego nikt nie przewidywał, jeślijedtle nowego miasta z charakterystycznymi nak spełniają w okresie ich trwania funkcję
akcentami Lyonu np. budynkiem zwanym Le edukacyjną staną się zródłem inspiracji oraz
zainteresowania oglądających, to sądzę będzie
crayon /ołówek/.
Doszliśmydo końca muru, na którym już duży sukces autorów i pomysłodawców.
wymalowano historię techniki, a szczególnie Jest to bowiem niekonwencjonalny sposób
dzieje transportu, w tym głównie transpońu uczenia wrażliwościna technikę i jej historię.
Być może i w pejzażu krakowskich ulic momiejskiego w mieście.Malowidło robi duże
wrazenie na widzu i wciąga na tyle, że wraca żna byłoby zna|eźć szare, brzydkie ściany, na
się do niego analizując dokładniej te częścii te których dałoby się namalować chociaż troszkę
elerrtenty, które mogły ujśćuwadze przy pier- historii techniki tak mało rozumianej i tak mało
wszym oglądaniu.
znanej. Pomysł jest jak widać stary, ale od
Twórcami tego dziełą jak i wielu innych tego czegoż inwencja twórców, którzy mogą nadać
typu na terenie Lyonu była grupa ludzi różnych sprawie nowy wymiar.
zawodów w tym architektów, urbanistów,
socjologów, plastyków, którzy przyjęli nazwę Fotografie l - 9 Jerzy Duda

Uwidocznione są także popularne samochody

Komunikaty
z ŻaroBNEJ KARTY
Co pewien czas redakcja zamieszcza żalobne komunikaty. Dziśinformujemy o odejściu
z szeregów na§zego Towarzystwa Kol. Kol.

Datka

prof. dr hab. inż. Stanisław
b. z-ca przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego
mgr inż, Zbigniew
b. przewodniczący Komisj i Lustracyjnej
mgr tnż. arch. Tadeusz
b. z-ca członka Sądu Koleżeńskiego

Klewar

Maćkowski

18.04.1996 rok
31.03.1997 rok

01.03.|997 rok

Żegnamy ich z głębokim żalem i pełną świadomościąstraty jaką poniosło Towarzystwo.

Zarząd K.T.T.
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W

łm wydaniu

naszego czasopisma rozpoczynamy druk cyklu artykułóq

które będą przedstawiać życiorysy profesorów Politechniki Lwowskiej.
Straciliśmypolski Lwów ale tego, co dał On dla nauki polskiej i kultury nikt

nam odebrać nie może. Pochylamy czoła przed lwowskimi uczonymi, oby
stanowili wzór godny naśladowania dla Ich następców

LWoWsKlE BloGRAFlE

Prol. dr

lrl. nA[$Yilllnr

ilARGELI THULIIE

(l858-1s9}

Nasz cykl tozpocrynamy od wspomnień o jednym z najuybitniejszych uczonych pracującym na
Wydziale InĄnierii Lądowej i Wodnej, ponad 60 lat. Pragniemy, aby na łamy naszego pisma wróciło
nazwisko Tego, który w latach 1884 do 1889 był naczelnym redaktorem CzasopismaTecl'nicznego,
wychodzącego w tamtych czasach na przemian we Lwowie i w Krakowie.

M. Thullie był na Politechnice Lwowskiej postacią cieszącąsię jak największym szacunklem za
swąpatrio§cznąo wysokiej moralnościpostawę orazduĘmuznaniem zaprace naukowe zdziędzin
mostownictwa i żelbetu.
Ale oddajmy głos J. Nechay'owi, który w oficjalnej publikacji Kongresu Nauki Polskiej I 1 i pisze:
,,Zasłyn$ więc Lwów jako kolebka żelbetnictwa nie tylko w Małopolsce, ale i poza jej granicami"
i dalej "Równolegle zrozwojem budownictwa żelbetonowego rozwijała się nauka o żelbecie w murach Politechniki dzięki licznym pracom teoretycznym i doświadczalnym dr. inż. Maksymiliana
Thulliego, profesora sta§ki i budowy mostów.
CZASOPISMO TECHIVICZNE

