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Intro, czyli winni się tłumaczą

Jak wiemy, „na każdym zebraniu jest taka sytuacja, że ktoś musi zacząć pierw-
szy”1. Także w niemal każdej książce jest takie miejsce, gdzie ktoś – z reguły autor – 
powinien zagaić i się wytłumaczyć, czy naprawdę musiał napisać to dzieło. A więc 
i ja się usprawiedliwię. Otóż – musiałam. Cytując klasyka2: „Czasami człowiek musi, 
inaczej się udusi”. 

Zanim rozwinę tę głęboką myśl, powiem coś, póki pamiętam: to nie będzie ty-
powy podręcznik do nauki hydrologii. Żeby nie było, że nie uprzedzałam. Pomysł 
na napisanie tej książki podsunęli mi – zapewne całkiem nieświadomie, ale sku-
tecznie – sami studenci, z którymi mam co roku okazję pracować w ramach zajęć 
z przedmiotu hydrologia zlewni zurbanizowanej. Niezależnie od tego, czy są to osoby 
dopiero zaczynające przygodę z inżynierią, czy też praktycy wykonujący swój zawód 
od kilku lat (na przykład spora część studentów studiów niestacjonarnych), nasze 
dyskusje w czasie zajęć, pytania zadawane z sali, moje pytania kierowane do studen-
tów i wreszcie uzyskiwane przeze mnie odpowiedzi (lub ich brak) uświadamiają mi 
co roku, że zamiast kolejnej książki nabrzmiałej równaniami i opisami metod obli-
czeniowych potrzebne jest przedstawienie głębszego i szerszego kontekstu, w jakim 
porusza się pod względem obliczeniowym inżynier.

W trakcie wykonywania dość rutynowych i oczywistych – wydawało-
by się – procedur obliczeniowych często brakuje chwili na refleksję nad 
samymi metodami obliczeń, istotą przyjmowanych założeń czy też konse-
kwencjami wartości przyjmowanych parametrów. Innymi słowy, potrzebne 
jest częstsze zadawanie pytań „dlaczego?”, „dlaczego właśnie tak?”, „czy to 
właściwa droga?” i – kluczowe – „po jakiego grzyba to wszystko?”. Tak więc, 
reasumując, potrzebę (czy wręcz wspomnianą organiczną konieczność) na-
pisania tej książki zawdzięczam właśnie studentom.

A więc teraz, gdy ustaliliśmy już, kto jest winny, zapraszam Czytelni-
ków do wspólnej podróży i swoistej nieformalnej rozmowy na temat po-
trzeby uważności i czujności w pracy inżyniera. Zabawimy się w detekty-
wów i niejako z lupką w dłoni pochylimy się nad pozornie dobrze znanymi 
procedurami obliczania ilości wód opadowych, nad naszymi inżynierskimi 

„oczywistościami” i poszukamy pęknięć w tej na pozór dobrze rozpozna-
nej całości. Zapytamy, co można zrobić lepiej i gdzie tkwią potencjalne  
pułapki, w które nieświadomie wpadamy, gdy tracimy uważność. 

1 Wiecie, do którego filmu nawiązuję, prawda? A jeśli nie, koniecznie obejrzyjcie Rejs w reż. Mar-
ka Piwowskiego. Koniecznie!

2 Tym razem innego: Jonasza Kofty, autora piosenki Śpiewać każdy może (muz. S. Syrewicz).
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Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów inżynierii środowi-
ska, ale może się także spodobać innym Czytelnikom, zajmującym się zagadnieniami 
obliczania ilości wód opadowych, którym nie jest obojętne, czy wyniki własnych ob-
liczeń mają jakieś odzwierciedlenie w rzeczywistości, czy też niekoniecznie…

A ponieważ podróż, w którą zapraszam, jest nieformalna, proszę mi wybaczyć 
bardziej poufałe zwracanie się do Czytelników, mniej sformalizowany język oraz swo-
bodniejszą formę tej książki, także pod względem graficznym. To przecież nie jest 
typowy podręcznik… To tylko (i aż) wspólna konwersacja o ważności obliczeń inży-
nierskich… Żeby nie było, że nie uprzedzałam…

Autorka
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