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W dniu 21 kwiet nia 2018 ro ku za koń -
czo na zo sta nie IV ka den cja na sze go
dol no ślą skie go sa mo rzą du za wo do -
wego in ży nie rów bu dow nic twa. Pod -
czas XVII Okrę go we go Zjaz du Spra -
woz daw czo -Wy bor cze go DO IIB de le -
ga ci na zjazd wy bio rą no wych człon -
ków i prze wod ni czą cych wszyst kich
orga nów izby. To ko lej ny waż ny mo -
ment w hi sto rii na szej izby, gdyż bę -
dzie on szcze gól ną oka zją do pod su -
mowania i oce ny do tych cza so wych
osią gnięć i nie do cią gnięć w jej dzia łal -
no ści oraz oka zją do przy ję cia pro gra -
mu dzia ła nia, w któ rym po ja wią się za -
pew ne nowe i nie któ re do tych cza so -
we kie run ki.

Ja ko ustę pu ją cy Prze wod ni czą cy
Okrę go wej Ra dy DO IIB mam sil ne prze -
ko na nie, że izba dol no ślą ska do brze
wy ko rzy sta ła mi nio ne 16 lat swo jej dzia -
łal no ści i zre ali zo wa ła pod sta wo we ce -
le sta tu to we na sze go sa mo rzą du, któ ry -
mi są: dba łość o ran gę i pre stiż za wo du
in ży nie ra bu dow nic twa, re pre zen to wa -
nie i ochro na in te re sów za wo do wych
człon ków izby oraz dba łość o wła ści we
wy ko ny wa nie za wo du przez in ży nie -

rów bu dow nic twa – człon ków PIIB.
Mamy też na dzie ję na do bre per spek ty -
wy dla na szej izby w nad cho dzą cej
kaden cji i w dal szej przy szło ści. Stwo -
rzo ne zo sta ło wiel kie do bro spo łecz ne,
któ re jest co raz bar dziej do strze ga ne
przez człon ków DO IIB.

Uwa żam, że nie za leż nie od no wych
pro jek tów war to kon ty nu ować szcze gól -
ne ele men ty do tych cza so we go, nie kie -
dy uni kal ne go w ska li kra ju, do rob ku
DO IIB do któ re go za li czam:
– dba łość o in te gra cję i po czu cie wspól -

no ty w na szych dol no ślą skim sa mo -
rzą dzie, któ ra jest szcze gól nie roz wi -
ja na przez Ob wo do we Ze spo ły
Człon kow skie Ra dy DO IIB (uni kal ne
dzie ło w ska li kra ju) oraz po przez
corocz ne cy kle im prez z oka zji waż -
nych wy da rzeń, a tak że or ga ni za cje
im prez spor to wych,

– dzia łal ność na szej je dy nej sa mo -
rządo wej te le wi zji in ter ne to wej TV
DO IIB: wy kła dy, re la cje z wy da rzeń, 

– wspar cie ma te rial ne dla człon ków
izby z oka zji uro dze nia dziec ka,

– kon fe ren cje pro gra mo we de le ga tów
na zjazd, je dy ne w ska li kra ju,

– dba łość o ma ją tek izby: sprze daż nie -
ru cho mo ści w Prze sie ce, prze bu do -
wa po miesz czeń par te ru i re mon ty
w sie dzi bie DO IIB we Wro cła wiu,
zgro ma dze nie nad wyż ki fi nan so wej
do wy ko rzy sta nia na du że, waż ne
pro jek ty w przy szłej ka den cji, 

– co rocz ne uro czy ste Ga le In ży nier skie
z oka zji Dnia Bu dow la nych, 

– do brą współ pra ca z In spek to ra ta mi
Nad zo ru Bu dow la ne go, w tym co -
rocz na or ga ni za cja Fo rum In ży nier -
skie go z udzia łem przed sta wi cie li
GUNB i Mi ni ster stwa In fra struk tu ry
i Bu dow nic twa,

– do brą współ pra cę z oto cze niem
(uczel nie tech nicz ne, sto wa rzy sze -

nia, izby za gra nicz ne) oraz współ pra -
cę z me dia mi, a tak że wy da wa nie
wła sne go cza so pi sma Bu dow nic two
Dol no ślą skie,

– du żą ak tyw ność w struk tu rach ogól no -
pol skich na sze go sa mo rzą du.
Przez ostat nie 8 lat mia łem nie zwy kły

za szczyt i wiel ką przy jem ność kie ro -
wać pra ca mi Okrę go wej Ra dy DO IIB,
któ rej człon ko wie wy ka zy wa li się życz li -
wo ścią, pra co wi to ścią i bar dzo do bry mi
po my sła mi na po ży tecz ne dzia ła nia.
Two rzy li śmy do brze ro zu mie ją cy się
zespół. Dzię ku ję wszyst kim człon kom
ra dy, prze wod ni czą cym or ga nów izby,
kie row nicz ce biu ra, bie głe mu re wi den -
towi, rad cy praw ne mu oraz wszyst kim
pra cow ni kom za do brą współ pra cę w re -
ali za cji wszyst kich za dań w cią gu ostat -
nich 8 lat. Ży czę za do wo le nia i suk -
cesów w dal szej dzia łal no ści dla na -
szego sa mo rzą du i w dzia łal no ści
zawodo wej.

Na pew no nie wszyst ko się nam uda -
ło i jest wie le wy zwań, któ re trze ba bę -
dzie pod jąć w no wej ka den cji. Świe że
spoj rze nie no we go Prze wod ni czą ce go
i no we go skła du Okrę go wej Ra dy
DOIIB na wie le spraw bę dzie z pew no -
ścią przy no si ło do bre owo ce. Wie rzę
też w zbio ro wą mą drość i od po wie -
dzialność De le ga tów na Zjazd DO IIB,
któ re za wsze by ły wiel kim wspar ciem
dla dzia łań na szej Okrę go wej Ra dy.

Je stem prze ko na ny, że do tych cza so-
wy nie kwe stio no wa ny do ro bek dol no -
ślą skie go sa mo rzą du za wo do we go in -
ży nie rów bu dow nic twa bę dzie twór czo
roz wi ja ny, a no we wy zwa nia bę dą po -
dej mo wa ne sku tecz nie i z na le ży tą roz -
trop no ścią.

dr inż. hab. Eu ge niusz Ho ta ła, prof. PWr 
Prze wod ni czą cy Ra dy DO IIB

R E F L E K S J E   N A   K O N I E C   K A D E N C J I
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Kalendarium styczeń – kwiecień 2018
3 stycznia – udział przedstawiciela DOIIB (Anna Ficner) 

w walnym zgromadzeniu Czeskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa ČKAIT okręgu Hradec 
Kralove

5 stycznia – udział przewodniczącego Rady DOIIB 
Eugeniusza Hotały w spotkaniu noworocznym 
SEP

8 stycznia – zebranie wyborcze w obwodzie głogowskim 
(Głogów)

9 stycznia – zebranie wyborcze w obwodzie lubińskim 
(Lubin)

10 stycznia – zebranie wyborcze w obwodzie legnickim 
grodzkim (Legnica)

11 stycznia – zebranie wyborcze w obwodzie legnickim 
(Legnica)

12 stycznia – zebranie wyborcze w obwodzie polkowickim 
(Polkowice)

15 stycznia – uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu 
uprawnień budowlanych; zebranie wyborcze 
w obwodzie górowskim (Góra)

20 stycznia – udział przewodniczącego Rady DOIIB 
Eugeniusza Hotały w uroczystości wręczenia 
Laurów Umiejętności i Kompetencji 2017 
(Zabrze)

25 stycznia – udział przedstawiciela DOIIB (Andrzej Pawłowski)
w 25. Bawarskich Dniach Inżynierskich 
(Monachium)

27 stycznia – VI Dolnośląski Bal Mostowców i Budowlańców 
(Wrocław)

31 stycznia – wycieczka na Międzynarodowe Targi 
Budownictwa BUDMA w Poznaniu

1 lutego – posiedzenie Prezydium Rady DOIIB
3 lutego – spotkanie szkoleniowo-integracyjne 

organizowane przez OZC Świdnica (Świdnica)
5 lutego – seminarium dla członków DOIIB z cyklu 

AKADEMIA INŻYNIERA: „Budownictwo 
o niemal zerowym zapotrzebowaniu na ciepło 
– budynki pasywne” (Wrocław)

15 lutego – posiedzenie Rady DOIIB
22 lutego – szkolenie dla członków DOIIB: „Problemy osób 

pełniących samodzielne funkcje techniczne 
w świetle obowiązującego prawa budowlanego” 
(Bolesławiec)

23 lutego – szkolenie dla członków DOIIB: „Problemy osób 
pełniących samodzielne funkcje techniczne 
w świetle obowiązującego prawa budowlanego” 
(Wrocław)

1 marca – posiedzenie Prezydium Rady DOIIB; szkolenie 

dla członków DOIIB: „Problemy osób pełniących 
samodzielne funkcje techniczne w świetle 
obowiązującego prawa budowlanego” 
(Wałbrzych)

2 marca – szkolenie dla członków DOIIB: „Problemy osób 
pełniących samodzielne funkcje techniczne 
w świetle obowiązującego prawa budowlanego” 
(Bardo Śląskie)

9 marca – szkolenie dla członków DOIIB: „Problemy osób 
pełniących samodzielne funkcje techniczne 
w świetle obowiązującego prawa budowlanego” 
(Głogów)

15 marca – posiedzenie Rady DOIIB
18 marca – IV Mistrzostwa Inżynierów Budownictwa 

Dolnego Śląska w Narciarstwie Alpejskim 
(Zieleniec)

21 marca – szkolenie dla członków DOIIB: „Nowe prawo 
wodne” (Wrocław)

23 marca – szkolenie dla członków DOIIB: „Problemy osób 
pełniących samodzielne funkcje techniczne 
w świetle obowiązującego prawa budowlanego”
(Legnica)

23–24 marca– cykl wykładów organizowanych przez DOIIB 
w ramach XXXII edycji Targów Budownictwa 
i Kamieniarstwa TARBUD 2018 (Wrocław)

26 marca – szkolenie dla członków DOIIB: „Problemy osób 
pełniących samodzielne funkcje techniczne 
w świetle obowiązującego prawa budowlanego” 
(Jelenia Góra)

4 kwietnia – spotkanie konsultacyjne z ekspertem, 
mgr Agnieszką Znamiec: „Nowe warunki 
techniczne budynków – istotne zmiany 
od 1 stycznia 2018” (Wrocław)

11 kwietnia – szkolenie dla członków DOIIB: „Kompleksowa 
ochrona odgromowa, uziemienia i ochrona 
przed przepięciami zgodnie z nową serią norm: 
PN-EN 62305 oraz PN-HD 60364” 
(Jelenia Góra)

12 kwietnia – szkolenie dla członków DOIIB: „Kompleksowa 
ochrona odgromowa, uziemienia i ochrona 
przed przepięciami zgodnie z nową serią 
norm:PN-EN 62305 oraz PN-HD 60364” 
(Wrocław); spotkanie konsultacyjne z ekspertem,
dr Dariuszem Sochą: „Budowanie dobrych 
relacji z pracownikami – wybrane aspekty 
klimatu organizacyjnego” (Wrocław)

21 kwietnia – XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-
-Wyborczy Delegatów DOIIB
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WYBORY  DELEGATÓW  NA  ZJAZD  DOIIB
KADENCJI  2018–2022
Za koń czy ły się wy bo ry de le ga tów. Bli sko
dzie sięć ty się cy człon ków na szej izby
wy bra ło 152 swo ich re pre zen tan tów
– oso by, któ re w ich imie niu na okrę go -
wym zjeź dzie spra woz daw czo -wy bor -
czym 21 kwiet nia 2018 ro ku, wy bio rą
prze wod ni czą ce go, człon ków or ga nów,
rzecz ni ka od po wie dzial no ści za wo do -
wej i de le ga tów na zjazd kra jo wy. 

Okrę go wy zjazd DO IIB, od by wa ją cy
się przy naj mniej raz w ro ku w cza sie
trwa nia ka den cji, jest naj wyż szym or ga -
nem izby i po za wy bo ra mi ma wie le za -
dań, któ re szcze gó ło wo opi sa ne są
w Usta wie o sa mo rzą dach ar chi tek tów
i in ży nie rów bu dow nic twa. Na le żą
do nich mię dzy in ny mi: udzie la nie ab so -
lu to rium ra dzie okrę go wej, uchwa la nie
bu dże tu izby oraz po dej mo wa nie uchwał

w spra wach ob ję tych za kre sem dzia ła -
nia izby.

W DO IIB wy bo ry od by ły się w 34 okrę -
gach wy bor czych. Okrę gi usta no wio no
w 27 po wia tach, 2 po wia tach grodz kich
i w pię ciu dziel ni cach Wro cła wia. Naj -
więk szym okrę giem wy bor czym był
okręg Wro cław Fa brycz na – miesz ka
tam 1464 człon ków DO IIB, któ rzy wy bra -
li 20 de le ga tów. Naj mniej szy okręg był

w po wie cie mi lic kim – tam 63 człon ków
DO IIB wy bra ło 2 de le ga tów. Pierw sze
ze bra nie wy bor cze od by ło się 12 paź -
dzier ni ka 2017 ro ku w Je le niej Gó rze
(po wiat grodz ki), a ostat nie ze bra nie
15 stycz nia 2018 ro ku w po wie cie gó -
row skim.

W wy bo rach wzię ło udział 883 człon -
ków DO IIB, co da ło śred nią fre kwen -

cję 8,9%. Naj wyż sza fre kwen cja by ła
w okrę gach ka mien no gór skim (34,8%),
strze liń skim (28,2%) i mi lic kim (25,8%),
naj niż sza w okrę gach wro cław skim
(2,5%), Wro cław Sta re Mia sto (4,4%)
i Wro cław Fa brycz na (4,8%). Wśród
dele ga tów są 34 ko bie ty (22,4%)
i 118 męż czyzn (77,6%). Delegatami
po raz pierwszy będzie 48 osób
(31,58%), 30 (19,74%) osó b by ło de le -
ga ta mi we wszyst kich po przed nich
kaden cjach. 

Po dział de le ga tów we dług spe cjal -
ności przed sta wia się na stę pu ją co:
BO (54,60%) – 83 oso by, IS (22,37%)
– 34 oso by, BD (10,53%) – 16 osób,
IE (9,21%) – 14 osób, BM (2,63%)
– 4 oso by i BK (0,66%) – 1 oso ba.

AŚ

DELEGACI  NA  ZJAZD  DOIIB  KADENCJI  2018–2022

1. Babik Ryszard (BO)
2. Bachry Marek (IE)
3. Balkowski Romuald (IE)
4. Barteczko-Rzepiel Michalina (BO)
5. Bartkowski Mateusz Przemysław (IS)
6. Bartkowski Włodzimierz (IE)
7. Biedroń Andrzej (BO)
8. Biela Grzegorz (BO)
9. Bierwiaczonek Bogdan (BO)

10. Bilińska Teresa (IS)
11. Błaszczyk Bożena (IS)
12. Bobiński Andrzej (IS)
13. Bogdańska Sabina (BO)
14. Bojarczak Ewa (BD)
15. Borek Ryszard (BO)
16. Bronakowska Anna (IS)
17. Bulla Rainer (IS)
18. Bużantowicz Andrzej (BO)
19. Cepiński Mieczysław (IS)
20. Chocimski Henryk (BO)
21. Chopcian Krzysztof Jan (IS)
22. Ciejak Adrian (BO)

23. Czapliński Kazimierz (BO)
24. Czechowski Józef (BO)
25. Czyżewska Ija (BO)
26. Detko Sławomir (BO)
27. Duch-Mackaniec Danuta (BO)
28. Faściszewski Zbigniew (IE)
29. Ficner Anna (BO)
30. Fokczyńska Anita (IS)
31. Garbera Mikołaj (BO)
32. Grzelka-Zimmermann Wiesława (BO)
33. Hodowany Piotr (IS)
34. Hotała Eugeniusz (BO)
35. Hryciuk Andrzej (BO)
36. Jagiełło Marek Kazimierz (BD)
37. Janiak Stanisław (BO)
38. Jankowski Zbigniew (BO)
39. Jeziorska-Romaniak Elżbieta (IS)
40. Juchniewicz Władysław (IE)
41. Kaczyńska Grażyna (BO)
42. Kaliński Marek Rafał (BO)
43. Kaspura Edward (IE)
44. Kiec Jan (IE)

45. Kluczycki Marcin Maciej (BO)
46. Koliński Artur Seweryn (BO)
47. Kołodziejczyk Tomasz (IS)
48. Konrad Anna (IS)
49. Kosatka Piotr (BO)
50. Kostka Zdzisław (BO)
51. Kowalski Tadeusz (BO)
52. Kozmowska Daniela (BO)
53. Kristen Jerzy (BO)
54. Królczyk Stanisław (IE)
55. Krzyśko Celina (BO)
56. Kubat Maciej (BD)
57. Kuc Janusz (IS)
58. Kucmus Bartłomiej (BO)
59. Kudła Andrzej (BD)
60. Łukasiewicz Paweł (BO)
61. Machelski Czesław (BM)
62. Marcinkowski Arkadiusz (BO)
63. Marek Krzysztof (IE)
64. Michalski Bernard Maksym (BM)
65. Michalski Jan Bernard (BD)
66. Mickiewicz Mirosław (BO)
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67. Mikła Radosław (IE)
68. Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata (BO)
69. Mioduszewska Anna (IS)
70. Młynek Paweł (BO)
71. Muchalski Bronisław (BO)
72. Musialik Renata (IS)
73. Musiał Bolesław (BK)
74. Nalepka Andrzej (BO)
75. Naskręt Zenon (BO)
76. Nawrot Leszek (BO)
77. Niedbała Waldemar (BO)
78. Nietubyć Witold (BD)
79. Nowakowski Krzysztof (BO)
80. Nowostawski Marcin (BM)
81. Okrzeja Jarosław (BO)
82. Olejnik Mariusz (BO)
83. Olejnik Stefan (BO)
84. Olichwer Tadeusz (IE)
85. Orliński Artur (BO)
86. Oszytko Jacek (BD)
87. Ozimina Adam (BD)
88. Paginowska Danuta (IS)
89. Paliński Jerzy (BO)
90. Pańczak Krzysztof (BO)
91. Paśko Jacek (BO)
92. Patejuk-Stenzel Maria (IS)
93. Pawłowski Andrzej (BO)
94. Pawnuk Barbara (BO)
95. Pawul Jerzy (BO)

96. Persona Marian (BO)
97. Pilichiewicz Piotr (IS)
98. Piotrowski Roman (BO)
99. Piskorz Daniel (BO)

100. Pobihon Antoni Zygmunt (BO)
101. Ponisz Tadeusz (BD)
102. Puk Paweł (BO)
103. Rabiak Roman (IS)
104. Rajca Barbara (BO)
105. Rędowicz Jolanta (BO)
106. Rędowicz Wojciech (BO)
107. Rotter Ryszard (BO)
108. Rudnicki Jan (IS)
109. Rusinek Mariusz (IS)
110. Rybiańska Roma (BO)
111. Rzodkiewicz Tomasz (BD)
112. Sapalski Waldemar (IS)
113. Sądur Ryszard Jan (IE)
114. Schabowicz Krzysztof (BO)
115. Semeniuk Małgorzata (IS)
116. Sęczkowska Anna (IS)
117. Siwek Anna (IS)
118. Skorys Barbara (IS)
119. Skuła Ryszard (BM)
120. Słabicki Henryk (BO)
121. Smok Andrzej (BO)
122. Staworko Elżbieta (IS)
123. Stelmach Anna Ewa (IS)
124. Stojewski Tomasz (BO)

125. Stojewski Stanisław (BO)
126. Superson Janusz (BO)
127. Suppan Elżbieta (BO)
128. Surowski Bartłomiej (IS)
129. Surowski Mateusz (IS)
130. Szczepański Janusz (BO)
131. Szemiel Danuta (BO)
132. Szydło Antoni (BD)
133. Ślusarek-Furgalska Mariola (BO)
134. Toś Mirosław (BO)
135. Uba Mariusz (IE)
136. Walaś Marcin (BO)
137. Waligóra Paweł (BD)
138. Walkowiak Rafał Marcin (BD)
139. Wałęga Adam (BO)
140. Wierciński Kazimierz (BD)
141. Witka Jan (IS)
142. Witkowski Dariusz (BD)
143. Wnęk Zbigniew (IS)
144. Wołków Krzysztof (BO)
145. Wyraz Ryszard (BO)
146. Zarzycki Rafał (BO)
147. Zatylny Jerzy (BO)
148. Zawadzki Andrzej (IE)
149. Zwoździak Paweł (IS)
150. Zwoździak Piotr (BO)
151. Żak Tomasz Stanisław (BD)
152. Żurawski Jerzy Roman (BO)

OSTATNIE  POSIEDZENIE RADY  DOIIB 
KADENCJI  2014–2018

Posiedzenie Rady DOIIB, 15 marca 2018
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To już ko lej na „eu ro pej ska” im pre za,
któ rą or ga ni zu je Pan dla na sze go
środo wi ska.

– Moż na tak po wie dzieć. W 2016 ro ku
Fe sti wa lem Bu dow nic twa włą czy li śmy
się w ob cho dy Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu -
ry. W ro ku 2017 był Ju bi le usz XV -le cia
DO IIB. To chy ba nie by ło wy da rze nie
„eu ro pej skie”, ale im pre zy by ły. A w ro ku
2018 ob cho dzi my Eu ro pej ski Rok In ży -
nie ra Bu dow nic twa. 

