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Gra w statki - czyli prace drogowe w terenie zabytkowym 
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Abstrakt 

Remont ulicy w centrum to dla inspektorów ZDMK stresująca gra w statki. Nigdy nie 
wiadomo jaka niespodzianka czeka na polu gry. Z jednej strony mogą to być 
sprzeczne oczekiwania co do materiałów użytych podczas remontu i ich wygody dla 
różnych użytkowników. Z drugiej nigdy do końca nie wiemy co odkryjemy pod 
asfaltem. Jak pokazuje doświadczenie można odnaleźć nawet muzeum. Specyfika 
krakowskich ulic i placów w centrum to również niespotykane gdzie indziej problemy 
utrzymaniowe – wybrzuszenia kostki, czy zapadnięcia chodników spowodowane 
uszkodzeniem rynien budynków w podziemnej ich części. 
W krótkim wystąpienie przedstawimy jak z perspektywy ZDMK różni się 
wykonywanie tych samych prac w ścisłym centrum Krakowa i na jego obrzeżach. 
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Abstrakt 

Rozbudowa systemów wodno – kanalizacyjnych oraz utrzymanie prawidłowego 
stanu technicznego, wybudowanej w latach ubiegłych infrastruktury to trudne 
zadanie, szczególnie w mieście z tak bogatą historią a przede wszystkim zabytkowa 
architekturą. Stąd duży nacisk na stosowanie nowoczesnych technologii budowy jak 
również wymiany i remontów posiadanej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej. Stały 
monitoring stanu technicznego oraz kontrola szczelności.  
Wodociągi Miasta Krakowa od wielu lat stosują bezwykopowe technologie budowy     
i remontów infrastruktury liniowej szczególnie w cennym historycznie obszarze 
miasta. Jest to często jedyna możliwość przeprowadzenia prac. Dodatkowym atutem 
tych technologii jest w znacznej mierze wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie 
ingerencji w nawierzchnię drogową lub wprowadzania ograniczeń w ruchu kołowym.  
Wprowadzone w ostatnich latach przez Wodociągi Miasta Krakowa rozwiązania       
w zakresie modelowania hydraulicznego sieci wodno – kanalizacyjnych jak również 
urządzeń do „nasłuchu” pracy sieci wodociągowej pozwalają na wczesne wykrywanie 
stanów awaryjnych infrastruktury.   
Stały rozwój i wyzwania podejmowane przez Wodociągi Miasta Krakowa wpisują się 
w strategię rozwoju miasta-metropolii – dynamicznego centrum gospodarczego          
i kulturalnego południowej Polski. 
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Abstrakt 

Skomplikowana budowa geologiczna centrum Krakowa, bogata historia i różnorodna 
zabudowa sprawiają, że warunki hydrogeologiczne są złożone i podlegają ciągłym 
zmianom. Historyczny układ zabudowy ulegał licznym zmianom. W głębszym 
podłożu dominują utwory piaszczysto-żwirowe, przewarstwione namułami, mułkami i 
lokalnie torfami. Istotną rolę hydrogeologiczną i geotechniczną odgrywają 
antropogeniczne nasypy i nawarstwienia historyczne o miąższości do kilkunastu 
metrów. Sprawia to, że warunki infiltracji wód opadowych i przepływu wód 
podziemnych są skomplikowane. Prowadzone od średniowiecza regulacje oraz 
adaptacje rzek i innych cieków wodnych spowodowały znaczne zmiany układu 
hydrologicznego. Prace prowadzone w XIX wieku doprowadziły do obniżenia 
poziomu Wisły i wzrostu głębokości do zwierciadła wód podziemnych w obrębie 
terasy Wisły. Następnie budowa stopni wodnych w Przewozie i Dąbiu, w połowie XX 
wieku, spowodowała podniesienie położenia poziomu wód podziemnych, co 
zagrażało podtopieniem terenów zabudowanych. Podtopieniom miała zapobiegać 
bariera studni odwadniających usytuowanych wzdłuż Wisły od Dąbia do Rudawy. 
Liczba czynnych studni z czasem zmalała, głównie z przyczyn ekonomicznych. 
Wskazane czynniki sprawiają, że położenie zwierciadła wód podziemnych w centrum 
Krakowa podlega zmianom, więc generalne prognozy mogą być niepewne i 
nieprecyzyjne. Niezbędne jest zatem prowadzenie lokalnego szczegółowego 
rozpoznania warunków wodno-gruntowych przed podejmowaniem decyzji 
administracyjnych dotyczących wszelkich inwestycji budowlanych w obrębie Starego 
Miasta w Krakowie. 
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Abstrakt  

