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Od XVII Zjaz du Spra woz daw czo -
-Wy bor cze go Dol no ślą skiej Okrę go-
wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa,
któ ry wy brał Pa na na Prze wod ni czą -
ce go Okrę go wej Ra dy DO IIB, mi nę ły
do pie ro czte ry mie sią ce. Wpi su je się
w to do dat ko wo se zon urlo po wy,
nie by ło więc cza su że by wie le zdzia -
łać. O dzia ła niach bę dzie my więc
roz ma wiać kie dy in dziej. Te raz chcia -
ła bym wró cić do pro gra mu, któ ry
przed sta wił Pan na Zjeź dzie i któ ry
Pan na zwał „zmo dy fi ko wa ną kon ty -
nu acją”, i któ ry za mie rza Pan te raz
re ali zo wać.

– Ja ko Prze wod ni czą cy Ra dy DOIIB
chciał bym za cho wać to wszyst ko co
uda ło nam się osią gnąć i wy pra co wać.
Wi dzę jed nak ko niecz ność mo dy fi ka cji
już ist nie ją cych roz wią zań. Oto cze nie
wo kół nas zmie nia się w ta kim tem pie,
że wszyst kie, na wet naj lep sze po my sły
wy ma ga ją nie ustan nych zmian.

Oma wia nie pro gra mu chciał bym za -
cząć od do sko na le nia za wo do we go.
To bar dzo waż na spra wa. Za pew nie -
nie człon kom izby moż li wo ści do sko -
na le nia kwa li fi ka cji za wo do wych jest
na szym usta wo wym i sta tu to wym obo -
wiąz kiem. Za pis o obo wiąz ku pod no -
sze nia kwa li fi ka cji znaj du je się rów nież
w ko dek sie ety ki za wo do wej in ży nie -
rów bu dow nic twa. Od dłuż sze go cza su
mó wi się tak że o tym, że do sko na le nie
za wo do we na szych człon ków po win -
no stać się obo wiąz ko we. W związ ku
z tym mu si my zwró cić więk szą uwa gę
na to, że by w na szej ofer cie by ło jak
naj wię cej róż nych szko leń. Nie je ste ś -
my w sta nie prze szko lić wszyst kich
człon ków izby na sta cjo nar nych szko -

leniach po kil ka ra zy w cią gu ro ku.
To jest przy na szym bu dże cie i cza sie,
fi zycz nie i fi nan so wo nie do zre ali zo wa-

nia. Bę dzie my więc mu sie li ko rzy stać
w więk szej czę ści ze szko leń in ter ne -
towych czy li e -le ar nin gu.

Na pew no w dal szym cią gu bę dzie -
my wy ko rzy sty wać te le wi zję in ter ne to -
wą DO IIB do re je stra cji róż ne go ty pu
szko leń. Z tym, że te raz na sza te le wi zja
bę dzie re je stro wa ła szko le nia w ca łej
Pol sce i bę dą mo gli je oglą dać człon ko -
wie wszyst kich izb. Po mysł ten zy skał
przy chyl ność Pre ze sa PIIB i prze wod -
niczą cych izb okrę go wych. Po wsta nie
ko mi sja, któ ra bę dzie wy bie rać naj lep -
sze szko le nia w ca łej Pol sce i bę -
dziemy je udo stęp niać. Dla nas do dat -
ko wa ko rzyść z te go jest ta ka, że kosz -
ty na gry wa nia szko leń roz ło żą się
na wiele izb.

W ja ki spo sób bę dą usta la ne te ma ty
tych szko leń?

– Przede wszyst kim zaj mu je się tym
Ko mi sja Usta wicz ne go Do sko na le nia
Za wo do we go, któ ra dzia ła w na szej
izbie. Li czę tu rów nież na Ob wo do we
Ze spo ły Człon kow skie ma ją ce bez -
pośred ni kon takt z człon ka mi izby w po -
szcze gól nych po wia tach. Oni czę sto
się spo ty ka ją, dys ku tu ją o róż nych
spra wach, wie dzą co jest im po trzeb ne.
Pro po no wa ne przez nich te ma ty szko -
leń, to są wła śnie te, na któ re jest naj -
więk sze za po trze bo wa nie w ich śro -
dowi sku.

Uwa żam, że na le ży zwięk szyć ilość
szko leń do ty czą cych od po wie dzial no ści
osób peł nią cych sa mo dziel ne funk cje
tech nicz ne w bu dow nic twie. Na my śli

mam nie tyl ko od po wie dzial ność za wo -
do wą, wy ni ka ją cą z pra wa bu do wla ne -
go, ale też dys cy pli nar ną, ma te rial ną
i kar ną. Tu chciał bym zin ten sy fi ko wać
współ pra cę szko le nio wą z Pań stwo wą
In spek cją Pra cy, aby zwró cić uwa gę
na spra wy zwią za ne z BHP. Trze ba
oma wiać róż ne go ro dza ju kon kret ne
wy pad ki, prze strze gać i zwra cać uwa -
gę na ich kon se kwen cje praw ne.

Chciał bym że by wzro sła ilość szko leń
po łą czo nych z wy ciecz ka mi tech nicz -
ny mi. Wie lu na szych ko le gów pro wa dzi
cie ka we in we sty cje. My ślę, że z chę cią

ZMODYFIKOWANA KONTYNUACJA

Rozmowa z mgr inż. Januszem Szczepańskim, Przewodniczącym Rady
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, o planach
na działalność izby w kadencji 2018-2022
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Janusz Szczepański w Dolnośląskiej
Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa
od 2001, pełnione funkcje:
DOIIB –  członek Rady Okręgowej 

2006–18 (3 kadencje), 
skarbnik 2010–18 (2 kadencje),
delegat na Zjazd Krajowy 
2010–18 (2 kadencje);

PIIB    – członek Komisji Wniosków
przy RK PIIB 2010–18 
(2 kadencje),
członek Prezydium Krajowej
Rady 2014–18 (1 kadencja).
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nam je za pre zen tu ją, opo wie dzą o swo -
ich suk ce sach oraz przed sta wią pro -
ble my tech nicz ne i or ga ni za cyj ne, które
mu szą na co dzień po ko ny wać, po -
dzielą się swo imi do świad cze nia mi.
Obej rze nie obiek tu i roz mo wa z je go
au to ra mi to sku tecz niej sze szko le nie
niż kil ku go dzin ny wy kład.

Przed chwi lą roz ma wia li śmy o tym,
że człon ko wie izby po win ni być świa -
domi od po wie dzial no ści i za gro żeń wy -
ni ka ją cych z peł nie nia sa mo dziel nych
funk cji tech nicz nych. Chcę po wie dzieć,
że za mie rza my zwięk szyć ilość dy żu -
rów sę dziów na sze go są du dys cy pli -
nar ne go i rzecz ni ków od po wie dzial -
ności za wo do wej. Człon ko wie izby bę -
dą mo gli po ra dzić się w spra wach zwią -
za nych z co dzien ną pra cą i w spra -
wach zwią za nych z od po wie dzial no -
ścią. Dy żu ry bę dą od by wać się w nie -
daw no od re mon to wa nych po miesz -
czeniach w bu dyn ku izby na par te rze.

Mó wiąc o usta la niu te ma tów szko -
leń wspo mniał Pan o Ob wo do wych
Ze spo łach Człon kow skich. Jak wi -
dzi Pan ich ro lę?

– Pra ca ich człon ków jest dla nas
bar dzo cen na. In te gru ją śro do wi sko
inży nie rów bu dow nic twa w swo ich po -
wia tach, uła twia ją współ pra cę z lo kal -
nymi wła dza mi sa mo rzą do wy mi i urzę -
da mi zwią za ny mi z bu dow nic twem.
Chciał bym, że by ze spo łów człon kow -
skich by ło jak naj wię cej. Do tej po ry za -
re je stro wa ło się ich tyl ko kil ka na ście.
Ubo le wa my, że tak ma ło, w po przed niej
ka den cji by ło szes na ście OZC. 

Bę dzie my za bie gać o to, że by ilość
ze spo łów wzro sła. Jest w Ra dzie kil ka
osób, któ re są od po wie dzial ne za pra -
cę z ze spo ła mi człon kow ski mi. Bę dą
roz ma wiać z de le ga ta mi z po szcze gól -
nych po wia tów, na ma wiać do za kła -
dania OZC. Zda je my so bie spra wę
z tego, że nie któ rzy z de le ga tów bo -
ją się, że so bie nie po ra dzą z te go
typu orga ni za cją, bo ją się od po wie -
dzialności. My jed nak ma my w tym

doświad cze nie i chce my słu żyć wszel -
ką moż liwą ra dą i po mo cą. W wo je -
wódz twie dol no ślą skim jest 26 po wia -
tów i 4 mia sta na pra wach po wia tu,
jest o co wal czyć.

Przed sta wia jąc swój pro gram mó wił
Pan o wy pra co wa niu me tod eli mi na -
cji dum pin go wych ofert na wy ko ny -
wa nie prac in ży nier skich. Ce ny dum -
pin go we i w ogó le wy ce na prac in ży -
nier skich, to te ma ty po ru sza ne pod -
czas wszyst kich spo tkań in ży nie rów
bu dow nic twa.

– Tak, bo to nasz ży cio wy pro blem.
Na ostat nim Zjeź dzie Kra jo wym nasz
de le gat przed sta wił pro po zy cje zmian
w tym za kre sie, z uwzględ nie niem do -
ku men tów, na któ re wpływ ma nasz
samo rząd. Spo tka ło się to z ne ga tyw ną
opi nią praw ni ków i nie zo sta ło przy ję te
przez Zjazd.

Te raz jesz cze za wcze śnie że by
mówić, czy na szcze blu kra jo wym
w tej spra wie bę dzie się coś dzia ło.
Wcze śniej by łem człon kiem trzy oso -
bowe go ze spo łu przy Ra dzie Kra jo -
wej, któ ry opra co wy wał wy tycz ne
do prac nad tym te ma tem. Bę dę za -
biegał o to że by śmy wró ci li do tej spra -
wy. Wie my, że to bar dzo trud ny pro -
blem, wie le osób uwa ża, że jest praw -
nie nie do za ła twie nia. Nie moż na
się jed nak pod da wać. My ślę, że je śli
nie ma roz wią zań praw nych to trze ba
pró bo wać to roz wią zać, w spo sób, na -
zwij my to „nie for mal ny” – zwięk sza jąc
świa do mość czym jest dum ping i ja kie
są je go skut ki. Na wszyst kich na szych
szko le niach czy róż ne go ty pu spo tka -
niach, po win ni śmy roz ma wiać na te mat
cen, czy li ko lo kwial nie mó wiąc: „Za ja -
kie pie nią dze po win ni śmy pra co wać”.

Tu zno wu wi dzę za da nie dla ze spo -
łów człon kow skich. Są wśród nich ta kie,
któ re sku pia ją na swo ich spo tka niach
na wet kil ka dzie siąt pro cent in ży nie -
rów z da ne go ob wo du. To już jest spo -
re gro no w któ rym moż na na te te ma -
ty roz ma wiać. I to moż na roz ma wiać

o szcze gó łach nie two rząc żad nych for -
mal nych do ku men tów. Moż na zwra cać
uwa gę na to, kto te dum pin go we ce ny
sto su je. Wręcz mó wić, że nie przy zwo -
icie jest za ta ką ce nę pra co wać. My ślę,
że w ten spo sób trze ba za cząć. Je śli
nie moż na for mal nie to trze ba nie for -
mal nie. Je śli lu dzie za czną do strze -
gać, że źle ro bią, ich po sta wa mo że
ulec zmia nie. Zwłasz cza gdy zo ba czą,
że szko dzą rów nież so bie, bo w pew -
nym mo men cie doj dą do te go, że prze -
sta ną im się zwra cać kosz ty pra cy.
Koszt pra cy to nie tyl ko koszt do jaz du,
to rów nież koszt cza su, my śli i od po -
wiedzial no ści. Usta la jąc ce nę trze ba
to wszyst ko uwzględ nić. Ła two się mówi:
„Przy je cha łem. Za pła ci łem za ben -
zynę 50 zł, stuk ną łem pie cząt ką i na -
leży mi 100 zł. Je stem 50 zł do przo -
du”. To jest złe po dej ście do te ma tu.
Tak nie mo że być!

I w ten spo sób do szli śmy do spraw
zwią za nych z ety ką za wo do wą in ży -
nie rów bu dow nic twa, dum ping łą czy
się z na szą ety ką za wo do wą.

– Tak do tknę li śmy pro ble mu ety ki
w na szym za wo dzie. Przy Pol skiej Izbie
In ży nie rów Bu dow nic twa po wo ła na
zosta ła Ko mi sja ds. Ety ki. Trze ba wy -
pra co wać for mu łę pra cy tej ko mi sji,
bo na ra zie to cią gle mó wi my o ety ce
i zwo łu je my kon fe ren cje, a w ślad
za tym nie idą żad ne kon kret ne dzia ła -
nia. Jak bę dą już ja kieś usta le nia za -
stano wi my się co ro bić da lej. Przy PIIB
po wo ła no tak że Ko mi sję ds. Ko mu ni -
kacji Spo łecz nej.

Czy ta ko mi sja bę dzie mia ła swo -
ją od po wied nicz kę w Dol no ślą skiej
Okrę go wej Izbie In ży nie rów Bu dow -
nic twa?

– W tej chwi li nie wi dzę ta kiej po trze -
by, ale nie wy klu czam zmia ny swo je go
sta no wi ska. My na Dol nym Ślą sku bę -
dzie my ro bić to co ro bi li śmy do tej po ry.
A to że by izba i za wód in ży nie ra bu dow -
nic twa za ist nia ły w świa do mo ści spo -
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łecz nej, że by spo łe czeń stwo od bie ra ło
nas po zy tyw nie, że by do strze gło jak
trud ny i waż ny jest za wód in ży nie ra,
to są spra wy, któ ry mi trze ba się zaj mo -
wać na po zio mie kra jo wym i tym niech
zaj mu je się Ko mi sja ds. Ko mu ni ka cji
Spo łecz nej PIIB.

Nie mniej jed nak na ostat nim po sie -
dze niu Okrę go wej Ra dy DO IIB bar dzo
go rą co dys ku to wa li śmy rów nież na ten
te mat. Są róż ne po my sły, któ re na le ży
roz wa żyć i do pre cy zo wać. Nasz wi ze -
ru nek i ran ga ca łe go na sze go sa mo -
rzą du, ma ko lo sal ny wpływ na to, czy
przy ko lej nych zmia nach ustaw in ży -
nie ro wie bu dow nic twa nie bę dą tra cić
swo jej po zy cji. Ten pro blem jest wy -
jątko wo waż ny dla Okrę go wej Ra dy
i bę dzie my do kła dać wszel kich sta rań,
by sta tus in ży nie ra nie uległ zmia nie
na gor sze.

My ślę, że w ca łej izbie jest też pro -
blem z ko mu ni ka cją we wnętrz ną.
Mam tu na my śli wie dzę człon ków
izby o izbie, za an ga żo wa nie w pra ce
izby, udział w szko le niach, udział
w wy bo rach. To wszyst ko do ty czy
tak że DO IIB, na przy kład w ostat -
nich wy bo rach de le ga tów na zjazd
spra woz daw czo -wy bor czy fre kwen -
cja wy no si ła tyl ko 9%.

– Do DO IIB na le ży 10 ty się cy osób,
we dług mo ich sza cun ków kon takt
z naszym sa mo rzą dem ma oko ło 2 ty -
sią ce osób. Nie uczest ni czą czyn nie
w pra cach sa mo rzą du, ale bio rą udział
w róż nych szko le niach i spo tka niach,
wie dzą co im da je sa mo rząd, z cze go
mo gą sko rzy stać, wi dzą sens w pła ce -
niu skła dek na sa mo rząd za wo do wy.

Po zo sta li człon ko wie DO IIB to dla
nas wy zwa nie. Ca ły czas się sta ra my
i bę dzie my się sta rać do nich do trzeć.
Na wszyst kich spo tka niach i szko le -
niach, któ re się do tych czas od by wa ły,
roz da wa li śmy ulot ki z in for ma cją o tym
co ofe ru ją nam PIIB i DO IIB. Moż li -
wości jest na praw dę wie le. Za czy na jąc
od do stę pu do norm i róż nych ser wi -

sów tech nicz nych, po przez do fi nan so -
wa nie na uki ję zy ków ob cych i udzia łu
w kon fe ren cjach oraz szko le niach,
po ofer tę so cjal ną obej mu ją cą za -
pomo gi lo so we i za po mo gę z ty tu łu
uro dze nia dziec ka. Ma my stro nę in -
ternetową na któ rej moż na zna leźć
najróżniej sze po trzeb ne in for ma cje.
Od po cząt ku jej funk cjo no wa nia by ło
na nią bli sko 3 mi lio ny wejść.

Ostat nio po ja wił się po mysł, że by
wy sy łać in for ma cje ese me sa mi, to chy -
ba w tej chwi li naj pew niej szy spo sób
ko mu ni ka cji. To nie jest ta kie ty po we
wy sy ła nie ese me sów do gru py lu dzi,
trze ba mieć do te go spe cjal ny pro -
gram. W naj bliż szym cza sie bę dzie my
kon tak to wać się z fir mą, któ ra się tym
zaj mu je. My ślę, że uda się nam do -
trzeć do du żej gru py człon ków izby.

Jest też pro blem z in te gra cją i za an -
ga żo wa niem mło dych in ży nie rów.

– Ma my w pla nach po wo ła nie przy
na szej izbie ze spo łu zaj mu ją ce go się
zwięk sze niem atrak cyj no ści na sze go
sa mo rzą du dla mło dych in ży nie rów.
Jest w Ra dzie Okrę go wej kil ka mło -
dych osób. My ślę, że one się tym zaj mą
i uda im się na wią zać wspól ny ję zyk
z ró wie śni ka mi.

Z mło dy mi in ży nie ra mi łą czy się spra -
 wa wy ni ków eg za mi nów na upraw -
nie nia bu dow la ne. Te wy ni ki nie są
naj lep sze – do ostat niej se sji eg za -
mi na cyj nej przy stą pi ło 355 osób,
a upraw nie nia uzy ska ło 216 osób.
O tym pro ble mie rów nież mó wił
Pan na Zjeź dzie.

– Ta kie wy ni ki ro bią nam nie przy -
chyl ną opi nię. Roz ma wia łem już o tym
z nie któ ry mi człon ka mi na szej Okrę -
go wej Ko mi sji Kwa li fi ka cyj nej i ko le -
gami z in nych izb. Uwa żam, że na le -
ży roz po cząć dys ku sję na ten te mat
na szer szym fo rum. Trze ba sys te mo -
wo po dejść do te go pro ble mu. Za sta -
no wić się czy gor sze wy ni ki eg za mi -
nów są efek tem słab sze go przy go to -

wa nia na uczel niach, czy nie speł nia ją
swo je go za da nia prak ty ki za wo do we,
a mo że po trzeb na jest mo dy fi ka cja
syste mu eg za mi na cyj ne go? Mo że nasz
eg za min jest w nie któ rych te ma tach
za bar dzo roz bu do wa ny, a w in nych
zbyt po wierz chow ny? W na szej izbie
na pew no bę dzie my o tym roz ma wiać.