Ob cho dy ogło si ła Eu ro pej ska Ra da
Inży nie rów Bu dow nic twa, or ga ni za cja
zrze sza ją ca eu ro pej skie sto wa rzy sze -
nia in ży nie rów bu dow nic twa. Ra da wy -
da ła pro kla ma cję, w któ rej jest mię dzy
inny mi na pi sa ne, że ro la in ży nie rów
budow nictwa w po stę pie spo łecz nym,
go spo dar czym i kul tu ral nym jest nie zwy -
kle waż na. Tak jest moż na po wie dzieć
„od za wsze” do chwi li obec nej. Od chwi -
li gdy ktoś ty sią ce lat te mu po raz pierw -
szy  prze rzu cił pień drze wa przez rze kę,
że by ła twiej by ło przejść, do cza sów
współ cze snych. Nie by ło by po stę pu eko -
no micz ne go i tech no lo gicz ne go bez in -
fra struk tu ry – bu dyn ków, sie ci dróg, sie -
ci dys try bu cji wo dy i tak da lej, i tak da lej.
In ży nie ro wie bu dow nic twa są od po -
wiedzial ni za bez piecz ne użyt ko wa nie
budyn ków i bu dow li, cie szą się wy so -
kim stop niem za ufa nia pu blicz ne go. Jest
to nie zwy kle waż ne ale czę sto za po mi -
na ne. I wła śnie z my ślą o pod kre śle niu
ro li in ży nie rów bu dow nic twa i przed -
stawie niu ar gu men tów prze ma wia ją -
cych za pre sti żem te go za wo du ogło szo -
no 2018 EY CE. Ra da Dol no ślą skiej
Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic-
twa posta no wi ła włą czyć się w te ob -
chody, a ja zo sta łem po wo ła ny na prze -

wod ni czą ce go ze spo łu, któ ry się tym
zajmu je.

Co tym ra zem Pan dla nas przy go -
tował?

– Prze wi du je my sześć wy cie czek,
podczas któ rych zwie dzi my in te re su ją ce
miej sca na Dol nym Ślą sku. Eu ro pej ski
Rok In ży nie ra Bu dow nic twa ob cho dzi -
my pod ha słem: „Dol ny Śląsk – spa ce ry
do prze szło ści – hi sto ria pięk na”. Od wie -
dzi my wła śnie ta kie miej sca, w któ rych
spo ty ka ją się pięk no i hi sto ria, i w któ -
rych mo że my zo ba czyć efek ty pra cy
inżynie rów bu dow nic twa, tych któ rzy pra -
cowa li kil ka wie ków te mu i tych współ -
czesnych.

Pla nu je my spa cer po Wro cła wiu, wy -
ciecz ki do Wał brzy cha, Le gni cy i Świd ni -
cy, bę dzie my zwie dzać pa ła ce i ogro dy
w Ko tli nie Je le nio gór skiej i Wro cław ski
Wę zeł Wod ny. Wy ciecz ki bę dą pro wa -
dzić zna ni już nam prze wod ni cy – Szy -
mon Ma ra szew ski i Woj ciech Za lew ski
oraz znaw ca wro cław skich mo stów
– Leszek Bu dych. I uwa ga! Po ja wia się
no wa oso ba! Po Wro cła wiu, Wał brzy chu
oraz po Świd ni cy i Za gó rzu Ślą skim
będzie nas opro wa dzać Be ata Ma cie -
jewska, hi sto ryk, dzien ni kar ka z Ga ze -
ty Wy bor czej i au tor ka „Spa ce row ni ka
dolno ślą skie go” i „Spa ce row ni ka wro c -
ławskie go”.

Uko ro no wa niem ob cho dów bę dzie po -
kaz fil mów o Wro cła wiu i Dol nym Ślą sku
oraz kon cert jaz zo wy w au li Po li tech ni ki
Wro cław skiej po łą czo ne ze spo tka niem
to wa rzy skim w ho lu Politechniki.

W ra mach 2018 EY CE od bę dzie się
rów nież ple ne ro wa wy sta wa fo to gra -
ficzna. W czerw cu, na uli cy Świd nic kiej,

bę dą eks po no wa ne fo to gra fie zna ne go
fo to gra fi ka, fo to re por te ra Ga ze ty Wy bor -
czej – Mie czy sła wa Mi cha la ka.   Na zdję -
ciach zo ba czy my oczy wi ście Dol ny Śląsk
i Wro cław, a wy sta wa bę dzie ogól no do -
stęp na. Jest ad re so wa na do wszyst kich
wro cła wian i tu ry stów od wie dza ją cych
Dol ny Śląsk i Wro cław.

Szcze gó ło wy pro gram ob cho dów
2018 EY CE jest na stro nie in ter ne to wej
na szej izby. Do dam tyl ko jesz cze,
że pierw sza im pre za – spa cer po Wro c -
ławiu, od bę dzie się 12 ma ja. Ostat nia
– wy ciecz ka do Świd ni cy i Za gó rza
Śląskie go, ma być 7 lip ca. 

Ja kie wa run ki trze ba speł nić, że by
uczest ni czyć w tych wy da rze niach?

– Tu rów nież od sy łam do na szej stro -
ny in ter ne to wej, tam wszyst ko jest do -
kład nie wy ja śnio ne. Krót ko mó wiąc jest
tak: w im pre zach mo gą uczest ni czyć
człon ko wie DO IIB z jed ną oso bą to wa -
rzyszą cą, za pi sy przez stro nę in ter ne -
tową DO IIB za czy na ją się 30 mar ca,
a koń czą 6 ma ja. Moż na za pi sy wać się
tyl ko na jed ną impre zę, li czy się ko lej -
ność zgło szeń. Pierw szeń stwo ma ją
osoby, któ re nie uczest ni czy ły w wy da -
rzeniach zwią zanych z Fe sti wa lem
Budow nic twa w 2016 ro ku i Ju bi le -
uszem XV -le cia DO IIB w 2017 ro ku.
Uczest nic two we wszyst kich wy da rze -
niach jest bez płat ne.

Za po wia da się in te re su ją ce la to. Mam
na dzie ję, że wszyst ko się uda i wszy -
scy bę dą za do wo le ni.

– Ja też mam ta ką na dzie ję!

Roz ma wia ła Agniesz ka Śro dek

2018  EUROPEJSKI  ROK INŻYNIERA
BUDOWNICTWA 2018  EYCE

Rozmowa z Rainerem Bullą, przewodniczącym zespołu zajmującego się 
organizacją obchodów Europejskiego Roku Inżyniera Budownictwa.
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12 maja (sobota), godz. 10.00 – spacer po Wrocławiu; prowadzi Beata Maciejewska
– historyk

26 maja (sobota), godz. 7.00 – wycieczka do Wałbrzycha; prowadzi Beata
Maciejewska – historyk

1 czerwca (piątek), godz. 7.00 – zwiedzanie pałaców i ogrodów w Kotlinie
Jeleniogórskiej; prowadzi Szymon Maraszewski – przewodnik

9 czerwca (sobota), godz. 8.30 – wycieczka do Legnicy; prowadzi Wojciech Zalewski
– przewodnik

16 czerwca (sobota), godz. 9.30 – zwiedzanie Wrocławskiego Węzła Wodnego
statkiem żeglugi śródlądowej; prowadzi Leszek Budych

23 czerwca (sobota), godz. 15.00 – przegląd filmów o Wrocławiu i Dolnym Śląsku
i koncert jazzowy w auli Politechniki Wrocławskiej; godz. 18.00 – spotkanie towarzyskie
w holu Politechniki Wrocławskiej

7 lipca (sobota), godz. 7.00 – wycieczka do Świdnicy i Zagórza Śląskiego; prowadzi
Beata Maciejewska – historyk

W czerwcu na ulicy Świdnickiej we Wrocławiu można będzie obejrzeć wystawę
plenerową zdjęć Mieczysława Michalaka – Dolny Śląsk i Wrocław

Eu ro pej ska Ra da In ży nie rów Bu dow -
nictwa (EC CE – Eu ro pe an Co un cil
of Civil En gi ne ers) zo sta ła utwo rzo na
w 1985 ro ku. Ra da sku pia sto wa rzy -
szenia in ży nie rów bu dow nic twa z kra -
jów europej skich. Obec nie EC CE
ma 23 człon ków. Pol ska Izba In ży nie rów
Bu dow nic twa na le ży do EC CE od ma ja
2010 ro ku. Ak tu al nie pre zy den tem EC CE
jest Po lak – Wło dzi mierz Szym czak.

Ce lem Eu ro pej skiej Ra dy In ży nie rów
jest pro mo wa nie naj wyż szych wzor ców
tech nicz nych i etycz nych w pra cy in ży -
nie ra bu dow nic twa. EC CE współ pra cu -
je z in ny mi pa neu ro pej ski mi or ga ni za -
cja mi bran ży bu dow la nej for mu łu jąc
stan dar dy eu ro pej skie go ko dek su po -
stępo wa nia w za wo dzie in ży nie ra bu -
dow nic twa oraz pro ce du ry dys cy pli nar -
ne ma ją ce za sto so wa nie w ca łej Unii
Euro pej skiej.

Z my ślą o pod nie sie niu pre sti żu za -
wo du in ży nie ra bu dow nic twa, wzmoc -
nie niu ro li in ży nie rów bu dow nic twa
w spo łe czeń stwie i pod kre śle niu ro li ja -
ką bę dą od gry wać in ży nie ro wie bu dow -
la ni w roz wią zy wa niu pro ble mów, przed
któ ry mi sta nie spo łe czeń stwo w przy -
szło ści, Eu ro pej ska Ra da In ży nie rów
Budow nic twa zde cy do wa ła ogło sić rok
2018 Eu ro pej skim Ro kiem In ży nie ra
Budow nic twa (2018 EY CE – 2018 Eu ro -
pe an Year of Ci vil En gi ne ers). 

Wię cej wia do mo ści na te mat 2018
CY CE moż na zna leźć na stro nie in ter ne -
to wej EC CE: www.ec ce en gi ne ers.eu.
Znaj du ją się tam in for ma cje o wszyst kich
eu ro pej skich wy da rze niach zwią za nych
z ob cho da mi 2018 EY CE. Moż na rów -
nież po brać bez płat nie, w wer sji elek -
tro nicz nej, dwa al bu my przy go to wa ne
na 2018 EY CE. Są to: „Ci vil En gi ne ering
He ri ta ge in Eu ro pe” (384 str., 502 fot.;
opis 208 obiek tów z 17 kra jów na -
leżących do EC CE) i „Fo ot brid ges
– Small is be au ti ful” (416 str, 613 fot.; opis
179 obiek tów z Eu ro py i 17 z Ja po nii).

AŚ 
Dolina Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, pałac w Wojanowie
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2018  EUROPEJSKI  ROK  INŻYNIERA  BUDOWNICTWA
DOLNY ŚLĄSK – SPACERY DO PRZESZŁOŚCI – HISTORIA PIĘKNA

K R Ó T K O   O   E C C E
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W dniach 23–25 mar ca 2018 ro ku od by ła
się ko lej na edy cja Tar gów Bu dow nic twa
i Ka mie niar stwa TAR BUD. Jak co ro ku
targi od by ły się w za byt ko wej Ha li Stu le cia
we Wro cła wiu. Zje cha li na nie licz ni wy -
staw cy z Pol ski i za gra ni cy, przed sta wi cie -
le firm ofe ru ją cych roz ma ite usłu gi oraz
ma te ria ły, ma szy ny, po jaz dy, środ ki che -
micz ne, sys te my oraz in sta la cje. Po dob nie
jak rok te mu na tar gach obec nych by ło
wie lu przed sta wi cie li bran ży ka mie niar -
skiej, no wo ścią na to miast był du ży na cisk
te go rocz nej edy cji na te mat wy stro ju
wnętrz oraz ich pro jek to wa nia. Po raz
pierw szy w hi sto rii tar gów or ga ni za to rzy
za pro si li go ści do Stre fy Pięk ny Dom, bę -
dą cej źró dłem in spi ra cji w za kre sie pro -
jekto wa nia i wy kań cza nia wnętrz oraz ich
de ko ra cji. Pod czas im pre zy zor ga ni zo wa -
no wie le cie ka wych po ka zów, kon kur sów,
warsz ta tów oraz pre lek cji. Przez dwa dni
tar gów, 23 i 24 mar ca od by wa ły się wy -
kłady zor ga ni zo wa ne przez Dol no ślą ską
Okrę go wą Izbę In ży nie rów Bu dow nic twa,
któ ra rok rocz nie jest part ne rem im pre zy.
Pa tro nat na uko wy nad tar ga mi ob ję ły
trzy wro cław skie uczel nie: Po li tech ni ka
Wro c ław ska, Uni wer sy tet Przy rod ni czy
oraz Aka de mia Sztuk Pięk nych imie nia
Eugeniu sza Gep per ta, któ re mia ły rów -
nież swoje tar go we sto iska. Jak za wsze
TAR BUD był oka zją dla wie lu przed się -
bior ców do na  wią za nia kon tak tów biz ne -
sowych oraz po zna nia no wych ofert
i rozwią zań.

Krót ką ce re mo nię otwar cia tar gów
rozpo czął pre zes Ha li Stu le cia An drzej
Bawo row ski, wi ta jąc wszyst kich uczest ni -
ków tar gów. Po nim głos za bra ła Ire na
Bagiń ska, peł no moc nik dzie ka na Wy dzia -
łu Bu dow nic twa Lą do we go i Wod ne go
Poli tech ni ki Wro cław skiej. Na stęp nie prze -
ma wiał prze wod ni czą cy DO IIB Eu ge niusz
Ho ta ła, a po nim prze wod ni czą cy wroc -
ław skie go od dzia łu Pol skie go Związ ku
Inży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa,

T A R G I   B U D O W N I C T W A   I   K A M I E N I A R S T W A
T A R B U D   2 0 1 8

Janusz Su per son. Na ko niec, ko mi sarz
tar gów TAR BUD Ali cja De nik wraz z pre -
ze sem Ba wo row skim ogło si li otwar cie
targów. 

W sa li kon fe ren cyj nej A, jak w po przed -
nich la tach, od by ły się wy kła dy zor ga ni zo -
wa ne przez DO IIB. Ich przy go to wa niem
jak zwy kle za ję ła się Gra ży na Ka czyń ska
z Ra dy DO IIB, któ ra przy go to wa ła je per -
fek cyj nie i za dba ła o udział bar dzo in te re -
su ją cych wy kła dow ców.

Ja ko pierw szy wy stą pił zna ny wro c -
ławski ar chi tekt Zbi gniew Mać ków, któ ry
wy gła szał już wie le cie ka wych pre lek cji
w po przed nich la tach. Tym ra zem opo -
wie dział o pra cy nad wy jąt ko wym do mem
jed no ro dzin nym, po wsta łym po prze bu do -
wa niu sta rej, za byt ko wej sto do ły w pew nej
dol no ślą skiej wsi po ło żo nej u pod nó ża
Sude tów (na proś bę in we sto ra nie zdra dził
na zwy miej sco wo ści). Do wspo mnia nej
sto do ły do da na zo sta ła no wa bry ła, zbu do -
wa na na drew nia nym szkie le cie. Ścia ny
do mu po wsta ły z gli ny i sło my, a ca łość
zosta ła po kry ta łup ka mi z ka na dyj skie go
ce dru, wy jąt ko wo od por ne go na trud ne
wa run ki at mos fe rycz ne. To eko lo gicz ne
roz wią za nie nie by ło ta nie, ale bar dzo

prak tycz ne i traf ne – świet nie pod kre śla
rusty kal ny cha rak ter sta rej za gro dy wiej -
skiej. Wy kła dow ca pod su mo wał tę cie ka wą
re ali za cję ja ko: „Nasz głos w te ma cie
ochro ny dzie dzic twa”. Po pre lek cji za da -
wano du żo py tań.

Ko lej ny wy kład po świę co ny był po -
wstałe mu we Wro cła wiu, na te re nie kam -
pu su Uni wer sy te tu Me dycz ne go, Cen trum
Sy mu la cji Me dycz nych. Wy gło si ła go ar -
chitekt An na Stry szew ska -Słoń ska wraz
z inspek to ra mi nad zo ru in we stor skie go
Andrze jem Ochman nem i Ani tą Fok czyń -
ską. Cen trum po wsta ło w jed nym z za byt -
ko wych bu dyn ków kli nik po wsta łych pod
ko niec XIX wie ku. Pier wot nie nie był to bu -
dy nek dy dak tycz ny, mie ścił kuchnię i sto -
łów kę, słu żył też ja ko pral nia. Sam obiekt
znaj du je się pod ochro ną kon ser wa to ra
zabyt ków, więc je go kom plet ny re mont
i nada nie no wej funk cji nie by ło za da niem
ła twym. Pre le gen ci opo wia da li o skom pli -
ko wa nych pra cach pro wa dzo nych w ra -
mach te go pro jek tu, ale tak że pre zen to -
wa li cie ka wost ki na ja kie na tra fi li pod czas
prac bu dow la nych w za byt ko wym obiek cie
(na przy kład cie ka wy ko min z dwo ma prze -
wo da mi, słu żą cy nie tyl ko do od pro wa dza -
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Tarbud 2018, Zbigniew Maćków
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nia spa lin, ale też ja ko szyb wen ty la cyj ny).
Dzię ki pre lek cji zgro ma dzo na pu blicz ność
do wie dzia ła się też kil ku in te re su ją cych
rze czy na te mat no wo cze snych sy mu la cji
me dycz nych, któ re od by wa ją się obec nie
w obiek cie. Sam sprzęt znaj du ją cy się tam
kosz to wał 33 mi lio ny zło tych!

Ostat ni wy kład pierw sze go dnia tar gów
wy gło si li Ja cek Paś ko i Pa weł La szec ki.
Do ty czył on bu dyn ku OVO we Wro cła wiu,
przy bu do wie któ re go obaj wy kła dow cy
pra co wa li, od po wied nio ja ko in spek tor nad -

inspek to ra nad zo ru in we stor skie go. Bu dy -
nek OVO jest obiek tem wie lo funk cyj nym,
za wie ra ją cym część miesz kal ną, ho tel, biu -
ra oraz część usłu go wą w któ rej miesz czą
się re stau ra cje, ka wiar nie, spa, fit ness,
a nie dłu go tak że ka sy no. W związ ku z tym
w bu dyn ku na le ża ło po mie ścić wie le róż -
nych in sta la cji i sys te mów. Ca ła je go bry ła,
o wy jąt ko wym, or ga nicz nym kształ cie po -
kry ta zo sta ła no wo cze snym ma te ria łem
Co rian, któ re go mo de lo wa nie (cza sem
w trzech płasz czy znach jed no cze śnie)
także by ło trud ne. 

Na dru gi dzień tar gów za pla no wa no
dwie pre lek cje. Jed nak jed na z nich, po -
świę co na in no wa cyj nym sys te mom wen -
tyla cyj nym, nie od by ła się z przy czyn nie -
za leż nych od or ga ni za to ra. Zgod nie z pla -
nem od był się wy kład Jac ka Krzysz to fa
Żur ka, ad iunk ta w Ka te drze Ar chi tek tu ry
Wnętrz na Wy dzia le Ar chi tek tu ry Wnętrz
i Wzor nic twa ASP. Wy kład za ty tu ło wa ny
był: „3xK. Kon struk cja, Kon cep cja, Kom -
pozy cja” i do ty czył cie ka wych roz wią zań
w pro jek to wa niu wnętrz. Pre le gent omó -
wił kil ka przy kła dów re ali zo wa nych przez
sie bie wnętrz, ilu stru jąc wy kład dzie siąt ka -
mi zdjęć. Za pre zen to wał pro jekt prze bu -
dowy miesz ka nia w cen trum Wro cła wia,
wy bit nie pod no szą cy stan dard ży cia in we -
sto ra i je go ro dzi ny. Bar dzo du że wra że nie
zro bi ły pro jek ty po ko jów dzie cin nych oraz
cie ka wych spo so bów sto so wa nia ko min -
ków do mo wych. Po róż nych przy kła dach
wnętrz miesz kań i do mów dla kla sy śred -
niej oraz wyż szej kla sy śred niej, przy szedł
czas na roz wią za nia do stęp ne tyl ko dla in -
we sto rów o naj wyż szej si le na byw czej.
Zebra na pu blicz ność oglą da ła na przy kład
li czą ce set ki me trów kwa dra to wych sa lo ny
ła zien ko we, peł nią ce do dat ko we funk cje,
na przy kład sy pial ni! Za sto so wa no w nich
roz ma ite kon tro wer syj ne roz wią za nia, któ -
rych wy bór po dyk to wa ny był bar dziej war -
to ścia mi es te tycz ny mi, niż prak tycz ny mi
(na przy kład szkla na umy wal ka). Od czyt
był dość dłu gi, ale bar dzo cie ka wy i wzbu -
dził wiel kie za in te re so wa nie. 

Szy mon Ma ra szew ski

zo ru in we stor skie go oraz in ży nier bu do -
wy. Opo wia da li o licz nych trud no ściach
z ja ki mi bo ry ka ją się wiel kie bu do wy w cen -
trach du żych miast. Są to brak miej sca
na ma te ria ły i za ple cze bu do wy, trud -
ności w ru chu sa mo cho do wym i w do sta -
wach. Słu cha cze do wie dzie li się jak
proble my te zo sta ły roz wią za ne. War to
dodać, że bu do wa otrzy ma ła ty tuł Dol -
noślą skiej Bu do wy Ro ku 2016, a Ja cek
Paś ko zo stał przez DO IIB na gro dzo ny
tytu łem In ży nie ra Ro ku 2016 w ka te go rii

Tarbud 2018, Jacek Paśko i Paweł Laszecki

WIĘCEJ  FOTOGRAFII  Z  TARBUDU  2018  NA  STR.  32

Tarbud 2018, Andrzej Ochmann, Anita Fokczyńska, Anna Stryszewska-Słońska
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Okrę go wy Sąd Dys cy pli nar ny Dol no-
ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów
Bu dow nic twa roz pa try wał w ostat nim
cza sie kil ka spraw do ty czą cych od po-
wie dzial no ści za wo do wej osób wyko -
nu ją cych kon tro le tech nicz ne utrzy ma-
nia obiek tów bu dow la nych. O wsz czę -
cie po stę po wań przed Okrę go wym
Są dem Dys cy pli nar nym (da lej OSD)
wniósł Po wia to wy In spek tor Nad zo -
ru Bu dow la ne go (da lej PINB), któ ry
wska zał, że oso by spra wu ją ce sa -
modziel ne funk cje tech nicz ne w bu -
dow nic twie nie do peł ni ły obo wiąz ków
okre ślo nych w pra wie bu dow la nym,
przez co do pu ści ły się wy kro cze nia
i z te go ty tu łu PINB na ło żył na te oso -
by man da ty kar ne. 