Warunki geologiczno-inżynierskie podłoża Krakowa są trudne, wynika to z nakładania się na  
naturalną często skomplikowaną budowę geologiczną wielowiekowych oddziaływań 
antropogenicznych. W obrębie strefy, której właściwości gruntów i skał mają wpływ na 
projektowanie, wykonywanie i użytkowanie obiektów budowlanych, występują wapienne 
utwory ery mezozoicznej, ilaste osady miocenu, zróżnicowane genetycznie i litologicznie 
grunty czwartorzędowe  oraz różnowiekowe, niekontrolowane nasypy. Wszystkie opisane 
utwory w warunkach niewłaściwego rozpoznania lub błędów projektowych mogą stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeństwa obiektów budowlanych. 
Liczne wypiętrzenia stosunkowo twardych lecz silnie spękanych, często zwietrzałych, 
zawodnionych i poprzecinanych są licznymi uskokami skał jurajskich (zręby) oraz 
występujące pomiędzy nimi zagłębienia miękkich osadów mogą wpływać na występowanie 
nierównomiernych osiadań. Iły mioceńskie cechuje podatność na zmiany objętościowe 
(pęcznienie i skurcz), spoiste grunty czwartorzędowe są bardzo wrażliwe na wahania 
zawodnienia, grunty organiczne (namuły, torfy) posiadają zazwyczaj bardzo niskie wartości 
parametrów wytrzymałościowych, piaski są podatne na sufozję. Największy problem 
stanowią nasypy, cechujące się bardzo różnicowaną miąższością, składem oraz wartościami 
parametrów fizyko-mechanicznych. Obiekty budowlane położone w obrębie nasypów 
narażone są na: utratę nośności, nadmierne osiadanie, hydrokompakcję, skurcz, wysadziny 
itp. W prezentacji, zostaną przedstawione przykłady wpływu warunków gruntowych na 
uszkodzenia budynków w Krakowie. 
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Abstrakt  

Warunki wodne (hydrologiczne i hydrogeologiczne) odgrywają kluczową rolę dla 
zrównoważonego zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Kwestie te są niestety 
często pomijane w planowaniu i realizacji inwestycji budowlanych i 
infrastrukturalnych co skutkuje nieadekwatnie zwiększeniem ich kosztów a 
dodatkowo może istotnie utrudniać eksploatację budynków oraz wpływać na 
pogorszenie warunków środowiskowych w ich otoczeniu. Problemem zyskującym na 
znaczeniu w ostatnich latach jest nadmierny rozwój szczelnej zabudowy powierzchni 
terenu. Skutkuje to występowaniem lub zwiększeniem częstotliwości tzw. powodzi 
miejskich, które są powodowane przez intensywne opady atmosferyczne, gdy 
przekroczona zostaje pojemność przestarzałego systemu odprowadzania wód ze 
spływu powierzchniowego. W ostatnich latach z terenu Krakowa znanych jest 
niestety wiele negatywnych przykładów niekorzystnych zjawisk i utrudnień 
wynikających z pominięcia lub nieprawidłowego uwzględnienia specyficznych 
warunków wodnych na etapie zagospodarowywania przestrzeni miejskiej. Ich 
rzetelna analiza pozwala jednakże na wdrożenie kompleksowych zmian tj. 
zaproponowanie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi. Zapewniłyby one bardziej 
zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, co z kolei wpłynęłoby na 
podniesienie się komfortu życia mieszkańców Krakowa ale też miałyby na celu 
ograniczenie niekorzystnych zjawisk i procesów oraz zagrożeń związanych ze 
zmianami klimatycznymi. 
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Abstrakt 

Źródło św. Stanisława jest zlokalizowane na dziedzińcu Bazyliki św. Michała Archa-
nioła i św. Stanisława Biskupa w Krakowie. Ujęcie jest dostępne do użytku publicz-
nego w okresie od kwietnia do listopada. Pierwsze wzmianki na temat sadzawki św. 
Stanisława pochodzą już z kronik Jana Długosza. Legenda głosi, że po zabójstwie 
biskupa jego ciało zostało poćwiartowane i wrzucone do sadzawki znajdującej się na 
dziedzicu kościoła św. Michała Archanioła, gdzie zrosło się w cudowny sposób.  

