
�INŻYNIERIA�MORSKA�I�GEOTECHNIKA,�nr�6/2014616

Profesor Eugeniusz Dembic-
ki urodził się 18 grudnia 1929 
roku w Wielkich Walichnowach, 
w województwie pomorskim. Oj-
ciec Profesora był urzędnikiem 
państwowym, delegowanym przez 
wojewodę pomorskiego w Toruniu 
i pracującym jako wójt komisarycz-
ny w gminie Wielkie Walichnowy.

Do 1939 roku ukończył trzy 
klasy szkoły powszechnej. W cza-
sie okupacji uczestniczył w tajnych 

kompletach nauczania. Po zakończeniu wojny, w 1948 roku, 
uzyskał małą maturę, a w 1950 roku w Pierwszym Liceum 
i Gimnazjum w Gdańsku w klasie matematyczno-fizycznej – 
świadectwo dojrzałości z dyplomem przodownika nauki, upo-
ważniającym do wstępu na wyższą uczelnię bez zdawania eg-
zaminu wstępnego.

Pomimo zdeterminowanych zainteresowań uniwersyteckimi 
studiami z matematyki, ze względu na tradycję rodzinną (dzia-
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dek miał zakład budowlany, a ojciec po wojnie pracował w bu-
downictwie) wybrał studia wyższe na ówczesnym Wydziale 
Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Gdańskiej, uzyskując 
w 1953 roku dyplom inżyniera, a następnie w 1956 roku magi-
stra inżyniera w specjalności konstrukcje budowlane. Jednocze-
śnie z podjęciem studiów magisterskich, w 1953 roku rozpoczął 
pracę dydaktyczno-naukową w Pierwszej Katedrze Matematyki 
Politechniki Gdańskiej, kierowanej przez prof. Wacława Pawel-
skiego, na stanowisku młodszego, a następnie starszego asysten-
ta.

Trzyletnia praca w Katedrze Matematyki umożliwiła Pro-
fesorowi ugruntowanie wiedzy z matematyki (którą był ciągle 
zaineresowany) i jej zastosowaniem w różnych dyscyplinach 
nauki (budownictwie, elektryczności, elektronice).

W 1956 roku prof. Stanisław Hueckel, ówczesny rektor 
Politechniki Gdańskiej i kierownik Katedry Fundamentowania 
zwrócił się z prośbą do prof. Wacława Pawelskiego, kierownika 
pierwszej Katedry Matematyki o poleceniu jednego ze swoich 
asystentów do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w ów-
czesnej Katedrze Fundamentowania na Wydziale Budownictwa 
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Wodnego Politechniki Gdańskiej. Wybór padł na ówczesnego 
magistra inżyniera Eugeniusza Dembickiego, który po przejściu 
do Katedry Fundamentowania zajął się zastosowaniem metod 
matematycznych w szeroko rozumianej geotechnice oraz bu-
downictwie morskim, pełnomorskim i stoczniowym.

Ponieważ całość wszechstronnych dokonań i osiągnięć 
Profesora, a szczególnie dokonań i osiągnięć w zakresie geo-
techniki, przedstawiłem szczegółowo w czasopiśmie Inżynieria 
Morska i Geotechnika (IMiG) nr 6/2009 w rubryce Zasłużeni 
geotechnicy, w dalszej części przedstawię wyłącznie działal-
ność, dokonania i osiągnięcia prof. Eugeniusza Dembickiego 
w zakresie hydrotechniki morskiej, uwypuklając kolejno osią-
gnięcia dydaktyczne, naukowe, naukowo-inżynierskie i organi-
zacyjno-redakcyjne.

Prof. Eugeniusz Dembicki od 1966 roku pracował jako na-
uczyciel akademicki na stanowisku docenta w ówczesnej Kate-
drze Fundamentowania, prowadząc dla specjalności budownic-
two morskie wykłady z fundamentowania, z portowych budowli 
hydrotechnicznych i dynamiki morza oraz prace dyplomowe 
magisterskie z budownictwa morskiego, a w późniejszym cza-
sie wykłady z fundamentowania budowli morskich i stateczno-
ści budowli morskich oraz seminaria naukowe z teorii stanów 
granicznych dla pracowników naukowych Zakładu Mechaniki 
Podłoża Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku 
i Katedry Fundamentowania Wydziału Budownictwa Wodnego 
Politechniki Gdańskiej, przygotowujące tych pracowników do 
uzyskania stopni naukowych doktora nauk technicznych w dys-
cyplinie budownictwo, w specjalnościach budownictwo mor-
skie oraz geotechnika.

Zagraniczna działalność dydaktyczna Profesora w zakresie 
hydrotechniki morskiej obejmował głównie wykłady prowadzo-
ne na uczelniach zagranicznych w ramach nominacji na pracow-
nika etatowego (na stanowisko profesora) we Francji (Uniwer-
sytety w Grenoble, Hawrze, Poitiers, Nantes, Lyonie) oraz na 
Uniwersytecie Wollongong w Australii, w Niemczech (Kassel), 
a także wykłady na zaproszenie indywidualne w uniwersytetach 
w Kanadzie (Halifax), Chorwacji (Zagrzeb), Holandii (Delft), 
Niemczech (Aachen i Monachium) i Chinach (Tian-Jin).

W trakcie 51-letniej pracy dydaktycznej w Politechnice 
Gdańskiej jako nauczyciel akademicki wykształcił:

 – liczną kadrę inżynierską,
 – liczną kadrę naukową

przede wszystkim w Polsce, ale także za granicą: we Francji, 
Niemczech, Holandii, Kanadzie i Australii w dyscyplinie bu-
downictwo i w specjalności budownictwo morskie.

Świadczy o tym między innymi:
 – promotorstwo kilkuset dyplomowych prac magisterskich 

związanych bezpośrednio z hydrotechniką,
 – promotorstwo kilkudziesięciu prac doktorskich,
 – konsultowanie kilkudziesięciu prac habilitacyj-

nych,
 – recenzowanie kilkudziesięciu prac doktorskich i kilku-

dziesięciu prac habilitacyjnych.
Z przyjemnością i satysfakcją pragnę dodać, że również 

w moim przypadku, jako absolwenta Wydziału Budownic-
twa z 1966 roku w specjalności budownictwo morskie mam 

w indeksie własnoręczne wpisy ocen i podpisy Pana Profesora 
z przedmiotów Fundamentowanie i Portowe Budowle Hydro-
techniczne oraz z egzaminu dyplomowego magisterskiego, a na 
dyplomie doktorskim podpisy Pana Profesora jako Promotora 
i Dyrektora Instytutu na prawach Wydziału.

Do osiągnięć naukowych Profesora należy zaliczyć przede 
wszystkim wiedzę z zakresu hydrotechniki morskiej przekazaną 
na piśmie łącznie w około 95 publikacjach, a w tym w 6 książ-
kach wydanych w Polsce (2) oraz w Holandii, Francji, Rosji 
i Chinach. Należą do nich:

1. Dembicki E., Tejchman A.: Wybrane zagadnienia fun-
damentowania budowli hydrotechnicznych. Wyd.: Pań-
stwowe Wydawnictwo Naukowe, wydanie I 1974, wyda-
nie II, zmienione i uzupełnione 1981,

2. Dembicki E.: Izbrannyje problemy fundamienstrojenia 
gidrotiechniczeskich soorużenij. Wyd.: Transport, Mo-
skwa, 1981,

3. Dembicki E.: Zagadnienia geotechniczne budowli mor-
skich. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk, 1987,

4. Dembicki E.: Les constructions maritimes. Wyd.: Institut 
des Sciences Appliquées (INSA), Lyon, 1991,

5. Geomechanics and Water Engineering in Environmental 
Management (praca zbiorowa pod redakcją R. N. Chow-
dhury). Wyd.: A. A. Balkena, Holandia, 1992,

6. Dembicki E.: Wybrane zagadnienia fundamentowania 
budowli hydrotechnicznych. Wydanie chińskie. Wyd. 
Uniwersytet w Tian-Jin, 1997.

Drugim rodzajem osiągnięć naukowych jest kształcenie 
i rozwój młodej kadry hydrotechników morskich oraz stworze-
nie własnej szkoły naukowej w tym zakresie. Szczegóły opisano 
wcześniej w części dotyczącej dydaktyki.

Należy dodać, że kilka osób z tej szkoły jest obecnie profe-
sorami tytularnymi, profesorami uczelnianymi lub ma stopnie 
doktora habilitowanego, a szereg innych osób zajmowało lub 
zajmuje kierownicze stanowiska w krajowych i zagranicznych 
biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych, 
instytucjach państwowych i samorządowych lub stowarzysze-
niach naukowych, a nawet w dyplomacji we Francji.

Prof. Eugeniusz Dembicki był wieloletnim członkiem Ko-
mitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Przewodniczącym 
Sekcji Mechaniki Gruntów i Fundamentowania oraz Skał, 
członkiem sekcji Konstrukcji Hydrotechnicznych oraz człon-
kiem Komitetu Badań Morza i Komisji Techniki Morskiej, ści-
śle współpracował z Instytutem Budownictwa Wodnego PAN 
i z Instytutem Morskim w Gdańsku, pełniąc między innymi 
przez wiele lat funkcję Przewodniczącego Rad Naukowych tych 
Instytutów.

Był także wieloletnim członkiem Hafenbautechnische Ges-
sellschaft w Niemczech i Engineering Committee on Oceanic 
Resources International.

Osiągnięcia naukowo-inżynierskie to również ważny zakres 
działalności Profesora rozpoczętej już w 1963 roku.

W istniejącym przy ówczesnej Katedrze Fundamentowa-
nia Zakładzie usługowym z zakresu projektowania, ekspertyz 
naukowo-technicznych i opracowań studialnych prowadzono 
szeroką działalność na usługi Biur Projektowych (np. Projmors 
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i Bimor) w Gdańsku i Szczecinie, Urzędów Morskich w Gdań-
sku, Koszalinie (Słupsku) i Szczecinie, stoczni produkcyjnych 
i remontowych w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie, Zarządów Por-
tów w Elblągu, Gdańsku, Kołobrzegu i Szczecinie – Świnouj-
ściu, Marynarki Wojennej obejmującej konstrukcje portowe 
i stoczniowe w Gdyni i w Świnoujściu, a także w portach rzecz-
nych wzdłuż Wisły.