Wszyst kie po ru sza ne przez nas za -
gad nie nia bę dą za pew ne pod da ne
dys ku sji pod czas naj bliż szej Kon -
feren cji Pro gra mo wej De le ga tów
na Zjazd DO IIB?

– Tak. Na kon fe ren cji po wi nien zo -
stać wy pra co wa ny pro gram pra cy na -
szej izby na naj bliż sze la ta i ten pro -
gram po wi nien uwzględ niać wszyst ko
to o czym wcze śniej mó wi łem.

Kie dy pla no wa na jest kon fe ren cja?
– Pla nu ję ją na sty czeń, ta kie „no we

otwar cie” w No wym Ro ku. Do te go cza -
su od bę dzie się kil ka po sie dzeń Ra dy
Okrę go wej DO IIB i Pre zy dium Ra dy.
Z pew no ścią bę dzie my na nich dys ku -
to wa li o róż nych na szych pro ble mach.
W Ra dzie jest du żo no wych człon ków,
mo że do strze gą coś, cze go my śmy
do tej po ry nie za uwa ża li, mo że po dej -
mą ja kieś no we ini cja ty wy. My ślę też,
że ko le dzy za sia da ją cy w ko mi sjach
kra jo wych rów nież bę dą mie li wie le in -
te re su ją cych po my słów i spo strze żeń. 

Ma my więc du żo cza su i oka zji że by
się do brze przy go to wać. Chciał bym,
że by ta kon fe ren cja by ła praw dzi wą
„bu rzą mó zgów”, że by śmy tak jak już
po wie dzia łem wy pra co wa li pro gram,
w któ rym znaj dzie się też od po wiedź
na py ta nia cze go ocze ku je my od izby,
jak dzia łać że by uła twiać wy ko ny wa -
nie za wo du in ży nie rom bu dow nic twa

i co ro bić że by człon ko wie izby się z nią
utoż sa mia li, że by izba nie by ła dla nich
ob cą in sty tu cją na któ rą mu szą pła cić
skład ki. Mam na dzie ję, że ra zem uda
nam się to osią gnąć.

Agniesz ka Śro dek



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 

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
1 września – udział członków DOIIB w IV Regatach

Żeglarskich Warmińsko-Mazurskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
w klasie Omega (Olsztyn)

6 września – posiedzenie Prezydium Rady DOIIB
14 września – Gala Inżynierska (Wrocław)
20–21 września – Forum Inżynierskie (Polanica Zdrój)
24 września – seminarium dla członków DOIIB z cyklu 

AKADEMIA INŻYNIERA
4 października – szkolenie dla członków DOIIB z zakresu 

prawa budowlanego (Bolesławiec)
5 października – szkolenie dla członków DOIIB z zakresu 

prawa budowlanego (Jelenia Góra)
11 października – posiedzenie Prezydium Rady DOIIB
12–13 października – spotkanie szkoleniowo-integracyjne dla 

członków DOIIB z powiatów lubińskiego 
i legnickiego zorganizowane przez OZC
Lubin i Legnica (Karczowiska)

19–20 października – spotkanie szkoleniowo-integracyjne dla 
członków DOIIB z powiatów kłodzkiego, 
dzierżoniowskiego, i ząbkowickiego 
zorganizowane przez OZC Dzierżoniów, 
Kłodzko i Ząbkowice Śląskie (Lasocin)

25 października – posiedzenie Rady DOIIB
8 listopada – szkolenie dla członków DOIIB z zakresu 

prawa budowlanego (Wrocław)
9–10 listopada – szkolenie dla członków Rady DOIIB 

(Brzezina)
19 listopada – seminarium dla członków DOIIB z cyklu 

AKADEMIA INŻYNIERA
22 listopada – posiedzenie Prezydium Rady DOIIB
22–24 listopada – szkolenie dla sędziów Okręgowego Sądu 

Dyscyplinarnego DOIIB i rzeczników 

Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej DOIIB (Kudowa Zdrój)

28 listopada – szkolenie dla członków DOIIB z zakresu 
prawa budowlanego (Bardo Śląskie)

29 listopada – szkolenie dla członków DOIIB z zakresu 
prawa budowlanego (Wałbrzych)

6 grudnia – szkolenie dla członków DOIIB z zakresu 
prawa budowlanego (Głogów)

7 grudnia – szkolenie dla członków DOIIB z zakresu 
prawa budowlanego (Legnica)

20 grudnia – posiedzenie Rady DOIIB
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Kalendarium czerwiec – grudzień 2018

INFORMACJE O INNYCH PRZYGOTOWYWANYCH KONFERENCJACH I SZKOLENIACH SĄ 
PODAWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ DOIIB (www.dos.piib.org.pl)
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Polska Izba Inżynierów Budownictwa w liczbach

Pol ska Izba In ży nie rów Bu dow nic twa to sa mo rząd za wo do -
wy inży nie rów bu dow nic twa po wo ła ny do ży cia usta wą z dnia
15 grud nia 2000 ro ku o sa mo rzą dach za wo do wych ar chi tek tów
oraz in ży nie rów bu dow nic twa. Zrze sza oso by peł nią ce sa mo -
dziel ne funk cje tech nicz ne w bu dow nic twie, do któ rych na le żą
pro jek tan ci, kie row ni cy bu dów lub ro bót, in spek to rzy nad zo ru.
Do spra wo wa nia sa mo dziel nych funk cji tech nicz nych w bu dow -
nic twie nie zbęd ne jest od po wied nie wy kształ ce nie tech nicz ne
i od po wied nia prak ty ka. 

Pol ska Izba In ży nie rów Bu dow nic twa na da je upraw nie nia
budow la ne w po szcze gól nych spe cjal no ściach oraz na da je tytuł
rze czo znaw cy bu dow la ne go. 

Sa mo rząd za wo do wy in ży nie rów bu dow nic twa spra wu je nad zór
nad na le ży tym i su mien nym wy ko ny wa niem za wo du przez
człon ków izby oraz re pre zen tu je swo ich człon ków wo bec or ga -
nów ad mi ni stra cji rzą do wej. PIIB uczest ni czy w two rze niu no -
wych ak tów praw nych do ty czą cych bran ży bu dow la nej opi niu -
jąc pro jek ty ustaw i roz po rzą dzeń.

Pol ska Izba In ży nie rów Bu dow nic twa li czy 115 983 człon ków. W jej
skład wcho dzi 16 izb okrę go wych, któ rych ob szar dzia łal no ści od-
zwier cie dla po dział ad mi ni stra cyj ny kra ju. Są to: DOL NO ŚLĄ SKA
Okrę go wa Izba In ży nie rów Bu dow nic twa, KU JAW SKO -PO MOR -
SKA Okrę go wa Izba In ży nie rów Bu dow nic twa, LU BEL SKA Okrę -
go wa Izba In ży nie rów Bu dow nic twa, LU BU SKA Okrę go wa Izba
Inży nie rów Bu dow nic twa, ŁÓDZ KA Izba Okrę go wa In ży nie rów
Budow nic twa, MA ŁO POL SKA Okrę go wa Izba In ży nie rów Bu dow -
nic twa, MA ZO WIEC KA Okrę go wa Izba In ży nie rów Bu dow nic twa,
OPOL SKA Okrę go wa Izba In ży nie rów Bu dow nic twa, POD KAR -
PAC KA Okrę go wa Izba In ży nie rów Bu dow nic twa, POD LA SKA
Okrę go wa Izba In ży nie rów Bu dow nic twa, PO MOR SKA Okrę go wa
Izba In ży nie rów Bu dow nic twa, ŚLĄ SKA Okrę go wa Izba In ży nie rów
Bu dow nic twa, ŚWIĘ TO KRZY SKA Okrę go wa Izba In ży nie rów
Budow nic twa, WAR MIŃ SKO -MA ZUR SKA Okrę go wa Izba In ży nie -
rów Bu dow nic twa, WIEL KO POL SKA Okrę go wa Izba In ży nie rów
Bu dow nic twa, ZA CHOD NIO PO MOR SKA Okrę go wa Izba In ży nie -
rów Bu dow nic twa

Okrę go we ko mi sje kwa li fi ka cyj ne prze pro wa dza ją eg za mi ny
na upraw nie nia bu dow la ne w spe cjal no ściach: kon struk cyj no-
-budow la nej, in ży nie ryj nej dro go wej, in ży nie ryj nej hy dro technicz -
nej, in ży nie ryj nej ko le jo wej, in ży nie ryj nej mo sto wej, in ży nie ryj nej
wy bu rze nio wej, in sta la cyj nej w za kre sie sie ci, in sta la cji i urzą -
dzeń te le ko mu ni ka cyj nych, in sta la cyj nej w za kre sie sie ci, in sta -

la cji i urzą dzeń ciepl nych, wen ty la cyj nych, ga zo wych, wo do -
ciągo wych i ka na li za cyj nych oraz in sta la cyj nej w za kre sie sie ci,
in sta la cji i urzą dzeń elek trycz nych i elek tro ener ge tycz nych.
W spe cjal no ści in ży nie ryj nej ko le jo wej na da je się upraw nie nia
w za kre sie ko le jo wych obiek tów bu dow la nych oraz w za kre -
sie ste ro wa nia ru chem ko le jo wym. W 2017 ro ku 5 922 oso by
uzy ska ły upraw nie nia bu dow la ne.

Więk szość człon ków Pol skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa
posia da wy kształ ce nie wyż sze (71,15%), 27,52% sta no wią tech -
ni cy a 1,32% to maj stro wie.

W 2017 ro ku 35 209 osób sko rzy sta ło ze szko leń gwa ran to wa -
nych przez izbę; 6 119 osób uczest ni czy ło w wy ciecz kach tech -
nicz nych i kon fe ren cjach, sta no wi to 5,2% wszyst kich człon ków
izby; 30,5% wszyst kich człon ków PIIB uczest ni czy ło w szko le -
niach; 2,05 godz. po świę cił na szko le nie sta ty stycz ny czło nek
izby; 13 192 oso by, czy li 11,37% wszyst kich człon ków PIIB sko -
rzy sta ło ze szko leń e -le ar nin go wych znaj du ją cych się na stro nie
in ter ne to wej PIIB; 41 416 osób, czy li 35,71% wszyst kich człon -
ków PIIB sko rzy sta ło z bez płat ne go do stę pu do elek tro nicz nej
ba zy norm PKN za miesz czo nej na stro nie PIIB; 118 000 eg zem -
pla rzy to mie sięcz ny na kład cza so pi sma „In ży nier Bu dow nic twa”
w 2017 ro ku, wy da no 11 ze szy tów, ob ję tość nu me ru to mi ni mum
100 stron.

Opra co wa ła AŚ

Opracowano na podstawie materiałów prasowych PIIB z 29 czerwca 2018 roku. Dane liczbowe z końca 2017 roku
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Zakończenie  wiosennej  sesji  egzaminacyjnej 
na  uprawnienia  budowlane
11 lip ca 2018 ro ku w ho te lu SI LVER
CON FE REN CE CEN TER we Wro cła -
wiu od by ło się wrę cze nie upraw nień bu-
dow la nych, nada nych w se sji wio sen -
nej 2018 ro ku przez Okrę go wą Ko mi sję
Kwa li fi ka cyj ną Dol no ślą skiej Okrę go wej
Izby In ży nie rów Bu dow nic twa.

Do eg za mi nu pi sem ne go przy stą pi ły
274 oso by, z któ rych 245 uzy ska ło wy -
nik po zy tyw ny i zo sta ło do pusz czo nych
do eg za mi nu ust ne go. Eg za min ust ny
zda wa ły 304 oso by, w tym oso by, któ re
za da ły eg za min pi sem ny w bie żą cej
sesji oraz oso by przy stę pu ją ce do eg za -
mi nu ust ne go po raz ko lej ny. 

W wy ni ku prze pro wa dzo ne go eg za -
minu Okrę go wa Ko mi sja Kwa li fi ka cyj na
DO IIB nada ła 216 upraw nień bu do wla -
nych. 96 osób otrzy ma ło upra wnie nia

w spe cjal no ści kon struk cyj no -bu dow la -
nej, 17 w in ży nie ryj nej dro go wej, 5 w in ży -
nie ryj nej mo sto wej, 42 w in sta la cyj nej
sa ni tar nej, 36 w in sta la cyj nej elek trycz -
nej, 13 w in ży nie ryj nej ko le jo wej, 5 w in -
sta la cyj nej te le ko mu ni ka cyj nej i 2 oso -
by w spe cjal no ści in ży nie ryj nej hy dro -
tech nicz nej.

Wszyst kie oso by, któ re uzy ska ły
upraw nie nia zło ży ły ślu bo wa nie o tre ści
usta lo nej przez Kra jo wą Ra dę Pol skiej
Izby In ży nie rów Bu dow nic twa. Ślu bo wa -
nie, przy jął za stęp ca prze wod ni czą ce go
Okrę go wej Ra dy DO IIB – Ra iner Bul la,
któ ry jed no cze śnie zło żył wszyst kim gra -
tu la cje i ży cze nia za do wo le nia z moż li -
wo ści upra wia nia za wo du in ży nie ra bu -
dow nic twa bę dą ce go za wo dem za ufa -
nia pu blicz ne go. In for ma cje o dzia łal -

ności Dol no ślą skiej Okrę go wej Izby In ży -
nie rów Bu dow nic twa prze ka zał ze bra -
nym przed sta wi ciel Pre zy dium Ra dy
DO IIB – Ma rek Ka liń ski. 

De cy zje o nada niu upraw nień bu -
dowla nych wrę cza li: prze wod ni czą cy
Okrę go wej Ko mi sji Kwa li fi ka cyj nej DO IIB
– An to ni Szy dło oraz za stęp ca prze -
wodni czą ce go Okrę go wej Ra dy DO IIB
– Ra iner Bul la. Wraz z de cy zją o nada -
niu upraw nień bu dow la nych wrę cza no
wszyst kim „upraw nio nym in ży nie rom”
obo wią zu ją cy w Pol skiej Izbie In ży nie -
rów Bu dow nic twa „Ko deks za sad ety ki
za wo do wej człon ków Pol skiej Izby In ży -
nie rów Bu dow nic twa”. Re la cja z uro -
czysto ści jest do stęp na w te le wi zji in ter -
ne to wej TV DO IIB.

AŚ
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Ktoś kie dyś po wie dział, że bez pie czeń -
stwo nie zda rza się przez przy pa dek.
Ktoś in ny, że bez pie czeń stwo nie wy ni -
ka z te go co trzy masz w rę kach ale z te -
go co masz w gło wie. Dla za pew nie nia
bez pie czeń stwa usta la ne są za sa dy
i pro ce du ry, któ rych zna jo mość i sto so -
wa nie ma ją dać gwa ran cję na leży tej
ochro ny ży cia, zdro wia lu dzi, śro do -
wiska i dóbr ma te rial nych. Zna jomość
re guł bez piecz ne go dzia ła nia i ich prze -
strze ga nie jest pod sta wą unik nię cia
niepo żą da nych zja wisk i ich skut ków.

Bez pie czeń stwo na pla cu bu do wy
jest na czel ną za sa dą pro ce su bu dow -

la ne go. Usta wa Pra wo bu dow la ne
nakła da na uczest ni ków pro ce su bu -
dow la ne go sze reg obo wiąz ków zwią -
za nych z pra wi dło wym i bez piecz nym
pro wa dze niem ro bót bu dow la nych.
Ochro na wy ni ka ją ca z tych prze pi sów

obej mu je za rów no oso by wy ko nu ją ce
pra ce na bu do wie jak i oso by po stron -
ne. Uszcze gó ło wie niem usta wo wych
re gu la cji są prze pi sy roz po rzą dzeń
wyko naw czych.

Zgod nie z prze pi sa mi pra wa bu dow -
la ne go, od po wie dzial nym za za pew -
nie nie bez pie czeń stwa na pla cu bu do -
wy jest kie row nik bu do wy. Do pod sta -
wo wych obo wiąz ków kie row ni ka bu -
do wy na le ży mię dzy in ny mi za bez pie -
cze nie te re nu bu do wy, ko or dy no wa nie
re ali za cją za dań za po bie ga ją cych za -
gro że niom bez pie czeń stwa i ochro ny
zdro wia, a w przy pad ku stwier dze nia
moż li wo ści po wsta nia za gro że nia obo -
wiąz kiem kie row ni ka bu do wy jest
wstrzy ma nie ro bót.

Mi mo ist nie nia za sad po stę po wa -
nia i pro ce dur za pew nia ją cych bez -
pieczeń stwo, na bu do wach cią gle do -

cho dzi do zda rzeń za gra ża ją cych lu -
dziom i mie niu, któ re są skut kiem bądź
nie zna jo mo ści prze pi sów, bądź, co jest
częst szą przy czy ną, lek ce wa że nia
stoso wa nia pro ce dur.

Pu bli ko wa ne i omó wio ne ni żej orze cze -
nie Kra jo we go Są du Dys cy pli narnego
Pol skiej Izby In ży nie rów Bu downic twa
do ty czy wła śnie na ru sze nia przez kie -
row ni ka bu do wy pod stawo wych obo -
wiąz ków zwią za nych z za pew nie niem
bez pie czeń stwa na pla cu bu do wy.

Pu bli ka cja przy bie rze for mę zwię -
złego i syn te tycz ne go opi su tek stu
decy zji Kra jo we go Są du Dys cy pli -
narne go z przy to cze niem 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.

BEZPIECZNY TEREN BUDOWY
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Załoga  Dolnośląskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów
Budownictwa  na  regatach  w  Olsztynie 
W dniu 1 wrze śnia 2018 ro ku na akwe nie
je zio ra Ukiel w Olsz ty nie od by ły się IV Re -
 ga ty Że glar skie War miń sko -Ma zur skiej
Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa
o Mi strzo stwo Pol ski w kla sie Ome ga.
Im pre zę za szczy cił swo ją obec no ścią
Pre zes PIIB prof. Zbi gniew Kle dyń ski.

Na star cie sta nę ły trzy oso bo we za ło gi
re pre zen tu ją ce 12 okrę go wych izb. Przy
pięk nej po go dzie, ale sła bym wie trze,
uda ło się ro ze grać 3 bie gi.

Za ło ga re pre zen tu ją ca DO IIB pły nę ła
w skła dzie: Ste fan Ku cy pe ra (ster nik),
Pa weł Kacz kow ski (za ło ga) i Sta ni sław
Ski ta niak (za ło ga).

Po raz dru gi z rzę du za ło ga DO IIB za -
ję ła II miej sce. Dla kro ni kar skie go po rząd -
ku: I miej sce – Ślą ska OIIB, III miej sce
– Po mor ska OIIB.

