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21 kwiet nia bie żą ce go ro ku w Ho te lu
IBIS we Wro cła wiu od był się XVII Okrę-
go wy Zjazd Spra woz daw czo -Wy bor-
czy Dol no ślą skiej Okrę go wej Izby In -
żynie rów Bu dow nic twa. Uczest ni czy ło
w nim 144 z 152 de le ga tów.

Zjazd otwo rzył ustę pu ją cy prze wod -
ni czą cy Ra dy DO IIB Eu ge niusz Ho ta ła
wi ta jąc wszyst kich przy by łych, a szcze -
gól nie go ści re pre zen tu ją cych wła dze
sa mo rzą do we, uczel nie, sto wa rzy -
szenia na uko wo -tech nicz ne i sa mo -
rządy za wo do we. Po dzię ko wał tak że
za współ pra cę wszyst kim oso bom
uczest ni czą cym w mi ja ją cej ka den cji
w pra cach izby.

Po prze rwie roz po czę ła się ro bo cza
część zjaz du. Prze wod ni czą cym zjaz -
du de le ga ci wy bra li Ta de usza Po ni sza.
Wy bra no Ko mi sję Man da to wą, któ ra
stwier dzi ła obec ność na zjeź dzie 95%
de le ga tów i zdol ność zjaz du do po -
dejmo wa nia uchwał. Wy bra no tak że
ko mi sje: Wy bor czą, Skru ta cyj ną oraz
Uchwał i Wnio sków.

Spra woz da nie Okrę go wej Ra dy
z dzia łal no ści w ro ku 2017 przed sta wił
jej prze wod ni czą cy – Eu ge niusz Ho ta -
ła. Pod kre ślił, że wszyst kie dzia ła nia
Ra dy DO IIB skie ro wa ne by ły na re ali -
za cję stra te gicz nych ce lów przy ję tych
na po cząt ku obec nej ka den cji – dba -
łości o sta łe pod no sze nie ran gi za -
wodu in ży nie ra bu dow nic twa, ochro -
nie in te re sów za wo do wych człon ków
sa mo rzą du, dba ło ści o na le ży te wy ko -
ny wa nie za wo du za ufa nia pu blicz ne -
go oraz dzia ła niu na rzecz człon ków
DO IIB. Przed sta wio ne zo sta ły tak że
spra woz da nia po zo sta łych or ga nów
Izby. Po dys ku sji, któ ra do ty czy ła
przede wszyst kim spra woz da nia Okrę -
go wej Ra dy, de le ga ci zde cy do wa ną
więk szo ścią gło sów przy ję li wszyst -

kie spra woz da nia oraz udzie li li ab so -
luto rium Okrę go wej Ra dzie. Po krót -
kiej dys ku sji przy ję to rów nież pro jekt
bu dże tu na rok 2018.

Roz po czę ła się wy bor cza część
zjazdu. De le ga ci wy bra li Ja nu sza
Szcze pań skie go na Prze wod ni czą ce go
Okrę  go wej Ra dy DO IIB, An to nie go
Szy dłę na Prze wod ni czą ce go Okrę -
gowej Ko mi sji Kwa li fi ka cyj nej, Krzysz -
tofa Scha bo wi cza na Prze wod ni czą -
cego Okrę go we go Są du Dys cy pli -
narne go, Zbi gnie wa Wnę ka na Prze -
wod ni czą ce go Okrę go wej Ko mi sji
Rewi zyj nej oraz Wła dy sła wa Juch nie -
wi cza na Okrę go we go Rzecz ni ka Od -

po wie dzial no ści Za wo do wej – Ko or dy -
na to ra. Wy bra no rów nież człon ków
Okrę go wej Ra dy, Okrę go wej Ko mi sji
Kwa li fi ka cyj nej, Okrę go we go Są du
Dys cy pli nar ne go, Okrę go wej Ko mi sji
Re wi zyj nej, Rzecz ni ków Od po wie -
dzialno ści Za wo do wej a tak że de le ga -
tów na zjazd kra jo wy.

Ko mi sja Uchwał i Wnio sków przed -
sta wi ła 20 wnio sków zgło szo nych
przez de le ga tów. W gło so wa niu zde cy -
do wa no o od rzu ce niu 1 wnio sku i skie -
ro wa niu 7 wnio sku do or ga nów kra jo -
wych. Ra dę DO IIB zo bo wią za no do roz -
pa trze nia 12 wnio sków.

Agniesz ka Śro dek

XVII  ZJAZD  DOLNOŚLĄSKIEJ  OKRĘGOWEJ  IZBY
INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA  PODSUMOWAŁ
KADENCJĘ  2014–2018  I  WYBRAŁ  NOWE  WŁADZE

XVII Zjazd DOIIB, przewodniczący Rady Okręgowej DOIIB Janusz Szczepański

XVII Zjazd DOIIB, uczestnicy zjazdu
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samorząd zawodowy
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OKRĘGOWA RADA

Przewodniczący:
Janusz Szczepański

Zastępcy Przewodniczącego:
Rainer Bulla
Marek Kaliński
Rafał Zarzycki

Sekretarz:
Danuta Paginowska

Zastępca Sekretarza:
Wiesława Grzelka-Zimmermann

Skarbnik:
Andrzej Pawłowski

Zastępca Skarbnika:
Anita Fokczyńska

Członkowie Prezydium Rady:
Adrian Ciejak
Marek Jagiełło
Tadeusz Ponisz
Ryszard Rotter

Członkowie Rady:
Teresa Bilińska
Andrzej Bobiński
Ija Czyżewska
Grażyna Kaczyńska
Andrzej Kudła
Jarosław Okrzeja
Tadeusz Olichwer
Barbara Pawnuk
Barbara Rajca
Roma Rybiańska
Anna Siwek
Barbara Skorys
Tomasz Stojewski
Bartłomiej Surowski
Rafał Walkowiak
Andrzej Zawadzki
Piotr Zwoździak
Jerzy Roman Żurawski

OKRĘGOWA KOMISJA 
KWLIFIKACYJNA

Przewodniczący:
Antoni Szydło

Zastępcy Przewodniczącego:
Jacek Oszytko
Anna Sęczkowska

Sekretarz:
Jacek Oszytko

Członkowie Komisji:
Ryszard Borek
Kazimierz Czapliński
Andrzej Hryciuk
Stanisław Kowalski
Jan Bernard Michalski
Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk
Jacek Paśko
Wojciech Rędowicz
Elżbieta Suppan
Zbigniew Szurlej
Jerzy Żurawski

ORĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący:
Zbigniew Wnęk

Zastępca Przewodniczącego:
Ryszard Babik

Sekretarz:
Jerzy Pawul

Zastępca Sekretarza:
Sławomir Detko

Członkowie Komisji:
Jerzy Chocimski
Anna Konrad
Mariola Ślusarek-Furgalska

OKRĘGOWY RZECZNIK
ODPOWIEDZIALNOŚCI 
ZAWODOWEJ

Rzecznik Koordynator:
Władysław Juchniewicz

Rzecznicy:
Daniela Kozmowska
Lucjan Miara
Grażyna Musiał
Marcin Nowostawski
Piotr Pilichiewicz
Roman Piotrowski

Antoni Pobihon
Mateusz Surowski

OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY

Przewodniczący:
Krzysztof Schabowicz

Zastępca Przewodniczącego:
Janusz Superson

Sekretarz:
Danuta Duch-Mackaniec

Członkowie Komisji:
Mateusz Bartkowski
Włodzimierz Bartkowski
Grzegorz Biela
Krzysztof Chopcian
Elżbieta Jeziorska-Romaniak
Tadeusz Kowalski
Jerzy Kristen
Paweł Łukasiewicz
Zygmunt Matkowski
Bernard Maksym Michalski
Anna Mioduszewska
Zenon Naskręt
Krzysztof Wołków

DELEGACI NA ZJAZD KRAJOWY

Ryszard Babik
Rainer Bulla
Danuta Duch-Mackaniec
Anna Ficner
Jacek Fokczyński
Eugeniusz Hotała
Grażyna Kaczyńska
Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk
Tadeusz Olichwer
Danuta Paginowska
Andrzej Pawłowski
Tadeusz Ponisz
Ryszard Rotter
Roma Rybiańska
Stanisław Stojewski
Janusz Szczepański
Piotr Zwoździak

W Ł A D Z E  D O L N O Ś L Ą S K I E J  O K R Ę G O W E J  I Z B Y  I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A  W  K A D E N C J I  2 0 1 8 – 2 0 2 2
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aktualności

Kalendarium kwiecień – wrzesień 2018

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

27 kwietnia – pierwsze posiedzenie Rady DOIIB 
w kadencji 2018–2022

11 maja – spotkanie szkoleniowo-integracyjne dla 
członków DOIIB z obwodu jeleniogórskiego 
(miasto i powiat) organizowane przez 
delegatów na Zjazd DOIIB (Jelenia Góra)

12 maja – spacer po Wrocławiu Beatą Maciejewską 
(w ramach obchodów Europejskiego Roku 
Inżyniera Budownictwa 2018) 

18 maja – początek wiosennej sesji egzaminacyjnej 
2018 na uprawnienia budowlane

21 maja – posiedzenie Prezydium Rady DOIIB
25–26 maja – spotkanie szkoleniowo-integracyjne dla 

członków DOIIB z obwodu ząbkowickiego, 
dzierżoniowskiego i kłodzkiego 
zorganizowane przez delegatów na Zjazd 
DOIIB (Kudowa Zdrój)

26 maja – wycieczka do Wałbrzycha i Zamku Książ 
(w ramach obchodów Europejskiego Roku 
Inżyniera Budownictwa 2018)

30 maja – udział przedstawicieli DOIIB w posiedzeniu 
KR PIIB

1 czerwca – wycieczka do Doliny Pałaców i Ogrodów 
(w ramach obchodów Europejskiego Roku 
Inżyniera Budownictwa 2018)

1–17 czerwca – wystawa fotografii Mieczysława Michalaka 
na ul. Świdnickiej we Wrocławiu prezentująca
najważniejsze i najpiękniejsze obiekty 

inżynierii budowlanej we Wrocławiu 
i na Dolny Śląsku (w ramach obchodów 
Europejskiego Roku Inżyniera Budownictwa 
2018)

9 czerwca – wycieczka do Legnicy (w ramach obchodów 
Europejskiego Roku Inżyniera Budownictwa 
2018)

15 czerwca – spotkanie szkoleniowo-integracyjne dla 
członków DOIIB w obwodzie jeleniogórskim 
(miasto i powiat) zorganizowane przez 
delegatów na Zjazd DOIIB (Miłków)

16 czerwca – rejs statkiem po Odrze (w ramach obchodów 
Europejskiego Roku Inżyniera Budownictwa 
2018)

17 czerwca – koniec wiosennej sesji egzaminacyjnej 2018 
na uprawnienia budowlane

20 czerwca – spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
dla członków DOIIB w obwodzie 
kamiennogórskim zorganizowane przez 
Delegatów na Zjazd DOIIB (Wieściszowice)

21 czerwca – posiedzenie Rady DOIIB
23 czerwca – spotkanie w Auli Politechniki Wrocławskiej 

połączone z pokazem archiwalnych filmów 
o Wrocławiu i Dolnym Śląsku oraz koncertem
zespołu JAZZ BAND BALL ORCHESTRA 
(w ramach obchodów Europejskiego Roku 
Inżyniera Budownictwa 2018)

26 czerwca – szkolenie dla członków DOIIB: „Praktyczna 
ochrona danych osobowych po wejściu 
w życie RODO 2018” (Legnica)

29–30 czerwca – udział delegatów DOIIB w XVII Krajowym 
Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PIIB 
(Warszawa)

4 lipca – szkolenie dla członków DOIIB: „Praktyczna 
ochrona danych osobowych po wejściu 
w życie RODO 2018” (Wałbrzych)

5 lipca – szkolenie dla członków DOIIB: „Praktyczna 
ochrona danych osobowych po wejściu 
w życie RODO 2018” (Wrocław)

7 lipca – wycieczka do Świdnicy i Zagórza Śląskiego 
(w ramach obchodów Europejskiego Roku 
Inżyniera Budownictwa 2018)

11 lipca – uroczystość wręczenie decyzji o nadaniu 
uprawnień budowlanych

12 lipca – posiedzenie Prezydium Rady DOIIB
6 września – posiedzenie Rady DOIIB
14 września – Gala Inżynierska (Wrocław)
20–21 września– Forum Inżynierskie (Polanica Zdrój)
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KRAJOWA RADA

Prezes:
Zbigniew Kledyński (MAZ)

Członkowie Krajowej Rady:
Wiktor Abramek (OPL)
Jan Bobkiewicz (ZAP)
Mirosław Boryczko (MAP)
Ewa Bosy (LBS)
Franciszek Buszka (SLK)
Andrzej Cegielnik (LBS)
Mariusz Dobrzeniecki (WAM)
Grzegorz Dubik (PDK)
Tadeusz Durak (SWK)
Piotr Filipowicz (ŁOD)
Danuta Gawęcka (WKP)
Joanna Gieroba (LUB)
Mieczysław Grodzki (MAZ)
Edmund Janic (SLK)
Andrzej Jaworski (MAZ)
Wacław Kamiński (PDK)
Wojciech Kamiński (PDL)
Stanisław Karczmarczyk (MAP)
Dariusz Karolak (MAZ)
Roman Karwowski (SLK)
Józef Kluska (SLK)
Jarosław Kukliński (WAM)
Roman Adam Lulis (MAZ)
Barbara Malec (ŁOD)
Zygmunt Meyer (ZAP)
Gilbert Okulicz-Kozaryn (PDL)
Mariusz Okuń (MAZ)
Andrzej Pawłowski (DOŚ)
Tomasz Piotrowski (MAZ)
Wojciech Płaza (SWK)
Adam Podhorecki (KUP)
Adam Rak (OPL)
Zygmunt Rawicki (MAP)
Franciszek Rogowicz (POM)
Renata Staszak (KUP)
Jerzy Stroński (WKP)

Janusz Szczepański (DOŚ)
Jacek Szer (ŁOD)
Wojciech Szewczyk (LUB)
Włodzimierz Szymczak (MAZ)
Maria Świerczyńska (SLK)
Zenon Wośkowiak (WKP)

KRAJOWA KOMISJA
KWLIFIKACYJNA

Przewodniczący: 
Krzysztof Paweł Latoszek (MAZ)

Członkowie:
Andrzej Barczyński (WKP)
Wojciech Biliński (MAP)
Jan Boryczka (ŁOD)
Radosław Buczek (WAM)
Elżbieta Daszkiewicz (OPL)
Tomasz Grzeszczak (LUB)
Eugeniusz Hotała (DOŚ)
Janusz Jasiona (SLK)
Piotr Koczwara (LBS)
Jacek Kołodziej (KUP)
Paweł Król (MAZ)
Krzysztof Motylak (ZAP)
Lech Mrowicki (POM)
Elżbieta Nowicka-Słowik (SLK)
Stefan Szałkowski (SWK)
Jarosław Śliwa (PDK)

KRAJOWY SĄD DYSCYPLINARNY

Przewodniczący:
Marian Zdunek (WAM)

Członkowie:
Krystyna Chocianowicz (WKP)
Stanisław Dołęgowski (PDK)
Andrzej Duda (OPL)
Krzysztof Dudek (KUP)
Wojciech Hanuszkiewicz (ŁOD)

Ryszard Feliks Kruszewski (PDL)
Andrzej Leniak (LUB)
Renata Łabędź (MAP)
Zenon Panicz (SLK)
Józef Pączek (POM)
Jerzy Putkiewicz (MAZ)
Roma Rybiańska (DOŚ)
Małgorzata Sławińska (SWK)
Wiesław Szarkowski (ZAP)
Andrzej Tabor (MAZ)
Barbara Twardosz-Michniewska (SLK)

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca:
Urszula Kallik (SLK)

Członkowie:
Leszek Boguta (LUB)
Krzysztof Ciuńczyk (PDL)
Anna Ficner (DOŚ)
Tadeusz Miksa (ŁOD)
Danuta Prażmowska-Sobota (MAP)
Jarosław Suchora (PDK)
Jerzy Witczak (WKP)
Konrad Włodarczyk (MAZ)

KRAJOWY RZECZNIK
ODPOWIEDZIALNOŚCI 
ZAWODOWEJ

Koordynator:
Agnieszka Jońca (ŁOD)

Rzecznicy:
Mieczysław Molencki (OPL)
Stanisław Stojewski (DOŚ)
Waldemar Szleper (SLK)
Dariusz Walasek (MAZ)
Marek Zackiewicz (POM)

W Ł A D Z E   P O L S K I E J   I Z B Y   I N Ż Y N I E R Ó W   B U D O W N I C T W A
W   K A D E N C J I   2 0 1 8 – 2 0 2 2

UWAGA: Skład organów PIIB podany przed ich ukonstytuowaniem się. Nie wybrano jeszcze osób
funkcyjnych. Skład władz krajowych po ukonstytuowaniu się będzie dostępny na stronie internetowej:
www.piib.org.pl)
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XVII Kra jo wy Zjazd Spra woz daw czo -
-Wybor czy Pol skiej Izby In ży nie rów Bu dow -
nic twa zgro ma dził pra wie dwu stu de le ga tów
ze wszyst kich 16 izb okrę go wych, re pre zen -
tu ją cych bli sko 116 ty się cy człon ków sa-
mo rzą du za wo do we go in ży nie rów bu dow -
nic twa. W ob ra dach wzię li rów nież udział
za pro sze ni go ście, wśród któ rych by li mię -
dzy in ny mi: Ar tur So boń se kre tarz sta nu
w Mi ni ster stwie In we sty cji i Roz wo ju, Nor -
bert Ksią żek Głów ny In spek tor Nad zo ru
Budow la ne go, Ma ciej Mi cha łow ski dy rek tor
biu ra Mi ni stra In fra struk tu ry oraz przed sta -
wi cie le róż nych sa mo rzą dów za wo do wych
i sto wa rzy szeń na uko wo -tech nicz nych.

Ob ra dy roz po czę ło wy stą pie nie ustę -
pujące go pre ze sa PIIB – An drze ja Ro cha
Dobruc kie go. Krót ko pod su mo wał dzia łal -
ność izby w 2017 ro ku, a tak że po dzie lił się
z ze bra ny mi swo imi prze my śle nia mi do ty -
czą cy mi naj waż niej szych wy zwań sto ją cych
przed wła dza mi PIIB w roz po czy na ją cej się
ka den cji. Na pierw szym miej scu po sta wił
tro skę o po zy cję człon ków izby i po sza no -
wa nie dla za wo du in ży nie ra bu dow nic twa.
Mó wił o po trze bie upo mi na nia się o go dzi -
we wa run ki pra cy i pła cy dla in ży nie rów,
przy jed no cze snej dba ło ści o sta ran ne wy -
ko ny wa nie za wo du, pod no sze nie kwa li fi -
ka cji oraz prze strze ga nie za sad ety ki za wo -
do wej. Mó wił rów nież o tym, ja kim pro ble -
mem w wy ko ny wa niu na sze go za wo du jest
brak sta bil no ści praw nej i że sa mo rząd sku -
pia ją cy pra wie 116 ty się cy osób po wi nien
mieć więk szy wpływ na za pi sy praw ne re -
gu lu ją ce wy ko ny wa nie za wo du in ży nie ra
bu dow nic twa, i że o ten wpływ trze ba nie -
ustan nie, kon se kwent nie za bie gać. 