Po nie waż w roz pa try wa nych spra -
wach usta lo no po dob ne sta ny fak tycz -
ne i praw ne, pu bli ku je my jed no orze -
cze nie OSD. Pu bli ka cja przy bie rze
formę zwię złe go i syn te tycz ne go opi su
tek stu de cy zji OSD z przy to cze niem
ob szer nych frag men tów je go uza sad -
nie nia. Z uwa gi na ochro nę da nych
oso bo wych przed sta wio ne roz strzy -
gnię cie jest ano ni mi zo wa ne.

Okrę go wy Sąd Dys cy pli nar ny DO IIB
wsz czął po stę po wa nie z ty tu łu od -
powie dzial no ści za wo do wej człon ka
izby in ży nie rów bu dow nic twa, któ re -
mu Okrę go wy Rzecz nik Od po wie -
dzialno ści Za wo do wej (da lej OROZ)
za rzu cił, że ja ko oso ba do ko nu ją ca
kon tro li okre so wej obiek tów bu dow la -
nych nie za wia do mił or ga nu nad zo ru
bu dow la ne go o prze pro wa dzo nej kon-
tro li, w wy ni ku cze go zo stał uka ra ny
man da tem kar nym.

Po usta le niu przez OSD, że nie za -
cho dzą prze słan ki wy łą cza ją ce po stę -
po wa nie w spra wie od po wie dzial -
ności za wo do wej, na pod sta wie ze -
bra nego ma te ria łu do wo do we go usta -
lił co na stę pu je: pod sta wą wsz czę -

cia po stę po wa nia przez OROZ by ło
pismo PINB, w któ rym or gan wniósł
o wszczę cie po stę po wa nia w spra -
wie od po wie dzial no ści za wo do wej
wobec człon ka izby. Or gan nad zo ru
bu dow lane go za rzu cił człon ko wi izby,
że nie za wia do mił bez zwłocz nie,
na piśmie, or ga nu o prze pro wa dzo nej
kon tro li, w wy ni ku cze go PINB na ło żył
na człon ka izby man dat kar ny.

Okrę go wy Sąd Dys cy pli nar ny usta lił,
ze ob wi nio ny czło nek izby do ko ny wał
kon tro li okre so wej wska za nych obiek -
tów bu dow la nych, a o ich prze pro wa -
dze niu PINB zo stał za wia do mio ny trzy
mie sią ce póź niej. Ob wi nio ny czło nek
izby wy ja śniał, że sto sow ne za wia do -
mie nia o prze pro wa dzo nej kon tro li
prze ka zał wła ści cie lo wi obiek tów,
który prze ka zał je PINB z trzy mie -
sięcznym opóź nie niem. Zda niem ob -
winio ne go człon ka izby nie za nie dbał
on swo ich obo wiąz ków, a zwło ka
w prze ka za niu za wia do mie nia by ła
błędem w pro ce du rze in for ma cyj nej,
za któ ry zo stał uka ra ny man da tem.
Man dat przy jął i za pła cił.

W tak usta lo nym sta nie fak tycz nym
OSD uznał, że za rzu ty po peł nie nia
przez człon ka izby czy nów po wo du -
jących od po wie dzial ność za wo do wą
zasłu gu ją na uwzględ nie nie i na ło żył
na ob wi nio ne go człon ka izby ka rę
upomnie nia.

Okrę go wy Sąd Dys cy pli nar ny w uza -
sad nie niu de cy zji o uka ra niu przy wo łał
prze pi sy art. 12 ust.1 i 6 Pra wa bu -
dow la ne go do ty czą ce de fi ni cji sa mo -
dziel nych funk cji tech nicz nych i od po -
wie dzial no ści osób za wy ko ny wa nie
tych funk cji zgod nie z prze pi sa mi i za -
sa da mi wie dzy tech nicz nej oraz na le -
ży tą sta ran no ścią.

Na stęp nie OSD przy to czył art. 62
ust.1 pkt 3 Pra wa bu dow la ne go, któ ry
okre śla obiek ty bu dow la ne pod le ga ją -

ce kon tro li okre so wej co naj mniej dwa
ra zy w ro ku z po da niem ter mi nów tych
kon tro li oraz ich za kre su. Prze pis ten
na kła da na oso by do ko nu ją cej kon tro -
li obo wią zek pi sem ne go, bez zwłocz -
ne go za wia do mie nia or ga nu nad zo ru
bu dow la ne go o prze pro wa dzo nej kon -
tro li. Sko ro za tem, jak stwier dził OSD,
od prze pro wa dze nia kon tro li do za wia -
do mie nia PINB mi nę ły trzy mie sią ce,
nie moż na uznać, że czło nek izby do -
peł nił obo wiąz ku bez zwłocz nie. Zda -
niem OSD, wska za ne za nie dba nie
skut ku je od po wie dzial no ścią za wo -
dową w bu dow nic twie, o któ rej mo wa
w art. 95 pkt 4 Pra wa bu dow la ne go.
We dług te go prze pi su od po wie dzial -
no ści za wo do wej w bu dow nic twie pod -
le ga ją oso by nie speł nia ją ce lub speł -
nia ją ce nie dba le swo je obo wiąz ki.
Nad to OSD wska zał na dru gą prze -
słan kę od po wie dzial no ści za wo do wej
człon ka izby, opi sa ną w art. 95 pkt 2
Pra wa bu dow la ne go. Otóż prze pis
ten sta no wi, iż od po wie dzial no ści
zawo do wej w bu dow nic twie pod le ga ją
oso by uka ra ne w związ ku z wy ko ny -
wa niem sa mo dziel nej funk cji tech nicz -
nej w bu dow nic twie. OSD usta lił po nad
wszel ką wąt pli wość, że ob wi nio ny
czło nek izby zo stał uka ra ny przez
PINB man da tem w związ ku z wy ko -
nywa niem sa mo dziel nej funk cji tech -
nicz nej w bu dow nic twie, za po peł nie -
nie wy kro cze nia opi sa ne go w art. 93
pkt 8 Pra wa bu dow la ne go, to jest
za nie speł nie nie obo wiąz ku z art. 62
ust. pkt 3. Ozna cza to, że je den czyn
po le ga ją cy na nie speł nie niu usta wo -
we go obo wiąz ku i wy peł nia ją cy jed -
no cze śnie zna mio na wy kro cze nia, sta -
no wi pod sta wę od po wie dzial no ści
zawo do wej z art. 95 pkt 2 i 4 Pra wa
bu dow la ne go.

W tak usta lo nym sta nie fak tycz nym
i praw nym, OSD uznał człon ka izby

KARY  DLA  OSÓB  KONTROLUJĄCYCH  OBIEKTY
BUDOWLANE
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win nym po peł nie nia za rzu ca nych
mu czy nów wy ni ka ją cych z art. 95
pkt 2 w związ ku z art. 93 pkt 8 Pra wa
bu dow la ne go oraz art. 95 pkt 4
w związ ku z art. 62 ust.1 pkt 3 Pra wa
bu dow la ne go i na pod sta wie art. 96
ust.1 Pra wa bu dow la ne go na ło żył
na ob wi nio ne go ka rę upo mnie nia. 

Na le ży za tem pa mię tać, że oso by
wy ko nu ją ce sa mo dziel ne funk cje tech -
nicz ne w bu dow nic twie pod le ga ją
odpo wie dzial no ści za wo do wej i dys cy -
pli nar nej przed or ga na mi sa mo rzą du
za wo do we go, nie za leż nie od od po -
wie dzial no ści na przy kład kar nej czy
cy wil nej (od szko do waw czej), dla któ -
rych wła ści wy mi do orze ka nia są są dy
po wszech ne. Do pusz cza się moż li -
wość ka ra nia wy kro czeń unor mo wa -

nych w Pra wie bu dow la nym, w try bie
man da to wym. Na mo cy roz po rzą dze -
nia Ra dy Mi ni strów z dnia 16 paź dzier -
ni ka 2002 ro ku w spra wie nada nia
pracow ni kom or ga nów nad zo ru bu -
dow la ne go upraw nień do na kła da nia
grzy wien w dro dze man da tu kar ne go,
pra cow ni cy or ga nów nad zo ru bu dow -
la ne go są upo waż nie ni do ka ra nia
wykro czeń, okre ślo nych w art. 93 usta -
wy Pra wo bu dow la ne, w try bie man -
dato wym.

Roz dział 10 usta wy Pra wo bu dow la -
ne za wie ra prze pi sy kar ne, ty pi zu jąc
czy ny po peł nio ne z na ru sze niem tej
usta wy ja ko wy stęp ki i wy kro cze nia
za gro żo ne ka ra mi: grzyw ny, aresz tu,
ogra ni cze nia wol no ści a na wet po zba -
wie nia wol no ści. Oso by wy ko nu ją ce

sa mo dziel ne funk cje tech nicz ne w bu -
dow nic twie, je śli po peł ni ły wy stę pek
lub wy kro cze nie okre ślo ne w Pra -
wie bu dow la nym lub zo sta ły uka ra ne
w związ ku z wy ko ny wa niem sa mo -
dziel nej funk cji tech nicz nej w bu dow -
nic twie, po no szą od po wie dzial ność
za wo do wą, przed or ga na mi sa mo -
rządu za wo do we go. Po nie waż uka -
ranie za wy kro cze nie man da tem na -
stę pu je w try bie od po wie dzial no ści
kar nej, to uka ra nie za ten sam czyn
w try bie od po wie dzial no ści za wo do -
wej nie mo że być trak to wa ne za ka ra -
nie po raz dru gi.

Ewa Kar kut -Ża biń ska
rad ca praw ny

Kon sty tu cja RP (art. 65 ust. 1) gwa ran -
tu je każ de mu wol ność wy bo ru i wy ko -
ny wa nia za wo du oraz wy bo ru miej sca
pra cy, a wy jąt ki od tej za sa dy okre śla
usta wa. Zgod nie bo wiem z art. 31 ust. 3
Kon sty tu cji ogra ni cze nia w za kre sie
korzy sta nia z kon sty tu cyj nych wol no ści
i praw mo gą być usta no wio ne tyl ko
w usta wie i tyl ko wte dy gdy są ko niecz -
ne w de mo kra tycz nym pań stwie dla
jego bez pie czeń stwa lub po rząd ku
publicz ne go, bądź dla ochro ny śro do wi -
ska, zdro wia i mo ral no ści pu blicz nej
albo wol no ści i praw in nych osób. Ogra -
ni cze nia te nie mo gą na ru szać isto ty
wol no ści i praw. 

W po wo ła niu na te za sa dy kon sty tu -
cyj ne Pol ska Izba In ży nie rów Bu dow -
nic twa skie ro wa ła w 2015 ro ku wnio -
sek do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
o zba da nia zgod no ści z Kon sty tu cją,

za war te go w art. 16 pkt 3 usta wy Pra wo
bu dow la ne, upo waż nie nia do ure gu lo -
wa nia przez mi ni stra w dro dze roz po rzą -
dze nia ogra ni cze nia za kre su upraw nień
bu dow la nych. 

Wnio sek do ty czył rów nież zba da -
nia zgod no ści z Kon sty tu cją wska za -
nych prze pi sów roz po rzą dze nia Mi -
nistra Infra struk tu ry i Roz wo ju z dnia
11 września 2014 ro ku w spra wie sa -
modziel nych funk cji tech nicz nych w bu -
dow nic twie, wy da ne go na pod sta wie
art. 16 usta wy Pra wo bu dow la ne, oraz
na ru sze nia przez te prze pi sy art. 14
ust. 1 pkt 3c i art. 16 usta wy Pra wo bu -
dow la ne.

Try bu nał Kon sty tu cyj ny roz pa trzył
spra wę i w wy ro ku z dnia 7 lu te go
2018 ro ku stwier dził, że:
1. Art. 16 pkt 3 usta wy z dnia 7 lip ca

1994 r. – Pra wo bu dow la ne (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz
z 2018 r. poz. 12) w za kre sie, w ja -
kim upo waż nia wła ści we go mi ni -
stra do okre śle nia „ogra ni cze nia
za kre su upraw nień bu dow la -
nych”, oraz nie za wie ra w tym
zakre sie wy tycz nych do tre ści
rozpo rzą dze nia, jest nie zgod ny
z art. 65 ust. 1 w związ ku z art. 31
ust. 3 Kon sty tu cji Rze czy po spo li -
tej Pol skiej. 

2. § 22 pkt 1 roz po rzą dze nia Mi ni stra
In fra struk tu ry i Roz wo ju z dnia
11 wrze śnia 2014 r. w spra wie sa -
mo dziel nych funk cji tech nicz nych
w bu dow nic twie (Dz. U. poz. 1278)
oraz Lp. 7 i 8 za łącz ni ka nr 2, a tak -
że Lp. 5 i 6 za łącz ni ka nr 3 do te go
roz po rzą dze nia są nie zgod ne
z art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. c i art. 16
usta wy po wo ła nej w punk cie 1.

WYROK  TRYBUNAŁU  KONSTYTUCYJNEGO
OGRANICZENIE  UPRAWNIEŃ  BUDOWLANYCH  TYLKO 
W  DRODZE  USTAWY
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Wy żej wska za ne prze pi sy tra cą
moc obo wią zu ją cą z upły wem 12 (dwu -
na stu) mie się cy od dnia ogło sze nia
wyro ku.

W wy ro ku tym Try bu nał Kon sty tu cyj -
ny nie kwe stio nu jąc moż li wo ści ogra ni -
cze nia upraw nień bu dow la nych z po -
sza no wa niem tre ści art. 31 ust. 3
Konsty tu cji, wska zał, że upo waż nie -
nie mi ni stra do sta no wie nia prze pi sów
w tym za kre sie sta no wi na ru sze nie

konsty tu cyj nej za sa dy do ty czą cej wol -
no ści wy ko ny wa nia za wo du. Mi ni ster
jako or gan wła dzy wy ko naw czej nie mo -
że w dro dze roz po rzą dze nia re gu lo wać
kwe stii dla któ rych Kon sty tu cja za strze -
ga wy łącz nie dro gę usta wo wą.

Try bu nał Kon sty tu cyj ny (da lej TK) od -
niósł się rów nież do kwe stii upraw nień
bu dow la nych w spe cjal no ści ko le jo wej.
Zda niem TK roz po rzą dze nie wpro wa -
dzi ło nie zna ne usta wie Pra wo bu dow la -

ne spe cjal no ści to jest ko le jo wą w za kre -
sie ste row nia ru chem ko le jo wym i w za -
kre sie ko le jo wych obiek tów bu dow la -
nych, pod czas gdy zgod nie z art. 14
ust.1 pkt 3c usta wy Pra wo bu dow la ne
upraw nie nia bu dow la ne udzie la ne są
w spe cjal no ści ko le jo wej. Tym sa mym
roz po rzą dze nie w tym za kre sie TK uznał
za nie zgod ne z wska za ny mi prze pi sa -
mi pra wa bu dow la ne go.

Wie ża przy uli cy Na Gro bli

Naj star szą wie żą ci śnień we Wro cła wiu
jest wie ża przy uli cy Na Gro bli. Jej bu do -
wa wią że się z bu do wą cen tral nej sie ci
wo do cią go wej dla mia sta. Aż do po ło -
wy XIX wie ku wo dę po bie ra no z kil ku
kunsz tów wod nych zlo ka li zo wa nych
nad Od rą. Te dość pry mi tyw ne urzą dze -
nia czer pa ły wo dę przy po mo cy kół, któ -
ry mi prze no szo no ją do zbior ni ków a po -
tem wo docią gu. Każ de z tych urzą dzeń
za si la ło od dziel ną sieć. W 1826 ro ku
w kunsz cie św. Ma cie ja (oko li ce ko ścio -
ła św. Ma cie ja) za in sta lo wa no pierw szą
we Wro cła wiu ma szy nę pa ro wą. Szyb ko
roz ra sta ją ce się mia sto po trze bo wa ło
znacz nie wię cej wo dy, zwłasz cza pod -
czas jar mar ków, kie dy do Wro cła wia

ścią ga ły rze sze kup ców oraz du żych
zwie rząt po cią go wych. War to wspo -
mnieć, że po pu la cja mia sta prze kro czy -
ła w tym okre sie 20 ty się cy miesz kań -
ców. W po ło wie XIX wie ku za czę to więc
two rzyć pla ny bu do wy jed nej, no wo -
czesnej sie ci wo do cią go wej. W li sto pa -
dzie 1864 ro ku przy ję to pro jekt bu do wy
ta kie go sys te mu, oraz zlo ka li zo wa nia
jego cen trum na gro bli po mię dzy Od rą
a jej le wo brzeż nym do pły wem, Oła wą.
Miej sce wy bra no nie przy pad ko wo
– gro bla znaj du je się po wy żej mia sta,
co eli mi no wa ło naj więk sze źró dło za -
nieczysz czeń. Wła dze mia sta wy bra ły
pro jekt an giel skie go in ży nie ra Joh na
Mooreʼa. Miej ski rad ca bu dow la ny Carl
Zim mer man, któ ry otrzy mał za da nie
nad zo ro wa nia je go pra cy, wpro wa dził

też do pro jek tu pew ne zmia ny – to je go
po my słem by ło nada nie te mu obiek to wi
in ży nier skie mu efek tow nej for my ar chi -
tek to nicz nej, w mod nym wów czas hi sto -
ry zu ją cym sty lu. Pro jekt za wie rał bu do -
wę ca łej in fra struk tu ry wo do cią go wej
wraz z sie cią ru ro cią gów oraz bu do wę
wspo mnia ne go kom plek su z ba se no -
wym uję ciem wo dy, fil tra mi po wol ny mi,
pom pa mi za si la ny mi przez ma szy ny pa -
ro we, ko tła mi oraz wo do mie rza mi. Aby
wy two rzyć w wo do cią gu od po wied nie
ciśnie nie po zwa la ją ce na pom po wa nie
wo dy do od le głych osie dli oraz wyż szych
bu dyn ków, na środ ku kom plek su zbu -
do wa no wy so ką na 40 me trów wie -
żę z ni to wa nym zbior ni kiem wod nym.
Wo da z ba se nów by ła fil tro wa na, a na -
stęp nie pom po wa na do zbior ni ka na wie -

W R O C Ł A W S K I E   W I E Ż E   C I Ś N I E Ń
Wieże ciśnień zwane też wieżami wodnymi stanowią chyba najbardziej charakterystyczny i malowniczy element in-
frastruktury wodociągowej. Od połowy XIX wieku urozmaicają pejzaż miast, zwłaszcza ich przemysłowych dzielnic.
Pojawiły się w okresie, w którym miasta zaczęły rozrastać się nie tylko na boki, ale i w górę. Zadaniem wież jest
wytworzenie odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej, pozwalającego na wpompowanie wody do lokali
położonych na wysokich piętrach. Obecnie funkcje wież ciśnień pełnią nowocześniejsze urządzenia, ale wiele z wież
przetrwało do naszych czasów. Chociaż były to obiekty inżynieryjne, moda panująca w czasach ich powstania
nadawała im nierzadko fantazyjne kształty bajkowych zamków. Poza swoją podstawową funkcją, zaliczając się do
najwyższych budowli w mieście, dawały możliwość podziwiania niedostępnych nigdzie indziej widoków, dlatego
często otwierano na ich szczytach tarasy widokowe. Wreszcie, wieże ciśnień swoją wysokością tworzyły urba-
nistyczne dominanty bulwarów i ulic oraz ważne punkty orientacyjne widoczne z daleka. Wieże wodne są bez
wątpienia bardzo ciekawymi obiektami wartymi przypomnienia, bo na terenie Wrocławia zachowało się ich kilka,
zarówno miejskich jak i kolejowych czy przemysłowych. Chcielibyśmy opowiedzieć o tych, które należały do miasta
i zaopatrywały w wodę jego mieszkańców.
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ży, skąd si łą gra wi ta cji tra fia ła do ru ro cią -
gu. Prace nad ca łym sys te mem trwa ły
do 1871 ro ku. Pro wa dzo no je eta pa mi
na za sa dzie pu blicz nych prze tar gów.
Za an ga żo wa no w nie wie le firm miej -
sco wych oraz z in nych czę ści Nie miec.
Osta tecz nie za kład od da no do użyt ku
w sierp niu 1871 ro ku. Cen tral ny kom -
pleks wo do cią go wy „Na Gro bli” kosz -
tował mia sto 3 mln ma rek. Agre ga ty
pom  po wo -pa ro we sys te mu Wo ol fa
w 1924 ro ku za stą pi ła tur bi na pa ro wa.
W 1902 ro ku do bu do wa no też dru gi żel -
be to wy zbior nik na wo dę (zwięk sza jąc
po jem ność kom plek su do 4150 me trów
sze ścien nych). Znisz cze nia wo jen ne
szczę śli wie omi nę ły „Gro blę” a za byt ko -
we urzą dze nia pra co wa ły aż do lat
sześć dzie sią tych XX wie ku. W obiek cie
do dziś za cho wa ło się wie le ory gi nal -
nych ma szyn oraz de ta li, mię dzy in ny mi
naj star sza suw ni ca (jesz cze z 1871 ro ku)
czy bo ga to de ko ro wa ne, że liw ne scho -
dy spi ral ne (naj wyż sze w Pol sce). Kom -
pleks „Na Gro bli” jest bez cen nym za -
byt kiem ar chi tek tu ry oraz tech ni ki.
MPWiK bę dą ce w po sia da niu kom -
pleksu od lat pla nu je udo stęp nie nie go
do zwie dza nia – spół ka pro wa dzi dzia -
łalność edu ka cyj ną, cze go naj lep szym
przy kła dem jest cen trum wie dzy o wo -
dzie Hy dro po lis (bu dzą ce za chwyt ty -

się cy lu dzi z ca łe go świa ta). Ada pta cja
kom plek su nie jest za da niem pro stym
– in ży nier Mo ore nie pro jek to wał go
z my ślą o tu ry stach. Stwo rze nie eks po -
zy cji w te go ro dza ju obiek cie to skom pli -
ko wa ny pro ces, ale mo że my mieć na -
dzie ję, że wie ża kie dyś zo sta nie udo -
stęp nio na tu ry stom.