JSz

Załoga Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, od lewej strony:
Paweł Kaczkowski, Stanisław Skitaniak, Stefan Kucypera (sternik)
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Kra jo wy Sąd Dys cy pli nar ny PIIB
(da lej KSD) w 2016 ro ku roz pa trzył
odwo ła nia od de cy zji Okrę go we go
Sądu Dys cy pli nar ne go Okrę go wej Izby
In ży nie rów Bu dow nic twa (da lej OSD),
wnie sio ne przez ob wi nio ne go kie row -
ni ka bu do wy oraz przez Okrę go we go
Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za wo -
do wej Okrę go wej Izby In ży nie rów
Budow nic twa (da lej OROZ), nie za do -
wo lo nych z za pa dłej de cy zji w spra wie
od po wie dzial no ści za wo do wej.

Po stę po wa nie w spra wie od po wie -
dzial no ści za wo do wej kie row ni ka bu -
do wy prze bie ga ło na stę pu ją co.

OROZ wsz czął po ste po wa nie
w spra wie od po wie dzial no ści za wo -
dowej kie row ni ka bu do wy, na sku tek
pi sma Po wia to we go In spek to ra Nad -
zo ru Bu dow la ne go (da lej PINB), któ ry
wska zał, ze pod czas kon tro li bu do wy,
po le ga ją cej na roz bu do wie i nad bu do -
wie ist nie ją ce go bu dyn ku biu ro wo -
-usłu go wo -han dlo we go wraz z in sta la -
cja mi, bu do wie in sta la cji desz czo wej
oraz par kin gu na sa mo cho dy oso bo -
we, stwier dzo no, że te ren bu do wy nie
jest za bez pie czo ny przed do stę pem
osób trze cich. 

Z pi sma PINB wy ni ka, że pod czas
pro wa dzo nych ro bót wy ko na no wy kop
o głę bo ko ści oko ło 3 m bez po śred nio
przed wej ściem do ist nie ją ce go lo ka lu
usłu go we go, w któ rym prze by wa ły
3 oso by. PINB wstrzy mał ro bo ty bu -
dow la ne, a oso by prze by wa ją ce w lo -
ka lu usłu go wym opu ści ły ten lo kal
scho dząc po dra bi nie. W tym cza sie
na bu do wie nie by ło kie row ni ka bu -
dowy ani kie row ni ka ro bót. Za stwier -
dzone nie pra wi dło wo ści, PINB na ło -
żył na kie row ni ka bu do wy man dat
karny.

OROZ, po wo łu jąc się na usta le nia
PINB, wniósł do OSD wnio sek o uka -
ra nie kie row ni ka bu do wy, przy ta cza -
jąc w uza sad nie niu obo wiąz ki kie row -
ni ka bu do wy i pod no sząc, że kie row nik
bu do wy nie mo że uchy lić się od tych
obo wiąz ków wska zu jąc od po wie -

dzialność in nych osób. OROZ za rzu cił
rów nież kie row ni ko wi bu do wy, że do -
pu ścił ta bli cę in for ma cyj ną nie zgod ną
z wy mo ga mi wy ni ka ją cy mi z prze pi -
sów praw nych.

OSD po dzie lił usta le nia fak tycz ne
OROZ i uznał kie row ni ka bu do wy win -
nym za rzu ca ne go mu czy nu po le ga ją -
ce go na nie dba łym wy ko ny wa niu sa -
mo dziel nej funk cji tech nicz nej w bu -
dow nic twie, skut ku ją cym nie wła ści -
wym za bez pie cze niem pla cu bu do wy
przed do stę pem osób po stron nych.

OSD nie uwzględ nił wnio sku OROZ
co do ka ry upo mnie nia z jed no cze snym
obo wiąz kiem zda nia eg za mi nu (ta kie -
go jak przy ubie ga niu się o upraw nie -
nia bu dow la ne) i na ło żył na kie row ni ka
bu do wy ka rę upo mnie nia.

Od de cy zji OSD od wo ła nia do KSD
wnie śli kie row nik bu do wy i OROZ.

Ob wi nio ny kie row nik bu do wy pod -
niósł w od wo ła niu, że uczest ni czył
w prze ka za niu pla cu bu do wy mie dzy
in we sto rem a wy ko naw cą i w pro to ko -
le z prze ka za nia wpi sa no, że in we stor
zo bo wią zu je się do ogro dze nia te re nu
bu do wy. W dniu prze ka za nia te re nu
bu do wy wy ko na no szczel ne ogro dze -
nie, unie moż li wia ją ce wstęp na bu do -
wę oso bom po stron nym. Kie row nik bu -
do wy pod niósł rów nież, że o roz po czę -
ciu wy ko pów zde cy do wał in we stor bez
je go wie dzy i to in we stor po zwo li aby
o go dzi nie 8 ra no w dniu roz po czę cia
wy ko pów, do lo ka lu usłu go we go we szły
pra cow ni ce. Z wy ja śnień kie row ni ka
bu do wy wy ni ka, że pra cow ni ce za kła -
du usłu go we go po krót kim cza sie opu -
ści ły lo kal, po czym we szły tam po -
now nie, bez wie dzy i zgo dy ko go kol -
wiek z ob słu gi bu do wy. W tym cza sie
roz po czę to ro bo ty ziem ne i wy bu rzo no
scho dy do te go lo ka lu w któ rym prze -
by wa ły pra cow ni ce za kła du. Zda niem
kie row ni ka bu do wy, fakt, że tuż po roz -
po czę ciu ro bót ziem nych na plac bu -
dowy przy był PINB wska zu je na to,
że ca ła sy tu acja by ła za in sce ni zo wa -
nie przez by łe go na jem cę lo ka lu (umo -

wa naj mu zo stał wy po wie dzia na) i wy -
mie rzo na w in we sto ra.

OROZ wno sząc od wo ła nie od de -
cyzji OSD nie zgo dził się z wy mia rem
ka ry i przy po mniał o za rzu cie umiesz -
cze nia na te re nie bu do wy nie wła ści -
wej ta bli cy in for ma cyj ne oraz fakt uka -
ra nia kie row ni ka bu do wy man da tem
kar nym.

Po wpły nię ciu obu od wo łań prze -
wod ni czą cy KSD po czy nił usta le nia
for mal ne i wy stą pił do PINB o prze ka -
za nie in for ma cji, czy bu dy nek w któ rym
znaj do wał się lo kal usłu go wy ob ję ty był
po zwo le niem na bu do wę i na czym po -
le ga ło nie wła ści we za bez pie cze nie
tere nu bu do wy. PINB w od po wie dzi
na to pi smo po in for mo wał, że wej ście
do lo ka lu usłu go we go by ło za pew nio -
ne przez ze wnętrz ne scho dy, prze zna -
czo ne do roz biór ki. Wska zał rów nież,
ze przed roz po czę ciem głę bo kich wy -
ko pów po zwo lo no wejść pra cow ni kom
za kła du do lo ka lu. Ro bo ty ziem ne roz -
po czę to za nim lo kal zo stał opusz -
czony. Na sku tek in ter wen cji PINB oso -
by prze by wa ją ce w lo ka lu opu ści ły
go scho dząc po dra bi nie. Po pra wio no
rów nież ogro dze nie te re nu bu do wy.

Po tych wy ja śnie niach KSD stwier -
dził, że ro bo ty bu dow la ne zwią za ne
z roz bu do wą bu dyn ku, bu do wą in sta la -
cji i par kin gu pro wa dzo ne by ły na pod -
sta wie de cy zji o po zwo le niu na bu do -
wę i te ren, na któ rym roz po czę to ro bo -
ty był te re nem bu do wy w ro zu mie niu
art. 3 pkt 10 Pra wa bu dow la ne go. Zda -
niem KSD ozna cza to, że pra cow ni -
ce za kła du usłu go we go nie po win ny
nie tyl ko prze cho dzić przez par king ale
tak że prze by wać w tym lo ka lu, któ ry
sta no wił te ren bu do wy.

KSD roz pa tru jąc oba od wo ła nia,
na pod sta wie sto sow nych prze pi sów
ko dek su po stę po wa nia ad mi ni stra cyj -
ne go, uchy lił de cy zje OSD i orzekł
co do isto ty spra wy. W oce nie KSD za -
rzut nie wła ści we go za bez pie cze nia
tere nu przed do stę pem osób po stron -
nych jest ze wszech miar za sad ny.
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Wyja śnie nia kie row ni ka bu do wy i usta -
le nia PINB wska zu ją, że stan fak tycz -
ny spra wy nie jest spor ny. W uza sad -
nie niu de cy zji KSD przy to czył prze pi sy
art. 22 pkt 1 i 3d Pra wa bu dow la ne -
go mó wią ce o obo wiąz kach kie row -
nika bu do wy. Zda niem KSD, kie row -
nik bu do wy nie za po biegł wstę po wi
na teren bu do wy osób nie upo waż nio -
nych, a to w kon kret nej, opi sa nej sy tu -
acji mo gło za gra żać ich ży ciu lub zdro -
wiu. Za bez pie cze nie te re nu nie po le -
ga tyl ko na po sta wie niu ogro dze nia
ale tak że na unie moż li wie niu wej ścia
na te ren bu do wy osób trze cich. KSD
od niósł się do fak tu uka ra nia kie row ni -
ka bu do wy man da tem kar nym na ło żo -
nym przez PINB. We dług art. 93 pkt 4
Pra wa bu dow la ne go kto przy stę pu je
do bu do wy lub pro wa dzi ro bo ty bu -
dow la ne bez do peł nie nia wy ma gań
okre ślo nych w art. 41 ust. 4, art. 42,
art. 44, art. 45 pod le ga ka rze grzyw ny.
W art. 42 ust. 2 pkt 3 pra wa bu dow la -
ne go za pi sa no obo wią zek kie row ni -
ka bu do wy do ty czą cy od po wied nie -
go za bez pie cze nia te re nu bu do wy
i jest to po wtó rze nia za pi su z art. 22
pkt 1 Pra wa bu dow la ne go. PINB uka -
rał man da tem kie row ni ka bu do wy
za wy kro cze nie po le ga ją ce na bra ku
za bez pie cze nia bu do wy stwa rza ją ce
za gro że nie bez pie czeń stwa po przez
do pusz cze niu do wej ścia na bu do wę
osób nie upo waż nio nych. 

Fakt uka ra nia kie row ni ka bu do wy
w związ ku z peł nie niem sa mo dziel nej
funk cji tech nicz nej w bu dow nic twie
sta no wi sa mo ist ną prze słan kę od po -
wie dzial no ści za wo do wej, opi sa ną
w art. 95 pkt 2 Pra wa bu dow la ne go.
KSD uznał za tem, że kie row nik bu do -
wy pod le ga od po wie dzial no ści za wo -
do wej z ty tu łu uka ra nia man da tem kar -
nym przez PINB.

KSD roz pa trzył rów nież nie uwzględ -
nio ny przez OSD za rzut bra ku na bu -
do wie od po wied niej ta bli cy in for ma -
cyjnej. KSD uznał za rzut ten za udo -
wod nio ny i znaj du ją cy opar cie w prze -

pi sach praw nych. Fakt nie wła ści wej
tabli cy in for ma cyj nej na bu do wie
podniósł PINB w pi śmie skie ro wa nym
do OROZ, a kie row nik bu do wy pod -
czas prze słu cha nia przed OROZ przy -
znał, że wy mia ry ta bli cy by ły mniej sze
niż prze wi du je roz po rzą dze nie.

KSD wska zał, że we dług art. 42 ust. 2
pkt 2 pra wa bu dow la ne go kie row nik
budo wy jest obo wią za ny umie ścić na
bu do wie, w wi docz nym miej scu ta bli ce
in for ma cyj ną. W po wo ła niu na § 13
ust. 2 roz po rzą dze nia Mi ni stra In fra -
struk tu ry z dnia 26 czerw ca 2002 ro ku
w spra wie dzien ni ka bu do wy, mon ta żu
i roz biór ki, ta bli cy in for ma cyj nej oraz
ogło sze nia za wie ra ją ce go da ne do ty -
czą ce bez pie czeń stwa pra cy i ochro ny
zdro wia (Dz. U z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z późn. zm.) ta bli ca in for ma cyj na
ma mieć kształt pro sto ką ta o wy mia -
rach 90 cm x 70 cm, na któ rej na pi sy
wy ko nu je się w spo sób czy tel ny i trwa -
ły, na sztyw nej pły cie ko lo ru żół te go,
lite ra mi i cy fra mi ko lo ru czar ne go, o wy -
so ko ści co naj mniej 4 cm. W oce nie
KSD kie row nik bu do wy od po wia da
więc z ty tu łu umiesz cze nia na te re nie
bu do wy ta bli cy in for ma cyj nej o wy mia -
rach mniej szych, niż prze wi du je to roz -
po rzą dze nie.

KSD od niósł się rów nież do od wo ła -
nia OROZ, któ ry ja ko głów ny za rzut
wo bec de cy zji OSD pod niósł ni ski wy -
miar ka ry. OSD na ło żył bo wiem na kie -
row ni ka bu do wy ka rę upo mnie nia,
a OROZ po stu lo wał ka rę upo mnie nia
z jed no cze snym obo wiąz kiem zło że -
nia w wy zna czo nym ter mi nie eg za mi -
nu o któ rym mo wa w art. 12 ust. 3
Prawa bu dow la ne go. KSD przy to czył
frag ment uza sad nie nia de cy zji OSD,
któ ry od no si się do wy mia ru ka ry.
OSD uznał, że wnio sko wa na przez
OROZ ka ra jest zbyt su ro wa w sto sun -
ku do po peł nio ne go czy nu. Wo bec te -
go, że kie row nik bu do wy po raz pierw -
szy po peł nił czyn skut ku ją cy je go od -
po wie dzial no ścią za wo do wą, ka ra
upo mnie nia jest wy star cza ją ca.

KSD po dzie lił zda nie OSD co do wy -
so ko ści ka ry; przy to czył prze pi sy
Prawa bu dow la ne go (art. 96 ust. 1 i 2)
mó wią ce o ka rach za po peł nie nie
czynów ro dzą cych od po wie dzial -
ność za wo do wą i to, że przy na kła da -
niu kary na le ży uwzględ nić do tych -
cza so wą nie ka ral ność z ty tu łu od po -
wie dzial no ści za wo do wej w bu dow -
nictwie.

KSD ma jąc za tem na uwa dze do -
tych cza so wą nie ka ral ność kie row ni ka
bu do wy wy mie rzył mu ka rę upo mnie -
nia, któ ra zda niem KSD z pew no ścią
speł ni ro lę wy cho waw czą i po zwo li
kierow ni ko wi bu do wy unik nąć w przy -
szło ści bra ku od po wied nie go nad zo ru
nad te re nem bu do wy.

W opi sa nej spra wie kie row nik bu do -
wy po niósł od po wie dzial ność za wo -
dową w bu dow nic twie na pod sta wie
art. 95 pkt 2 i 4 pra wa bu dow la ne go,
w związ ku z nie do peł nie niem usta -
wowych obo wiąz ków oraz uka ra nia
go man da tem kar nym. Dla po nie sie nia
od po wie dzial no ści za wo do wej w związ -
ku z nie wy ko na niem obo wiąz ków usta -
wo wych lub nie dba łym ich wy ko na -
niem wy star cza ją ce jest sa mo za ist nie -
nie tej prze słan ki od po wie dzial no ści
i nie ma zna cze nia czy na stą pi ły ne ga -
tyw ne skut ki po peł nie nia te go czy nu.

Przy wo ła ne w uza sad nie niu KSD
roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 26 czerw ca 2002 w spra wie
dzien ni ka bu do wy, mon ta żu i roz biór ki,
ta bli cy in for ma cyj nej oraz ogło sze nia
za wie ra ją ce go da ne do ty czą ce bez -
pie czeń stwa pra cy i ochro ny zdro wia,
zo sta ło ujed no li co ne i w Dzien ni ku
Ustaw z 2018 r. poz. 963 znaj du je się
ob wiesz cze nie Mi ni stra In we sty cji
i Roz wo ju z 25 kwiet nia 2018 r. w spra -
wie ogło sze nia tek stu jed no li te go te go
roz po rzą dze nia.

Ewa Kar kut -Ża biń ska
rad ca praw ny
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W ubiegłym roku na dolnośląskich budowach miało
miejsce 9 śmiertelnych wypadków.
marzec – przygniecenie płytą stropową,

– upadek na poziom niższy o dwie 
kondygnacje podczas transportu 
materiałów,

kwiecień – upadek z wysokości podczas montażu 
szalunku,

maj – upadek z drugiego piętra,
sierpień – upadek z rusztowania,

– upadek z dachu podczas robót 
dekarskich,

– upadek z rusztowania podczas 
wykonywania robót elewacyjnych,

wrzesień– upadek z trzeciego piętra,
grudzień – porażenie prądem i upadek z wysokości

podczas tynkowania stacji 
transformatorowej.

Bu dow nic two jest bran żą, w któ rej za gro że nie
wypad ka mi jest bar dzo du że, a ska la na ru szeń prze -
pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy wy so ka. Pra -
wo bu dow la ne okre śla pra wa i obo wiąz ki wszyst -
kich uczest ni ków pro ce su in we sty cyj ne go w za kre -
sie ochro ny pra cy.

Obo wiąz ki in we sto ra: zor ga ni zo wa nie pro ce su
budo wy, z uwzględ nie niem za war tych w prze pi sach
za sad bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia, a w szcze -
gól no ści za pew nie nie opra co wa nia pla nu bez pie -
czeń stwa i ochro ny zdro wia.

Obo wiąz ki pro jek tan ta: spo rzą dze nie in for macji
do ty czą cej bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia
ze wzglę du na spe cy fi kę pro jek to wa ne go obiek tu
budow la ne go, któ ra ma być uwzględ nia na w pla -
nie bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia.

Obo wiąz ki kie row ni ka bu do wy: spo rzą dze nie lub
za pew nie nie spo rzą dze nia pla nu bez pie czeń stwa
i ochro ny zdro wia (w opar ciu o in for ma cję prze ka -
zaną przez pro jek tan ta) oraz ko or dy no wa nie dzia łań
za pew nia ją cych pod czas wy ko ny wa nia ro bót bu -
dow la nych prze strze ga nie za sad bez pie czeń stwa
i ochro ny zdro wia za war tych w prze pi sach bhp, oraz
w pla nie bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia.

Obo wiąz ki in spek to ra nad zo ru: re pre zen to wa nie
in we sto ra na bu do wie przez spra wo wa nie kon tro li
zgod no ści jej re ali za cji z pro jek tem i po zwo le niem
na bu do wę, prze pi sa mi oraz za sa da mi wie dzy
technicz nej.

B E Z P I E C Z E Ń S T W O   P R A C Y   N A   B U D O W I E

Opracowano w oparciu o materiały Okręgowego Inspektoratu
Pracy we Wrocławiu
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Obserwatorium Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na szczycie Śnieżki (1603 m. n.p.m.) to jeden
z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Polsce. Zobaczyć go można na wielu pocztówkach, kalendarzach
i plakatach. Jego futurystycznego kształtu nie da się pomylić z żadnym innym obiektem. Chociaż na początku
swojego istnienia budynek ten miał tyle samo przeciwników co miłośników, obecnie jest ikoną Dolnego Śląska,
rozpoznawalną daleko poza jego granicami. Bez wątpienia Obserwatorium IMGW jest budynkiem
wyjątkowym, wyjątkowa jest też historia jego powstania. Była to bowiem jedyna tego rodzaju budowa
w powojennej historii Polski.