Na prze wod ni czą ce go zjaz du de le ga ci
wy bra li Ma riu sza Do brze niec kie go (War -
miń sko -Ma zur ska OIIB). Wy bra no Ko mi sję
Man da to wą, któ ra stwier dzi ła obec ność
na zjeź dzie po nad 96% de le ga tów i zdol -

X V I I   K R A J O W Y   Z J A Z D   P O L S K I E J   I Z B Y
I N Ż Y N I E R Ó W   B U D O W N I C T W A

ność zjaz du do po dej mo wa nia uchwał.
Następ nie wy bra no ko mi sje zjaz do we: Wy-
bor czą, Skru ta cyj ną oraz Uchwał i Wnio s -
ków. Uczest ni cy zjaz du wy słu cha li spra -
woz dań wszyst kich or ga nów izby, któ re
następ nie zo sta ły za twier dzo ne przez de le -
ga tów, a Kra jo wa Ra da PIIB uzy ska ła ab so -
lu to rium.

Te go dnia ob rad wy bra no tak że no we
wła dze PIIB na ka den cję przy pa da ją cą
na la ta 2018–2022. De le ga ci wy bra li Zbi g -
nie wa Kle dyń skie go (Ma zo wiec ka OIIB)
na pre ze sa Kra jo wej Ra dy PIIB. Prze wod -
ni czą cą Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej zo sta -
ła Ur szu la Kal lik (Ślą ska OIIB). Funk cję
prze wod ni czą ce go Kra jo wej Ko mi sji Kwa li -
fi ka cyj nej bę dzie peł nić Krzysz tof La to szek
(Ma zo wiec ka OIIB). Pra com Kra jo we go
Sądu Dys cy pli nar ne go bę dzie prze wod ni -
czył Ma rian Zdu nek (War miń sko -Ma zur ska
OIIB), a funk cję ko or dy na to ra Kra jo we go
Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za wo do wej
po wie rzo no Agniesz ce Joń cy (Łódz ka OIIB).

Dru gi dzień ob rad roz po czął się od wrę -
cze nia Ho no ro wych Od znak PIIB (2 zło te

i 1 srebr na). Wy bra no tak że no we skła dy
oso bo we or ga nów sta tu to wych: Kra jo wej
Ra dy, Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej, Kra jo wej
Ko mi sji Kwa li fi ka cyj nej, Kra jo we go Są du
Dys cy pli nar ne go oraz Kra jo wych Rzecz ni -
ków Od po wie dzial no ści Za wo do wej. Wśród
wy bra nych zna leź li się człon ko wie DO IIB.
An drzej Paw łow ski i Ja nusz Szcze pań ski
zo sta li wy bra ni do Kra jo wej Ra dy PIIB.
Anna Fic ner zo sta ła człon kiem Kra jo wej
Komi sji Re wi zyj nej, Eu ge niusz Ho ta ła bę -
dzie człon kiem Kra jo wej Ko mi sji Kwa li fi -
kacyj nej. Ro ma Ry biań ska zo sta ła wy bra -
na do Kra jo we go Są du Dys cy pli nar ne go,
a Sta ni sław Sto jew ski zna lazł się wśród Kra -
jo wych Rzecz ni ków Od po wie dzial no ści
Zawo do wej. 

Te go dnia przy ję to tak że bu dżet PIIB
na rok 2019 oraz dwa waż ne do ku men ty:
„Re gu la min w spra wie pod no sze nia kwa li -
fika cji za wo do wych in ży nie rów bu dow nic -
twa” i „Pro gram dzia ła nia PIIB w ka den cji
2018–2022”.

Agniesz ka Śro dek

XVII Zjazd PIIB, delegaci z Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

W dniach 29 i 30 czerwca 2018 roku w Warszawie obradował XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W czasie obrad podsumowano działalność samorządu zawodowego
inżynierów budownictwa w czwartej kadencji i wybrano nowe władze PIIB na piątą kadencję 2018–2022.
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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 In ży nie rów
Bu downic twa (EC CE – Eu ro pe an Co un -
cil of Ci vil En gi ne ers) sku pia ją ca sto -
warzy sze nia in ży nie rów bu dow nic twa
z kra jów eu ro pej skich. Na le żą do niej
23 sto wa rzy sze nia, wśród nich jest
Polska Izba In ży nie rów Bu dow nic twa.
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,
Euro pej ska Ra da In ży nie rów zde cy do -
wa ła ogło sić rok 2018 Eu ro pej skim
Rokiem In ży nie rów Bu dow nic twa (2018
EY CE – 2018 Eu ro pe an Year of Ci vil
Engi ne ers). 

Ra da Dol no ślą skiej Okrę go wej Izby
In ży nie rów Bu dow nic twa po sta no wi ła
włą czyć się w te ob cho dy. Po wo ła ła
zespół ds. ob cho dów 2018 EY CE, prze -
wod ni czą cym ze spo łu zo stał Ra iner
Bulla. Ob cho dzi li śmy Rok In ży nie ra

Budow nic twa pod ha słem: „Dol ny Śląsk
– spa ce ry do prze szło ści – hi sto ria
piękna”. Za pla no wa no 6 wy cie czek do
miejsc, w któ rych spo ty ka ją się pięk no
i hi sto ria, i w któ rych moż na zo ba czyć
efek ty pra cy in ży nie rów bu dow nic twa,
tych któ rzy pra co wa li kil ka wie ków te -
mu i tych współ cze snych. 

Pierw sza wy ciecz ka od by ła się 12 ma -
ja, był to spa cer po Wro cła wiu, któ ry
prowa dzi ła Be ata Ma cie jew ska, dzien ni -
kar ka Ga ze ty Wy bor czej i au tor ka „Spa -
ce row ni ka wro cław skie go” i „Spa ce row -
ni ka dol no ślą skie go”. Dru ga wy ciecz ka
od by ła się 26 ma ja, człon ko wie DO IIB
wraz z oso ba mi to wa rzy szą cy mi zwie -
dza li Wał brzych i za mek Książ, ich rów -
nież opro wa dza ła Be ata Ma cie jew ska.
1 czerw ca od by ła się wy ciecz ka do pa -
ła ców i ogro dów w Ko tli nie Je le nio gór -
skiej, pro wa dził ją Szy mon Ma ra szew ski.
9 czerw ca po Le gni cy i Le gnic kim Po lu
opro wa dzał nas Woj ciech Za lew ski.
16 czerw ca od był się rejs po Od rze po -
łą czo ny ze zwie dza niem Wro cław skie -
go Wę zła Wod ne go, pro wa dził go Le szek
Bu dych, znaw ca wro cław skich mo stów.

7 lip ca z Be atą Ma cie jew ską zwie dza -
liśmy Świd ni cę, Za gó rze Ślą skie i za byt -
ko wą elek trow nię wod ną w Lu ba cho wie.
To by ło ostat nie wy da rze nie zwią za ne
z 2018 EY CE.

Od by ła się tak że wy sta wa ple ne ro wa
pre zen tu ją ca Dol ny Śląsk na fo to gra fiach
Mie czy sła wa Mi cha la ka, zna ne go wro c -
ław skie go fo to gra fi ka i fo to re por te ra.
Zdję cia eks po no wa ne na uli cy Świd nic -
kiej mo gli oglą dać wszy scy wro cła wia -
nie i od wie dza ją cy mia sto tu ry ści. 

Szcze gól nym wy da rze niem by ło
spotka nie to wa rzy skie, któ re od by ło się
23 czerw ca w au li Po li tech ni ki Wroc ław -
skiej. Spo tka nie by ło po łą czo ne z kon cer -
tem ze spo łu Jazz Band Ball Or che stra
– zwy cięz cy pierw sze go fe sti wa lu Jazz
nad Od rą (1964) gra ją ce go jazz tra dy cyj -
ny już od 56 lat. W au li za pre zen to wa no
tak że ar chi wal ne fil my i frag men ty kro nik
fil mo wych o Wro cła wiu i Dol nym Ślą sku.

Łącz nie w im pre zach zwią za nych
z Eu ro pej skim Ro kiem In ży nie ra Bu dow -
nic twa uczest ni czy ło oko ło 500 osób.

Agniesz ka Śro dek

2018  EUROPEJSKI  ROK INŻYNIERA
BUDOWNICTWA 2018  EYCE
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Ty tuł ni niej szej pu bli ka cji orze cze nia
dys cy pli nar ne go za czerp nię ty zo stał
z uza sad nie nia de cy zji Kra jo we go
Sądu Dys cy pli nar ne go (da lej KSD)
roz pa tru ją ce go, ja ko or gan od wo ław -
czy, spra wę od po wie dzial no ści za wo -
do wej kie row ni ka bu do wy. W uza sad -
nie niu de cy zji KSD stwier dził rów nież:
„Je że li więc nie ist niał po stro nie kie -
row ni ka bu do wy obo wią zek kie ro wa -
nia bu do wą przy do mo wej oczysz -
czalni ście ków, to nie mo że on z te go
ty tu łu pod le gać od po wie dzial no ści
zawo do wej w bu dow nic twie”. Wo je -
wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny w War -
sza wie (da lej WSA) po dzie lił sta no -
wisko KSD i od da lił skar gę na tę de -
cyzję. 

Przy to czo ne stwier dze nia po win ny
za chę cić Pań stwa do lek tu ry pre zen -
towa ne go wy ro ku. Pod kre ślić na le ży,
że każ da spra wa od po wie dzial no ści
za wo do wej w bu dow nic twie jest spra -
wą in dy wi du al ną, a jej roz strzy gnię -
cie za leż ne jest od usta lo ne go sta nu
fak tycz ne go i ana li zy prze pi sów praw -
nych.

Pu bli ka cja przy bie rze for mę zwię -
złe go i syn te tycz ne go opi su tek stu
wyro ku WSA, 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.

WSA wy ro kiem z 9 lu te go 2016 r.,
sygn. VI SA/Wa 1979/15, od da lił skar -
gę Okrę go we go Rzecz ni ka Opo wie -
dzial no ści Za wo do wej (da lej OROZ)
w przed mio cie umo rze nia przez KSD
po stę po wa nia w spra wie od po wie -
dzial no ści za wo do wej. WSA roz -
patrzył spra wę od po wie dzial no ści

zawo do wej kie row ni ka bu do wy, któ re -
mu OROZ za rzu cił na ru sze nie Pra wa
bu dow la ne go po przez do pusz cze -
nie do re ali za cji obiek tu bu dow la ne go
w spo sób istot nie od bie ga ją cy od za -
twier dzo ne go pro jek tu bu dow la ne go.
Pod sta wą po sta wio nych kie row ni -
kowi bu do wy za rzu tów by ły usta le -
nia Po wia to we go In spek to ra Nad zo -
ru Budow la ne go (da lej PINB), któ ry
po spraw dze niu zło żonych przez in -
we sto ra do ku men tów na oko licz ność
za wia do mie nia o za koń cze niu bu do -
wy stwier dził, iż in westo rzy sa mo wol -
nie za mon to wa li przy do mo wą oczysz -
czal nię ście ków.

PINB usta lił, że za wia do mie nie o za -
koń cze niu bu do wy do ty czy bu dyn ku
miesz kal ne go jed no ro dzin ne go wraz
z ze wnętrz ną in sta la cją ka na li za cji
sani tar nej z przy do mo wą oczysz czal -
nią ście ków wy bu do wa ne go na pod -
sta wie po zwo le nia na bu do wę z (…)
stycz nia 2009 r. zmie nio ne go de cy zją
z (…) stycz nia 2014 r. Oka za ło się jed -
nak, że (…) lip ca 2013 r. kie row nik
budo wy wpi sał do dzien ni ka bu do wy:
„Mon taż przy do mo wej oczysz czal ni
ście ków i prze wo dów roz są cza ją -
cych”. Zmia na zaś de cy zji o po zwo le -
niu na bu do wę po le ga ją ca na bu do -
wie ze wnętrz nej in sta la cji ka na li za cji
sa ni tar nej z przy do mo wa oczysz czal -
nią ście ków ze stycz nia 2014 r. sta ła
się osta tecz na w lu tym 2014 r. PINB
uznał za tem, że bu do wa ze wnętrz -
nej in sta la cji ka na li za cji sa ni tar nej
z przy do mo wą oczysz czal nią ście -
ków przed uzy ska niem w tym za kre -
sie zmia ny pozwo le nia na bu do wę,

sta no wi ła istot ne od stęp stwo od za -
twier dzo ne go projek tu bu dow la ne -

go, w ro zu mie niu art. 36a ust. 5 Pra -
wa bu dow la ne go, gdyż sta no wi ła
zmia nę pro jek tu za gospo da ro wa nia
dział ki.

OROZ pi smem z sierp nia 2014 r.
wniósł do Okrę go we go Są du Dys cy pli -
nar ne go (da lej OSD) o uka ra nie kie -
row ni ka bu do wy. De cy zją z grud nia
2014 r. OSD uznał, że kie row nik bu do -
wy peł niąc w okre sie od lip ca 2009 r.
do kwiet nia 2014 r. funk cje kie row ni -
ka bu do wy bu dyn ku miesz kal ne go
jednoro dzin ne go wraz z ze wnętrz ną
insta la cją ka na li za cji sa ni tar nej z przy -
do mo wą oczysz czal nią ście ków, wy -
ko ny wał swo je obo wiąz ki nie dba le,
przez co do pu ścił do re ali za cji in -
westycji w spo sób istot nie od bie ga -
jący od za twier dzo ne go pro jek tu bu -
dowla ne go. Pod sta wą praw ną na ło że -
nia ka ry upo mnie nia by ły prze pi sy
art. 95 pkt 1 i 4, art. 22 pkt 3 oraz
art. 93 pkt 6 Pra wa bu dow la ne go.

W uza sad nie niu de cy zji, OSD wska-
zał, że kie row nik bu do wy bę dąc
od stycz nia 2014 r. w po sia da niu
zmienione go po zwo le nia na bu do wę
i pro jek tu za mien ne go, w kwiet niu
2014 r. nie pra wi dło wo skla sy fi ko wał
od stęp stwo od pro jek tu ja ko nie istot -
ne. OSD wska zał rów nież, że kie row -
nik bu do wy zo stał uka ra ny przez PINB
man da tem kar nym, a nad to, że pod -
czas prze słu cha nia przez OROZ
i przed OSD przy znał, że je go po stę -
po wa nie by ło nie zgod ne z obo wią -
zujący mi prze pi sa mi.

Od de cy zji OSD od wo ła nie do KSD
wniósł kie row nik bu do wy. W po stę po -
wa niu od wo ław czym kie row nik bu -
dowy wy ja śnił, że in we stor wy stą pił
o zmia nę po zwo le nia na wy ko na nie

Kierownik budowy nie musi nadzorować robót 
w stosunku do których nie jest wymagane pozwolenie
na budowę
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ze wnętrz nej in sta la cji ka na li za cji sa -
nitar nej z przy do mo wa oczysz czal -
nią ście ków i otrzy mał no wą de cy zję
i że wcze śniej to jest w czerw cu 2013 r.
zo sta ła wy da na po zy tyw na opi nia
Zespo łu Uzgod nień Do ku men ta cji
Pro jek to wej. Kie row nik bu do wy twier -
dził, że po zo sta wał w prze ko na niu,
iż do ko nu jąc mon ta żu przy do mo wej
oczysz czal ni ście ków nie na ru szył
Pra wa bu dow la ne go.

Po za po zna niu się z tre ścią od wo -
łania Prze wod ni czą cy KSD zwró cił
się do OSD o wy ja śnie nie czy kie -
rownik bu do wy zo stał uka ra ny man -
datem kar nym, al bo wiem w za skar -
żonej de cy zji za war to ta kie stwier -
dzenie, a w ak tach spra wy nie by ło
man da tu. By ło na to miast pi smo
o odmo wie przy ję cia man da tu w wy -
so ko ści 500 zł. Prze wod ni czą cy
OSD wy ja śnił, że kie row nik bu do wy
nie za pła cił na ło żo nego man da tu,
wobec cze go PINB skie ro wał spra wę
do są du. Sąd Re jo no wy uka rał kie -
row ni ka bu do wy grzyw ną, w stycz niu
2015 r.

Roz pa tru jąc wnie sio ne od wo ła nie
KSD uchy lił de cy zję OSD i umo rzył
po stę po wa nie. KSD uznał bo wiem,
że kie row nik bu do wy nie po peł nił czy -
nu, któ ry ro dził by od po wie dzial ność
za wo do wą. 

KSD usta lił, że w okre sie kie dy kie -
row nik bu do wy do ko ny wał mon ta żu
przy do mo wej oczysz czal ni ście ków,
nie by ła ona ob ję ta pro jek tem bu dow -
la nym ani po zwo le niem na bu do wę.
Zgod nie z art. 29 ust. 1 pkt 3 Pra wa
bu dow la ne go po zwo le nia na bu do -
wę nie wy ma ga bu do wa in dy wi du -
alnych przy do mo wych oczysz czal ni
ście ków o wy daj no ści do 7,50 m3

na do bę. Za mon to wa nia oczysz -
czalnia nie prze kra cza po wyż szej
wydaj no ści. Na pod sta wie art. 30
ust. 1 pkt 1 Pra wa bu dow la ne go bu -
dowa in dy wi du al nych przy do mo wych
oczysz czal ni ście ków pod le ga pro -
cedu rze zgło sze nia. W dal szym cią gu

uza sad nie nia de cy zji, KSD przy wo łał
prze pi sy Pra wa bu dow la ne go wła ści -
we dla ro bót bu dow la nych pod le ga -
jących zgło sze niu. Z prze pi sów tych
wy ni ka, że gdy by in we sto rzy do ko na -
li zgło sze nia nie mu sie li by do nie go
dołą czać pla nu za go spo da ro wa nia
działki. Wy star czył by zwy kły ry su nek,
sche mat po ło że nia zbior ni ka i prze wo -
dów roz są cza ją cych. Plan za go spo -
da ro wania dział ki przed sta wia się wy -
łącz nie w przy pad kach okre ślo nych
w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20 Pra wa
budow la ne go.