Wie ża przy Alei Wi śnio wej

Po ro ze bra niu for ty fi ka cji miej skich
w 1807 ro ku, Wro cław za czął się gwał -
tow nie roz ra stać. Ze wzglę du na Od rę,
któ ra przez set ki lat sta no wi ła pół noc ną
gra ni cę mia sta, naj więk sze osie dla po -
wsta wa ły na po łu dniu. Roz bu do wa
dzisiej szych Krzy ków po sta wi ła przed
miej ski mi wo do cią ga mi ko niecz ność
roz bu do wy sie ci ru ro cią gów, oraz zbu -
do wa nia wie ży ci śnień na po łu dniu
miasta. Zbu do wa no ją w la tach 1903–
–1906 we dług pro jek tu Kar la Klim ma.
W obiek cie tym za sto so wa no no wo -
czesny na tam te cza sy zbior nik sfe rycz -
ny ty pu „In t ze” (od na zwi ska wy na laz cy,
Ot to In t ze go, do któ re go na le żał pa tent
na ta kie roz wią za nie). Zbior nik ta ki opar -
ty jest na sta lo wej pod sta wie w kształ -
cie pier ście nia, któ re go śred ni ca jest
mniej sza od śred ni cy sa me go zbior ni ka.
Roz wią za nie to po zwo lić mia ło na za -

osz czę dze nie prze strze ni i po sta wie niu
du że go zbior ni ka na wą skim trzo nie.
Dzię ki te mu ca ła wie ża ma kształt
„grzyb ka”, a nie tra dy cyj ne go wal ca.
Począt ko wo pro jek tant pla no wał wła ś -
nie bu do wę ta kie go „grzyb ka”, jed nak
osta tecz nie zde cy do wał się na wer sję
znacz nie od bie ga ją cą od ja kiej kol wiek
in nej wie ży. Trzon z ru ra mi oraz klat ką
scho do wą zre du ko wa no mak sy mal nie,
a zbior nik pod par to na ośmiu nie za leż -
nych słu pach. Wy ra sta ją one z pod sta -
wy, w któ rej prze wi dzia no miesz ka nia
dla pra cow ni ków. Od stro ny po łu dnio -
wej do da no do za ło że nia smu kłą wie -
życz kę miesz czą cą win dę. Ca łość ubra -
no w cie ka wą sza tę ar chi tek to nicz ną
łączą cą hi sto ryzm z no wo cze sno ścią.
Wy ko rzy sta no tra dy cyj ny ma te riał – wie -
żę zbu do wa no z ce gły z ka mien ny mi
apli ka cja mi. Otwo ry okien ne i wej ścio we
ma ją for my neo ro mań skie. No wo cze sne
są licz ne ele men ty se ce syj ne oraz sa mo
prze zna cze nie bu dow li. Na wie ży zo ba -
czyć mo że my wy rzeź bio ne w gra ni cie
pła sko rzeź by przed sta wia ją ce róż ne
stwo rze nia wod ne, w jed nej ze ścian
znaj du je się też stud nia z wi ze run kiem
Pan ny Wod nej na ali ga to rze. Na wy so -
ko ści 42 me trów prze wi dzia no ta ras
wido ko wy, z któ re go w kie run ku po łu -
dnio wym roz cią ga się pięk na pa no ra ma
Su de tów. Przy do brej po go dzie wi dać
na wet od le głe o 100 ki lo me trów Kar ko -
no sze – w ta kich mo men tach pra cow ni -
cy wy wie sza li na wie ży czer wo ną fla gę.
Wy so ka na 62 me try bu dow la sta ła się
bar dzo cha rak te ry stycz ną do mi nan tą
po łu dnia mia sta, wi docz ną z ca łej dziel -
ni cy. Pod czas walk o Wro cław znaj do wał
się na niej punkt ob ser wa cyj ny dla kie ro -
wa nia ar ty le rią, ale na szczę ście znisz -
cze nia ją omi nę ły. Zbior ni ki na wie ży
uży wa ne by ły do lat osiem dzie sią tych
XX wie ku. Od 1978 ro ku wie ża znaj du -
je się na li ście za byt ków. Pod ko niec
lat dzie więć dzie sią tych XX wie ku zo sta -
ła wy re mon to wa na i za adop to wa no ją
na re stau ra cję. Obec nie re stau ra cja
jest nie czyn na.

Wieża ciśnień przy ulicy Na Grobli
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Wie że w mia stecz kach sa te li tach – Kar ło wi ce i Psie Po le

Na po cząt ku XX wie ku osa da Car lo witz (Kar ło wi ce) znaj du ją ca
się na pół noc od Wro cła wia za czę ła sta wać się mod ną oko li cą
dla wro cław skich elit. Po wsta wać za czę ło „mia sto -ogród” wpi -
sane mię dzy dwie dro gi pro wa dzą ce na pół noc (do Trzeb ni cy
i Ole śni cy). Za pro jek to wa no urba ni stycz ną oś, łą czą cą obie
dro gi – Cor so Alee (dzi siej sza al. Ka spro wi cza). Wzdłuż niej
powsta ło wie le efek tow nych re zy den cji na le żą cych do bo ga -
tych miesz czan. Ze wzglę du na od le głość od mia sta dział ki by -
ły tu sto sun ko wo ta nie i wkrót ce za czę ły po wsta wać tu dom ki
jed no ro dzin ne z ka ta lo gu, sze re gów ki oraz do my wie lo ro dzin ne
prze zna czo ne dla kla sy śred niej. Kar ło wi ce mia ły z za ło że nia
być miej scem kom for to wym, więc jesz cze przed I woj ną świa -
to wą roz po czę ła się bu do wa cen tral ne go sys te mu wo do cią go -
wo -ka na li za cyj ne go. W 1915 ro ku na dzi siej szym pla cu Da ni -
łowskie go zbu do wa no wie żę ci śnień. Pro jek tan tem jej był Max
Berg, pro jek tant Ha li Stu le cia. Wie ża świet nie wpi su je się w styl
cha rak te ry stycz ny dla Ber ga – żel be to wa wie ża wy glą da bar dzo
su ro wo. Pro jek tant lu bił wy ko rzy sty wać na tu ral ną fak tu rę ma -
teria łów, a be ton sta wał się wte dy bar dzo po pu lar ny. Wie ża
zbu do wa na jest na pla nie ośmio ką ta, któ ry w wyż szych kon -
dygna cjach prze cho dzi w wa lec. Zwień czo na jest spłasz czo ną
ko pu łą oraz ta ra sem wi do ko wym. Smu kło ści wy so kiej bu dow li
(46 m) do da ją pro ste li ze ny. Kie dy w 1928 ro ku osie dle włą czo -
no w gra ni ce Wro cła wia, lo kal na sieć wo do cią go wa tak że sta -
ła się czę ścią miej skich wo do cią gów za si la nych z za kła dów
„Na Gro bli”. Sta cję pomp wy łą czo no, ale sa ma wie ża uży wa na
by ła do 1931 ro ku ja ko zbior nik wy rów nu ją cy ci śnie nie. Wy łą czo -
no ją z eks plo ata cji w 1985 ro ku, od te go cza su do 2004 ro ku
by ła uży wa na przez wro cław skich gro to ła zów do ćwi cze nia tech -
nik li no wych. Znaj du ją się na niej też an te ny te le fo nii ko mór ko -
wej. Obec nie wie ża wraz z ota cza ją cym ją te re nem na le żą
do Gmi ny Wro cław. 

Nie każ dy wie, że znaj du ją ce się tro chę da lej na pół noc Psie
Pole, tak że mia ło swo ją wie żę ci śnień. Sa mo mia stecz ko by ło ma -
łe (na po cząt ku XX wie ku mia ło le d wie 2 ty sią ce miesz kań ców),
ale roz wi ja ło się. Od 1881 ro ku mia ło po łą cze nie te le fo nicz ne
z Wro cła wiem, w 1894 otwar to łaź nię pu blicz ną, a w 1905 ro ku
uru cho mio no ga zow nię. De cy zję o bu do wie wo do cią gu pod ję to
w ro ku 1912. Wy bra no pro jekt in ży nie ra z Psie go Po la, Al fre da
Heer de (wła ści cie la fa bry ki pomp we Wro cła wiu). Wie ża mia ła
35,5 me tra wy so ko ści i od da no ją do użyt ku w ma ju 1913 ro ku.
Psie Po le tak że zo sta ło włą czo ne w gra ni ce mia sta w 1928 ro -
ku, a je go wo do cią gi sta ły się czę ścią cen tral ne go sys te mu.
Od 1941 ro ku wie ża wy po sa żo na zo sta ła w no wo cze sną sta cję
uzdat nia nia wo dy. Obiekt prze stał ist nieć w lu tym 1944 ro ku.
Wysa dzi li go w po wie trze obroń cy Fe stung Bre slau, po nie waż
stano wił wy raź ny punkt orien ta cyj ny dla so wiec kich lot ni ków nad -
cią ga ją cych nad Wro cław. 

Wie ża na Bro cho wie

Pod wro cław ski Bro chów swój roz wój za wdzię cza ko lei
– w 1842 ro ku zna lazł się bo wiem na li nii ko le jo wej Wro c -
ław – Oła wa (pierw szej w obec nej Pol sce). Pod ko niec
XIX wie ku zbu do wa no tu taj du żą sta cję roz rzą do wą. Ma ło
kto wie, że mia stecz ko to przed woj ną zna ne by ło w ca łych
Niem czech ze sztu ki ogro do wej, zwłasz cza z ho dow li
kwiatów. Bro chów był dość za moż nym i roz wi nię tym
miastem, a na po cząt ku XX wie ku miesz ka ło tam nie ca łe
5,5 ty sią ca lu dzi. De cy zja o stwo rze niu na Bro cho wie wo -
docią gów po dob no nie mia ła du że go po par cia. Miesz kań -

Wieża ciśnień przy Alei Wiśniowej

Wieża ciśnień przy Alei Wiśniowej, studnia z Panną Wodną
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cy li czy li ra czej na za ło że nie pa ra fii
i budo wę ko ścio ła, w tym ce lu or ga ni zo -
wa li na wet spe cjal ne tar gi kwia to we.
Wodo cią gi wy da wa ły się bro cho wia nom
zbyt „wiel ko miej skie”. Mi mo to wła dze
mia stecz ka za cią gnę ły wy so ki kre dyt,
na po nad 200 ty się cy ma rek (dniów ka
nad zor cy ma szyn we wro cław skich wo -
do cią gach to by ły 4 mar ki) oraz roz pi -
sały kon kurs. Wy bra no ofer tę Re in hol da
Me ste la, wro cław skie go in ży nie ra. Pra ce
trwa ły je dy nie 9 mie się cy. 7 li sto pa da
1903 ro ku uru cho mio no bro chow ską
fabry kę czy stej wo dy. Jej pro duk cja mia -
ła wy star czyć dla 8–10 ty się cy od bior -
ców, więc by ła to in we sty cja per spek ty -
wicz na. W tym sa mym cza sie za czę to
bu do wę ka na li za cji oraz oczysz czal ni
ście ków, a miesz kań ców zo bo wią za no
do in sta lo wa nia klo ze tów. Naj le piej wi -
docz nym sym bo lem tych zmian jest
wieża ci śnień, do dziś bę dą ca zna kiem
rozpo znaw czym Bro cho wa. Zbu do wa -
no ją na par ce li na le żą cej do Gu sta va
Winklera przy uli cy na zwa nej je go
nazwiskiem Win kle ral lee (obec nie War -
szaw ska). W jej bez po śred nim są siedz -

twie wkrót ce po tem zbu do wa no ko ścio ły
ka to lic ki (obec nie św. Je rze go) oraz lu te -

rań ski (nie ist nie ją cy). Sa ma wie ża po -
dob nie jak kil ka in nych po sia da zbior nik
ty pu In t ze. Jest to naj star sza na te re -
nie Wro cła wia i jed na z naj star szych
w Pol sce wież wod nych ty pu „grzy bek”.
Swo ją ar chi tek tu rą na wią zu je do śre d -
nio wiecz nej ar chi tek tu ry obron nej. Pier -
wot nie mia ła 46,5 me tra, jed nak w 1945
ro  ku zde mon to wa no znaj du ją cą się
na szczy cie da chu sy gna tur kę – bu dy nek
ma w tej chwi li 38,5 me tra wy so ko ści.
Obec nie wie ża znaj du je się na sta nie
Zarzą du Ob słu gi Jed no stek Miej skich
i jest uży czo na To wa rzy stwu Przy ja ciół
Bro cho wa, któ re or ga ni zu je w niej od cza -
su do cza su wy sta wy. Sa mo wej ście
na gó rę jest jed nak nie moż li we ze wzglę -
du na stan tech nicz ny bu dyn ku. 

Wie ża w Le śni cy

Ostat nia wie ża wod na, do te go wciąż
dzia ła ją ca, znaj du je się w Le śni cy przy
uli cy Po lko wic kiej. Sa ma Le śni ca rów -
nież by ła sa te lic kim mia stecz kiem pod
Wro cła wiem, pod wzglę dem po pu la cji
dwa ra zy więk szym niż Psie Po le.
W 1905 ro ku li czy ła 4 128 miesz kań ców,
więc jej wła dze tym bar dziej by ły za in te -

re so wa ne stwo rze niem sie ci ka na li za -
cyjnej i wo do cią go wej. Z po wo du bra ku
środ ków pra ce roz po czę ły się do pie ro
w 1911 ro ku – mia stecz ko wy na ję ło fir mę
in ży nie ra Mak sa Ro se nqu ista. Po szu ki -
wa nia od po wied nio wy daj ne go uję cia
wo dy trwa ły rok, a w 1914 ro ku roz po -
częto pra ce na uli cach. Szczę śli wie uda -
ło się skoń czyć naj waż niej sze za da nia
przed wy bu chem I woj ny świa to wej
i wysła niem pra cow ni ków na front.
Wywier co no czte ry stud nie głę bi no we,
a w 1915 ro ku zbu do wa no żel be to wą
wie żę. Wy ko na nie jej zle co no lo kal nej
firmie Ed mun da Frey ta ga. W ko lej nym
ro ku pod łą czo no do sie ci więk szość
pose sji w mia stecz ku. Sa ma wie ża li czy
60 me trów wy so ko ści i jak wie le in nych
obiek tów z te go okre su zbu do wa na
jest z że la zo be to nu. W prze ci wień stwie
do wie ży na Kar ło wi cach po sia da hi sto -
ry zu ją cą sza tę, z gło wi cą oto czo ną de -
kora cyj nym wał kiem kor do no wym oraz
wy stę pu ją cy mi przed li co fa sa dy ma chi -
ku ła mi (na zy wa się tak wy ku sze wień -
czą ce obron ne mu ry, skąd zrzu ca no
podczas ob lę że nia ka mie nie, lub wy le -
wa no smo łę). Ma leń kie okien ka na wią zu -
ją do otwo rów strzel ni czych. Pod czas
II woj ny świa to wej wie ża zo sta ła ostrze -
la na, ale na szczę ście nie uda ło się jej
znisz czyć. Wy re mon to wa no ją i peł ni
swo ją pier wot ną funk cję do dziś. Wo da
po bie ra na ze stud ni zo sta je prze pom po -
wa na do za kła du, gdzie oczysz cza się
ją i na tle nia. Prze pły wa przez sze reg
zbior ni ków i spę dza kil ka go dzin w ba se -
nie od że la zia ją cym. War to wspo mnieć,
że pra cę przy jej pom po wa niu wy ko nu ją
ory gi nal ne pom py z 1931 ro ku! Z ba se nu
wo da spły wa do zbior ni ka głów ne go,
skąd tra fia do sie ci wo do cią go wej. Nad -
miar wo dy tło czy się do zbior ni ka na wie -
ży. Wie ża w Le śni cy jest ostat nią dzia -
łają cą wie żą ci śnień we Wro cła wiu.
We wrze śniu 2014 dzię ki le śnic kie mu
Cen trum Kul tu ry Za mek moż na by ło
ją zwie dzać. Nie wy klu czo ne, że oka zja
ta ka się jesz cze po ja wi.

Szy mon Ma ra szew ski

Wieża ciśnień na Karłowicach
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Kon tekst hi sto rycz ny i kul tu ro wy

Ko niec XVIII i po czą tek XIX wie ku
to okres na ro dzin tu ry sty ki –  ak tyw no ści
po le ga ją cej na po dró żo wa niu nie w ce -
lach za wo do wych czy eko no micz nych,
ale wy łącz nie re kre acyj nych, spo wo do -
wa nych cie ka wo ścią i chę cią po zna -
wania no wych miejsc. Ta ten den cja
na te re nie Dol ne go Ślą ska zbie gła się
w cza sie z bar dzo waż nym wy da rze -
niem – w 1741 ro ku pań stwo pru skie
pod bi ło Śląsk. Pru ski król Fry de ryk II
w 1750 ro ku ku pił pa łac we Wro cła wiu,
no szą cym od tej po ry ty tuł mia sta sto -
łecz ne go (Haupt -und Re si dent stadt),
po dob nie jak Ber lin i Kró le wiec. Ze wzglę -
du na obec ność kró la, na Śląsku swo je
re zy den cje za kła dać za czę ło wie lu
możnych. Ary sto kra ci, ar ty ści, po li ty cy,
woj sko wi cią gnę li na za chód, aby móc
znaj do wać się bli sko dwo ru. To tam po -
dej mo wa no waż ne de cy zje, roz gry wa no
po li tycz ne gry i re ali zo wa no naj róż -
niejsze in te re sy. Śląsk stał się mod ną
i po pu lar ną oko li cą tak że ze wzglę du
na swo je wa lo ry kra jo bra zo we. 

Wspo mnia ny prze łom wie ków to po -
czą tek do by ro man ty zmu, w któ rej po -
pular ne sta ło się po dzi wia nie przy ro dy
i kra jo bra zów. Pięk no Su de tów ścią gać
za czę ło na Śląsk co raz wię cej i wię cej
lu dzi – wśród nich praw dzi we sła wy jak
ma larz Ca spar Da vid Frie drich, pi sarz
Jo hann Wol fgang Go ethe czy ów cze s ny
am ba sa dor USA, a póź niej szy pre zy dent

Sta nów Zjed no czo nych John Qu in cy
Adams. Pod ko niec XIX wie ku po dró -
żowa ły już szer sze ma sy lu dzi, nie tyl ko
ary sto kra cja. Po wsta ła w ten spo sób
tury sty ka ja ko no wa ga łąź go spo dar ki
z ko niecz ną do te go in fra struk tu rą
– miej sca mi noc le go wy mi i re stau ra cja -
mi, ale też al ta na mi, ław ka mi i miej sca -
mi od po czyn ku. Naj czę ściej miej sca
takie po wsta wa ły na ob sza rach gdzie
już ist nia ły za bu do wa nia słu żą ce za -
pusz cza ją cym się w nie do stęp ne gó ry
lu dziom: sza ła sy pa ste rzy i my śli wych,
po ste run ki stra ży gra nicz nej czy woj ska.
O ile da ło się w tych miej scach zjeść
i prze no co wać, tu ry ści cho dzi li w gó ry
zwłasz cza dla wi do ków. Aby zwięk szyć
ilość punk tów ob ser wa cyj nych, sta wiać
za czę to prze zna czo ne tyl ko do te go
celu wie że. Po cząt ko wo po wsta wa ły
na pry wat nych te re nach bo ga tej szlach -
ty (Gro dzisz cze ko ło Boż ko wa, Bu ko -
wiec). Jed nak w po ło wie XIX wie ku
i póź niej, kie dy po dró żo wa nie sta ło się
jesz cze po pu lar niej sze, bu do wą in fra -
struk tu ry tu ry stycz nej za ję ły się roz -
maite sto wa rzy sze nia gór skie, ja kie ist -
nia ły w każ dym więk szym mia stecz ku
na przed wo jen nym Ślą sku (wie że
na Wiel kiej So wie i gó rze Bo rów ko wej).
Pod ko niec XIX wie ku za czę to też sta -
wiać wie że ma ją ce upa mięt nić wiel kie
po sta cie nie miec kiej hi sto rii, jak ce sarz
Wil helm I, feld mar sza łek von Molt ke czy
kanc lerz Ot to von Bi smarck (Śnież nik,
Jań ska Gó ra, Wie ży ca). 

Róż ne for my wież

Po cząt ko wo wie że bu do wa ne by ły z ka -
mie nia bądź ce gieł i nada wa no im ro -
man tycz ną sza tę ar chi tek to nicz ną w sty -
lu mod ne go wów czas neo go ty ku czy
neo ro ma ni zmu. W ten spo sób wie że
mia ły stać się tyl ko punk ta mi wi do ko -
wymi, ale sa me w so bie uroz ma icić
krajobraz, na wią zu jąc do śre dnio -
wiecznych zam ków. Na prze ło mie XIX
i XX wie ku sku pio no się bar dziej na prak -
tycz nej funk cji, czy li umoż li wie niu ob -
serwa cji. Pro ste wie że za czę to wzno sić

W I E Ż E   W I D O K O W E   W   S U D E T A C H
Na terenie Sudetów w Polsce, Niemczech i Czechach istniały kiedyś dziesiątki wież widokowych. Poza
nielicznymi miejscami Sudety to dość płaskie i niewysokie góry. Znakomita większość ich szczytów nie wznosi
się nawet ponad linię lasu! Z tego powodu trudno jest czasami znaleźć w nich dobre miejsce do podziwiania
widoków. Płaskie i rozległe szczyty w kształcie kopuł nie mają często żadnych wybitnych punktów, co dodatkowo
ogranicza perspektywę nawet z najwyższych gór. Między innymi z tego powodu od ponad stu lat, ludzie ciągnący
w góry wznosili wieże, które umożliwiłyby im nacieszenie się widokami. Do dziś przetrwało wiele takich
obiektów, wśród których można spotkać bardzo interesujące budowle. Po wojnie trochę o nich zapomniano,
ale dziś w XXI wieku wróciły do łask i przybierać zaczęły niesamowite formy. Zapraszamy do zapoznania się
z sudeckimi wieżami widokowymi!