Ob ser wa cje me te oro lo gicz ne 
na Śnież ce, ge ne za bu do wy 
ob ser wa to rium

Ob ser wa cje me te oro lo gicz ne na szczy -
cie Śnież ki za czę to pro wa dzić już w lip cu
1824 ro ku, kie dy w znaj du ją cej się na szczy -
cie ka pli cy św. Waw rzyń ca za in sta lo wa no
ba ro metr i ter mo me try. Przy rzą dy te (oraz
ko lej ne ja kie in sta lo wa no na szczy cie) prze -
nie sio no po tem do schro ni ska tu ry stycz ne -
go znaj du ją ce go się po au striac kiej stro nie
gra ni cy (obec nie stro nie cze skiej) – w tam -
tym okre sie na szczy cie po za ka pli cą sta ły
dwa schro ni ska, po nie miec kiej (obec nie
pol skiej) oraz au striac kiej stro nie. Ob ser -
wa cje pro wa dził wte dy wła ści ciel schro -
niska, jed nak nie za cho wa ły się, nie ste ty,
no tat ki z te go okre su, więc nie wia do mo jak
bar dzo przy kła dał się do po wie rzo ne go
mu za da nia. Od 1880 ro ku ob ser wa cje pro -
wa dzo ne by ły już re gu lar nie, przez te le gra -
fi stę au striac kie go urzę du te le fo nicz ne go.
Pod ko niec XIX wie ku w Ber li nie zde cy do -
wa no o bu do wie osob ne go ob ser wa to rium,
któ re za czę ło pro wa dzić ob ser wa cje od 1 lip -
ca 1900 ro ku. War to wspo mnieć, że bu do -
wa tych wszyst kich obiek tów by ła bar dzo
utrud nio na nie tyl ko przez wa run ki po go -
dowe, ale też brak dro gi. To wa ry na szczyt
Śnież ki wno szo no kie dyś na ple cach tra -
garzy, re kor dzi sta sprzed woj ny wniósł
na szczyt ru rę wa żą cą 160 ki lo gra mów!

Sta re ob ser wa to rium mia ło kształt trzy -
kon dy gna cyj nej wie ży o wy so ko ści 16 me -
trów. Szkie let kon struk cyj ny bu dyn ku sta -
nowi ły ba le dę bo we z wy peł nie niem kost ką
kor ko wo -azbe sto wą. Od we wnątrz ścia ny
kry te by ły pły ta mi pil śnio wy mi, a od ze -

wnątrz ju tą na są cza ną gip sem, de ska mi
oraz pa pą. Sta bil ność kon struk cji za pew nia -
ły sta lo we li ny za ko twi czo ne w zie mi, oraz
ba last w po sta ci 5 ton ka mie ni. Ta nie po zor -
na kon struk cja prze trwa ła w swo im eks tre -
mal nym po ło że niu przez po nad 80 lat.
Od 16 lip ca 1945 ro ku słu żyć za czę ła pol -
skie mu Pań stwo we mu In sty tu to wi Hy dro -
logicz no -Me te oro lo gicz ne mu. Po mi mo wie -
lu re mon tów na prze strze ni lat, bu dy nek był
w opła ka nym sta nie. Dla te go wła dze PIHM
w 1953 ro ku zde cy do wa ły się po sta wić
na szczy cie Śnież ki no we ob ser wa to rium.
Roz pi sa no sto sow ny kon kurs, któ ry osta -
tecz nie wy grał pro jekt ze Su dyj no -Pro jek to -
we go Za kła du Do ku men ta cji Ar chi tek to nicz -
no -Bu dow la nej przy Wy dzia le Ar chi tek tu ry
Po li tech ni ki Wro cław skiej. Je go au to ra mi
by li Wi told Li piń ski i 14 lat od nie go młod szy
Wal de mar Waw rzy niak. 

Kon cep cja ar chi tek to nicz na 
i in ne przy go to wa nia

Na le ży tu taj przy po mnieć, że mó wi my o bu -
do wie w wa run kach gór wy so kich – na pię -

trze al pej skim, gdzie wa run ki po go do we
są bar dzo cięż kie. Do te go w hi sto rii Pol ski
po dob na bu do wa od by ła się w la tach trzy -
dzie stych XX wie ku i to tyl ko dwa ra zy
– wy bu do wa no ob ser wa to rium w Ta trach
na Ka spro wym Wier chu oraz w Czar no ho -
rze na gó rze Pop Iwan (obec nie Ukra ina).
Za kła da no, że no wo bu do wa ny obiekt bę -
dzie łą czył funk cje ob ser wa to rium z bu fe tem
tu ry stycz nym (oraz ewen tu al ną funk cją noc -
le go wą, co osta tecz nie za rzu co no). Ar chi -
tek ci Li piń ski i Waw rzy niak do kład nie za po -
zna li się z miej scem bu do wy, pa nu ją cy mi
w nim wa run ka mi oraz kon tek stem przy -
rod ni czym i kul tu ro wym. Z oczy wi stych
wzglę dów nie zde cy do wa li się na bu do -
wanie w Su de tach obiek tu w sty lu pod ha -
lań skim, nie chcie li też na wią zy wać do ru -
sty kal ne go sty lu nie miec kich schro nisk
górskich. Obiekt otrzy mał no wo cze sną for -
mę trzech rów no le gle uło żo nych dys ków,
we dług bar dzo prze my śla nej kon cep cji.
Pro jek tan ci nie chcąc in ge ro wać w oto cze -
nie wy obra zi li so bie my dla ną bań kę, któ ra
za le d wie do ty ka po wierzch ni gó ry. Pro jek -
towa ny bu dy nek swo imi krzy wi zna mi bar -

LATAJĄCE  TALERZE
OBSERWATORIUM  METEOROLOGICZNE  NA  ŚNIEŻCE

Śnieżka, na szczycie Obserwatorium Meteorologiczne
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dzo lek ko opie ra się o szczyt. Okrą gły
kształt ele men tów bu dyn ku na wią zu je tak -
że do zbu do wa nej w kształ cie ro tun dy ka -
plicy św. Waw rzyń ca, na to miast ho ry zon tal -
ny po dział na od dziel ne „ta le rze” za in spi ro -
wa ny jest cio sa mi kar ko no skich ska łek ta -
kich jak Sło necz nik czy Piel grzy my. 

Do sa mej bu do wy mu sia no się od po -
wied nio przy go to wać – w tym ce lu eta pa -
mi za czę to re mont zbu do wa nej w 1905 ro -
ku Dro gi Ju bi le uszo wej (szlak nie bie ski)
od kościo ła Wang do szczy tu Śnież ki. Nale -
ża ło zbu rzyć sta re po nie miec kie schro ni -
sko (ob ser wa to rium mia ło po wstać na je go
miej scu) oraz za pew nić za ple cze dla pra -
cow ni ków. W tym ce lu zbu do wa no spe -
cjalny ba rak przy schro ni sku Dom Ślą ski
na prze łę czy pod Śnież ką (1400 m n.p.m.).
Ze spół ar chi tek tów do stał zle ce nie na opra -
co wa nie sto sow nej do ku men ta cji. Cie ka -
wost ką jest, że pro jek tan ci prze kro czy li pla -
no wa ną po wierzch nię obiek tu o 1,52 me tra
kwa dra to we go, przez co mu sie li po pra wiać
ca ły pro jekt! W pra cach pro jek to wych po -
ma ga li ar chi tek ci An drzej So kol ski oraz
Zbigniew Ka ta ła. Ten ostat ni wy dat nie przy -
czy nił się do stwo rze nia do bre go pro jek -
tu ry su jąc wszyst kie krzy wi zny w ska li 1:1
na wiel kich ar ku szach tek tu ry. Ma jąc świa -
do mość, że na Śnież ce sło necz ne są tyl ko
trzy mie sią ce w cią gu ro ku, za pla no wa no,
że bu do wa bę dzie pro wa dzo na dwu eta -
powo, jak naj szyb ciej. We dług pier wot -
nego pla nu część ele men tów po wsta wać
ma na ni zi nie, a po tem być wy no szo na

na szczyt he li kop te rem. Tej kon cep cji nie
uda ło się zre ali zo wać, a wszyst kie ma te -
riały i ele men ty za wo żo no na gó rę sa mo -
cho da mi. Bu do wa otrzy ma ła na re ali za cję
tych za dań dwa sa mo cho dy cię ża ro we
Tatra. Za nim ukoń czo no re mont tra sy
na szczyt, jaz da ta ki mi wo za mi po Dro dze
Ju bi le uszo wej by wa ła kar ko łom na. 

Bu do wa ob ser wa to rium na szczy cie
Śnież ki

Sam bu dy nek zo stał zbu do wa ny w opar ciu
o żel be to wy trzon, we wnątrz któ re go znaj -
du je się klat ka scho do wa. Sa me dys ki opie -
ra ją ce się na nim ma ją kon struk cję kra -
towni co wą. Naj ni żej po ło żo ny dysk ma śred -
ni cę oko ło 30 me trów, środ ko wy oko ło
20 me trów, a naj wyż szy oko ło 13 me trów.
Ca łość bu dyn ku po kry ta zo sta ła pa pą, a po -
tem bla chą. Wszyst ko to znaj du je się na be -
to no wej wy lew ce. Szczyt Śnież ki zbu do -
wa ny jest z bar dzo twar dych skał (gra nit,
horn fels), po kry tych ru mo szem skal nym.
W miej scu bu do wy luź ny ma te riał usu nię to,
a po do ko pa niu się do sta bil nej ska ły za la -
no be to nem. Naj niż szy dysk jest pod piw ni -
czo ny, znaj du je się w nim głów ne wej ście
do bu dyn ku. Pier wot nie prze zna czo ny był
na bu fet, skle pik z pa miąt ka mi oraz miej sce
od po czyn ku dla tu ry stów. Dysk środ ko wy
rów nież jest pod piw ni czo ny, mie ści on ma -
ga zyn, po ko je dla pra cow ni ków oraz ca łe
za ple cze tech nicz ne ob ser wa to rium. Naj -
wyż szy dysk wień czą cy bu dy nek ma okna

na ca łym ob wo dzie i mie ści sa mo ob ser wa -
to rium. Moż na z nie go wyjść na ta ras na da -
chu, na któ rym znaj du je się część urzą -
dzeń po mia ro wych. Ener gię ob ser wa to -
rium czer pa ło z agre ga tów za si la nych ro pą,
a wo dę ze spe cjal nie zbu do wa ne go na je -
go po trze by uję cia, oko ło 200 me trów ni żej,
skąd pom pu je się ją do zbior ni ków we -
wnątrz bu dyn ku (daw niej ku po wa no ją
od Cze chów ma ją cych wła sne uję cie w do -
li nie rze ki Upy). 

Wa run ki pa nu ją ce na szczy cie Śnież ki
są jak wspo mnia no eks tre mal ne. W cią gu
ro ku są tam tyl ko 104 dni ze śred nią tem pe -
ra tu rą po wy żej 5 stop ni Cel sju sza. Śred nia
rocz na tem pe ra tu ra w la tach 1931–1970
wy no si ła 0,4 stop nia Cel sju sza. Do te go
do cho dzą hu ra ga no we wia try – szczyt jest
jed nym z naj bar dziej wietrz nych miejsc
na świe cie! Naj wyż sza śred nia 10 mi nu to -
wa pręd kość to 234 km/h, ale za no to wa no
też po ry wy do 288 km/h (12 w ska li Be au -
for ta czy li „hu ra gan” za czy na się po wy żej
117 km/h). Śred nia dla wy stę pu ją cych
tam wia trów z lat 1951–1975 to „je dy nie”
21 km/h. W ta kich eks tre mal nych wa run -
kach przy szło bu do wać ob ser wa to rium.
Do te go do szły roz ma ite trud no ści tech nicz -
ne, czę sto zwią za ne z re alia mi epo ki w któ -
rej obiekt był bu do wa ny. Nie jed no krot nie
bra ko wa ło fun du szy na bu do wę, oraz od po -
wied nich ma te ria łów. W cza sach PRL nie
by ło ty lu ty pów be to nu czy sta li co obec nie,
a w pań stwie z cen tral nie ste ro wa ną go -
spodar ką czę sto trud no by ło uzy skać ja kie -
kol wiek ma te ria ły na czas. Bu do wa no więc
z te go, co uda ło się po zy skać. Przy kła do wo
we wnętrz na klat ka scho do wa to zwy czaj ne
scho dy ja kich uży wa no przy bu do wa niu
osie dli ZOR (Za kład Osie dli Ro bot ni czych
– je dy ny w la tach czter dzie stych i pięć -
dziesią tych or gan in we sty cyj ny w bu dow -
nic twie miesz ka nio wym PRL). Pra ce zle -
co no pań stwo wej fir mie, Je le nio gór skie mu
Przed się bior stwu Bu dow nic twa Miej skie -
go. Po nie waż bu do wę pro wa dzić moż na
by ło je dy nie eta pa mi (w okre sach let nich
i to przy do brej po go dzie), ca ła pra ca trwa -
ła bar dzo dłu go. Za miast de le go wać pra -
cow ni ków na nor mal ne, ni zin ne bu do wy
trwa ją ce ca ły rok, zle ce nio bior ca mu siał
wysy łać ich na krót kie okre sy w gó ry. Przez

Obserwatorium Meteorologiczne na Śnieżce
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to pra ce bar dzo się roz wle ka ły. Dla sa mych
pra cow ni ków, wy pro wadz ka w gó ry też
nie by ła ni czym przy jem nym. Z Kar pa cza
do Do mu Ślą skie go, gdzie za kwa te ro -
wano ca łą eki pę, idzie się pod gó rę oko ło
2 do 2,5 go dzi ny. Da lej ko lej ne pół go dzi -
ny na szczyt, na plac bu do wy. Po pra cy
nie by ło moż li wo ści scho dzić co dzien nie
na dół do Kar pa cza na PKS do Je le niej
Gó ry. Bu do wa w gó rach, w izo la cji, da le ko
od ro dzin i mia sta by wa ła dla pra cow ni -
ków jak ze sła nie, a w szczy to wych mo men -
tach pra co wa ło nad ob ser wa to rium oko ło
20 osób. Pro fe sor Wal de mar Waw rzy niak
(je den z pro jek tan tów obiek tu) po wie lu la -
tach mó wi, że pod ko niec prac jeź dził do glą -
dać bu do wę za wła sne pie nią dze. Kie dy
się oże nił, w po dróż po ślub ną za brał żo nę...
w Kar ko no sze.

Po cząt ki dzia ła nia ob ser wa to rium
i opi nia pu blicz na

Bu do wę ob ser wa to rium uda ło się ukoń czyć
13 li sto pa da 1974 ro ku, a ob ser wa cje roz -
po czę to 1 stycz nia 1975. Przez pra wie dwa
la ta, do paź dzier ni ka 1976 ro ku kon ty nu -
owa no pro wa dze nie ob ser wa cji po rów naw -
czych w sta rym bu dyn ku, w ce lu spraw -
dze nia wy ni ków. Sa mo ob ser wa to rium sta -
ło się wiel ką sen sa cją za rów no w Pol sce
jak i Cze cho sło wa cji, je go zdję cia pu bli ko -
wa ły ga ze ty na ca łym świe cie. Fu tu ry stycz -
na for ma ar chi tek to nicz na oraz śmia ła
jej re ali za cja na gór skim szczy cie za in te -
resowa ła me dia jesz cze wcze śniej. Za nim
po wstał sam bu dy nek, zbu do wa no je go
poglą do wą ma kie tą. W 1968 ro ku mo del
ten wy je chał do Mek sy ku na Świa to wą
Wysta wę Ar chi tek tu ry, od by wa ją cą się przy
oka zji Igrzysk Olim pij skich. Ob ser wa to rium
otrzy ma ło na tej wy sta wie wy róż nie nie,
jednak, nie ste ty, ma kie ta ni gdy do Pol ski
już nie wró ci ła. Po za en tu zja stycz ny mi gło -
sa mi po dzi wu, oczy wi ście zna la zły się też
opi nie nie przy chyl ne bu dyn ko wi. Po ja wi ły
się gło sy, że obiekt nie pa su je do ar chi tek -
tu ry Su de tów, że szpe ci szczyt Śnież ki itp.
Z bie giem lat opi nia pu blicz na się chy ba
z nim bar dziej oswo iła, po nie waż obec nie
cha rak te ry stycz ne „dys ki” zo ba czyć moż na
na pocz tów kach, ka len da rzach, ob ra zach,

ma gne sach oraz wie lu in nych ak cy den -
sach z Kar ko no szy. Bez wąt pie nia jest
to naj bar dziej roz po zna wal ny bu dy nek
w ca łych Su de ta ci. 

Ka ta stro fa bu dow la na w 2009 ro ku 
i stan obec ny

11 mar ca 2009 ro ku pra cow ni cy ob ser -
watorium od czu li wstrząs. Na stęp ne go
dnia sły chać by ło gło śny trzask, za uwa -
żono wy brzu sze nie pod ło gi oraz pęk nię -
cie jed nej ze ścian. Za rzą dzo no ewa ku ację
obiek tu, a urzą dze nia po mia ro we prze nie -
sio no do środ ko we go dys ku. 13 mar ca pod -
ję to de cy zję o za mknię ciu szla ków pro wa -
dzą cych na szczyt. 16 mar ca gór ny dysk
obe rwał się na 2/3 ob wo du. Spo wo do wa ne
by ło to ode rwa niem się sta lo wych wspor -
ników od żel be to we go trzo nu. Pod ko niec
mar ca zde mon to wa no uszko dzo ne ele -
men ty, a do koń ca paź dzier ni ka 2009 ro ku
dysk od bu do wa no. Pro fe sor Waw rzy niak
mó wi, że nie da się po wie dzieć czy stal
uży ta do wy ko na nia kon struk cji w tam tym
miej scu mia ła od po wied nią wy trzy ma łość.
Nie wia do mo czy do star czo no na bu do wę
od po wied ni ma te riał. Pro fe sor do da je też,
że kon struk cje sta lo we wy ma ga ją re gu -
larne go kon tro lo wa nia, a nie ma pew no ści
czy pro wa dzo no ta kie prze glą dy. Ob ser -
wa to rium uru cho mio no po now nie, ale sa -
mych po mia rów nie prze rwa no ni gdy. In sty -
tut Me te oro lo gii i Go spo dar ki Wod nej któ ry
jest wła ści cie lem obiek tu, jest zo bo wią za -

ny przez Świa to wą Or ga ni za cję Me te oro -
logii do pro wa dze nia nie prze rwa nych ob -
ser wa cji. 