W roku 2004 wykonano renowację ujęcia. Badanie jakości wody ujmowanej studnią 
głębinową zostało wykonane przez Stację Naukową Instytutu Geografii i GP Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Łazach (badania hydrochemiczne) oraz Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Krakowie (badania bakteriologiczne). Na tej podstawie stwier-
dzono, że woda ta jest zdatna do spożycia przez ludzi. Analizy składu chemicznego 
wód w zakresie parametrów nietrwałych (pH, Eh, przewodność elektryczna właściwa) 
oraz jonów głównych (Na, K, Ca, Mg, Cl-, HCO3-, SO42-) i związków siarki (II) wyko-
nywane są również okresowo przez pracowników akredytowanego Laboratorium Hy-
drogeochemicznego KHGI AGH, celem oceny stabilności składu chemicznego. Wy-
niki badań z lat 2017-2019 wskazują na stabilny oraz potencjalnie leczniczy charakter 
wód ze źródła św. Stanisława. 
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Abstrakt  

Powstanie wałów przed-państwowego grodu wraz z podgrodziem w Krakowie, 
datowane na IX w., zapoczątkowało proces przebiegającej stale, choć w różnym 
tempie, akumulacji antropogenicznych nawarstwień. Wiązało się to z działalnością 
budowlaną, gospodarczą, produkcyjną. Proces ten doprowadził do uformowania się 
w ciągu ponad 1100 lat warstw o dużej miąższości, osiągających minimum 4 m 
miąższości, a w niektórych miejscach nawet 10 -11 m. Warstwy te są różnej gęstości, 
zawierają różną treść „geologiczną” i biologiczną, w dodatku zalegają na stropie 
nawarstwień piaszczystego stożka napływowego Prądnika, na którym ulokowany 
został gród z podgrodziem, a po kilku stuleciach również miasto lokacyjne. Strop 
calca nie jest oczywiście idealnie poziomy, jest też poprzecinany 
wczesnośredniowiecznymi i średniowiecznymi fosami, studniami, dołami chłonnymi, 
piwnicami budynków mieszkalnych i gospodarczych. Wszystko to wpływa w sposób 
istotny na statykę budynków zabytkowych, wzniesionych w obrębie dawnych wałów 
grodu i murów miejskich. Geologiczne i archeologiczne rozpoznanie struktury 
antropogenicznych nawarstwień Krakowa pozwala już dzisiaj wyciągać pewne 
wnioski w odniesieniu do istniejących zagrożeń dla murowanych budynków 
zabytkowych. Wpływ rozmaicie uformowanych struktur warstw archeologicznych na 
statykę zabytkowych budynków można prześledzić na konkretnych przykładach, 
rozpoznanych zarówno w trakcie badań archeologicznych, jak i architektonicznych. 
Posadowienie fundamentów budynków na dawnych fosach, dołach chłonnych, a 
nawet reliktach starszych budynków murowanych wpływa w niektórych przypadkach 
negatywnie na statykę owych budowli. Prezentacja przykładów takich właśnie 
sytuacji pozwoli wskazać na główne zagrożenia, wynikające ze styku „warstw 
twardych” (murów zabytkowych budynków\) i „warstw miękkich” (nawarstwień 
archeologicznych). 

mailto:jpoleski@wp.pl
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Abstrakt 