Wieża na Czarnej Górze
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z drew na (Ja god na, Trój mor ski Wierch,
Czar na Gó ra) czy me ta lu (Bo ro wa, Ka le -
ni ca). Po 1945 ro ku, kie dy Dol ny Śląsk
stał się czę ścią Pol ski Lu do wej, in fra -
struk tu ra tu ry stycz na Su de tów za czę ła
nisz czeć. Trud ne la ta od bu do wy kra ju
po kosz ma rze II woj ny świa to wej skon -
cen tro wa ły wy sił ki władz i miesz kań ców
na spra wach istot niej szych i du żo bar -
dziej przy ziem nych niż tu ry sty ka gór ska.
Przez wie le lat wie że wi do ko we ra czej
zni ka ły, niż po ja wia ły się. La ta za nie chań
do pro wa dzi ły do znik nię cia wie lu war to -
ścio wych obiek tów tu ry stycz nych: schro -
nisk, wież, licz nych ele men tów ma łej
archi tek tu ry jak al ta ny czy ław ki. Wie le
szla ków za ro sło i prze sta ło być od wie -
dza nych. Do pie ro la ta naj now sze przy -
nio sły nam kil ka no wych wież wi do ko -
wych, czę sto wzno szo nych w miej -
scach, gdzie sta ły wie że przed wo jen ne
– na szczy tach gór o wy jąt ko wych wa lo -
rach kra jo bra zo wych. 

Bu ko wiec

Za pierw szą wie żę wi do ko wą w Su de -
tach moż na uznać obiekt w Bu kow cu
nie da le ko Ko war. Wieś ta by ła od 1795
ro ku wła sno ścią słyn ne go mi ni stra
górnic twa Prus, hra bie go Fry de ry ka

Wilhelma von Re den. Przy szły hra bia
od wcze s nej mło do ści był kształ co ny
tech nicz nie i po cho dził z ro dzi ny o tra -
dycjach gór ni czych. Wpro wa dził na Ślą-
sku wie le no wych roz wią zań tech nicz -
nych pod pa trzo nych pod czas licz nych
po dró ży, mię dzy in ny mi do An glii, któ re
uspraw ni ły wy do by cie wę gla i znacz nie
zwięk szy ły do cho dy pły ną ce z tej bran ży
do kró lew skiej ka sy. Od 1779 ro ku był
dy rek to rem Wyż sze go Urzę du Gór ni cze -
go we Wro cła wiu, a w 1786 ro ku otrzy -
mał za swo je wy bit ne za słu gi ty tuł hra -
biow ski. Wśród je go osią gnięć moż na
wy mie nić zbu do wa nie pierw szych pie -
ców hut ni czych za si la nych pa li wem
mine ral nym w kró lew skich hu tach w Gli -
wi cach (1796), za in sta lo wa nie pom py
pa ro wej (jed nej z pierw szych na świe cie)
do od wad nia nia ko pal ni w Tar now skich
Gó rach (1788), czy wpro wa dze nia trans -
por tu wę gla za la ny mi chod ni ka mi przy
po mo cy ło dzi. Pod czas swo ich po dró ży
do An glii od wie dził też wie le ary sto kra -
tycz nych re zy den cji, któ re za pew nia ły
spo koj ne miej sce za miesz ka nia, ale też
po tra fi ły za pew nić do cho dy. Ja ko wy jąt -
ko wo spraw ny przed się bior ca uczy nił
z Bu kow ca nie tyl ko swo ją sie dzi bę,
ale też do cho do wy fol wark czer pią cy
zyski ze sta wów ryb nych, se ro war stwa
i in nej pro duk cji rol nej. Wszyst ko to za -
aran żo wa ne w pięk nym par ku, peł nym
na stro jo wych miejsc po zwa la ją cych
na kon tem plo wa nie przy ro dy, spa ce ro -
wa nie, pi cie her ba ty czy spo ży wa nie po -
sił ków. Jed nym z ele men tów te go za ło -
że nia ogro do wo -pa ła co we go jest wie ża
wi do ko wa. Nie ste ty nie zna na jest da ta
jej bu do wy, jed nak od da no ją do użyt ku
w pierw szych la tach XIX wie ku. Wznie -
sio no ją na szczy cie wzgó rza zwa ne go
wte dy Kes sel burg (480 m n.p.m.) skąd
roz cią ga się pięk na pa no ra ma Kar ko no -
szy oraz Ru daw Ja no wic kich. Sa ma wie -
ża sty li zo wa na jest na basz tę sta re go
zam ku, co mia ło za pew nić miej scu jesz -
cze bar dziej ro man tycz ny kli mat. Obiekt
po dob nie jak pa łac hra bie go oraz wie le
in nych za bu do wań ze spo łu ist nie je
do dziś, a dzię ki re mon to wi moż na wejść
na jej szczyt.

Gro dzisz cze

Gó ra Gro dzisz cze (396 m n.p.m.) znaj -
du je się w pa śmie Wzgórz Wło dzic -
kich, w po bli żu Boż ko wa. Pa łac w Boż -
kowie na le żał kie dyś do po tęż ne go
rodu von Ma gnis. Hra bi na Lu iza, mał -
żonka An to na Alek san dra von Ma gnis
w 1801 ro ku po le ci ła zbu do wać wie żę
wi do ko wą. By ła ona do peł nie niem za ło -
że nia par ko we go wo kół pa ła cu, na któ -
re skła da ły się staw z ka ska da mi, pu -
stelnia i sztucz ne ru iny. Wie żę wznie -
sio no na bez i mien nym wzgó rzu, któ re
po ukoń cze niu bu do wy w 1813 ro ku na -
zwa no Ru inen berg, co po woj nie za -
mienio no na Gro dzisz cze. Zgod nie z za -
ło że niem sa ma wie ża też sty li zo wa na
by ła na ru inę. Ta ka sty li za cja spra wiać
mia ła wra że nie, że miej sce to jest bar -
dzo sta re i by ło świad kiem hi sto rii, się ga -
ją cej w pra daw ne dzie je. Ro man tyzm
jest to też czas fa scy na cji sta ro żyt no -
ścią oraz ta jem ni ca mi. Na wią za niem
do sta ro żyt no ści by ło na zwa nie obiek tu
wie żą Ekhar da, le gen dar ne go ry ce rza,
za ło ży cie la Boż ko wa (po nie miec ku
Ec kers dorf). Wie żę zbu do wa no z po l -
nych ka mie ni, a jej po strzę pio ny wierz -
cho łek wzno sił się na po nad 20 me trów.
Na kil ku kon dy gna cjach wie ży znaj do -
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wa ły się mię dzy in ny mi ja dal nia i ma łe
miesz ka nie dla stró ża. W 1881 ro ku
Boż kow skie To wa rzy stwo Gór skie uzy -
ska ło od ro dzi ny Ma gni sów po zwo le nie
na ko rzy sta nie z wie ży i udo stęp nie nie
jej tu ry stom. Na szczy cie za mon to wa no
lu ne tę oraz me ta lo wą płyt kę ob ja śnia ją -
cą punk ty wi docz ne z gó ry. Po wstał też
ma ły bu fet, gdzie moż na by ło na pić się
ka wy i le mo nia dy. Dzi siaj wie ża na Gro -
dzisz czu na dal stoi, jed nak obec nie jest
już au ten tycz ną ru iną. Miej sce nie jest
też odwiedzane przez wielu tu ry stów,
w po bli żu wzgó rza nie prze bie ga na wet
ża den szlak tu ry stycz ny.

Wie że w Gó rach So wich

Z ro dzi ną Ma gni sów wią że się hi sto ria
ko lej nej wie ży, wie ży na Wiel kiej So wie
(1015 m n.p.m.). Pomysł budowy poja -
wił się w la tach osiem dzie sią tych XIX wie -
ku i by ła to ini cja ty wa dwóch sek cji jed -
nego sto wa rzy sze nia – To wa rzy stwa
Sowio górskie go (EGV) z Dzier żo nio wa
oraz z Wali mia. Ze zwo le nia na bu do wę
udzielił hra bia Wil helm von Ma gnis, pra -
cę roz po czę to wio sną 1886 ro ku i po mi -
mo ulew nych desz czów za koń czo no
już 18 lip ca. Wie ża, zbu do wa na z ka -
mie nia i drew na, mia ła 20 me trów wy -
soko ści. Cie szy ła się wiel ką po pu lar -
nością i re mon to wa no ją kil ka ra zy, jed -
nak w ma ju 1904 ro ku przy da rzył się
wypa dek. Pod dwo ma tu ry sta mi za wa li -
ły się scho dy i spa dli na niż szą kon -
dygna cję. Obaj wy szli z wy pad ku bez
szwan ku, ale bu dow lę za mknię to i osta -
tecz nie je sie nią 1904 zbu rzo no. W Niem -
czech pa no wa ła wów czas mo da na tak
zwa ne „Wie że Bi smarc ka” (o nich w dal -
szej czę ści ar ty ku łu), więc już 1 czerw ca
1905 po ło żo no ka mień wę giel ny pod
kolej ną wie żę, sym bo li zu ją cą kult po pu -
lar ne go wów czas kanc le rza. Bu do wa
była po my słem pre ze sa Dzier żo niow -
skie go EGV Ri char da Tam ma. Tym ra -
zem wznie sio no trwa łą, be to no wą kon -
struk cję. Wie ża kosz to wa ła 20 ty się cy
ma rek i mie rzy ła 25 me trów wy so ko ści.
Stoi do dziś. Dzię ki re mon to wi w 2006 ro -
ku (kosz to wał 250 ty się cy zło tych) sta -

nowi jed ną z głów nych atrak cji Gór
Sowich. W Su de tach Środ ko wych wie że
wi do ko we znaj du ją się też na Gó rze
św. An ny, Gó rze Wszyst kich Świę tych,
Ka le ni cy, Wło dzic kiej Gó rze oraz w Su -
szy nie ko ło Rad ko wa.

Wie że „po li tycz ne”

Od lat sześć dzie sią tych XIX wie ku
kanclerz Ot to von Bi smarck cie szył się
w Pru sach wiel kim sza cun kiem i po dzi -
wem. Po suk ce sach wo jen nych w 1864
i 1866 ro ku wła ści ciel ma jąt ku w So -
kolni kach ko ło Dzier żo nio wa, eme ry to -
wa ny ma jor Frie drich Schro ter, od da ny
wiel bi ciel Bi smarc ka – po sta no wił zbu -
dować wie żę wi do ko wą i jej pa tro nem
uczy nić swo je go ido la. Z pry wat nych
fun du szy ufun do wał li czą cą 30 me trów
wie żę w sty lu neo go tyc kim. Po wsta ła
na szczy cie zwa nym obec nie Jań ską
Gó rą (225 m n.p.m.), naj wyż szym
szczycie Wzgórz Ła giew nic kich. Wie ża
ta uwa ża na jest za pierw szą „Wie żę
Bismarc ka” na świe cie. W cza sach pa -
no wa nia „że la zne go kanc le rza” po mysł
bu do wa nia wież ku je go czci stał się
popu lar ny w ca łych Niem czech. Pod ko -
niec XIX wie ku Nie miec ki Zwią zek
Studen tów ogło sił kon kurs na uni wer -
sal ny pro jekt ta kiej bu dow li. Kon kurs
wygrał drez deń ski ar chi tekt Wil helm
Kreis pro jek tem o na zwie „Zmierzch
Bogów”. Za kła dał on bu do wa nie wiel -
kich mis opar tych na czte rech ko lum -
nach. W mi sach mia no roz pa lać ogień
z oka zji róż nych świąt i uro czy sto ści pa -
trio tycz nych. Na te re nie Nie miec zbu -
dowa no 50 wież we dług pro jek tu
Kreisa. Na ca łym świe cie po wsta ło oko -
ło 240 róż nych wież Bi smarc ka. Część
z nich znaj du je się w Pol sce (17), w Cze -
chach oraz Au strii. Nie miec kie spo łecz -
no ści roz sia ne po świe cie tak że wzno si -
ły swo je wie że – po wsta ła ta ka na przy -
kład w Con cep cion w Chi le. Po za za -
chowa ną do dziś i znaj du ją cą się w fa tal -
nym sta nie naj star szą wie żą na Jań skiej
Gó rze, zna na jest też wie ża na szczy cie
Wie ży cy (414 m n.p.m.) znaj du ją cej się
w ma sy wie Ślę ży.

Wie ża na Śnież ni ku

W tym sa mym okre sie za czę to wzno -
sić wie że upa mięt nia ją ce in nych nie -
miec kich bo ha te rów, jak na przy kład
wieża feld mar szał ka von Molt ke na Gó -
rze Wszyst kich Świę tych (zbu do wa na
w 1913 ro ku). Bar dzo cie ka wa jest hi sto -
ria wie ży na Śnież ni ku, czy li naj wyż -
szej po za Kar ko no sza mi gó rze pol skich
Su de tów. Śnież nik (1425 m n.p.m.)
jest kul mi na cyj nym punk tem roz le głe -
go masy wu w Su de tach Wschod nich.
W tych oko li cach wiel kie po sia dło ści
miał sam ksią żę Al brecht Ho hen zol -
lern. W la tach osiem dzie sią tych XIX wie -
ku Mo raw sko- Ślą skie Su dec kie To wa -
rzystwo Gór skie za pro po no wa ło bu -
dowę wie ży na szczy cie. Po mysł ten
nie spodo bał się jed nak Kłodz kie mu
Towa rzy stwu Gór skie mu (GGV), któ re
sa mo chcia ło zbu do wać tam wie żę.
Doszło do awan tu ry, któ rą spra wie dli -
wie roz strzy gnął ksią żę Ho hen zol lern,
nie wy da jąc zgo dy na bu do wę żad nej
wie ży na swo im te re nie. W 1887 ro ku
po mysł prze ję ło ko lej ne sto wa rzy sze nie,
Wro cław ska sek cja GGV. Rok póź niej
zmarł ce sarz Wil helm I, Hohenzollernowi
więc spryt nie za pro po no wa no bu do wę

Wieża na Górze Wszystkich Świętych
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wie ży ku je go pa mię ci. Księ ciu Al brech -
to wi, pod da ne mu ce sa rza oraz je go
krew ne mu, nie wy pa da ło od ma wiać
takiej pro po zy cji i osta tecz nie dał bu do -
wie zie lo ne świa tło. Pra ce nad wie żą
zle co no Emi lo wi Gies se ro wi, mi strzo wi
bu dow la ne mu z Kłodz ka. Koszt bu do -
wy osza co wa no na 36 ty się cy ma rek.
Pra ce roz po czę to w kwiet niu 1895 ro ku
i trwa ły czte ry la ta. Pro wa dzo no je tyl ko
w okre sach let nich, a eks tre mal ne
warun ki po go do we pa nu ją ce czę sto
na szczy cie Śnież ni ka bar dzo je utrud -
nia ły. Pro ble mem był też trans port ma -
teria łów na plac bu do wy, po sta wio no
więc na to, co by ło „pod rę ką”. Blo ki
gnej su, z któ rych wznie sio no wie żę ze -
bra no z oko licz nych go ło bo rzy, na szczy -
cie zna le zio no też pia sek, oko licz ne
poto ki do star czy ły wo dę. De ta le ka mie -
niar skie wy ko na no z pia skow ca po zy -
ska ne go w oko li cach Po la ni cy Zdro ju.
Pra ce uda ło się ukoń czyć la tem 1899 ro -
ku, ce re mo nię otwar cia uświet nił sam
ksią żę Al brecht. Ca ła bu dow la mia ła wy -
so kość 35,5 me tra. Rów nież ten obiekt
na wią zy wał ar chi tek tu rą do śre dnio -
wiecza. Skła da ły się na nie go dwie przy -
le ga ją ce do sie bie, cy lin drycz ne wie że

zwień czo ne blan ka mi. Wie ża za cho wa -
ła się do koń ca II woj ny świa to wej,
zosta ła na wet wy re mon to wa na, jed nak
po tem za czę ła stop nio wo nisz czeć.
Nie zna la zły się środ ki na re mon ty,
więc zda na na ła skę eks tre mal nej po -
gody wie ża wy glą da ła co raz mar niej.
Wej ście na nią uzna no w koń cu za nie -
bez piecz ne i w 1973 pod ję to de cy zję
o jej zbu rze niu. Zo sta ła wy sa dzo na
w po wie trze przez woj sko wych sa pe -
rów z Wro cła wia. Co cie ka we, ope ra cję
jej wy sa dze nia mu sia no pro wa dzić
dwa ra zy, po nie waż za pierw szym ra -
zem wie ża się nie za wa li ła. Do pie ro po -
dwój na ilość ma te ria łu wy bu cho we go
za koń czy ła jej hi sto rię. Dziś na Śnież ni -
ku znaj du je się je dy nie ku pa ka mie ni
ozna cza ją ca wy raź nie naj wyż szy punkt
na pła skim szczy cie.

Współ cze sne wie że wi do ko we 
w pol skich i cze skich Su de tach

W ostat nich la tach wie że wi do ko we
zaczę to od bu do wy wać. Tuż przy gra ni -
cy z Pol ską, na szczy cie gó ry Bo rów -
kowej w Gó rach Zło tych ist nia ło przed
woj ną schro ni sko i punkt wi do ko wy.
W 2006 ro ku wła dze cze skie go mia sta
Ja vor nik wy bu do wa ły efek tow ną wie żę
w kształ cie wal ca na kry te go stoż ko wym
da chem. Wie ża jest sta lo wa, po kry ta
de ska mi i li czy 25,4 me tra. Wo kół wie ży
po wsta ły wia ty, ław ki i punkt ga stro -
nomicz ny. 

W grud niu 2015 ro ku w ośrod ku nar -
ciar skim Dol ni Mo ra va po cze skiej stro -
nie ma sy wu Śnież ni ka otwar to cie ka wy
obiekt na zwa ny Ścież ką w Ob ło kach.
Zbu do wa no go na wy so ko ści 1116 m
n.p.m. i ma po stać wi ją ce go się w gó rę
kłę bo wi ska zjeż dżal ni i kła dek. Wszyst -
kie po skrę ca ne ze so bą cią gi ko mu ni -
kacyj ne opar te są na sta lo wych słu pach
i wzno szą się na wy so kość 55 me trów!
Łącz na dłu gość kład ki to 710 me trów,
zjeż dżal ni 100 me trów. Przy bu do wie
zu ży to 380 ton sta li i po nad 300 me trów
sze ścien nych mo drze wia spro wa dzo -
nego z Au strii, gdzie rósł na wy so ko ści

po nad 1000 m n.p.m. Po dob ny obiekt
po wstał po bli żu Jań skich Łaź ni w Kar ko -
no szach i na zy wa się Ścież ka w Ko ro -
nach Drzew. 

W pol skich Su de tach też zbu do wa no
ostat nio kil ka wież. Trzy z nich wy bu -
dowa ła fir ma Ta try z My śle nic – ma łe,
rodzin ne przed się bior stwo bu dow la -
ne wy spe cja li zo wa ne w te go ro dza ju
obiek tach. W Su de tach po sta wi li wie -
że w Mie ro szo wie, na Gó rze Bo ro wej
oraz na Dzi kow cu. Naj cie kaw szą ich
reali za cją z ostat nich lat jest wie ża
na Bo ro wej (853 m n.p.m.), naj wyż -
szym szczy cie Gór Wał brzy skich. Od da -
no ją do użyt ku 14 grud nia 2017 ro ku.
Zbu do wa na na pla nie okrę gu wie ża
ma po stać rów no le głych sta lo wych prę -
tów, skrę co nych po przecz nie i ota cza -
jących we wnętrz ne krę co ne scho dy.
Całość ma 16,5 me tra wy so ko ści i zbu -
do wa no ją w za le d wie dwa mie sią ce.
Wie ża kosz to wa ła 1 mi lion i 20 ty się -
cy zło tych, a do jej bu do wy zu ży to
30 ton sta li, 50 me trów sze ścien nych
oraz 30 me trów sze ścien nych drew na
na otacza ją cą ma łą ar chi tek tu rę.

Szy mon Ma ra szew ski

Wieża na Borowej

Ścieżka w Obłokach w Dolnej Morawie
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Ar chi tek tu ra ba ro ko wa ma swo je bar dzo
róż ne od mia ny. Ina czej roz wi ja ła się w ko -
leb ce wszyst kich no wo żyt nych sty lów ar -
chi tek to nicz nych, we Wło szech. Zu peł nie
ina czej we Fran cji, gdzie moż na ją z na -
szej po zy cji okre ślić mia nem kla sy cy zmu.
Ina czej w An glii, gdzie w cza sach, gdy
na po łu dniu i wscho dzie Eu ro py w peł ni
roz wi ja ły się wy bu ja łe for my no wo żyt ne
wciąż trwa ło za fa scy no wa nie śre dnio wie -
czem, choć nie po mi ja no i kla sy cy stycz -
nych in spi ra cji. Z ko lei na za chod nich
obrze żach Eu ro py, w Hisz pa nii, ba rok
przy jął wła ści wie szcze gól ną od mia nę
noszą cą na zwę od na zwi ska szcze gól nie
mod nych tam w po ło wie XVII wie ku ar chi -
tek tów – bra ci Chir ri gu era. Ba rok roz wi jał
się rów nież w no wych za mor skich pro win -
cjach w Ame ry ce Po łu dnio wej. Osob -
ną, nie co wy dzie lo ną w ra mach sty lu
barokowe go Fran cji, Nie miec i Eu ro py
Wschod niej for ma cję sta no wił styl ro ko -
ka, do ty czą cy nie tyl ko de ko ra cji wnętrz
i me blarstwa lecz rów nież ca łych ze spo -
łów archi tek to nicz nych. 