Do najważniejszych opracowań z udziałem Profesora nale-
żały prace projektowe, koncepcyjne, badawcze i eksperckie:

 – projekt pochylni (slipu) w Porcie Wojennym w Świno-
ujściu,

 – projekt i badania modelowe oraz nadzór na realizację za-
tapianej drewnianej tratwy do badań magnetyzmu okrę-
tów dla Marynarki Wojennej w Gdyni,

 – projekt budowy stacji pomiarowych magnetyzmem okrę-
tów wzdłuż Wybrzeża Polskiego dla Marynarki Wojen-
nej w Gdyni,

 – badanie stateczności pochylni w Stoczni Szczecińskiej 
(pochylnia Wulkan), nabrzeży, torów poddźwigowych, 
nabrzeży w Porcie Szczecin,

 – koncepcja budowy pierwszego suchego doku w stoczni 
w Gdyni oraz udział w pracach badawczych i wykonaw-
czych w czasie jego budowy,

 – udział w opracowaniach eksperckich dotyczących bu-
dowli morskich (nabrzeży i falochronu) w Porcie Koło-
brzeg,

 – prace badawcze i eksperckie dotyczące ochrony brzegów 
w Jastrzębiej Górze i na Półwyspie Helskim,

 – prace badawcze i eksperckie dotyczące nabrzeży w Por-
cie Gdańsk, Stoczni Remontowej w Gdańsku i w Porcie 
Gdynia,

 – udział w pracach projektowo-badawczych budowli (na-
brzeży, falochronu i zagęszczaniu gruntów spoistych me-
todą mikrowybuchów pod place składowe rudy) Portu 
Północnego w Gdańsku (Nagroda Zespołowa Ministra 
Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej w 1978 
roku),

 – kierowanie pracami badawczymi i eksperckimi przy 
budowie, rozbudowie i eksploatacji budowli morskich 
w Naftoporcie w Gdańsku,

 – kierowanie pracami koncepcyjno-badawczymi przy pro-
jekcie budowy kanału żeglugowego przez mierzeję Wi-
ślaną,

 – kierowanie pracami koncepcyjno-badawczymi budowy 
nowego Portu Westerplatte w Gdańsku,

 – udział w pracach studialnych budowy tunelu drogowego 
pod kanałem żeglugowym w Świnoujściu,

 – udział w pracach studialnych budowy tunelu drogowego 
pod kanałem żeglugowym w Gdańsku,

 – prace koncepcyjne dotyczące poszerzenia Półwyspu Hel-
skiego u jego nasady,

 – udział w projekcie i nadzór autorki nad budową urzą-
dzeń ujęcia wody morskiej (budowa rurociągu i czerpni) 
w Porcie Benghazi w Libii.

Za działalność naukowo-inżynierską dla gospodarki mor-
skiej i budownictwa morskiego oprócz wspomnianej wcześniej 
Nagrody Ministra został wyróżniony Złotą Odznaką Zasłużony 
Pracownik Morza (1976) oraz odznaczony Medalem za Zasługi 
w Zabezpieczaniu Powodzi (1985) i Medalem Pamiątkowym 
Instytutu Morskiego w Gdańsku (1976), Odznaką Zasłużony 
Ziemi Gdańskiej (1989), Srebrną Odznaką Honorową NOT 
(1989) i Medalem Wojewody Pomorskiego SINT SUA PRE-
MIA LAUDI (2004).

Oprócz nagród i odznaczeń przyznanych prof. Eugeniuszo-
wi Dembickiemu o Jego zaangażowaniu w:

 – przeprowadzenie, wraz z zespołem współpracowników, 
nietypowych próbnych obciążeń nieregularnie uwar-
stwionego podłoża morskiego na dużej powierzchni 
i głębokości,

 – wielokrotny nadzór naukowy nad budową Portu Północ-
nego w Gdańsku

świadczą następujące trzy cytaty z wydanej w 2011 roku książ-
ki „Port Północny w Gdańsku”, której Autorem jest mgr inż. 
Aleksander Białecki (również Zasłużony hydrotechnik IMiG nr 
5/2014), były dyrektor ds. Budowy Portu Północnego w Zarzą-
dzie Portu Gdańsk, cytuję:

„Rozmiary tej budowli i koszt całego przedsięwzięcia spo-
wodowały, że sprawą od samego początku w ramach prac na-
ukowo-badawczych koordynowanych przez Instytut Morski za-
jął się Instytut Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej kierowany 
przez prof. Eugeniusza Dembickiego. W latach 1970-1974 wy-
konano analizy, prace teoretyczne i modelowe, a w latach 1974-
1977 przeprowadzono badania terenowe na specjalnym stano-
wisku z użyciem skrzyń falochronowych w Porcie Północnym.”

„Prace nad wzmocnieniem podłoża pod składowiska rudy 
według opracowanej przez Instytut Morski metody były wy-
konane przez PBG HYDROGEO; konsultację naukową dla 
zespołu opracowującego i wdrażającego sprawował Eugeniusz 
Dembicki.”

„Na zakończenie dziękuję ……. oraz prof. dr. hab. inż. Eu-
geniuszowi Dembickiemu za wspomnienia o znaczącym udziale 
zaplecza naukowego w powstaniu Portu Północnego.”

Osiągnięcia organizacyjno-redakcyjne to kolejny zakres kil-
kudziesięcioletniej działalności w zakresie hydrotechniki mor-
skiej rozpoczętej już w 1965 roku, trwającej do dziś i obejmują-
cej dwa zasadnicze nurty.

Pierwszy z nich, którego Profesor był pomysłodawcą, inicja-
torem i organizatorem, obejmuje:

 – wprowadzenie do kalendarza Międzynarodowych Kon-
ferencji Europejskich 1st Baltic Conference on Soil Me-
chanics and Foundation Engineering zorganizowanej 
w 1975 roku w Gdańsku, której był pomysłodawcą i prze-
wodniczącym Komitetu Organizacyjnego; inicjatywa ta 
przyjęła się na stałe i zaowocowała zorganizowaniem 
w 2008 roku przez zespół współpracowników Profesora 
11th Baltic Sea Geotechnical Conference, w której prof. 
Eugeniusz Dembicki był Przewodniczącym Międzyna-
rodowego Komitetu Naukowego oraz współwydawcą 
dwutomowych materiałów konferencyjnych o łącznej 
objętości 1052 stron.
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Drugi kierunek to praca w redakcjach trzech następujących 
krajowych czasopism naukowych lub naukowo-technicznych, 
poświęconych głównie tematyce hydrotechniki morskiej:

 – redaktor działu Hydrotechnika Morska czasopisma Tech-
nika i Gospodarka Morska w latach 1965-1979 (Wydaw-
ca: Wydawnictwo Morskie w Gdańsku),

 – przewodniczący i członek Rady Redakcyjnej Archi-
ves of Hydroengineering and Environmental Mecha-
nics od 1980 roku do dzisiaj (Organ Polskiej Akademii 
Nauk),

 – pomysłodawca i założyciel w 1979 roku czasopisma 
Inżynieria Morska przekształconego w 1991 roku w In-
żynierię Morską i Geotechnikę i pełnienie przez 35 lat 
funkcji Redaktora Naczelnego tego czasopisma.

W IMiG w czterech działach: Inżynieria Brzegowa i Peł-
nomorska, Budowle Morskie i Stoczniowe (a od 1986 roku 
Budowle Morskie i Portowe), Technika Portów oraz Wyko-
nawstwo Morskie opublikowano łącznie około 1110 artykułów 
z zakresu hydrotechniki morskiej, zgłoszonych lub specjalnie 
zamówionych, opracowanych przez różnych autorów w kraju 
i za granicą.

Prof. Eugeniusz Dembicki jest autorem lub współautorem 
bardzo dużej liczby z nich.

Od 2004 roku Profesor jest formalnie na emeryturze, co jed-
nak nie oznacza, że zakończył swoją wszechstronną działalność. 

Nadal pozostaje czynny w pracach redakcyjnych (szczególnie 
stworzonej 35 lat temu Inżynierii Morskiej i Geotechniki). Kon-
sultuje i recenzje różnego rodzaju prace naukowe (w tym dok-
torskie i habilitacyjne) oraz opracowuje różnorodne ekspertyzy 
z zakresu geotechniki i budownictwa morskiego, jako Prezes 
firmy konsultacyjnej „Geosyntex”.

Uważam, że zakończenie przedstawionej ponad pięćdziesię-
cioletniej działalności Prof. Eugeniusza Dembickiego jako za-
służonego hydrotechnika powinno być (poza drobnymi korek-
tami) identyczne z zakończeniem opisu działalności profesora 
jako zasłużonego geotechnika, przedstawionej w IMiG w nr. 
6/2009. I tak też czynię poniżej.

Przypadające 18 grudnia bieżącego roku 85-lecie urodzin 
Profesora stanowi znakomitą okazję do wyrażenia Mu należne-
go szacunku, uznania i wdzięczności za całość dokonań oraz do 
przekazania płynących z głębi serca życzeń wszystkiego najlep-
szego, dużo zdrowia, sil, a także zapału do inicjowania dalszego 
rozwoju hydrotechniki morskiej.

Całość dokonań skrótowo opisanych w rubryce Zasłużeni 
hydrotechnicy dedykuję jako wychowanek, przede wszystkim 
Panu Profesorowi, a także wszystkim hydrotechnikom ad per-
petuam rei memoriam – na wieczną rzeczy pamiątkę.

Prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga, prof. zw. PG

W dniach 22 – 23 września 2014 roku odbyło się w Poznaniu 
Międzynarodowe Seminarium naukowo-szkoleniowe dotyczące 
badań in situ: „5th International Workshop on CPTU and DMT 
in soft clays and organic soils”. To wyjątkowe, jak podkreślali 
zagraniczni wykładowcy, cykliczne wydarzenie od 14 już lat sta-
nowi pole do międzynarodowej współpracy i wymiany doświad-
czeń pomiędzy nauką a praktyką w dziedzinie badań podłoża 
budowlanego. Inicjatorem tych seminariów był prof. Zbigniew 
Młynarek, który wraz ze swoim zespołem z Katedry Geotechniki 
Akademii Rolniczej w Poznaniu (później Uniwersytetu Przyrod-
niczego) oraz Polskim Komitetem Geotechniki i firmą HEBO Po-
znań zorganizowali seminaria w latach 2001, 2004, 2006 i 2010. 
W organizacji piątej edycji Seminarium, oprócz Polskiego Komi-
tetu Geotechniki i firmy HEBO Poznań, uczestniczył zespół dr. 
hab. Jędrzeja Wierzbickiego z Instytutu Geologii Uniwersytetu 
im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Członkiem Sekretariatu Semi-
narium był także dr inż. Mieczysław Kania z Politechniki Po-
znańskiej. Każde z tych Seminariów było poświęcone nowocze-
snym metodom badania podłoża budowlanego metodami in situ.