W drugiej połowie pierwszego tysiąclecia n.e. w centrum obecnego Krakowa 
uformowały się główne zręby osadnictwa. Odzwierciedleniem jego trwałości i 
intensywności są zachowane do dziś różnorodne nawarstwienia ziemne, relikty 
poziomów użytkowych oraz konstrukcji drewnianych i murowanych. 
Stosunkowo wcześnie, bo przypuszczalnie już w VIII i IX wieku, na terenie 
późniejszego Krakowa pojawiły się nowe elementy urbanistyczne związane z budową 
fortyfikacji. Wzniesiono je wokół kulminacji wzgórza wawelskiego, na obrzeżu Bagien 
Żabiego Kruka i Stawów św. Sebastiana. Przyczyniły się one do uformowania 
wiślańskiego zespołu osadniczego złożonego z grodu książęcego i podgrodzia 
zwanego Okołem. 
Warstwy akumulacyjne na terenie osad, a następnie na obszarze miast oraz ich 
przedmieść formowały się poprzez przemieszczanie mas ziemnych i gruzowych 
podczas różnorodnych prac budowlanych i dzięki kumulacji odpadków powiązanych z 
codzienną działalnością człowieka. Gromadzeniu się nawarstwień sprzyjało 
ukształtowanie powierzchni terenu osad, stosunkowo znaczna gęstość zasiedlenia 
oraz obecność zwartej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej. 
Uformowane we wczesnym średniowieczu zręby osadnicze i fortyfikacyjne przetrwały 
w różnych formach aż do XVIII i XIX stulecia. W międzyczasie wszystkie elementy 
zabudowy krakowskiego ośrodka osadniczego, a później miasta lokacyjnego, były 
wielokrotnie przebudowywane i modernizowane. Z czasem w tkankę miasta 
wprowadzono ponadto różnorodne rozwiązania inżynieryjne, ułatwiające życie 
mieszkańcom. Ich materialne pozostałości – w różnym stopniu zachowania – są 
obecnie odsłaniane w trakcie różnorodnych badań archeologicznych. 
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Abstrakt  

Proces osadniczy na Wawelu, począwszy od środkowego paleolitu, polegał na 
ciągłej modyfikacji terenu i dostosowania  wzgórza do bieżących potrzeb. Stopniowo 
wyrównywano wyniosłości skalne, dążąc do wypracowania odpowiedniej  
powierzchni. Na krawędziach wznoszono obwałowania obronne,  stanowiące zaporę 
dla narastających nawarstwień grodu. 
Na północno-wschodniej krawędzi Wawelu dokonano lokowania romańskich  
zabudowań kurii władcy, z wieżą obronną – stołpem. Samotnie funkcjonująca w XII 
w. wieża, została posadowiona niemal na stoku,  w nasypach  wału obronnego. 
Badania archeologiczne,  potwierdziły niekorzystne usytuowanie fundamentów stołpu 
w obrębie  stratygrafii warstw. Wykryto   zaniedbania w konstrukcji  fundamentu oraz 
brak osadzenia na skale, co  spowodowało zawalenie się części wieży  na pocz. XIV  
wieku, pomimo „podparcia” ścianą palatium wczesnogotyckiego w końcu XIII w.    
Inna budowla wawelska, o zagrożonej od początku statyce, znajduje się  w rejonie 
baszty Złodziejskiej. W trakcie badań, przy  krawędzi wzgórza, odkopano półkolisty 
mur romański, rozpoznany później jako część kolistej wieży, z partią zachodnią 
ściętą wkopem fortyfikacji nowożytnych. Katastrofa wydarzyła się już w okresie 
funkcjonowania, co potwierdzają  spękania zachowanej części  wieży. Wykonano tu  
słaby fundament, osadzając go w warstwach wału. Badania wykazały, iż wieża  
przestała funkcjonować (zawalenie ?) w połowie XIII w. 
Obok wieży została odkryta budowla przedromańska (1 poł. XI w.), także osadzona w 
destrukcie wału najstarszego, rozpoznana jako relikt obudowanego murami 
przejazdu bramnego w wale. Słabo związane fundamentowanie murów, obniżało się 
uskokami zgodnie z nachyleniem stoku wzgórza, co zapewniło jednak stabilne 
funkcjonowanie bramy do końca XI w. Przebudowa fortyfikacji  spowodowała 
zasypanie przepustu  bramnego. 
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Niektóre aspekty zagrożeń statyki zabytkowych budowli 
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Abstrakt 