Cza sy ba ro ku to cza sy wiel kich kon flik -
tów ide owych i wiel kich eu ro pej skich wo -
jen, nie kie dy na wet wo jen o po za eu ro pej -
skim za się gu. To pa ra dok sal nie spra wi ło,
że mo że tak jak ni gdy wcze śniej na stę po -
wa ła w tym okre sie efek tyw na wy mia na
idei. Dzia ło się tak nie tyl ko w wy ni ku sy -
tuacji po li tycz nej i mi li tar nej, ale rów nież
czę ściej niż wcze śniej na sku tek po dró ży
ar ty stów, cza sem po dró ży do bar dzo od le -
głych kra jów. W po ło wie XVIII wie ku fran -
cu scy i wło scy ar ty ści po ja wia ją się w od -
le głych re gio nach pół noc nej czę ści Ce sar-
stwa Ro syj skie go (Je an -Bap ti ste Alexan -
dre Le Blond, ur. 1679, zm. 1719 w Pe ters -
bur gu, Fran ce sco Bar to lo meo Ra strel li,
ur. 1700, zm. 1771 w Pe ters bur gu). W Ame -
ry ce Po łu dnio wej, w Wi ce kró le stwie Pe ru,
hisz pań scy ar chi tek ci w XVII wie ku two -
rzyli jesz cze pod wpły wem re ne san so -
wego twór cy pod ma dryc kie go Esco ria lu

– Ju ana de Her re ry. W Bra zy lii two rzy li Por -
tu gal czy cy, mię dzy in ny mi au tor kon cep cji
od bu do wy Li zbo ny po trzę sie niu zie mi
w 1753 ro ku, An to nio Fran ci sco Po mbal. 

Czy są jed nak ja kieś ce chy ar chi tek tu ry
ba ro ko wej wspól ne dla wszyst kich wspo -
mnia nych wy żej re gio nów? Tak. Jest to
dą że nie do opa no wa nia wspól ną kom po -
zy cją bry ły i wnętrz wzno szo nej bu dow li,
co czy ni się za po mo cą ra zem od dzia -
łujących ar chi tek tu ry, rzeź by ma lar stwa
fresko we go, stiu ków i me blar stwa. Kom -
ple men tar ność ar ty stycz ne go za my słu
doty czy rów nież naj bliż sze go oto cze nia
bu dow li – mia sta, par ku, ogro du. Cza sy
ba ro ku to tak że epo ka to tal nych prze -
kształ ceń wcze śniej szych bu dow li. Na stę -
pu je wte dy prze bu do wa zam ków w pa ła ce
(dol no ślą ski Książ), go tyc kich bu dow li
kościel nych w no we bu dow le z zu peł nie
inny mi ele men ta mi kon struk cji i de ko ra cji.
Dol no ślą skim przy kła dem mo że być tu ob -
ró co ny o 90 stop ni w sto sun ku do pier wot -
ne go ko ściół św. Ja na w Le gni cy. 

Cha rak te ry stycz na dla tej epo ki jest
również prze bu do wa ca łych par tii miast,
co na stę pu je po przez roz biór kę star szych
obiek tów i bu do wę zu peł nie no wych (ba ro-
ko wa prze bu do wa Rzy mu, ba ro ko wa prze-
bu do wa czę ści bi sku piej Ny sy, Le gni cy
i Wro cła wia). W epo ce ba ro ku po wstawa -
ły też cza sem zu peł nie od pod staw mia sta
ide al ne. Do dziś za cho wa ła się cał ko wi cie
prze kształ co na w po ło wie XVIII wie ku
wielko pol ska Ry dzy na – pry wat ne mia sto
ro dzi ny Lesz czyń skich, po tem ro du Suł -
kow skich. Nie ste ty nie za cho wa ne jest już
mia sto Po kój (Karls ru he) za ło żo ne w ro ku
1748 na pla nie okrę gu przez księ cia
oleśnic kie go Ka ro la Wir tem ber skie go,
na wzór mia sta o tej sa mej na zwie po ło -
żone go w Ba de nii Wir tem ber gii. 

W kra jach, w któ rych do mi nu ją ca by ła
re li gia ka to lic ka – we Wło szech, po łu dnio -
wych Niem czech, Pol sce, ar chi tek tu ra
baro ko wa by ła od nie sie niem do po tę gi
kościo ła ka to lic kie go. Na bie ra ło to szcze -
gól ne go zna cze nia w cza sach po so bo rze

NAJWAŻNIEJSZE  ŹRÓDŁA  INSPIRACJI
ARCHITEKTURY  BAROKOWEJ  W  POLSCE

Rzym, kościół Il Gesu
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try denc kim (1543–63) roz po czy na ją cym
wiel ki pro ces wal ki z za gra ża ją cą jed no -
ści pa pie skie go ko ścio ła re for ma cją. Już
w trak cie trwa nia so bo ru, ów cze sny pa -
pież, Ju liusz II wska zał na to że prze bu -
dowy wa na wów czas ba zy li ka św. Pio tra
w Rzy mie ma od zwier cie dlać nie pod wa -
żal ną po tę gę ko ścio ła ka to lic kie go. Pro -
wa dzą cy od ro ku 1541 bu do wę Mi chał
Anioł spra wił, że Pio tro wa Świą ty nia z do -
mi nu ją cą nad nią ko pu łą na bra ła tak mo -
nu men tal ne go cha rak te ru. Wzno szo ny
przez te go sa me go ge niu sza od 1561 ro -
ku, na ru inach daw nych term Dio kle cja na,
ko ściół San ta Ma ria de gli An ge li uznać
by trze ba za pierw szą czy sto ba ro ko wą
bu dow lę Rzy mu. Na po wsta nie idei ar chi -
tek tu ry ba ro ko wej wpły nę ło też za ło że nie
w 1540 ro ku przez przy ja cie la Mi cha ła
Anio ła, Igna ce go Loy olę, za ko nu je zu itów
i re ak ty wo wa nie w ro ku 1542 in kwi zy cji.
Wzno szo ny przez na stęp cę Mi cha ła
Anioła – Gia co mo Ba roz zie go da Vi gno lę
(1507–73) i Gia co mo Del la Po rtę (1533–
–1602) rzym ski ko ściół je zu itów Il Ge su
(bu dow la roz po czę ta w 1571) ze swo imi
oka za ły mi wo lu ta mi, jed no na wo wym wnę -
trzem i przy le ga ją cy mi po bo kach ka pli ca -
mi z umiesz czo ny mi nad ni mi em po ra mi,
stał się wzo rem dla se tek eu ro pej skich
budow li. Jest wśród nich rów nież naj -
starsza ba ro ko wa bu dow la na zie miach

pol skich – kra kow ski ko ściół Świę tych
Apo sto łów Pio tra i Paw ła ufun do wa ny
dla je zu itów przez Zyg mun ta II Wa zę
(wzno szo ny w la tach 1605–19 przez
Giova ni Tre va no ucznia zna ne go wło skie -
go ar chi tek ta Car la Ma der ny). 

Wra ca jąc na ob szar Włoch trze ba przy -
znać, że ar chi tek tem, któ ry w peł ni na -
dał wy raz zna cze niu sty lu ba ro ko we go
w ar chi tek tu rze był do pie ro Gian lo ren -
zo Bernini (1598–1680). Je go pierw sza
wielka re ali za cja – kon fe sja nad gro bem
św. Pio tra w ba zy li ce św. Pio tra w Rzy mie
(1624–33) to dzie ło, w któ rym ar ty sta za -
tarł gra ni ce mie dzy rzeź bą a ar chi tek tu rą.
Dzie ło zmie nia ją ce do tych cza so we trak -
to wa nie kla sycz ne go ele men tu ar chi tek -
to nicz ne go – ko lum ny, któ ra w kon fe sji
przy bra ła spi ral ne, jak ów cze sna rzeź ba,
dy na micz ne for my. Dzie ło za ska ku ją ce
prze strzen nie i „na peł nio ne” zmien nym
w cią gu dnia świa tłem po bu dza ją cym
mistycz ne uczu cia re li gij ne. Po za mo -
numen tal ny mi ko ścio ła mi Ber ni nie go
(np. San An drea al Qi ri na le, 1658–70),
wspo mnieć też na le ży dzie ło mniej sze
– Sca la Re gia (1633–66), scho dy łą czą ce
ko lum na dę z apar ta men ta mi pa pie ski mi,
w któ rych uwi dacz nia się dru gi aspekt
archi tek tu ry ba ro ko wej – jej prze strzen na
ilu zyj ność. Po przez skró co ną per spek ty -
wę wi do ko wą ma łe wnę trze na bie ra nie -

zwy kłej złud nej wiel ko ści – sta jąc się
swoistym ar chi tek to nicz nym trom pe l'oeil
(zagu bie niem oka). 

Ba rok od ci snął się też na wspa nia łych
roz wią za niach urba ni stycz nych ów cze sne -
go Rzy mu. Przy kła dem te go jest Ko lum -
nada Ber ni nie go (bu do wa roz po czę ta
w 1656) na roz le głym, owal nym pla cu
przed ba zy li ką św. Pio tra. Ko lum na da
poprzez efekt ob ję cia pla cu po dwój nym
rzę dem ko lumn z wień czą cy mi je 140 fi gu -
ra mi świę tych, w spo sób nie zwy kły mo nu -
men ta li zu je prze strzeń. Stwa rza to, ra zem
ze zgro ma dze niem wier nych przed ba -
zyliką, sym bo licz nie wra że nie cen trum
chrze ści jań skie go świa ta, ogar nia ją ce go
rów nież daw ne po tę gi i sym bo le. Cho dzi
tu, mię dzy in ny mi, o usta wio ny na środ ku
pla cu, prze nie sio ny tu w 1586 ro ku przez
pa pie ża   Syk stu sa V z rzym skie go Cir cus
Ma xi mus, egip ski obe lisk z XIII w. p.n.e,
spro wa dzo ny do Rzy mu przez ce sa rza
Kali gu lę. 

W od bu do wy wa nym w dru giej po ło wie
XVI wie ku przez am bit ne go Syk stu sa V
Rzy mie, po ja wi ły się no we ar te rie prze -
zna czo ne dla od wie dza ją cych Świę te
Miasto piel grzy mów. By ły to mię dzy in ny -
mi Via Ri pe ta, pro wa dzą ca od słyn ne -
go Piaza Del Po pol lo na Piaz za Na vo -
na, Via del Cor so wio dą ca na Ka pi tol
i Via Babu ino pro wa dzą ca na Pia za
del Spagna. Da lej dro gi te pro wa dzi ły
do pra sta rych, lecz prze kształ ca nych
w okre sie ba ro ku ba zy lik San ta Ma ria
Magior re i San Gio va ni in La te ra no. 

Nie zwy kle waż ne w mie ście okre su
baro ku by ły fon tan ny i scho dy do da ją ce
miej skim pla com nie zwy kłej ma low ni czo -
ści oraz no wych, sym bo licz nych tre ści.
W Rzy mie, fon tan ny sta nę ły mię dzy in ny -
mi na Piaz za Na vo na, są to fon tan na Czte -
rech Rzek (1648–51) i Fon ta na del Mo ro
(1635–55), obie au tor stwa Gian lo ren -
za Ber ni nie go. Na Pla cu Hisz pań skim,
na cześć oca le nia mia sta z po wo dzi,
wznie sio no fon tan nę del la Bar cac cia
(łódecz ka). Za pro jek to wa na przez oj ca
i sy na – Pie tro i Gian lo ren za Ber ni nich
zosta ła ukoń czo na w 1627 ro ku. Fon tan na
usy tu owa na jest u stóp mo nu men tal nych

Kraków, kościół św.św. Piotra i Pawła
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scho dów (scho dy Hisz pań skie) wznie -
sionych w 1629 ro ku. Ba ro ko we fon tan ny
sta ły się sym bo lem od ro dze nia mia sta
i pa no wa nia pa pie ży nad świa tem z je go
na tu ral ny mi po tę ga mi. Scho dy sta ły się
ele men tem te atra li za cji miej skiej prze -
strzeni.

Idea fon tan ny ja ko sym bo lu na tu ry
i bosko ści opa no wa nej przez pa pie ża i je -
go na miest ni ków, sta ła się rów nież pod sta -
wą kon cep cji fon tan ny Try to na (1700–01)
w Ny sie na Ślą sku Opol skim. W Rzy mie
spo ty ka my in skryp cje sła wią ce se nat i lud
rzym ski: S.P.Q.R. – „Se na tus Po pu lu sque
Ro ma nus" czy li „se nat i lud rzym ski”.
Miesz kań cy Ny sy, na wią zu jąc do tej tra dy -
cji, wy ry li na swo jej fon tan nie in skryp cję:
S.P.Q.N. – „Se na tus Po pu lu sque Nis sien -
sis" – „se nat i lud ny ski”.

Pi sząc o źró dłach eu ro pej skie go ba ro -
ku nie moż na nie wspo mnieć rów nież
drugie go z wiel kich rzym skich twór ców
– Fran ce sco Bor ro mi nie go (1599–1667).
Bor ro mi ni od rzu cił ja sne re ne san so we
prze sła nie o tym, że dzie ło ludz kie na śla -
du je pro por cje ludz kie go cia ła, opie ra jąc
się, jak twier dził na na tu rze, Mi cha le Anie -
le i an ty ku. To wła śnie Bor ro mi ni w swo im
pro jek cie rzym skie go ko ścio ła San Car lo
Al le Qu at tro Fon ta ne two rzy pod sta wy sys -
te mu pla nów bu dow li opar tych na prze ni -
ka ją cych się owa lach – zwa ne go cza sem

„sys te mem łań cu cho wym”. Wklę sło -wy pu -
kłe for my rzą dzą też fa sa da mi za pro jek to -
wa nych przez nie go rzym skich bu dow li
(Ora to rium Kon gre ga cji św. Fi li pa Ne ri,
bud. 1637–40; Pa laz zo di Pro pa gan da
Fide bud. 1662–64, czy ko ściół San Ivo
Del la Sa pien za bud. 1642–60). W tym
ostat nim przy pad ku, dla nada nia ca ło ści
jesz cze bar dziej dy na micz ne go wy ra zu,
bu dow la zwień czo na jest spi ral nym heł -
mem na wią zu ją cym do wie ży Ba bel. 

Dla opi sa nia isto ty ory gi nal no ści włoskiej
ar chi tek tu ry okre su ba ro ku ko niecz ne jest

tak że wspo mnie nie dzia ła ją ce go w Tu ry -
nie, na pół no cy Włoch, Gu ari no Gu ari nie -
go (1624–83). Ar chi tekt ten stu dio wał
teolo gię, fi lo zo fię i ma te ma ty kę, a je go czę-
ścio wo tyl ko za cho wa ne dzie ła w Li zbo nie,
Me sy nie, Pa ry żu i w Tu ry nie (ko ściół San
Lo ren zo, ka pli ca Świę te go Ca łu nu w ka te -
drze w Tu ry nie, bud. 1667–90) to nie zwy -
kle ory gi nal ne, po zba wio ne obo wiąz ko we -
go wcze śniej or na men tu, szkie le to we kon -
struk cje, przy po mi na ją ce nie mal dzie ła
epo ki póź ne go go ty ku. Fa scy na cja śre d -
nio wie czem po twier dza się rów nież w wy -
da nym w 1737 ro ku trak ta cie Gu ari nie go
Ar chi tet tu ra Ci vli le, w któ rym ar chi tekt
nie kry je swo je go po dzi wu dla tej epo ki. 

To nie zwy kłe po czu cie ory gi nal nej i za -
ska ku ją cej ma low ni czo ści cha rak te ry stycz
ne dla dzieł Fran ce sco Bor ro mi nie go
i Guari na Gu ari nie go ma rów nież swo je
środ ko wo eu ro pej skie od wo ła nia, któ ry mi
są cze skie i ślą skie dzie ła Ki liána Ignáca
Dient zen ho fe ra (1689–1751), au to ra licz -
nych ko ścio łów i pa ła ców od zna cza ją cych
się dy na mi ką i fan ta zją rzu tów oraz form
prze strzen nych. Ar chi tekt ten wzniósł
między in ny mi ko ściół i klasz tor be ne -
dyktynów w Le gnic kim Po lu (1727–32),
jego wpływ wi docz ny jest w fa sa dzie
kościo ła św. Ja na w Le gni cy (1714–27),
ko ście le Świę tych Apo sto łów Pio tra
i Pawła w Ny sie (1720–30), czy ko ście le
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Wiedeń, kościół św. Karola Boromeusza

Zamek Książ, Sala Maksymiliana
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Wnie bo wzię cia NMP i św. Ma ter nu sa
w Lu bo mie rzu (1727–30). 

Nie zwy kle waż nym dla ar chi tek tu ry eu -
ro pej skiej twór cą idei ar chi tek to nicz nych
był tak że we nec ki ar chi tekt Bal das sa re
Lon ghe na (1598–1682). Je go naj waż niej -
szym dzie łem jest za ło żo ny na pla nie cen -
tral nym, na kry ty gi gan tycz ną ko pu łą we -
nec ki ko ściół San ta Ma ria Del la Sa lu te,
o któ rym w 1630 ro ku je go twór ca pi sał:
„Ta jem ni ca za war ta w de dy ka cji te go
kościo ła Mat ce Bo skiej, ka za ła mi, przy
tym nie wiel kim ta len cie ja kim mnie Bóg
ob da rzył, my śleć o gma chu ko ścio ła
w „for ma ro tun da”, to zna czy w „kształ cie
ko ro ny”. Ten wspa nia ły ko ściół stał się
wzo rem dla wiel ko pol skie go ko ścio ła klasz -
to ru fi li pi nów na Świę tej Gó rze ko ło Go sty -
nia, wznie sio ne go w la tach 1675–98 we -
dług pro jek tu Je rze go i Ja na Ca te naz zich.
O ta kiej in spi ra cji moż na rów nież mó wić
w przy pad ku ko ścio ła cy ster sów w Lą dzie
nad War tą, gdzie w la tach 1728–37 Pom -
peo Fer ra ri wzniósł wiel ką 38-me tro wą
kopu łę nad czę ścią cen tral ną bu dow li.

Ja ko nie zwy kle waż ne źró dło in spi ra cji
dla ar chi tek tów środ ko wej Eu ro py uznać
na le ży rów nież ar chi tek tu rę po łu dnio -
wych Nie miec i Au strii. Niem cy nie zwy kle
ucier pie li w cza sie woj ny trzy dzie sto let -
niej (1618–48). Po jej za koń cze niu, pod -
czas od bu do wy nie zwy kłą ka rie rę zro bi li

w kra jach nie miec kich ar chi tek ci wy -
kształce ni w Rzy mie – Jo hann Bern hard
Fi scher von Er lach i Lu cas von Hil de brant
w Au strii, Claus Schlüter w Pru sach i bra -
cia Co smas Da mian i Egu id Qu irin Asa -
mowie w Ba wa rii. 

Po tę ga Habs bur gów, szcze gól nie
po zwy cię stwie nad Tur ka mi pod Wied -
niem w 1683 ro ku, od zy ska niu wła dzy
nad Wę gra mi w 1699 i nad Bał ka na mi
w 1718 ro ku, po zwo li ła na eks pan sję
dwor skiej sztu ki Habs bur gów na ob szar
ca łej Środ ko wej Eu ro py. Ob szar wpły wów
roz cią gał się nie tyl ko, co oczy wi ste, na ob -
szar Ślą ska i Czech, lecz rów nież da lej
na wschód do pol skie go Wil na, gdzie dzia -
łał uro dzo ny w 1700 ro ku w Świd ni cy
Jan Krzysz tof Glau bitz (niem. Jo hann
Christoph Glau bitz) in spi ro wa ny w swo jej
twór czo ści cze skim i ślą skim ba ro kiem
powsta łym w or bi cie sztu ki ce sar stwa
Habs bur gów. 

Jo hann Bern hard Fi scher von Er lach
(1656–1723), syn rzeź bia rza z au striac -
kie go Gra zu, wy kształ co ny w Rzy mie
w krę gu Ber ni nie go i Car la Fon ta ny,
w 1705 ro ku mia no wa ny na dwor nym ar -
chi tek tem w Wied niu przez Jó ze fa I Habs -
bur ga, był twór cą nie zwy kłe go dy na stycz -
ne go i wo tyw ne go ko ścio ła św. Ka ro la
Boro me usza w Wied niu (1716–33).
Budow la ta z por ty kiem przy po mi na ją cym
por tyk rzym skie go Pan te onu, dzwon ni ca -

mi na śla du ją cy mi rzymską ko lum nę Tra ja -
na i he ral dycz ne dla ro du Habs bur gów Słu -
py Her ku le sa, by ła jed no cze śnie sym bo -
lem pa no wa nia nad ob sza rem Pół wy spu
Ibe ryj skie go. Ogrom ną in spi ra cją dla ca łej
środ ko wo eu ro pej skiej ba ro ko wej ar chi tek -
tu ry by ło wnę trze te go ko ścio ła, sta no wią -
ce ty po wy przy kład ba ro ko we go dzie ła
kom ple men tar ne go z ilu zjo ni stycz ny mi
freska mi au tor stwa Jo han na Mi cha ela
Rot t may ra. Ta kie ilu zjo ni stycz ne dzie ło
archi tek tu ry, ma lar stwa i rzeź by, nie mo gło
nie wy wrzeć wpły wu cho ciaż by na de ko -
rację ko ścio ła Imie nia Je zus we Wro cła -
wia, au tor stwa te go sa me go mi strza Rot t -
may ra. Nie da się rów nież nie za uwa żyć
wpły wu na Środ ko wą Eu ro pę wnę trza bi -
blio te ki dwor skiej w wie deń skim Ho fbur gu
(Jo hann Bern hard Fi scher von Er lach, bud.
1716–26). W tym sa mym cza sie po wsta ły
bi blio te ki cy ster skie w cze skim Bre vno vie,
ślą skim Krze szo wie czy Lu bią żu. 

Mi strzem nie zwy kle in spi ru ją cej ar chi -
tek tu ry pa ła co wej był na to miast na stęp -
ca Fi sche ra von Er lach na dwo rze wie -
deń skim, Jo hann Lu cas von Hil de brandt
(1668–1745). Uro dzo ny w Ge nui i wy -
kształ co ny w Rzy mie ar chi tekt two rzył dla
no wo wzbo ga co nych ro dzin szla chec kich
mo nar chii au stro -wę gier skiej – ro dów
Schönbor nów, Ha rar chów, Strahm ber gów,
Dau nów i słyn ne go wo dza księ cia Eu ge -
niu sza Sa baudz kie go. Wznie sio na dla te -

Legnickie Pole, kościół św. Jadwigi
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Ląd nad Wartą, dawne opactwo cystersów
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go ostat nie go wie deń ska re zy den cja
Belwe der skła da ła się z dwóch pa ła ców
Dol ne go i Gór ne go (1714–22). Dzie ło to,
bę dą ce wy ra zem wspa nia łej ba ro ko wej
sce no gra fii i sztu ki de ko ra cyj nej, sta ło się
być mo że wzor cem dla ba ro ko wej de ko ra -
cji re zy den cji w Ksią żu z Sa lą Mak sy mi lia na
ufun do wa ną przez Kon ra da Ern sta Mak sy -
mi lia na von Hoch ber ga w la tach dwu dzie -
stych XVIII wie ku, wzno szo ną przez
świdnic kie go ar chi tek ta Ham mer sch mid -
ta, sztu ka to ra Ra mel li nie go, rzeź bia rza
Schen ka i mar mo ry za to ra Pro vi so re. 