KSD stwier dził też, że ro bót w sto -
sun ku do któ rych nie jest wy ma ga -
ne uzy ska nie po zwo le nia na bu do wę
nie mu si nad zo ro wać kie row nik bu do -
wy. Je że li więc nie ist niał po stro nie
kie row ni ka bu do wy obo wią zek kie ro -
wa nia bu do wą przy do mo wej oczysz -
czal ni ście ków, to nie mo że on z te go
ty tu łu pod le gać od po wie dzial no ści
zawo do wej w bu dow nic twie. Zda niem
KSD kie row nik bu do wy nie miał tak że
obo wiąz ku do ko na nia w dzien ni ku
budo wy wpi su o mon ta żu tej oczysz -
czal ni. KSD pod kre ślił, że wy ko na nie
oczysz czal ni ście ków bez zgło sze nia
ozna cza ło dla in we sto rów po zo sta -
wanie w wa run kach sa mo wo li bu dow -
la nej ale w sto sun ku do kie row ni ka
budo wy nie ro dzi ło to żad nych ne -
gatyw nych skut ków. KSD wska zał,
że gdy by in we sto rzy nie pro wa dzi li
budo wy bu dyn ku miesz kal ne go, a je -
dy nie do ko na li by mon ta żu oczysz -
czalni i jej pod łą cze nia do ist nie ją ce go
już bu dyn ku nie mu sie li by uzy ski wać
po zwo le nia na bu do wę oraz opra co -
wy wać pro jek tu bu dow la ne go. Do ko -
na li by te go bez udzia łu kie row ni ka
budo wy oraz bez pro wa dze nia do ku -
men ta cji bu do wy. W mo men cie mon -
tażu oczysz czal ni nie by ła ona ob ję -
ta żad nym po zwo le niem na bu do -
wę, a póź niej sza zmia na po zwo le -
nia nie mo że od dzia ły wać wstecz
na kie row nika bu do wy ne ga tyw ny mi
skut ka mi.

W tym sta nie rze czy, zda niem
KSD, nie moż na kie row ni ko wi bu do -
wy za rzu cić na ru sze nia art. 22 pkt 3
Pra wa bu dow la ne go i nie po no si
on od po wie dzial no ści za wo do wej
w związ ku z bu do wą przy do mo -
wej oczysz czal ni ście ków. KSD uznał
rów nież, że kie row ni ko wi bu do wy nie
moż na po sta wić na eta pie po stę -
powania od wo ław cze go za rzu tu uka -
ra nia wy ro kiem są du re jo no we go
za po peł nie nie wy kro cze nia, o któ rym
mo wa w art. 93 pkt 6 Pra wa bu dow -
lane go.

Zgod nie z art. 93 pkt 6 Pra wa
budow la ne go, kto wy ko nu je ro bo ty
budow la ne w spo sób od bie ga ją cy
od usta leń i wa run ków okre ślo nych
w prze pi sach, po zwo le niu na bu do -
wę lub roz biór kę bądź w zgło sze niu
bu do wy lub roz biór ki, bądź istot nie
odbie ga ją ce od za twier dzo ne go pro -
jek tu pod le ga ka rze grzyw ny. Zgod nie
zaś z art. 95 pkt 1 Pra wa bu dow la -
nego od po wie dzial no ści za wo do wej
w bu dow nic twie pod le ga ją oso by
wyko nu ją ce sa mo dziel ne funk cje
technicz ne w bu dow nic twie, któ re do -
pu ści ły się wy stęp ków lub wy kro -
czeń okre ślo nych usta wą.

Zda niem KSD, OSD błęd nie uznał,
że kie row nik bu do wy do pu ścił się wy -
kro cze nia, po nie waż w chwi li wy da nia
de cy zji nie by ło w ob ro cie praw nym
ani man da tu kar ne go ani in ne go roz -
strzy gnię cia o uka ra niu kie row ni ka
budo wy. Wy rok sa du re jo no we go ka -
rzą cy kie row ni ka bu do wy, po ja wił się
do pie ro na eta pie po stę po wa nia od -
wo ław cze go. Błęd nie za tem wska za na
prze OSD pod sta wa praw na uka ra -
nia kie row ni ka bu do wy (art. 95 pkt 1
i art. 93 pkt 6 Pra wa bu dow la ne go)
zak tu ali zo wa ła się do pie ro w po stę -
powa niu od wo ław czym, a za tem fak -
tycz ne uka ra nie przez PINB na eta pie
po stę po wa nia przed or ga nem I in stan -
cji nie na stą pi ło. KSD wy ja śnił, że w tej
sy tu acji utrzy ma nie w mo cy de cy zji
OSD o uka ra niu kie row ni ka bu do wy
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man da tem kar nym, ozna cza ło by
utrzy ma nie w mo cy uka ra nia, któ re go
nie by ło. KSD uznał rów nież, że ja ko
or gan od wo ław czy nie mógł w spra wie
wy dać de cy zji na nie ko rzyść stro ny
od wo łu ją cej się, gdyż nie mógł po sta -
wić za rzu tu uka ra nia przez sąd re jo no -
wy na eta pie po stę po wa nia od wo ław -
cze go, po nie waż by ło by to sprzecz ne
z art. 139 k.p.a., a po za tym stro na
zosta ła by po zba wio na jed nej in stan -
cji roz po zna nia spra wy. Na de cy zją
KSD skar gę do WSA wniósł OROZ.
W od po wie dzi na skar gę KSD pod -
trzy mał swo je sta no wi sko. 

WSA uznał, że skar ga nie za słu -
guje na uwzględ nie nie, gdyż za skar -
żo na de cy zja zo sta ła wy da na zgod -
nie z pra wem. W oce nie WSA, KSD
pra wi dło wo usta lił stan fak tycz ny spra -
wy i pra wi dło wo przy jął, iż uczest nik
po stę po wa nia (kie row nik bu do wy)
nie po peł nił czy nu, któ ry skut ko wał by
je go od po wie dzial no ścią za wo do wą
w bu dow nic twie. KSD słusz nie wska -
zał, iż w okre sie, kie dy do ko ny wa no
mon ta żu przy do mo wej oczysz czal ni
ście ków, nie by ła ona ob ję ta pro jek -
tem bu dow la nym ani po zwo le niem
na bu do wę. WSA przy to czył treść
art. 29 ust. 1 pkt 3 i art. 30 ust. 1 pkt 1
Pra wa bu dow la ne go sta no wią cych,
że bu do wa in dy wi du al nych przy do -
mowych oczysz czal ni ście ków o wy -
daj no ści do 7,50 m3 na do bę nie wy -
ma ga po zwo le nia na bu do wę, a pod -
le ga pro ce du rze zgło sze nia. WSA
przy to czył treść art. 22 pkt 3 usta wy
Pra wa bu dow la ne sta no wią ce go
o pod sta wo wych obo wiąz kach kie -
rowni ka bu do wy. W oce nie WSA ra cję
miał KSD, stwier dza jąc, że uczest nik
po stę po wa nia nie na ru szył prze pis
art. 22 pkt 3 Pra wa bu dow la ne go.
W mo men cie mon ta żu oczysz czal ni
nie by ła ona ob ję ta żad nym po zwo -
leniem na bu do wę. Póź niej sza zmia -
na pier wot ne go po zwo le nia nie mo że
oddzia ły wać wstecz na kie row ni ka
budo wy ne ga tyw ny mi skut ka mi.

W oce nie WSA, uczest nik po stę po -
wania nie po no si od po wie dzial no ści
za wo do wej w bu dow nic twie w związ -
ku z bu do wą przy do mo wej oczysz -
czal ni ście ków w okre sie, kie dy kie ro -
wał bu do wą na pod sta wie de cy zji
o po zwo le niu na bu do wę nr (...) z dnia
(...) stycz nia 2009 r.

WSA usta lił rów nież, że ma te riał do -
wo do wy zgro ma dzo ny w spra wie po -
twier dza, iż w mo men cie wy da wa nia
de cy zji przez OSD nie by ło w ob ro cie
praw nym ani man da tu kar ne go ani
inne go roz strzy gnię cia o uka ra niu
uczest ni ka po stę po wa nia. Wy rok są du
re jo no we go z (...) stycz nia 2015 r.
o uka ra niu kie row ni ka bu do wy ka rą
grzyw ny, po ja wił się do pie ro na eta pie
po stę po wa nia od wo ław cze go, a za -
tem art. 95 pkt 1 Pra wa bu dow la ne -
go nie mógł sta no wić pod sta wy praw -
nej za skar żo nej de cy zji.

Po wyż sze, w oce nie WSA, jed no -
znacz nie wska zu je, iż OSD błęd nie
uznał, iż w chwi li wy da wa nia de cy zji
kie row nik bu do wy do pu ścił się wy kro -
cze nia. Ma te riał do wo do wy zgro ma -
dzo ny w spra wie po twier dza, iż w mo -
men cie wy da wa nia de cy zji nie by ło
w ob ro cie praw nym ani man da tu
karne go ani in ne go roz strzy gnię cia
o uka ra niu uczest ni ka po stę po wa nia.
Wy rok są du re jo no we go z (...) stycz nia
2015 r. o uka ra niu kie row ni ka bu do -
wy ka rą grzyw ny, po ja wił się do pie ro
na eta pie po stę po wa nia od wo ław -
czego, a za tem art. 95 pkt 1 Pra wa
budow la ne go nie mógł sta no wić pod -
sta wy praw nej za skar żo nej de cy zji. 

W dal szej czę ści uza sad nie nia,
WSA od niósł się do pod sta wy praw nej
uchy le nia de cy zji OSD i umo rze nia po -
stę po wa nia przez KSD. WSA wy ja śnił,
że na pod sta wie art. 138 § 2 k.p.a. or -
gan od wo ław czy mo że uchy lić za skar -
żo ną de cy zję w ca ło ści i prze ka zać
spra wę do po now ne go roz pa trze nia
or ga no wi pierw szej in stan cji, gdy de -
cy zja ta zo sta ła wy da na z na ru sze -
niem prze pi sów po stę po wa nia, a ko -

niecz ny do wy ja śnie nia za kres spra wy
ma istot ny wpływ na jej roz strzy gnię -
cie. Prze ka zu jąc spra wę, or gan po wi -
nien wska zać, ja kie oko licz no ści na le -
ży wziąć pod uwa gę przy po now nym
roz pa trze niu spra wy. Zda niem WSA
po wyż szy prze pis nie miał za sto -
sowania w ni niej szej spra wie, bo -
wiem wszyst kie oko licz no ści fak tycz -
ne sprawy zo sta ły usta lo ne pra wi dło -
wo. Oko licz ność uka ra nia uczest ni -
ka po stę po wa nia, wska za na przez
OSD ja ko pod sta wa de cy zji, zo sta ła
wy ja śnio na przed KSD, dla te go też
brak by ło pod staw do prze ka zy wa nia
spra wy do po now ne go roz po zna nia.

Od wo łu jąc się do tre ści art. 139
k.p.a. WSA pod kre ślił, iż or gan od wo -
ław czy nie mo że wy dać de cy zji na nie -
ko rzyść stro ny od wo łu ją cej się, chy ba
że za skar żo na de cy zja ra żą co na ru -
sza pra wo lub ra żą co na ru sza in te res
spo łecz ny. W oce nie WSA, KSD słusz -
nie wska zał, iż na eta pie po stę po wa -
nia od wo ław cze go nie moż na po sta -
wić za rzu tu uka ra nia uczest ni ka po -
stę po wa nia przez sąd re jo no wy, po -
nie waż by ło by to sprzecz ne z art. 139
k.p.a. a przede wszyst kim stro na zo -
sta ła by po zba wio na jed nej in stan cji
roz po zna wa nia spra wy w tym za kre -
sie. Sta no wi ło by to za tem na ru sze nie
art. 15 k.p.a.

WSA uznał, że za skar żo na de cy zja
od po wia da pra wu. W to ku prze pro -
wadzo ne go po stę po wa nia zba da no
wszyst kie istot ne dla pod ję te go roz -
strzy gnię cia oko licz no ści fak tycz no -
-praw ne, czy niąc za dość za sa dzie
praw dy obiek tyw nej (art. 7 i 77 k.p.a.).
Roz strzy gnię cie opar to na pra wi dło -
wo ze bra nym w to ku po stę po wa nie
ma te ria le do wo do wym i wy czer pu ją -
cej je go oce nie. Uza sad nie nie za -
skarżo nej de cy zji od po wia da wy mo -
gom art. 107 § 3 k.p.a.

Ewa Kar kut -Ża biń ska
rad ca praw ny



Za byt ko wy kam pus

Zlo ka li zo wa ny przy uli cy Ty tu sa Cha łu -
biń skie go kam pus Uni wer sy te tu Me -
dycz ne go imie nia Pia stów Ślą skich
to miej sce o wy jąt ko wo cie ka wej hi -
sto rii. Ca ły ze spół kli nik dla Wy dzia łu
Me dycz ne go Uni wer sy te tu Wro cław -
skie go zo stał zbu do wa ny pod ko niec
XIX wie ku dzię ki wo jen nej kon try bu -
cji w wy so ko ści 5 mi liar dów fran ków.
Kon try bu cję pła ci ła Fran cja po ko na na
przez Niem ców w woj nie 1870–1871
(hi sto ry cy uwa ża ją ją za jed ną z naj -
wyż szych kon try bu cji wo jen nych w hi -
sto rii, po kur sie z 2011 ro ku jej wy so -
kość wy no si ła by 342 mi liar dy fran -
ków). Upo ko rzo na Fran cja pła ci ła jak
mo gła, tak że w su row cach na tu ral -
nych i roz ma itych ma te ria łach. Do Nie -
miec tra fia ły od lat sie dem dzie sią tych
XIX wie ku mi lio ny ce gieł, stąd na -
stąpił praw dzi wy bo om na bu dyn ki
cegla ne w hi sto ry zu ją cym sty lu. Z te -
go ma te ria łu też zbu do wa ne zo sta -

ły gmachy no wo otwar te go Wy -
działu Lekar skie go na Uni wer sy te cie
Wro c ław skim. Kom pleks usy tu owa -
no na daw nych te re nach zie lo nych,
tak zwa ne go Ogro du Ma xa, o po -
wierzch ni 8 hek ta rów. Au to rem sa mej
kon cep cji był Lu dwig von Tie de man,
któ ry po dob ne za ło żenie ar chi tek to -
nicz no -urba ni stycz ne za pro jek to wał
w Hal le. Szcze gó ło wy pro jekt spo rzą -
dził Jo seph Wal dhau sen. Po wstał
kom pleks kil ku na stu obiek tów w kwar -
ta le dzi siej szych ulic Ty tu sa Cha łu -
bińskie go, Ma rii Skło dowskiej -Cu rie,
Ja na Mi ku li cza -Radec kie go oraz
Wybrze ża Lu dwi ka Pa steu ra. Wszyst -
kie bu dyn ki otrzy ma ły bar dzo wów -
czas mod ną sza tę ar chi tek to nicz ną
utrzy ma ną w sty lu hi sto ry zmu, gdzie
prze wa ża ją cym nur tem jest neo-
gotyk. Sam kam pus był jak na swo je
czasy bar dzo no wo cze sny. Mie ścił
część ad mi ni stra cyj ną wy dzia łu, sa le
wy kła do we, la bo ra to ria, bu dyn ki
gospo dar cze oraz sze reg kli nik (czy li

C E N T R U M   S Y M U L A C J I   M E D Y C Z N E J
Na terenie kampusu Uniwersytetu Medycznego imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu powstał ostatnio bardzo
ciekawy obiekt. To Centrum Symulacji Medycznej, gdzie studenci medycyny mogą poczuć się jak w prawdziwym
szpitalu i wykonać rozmaite zabiegi na stworzonych do tego manekinach, a nie żywych pacjentach. Takiego rodzaju
nauka jest w medycynie stosunkowo młodą dyscypliną dydaktyczną, ale fachowcy uważają to za przyszłość. Jak
każde rozwiązanie z przyszłości, symulacja medyczna związana jest z niesamowitą technologią. We Wrocławiu
ta technologia umieszczona została w pięknym gmachu z końca XIX wieku.

od dzia łów szpi tal nych gdzie nie tyl -
ko się le czy, ale też prak tycz nie
edukuje stu den tów „przy łóż ku pa -
cjenta”).

Uni wer sy tet Me dycz ny 
we Wro cła wiu

Ca ły ze spół prze trwał szczę śli wie
działa nia wo jen ne, a po ich za koń -
czeniu od da ny zo stał do użyt ku Wy -
dzia ło wi Le kar skie mu od twa rza ne go
wła śnie Uni wer sy te tu Wro cław skie -
go. To tu taj we wrze śniu 1945 ro ku
odbył się pierwszy pol ski wy kład w po -
wo jen nym Wro cła wiu, wy gło szo ny
przez słyn ne go pro fe so ra Lu dwi ka
Hirsz fel da. W 1950 ro ku Wy dział zo -
stał odłą czo ny od uni wer sy te tu i prze -
kształ cił się w sa mo dziel ną Aka de mię
Me dycz ną. War to do dać, że jest ona
obec nie uwa ża na za jed ną z naj -
lepszych w Pol sce, od by ło się na
niej wiele pio nier skich za bie gów, jak
na przy kład pierw sza w Pol sce ope -

CSM, widok zewnętrzny; obok to samo miejsce przed remontem
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racja na otwar tym ser cu prze pro wa -
dzo na przez pro fe so ra Wik to ra Bros sa
w 1958 ro ku, czy pierw szy prze szczep
ner ki od ży we go daw cy w 1966 ro ku.
By ły to wszyst ko ope ra cje gło śne w ca -
łej Eu ro pie. Od 2012 ro ku de cy zją
prezy den ta Bro ni sła wa Ko mo row skie -
go uczel nia otrzy ma ła no wą na zwę,
Uni wer sy tet Me dycz ny imie nia Pia stów
Ślą skich we Wro cła wiu.

Sam kam pus, cho ciaż słu ży Uni wer -
sy te to wi Me dycz ne mu do dziś, bar dzo
stra cił daw ny blask. Przez dzie siąt ki
lat był prze bu do wy wa ny, po ja wia ły się
na je go te re nie roz ma ite pa wi lo ny,
bara ki, do za byt ko wych gma chów do -
da wa no szpe cą ce przy bu dów ki i wia ty.
Ko niec tej cha otycz nej mo dy fi ka cji
przy niósł rok 1979, kie dy więk szość
hi sto rycz nej sub stan cji kam pu su wpi -
sa no na li stę za byt ków. Pa ra dok sal -
nie, de cy zja ta chwi la mi wią za ła rę ce
uczel ni w spra wie re mon tów i więk sza
część kam pu su za czę ła co raz go rzej
wy glą dać. Kie dy od lat dzie więć dzie -
sią tych XX wie ku uczel nia roz po czę ła
prze no sze nie swo ich kli nik do no we go
szpi ta la przy uli cy Bo row skiej, wie le
osób za czę ło oba wiać się o przy szłość
sta re go kam pu su. Na szczę ście wła -
dze Uni wer sy te tu Me dycz ne go ni gdy
nie za nie cha ły sta rań o je go za cho -
wanie. W 2011 ro ku, dzię ki do fi nan -
sowa niu z Unii Eu ro pej skiej ru szy ły
na kam pu sie du że pra ce re mon to we.
W 2012 ro ku po wstał po mysł utwo rze -
nia cen trum sy mu la cji me dycz nej, po -

dob ne go do ośrod ków na waż nych
uczel niach me dycz nych na Za cho dzie.
Wła dze uczel ni po sta no wi ły zlo ka li -
zować je w hi sto rycz nym kam pu sie. 

Ge ne za po wsta nia i pro jekt CSM

Cen trum Sy mu la cji Me dycz nej po -
stano wio no zlo ka li zo wać w czte ro kon -
dy gna cyj nym gma chu daw nej pral ni
i ko tłow ni szpi tal nej, znaj du ją cym się
w pół noc nej czę ści kam pu su, na je go
głów nej osi. Bu dy nek ma cha rak te -
rystycz ny ko min, sta no wią cy do mi nan -
tę ca łe go ze spo łu i do sko na le wi docz -
ny w ca łej oko li cy.