Początki zakrojonych na większa skalę badań archeologicznych na wzgórzu 
wawelskim, które wiązały się z realizacją inwestycji budowlanych sięgają końca XIX i 
początków XX wieku, zwłaszcza lat 1905-1939. Już wówczas nadzorujący i zlecający 
prace ziemne konfrontowali się z potrzebą wykonywania wykopów budowlanych a 
jednocześnie sondażowych i badawczych również bezpośrednio przy murach 
odnawianych, odbudowywanych i rekonstruowanych budowli. 
Celem tych prac było rozpoznanie stanu zachowania fundamentów, określenie 
głębokości ich zalegania oraz cech gruntu, w którym spoczywały. Kierowano się także, 
w miarę potrzeb, zadaniem określenia przyczyn destrukcji partii nadziemnych 
niektórych budynków. 
Było to więc działanie o charakterze konserwatorskim. 
Prace budowlane prowadzone w obrębie starożytnych budowli skłaniały i skłaniają 
nadal zarówno projektantów, jak i wykonawców do zlecania rozpoznawczych sond lub 
większych wykopów, których cel jest niezmiennie ten sam. Określenie głębokości 
posadowienia budowli oraz charakteru gruntu, w którym ich fundamenty zalegają. 
Prace te w miejscach historycznych w oczywisty sposób są wykorzystywane przez 
archeologów w celach badawczych. Wyprzedzające wykopaliska archeologiczne 
pozwalają zapobiec zniszczeniu śladów starożytnego osadnictwa (i dostosować 
projekt do wymogów konserwatorskich) lub odpowiednio wcześnie kompleksowo – w 
pełni je zadokumentować. Dzięki odkryciom, dokonanym w czasie wyprzedzających 
badań archeologicznych, istnieje także możliwość weryfikacji i modyfikacji 
przygotowanego projektu. 
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Abstrakt 

Przy tworzeniu modelu hydrogeologii Starego Miasta w Krakowie pomocnymi mogą 
być wyniki badań historycznych, przeprowadzonych w zachowanych krakowskich 
źródłach pisanych. Dlatego na podstawie kwerendy we wszystkich rodzajach 
krakowskich ksiąg sądowych z XIV-XVI wieku (w większości w rękopisach w zbiorach 
Archiwum Narodowego w Krakowie), a także w dokumentach dotyczących miasta, 
autorka przedstawia wyniki jej badań nad: 1) sposobami zaopatrzenia w wodę w 
Krakowie (w tym pitną z głębokich studzien i z wodociągów) 2) odprowadzaniem wód 
deszczowych i zużytych.  
Analiza ww. źródeł pisanych metodą socjotopograficzną, przy wspomaganiu się 
cennymi pracami krakowskich historyków XIX-XX wieku, pozwoliła autorce na 
lokalizowanie tych działań w przestrzeni miasta: publicznej, sąsiedzkiej i prywatnej. W 
przestrzeni publicznej Krakowa autorka zrekonstruowała sieć studzien komunalnych 
dla przełomu XIV/XV wieku, głównie na podstawie najstarszych zachowanych 
rachunków miejskich, natomiast w przestrzeni sąsiedzkiej i prywatnej pokazała 
sposoby zaopatrzenia w wodę ze studzien na parcelach, bądź w ich granicach. 
Podobnie przedstawiła rozrastanie się  sieci wodociągowej - poprzez sieć przyłączy 
do prywatnych parcel - czytelne w źródłach pisanych od połowy XV wieku). Pokazała 
też odprowadzanie wód jako późnośredniowieczny połączony system kanałów 
prywatnych i kolektorów publicznych. 
Kontrola wszystkich tych urządzeń przez władze miejskie, rejestrowana w ich księgach 
może posłużyć w badaniach nad nawarstwieniami antropogenicznymi Starego 
Krakowa. 
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Abstrakt 

Bez wody miasta nie funkcjonują, to oczywistość, czasem nieuświadamiana, a często 
doświadczana boleśnie, gdy wody zabrakło lub gdy wyrządziła szkody. To jeden z 
zasadniczych żywiołów decydujących o naszym bytowaniu. W przeglądowym referacie 
zamierzam omówić znaczenie wody w życiu dawnego Krakowa, przede wszystkim 
jego części najstarszej, w obrębie Plant, od późnego średniowiecza po wiek XX. 
Wielosetletnia działalność kulturowa odcisnęła wyraźny ślad w strukturze materialnej 
tego miejsca. Inwestycje prowadzone od chwili założenia miasta lokacyjnego zaczęły 
zmieniać naturalny teren, który był wprawdzie mało zabudowany, ale przecież już 
częściowo spenetrowany w wyniku funkcjonowania w tym miejscu 
wczesnośredniowiecznego cmentarza. Tak zaczął się proces, który szybko nabrał 
charakteru stałej i coraz głębszej ingerencji w struktury geologiczne. Powstało kilkaset 
studzien i dołów fekalnych (miała je niemal każda posesja), miasto zaś otoczyła sieć 
sztucznych kanałów, związanych z Młynówką, specjalnie dla jego funkcjonowania 
przeprowadzonej z Rudawy po stronie zachodniej; jeden z kanałów przecinał nawet 
miasto od wschodu, zasilając w wodę m.in. klasztor duchaków i napędzając młyn na 
placu Dominikańskim. Już w średniowieczu powstała sieć wodociągowa (zniszczona 
jednak w połowie XVII w.), jakkolwiek kanałów dla odpływu nieczystości w zasadzie 
nie było. Regularna i rozbudowana ich sieć powstała dopiero w drugiej ćwierci XIX w. 
Jeszcze później, dopiero na przełomie XIX i XX w., zbudowano kanalizację dla wód 
opadowych.  
Wszystkie te wielosetletnie działania spowodowały, że teren pod Starym Miastem jest 
mocno spenetrowany w wyniku działalności antropogenicznej. Struktury podziemne są 
często nieznane lub mało zbadane, a wpływają na bieżące funkcjonowanie miasta. Ich 
poznanie jest elementem pozytywnej rękojmi w zakresie przyszłych działań przy 
zabezpieczaniu jego historycznych wartości materialnych. 
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Abstrakt 