Seminarium, którego tematyka dotyczyła bardzo aktualnych 
problemów związanych z interpretacją badań in situ w gruntach 
słabych, zgromadziło około 100 uczestników, zarówno naukow-
ców, jak i pracowników firm, zajmujących się inżynierskimi ba-
daniami podłoża. Uroczyste otwarcie Seminarium miało miejsce 
w reprezentacyjnych wnętrzach Sali Lubrańskiego Collegium 

Minus Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (UAM) w Poznaniu 
(rys. 1). Wśród zaproszonych gości znaleźli się JM Rektor UAM 
prof. Bronisław Marciniak, Zastępca Prezydenta Poznania To-
masz Kayser, Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geolo-
gicznych prof. UAM Leszek Kasprzak oraz Dyrektor Instytutu 
Geologii prof. Józef Górski. Uczestników Seminarium powitał 
przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego prof. 
Z. Młynarek (rys. 1). W swoim wystąpieniu, prof. Z. Młynarek 
przedstawił dwa główne cele Seminarium, do których zaliczył: 
zapoznanie uczestników z nowymi, technicznymi osiągnięciami 
w badaniach in situ i interpretacją wyników z sondowań sta-
tycznych i badań dylatometrycznych oraz dyskusję nad proble-
mami, z którymi spotykają się polscy geotechnicy w badaniu 
miękkoplastycznych gruntów spoistych i gruntów organicznych.

Oficjalnego otwarcia Seminarium dokonał Rektor Uniwersy-
tetu im. A. Mickiewicza – prof. dr hab. B. Marciniak. W sowim 
wystąpieniu prof. B. Marciniak wyraził podziękowanie Pol-
skiemu Komitetowi Geotechniki za propozycję zorganizowania 
Seminarium w tutejszym Uniwersytecie. Podkreślił także, że 
Seminarium jest doskonałym przykładem współpracy geotech-
ników i geologów w Poznaniu. Prof. B. Marciniak przedstawił 
także strukturę organizacyjną Uniwersytetu i ogólny zakres te-
matyki badawczej Uczelni.

Kolejnym punktem w czasie ceremonii otwarcia Seminarium 
było wystąpienie Tomasza Kaysera, Pierwszego Zastępcy Prezy-

Międzynarodowe Seminarium
„5th International Workshop on CPTU and DMT in soft clays and organic soils”

Poznań, 22 – 23 września 2014
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Rys. 1. Prof. Zbigniew Młynarek, Przewodniczący Komitetu naukowego i Organizacyjnego wita uczestników i zaproszonych gości
Od lewej: prof. Silvano Marchetti, dr John Powell, prof. Eugeniusz Dembicki, JM Rektor UAM prof. Bronisław Marciniak, dr Tom Lunne

Rys. 2. Wystąpienie T. Kaysera – Pierwszego Zastępcy Prezydenta miasta Poznania



INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA, nr 6/2014  621

denta miasta Poznania (rys. 2). Prezydent Kayser zaznaczył, że 
władze miasta Poznania bardzo cieszy fakt, że tego rodzaju Se-
minarium odbywa się już piąty raz w Poznaniu i że Poznań może 
gościć wybitnych specjalistów z wielu krajów świata z dziedzi-
ny badań podłoża budowlanego. Prezydent Kayser podkreślił 
także duże zainteresowanie nowoczesnymi badaniami podłoża 
przez władze miasta i biura projektowe, ze względu na liczne 
inwestuje prowadzone na terenie Poznania i województwa wiel-
kopolskiego. Prezydent Kayser przedstawił również w szerokim 
zakresie plany inwestycyjne władz miasta Poznania.

Istotnym punktem programu otwarcia Seminarium był wy-
kład inauguracyjny. W programie przewidziano wygłoszenie 
tego wykładu przez dr. R. Massarscha z firmy GeoRisk &Vibra-
tion AB ze Szwecji. Ze względu na odwołanie lotu do Poznania, 
wykład inauguracyjny wygłosił dr T. Lunne z Norweskiego In-
stytutu Geotechnicznego. Prezentacja dotyczyła wykorzystania 
badań CPTU do oceny właściwości wytrzymałościowych dna 
Morza Norweskiego. Badania były wykonane na akwenie wod-
nym o znacznej głębokości – około 1300 m.

Znaczącym elementem zakończenia programu otwarcia był 
koncert muzyki kameralnej, w świetnym wykonaniu kwartetu 
smyczkowego Artu’s Quartet. 

Dwudniowe obrady, które odbywały się w Centrum Kon-
ferencyjnym Polskiej Akademii Nauk, zainaugurował swoim 
wystąpieniem prof. Eugeniusz Dembicki, Honorowy Prezydent 
Polskiego Komitetu Geotechniki (rys. 3). 

Wśród zaproszonych wykładowców znalazły się wybitne 
osobowości światowej geotechniki oraz eksperci w dziedzinie 
badania parametrów podłoża, m. in.: prof. Don DeGroot (Uni-
versity of Massachusetts, USA), Tom Lunne (Norwegian Geo-
technical Institute, Oslo), prof. Silvano Marchetti i prof. Paola 
Monaco (University of L’Aquila, Włochy), inż. Diego Marchetti 

(Studio Prof. Marchetti s.r.l., Włochy), dr John Powell (Geolabs, 
Wielka Brytania), prof. Fernando Danziger (Federal University 
of Rio de Janeiro, Brazylia), prof. Hiroyuki Tanaka (Hokkai-
do University, Japonia), dr Michael Long (University College 
Dublin, Irlandia), inż. Andy Barwise (Gardline Geosciences, 
Wielka Brytania), dr R. Ghanekar (Institute of Engineering and 
Ocean Technology IEOT, Indie). Wykłady wygłosili również 
przedstawiciele czołowych polskich ośrodków naukowych zaj-
mujących się tą tematyką: prof. Zbigniew Lechowicz (SGGW 
Warszawa), prof. Zbigniew Sikora i dr hab. Lech Bałachowski 
(Politechnika Gdańska), prof. Z. Młynarek i dr hab. Jędrzej 
Wierzbicki prof. UAM (UAM Poznań) oraz prof. K. Gwizdała 
(Politechnika Gdańska). 

Na strukturę Seminarium składały się 4 sesje i dwie dysku-
sje panelowe, prowadzone przez dr. K. Schjente z Norweskiego 
Instytutu Geotechnicznego i dr. J. Powella.

Sesja pierwsza była poświęcona wykorzystaniu metody 
statycznego sondowania do wyznaczania parametrów geotech-
nicznych gruntów. O. Blacker z Norweskiego Instytutu Geptech-
nicznego, współautor artykułu z R. Ghanekarem, skomentował 
koncepcję wyznaczania ciężaru objętościowego indyjskich, 
miękkich wapiennych iłów morskich z charakterystyk badania 
CPT. Rozpoznanie budowy podłoża pod obwałowania rzeki Wi-
sły metodą CPTU było tematem wykładu L. Bałachowskiego 
i Z. Sikory. M. Long i R. Carrol omówili wykorzystanie metod 
CPTU i SDMT do rozpoznania właściwości plastycznych pyłów 
występujących na terenie Irlandii. Sesję pierwszą zamknął nie-
zwykle interesujący wykład D. de Groota na temat oceny wła-
ściwości miękkoplastycznych iłów na podstawie charakterystyk 
z badania CPTU z zastosowaniem procedury badania SHANSEP.

Sesja druga Seminarium stanowiła kontynuację tematyki se-
sji pierwszej i była uzupełniona także referatami z badań DMT. 

Rys. 3. Prof. Eugeniusz Dembicki, Honorowy Prezydent Polskiego Komitetu Geotechniki inauguruje obrady Seminarium
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Wykład Z. Lechowicza dotyczył zastosowania metody SDMT 
do wyznaczania parametrów geotechnicznych gruntów orga-
nicznych, natomiast wykład J. Powella był związany z oceną 
zmian parametrów gruntów organicznych pod wykonywaną bu-
dowlą ziemną. W tej sesji słuchacze mogli także zapoznać się 
z wynikami obszernych badań miękkoplastycznych iłów orga-
nicznych dylatometrem sejsmicznym. Niezwykle ciekawe były 
podane przez G. Januzzi i F. Danzingera związki korelacyjne 
służące do wyznaczenia modułów odkształcenia i ściśliwości 
tych gruntów. Wyznaczenie właściwości geotechnicznych tor-
fów na terenie Hokkaido miało być tematem wykładu H. Ta-
naki. Ze względu na brak możliwości przyjazdu do Poznania 
prof. Tanaki, wykład wygłosił prof. K. Gwizdała z Politechniki 
Gdańskiej. Wykład ten, bogato ilustrowany, dotyczył wykorzy-
stania metod CPTU do obliczania nośności pali. Dwie pierwsze 
sesje były zakończone dyskusją panelową, którą poprowadził 
K. Schjetne (Norweski Instytut Geotechniczny). W ramach tej 
dyskusji uczestnicy Seminarium mogli przedstawić swoje pro-
blemy związane z interpretacją badań CPTU i SDMT.

Sesja trzecia była poświęcona badaniom SDMT oraz ocenie 
związków pomiędzy parametrami mechanicznymi gruntów uzy-
skanych z tych badań i z badania CPTU. S. Marchetti omawiał 
nieznane do tej pory aspekty badań DMT i SDMT. P. Mona-
co i D. Marchetti w swoich referatach przedstawili koncepcję 
pomiaru fali sejsmicznej podłoża na akwenie morskim. W tej 
sesji A. Barwise przedstawił nową konstrukcję stożka z tuleją 

cierną o większej czułości do badań miękkoplastycznych iłów. 
Związki korelacyjne pomiędzy parametrami wytrzymałości na 
ścinanie i modułem ściśliwości gruntów organicznych uzyska-
nych metodą CPTU i SDMT i z badania sondą obrotową VT 
były tematem referatu Z. Młynarka, S. Gogolika, J. Wierzbickie-
go i M. Boguckiego. Autorzy przedstawili związki empiryczne 
służące do wyznaczenia wytrzymałości na ścinanie bez odpływu 
i modułów ściśliwości badanych gruntów organicznych.

