
Errata 

do rozprawy doktorskiej pt. „Metodyka wyznaczania kierunków zagospodarowania 

przestrzennego obszarów poprzemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem 

historycznego użytkowania” 

Pragnę złożyć podziękowania osobom oraz instytucjom, które miały wkład przy powstawaniu 

niniejszej rozprawy: 

- dyrektorom Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w 

Starachowicach Panu Pawłowi Kołodziejskiemu oraz Panu Tomaszowi Kordeuszowi za 

udzielenie pozwolenia na realizację badań terenowych na obszarze Muzeum oraz pracownikom 

Muzeum za udostepnienie archiwalnych dokumentów muzealnych; 

- dr hab. Andrzejowi Borkowskiemu, prof. AGH za udzielenie merytorycznych uwag  przy 

tworzeniu koncepcji wykorzystania analiz chemicznych i obrazowych do oceny stanu 

środowiska obszarów pohutniczych w Starachowicach oraz pomoc w realizacji badań 

terenowych i laboratoryjnych, w tym metodyki wykonania analiz: zawartości węglowodorów 

alifatycznych metodą chromatografii gazowej, składu chemicznego próbek metodą 

rentgenowskiej spektroskopii fluorescencyjnej XRF i skaningowej mikroskopii elektronowej 

SEM, a także za uwagi w interpretacji wyników w/w analiz; 

- mgr Marcinowi Syczewskiemu za udzielenie merytorycznych uwag dotyczących badań 

składu chemicznego z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego SEM oraz 

ich realizację, a także za uwagi w interpretacji wyników w/w analiz; 

- dr hab. Pawłowi Rydelkowi za pomoc w realizacji badań popielności; 

- dyrektorom szkół – dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w 

Starachowicach – Panu Dariuszowi Lipcowi oraz dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 

1 im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Starachowicach – Pani Monice Wójcik za 

udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie badań ankietowych oraz wywiadów wśród 

uczniów, nauczycielom w/w placówek za pomoc w realizacji badań oraz uczniom za czynny 

udział w badaniach; 

- zastępcy Prezydenta miasta Starachowice ds. gospodarczych Pani Elżbiecie Gralec za 

udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie warsztatów z pracownikami Urzędu oraz członkami 

Komitetu Rewitalizacji, pracownikom Urzędu oraz członkom Komitetu Rewitalizacji za udział 

w warsztatach; 

- architektowi miasta Starachowice Panu Marcinowi Bednarczykowi za udostepnienie 

archiwalnych dokumentów planistycznych dotyczących miasta Starachowice oraz pomoc w 

realizacji warsztatów, 

- wszystkim pracownikom Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, a 

w szczególności pracownikom Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku 

Przyrodniczym, którzy udzielili mi cennych uwag na każdym z etapów powstawania 

doktoratu;  

- władzom Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej za wsparcie 

finansowe w realizacji badań w postaci następujących grantów dziekańskich: grantu o nr 

504/03473/1060/42.000100 w roku 2017 oraz grantu o nr 504/03591/1060/42.000100 w roku 



2018, a także za możliwość wykorzystania sprzętu wydziałowego i laboratoriów wydziałowych 

w realizacji badań terenowych i laboratoryjnych; 

- władzom Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego za możliwość realizacji 

następujących badań: zawartości węglowodorów alifatycznych metodą chromatografii 

gazowej, składu chemicznego próbek z wykorzystaniem rentgenowskiej spektroskopii 

fluorescencyjnej XRF, skaningowego mikroskopu elektronowego SEM oraz popielności w 

laboratoriach wydziałowych; 

- wszystkim tym, którzy służyli mi wsparciem, a których nie wymieniono powyżej. 
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