Obec nie ob ser wa to rium na Śnież ce da -
lej dzia ła, a sam szczyt przy cią ga ty sią ce
tury stów z Pol ski, Czech, Nie miec i wie lu
innych kra jów. Zdo by cie go nie jest już
żadnym wy zwa niem, po nie waż od cze skiej
stro ny moż na wje chać na nie go ko lej ką
gon do lo wą. Na sa mej gó rze znaj du je się
ba ro ko wa ka pli ca św. Waw rzyń ca, gór -
na sta cja ko lej ki, pol skie ob ser wa to rium
IMGW, oraz od dział cze skiej pocz ty (naj wy -
żej po ło żo ny w ca łym kra ju). Co dzien nie
na Śnież ce mel du ją się set ki lu dzi, skąd ru -
sza ją na szlak. Bu dy nek ob ser wa to rium
ma w tym po ło że niu wiel ki po ten cjał, któ ry
nie ste ty nie jest obec nie wy ko rzy sta ny.
Poja wia się na ten te mat wie le roz bież nych
opi nii. Mó wi się, że w przy szło ści ob ser wa -
cje me te oro lo gicz ne zo sta ną tak zauto ma -
ty zo wa ne, że nie bę dzie po trze by aby pro -
wa dzi li je lu dzie. Wie le osób pra gnie, aby
bu dy nek zo stał bar dziej udo stęp nio ny tu -
rystom, nie tyl ko przez ofer tę ga stro no -
miczną ale i noc le gi czy or ga ni za cję wy da -
rzeń kul tu ral nych. Ta kie zmia ny wy ma ga ją
jed nak wspól ne go dzia ła nia wie lu róż nych
in sty tu cji oraz spo rych pie nię dzy. Miej my
na dzie ję, że ten wy jąt ko wy bu dy nek po za
służ bą na uce, bę dzie cie szył mi ło śni ków
do brej ar chi tek tu ry oraz wszyst kich tu ry -
stów jesz cze wie le lat. 

Szy mon Ma ra szew ski

Obserwatorium po katastrofie budowlanej, marzec 2009
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wy lo cie uli cy Ka mien nej. W ta kim urba ni -
stycz nym kon tek ście za pla no wa no no wą bu -
do wę. Ze wzglę du na wy ma ga nia urzęd ni -
ków, ko ściół jak i in ne za bu do wa nia pa ra fii
mu sia ły zna leźć się pod jed nym da chem.
Znaj du ją się tam więc sal ki ka te che tycz -
ne do na uki re li gii, ka pli ca Ma ryj na, a tak że
sied mio kon dy gna cyj na część miesz kal na,
miesz czą ca biu ra pa ra fii, za ple cze sa ni tar ne
i go spo dar cze. 

Ko ściół jest dwu po zio mo wy, na do le znaj -
du je się ka pli ca. Za pro jek to wa ny zo stał
na pla nie zbli żo nym do cen tral ne go. Nie jest
to jed nak za ło że nie sy me trycz ne, je go roz -
człon ko wa ne ścia ny two rzą nie re gu lar ny
wie lo bok. Wej ście do ko ścio ła znaj du je się
od pół noc ne go  za cho du, pro wa dzą do nie -
go dwa cią gi scho dów. Na prze ciw ko wej -
ścia po dru giej stro nie, czte ry stop nie po pro -
wa dzo ne fa li stą li nią wy zna cza ją pre zbi -
terium i oł tarz. Nad wej ściem znaj du je się
wiel ki wi traż, au tor stwa słyn ne go le gnic kie go
ar ty sty Hen ry ka Ba cy, przed sta wia ją cy da ry
Du cha Świę te go. Sam wi traż wy peł nia ją cy
sie dem ostro łu ko wych okien nad wej ściem,
miał też być źró dłem ko lo rów w mi ni ma -
listycz nym wy stro ju świą ty ni. Szcze gól nie
pięk nie je go funk cję wi dać by ło pod czas
zimo wej mszy po wpro wa dze niu sta nu
wojen ne go. W na bo żeń stwie uczest ni czy ło
około 7 ty się cy osób, z cze go 5 ty się cy stało
w ciem no ściach na dwo rze. Lu dzie we -
wnątrz wi dzie li oł tarz głów ny, lu dzie na ze -
wnątrz za miast w oł tarz wpa try wa li się w mie -
nią ce się bar wy wi tra ża. We dług kon cep cji
Wal de ma ra Waw rzy nia ka wy strój świą ty ni
miał być zre du ko wa ny do mi ni mum. Wnę trze
mia ło być w ca ło ści bia łe, punk ty świetl ne
zloka li zo wa ne w za okrą glo nych ni szach
ścian. Tak po my śla ne, dys kret ne oświe tle -
nie tworzyć mia ło wo kół świa tło cie nie.
Patrząc na ko ściół z ze wnątrz, wy glą da
on tro chę jak kon cha dzię ki wklę słej stre fie

Za pierw szy ko ściół zbu do wa ny we Wro cła -
wiu po woj nie jest uwa ża ny ko ściół Du cha
Świę te go przy uli cy Bardz kiej. W tam tej oko -
li cy, przy uli cy Ny skiej, stał już przed woj ną
kościół pod tym we zwa niem, jed nak w wy ni -
ku to czo nych na po łu dniu mia sta walk, zo stał
moc no uszko dzo ny, a na stęp nie ro ze bra ny
w 1967 ro ku. Przez wie le lat miesz kań cy
osiedla oraz wła dze ko ściel ne sta ra ły się
o zbu do wa nie no we go ko ścio ła, jed nak bez -
sku tecz nie. Prze ło mo wym mo men tem w dłu -
giej dro dze do zbu do wa nia ko ścio ła by ło
pozwo le nie udzie lo ne przez ar chi tek ta miej -
skie go Ze no na Na ster skie go. Ar chi tekt ten
nie na le żał do PZPR, przez co mie wał kło -
poty z wła dza mi. Na trzy mie sią ce przed koń -
cem swo jej kaden cji, wie dząc że i tak stra ci
sta no wi sko, wy dał wstęp ne po zwo le nie.
Zespół pro jek towy w któ re go skład wcho dzi li
ar chi tek ci Walde mar Waw rzy niak i Ta de usz
Zip ser oraz kon struk tor Woj ciech Świę cic ki,
miał je dy nie 3 mie sią ce na przy go to wa nie
pro jek tu kon cep cyj ne go, tak że spra wy na -
brały du że go tem pa.

Ini cja tor bu do wy i jej wiel ki orę dow nik,
biskup Win cen ty Urban, usły szał pod czas
jed ne go ze spo tkań sło wa ja kie goś urzęd ni -
ka mó wią ce go, że ko ściół jest bar dzo du ży,
i że: „Te go ko ścio ła i tak nie zbu du je cie”.
Biskup Urban od po wie dział mu, że lu dzie
w Pol sce są bar dzo nie do ce nia ni i on wie rzy,
że się jed nak uda. Wstęp ne po zwo le nie
na bu do wę, ja kie go udzie lił Ze non Na ster ski
nie by ło koń cem ba ta lii z urzę da mi. Wy zna -
czo ny przez ku rię do bu do wa nia ko ścio ła
ksiądz Ste fan Wój cik (póź niej szy pro boszcz
pa ra fii Św. Du cha), do słow nie „wy sie dział”
wszyst kie po zwo le nia na ko ry ta rzach urzę -
dów. Przy go to wa ny przez ze spół pro jek tan -
tów pro jekt tech nicz ny też uda ło się w koń -
cu prze for so wać i osta tecz nie w 1972 ro ku
do peł nio no wszel kich for mal no ści.

Miej sce na ro gu ulic Ny skiej i Ar mii Kra -
jowej, gdzie stał przed wo jen ny ko ściół
Św. Du cha zo sta ło za ję te, przez zbu do wa -
ną tam pod ko niec lat sześć dzie sią tych pie -
kar nię, tak że no wy ko ściół zlo ka li zo wa no
na du żo ko rzyst niej po ło żo nej dział ce, przy

KOŚCIÓŁ  ŚWIĘTEGO  DUCHA  WE  WROCŁAWIU
W poprzednim numerze zapowiedzieliśmy cykl artykułów poświęconych kościołom zbudowanym na Dolnym Śląsku po
II wojnie światowej. Ich ciekawa architektura, wyłamująca się z ogólnego nurtu architektury PRL, staje się ostatnimi laty te-
matem wielu książek i artykułów. Ale ich wielka wartość to nie tylko trudny kontekst historyczny oraz wysoki poziom
architektury. To także ciekawa historia budowania pomimo oporu władz, braku materiałów oraz innych przeciwności.
Zapraszamy do poznania kościoła Ducha Świętego we Wrocławiu. 

Wrocław, kościół Ducha Świętego przy ul. Bardzkiej
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z wi tra żem nad wej ściem głów nym. Ostre
łuki two rzą cych go okien przy po mi na ją
płatki kwia tu. Ele wa cje ko ścio ła po kry te
były ce głą, przez co wy glą dał on bar dzo
„wro cław sko”. Ca łość na kry ta jest stoż ko -
wym da chem za in spi ro wa nym heł ma mi
kate dry w Kut nej Ho rze. 

Pra ce przy bu do wie ko ścio ła to hi sto ria
upo ru i wia ry wie lu bu du ją cych go osób.
Żadna fir ma pań stwo wa nie chcia ła się pod -
jąć takiej bu do wy. Bu do wa od po cząt ku
w 1973 ro ku pro wa dzo na by ła więc tak,
jak czę sto pro wa dzo ne by wa ją ma łe bu do -
wy, na przy kład dom ków jed no ro dzin nych
– sys te mem go spo dar czym. In we sty cja
była w koń cu fi nan so wa na ze skła dek pa ra -
fian. Ma te ria ły bu dow la ne zbie ra no suk ce -
syw nie – jeż dżąc po od le głych skła dach bu -
dow la nych, cza sem coś po ży cza jąc, cze ka -

jąc w ko lej kach i im pro wi zu jąc jak się da.
Wal de mar Waw rzy niak po wie dział, że im sy -
tu acja sta wa ła się trud niej sza, tym lu dzie
sta wa li się bar dziej przed się bior czy. Bu do -
wa do sta wa ła też swój skrom ny przy dział
ma te ria łów. Wła dze, któ re ze zwo li ły na bu -
dowę nie ja ko za de kla ro wa ły swo je wspar -
cie, więc od cza su do cza su mu sia ły się też
wy ka zać. Pra cow ni ka mi na bu do wie by li
w du żej mie rze pa ra fia nie, któ rzy wzię li wol -
ne w pra cy al bo przy cho dzi li po móc po go -
dzi nach. Kie row ni kiem bu do wy był in ży nier
Sobań ski, któ ry po sia dał do świad cze nie
z pań stwo wych bu dów i bar dzo przy czy nił
się do po sta wie nia ko ścio ła. Pra ce uda ło się
za koń czyć w 1981 ro ku. 

Na prze strze ni lat ory gi nal na kon cep cja
ar chi tek to nicz na ko ścio ła Św. Du cha roz -
my ła się. Przez la ta pro boszcz wpro wa dzał

róż ne zmia ny i prze rób ki. Naj bar dziej ewi -
dent nym te go przy kła dem jest do cie ple -
nie bu dyn ku, któ ry po kry to tyn kiem struk -
tu ral nym o po ma rań czo wym ko lo rze.
Nad wej ściem po ja wi ły się pła sko rzeź by,
na ścia nach we wnątrz ob ra zy, kan de la bry
i roz ma ite in ne ozdo by. Przez la ta obiekt
ten był nie tyl ko miej scem kul tu re li gij ne go,
ale też po mni kiem upo ru i za po bie gli wo ści
lu dzi, któ rzy przy czy ni li się do je go po wsta -
nia. Pier wot ny wy gląd ko ścio ła zo stał też
do strze żo ny ja ko bar dzo uda ny przy kład
pro jek to wa nia. Ko ściół po ja wił się w książ -
ce „50 naj pięk niej szych ko ścio łów” Kon ra -
da Ku czyń skie go, a w 1979 ro ku otrzy mał
też na gro dę SARP.

Szy mon Ma ra szew ski

S Y M U L A T O R   L O T Ó W   W   M I R O S Ł A W I C A C H

W czerwcu 2016 roku na terenie lotniska w Mirosławicach pod Wrocławiem powstał bardzo ciekawy obiekt.
Jest to tunel aerodynamiczny, służący poznawaniu i doskonaleniu techniki swobodnego spadania.
Dla doświadczonych spadochroniarzy jest tu świetne miejsce treningu, a dla żółtodziobów miejsce łatwego
i bezpiecznego startu przed oddaniem prawdziwego skoku. Z miejscem tym wiąże się bardzo zaawansowana
technologia i praca wielu inżynierów. Sam symulator znajduje się w budynku zaprojektowanym przez Dorotę
Szlachcic i Macieja Mincha, których dużym sukcesem ostatnio był projekt Afrykarium we wrocławskim ZOO. 

Tu nel ae ro dy na micz ny Spe ed Fly po -
zwala po czuć się jak spa do chro niarz,
bez stre su ją ce go czyn ni ka wy ska ki -
wania z sa mo lo tu. Roz ryw ka ta jest ad re -
so wa na do każ de go (nie wska za na
jednak dla osób ma ją cych pro ble my
z krę go słu pem czy bar ka mi, oraz ko biet
w cią ży), nie za leż nie od stop nia spraw -
no ści fi zycz nej. Dol ną gra ni cą wie ku
są 4 la ta, a gór nej nie ma. Jest to pierw -
sze miej sce na Dol nym Ślą sku, oraz je-
dy ne w Pol sce (a jed no z pię ciu na świe -
cie), w któ rym po za sy mu lo wa nym,
można też wy ko nać „tra dy cyj ny” skok
ze spa do chro nem. Sam tu nel w któ rym

wy ko nu je się ewo lu cje to je dy nie ma ła
część sy mu la to ra. Ca łe urzą dze nie to
w isto cie wiel ka fa bry ka roz pę dzo ne go
po wie trza. Mirosławice, SpeedFly, tunel aerodynamiczny
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Cen tral nie umiesz czo ny, szkla ny cy lin -
der ma śred ni cę 4,3 me tra. Po wie trze
wdmu chi wa ne jest do gó ry, przez siat kę
znaj du ją cą się na dnie tu ne lu, co wy wo łu -
je pęd po wie trza do 320 km/godz. Ta ka
siła uno si czło wie ka w gó rę (mak sy mal nie
na 15 m) i two rzy wra że nie swo bod ne go
spa da nia. Po bo kach tu ne lu znaj du ją się
dwie pa ry po tęż nych kom pre so rów, któ re
wy dmu chu ją po wie trze pio no wo w dół.
Od do łu wpa da ono do tu ne lu, a na gó rze
za sy sa ne jest przez wen ty la to ry, któ re
kieru ją je z po wro tem do kom pre so rów.
Sy mu la tor w Mi ro sła wi cach jest pierw -
szym w Pol sce, gdzie za sto so wa no tech -
no lo gię SADR. Po zwa la ona na zre du -
kowa nie opo ru prze pły wu po wie trza,
a tym sa mym re duk cję strat ener gii w ka -
na łach ro bo czych sy mu la to ra. Roz wią -
zanie ta kie sprzy ja eko lo gii oraz opty ma -
li zu je kosz ty. Po nie waż po wie trze krą ży
w cy klu za mknię tym, bar dzo waż na jest
szczel ność ca łe go sys te mu. Nie cho dzi
tu taj tyl ko o stra ty ener gii, ale przede
wszyst kim o bez pie czeń stwo. Nie kon tro -
lowa ny wy rzut po wie trza mógł by być bar -
dzo nie bez piecz ny dla lu dzi w bu dyn ku,
mógł by też do ko nać wie lu znisz czeń.
Dla te go ca ła in sta la cja jest wy po sa żo na
w wie le czuj ni ków i nie ustan nie mo ni to -
rowa na. 

For mę ar chi tek to nicz ną bu dyn ko wi
nada ła Do ro ta Szlach cic z AR C2 Fa bry ki
Pro jek to wej. Na obiekt skła da ją się dwa
bu dyn ki ma ją ce w su mie 1360 me trów
kwa dra to wych po wierzch ni użyt ko wej.
Poza sy mu la to rem lo tów prze wi dzia na
zosta ła też re stau ra cja, sa le szko le nio we,
skle pik, stu dio TV, si łow nia oraz ho tel.
Cały obiekt znaj du je się przy dro dze kra -
jo wej nr 35, obok lot ni ska Mi ro sła wi ce.
Wy ko rzy stu je naj więk szy atut swo je go
poło że nia, zwró co ny jest bo wiem w stro nę
po bli skie go ma sy wu Ślę ży – gó ry sym -
bolu Dol ne go Ślą ska. Z dru giej na to miast
stro ny od wie dza ją cy sy mu la tor go ście
cieszyć się mo gą wi do kiem lot ni ska,
spado chro nia rzy oraz sa mo lo tów. Wprost
z te re nu lot ni ska wcho dzi się do sa li szko -
le nio wej skła da nia spa do chro nów. Po ła -
ma ne li nie cią gów okien na ele wa cji na -
wią zu ją do kra jo bra zu Przed gó rza Su dec -
kie go i spi cza stych da chów lot ni czych
han ga rów.

Ma ciej Minch, któ ry jest au to rem kon -
struk cji obiek tu po wie dział, że wpi sa nie
ca łej tej tech no lo gii do bu dyn ku o stan -
dardo wych wy mia rach by ło cie ka wym
zadaniem in ży nier skim. Do te go du ża
część urzą dzeń w ta kim obiek cie znaj du -
je się na na gór nych kon dy gna cjach.
Aby je wszyst kie tam po mie ścić na le ża ło

za pro jek to wać strop o bar dzo du żej no -
śno ści. Wy zwa niem by ły też pro ble my
zwią za ne z aku sty ką i dy na mi ką bu dyn ku
– kom pre so ry pod czas pra cy ge ne ru ją
duży ha łas i drga nia, a w obiek cie, zgod -
nie z za ło że nia mi pro jek tu, mia ły się tak że
znaj do wać re stau ra cja i ho tel. Róż ne funk -
cje zgro ma dzo ne pod jed nym da chem
wraz z no wo cze sną tech no lo gią, spo wo -
do wa ły, że w bu dyn ku znaj du je się wie le
po nadnor ma tyw ne go wy po sa że nia i in -
sta la cji (np. świa tło wo do wa). Zda niem pro -
jek tan ta kon struk cji stan dard wy po sa że -
nia jest wyż szy niż w wie lu biu row cach. 

Sa me pra ce nad obiek tem szły spraw -
nie, co nie ozna cza że by ły ła twe. Sam bu -
dy nek wzno si się na 24 me try nad po ziom
te re nu, ale pod je go bu do wę wy ko na no
wy kop głę bo ki na 10 me trów. Urzą dze nia,
któ re ob słu gu ją tu nel ae ro dy na micz ny
przy je cha ły z Czech. Sam tu nel, ma ją cy
po  nad 4 me try śred ni cy i kil ka na ście me -
trów wy so ko ści, jest jed nym ka wał kiem
szła. Bu do wy nie uda ło się ukoń czyć w ter -
mi nie i pla no wa ne na kwie cień 2016 ro ku
otwar cie obiek tu prze su nę ło się na czer -
wiec, jed nak od tam tej po ry obiekt dzia ła
i cie szy się du żą po pu lar no ścią.