W sesji czwartej Seminarium znalazły się prezentacje do-
tyczące posadowienia obiektów na słabym podłożu: J. Kawal-
ca z firmy Tensar Polska oraz T. Pradela z firmy Menard Pol-
ska. Najnowsze osiągnięcia w technice pomiarowej w badaniu 
CPTU przedstawił w swoim referacie M. Woollard z firmy A.P. 
van den Berg. Tę sesję rozpoczęto wykładem R. Massarscha, 
który dotyczył historii sondowań statycznych w ujęciu rozwoju 
tej metody do wyznaczania parametrów geotechnicznych pod-
łoża budowlanego. Dr Massarsch przedstawił także i udoku-
mentował przykładami znaczący wkład polskich ośrodków ba-
dawczych w rozwój tej metody. Panel dyskusyjny sesji trzeciej 
i czwartej poprowadził J. Powell. 

Seminarium dowiodło, że zainteresowanie badaniami in situ 
w Polsce rośnie w bardzo dużym tempie. Fakt ten dokumentuje 
liczba uczestników. Pierwsze Seminarium zgromadziło w 2001 
roku niespełna 50 uczestników. Podwojenie tej liczby obecnie 
oraz zainteresowanie udziałem w Seminarium geotechników 
z innych krajów pozwala z optymizmem spoglądać na plany 
zorganizowania 6th International Workshop za cztery lata. Se-
minarium to będzie poświęcone jakości badań in situ i badań 
laboratoryjnych. Wykładowcy z zagranicy, a także uczestnicy 
seminarium podkreślali dwa szczególne elementy, które charak-
teryzowały to Seminarium, a mianowicie wysoki poziom nauko-
wy oraz wspaniała, koleżeńska atmosfera. Materiały konferen-
cyjne w postaci monografii były wydane przez Wydawnictwo 
Exemplum z Poznania.

Szczególne podziękowania Organizatorzy Seminarium chcą 
skierować do firm: A.P. van den Berg (Holandia), Menard – Pol-
ska, Keller – Geotechnika oraz Tensar International, za tradycyj-
ne wsparcie finansowe Seminarium.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek UAM
Dr hab. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM

Rys. 4. Dr John Powell podczas dyskusji z prof. Zbigniewem Lechowiczem

Już po raz XIV w dniach 22 – 23 lipca 2014 roku zorga-
nizowano w Karlsruhe specjalistyczne seminarium poświęcone 
tradycyjnym i nowym realizacjom w zakresie rekultywacji tere-
nów skażonych. Są to zagadnienia szczególnie istotne w aspek-
cie ochrony gleby oraz wód podziemnych – niezależnie od tego, 
jak da się to zrobić na nowych obiektach, zawsze pozostają ak-
tualne konsekwencje sytuacji zaistniałej w przeszłości. W semi-
narium uczestniczyli specjaliści reprezentujący różne instytucje 
z obszaru całych Niemiec.

W programie seminarium uwzględniono następujące zagad-
nienia:

 – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia przy pracach na sta-
rych składowiskach;

 – Wstępny raport w sprawie europejskiej dyrektywy o po-
lityce w zakresie emisji przemysłowych (IED) – nowych 
wytycznych w przedmiotowym zakresie;

 – Ryzyko dla środowiska ze strony śladowych substancji 
organicznych – ładunek pochodzenia medycznego prze-
dostający się do obiegu wody,

 – Problematyka PFC (Perfluorowęglowodory - organiczne 
związki chemiczne z grupy halogenoalkanów ) przy ob-

Tereny skażone – stare składowiska odpadów
Karlsruhe, 22 – 23 lipca 2014
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róbce starych składowisk – przyczyny, podstawy tech-
niczne, stan aktualny;

 – PFC – analityka, wartości orientacyjne, istotny prze-
mysł;

 – Ochrona roślin a środki pochodzenia medycznego w wo-
dzie gruntowej;

 – Odpływ wód podziemnych – możliwości śledzenia dróg 
imisji, przegląd oraz przykłady zastosowań;

 – Długa droga prowadząca do uzyskania jednolitego roz-
porządzenia o recyklingu w skali całego państwa – czy 
możliwa jest pomoc poprzez dalej idące propozycje 
uproszczenia dotyczące materiałów budowlanych;

 – Zastosowanie i ocena środowiskowa przy wymianie kon-
strukcji (podłoża technogenne) w budownictwie ziemnym, 
ulicznym oraz drogowym w Nadrenii – Westfalii;

 – Mikrobiologiczna degradacja organicznych zanieczysz-
czeń w glebie i wodzie gruntowej w otoczeniu „Starej 
rafinerii Leuna” w Saksonii – Anhalt;

 – Integralna przestrzennie analiza wód podziemnych oraz 
koncepcja oczyszczania – podejście na obszarze miej-
skim oraz praktyka w Stuttgarcie;

 – Oczyszczenie z zanieczyszczeń PFT1 – technologie 
oczyszczania oraz praktyka;

 – Przegląd aktualnych zagrożeń i ocena proporcji zagrożeń 
przy długotrwałych przedsięwzięciach w zakresie prze-
tłaczania i oczyszczania;

 – Rzeczywisty czas trwania oczyszczenia wód gruntowych 
oraz przedsięwzięć zabezpieczających;

 – Usunięcie zanieczyszczeń LCKW2 określonych przy 
wykorzystaniu ISCO3 przy realizacjach konwencjonal-
nych;

 – Zrównoważony rozwój przy sanitacji istniejących skła-
dowisk odpadów. Transparentne procedury zarządzania 
jako wsparcie decyzji przy wyborze wariantu rekultywa-
cji;

 – Wielki projekt rekultywacji wykopu: przebudowa zbior-
nika substancji chemicznych w celu zrównoważonego 
rozwoju przyszłych pokoleń;

 – Łączny wykop albo bezpieczeństwo? Przykład praktycz-
ny zróżnicowania warunków oraz procedur przy sanitacji 
składowisk niemieckich i szwajcarskich;

 – Przepuszczalna bierna ściana oczyszczająca – stan roz-
woju po 20 latach światowych doświadczeń – wyniki 
realizacji projektu Federalnego Ministerstwa Oświaty 
i Badań (BMBF) „Rubin” (2000-2012);

 – Henninger Turm4 – koniec punktu orientacyjnego we 
Frankfurcie, czy też stworzenie nowej szansy?

Nawet pobieżny przegląd tematyki seminarium jednoznacz-
nie wskazuje na to, że niezależnie od nowych technologii i roz-
wiązań technicznych bardzo aktualne pozostają już istniejące 
składowiska różnych odpadów. Podobnie, jak w wielu innych 
1 Substancje zagrażające drogom oddechowym.
2 Zanieczyszczenia pochodzące od chlorowanych węglowodorów lotnych 

(CHC) w wodach gruntowych i glebie.
3 Międzynarodowe Standardy Klasyfikacji.
4 Silos zbożowy browaru Henninger znajdujący się w dzielnicy Sachsenhausen 

Południe Frankfurtu (M).

dziedzinach, są potrzebne racjonalne i skuteczne rozwiązania 
istniejących problemów. Poza pracami prowadzonymi na sa-
mych obiektach konieczne są działania na rzecz rekultywacji 
skażonych terenów, w tym wód gruntowych.

Prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski

Recenzje

2013 Mauerwerk Kalen-
der – Bauen im Bestand 
(Rocznik – Konstrukcje mu-
rowe 2013 – Budownictwo 
w istniejących obiektach mu-
rowych) pod redakcją Wol-
frama Jaegera, 704 strony, 
rocznik 39, Wilhelm Ernst & 
Sohn, 2013.

Podobnie jak w poprzed-
nich rocznikach, strukturę 
książki stanowi sześć głów-
nych części tematycznych 
(A do F) podzielonych na 
rozdziały opracowane przez 
różnych autorów specjalizu-

jących się w omawianej tematyce. Nurtem przewodnim roczni-
ka 2013 jest tematyka konstrukcji murowych w historycznych 
obiektach budowlanych. Dotyczy to przede wszystkim renowa-
cji i modernizacji tych obiektów lub zmian konstrukcyjnych na 
styku z nowo projektowaną zabudową.

Część A obejmuje cztery rozdziały poświęcone materiałom 
i produktom budowlanym. Kolejno przedstawiono: obszerny 
opis właściwości mechanicznych i fizycznych cegieł, zapraw 
murarskich, samego muru oraz tynków (rozdział 1); nowe pro-
dukt budowlane dopuszczone do zastosowania w konstrukcjach 
murowych (rozdział 2); sposoby renowacji zdegradowanych 
elewacji kamiennych w obiektach historycznych (rozdział 3); 
oraz w rozdziale 4 zaprawy i tynki mineralne w renowacji zabyt-
kowych konstrukcji murowych. Na szczególną uwagę zasługuje 
rozdział pierwszy, w którym zawarto zestaw charakterystycz-
nych parametrów dotyczących odkształcalności, wytrzymałości 
na ściskanie oraz rozciąganie w różnych wariantach konstrukcji 
murowych. Opisana charakterystyka materiałowa dotyczy nie 
tylko cech sprężystych i typowych granic wytrzymałościowych. 
Uwzględniono także procesy długoterminowe, wpływ wilgot-
ności i ciepła, pełzanie murów oraz wytrzymałość na ścinanie. 
Omawiane parametry mechaniczne zestawiono w tablicach 
i nomogramach dotyczących różnych materiałów stosowanych 
w konstrukcjach murowych. Oddzielnie potraktowano opis cha-
rakterystyki mechanicznej styku różnych materiałów – np. ce-
gieł lub kamieni z zaprawą. Całość odniesiona jest do obowiązu-
jących norm. Przedstawiono także bezpośrednie wyniki badań 
laboratoryjnych, które stanowią cenny materiał porównawczy.