Ostat ni z wy mie nio nych ar ty stów zmar -
ły w 1743 ro ku, brał też udział w wy ko na -
niu de ko ra cji stiu ko wej wro cław skiej au li
uni wer sy tec kiej. In spi ra cje dla mo nu men -
tal nej ar chi tek tu ry te go kom plek su po -
chodzić mo gły rów nież z te re nów Au strii.
Wy mie nił bym tu jed no z naj do sko nal szych
dzieł au striac kie go mi strza ar chi tek tu ry
sakral nej Ja ku ba Prand tau era (1660–1726)
– klasz tor be ne dyk ty nów w Melk nad Du -
na jem (1702–27). W opac twie w Mel ku
ob ja wia się tak cha rak te ry stycz na dla epo -
ki ba ro ku chęć do mi na cji nad ota cza ją cym
kra jo bra zem. W be ne dyk tyń skim Mel ku
są to nad du naj skie ska ły, we wro cław skim
je zu ic kim ko le gium i ko ście le Imie nia
Jezus, dla któ re go po trzeb prze kształ co no
ksią żę cy za mek, jest to ca ła pół noc na
część śre dnio wiecz ne go mia sta. Nie ste ty
nie zna my au to ra te go naj więk sze go obok
klasz to ru cy ster sów w Lu bią żu dzie ła ba ro -
ko wej ar chi tek tu ry na Ślą sku. Do po dob -
nych dzieł, któ rych isto tą by ło prze kształ -
cenie ca łe go więk sze go ob sza ru mia sta,
na le ży tak że wznie sio na na miej scu kil ku -
na stu ro ze bra nych do mów Aka de mia
Rycer ska w Le gni cy (1709–26, proj. osta -
tecz ny An to nio Er hard Mar ti nel li). 

Ostat nim, choć nie naj póź niej szym
z oma wia nych nur tów ar chi tek tu ry ba ro -
ko wej, któ ry w za sad ni czy spo sób wpły nąć
miał na ba ro ko we re ali za cje w Środ ko wej
Eu ro pie był nurt ro ko ko wy. Wśród je go naj -
zna mie nit szych twór ców wy mie nić na le ży
nie miec kie go ar chi tek ta póź ne go ba ro ku
i ro ko ka Bal tha sa ra Neu man na (1687–
–1753). Nie zwy kle in spi ru ją cym wzo rem
de ko ra cji wnętrz by ła wznie sio na przez

nie go wraz z Jo han nem Dient zen ho fe rem
klat ka scho do wa pa ła cu w ba war skim
Pom mers fel den (od 1711) i klat ka scho -
dowa pa ła cu bi sku pie go w Wurz bur gu
(1737–42) ze wspa nia ły mi fre ska mi
Giambat ti sty Tie po lo. To dru gie dzie ło
ma swo je lo kal ne, oczy wi ście du żo skrom -
niej sze, od nie sie nia rów nież na Ślą sku.
Za li czył bym do nich klat kę scho do wą
wrocław skie go ko le gium je zu ic kie go
(obec ne go uni wer sy te tu, czy klat kę scho -
do wą pa ła cu w Mię dzy le siu). 

Nie kie dy w ar chi tek tu rze ba ro ko wych
wnętrz na Dol nym Ślą sku zwy cię żał nurt
cięż kie go ba ro ku pół noc ne go, któ re go naj -
więk szym przed sta wi cie lem był po cho -
dzący z es toń skie go Tal li na Mar tin Frantz.
On jest au to rem sie ni ba ro ko we go pa ła cu
w Pie szy cach wznie sio ne go w la tach
1710–30 dla ro du Prom nit zów, a tak że wie -
lu ko ścio łów (mie dzy in ny mi pro te stanc -
kich Ko ścio łów Ła ski w Je le niej Gó rze
i Kamien nej Gó rze), bar ko wych pa ła ców
w Grodź cu i w Łom ni cy oraz bu dow li
publicz nych.

Na to miast na ar chi tek tu rą re zy den cjo -
nal na rzą dzo nej w owym cza sie przez dy -
na stię sa ską War sza wy wpły nę ła ar chi tek -
tu ra ro ko ko we go drez deń skie go Zwin ge ru
au tor stwa Mathäusa Da nie la Pöppel man -
na (1662–1736), zna na cho ciaż by z ob ra -
zów Ber nar da Bel lot ta Ca na let to, dzia ła ją -

ce go w War sza wie za cza sów Stanisława
Au gu sta Po nia tow skie go. Lek kie pa wi lo -
ny drez deń skie go Zwin ge ru nie mia ły
co praw da swo je go bez po śred nie go od nie -
sie nia w ar chi tek tu rze ba ro ko wej sto li cy
Pol ski, jed nak du cha tej te atral nej ar chi tek -
tu ry od czy ty wać mo że my w war szaw skim
Pa ła cu pod Bla chą (1720–30), prze bu do -
wa nym w sty lu póź no ba ro ko wym przez
Ja ku ba Fon ta nę, czy w bocz nych skrzy -
dłach pa ła cu w Wi la no wie (proj. Gio va ni
Spaz zio, bud. 1723–29). Na to miast słyn ny
drez deń ski ko ściół dwor ski (proj. Ga eta no
Chia ve ri, bud. 1739–55) ma swo je świet ne
od nie sie nie w war szaw skim ko ście le
Wi zy tek (proj. Ka rol Bay, bud. 1728–33).

Jak wi dać ar chi tek tu ra ba ro ko wa dzi -
siej sze go ob sza ru Pol ski ma roz ma ite in -
spi ra cje idą ce za rów no z ob sza ru Włoch
jak i kra jów nie miec ko ję zycz nych. Jej ko -
smo po li tycz ny cha rak ter udo wad nia nam,
że w two rze niu do sko na łych dzieł ar chi tek -
tu ry nie zwy kle waż na jest in spi ra cja ze -
wnętrz na, a na wet współ two rze nie czy
two rze nie dzie ła przez ar ty stę po cho dzą -
ce go z in ne go kra ju. Dla te go tro chę za nie -
po ko je ni mo że my być dzi siaj fak tem, że we
współ cze snej Pol sce dzie ła wzno szo ne
przez wy bit nych ob cych ar chi tek tów po li -
czyć mo że my na pal cach jed nej rę ki. 

Ra fał Ey sy montt
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Jelenia Góra, Kościół Łaski
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Pre lu dium

Wro cław zo stał ogło szo ny twier dzą
w sierp niu 1944 ro ku. Ozna cza ło to,
iż w przy pad ku ob lę że nia ma sta wić
opór do koń ca, bez wzglę du na kosz ty
ma te rial ne i ludz kie. Do wód cy obro ny
wzię li so bie bar dzo moc no do serc
to zada nie i Wro cław bro nił się naj dłu -
żej ze wszyst kich nie miec kich miast -
-twierdz. Ska pi tu lo wał do pie ro 6 ma ja
1945 ro ku, a więc 6 dni po śmier ci Hi tle -
ra oraz aż 4 dni po ka pi tu la cji sto li cy
III Rze szy.

Nie ja ko pre lu dium do te go, co mia ło
na stą pić we Wro cła wiu w 1945 ro ku, sta -
ło się znisz cze nie Sy na go gi Na Wy go nie
pod czas No cy Krysz ta ło wej w 1938 ro ku.
Dru ga pod wzglę dem wiel ko ści sy na -
goga w Niem czech spło nę ła, a jej nad pa -

lo ne mu ry ro ze bra no. Na szczę ście jej
losów nie po dzie li ła star sza od niej Sy na -
go ga Pod Bia łym Bo cia nem, któ ra sta ła
w gę stej za bu do wie i z obaw przed wiel -
kim po ża rem ca łej dziel ni cy, unik nę ła lo -
su Sy na go gi Na Wy go nie. Cu dem też
prze trwa ła po żo gę wo jen ną.

Do mo men tu roz po czę cia ob lę że nia
w lu tym 1945 ro ku mia sto nie za zna ło
dra ma tu woj ny. Po mi ja jąc stop nio we
ogra ni cze nia oraz nie licz ne pierw sze
nalo ty pod ko niec 1944 ro ku, Wro cław
był mia stem gdzie woj na nie się ga ła.
Ucho dził za bez piecz ny i stąd gwał tow ny
wzrost licz by lud no ści w cza sie woj ny.
Tuż przed ewa ku acją mia sto li czy ło oko -
ło 1 mi lion miesz kań ców, nie mal 400 ty -
się cy wię cej niż przed woj ną. W mia rę
zbli ża nia się fron tu za czę to ewa ku ować
lud ność cy wil ną, któ ra z po wo du cięż kiej

zi my oraz złych wa run ków sa ni tar no -
-żywie nio wych zo sta ła zdzie siąt ko wa na.

Po czą tek bi twy i znisz cze nia 
w cen trum mia sta

W wy ni ku dzia łań wo jen nych pod czas
ostrza łu ar ty le ryj skie go w pierw szej fa zie
ob lę że nia, znisz cze niu ule gły dziel ni ce
po łu dnio we. Sto sun ko wo du żo za bu do wy
za cho wa ło się w czę ści naj bar dziej wy su -
nię tej na po łu dnie, ale za cię te wal ki o każ -
dą uli cę i każ dy bu dy nek spo wo do wa ły
uni ce stwie nie ca łych kwar ta łów mię dzy
obec nym Ron dem Po wstań ców Ślą skich
a na sy pem ko le jo wym. Dziel ni ce lub ich
czę ści wy pa la li i bu rzy li sa mi Niem cy.
W ten spo sób oczysz cza no przed po le
umoż li wia jąc wła snej ar ty le rii swo bod ny
ostrzał. Z bar dziej zna czą cych bu dow li,
któ re znik nę ły w pierw szej fa zie ob lę że nia
na le ży wy mie nić ko ścio ły przy Za po ro skiej
i Ślęż nej. Cał ko wi te mu znisz cze niu ule gła
tak że gę sta za bu do wa ka mie nic, w tym
naj bar dziej re pre zen ta cyj ne i oka za łe bu -
dyn ki wzdłuż ul. Po wstań ców Śląskich.

W mar cu 1945 ro ku do wódz two Ar mii
Czer wo nej pod ję ło de cy zję o przy pusz -
cze niu ata ku od za cho du. Zdo byw szy lot -
ni sko na Stra cho wi cach, a na stęp nie
na Gą do wie Ma łym (bu dy nek ter mi na la
prze trwał woj nę). Ar mia na cie ra ła w kie -
run ku cen trum, w wy ni ku cze go nie mal
zu peł nie z po wierzch ni zie mi znik nę ły
osie dla Po po wi ce i Szcze pin. Woj ny
nie prze trwa ły tu taj tak oka za łe bu dyn ki
jak ko sza ry woj sko we przy ul. Dłu giej
czy po tęż ny ko ściół św. Paw ła przy

Z N I S Z C Z E N I E   I   O D B U D O W A   W R O C Ł A W I A

Synagoga Na Wygonie (stała przy zbiegu Podwala i Łąkowej)
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Podczas II wojny światowej Wrocław stał się areną jednej z ostatnich bitew całego konfliktu. Zniszczeniu uległa wielka
część miasta, jego mieszkańców wypędzono lub zabito. Ci, którzy przeżyli zostali wypędzeni po wojnie i zastąpieni
przez innych wypędzonych – nadciągających ze Wschodu Polaków. W wyniku trudnej historii i skomplikowanej
polityki Wrocław zmienił się zupełnie. Wymianie uległa nie tylko populacja miasta, jego zwyczaje, lokalny dialekt
i szeroko rozumiana kultura. Zniszczono bezpowrotnie wiele bezcennych budynków. Przybyli po wojnie Polacy stanęli
przed trudnym zadaniem odbudowy miasta. Nie wszystko udało się przywrócić do przedwojennego kształtu, jednak
historia tego przedsięwzięcia jest fascynująca. Zapraszamy do zapoznania się z historią zniszczenia niemieckiego
Breslau i narodzin współczesnego Wrocławia.
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kła dy prze my sło we, ale 1–2 kwiet nia
w Świę ta Wiel ka noc ne prze pro wa dzi ła
zma so wa ne bom bar do wa nie – na mia sto
w cią gu dwóch dni spa dło po nad 10 ty się -
cy bomb. Od zrzu co nych bomb fos fo -
rowych roz go rzał w mie ście po tęż ny
pożar, któ re go apo geum mia ło miej sce
po po łu dniu 2 kwiet nia. W ru inę ob ró ci ła
się wów czas więk sza część Ostro wa
Tum skie go oraz Sta re go Mia sta.

Na szczę ście nie do szło do „osta tecz -
ne go na tar cia”, któ re Ar mia Czer wo na
pla no wa ła na 7 ma ja. Wro cław ja ko ostat -
nie z nie miec kich miast -twierdz ska pi tu -
lował dzień wcze śniej oko ło go dzi ny 18.
W wal kach po obu stro nach zgi nę ło po
kil ka na ście ty się cy żoł nie rzy, a od bomb
i ostrza łu ar ty le ryj skie go po nad po ło wa
po zo sta łej w mie ście lud no ści cy wil nej,
czy li oko ło 75 000 osób. Łącz nie znisz -
cze nia Wro cła wia oce nia się na 68%,
a nie któ re re jo ny by ły znisz czo ne w 90%.
Żad na z przed wo jen nych li nii tram wa -
jowych nie dzia ła ła, sieć ga zow ni cza
i wod no -ka na li za cyj na wy ma ga ły na tych -
mia sto wych na praw, nie nada wał się
do użyt ku ża den z miej skich szpi ta li,
z 6 no wo cze snych cen tra li te le fo nicz nych
zo sta ła ster ta gru zów, cał ko wi te mu znisz -
cze niu ule gło oświe tle nie ulic, w perzy nę
ob ró ci ło się sze reg obiek tów o nie zwy kle
wy so kiej war to ści hi sto rycz nej i ar ty stycz -
nej. Z przed wo jen nych trzech mu ze ów
pań stwo wych nie oca la ło żad ne. Zbio ry

oca la ły w zni ko mym stop niu. Do dnia
dzisiej sze go trwa ją po szu ki wa nia zło ta
i kosz tow no ści zde po no wa nych we wro c -
ław skich ban kach, wy wie zio nych z mia sta
i ukry tych praw do po dob nie na Dol nym
Ślą sku na prze ło mie 1944 i 1945 ro ku.

Pro ble my w po wo jen nym 
Wro cła wiu

Po za koń cze niu dzia łań wo jen nych,
w mie ście za pa no wa ła dość dzi wacz na
sy tu acja ad mi ni stra cyj na. Mia sto po sia -
da ło trzy róż ne or ga ny ad mi ni stra cyj ne:
ra dziec ki, nie miec ki (po pie ra ny przez
sowie tów) i pol ski. Do cho dzi ło z te go po -
wo du do wie lu kon flik tów, ale naj więk sze
do ty czy ły po dzia łu łu pów wo jen nych.
Pola kom za le ża ło na jak naj więk szym za -
cho wa niu sub stan cji, któ ra prze trwa ła.
Ro sja nie z ko lei mie li pla ny nie mal cał ko -
wi te go dre na żu eko no micz ne go za ję -
tych te re nów, któ re w świe tle umów mię -
dzy na ro do wych po woj nie zna la zły by się
po za ZSRR. We Wro cła wiu stro na ra -
dziec ka pla no wa ła de mon taż i wy wóz kę
aż 212 za kła dów prze my sło wych. Aby te -
mu za po biec na pły wa ją cy do mia sta
Polacy sto so wa li sa bo taż de mon tu jąc
urzą dze nia lub ce lo wo wstrzy mu jąc uru -
cha mia nie ko lej nych fa bryk i warsz ta tów.
W trak cie po by tu wojsk so wiec kich na te -
re nie Wro cła wia do cho dzi ło do dal szych
znisz czeń sub stan cji bu dow la nej ma ją -

ul. Legnic kiej. Znacz ne mu uszko dze niu
uległ ko ściół św. Mi ko ła ja – je go ru iny
roze bra no do pie ro po woj nie. Prze trwał
na to miast schron ist nie ją cy do dziś i peł -
nią cy obec nie funk cje mu ze al ne, za -
jezdnia tram wa jo wa oraz wiel ka rzeź nia
miej ska. Ta sta ła się ofia rą zmian go spo-
dar czych lat dzie więć dzie sią tych XX wie -
ku i zo sta ła ro ze bra na ustę pu jąc miej -
sca ga le rii han dlo wej.

W cen trum, de cy zją nie miec kich
władz zbu rzo na zo sta ła wie ża na Ba -
stionie Sa kwo wym (obec nie Wzgó rze
Par ty zan tów) bę dą ca do brym ce lem dla
ar ty le rii ra dziec kiej; pod wzgó rzem mie -
ści ła się sie dzi ba do wódz twa twier dzy.
Po prze nie sie niu do wódz twa na wy spę
Pia sek do bi blio te ki uni wer sy tec kiej,
władze za rzą dzi ły wy nie sie nie ksią żek
do nie wiel kie go ko ścio ła na prze ciw. Nie -
ste ty ma ła ich część prze trwa ła woj nę.
Do dziś za gad ką po zo sta je przy czy na
poża ru, któ ry tuż po ka pi tu la cji mia sta
stra wił za rów no ko ściół z je go wy po sa -
żeniem jak i po nad 300 000 bez cen -
nych ksiąg w nim zde po no wa nych.

Ko niec bi twy i wstęp ny bi lans
znisz czeń

Naj więk szą zbrod nią na tkan ce miej skiej
by ło wy bu rze nie nie mal ca łej dziel ni cy
wzdłuż obec ne go Pla cu Grun waldz kie go,
któ ra do tąd nie by ła ob ję ta dzia ła nia mi
wo jen ny mi. Fa tal na de cy zja o bu do wie
tym cza so we go lot ni ska w ser cu mia sta
po chło nę ła oko ło 13 000 ofiar jak i sze reg
cen nych obiek tów ar chi tek to nicz nych,
w tym neo go tyc ki ko ściół Mar ci na Lu tra
z wy so ką na 99 me trów wie żą oraz
neore ne san so wy gmach Ar chi wum
Państwo we go.

Dla po trzeb obro ny mia sta to tal nie nisz -
czo no rów nież za bu do wę na Sta rym

Mieście wzdłuż dzi siej szej ul. Ka zi mie rza
Wiel kie go i na pl. Do mi ni kań skim przy
oka zji bu rząc tak zna czą ce obiek ty jak
Ślą skie Mu zeum Rze mio sła Ar ty stycz -
nego (pl. Wol no ści) i pa łac Hatz fel dów
(ul. Wi ta Stwo sza).

W trak cie na lo tów Ar mia Czer wo na
nisz czy ła głów nie punk ty opo ru oraz za -

Ostrów Tumski 1945
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cych na ce lu za ka mu flo wa nie prze stęp -
czej dzia łal no ści żoł nie rzy Ar mii Czer wo -
nej. Zda rza ły się na wet eks plo zje, jak
choć by ta z 11 ma ja, w wy ni ku któ rej
na wie le lat zo stał oka le czo ny pierw szy
lute rań ski ko ściół we Wro cła wiu – fa ra
św. Ma rii Mag da le ny. Obiekt stra cił wów -
czas heł my obu wież, część wie ży po łu -
dnio wej, fa sa dę oraz dwa le gen dar ne
obiek ty  – Mo stek Po kut nic i Dzwon
Grzesz ni ków. Obec nie roz wa ża ne jest
od bu do wa nie obu heł mów oraz re kon -
struk cja słyn ne go dzwo nu.

Ko lej nym pro ble mem był po wo jen ny
sza ber za rów no in sty tu cjo nal ny jak i pry -
wat ny. Do Wro cła wia uda wa li się przed -
sta wi cie le róż nych biur i in sty tu cji, i zwra -
ca li się do władz mia sta o przy dzie le nie
ma szyn, urzą dzeń, sprzę tu biu ro we go,
sa mo cho dów. Z Wro cła wia do War sza wy
prze wie zio no nie tyl ko wie le dzieł sztu ki
(dziś wy sta wia ne w Mu zeum Na ro do wym
i Mu zeum Woj ska Pol skie go) ale tak że
nie któ re zbio ry uni wer sy tec kie (mu zy ko -
logia) czy na wet spraw ne wa go ny tram -
wa jo we.

Po woj nie mo zol nie od gru zo wy wa ne
mia sto by ło tak na praw dę wiel ką ko pal nią

ce gieł, któ re od zy ski wa no i prze zna cza no
do wy wóz ki. Tra fia ły na wiel kie pla ce
socja li stycz nych in we sty cji jak cho ciaż by
do No wej Hu ty, znacz na część jed nak
po je cha ła do od bu do wy wa nej War sza wy
– w ostat nich la tach var sa via ni sci zwra ca -
ją uwa gę na nie do sta tecz ną do ku men ta -

cję po twier dza ją ca ten pro ce der. Tak czy
owak, wie le bu dyn ków, któ re prze trwa ły
woj nę i nada wa ły się do od bu do wy ce lo -
wo wy bu rza no aby po zy skać ma te riał bu -
dow la ny. Oce na sta nu znisz czeń z lat
1945–46 nie prze są dza ła w żad nym stop -
niu dal sze go lo su bu dyn ków. Wie le z nich,
zwłasz cza miesz czań skie ka mie ni ce, sta -
ły nisz cze jąc w ocze ki wa niu na re mont,
czę sto ni gdy się go nie do cze kaw szy.
Nie ste ty ten pro ce der trwa po dziś dzień.