Z sy mu la to ra lo tów Spe ed Fly sko -
rzystały już chy ba wszyst kie du że fir my
we Wro cła wiu. Na te re nie obiek tu po za
zwy kły mi sy mu la cja mi od by wa się też
spo ro im prez fir mo wych oraz róż nych
wyda rzeń po pu la ry zu ją cych no wy, co raz
bar dziej po pu lar ny sport – in do or sky di ving
zwa ny też la ta niem w tu ne lu. Sport ten
sta je się w Pol sce po pu lar ny. War to po wie -
dzieć, że Po lka, Ma ja Ku czyń ska, w wie -
ku 15 lat zo sta ła mi strzy nią świa ta ju nio -
rów w in do or sky di ving, w ka te go rii fre e -
style, a w 2017 ro ku, już na mi strzo stwach
se nio rów, za ję ła dru gą po zy cję. Mi ro sła -
wice są świet nym miej scem na to, aby
zacząć przy go dę z po wietrz ny mi akro -
bacja mi.

Szy mon Ma ra szew ski

WIĘCEJ FOTOGRAFII
Z STYMULATORA LOTÓW
NA STR. 28Mirosławice, SpeedFly, tunel aerodynamiczny
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wybitni inżynierowie

Er nest Ma li now ski za li cza ny jest do naj -
wy bit niej szych in ży nie rów ko le jo wych dru -
giej po ło wy XIX wie ku. Je go dzie ło – Cen -
tral na Ko lej Trans an dyj ska na le ży do naj wy -
żej po ło żo nych na świe cie i jest uwa ża na
za jed no ze szczy to wych osią gnięć in ży -
nierii tam tych cza sów.

Uro dził się 5 stycz nia 1818 ro ku w Se we -
ry nach na Wo ły niu. Był uczniem sław ne -
go Li ceum Krze mie niec kie go. Edu ka cję
w 1831 ro ku prze rwał mu wy buch Po wsta -
nia Li sto pa do we go. Je go oj ciec i star szy
brat uczest ni czy li w wal kach, sam Er nest
nie brał w nich udzia łu (miał 13 lat). Po upad -
ku po wsta nia wraz z ca łą ro dzi ną wy emi -
grował do Fran cji. W Pa ry żu stu dio wał
w zna nych fran cu skich uczel niach tech nicz -
nych – naj pierw w Éco le Po ly tech ni que
a po tem w Éco le des Ponts et Chaussées.
Po stu diach (1838) roz po czął pra cę w ra -
mach fran cu skie go Kor pu su In ży nie rów
Dróg i Mo stów. Pra co wał we Fran cji i w Al -
gie rii, ale by ły to pra ce nie na mia rę je go
ambi cji, więc w 1852 ro ku zde cy do wał się
na wy jazd do Pe ru. Praw do po dob nie sta ło
się to za spra wą pre zy den ta Pe ru Ra mo na
Ca stil lo, któ ry chcąc po bu dzić roz wój swo je -
go kra ju, wy słał do Eu ro py mi sję ma ją cą
na ce lu re kru ta cję in ży nie rów, któ rzy przy -
czy nią się do po stę pu. Ma li now ski po przy -
by ciu do Ame ry ki Ła ciń skiej ob jął sta no -
wisko rzą do we go in ży nie ra. 

Pe ru by ło wów czas kra jem po zba wio nym
prak tycz nie cał ko wi cie in fra struk tu ry ko mu -
ni ka cyj nej. Ma li now ski po świę cił się tam pro -
jek to wa niu i bu do wie dróg, mo stów i pierw -
szych li nii ko le jo wych. Za jął się tak że or ga -
ni zo wa niem wyż szej uczel ni dla przy szłych
kadr tech nicz nych Pe ru. Pod czas kon flik tu
zbroj ne go z Hisz pa nią w 1866 ro ku, zo stał
po wo ła ny na sta no wi sko głów ne go in ży -
niera w por cie Cal lao ko ło Li my. Uczest ni czył
w pro jek to wa niu for ty fi ka cji i brał udział
w wal kach w obro nie por tu. W uzna niu za -
sług otrzy mał ho no ro we oby wa tel stwo Pe ru. 

W 1868 ro ku otrzy mał zle ce nie na pro jekt
li nii ko le jo wej łą czą cej sto li cę Pe ru, Li mę,
z bo ga tym w mi ne ra ły re gio nem Cer ro
de Pa sco. Bu do wa ko lei by ła wiel kim wy -
zwa niem, po nie waż więk szość tra sy prze -
bie ga ła przez naj dzik sze te re ny An dów.
Trze ba by ło po ko nać wie le trud no ści tech -
nicz nych i kli ma tycz nych. Kon gres Pe ru
zatwier dził pro jekt w 1869 ro ku, a w 1870 ro -
ku w Li mie wmu ro wa no ka mień wę giel ny
pod bu do wę li nii. Woj na z Chi le, któ ra wy -
buchła w 1878 ro ku prze rwa ła pra ce bu -
dow la ne i zmu si ła Ma li now skie go do emi -
gracji do Ekwa do ru. Tam rów nież zaj mo wał
się bu do wą po ło żo nych w gó rach li nii ko le -
jo wych. Do Pe ru po wró cił w 1886 ro ku. Kraj
był zu bo ża ły, ko lej trans an dyj ska czę ścio wo
znisz czo na. Oca la ły jed nak głów ne mo sty
i wia duk ty co po zwo li ło na szyb kie wzno wie -
nie prac. Bu do wę za koń czo no w 1893 ro ku
i ko lej zo sta ła otwar ta.

Po po wro cie do Pe ru Ma li now ski ob jął
sta no wi sko pro fe so ra i kie row ni ka Ka te dry
To po gra fii na Uni wer sy te cie w Li mie. Uczest -
ni czył też w ży ciu kul tu ral nym i na uko wym
Pe ru. Był jed nym z za ło ży cie li pe ru wiań skie -
go To wa rzy stwa Sztuk Pięk nych i To wa rzy -
stwa Geo gra ficz ne go. Zmarł w 1899 ro ku
w Li mie.

Cen tral na Ko lej Trans an dyj ska jest dzie -
łem ży cia Er ne sta Ma li now skie go. Je go pro -
jekt uwa ża no za zbyt re wo lu cyj ny i od ra dza -
no re ali za cję. Eks per ci an giel scy, ucho dzą -
cy wów czas za naj więk szych znaw ców za -
gad nień ko le jo wych, uzna li go za nie wy ko -
nal ny. Stwier dzi li, że: „Pro jekt prze wi du je
prze pro wa dze nie li nii ko le jo wej na wy so ko -
ści pra wie 5 000 m, a to jest nie moż li we.
Rów nież mo sty i wia duk ty że la zne są pro jek -
to wa ne w tech ni ce ma ło jesz cze zna nej,
obli cze nia wąt pli we, a re ali za cja ry zy kowna”.
Mi mo wie lu kry tycz nych uwag ko lej wy bu -
dowa no.

Ko lej trans an dyj ska łącz nie li czy 332 km.
Od ci nek wy bu do wa ny przez Er ne sta Ma li -

ERNEST  MALINOWSKI
BUDOWNICZY  CENTRALNEJ  KOLEI  TRANSANDYJSKIEJ

now skie go, Li ma – La Oroya, ma 219 km
(od cin ki La Oroya – Cer ro de Pa sco i La
Oro ya – Hu an cayo wy bu do wa no na pocz.
XX w.). Na tra sie znaj du ją się 62 tu ne le,
któ rych łącz na dłu gość to pra wie 6 km, naj -
dłuż szy ma dłu gość 1 200 m. Oprócz te go
znaj du je się tam bli sko 50 mo stów i wia duk -
tów o łącz nej dłu go ści 2 km. Na od cin -
ku trasy pro wa dzą cym na prze łęcz Tic lio
(4818 m n.p.m., naj wy żej po ło żo ny od ci nek
tra sy) spad ki to rów do cho dzą do 4,5 %.
Na prze łęcz pro wa dzi naj dłuż szy na tra sie
tu nel od dłu go ści 1 200 m, bę dą cy naj wy żej
po ło żo nym tu ne lem ko le jo wym na świe cie.
Przy oka zji war to wspo mnieć, że prze łęcz
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Trasa kolei transandyjskiej
(zaznaczona czerwoną linią)

Ernest Malinowski
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wybitni inżynierowie

Tic lio by ła przez bli sko 150 lat naj wy żej
na świe cie po ło żo nym punk tem do któ re -
go uda ło się do pro wa dzić li nię ko le jo wą.
Re kord po bi li w 2005 ro ku Chiń czy cy, bu du -
jąc li nię ko le jo wą do Lha sy, sto li cy Ty be tu,
któ rej od ci nek znaj du je się na 5 068 m
n.p.m. Trze ba przy tym pa mię tać, że Chiń -
czy cy dys po no wa li ca łą tech no lo gią
XXI wie ku, a Ma li now ski na an dyj skim pust -
ko wiu dys po no wał tyl ko swo ją in ży nier ską
wie dzą i ręcz ną pra cą ro bot ni ków. 

Przy bu do wie za trud nio nych by ło po nad
10 ty się cy lu dzi – Chi lij czy ków, In dian pe ru -
wiań skich, spro wa dzo nych z Chin ku li sów,
a tak że wło skich emi gran tów. Kil ka ty się cy
z nich zmar ło z po wo du bar dzo trud nych
wa run ków bu do wy. Za bi ja ły ich osu wa ją ce
się ska ły, la wi ny, za mie cie śnież ne, eks plo -
zje ma te ria łów wy bu cho wych i cho ro by.
Ernest Ma li now ski dzie lił tru dy bu do wy

ze swo imi pra cow ni ka mi. Wspi nał się na
stro me sto ki gór i opusz czał na li nach
na dno wą wo zów by roz wią zy wać pro ble my
tech nicz ne i kie ro wać trud ny mi pra ca mi.
No co wał pod na mio tem w szczy to wych
partiach gór, gdzie tem pe ra tu ra w no cy spa -
da ła do – 15 stop ni, a w po łu dnie osią ga -
ła + 30 stop ni.

Ma te ria ły do bu do wy – szy ny i sta lo we
ele men ty mo stów oraz drew no na pod kła -
dy (so sna ka li for nij ska) i bu dyn ki sta cyj ne
spro wa dza no ze Sta nów Zjed no czo nych.
Trans por to wa no je wraz ze sprzę tem, na -
rzę dzia mi, du żą ilo ścią ma te ria łów wy bu -
cho wych i żyw no ścią przez An dy na grzbie -
tach mu łów, lam i bar kach ro bot ni ków.

Mo sty, wia duk ty i ich pod po ry na tra sie
trans an dyj skiej są wy ko na ne z ni to wa nych,
sta lo wych kra tow nic. Są tak róż no rod ne,
że moż na tam prze śle dzić roz wój kon struk -

cji kra to wych i po szu ki wa nia kry te riów wy -
zna cza nia opty mal nych ukła dów prę tów
w tych kon struk cjach. War to w tym miej scu
za zna czyć, że prof. Lu igi Cre mo na do pie ro
w 1872 ro ku wy na lazł, sto so wa ny do dziś,
gra ficz ny spo sób ob li cza nia sił w prę tach
kra tow nic.

Naj trud niej szym pro ble mem tech nicz nym
na tra sie ko lei by ło po ko na nie ka nio nu rze ki
Pa rac zwa ne go El In fier nil lo (Pie kło), po ło żo -
ne go mię dzy sta cja mi Ma tu ca na (2400 m
n.p.m.) i San Ma teo (3200 m n.p.m.). Wą ski
wą wóz o pra wie pio no wych ścia nach skal -
nych po ko na no wy ku wa jąc na prze ciw sie -
bie dwa tu ne le, któ re póź niej po łą czo no
dwo ma mo sta mi (je den nad dru gim).

Naj dłuż szy na tra sie jest wia dukt Ver ru gas
łą czą cy brze gi wą wo zu o tej sa mej na zwie.
Ma bli sko 200 m dłu go ści i opie ra się
na trzech kra tow ni co wych fi la rach, z któ -
rych naj wyż szy ma pra wie 77 m. Ta im po nu -
ją ca kon struk cja znaj du je się po mię dzy sta -
cja mi San Bar to lo me i Sur co, na wy so ko ści
oko ło 1 800 m n.p.m. Pod czas mon ta żu
wia duk tu ko rzy sta no ze sta lo wych lin prze -
wie szo nych nad prze pa ścią, z któ rych
opusz cza no ele men ty kon struk cyj ne. Do ta -
kich „akro ba cji” Ma li now ski za trud nił że gla -
rzy, przy wy kłych do pra cy w po dob nych
warun kach i In dian, któ rzy po tra fią bu -
dować kład ki wi szą ce nad prze pa ścia mi.
Po 17 la tach eks plo ata cji wia dukt znisz -
czyły trzę sie nie zie mi i la wi ny, ale od bu do -
wa no go sto su jąc in ną kon struk cję.

Od kil ku na stu lat stan tech nicz ny li nii ko -
le jo wej nie po zwa la na jej re gu lar ną eks -
ploa ta cję w ru chu pa sa żer skim. Ko lej Ma li -
now skie go funk cjo nu je dzi siaj głów nie ja ko
ko lej to wa ro wa. Spe cjal ne prze jaz dy dla
ogra ni czo nej licz by po dró żu ją cych, głów nie
tu ry stów, od by wa ją się tyl ko raz w mie sią cu
od kwiet nia do paź dzier ni ka. Miej sca na le ży
re zer wo wać ze spo rym wy prze dze niem.

W 1999 ro ku, w set ną rocz ni cę śmier ci
Erne sta Ma li now skie go, na prze łę czy Tic lio
sta nął po mnik. Pod go dła mi Pe ru i Pol ski
umiesz czo no na pis: „Er nest Ma li now ski
1818–1899. In ży nier pol ski, pa trio ta pe ru -
wiań ski, bo ha ter obro ny Cal lao 1866, bu -
dow ni czy Cen tral nej Ko lei Trans an dyj skiej”. 

Agniesz ka Śro dek

Wiadukt w wąwozie El Infiernillo

Kolej transandyjska w okolicy przełęczy Ticlio (4 818 m n.p.m.)
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trochę historii

Po mysł pro bosz cza To ma sch ka

Tę naj słyn niej szą, bę dą cą od wie lu lat
jed ną z naj więk szych atrak cji nie tyl ko
Gór Sto ło wych, ale ca łe go wo je wódz twa
dol no ślą skie go, znaj dzie my w Czerm nej,
daw nej wsi, któ ra w XIX wie ku zo sta ła
włą czo na w gra ni ce Ku do wy. Po wsta ła
ona tuż obok ko ścio ła św. Bar tło mie ja
i cmen ta rza pa ra fial ne go z ini cja ty wy tam -
tej sze go pro bosz cza We nzla (Wa cła wa)
To ma sch ka. Choć z po cho dze nia był
Cze chem, to jed nak zniem czo nym na ty -
le, że był do pie ro 27. kan dy da tem do ob -
ję cia sta no wi ska pro bosz cza w Czerm -
nej. Po wo dem by ło to, iż nie znał ję zy -
ka cze skie go, któ rym po słu gi wa ła się
znaczna licz ba pa ra fian. Oko li ce Ku do -
wy w cza sach nie miec kich na zy wa no
„cze skim za kąt kiem”, a na cmen ta rzu
w Czerm nej do dziś moż na zna leźć
przed wo jen ne na grob ki z cze ski mi na -
zwi ska mi. W Czerm nej ksiądz To ma -
schek prze pra co wał 40 lat i tam też zmarł
9 sierp nia 1804 ro ku. Więk szość cza su,
bo 30 ostat nich lat ży cia, po świę cił
na wznie sie nie ka pli cy. Po 20 la tach
od śmier ci zgod nie z je go ostat nią wo -
lą je go szcząt ki zo sta ły wy do by te z gro -
bu i po dob nie jak ty sią ce in nych wcze ś -
niej oczysz czo ne, pod da ne łu go wa niu

i umiesz czo ne w ka pli cy. Czasz ka pro -
bosz cza wzo rem rzym skich ka ta kumb

zosta ła ozna czo na krzy żem. Przez wie le
lat by ła ona eks po no wa na w ka pli cy zwie -
dza ją cym. Oka za ło się jed nak, że przez
dzie się cio le cia wpro wa dza no ich w błąd.
Otóż za spra wą miesz kań ców Ku do wy,
któ rzy po sta no wi li po sta wić księ dzu po -
mnik, czasz ka tra fi ła w rę ce prof. Zbi -
gniewa Raj chla z Za kła du Ana to mii Pra -
wi dło wej Aka de mii Me dycz nej we Wro c ła -
wiu oraz prof. Ta de usza Kru piń skie go
i dr. Ewy Kwiat kow skiej z Za kła du An tro -
po lo gii Uni wer sy te tu Wro cław skie go spe -
cja li zu ją cych się w re kon struk cjach twa -

rzy na pod sta wie cza szek (pro boszcz
nie po zo sta wił po so bie żad ne go por tre -
tu, stąd po mysł, aby je go wy gląd od two -
rzyć na pod sta wie za cho wa nej czasz ki).
Prof. Kru piń ski orzekł, że do star czo na
mu czasz ka na le ża ła nie ste ty do ko bie ty
i tym sa mym twa rzy księ dza chy ba ni gdy
nie uda się zre kon stru ować. Moż li wo ści
po mył ki by ło wie le – po pierw sze mo gli jej
do ko nać gra ba rze przy eks hu ma cji zwłok
w 1824 ro ku, po dru gie czasz ka mo gła zo -
stać za mie nio na w sa mej ka pli cy, po trze -
cie mo gła zo stać skra dzio na, gdyż w la -

K A P L I C E   C Z A S Z E K   W  C Z E C H A C H  
I   N A  D O L N Y M   Ś L Ą S K U

Czermna, Kaplica Czaszek
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Na mocy decyzji światowych mocarstw Ziemia Kłodzka w 1945 roku znalazła się w granicach PRL, mimo
iż historycznie oraz kulturowo była bardziej związana z ziemiami czeskimi. Szczęśliwym dla nas trafem ten bogaty
przyrodniczo i kulturowo region przypadł ostatecznie Polsce. Tym samym na obszarze naszego kraju znalazły się
obiekty, których próżno by szukać w innych regionach, za to podobne można znaleźć całkiem niedaleko u naszych
południowych sąsiadów. Mowa tu o kaplicach czaszek, w których gromadzono nie tylko czaszki, jakby wskazywała
na to nazwa, ale w zasadzie całe szkielety ludzkie. Budowano je z reguły tuż obok kościoła i cmentarza
parafialnego. Bowiem wraz z biegiem lat cmentarze nie były w stanie przyjąć kolejnych zmarłych ze względu
na ograniczoną powierzchnię i tradycyjne pochówki. Mogły zatem albo urosnąć (jak np. cmentarz żydowski
w Pradze – zmarłych chowano warstwowo) albo szczątki można było wybrać z grobów i po oczyszczeniu złożyć
do specjalnej krypty lub kaplicy.
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tach po wo jen nych zda rza ło się, iż uczest -
ni cy wy cie czek za kła do wych tu dzież stu -
den ci me dy cy ny wy no si li ukrad kiem z ka -
pli cy dość oso bli we „pa miąt ki”.