W części B przedstawiono wybrane aspekty konstrukcji mu-
rowych i związane z nimi zagadnienia prowadzenia robót bu-
dowlanych, jak również poruszono problematykę utrzymania 
istniejących konstrukcji. Część B stanowią trzy rozdziały tema-
tyczne. Najbardziej obszerny rozdział 1 dotyczy mostów mu-
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rowanych. Zawarto w nim przegląd różnych rodzajów mostów 
murowanych omawiając najważniejsze szczegóły konstrukcyj-
ne i możliwości awarii występujących w tych konstrukcjach. 
Podano także kilka przykładów projektów napraw mostów 
murowanych. Rozdział drugi poświęcono tematyce naprawy 
zarysowanych murów poprzez kotwie spiralne. Przedstawio-
no tutaj charakterystykę tej technologii z prezentacją wyników 
związanych z nią badań naukowych, zagadnienia projektowania 
napraw z zastosowaniem kotew spiralnych oraz cenną ilustra-
cję przykładów zastosowań. Tematyka badań nad zwiększa-
niem wytrzymałości na ścinanie oraz odporności na wstrząsy 
sejsmiczne historycznych murów z niewypalanych cegieł gli-
nianych stanowi treść rozdziału 3. We wstępie przedstawiono 
tutaj przegląd starych i nowych technologii wzmacniania wy-
trzymałości cegieł glinianych poprzez dodatek różnych włókien 
pochodzenia naturalnego. Efektywność technologii porównano 
poprzez zestawienie wyników badań laboratoryjnych wytrzy-
małości na ściskanie i rozciąganie wzmocnionych cegieł glinia-
nych oraz wytrzymałości zbudowanych z nich murów. Zapre-
zentowano także przykłady rekonstrukcji historycznych murów 
z cegieł glinianych.

Część C tradycyjnie dotyczy wybranego projektu badaw-
czego związanego z konstrukcjami murowymi. W roczniku 
2013 przedstawiono analizy związane z prowadzonym w Au-
strii projektem badawczym nad nowoczesnym systemem domu 
pasywnego z pustaków ceramicznych. Zaprezentowano wyniki 
pomiarów i analiz obliczeniowych połączeń stropów z murem. 
Zakres przedstawionych analiz obejmuje obliczenia zmiany wil-
gotności w wybranych przekrojach ścian oraz symulacje nume-
ryczne mechanizmu utwierdzenia lub oparcia stropu w ścianie. 
Otrzymane wyniki są następnie konfrontowane z tradycyjnymi 
metodami analiz

Zagadnienia fizyki budowli oraz ochrony przeciwpożarowej 
są tematem części D, w której zamieszczono pięć rozdziałów 
tematycznych. Rozdział 1 dotyczy badań cech fizycznych oraz 
mechanicznych murów podczas budowy Filharmonii na Łabą 
w Hamburgu. Realizowany aktualnie obiekt został zaprojekto-
wany jako „szklany namiot” będący nadbudową na szczycie sta-
rego portowego magazynu kakao (Kaispeicher A). Oprócz wyni-
ków badań terenowych i laboratoryjnych związanych z tą dużą 
inwestycją przedstawiono także wyniki analiz numerycznych 
dotyczących statyki wybranych elementów konstrukcji murowej. 
Zagadnienia symulacji cieplno-wilgotnościowych dotyczących 
efektywności ochrony przeciwwilgociowej w murach przedsta-
wiono w rozdziale 2. Kolejne dwa rozdziały dotyczą tematyki 
ochrony przeciwpożarowej. W rozdziale 3 omówiono problema-
tykę oceny bezpieczeństwa pożarowego historycznych konstruk-
cji murowych, natomiast w rozdziale 4 przedstawiono metodę 
projektowania konstrukcji z uwzględnieniem oddziaływania po-
żaru wg Eurokodu 6 i zaleceń niemieckiego załącznika do normy 
DIN EN 02/01/1996. Część D kończy rozdział 5, w którym omó-
wiono aspekty konstrukcyjne i prawne instalacji i użytkowania 
paneli solarnych w konstrukcjach budynków mieszkalnych.

Aktualny stan przepisów, norm, aprobat i zasad technicz-
nych dotyczących konstrukcji murowych został przedstawio-
ny w części E rocznika. Materiał ten tworzą dwa rozdziały. 
W pierwszym zestawiono niemieckie, europejskie i międzyna-
rodowe normy, natomiast w rozdziale drugim zawarto katalog 
niemieckich aprobat technicznych produktów oraz materiałów 

stosowanych w konstrukcjach murowych podając jednocześnie 
odpowiednie parametry charakteryzujące te produkty.

Ostatnia część rocznika F dotyczy badań naukowych. W roz-
dziale 1 przedstawiono przegląd zakończonych i realizowanych 
aktualnie projektów badawczych dotyczących konstrukcji mu-
rowych. Przegląd ten dotyczy projektów niemieckich oraz unij-
nych i stanowi bardzo ciekawe zestawienie obrazujące aktualne 
kierunki badawcze w konstrukcjach murowych. Eksperymen-
talne i numeryczne badania wytrzymałości na rozciąganie przy 
zginaniu murów są tematem rozdziału 2.

Recenzowany rocznik jest wartościowym przewodnikiem 
dotyczącym aktualnego stanu wiedzy inżynierskiej i naukowej 
dotyczącej konstrukcji murowych. Większość rozdziałów te-
matycznych odnosi się do konstrukcji murowych obiektów hi-
storycznych, co czyni rocznik 2013 pozycją szczególnie ważną 
w praktyce renowacji i rewitalizacji różnych obiektów zabyt-
kowych. Odwołania do obowiązujących norm dotyczą jednak 
głównie źródeł niemieckich. Pełne wykorzystanie prezentowa-
nego materiału wymaga więc dostępu do tych norm, co może 
być utrudnieniem w warunkach polskich. W szacie graficznej 
książki ograniczono się do rysunków i fotografii czarno-białych, 
co nie wydaje się jednak wadą przy zastosowanej ich wysokiej 
rozdzielczości. Przyjęta struktura części głównych i rozdziałów 
rocznika pozwala na bardzo szybkie dotarcie do szukanej pro-
blematyki, szczególnie w przypadku czytelnika znającego wy-
dania z poprzednich lat.

Dr hab. inż. Marcin Cudny
Politechnika Gdańska

Stahlbau Kalender 2014 
(Kalendarz Konstrukcji Sta-
lowych) wydany w języku 
niemieckim pod redakcją 
prof. dr inż. Ulrike Kuhl-
mann przez wydawnictwo 
Ernst&Sohn – zawierający 
aż 792 strony – ma już swo-
ją 16. odsłonę i zajmuje się 
tematyką związaną z trzecią 
częścią Eurokodu (EC3), 
czyli projektowaniem kon-
strukcji stalowych oraz ob-
ciążeniami wyjątkowymi.

We wstępie książki znaj-
duje się w skrócie treść 

wszystkich wcześniejszych wydań „Stahlbau Kalender”.
Zawiera on łącznie 10 niezależnych rozdziałów opracowa-

nych przez zespół 24 autorek i autorów z Niemiec (21), Grecji 
(1), Luksemburga (1) i Szwajcarii (1).

W rozdziale I (Normy w budownictwie stalowym – DIN EN 
1993-1-1: Reguły ogólne i reguły odniesione do budynków, au-
torstwa Ulrike Kuhlmann, Antonio Zizza) przedstawiono prze-
druk pierwszej części Eurokodu 3 opatrzonej komentarzem, 
w którym są zawarte nawiązania do literatury poświęconej da-
nym zagadnieniom.
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Rozdział II (Projektowanie konstrukcji stalowych – zasto-
sowanie DIN EN 1993-1-8, Projektowanie węzłów, autorstwa 
Sivo Schilling) poświęcono ósmej części EC 3; omówiono po-
łączenia konstrukcji stalowych w odniesieniu do treści tekstu 
normowego. Rozdział zawiera odwołania do większości tabeli, 
wzorów i ilustracji normy. Ponadto na końcu rozdziału można 
znaleźć obszerne obliczenia przykładowe.

W rozdziale III (Nowe europejskie normy lekkiego budow-
nictwa metalowego: wymiarowanie, konstruowanie i wykonaw-
stwo dachów i ścian, autorstwa Thomas Misiek, Ralf Podlesch-
ny) autorzy rozwijają tematykę elementów cienkościennych 
ze względu na wprowadzenie EC 3, przy jednoczesnym braku 
pełnego zastąpienia norm DIN nowymi normami. Autorzy sta-
rają się pogodzić stosowanie nowych norm EC oraz stosowanie 
niezastąpionych norm DIN. 

W rozdziale IV (Techniczne przepisy budowlane, normy, 
zasady i certyfikacja w budownictwie stalowym, autorstwa Kar-
sten Kathage i Christoph Ortmann) zawarto omówienie sytuacji 
prawnej związanej ze stosowalnością przepisów budowlanych 
oraz zestawienie certyfikatów elementów stalowych stosowa-
nych w budownictwie.

Rozdział V (Wymiarowanie konstrukcji stalowych i zespo-
lonych ze względu na przepisy przeciwpożarowe, autorstwa 
Peter Schaumann, Inka Kleinbömer) przybliża metodologię wy-
miarowania konstrukcji stalowych i zespolonych ze względu na 
warunki pożarowe, nawiązując do DIN EN 1991-1-2 oraz DIN 
EN 1993-1-2, ponadto obok podejść normowych omówiono 
zastosowanie programów komputerowych. Rozdział zamykają 
cztery przykłady obliczeniowe.

W rozdziale VI (Nośność, podejście i wymiarowanie kon-
strukcji stalowych na terenach zagrożonych trzęsieniami ziemi, 
autorstwa Ioannis Vaya, Klaus Wittemann) omówiono zasady 
projektowania konstrukcji narażonych na występowanie obcią-
żeń sejsmicznych. Autorzy omawiają występujące obciążenia 
spowodowane trzęsieniem ziemi działające na budowle, jak 
i mechanizmy zniszczeń, jakie temu towarzyszą oraz przedsta-
wiają różne sposoby projektowania konstrukcji odpornych na 
tego rodzaju obciążenia. Autorzy nawiązują w tym rozdziale 
również do EC 8 oraz przedstawiają przykłady obliczeniowe.

Na Rozdział VII (Projektowanie stalowych konstrukcji wy-
sokich ze względu na obciążenia uderzeniowe i eksplozje, auto-

rów Markus Feldmann, Benno Hoffmeister, Max Gündel) skła-
da się opis oceny ryzyka wystąpienia obciążeń wyjątkowych, 
takich jak zderzenia pojazdu lub samolotu z budynkiem lub róż-
nego rodzaju eksplozji oraz podstawowe modele obliczeniowe 
z zakresu dynamiki budowli. Ponadto, w tym rozdziale znajduje 
się opis metod pozwalających obliczyć nośność budynków i ele-
mentów konstrukcji na tego rodzaju obciążenia.

W rozdziale VIII (Niezawodność według DIN EN 1991-1-7, 
autorstwa Thomas Vogel, Ulrike Kuhlmann, Lars Rölle) zawar-
to omówienie zagadnienia niezawodności i przedstawia podej-
ście do zjawiska w ujęciu pozwalającym uwzględnienie oma-
wianych elementów niezawodności w praktyce projektowej.