W roku 2013 zaobserwowano drastyczne przyspieszenie zniszczeń murów klasztoru 
i kościoła ss. Bernardynek, przejawiających się w postaci pęknięć, szybko 
postępujących rozwarstwień substancji i zapadania się posadzek pomieszczeń. 
Największe zagrożenie stwierdzono w przypadku dwóch partii zabudowy: tzw. 
kapelanii oraz zespołu bramy wejściowej na dziedziniec kościelny. W celu diagnozy 
przyczyn tych zjawisk wykonano interdyscyplinarne badania podłoża: georadar, 
badania gruntoznawcze, fizykochemiczne, elektrooporowe i archeologiczne. Dzięki 
syntezie wyników badań określono strukturę podłoża, jego geologiczny skład i 
poziom zalegania warstw oraz wykonano model układu nawarstwień 
antropogenicznych. Określono przebieg niszczących zjawisk geologicznych w 
obrębie podłoża i ich generalną przyczynę związaną z zaburzeniem stosunków 
wodnych i rozluźnieniem struktury gruntów. To doprowadziło z kolei do występowania 
zjawiska kolapsu grawitacyjnego czyli zapadania się podłoża co znajduje 
odzwierciedlenie w pękaniu i odspajaniu się sztywnych konstrukcji budynków, 
posadowionych na tym podłożu. Opisane zjawiska skonfrontowano z topograficznym 
ukształtowaniem Krakowa w rejonie klasztoru, który zlokalizowano w bezpośrednim 
sąsiedztwie średniowiecznej fosy miejskiej  ale także prawdopodobnie na warstwach 
zasypiskowych tzw. młodszej fory Okołu. 
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Abstrakt 

Zieleń, w tym drzewa zawsze były ważnym elementem krajobrazu kulturowego miast. 
Pełniły szereg funkcji, od estetycznych, po praktyczne, począwszy od dostarczania 
pożywienia, użyczania cienia, ochrony przed hałasem, oczyszczaniu powietrza i 
dostarczaniu tlenu, a skończywszy na ograniczaniu miejskiej wyspy ciepła. 
Współcześnie zieleń miejska jest niestety często wypierana z historycznych 
przestrzeni położonych w centrach miast. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele, 
chęć powrotu do historycznych funkcji i układów, niezrozumiała „betonoza” czy 
destrukcja zasobu zieleni na danym obszarze. Autorzy postanowili dokonać analizy 
stanu drzew na wybranym fragmencie historycznej dzielnicy „Piasek” w Krakowie. 
Analizowany obszar leży w rejonie ulic: Rajskiej, Dolnych Młynów, Krupniczej oraz 
Karmelickiej. Konfrontacja stanu istniejącego drzewostanu z jego wcześniejszą 
kondycją w wybranych przedziałach czasowych, połączona została ze zmianami w 
strukturze zabudowy na analizowanym terenie. Ewolucja sposobu użytkowania 
terenu oraz liczne inwestycje (budowy, przebudowy), w ciągu ostatnich dziesięciu lat, 
istotnie wpłynęły na zmianę siedliska dla drzew, poprzez wprowadzanie garaży 
podziemnych, z zasady zwiększających ilość wolej przestrzeni w historycznym 
centrum, ale mogących negatywnie oddziaływać na stan istniejącej zieleni. Autorzy 
zwrócili uwagę, że przy wszelkich takich zmianach potrzebny jest monitoring nie tylko 
substancji architektonicznej, ale także zieleni, która stanowi cenny element miasta 
zabytkowego. 
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Abstrakt  