Bu do wa i wy po sa że nie ka pli cy 
w Czerm nej

Skąd jed nak w gło wie pro bosz cza
w ogó le zro dził się po mysł wy bu do wa -
nia tak oso bli we go obiek tu? W 1775 ro -
ku, a więc 11 lat po ob ję ciu pro bo stwa,
ksiądz To ma schek od wie dził rzym skie
ka ta kum by i tam wstrzą snął nim wi dok
po roz rzu ca nych ko ści pierw szych chrze -
ś ci jan. Po dob ne ob raz ki znał ze swo jej
pa ra fii w Czerm nej, bo wiem przez Zie -
mię Kłodz ką prze ta cza ły się licz ne woj -
ny, ma sze ro wa ły woj ska nie jed no krot -
nie ciągnąc za so bą roz ma ite cho ro by.
Po le głych w wal kach żoł nie rzy oraz
zmar łych w wy ni ku epi de mii miesz kań -
ców cho wa no w ma so wych gro bach,
czę sto kroć dość nie chluj nie i płyt ko.

Na ta ki grób miał na tra fił gra barz Pfel -
ger z Czerm nej, któ re mu pro boszcz na -
ka zał wy do by cie szcząt ków wy grze by -
wa nych z gro bu przez wa łę sa ją ce się
psy. Przez wie le lat obaj męż czyź ni wraz
z ko ściel nym Schmitd tem zgro ma dzi li
w Czerm nej ty sią ce szkie le tów osób, któ -
re cho wa ne by ły na pręd ce po oko licz -

nych po lach i la sach. Ksiądz po sta no -
wił przy go to wać dla nich god ne miej sce
ostat nie go spo czyn ku. Ka pli cę roz po -
czę to wzno sić w 1776 ro ku, a pra ce
przy umiesz cze niu w niej ko ści trwa ły
do 1804 ro ku. Do dziś nie zna na jest do-
kład na licz ba osób, któ rych szcząt ki spo -
czy wa ją w ka pli cy. Przyj mu je się, że ścia -
ny wy ło żo ne są czasz ka mi i pisz cze la -
mi oko ło 3 000 osób, a w kryp cie pod
ka plicą spo czy wa ją pro chy ko lej nych
20 000–21 000. Po cho dzą one naj praw -
do po dob niej z okre su woj ny trzy dzie sto -
let niej (1618–48), woj ny sied mio let niej
(1756–63) oraz za ra zy z 1780 ro ku.

We wnątrz ka pli cy zo ba czy my oł tarz
z kru cy fik sem bę dą cym sym bo lem cier -
pie nia ale tak że zwy cię stwa ży cia nad
śmier cią. Usta wio no go na oł ta rzu, przy
któ rym nie zwy kle rzad ko, ale wciąż od -
pra wia się na bo żeń stwa. Przy bocz nych
ścia nach doj rzy my fi gu ry anio łów trzy -
ma ją cych tar cze z na pi sa mi po ła ci nie
i cze sku. Anioł trzy ma ją cy trą bę i tar czę
ze sło wa mi: „Po wstań cie z mar twych”
jest sym bo lem zmar twych wsta nia, drugi,
trzy ma ją cy wa gę, jest sym bo lem Są du
Osta tecz ne go i sło wa mi: „Pójdź cie na
sąd” wzy wa do pod da nia się bo skie mu
osą do wi.

Na oł ta rzu zo ba czy my też czasz ki in -
nych osób oraz ko ści ilu stru ją ce roż ne

prze by te cho ro by oraz ura zy. Są tam
czasz ka gra ba rza Pfel ge ra, czasz ka
osoby cho rej na sy fi lis, czasz ka Mon go -
ła, Ta ta ra, soł ty sa Czerm nej Mar tyń ca
(w cza sie woj ny sied mio let niej roz strze la -
li go Pru sa cy za prze pro wa dze nie przez
gó ry żoł nie rzy au striac kich), prze strze -
lona i źle zro śnię ta kość, a tak że kość
udo wą „wiel ko lu da” (naj praw do po dob -
niej szwedz kie go żoł nie rza mie rzą ce go
ok. 2 m wzro stu).

„Va ni tas va ni ta tis” - Mar ność
nad mar no ścia mi

Oprócz słyn nej ka pli cy w Ku do wie -
-Czerm nej na Zie mi Kodz kiej na tknie my
się jesz cze na dwie pra wie ni ko mu nie -
zna ne, o wie le mniej sze ka pli ce wa ni ta -
tyw ne (sym bo li zu ją ce prze mi ja nie i mar -
ność ży cia). Pierw sza z nich znaj du je się
w Go rza no wie. Jest to otwar ta ka pli ca
wnę ko wa wy bu do wa na pod ko niec XVII
lub na po cząt ku XVIII wie ku w są siedz -
twie ko ścio ła. Ko ści i czasz ki są w niej
zło żo ne za kra tą i dziś wy peł nia ją tyl ko
nie wiel ką jej część. Naj praw do po dob niej
jesz cze krót ko po woj nie się ga ły su fi tu.

Dru ga z ka plic znaj du je się w ko ście le
w Wo li bo rzu ko ło No wej Ru dy. Znaj du je
się na ze wnątrz świą ty ni w jej pół noc nej
ścia nie. W środ ku ka pli cy sto ją dwa ba -
ro ko we re ga ły z in skryp cja mi w dol nej
czę ści. Jesz cze 14 lat te mu jej stan był
wręcz ka ta stro fal ny, a ko ści by ły po roz -
rzu ca ne nie tyl ko na pół kach re ga łów
ale tak że na po sadz ce. Po mię dzy re ga -
ła mi stoi kru cy fiks.

Wie le wię cej ka plic wa ni ta tyw nych znaj -
dzie my u na szych po łu dnio wych są sia -
dów. Zde cy do wa nie naj bar dziej zna ną
i naj więk szą z nich, bę dą cą atrak cją
o zna cze niu mię dzy na ro do wym, jest ka -
pli ca w Kut nej Ho rze. Nie da le ko od niej,
bo w Ko li nie trwa ją pra ce nad udo stęp -
nie niem ko lej nej, a kil ka lat te mu udo -
stęp nio no zwie dza ją cym ka ta kum by pod
ko ścio łem św. Ja ku ba w Brnie. W sto li cy
Mo raw mo że my po nad to obej rzeć zmu -
mi fi ko wa ne szcząt ki w ka pli cy ka pu cy -

Czermna, ołtarz w Kaplicy Czaszek
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nów, a nie da le ko od niej ta jem ni czych
12 cza szek z ozdo ba mi w po sta ci wień -
ców lau ro wych.

Kar ner w Kut nej Ho rze

Ka pli ca Kut no hor ska to tak na praw -
dę pod zie mia ko ścio ła cmen tar ne go
Wszyst kich Świę tych, bę dą ce go nie gdyś
czę ścią dóbr naj star sze go klasz to ru cy -
ster sów w Se dl cu w Cze chach (za ło żo -
ne go w 1142), z któ re go za cho wa ła się
do dziś tak że ba zy li ka Wnie bo wzię cia
NMP i św. Ja na Chrzci cie la oraz ba ro -
kowy bu dy nek klasz tor ny, w któ rym
od 1812 ro ku jest fa bry ka wy ro bów ty to -
nio wych. Ca ły kom pleks w 2005 ro ku
tra fił na li stę świa to we go dzie dzic twa
UNE SCO.

Obec ny ko ściół cmen tar ny po cho dzi
z koń ca XIV wie ku i jest bu dow lą go tyc -
ką re pre zen tu ją cą tak zwa ny „pięk ny
styl”. Z punk tu wi dze nia ar chi tek tu ry ma -
my tu do czy nie nia z kar ne rem, a więc
dwu kon dy gna cyj ną ka pli cą grze bal ną.
W gór nej czę ści obiek tu od pra wia no
uroczy sto ści po grze bo we oraz msze
za du sze zmar łych, w dol nej cho wa no
cia ła, a tak że gro ma dzo no szcząt ki kost -
ne ze zli kwi do wa nych gro bów. Kar ne -
ry po wsta wa ły naj czę ściej w okre sie
XI –XIV wie ku, głów nie na po łu dniu
Niemiec (Sty ria, Ba wa ria, Szwaj ca ria),
niekie dy tak że w Niem czech Pół noc -
nych, Cze chach, Sło wa cji i na Ślą sku.

Ko niecz ność bu do wy ka pli cy tłu ma -
czy le gen da, we dług któ rej opat klasz -
toru w Se dl cu, He iden re ich, przy wiózł
garść zie mi z gro bu Je zu sa w Je ro zo li -
mie i roz sy pał ją na cmen ta rzu. Tym sa -
mym zie mia cmen tar na sta ła się jak by
czę ścią Zie mi Świę tej i z te go wzglę du
na lo kal nym cmen ta rzu cho wa no nie
tylko lud ność miej sco wą ale z ca łych
Czech, a na wet z in nych kra jów (Ba wa -
rii, Bel gii, Pol ski). Dzi siaj mo gli by śmy
tylko po chwa lić cy ster sów za świet ny
pomysł mar ke tin go wy, dzię ki któ re -
mu do klasz tor nej ka sy pły nę ły więk -
sze środ ki z po chów ków i da ro wizn od
osób wy so ko uro dzo nych, a chcą cych

na wiecz ne cza sy spo cząć w czą st ce
Świę tej Ziemi. We dług ów cze snych wie -
rzeń glina z Zie mi Świę tej mia ła tak że
wła ści wości lecz ni cze, a cia ło w niej zło -
żo ne mia ło ulec roz kła do wi w cią gu
24 go dzin.

W XV wie ku po wierzch nia cmen ta rza
wy no si ła już aż 35 000 me trów kwa dra -
to wych. Na stęp nie ule ga ła po wol ne mu
zmniej sza niu się, gdyż szcząt ki za czę to
eks hu mo wać i ukła dać w zbio ro wej
mogi le w ka pli cy dol nej kar ne ru. Z te go
okre su naj praw do po dob niej po cho dzi
tak że le gen da o pół śle pym mni chu, któ -
ry w 1511 ro ku miał po ukła dać ko ści
i czasz ki w czte ry wiel kie pi ra mi dy,
a po skoń cze niu pra cy od zy skać w peł -
ni wzrok. To tyl ko le gen da, ale dziś wie -
my z ca łą pew no ścią, że de ko ra cyj ne
uło że nie ko ści rze czy wi ście po cho dzi
z XVI wie ku, co od no to wał kro ni karz
klasz tor ny Š.E. Ka pi horský. W la tach
1661–63 ko ściół pod da no re mon to wi,
a z ko ści uło żo no no we kom po zy cje.
Na po cząt ku XVIII wie ku wszyst kie
obiek ty klasz tor ne zo sta ły pod da ne za -
sad ni czej prze bu do wie po kie run kiem
Ja na Bła że ja San ti nie go -Aichla. San ti -
nie go uwa ża się rów nież za au to ra pod -
sta wo wej kon cep cji obec ne go wy stro ju
ka pli cy w du chu ba ro ko wej po boż no ści
i za sad ba ro ko wej es te ty ki. Znaj dzie my

tu mię dzy in ny mi sym bo le li tur gicz ne ta -
kie jak kie li chy czy mon stran cje. Gir lan dy
przy mo co wa ne do ścian, któ re ma ją
przy wo ły wać na myśl ba ro ko we głów ki
aniel skie ze skrzy deł ka mi. Wiel kie pi ra mi -
dy z ko ści i cza szek są na to miast sym -
bolem za stę pów zmar łych cze ka ją cych
na zmar twych wsta nie.

Rok 1784 ozna czał za sad ni czą zmia -
nę dla klasz to ru w Se dl cu. Ce sarz Jó zef
II swo im de kre tem zli kwi do wał więk szość
klasz to rów, w tym ten w Se dl cu. Ma ją tek
ko ściel ny od ku pi li Schwa rzen ber go wie
z zam ku Orlík, a ich za słu gą jest obec ny
wy gląd ka pli cy. W tym ce lu ksią żę za trud -
nił Fran cisz ka Rin ta z Cze skiej Ska li cy,
któ ry nie tyl ko od re stau ro wał, ale tak że
uzu peł nił ba ro ko wy wy strój i jest au to -
rem uni ka to wych w ska li świa to wej de -
kora cji z ludz kich ko ści. Zde zyn fe ko wał
kości chlo ro wym wap nem i wy ko nał z
nich ko lej ne ele men ty wy stro ju jak cho -
ciaż by cen tral nie za wie szo ny ży ran dol
(sym bol świa tła) wy ko na ny ze wszyst -
kich ko ści ludz kie go szkie le tu czy herb
ro du Schwa r zen ber gów. Przy scho dach
pro wa dzą cych w dół do ka pli cy mo że -
my zo ba czyć uło żo ny z ko ści pod pis
„arty sty”. Rin to wi nie cho dzi ło o świę to -
wa nie czy wy wyż sza nie śmier ci, ale uka -
za nie iż wo bec niej, przed Bo żym tro -
nem je ste śmy wszy scy rów ni. Re ali za cji

Kutna Hora, karner przy kościele Wszystkich Świętych, herb Schwarzenbergów
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tej kon cep cji mia ło słu żyć umiesz cze nie
ko ron na pi ra mi dach kost nych oraz
ustawie nie głów ne go oł ta rza z ukrzy -
żowa nym Chry stu sem w roz świe tlo nym
tle wschod nie go okna, w kon tra ście
do ciem ne go wnę trza ka pli cy.

Ka pli ca cza szek w Ko li nie

Ko lej ną ka pli cę wa ni ta tyw ną w Cze -
chach znaj dzie my w Ko li nie, któ ry jest
nie tyl ko ład nym mia stem, ale tak że
ważnym wę złem ko le jo wym na tra sie
do Pra gi. Tuż obok tam tej sze go ko ścio -
ła pa ra fial ne go św. Bar tło mie ja w la tach
1732–33 wy bu do wa no ka pli cę cza szek
w sty lu ba ro ko wym. Au tor pro jek tu, któ -
ry wy ko rzy stał do wznie sie nia ka pli cy
mu ry wcze sno go tyc kiej na roż nej basz ty
bę dą cej frag men tem for ty fi ka cji miej -
skich, po zo sta je nie zna ny. Ka pli ca spło -
nę ła w 1796 ro ku i po wo li ob ra ca ła
się w ru inę, aż do 1849 ro ku, kie dy to
z wła snych środ ków zde cy do wał się
ją na pra wić ka płan Jan Svo bo da, póź -
niej szy dzie kan ko liń ski. Obec nie trwa
ko lej ny re mont ka pli cy. Po za koń cze niu
prac ar che olo gicz nych i do ku men ta cji
foto gra ficz nej trwa ją obec nie pra ce przy
kon ser wa cji, od two rze niu i uzu peł nie niu
we wnętrz ne go wy stro ju oraz przy udo -
stęp nie niu ka pli cy zwie dza ją cym.

Ka pli ca zbu do wa na jest na pla nie
kwa dra tu z czte re ma ab sy da mi (rzut

był in spi ro wa ny ar chi tek tu rą ro mań ską
– na wią za nie do ar chi tek tu ry sto ją ce go
obok ko ścio ła pa ra fial ne go). Wnę trze,
po dob nie jak w przy pad ku wcze śniej opi -
sa nych ka plic, zo sta ło po my śla ne ja ko
swo iste „Me men to mo ri”, ma ją ce nas na -
kło nić do za du my i przy po mnieć, o na -
szej śmier tel no ści. Dość uni kal ne jest
po dwój ne skle pie nie w ka pli cy. Dol ne po -
sia da czte ry otwo ry, przez któ re wi docz -
ne jest skle pie nie gór ne z fre skiem
przed sta wia ją cym Ar cha nio ła Mi cha ła
wzy wa ją ce go zmar łych na Sąd Osta -
tecz ny. Ap sy dy wy peł nio ne są ko ść mi
po cho dzą cy mi ze zli kwi do wa nych gro -
bów daw ne go cmen ta rza pa ra fial ne go.
Pod ich skle pie nia mi znaj du ją się sym -
bole prze mi ja ją cej ziem skiej chwa ły
– pa triar chal ny i pa pie ski krzyż, bi sku pi
pa sto rał, pa pie ska tia ra, miecz oraz
berło i jabł ko pa nu ją ce go. Z ini cja ty wy
dzie ka na Ja na Svo bo dy w 1850 ro ku
były do ka pli cy prze wie zio ne tak że ko ści
z daw ne go cmen ta rza przy ko ście le
św. Ja na Chrzci cie la na przed mie ściu
Kut nej Ho ry, z któ rych zo sta ły zbu do wa -
ne czte ry obe li ski w na roż ni kach ka pli cy.
Nad ca łym wnę trzem do mi nu je oł tarz
Krzy ża Świę te go z 1730 ro ku po bo kach
któ re go sto ją rzeź by dłu ta Igna ce go
Rohr ba cha przed sta wia ją ce Pan nę
Marię i św. Ja na Ewan ge li stę. Po pra wej
stro nie od wej ścia znaj du je się szkie let
z ko są (ale go ria śmier ci), któ ry zo stał

po da ro wa ny opie ku nom ka pli cy przez
Fran cisz ka Pštro sa z Pra gi w 1851 ro ku.
Daw niej wie rzo no, że jest to szkie let stu -
den ta za bi te go na ba ry ka dach pod czas
Wio sny Lu dów w Pra dze 1848 ro ku. Dziś
z ca łą pew no ścią wie my, że tak na prawdę
skła da się on z ko ści roż nych osób. Ko -
ścio trup trzy ma w rę ku tar czę z na pi sem:
„CO JSEM JÁ I TY V KRÁTKO SR TI
BU DEŠ” (Czym ja je stem i ty nie ba wem
bę dziesz). Tuż obok nie go w tyn ku wy ry -
te są imio na żoł nie rzy oraz da ta 1757
– pa miąt ka po woj nie sied mio let niej.
Kapli ca ni gdy nie by ła do stęp na dla
zwiedza ją cych. Zgod nie z har mo no gra -
mem prac re mon to wych dla sze ro kiej
publicz no ści ma zo stać otwar ta pod ko -
niec 2019 ro ku.