M. Thullie urodził się 16 sĘcznia 1853 r,,we Lwowie, i ztym miastem było związane całe Jego
Ęcie, nauka w gimnazjum, studia na Politechnice i póżniejsza w niej praca, z wyjątkiem krótkich

pobytów na studiach w Politechnice Wiedeńskiej oraz przy budowie mostu na Serecie w Paszkanach
w Rumunii. Po.uzyskaniu stopnia doktora i habilitacji na Politechnice Lwowskiej w 1878 roku
rozpoczS,jako tzw. docent prywatny, wykłady z mechaniki ,,budowniczej" a po otrzymaniu tytułu
profesora nadzvlyczajnego w 1888 r. objął kierownictwo nowoutworzonej Katedry Inżynierii III.
Prowadził wykłady statyki budowli i budowy mostów W 1893 r. uzyskał Ętułprofesoru zwczaJnego. W latach 1891 do 1894 był dziekanem Wydziału InĄnierii Lądowej i Wodnej. W 1894/95
został rektorem Politechniki Lwowskiej.
W latach 1896 do 1898 był dziekanem, a w l910/l1 r. powtórnie rektorem. Od roku 1906 f,rguruje w sprawozdaniach uczelni, jako kierownik Katedry Budowy Mostów
W 1914 roku,,Kolegium profesorów powołałonadzwyczajnąkomisję, na której czele stanął prof.
M. Thullie z zadaniem zabezpieczenia i ochrony całościmienia uczelni." I 2 I Po zajęciu Lwowa

przez armię rosyjską,, zamknięto wszystkie polskie szkoły, łącznie ze SzkołąPolitechniczną.
Z wielkim poświęceniempilnował jej obiektów prof. M. Thullie ." I2I.
W roku 1922 M. Thullie był promotorem i laudantem doktoratu h. c. , który przyznano
Marszałkowi Ferdynandowi Fochowi.
M. Thullie został mianowany w 1925 roku profesorem honorowym Politechniki Lwowskiej
w związku z przeniesieniem Go w stan spoczyŃu. W 1920 roku uzyskał Ęrruł dr h.c. Politechniki
Warszawskiej w uznaniu zasług przy jej tworzeniu. Był załoĘcielem i pierwszym prezesem utworzonej w Warszawie Akademii Nauk Technicznych. W 1936 r. został odznaczony Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski ,,za wybitne zasługi na polu nauki i wychowania
młodzieżyw duchu patriotycznym". Był członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa
Politechnicznego i Polskiego Związku Jnżynierów Budownictwa. Zmarł w dniu wybuchu II wojny
światowej 1 września 1939 r.
Prace naukowo - badawcze. M. Thullie opublikowń: 22 podręczniki z dziedziny teorii i budowy
mostów oraz sta§ki konstrukcji żelbetowych. Nazwisko Jego związńo się jak najściślejz rozwojem
żelbetnictwa. I 1 I Na wyróżnienie zasługująjego prace dotyczące: rozkładu naprężeńw belkach zginanych, jak również naprężeń ścinających,kwestia trzeciej fazy w belce zginanej. W monografii,
wydanej w 1949 roku w sfulecie żelbetu, ,,figuruje wśród pionierów żelbetnictwa nazwisko: Von
Thullie (Allemagne) z wymienieniem osiągnięć: Methode de calcul des poutres en beton arme".
Był elegancki i uprzejmy wobec studentów. Egzamin u Niego był rozmową którąprowadził, przechodząc od tematu ogólnego do szczegółów konstrukcyjnych. Miałem możnośćstwierdzenia tego
osobiście w trakcie dyplomowego egzaminu w roku 1932, w czasie którego był egzaminatorem
z tęorii i budowy mostów.

Bronisław Kopyciński
Rihliogrołia:
1.] Prof. inż. Jerzy Nechay Początki żelbetuw Polsce, odbitka z tomu IV Studiów i materiałów
z dziejów nauki polskiej, W-wa 1956 r. PWN.
2] Zbysław Popławskim Dzieje Politechniki Lwowskiej ]844 - 1945, 1992 Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków.
3.] Komitet redakcyjny: J. Bobierski, S. Brzozowski, K. Dyba, Z. Popławski, J. Schroedeą
R. Szewalski, (przewodniczący), J. Węgierski. Politechnika Lwowska ]844 - 1945, Wyd,
Politechnika Wrocławska, Wrocław 1993 r.
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Prof. dr lnż. Maksymilian Tytus Huber
(1872-1950)
Nazwisko M. Hubera jest trwale zapisane w skali światowejw naukach mechaniki teoretycznej.
Nie ma v"yższej szkoĘ technicznej, w której student nie słyszałby na wykładach o jego osiągnięciach w tĄ dziedzinie, zwłaszcza tych, które prowadzą do zastosowań praktycznych. W czerwcu
1948 r., a więc około i5 miesięcy przed śmierciąopublikował w naszym piśmie dwa artykuŁy ,,O
prostym technicznie ważnym przypadku drgań skrętnych", oraz,,Błędnośćpodstaw teorii O. Mohra
z I. 1900, dĘącej do ustalenia kryteriów wytrzymałościowychdla materiałów izotropowych'.
Niestety nie dane nam było pożegnać go na łamach Czasopisma Technicznego, gdyż zostało ono
zlikwidowane ptzez totalitamą władzę, narzuconąw tym czasię Polsce.