Rozdział IX (Modelowanie i obliczenia w dynamice budow-
li, autorstwa Gerhard Müller, Martin Buchschmid) poświęco-
no dynamice budowli. W rozdziale przedstawiono klasyczne 
zagadnienia dynamiki budowli, w tym modele, równania oraz 
metody rozwiązywania tych równań.

W rozdziale X (Produkty stalowe w budownictwie w kon-
tekście oceny trwałości budowli, autorstwa Raban Siebers, Oli-
ver Hechler, Bernhard Hauke, Markus Kuhnhenne) przedsta-
wiono efekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne związane 
z budownictwem wykorzystującym elementy stalowe. Rozdział 
rozpoczyna się od definicji i ich genezy, następnie przedstawio-
no stan dzisiejszy z podanymi przykładami. 

Z wyjątkiem rozdziału IV każdy rozdział opatrzono bardzo 
obszernym wykazem literatury, z którego korzystali autorzy da-
nych rozdziałów. Książka jest zakończona szczegółowym sko-
rowidzem, co dodatkowo ułatwia korzystanie z niej. Podręcznik 
ten jest przeznaczony dla projektantów oraz naukowców i dy-
daktyków szkół wyższych, należy przy tym jednak pamiętać, 
że jest on skierowany do osób obracających się w obszarach, 
w których obowiązują niemieckie przepisy z zakresu budow-
nictwa, ponieważ to te przepisy zostały głównie uwzględnione. 
Podręcznik jest wydany z dużą starannością nie tylko o treść 
ale również o formę – niestety jednak znajduje to swoje odbi-
cie w wysokiej jak na polskie standardy cenie, która to wynosi 
144 EUR.

Dr inż. Wojciech Migda
Politechnika Gdańska

Wybudowany w latach 1810-1832 Kanał Gotyjski (Göta 
kanal) jest najdłuższą szwedzką drogą wodną łączącą z sobą 
cieśninę Kattegat (Göteborg) z Morzem Bałtyckim (miejsco-
wość Soderköping, dość blisko portu Norköping) (rys. 1). Kanał 
przebiega przez rzekę Göta oraz jeziora: Wener, Wetter, Boren, 
Roxen. Informacje podawane w różnych źródłach o długości ka-
nału bardzo różnią się między sobą1 – oficjalnie podaje się cał-
kowitą, włączając rzekę Göta), długość kanału równą 387 km. 
Rzeka Göta wypływa z jeziora Wener, ma długość 93 km, po-

1 Często identyfikuje się cały obiekt z jego fragmentem – od Jeziora Wener lub 
Wetter do ujścia w rejonie Soderköping. Jest to konsekwencją koncentracji 
ruchu turystycznego na tych trasach. Stąd w praktyce często podaje się wartość 
na poziomie 190 km.

konuje różnicę wysokości 44 m, znajdują się na niej wodospady 
(miejscowość Trollhättan, różnica wysokości 32 m – rys. 2).

Realizacja Kanału Gotyjskiego wymagała rozwiązania pro-
blemów wynikających ze zróżnicowania wysokości terenu (na 
poziomie 90 m) (rys. 3), zastosowania 58 śluz, w tym dwóch 
charakterystycznych kaskad2. Charakterystyczne rozwiązanie 
przyjęto w rejonie Trollhättan – Vänersborg (rys. 4), gdzie funk-
cjonują dwa koryta rzeki Göta – naturalne, zakończone wodo-
spadem (rys. 2) oraz odnoga żeglowna, występująca również 
pod nazwą Kanału Trollhätte (rys. 5). System śluz w Trollhät-

2 W tym praktycznie na początku kanału w rejonie Trollhättan oraz tzw. schodów 
Carla-Johana układ siedmiu połączonych śluz nad jeziorem Roxen.

Kanał Gotyjski
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Rys. 1. Mapa Kanału Gotyjskiego (www.gotakanal.se)

Rys. 2. Wodospady wykorzystywane na potrzeby energetyki w Trollhättan (strona internetowa gminy Trollhättan)
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Rys. 3. Schemat wysokościowy Kanału Gotyjskiego (kormoran.aplus.pl)

Rys. 4. Kanał na rzece Göta, strzałką oznaczono lokalizację kaskady śluz (Visit Trollhättan – Vänersborg)

Rys. 5. Widok na Kanał Trollhätten
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tan (rys. 6) wykonanych w skałach stanowi jedną z większych 
atrakcji turystycznych regionu.

Powstanie kanału pozwoliło skrócić transport pomiędzy za-
chodnim i wschodnim wybrzeżem Szwecji, w pobliżu znajdują 
się takie znane szwedzkie firmy, jak: Volvo, Saab3, Bofors, Hu-
skvarna, zakłady przemysłu drzewnego4– IKEA itd.), przy czym 
kanał jest dostępny dla statków pełnomorskich5. Praktycznie 
pod koniec XIX wieku Kanał zaczął być wypierany przez kolej, 
jednak aż do lat osiemdziesiątych XX wieku odgrywał znaczącą 
rolę gospodarczą. Obecnie w niewielkim stopniu wykorzystuje 
się go do potrzeb gospodarczych, natomiast niezwykle popular-
ne są rejsy turystyczne, zarówno statkami kanałowymi (rys. 7), 
3 Obecnie czynny zakład produkcji samolotów (rejon Jönköping), wcześniej 

funkcjonujący zakład produkcji samochodów osobowych w okolicy Gőteborga 
(Trollhättan) przekształcono w centrum INNOVATUM, obejmujące również 
muzeum samochodów SAAB.

4 W tym znane zakłady przemysłu zapałczanego w Jönköping, które 
funkcjonowały w latach 1845-1970, obecnie muzeum.

5 Oczywiście z zachowaniem ograniczeń wynikających z gabarytów kanału 
oraz długości komór śluz, ta ostatnia dochodzi do 88 m.

Rys. 6. Śluzy w rejonie Trollhättan

Rys. 7. Typowa sytuacja na kanale – pasażerski statek kanałowy dopływa do śluz 
w rejonie Bergs (wejście do jeziora Roxen)
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Rys. 8. Rejon obsługi turystów w Bergs

Rys. 9. Początek zespołu śluz w Bergs

jak też jachtami. W efekcie powstała cała sieć zaplecza dla ru-
chu turystycznego (rys. 8) pozwalająca również na wygodne 
oczekiwanie na śluzowanie. Jednokierunkowy ruch narzucony 
przez wąskie odcinki sztuczne i rzeczne wymaga odpowiedniej 
organizacji ruchu.

W Bergs (okolice miasta Linkőping) z powodu konieczności 
pokonania Johana (52 m różnicy poziomu przed wejściem do je-
ziora Roxen) wykonano kaskadę 7 śluz, tzw. schody Carla-Joha-
na (rys. 8). Obok zespołu śluz na rzece Gőta stanowią one jedną 
z największych atrakcji turystycznych kanału. Wielką atrakcją 
jest możliwość przepłynięcia przez jeziora, w tym:

 – największe jezioro szwedzkie Wener – jezioro pocho-
dzenia tektonicznego o powierzchni ponad 5,5 tys. km2 
i maksymalnej głębokości 106 m,

 – drugie co do wielkości jezioro Wetter, również pocho-
dzenia tektonicznego o powierzchni niemal 1,9 tys. km2 

i maksymalnej głębokości sięgającej 128 m; ze względu 
na to, że dno jeziora znajduje się 40 m poniżej poziomu 
morza, stanowi ono kryptodepresję.

O ile pierwsze z jezior imponuje przede wszystkim swoją 
wielkością (trzecie co do wielkości w Europie) i w bardzo wiel-
kim stopniu naturalnym krajobrazem, to w rejonie jeziora Wetter 
(niezależnie od występowania w nim pstrąga arktycznego) zna-
lazły się liczne miejscowości o dużej atrakcyjności turystycznej. 
Należą do nich: najstarsze szwedzkie uzdrowisko Medevi, zwią-
zana ze św. Brygidą Vadstena, czy też bardzo popularna Grőna. 
Ostatnia miejscowość stanowi połączenie z sobą atrakcji Kry-
nicy Górskiej i Krynicy Morskiej. Jest ona ponadto miejscem 
wytwarzania szwedzkich długich cukierków oraz stolicą Trolli.

Prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski
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O ile budowa kanałów grawitacyjnych nie stwarzała nigdy 
poważniejszych trudności, to konieczność realizacji rurociągów 
ciśnieniowych stwarzała zawsze pewne problemy technicz-
ne. Podstawowym problemem była konieczność powiązania 
dostatecznej odporności na ciśnienie z odpowiednią średnicą 
oraz masą rury. Pierwotnie stosowane rury żeliwne miały sto-
sunkowo niewielkie przekroje na ogół do f 1000 mm (niekiedy 
f 1200 mm), większe rury występowały sporadycznie (analo-
giczne ograniczenie wymiarów pozostaje nadal aktualne w sto-
sunku do współczesnych rur z żeliwa sferoidalnego). Dodat-
kowe trudności stwarzały pracochłonne i trudne rozwiązania 
połączeń.

RURY STALOWE

Pierwszym materiałem pozwalającym na dość swobodne 
wymiarowanie była stal, jednak jej podatność na oddziaływa-
nie niekorzystnych czynników1 wymagała stosowania specjal-
nej izolacji rur. Z kolei łączenie na gorąco przez spawanie bar-
dzo komplikowało skuteczne wykonanie izolacji. Ponadto rury 
o większych przekrojach2 łączono na placu budowy przez spa-
wania półskorup, względnie ćwierćskorup (rys. 1). Obok izola-
cji pojawia się problem kontroli jakości rur stalowych o dużych 

1 Np. w niekorzystnych warunkach rura stalowa f 600 mm ulega korozji 
(praktycznie perforacji) już po upływie 2 ÷ 3 lat.

2 Jako monolit produkowano je w wąskim zakresie – praktycznie do f 1600 ÷ 
f 1800 mm, sam zakup rur mógł wiązać się z poważnymi trudnościami.

średnicach – zarówno spawów, jak też elementów składowych 
rury. Niezależnie od kontroli radiologicznej skorup i spoin osta-
tecznym organem kontrolnym nierzadko okazywało się być 
ucho spawacza w trakcie młotkowania3.

Ostatecznie obecnie unika się stosowania rur stalowych przy 
budowie różnych rurociągów. Z kolei współczesne rury o ak-
ceptowalnej jakości stają się coraz częściej nośnikami systemów 
izolacji.