Pro jekt prze bu do wy bu dyn ku pral ni
i ko tłow ni jest au tor stwa pol skiej, wy -
wo dzą cej się z Nie miec fir my: He in le,
Wi scher und Part ner Ar chi tek ci. Pre zes
za rzą du biu ra pro jek to we go fir my
Anna Stry szew ska -Słoń ska po wie -
działa nam, że ich pra co wa nia ma du -
że do świad cze nie w pro jek to wa niu
obiek tów uży tecz no ści pu blicz nej.
Praco wa ła mię dzy in ny mi przy Śro do -
wi sko wej Bi blio te ce Na uk Ścis łych
i Tech nicz nych na kam pu sie Po li tech -
ni ki Wro cław skiej, a po tem przy Cen -
trum Na uko wej In for ma cji Me dycz nej
dla Uni wer sy te tu Me dycz ne go. Oba
pro jek ty zo sta ły wy so ko oce nio ne,
a tak że na gro dzo ne w kon kur sie „Pięk -
ny Wro cław”. Wła dze uczel ni przy go -
towu jąc kon kurs za ło ży ły, że Cent rum
Sy mu la cji Me dycz nej znaj dzie się
w jed nym z za byt ko wych bu dyn ków

uczel ni, dzię ki cze mu nie tyl ko po wsta -
nie ko lej na waż na jed nost ka dy dak -
tycz na, ale też uda się zre wi ta li zo -
wać je den z naj ład niej szych gma chów
na ca łym kam pu sie. Po mysł oka zał się
strza łem w dzie siąt kę, bo chy ba żad na
uczel nia me dycz na na świe cie nie pro -
wa dzi ko ja rzą cych się z fu tu ry stycz ną
tech no lo gią sy mu la cji w tak sta rym
budyn ku. Sa me pra ce nie by ły jed nak
ła twe.

Re wi ta li za cja

Pro jekt przed sta wio ny przez He in le,
Wi scher und Part ner Ar chi tek ci zo stał
po zy tyw nie za opi nio wa ny przez Miej -
skie go Kon ser wa to ra Za byt ków, póź-
niej jed nak za strze że nia zgło sił Kon -
ser wa tor Wo je wódz ki. Pier wot nie pla -
no wa no usu nię cie wszyst kich mo dy fi -
ka cji obiek tu i przy wró ce nie go do wy -
glą du z koń ca XIX wie ku. Kon ser wa -
tor Wo je wódz ki uznał jed nak, że wie -
le z mo dy fi ka cji wy ko na no przed
1945 ro kiem i na le ży je za cho wać.
W związ ku z tym pro jekt zo stał zmie -
nio ny. Za kres prac obej mo wał mię -
dzy in ny mi re mon ty fa sad bu dyn ku,
do sto so wa nie go do po trzeb osób nie -
peł no spraw nych, wy mia nę czę ści
stropów i po głę bie nie piw nic. Przede
wszyst kim jed nak cho dzi ło o do sto so -
wa nie sta re go gma chu do bar dzo no -
wo cze snej tech no lo gii, co wią za ło się
ze skom pli ko wa ny mi pra ca mi in sta la -
cyj ny mi.

CSM, sala operacyjna; obok to samo pomieszczenie przed remontem
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In wen ta ry za cja wy ka za ła, że jed na
z przed wo jen nych przy bu dó wek na da -
je się do roz biór ki. Tę część obiek tu ro -
ze bra no, a po tem z po zy ska ne go ma -
teria łu wznie sio no od no wa. Aby nie mo -
dy fi ko wać bry ły bu dyn ku do bu do wu jąc
do nie go ze wnętrz ną win dę, a jed no -
cze śnie umoż li wić do stęp do nie go oso -
bom po ru sza ją cym się na wóz kach, za -
sto so wa no ram py pod jaz do we. Ota cza -
ją one bu dy nek na da jąc mu efek tow ną
ra mę, obu do wa ną kor te nem (bla cha
po kry ta przy po mi na ją cą rdzę po wło ką
ochron ną). Jest ona dość od por na
na nie po go dę, a do te go bar dzo pa su je
do hi sto rycz nych oraz prze my sło wych
prze strze ni. In we stor miał po cząt ko wo
pew ne oba wy co do te go ma te ria łu, ale
osta tecz ny efekt prze ko nu je każ de go. 

Aby nie utra cić hi sto rycz ne go cha rak -
te ru daw nej ko tłow ni na le ża ło od no wić
wie le de ta li ce ra micz nych i me ta lo wych.
Wszyst ko co zo sta ło do da ne do bu dyn -
ku na no wo, mu sia ło się wy róż niać
na tle hi sto rycz nej tkan ki, ale tak że kom -
po no wać się z ca ło ścią i z nią nie kon -
tra sto wać. W bu dyn ku wy mie nio no
wszyst kie okna. W tro sce o szcze gó ły
za dba no o to, aby w czę ści bu dyn ku
gdzie by ła kie dyś kuch nia okna mia ły
me ta lo we ra my (wy ko na no je z alu mi -
nium), po nie waż pier wot nie ra my by ły
sta lo we. Wszyst kie okna w bu dyn ku
powsta ły na za mó wie nie, ze wzglę du
na nie stan dar do we kształ ty. 

Pa ni An na Stry szew ska -Słoń ska po-
wie dzia ła rów nież, że du żą trud no ścią

by ło zmiesz cze nie w sta rym bu dyn -
ku wszyst kich in sta la cji i zna le zie nie
miejsca pod no wą apa ra tu rę me dycz ną
oraz urzą dze nia ta kie jak kli ma ty za to ry.
W tym ce lu po głę bio no ni skie piw ni ce
pod bu dyn kiem. Pro wa dząc wszyst kie
prze wo dy pra cow ni cy mu sie li prze bić
się przez wie le bar dzo gru bych ścian
i cza sem kar ko łom nie wręcz „po upy -
chać” in sta la cje tam, gdzie mu sia ły się
zna leźć, a nie po win ny być wi docz ne.
Na cia snym pod da szu zde cy do wa no
się jed nak wca le nie cho wać in sta la cji,
a je dy nie za dbać o jej wy so ką es te ty -
kę wy bie ra jąc ele men ty z nie rdzew nej
sta li o wy so kim po ły sku. 

Cie ka wost ką z ja ką ze tknę li się bu -
dow ni czo wie oka zał się wspo mnia ny
wcze śniej ko min daw nej ko tłow ni. Po -
sia da on dwa szy by, je den prze zna czo -
ny na spa li ny, dru gi na wen ty la cję. Przy -
wró co no mu je go funk cję wen ty la cyj ną,
czy niąc z nie go cen tral ny wy wiew dla
ca łej in sta la cji. Pod czas prac do szło też
do jed nej groź nej sy tu acji – w pod da szu
zna le zio no bom bę z dru giej woj ny świa -
to wej. Na szczę ście wszyst ko do brze
się skoń czy ło, ale sa ma sy tu acja by -
ła o ty le dziw na, że bu dy nek nie był
bom bar do wa ny, a sa mo pod da sze
było po woj nie re mon to wa ne.

Cen trum Sy mu la cji Me dycz nej 
obec nie

Ce lem Cen trum Sy mu la cji Me dycz nej
jest mak sy mal nie wier ne od twa rza nie

sy tu acji z ja ki mi adep ci me dy cy ny spo -
tka ją się w swo jej pra cy. Cho dzi o to,
że by mło dzi le ka rze mie li moż li wość
spraw dzić swo je umie jęt no ści „na su -
cho”, za nim za czną mieć do czy nie nia
z praw dzi wy mi pa cjen ta mi. 

Ca łość Cen trum po dzie lo na jest
na kil ka dzia łów, są wśród nich: blok
ope ra cyj ny, sa la in ten syw nej te ra pii
dla no wo rod ków, dzie ci i do ro słych,
szpi tal ny od dział ra tun ko wy, sa la po ro -
do wa, sy mu la tor ka ret ki po go to wia ra -
tun ko we go oraz sa la pie lę gniar ska.
Fan to my w ja kie wy po sa żo no CSM
są naj wyż szej ja ko ści, po tra fią sy mu -
lować naj roz ma it sze re ak cje ta kie jak
przy spie szo ne tęt no i puls, roz sze rza nie
i zwę ża nie się źre nic, wo dze nie wzro -
kiem za pal cem, po ce nie się, puch nię -
cie ję zy ka czy si nie nie. Je den z fan to -
mów, prze zna czo ny do na uki re ani ma -
cji ma sztucz ne płu co, na to miast fan tom
sy mu lu ją cy po ród, mo że wy ko ny wać
swo ją pra cę we dług 40 po ten cjal nych
sce na riu szy. Wszyst kie ak cje pro wa -
dzo ne przez stu den tów są re je stro wa ne
przez ka me ry, dzię ki cze mu po tem sa -
mi uczą cy się ma ją szan sę zo ba czyć
jak im po szło. Sy mu la cja me dycz na
to praw dzi wa re wo lu cja w dy dak ty ce
me dy cy ny.

Szy mon Ma ra szew ski

Wię cej fo to gra fii z CSM na str. 36

CSM, hol i sala dydaktyczna; obok te same pomieszczenia przed remontem
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na Dolnym Śląsku

Kosz mar II woj ny świa to wej to tal nie od -
mie nił Pol skę i jej miesz kań ców. Moż na
po wie dzieć, że pod czas woj ny upa dły
wszyst kie in sty tu cje rzą do we i po za rzą do -
we, po za ko ścio łem. Czę sto lu dzie, któ rym
uda ło się prze żyć wła śnie w re li gii szu ka -
li po mo cy i du cho wej opie ki. No wy po -
rządek, wpro wa dzo ny do na sze go kra ju
przez zwy cię ską Ar mię Czer wo ną na rzu -
cił swo je wła sne in sty tu cje na miej sce
starych. W po rząd ku tym nie by ło miej sca
na re li gię. Zwią zek Ra dziec ki, bę dą cy pro -
gra mo wo pań stwem ate istycz nym, wpro -
wa dził swo je re gu ły na wszyst kich zie -
miach za że la zną kur ty ną. Cho ciaż w tym
no wym po rząd ku nie by ło miej sca na re li -
gię, jesz cze przed 1950-tym ro kiem na te -
re nie ca łej Pol ski po wsta ło po nad 100 no -
wych ko ścio łów. Za koń czo ny względ nym
suk ce sem w 1949 ro ku Plan Trzy let ni
dźwi gnął Pol skę z ru in i po mógł usta bi li zo -
wać sy tu ację eko no micz ną wie lu oby wa te -

li. Już w 1950 ro ku ogło szo no ko lej ny wiel -
ki pro jekt – Plan Sze ścio let ni. Ten sku piać
się miał nie na od bu do wie go spo dar ki
lecz przede wszyst kim na prze my śle cięż -
kim. Cho ciaż cię żar dzia łań prze nie sio no
na in ny ob szar, da lej po wsta wa ły no we

ko ścio ły. W tym sa mym ro ku w Ło dzi ru -
szy ła bu do wa naj więk sze go ko ścio ła zbu -
do wa ne go od pod staw w cza sach sta li -
now skich – ko ścio ła św. Te re sy od Dzie -
ciąt ka Je zus. Na tak zwa nych Zie miach
Od zy ska nych na bu do wę ta kich świą tyń
trze ba by ło jesz cze po cze kać, po cząt ko wo
sku pia no się na od bu do wie sta rych, za byt -
ko wych. Fak tem nie za prze czal nym jest
jed nak wy jąt ko wa re li gij ność Po la ków
w tam tym okre sie. Świet nie od da je ten
nastrój An drzej Waj da w swo im fil mie
„Czło wie ku z Mar mu ru”, któ re go ak cja to -
czy się w la tach pięć dzie sią tych. Głów ny
bo ha ter, przo dow nik pra cy Ma te usz Bir kut
pod okiem ka mer Kro ni ki Fil mo wej ru sza

do po bi cia swo je go re kor du ukła da nia
cegieł na bu do wie. Przed za bra niem się
do pra cy, „na szczę ście” wy ko nu je znak
krzy ża! Nie jest to w smak ko mu ni -
stycznym dy gni ta rzom, jed nak Ma te usz
to pro sty ro bot nik „z lu du”. Waj da sta wia
tą sce ną re to rycz ne py ta nie: „Czy nie wol -
no bu do wać so cja li stycz nej oj czy zny
z bogiem na ustach?” Wy da je się, że ko ś -
cio ły po wsta wa ły w PRL nie ja ko za mil czą -
cym przy zwo le niem wła dzy...

Bu do wa no je czę sto „wspól no to wo”.
Wła snym sump tem, z cu dem po zy ska -
nych ma te ria łów, z po zwo le niem na bu do -
wę zdo by tym z wy jąt ko wym, gra ni czą cym
z zu chwa ło ścią upo rem i oku pio nym wie -
lo ma wy rze cze nia mi. Ko ścio ły ja kie po -
wsta ły w cza sach PRL są po mni ka mi
nie tyl ko wia ry, ale też si ły wo li i spo łecz nej
nie za leż no ści ich bu dow ni czych. W epo ce
lo tów w ko smos bu dyn ki te przyj mo wa ły
nie raz „ko smicz ną” for mę. W epo ce, któ ra
ar chi tek to nicz nie ko ja rzy się z sza rzy zną
i jed no staj no ścią, ko ścio ły się wy róż nia ły.
Bu do wa ne w oto cze niu osie dli z wiel kiej
pły ty od ci na ły się na ich tle sza lo ny mi for -
ma mi. Dla ar chi tek tów pro jek to wa nie ich
by ło nie ja ko dro gą uciecz ki od ze stan da -
ryzo wa ne go pro gra mu es te ty ki ta kie go
same go dla ca łe go kra ju. W naj bliż szych
nu me rach Bu dow nic twa Dol no ślą skie -
go przed sta wi my kil ka przy kła dów ta kich
obiek tów z Dol ne go Ślą ska. Opo wie my
o kon tek ście ich po wsta nia, spo tka my się
z au to ra mi ich pro jek tów oraz po zna my
hi sto rię bu du ją cych je lu dzi. 

Szy mon Ma ra szew ski

B U D O W N I C T W O   S A K R A L N E   N A   D O L N Y M
Ś L Ą S K U  P O  1 9 4 5  R O K U
część 1, wprowadzenie

Na Dolnym Śląsku nie brakuje pięknych kościołów. Wiele z nich jest zabytkami, niektóre jak na przykład rotunda
św. Gotarda w Strzelinie czy kościół św. Idziego we Wrocławiu zbudowane są w stylu romańskim i zaliczyć je można
do najstarszych kościołów w Polsce. Mamy jedyne w swoim rodzaju Kościoły Pokoju w Jaworze i w Świdnicy, oba
wpisane na listę dziedzictwa UNESCO. W kolejnych numerach Budownictwa Dolnośląskiego będziemy chcieli
przybliżyć Państwu kościoły, które są nieco zapomniane i niedoceniane, ale również wyjątkowe. Pisać będziemy
o świątyniach budowanych na Dolnym Śląsku po zakończeniu II wojny światowej.

Wrocław, kościół Ducha Świętego przy ulicy Bardzkiej (1974–81)
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Za kład w Ga ci

Za kład Go spo da ro wa nia Od pa da mi
Gać Sp. z o. o. po wstał na mo cy po ro zu -
mie nia w spra wie bu do wy wspól ne go
za kła du uty li za cji od pa dów, któ re za -
warły w 1995 ro ku gmi ny Mia sto Brzeg,
Brzeg, Lub sza, Mia sto Oła wa i Oła wa.
Roz po czę ta dwa la ta póź niej bu do wa
kosz to wa ła po nad 10 mi lio nów zło tych
i trwa ła rok. Przez ko lej ne la ta przed się -
bior stwo roz wi ja ło się roz bu do wu jąc in -
fra struk tu rę i po więk sza jąc swój park
ma szy no wy. Po wsta ły ha la przy jęć oraz
li nia sor to wa nia. 

Pod ko niec 2008 ro ku Zwią zek Mię -
dzyg min ny Ślę za -Oła wa zle cił opra co -
wa nie peł nej do ku men ta cji dla pro jek tu:
„Sys tem Go spo dar ki Od pa da mi Ślę za -
-Oła wa”. Do ku men ta cja ta by ła nie -
zbędna dla po zy ska nia fun du szy na ko -
lej ną roz bu do wę z Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko. Za kres
pla no wa nej in we sty cji obej mo wał po -
wsta nie no wej in sta la cji do prze twa rza -
nia od pa dów bio lo gicz nych (w pro ce sie
fer men ta cji i sta bi li za cji tle no wej) oraz
dwóch no wo cze snych li nii: sor to wa nia
i pro duk cji al ter na tyw ne go pa li wa RDF
(ang. Re fu se De ri ved Fu el – pa li wo z od -
pa dów). Rok póź niej przy stą pio no
do reali za cji I eta pu roz bu do wy. Za kład
na był wte dy (ja ko pierw szy w Pol sce)
dwa se pa ra to ry optycz no -pneu ma -
tyczne. Urzą dze nia ta kie słu żą do od -
dzie la nia od pa dów z two rzyw sztucz -
nych oraz pa pie ru. Na ta śmach prze -
noszą są od pa dy przez ob szar spe cjal -

nych czuj ni ków (pod czer wie ni, świa tła
wi dzial ne go a na wet rent ge now skich),
zdol nych do roz po zna nia wła ści wo ści

ta kich jak kształt, struk tu ra, ko lor, gę -
stość i wid mo. Ma te ria ły o wstęp nie
rozpo zna nych wła ści wo ściach są pneu -
ma tycz nie kie ro wa ne do spe cjal nych
dysz.

28 kwiet nia 2011 ro ku w War sza wie
za war to umo wę po mię dzy za kła dem
a Na ro do wym Fun du szem Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej o do -
fi nan so wa nie ca łe go pro jek tu z Fun du -
szu Spój no ści. Cał ko wi ty koszt rea li za -
cji pro jek tu wy niósł 129 598 907,66 zło -
tych brut to, co przy sto pie do fi nan so -
wania na po zio mie 69,88% da ło kwo tę
do fi nan so wa nia 61 707 562,49 zło -
tych. Spra wy na bra ły tem pa, w po ło -
wie 2011 ro ku przy stą pio no do prze -
targów. 

ZAKŁAD  GOSPODAROWANIA  ODPADAMI  W  GACI

Zakład Gospodarowania Odpadami Gać znajduje się pod Oławą. Zajmuje się odpadami produkowanymi przez
mieszkańców kilku gmin województw Dolnośląskiego oraz Opolskiego, w sumie 220 tysięcy ludzi. W tym roku mija
20 lat od rozpoczęcia działalności tego przedsiębiorstwa. Zakończona w 2015 roku rozbudowa uczyniła z ZGO Gać
jednym z najnowocześniejszych zakładów tego rodzaju w Polsce. Wyceniony na 100 milionów złotych projekt
rozbudowy sprawił, że znacznie zwiększyły się przetwórcze możliwości przedsiębiorstwa. Technologia przetwarzania
odpadów jaką dysponuje zakład, robi wrażenie.

Roz bu do wa

Ca ły pro jekt był po dzie lo ny na osiem
kon trak tów na za sa dzie „za pro jek tuj i bu -
duj”. Przy je go re ali za cji pra co wa ło sie -
dem firm, ale więk szość pra cy wy ko nał
WAR BUD. O tym, jak du ży był to pro -
jekt świad czy cho ciaż by to, że po je go
za koń cze niu in spek to rzy mu sie li spraw -
dzić w su mie 27 to mów do ku men ta cji
po wy ko naw czej. In ży nie rem kon trak tu
był An drzej Waw rzy niak. In spek to rem
nad zo ru in we stor skie go by ła pa ni Da nu -
ta Sze miel, któ ra za swo ją pra cę zo sta -
ła na gro dzo na ty tu łem In ży nie ra Ro ku
2015. Przy pra cach za an ga żo wa ne by ły
fir my nie tyl ko z Pol ski, ale i in nych kra -
jów. Na przy kład do ku men ta cja ha li sor -
tow ni przy je cha ła z Ru mu nii. Sa ma tech -
no lo gia sor to wa nia jest fran cu ska, za an -
ga żo wa ne by ły też fir my z Au strii i Nie -

Zakład Gospodarowania Odpadami w Gaci
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miec, a jed no z mie sza deł za in sta lo -
wanych w ko mo rze fer men ta cyj nej
przyje cha ło aż z Por tu ga lii (sam ele ment
ma 30 me trów dłu go ści). Ję zy kiem kon -
trak tu był ję zyk pol ski, ale na bu do wie
usły szeć moż na by ło in ne ję zy ki, co cza -
sa mi sta no wi ło pew ną ba rie rę w ko mu -
nika cji. 

Du żym wy zwa niem dla wszyst kich
było też to, że za kład mu siał funk cjo no -
wać pod czas prac bu dow la nych. Pra ca
w ZGO po dzie lo na jest na dwie zmia ny,
z któ rych dru ga jest tro chę mniej in ten -
syw na. Z te go po wo du du że be to no wa -
nia oraz głów ne do sta wy od by wa ły się
po po łu dnia mi. Na te ren przed się bior -
stwa pro wa dzi dość wą ska dro ga, więc
czę sto na wjeź dzie two rzy ły się kor ki.
Po za ma te ria ła mi i trans por ta mi wszyst -
kich wy ko naw ców, na swo ją ko lej wjaz du
cze ka ły też od pa dy. Wszyst kie prze łą -
cze nia moż na by ło wy ko ny wać tyl ko
w week en dy al bo no cą, je śli zda rzy ła się
awa ria, to ca ły za kład stał. Nic dziw ne go,
że w ta kim ty glu lu dzi oraz firm at mos fe -
ra na bu dowie cza sa mi by wa ła dość
gęsta. Na szczę ście pra ce uda ło się
szczę śli wie za koń czyć i w 2015 ro ku
Zakład Go s podar ki Od pa da mi za czął
nowy roz dział w swo jej hi sto rii. Dzię ki re -
ali za cji pro jek tu za kład znacz nie zre du -
kował ilość skła do wa nych od pa dów oraz
zwięk szył ilość od zy ski wa nia od pa dów
i uty li za cji ich in ny mi me to da mi niż skła -
do wa nie.

No wo cze sna go spo dar ka od pa da mi

W za kła dzie pra cu je w su mie 150 osób.
Po dzie lo ny jest na dwie czę ści – w jed nej
od pa dy prze twa rza ne są me cha nicz nie,
w dru giej bio lo gicz nie. Przy wjeź dzie
na teren za kła du wszyst kie sa mo cho dy
są ważo ne brut to, aby przy zwa że niu net -
to na wy jeź dzie moż na by ło okre ślić ilość
przy wie zio nych od pa dów. Przy oka zji wa -
że nia brut to zgła sza ny jest ro dzaj od pa -
dów, aby po tem skie ro wać je w od po -
wiednie miej sce. 

Od pa dy zmie sza ne wę dru ją do sor -
towni. Wstęp nie pod da wa ne są sor to wa -
niu ręcz ne mu pod czas któ re go od dzie la
się szkło, oraz od pa dy wiel ko ga ba ry to we,
mo gą ce za blo ko wać ta śmę. Wę dru ją one
do spe cjal nych po jem ni ków, a resz ta od -
pa dów prze no szo na jest na ob ro to we si -
ta dzie lą ce je na trzy róż ne frak cje, w za -
leż no ści od roz mia ru. Na stęp nie w za leż -
no ści od frak cji tra fia ją na miej sce skła do -
wania, do pro ce su fer men ta cji lub do ko -
lej nych se pa ra to rów. Se pa ra to ry od dzie -
lają me ta le nie że la zne, me ta le że la zne,
oraz pla stik. Resz ta jest pra so wa na w pra -
sie i tra fia do in sta la cji pro du ku ją cej pa li -
wo RDF. Od pa dy są roz drab nia ne, zno wu
wy dzie la się z nich me ta le, a po tem zno -
wu roz drab nia ne. W ten spo sób po wsta je
al ter na tyw ne pa li wo, któ re ZGO prze z -
nacza na sprze daż. Ma te riał ta ki sto so -
wa ny jest na przy kład w ce men tow -
niach do opa la nia pie ców ce men to wych.

Wszyst kie od zy ska ne su row ce wtór ne
są sprze da wa ne.

Od pa dy bio de gra do wal ne oraz frak cja
bio de gra do wal na z sor tow ni tra fia ją do
prze twa rza nia bio lo gicz ne go. Przed pod da -
niem fer men ta cji na le ży je przy go to wać.
Tu taj też za in sta lo wa ne są dwa se pa ra to ry:
ba li stycz ny oraz si to ba tu to we. Na pierw -
szym wy dzie la ny jest ba last, czy li czę ści
twar de (ka mie nie, szkło) mo gą ce prze szka-
dzać w pro ce sie fer men ta cji. Na stęp nie
wydzie la na jest naj drob niej sza frak cja
0–15 mi li me trów, w któ rej, zwłasz cza w okre -
sie zi mo wym, mo że znaj do wać się po piół,
któ ry rów nież prze szka dza w fer men ta cji.
Na stęp nie od pa dy tra fia ją do bok su ma ga -
zy nu ją ce go, gdzie do da wa ny jest do nich
ma te riał struk tu ry zu ją cy, a da lej do fer men -
ta cji. Od by wa się ona w dwóch ko mo rach
o łącz nej ob ję to ści 3000 me trów sze ścien -
nych. Pa nu je w nich tem pe ra tu ra 53 stop -
ni Cel sju sza. Spe cjal ne mie sza dła ujed -
noli ca ją ma sę i usu wa ją z niej ga zy. Ca ły
pro ces fer men ta cji trwa oko ło 3 ty go dni.
W pro  ce sie fer men ta cji po wsta je me tan,
któ ry spa la ny jest w agre ga tach ko ge ne ra -
cyj nych pro du ku jąc ener gię elek trycz ną
i ciepl ną na po trze by za kła du. Nad wyż ki
ener gii są przez ZGO sprze da wa ne. Cie ka -
wost ką jest to, że w za kła dach w Ga ci pro -
du ku je się nie tyl ko cie pło, ale i zim no. Za-
sto so wa no w nich po raz pierw szy w Eu ro -
pie chło dziar ki bro mo li to we, któ re z go rą cej
wo dy wy twa rza nej w agre ga tach ko ge ne -
racyj nych wy twa rza ją wo dę lo do wą, któ ra
zasi la kli ma ty za to ry. Dzię ki te mu ZGO
nie mu si ko rzy stać z ze wnętrz nych źró deł
chłodu ta kich jak nie bez piecz ny amo niak.

Dy rek cja za kła du pla nu je ko lej ne mo -
der ni za cje. Już te raz re ali zo wa ny jest pro -
jekt do fi nan so wa ny przez Re gio nal ny Pro -
gram Ope ra cyj ny Wo je wódz twa Dol no ślą -
skie go, dzię ki któ re mu ZGO na bę dzie no -
we ma szy ny, zbu du je ma ga zy ny, w tym
dla bio ga zu oraz pa li wa RDF. Wy ko na na
zo sta nie też li nia do czysz cze nia bio od pa -
dów przed skie ro wa niem ich do fer men ta -
cji. Trwa ją też przy go to wa nia ko lej nych
wnio sków o do fi nan so wa nie z Pro gra mu
Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko.

Szy mon Ma ra szew ski

ZGO Gać, linia produkcyjna
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Pod sta wo we py ta nie, któ re za dać na le -
ży roz po czy na jąc roz wa ża nia na te mat
for ma cji sty lo wej okre ślo nej mia nem „kla -
sy cy zmu” do ty czyć mu si po ję cia „kla -
sycz ny”. W wy pad ku ar chi tek tu ry styl
klasycz ny to styl zwią za ny z uzna ny mi
już wcze śniej war to ścia mi. W wy pad ku
Eu ro py XVIII i XIX wie ku, kie dy styl kla -
sycy stycz ny w Eu ro pie się roz wi jał cho -
dzi o war to ści re pre zen to wa ne przez
archi tek tu rę an tycz ną – do kład niej ar -
chitek turę sta ro żyt nej Gre cji i Rzy mu.
Jest oczy wi ste, że stu dio wa nie an tycz -
nej spu ści zny ni gdy w Eu ro pie nie zo sta -
ło prze rwa ne, ani w okre sie śre dnio wie -
cza, ani póź niej, w okre sie re ne san su,
kie dy an tyk się od ra dzał i ba ro ku. Jed nak
do pie ro od by te w XVIII wie ku po dró że
fran cu skich ar ty stów do Rzy mu stwo rzy -
ły praw dzi we pod sta wy sty lu okre ślo ne -
go mia nem „kla sy cy zmu”. Za owo co wa ło
to pro jek ta mi na śla du ją cy mi rzym skie
budow le i gma chy pu blicz ne, dla któ rych
in spi ra cje sta no wi ły przed sta wia ją ce ru -
iny Rzy mu ry sun ki Gio van nie go Pi ra ne -
sie go (1620–1778). Ogrom ną ro lę ode -
gra ło je go dzie ło za ty tu ło wa ne Pri ma Par -
te di Ar chi tet tu re e Pro spet ti ve – zbiór
rysun ków an tycz nych ru in, dzie ło wie lo -
krot nie re pro du ko wa ne, do dziś jed na
z naj po pu lar niej szych pa mią tek z po dró -
ży do wiecz ne go mia sta. 

Za in te re so wa nie sztu ką an tycz ną mia -
ło też swo je dru gie ob li cze zwró co ne
w stro nę sztu ki an tycz nej Gre cji, za ini -
cjowa ne przez nie miec kie go uczo ne go
Jo han na Jo achi ma Winc kel man na i Fran -
cu za Marc -An to ineʼa Lau gier. Po za oczy -
wi stą dla ta kich hi sto rycz nych za in te re so -
wań ar che olo gią, źró dłem in spi ra cji eu ro -
pej skie go kla sy cy zmu był też ro dzą cy się
w An glii kie ru nek ar ty stycz ny zwa ny pic -
tu re sque, zwią za ny z po zna wa niem nie
tyl ko an tycz nych za byt ków, ale i cu dów
na tu ry, tak że po za Wło cha mi, szcze gól -
nie w An glii i Szko cji. Zdo by wa ne przez
ar ty stów i ich klien tów ar ty stycz ne do -

świad cze nie w bez po śred nim do zna wa -
niu pięk na wy two rów daw nych cy wi li za cji
i pięk na bo skie go dzie ła na tu ry, wzbo ga -
co ne zo sta ło przez dy stans wy ni ka ją cy
z kul tu ry oświe ce nia i kry tycz ny sto su nek
do hi sto rii. Mo że dla te go obok bu dow li
ide al nych na ry sun kach an giel skich ar chi -
tek tów ta kich jak Sir Wil liam Cham bers,
Ro bert Adam i Sir John So ane za czę ły
po ja wiać się ru iny. 

AN GLIA

Za przed sta wi cie li doj rza łe go an giel skie -
go kla sy cy zmu uwa ża my two rzą cych
w XVIII wie ku ar chi tek tów Wil lia ma Ken -
ta (1685–1748) i Ro ber ta Ada ma (1728–
–92). Wznie sio ny w la tach trzy dzie stych
XVIII wie ku przez Wil lia ma Ken ta pa łac
Hol kham Hall mo że być ty po wym dla
okre su kla sy cy zmu przy kła dem po łą -
czenia idei rzym skiej wil li z ga le rią sztu -
ki. W ta kiej wil li w osiem na sto wiecz nej
An glii jej miesz ka niec miał wieść ży cie
na wzór Pli niu sza Młod sze go, któ ry spę -
dzał czas w wil li po za mia stem ko lek cjo -
nu jąc książ ki i dzie ła sztu ki, po lu jąc i udo -
sko na la jąc me to dy upra wy zie mi w swo -
im la ty fun dium. 

Po ko le nie póź niej niż Wil liam Kent two -
rzył w An glii Ro bert Adam. Za pro jek to -
wa ny przez nie go pa łac Ke dle ston Hall
od wo łu je się do pro jek tów wło skie go ar -
chi tek ta do by re ne san su – An drea Pal la -
dia. Kom po zy cja fa sa dy pa ła cu na wią -
zuje do Łu ku Kon stan ty na w Rzy mie, nie -
zwy kły hall oto czo ny ko rync ki mi ko lum -
nami jest bez po śred nim na śla dow nic -
twem rzym skiej świą ty ni, a sa lon na kry -
ty ko pu łą przy po mi na for mą rzym ski
Pante on. Ta kie kla sy cy stycz ne ce chy
archi tek tu ry Ada ma by ły zu peł nie oczy -
wiste wo bec fak tu od by cia przez nie go
po dró ży do Włoch i oso bi stej zna jo mo ści
z Gio van nim Pi ra ne sim.

Naj pięk niej sze wnę trza pro jek tu Ada -
ma znaj du ją się jed nak w Sy on Ho use,
śre dnio wiecz nej bu dow li prze bu do wa -
nej przez nie go w la tach 1762–69. Ar chi -
tekt zre ali zo wał tam ży cze nie fun da to ra
by: „ca łość zo sta ła wy ko na na wy łącz nie
w sty lu an tycz nym” wy ko rzy stu jąc dwa -
naście wy do by tych z Ty bru rzym skich
kolumn i uzu peł nia jąc je ka pi te la mi
własne go pro jek tu in spi ro wa ny mi ateń -
skim Erech te jo nem. Ta kie sym bo licz ne
po łą cze nie ele men tów rzym skich i grec -
kich świet nie tłu ma czy idee wy zna wa ne

ARCHITEKTURA KLASYCYZMU

Panteon w Rzymie, grafika Giovanniego Piranesiego
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przez ar ty stę koń ca wie ku XVIII. Naj więk -
szym jed nak osią gnię ciem Ada ma jest
Sto we Ho use (1771), któ re go po łu dnio wa
fa sa da z por ty kiem wspar tym na sze ściu
ko rync kich ko lum nach mo że być uzna -
wa na za wzór mo nu men tal nej ar chi tek tu -
ry obo wią zu ją cy od po cząt ku XIX wie ku
aż do lat dwu dzie stych XX wie ku w ca łej
Eu ro pie. 

Ar chi tek tu ra an giel skie go kla sy cy -
zmu upo wszech ni ła się tak że w bu dow -
nic twie ka mie nic. Przy kła dem te go jest,
wzo ro wa ny nie co na XVII -wiecz nym fran -
cu skim ba ro ku, za opa trzo ny w po tęż ne
bo nio wa ne co ko ły, ko rync kie ko lum ny
i pi la stry Som mer set Ho use w Lon dy nie
(1776–96) au tor stwa Wil lia ma Cham ber -
sa (1723–96).

No wy nurt pu ry stycz ne go kla sy cy zmu,
w któ rym pro sta, kla sycz na bry ła gra du -
żo więk szą ro lę niż wy szu ka na de ko -
racja, stwo rzył John So ane (1752–1837)
w na kry tym szkla ną ko pu łą Bank of En g -
land (1798–99). W re ali za cji tej ar chi tekt,
wy kształ co ny rów nież na wło skim an ty ku,
stwo rzył „ar chi tek tu rę uwol nio ną z pęt”,
w któ rej pro sta for ma i „ta jem ni cze świa t -
ło” na bra ły nie zwy kle po etyc kie go cha -
rak te ru. W za cho wa nym, w prze ci wień -
stwie do in nych je go dzieł, do mu wła s -
nym ar chi tek ta, wi dać fa scy na cję an ty -
kiem, ale gra świa teł i mi ja nie się po zio -

mów po miesz czeń two rzą zu peł nie no -
we, nie zna ne do tąd mo ty wy, kon tek sty
i prze strze nie. 

Ta kie no we prze strze nie two rzy rów -
nież an giel ska urba ni sty ka okre su kla sy -
cy zmu. W daw nym rzym skim uzdro wi sku
Bath, od da lo nym oko ło 200 km od Lon -
dy nu, a mi mo to ulu bio nym let ni sku lon -
dyń skiej ary sto kra cji, John Wo od (1704–
–54) stwo rzył w la tach 1729–36 Qu eens
Squ are. Po raz pierw szy w eu ro pej skiej
urba ni sty ce za sto so wał tam roz wią za nie,
w któ rym bu dyn ki o łu ko wa tych, ko lum -
no wych fa sa dach ota cza ją wspa nia łe,
roman tycz ne par ki two rząc se kwen cję
wnętrz urba ni stycz nych zwa nych Roy al
Fo rum, Grand Cir cus, Im pe rial Gym -
nasium. Dzie ło kon ty nu ował je go syn,
rów nież John, w la tach 1769–75, two rząc
naj bar dziej mo że zna ne z an giel skich
pół ko li stych za ło żeń – Roy al Cre scent.

FRAN CJA

Nie co tyl ko in ny cha rak ter od an giel -
skiego miał kla sy cyzm we Fran cji. Kla -
sycyzm fran cu ski wy da je się bar dziej
tradycyj ny niż an giel ski. Tak moż na by
po  wie dzieć w od nie sie niu do cza sów
Ludwika XV, dla któ re go two rzył Ja cqu es -
-An ge Ga briel (1698–1782). Naj bar dziej
zna ne je go dzie ło, Pe tit Tria non, to przy -

kład nie zwy kłe go wy wa że nia pio no -
wych i po zio mych li nii, na któ re na ło żo -
ne są mo ty wy de ko ra cyj ne (ko rync kie
kolum ny) i ba ro ko we jesz cze ba lu stra dy.
To ma ła, in tym na re zy den cja kró la i je go
me tre sy, o cał ko wi cie od mien nym cha -
rak te rze niż Wer sal Lu dwi ka XIV. Ba ro ko -
wy ogród ota cza ją cy Pe tit Tria non zo stał
prze kształ co ny, na ży cze nie żo ny Lu dwi -
ka XVI, Ma rii An to ni ny, w nie re gu lar ne
par ko we za ło że nie ro man tycz ne w gu ście
an giel skim. Ten sam Ga briel był tak że
pro jek tan tem sztyw ne go i mo nu men tal -
ne go Pla ce de la Con cor de w Pa ry żu
(1753–75), zde cy do wa nie róż nią ce go się
od an giel skie go Bath. Fran cu ska su ro -
wość mia ła swo je pod sta wy teo re tycz ne.
Głów nym ide olo giem ar chi tek tu ry fran cu -
skie go kla sy cy zmu był bo wiem Marc -
-Anto ine Lau gier, jed no cze śnie zwo len nik
na tu ry i grec kie go sty lu do ryc kie go. 

Fran cu zi ma ją też swój wła sny Pan -
teon. Jest nim wznie sio ny przez Ja cqu -
esʼa Ger ma inʼa So uf flo ta (1713–80) pa -
ryski ko ściół Sa int Ge ne vie ve, pa tron ki
Pa ry ża, któ ry zgod nie z in ten cją fun -
datorów ry wa li zo wać miał z ba zy li ką
św. Pio tra w Rzy mie i ka te drą św. Paw ła
w Lon dy nie. Fran cu ski kla sy cyzm re pre -
zen tu je tak że in na zna ko mi ta bu dow la
pu blicz na – wznie sio ny przez Vic to ra
Louisa (1731–1800) w la tach 1772–80
te atr w Bor de aux – oto czo ny ko rync ką
ko lum na dą, ze wspa nia łym we sty bu -
lem i klat ką scho do wą. Te atr ten sta no wił
je den z naj waż niej szych wzor ców dla
archi tek tu ry pu blicz nej w ca łej Eu ro pie.
Sła wa Vic to ra Lo uisa spra wi ła, że król
Sta ni sław Au gust Po nia tow ski pró bo -
wał za trud nić go do prze bu do wy wnętrz
zam ku kró lew skie go w War sza wie. 

Naj bar dziej jed nak zna czą cy mi dla po -
wsta nia no wej ar chi tek tu ry, opar tej moc -
niej na idei prze strze ni niż de ko ra cji by li
dwaj fran cu scy kla sy cy ści nur tu awan gar -
do we go, Étien ne -Lo uis Bo ullée (1728–
–99) i Clau de -Ni co las Le do ux (1735–
–1806). Pierw szy z ar chi tek tów two rzył
pro jek ty mo nu men tal nych bu dow li pu -
blicz nych (mu zea, bi blio te ki, wie że bram -
ne, a na wet pi ra mi dy). Bu dow le, któ rych

Anglia, Holkham Hall
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for ma opar ta by ła na pod sta wo wych bry -
łach geo me trycz nych, tak że ku li, mia ły
zmie niać świat i du sze za miesz ku ją cych
go lu dzi. Pro jek ty te ni gdy nie zo sta ły zre -
ali zo wa ne, choć ich wpływ na ar chi tek -
turę awan gar do wą XX -wiecz ne go fu tu -
ryzmu, a na wet na ar chi tek tu rę naj now -
szą wy da je się bez spor ny. 

In ny był los pro jek tów Clau deʼa -Ni co la -
sa Le do ux, ostat nie go wiel kie go ar chi -
tek ta przed re wo lu cyj nej Fran cji. Zre ali -
zo wa ne zo sta ły te atr w Be sançon i sa li ny
w Arc -et -Se nans. W zbu do wa nej w la -
tach 1784–97 we dług je go pro jek tu pa -
ryskiej ro gat ce po łą czył kla sycz ny mo tyw
pan te onu z awan gar do wą in ter pre ta cją
zge ome try zo wa ne go de ta lu. Ory gi nal ne
by ło tak że ople ce nie nad wie szo nej pod -
sta wy ko pu ły zdwo jo ny mi ko lum na mi,
za któ ry mi ukry ta jest nie spo dzian ka
– dru ga „war stwa” bu dyn ku z okna mi.
Jesz cze dziw niej szy wy da je się por tyk
do mu dla dy rek to ra sa lin, w któ rym ko -
lum ny po dzie lo no geo me trycz ny mi, „pro-
to ku bi stycz ny mi” kloc ka mi. Clau de -Ni co -
las Le do ux wy ko nał tak że pro jekt uto -
pijne go mia sta Chaux, za pew nia ją ce go
bło go stan je go miesz kań com. W cen -
trum mia sta za pro jek to wał owal ny plac
oto czo ny szpa le ra mi drzew i nie zwy kły mi
bu dow la mi. By ły tam Świą ty nia Mi ło ści,
Dom Przy spo so bie nia Sek su al ne go, Azyl

Szczę ścia dla szes na stu ro dzin, Świą ty -
nia Pa mię ci oraz ko ściół bez okien. Pro -
jekt, opu bli ko wa ny w 1804 ro ku, ar chi tekt
za de dy ko wał ca ro wi Alek san dro wi I. 

NIEM CY

W po dzie lo nych na wie le osob nych kró -
lestw i księstw Niem czech naj waż niej szą
ro lę we wpro wa dza niu no wych, zro dzo -
nych we Fran cji i An glii, idei kla sy cy zmu
gra ły Pru sy, rzą dzo ne przez przy ja cie la
Vol ta irʼa, po słu gu ją ce go się na co dzień

ję zy kiem fran cu skim Fry de ry ka II Ho hen -
zol ler na zwa ne go Wiel kim. Fry de ryk ja ko
wiel ki pro pa ga tor oświe co ne go ab so lu -
tyzmu pra gnął no wą sza tę nadać na po -
czą tek sto li cy, stąd w Ber li nie przy Fo rum
Fri de ri cia num po wstał po 1740 ro ku
gmach ope ry au tor stwa Geo r ga We nze -
slau sa von Kno bels dorf fa (1699–1753)
in spi ro wa ny naj now szą ar chi tek tu ra an -
giel ską. We dług pro jek tu te go sa me go
ar chi tek ta w la tach 1747–48 wznie sio -
no ka to lic ki ko ściół św. Ja dwi gi przy kry -
ty kopu łą na wią zu ją cą do rzym skie go
Pante onu.

Wiel kie za ło że nie z kla sy cy stycz nym
pa ła cem w oto cze niu an giel skie go par ku
kra jo bra zo we go wy peł nio ne go sym bo -
licz ny mi bu dow la mi (grób Ro us se au)
powsta ło tak że w Wörlitz, w do brach po -
dró żu ją ce go do Włoch Fran cisz ka von
An halt -Des sau. In spi ro wa ny za byt ka mi
po zna ny mi pod czas wło skie go Grand
Tour ksią żę na ka zał swo je mu ar chi tek -
towi Frie dri cho wi Wil hel mo wi von Erd -
man ns dorff (1731–1800) sko pio wać
w swo im ogro dzie wil lę spod Ne apo lu. 

Wy mie nia jąc naj waż niej sze za byt ki
nie miec kie go kla sy cy zmu nie moż na po -
mi nąć bu dow li z cza sów na stęp cy Fry de -
ry ka II – Fry de ry ka Wil hel ma II, kie dy
dzia ła li po wo ła ni przez nie go ar chi tek ci,
wspo mnia ny już Er man ns dorff oraz Karl
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Francja, Paryż, Panteon

Francja, Arc-et-Senans, dom dyrektora salin
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Got thard Lan ghans (1732–1808) i Da vid
Gil ly (1748–1808). Z po wsta łych wte dy
bu dow li wy mie nić na le ży Bra mę Bran -
den bur ską – za mknię cie naj waż niej szej
ber liń skiej alei Unter den Lin den. Wznie -
sio no ją w czy stym grec kim sty lu do ryc -
kim we dług pro jek tu Lan ghan sa w la -
tach 1789–94.

Do naj waż niej szych cen trów nie -
mieckie go kla sy cy zmu prze ło mu XVIII
i XIX wie ku na le ży za li czyć tak że We i -
mar, mia sto w któ rym miesz kał Jo hann
Wol fgang Go ethe, zwo len nik jed no -
cześnie śre dnio wie cza i an ty ku, jed na
z naj waż niej szych po sta ci eu ro pej skiej
kul tu ry owe go cza su. To on był in spi ra -
torem prze bu do wy zam ku w We ima rze
w du chu neo kla sy cy zmu. 

Wspa nia łe kla sy cy stycz ne bu dow le
po wsta ły rów nież na Ślą sku, bę dą cym
w tym cza sie czę ścią Prus. W po bli żu
Wro cła wia znaj du ją się dwie naj waż niej -
sze z nich, nie wiel kie, lecz nie zwy kle wy -
szu ka ne sty lo wo pa ła ce w Sa mo two rze
i Mi ro sła wi cach. We Wro cła wiu na uwa -
gę za słu gu je pa łac ro dzi ny Wal len berg -
-Pa chal lych, wznie sio ny we dług pro jek -
tu wspo mnia ne go już Kar la Got thar da
Lan ghan sa. W Brze gu Dol nym po wsta -
ło wów czas mau zo leum pru skie go mi -
nistra do spraw Ślą ska, Kar la von Hoy ma,
au to rem pro jek tu był Da vid Gil ly. War to
wspo mnieć też ma ło zna ny pa łac w Szy -
ma no wie w po wie cie świd nic kim. Wro c -

ław i in ne więk sze ślą skie mia sta
(na przy kład Gło gów) wy peł niać się za -
czę ły zgod ny mi z gu stem epo ki no wy mi
ka mie ni ca mi. Ich kla sy cy stycz na de ko -
ra cja z mo ty wem war ko cza, bę dą ca
odmia ną eu ro pej skie go sty lu zwa ne go
em pi rem (od in spi ra cji sty lem ce sa rza
Na po le ona), do sta ła re gio nal ną na zwę
„Zop fstil”. 

RO SJA I STA NY ZJED NO CZO NE

Ar chi tek tu ra kla sy cy stycz na peł ni ła
szcze gól nie waż ną ro lę ja ko je den z ele -
men tów pro pa gan dy od ro dze nia pań -

stwo wo ści tak że w dwóch in nych kra jach,
któ re w koń cu XVIII wie ku prze cho dzi ły
po tęż ne prze mia ny po li tycz ne i spo łecz -
ne – w Ro sji i w Sta nach Zjed no czo nych. 

Po mni kiem ro syj skiej po tę gi i eks pan -
sji w stro nę Bał ty ku po zwy cię stwie nad
Szwe cją był Pe ters burg, za ło żo ny przez
ca ra Pio tra Wiel kie go w 1703 ro ku, czy li
w cza sie ro dze nia się w Eu ro pie Za -
chodniej sty lu kla sy cy zmu. Je że li pierw -
sze mo nu men tal ne dzie ła wzno szo ne
tu przez wło skie go ar chi tek ta Fran ce sco
Ra strel li (1700–71) uznać moż na za ro ko -
ko we – pa łac w Car skim Sio le (1749–56)
i Pa łac Zi mo wy (1754–62), to bu dow le
po wsta łe w cza sach pa no wa nia Ka ta -
rzyny Wiel kiej no si ły już zna mio na kla -
sycy zmu. Przy kła dem te go mo że być
gmach Aka de mii Sztuk Pięk nych wznie -
sio ny we dług pro jek tu Ja cqu es-François
Blon de la (1705–74) pod kie run kiem je go
sio strzeń ca Val li na de la Mo the (1729–
–1800). Dzie łem Val li na de la Mo the
jest tak że, wznie sio ny w la tach 1764–67,
Sta ry Er mi taż. 

Jed nak praw dzi wym kla sy cy stycz nym

kon cep tem by ła prze bu do wa pe ters bur -
skiej Wy spy Wa sy la pro wa dzo na w la -
tach 1783–89 we dług pro jek tu wło skie go
ar chi tek ta Gia co mo Qu aren ghi (1744–
–1817). Prze bu do wę kon ty nu ował w la -
tach 1805–13 fran cu ski ar chi tekt Je an -

Polska, pałac w Samotworze
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Stany Zjednoczone, Monticello, dom Thomasa Jeffersona

Fo
t. 

YF
12

s 
ht

pp
//c

om
oc

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg



Budownictwo Dolnośląskie nr 2/2018 (27) 25
historia architektury

-François Tho mas de Tho mon (1760–
1813), któ re go au tor stwa jest naj waż niej -
szy bu dy nek w tej czę ści mia sta – No wa
Gieł da. Przed jej mo nu men tal nym i jed no -
cze śnie przez swo ją zge ome try zo wa ną
for mę awan gar do wym por ty kiem usta -
wio no – to co dla ar chi tek to nicz nej pro pa -
gan dy naj waż niej sze – ko lum ny sym bo -
li zu ją ce rze ki Ro sji: Woł gę, Dniepr, Ne wę
i Woł chow – na wią zu jąc w pew nym sen -
sie do po wsta łej w XVII wie ku Fon tan -
ny Czte rech Rzek na rzym skim Piaz za
Na vo na. 

Kla sy cyzm był tak że sty lem po wsta ją -
cych wów czas ja ko nie pod le głe pań stwo
Sta nów Zjed no czo nych. Styl ten na brał
ran gi dzię ki dzie łom Tho ma sa Jef fer so na
(1743–1826), mę ża sta nu, pi sa rza, praw -
ni ka, pe da go ga i ar chi tek ta ama to ra,
zafa scy no wa ne go fran cu skim kla sy cy -
zmem, z któ rym za po znał się peł niąc
funk cję am ba sa do ra w tym kra ju. Do je -
go naj bar dziej zna nych je go dzieł na le ży
dom wła sny w Mon ti cel lo pod Char lot -
tesvil le oraz po wsta ły w la tach 1817–26
gmach bi blio te ki Uni wer sy te tu Sta nu
Wirgi nia.

Dzie łem kla sy cy stycz nym jest rów nież
sym bol ame ry kań skiej nie pod le gło ści,
powsta ły w la tach 1792–1827 Ka pi tol.
Bu dow la jest dzie łem wie lu ar chi tek tów,
osta tecz nie ukoń czo na zo sta ła przez
Ben ja mi na La tro be (1764–1820), przy -
by łe go z hrab stwa York shi re w An glii,
pierw sze go ame ry kań skie go za wo do -
wego ar chi tek ta. Ka pi tol, bę dą cy po łą -
cze niem Pan te onu z ko pu łą ba zy li ki
św. Pio tra w Rzy mie, jest wspa nia łym
przy kła dem spo so bu w ja ki w epo ce kla -
sy cy zmu hi sto ria two rzy ła fun da ment
pod no wo cze sne pań stwo. 

POL SKA

Naj więk szym pro pa ga to rem kla sy cy zmu
na zie miach pol skich był król Sta ni sław
Au gust Po nia tow ski. Za ko cha ny w kul tu -
rze fran cu skiej pró bo wał spro wa dzić
do War sza wy fran cu skie go ar chi tek ta Vic -
to ra Lo uisa, twór cę ope ry w Bor de aux,
któ ry wy ko nał, nie zre ali zo wa ne nie ste ty,

wspa nia łe pro jek ty prze bu do wy zam ku
kró lew skie go. Uda ło się na to miast po -
zyskać kró lo wi Wło cha Do mi ni ka Mer li -
nie go (1731–97), Niem ca Ja na Chri stia -
na Kam set ze ra (1735–95) i po cho -
dzącego z Dre zna Szy mo na Bo gu mi ła
Zuga (1735–1807). 

Dwaj pierw si dzia ła li w du chu kla sy -
cyzmu fran cu skie go, cze go przy kła dem
jest wznie sio ny przez Mer li nie go w la tach
1775–95 Pa łac na Wo dzie w war szaw -
skich Ła zien kach, przy po mi na ją cy wy wa -
że niem ele men tów wer ty kal nych i ho ry -
zon tal nych wspo mnia ny już Pe tit Tria non
w Wer sa lu. Wnę trze tej har mo nij nej
budow li wy peł nia za pro jek to wa na przez
Kam set ze ra sa la ba lo wa, a pa ła co wi
towa rzy szy wznie sio ny rów nież przez
Kamset ze ra w la tach 1790–91 am fi te atr. 

In ną ten den cją tej epo ki na zie miach
pol skich by ło prze kształ ca nie daw nych,
skrom niej szych dwo rów w pa ła ce z roz -
bu do wa ny mi skrzy dła mi bocz ny mi ota -
cza ją cy mi fron to wy dzie dzi niec. Tu za naj -
lep sze przy kła dy te go ty pu dzia łań uznać
na le ży po cho dzą ce z koń ca XVIII wie ku
pa ła ce w Lu bo stro niu i Śmie ło wie. 

Mo że naj bar dziej awan gar do wym
z archi tek tów pol skie go kla sy cy zmu był
Szymon Bo gu mił Zug. Z któ re go dzieł
przy naj mniej jed no, po wsta ły w la tach
1777–81 ko ściół ewan ge lic ko -au gs -

burski św. Trój cy w War sza wie, uznać
mo że my za re ali za cję bli ską awan gar -
dzie fran cu skiej te go cza su. Szy mon
Bogu mił Zug pro jek to wał rów nież dla
polskiej ary sto kra cji mod ne an giel skie
ogro dy. Dla Iza be li Czar to ry skiej za pro -
jek to wał ogród w Po wąz kach, dla Iza -
beli Lu bo mir skiej stwo rzył pa łac i park
w Na to li nie, a dla He le ny z Prze ździec -
kich Ra dzi wił ło wej Ar ka dię w Nie bo ro wie
– park z akwe duk tem, grec kim łu kiem,
Przy byt kiem Ar cy ka pła na, Dom kiem
Gotyc kim, Wy spą Ro us se au i joń ska
świą ty nią Dia ny. 

Wspo mnieć też na le ży o re zy den cji ro -
du Czar to ry skich w Pu ła wach z pa ła cem -
wil lą wznie sio nym przez Chri stia na Pio tra
Aigne ra (1756–1841), oto czo nym za ło -
żo nym przez an giel skich ogrod ni ków
parkiem. W koń cu XVIII wie ku za czę ły
tu po wsta wać ma low ni cze bu dow le ogro -
do we, mię dzy in ny mi zwia stu ją cy no wą
epo kę ro man tycz ne go za in te re so wa -
nia śre dnio wie czem „do mek go tyc ki”, ale
i wzo ro wa na na świą ty ni We sty w Ti vo li
świą ty nia Sy bil li i pa wi lon chiń ski. Park
w Pu ła wach jest też świet nym ob ra zem
prze mia ny idei fa scy na cji hi sto rią, w któ -
rej do mi nu je sta ro żyt ność, w fa scy na cję
hi sto rią, w któ rej rów nie waż ną ro lę od -
grywa śre dnio wie cze. 

Ra fał Ey sy montt
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Sta ro żyt ny ro do wód wro cław skich
ży dów

Pierw si ży dzi po ja wi li się we Wro cła wiu
naj praw do po dob niej już w X wie ku.
Wspo mi nał o nich cze ski kro ni karz
Kosmas w kon tek ście kru cja ty z 1096 ro -
ku pi sząc, iż w jej efek cie wie lu ży dów
zbie gło z Pra gi do Wro cła wia. Do wo dem
na wcze sną obec ność tej gru py wy z -
nanio wej są in for ma cje o wy ku pie niu
przez Pio tra Wło sto wi ca wsi Ty niec Ma ły
od ży dow skie go wła ści cie la, a tak że naj -
star sza za cho wa na na zie miach pol skich
ma ce wa rab bie go Aaro na z 1177 ro ku
oraz na gro bek Da wi da z 1203 ro ku, któ -
ry znaj do wał się na naj star szym cmen -
tarzu ży dow skim ulo ko wa nym nie gdyś
w po bli żu Bra my Oław skiej po za mu ra mi
miej ski mi (te ren po da ro wał ży dom ksią -
żę wro cław ski).

Z 1203 ro ku po cho dzi tak że pierw sza
wzmian ka o gmi nie ży dow skiej. Gwa -
rancje praw osad ni czych wro cław scy
żydzi otrzy ma li od księ cia Hen ry ka IV

Pro bu sa mię dzy 1270 a 1288 ro kiem,
na to miast do ży cia w wy dzie lo nym get cie
zmu szał ich wro cław ski sy nod bi sku pów
z 1267 ro ku. Gmi na li czy ła wów czas oko -
ło 70 ro dzin i mia ła w po sia da niu kil ka
boż nic oraz łaź nię ry tu al ną. Od XII wie ku
ży dzi osie dla li się w re jo nie dzi siej sze go
uni wer sy te tu, bli sko dru giej sie dzi by ksią -
żąt pia stow skich. Cen trum dziel ni cy sta -
no wi ła dzi siej sza uli ca Uni wer sy tec ka
daw niej na zy wa na Ju den gas se. Pró by
re kon struk cji pierw szej osa dy ży dow skiej
moż na zo ba czyć na fil mie wy świe tla nym
w Mu zeum Hi sto rycz nym Wro cła wia.

Prze śla do wa nia w okre sie 
śre dnio wie cza

Okres pa no wa nia cze skie go we Wro c -
ławiu (1335–1526) to cza sy prze śla do -
wań wro cław skich ży dów. W 1346 ro ku
na mo cy de cy zji no we go wład cy Wro c -
ławia, kró la Czech Ja na Luk sem bur skie -
go, zli kwi do wa no pierw szy cmen tarz
żydow ski, a ma cew uży to do bu do wy ra -
tu sza i ko ścio łów. Trzy la ta póź niej w wy -
ni ku po gro mu ży dzi opu ści li Wro cław,
a ich ma ją tek roz dzie lo no mię dzy mia sto
i kró la. Wkrót ce w mie ście osie dli li się
ko lej ni ży dzi, ale już w 1360 ro ku wie lu
po nio sło śmierć wsku tek oskar że nia
o przy wle cze nie za ra zy do mia sta. Rok
1453 rok ozna czał de fi ni tyw ny kres
społecz no ści ży dow skiej, do cze go wal -
nie przy czy nił się wło ski fran cisz ka nin
św. Jan Ka pi stran. Prze wod ni czył on pro -
ce so wi, ja ki wy ty czo no ży dom kłam li wie
oskar ża jąc ich o zbez czesz cze nie ho stii
w ko ście le w Dłu go łę ce. W je go wy ni ku
41 wro cław skich ży dów spa lo no na sto -
sie na pla cu Sol nym, a tych któ rzy nie
zde cy do wa li się przy jąć chrze ści jań -
stwa, wy gna no z mia sta kon fi sku jąc ich
ma jątek. Dzie ci ode bra no ro dzi nom i wy -
cho wa no w wie rze chrze ści jań skiej.

W 1455 ro ku mia sto otrzy ma ło od kró la
cze skie go spe cjal ny przy wi lej de non to -
le ran dis Ju da eis, któ ry za bra niał ży dom
osie dlać się na trwa łe we Wro cła wiu,
a kup com ży dow skim po zwa lał się za -
trzy mać je dy nie na krót ki okres w trak cie
tar gów i jar mar ków. Za kaz ten obo wią -
zywał do 1744 ro ku.

Ge ne za po wsta nia dziel ni cy 
ży dow skiej

Kup cy od wie dza ją cy Wro cław mo gli się
za trzy my wać je dy nie w za jaz dach, któ re
znaj do wa ły się na po łu dnio wy -za chód
od pla cu Sol ne go. Przy za jaz dach tych
po wsta ły pierw sze od cza sów śre dnio -
wiecz nych wro cław skie boż ni ce. Na prze -
ło mie XVII i XVIII wie ku w kwar ta le po -
mię dzy we wnętrz nym a ze wnętrz nym
pier ście niem mu rów miej skich, za mknię -
tym pla cem Ka ro la (plac Bo ha te rów Get -
ta) oraz obec ny mi uli ca mi Krup ni czą,
Włod ko wi ca, św. Mi ko ła ja, Ru ską i Psie
Bu dy wy kształ ci ła się dziel ni ca ży dow ska.

W za jeź dzie Po koy hof w 1695 ro ku
wy bu do wa no dla za trzy mu ją cych się tam
ży dów z pro win cji Ślą skiej Boż ni cę Kra -
jową. Boż ni ca ta ist nia ła do 1910 ro ku.
By ła wol no sto ją cym bu dyn kiem mo gą -
cym po mie ścić oko ło 300 osób. Jej wy -
gląd na wią zy wał do ar chi tek tu ry boż nic
wschod nio eu ro pej skich – przy po mi na ła
z wy glą du pol sko -li tew skie sy na go gi
z XVII i XVIII wie ku. W la tach 1911–32
dzia ła ła w bu dyn ku przy uli cy Włod ko wi -
ca, a w la tach 1932–38 na pla cu Mu ze al -
nym. W trak cie No cy Krysz ta ło wej (1938)
zo sta ła cał ko wi cie zde wa sto wa na.

Ży dom, któ rzy pro wa dzi li oży wio ny
han del i de fac to zdo mi no wa li han del
ze wscho dem po zwa la no się za trzy my -
wać w jed nym z czte rech za jaz dów w re -
jo nie dzi siej szych ulic Krup ni czej i św. An -
to nie go. Przy za jaz dach wznie sio no

D Z I E J E   S P O Ł E C Z N O Ś C I   Ż Y D O W S K I E J  
W E   W R O C Ł A W I U

Macewa rabiego Aarona z 1177 roku,
najstarsza na ziemiach polskich
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na dział ce w ofi cy nie bu dyn ku przy uli cy
św. An to nie go otwo rzy ło ono sy na go gę
Zum Tem pel zry wa jąc tym sa mym z tra -
dy cją ju da izmu ra bi nicz ne go. W świą ty ni
tej do szło do kil ku waż nych zmian w li tur -
gii jak cho ciaż by wpro wa dze nia ję zy ka
nie miec kie go, skró ce nia cza su mo dlitw
oraz zwięk sze nia udzia łu ko biet w ry tu -
ale. Z cza sem i ta świą ty nia oka za ła się
być zbyt ma łą dla wciąż ro sną cej licz by
ży dów – w 1820 ro ku Wro cław za miesz -
ki wa ło już oko ło 4500 osób wy zna nia
moj że szo we go.

Po nad to w 1790 ro ku pru ski mi ni ster
do spraw Ślą ska, Karl von Hoym, za pro -
po no wał wznie sie nie jed nej sy na go gi
ma ją cej słu żyć ca łej gmi nie ży dow skiej,
co mia ło po zwo lić wła dzom pań stwo wym
na kon tro lę gmi ny. Nie uf ni or to dok syj ni
ży dzi za blo ko wa li jed nak te pla ny.

W 1812 ro ku na mo cy edyk tu eman -
cypa cyj ne go ży dów zrów na no w pra -
wach z po zo sta ły mi oby wa te la mi Prus.
Nie mo gli jed nak peł nić funk cji bur mi s -
trzów i zaj mo wać sta no wisk aka de mic -
kich (ule gło to zmia nie do pie ro w 1847).
Osta tecz nie w 1819 ro ku wła dze w Ber li -
nie sta now czo za żą da ły li kwi da cji roz pro -
szo nych po mie ście nie wiel kich boż nic
i wznie sie nia jed nej świą ty ni. Po sta no -
wio no ją zbu do wać w miej scu daw nej sło -
dow ni i go spo dy „Pod Bia łym Bo cia nem”,

od cze go wzię ła swo ją na zwę. W mo -
men cie od da nia sy na go gi do użyt ku na zy -
wa no ją Wiel ką, a od 1872 ro ku Sta rą.
Na zwa „Sy na go ga Bo cia na” po ja wia się
w la tach dwu dzie stych XX wie ku, po woj -
nie zo sta je tyl ko „Sy na go gą”, a dru ga
część na zwy „Pod Bia łym Bo cia nem” po -
ja wia się do pie ro w pu bli ka cjach pol skich
z lat sześć dzie sią tych XX wie ku.

Dal sze lo sy ży dów oraz Sy na go gi
pod Bia łym Bo cia nem

Spo ry we wnątrz gmi ny (or to dok si oba wia -
li się zbyt niej in ge ren cji pań stwa w spra -
wy ry tu al ne) spo wo do wa ły, że w 1820 ro -
ku pra ce bu dow la ne wstrzy ma no. Bu do -
wę sy na go gi roz po czę to osta tecz nie 7 lat
póź niej. Ar chi tek tem no wej boż ni cy był
Carl Fer di nand Lan ghans, któ ry nadał
jej kla sy cy stycz ny wy gląd. Wro cław ska
świą ty nia by ła uni kal ną pró bą stwo rze nia
w ów cze snych Pru sach no we go mo de lu
ar chi tek to nicz ne go sy na go gi. Ar chi tekt
sta rał się po łą czyć w niej tra dy cje ju da -
istycz ną z pro te stanc ką. Ry za lit po łu dnio -
wej ele wa cji na wią zu je do świą ty ni Ate ny
na ateń skim Akro po lu, co mia ło wy ra żać
idee oświe ce nia. Do 1847 ro ku sy na go -
ga by ła wła sno ścią li be ral ne go Pierw sze -
go To wa rzy stwa Bra ter skie go, by na stęp -
nie stać się ogól no do stęp ną i głów ną sy -

bożni ce re gio nal ne dla przy jezd nych
żydów nie raz z od le głych miej sco wo ści,
a ich na zwy: Lesz czyń ska, Li tew ska,
Lwow ska wska zy wa ły na re gion, z któ -
rego po cho dzi li kup cy.

W 1685 ro ku za ło żo na zo sta ła Boż ni -
ca Lesz czyń ska, któ ra trzy krot nie zmie -
nia ła sie dzi bę by osta tecz nie zna leźć się
w za jeź dzie Po koy hof (dzi siej szy pa saż
Po koy hof). W Boż ni cy Bial skiej któ ra by -
ła jed ną z naj star szych mo dli li się ży dzi
po cho dzą cy z oko lic Bia łej ko ło Prud ni ka.
W XVII wie ku otwar to tak że Boż ni cę Gło -
gow ską. Jej ostat nią sie dzi bą był ist nie ją -
cy do dziś bu dy nek przy uli cy Jó ze fa Pił -
sud skie go 38. W oko li cy dzi siej sze go pla -
cu Bo ha te rów Get ta znaj do wał się je den
z naj star szych (po wstał przed 1695 ro -
kiem) i naj więk szych (na 150–200 osób)
do mów mo dli tew nych. Słu żył on ży dom
z Ka li sza i oko lic. Pod ko niec XVII wie ku
za ło żo no tak że Boż ni cę Lwow ska dla ży -
dów ze Lwo wa i Ru si Ha lic kiej. Jej sie -
dzibą był bu dy nek w Pa sa żu Nie po lda.

Oświe ce nie i asy mi la cja ży dów 
w Pru sach

Trzy la ta po zdo by ciu mia sta przez
wojska pru skie to jest w 1744 ro ku, król
Fry de ryk II wy dał edykt to le ran cyj ny,
na mo cy któ re go 12 bo ga tych ro dzin ży -
dow skich mo gło na sta łe za miesz kać
we Wro cła wiu. Z cza sem pra wa roz sze -
rza no, jed no cze śnie ogra ni cza jąc stop -
nio wo za kres spraw, któ ry mi zaj mo wa -
ła się gmi na ży dow ska (kwe stie praw ne
i ad mi ni stra cyj ne prze ję ły in sty tu cje
państwo we). Za kres dzia łal no ści ka ha łu
ogra ni czo no do spraw re li gij nych, do bro-
czyn no ści itp.

Z upły wem lat co za moż niej si ży dzi
otwo rzy li się na idee oświe ce nia ży dow -
skie go (Ha ska la), dą żąc do włą cze nia
się w tok ży cia chrze ści jań skiej spo łecz -
no ści Wro cła wia oraz uzy ska nia awan su
spo łecz ne go. Gru pa ta, aby po zo stać
nie za leż na od or to dok syj nej gmi ny ży -
dow skiej, po sta no wi ła za ło żyć Pierw sze
To wa rzy stwo Bra ter skie. W 1796 ro ku

Synagoga pod Białym Bocianem
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na go gą frak cji li be ral nej wro cław skiej
gminy. Ze wzglę du na to, iż na le ża ła do li -
be ra łów, wej ście głów ne by ło wspól ne
dla ko biet i męż czyzn. Ko bie ty, co praw -
da mo dli ły się od dziel nie na em po rach,
ale brak pa ra wa nów umoż li wiał kon takt
wzro ko wy z męż czy zna mi. Cen tral nym
punk tem by ła prze strzeń przy ścia nie
wschod niej z Aron ha ko desz (sza fa oł ta -
rzo wa gdzie znaj du je się zwój To ry), a nie
jak w sy na go gach tra dy cyj nych – po środ -
ku. W sy na go dze li tur gię uświet niał
śpiew chó ral ny, a co ty go dnio we ka za nia
gło szo ne by ły w ję zy ku nie miec kim.

W 1872 ro ku Sta rą Sy na go gę prze -
jęliży dzi or to dok syj ni do sto so wu jąc ją
do swo ich re li gij nych wy mo gów. W 1905
ro ku do bu do wa no trzy ze wnętrz ne klat ki
scho do we, a sta re em po ry za stą pio no
no wy mi w sty lu neo ro mań skim, z ażu -
rowy mi pa ra wa na mi. W stu le cie otwar -
cia sy na go gi za mon to wa no w niej ogrze -
wa nie i elek trycz ne oświe tle nie.

Pod czas No cy Krysz ta ło wej unik nę ła
lo su wie lu boż nic na te re nie III Rze szy
– nie spa lo no jej ze wzglę du na bli skość
in nych bu dyn ków, ale wnę trze zo sta ło
zde wa sto wa ne. Do cza su de por ta cji
wrocław skich ży dów do obo zów śmier ci
sy na go ga słu ży ła obu frak cjom: or to dok -
syj nej i li be ral nej. Osta tecz nie za mknię to
ją w 1941 ro ku, a dzie dzi niec przed sy na -

go gą stał się miej scem gro ma dze nia
wrocław skich ży dów przed de por ta cja mi
do róż nych obo zów. Pierw szą gru pę kil -
ku set osób de por to wa no do Kow na,
gdzie zo sta ły roz strze la ne. Ko lej ne gru py
prze wo żo no do Izbi cy, by stam tąd skie -
rować je do Te re zi na lub Au schwitz.

Po woj nie obiekt zo stał prze ka za ny
pol skiej gmi nie ży dow skiej, któ ra przy -
wró ci ła mu funk cje sa kral ne. Ja ko miej -
sce kul tu sy na go ga prze sta ła funk cjo -
nować w 1968 ro ku, dwa la ta póź niej
skon fi sko wa ły ją wła dze ko mu ni stycz ne
i za czę ła po pa dać w ru inę. W 1974 ro ku
zosta ła prze ka za na Uni wer sy te to wi
Wrocław skie mu z za mia rem ada pta cji jej
na bi blio te kę z czy tel nia mi. Roz po czę te
i wkrót ce za rzu co ne pra ce przy czy ni ły się
do dal szej de wa sta cji obiek tu. W 1989 ro -
ku właś ci cie lem sy na go gi zo sta ła Aka -
demia Mu zycz na we Wro cła wiu. Pró ba
re mon tu bu dyn ku skoń czy ła się na ścią -
gnię ciu da chu, co do pro wa dzi ło obiekt
do nie mal kom plet nej ru iny. W ta kim sta -
nie zo sta ła sprze da na 3 la ta póź niej oso -
bie pry wat nej.

Ra to wa nie Sy na go gi 
pod Bia łym Bo cia nem

Ini cja to rem od zy ska nia, a na stęp nie
przy wró ce nia sy na go gi do pier wot nej

funk cji był ów cze sny prze wod ni czą cy
Związ ku Gmin Wy zna nio wych Ży dow -
skich w RP Je rzy Ki chler. W 1996 ro ku
kar dy nał Hen ryk Gul bi no wicz prze ko nał
wła dze pań stwo we do od ku pie nia bu -
dynku i zwró ce nia go gmi nie ży dow skiej.
Roz po czę te wów czas pra ce re mon to we
trwa ły do 2010 ro ku. Fi nan so wa no je
z fun du szy miej skich oraz po cho dzą cych
z Liech ten ste inu, Nor we gii i Is lan dii. Oso -
bą wiel ce za słu żo ną dla od bu do wy sy na -
go gi i obec nie moc no zwią za ną z tym
miej scem jest po cho dzą ca z Nor we gii
artyst ka Ben te Ka han.

W trak cie prac re mon to wych pie czo -
łowi cie od two rzo no wnę trze sy na go gi
przy sto so wu jąc je do po trzeb kul tu re li gij -
ne go ale rów nież do ce lów kul tu ral nych.
Ścia ny po kry te są de ko ra cją ma lar ską.
Wnę trze roz świe tla ją wy so kie okna, la tar -
nia oraz ocu lus na ścia nie wschod niej.
W jej gór nej czę ści na fry zie umiesz czo -
no na zwy pię ciu ksiąg To ry (Ro dza ju,
Wyj ścia, Ka płań skiej, Liczb i Pow tó rzo ne -
go Pra wa). Obec nie w sy na go dze moż -
na obej rzeć sta łą wy sta wę po świę co ną
hi sto rii ży dów we Wro cła wiu i na Dol nym
Ślą sku.

Dal szy roz wój gmi ny i jej upa dek

W XIX wie ku licz ba ży dów we Wro cła -
wiu moc no wzro sła (z 2 870 w 1800
do 20,5 ty sią ca w 1905) W dru giej po ło -
wieXIX wie ku od gry wa li du żą ro lę w han -
dlu, fi nan sach oraz na uce i kul tu rze.
W 1864 ro ku ze wzglę du na brak miej sca
w Wiel kiej Sy na go dze pod ję to de cy zję
o bu do wie ko lej nej świą ty ni. Roz pi sa ny
zo stał kon kurs ar chi tek to nicz ny, w któ -
rym wzię li udział mię dzy in ny mi Karl
Ludec ke oraz Edwin Op pler. Wy bra no
pro jekt Op ple ra, ole śnic kie go ar chi tek ta
ży dow skie go po cho dze nia, któ re go de -
wi zą by ło: „Nie miec cy ży dzi w nie miec kim
pań stwie bu du ją w nie miec kim sty lu”.
Stąd neo ro mań ski styl za pro jek to wa nej
sy na go gi, a nie mau re tań ski, ja ki wów -
czas był po pu lar ny. Obiekt po wstał w la -
tach 1865–72 na dział ce w po bli żu fo sy

Synagoga na Wygonie
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miej skiej, w są siedz twie te atru miej skie go,
są du i pa ła cu kró lew skie go. Na zy wa no
ją No wą lub Na Wy go nie. Bu dy nek wznie -
sio no na pla nie pro sto ką ta o wy mia rach
46 x 49 m. Nad bry łą gó ro wa ły czte ry
naroż ne wie że oraz wy so ka na 73 me try
kopu ła, dzię ki cze mu sy na go ga sta ła się
jed nym z naj wyż szych obiek tów w mie ś -
cie. We wnę trzu znaj do wa ły się em po -
ry dla ko biet oraz em po ra z or ga na mi
na wschod niej ścia nie, nad Aron ha -ko -
desz. Sy na go ga słu ży ła re for mo wa -
nemu odła mo wi gmi ny ży dow skiej.
Za wys trój wnętrz od po wia dał Gis bert
Mun ster. By ła to dru ga co do wiel ko ści
sy na go ga w Niem czech i Au strii (po ber liń -
skiej). Mogła po mie ścić 1050 męż czyzn
i 800 ko biet. W 1935 ro ku prze pro wa dzo -
no re mont obiek tu, któ ry pro wa dził ar chi -
tekt Mo ritz Had da (wy wie zio ny z Wro c -
ławia i za strze lo ny w Kow nie w 1941).
W Noc Krysz ta ło wą, z 9 na 10 li sto pa da
1938 ro ku sy na go ga spło nę ła. Dy mią ce
ru iny po trzech dniach wy sa dzo no w po -
wie trze, a te ren uprząt nię to na koszt gmi -
ny ży dow skiej. W miej scu, gdzie sta ła
w 1998 ro ku od sło nię to po mnik Pa mię ci
Ofiar No cy Krysz ta ło wej.

Przed doj ściem Hi tle ra do wła dzy
wrocław ska gmi na ży dow ska li czą ca oko -
ło 23 ty się cy osób (sta no wi ło to za le d wie
kil ka pro cent ogó łu lud no ści mia sta), była
trze cią co do wiel ko ści w Niem czech
po ber liń skiej i frank furc kiej. Po 1933 ro -
ku wie lu wro cław skich ży dów wy bra ło
emi gra cję. Po zo sta łych w więk szo ści zgła -
dzo no w cza sie woj ny. Po jej za koń cze niu
we Wro cła wiu osie dla li się pol scy ży dzi,
któ rzy oca le li z ho lo kau stu. Na po cząt ku
lat pięć dzie sią tych XX wie ku ich licz ba
się ga ła oko ło 15 ty się cy, a w mie ście dzia -
ła ły ży dow skie szko ły, sto łów ki, spół dziel -
nie pra cy i te atr. Wie lu ży dów opu ści ło
Wro cław pod ko niec lat pięć dzie sią tych
oraz w 1968 ro ku.

Gmi na współ cze śnie

Obec nie licz bę osób wy zna nia moj że -
szo we go oce nia się na oko ło 350 i jest

to dru ga po war szaw skiej naj więk -
sza spo łecz ność ży dow ska w Pol sce.
W 2002 ro ku po wo ła no we Wro cła wiu
no we go ra bi na, a w mie ście dzia ła ją
szko ła, sto łów ka oraz chór sy na go gi.
W 2013 ro ku na Uni wer sy te cie Wroc -
ław skim uru cho mio no no wy kie ru nek
stu diów – ju da isty kę.

Po nie waż obec na gmi na ży dow ska
we Wro cła wiu nie jest jed nak zbyt licz -
na, na bo żeń stwa co ty go dnio we od by -
wa ją się w Sa li Mo dlitw (Szul) są sia du ją -
cej z sy na go gą. W mo men cie jej po w sta -
nia (1902) na zy wa na by ła Sy na gogą
Tygo dnio wą i jest to je dy ne miej sce
we Wro cła wiu, któ re słu ży mo dli twie
od mo men tu po wsta nia (z prze rwą
w okre sie wo jen nym). W pod zie miach
pod Szu lem znaj du je się ory gi nal na
mykwa (łaź nia ry tu al na), bę dą ca obec -
nie w re mon cie. Wy po sa żo na zo sta ła
w prze bie ral nie, sa lę z ka bi na mi ką pie -
lowy mi oraz po miesz cze nie głów ne,
gdzie do ko ny wa no ką pie li. W po miesz -
cze niu tym znaj du je się cent ral ny zbior -
nik na na tu ral ną wo dę (wo bec braku
bijące go źró dła naj praw do po dobniej
groma dzo no w nim desz czów kę) oraz
po łą czo ne z nim 2 ba se ny do za nu rzeń
ry tu al nych. Jest ona udo stęp nia na zwie -
dza ją cym, po re mon cie ma po now nie
peł nić swo ją pier wot ną funk cję.

Oso by in dy wi du al ne pra gną ce zwie -
dzić sy na go gę, mo gą to zro bić co -
dziennie oprócz so bót. Wej ście jest
bezpłat ne. Uprzed niej re zer wa cji i wnie -
sie nia opła ty wy ma ga na to miast zwie -
dza nie ca łe go kom plek su wraz z Szu -
lem i my kwą. Sy na go gę war to tak że
odwie dzić w trak cie od by wa ją cych się
w niej im prez kul tu ral nych, prze waż nie
kon cer tów. Do naj waż niej szych wy da -
rzeń na le ży Fe sti wal Kul tu ry Ży dow -
skiej SIM CHA or ga ni zo wa ny co rocz -
nie w ma ju. Po ru sza jąc się na to miast
po Wro cła wiu war to so bie zda wać spra -
wę, że wie le mi ja nych obiek tów i miejsc,
z któ rych ko rzy sta my co dzien nie, za -
wdzię cza my by łym ży dow skim miesz -
kań com Wroc ła wia. Na szla ku śla dów
ży dow skich znaj dzie my bo wiem za -
równo gma chy ban ków, szpi ta li, jak rów -
nież do mów to wa ro wych czy miej sca
wy po czyn ku. Miej sca te, oraz oso by
pocho dze nia ży dow skie go, nie jed no -
krot nie wy bit ne i za słu żo ne dla mia sta
moż na po znać w trak cie spa ce rów or ga -
ni zo wa nych śla da mi wro cław skich ży -
dów, jak rów nież pod czas lek tu ry wyda -
ne go nie daw no Prze wod ni ka po ży dow -
skim Wro cła wiu.

Woj ciech Za lew ski

Stary Cmentarz Żydowski przy ul. Ślężnej
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Ten po mysł na week end jest in ny niż do  tych -
czas. Nie pro po nu ję zwie dza nia za byt ków,
wspi na nia się na szczy ty gór skie czy oglą da -
nia nie zwy kłych zja wisk geo lo gicz nych. Tym
ra zem bę dzie o tak zwa nym „pta siar stwie”
(ang. bir dwat ching) czy li o ob ser wo wa niu pta -
ków, co zwią za ne jest za zwy czaj z po głę bia -
niem wie dzy na te mat ich wy glą du, gło sów,
za cho wań i bio lo gii. Bir dwat ching jest bar dzo
po pu lar ny w Wiel kiej Bry ta nii – pta ki ob ser wu -
je tam oko ło 4 mi lio nów osób. W Sta nach
Zjed no czo nych licz bę bir dwat che rów sza cu -

je się na kil ka na ście mi lio nów, a w Pols ce
na kil ka ty się cy.

Z pta siar stwem pierw szy raz ze tknę łam
się w grud niu ubie głe go ro ku, kie dy to zna jo -
mi na mó wi li mnie na udział w wy ciecz ce
zorga ni zo wa nej przez Ślą skie To wa rzy stwo
Or ni to lo gicz ne. W kil ku stop nio wym mro zie
cho dzi li śmy przez czte ry go dzi ny po Le sie
Rę dziń skim i po lach iry ga cyj nych, wie dzie -
liśmy 23 ga tun ki pta ków (mię dzy in ny mi bie -
li ka, my szo ło wa, pu stuł kę, cze czot ki, gi le,
dzię cio ła czar ne go). Oglą da li śmy też dziu ple,

opusz czo ne gniaz da, miej sca że ro wa nia dzię -
cio łów, śla dy i tro py róż nych zwie rząt. Wszyst -
ko to by ło bar dzo in te re su ją ce. No i się za in -
te re so wa łam... Od te go cza su wie le ra zy ob -
ser wo wa łam pta ki – na wy ciecz kach or ga ni -
zo wa nych przez Ślą skie To wa rzy stwo Or ni -
tolo gicz ne i Dol no ślą ską Gru pę OTOP (Ogól -
no pol skie To wa rzy stwo Ochro ny Pta ków)
oraz na ta kich, któ re zor ga ni zo wa łam so bie
sa ma. Na ma wiam do ta kie go spę dza nia
week en dów. Ob ser wa cja pta ków to wspa -
nia ła for ma kon tak tu z na tu rą. Pa trząc na dzi -
kie stwo rze nie w cią gu pię ciu mi nut moż na
się ode rwać od stre sów dnia co dzien ne go.
Waż ną za le tą pta sie go hob by jest też to,
że moż na je upra wiać za wsze i wszę dzie,
rów nież w wiel kich mia stach.

Licz ba ga tun ków pta ków stwier dzo nych
na te re nach ta kich miast jak War sza wa czy
Wro cław wy no si po nad 200 i jest po rów ny wal -
na z licz bą ga tun ków wy stę pu ją cych w wie lu
sie dli skach na tu ral nych. Pta ki mo że my ob -
ser wo wać wszę dzie – wśród blo ków, w za bu -
do wie śród miej skiej, w za bu do wie nie miesz -
kal nej i oczy wi ście na te re nach zie lo nych oraz
w po bli żu cie ków wod nych. Wro cław, któ re go
4,8% po wierzch ni sta no wią te re ny zie lo ne
i 7,6% la sy, przez któ ry prze pły wa 5 rzek,
wie le ka na łów, a tak że ma łych rze czek i stru -
mie ni, jest do sko na łym miej scem dla ob ser -
wa to rów pta ków. Ulu bio ny mi miej sca mi wroc -

B E Z K R W A W E   Ł O W Y
O B S E R W A C J A   P T A K Ó W   W   M I E Ś C I E

Wrocławskie pola irygacyjne

Obserwacja ptaków na polach irygacyjnych
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ław skich pta sia rzy są Las Stra cho ciń ski, Las
Rę dziń ski, Las Ra tyń ski i po la iry ga cyj ne
(wszyst kie te miej sca miesz czą się w ad mi -
ni stra cyj nych gra ni cach Wro cła wia).

Las Stra cho ciń ski po ło żo ny jest we
wschod niej czę ści mia sta na te re nach za le -
wo wych, mię dzy osie dla mi Woj nów i Stra -
cho cin a Od rą. Wcho dzi w skład ob sza ru
spe cjal nej ochro ny pta ków Grą dy Od rzań -
skie, utwo rzo ne go w ra mach sie ci Na tu ra
2000. W le sie do mi nu ją drze wa li ścia ste,
głów nie dę by, gra by, je sio ny i li py. Nie któ re
z nich ma ją 130–170 lat. Wśród nich moż na
za ob ser wo wać mię dzy in ny mi kil ka ga tun -
ków si ko rek, dzię cio ła czar ne go, dzię cio ła
śred nie go, krę to gło wa, mu cho łów ki, kwi czo -
ły, my szo ło wy i ko sy. Na pod mo kłych łą kach
i w trzci no wi skach wo kół znaj du ją cych się
w le sie dwóch sta wów moż na spo tkać wie le
ga tun ków pta ków wod nych – per ko zy, bącz -
ki, cza ple, kor mo ra ny, błot nia ki sta wo we,
czaj ki, der ka cze, żu ra wie, a na wet bie li ka.

Las Rę dziń ski jest jed nym z naj więk szych
kom plek sów le śnych Wro cła wia. Po ło żo ny
jest w pół noc no -za chod niej czę ści mia sta,
na te re nie osie dli Rę dzin i Le si ca, na pra wym
brze gu Od ry i na le wym brze gu Wi da wy.
Obszar ten jest ob ję ty ochro ną w ra mach
sie ci Na tu ra 2000 ja ko Do li na Wi da wy. W le -
sie prze wa ża ją dę by (znaj dzie my tu naj grub -
szy dąb we Wro cła wiu o ob wo dzie 734 cm),
spo tka my rów nież gra by, li py i brzo zy. Przy
ujściu Wi da wy do Od ry są roz le głe łą ki i trzci -
no wi ska. Wszyst ko to sprzy ja wy stę po wa niu
wie lu ga tun ków pta ków. W Le sie Rę dziń skim
ży je mię dzy in ny mi aż sie dem ga tun ków
dzię cio łów, kru ki, mu cho łów ki, my szo ło wy,
róż ne ga tun ki si ko rek, gru bo dzio by, gi le i wie -
le pta ków wod nych.

Las Ra tyń ski le ży w za chod niej czę ści
Wro cła wia, po mię dzy osie dla mi Jar noł tów,
Ra tyń i wsią Lu ty nia. Więk sza część kom -
plek su le śne go le ży na te re nie Par ku Kra jo -
bra zo we go „Do li na By strzy cy”. W le sie ro sną
głów nie dę by, li py, je sio ny i gra by. W sta ro -
rzeczach By strzy cy i przy ma łych zbior ni kach
wod nych spo ty ka my szu wa ry i pod mo kłe,
za ba gnio ne łą ki. Tu rów nież ży je du żo ga tun -
ków pta ków – zię by, wil gi, ku kuł ki, sój ki, ko wa -
li ki, dzię cio ły, bo cia ny bia łe, zi mo rod ki i za li -
cza ne do ga tun ków za gro żo nych bo cia ny
czar ne, sro ko sze i prze piór ki.

Naj więk szą jed nak atrak cją or ni to lo gicz ną
Wro cła wia są po la iry ga cyj ne. Wy da je się
to dziw ne, ale je śli po pa trzy my na po la ja ko
na roz bu do wa ną sieć wod ną (sys tem ro wów,
ka na łów, zbior ni ków) na du żym ob sza rze
(po la ma ją po wierzch nię 1100 ha) i od da lo ną
od za bu do wy miej skiej, za ło ży my że pta kom
fe tor nie prze szka dza to spra wa prze sta je
być nie zro zu mia ła.

Po la po ło żo ne są w pół noc no -za chod niej
czę ści mia sta, głów nie na te re nie osie dla Świ -
nia ry. Po wsta ły 1890 ro ku i funk cjo no wa ły
nie prze rwa nie do cza su od da nia do użyt ku
oczysz czal ni ście ków w Ja nów ku (2001).
Do 2014 ro ku od pro wa dza no jesz cze na po -
la wo dy opa do we. W 2015 ro ku prze sta no,
od te go cza su po la wy sy cha ją.

W cza sie czter dzie sto let nich ba dań or ni to -
lo gicz nych, na tym ob sza rze stwier dzo no wy -
stę po wa nie 208 ga tun ków pta ków prze lot -
nych i lę go wych. Oso by od daw na zaj mu -
jące się ob ser wa cją pta ków opo wia da ją,
że w la tach dzie więć dzie sią tych po la by ły ra -
jem dla or ni to lo gów (o ile by li w sta nie znieść
smród i ko ma ry). Ob ser wo wa no tam ga tun -
ki pta ków ta kie jak w Do li nie Bie brzy – be ka -
sy, ba ta lio ny, ku li ki, ry cy ki, żu ra wie (tej zi my
oko ło 300 miesz ka ło na po lach iry ga cyj nych),
du żo pta ków z ga tun ku siew ko wa tych i pra -
wie wszyst kie ro dza je wy stę pu ją cych w Pol -
sce ka czek. Te raz na po lach iry ga cyj nych
du żo się zmie ni ło, nie ma już zbior ni ków wod -
nych, są trzci no wi ska i pod mo kłe łą ki. W dal -
szym cią gu jest du żo pta ków – der ka cze,
kszy ki, my szo ło wy, pu stuł ki, bie li ki, bo cia ny,
ku kuł ki, sro ko sze, ba żan ty, trzci nia ki, po trzo -
sy, po dróż nicz ki, ło zów ki i wie le, wie le in nych.
To wszyst ko znik nie, je śli nie za cznie się na -
wad nia nie pól. Ostat nio po ja wi ły się in for ma -
cje, że Ra da Mia sta chce ob jąć po la pro gra -
mem Na tu ra 2000 oraz że te ren bę dzie za le -
wa ny wo dą desz czo wą i wo dą z Od ry do star -
cza ną za po mo cą pomp. Oby tak się sta ło.

Jak za brać się za ob se wa cję pta ków? Naj -
le piej kil ka ra zy iść „na pta ki” z fa chow ca mi.
Ślą skie To wa rzy stwo Or ni to lo gicz ne i Dol no -
ślą ska Gru pa OTOP or ga ni zu ją dość czę sto
wy ciecz ki i in for mu ją o tym na swo ich stro -
nach in ter ne to wych. Fa chow cy za dzi wia ją
swo ją wie dzą, roz po zna ją pta ki i ich gło sy,
opo wia da ją bar dzo cie ka we hi sto rie przy rod -
ni cze. Moż na się od nich wie le na uczyć. 

Srokosz (Lanius excubitor)
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Skąd czer pać wie dzę o pta kach? Jest du -
żo cie ka wych ksią żek na ten te mat. Książ ką
pod sta wo wą dla każ de go pta sia rza jest Prze -
wod nik Col lin sa „Pta ki Eu ro py i ob sza ru śród -
ziem no mor skie go”, in te re su ją ca jest książ ka
Sta ni sła wa Łu bień skie go „Dwa na ście srok
za ogon”, war to prze czy tać „Rzecz o pta -
kach” No aha Stryc ke ra czy „Pta ko lo gię” Sy
Mont go me ry. Jest rów nież du żo stron in ter ne -
to wych z in for ma cja mi o pta kach. Mo ją ulu bio -
ną jest www.plam ka ma zur ka.blox.pl, cie ka -
wa jest stro na www.glo sy -pta kow.pl, moż na
też wejść na stro ny www.bir wat ching.pl
i www.clan ga.pl. Na tych dwóch ostat nich są
po da wa ne in for ma cje o ob ser wa cji rzad kich
pta ków w Pol sce. Na przy kład, że 10 czerw -
ca te go ro ku wi dzia no w Wał brzy chu sę pa
pło we go (to praw da). I są lu dzie go to wi rzu cić
wszyst ko i je chać do Wał brzy cha, że by te go
sę pa zo ba czyć. 

Ta kim wła śnie oso bom, dla któ rych ob ser -
wa cja pta ków jest naj waż niej sza na świe cie,
po świę co na jest świet na ame ry kań ska ko -
me dia „Wiel ki Rok”. „Wiel ki Rok” to nie for -
mal ny kon kurs or ni to lo gicz ny po le ga ją cy
na tym, by w cią gu ro ku ka len da rzo we go
zoba czyć lub usły szeć jak naj wię cej pta -
ków na okre ślo nym ob sza rze geo gra ficz -
nym. W tej chwi li świa to wy re kord ro ku na le -
ży do Ar ja na Dwar shu isa z Ho lan dii, któ ry
w 2016 wi dział lub sły szał 6833 pta ki.
W stycz niu zo stał ogło szo ny „Wro cław ski
Wiel ki Rok 2018”. Na po cząt ku czerw ca roz -
ma wia łam z oso bą, któ ra w tym uczest ni czy
– na swo jej li ście mia ła już 115 pta ków.
Ciekawe ile bę dzie pod ko niec grud nia?

Agniesz ka Śro dek
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