W praktyce funkcjonowania Urzędu konserwatorskiego gros spraw dotyczy inwestycji 
prowadzonych na obszarach podlegających ochronie konserwatorskiej, tak z uwagi 
na walory archeologiczne, jak urbanistyczne, czy architektoniczne.  Zdecydowana 
większość prac wiąże się z ingerencją w teren, a oddziaływanie na otoczenie nie 
ogranicza się do samej inwestycyjnej działki. W ostatnich latach dają się 
zaobserwować liczne, bardzo niepokojące zjawiska, często o niezdiagnozowanej 
etiologii, które rodzą obawy odnośnie bezpieczeństwa tak obiektów zabytkowych, jak 
i historycznych, chronionych obszarów zielonych. Można tu wyliczyć zapadanie się, 
czy unoszenie nawierzchni, często jako zjawisko nagłe, pojawienie się wody w 
piwnicach budynków, kumulacja i podciąganie wilgoci w partiach przyziemia, 
uszkodzenia fundamentów na skutek wypłukania lub osiadania gruntu, aktywne 
pękanie struktur. Należy podkreślić, że to właśnie obszar historycznego Krakowa 
podlegają największej presji inwestycyjnej, a obowiązujące zapisy miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, przywołujące tzw. uchwałę parkingową, 
wręcz wymuszają na inwestorach mocną ingerencję w teren poprzez budowę 
podziemnych garaży.  
Każda decyzja konserwatorska musi brać pod uwagę przede wszystkim dobro 
zabytku – nie tylko pojedynczego obiektu, ale też jego otoczenia i obszaru 
chronionego. Skutki pochopnych działań mogą być katastrofalne. Stąd konieczna jest 
pilna diagnoza sytuacji, a następnie wypracowywanie stosownych procedur i 
optymalnych rozwiązań. 
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Abstrakt 

Zespół klasztorny OO. Franciszkanów na Górze Przemysła w Poznaniu jest jednym z 
cenniejszych zespołów sakralnych na terenie miasta. Budowany od 1668 r. do ok. 
XVII w., rozbudowany w połowie XVIII w.  
W 2 połowie 2018 r. w budynkach wchodzących w skład zespołu klasztornego 
zaobserwowano niepokojące spękania ścian nośnych, sklepień, pofałdowania i 
spękania części posadzki, liczne pęknięcia więźby dachowej. Zaistniałe usterki 
wskazywały na nierównomierne osiadanie fundamentów budynków. Niezwłocznie 
zainstalowano na budynkach repery i dokonywano systematycznych pomiarów. 
Wykonano badania geotechniczne obejmujące wiercenia badawcze, terenowe 
badania makroskopowe, odkrywki fundamentów. W trakcie badań zostały również 
rozpoznane warunki hydrogeologiczne. Stwierdzono, że badany grunt charakteryzuje 
się skomplikowanymi warunkami gruntowymi i wodnymi. Złożoność warunków 
wodnych związana jest m.in. działalnością człowieka poprzez wprowadzane zmiany 
ukształtowania powierzchni terenu na skutek prowadzonych prac ziemnych podczas 
realizacją budynków, pojawienie się nienaturalnych przeszkód jak fundamenty, 
kondygnacje podziemne, mury oporowe, wykonywanie instalacji podziemnych. 
Postawiono hipotezę, że powiększanie się starych rys oraz pojawienie nowych było 
wynikiem zmiany wilgotności podłoża, spowodowanej dodatkowo bardzo suchym 
okresem od kwietnia do października 2018 r., co w konsekwencji doprowadziło do 
nierównomiernego osiadaniem fundamentów. Następnie wykonana została 
dokumentacja projektowa i zaproponowano w pierwszej kolejności wzmocnienie 
podłoża pod fundamentami budynków, jak i samą konstrukcję obiektów. Prace 
rozpoczęto w połowie 2019 r. i zakończono we wrześniu 2021 r. 

mailto:wuoz@poznan.wuoz.gov.pl
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Abstrakt 