Spo śród oko ło 500 ka mie ni czek miesz -
czań skich nie mal 100 zo sta ło cał ko wi cie
uni ce stwio nych, 79 znisz czo nych w 80%,
a za le d wie 200 mia ło znisz cze nia mniej -
sze niż 50%. Ko niecz ność wy bo ru naj -
cen niej szych obiek tów po wo do wa ła,
że zwle ka no z za bez pie cza niem po zo -
stałych, a czę sto kroć go za nie chi wa no
ska zu jąc bu dy nek na roz biór kę. Do naj -
więk szych strat na le ży za li czyć bo ga to
wy po sa żo ne wnę trza Pa ła cu Kró lew skie -
go oraz pa ła cu Hatz fel dów. Z ar chi tek tu -
ry prze ło mu XIX i XX wie ku nie na ru szo -
na za cho wa ła tyl ko jed na uli ca w mie -
ście – Pia stow ska. Tym bar dziej dziś
szko da, że więk szość obiek tów przy niej
sto ją cych znaj du je się w złym sta nie tech -
nicz nym, a uro dy de ta li trud no się do pa -
trzeć spod war stwy bru du.

Wiel ka od bu do wa

W 1945 ro ku pod kie row nic twem inż.
Józe fa Ry bic kie go po wsta ła Wro c ław ska
Dy rek cja Od bu do wy, któ rej za da niem
była nie tyl ko od bu do wa, ale tak że za bez -
pie cza nie i re mon ty bu dyn ków na te re nie
ca łe go mia sta. Po 1948 ro ku tem po od -
bu do wy wy raź nie osła bło, przez co zarzu -
co no sze reg pla nów. W 1951 ro ku przy -
stą pio no do bu do wy re pre zen ta cyj nej
trasy miej skiej – od Dwor ca Głów ne go
w kie run ku Ostro wa Tum skie go, ale pro -
jek tu ni gdy w peł ni nie zre ali zo wa no.
Fiaskiem za koń czy ły się rów nież pla ny
zbu do wa nia mo nu men tal nej Osi Grun -
waldz kiej z bu dow la mi w sty lu soc re ali -
zmu i wy so kim obiek tem przy po mi na ją -
cym mo skiew skie pa ła ce. Kon ty nu owa no
na to miast pla no we roz biór ki i wy wóz kę
ce gieł – w 1949 ro ku do sto li cy mia ło

trafiać od 200 ty się cy do 1 mln ce gieł
dzien nie!

Wro cław przy po mi nał wów czas bar -
dzo roz le głą wieś. Luź no po roz rzu ca ne
bu dyn ki z roz le gły mi pu sty mi pla ca mi,
przy do mo we ogro dy wa rzyw ne i zwie rzę -
ta go spo dar skie trzy ma ne w za gro dach,
a na wet na bal ko nach. Efekt do dat ko -
wo po tę go wał wiej ski strój na pły wa ją cej
do mia sta lud no ści.

W trak cie po wo jen nej od bu do wy
nie zna la zła za sto so wa nia we Wro cła wiu
za sa da nie in ter wen cji i utrwa la nia za byt -
ków w ak tu al nym sta nie znisz cze nia. Zbyt
wie le obiek tów by ło znisz czo nych, aby
mia sto mo gło so bie po zwo lić na za bez -
pie cza nie ru in, a nie od bu do wę i po now -
ną eks plo ata cję. Dru gim wy raź nym ry -
sem po wo jen nej ak cji od bu do wy by ło
dąże nie do za cho wa nia re lik tów prze -
szłości po cho dzą cych głów nie z okre su
pia stow skie go. Z te go po wo du pod ję to
de cy zje o re kon struk cji lub od bu do wie
obiek tów nie ist nie ją cych przed woj ną,
a tak że eks po zy cji ar chi tek tu ry go tyc kiej
na wet kosz tem nisz cze nia za byt ków
okre su ba ro ku, któ re woj nę prze trwa ły.
Mia ło to miej sce cho ciaż by w ko ścio łach
św. Woj cie cha czy św. Krzy ża.

W pierw szej ko lej no ści ra to wa no obiek -
ty naj bar dziej war to ścio we, nie jed no krot -
nie wznie sio ne z fun da cji pia stow skich
ksią żąt ślą skich. Od bu do wy wa no tak że
obiek ty waż ne dla mia sta, ale po wsta łe
z in spi ra cji in nych ośrod ków kul tu ral nych
(cze skie go, au striac kie go). Tu przy kła -
dem mo gą być ra tusz i gmach uni wer sy -
te tu. W ko lej nych la tach obok kon ty nu acji
od bu do wy i kon ser wa cji po szcze gól nych
obiek tów przy stą pio no do od bu do wy
całych ze spo łów za byt ko wych ka mie nic
miesz czań skich, głów nie w ob rę bie Sta -
rego Mia sta. Od bu do wa z lat 1956–65
po le ga ła na re kon struk cji cał ko wi cie
znisz czo nych lub prze bu do wa nych bu -
dyn ków, ale na da jąc im for my zna ne
z daw nych ry sun ków i ob ra zów, a nie ko -
niecz nie z fo to gra fii przed wo jen nych. Nie -
jed no krot nie ze znisz czo nych bu dyn ków
prze no szo no za cho wa ne por ta le wmu ro -
wu jąc je w od bu do wy wa ne ka mie nicz ki.
Za suk ces kon ser wa tor ski uzna no upo -

Kościół św. Marii Magdaleny 1945
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rząd ko wa nie form i ga ba ry tu za bu do wy
ze spo łów urba ni stycz nych – naj lep szym
te go przy kła dem jest pl. Sol ny. Nie ste ty
zre zy gno wa no wów czas z cał ko wi tej od-
bu do wy ka mie ni czek wo kół pla cu No wy
Targ oraz pa ła cu Hatz fel dów, mi mo
iż przy go to wa no sto sow ne pro jek ty. Oko -
ło 1965 ro ku zmniej sza się tem po od bu -
do wy i re mon tu ka mie nic miesz czań skich
ze wzglę du na kosz ty oraz szyb ko wzra -
sta ją ce po trze by miesz ka nio we. Po ja wia -
ją się wów czas bu dyn ki uzu peł nia ją ce wy -
bu rzo ną za bu do wę sta ro miej ską ale o for -
mach współ cze snych, usi łu ją ce je dy nie
ska lą nawią zać do daw nej ar chi tek tu ry
(ul. Świd nic ka, No wy Targ). W wie lu miej -
scach jed nak są one zbyt roz człon ko wa -
ne, mo no ton ne, o wy so ko ści prze kra -
czają cej do tych cza so wą za bu do wę, a po -
nad to za bu rza ją ce plan urba ni stycz ny
Sta re go Mia sta (od su nię cie li nii za bu do -
wy, prze cię cie ulic, za bu do wa punk to wa
za miast blo ko wo -pie rze jo wej).

W la tach 1955–70 służ by kon ser wa -
tor skie kil ka krot nie prze pro wa dzi ły w mie -
ście ana li zę war to ści tech nicz nych i kla sy -
fi ka cję za byt ko wych do mów miesz kal -
nych. Na pod sta wie tych ana liz zre zy gno -
wa no z utrzy ma nia oko ło 60 za byt ków,
a trud no ści eko no micz ne i nie do sta tecz -
ny po ten cjał wy ko naw stwa po wo do wał,
że w la tach sie dem dzie sią tych po stu lo wa -
no re zy gna cję z ca łe go sze re gu dal szych
obiek tów. Dziś wie lu wro cła wian ża łu je
tam tych de cy zji i te go, że z kra jo bra zu
mia sta znik nę ły tak cha rak te ry stycz ne
obiek ty jak Ślą skie Mu zeum Sztuk Pięk -
nych (wy pa lo ny bu dy nek w do brym sta nie
ro ze bra no w la tach sześć dzie sią tych),
połu dnio we skrzy dło Pa ła cu Kró lew skie -
go (ro ze bra ne w la tach sześć dzie sią tych),
Mły ny św. Kla ry (mi mo licz nych pro te stów
wy sa dzo ne w po wie trze w 1975). Po nad -
to w la tach 1975 i 1976 dwa po ża ry ob ję -
ły ko ściół św. Elż bie ty, nisz cząc nie mal
do szczęt nie jej za byt ko we wy po sa że nie.

Uda ne i nie uda ne pro jek ty

W okre sie trans for ma cji ustro jo wej uda ło
się jed nak za bez pie czyć, od re mon to wać
czy zre kon stru ować sze reg cen nych

obiek tów. War to tu nad mie nić cho ciaż by
ka mie ni cę pod Zło tym Psem, Sy na go gę
pod Bia łym Bo cia nem, Ogród Ja poń ski,
heł my wież ka te dry i ko ścio ła św. Kla ry,
Mo stek Po kut nic, ka pli cę Hoch ber gów
czy wy strój Ora to rium Ma ria num.

Nie ste ty po ro ku 1990 z kra jo bra zu
mia sta bez pow rot nie znik nę ły ko lej ne
obiek ty, w tym głów nie prze my sło we:
rzeź nia miej ska (in we stor wiel kie go cen-
trum han dlo we go sto ją ce go w jej miej -
scu obie cał wmu ro wać de ta le z bu dyn ku
rzeź ni w no wy obiekt, obiet ni cy oczy wi -
ście nie speł nił), cu krow nia Kle ci na, bro -
war Piast (w tym przy pad ku uda ło się
ura to wać część hi sto rycz nej za bu do wy).

Po nad to ob ser wu je my tak że ten den -
cję do uzu peł nia nia za bu do wy na Sta -
rym Mie ście bu dyn ka mi, któ re zda ją się
nie wpi sy wać w ja kąś przy ję tą kon cep cję,
co spra wia wra że nie bra ku nad zo ru służb
kon ser wa tor skich. W ob rę bie fo sy miej -
skiej po wsta ło bo wiem sze reg obiek tów,
któ re moc no kon tra stu ją ze sto ją cy mi
obok za byt ka mi i są przed mio tem licz -
nych dys ku sji, a na wet po stu la tów roz -
biór ki. Wspo mnieć tu na le ży nie co star sze
in we sty cje jak słyn ny DH Sol pol czy Ho -
tel Eu ro peum, oraz naj now sze re ali -
zacje,któ rych przy kła dem mo gą być za -
bu do wa pl. Do mi ni kań skie go, ki no No we
Ho ry zon ty, biu row ce Ti mes i Ni co las, czy
gmach Alum na tu na zy wa ny „du chem”.
Nie ko rzyst nym zja wi skiem jest tak że pod -
wyż sza nie za bu do wy po przez nad bu do -

wy wa nie ko lej nych kon dy gna cji czy ada -
pta cje stry chów, co czę sto kroć moc no
kon tra stu je z ory gi nal ną sub stan cją
budyn ku.

W naj bliż szych la tach we Wro cła wiu
moż na się spo dzie wać, mi mo iż w Pol sce
ra czej od cho dzi się od cał ko wi tych rekon -
struk cji bu dyn ków znisz czo nych w cza sie
woj ny, że część za byt ków po now nie po-
ja wi się w kra jo bra zie mia sta. Z obiek -
tów, któ re ma ją być zre kon stru owa ne
w naj bliż szych la tach na le ży wy mie nić
or ga ny w ba zy li ce św. Elż bie ty oraz srebr -
ny oł tarz w ka te drze wro cław skiej. Postu -
lo wa na jest tak że od bu do wa ko lej nych
obiek tów i naj więk sze na nią szan se ma-
ją: glo riet ta wień czą ca nie gdyś Ba stion
Sa kwo wy, Dom Dzwo ni ka ka te dry oraz
je den z dom ków ka no ni ków przy mo ście
Tum skim, heł my wież ko ścio łów św. Ma -
cie ja i św. Ma rii Mag da le ny. Po stu lo wa ne
jest tak że od two rze nie glo bu sa na wie ży
DH Fe niks, od bu do wa po łu dnio we go
skrzy dła Pa ła cu Kró lew skie go, pa ła cu
Hatz fel dów czy przy wró ce nie fon tan ny
Nep tu na na pl. No wy Targ. Tak czy owak
na le ży stwier dzić, że „Kwiat Eu ro py”, jak
na zy wa no nie gdyś Wro cław, po now nie
za kwitł. Mia sto z każ dym ro kiem od zy sku -
je swój przed wo jen ny szyk i pięk no, ale
na po dzi wia nie go w ca łej oka za ło ści
przyj dzie nam jesz cze ja kiś czas po cze -
kać.

Woj ciech Za lew ski

Nowy Targ 2016
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Mi cha ło wi ce to mo ja ulu bio na miej sco wość
w Kar ko no szach. Nie ma tam zgieł ku i tłu -
mów tu ry stów z czym ko ja rzą nam się Kar -
pacz i Szklar ska Po rę ba. Jest ci sza i spo kój.
A gó ry tak sa mo bli sko! Miej sco wość jest
po ło żo na u stóp Kar ko no szy z pięk nym wi -
do kiem na Wiel ki Szy szak (1509 m n.p.m,
dru gi co do wy so ko ści szczyt pol skich Kar -
ko no szy) i Śnież ne Ko tły. To bar dzo do bre
miej sce wy pa do we do wę dró wek po gó -
rach – na przy kład na Wiel ki Szy szak idzie

się z Mi cha ło wic oko ło 2 godz. 15 min., tyle
sa mo cza su zaj mu je wę drów ka do zam ku
Choj nik czy do schro ni ska pod Łab skim
Szczy tem. Mi cha ło wi ce są jed nak tak in te -
re su ją cym miej scem, że moż na się z nich
nie ru szać na krok i też cie ka wie spę dzić
czas. Wiem co pi szę. W mar cu te go ro ku
spę dzi łam tam ty dzień i na wet przez chwi -
lę się nie nu dzi łam.

Mi mo, że Mi cha ło wi ce od 1967 ro ku
ad mi ni stra cyj nie na le żą do Pie cho wic,

uda ło się im za cho wać wy jąt ko wy cha rak-
ter gór skiej wio ski, ży ją cej swo im wła s -
nym ryt mem. Mo że to dla te go, że le żą
na ubo czu. Z Pie cho wi ca mi łą czy je ma -
low ni cza gór ska dro ga po wsta ła w la tach
dwu dzie stych XX wie ku, atrak cją jest
prze jazd przez wy ku ty w ska łach tu nel.
Osa da zo sta ła za ło żo na w po ło wie
XVII stu le cia, po woj nie trzy dzie sto let -
niej (1618–48). Za ło ży li ją pro te stanc cy
emi gran ci z Czech (le gen da mó wi, że by -
ło to trzech Mi cha łów). W Cze chach
w tam tych cza sach by ła przy mu so wa
reka to li za cja, pro te stan tom od bie ra no
ma jąt ki i zmu sza no ich do emi gra cji.

W Mi cha ło wi cach za cho wa ło się wie le
za byt ko wych do mów su dec kich w kon -
struk cji przy słu po wej, w nie któ rych z nich,
pie czo ło wi cie od re mon to wa nych, znaj du -
ją się przy tul ne pen sjo na ty. In te re su ją ca
jest rów nież za bu do wa wil lo wa z lat trzy -
dzie stych XX wie ku, w wie lu wil lach tak że
znaj du ją się pen sjo na ty. Jest du żo miejsc
do któ rych moż na ro bić krót kie, ła twe wy -
ciecz ki. Moż na iść na wzgó rze Zło ty Wi dok
(610 m n.p.m) z któ re go roz cią ga się
wspa nia ła pa no ra ma Kar ko no szy. W po b -
li żu jest też nie czyn ny ka mie nio łom gra -
nitu. To wła śnie z mi cha ło wic kie go gra ni tu,
sza re go, z du ży mi ziar na mi ró żo we go ska -

M I C H A Ł O W I C E
D W A   T E A T R Y   W   M A Ł E J   W I O S C E

Michałowice

Michałowice, stara chata sudecka
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le nia, wy ko na ne są py lo ny mo stu Grun -
waldz kie go. Cie ka wa jest wy ciecz ka
na Grzy bo wiec (752 m n.p.m), wzgó rze
na któ re go szczy cie stoi pen sjo nat, w któ -
rym po dob no 130 lat te mu by ła let nia
rezy den cja kanc le rza Bi smarc ka. W ma -
sy wie Grzy bow ca znaj du je się Ci cha
Dolina. Jest tam wie le sztol ni wy ku tych
w cza sach II woj ny świa to wej, w któ rych
ma ją być ukry te skar by III Rze szy, Zło ty
Po ciąg, a na wet mo że Bursz ty no wa Kom-
na ta. Przy jem ny jest spa cer do ośrod -
ka wcza so we go „Uro czy sko”, w któ rym
w cza sie II woj ny świa to wej mie ści ło się
sa na to rium dla pi lo tów Luft waf fe.

Wie czo rem moż na pójść do te atru,
bo te atry w Mi cha ło wi cach są dwa. Pierw -
szy to za ło żo ny w 1992 ro ku przez
Zbignie wa Szum skie go Te atr „Ci ne ma”.
Jest to te atr eks pe ry men tal ny, ko ja rzo ny
przez kry ty ków z twór czo ścią Ta de usza
Kan to ra. „Ci ne ma” w Mi cha ło wi cach gra
bar dzo rzad ko, po nie waż w bu dyn ku sta -
rej go spo dy, któ ry jest sie dzi bą te atru,
nie ma od po wia da ją cej wy ma ga niom
teatru sce ny. Przed sta wie nia zo ba czyć
moż na na pol skich i przede wszyst kim
za gra nicz nych fe sti wa lach. 

Dru gi te atr, Te atr Nasz – Kra ina Do bre go
Hu mo ru gra swo je przed sta wie nia pra wie
w każ dy week end. Wy sta wia głów nie spek -
ta kle ka ba re to we. Jest te atrem pry wat nym,
nie za leż nym od żad nych in sty tu cji. Zo stał
za ło żo ny w 1991 ro ku przez ak tor skie mał -
żeń stwo Ja dwi gę iTa de usza Ku tów, w skład
ze spo łu wcho dzi jesz cze mu zyk Ja cek
Szre nia wa. Przed sta wie nia od by wa ją się
w spe cjal nie do te go ce lu wy bu do wa nej
sali te atral nej. Są też bun ga lo wy dla go ści
i re stau ra cja. Te atr od po cząt ku je go ist nie -
nia od wie dzi ło oko ło 30 tys. wi dzów dla któ -
rych za gra no bli sko 5 tys. przed sta wień.
By ło bli sko 40 pre mier.

W pen sjo na cie w któ rym miesz ka łam
będąc w tym ro ku w Mi cha ło wi cach, w ho -
lu na sto li ku le ża ła ster ta róż nych map, fol -
de rów i ulo tek re kla mo wych. Zna la złam
wśród nich nie po zor ną, skrom nie wy da ną,
ni sko na kła do wą książ kę – hi sto rię Mi cha ło -
wic. Na pi sa ła ją Niem ka miesz ka ją ca
w przed wo jen nych Mi cha ło wi cach, w cza -
sach kie dy na zy wa ły się jesz cze Kie se wald. Wzory haftów karkonoskich
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Za war ła w niej mnó stwo in for ma cji. Jest
tam wszyst ko, jak się na zy wa li le karz, pie -
karz, na uczy ciel i ap te karz, ile dzie ci by ło
w szko le, ile w któ rym ro ku przy je cha ło tu -
ry stów i tak da lej, i tak da lej. Dla mnie naj cie -
kaw sze by ły opi sy mi cha ło wic kich tra dy cji
i oby cza jów. Czę sto się za sta na wia łam ja ki
był, i czy w ogó le był su dec ki folk lor. Czy by -
ły tak jak na przy kład w Ta trach – cha rak te -
ry stycz ne stro je, sprzę ty, mu zy ka? Z książ -
ki do wie dzia łam się, że folk lor był, nie ta ki
wy ra zi sty jak w Ta trach, ale był. Sław ne
na ca łe Niem cy by ły na przy kład kar ko -
noskie ko ron ki. By ły szko ły ko ron kar skie
w któ rych uczo no róż nych tech nik i wzo rów.
Miesz kan ki Kar ko no szy zi mo we wie czo ry
spę dza ły dzier ga jąc ko ron ki i za mó wień ni -
gdy nie bra ko wa ło. By ły też cha rak te ry stycz -
ne, ła two roz po zna wal ne kar ko no skie ha fty,
w książ ce zna la złam do kład nie roz ry so wa -
ne wzo ry. By ły stro je kar ko no skie, któ re
miesz kań cy Mi cha ło wic za kła da li w waż ne
świę ta. Na ko bie cy strój lu do wy skła da ła
się dłu ga spód ni ca i bia ła bluz ka. Bia ły lnia -
ny far tuch oraz bia ła, zwy kle wy szy wa na
chu s ta okry wa ją ca ra mio na. Na gło wę był
prze wi dzia ny lnia ny bia ły cze pek, ob szy ty
wstą żecz ką. Do syć czę sto no szo no rów -
nież czar ny gor set. Na to miast mę ski strój
to czar ne spodnie do ko lan z bia ły mi pod ko -
la nów ka mi, bia ła ko szu la, ko lo ro wa chu s ta
wo kół szyi, czar na lub ko lo ro wa ka mi zel ka
oraz czar ny sur dut, na gło wie ka pe lusz lub
cy lin der.

Do wie dzia łam się też, że miesz kań cy
Micha ło wic by li zna ny mi w Niem czech pro -
du cen ta mi pu de łek. Ro bio no je z drew nia -
nych wió rów, cze goś w ro dza ju for ni ru.
Były owal ne lub okrą głe, róż nych roz mia -
rów, z przy kryw ką. Nie kie dy ma lo wa no je
w kwia ty, ozda bia no lu ster ka mi i ko lo ro wy -
mi szkieł ka mi. Ro bio no pu dła na ka pe lu -
sze, pu deł ka na tor ty, na bi żu te rię, na pa stę
do bu tów, na ma ści i na sło dy cze. Kil ka ta -
kich pu de łek jest w zbio rach Mu zeum Kar -
ko no skie go w Je le niej Gó rze. Wszystko to
po wojnie „wy je cha ło” ra zem Niem ca mi i nie
przy szło nic w za mian. Na stra ga nach z pa -
miąt ka mi w Kar pa czu i Szklar skiej Po rę bie
sprze da wa ne są ciu pa gi i gó ral skie ka pe -
lusze, jed ne i dru gie chiń skiej pro duk cji.

Agniesz ka Śro dek

Para w ludowych strojach karkonoskich
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