M. Huber urodzlł się w Krościenku nad Dunajcem 4 stycznia 1972 r. W 1889 ukończył t zdał

maturę w gimnazjum typu klasycznego we Lwowie, a w paździemlku tego roku rozpoczął studia na
Wydziale Inźynierii Politechniki Lwowskiej, W 1890 r., a więc jako student drugiego roku studiów

publikuje w Czasopiśmie Technicznym we Lwowie swą pierwszą pracę ,,Prosta konstrukcja hiperboli" i nieco później ,,Notły wykreślnysposób Wznaczania momentów bezwładnośt:ifigur
płaskich". W 1894 r., zostaje asystentem w Katedrze Budowy Dróg i Kolei Żelaznych, Po roku musi
przerwac pracę na Uczelni, zostaje powołany do słuzby wojskowej przęz władzę austriackie. W latach 1896197 studiuje, jako stypendysta , matema§kę rłyzszą i astronomię w Uniwersytecie
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Berlińskim i dopiero w 1898 wraca na Politechnikę, obejmuje posadę asystenta w Katedrze
Matematyki. W 1904 r. uzyskuje tytuł doktora nauk technicznych i publikuje w Czasopiśmie
Technicznym pracę pt. ,,Właściwapraca odkształcenia jako miara wltężenia materiału". Uzasadnił
w tej pracy hipotezę energii odkształcenia postaciowego i warunek osiągnięcia granicy plasĘczności. Hipoteza ta jest znana i wykorzystylvana w dalszych pracach naukowych na całym świecie pod
nazwąhipoteza Hubera-Mi sesa,
W 1906 r. M. Huber rozpoczfl wykłady mechaniki ogólnej w Politechnice Lwowskiej, w 1908
roku dostaje nominację profesora. kierownika nowoutworzonej Katedry Mechaniki Technicznej.
Bierze aktywny udział w pracach organizacyjnych Politechniki jako dziekan Wydziału Inzynierii
r.v latach 19|0lI1 i 191IlI2.W I9I4 t. został wybrany rektorem, jednak jego działalnośćna Ęm
stanowisku została ptzetutana przez wybuch I wojny światowej. Wcielon1,, do armii austriackiej
dostaje się do niewoli rosyjskiej. W niervoli kont_vnuował srvąpracę naukową rłykorzystując swoje
znajomości zprof. S. P. Tomoszenką. Trzeba tu podkreślic, że ówczesne władze rosyjskie v,r,vraziły
na to zgodę , uznając wysoką pozycję naukową w skali światowejM. Hubera.
Po powrocie vl l918 r, do Lwowa bierze udział w pracach nad clrganizacją szkolnictwa wyższego
oraz nauki polskiej. W 1920 r. został członkiem założycielskim Akademii Nauk Technicznych