Współcześnie eksploatacja górotworu przez człowieka to w coraz mniejszym stopniu 
górnictwo. Zdiagnozowany kryzys klimatyczny i będący jego konsekwencją zwrot w 
kierunku gospodarki zeroemisyjnej, sprawiają, że w obecnej chwili od geologów oczekuje 
się odpowiedzi, jak efektywnie wydobyć z ziemi energię lub ciepło geotermalne, gdzie 
zmagazynować metan czy wodór, gdzie zatłoczyć dwutlenek węgla i jak przy tym wszystkim 
nie skazić zapasów wody. Do tego celu potrzebne jest przemyślane zarządzanie 
górotworem, wspomagane wykorzystaniem, geologicznych modeli 3D.  
W latach 2016-2019, w ramach inicjatywy INTERREG Central Europe 2014–2020, autorzy 
uczestniczyli w międzynarodowym projekcie GeoPLASMA-CE. Jego celem było 
opracowanie ilościowego modelu geologiczno-hydrogeologicznego do głębokości 400 m 
p.p.t., a następnie udostepnienie go w formie przeglądarki internetowej, pozwalającej ocenę 
możliwości wykorzystania pomp ciepła (zwłaszcza otworowych) na terenie Krakowa [1]. 
Za tą aplikacją kryją się modele geologiczne do strop prekambru, obejmujące Kraków i / lub 
gminy ościenne. Integrują one w sobie tysiące ilościowych danych geologicznych (Fig.1, 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1 Trówymiarowy model  temeratury na obszarze Krakowa do głębokości 400m p.p.t. (Hajto, 
Papiernik 2019). 
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Fig.2 Przykładowy przekrój ilustrujący osnowę stratygraficzną wynikowego modelu komputerowego dla 
obszaru Krakowa. 
 
Literatura: Hajto, M., & Papiernik, B. (2019). The Approach to 3D Numerical Modelling 
in Order to Evaluate an Environmental Constraints and Assessment of Shallow 
Geothermal Resources in Urban Areas on the Example of Krakow, Poland 
 
Źródła Internetowe: [1] GeoPLASMA-CEShallow geothermal energy in Central 
Europe https://portal.geoplasma-ce.eu/ 
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Metody obrazowania danych 3D 
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Abstrakt 

Praca przedstawia analizę metod, frameworków i bibliotek do renderowania i 
obrazowania grafiki 3D. Szczególny nacisk położony jest na rozwiązania dostępne 
dla języka Python. Praca obejmuje wybrane elementy analizy możliwości każdego z 
frameworków pod kątem wydajności, możliwości technicznych, jak też i wygody 
programistycznej. Pod uwagę wzięte są frameworki takie jak Panda 3D, Ursina, 
PyOgre. Pozwalają one na language binding do interfejsów programowania aplikacji 
(ang. Application Programming Interface, API) takich jak PyOpenGL, OpenGL czy 
DirectX. 
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Abstrakt 

Woda w zabytkowych założeniach ogrodowych, w każdej epoce historycznej, jest i 
była istotnym czynnikiem kształtującym układ przestrzenny. Stan jego zachowania w 
dużej mierze zależy od ilości i jakości zasobów wodnych oraz możliwości zarządzania 
nimi. Problemy hydrologiczne niekorzystnie wpływają na założenia ogrodowe, 
zmieniając ich szatę roślinną oraz stan zachowania obiektów architektonicznych. 
Muzeum w Nieborowie i Arkadii pragnie podzielić się swoimi spostrzeżeniami w kwestii 
wpływu czynników zewnętrznych, powodujących zaburzenia stosunków wodnych. 
Zjawiska zachodzące w środowisku historyczno- przyrodniczym są jednak 
determinowane przez naturalne możliwości zasobów.  
Rozpatrywany problem konserwatorski, wynika z połączenia wpływów lokalnych 
uwarunkowań z globalnymi zagrożeniami dotyczącymi zmian klimatu, presją rozwoju 
cywilizacyjnego na poziomie regionalnym i krajowym oraz problemami finansowymi, 
prawnymi i zarządczymi. Działania priorytetowe podejmowane przez Muzeum w 
Nieborowie i Arkadii mają na celu, poprawę stanu układów wodnych, poprzez ścisłą 
współpracę z odpowiednimi  instytucjami i organizacjami. Podejmowane starania 
zapewniają założeniom ogrodowym zachowanie substancji zabytkowej i łączą się z 
działaniami na rzecz ochrony krajobrazu, który jest z nimi bezpośrednio powiązany. 
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