RURY Z TWORZYW TWARDOPLASTYCZNYCH

Rury twardoplastyczne (duroplasty, w praktyce GRP) oka-
zały się być korzystnym materiałem do budowy rurociągów ci-
śnieniowych, ponieważ rury te (rys. 2) mogą być konstruowane 
na potrzeby indywidualne danego projektu. Elementem ujem-
nym jest system połączeń – nawet najlepsze złącze nasuwko-
we ma charakter „sztywny” w rozumieniu normowym i nie jest 
w stanie zrównoważyć sił rozciągających i skręcających. Pew-
ną alternatywą jest złącze skręcane kołnierzowe, jednak jego 
montaż też jest kłopotliwy. Oddzielnym problemem pozostaje 
wpływ podłoża ma śruby.

Generalnie jednak współczesne rozwiązania rur ciśnienio-
wych z duroplastów pozwalają tolerować ciśnienia robocze do-
chodzące aż do około 3 MPa (300 m. sł. w.). W tradycyjnych 
rozwiązaniach materiałowych porównywalną wytrzymałością 
cechowały się rury jedynie wybranych producentów, na ogół hut 
związanych z branżą zbrojeniową.

RURY Z TWORZYW MIĘKKOPLASTYCZNYCH

Do tworzyw miękkoplastycznych zaliczane są tworzywa 
rodzaju polichlorki oraz poliolefiny. Stosowany do produkcji 
rur ciśnieniowych PVC pozwala wytwarzać rury o niewielkich 
średnicach – do f 400 mm, niekiedy do f 600 mm łączone na 
uszczelkę. Ponadto jest to materiał traktowany w Europie jako 
dość kontrowersyjny do przewodów ciśnieniowych, wykorzy-
stuje się go głównie na potrzeby kanalizacji4.

Znacznie większe zastosowanie znalazły (traktowane zresz-
tą przez dłuższy czas, na przykład w Polsce jako „francuskie 
dziwactwo”) rury z polietylenu, przy czym oczywiście w miarę 
3 Przy usuwaniu okuwek – przykładowo w trakcie montażu rurociągów 

przemysłowych w Żarnowcu udało się uchwycić nietypowy dźwięk 
wskazujący na obecność szczelin w materiale ścianki. Jest to problem nadal 
bardzo aktualny, co wykazała sytuacja zaistniała na budowie hali sportowej 
w Gdańsku.

4 Wyjątek ze względu na szczególną agresywność stosowanych reagentów 
stanowią niektóre procesy stosowane przy uzdatnianiu wody.

Produkcja współczesnych rur ciśnieniowych o dużych średnicach

Rys. 1. Ogólna zasada łączenia dużych rur stalowych

Rys. 2. Rura wysokiego ciśnienia z tworzywa termoplastycznego, strony inter-
netowe Zhongyi GRP Industrial
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upływu czasu zmieniały się standardy w stosunku do samego 
surowca. Obecnie jako minimalny standard traktuje się PEHD 
„80”, a bardzo wiele realizacji od razu opiera się na PEHD 
„100” i jego odmianach. Praktycznie w ofertach niemal wszyst-
kich wytwórców znajdują się rury ciśnieniowe PEHD do śred-
nicy f 1000 mm, większe przekroje, na przykład f 1200 mm, są 
oferowane sporadycznie. Produkcja rur o większych średnicach 
praktycznie ograniczała się do 2 wytwórni – KWH i PIPELIFE, 
natomiast znacznie większa była oferta rur dla ruchu grawita-
cyjnego.

Od kilku lat mamy do czynienia z dość intensywnym roz-
wojem produkcji dużych rur ciśnieniowych, znowu koncentru-
jących się w obu poprzednio wymienionych firmach (firmy po 
fuzji występują obecnie pod nazwą UPONOR). Cechą charak-
terystyczną rur ciśnieniowych PEHD o dużych średnicach jest 
uzależnienie grubości ścian oraz odmiany PEHD od wysokości 
ciśnienia roboczego. Zagadnienie to jednak wymaga każdorazo-
wej indywidualnej konsultacji z wybranym producentem.

Charakterystyczne jest ograniczenie oferty rur wielkośred-
nicowych z oferty firmy UPONOR do f 1800 mm i średniego 
ciśnienia roboczego 0,6 MPa (60 m. sł. w). Rury ciśnieniowe 

występują pod nazwą handlową WEHOPIPE (rys. 3), a asorty-
ment jest ograniczony do f 1600 mm i w sumie niewiele odbie-
ga od tradycyjnej oferty średnic.

Bardzo interesująco rozwija się zakres produkowanych rur 
w firmie PIPELIFE, w położonym w okolicach Oslo zakła-
dzie Stathelle zajmującym się wyłącznie produkcją rur ciśnie-
niowych. Przede wszystkim w miarę upływu lat zwiększono 
asortyment produkowanych rur ciśnieniowych, i tak od 2004 
roku rozpoczęto produkcję rur f 2000 mm, od 20012 roku na 
nowo powstałej linii do produkcji rur do f 2500 mm rozpoczęto 
produkcję rur f 2100m, f 23000 i f 2500 mm, obecnie wydaje 
się, że niedługo będzie wprowadzona do produkcji rura o jesz-
cze większej średnicy. Grubość ścian rury jest uzależniona od 
sztywności obwodowej danej rury – dla f 2500 mm waha się od 
61 do 119 mm (rys. 4).

Położenie zakładu Stathelle tuż przy brzegu Fiordu Oslo po-
zwoliło na kierowanie bezpośrednio do wody świeżo wykona-
nych rur (rys. 5, 6). Przy każdym rozpoczęciu ekstruzji (również 
po przerwie w pracy ekstrudera) pewna część rury nie spełnia 
warunków technicznych – przede wszystkim na skutek niewła-
ściwej temperatury prowadzenia procesu. Po obcięciu tzw. pa-
kiet startowy jest kierowany z powrotem do recyklingu (ponie-
waż jest to wyrób ze świeżego granulatu, traktuje się go jako 
pełnowartościowy surowiec).

Rys. 3. Rura ciśnieniowa WEHOPIPE (do f 1600 mm)
(strony internetowe firmy Uponor)

Rys. 4. Wycinki ciśnieniowych rur wielkośrednicowych PE

Rys. 5. Świeżo powstałe wielkośrednicowe rury kierowane bezpośrednio do 
wody Fiordu Oslo strzałką oznaczono koniec tzw. Pakietu startowego – kiero-

wanego do recyklingu

Rys. 6. Zaślepienie końcówki rury przed jej spuszczeniem do wód fiordu
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Rys. 7. Długie odcinki rur PEHD przygotowywane do transportu wodnego

Rys. 8. Zdjęcia z przemieszczania morskiego odcinków rurowych o długości od kilkuset do ponad tysiąca metrów
w ramach projektów realizowanych w Europie, Azji i Afryce (strony internetowe pipelife.norw)
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Wspomnienie o dr. hab. inż. Władysławie Buchholzu, prof. nadzw. ZUT (1947 – 2014)

Dnia 29 kwietnia 2014 roku po 
ciężkiej chorobie odszedł od nas 
dr hab. inż. Władysław Buchholz, 
prof. nadzw. Zachodniopomor-
skiego Uniwersytetu Technolo-
gicznego w Szczecinie, nauczyciel 
akademicki, hydrotechnik, który 
całe swoje życie związał z ujściem 
Odry, wychowawca licznego grona 
inżynierów budownictwa wodne-
go, przyjaciel, kolega, żeglarz.

Władysław Buchholz urodził 
się 26 czerwca 1947 roku w Bydgoszczy, gdzie ukończył szkołę 
podstawową oraz Technikum Geodezyjne (1966). Po ukończe-
niu szkoły średniej złożył dokumenty do Szkoły Pilotów w Dę-
blinie oraz na Politechnikę Szczecińską, wybierając ostatecznie 
studia na Politechnice Szczecińskiej, na Wydziale Budownictwa 
Lądowego i Wodnego (1966). W okresie studiów angażował się 
bardzo aktywnie w działalność Koła Naukowego Studentów 
Instytutu Inżynierii Wodnej, wskazując zainteresowanie pracą 
naukową.

Po ukończeniu studiów w 1972 roku rozpoczął pracę w In-
stytucie Inżynierii Wodnej na Wydziale Budownictwa i Archi-
tektury Politechniki Szczecińskiej, w Zakładzie Regulacji 
Cieków i Dróg Wodnych. Jego praca dyplomowa, wysłana na 
Turniej Młodych Mistrzów Techniki, uzyskała IV miejsce, jako 
jedyna z kierunku budownictwo. Jako młody asystent, oprócz 
realizacji zadań dydaktycznych, przygotował stanowisko ba-
dawcze w laboratorium wodnym, gdzie wykorzystał metodę 
fotogrametrii do pomiarów prędkości wody na modelu fizycz-
nym zwężającego się koryta rzeki. W 1979 roku obronił pracę 

doktorską pt. „Określenie kształtu zwierciadła wody w korytach 
otwartych przy dużych zmianach przekroju poprzecznego ko-
ryta na przykładzie koryt prostokątnych”, której promotorem 
był docent Stanisław Orlewicz. Do 1981 roku pracował na sta-
nowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Wodnej Politechniki 
Szczecińskiej.

W 1982 roku rozpoczął pracę w Instytucie Morskim, Od-
dział w Szczecinie, na stanowisku adiunkta i kierownika Za-
kładu, powołany w 1984 roku na stanowisko kierownika Od-
działu w Szczecinie Instytutu Morskiego. Funkcję tą pełnił do 
2006 roku. 

W 1990 roku Rada Wydziału Hydrotechniki Politechniki 
Gdańskiej na podstawie pracy habilitacyjnej „Wpływ wiatru na 
przepływy w ujściach rzek” nadała Mu tytuł naukowy doktora 
habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie budownictwo. 

Pod koniec 1990 roku wrócił na Wydział Budownictwa i Ar-
chitektury Politechniki Szczecińskiej na stanowisko adiunkta, 
początkowo w Katedrze Geotechniki, a następnie w Instytucie 
Inżynierii Wodnej, gdzie objął funkcję kierownika Zakładu Re-
gulacji Cieków i Dróg Wodnych.

W 2003 roku powołano Go na stanowisko profesora nad-
zwyczajnego i kierownika Katedry Budownictwa Wodnego, 
gdzie pracował do śmierci. Aktywnie działał na rzecz Wydziału 
Budownictwa i Architektury jako członek Rady Wydziału i Pro-
dziekan do spraw badań naukowych (1996-1999).