;Tn*X;ffi:JT,j,^,iiiiii'fttorem

politechniki Lwowskiej. w czasie jego kadencj,oo,o,stał i ukonstytuował się, z rektorem na cze|e, społeczny Komitet Budowy II Domu Techników.
Bardzo szybko bo juz w roku 1922 uzyskano na własnośćteren przy ul. Abrahamowiczów pod
budowę domu i rozpoczęto pracę zatrudniając obok sił kwalifikowanych studenckie druzyn1,
robocze. W czasie rektoratu M. Hubera utworzono novvy wydział, mianowicie Wydział Ogóln1.,,
mający na celu kształcenie nauczycieli dla średnich szkół technicznych.
Z dnięm 1 kwietnia 1928 r. M. Huber objął na zaproszenie Senatu Politechniki Warszawskiej
Katedrę Mechaniki II na tej Uczelni. Do wybuchu Powstaniaprzebywał w Warszawie, a od 1944 r.
w Zakopanem gdzie prowadzi tajne nauczanie w Ekspozyturze Politechniki Warszawskiej. W 1949
r, utworzono specjalnie dla niego Katedrę Wyższych Zagadnteń Mechaniki Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie. Zmarł w listopadzie 1950 roku,
Do najwazniejszych osiągnięć M. Hubera należą: powyżej podana hipoteza energii odkształcania
postaciowego oraz zagadnieniaztęoril zglnantapłytanizotropowych. Na ten temat ukazały się dwie
jego monografie: ,,Teoria płyt prostokątnie-różnokierunkowychwrazztęchaicznvmi zastosowaniami" (Lrł,ów 192l,ż49 stron) orazw języku niemieckim ,,Problemy statyczno techniczne waznych
płyt ortotropowych". Inne jego prace dotyczyły teorii spręzystości,statecznościukładólł
sprężystych, teorii konstrukcji, zagadnień naprężeń cieplnych, konstrukcji lotniczych, słownictrł,a
technicznego...,,Był człowiekiem o wielkiej pasji polemicznej, nonsensy naukowe tępił wszędzie,
gdzie tylko je zauważył" [1]. Przykładem tego może być jego polemika na łamach Krakowskiego
Czasopisma Technicznego (Nr ll-12l47 i 1-2148), Był twórcąpolskiej szkoły wyższych problemórł,
mechaniki.

Bronisław Kopyciński

Bihliogrdia:

1. Zb. S. Olęsiak ,,Maksymilian Tytus Huber i Włodzimierz Trzywdar Burzyński - Wielcy Mechanicy Politechniki
Lwowskiej". MateriaĘ Konferencji naukorł,ej ,,Politechnika Lwowska Macierz Polskich Politechnik 2 Wrocław 2526 wrzęśnia 1995 r.
2. Zb. Popławski ,,Dzieje Politechniki Lwowskiej 1844-1945". Ossolineum Wrocław - Warszawa - Kraków 1922 r.
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Bo strze7[a jaĘźreruicy w oĘu.
W szynef u6ra[i z guzami
6{yszczqcy Ęara6in mu da{i i sza6[ę do 6ofuł,
a Ęećy już umia{ strzefać do ce{u
w óój go posfa[i jaĘo innycftwie[u.
Eo Car taĘĘaza[, taĘa CarsĘa wo[a.
Carowi Ęaż{y jest fuwą swoje d{użny,
co lego czyja o|cńodzi niedofa,
Ęto Zyie lemu musi óyć ustużny,
Eo Car mlr prauo używać |atoga
a wsze{Ęa u{alza od tsoga.
Poszed{, tzy tnntĘi o6[a{y go ńojruie
{zy utraconej na zausze pociecńy,
ói{ się, jaĘ?o{aĘsię 6ije na wojnie
cńoć nie za swoje przysz{o cierpieć grzecńy
i nie swojego znosić tru{ ciężaru,
trulaf, |owiem Pofafrnie zdradzi sztandaru,
I nie trwoży{! Bo Ęu[e ni groty
a że wa[eczny 6y{ nieustraszony,
sam Car mu za to przlpią{ trcdaf z{oty,
Car fuói Ęiedy żo{nierz jest szafony
góy się nie tęKa wrażenia oręża,
na szańcu patrząc w śmierć,zwycięża.
Ąa wojnie śmierćwszędzic mn swoje wendety,
tgm śmierćsię w Ęażdym mi{uje źo{nierzu,
i on padf rann! u wa[ce rua óagrtety,
moc nie pomog{a zaĘfęta u szfolp[erzu,
Ętóra go mia{a ocńraniać o{ Ęu[i
i nie pomog{y mod[itwy Matu[i,
Podnieśfigo z klwawej poście[i
z niczyicń oczu nie pad{a fza ża[u,
gwiazćy poftafiy tytĘo, Ęiedy w 6ie[i
śmierćprzysz{a zamĘnąć lttu ocz! w szpita[u.
I Ęiedy Potetfl tę garstĘę popiatu
co

u)rzucorul nocą do wspó{nego do{u.

I niĘt nie czytaf tej Ęsiegi cierpienia

prócz jednej MatĘi,
6o tę tyfĘo Ona zrozumieć może

tzy jej i wstcfrnienia.

KJo nie zna 6ó[u rolzqcego {ona
tert nie zrozumie jaĘwie[e się Ęryje
rozpacz! w sfouacń - MatĘo syn nie żyje.
Wiersz zapamiętany z młodzieńczych lat:
zapisał inż. arch. Stanisław Krug
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