Miel nik w Środ ko wych Cze chach

Ko lej ną ka pli cę, mniej szą, ale do stęp ną
dla zwie dza ją cych, znaj dzie my w miej -
sco wo ści Miel nik u uj ścia We łta wy do Ła -
by, w pod zie miach ko ścio ła pa ra fial ne go
św. Pio tra i Paw ła. Oka za ły por tal w ścia -
nie pół noc nej ka że nam się do my ślać,
że pier wot nie by ła ona po my śla na ja ko
kryp ta gro bo wa dla zna czą cych oso bi -
stości, być mo że i kró lo wych miesz ka ją -
cych w Miel ni ku. Ni gdy jed nak nie zo sta -
ła ukoń czo na we dług tych pla nów i tuż
po ukoń cze niu bu do wy ko ścio ła, a jed no -
cze śnie po epi de miach za ra zy mo ro wej
w 1520 ro ku i w la tach 1530‒31 sta ła
się miej scem skła do wa nia ko ści z dość
małe go cmen ta rza pa ra fial ne go. Swo ją
funk cję prze sta ła peł nić w 1775 ro ku
wraz z li kwi da cją cmen ta rza przy ko -
ścielne go. Zgod nie z roz po rzą dze niem
władz pań stwo wych z 1787 ro ku wszyst -
kie ko ści z ka plic mia ły być po cho wa ne
w ma so wych gro bach. W Miel ni ku jed -
nak pro blem roz wią za no za mu ro wu jąc
wej ście i okna ka pli cy. Pod czas re mon -
tu w la tach 1881‒92 otwar to po now nie
wej ście oraz usu nię to pły ty na grob ne za -
my ka ją ce okna. Na po cząt ku XX wie ku
świa to wej sła wy an tro po log z Uni wer sy -

te tu Ka ro la w Pra dze, Jindřich Ma tieg ka
pro wa dził ba da nia na uko we oraz udo -

Brno, ossuarium w kościele św. Jakuba
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stęp nił ka pli cę zwie dza ją cym. Oce nia się,
że po cho wa no w niej od 10 do 15 ty się-
cy osób w róż nym wie ku, roż nej płci
i pocho dze nia na ro do wo ścio we go, wśród
któ rych są ofia ry licz nych wo jen, przede
wszyst kim woj ny trzy dzie sto let niej. Ścia -
na po za chod niej stro nie ka pli cy uło żo na
z ko ści i cza szek no si na zwę „Kal wa ria”.
Uło żo no z nich tak że ko twi cę – sym bol
na dziei oraz ser ce – sym bol mi ło ści,
a tak że na pis „Ec ce mors” (Oto śmierć).
Na ta blicz ce mo że my prze czy tać na pis
„Czym je ste ście, by li śmy i my, czym je -
ste śmy, bę dzie cie i wy”. W dol nej czę ści
ser ca znaj du je się naj więk sza czasz ka
w ka pli cy o ob wo dzie 58 cm.

Dru gie naj więk sze pod zie mia 
w Eu ro pie - Brno

Aby jed nak zo ba czyć naj więk sze w Re -
pu bli ce Cze skiej na gro ma dze nie szcząt -
ków ludz kich wy sta wio nych na wi dok pu -
blicz ny na le ża ło by się wy brać do sto li cy
Mo raw, Brna. W sa mym cen trum mia sta,
tuż pod ko ścio łem św. Ja ku ba i ota cza ją -
cym go pla cem (daw ny cmen tarz pa ra -
fial ny), za le d wie 2 me try pod zie mią spo -
czy wa ją ko ści oko ło 50 ty się cy osób.
Brneń skie pod zie mia ucho dzą tym sa -
mym za dru gie naj więk sze te go ty pu
w Eu ro pie po pa ry skich, gdzie na ob -
szarze 770 ha wy drą żo no po nad 500 km
tune li i po cho wa no bli sko 6 mi lio nów
osób. Po dob nie jak w przy pad ku po -
zosta łych cze skich ka plic, rów nież
w Brnie, ko ści za czę to cho wać w kryp cie
ze wzglę du na brak miej sca na cmen ta -
rzu. Osta tecz nie wy pra co wa no sys tem,
po le ga ją cy na tym, że na cmen ta rzu cho -
wa no na 10–12 lat, po czym szcząt ki
prze no szo no do ka pli cy zwal nia jąc tym
sa mym miej sce na no wy po chó wek.

Ka pli ca jest trój ko mo ro wą kryp tą po -
wsta łą w XVII wie ku pod ko ścio łem pa ra -
fial nym. Z po wo du epi de mii czar nej ospy
i in nych cho rób za czę ła się szyb ko wy -
peł niać i już w po ło wie XVIII wie ku mu -
siała zo stać po więk szo na o te ren pod
cmen ta rzem oraz po łą czo na z ist nie ją cą
wcze śniej kryp tą ko ściel ną. Kon cep cji

tej nie uda ło się jed nak zre ali zo wać w ca -
ło ści. Pod ko niec XVIII wie ku z po wo -
dów hi gie nicz nych cmen tarz zli kwi do -
wano, wszyst kie szcząt ki prze nie sio no
do kryp ty, wej ście za mu ro wa no, ro ze bra -
no mur cmen tar ny, a pły ty na grob ne
wyko rzy sta no do bru ko wa nia pla cu przy -
ko ściel ne go. Do kryp ty prze nie sio no
także szcząt ki ze zli kwi do wa ne go cmen -
ta rza na wzgó rzu ka te dral nym Pe trov.
Na ten ma so wy grób na tra fio no do pie -
ro pod czas prac ar che olo gicz nych
w 2001 ro ku i 11 lat póź niej udo stęp nio -
no zwie dza ją cym. We wnątrz zo ba czy my
po ukła da ne ko ści ludz kie, głów nie osób
do ro słych, ale tak że dzie ci i szcząt ki
zwie rzę ce. Więk szość z nich to ofia ry
epi de mii, woj ny trzy dzie sto let niej oraz
ob lę że nia szwedz kie go.

Bę dąc w Brnie mo że jesz cze zaj rzeć
do kryp ty w ko ście le ka pu cy nów pod
wezwa niem Od na le zie nia Krzy ża Świę -
te go. W la tach 1656–1784 cho wa no
w niej bra ci oraz do bro czyń ców za ko nu.
Prze myśl ny sys tem wen ty la cji spo wo -
dował, że cia ła za kon ni ków i do bro dzie -
jów ule gły mu mi fi ka cji. Łącz nie w kryp cie
spo czy wa po nad 150 ka pu cy nów i oko -
ło 50 do bro czyń ców klasz to ru.

Nie da le ko Brna znaj du je się miej sco -
wość Krti ny z piel grzym ko wym ko ścio -
łem pod we zwa niem Ma rii Pan ny. Obej -

rzaw szy znaj du ją cą się tam ła ska mi
słyną cą go tyc ką fi gur kę Pan ny Ma rii
Krztyń skiej, war to zaj rzeć do ko ściel nej
kryp ty. Na tra fio no na nią i udo stęp nio no
zwie dza ją cym w la tach dzie więć dzie -
siątych XX wie ku. Oprócz ko ści se tek
śre dnio wiecz nych miesz kań ców Krtin
jest tam wy eks po no wa nych 12 cza szek
z na ma lo wa ny mi wień ca mi lau ro wy mi
i du żą li te rą T, któ rych zna cze nie do dziś
po zo sta je nie wy ja śnio ną ta jem ni cą.

Je śli przy je dzie Pań stwu kie dyś zwie dzić
Ka pli cę Cza szek w Ku do wie i usły szy -
cie iż jest ona jed ną z trzech te go ty pu
w Eu ro pie, bę dzie cie już mie li Pań stwo
świa do mość, że nie jest to praw dą i że
miejsc ta kich jest znacz nie wię cej, cho -
ciaż by tuż za pro giem, bo w Re pu bli ce
Cze skiej. Nie wy klu czo ne, że do ko lej -
nych od kryć doj dzie w naj bliż szych la -
tach, lub że zo sta ną udo stęp nio ne ko lej -
ne te go ty pu obiek ty, nie mal za pom nia -
ne przez dzie siąt ki lat jak na przy kład
ka pli ca w Ko li nie. Przy oka zji li sto pa do -
wych wy cie czek sprzy ja ją cych za du mie,
moż na w swo ich pla nach uwzględ nić któ -
ryś z opi sa nych obiek tów i od wie dzić
miej sce, któ re nie znaj du je się w każ -
dym ka ta lo gu wy ciecz ko wym.

Woj ciech Za lew ski

Brno, krypta w kościele pod wezwaniem Odnalezienia Krzyża Świętego
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Hi sto ria za ło że nia par ko we go w Bu kow cu,
małej wsi ma low ni czo po ło żo nej u pod nó ża
Kar ko no szy, ma swój po czą tek w 1785 ro ku,
kie dy tę po sia dłość ku pił hra bia Frie drich Wil -
helm von Re den (1752–1815). To wła śnie je mu
za wdzię cza Bu ko wiec prze kształ ce nie ma jąt ku
w zna ny i po dzi wia ny przez współ cze snych
park kra jo bra zo wy.

Wy wo dzą cy się z pru skiej ary sto kra cji hra bia
von Re den zdo był grun tow ne wy kształ ce nie
w za kre sie gór nic twa, na uk przy rod ni czych, pra -
wa i eko no mii. Na Śląsk przy był w 1780 ro ku,
kie dy zo stał mia no wa ny Dy rek to rem Wyż sze go
Urzę du Gór ni cze go dla Ślą ska i Hrab stwa
Kłodz kie go. Pod je go kie row nic twem za czę ła
się in ten syw na in du stria li za cja ca łe go re gio nu.
W 1802 ro ku zo stał mi ni strem gór nic twa i hut -

nic twa w rzą dzie pru skim. Z te go sta no wi ska
zo stał zdy mi sjo no wa ny w 1807 ro ku. Przy czy -
ną dy mi sji by ło po zo sta nie na urzę dzie i zło -
żenie Na po le ono wi przy się gi na wier ność
po po ko na niu Prus przez Fran cję. Resz tę
życia spę dził w Bu kow cu.

Nie ba ga tel ną ro lę, za rów no w zdo by wa niu
wie dzy za wo do wej, jak i w roz wo ju du cho -
wym, ode gra ły w ży ciu hra bie go von Re de na
trzy po dró że do An glii, kra ju, któ ry w tym cza -
sie wy rósł na po tę gę go spo dar czą oraz cen -
trum kul tu ral ne. Hra bia nie tyl ko od wie dził
nowo cze sne za kła dy prze my sło we, ko pal nie
i hu ty, ale tak że uczest ni czył w ży ciu miej sco -
wej ary sto kra cji. Za chwy ci ły go no we do ko -
nania w an giel skiej ar chi tek tu rze, ma lar stwie
i sztu ce ogro do wej, ocza ro wał styl ży cia oświe -

co nej ary sto kra cji an giel skiej, a przede wszyst -
kim lan so wa na wów czas wśród ary sto kra cji
eu ro pej skiej idea ży cia w zgo dzie z na tu rą.

Swo jej fa scy na cji dał wy raz kształ tu jąc
posia dłość w Bu kow cu. Je go dzia łal ność
nie ogra ni cza ła się je dy nie do es te tycz ne go
ukształ to wa nia oto cze nia, obej mo wa ła rów -
nież czło wie ka z je go ży ciem spo łecz no -go spo -
dar czym. Zgod ne to by ło z kon cep cją tak zwa -
nej or na men tal farm (ozdob nej far my), w myśl
któ rej, to wa rzy szą ce re zy den cji ary sto kra -
tycznej no wo cze sne go spo dar stwo rol ne i za -
ło że nie par ko we łą czo no w jed ną, spój ną
pod wzglę dem kra jo bra zo wym ca łość. Ta ki
wła śnie był Bu ko wiec.

Frie drich Wil helm von Re den zle cił prze bu -
do wę pa ła cu (prze pro wa dzo ną w du chu kla -
sycy zmu), za ło że nie par ku kra jo bra zo we go
i przy sto so wa nie bu dyn ków w oto cze niu pa ła -
cu na po trze by no wo cze sne go go spo dar stwa.
W go spo dar stwie tym funk cjo no wa ły mię dzy
in ny mi: se row nia, bro war, ho dow la krów ra sy
szwaj car skiej i ho dow la kar pi, pro wa dzo no tak -
że róż ne upra wy. W re ali za cji par ku po ma gał
Frie dri cho wi Wil hel mo wi von Re de no wi uzdol -
nio ny miej sco wy ogrod nik – Hans Carl Wal ther
(to wła śnie on był miesz kań cem za cho wa ne go
do dziś Do mu Ogrod ni ka; w do mu mie ści ła się
rów nież do stęp na dla zwie dza ją cych ko lek cja
mi ne ra łów), któ ry z cza sem, na bie ra jąc do -
świad cze nia, stał się ce nio nym w oko li cy pro -
jek tan tem kom po zy cji par ko wych.

BUKOWIEC  HRABIEGO  REDENA
ANGIELSKI  PARK  U STÓP  KARKONOSZY

Bukowiec, widok na Karkonosze

Bukowiec, Herbaciarnia
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O uro ku ca łe go za ło że nia par ko we go
w Bukow cu prze są dzi ło do sko na łe wy ko rzy sta-
nie ukształ to wa nia te re nu (po dob ne go do pa -
gór ko wa tych oko lic środ ko wej An glii) i wkom -
pono wa nie weń licz nych sta wów. Więk szość
zbior ni ków wod nych mia ła zna cze nie go spo -
dar cze, ale jed no cze śnie nie któ rym uroz ma ico -
no li nię brze go wą i po pro wa dzo no wzdłuż nich
za drze wio ne pro me na dy. Za aran żo wa no tak -
że przy sta nie dla ło dzi i sty lo we dom ki do od -
po czyn ku lub ką pie li.

Rów nież in ne czę ści roz le głej po sia dło ści
po łą czo no alej ka mi i ścież ka mi, po pro wa dzo -
nymi tak, aby za pew nia ły moż li wość po dzi wia -
nia wi do ków pod czas spa ce ru lub prze jażdż ki.
Na ota cza ją cych po sia dłość wzgó rzach z cza -
sem za czę ły się po ja wiać, zgod nie z ów cze sną
sen ty men tal no -ro man tycz ną mo dą, roz ma ite
bu dow le par ko we. By ła wśród nich wie ża wi do -
ko wa na wią zu ją ca for mą do śre dnio wiecz nych
wież straż ni czych (od re mon to wa na da lej peł -
ni swo ją funk cję), ru iny zam ku i neo go tyc kie
opac two (wznie sio ne ja ko sztucz na ru ina, by ło
do pocz. XX w. gro bow cem hra bie go i hra bi ny
von Re den; od re stau ro wa ne w 2015 r.).

W 1802 ro ku Frie drich Wil helm von Re den
po ślu bił młod szą od sie bie o dwa dzie ścia
dwa la ta Frie de ri kę von Rie de sel (1774–1854).
Hra bi na po dzie la ła kul tu ral ne aspi ra cje mę ża
oraz je go za mi ło wa nie do sztu ki ogro do wej.
To wła śnie w pre zen cie dla żo ny, w dru gą rocz -
ni cę ślu bu, hra bia na po bli skim wzgó rzu wy sta -
wił bel we der (tzw. Her ba ciar nia lub Świą ty nia
Ate ny) w for mie na wią zu ją cej do grec kiej świą -
ty ni. Z cen tral nej, otwar tej w kie run ku gór sa li
ko lum no wej roz ta czał się wi dok na Śnież kę
i Kar ko no sze. 

Po śmier ci hra bie go w 1815 ro ku, Frie de ri ke
von Re den kon ty nu owa ła roz bu do wę par ku.
Jed no cze śnie bar dzo ak tyw nie uczest ni czy ła
w ży ciu spo łecz no ści re gio nu (pro wa dzi ła
przede wszyst kim dzia łal ność edu ka cyj ną
i cha ry ta tyw na, ale też do pro wa dzi ła do spro -
wa dze nia z Nor we gii do Kar pa cza drew nia -
nego ko ścio ła znad je zio ra Wang). W uzna niu
spo łecz ne go za an ga żo wa nia otrzy ma ła w po -
da run ku od ro dzi ny kró lew skiej kil ka obiek tów,
któ re wzbo ga ci ły wy po sa że nie par ku. By ła
to mię dzy in ny mi ka mien na stud nia, zwa na
stud nią Tem pla riu szy, oraz pół ko li sta mar mu ro -
wa ła wa  – dar kró la Fry de ry ka Wil hel ma IV.
Nie ste ty, obiek ty te nie za cho wa ły się do dziś.

Po sia dłość w Bu kow cu by ła wspól ną
pasją hra bie go i je go żo ny, a stwo rzo ne przez
nich za ło że nie par ko we, by ło ów cze śnie sze -
ro ko zna ne, po dzi wia ne i chęt nie opi sy wa ne.
Po sia dłość od wie dza li zna ko mi ci go ście, byli
wśród nich: ma larz Ca spar Da vid Frie drich,
czo ło wy przed sta wi ciel nie miec kie go ro man -
tyzmu i John Qu in cy Adams, póź niej szy pre zy -
dent Sta nów Zjed no czo nych, wów czas am -
ba sa dor w Ber li nie. W 1816 ro ku Bu ko wiec
odwie dzi ła Iza be la Czar to ry ska, znaw czy ni
i mi ło śnicz ka sztu ki ogro do wej. Za chwy co na
po sia dło ścią, szcze gó ło wo spi sa ła swo je
wraże nia w pa mięt ni ku z po dró ży.

Po śmier ci hra bi ny von Re den park pod -
upadł. W la tach trzy dzie stych XX wie ku pod ję -
to pra ce kon ser wa cyj ne, ale z mier nym skut -
kiem. Dal sza de wa sta cja par ku przy pa dła
na la ta po wo jen ne, znisz cze niu uległ układ
wod ny, za ro sły osie wi do ko we, nie któ re bu -

dow le par ko we ro ze bra no, a in ne po pa dły
w ruinę. Od 2005 ro ku Fun da cja Do li ny Pa ła ców
i Ogro dów Ko tli ny Je le nio gór skiej pro wa dzi pra -
ce re wa lo ry za cyj ne przy wra ca ją ce daw ny układ
par ku z jed no cze snym wpro wa dze niem funk cji
re kre acyj no -tu ry stycz nych. Wy ty czo no ścież ki
edu ka cyj ne i za ło żo no ogro dy kwia to we. Nad
sta wem Ką piel nik po wsta ła przy stań dla ło dzi.
Pla no wa ne jest, mię dzy in ny mi, od two rze nie
stud ni Tem pla riu szy i oran że rii.

W od re mon to wa nej sto do le (Sto do ła Ar ty -
stycz na), znaj du ją cej się na fol war ku od by wa ją
się kon cer ty i wy sta wy. W bu dyn ku daw ne go
bro wa ru dzia ła punkt in for ma cji tu ry stycz nej,
nie daw no otwar to też w nim mu zeum „Ta jem ni -
czy Las”. Przed wy jaz dem do Bu kow ca war to
zaj rzeć na stro nę in ter ne to wą: www. do li na pa -
la ców.pl, na któ rej jest in for ma cja o wszyst kich
wy da rze niach kul tu ral nych w Bu kow cu.

Agniesz ka Śro dek

Bukowiec, Dom Ogrodnika

Bukowiec, Opactwo
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