Był członkiem Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, człon-
kiem Rady Naukowej Instytutu Budownictwa Wodnego (IBW) 
PAN, członkiem Rady Naukowej Instytutu Meteorologii i Go-
spodarki Wodnej (IMGW), członkiem Rady Regionalnego Za-
rządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Szczecinie.

Rury przycina się do odpowiedniej długości, jednak wy-
korzystując istnienie drogi morskiej część rur od razu tworzy 
odcinki o długości od kilkuset metrów do ponad kilometra 
(długość dostosowywana jest do potrzeb danego projektu oraz 
średnicy rurociągu) – rys. 7. Następnie z odcinków rurowych 
są formowane specjalne „tratwy” przeholowywane na znaczne 
odległości (rys. 8). Rury przeznaczone do transportu wodnego 
wykonuje się w celu eliminacji wpływu promieniowania UV 
z czarnego granulatu, w innych zamówieniach stosuje się granu-
lat o zabarwieniu zgodnym z życzeniami zamawiającego.

Niezależnie od pewnych trudności stwarzanych przez lo-
kalne władze żeglugi holowanie długich odcinków rur PEHD 
pozwala:

 – w sposób istotny ograniczyć koszty w stosunku do opłat 
frachtowych za rury krótkie,

 – ograniczyć liczba połączeń rurowych,
 – połączenia rurowe trzeba rozpatrywać w dwóch aspek-

tach – ceny oraz pogorszenia jakości (niezależnie od 
opinii przedstawicieli poszczególnych wytwórców każde 
połączenie stanowi jakieś osłabienie – charakterystycz-
ne są na przykład pękania w złączach na skutek skurczu 
termicznego).

Powyższe rozwiązanie znajduje coraz szersze zastosowanie 
– w Polsce wykorzystano je po raz pierwszy w Szczecinie do 
przewodu układanego w rejonie jeziora Dąbie. Do ciekawszych 
realizacji wykonanych przez zakład w Stathelle należą:

 – rurociąg ujęcia wody f 2000 mm w Portugalii,
 – rurociąg kanalizacyjny f 2000 mm w Odessie,
 – rurociąg wodociągowy f 1600 mm w Algierii (stacja od-

salania),
 – rurociąg kanalizacyjny f 1600 mm we Francji,
 – rurociąg wody chłodniczej f 2000 mm w Algierii,
 – rurociąg ujęcia wody surowej f 1800 ÷ f 1400 mm 

(Hiszpania),
 – rurociąg oczyszczalni ścieków f 1300 mm w Gdy-

ni,
 – rurociąg wodny f 1800 mm w Katarze,
 – rurociąg wody chłodniczej f 800 mm w Szwecji.

Prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski
Politechnika Gdańska
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Podczas pracy naukowej opublikował 6 monografii oraz 
98 publikacji, 7 unikalnych prac badawczych, wypromował 
3 doktorów oraz około 120 magistrów i inżynierów.

Poza zainteresowaniami naukowymi Profesor miał wiele 
pasji, związanych z lotnictwem, szczególnie szybownictwem, 
żeglarstwem, hippiką.

W latach 1972-1980 pełnił funkcję wicekomandora Jacht 
Klubu AZS, a w latach 1979-1980 prezesa Okręgowego Związ-
ku Żeglarskiego. W 2002 roku uzyskał patent kapitana jachto-
wego oraz patent kapitana motorowodnego.

Za osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej i społecznej 
otrzymał: Złotą Odznakę AZS, Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrną 
Odznakę Honorową SITWM, Gryfa Pomorskiego, Honorową 
Odznakę Zasłużonego Działacza Żeglarstwa Morskiego, Zło-
tą Odznakę za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Krzyż 

Zasługi, Medal za Zasługi dla Politechniki Szczecińskiej, Srebr-
ny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi.

Władek, we wszystko co Go pasjonowało, angażował się ca-
łym sercem. Był człowiekiem dobrym, życzliwym dla innych, 
radosnym, umiejącym korzystać z życia pełnymi garściami, 
a Jego optymizm udzielał się innym.

Odszedł od nas bardzo szybko, pozostawiając w głębokim 
smutku nie tylko żonę Elżbietę, syna Tomasza oraz wnuczkę 
Zosię, ale także znaczną rzeszę przyjaciół. 

Będziemy Cię zawsze pamiętali i ciepło wspominali. 

Dr hab. inż. Ryszard Coufal, prof. nadzw. ZUT 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

w Szczecinie

Dnia 5 sierpnia 2014 roku, 
w wieku 75 lat, odszedł od nas 
ceniony nauczyciel akademicki, 
naukowiec oraz specjalista z dzie-
dziny geotechniki – Profesor Bog-
dan Kawalec – wieloletni pracow-
nik Katedry Geotechniki Wydziału 
Budownictwa Politechniki Śląskiej 
(1964-2007) oraz Wyższej Szkoły 
Technicznej w Katowicach, Wy-
działu Architektury, Budownictwa 
i Sztuk Stosowanych (2007-2014).

W Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, profesor 
Bogdan Kawalec pełnił funkcje kierownika kierunku budownic-
twa, Katedry Budownictwa oraz Zakładu Geologii, Geotechniki 
i Fundamentowania.

Profesor Bogdan Kawalec ukończył studia na Wydziale Bu-
downictwa Przemysłowego i Ogólnego Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach w 1964 roku. W tym samym roku podjął pracę 
na Uczelni. Od początku swojej kariery zawodowej profesor 
Bogdan Kawalec miał duże zasługi w zakresie dydaktyki. Był 
pierwszym organizatorem laboratorium geotechniki na Wydzia-
le, inicjatorem budowy specjalnego zestawu aparatów wielko-
wymiarowych. Był współautorem skryptu geotechnicznego, 
a w celu pogłębienia wiedzy dydaktycznej podjął roczne studia 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach.

Wiele lat ze swojej pracy zawodowej poświęcił polowym 
i laboratoryjnym badaniom fizycznych i mechanicznych właści-
wości odpadów górnictwa węgla kamiennego. Pracę doktorską 
pt.: „Właściwości fizyczne i mechaniczne odpadów kopalnia-
nych jako gruntu budowlanego” profesor Bogdan Kawalec obro-
nił w 1973 roku. Dorobek naukowy Profesora stanowiły prace 
w zakresie odpadów kopalnianych − przepalonych i nieprzepa-
lonych łupków przywęglowych, a także żużli wielkopiecowych 
i elektrownianych, publikowane w krajowych i międzynaro-
dowych czasopismach naukowo-technicznych oraz w materia-
łach konferencyjnych. Prace te wniosły istotny wkład w rozwój 

Wspomnienie o doc. dr. inż. Bogdanie Kawalcu, prof. WST w Katowicach (1939 – 2014)

wiedzy dotyczącej zachowania się pod obciążeniem odpadów 
kopalnianych i przyczyniły się do szerszego stosowania tego 
materiału do budowy nasypów komunikacyjnych i hydrotech-
nicznych.

Profesor Bogdan Kawalec współpracował z zespołem zajmu-
jącym się problematyką odpadów kopalnianych, z ówczesnym 
polskim liderem w tej dziedzinie – Katedrą Mechaniki Grun-
tów i Robót Ziemnych Akademii Rolniczej w Krakowie, w tym 
w szczególności z profesor Krystyną Skarżyńską. Efektem tej 
wieloletniej współpracy była wspólna realizacja Katedry Geo-
techniki Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej oraz 
Katedry Mechaniki Gruntów i Robót Ziemnych Akademii Rol-
niczej w Krakowie projektu badawczego pt.: „Podstawy geo-
techniczne wykorzystania odpadów powęglowych jako gruntu 
budowlanego do wznoszenia nasypów inżynierskich wysokich 
klas technicznych”.

Profesor Bogdan Kawalec posiadał uprawnienia rzeczo-
znawcy budowlanego z listy Wojewody (nr 18/89) oraz rze-
czoznawcy PZITB (nr 1310). Był zweryfikowanym wykładow-
cą PZITB, miaał certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki 
(nr 0120). Był wyróżniany wieloma nagrodami i odznakami, 
w tym m.in.: Brązowym Krzyżem Zasługi (1978), Srebrną Od-
znaką PZITB (1978), Złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju 
Województwa Katowickiego (1981), Złotą Odznaką Honorową 
PZITB (1981), Złotą Honorową Odznaką Centralnego Związku 
Spółdzielczości Budownictwa Mieszkaniowego (1983), Meda-
lem 40-lecia PRL (1984), Złotym Krzyżem Zasługi (1985), Zło-
tą Odznaką Honorową NOT (1986), dwukrotnie Złotą Odznaką 
Zasłużonemu dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu-
dowlanych (1988, 1995), Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej 
(1996) oraz Medalem 75-lecia PZITB (2000).

Profesor Bogdan Kawalec był członkiem koresponden-
tem Akademii Technologicznych Nauk Ukrainy (od 1998), 
członkiem PZITB, członkiem PKG, Międzynarodowego Sto-
warzyszenia Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej 
ISSMGE, członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa (SLK/BO/5451/01).
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Profesor Bogdan Kawalec pełnił wiele funkcji, w tym m.in. 
funkcję Sekretarza Oddziału Wojewódzkiego Komitetu Geo-
techniki NOT, był członkiem Rady Naukowo-Technicznej Ze-
społu Rzeczoznawców PZITB oraz przewodniczącym Śląskiego 
Oddziału Polskiego Komitetu Geotechniki. Pracował również 
jako konsultant naukowy w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie 
Wiertniczo-Geologicznym w Tychach.

W czasie swojej pracy naukowo-dydaktycznej był autorem 
lub współautorem 60 publikacji, współautorem patentu, promo-
torem i koreferentem ponad 100 dyplomów prac inżynierskich 
i magisterskich.

Profesor Bogdan Kawalec prowadził również własną dzia-
łalność gospodarczą, wykonując liczne badania geotechniczne, 
opracowując ekspertyzy, orzeczenia i opinie geotechniczne.

Profesora Bogdana Kawalca można niewątpliwie zaliczyć 
do grona zasłużonych polskich geotechników dzięki Jego licz-
nym i ważnym osiągnięciom w dziedzinie eksperymentalnej 
mechaniki gruntów. Cześć Jego pamięci.

Uroczystości pogrzebowe śp. Profesora Bogdana Kawalca 
odbyły się 8 sierpnia 2014 roku w Bazylice św. Wojciecha w Mi-
kołowie.

Dr hab. inż. Joanna Bzówka, prof. Pol. Śl.
Kierownik Katedry Geotechniki i Dróg

Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska


