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RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ORAZ POMYŚLNOŚCI W NOWYM 2019 ROKU

Wielu niezwykle radosnych przeżyć,
pozytywnych refleksji i głębokich 
wzruszeń podczas Świąt Bożego Narodzenia
oraz zdrowia i szczęścia, a także spełnienia
osobistych i zawodowych marzeń 
w Nowym 2019 Roku życzą Członkom naszej
izby i ich Rodzinom – Przewodniczący i Rada
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa



5 września – udział przedstawicieli DOIIB
w posiedzeniu KR PIIB

6 września – posiedzenie Rady DOIIB
14 września – Gala Inżynierska (Wrocław)
20–21 września – Forum Inżynierskie (Polanica Zdrój)
4 października – szkolenie dla członków DOIIB: 

„Jak wykonywać samodzielną funkcję 
techniczną w budownictwie, aby 
nie narazić się na roszczenia osób 
trzecich” (Bolesławiec)

5 października – szkolenie dla członków DOIIB: 
„Jak wykonywać samodzielną funkcję 
techniczną w budownictwie, aby 
nie narazić się na roszczenia osób 
trzecich” (Jelenia Góra)

11 października – posiedzenie Prezydium Rady DOIIB
12–13 października – spotkanie szkoleniowo-integracyjne 

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

17 października – udział przedstawicieli DOIIB 
w posiedzeniu KR PIIB (Warszawa)

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

25 października – posiedzenie Rady DOIIB
8 listopada – szkolenie dla członków DOIIB: 

„Jak wykonywać samodzielną funkcję 
techniczną w budownictwie, aby 
nie narazić się na roszczenia osób 
trzecich” (Wrocław)

10 listopada – udział przedstawiciela Rady DOIIB 
w uroczystości wręczenia dyplomów 
absolwentom Wydziału Inżynierii 
Środowiska Politechniki Wrocławskiej. 
Wręczenie nagród w konkursie 
CONSTRUCTOR TEMPORIS FUTURI

22 listopada – posiedzenie Prezydium Rady DOIIB
23 listopada – pisemny egzamin dla osób 

ubiegających się o nadanie uprawnień
budowlanych w OKK DOIIB (sesja 
jesienna)

24 listopada – początek ustnych egzaminów dla osób
ubiegających się o nadanie uprawnień
budowlanych w OKK DOIIB (sesja 
jesienna)

28 listopada – szkolenie dla członków DOIIB: 
„Jak wykonywać samodzielną funkcję 
techniczną w budownictwie, aby 
nie narazić się na roszczenia osób 
trzecich” (Bardo Śląskie)

29 listopada – szkolenie dla członków DOIIB: 
„Jak wykonywać samodzielną funkcję 
techniczną w budownictwie, aby 
nie narazić się na roszczenia osób 
trzecich” (Wałbrzych)

30 listopada – udział przedstawiciela Rady DOIIB 
w uroczystości wręczenia dyplomów 
absolwentom Wydziału Budownictwa 
Lądowego i Wodnego Politechniki 
Wrocławskiej. Wręczenie nagród 
w konkursie CONSTRUCTOR 
TEMPORIS FUTURI

6 grudnia – szkolenie dla członków DOIIB: 
„Jak wykonywać samodzielną funkcję 
techniczną w budownictwie, aby 
nie narazić się na roszczenia osób 
trzecich” (Głogów)

7 grudnia – szkolenie dla członków DOIIB: 
„Jak wykonywać samodzielną funkcję 
techniczną w budownictwie, aby 
nie narazić się na roszczenia osób 
trzecich” (Legnica)

12 grudnia – udział przedstawicieli DOIIB 
w posiedzeniu KR PIIB

12 grudnia – spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
dla członków DOIIB z obwodu 
jeleniogórskiego (miasto i powiat) 
Jelenia Góra

17 grudnia – zakończenie ustnych egzaminów dla 
osób ubiegających się o nadanie 
uprawnień budowlanych w OKK DOIIB
(sesja jesienna)

20 grudnia – posiedzenie Rady DOIIB
12 stycznia – IV Konferencja Programowa 

Delegatów na Zjazd DOIIB
15 stycznia – uroczystość wręczenia uprawnień 

budowlanych

4
aktualności
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INFORMACJE O INNYCH PRZYGOTOWYWANYCH KONFERENCJACH I SZKOLENIACH 
SĄ PODAWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ DOIIB (www.dos.piib.org.pl)
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14 wrze śnia bie żą ce go ro ku od by ła
się Ga la In ży nier ska zor ga ni zo wa na
w ra mach ob cho dów Dol no ślą skich
Dni Bu dow nic twa oraz Eu ro pej skie go
Ro ku In ży nie ra Bu dow nic twa. Pa tro -
nat nad uro czy sto ścią przy jął Wo je -
wo da Dol no ślą ski. 

Do Cen trum Sztu ki IM PART, w któ -
rym od by wa ła się im pre za, przy by ło
wie lu za pro szo nych go ści oraz człon -
ków i sym pa ty ków na szej izby, a tak -
że przed sta wi cie le przed się bior ców
bu dow la nych i or ga ni za cji za wo do -
wych. Wśród go ści by li re pre zen tan -
ci władz pań stwo wych i sa mo rzą do -
wych, wro cław skich uczel ni oraz sto-
wa rzy szeń tech nicz nych, a tak że
przed sta wi ciel nie miec kie go sa mo -
rządu in ży nie rów. 

Ga lę za szczy ci li mię dzy in ny mi,
Wice wo je wo da Dol no ślą ski – Krzysz -
tof Zie liń ski, za stęp ca dy rek to ra Wy -
dzia łu In fra struk tu ry Dol no ślą skie -
go Urzę du Wo je wódz kie go – Ja nusz
Ba rań czak, wy stę pu ją cy w imie niu
Pre zy den ta Wro cła wia, dy rek tor Depar -
ta men tu Ar chi tek tu ry i Roz wo ju – Ja cek
Bar ski, prze wod ni czą ca Okrę go wej
Ra dy Dol no ślą skiej Izby Ar chi tek tów
– An na Ko ściuk i Klaus -Jürgen Edel -
häuser – czło nek Za rzą du Ba war skiej
Izby In ży nie rów Bu dow nic twa. Pol ską
Izbę In ży nie rów Bu dow nic twa re pre -
zen to wa li wi ce pre zes Kra jo wej Ra dy
– An drzej Paw łow ski i przed sta wi cie -
le wie lu izb okrę go wych.

Ze bra nych przy wi tał prze wod ni czą -
cy Ra dy DO IIB Ja nusz Szcze pań ski.
Mó wił o tym jak waż na jest dba łość
o wi ze ru nek in ży nie ra bu dow nic twa.
Do brze te mu słu ży pre zen ta cja efek -
tow nych osią gnięć bran ży bu dow la nej
przy oka zji róż nych waż nych im prez
i kon kur sów. Jed nak naj waż niej sza
jest co dzien na pra ca, w któ rej na le ży
wy ka zy wać się pro fe sjo na li zmem, ety -

ką i wza jem nym sza cun kiem. Tyl ko
w ten spo sób moż na dbać o to, by za -
wód in ży nie ra bu dow nic twa był
zawsze za wo dem za ufa nia pu blicz -
nego. Na wią zał rów nież do ob cho dzo -
ne go w ca łej Eu ro pie Ro ku In ży nie ra
Bu dow nic twa. Po wie dział, że po trzeb -
na jest jed no li ta płasz czy zna współ -
pra cy i jed no li ta re pre zen ta cja na sze -
go za wo du, bo tyl ko dzia ła jąc wspól -
nie moż na wie le osią gnąć dla do bra
in ży nie rów. Głos za bie ra li tak że nie -
któ rzy spo śród go ści.

Ga la by ła oka zją, by oso bom za -
służo nym dla dol no ślą skie go bu dow -
nic twa, wrę czyć przy zna ne przez
Ministra In we sty cji i Roz wo ju Ho no -
rowe Od zna ki „Za za słu gi dla bu -
downic twa”. Otrzy ma li je człon ko wie
DOIIB: Wie sła wa Grzel ka -Zim mer -
mann, Wło dzi mierz Le wow ski, Ma ciej
Minch, Ta de usz Po nisz, Ma rek Su chy
i Zbi gniew Szur lej. Wrę czo no rów nież
nada wa ne przez Kra jo wą Ra dę Pol -
skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa
Ho no ro we Od zna ki PIIB. Zło tą od -
znakę otrzy mał Sta ni sław Ko wal ski,
a srebr ne – Ewa Bo jar czak, Ma rek Ka -
liń ski, Je rzy Kri sten, Ber nard Michal -
ski, Mar cin No wo staw ski oraz An na
Sęcz kow ska.

Waż nym punk tem pro gra mu by ło
ogło sze nie wy ni ków, or ga ni zo wa ne go
już po raz ósmy przez DO IIB, kon kur -
su IN ŻY NIER RO KU. Wer dykt ka pi -
tuły kon kur su przed sta wił jej prze -
wodni czą cy An drzej Ku dła.

Ty tuł IN ŻY NIER RO KU 2017 w ka -
te go rii PRO JEK TANT otrzy mał:
mgr inż. Zbi gniew Ma zij za pro jekt
wieży wi do ko wej na szczy cie gó ry
Boro wa w pa śmie Gór Wał brzy skich.
W tej sa mej ka te go rii wy róż nie nia
otrzy ma li: mgr inż. Da riusz Ko wal ski
(pro jek tant) i mgr inż. Mi ro sław An to nik
(spraw dza ją cy) za pro jekt no wej sie -
dzi by Li ceum Ogól no kształ cą ce go
Nr V we Wro cła wiu oraz ze spół pro jek -
tan tów pod kie run kiem mgr inż. Ro ber -
ta Ku ro nia (głów ny pro jek tant) za pro -
jekt mo der ni za cji uli cy Dy rek cyj nej
we Wro cła wiu.

W ka te go rii KIE ROW NIK BU DO WY
ty tuł IN ŻY NIE RA RO KU 2017 zdo był
mgr inż. Sła wo mir Pa ruch za kie ro wa -
nie bu do wą sta cji ko le jo wej Je le nia
Gó ra przy ul. Kra kow skiej w Je le niej
Gó rze. Wy róż nie nia w tej ka te go rii
otrzy ma li: mgr inż. Ad rian Mru ga ła
za re ali za cję mo stu dro go we go
w ciągu dro gi S5 nad rze ką Ba rycz
i mgr inż. Grze gorz Si wo nia za re -

GALA INŻYNIERSKA 2018

Janusz Szczepański, przewodniczący Rady DOIIB
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alizację bu dyn ku wie lo funk cyj ne go
Mpo int w Le gni cy.

IN ŻY NIE REM RO KU 2017 w ka -
tego rii IN SPEK TOR NAD ZO RU IN -
WESTOR SKIE GO zo stał mgr inż. Ire -
ne usz Do kur no za nad zór in we stor ski

nad re ali za cją bu do wy ha li la kier ni
w Ole śni cy przy ul. Krzy wo uste go.
Nato miast wy róż nie nia w tej ka te go rii
otrzy ma li: inż. Ra do sław Ber liń ski
za nad zór in we stor ski nad prze bu do -
wą z rozbu do wą Przed szko la Pu blicz -

ne go w My sła ko wi cach oraz mgr inż.
Da riusz Irzyk za nad zór in we stor ski
nad bu do wą bu dyn ku opie ki zdro wot -
nej ME DI CUS przy Pla cu   Strze lec kim
we Wro cła wiu.

Roz da no tak że na gro dy zwy cięz -
com kon kur su „Dol no ślą ska Bu do wa
Ro ku 2017” or ga ni zo wa ne go przez
Wroc ław ski Od dział Pol skie go Związ -
ku In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow -
nictwa. 

Uro czy stość za koń czył re ci tal
znanej pio sen kar ki, Edy ty Gep pert.
Po wy stę pie w foy er te atru od by ło się
spo tka nie to wa rzy skie.

Re la cja z Ga li In ży nier skiej zo sta ła
za re je stro wa na przez Te le wi zję In ter -
ne to wą DO IIB i moż na ją obej rzeć
na stro nie tej te le wi zji.

Agniesz ka  Śro dek

Andrzej Pawłowski, wiceprezes PIIB i Klaus-Jürgen Edelhäuserz z izby bawarskiej
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FORUM INŻYNIERSKIE W POLANICY ZDROJU

20 wrze śnia 2018 ro ku w Po la ni cy
Zdro ju ob ra do wa ło Fo rum In ży nier skie
DO IIB. To wy da rze nie tra dy cyj nie już
jest co rocz nie or ga ni zo wa ne przez
Dol no ślą ską Okrę go wą Izbę In ży nie -
rów Bu dow nic twa. Na fo rum spo ty ka ją
się przed sta wi cie le dol no ślą skiej ad -
mi ni stra cji bu dow la nej oraz nad zo ru
bu dow la ne go z dol no ślą ski mi in ży -
niera mi, by roz ma wiać o pro ble mach
nur tu ją cych na sze śro do wi sko.

W ob ra dach fo rum wzię li udział:
Głów ny In spek tor Nad zo ru Bu dow la -
ne go – Nor bert Ksią żek, Dy rek tor
Depar ta men tu In spek cji i Kon tro li
Budow la nej w GUNB – Iwo na Świ der -
ska, Dol no ślą ski Wo je wódz ki In spek -
tor Nad zo ru Geo de zyj ne go i Kar to gra -
ficz ne go – Ali cja Me usz, Dol no ślą ski
Wo je wódz ki In spek tor Nad zo ru Bu -
dow la ne go – Piotr Wiss, Za stęp ca
Dyrek to ra Wy dzia łu In fra struk tu ry Dol -

no ślą skie go Urzę du Wo je wódz kie go
– Ja ro sław Ba rań czak oraz po wia to wi
in spek to rzy nad zo ru bu dow la ne go
i kie row ni cy wy dzia łów ad mi ni stra cji
budow la nej z ca łe go Dol ne go Ślą ska.
Wśród uczest ni ków fo rum by li tak że
prze wod ni czą cy okrę go wych izb
– śląskiej, ma zo wiec kiej, opol skiej
i pod kar pac kiej no i oczy wi ście wie lu
człon ków Ra dy DO IIB.

Ob ra dy trwa ły od dzie sią tej do sie -
dem na stej i by ły roz ło żo ne na trzy
sesje. Te ma tem pierw szej se sji by ły:
„Pla no wa ne uwa run ko wa nia praw ne
wy ko ny wa nia za wo du in ży nie ra”. Dys -
ku sję po prze dzi ły wy stą pie nia Ar tu ra
So bo nia – Se kre ta rza Sta nu w Mi ni -
ster stwie In we sty cji i Roz wo ju oraz
Zbi gnie wa Kle dyń skie go – Pre ze sa
Rady Kra jo wej PIIB.

Te ma tem dru giej czę ści fo rum by ły:
„Naj waż niej sze pro ble my wy ko ny wa -

nia za wo du in ży nie ra bu dow nic twa
w świe tle ak tu al nych prze pi sów sto -
sowa nych przez nad zór bu dow la ny”.
Tu głos za bie ra li Nor bert Ksią żek
i Agniesz ka Zna miec, któ ra wy gło si ła
wy kład: „Utrzy ma nie obiek tów bu dow -
la nych w aspek cie okre so wych prze -
glą dów”.

Trze cia część spo tka nia po świę co -
na by ła: „Sto so wa niu prze pi sów Pra wa
bu dow la ne go w po stę po wa niach orga -
nów ad mi ni stra cji bu dow la nej”. Wy kład:
„Współ pra ca in ży nie rów ze sta ro stwa -
mi” wy gło si ła Jo lan ta Szew czyk.

Po ob ra dach był czas na wie czor ne
dys ku sje i roz mo wy o bie żą cych pro -
ble mach dzia łal no ści sa mo rzą du za -
wo do we go i in nych spra wach, do ty czą -
cych na sze go śro do wi ska. 

AŚ
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Ce lem, od by wa ją ce go się już ósmy raz,
kon kur su jest pro mo cja twór ców in no -
wacyj nych roz wią zań oraz na wią zy wa -
nie i za cie śnia nie współ pra cy po mię dzy
przed się bior ca mi sto su ją cy mi no wo czesne
tech no lo gie a pro jek tan ta mi, kie row ni ka mi
bu dów i in spek to ra mi nad zo ru in we stor -
skie go. Kon kurs cie szy się co raz więk szą
po pu lar no ścią, uczest ni czy w nim co raz
wię cej in ży nie rów bu dow nic twa. W bie żą -
cym ro ku do Ka pi tu ły Kon kur su wpły nę ło
14 zgło szeń (3 w ka te go rii PRO JEK TANT,
5 w ka te go rii KIE ROW NIK BU DO WY
i 6 w ka te go rii IN SPEK TOR NAD ZO RU
IN WE STOR SKIE GO). Ka pi tu ła Kon kur -
su pod prze wod nic twem An drze ja Ku dły
przy zna ła ty tu ły IN ŻY NIE RA RO KU 2017
w ka te go riach PRO JEK TANT, KIE ROW-
NIK BU DO WY I IN SPEK TOR NAD -
ZORU IN WE STOR SKIE GO oraz 5 wy -
różnień (2 w ka te go rii PRO JEK TANT,
2 w KIE ROW NIK BU DO WY i 3 w ka te -
gorii IN SPEK TOR NAD ZO RU IN WE S -
TOR SKIE GO).

Lau re atów kon kur su po zna li śmy
14 wrze śnia bie żą ce go ro ku pod czas
Gali In ży nier skiej. Ty tuł IN ŻY NIER RO KU
2017 w ka te go rii PRO JEK TANT otrzy mał:
mgr inż. Zbi gniew Ma zij za pro jekt wie -
ży wi do ko wej na szczy cie gó ry Bo ro wa
w paśmie Gór Wał brzy skich. W tej sa mej

K O N K U R S   I N Ż Y N I E R   R O K U  –  Ó S M A   E D Y C J A

ka te go rii wy róż nie nia otrzy ma li: mgr inż.
Da riusz Ko wal ski (pro jek tant) i mgr inż. Mi -
ro sław An to nik (spraw dza ją cy) za pro jekt
no wej sie dzi by Li ceum Ogól no kształ cą ce -
go Nr V we Wro cła wiu oraz ze spół pro jek -
tan tów pod kie run kiem mgr inż. Ro ber -
ta Ku ro nia (głów ny pro jek tant) za pro jekt
mo der ni za cji uli cy Dy rek cyj nej we Wroc -
 ławiu.

W ka te go rii KIE ROW NIK BU DO WY
tytuł IN ŻY NIE RA RO KU 2017 zdo był
mgr inż. Sła wo mir Pa ruch za kie ro wa nie
bu do wą sta cji ko le jo wej Je le nia Gó ra przy
ul. Kra kow skiej w Je le niej Gó rze. Wy róż nie -
nia w tej ka te go rii otrzy ma li: mgr inż. Ad rian
Mru ga ła za re ali za cję mo stu dro go we go
w cią gu dro gi S5 nad rze ką Ba rycz i mgr inż.
Grze gorz Si wo nia za re ali za cję bu dyn ku
wie lo funk cyj ne go Mpo int przy w Le gni cy.

IN ŻY NIE REM RO KU 2017 w ka te go rii
IN SPEK TOR NAD ZO RU IN WE STOR -
SKIE GO zo stał mgr inż. Ire ne usz Do kur no
za nad zór in we stor ski nad re ali za cją bu do -
wy ha li la kier ni w Ole śni cy przy ul. Krzy wo -
uste go. Na to miast wy róż nie nia w tej ka te -
go rii otrzy ma li: inż. Ra do sław Ber liń ski
za nad zór in we stor ski nad prze bu do wą
z roz bu do wą Przed szko la Pu blicz ne go
w My sła ko wi cach, mgr inż. Da riusz Irzyk
za nad zór in we stor ski nad bu do wą bu dyn -
ku opie ki zdro wot nej ME DI CUS przy Pla cu

Strze lec kim we Wro cła wiu oraz Bog dan
Bier wia czo nek za nad zór in we stor ski nad
bu do wą bu dyn ku wie lo funk cyj ne go Mpo int
w Le gni cy.

Uczest ni ka mi kon kur su mo gą być wy -
łącz nie człon ko wie Dol no ślą skiej Okrę go -
wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa. Do kon -
kur su moż na zgła szać obiek ty zre ali zo -
wane w kra ju oraz za gra ni cą i od da ne
do użyt ku w ro ku po prze dza ją cym rok kon -
kur su. Re gu la min kon kur su moż na zna -
leźć na stro nie in ter ne to wej DO IIB. Człon -
ko wie Ka pi tu ły Kon kur su do ko nu ją oce ny
zgło szo nych kan dy da tów sta ra jąc się za -
cho wać obiek ty wizm. Pro ble mem jest róż -
no rod ność obiek tów zgła sza nych w jed nej
ka te go rii kon kur su – wy bie ra się po mię dzy
obiek ta mi han dlo wo -usłu go wy mi, in ży nie -
ryj ny mi, prze my sło wy mi, a lau re at mo że
być tyl ko je den. Oce nia ją cy roz wa ża ją
wszyst kie aspek ty zgło sze nia, bio rą tak że
pod uwa gę oso bi ste wra że nia z od by tych
spo tkań i roz mów z kan dy da tem. Od wie -
dza ją rów nież obiek ty przy re ali za cji któ -
rych kan dy da ci peł ni li sa mo dziel ne funk -
cje tech nicz ne. Po zwa la to le piej po znać
szcze gó ły zwią za ne z za pro jek to wa niem
oraz re ali za cją obiek tu, a co za tym idzie
„wy jąt ko wość” pra cy kan dy da ta.

Agniesz ka Śro dek

Gala Inżynierska 2018, ogłoszenie wyników konkursu
INŻYNIER ROKU 2017, przewodniczący Kapituły,
Andrzej Kudła

Gala Inżynierska 2018, konkurs INŻYNIER ROKU 2017,
wyróżnieni w kategorii PROJEKTANT 
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kon kur sach. Ale po zbu do wa niu tej wie ży
wy sła łem zgło sze nie i uda ło mi się zo stać
IN ŻY NIE REM RO KU 2017!

To skąd ta ki po mysł, że by się wresz cie
zgło sić?

– Je stem pro jek tan tem od 42 lat. Ten
po mysł mi się na su nął, po nie waż uzna łem
że ta wie ża jest mo im naj bar dziej nie tu zin -
ko wym pro jek tem, czymś bar dzo ory gi nal -
nym, co mo że za cie ka wić lu dzi. Gdy bym
za pro jek to wał ko lej ny ho tel czy dom jed no -
ro dzin ny, za sto so wa ne pew nie zo sta ły by
w nim ty po we roz wią za nia kon struk cyj ne,
ja kie każ dy zna. A tu taj tro chę mu sia łem
pogłów ko wać.

Czy mo że Pan po wie dzieć coś wię cej
o so bie? Gdzie Pan stu dio wał, jak prze -
bie ga ła pań ska ka rie ra?

– Stu dio wa łem na Po li tech ni ce Wro cław -
skiej, a po cho dzę ze Świd ni cy. Tu taj cho -
dziłem do szko ły pod sta wo wej, a po tem
do śred niej. Skoń czy łem tech ni kum bu dow -
la ne. Po stu diach we Wro cła wiu wró ci łem
i za czą łem pra cę w Wał brzy skim Kom bi na -
cie Bu dow la nym, w Za kła dzie Mon ta żo wo
Bu dow la nym nu mer 2 w Świd ni cy. To by ła
bar dzo du ża fir ma, w na szym za kła dzie pra -
co wa ło oko ło 800 osób, w ca łym kom bi na -
cie ja kieś 2,5 ty sią ca. Po tem fir ma zmie ni -
ła na zwę na Świd nic kie Przed się bior stwo
Bu dow la ne, a po zmia nach ustro jo wych od -
sze dłem i za ło ży łem wła sną pra cow nię.
Ale w mię dzy cza sie po go dzi nach pra cy ro -
bi łem du żo pro jek tów. Mia łem płyn ne przej -
ście, bo zdo by łem upraw nie nia pro jek to we
i wy ko naw cze bez ogra ni czeń, więc mo g -
łem za wsze pro jek to wać al bo nad zo ro wać.
Ni gdy nie by łem bez ro bot ny (śmiech). 

Pro szę po wie dzieć coś wię cej o Pań -
skiej fir mie. Wiem, że pra cu je Pan
z syna mi.

– Fir mę za ło ży łem 25 lat te mu, do kład nie
11 sierp nia 1993 ro ku. Fak tycz nie pra cu ję
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INŻYNIER  ROKU  2017  W  KATEGORII PROJEKTANT
ZA PROJEKT  WIEŻY WIDOKOWEJ NA SZCZYCIE GÓRY
BOROWA W GÓRACH WAŁBRZYSKICH
Rozmowa z mgr inż. Zbigniewem Mazijem

Tytuł Inżyniera Roku 2017 w kategorii projektant zdobył pan Zbigniew Mazij ze Świdnicy. Tytuł ten zdobył bardzo
ciekawym projektem wieży widokowej na górze Borowa w Górach Czarnych. Wieża nie tylko zapewnia piękny widok
na całe Sudety, ale sama w sobie stanowi atrakcję – jest to bardzo ciekawa architektura, wyróżniająca się na tle innych
wież widokowych w Polsce. Od strony architektonicznej wygląd jej zawdzięczamy synom pana Mazija, którzy pracują
razem z ojcem w jednej firmie. O prowadzeniu rodzinnego interesu, wielu latach pracy inżynierskiej oraz najnowszych
projektach rozmawialiśmy w siedzibie firmy w Świdnicy.
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Chcia łem za cząć od gra tu la cji za zdo by -
cie ty tu łu! Czy jest to pierw sza ta ka na -
gro da dla Pa na?

– Wła ści wie to nie. W 2011 ro ku nasz
pro jekt zdo był na gro dę za Mo der ni za cję
Ro ku 2010 od Mi ni stra In fra struk tu ry Ce za -
re go Gra bar czy ka. Na gro dę przy zna no
za re wi ta li za cję Ryn ku i uli cy Łu ko wej
w Świd ni cy. Pro jekt zgło sił pre zy dent Świd -
ni cy i bar dzo ta kie uzna nie cie szy, zwłasz -
cza że by ła to ju bi le uszo wa, XV edy cja
ogól no pol skie go kon kur su. Na gro dę otrzy -
ma ło mia sto, ale je ste śmy ze Świd ni cy i mi -
ło nam, że wła śnie ono, oraz na sza pra ca
zo sta ły tak do ce nio ne. Ja sam z sie bie
w ogó le ni gdy nie star to wa łem w żad nych
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z sy na mi, bo obaj po koń czy li Po li tech ni kę
Wro cław ską, ale na Wy dzia le Ar chi tek tu ry.
Star szy, Łu kasz, skoń czył też stu dia po dy -
plo mo we na Aka de mii Sztuk Pięk nych.
Mamy więc fir mę ro dzin ną, jest z na mi jesz -
cze je den ar chi tekt, ko le ga sy na ze stu -
diów, oraz jesz cze je den kon struk tor. W su -
mie 5 osób. Fir mę za ło ży łem sam, ale stop -
nio wo ją roz sze rza łem. Od po cząt ku fir ma
na zy wa się tak sa mo, Pra cow nia Pro jek to -
wa Bu dow nic twa Ogól ne go i Prze my sło we -
go Zbi gniew Ma zij. Dłu go kie dy trze ba się
gdzieś pod pi sać, ale wszyst ko jest w niej
za war te! (śmiech)

Rze czy wi ście, nie po zo sta wia po la
do do my słów (śmiech). Je śli cho dzi
o pań ski na gro dzo ny pro jekt, czy pod jął
się go Pan tak że ze wzglę du na swo je
za mi ło wa nie do gór i tu ry sty ki? Sły sza -
łem, że lu bi Pan ta ką for mę spę dza nia
wol ne go cza su.

– Tak by ło. Ale by ły też in ne po wo dy.
Wie dzie li śmy, że wie ża wi do ko wa na szczy -
cie gó ry bę dzie wi docz ną w ca łej oko li cy
do mi nan tą, bę dzie też mia ła du ży wy miar
spo łecz ny. Nie jest to ko lej ny do mek jed no -
ro dzin ny, któ ry oglą da ją tyl ko są sie dzi,
ale coś co mo że zo stać za uwa żo ne. 

Pro jekt jest fak tycz nie bar dzo cie ka -
wy. Dla kon struk to ra ob li cze nie te go
wszyst kie go na pew no by ło wy zwa -
niem?

– Trud no ścią by ły po łą cze nia wszyst -
kich ele men tów. Wie ża skła da się z wie lu
czę ści, bo nie by ło moż li wo ści prze wie zie -
nia na szczyt du żych ele men tów. Mie li ś -
my na wet pier wot nie plan za wie zie nia jej
na szczyt he li kop te rem, ale oka za ło się to
za dro gie. Wie ża wa ży oko ło 30 ton,
a udźwig ta kie go he li kop te ra się ga oko ło
8 ton. Czę ści by ły za wo żo ne na szczyt
quada mi, po tem zresz tą nad le śnic two wy -
ty czy ło dro gę i wy cię ło drze wa, tak że trans -
port zo stał uła twio ny. Na le ża ło też po więk -

szyć tro chę po la nę na szczy cie. W pro jek -
cie uwzględ ni li śmy oba wa rian ty trans portu
i po zo sta wi li śmy wy bór in we sto ro wi. Sama
wie ża ma kształt hi per bo lo idy o planie szes -
na sto ką ta. Wszyst kie słu py są pros te i łą -
czo ne w prze gu bach. Po łą cze nia są skrę -
ca ne, a nie spa wa ne, co też by ło trud ne,
bo na każ dym po przecz nym pier ście niu
wie ży, ele men ty łą czą się pod in ny mi ką ta -
mi. Ca łość stoi na pier ście nio wym fun da -
men cie, któ ry jest prze ciw wa gą dla ca łej
kon struk cji. Głów nym ob cią że niem jest tu -
taj wiatr. Na szczy cie wie ży też jest pier -
ścień, któ ry wszyst ko usztyw nia. Wie ża

wyszła w ogó le bar dzo sztyw na, nie od no -
to wa li śmy żad nych ugięć na wet pod czas
sil nej wi chu ry. 

O tym, że to do bra kon struk cja świad czy
chy ba też szyb ki mon taż. Pa mię tam,
że wy ko naw cy po szło z tym bar dzo
szyb ko.

– Skrę ci li wie żę w ty dzień! Oczy wi ście
sa mą kon struk cję, po tem oko ło mie sią ca
trwa ło in sta lo wa nie wszyst kich sia tek bez -
pie czeń stwa, stop ni i te mu po dob nych.
Zaczę to od prac nad fun da men ta mi, one też
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Wieża widokowa na górze Borowej
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trwa ły oko ło mie sią ca. Du żo cza su za ję ło
wwie zie nie na gó rę be to nu, ża den be to no -
wóz tam by nie wje chał, więc do jeż dżał
na par king, a po tem be ton prze wo żo no
w mniej szych zbior ni kach po pół me tra,
albo po me trze sze ścien nym. Ele men ty
wie ży też wa ży ły oko ło 120 ki lo gra mów
każ dy, umoż li wi ło to ich trans port. Ca ła bu -
do wa trwa ła 5 mie się cy, mo gli śmy za cząć
od 1 lip ca. Wcze śniej jest okres lę go wy,
a ca ły te ren na le ży do Par ku Kra jo bra -
zowe go Su de tów Wał brzy skich. 

Kon struk cję fak tycz nie uda ło się nam
do brze za pro jek to wać, wszyst kie ele men -
ty pa so wa ły do sie bie. Przy kon struk cji spa -
wa nej, za wsze moż na coś tam po na gi nać,
ale przy skrę ca nej trze ba by ło by wier cić,
na ci nać... Wszyst kie ele men ty by ły ocyn ko -

wa ne, po ma lo wa ne i nie chcie li śmy ich
nisz czyć. 

Fir ma Ta try z My śle nic, któ ra po sta wi ła
wie żę, spe cja li zu je się w wie żach wi do -
ko wych. Jak się Pa nu z ni mi współ pra -
co wa ło?

– Współ pra ca by ła do bra. Mu szę po wie -
dzieć, że dla nich by ła to pierw sza ta ka re -
ali za cja. Prak tycz nie wszyst ko co do tej
po ry bu do wa li to by ły pro ste kon struk cje
opar te na czte rech słu pach z kra tow ni -
cą. Ta ka skom pli ko wa na kon struk cja by -
ła dla nich no wo ścią. Tro chę się mę czy -
li (śmiech). Przy jeż dża li do nas czę sto
na kon sul ta cje, my do nich też jeź dzi li śmy
i tłu ma czy li śmy jak to ma wy glą dać.

Począt ko wo nie mie li mo że świa do mo ści,
ale bar dzo du żo się na uczy li. 

Efekt jest na praw dę świet ny! Wie ża już
te raz przy cią gać za czę ła du żo tu ry stów.

– Ro biąc pro jekt wy szli śmy z za ło że nia,
że nie chce my bu do wać ta kiej sa mej wie -
ży jak in ne. Więk szość te go ro dza ju obiek -
tów jest do sie bie bar dzo po dob na. Nam
bar dzo za le ża ło, że by nasz obiekt nie tyl ko
po zwa lał na po dzi wia nie wi do ków, ale sam
w so bie sta no wił ja kąś atrak cję. Cie szy nas
bar dzo, że zo sta ło to za uwa żo ne. Bur mistrz
mia sta Je dli na Zdrój, któ re by ło in we sto rem
po wie dział, że od otwar cia na gó rę Bo ro wą
we szło już kil ka ty się cy osób. Po za sa mą
wie żą, po sta wi li śmy przed nią też ław ki
oraz al ta nę, gdzie moż na zro bić ogni sko
z kieł ba ska mi, al bo zwy czaj nie od po cząć.
Sa mo miej sce ma świet ne wa lo ry wi do ko -
we, jest mniej wię cej po środ ku pol skich
Sude tów, więc wi dać i Śnież kę, i Śnież nik,
Przed gó rze Su dec kie, kie dyś przy do brej
po go dzie wi dzia łem na wet Sky To wer
we Wro cła wiu. 

A czym zaj mu je się Pan obec nie?

– Z cie ka wych rze czy to re ali zu je my te -
raz Cen trum Ob słu gi Ru chu Tu ry stycz ne go
w Za gó rzu Ślą skim, ma być w nim za in sta -
lo wa ne wiel kie akwa rium. Cie ka wa jest też
kon struk cja, syn za pro jek to wał ją w na wią -
za niu do sza chul co wej ar chi tek tu ry Su dec -
kiej. Do te go wy ko nu je my mo der ni za cję
Cu krow ni w Strze li nie i cu krow ni w Świd -
nicy. W Kar pa czu dla Ho te lu Ar tus wy ko -
nuję kon struk cję apar ta men tów, ba se nu
kry te go, dys ko te ki i krę giel ni. W Zło tym
Lesie re stau ra cję na 200 osób. Nie na rze -
kam na brak za jęć!

To oby tak da lej i dzię ku ję bar dzo za roz -
mo wę!

– Dzię ku ję bar dzo.
Szy mon Ma ra szew ski
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Wieża widokowa na Borowej, szczegóły połączeń konstrukcyjnych
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Gra tu la cje za zdo by cie ty tu łu! Czy
jest to Pa na pierw sza na gro da?

– Dzię ku ję bar dzo. Jest to mo ja
pierw sza na gro da, pierw szy raz
w ogó le bra łem udział w ta kim kon -
kur sie. Do wie dzia łem od ko le gów,
że ta ki kon kurs funk cjo nu je i po sta no -
wi łem spró bo wać. Zgło si łem się sam
do kon kur su i zo sta łem za kwa li fi ko -
wa ny do dal sze go eta pu. Zo sta łem
za pro szo ny na spo tka nie z ko mi sją
na te re nie bu do wy, opo wie dzia łem
o ca łym za da niu, prze ka za łem naj -
waż niej sze in for ma cje o tym ja ki był
je go za kres, ja kie pra ce by ły re ali zo -
wa ne. No a póź niej zo sta łem za pro -
szo ny na Ga lę.

Pro szę opo wie dzieć coś wię cej
o so bie. 

– Stu dio wa łem na Po li tech ni ce
Wro cław skiej, ukoń czy łem ją w 2000
ro ku z ty tu łem ma gi stra in ży nie ra
o spe cja li za cji in ży nie ria ko le jo wa.
Po cho dzę na to miast z oko lic Ja wo ra
i jest to mo je miej sce za miesz ka nia.
Po stu diach tu wró ci łem i w 2005 ro -
ku zdo by łem upraw nie nia wy ko naw -
cze w za kre sie: li nie, sta cje, wę zły.
Pra cu ję za wo do wo od 2000 ro ku,
wcze śniej ja ko in ży nier bu do wy, te raz
ja ko kie row nik bu do wy. 

Czy mo że Pan coś wię cej opo wie -
dzieć o fir mie w któ rej Pan pra cu je?

– Fir ma na zy wa się In fra kol i ist -
nieje od 1992 ro ku. Zaj mu je my się
głów nie bu dow nic twem ko le jo wym
i bran ża mi po krew ny mi. Z ro ku na rok
po więk sza my nie tyl ko port fel za mó -
wień, ale też na szą ka drę. Wy ko nu -
jemy przede wszyst kim pra ce zwią -
zane z prze bu do wą ko lei, od wy -
miany na wierzch ni po ro bo ty oko ło
to ro we, od wod nie nie, obiek ty in ży nie -
ryj ne, pe ro ny, ener ge ty ka i ste ro -
wanie ru chem ko le jo wym. Mó wiąc
w skró cie: wszyst ko co jest zwią za ne
z ko le ją. 

Kil ka ra zy pi sa łem o róż nych pra -
cach wy ko ny wa nych na zle ce nie
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INŻYNIER  ROKU  2017  W KATEGORII  KIEROWNIK
BUDOWY,  ZA  KIEROWANIE  BUDOWĄ  STACJI KOLEJOWEJ
JELENIA  GÓRA  PRZY  ULICY  KRAKOWSKIEJ  
W  JELENIEJ  GÓRZE
Rozmowa z mgr inż. Sławomirem Paruchem
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Stacja Jelenia Góra, perony
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ko lei i wy da ło mi się to bar dzo
trud ną bran żą, jest tam mnó stwo
róż nych norm i spe cy fi ka cji, o któ -
rych zwy kły czło wiek nie ma po ję -
cia.

– Spe cy ficz ne dla in we sty cji ko le jo -
wych, nie za leż nie czy są to re mon ty
dwor ców, szla ków czy sta cji, jest wie -
lo bran żo wość. Re mont na wet krót -
kie go od cin ka ko lei to nie tyl ko wy -
mia na szyn oraz pod kła dów, ale też
wie le in nych prac ta kich jak te le -
techni ka, od wod nie nie, ste ro wa nie
ru chem, czy wspo mnia ne pe ro ny
i obiek ty in ży nie ryj ne. W na szej fir -
mie sta ra my się ro bić wszyst ko
to wła sny mi si ła mi i nie po sił ko wać
się pod wy ko naw stwem. In we stu je my
w ka drę, któ ra da je nam sa mo dziel -
ność w spe cja li stycz nych bran żach,
jak na przy kład ste ro wa nie ru chem
ko le jo wym, ener ge ty ka. Skom pli -
kowa nie te go ro dza ju prac po le ga

na jed no cze snym wy ko ny wa niu i ko -
or dy no wa niu prac w wie lu bran żach
przy jed no cze snym za cho wa niu ru -
chu po cią gów. Do te go do cho dzą
jesz cze kwe stie bez pie czeń stwa i za -
bez pie cze nia miej sca ro bót.

Ja ki był za kres prac na sta cji
w Jele niej Gó rze?

– W ra mach prze bu do wy sta cji
mie li śmy wy mie nić na wierzch nię to -
ro wą, prze bu do wać i zmo der ni zo wać
ist nie ją ce przej ście pod ziem ne, do -
bu do wać szy by win do we, wy re mon -
to wać wia ty, któ re są ob ję te nad zo -
rem kon ser wa to ra za byt ków. Do te go
do szła roz bu do wa urzą dzeń ste ro -
wa nia ru chem ko le jo wym, sie ci trak -
cyj nej. Z bran ży ener ge tycz nej wy -
mie ni li śmy oświe tle nie na pe ro nach
oraz w przej ściu pod ziem nym, wy ko -
na li śmy elek trycz ne ogrze wa nia roz -
jaz dów. Nasz pro jekt był też no wa tor -

ski, po nie waż mie li śmy uru cho mić
sys tem dy na micz nej in for ma cji po -
dróż nych. Są to ta bli ce, in fo kio ski ste -
ro wa ne cen tral nie, a nie lo kal nie
przez dy żur ne go ru chu. Sys tem in -
for mu je z wy prze dze niem o opóź nie -
niach, przy jaz dach i od jaz dach po -
cią gów. Jest to pierw szy ta ki sys tem
w Pol sce. 

Pierw szy w ca łym kra ju?

– Rów no le gle ta ki sys tem wpro wa -
dza no w Zie lo nej Gó rze, ale na sta cji
Je le nia Gó ra zo stał uru cho mio ny ja ko
pierw szy. 

Czy pod czas pro wa dzo nych prac
po ja wi ły się ja kieś pro ble my?

– Pro ble my to mo że nie, ale by ło
kil ka trud no ści. Na przy kład przy
remon cie wiat pe ro no wych ob ję -
tych nad zo rem kon ser wa tor skim.

Stacja Jelenia Góra, torowisko
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Ze wzglę du na pod nie sie nie kon -
strukcji pe ro nów z 30 cm na 76 cm,
ja ko do dat ko wy ele ment, na le ża ło
pod nieść ca łe kon struk cje wiat dla
za cho wa nia skraj ni i umoż li wie nia
pod wie sze nia ta blic do dy na micz nej
in for ma cji po dróż nych. Wia ty na le ża -
ło zde mon to wać, pod nieść fun da -
men ty i oczysz czo ną oraz po ma lo -
wa ną kon struk cję na no wo za mon to -
wać. Oprócz te go, jak za wsze na te -
re nie sta cji, by ło mnó stwo nie zin wen -
ta ry zo wa nych prze wo dów, ka bli, rur
i tak da lej. Na bie żą co mu sie li śmy
to kon sul to wać i za bez pie czać, a to
spo wal nia ło pra ce. 

A pro pos kon ser wa to ra, ja kie hi -
sto rycz ne ele men ty sta cji zo sta ły
wy re mon to wa ne?

– Okła dzi ny ścian przej ścia pod -
ziem ne go wy ko na ne z pły tek ce ra -
micz nych na wzór pier wot nych, któ re
zo sta ły za sto so wa ne przy bu do wie.
Na sta cji znaj du je się też sta ry żu raw
wod ny, któ ry słu żył kie dyś do na le -
wania wo dy do pa ro wo zów. Zo stał
on od no wio ny przez wy ko na nie no -
wych po włok ma lar skich. Po dob nie
wy re mon to wa na zo sta ła sta ra ob rot -
ni ca przy bu dyn ku dwor ca.

A co by ło w tych wszyst kich pra -
cach naj trud niej sze? Czy by ły ja -
kieś przy go dy?

– Przy gód ani wy pad ków na szczę -
ście nie by ło, ale utrzy ma nie ru chu
ko le jo we go na sta cji pod czas re mon -
tu, jest bar dzo du żym wy zwa niem.
Naj trud niej szy jest jed nak ruch po -
dróż nych. Za wsze jest mnó stwo
narze ka nia i skarg, że trze ba iść
gdzieś na oko ło, al bo przez do dat ko -
we doj ścia. 

Wra ca jąc do Pań skiej ka rie ry, czy
mo że Pan o cie ka wych pro jek tach,
w któ rych brał Pan udział w prze -
szło ści?

– Bar dzo cie ka wą in we sty cją zaj -
mu je my się obec nie. Jest to kom plek -
so wa prze bu do wa sta cji Świe bo dzi -
ce, Wał brzych Szcza wien ko oraz bu -
do wa no we go przy stan ku Wał brzych
Śród mie ście, usy tu owa ne go mie dzy
sta cja mi Wał brzych Mia sto i Wał -
brzych Fa brycz na. Bę dzie tam no we
przej ście, no we pe ro ny, przy węź le
prze siad ko wym, któ ry bu du je mia sto.

W prze szło ści, cie ka wym i du żym
pro jek tem by ła prze bu do wa sta cji
Poznań Sta ro łę ka. By łem tam kie row -
ni kiem bu do wy. Z in nych pro jek tów,
to po za Dol nym Ślą skiem, pra co wa -
liśmy też w Gli wi cach czy w Rze -
szowie. 

Dzię ku ję bar dzo za roz mo wę i ży -
czę sa mych suk ce sów w przy -
szłości!

– Dzię ku ję.

Szy mon Ma ra szew ski

Stacja Jelenia Góra, przejście na perony

Stacja Jelenia Góra, perony
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INŻYNIER  ROKU  2017  W KATEGORII  INSPEKTOR  NADZORU
INWESTORSKIEGO:  NADZÓR  INWESTORSKI  NAD
REALIZACJĄ  BUDOWY  HALI  LAKIERNI  W  OLEŚNICY  PRZY
ULICY  BOLESŁAWA  KRZYWOUSTEGO
Rozmowa z mgr inż. Ireneuszem Dokurno

Ser decz nie gra tu lu ję Pa nu ty tu łu In ży -
nie ra Ro ku 2017 i na gro dy. Czy wy grał
Pan już kie dyś ja kiś kon kurs?

– Nie, jesz cze ni gdy. I mo że dla te go,
gdy od in we sto ra usły sza łem, że moż na
zgło sić się do kon kur su, obej rza łem re gu -
la min i po my śla łem so bie: „Dla cze go nie?
Mo że się uda?” Mu szę jesz cze tu taj do -
dać, że sa mo dziel ne funk cje tech nicz ne
w bu dow nic twie wy ko nu ję od 2005 ro ku,
czy li od 13 lat, i ni gdy jesz cze nie mia łem
tak skom pli ko wa ne go obiek tu. Obiek tu,
przy któ rym na le ża ło w tak krót kim cza -
sie wy ko nać tak du żo skom pli ko wa nej
pra cy.

To pro szę opo wie dzieć o tej bu do wie,
przede wszyst kim o tym na czym po le -
ga jej wy jąt ko wa in no wa cyj ność,
bo takie wła śnie obiek ty są na gra -
dzane w kon kur sie.

– Nad zo ro wa łem bu do wę ha li la kier ni
z czę ścią biu ro wo -so cjal ną w Ole śni cy.
In we sto rem jest szwedz ka fir ma Alu crom,
spe cja li zu ją ca się w na kła da niu po włok
an ty ko ro zyj nych i la kier ni czych. To nie
był mój pierw szy kon takt z tym in we sto -
rem. W 2013 ro ku re ali zo wa li śmy in we s -
ty cję w By ko wie, w ist nie ją cej lo ka li za cji,
gdzie w jed nej z hal in we stor pro wa dził
już swo ją dzia łal ność zwią za ną z wy ko -
ny wa niem za bez pie czeń an ty ko ro zyj -
nych ele men tów sta lo wych pro du ko wa -
nych dla prze my słu. Przy po mnia no so bie
o mnie pod czas pla no wa nia ko lej nej in -
we sty cji. Lu bię jak klien ci do mnie wra ca -

ją, świad czy to o ja kimś uzna niu dla mo -
jej dzia łal no ści, praw da?

Wra ca jąc do ha li w Ole śni cy. Za sto so -
wa no tam in no wa cyj ny sys tem trans por tu
Po wer & Free fir my Schier holz, ka bi nę
do au to ma tycz ne go ma lo wa nia prosz ko -
we go z moż li wo ścią do ma lo wy wa nia ele -
men tów o skom pli ko wa nych kształ tach
oraz li nie do la kie ro wa nia elek tro fo re tycz -
ne go na zy wa ne go po tocz nie KTL. La kie -
ro wa nie elek tro fo re tycz ne wy ko rzy stu je
zja wi sko elek tro fo re zy, czy li roz dzie la nia
mie sza ni ny sub stan cji pod wpły wem po la
elek trycz ne go. Tę me to dę la kie ro wa nia
po raz pierw szy za sto so wa no w la tach
sześć dzie sią tych XX wie ku w za kła dach
For da. Obec nie, ze wzglę du na swo je licz -
ne za le ty, jest po wszech nie sto so wa na.
Nie uży wa się w niej uciąż li wych dla dróg
od de cho wych i ła two pal nych roz pusz czal -
ni ków or ga nicz nych, jest moż li wość rów -
no mier ne go roz ło że nia po wło ki la kier ni -
czej na przed mio tach o skom pli ko wa nym
kształ cie, pro ces moż na pro wa dzić w sys -
te mie cią głym. W Ole śni cy są la kie ro wa ne
i za bez pie cza ne an ty ko ro zyj nie ele men ty
dla prze my słu mo to ry za cyj ne go – mię dzy
in ny mi de ta le o bar dzo skom pli ko wa nych
kształ tach.

Jak du ża jest ta ha la?
– Ha la la kier ni ra zem z czę ścią biu ro wo -

-so cjal ną ma ją ku ba tu rę pra wie 40 tys.
me trów sze ścien nych, a po wierzch nia
zabu do wy to oko ło 4,6 tys. me trów kwa -
dra to wych. Sa ma ha la jest kon struk cją

szkie le to wą. Na pre fa bry ko wa nych słu -
pach żel be to wych wspie ra ją się sta lo -
we, kra to we dźwi ga ry. Ma ją roz pię tość
30 me trów, to du żo, ale ta ka roz pię tość
wy ni ka ła z wa run ków tech no lo gicz nych.

Wspo mniał Pan, że ta bu do wa trwa ła
bar dzo krót ko.

– Sa ma bu do wa trwa ła 44 ty go dnie,
roz po czę ła się w paź dzier ni ku 2016 ro ku,
a za koń czy ła we wrze śniu 2017 ro ku.
Pra ce przy go to waw cze za czę li śmy w lu -
tym 2016 ro ku. By ły to ćwi cze nia w za kre -
sie we ry fi ka cji czy ta in we sty cja ma szan -
se po wo dze nia. Pra ce ru szy ły peł ną pa rą
po za ku pie dział ki w sierp niu 2016 ro ku.
Bra łem w tym wszyst kim udział, w trak cie

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 I.
 D

ok
ur

no



Budownictwo Dolnośląskie nr 4/2018 (29) 15
ciekawe realizacje

I N Ż Y N I E R  R O K U  2 0 1 7  I N Ż Y N I E R  R O K U  2 0 1 7  I N Ż Y N I E R  R O K U  2 0 1 7

Hala lakierni w Oleśnicy

prac przy go to waw czych i pro jek to wych
ja ko in ży nier kon trak tu, a w cza sie bu do -
wy ja ko in spek tor nad zo ru in we stor -
skiego.

In we stor zde cy do wał się na dział kę
w Ole śni cy, w pod stre fie Wał brzy skiej
Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej. Za ku -
pio na dział ka mia ła nie re gu lar ny, „trud ny”
do pro jek to wa nia kształt. Z tym i in ny mi
pro ble ma mi po ra dzi ła so bie fir ma Hand -
bud z Le gni cy, któ ra wy ko ny wa ła pro jekt
bu dow la ny. Etap pro jek to wa nia wspo mi -
nam ja ko nie zwy kłą lek cję SZTU KI KOM -
PRO MI SU: z jed nej stro ny szef Alu crom
– To masz Ga jek, z dru giej stro ny Wło dzi -
mierz Ku licz kow ski – HAND BUD, a mię -
dzy ni mi pa ni dy rek tor ALU CROM ds. Za -
ku pów i In we sty cji Mag da Czyjt- Mierz wa
i in ży nier kon trak tu.
A kto był wy ko naw cą ha li?

– In we stor po cząt ko wo chciał pro wa -
dzić bu do wę me to dą go spo dar czą, czy li
za trud niać fir my w po szcze gól nych bran -
żach. Uda ło się go jed nak prze ko nać
do ge ne ral ne go wy ko naw cy. Uwa żam,
że układ in we stor – ge ne ral ny wy ko naw -
ca jest ko rzyst niej szy. Pod pi su je się tyl ko
jed ną umo wę, du żo prost szy jest pro ces
usu wa nia ewen tu al nych uste rek. Zna le -
zie nie ge ne ral ne go wy ko naw cy le ża ło
w kom pe ten cjach in ży nie ra kon trak tu,
czy li mo ich.

Zor ga ni zo wa łem za mknię ty kon kurs.
Do wy bra nych firm wy sła łem za py ta nia
ofer to we. Do sta li śmy ofer ty i in we stor wy -
brał wy ko naw cę. By ła to fir ma Przy go to -
wa nie i Re ali za cja In we sty cji Bu din west
z Ka li sza. Czas po ka zał, że to był do bry
wy bór. Fir ma za trud nia ła pra cow ni ków,
mia ła wła sny sprzęt i wła sną ka drę in ży -
nier ską. Chciał bym tu wspo mnieć o in ży -
nie rze Krzysz to fie Piąt ku. Był kie row ni -
kiem bu do wy i moż na o nim po wie dzieć:
czło wiek od roz wią zy wa nia pro ble mów.
Miał moc ne wspar cie swo je go sze fa – pre -
ze sa Ar ka diu sza Ryb ki, któ ry też z peł -
nym za an ga żo wa niem po ma gał in we sto -
ro wi od dać obiekt w ter mi nie.

A ja kie pro ble my stwa rza ła ta bu dowa?
– Nie ma bu do wy bez pro ble mów!

Miałem kil ka mo men tów kry zy so wych,
ale ja koś... Czło wiek już jest jed nak tro -
chę przy zwy cza jo ny.

Po waż ny pro blem mie li śmy z prze bie -

ga ją cą przez śro dek dział ki na po wietrz ną
li nią śred nie go na pię cia. Pro ces bu dow -
lany za czę li śmy świa do mie. Otrzy ma -
liśmy po zwo le nie na bu do wę. Trze ba było
w trak cie bu do wy prze pro wa dzić pro -
cedu rę scho wa nia ka bla pod zie mię.
Udało się to zro bić bez opóź nie nia prac
na bu do wie.

By ły jesz cze, tak jak na wszyst kich bu -
do wach, pro ble my ze sko or dy no wa niem
dzia łań pod wy ko naw ców. Jed no cze śnie
na bu do wie by ły nie miec ka fir ma Schier -
holz, mon tu ją ca sys te my trans por to we,

i pol ska fir ma ZU LiBT „TECH -MAL”
Sp. z o.o., in sta lu ją ca ca łą tech no lo gię.
Sko or dy no wa nie ich dzia łań by ło na praw -
dę spo rym wy zwa niem. Co ty dzień mie -
liśmy na ra dy i usta la li śmy szcze gó ło we
pla ny pra cy. To tak już jest, że każ da fir -
ma chce skoń czyć swo ją ro bo tę nie oglą -
da jąc się na in nych, a tu trze ba róż ne in -
te re sy zmie nić we wspól ną spra wę. A tak
zu peł nie na mar gi ne sie po wiem, że te na -
ra dy zmu si ły mnie do pod szli fo wa nia mo -
je go nie miec kie go. Przy da się to.

Chcia łam się jesz cze za py tać o ochro -
nę śro do wi ska. Wia do mo, la kie ry i far -
by są naj czę ściej nie przy ja zne dla śro -
do wi ska. Co zro bio no, że by jak naj -
mniej szko dzi ły pra cu ją cym w la kier ni
lu dziom i oto cze niu.

Rozpoczęcie budowy, październik 2016
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– Jak już mó wi łem, la kie ry uży wa ne
w tech no lo gii KTL są bez won ne i bez -
piecz ne dla lu dzi pra cu ją cych przy pro ce -
sie. La kie ro wa nie jest zauto ma ty zo wa ne,
od by wa się przy mi ni mal nym udzia le lu -
dzi. Tu nic złe go się nie dzie je. Tok sycz -
ne dla śro do wi ska są ście ki, któ re po wsta -
ją w pro ce sie od tłusz cza nia. Z te go po -
wodu wy bu do wa ny zo stał neu tra li za tor,
w któ rym ście ki tech no lo gicz ne po pro ce -
so we są do pro wa dza ne do zgod no ści
z wa run ka mi wy da ny mi przez MGK Ole ś -
ni ca i wpusz cza ne do miej skiej ka na li -
zacji. Na wlo cie do ka na li za cji jest stud nia,
z któ rej pra cow ni cy MGK Ole śni ca re gu -
lar nie po bie ra ją prób ki do ba da nia. Je śli
cho dzi o pro duk ty ubocz ne oczysz cza -
nia, to są pod da wa ne uty li za cji zgod nie
z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi.

Czy mógł by Pan po wie dzieć o swo ich
in nych do ko na niach za wo do wych?
Na po cząt ku roz mo wy mó wił Pan,
że już od 13 lat peł ni sa mo dziel ne funk -
cje tech nicz ne w bu dow nic twie.

– Od 2006 ro ku mam fir mę Biu ro
Obsłu gi Bu dow nic twa Bu il ding Te am s.c.
i więk szość prac wy ko ny wa łem w ra mach
fir my. Pra co wa łem ja ko in ży nier kon trak -
tu, kie row nik bu do wy, in spek tor nad zo ru
in we stor skie go. Wy mie nię tyl ko część
budów na któ rych pra co wa łem.

Uczest ni czy łem w re mon cie Ho te lu
Euro pej skie go we Wro cła wiu, w bu do wie
kil ku sal gim na stycz nych. Póź niej w ra -
mach współ pra cy z fir mą Ron do Bau
Kon struk cje uczest ni czy łem w bu do wie
du żej ha li w Bi sku pi cach Pod gór nych
oraz obiek tów zwią za nych z in sta la cja mi
bio ma sy dla Ko ge ne ra cji Wro cław SA
w por cie we Wro cła wiu i w elek tro cie płow -
ni Czech ni ce. Zbu do wa li śmy też w Oł drzy -
cho wi cach Kłodz kich du ży za kład prze -
rób ki gry sów dla kon cer nu Omya. W ra -
mach spół ki Ba rin pro wa dzi łem kon trakt
w za kre sie re ali za cji kon struk cji żel be to -
wych w Ter mach Cie plic kich, to by ło in ży -
nier sko cie ka we przed się wzię cie. Mam

za so bą bu do wę re gio nal nych in sta la cji
prze twa rza nia od pa dów ko mu nal nych,
czy li tak zwa nych RI POK -ów, dla wro c -
ław skiej fir my Trans -For mers. Mo im klien -
tem jest fir ma SCA Hy gie ne, któ ra ostat -
nio zmie ni ła na zwę na Es si ty oraz GKN

DRI VE LI NE – nad zo ro wa łem dla nich bu -
do wę hal ma ga zy no wych i hal pro duk -
cyj nych.

Du żo te go. Jest się czym po chwa lić.

– Chy ba tak. War to tu jesz cze po wie -
dzieć, że czło wiek aby osią gnąć coś
w ka rie rze za wo do wej, mu si mieć ko goś,
kto go wy rę cza w tej dru giej stro nie ży cia
– do mo wej, ro dzin nej. Dla te go nie uczci -
wie by by ło, gdy bym nie wspo mniał o mo -
jej żo nie, wspól ni ku, któ ry ra zem ze mną

pro wa dzi fir mę. Fir ma nam się po ma łu
roz pę dza ła. Mie li śmy wte dy ma łe dzie ci,
któ re wy ma ga ły opie ki i po świę ce nia. I ten
obo wią zek wzię ła na swo je bar ki mo ja
żo na Ju sty na. Dzię ki te mu mo głem roz wi -
jać się za wo do wo, po zna łem wie le osób,
sta łem się roz po zna wal ny w śro do wi sku.
To wszyst ko dzię ki te mu, że Ju sty na za -
ję ła się do mem, a ja mia łem moż li wość
roz wi jać fir mę oraz zdo by wać do świad -
cze nie. Dziś je stem szczę śli wy, że żo na
wró ci ła do dzia łań za wo do wych. Ule gło
to zmia nie, po nie waż dzie ci są już na sto -
lat ka mi. Po wie dzia łem o tym, bo jak ma
ktoś wspar cie z dru giej stro ny, to w ży ciu
jest za wsze ła twiej.

Dzię ku ję za in te re su ją cą roz mo wę. 
Agniesz ka Śro dek

Budowa hali

System transportowy
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Nie miec kie izby in ży nie rów są nie co star sze
od na szych. PIIB i DO IIB w 2022 ro ku ob cho -
dzić bę dą dwu dzie sto le cie dzia ła nia. Za przy -
jaź nio na z na mi Sak soń ska Izba In ży nie rów
ob cho dzi ła wła śnie ju bi le usz 25 lat swo je go
ist nie nia. Ju bi le usz był czę ścią or ga ni zo wa -
ne go co rocz nie Dnia In ży nie ra, a spo tka nie
i uro czy sto ści od by wa ły się w Dreź nie, gdzie
znaj du je się sie dzi ba Izby. Biu ro re gio nal ne
izby znaj du je się też w Chem nitz. W le żą cym
w ob sza rze Sak so nii Lip sku, któ ry sta no wi
bar dzo sil ny ośro dek prze my sło wy i na uko wy,
wpraw dzie biu ra nie ma, ale od by wa ją się
tam czę sto izbo we uro czy sto ści, szcze gól nie,
je że li w da nym ro ku ma ja miej sce Tar gi
Budow la ne, bo daj naj więk sza te go ty pu im -
pre za we Wschod nich Niem czech. Cza sem
na miej sce spo tka nia wy bie ra ny jest in te -
resują cy dla in ży nie rów obiekt – tak by ło
w roku 2014 – kie dy uczest ni cy go ści li w lo -
kal nym por cie lot ni czym Drez den -Klot sche.
Go spo da rze za pra sza ją zwy kle tak że go ści
z za gra ni cy. Na spo tka niu by li re pre zen to -
wani in ży nie ro wie ze Sło wa cji, Czech, Buł -
garii i Pol ski.

W tym ro ku in ży nie ro wie ze bra li się w Cen -
trum Kon gre so wym DGUV (sto wa rzy sze nia
Nie miec kich Obo wiąz ko wych Ubez pie czeń
Wy pad ko wych) na obrze żach Dre zna. Go ści
przy wi tał pre zy dent Sak soń skiej Izby In ży nie -
rów Prof. Dr.-Ing. Hu ber tus Mil ke, któ ry nie raz
uczest ni czył w na szych naj waż niej szych,
izbo wych zda rze niach. Na stęp nie ze bra nych
po zdro wił Mi cha el Kret sch mer, pre mier Rzą -
du Sak so nii. W swo im kil ku na sto mi nu to wym
wy stą pie niu mó wił o re ali zo wa nych in we sty -
cjach i o zna cze niu in ży nie rów dla roz wo ju
regio nu, in ży nie rów, bez któ rych za an ga żo -
wa nia i wie dzy, nie po wsta wa ły by no we szko -
ły, mo sty, dro gi, miesz ka nia.

O 25 la tach dzia łal no ści Izby mó wił jej
pierw szy, obec nie ho no ro wy, pre zy dent
Prof. Re in hard Er furth. Sak soń ska Izba In ży -
nie rów ma licz ne za słu gi w pro mo wa niu pra -
cy in ży nie rów i za chę ca niu mło dych lu dzi
do po dej mo wa nia trud nych stu diów na kie -
run kach tech nicz nych. To tu taj stwo rzo no
hasło „Sak so nia kra jem in ży nie rów” (Sach -
sen Land der In ge nieu re) i pro wa dzo ne

są dzia ła nia, że by ty tu łu in ży nier nie za stę -
pować okre śle niem li cen cja ta (ba che lor)
do cze go dą żą nie któ rzy po li ty cy.

Ko lej nym punk tem by ło wrę cze nie na gród
i wy róż nień. Me dal Wac ker bar tha, naj wyż sze
izbo we wy róż nie nie, otrzy mał Prof. Man -
fred Cur bach z Uni wer sy te tu Tech nicz ne go
w Dreź nie, spe cja li sta w za kre sie kon struk cji
be to no wych, pro wa dzą cy m.in. ba da nia
w za kre sie zbro je nia be to nów tek sty lia mi
oraz inż. dypl. Pe ter Sim chen – wi ce pre zy -
dent Izby. No wym wy róż nie niem, przy zna -
nym w tym ro ku po raz pierw szy, był „ta lar
inży nier ski” – na gro dzo no nim oso by, któ re
wnio sły szcze gól ny wkład w pra ce Sak soń -
skiej Izby in ży nie rów.

Po przy po mnie niu prze szło ści i na gro -
dzeniu do tych cza so wych osią gnięć Izby
przy szła ko lej na wy kła dy od no szą ce się
do przy szło ści wi dzia nej z per spek ty wy roz -
wo ju bu dow nic twa, ale tak że w szer szym za-
kre sie – przy szło ści dla ca łej ludz ko ści zwią -
za nej z in ter ne tem, gro ma dze niem i prze -
twa rza niem in for ma cji. Pierw szym z mów -
ców był Tom Co le nie miec ko -ame ry kań ski
pu bli cy sta, któ ry po ka zał per spek ty wy i szyb -
ki roz wój cy fro wej trans for ma cji w bu dow nic -
twie. W ko lej nym wy kła dzie Prof. Dirk Hel bing
przed sta wił jed ną z kon se kwen cje cy fry za cji
– cią gle zwięk sza ją cą się ilość da nych na te -
mat każ de go z nas, któ re zbie ra ne w róż nych
miej scach mo gą słu żyć do brym i złym ce lom,
pro fi lo wa niu re klam, okre śla niu sym pa tii po -
li tycz nych, ale tak że zdal ne mu dia gno zo wa -

niu na pod sta wie roz wi nię tych tech no lo gii ba -
dań pa ra me trów or ga ni zmu z wy ko rzy sta -
niem kom pu te ra.

W prze rwie mię dzy ty mi dwo ma wy kła da -
mi od by ły się wy bo ry do zgro ma dze nia
przed sta wi cie li. Gro no to, któ re w przy szłym
ro ku wy bie rze za rząd Izby, w tym Pre zy den -
ta i je go za stęp ców, li czy 27 osób re pre zen -
tu ją cych po nad sze ścio ty sięcz ną rze szę
człon ków. Kan dy da ci by li zgła sza ni wcze ś -
niej, a przed osta tecz nym wy bo rem moż na
by ło jesz cze raz za po znać się z ich osią gnię -
cia mi po przez ta bli cę, na któ rej wy wie szo no
in for ma cje o wszyst kich sta ra ją cych się o wy -
bór. Wy bo ry od by wa ją się osob no dla dwóch
grup – in ży nie rów kon sul tan tów (Be ra ten de
In ge nieu re), któ rych przy na leż ność jest obo -
wiąz ko wa i przy słu gu je im 18 miejsc w zgro -
ma dze niu. Po zo sta łe 9 miejsc by ło za re -
zerwo wa nych dla re pre zen tan tów człon ków
dobro wol nych, któ rych za kres za wo do wej
dzia łal no ści nie ob li gu je do za pi sy wa nia się
do Izby. Wy bo ry, w któ rych moż na uczest ni -
czyć tak że li stow nie, od by ły się bar dzo
spraw nie mi mo tra dy cyj nych form gło so wa -
nia, więc za raz po za koń cze niu wy kła dów
ogło szo no wy ni ki.

Dzień In ży nie ra w Sak soń skiej Izbie In ży -
nie rów za koń czył się wie czor nym spo tka -
niem in te gra cyj nym, da ją cym moż li wość roz -
mów i swo bod nej dys ku sji wy kra cza ją cej
poza pro gram wy stą pień na sa li.

An drzej Paw łow ski

SAKSOŃSKA  IZBA  INŻYNIERÓW  MA  JUŻ  25  LAT

Uroczystości 25-lecia Saksońskiej Izby Inżynierów
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Mło dość i ka rie ra na uko wa
Ste fan Wła dy sław Bry ła uro dził się w Kra -
kowie 17 sierp nia 1886 ro ku. W mie ście tym
spę dził dzie ciń stwo, jed nak po tem wraz bra -
tem i ro dzi ca mi prze pro wa dził się do Sta -
nisła wo wa (obec nie Iwa no -Fran kowsk
na Ukra inie). Tam z wy róż nie niem skoń czył
szko łę re al ną. Mło dy Ste fan in te re so wał się
przede wszyst kim ma te ma ty ką oraz geo -
gra fią – zna ny był z za mi ło wa nia do map
i atla sów, któ rych ze brał po kaź ną ko lek cję.
Od ra zu po szko le śred niej po szedł na stu -
dia na Po li tech ni ce Lwow skiej. Dy plom in ży -
nie ra uzy skał w 1908 ro ku ja ko „zna mie ni -
cie uzdol nio ny”. Już rok przed dy plo mem,
w wie ku 21 lat, przy szły pro fe sor za czął
pracę dy dak tycz ną asy sten ta. Rok po uzy -
ska niu dy plo mu zro bił dok to rat („Przy czy -
nek do uogól nia nia po jęć płasz czy zno wych
sta ty ki bu dow li”), a na stęp nie, w 1910 ro ku,
otrzy mał ha bi li ta cję. Tym sa mym roz po czął
pra cę ja ko sa mo dziel ny na uko wiec z ty tu łem
do cen ta sta ty ki kon struk cji bu dow la nych.
Pro wa dził też pry wat ne kur sy z ry sun ku
tech nicz ne go, sta ty ki bu dow li czy sta ty ki
kra tow nic prze strzen nych. 

Dzię ki wy bit nym zdol no ściom zo stał do -
strze żo ny przez Aka de mię Umie jęt no ści
z ro dzin ne go Kra ko wa, któ ra fi nan so wo
umoż li wi ła mło de mu uczo ne mu kon ty -
nuowa nie na uki za gra ni cą. Po zwo li ło
to 24-let nie mu Ste fa no wi Bry le nie tyl ko
dalej się roz wi jać, ale też speł nić mło dzień -
cze ma rze nia o po dró żach. Przez dwa la -
ta stu dio wał na Po li tech ni ce Ber liń skiej
w Char lot ten burgu, a po tem Eco le des Ponts

et Chaus se es w Pa ry żu. Stu dia za koń czył
sta żem na pre sti żo wym Uni wer sy te cie
Londyń skim. 

W tych la tach od był po dró że do kra jów
Skan dy na wii, Bel gii i Ho lan dii. Po po by cie
w An glii po je chał do Ka na dy, gdzie po znał
słyn ne go, pol skie go po cho dze nia, pro jek -
tan ta mo stów Ral pha Mo dey skie go (Ru dolf
Mo drze jew ski, kon struk tor mo stów na Mis si -
si pi, np. The bes Brid ge, McKin ley Brid ge).
Po od by ciu tam ko lej ne go sta żu na uko we -
go Bry ła do tarł do USA, gdzie miał oka zję
wziąć udział w bu do wie naj wyż sze go wów -
czas bu dyn ku na świe cie – dra pa cza chmur
Wool worth Bu il ding (wys. 240 m) na Dol -
nym Man hat ta nie w No wym Jor ku. Do Pol -
ski wra cał przez San Fran ci sco, Ha wa je,
Japo nię i Sy be rię, co opi sał w książ kach:
„Je den dzień w Jo ko ha mie: kart ki z po dró ży
po Ja pon ji”, „Ho no lu lu: wra że nia z po dró -
ży”, „Ame ry ka” oraz „Da le ki Wschód”, któ re
zo sta ły wy da ne we Lwo wie w 1913 ro ku.

Po li tyk i pa trio ta
Po po wro cie do Lwo wa Bry ła moc no za an -
ga żo wał się w pra cę. Czas dzie lił mię dzy
pra cę na Po li tech ni ce a obo wiąz ki in ży nie ra -
-ad iunk ta tech nicz no -dro go we go Wy dzia łu
Kra jo we go (je den z or ga nów Sej mu Kra jo -
we go Ga li cji, przed 1918 ro kiem). Po ślu bił
też wte dy Ma rię Tu sta now ską. W po dróż
po ślub ną po je cha li do Tur cji, Per sji i na Kau -
kaz. Wy buch „Wiel kiej Woj ny” za sko czył
ich w Ti bi li si, gdzie ja ko oby wa te le wro gie -
go mo car stwa (Au stro -Wę gier), zo sta li in -
ter no wa ni. 

PROFESOR  STEFAN  BRYŁA
INŻYNIER,  KONSTRUKTOR,  PATRIOTA

Po pół to ra ro ku ewa ku owa no ich do Ki jo -
wa, gdzie Ste fan Bry ła pra co wał przy pro -
jekto wa niu mo stów ko le jo wych (na li nii
Moskwa -Ki jów -Wo ro neż), pod czas gdy je -
go żo na udzie la ła lek cji gry na for te pia nie.
Bry ła znaj do wał rów nież czas na dzia łal -
ność spo łecz ną i na uko wą – był pro fe so -
rem Pol skie go Ko le gium Uni wer sy tec kie go
w Ki jo wie, wy bra no go też pre ze sem Związ -
ku Inży nie rów i Tech ni ków Pol skich na Ru si,
oraz wi ce pre ze sem Sek cji Prze my sło wej
Ko mi te tu Ra tun ko we go.

Kie dy lo sy woj ny za czę ły sprzy jać spra wie
pol skiej, mło de mał żeń stwo nie zwłocznie
uda ło się do Lwo wa. Bry ła wstą pił do Bry -
gady Lwow skiej, wraz z któ rą brał udział
w obro nie uko cha ne go mia sta. Po za koń -
cze niu ob lę że nia, w grud niu 1918 ro ku,
otrzy mał Krzyż Obro ny Lwo wa „za dziel -
ność i tru dy po nie sio ne w bo jach o ca -

Stefan Bryła (1886–1943)
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Stefan Władysław Bryła był jednym z najwybitniejszych polskich inżynierów budownictwa. Uważany jest za jednego
z prekursorów spawalnictwa nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Już podczas studiów wyróżniał się wielkimi
zdolnościami. Jako samodzielny projektant brał udział w budowaniu pionierskich obiektów na terenie Polski, ale też drapaczy
chmur na Manhattanie. Przez wiele lat pracy inżynierskiej i dydaktycznej, oraz podróży po całym świecie, zdobył wielką
wiedzę, którą chętnie dzielił się z młodymi budowlańcami. Wykładał na Politechnice Lwowskiej oraz Warszawskiej, jest
autorem ponad 250 publikacji. Chociaż Profesor zginął tragicznie podczas hitlerowskiej okupacji, pamięć po nim jest wciąż
żywa w wielu miejscach na świecie.
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łość i nie pod le głość Rze czy po spo li tej”.
Był 221 oso bą ude ko ro wa ną tym od zna -
cze niem. 

Po skoń cze niu walk peł nił sta no wi sko
star sze go re fe ren ta w Mi ni ster stwie Ro bót
Pu blicz nych, a po tem na czel ni ka Wy dzia łu
Mo sto we go. Spo kój nie trwał jed nak dłu -
go, po na pa ści bol sze wi ków na od ro dzo ną
Pol skę, Ste fan Bry ła ja ko ochot nik wal -
czył w obro nie War sza wy. We wrze śniu
1920 ro ku tra fił do Ma ło pol skie go Od dzia -
łu Ochot ni cze go Lwów, skąd już 3 paź -
dzierni ka zo stał zwol nio ny do cy wi la. Du żo
bar dziej niż woj sku po trzeb ny był pol skiej
na uce. Rok aka de mic ki 1920/21 roz po czął
ja ko do cent przy ka te drze Sta ty ki Bu dow li
na Wy dzia le In ży nie rii Wod nej Po li tech ni ki
War szaw skiej. Cho ciaż już po ro ku wró cił
do pra cy na swo jej Al ma Ma ter we Lwo wie,
to do sto li cy co raz czę ściej ścią ga ła go po -
li ty ka. Już od 1923 ro ku był sze fem lwow -
skie go od dzia łu Chrze ści jań sko -Na ro do -
wego Stron nic twa Pra cy (oraz Pol skie go
Stron nic twa Chrze ści jań skiej De mo kra cji).
W 1926 ro ku wy bra ny zo stał po słem na Sejm
I ka den cji (a po tem tak że II i III, do 1935)
począt ko wo z okrę gu sam bor skie go, po -
tem lwow skie go. Za ak cep to wał po ro zu -
mienie cha de ków z sa na cją, co do pro wa -
dziło do roz ła mu w PSChD w 1934 ro ku.
Powsta ło wów czas sprzy ja ją ce pił sud czy -
kom Zjed no cze nie Chrze ści jań sko -Spo -
łeczne. Od 1935 ro ku Ste fan Bry ła był
preze sem Sto wa rzy sze nia Ro bot ni ków
Chrze ści jań skich. 

Naj waż niej sze do ko na nia
Otrzy ma na w 1921 ro ku no mi na cja pro fe -
sor ska po zwo li ła Ste fa no wi Bry le ob jąć
w tym sa mym ro ku kie row nic two II Ka te dry
Bu do wy Mo stów Po li tech ni ki Lwow skiej.
Już w tym cza sie pra co wał pro jek to wo,
opra co wu jąc mię dzy in ny mi kon struk cję sta -
lo wą ha li War szaw skiej Spół ki Ak cyj nej
Budo wy Pa ro wo zów. Da lej od by wał też
podró że stu dial ne, do USA i po Eu ro pie. 

Od 1933 ro ku był sze fem Ka te dry Bu -
dow nic twa Kon struk cyj ne go na Wy dzia le
Ar chi tek tu ry PW, a od 1938 dzie ka nem te -
go wy dzia łu. Wy kła dał głów nie me cha ni kę
bu dow li, kon struk cje bu dow la ne i sta ty kę.

Współ pra cow ni cy i stu den ci mó wi li o nim ja -
ko o bar dzo bez po śred nim i otwar tym, ener -
gicz nym czło wie ku o wiel kiej eru dy cji. Przez
la ta pra cy ja ko pro jek tant oraz wy kła dow ca
opu bli ko wał oko ło 250 ar ty ku łów oraz ksią -
żek. Nie któ re z nich by ły tłu ma czo ne na an -
giel ski, fran cu ski, nie miec ki, ro syj ski, serb ski
czy ja poń ski. Naj bar dziej zna ny jest „Pod -
ręcz nik in ży nier ski” w czte rech to mach, zwa -
ny ze wzglę du na roz miar „bry łą”. Książ ka
ta uwa ża na jest za pierw szą w Pol sce en -
cyklo pe dię tech nicz ną, z któ rej ko rzy sta ły
ko lej ne po ko le nia stu den tów kie run ków zwią -
za nych z bu dow nic twem. Pro fe sor przez la -
ta uzu peł niał ją i od da wał do po now ne go
wy da nia. W 1928 ro ku wy dał pre kur sor skie
prze pi sy spa wa nia kon struk cji sta lo wych,
któ re sta ły się wzo rem dla po dob nych
wydaw nictw na ca łym świe cie. Zna ny jest
na Po li tech ni ce War szaw skiej je go spór z in -
nym słyn nym pro fe so rem, An drze jem Psze -
nic kim, bar dzo za słu żo nym dla pol skie go
mo stow nic twa. Psze nic ki nie był prze ko -
nany do trwa ło ści po łą czeń spa wa nych,
będąc zwo len ni kiem ni to wa nia. 

Ste fan Bry ła udo wod nił moż li wo ści pro -
pago wa nej przez sie bie tech no lo gii, kie dy
w 1929 ro ku od da no do użyt ku most w Mau -
rzy cach na rze ce Słu dwi. Dłu gi na 27 me t -
rów most w ca ło ści zo stał ze spa wa ny,
co pozwo li ło na praw dzi we „od chu dze nie”
obiek tu: most wa ży w ca ło ści 56 ton, je go
nito wa ny od po wied nik wa żył by oko ło 70 t.
Spa wa nie znacz nie zmniej szy ło ilość ma -
teria łów, kosz ty, oraz skró ci ło czas bu do wy.
Obiekt ten ścią gał do Pol ski in ży nie rów z ca -

łe go świa ta, któ rzy przy jeż dża li do Mau rzyc
po cen ną na ukę. 

W Pol sce Ste fan Bry ła jest naj bar dziej
jed nak zna ny ja ko pro jek tant wy so ko ściow -
ców. Do świad cze nia zdo by te w Ame ry ce
Pół noc nej po zwo li ły mu na za pro jek to wa nie
bar dzo śmia łych jak na tam te cza sy kon -
struk cji. Naj bar dziej zna nym jest oczy wi ście
bu dy nek Pru den tial przy pla cu Na po le ona
(daw nej plac Wa rec ki), któ ry był w swo im
cza sie dru gim naj wyż szym bu dyn kiem
w Eu ro pie i szyb ko stał się sym bo lem no wo -
cze snej War sza wy lat trzy dzie stych. Bu do -
wa ny w la tach 1931–33 dla To wa rzy stwa
Ubez pie cze nio we go, wie żo wiec Pru den -
tial miał 16 pię ter (66 me trów wy so ko ści).
Prze zna czo ny był na funk cje biu ro we i usłu -
go we, ale mie ścił też miesz ka nia dla pra -
cow ni ków in we sto ra. Po sta wio ny zo stał
na żel be to wym fun da men cie, w opar ciu
o sta lo wą kon struk cję spa wa ną. Au to rem
efek tow nej opra wy ar chi tek to nicz nej w sty -
lu art  déco był Mar cin We in feld. Na bu do wę
Pru den tia lu zu ży to 2 mln ce gieł pu sta -
kowych, 2000 ton ce men tu i 1500 ton sta li.
W cza sie Po wsta nia War szaw skie go tra fi ło
w nie go oko ło 1000 róż nych po ci sków, łącz -
nie z wa żą cym 2 to ny mon strum wy strze lo -
nym przez su per  moź dzierz Karl, ka li bru
600 mm. Bu dy nek od chy lił się nie co od pio -
nu, ale ja ko je dy ny w ca łej sto li cy wy trzy mał
ta ki cios. Zdję cia z je go tra fie nia, oraz póź -
niej sze zdję cia wy pa lo ne go szkie le tu, sta ły
się sym bo la mi tra ge dii znisz czo ne go mia sta.
Po woj nie Pru den tial zo stał od bu do wa ny
i obec nie mie ści ele ganc ki Ho tel War sza wa. 

Maurzyce, spawany most
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Ko lej ny zna ny wy so ko ścio wiec, zwa ny
na wet „dra pa czem chmur” to gmach urzę -
dów po dat ko wych w Ka to wi cach (wy so -
kość 62 m). Bu dy nek wzno szo no w la tach
1929–34 dla Urzę du Wo je wódz kie go, któ ry
szu kał od po wied niej prze strze ni dla Urzę du
Skar bo we go, Urzę du Ak cyz i Mo no po lów
i In spek to ra tu Kon tro li Skar bo wej. Sta lo wy
szkie let bu dyn ku rów nież ze spa wa no, be to -
no wa nia od by wa ły się me to dą tor kre to wa -
nia (wtry ski wa nia be to nu), co by ło wte dy
wiel ką no win ką tech nicz ną. W ca łym bu -
dyn ku za sto so wa no stro py Kle ina. Ko mu -
nika cję mię dzy kon dy gna cja mi za pew nia ło
5 wind, z cze go jed na cię ża ro wa oraz jed -
na okręż na, zwa na „pa ter no ster”.

In nym zna nym bu dyn kiem w sto li cy Pol ski
jest tak zwa ny „dom bez kan tów” na Kra kow -
skim Przed mie ściu, zbu do wa ny na zle ce nie
Fun du szu Kwa te run ku Woj sko we go. Obiekt
ukoń czo no w 1935 ro ku i prze zna czo ny był
na miesz ka nia dla ka dry ofi cer skiej oraz żo -
na tych pod ofi ce rów. Je go po pular na na zwa
bie rze się z za okrą glo nych na ro ży, któ re na -
wią zy wać mia ły do są sied nie go Ho te lu Eu ro -
pej skie go. „Dom bez kantów” uwa ża ny jest
za jed no z naj więk szych osią gnięć pol skie -
go mo der ni zmu przed woj ną.

Bar dzo no wa tor skie roz wią za nia Ste fan
Bry ła za sto so wał przy bu do wie gma chu
Biblio te ki Ja giel loń skiej w Kra ko wie. Ja ko

pierw szy na świe cie za sto so wał w kon struk -
cji spa wa ne słu py sta lo we, pu ste w środ ku.
Pu ste prze strze nie wy ko rzy sta no do po pro -
wa dze nia wen ty la cji. Wśród wy ko na nych
przez nie go pro jek tów na le ży też wy mie nić
wy so ko ścio wiec Po wszech ne go Za kła du
Ubez pie czeń w Ło dzi (1930), bu dyn ki Mu -
zeum Na ro do we go oraz Mu zeum Woj ska
Pol skie go w War sza wie (1938), ha lę tar go -
wą „Su per sam” w Ka to wi cach (1937), czy
Dom Stu denc ki „Aka de mik” w War sza wie
(1930; to od nie go wzię ło się po pu lar ne
określe nie na stu denc kie do rmi to ria). 

Cza sy oku pa cji
Bez po śred nio po ka pi tu la cji War sza wy pro -
fe sor Bry ła roz po czął sta ra nia o roz po czę cie
nor mal nej pra cy aka de mic kiej. Niem cy jed -
nak za ka za li na ucza nia i roz wi ja nia prac
badaw czych, apro bu jąc je dy nie pro wa dze -
nie za kła dów ba daw czych, słu żą cych ce -
lom go spo dar czym oku pan ta w Ge ne ral nym
Gu ber na tor stwie. Bry ła z je de na sto ma pro -
fe so ra mi oraz asy sten ta mi pro wa dził taj ne
na ucza nie i pra cę na uko wą, wy ko rzy stu jąc
moż li wo ści Za kła du Ba daw cze go Bu dow -
nic twa (ZBB). Eg za mi ny dy plo mo we od by -
wa ły się w je go miesz ka niu przy ul. No akow -
skie go 10, a na ich za koń cze nie ab sol wen -
ci otrzy my wa li za świad cze nia, stwier dza ją ce
ce chy wy trzy ma ło ści ma te ria łów, prze sła -
nych do ba da nia (w ro dza ju: „Do no szę Sza -
now ne mu Pa nu In ży nie ro wi, że ce gła prze -
sła na na da je się bar dzo do brze do bu do -
wy”). Łącz nie zo sta ło obro nio nych dzie więć
dok to ra tów i osiem ha bi li ta cji. Pro fe sor usi ło -
wał zor ga ni zo wać też Taj ną Or ga ni za cję
Inży nier ską, ma ją cą po ma gać ma te rial nie
stu den tom i ab sol wen tom kie run ków po li -
tech nicz nych.

Po nad to pro fe sor Bry ła za an ga żo wał się
w pra ce struk tur Pol skie go Pań stwa Pod -
ziem ne go, tra fia jąc do Biu ra De le ga ta Rzą -
du na Kraj, gdzie zo stał sze fem Dzia łu Ro -
bót Pu blicz nych i Od bu do wy. Był współ au to -
rem (z inż. Wi tol dem Go kie lym) dzie się cio -
let nie go pla nu od bu do wy kra ju ze znisz czeń
wo jen nych oraz in struk cji dla Ke dy wu AK
„Jak nisz czyć sta lo we mo sty”. 

Rów no cze śnie in ten syw nie uczest ni -
czył w ak cji kon spi ra cyj ne go na ucza nia.
We wrze śniu 1942 ro ku zo stał aresz to wa ny,

a kie ro wa ny przez nie go ZBB zli kwi dowa no.
De le ga tu ra Rzą du na Kraj za 500 000 zł wy -
ku pi ła go z wię zie nia, a on po wró cił do swej
dzia łal no ści. Po now nie aresz to wa no Pro fe -
so ra (wraz za naj bliż szą ro dzi ną) 16 XI 1943
ro ku (Bi blio te ka Sej mo wa oraz Bi blio te ka
Po li tech ni ki War szaw skiej po da ją wcze śniej -
szą da tę aresz to wa nia – 15 XI 1943). Przy -
ja cio łom nie uda ło się dru gi raz wy ku pić go
z Pa wia ka. Zo stał roz strze la ny 3 XII 1943 ro -
ku wraz z 66 in ny mi Po la ka mi, w eg ze ku cji
ulicz nej pod mu rem nie ist nie ją cej za jezd ni
tram wa jo wej przy ul. Pu ław skiej 13/15.

Pa mięć o Pro fe so rze
Po woj nie Pol ski Zwią zek In ży nie rów i Tech -
ni ków Bu dow nic twa usta no wił w ro ku 1964
me dal PZiTB im. Ste fa na Bry ły, któ ry przy -
zna je się in dy wi du al nie i raz do ro ku za pra -
ce na uko wo -ba daw cze oraz na uko wo -tech-
nicz ne w dzie dzi nie bu dow nic twa. Ta pre sti -
żo wa na gro da cie szy się wy so kim uzna -
niem w śro do wi sku bu dow la no -in ży nier skim
(ostat nią jej lau re at ką zo sta ła w 2013 ro ku
dr hab. inż. Re na ta Ko ty nia z Po li tech ni ki
Łódz kiej). Jed na z ulic war szaw skie go
Służew ca otrzy ma ła za pa tro na pro fe so ra
Bry łę. Po la tach Ra da Wy dzia łu Ar chi tek tu -
ry Po li tech ni ki War szaw skiej nada ła na zwę
i od sło ni ła w 1994 ro ku ta bli cę pa miąt ko wą
ku je go czci w Au dy to rium je go imie nia
na dru gim pię trze Wy dzia łu Ar chi tek tu ry Poli -
tech ni ki War szaw skiej. Po nad to imię Ste fa -
na Bry ły otrzy mał bia ło stoc ki Ze spół Szkół
Bu dow la no -Geo de zyj nych oraz war szaw -
ski Ze spół Szkół nr 24. Zaś przed pra wie
dwu -dzie stu la ty (1995) Ame ri can We lding
So cie ty uho no ro wa ło do ro bek pro fe so ra
Bry ły na gro dą „Hi sto ric We lded Struc tu re
Award” – Ame ry ka nów za uro czył spa wa ny
most na Słu dwi.

We współ cze snej Pol sce Ste fan Bry ła po -
wi nien zo stać od kry ty na no wo, a mło de mu
po ko le niu po win na być przy po mnia na je go
nie zwy kła oso bo wość, mo gą ca być wzo -
rem po sta wy Po la ka w cza sach wy ma ga ją -
cych ini cja ty wy, mą dro ści, mę stwa, twór cze -
go za an ga żo wa nia oraz wy trwa ło ści – nie
za po mi na jąc przy tym o su mien no ści, pra -
wo ści i pa trio ty zmie te go na ukow ca.

Szy mon Ma ra szew ski

Warszawa, gmach Prudentialu, 
lipiec 2017
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Ge ne za świę ta Bo że go Na ro dze nia

Nad cho dzą ce świę ta Bo że go Na ro dze nia
to wię cej niż jed no z naj waż niej szych
świąt chrze ści jań skich. Są na swój spo sób
ob cho dzo ne, naj czę ściej ro dzin nie, tak że
wśród osób wy cho wa nych w krę gu cy wili -
za cji za chod niej, a nie bę dą cych chrze ści -
ja na mi oraz wśród przed sta wi cie li in nych
re li gii. W ostat nim pół wie czu zresz tą co raz
czę ściej za tra ca ją swój re li gij ny cha rak -
ter, sta jąc się wy da rze niem to wa rzy skim
i oka zją do wiel kich za ku pów. Jed nym
z przy kła dów te go zja wi ska są cho ciaż -
by skła da ne przy ich oka zji ży cze nia, któ -
re ogra ni cza ją się do ży cze nia We so łych
Świąt (Hap py Ho li days), bez do da wa -
nia na ce cho wa nej re li gij nie in for ma cji,
że w za sa dzie świę to wa ne jest Na ro dze -
nie Pań skie. Wi docz ne jest to rów nież
w de ko ra cjach i mo ty wach świą tecz nych,
któ re co raz czę ściej za tra ca ją od nie sie -
nia do re li gii i są wy pie ra ne przez mo ty -
wy cho in ko -zi mo wo -mi ko ła jo we. Zresz tą
również sam Mi ko łaj z po sta ci świę te go
bis kupa stał się ru basz nym, prze ro śnię -
tym krasna lem. 

Trze ba jed nak pa mię tać iż świę to to,
ob cho dzo ne od nie mal po cząt ków chrze ś -
 ci jań stwa, za stą pi ło tak na praw dę in ne.
Cho dzi o ob cho dzo ne przez wy znaw -
ców re li gii przed chrze ści jań skich, świę to
Nie zwy cię żo ne go Słoń ca (Sol In vic tus).
Ob cho dzo no je pod ko niec ro ku, ja ko
że wte dy na pół ku li pół noc nej dzień prze -
sta je się skra cać i stop nio wo za czy na
go przy by wać. Chrze ści ja nie wie lo krot nie
za stę po wa li świę ta po gań skie no wy mi.
W tym przy pad ku oczy wi ście sym bo lem
Nie zwy cię żo ne go Słoń ca jest sam Je zus.

Czy na ro dził się on wła śnie w tym mo -
men cie ro ku – te go chy ba ra czej ni gdy się
nie do wie my. Gdzie do kład nie za pew ne
też nie, gdyż re la cje w Ewan ge liach są
w tym te ma cie na der skrom ne.

Bez wzglę du na to, czy Je zus przy szedł
na świat wła śnie w tym ter mi nie, trze ba
od dać, że je go na ro dzi ny sta ły się i po zo -
sta ją do dnia dzi siej sze go in spi ra cją dla
nie zmie rzo nej rze szy ar ty stów pa ra ją cych
się naj roz ma it szy mi dzie dzi na mi sztu ki:
ma lar stwem, rzeź bą, mu zy ką czy in ny mi.
Mo tyw bi blij ny na ro dzin w li chej sta jen ce
pod osło ną roz gwież dżo nej no cy, w to wa -
rzy stwie zwie rząt go spo dar skich, pa stusz -
ków i zstę pu ją cych na zie mię anio łów za -
wład nął wy obraź nią ty się cy ar ty stów, po -
cząw szy od ama to rów po gwiaz dy świa to -
we go for ma tu. To jed nak jak przed sta -
wiana jest sce na Bo że go Na ro dze nia,
nie by ło sta łe od po cząt ków chrze ści jań -
stwa, a ewo lu owa ło. Zmie nia ło się wraz
z uzna wa niem ko lej nych wi zji, w pro ce sie
usta la nia osta tecz ne go kształ tu No we go
Te sta men tu oraz prze ni ka nia do sztu ki
sakral nej le gend z prze ka zów apo kry -
ficznych.

Naj star sze wi zje na ro dze nia Je zu sa

Już w cza sach sta ro chrze ści jań skich mo -
tyw na ro dze nia Je zu sa po ja wiał się
na sar ko fa gach, ale to jak obec nie jest
przed sta wia na sce na na ro dzin za wdzię -
cza my w du żej mie rze spo so bo wi wy -
kształ co ne mu w sztu ce bi zan tyj skiej. Ma -
ry ję przed sta wia no tam ja ko le żą cą na ło -
żu kró lo wą, a dzie ciąt ko Je zus le żą ce
na dnie żło bu – sym bo lu chrztu w no wej
wie rze. Sce nę uzu peł nio no w owych cza -

sach o dwa zwie rzę ta: wo łu – bę dą ce go
sym bo lem ju da izmu i osła – bę dą ce go
sym bo lem po gań stwa. W wy ni ku schi zmy
w XII wie ku Ko ściół roz padł się na wschod -
ni i za chod ni. Co praw da Ko ściół Za chod -
ni prze jął sce nę utrwa lo ną w sztu ce bi -
zan tyj skiej, ale zmo dy fi ko wał ją i wzbo ga -
cił o no we, sym bo licz ne mo ty wy. Mo że my
do nich za li czyć mię dzy in ny mi mo tyw
szop ki be tle jem skiej, gro ty lub ru in, co mia -
ło sym bo li zo wać po zo sta ło ści pa ła cu
króla Da wi da (we dług apo kry fów, po to -
mek ro du da wi do we go przy szedł na świat
w miej scu daw ne go pa ła cu kró la Da wi -
da). Stąd w wie lu dzie łach sztu ki za miast
li chej sta jen ki (szop ki) zo ba czy my ru iny.

Ko lej nym im pul sem do zmia ny przed -
sta wień Bo że go Na ro dze nia by ły wi zje
świę tej Bry gi dy Szwedz kiej (ok. 1302–73).
We dług jej wi zji, któ re zo sta ły spi sa ne,
uzna ne przez Ko ściół i roz po wszech nio ne
w ca łej Eu ro pie, Je zus miał się na ro dzić

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

Ikona Narodzenia Pańskiego, Andriej
Rublow, ok. 1400
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Radosny charakter świąt Bożego Narodzenia zawsze budził w ludziach ciepłe skojarzenia. Obchodzenie tej uroczystości
od zawsze wiązało się z tworzeniem wizerunków Świętej Rodziny. Co bardzo specyficzne, scenę narodzin Syna Bożego
przedstawiano nie tylko przy pomocy malarstwa czy rzeźby, ale specyficznych kreacji figuralnych, nieraz naturalnej
wielkości. Mowa o zwyczaju tworzenia szopek.
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z Ma ryi ale w nie ty po wy dla lu dzi spo sób,
bar dziej mi stycz ny. Od te go cza su Ma ry -
ja nie jest przed sta wio na ja ko le żą ca ko -
bie ta w po ło gu, ale naj czę ściej ja ko klę -
czą ca, ad o ru ją ca Je zu sa, a ca ła sce na
na bra ła bar dziej mi stycz ne go cha rak te -
ru. Na Ślą sku, któ ry zna lazł się w or bi cie
wpły wów Ko ścio ła Za chod nie go, ob ser -
wu je my głów nie wi ze run ki wy kształ co ne
w tym krę gu kul tu ro wym. 

Cza sy no wo żyt ne przy nio sły ca łe bo -
gac two róż nych przed sta wień scen Bo -
że go Na ro dze nia. Do naj czę ściej sto so -
wa nych do dat ko wych mo ty wów, któ re
z cza sem sta wa ły się głów nym te ma tem
dzie ła sztu ki, na le ża ły po kłon pa ste rzy lub

hołd i zło że nie da rów przez Trzech Mę dr -
ców ze Wscho du, na zy wa nych cza sem
Kró la mi lub Ma ga mi. Ci ostat ni za wsze
by li umiesz cza ni na tle szop ki be tle jem -
skiej, choć w Ewan ge lii we dług św. Ma te -
usza czy ta my o hoł dzie zło żo nym w do mu,
a nie w ja kiejś szop ce czy sta jen ce. 

Naj częst szym prze ja wem prze ży wa nia
Bo że go Na ro dze nia w daw nych cza sach
by ło two rze nie in spi ro wa nych nim i je mu
po świę co nych dzieł ma lar skich lub rzeź -
biar skich, z cza sem tak że li te rac kich
i muzycz nych. Nie mniej jed nak od śre d -
nio wiecza nie mal rów no praw nym, ale
nie zawsze wy so kich lo tów ar ty stycz nych
prze ja wem, był zwy czaj wy sta wia nia
szopek bo żo na ro dze nio wych. Dziś tra -
dycja ta za ni ka i wie lu oso bom się zda je,
że o wie le star szą jest ubie ra nie cho in ki,
pod czas gdy oby czaj usta wia nia szo pek
się ga śre dnio wie cza i wy wo dzi się z te -
atral nej tra dy cji ob cho dze nia świę ta Bo że -
go Na ro dze nia. 

Pierw sze szop ki

We dług po dań au to rem pierw szej szop ki
miał być św. Fran ci szek z Asy żu, któ ry
wy sta wił ją w 1223 ro ku w le sie (skal nej
gro cie?) w Grec cio. Jak gło si le gen da,
w trak cie ka za nia, Je zus z szop ki ożył,
a św. Fran ci szek na oczach licz nie zgro -
ma dzo nych lu dzi wziął go na rę ce. Nie ba -
wem zwy czaj wy sta wia nia szo pek roz -
prze strze nił się w ko ścio łach i klasz to rach
ca łej Ita lii, a mi ste ria bo żo na ro dze nio we,
w któ rych bra li udział ży wi lu dzie i ży we
zwie rzę ta, za stą pi ły szop ki z fi gu ra mi usta -
wia ne na tle kra jo bra zo wej sce no gra fii.
Sym bo lem wło skie go Bo że go Na ro dze -
nia, po dob nie jak w Pol sce kra kow skie,
są szop ki ne apo li tań skie, któ rych szczyt
po pu lar no ści i kunsz tu wy ko na nia przy -
padł na XVIII wiek. Moż na na nich zo ba -
czyć obok sce ny Na ro dze nia, fi gur ki ilu -
stru ją ce co dzien ne ży cie miesz kań ców
mia sta, a wszyst ko na tle ty po wych wą -
skich uli czek Ne apo lu lub wzgórz Ka labrii.

Na Śląsk szop ki przy wę dro wa ły z Włoch
przez Ty rol i Au strię. Pierw sze po ja wi ły się
już w XVI wie ku, a roz po wszech ni ły w cza -
sach ba ro ku za spra wą fran cisz ka nów,

jezu itów i cy ster sów. Naj waż niej szym
ośrod kiem szop kar stwa prze ło mu XVII
i XVIII wie ku Su de tach Środ ko wych był
klasz tor w Krze szo wie. Szcze gól nie du żo
ośrod ków sny cer skich zaj mu ją cych się
szop kar stwem znaj do wa ło się w tra dy cyj -
nie ka to lic kim Hrab stwie Kłodz kim. Do naj -
waż niej szych na le żał warsz tat słyn ne go
rzeź bia rza Mi cha ela Klah ra oraz je go sy -
na, któ rzy trud ni li się mię dzy in ny mi wy ko -
ny wa niem szo pek skrzyn ko wych dla pry -
wat nych od bior ców. Tra dy cja ta utrzy ma -
ła się na Ślą sku do po cząt ku XX wie ku.
Oczy wi ście po cząt ko wo mo gli so bie na
nie po zwo lić tyl ko ary sto kra ci, póź niej tak -
że bo ga ci miesz cza nie. Ci ostat ni bar -
dzo po lu bi li szop ki skrzyn ko we, w któ rych
obok Świę tej Ro dzi ny i Trzech Mę dr ców
umiesz cza no po sta cie miesz czan, czę sto
w ty po wych dla cza sów po wsta nia szop ki
stro jach. Z cza sem fi gu ry przed sta wia ją -
ce róż ne gru py spo łecz ne i za wo do we
zaczę ły zaj mo wać co raz wię cej miej sca
i prze wa żać nad sce ną na ro dze nia.
Co wię cej, w szop kach za czę ły się po -
jawiać po sta cie zna ne na ca łym Ślą sku,
czy na wet le gen dar ne zja wy, na przy kład
Li czy rze pa, czy li Duch Gór. Tło szo pek
by ło naj czę ściej in spi ro wa ne kra jo bra za mi
zna ny mi ar ty ście, dla te go czę sto moż na
by ło na nim roz po znać cha rak te ry stycz ne
wznie sie nia, czy obiek ty ta kie jak ko ścio -
ły, ka mie nicz ki, zam ki i pa ła ce. Od mien ne
pod wzglę dem ar ty stycz nym oraz uży te go
ma te ria łu by ły sprze da wa ne od 1835 ro -
ku na jar mar ku bo żo na ro dze nio wym
we Wro cła wiu szop ki wy ko na ne z ma sy
cu kro wej, któ re cie szy ły się wiel kim po -
wodze niem wśród miesz kań ców.

Do dziś za cho wa ło się nie wie le przy kła -
dów te go ty pu świą tecz nych de ko ra cji.
O ile w ko ścio łach wciąż mo że my od na -
leźć du żych roz mia rów fi gu ral ne szop ki
usta wia ne oka zyj nie w bocz nych ka pli -
cach, o ty le pa mią tek miesz czań skich, bę -
dą cych efek tem pra cy drob nych warsz ta -
tów sny cer skich, któ re wy par ła pro duk cja
ma szy no wa w XIX wie ku, ma my  do dziś
bar dzo nie wie le. Nie licz nie za cho wa ne
szop ki skrzyn ko we moż na obej rzeć mię -
dzy in ny mi w Mu zeum Zie mi Kłodz kiej
w Kłodz ku. Po za ni mi w kil ku miej scach

Boże Narodzenie, Gerard David, ok.1490
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Szopka krakowska
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Zie mi Kłodz kiej za cho wa ły się szcze gól -
ne od mia ny tej świą tecz nej de ko ra cji,
a mia no wi cie szop ki ru cho me. Naj bar dziej
zna ne znaj du ją się w Wam bie rzy cach
i Ku do wie -Pstrąż nej. Szop ki nie ru cho -
me ist nia ły daw niej tak że mię dzy in ny mi
w Ląd ku, Dusz ni kach, Kłodz ku i By strzy -
cy Kłodz kiej. 

Szop ka w Wam bie rzy cach

Naj bar dziej po pu lar na i naj czę ściej oglą -
da na nie zmien nie po zo sta je szop ka wam -
bie rzyc ka, któ ra sta no wi nie od łącz ny ele -
ment ca łe go ze spo łu piel grzym ko we go.
Jej twór cą był Lon gin Wit tig, rze mieśl -
nik miesz ka ją cy nie da le ko No wej Ru dy,
w miej sco wo ści Gó ra św. An ny. W 1882
ro ku prze pro wa dził się wraz z ro dzi ną
do Wam bie rzyc, gdzie krót ko po prze -
prowadz ce owdo wiał. Aby po cie szyć
przygnę bio ne go utra tą mat ki sy na, po sta -
no wił dla nie go rzeź bić fi gur ki szop ki bo żo -
na ro dze nio wej. Po la tach osią gnę ła ona
im po nu ją ce roz mia ry 2,3 m dłu go ści
i 1,5 m wy so ko ści. Ca łość wy ko na na jest
z po li chro mo wa ne go drew na. Mo że my
w niej zo ba czyć bo ga tą ar chi tek tu rę świą -
tyń, pa ła ców, w dol nej zaś czę ści wła ści -
wą szop kę ze żłób kiem z Je zu skiem,
Marią i Jó ze fem, pa ste rza mi i Trze ma
Mędr ca mi. Efekt te atral ne go wi do wi ska
po tę gu je wbu do wa ny me cha nizm, któ ry
wpra wia fi gur ki w ruch.

Szop ka w Pstrąż nej

Mniej sza i mniej zna na ru cho ma szop ka
znaj du je się w Ku do wie -Pstrąż nej i jest
dzie łem cze skie go ar ty sty Fran cisz ka Ste-
pa na (1881–1953). Pra ce nad nią roz po -
czął ma jąc za le d wie 15 lat i kon ty nu ował
przez kil ka na ście lat, pra cu jąc no ży kiem
w drew nie li po wym. Łącz nie po wsta ło
250 fi gu rek, któ re po cząt ko wo by ły wpra -
wia ne w ruch ręcz nie, a od 1927 ro ku
elek trycz nie. Tło dla fi gu rek sta no wią bu -
dyn ki ta kie jak ka mie nicz ki dusz nic kie,
kościo ły w Wam bie rzy cach i Bar dzie czy
kłodz ki ra tusz. Wśród fi gu rek do strze że my
ko wa li przy pra cy, ko mi nia rza, drwa li i wie -

le in nych. Oprócz szop ki w tym sa mym

po miesz cze niu, w któ rym jest wy sta wia na,
zo ba czy my nie wiel kie or ga ny (270 pisz -
cza łek) bę dą ce rów nież dzie łem Ste pa na.
Przez wie le lat opie kun ką szop ki oraz
całe go do mu by ła wnucz ka ar ty sty pa ni
Ger tru da Ste pan. 

Szop ka we Wro cła wiu

Do naj bar dziej po pu lar nych szo pek re -
gionu dol no ślą skie go nie wąt pli wie na le -
ży szop ka w ko ście le NMP na Pia sku.
Jej powsta nie jest za słu gą nie ży ją ce go
już księ dza Ka zi mie rza Błasz czy ka, pro -
wa dzą ce go przy ko ście le dusz pa ster -
stwo osób nie wi do mych i głu cho nie mych.
To wła śnie z my ślą o nie sły szą cych dzie -
ciach przy go to wał w 1967 ro ku nie wiel ką,
ru cho mą sta jen kę, któ ra spodo ba ła się
mło dym wier nym na ty le, że po sta no wił
ją po więk szyć.

Jest to szop ka od mien na od więk -
szości, któ re moż na zo ba czyć w in nych
świą ty niach. Je dy nie w Bar dzie Ślą skim
ma my po dob ną, choć bar dziej spój ną ar -
ty stycz nie. Zaj mu je ona (choć po śmier ci
księ dza zo sta ła po mniej szo na) nie mal ca -
łą bocz ną ka pli cę św. Se ba stia na i mo że
być w za sa dzie trak to wa na bar dziej ja ko
mu zeum za ba wek niż szop ka bo żo na ro -
dze nio wa. Z tra dy cyj nej szop ki ma my
w niej bo wiem nie wie le ele men tów, a wie -
le osób uwa ża ją za wiel ki kicz. Trud no nie
przy znać ra cji, kie dy się wi dzi jak w rytm
ko lęd i in nych pie śni re li gij nych, po ru sza -
ją się fi gur ki w stro jach lu do wych, krę cą
ka ru ze le i wia tra ki, mię dzy któ ry mi je dzie

elek trycz na ko lej ka, po dry gu ją fi gur ki
Jacka i Agat ki, a Mysz ka Mi ki wy bi ja rytm
na ta ler zach. Zo ba czy my tu tak że Ka czo -
ra Do nal da i in nych bo ha te rów kre skó wek
dla dzie ci. Nad ca ło ścią gó ru je pa no ra ma
Ostro wa Tum skie go we Wro cła wiu oraz
wy so ki dom, w któ rym co chwi la otwie ra
się okno, a w nim po ja wia się fi gu ra Ja na
Paw ła II po zdra wia ją ca wier nych. Szop kę
war to spró bo wać od bie rać zmy sła mi, po -
dob nie jak ro bią to dzie ci nie wi do me i głu -
cho nie me ko rzy sta ją ce na co dzień z ka -
pli cy, a więc al bo z za tka ny mi usza mi lub
za mknię ty mi ocza mi. Szop kę moż na od -
wie dzać nie mal ca ły rok, ale za wsze
w okre sie ad wen tu jest roz bu do wy wa na,
aby do 2 stycz nia moż na ją by ło oglą dać
w ca łej oka za ło ści.

Szop ka w Bar dzie

Ko lej ną szop kę zo ba czy my przy sank tu -
arium w Bar dzie. Jest to naj młod sza
z dużych szo pek bo żo na ro dze nio wych
na Dol nym Ślą sku. Jej po cząt ki się ga ją
ro ku 1970 (700-le cie tra dy cji piel grzym -
kowych w Bar dzie). Po wsta ła w miej scu
przy ko ściel nej kryp ty grze bal nej dla za -
kon ni ków, któ ra funk cjo no wa ła do 1803 ro -
ku. Ka pli cę pla no wa no prze bu do wać
na ko tłow nię, póź niej zro bio no z niej ma -
ga zyn, osta tecz nie po głę bio no o 2 m
i wsta wio no ru cho mą szop kę.

Zo ba czy my tu dość tra dy cyj ny ze staw
figur w stro jach hi sto rycz nych czy li sce nę

na ro dze nia i to wa rzy szą cych jej Mę dr ców,
pa stusz ków oraz zwie rzę ta. Po nad to znaj -

Ruchoma szopka, Wambierzyce
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du ją się w niej fi gu ry przed sta wia ją ce róż -
ne gru py za wo do we, a tak że prze su wa ją -
cy się ko ro wód po sta ci w daw nych stro -
jach szla chec kich, pol skich kró lów, oraz
waż nych przed sta wi cie li Ko ścio ła w Pol -
sce. Nie ste ty szop ka trosz kę trą ci ki czem,
gdyż fi gur ki są w więk szo ści pla sti ko wy mi
lal ka mi – daw ny mi za baw ka mi. Wie le fi gur
jest ru cho mych, a przez szop kę jeź dzi nie -
wiel ki elek trycz ny mo del po cią gu i sa mo -
cho dy, po mo rzu pły wa ją stat ki, a na nie -
bie prze la tu je sa mo lot. Tło sta no wi fik cyj -
ny kra jo braz z gó ra mi, rze ka mi, mo rzem
i zna ny mi obiek ta mi, jak cho ciaż by ba -
war ski za mek Neu schwan ste in.

Szop ka w Bar dzie mo gła sta no wić in -
spi ra cję dla jed ne go z opo wia dań Ol gi To -
kar czuk pt. „Bar do. Szop ka”, w któ rym
opi su je mi tycz ną, bu do wa ną przez po ko -
le nia szop kę, za gi nio ną w po wo dzi. Nie -
któ rzy za czę li wie rzyć w praw dzi wość opi -
sa nej hi sto rii i trak to wać obec ną szop kę
ja ko kon ty nu ację tej książ ko wej. 

Cie ka we szop ki na Ślą sku 
i w Cze chach

Gdy by śmy chcie li jed nak od po cząć od ki -
czo wa tych wy two rów szop kar skich ostat -
nich lat, war to się wy brać na wy sta wy or -
ga ni zo wa ne przez Mu zeum Et no gra ficz ne
we Wro cła wiu lub na wy ciecz kę do na -
szych po łu dnio wych są sia dów. W nie -
wielkiej od le gło ści od pol skich gra nic,
w mia stecz ku Třebe cho vi ce pod Ore bem,
moż na od wie dzić ca ło rocz ne mu zeum,
któ re po świę co no tra dy cjom szop kar skim

w Cze chach Wschod nich. Głów ną atrak -
cją mu zeum jest du ża (6,9 x 1,9 x 2,2 m),
wa żą ca 1,2 t szop ka au tor stwa cze skich
ar ty stów Jo se fa Pro bo sta, Jo se fa Ka pu -
cia na oraz Jo se fa Frim la, któ rzy wy ko na -
li ja w la tach 1882–1926. Pier wot nie szop -
ka by ła po my śla na ja ko pre zent dla żo ny
Jo se fa Pro bo sta, któ ry zo stał jej ofia ro wa -
ny w ro ku 1885. Póź niej zde cy do wa no
się szop kę po więk szyć, aby: „By ła naj -
więk szą i naj pięk niej sza szop ką na świe -
cie, aby ze chciał przy je chać ją zo ba czyć
sam pan ce sarz z Wied nia”. Jo sef Pro -
bost był au to rem głów nie ar chi tek tu ry
i kra jo bra zu oraz or ga ni za to rem prac.
Auto rem więk szo ści li po wych fi gu rek był
je go po moc nik Jo sef Ka pu cian, któ re go
za trud nił za udzie le nie mu noc le gu i za -
pew nie nie wy ży wie nia. Za rów no fi gur ki
jak i po zo sta łe ele men ty szop ki wy ko -
nane z róż nych ga tun ków drew na nie
są po li chro mo wa ne, do cze go mo że my
być przy zwy cza je ni oglą da jąc in ne szop-
ki. Dzie ło za chwy ca dro bia zgo wym opra -
co wa niem po sta ci ludz kich i zwie rzę cych.
Au to rem sys te mu me cha nicz ne go po -
rusza ją ce go fi gur ki był Jo sef Friml.
W 1926 ro ku spad ko bier cy zde cy do wa li
się sprze dać szop kę. Za in te re so wa nie
prze ja wia ły mię dzy in ny mi Mo raw skie
Mu zeum Kra jo we oraz die ce zja hra dec ka,
ale z po wo du wy so kiej ce ny do sprze da -
ży nie do szło. Przej ścio wo wła ści cie lem
był cze cho sło wac ki ko ściół hu syc ki, obec -
nie jest nim gmi na Třebe cho vi ce, w któ -
rej znaj du je się mu zeum szop kar skie.
W 1999 ro ku ja ko je dy na szop ka na te re -

nie Re pu bli ki Cze skiej zo sta ła uzna na
za na ro do wy za by tek. Jest to dzie ło uni kal -
ne ze wzglę dów et no gra ficz nych, ar ty -
stycz nych i tech nicz nych. Skła da się z po -
nad 2000 czę ści, z cze go 351 to fi gur ki,
z któ rych po nad 200 się po ru sza. Nie ty -
powe jest, że oprócz sce ny Na ro dze nia
Pań skie go oraz sce nek ro dza jo wych z ży -
cia ma łe go mia stecz ka prze ło mu XIX
i XX wie ku, przed sta wia rów nież sce ny
Mę ki Pań skiej, czym na wią zu je do tra -
dycji two rze nia szo pek pa syj nych – po st -
nych. 

Od wie lu lat tra dy cją po dob ną do wiel ka -
noc ne go od wie dza nia Gro bów Pań skich
jest cho dze nie po ko ścio łach w okre sie
Bo że go Na ro dze nia i oglą da nie szo pek
bo żo na ro dze nio wych, do cze go go rą co
za chę cam. We Wro cła wiu war to obej rzeć
tę w ko ście le Naj święt sze go Imie nia Je zus
oraz ży wą przy uli cy Wit ti ga. Moż na też
wy brać się do Pra gi, gdzie w jed nym z naj -
bar dziej zla icy zo wa nych miast Eu ro py,
co ro ku na uli cach i pla cach usta wia ne
są szop ki z róż nych ma te ria łów, a mia sto
wy da je mi ni prze wod ni ki za chę ca ją ce
do obej rze nia za rów no tych w ko ścio łach,
jak i wła śnie eks po zy cji ulicz nych. War to
też ewen tu al nie zro bić sa me mu szop kę
czy to z pa pie ru, gli ny, mo de li ny, czy z pier -
ni ka, co z pew no ścią uatrak cyj ni okres
przed świą tecz ny i po zwo li ode rwać się
od za ku po we go sza leń stwa. Ra do snych
Świąt!

Woj ciech Za lew ski

Ruchoma szopka, Třebechovice
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TŁO HI STO RYCZ NE

Wiek XIX, wiek wiel kich re wo lu cji spo -
łecznych za czy na ją cych się w ro ku 1787
Wiel ką Re wo lu cją Fran cu ską i po przez
Wio snę Lu dów w 1848 ro ku, zmie nia ją cy
w spo sób za sad ni czy uwa run ko wa nia
spo łecz ne i po li tycz ne w ów cze snej Eu ro -
pie, nie pro wa dził do rów nie re wo lu cyj -
nych zmian w ar chi tek tu rze. W jej osią -
gnię ciach ogra ni czo ny udział mia ła rów -
nież re wo lu cja prze my sło wa roz po czę ta
w An glii w koń cu XVIII wie ku. Do ty czył on
na przy kład kon struk cji że liw nych, a na -
stęp nie sta lo wych mo stów, czy ce ra -
miczno -że la znych stro pów, za stę pu ją cych
od dru giej po ło wy XIX wie ku daw ne stro -
py drew nia ne i ce gla ne skle pie nia.

Naj więk sze zmia ny do ty czy ły zja wisk,
któ re trak to wać na le ży w ka te go riach
ilościo wych. Tak by ło cho ciaż by ze zmia -
na mi de mo gra ficz ny mi. Roz wi ja ją cy się
prze mysł przy niósł w Eu ro pie z jed nej
stro ny me cha ni za cję rol nic twa, umoż li wia -
ją cą ma so we wy twa rza nie ta niej żyw no ści
przez mniej szą gru pę lu dzi, z dru giej stro -
ny roz wój miej skich ośrod ków prze my sło -
wych, przy cią ga ją cych de mo gra ficz ne
„nad wyż ki” ze wsi. W mia stach licz ba lud -
no ści zwięk sza ła się w nie zna nym do tąd
tem pie. Wro cław, któ ry w po ło wie XIX wie -
ku li czył 110 tys. miesz kań ców, w 1910 ro -
ku miał ich już po nad pół mi lio na. Po dob -
nie dzia ło się w ca łej Eu ro pie. Dla tych
sze ro kich rzesz przy by szów do ośrod -
ków miej skich trze ba by ło zor ga ni zo wać
zu peł nie no we for my za miesz ki wa nia.
W wa run kach środ ko wo eu ro pej skich by ły
to wie lo kon dy gna cyj na ka mie ni ce czyn -
szo we, przy po mi na ją ca zresz tą rzym skie
in su lae. Ich bo ga ta de ko ra cja zwią za na

by łe nie tyl ko z ide ała mi es te tycz ny mi,
ale uła twić mia ła rów nież in we sto rom
budyn ków uzy ska nie kre dy tów hi po -
tecznych. 

Pań stwa, zor ga ni zo wa ne przez no we
sys te my po li tycz ne, po trze bo wa ły bu dyn -
ków sej mów, urzę dów cen tral nych i są dów.
Po więk sza ją ce się kom pe ten cje władz sa -
mo rzą do wych wy ma ga ły no wych gma chów
ra tu szy, a co raz am bit niej sza, zro dzo na
w wy ni ku ogrom ne go wzro stu sił pro duk cyj -
nych kla sa śred nia, do ma ga ła się no wych
in sty tu cji kul tu ry – mu ze ów, bu dyn ków ope -
ro wych i te atrów. Wiel kie mo car stwa or ga -
ni zo wa ły no wo cze sne ar mie z cze go wy ni -
ka ła po trze ba mo nu men tal nych ze spo łów
woj sko wych ko szar. Roz wój trans por tu ko -
le jo we go pro wa dził do po wsta nia zu peł -
nie no wej, zwią za nej z nim gru py bu dow li
(dwor ce ko le jo we, wie że wod ne, ma ga zy -
ny), a prze mysł (me cha nicz ne tkal nie,
cukrow nie, bro wa ry) zmu sił bu dow ni czych
do kre owa nia roz wią zań tech nicz nych i ar -
chi tek to nicz nych róż nią cych się od do tych -
czas sto so wa nych. 

CZYM JEST AR CHI TEK TU RA STY LÓW
HISTO RYCZ NYCH

War to się jed nak za sta no wić czy owe no -
we, okre ślo ne wy żej po trze by, wy kre owa -
ły no we for my ar chi tek to nicz ne. Od po -

wiedz jest chy ba nie do koń ca jed no -
znaczna. Przyj rzyj my się cho ciaż by naj -
bar dziej zna nym obiek tom „no wo cze snej”
ar chi tek tu ry sto su ją cej no we że la zne
elemen ty kon struk cyj ne. Wznie sio na w la -
tach 1843–50 pa ry ska bi blio te ka Sa in te -
-Ge ne viève z wnę trzem na kry tym mo nu -
men tal nym stro pem wspar tym na że liw -
nych ko lum nach, w for mie zew nętrz nej
na wią zu je do wznie sio nej 200 lat wcze ś -
niej fa sa dy Luw ru. Bi bliothèque Na tio na le
w Pa ry żu na kry ta jest mo nu men tal ny mi
ko pu ła mi przy po mi na ją cy mi rzym skie ter -
my Ka ra ka li. Istot ną no wą ja ko ścią jest
w niej kon struk cja że la zna, du żo lżej sza
niż ta wznie sio na z ce gły lub ka mie nia.
Nie mniej jed nak spo sób kom po no wa nia
prze strze ni roz dzie lo nej ko lum na mi z ko -
rync ki mi gło wi ca mi po zo sta je kla sycz ny.
Kla sy cy stycz na w sty lu jest rów nież fa sa -
da, po wsta łej w la tach 1862–75, pa ry skiej
ope ry Char lesʼa Gar nie ra, bę dą ca je dy -
nie no wą re dak cją wiel kich bu dow li te -
atralnych, jak cho ciaż by słyn ne go te atru
z Bor de aux z koń ca XVIII wie ku. 

Pew ny mi wy jąt ka mi są te bu dow le,
w któ rych kon struk cja pro wa dzi do „wy -
na le zie nia” zu peł nie nie zna nej do tąd

ARCHITEKTURA STYLÓW HISTORYCZNYCH
TREŚCI I  FORMY

Paryż, biblioteka Sainte-Geneviève
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formy ar chi tek to nicz nej. Przy kła dem jest
tu pa ry ska wie ża in ży nie ra Gu sta veʼa
Eif fla (1889), czy wcze śniej szy pra wie
o dwa po ko le nia, lon dyń ski Cry stal Pa -
la ce (1851), tyl ko do pew ne go stop nia
na wią zu ją cy do idei an tycz nej bu dow li
pu blicz nej (stoa, fo rum ce sar skie). 

O znacz nym kon ser wa ty zmie ów -
czes nych in we sto rów świad czą licz ne
bu dow le ko ściel ne. To prze cież przez
ca ły wiek XIX kon ty nu owa no bu do wę
go tyc kich ka tedr w Ko lo nii, Me dio la -
nie i Wied niu. Rów nież no we bu dow le
kościel ne wzno szo no od pod staw
w stylu go tyc kim (wie deń ski Vo ti vkir che,
wroc ław ski ko ściół św. Mi cha ła), a na wet
w sty lu ro mań skim (wro cław ski ko ściół
św. Au gu sty na). 

Z jed nej stro ny ta kie wy bo ry wy ni ka ły
z ogrom ne go sza cun ku do prze szło ści
pod sy ca ne go ro man tycz ną go rącz ką,
z dru giej stro ny z peł nie nia przez no we
bu dow le okre ślo nych funk cji po li tycz no -
-sym bo licz nych. Moż na tu przy wo łać
dwa bli skie nam to po gra ficz nie i kul tu ro -
wo przy kła dy. Pierw szym z nich jest ber -
liń ska Wy spa Mu ze ów, dru gim wie deń -
ski Ring.

Pro jekt prze kształ ce nia ber liń skiej
wyspy na Spre wie po wstał w 1822 ro ku.
Je go au to rem był naj bar dziej zna ny ar -
chi tekt mo nar chii pru skiej – Karl Frie d -

rich Schin kel (1781–1841). On rów nież
wzniósł tu w la tach 1825–28 bu dy nek
Sta re go Mu zeum. To pierw sze pu blicz ne
mu zeum na te re nie Prus uzy ska ło for -
mę an tycz nej świą ty ni. W la tach 1853–55
wznie sio no Kró lew skie Mu zeum Pru skie
(dzi siej sze No we Mu zeum), za pro jek -
towa ne w sty lu kla sy cy zmu przez
Friedricha Au gu sta Stüle ra (1800–65).
W 1876 ro ku po wsta ła Ga le ria Na ro do -
wa, rów nież po wta rza ją ca for mę an tycz -
nej świą ty ni. In spi ru ją ca te bu dow le
archi tek tu ra okre su kla sycz nej Gre cji
sym bo li zo wać mia ła trwa łość war to ści
re pre zen to wa nych przez kul tu rę. Do pie -
ro po wsta łe w 1904 ro ku Mu zeum Ce sa -
rza Fry de ry ka (obec nie Mu zeum im. Bo -
de go) otrzy ma ło for mę neo ba ro ko wą. 

Sym bo licz ne tre ści ar chi tek tu ry róż -
nych epok pre zen tu ją rów nież bu dow le
wznie sio ne na wie deń skim Rin gu – te -
renie uzy ska nym po roz biór ce sze ro -
kiego pa sa for ty fi ka cji. Je go za bu do wę
roz poczę to w 1856 ro ku od Vo ti vkir che
– ko ścio ła dzięk czyn ne go, wznie sio ne go
po nie uda nym za ma chu na ce sa rza Fran -
cisz ka I. Au to rem pro jek tu jest He in  rich
von Fer stel (1828–83). Ko ściół jest bu -
dow lą neo go tyc ką na wią zu ją cą do cza -
sów wspa nia łej chrze ści jań skiej re li gij -
ności. W 1858 ro ku roz po czę to ro bo ty
w wie lu in nych miej scach daw ne go pa -

sa for ty fi ka cji, dzie ląc ten te ren na stre -
fy po świę co ne róż nym sfe rom ży cia i wy -
peł nia jąc je bu dow la mi za pro jek to wa ny -
mi w sty lu od po wia da ją cym cza som naj -
więk szej ich świet no ści. Ope ra dwor ska,
póź niej Sta at so per, wznie sio na w la tach
1861–69 we dług pla nów archi tek tów
Augu sta Si car da von Si cards burg (1813–
68) i Edu ar da van der Nul la (1812–68)
utrzy ma na zo sta ła w sty lu neo re ne san su.
Gmach par la men tu (1874–83) zbu do wa -
no w sty lu ateń skiej świą tyni, na wią zu jąc
do po cząt ków idei de mo kra cji, au to rem
pro jek tu był Teo fil von Han sen (1813–
91). W la tach 1872–83 po wstał wznie -
sio ny we dług pro jek tu Frie dri cha von
Schmid ta (1825–91) ra tusz, na wią zu ją cy
swo im sty lem do śre d nio wiecz nej Flan -
drii, kra ju nie zwy kłe go po wo dze nia idei
ko mu nal nych. Uni wer sy tet (1877–84)
zbu do wa no we dług pro jek tu He in ri cha
von Fer ste la w sty lu kla sy cy zmu fran cu -
skie go. W la tach 1874–88 po wstał Burg -
the ater, te atr miesz czań ski, za pro jek to -
wa ny przez Got frie da Sem pe ra (1803–
79) w sty lu kla sy cy zmu. Ten sam ar chi -
tekt wspól nie z Kar lem Ha se nau erem
(1833–94), w po dob nym sty lu za pro jek -
to wał tak że w la tach 1871–91 dwa mu -
zea – Na turhi sto ri sche i Kun st hi sto ri che
Mu seum. 

Sy tu acja wie deń skie go Rin gu świet -
nie ob ja śnia rów nież funk cję sty lów
histo rycz nych w Eu ro pie dru giej po ło -
wy XIX wie ku i po zwa la za po mnieć
o czę sto uży wa nym dla tej ar chi tek tu ry,
nie do koń ca po chleb nym okre śle niu
– eklek tyzm. Roz ma ite sty le w dzie więt -
na sto wiecz nej ar chi tek tu rze nie by ły sto -
so wa ne z czy stej próż no ści. Ich wy mo -
wa zwią za na by ła z sym bo licz ną ro lą
ar chi tek tu ry owych cza sów. Peł ni ła ona
wów czas, pa ra fra zu jąc okre śle nie do ty -
czą ce sztu ki śre dnio wiecz nej, funk cję
swo istej „bi blii dla śred nio za moż nych
i bo ga tych”. Tak jak w opi sy wa nym wy -
żej przy pad ku wie deń skim i ber liń skim,
wzmac nia ła tak że do bre sa mo po czu cie
wład ców ja ko świa do mych me ce na sów
sztu ki i pro pa ga to rów idei pań stwo wo -
twór czych.

Berlin, Galeria Narodowa
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DZIE ŁA CZA SÓW HI STO RY ZMU 
W EU RO PIE, NA ZIE MIACH 
POL SKICH I WE WRO CŁA WIU

Karl Frie drich Schin kel to je den z naj bar -
dziej twór czych ar chi tek tów swo ich cza -
sów. Wy kształ co ny w Ber liń skiej Aka -
demii Ar chi tek tu ry, za fa scy no wa ny kla -
sy cy stycz ny mi dzie ła mi swo je go mi strza
Frie dri cha Gil lie go, po cząt ko wo pro jek -
to wał sty lu grec kim (mau zo leum Kró lo -
wej Lu izy z 1810), choć w dru giej wer sji
te go pro jek tu zło żył już ro man tycz ny
hołd ar chi tek tu rze go tyc kiej. Idea łącz -
ności ar chi tek tu ry grec kiej i go tyc kiej
widocz na by ła w wie lu je go wcze snych
pro jek tach, choć wie le z nich już w la -
tach dwu dzie stych XIX wie ku ob ja wia ło
fa scy na cję nie tyl ko śre dnio wie czem,
ale i łącz no ści ar chi tek tu ry z na tu rą.
Widać to cho ciaż by w je go pro jek tach
do mów dla kró lew skich dzie ci w Kle in
Glie nic ke, Char lot ten hof i Ba bels berg
pod Pocz da mem. Schin kel in te re so wał
się rów nież tech ni ka mi bu do wla ny mi,
o czym świad czą je go re la cje z po dró -
ży do Włoch. Ta kie kla sycz ne ale i tech -
nicz ne przy go to wa nie po zwo li ło mu peł -
nić przez dłu gie la ta funk cję na czel ne go
ar chi tek ta Prus.

Spo śród nie zli czo nych pro jek to wa nych,
czy opi nio wa nych przez nie go bu dow li

wy mie nił bym dwie, szcze gól nie dobrze
uka zu ją ce twór czy wkład mi strza w dzie -
je ar chi tek tu ry. Obie z nich wpro wa dza ją
no we ele men ty po wta rza ne go po tem
przez dzie siąt ki lat sty lu. Jest to Ber liń ska
Aka de mia Bu dow la na wznie sio na w la -
tach 1831–36 i pa łac w Ka mień cu Ząb -
kowic kim po wsta ły w la tach 1838–72.

Pierw sza z nich, ulu bio ny przez Kar la
Fry de ry ka Schin kla gmach, by ła jed no -
cze śnie miej scem, w któ rym ar chi tekt
zde cy do wał się za miesz kać. Ku bicz na
bu dow la to zwia stun no wo cze sno ści.
Pro sta bry ła z wiel ki mi trój dziel ny mi
okna mi, wznie sio na bar dzo sta ran nie

z czer wo nej ce gły, zdo bio na jest je dy nie
de li kat ny mi an tycz ny mi mo ty wa mi. Na-
wią zu je ona jed no cze śnie do sty lu sta -
rożyt no ści i re ne san su, wy ko rzy stu jąc
najważ niej sze ce chy tych dwóch epok
– mo nu men ta lizm, funk cjo nal ność, umiar -
ko wa ną de ko ra cyj ność. Bu dy nek ten był
in spi ra cją dla wie lu pro jek tan tów, je go
ce chy do strze ga my w nie zli czo nych
budow lach, do ty czy to przede wszyst -
kim gma chów sa mo rzą do wych, są dów
i szkół.

Pa łac w Ka mień cu Ząb ko wic kim był
re ali za cją tak waż nej dla Schin kla łącz -
no ści bu dow li z ota cza ją cą ją na tu rą, idei
wy ni ka ją cej rów nież z pra gnie nia wy wo-
ła nia prze żyć es te tycz nych i uzy ska nia
po czu cia wznio sło ści. Bu do wę pa ła cu,
po śmier ci Frie dri cha Schin kla, ukoń czył
w 1872 ro ku Fer di nand Mar tius (1811–
89). Idea łącz no ści z na tu rą by ła rów nież
wi docz na w in nych pro jek tach Schin kla
– pa ła cu Orian da na Kry mie (dla ca ry cy
Ro sji) i pa ła cu na Akro po lu w Ate nach
(dla kró la Gre cji). Pro jek ty te nie ste ty
nie zo sta ły zre ali zo wa ne.

Na zie miach Pol skich jed nym z naj lep -
szych kon ty nu ato rów idei Kar la Fry de ry -
ka Schin kla był, udzie la ją cy się w War -
sza wie, ar chi tekt po cho dze nia wło skie go
– An to nio Co raz zi (1792–1877). W la -
tach 1820–23 za pro jek to wał on sie dzi bę
To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk przy Pla cu
Sta szi ca, w la tach 1823–30 ze spół ko -
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Kamieniec Ząbkowicki, pałac

Warszawa, siedziba Towarzystwa Przyjaciół Nauk
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lum na do wych bu dow li na Pla cu Ban ko -
wym oraz Te atr Wiel ki (1820–33), bu -
dow lę bli ską ide om Schin kla.

Kil ka na ście lat póź niej pro jek ty bli skie
go tyc kim re ali za cjom Schin kla two rzył
Adam Idź kow ski (1798–1879). Przy kła -
dem jest tu prze bu do wa zam ku w Kór ni -
ku. Idź kow ski jest tak że au to rem nie zre -
ali zo wa nej kon cep cji cał ko wi tej prze bu -
do wy Pla cu Zam ko we go w War sza wie,
pro wa dzą cej do nie odwo łal nej zmia ny
sty li sty ki ca łe go ze spo łu bu dow li, któ re
na bra ły by cha rak te ru go ty ku an giel skie -
go. Uda ło mu się na to miast zre ali zo -
wać pro jekt prze bu do wy war szaw skiej
ka te dry św. Ja na.

Duch ko smo po li tycz ne go hi sto ry zmu
spo wo do wał też prze kształ ce nia in nych
zna nych za byt ków. Kra kow skie ka mie -
nice prze bu do wa ne w la tach 1875–79
przez To ma sza Pry liń skie go (1847–95)
otrzy ma ły pod cie nia bli skie we nec kie -
mu Pa ła co wi Do żów. Fran cu ski ar chi -
tekt Mau ry cy Oura dou (1822–84) nadał
w latach 1875–85 re ne san so we mu dwo -
ro wi w Go łu cho wie kształt cha rak te -
rystycz ny dla re ne san su znad Lo ary. 

Okres hi sto ry zmu to jed nak głów nie
czas bu do wa nia w sty lach hi sto rycz -
nych od pod staw. Moż na by przed sta -
wić set ki przy kła dów bu dow li wzno szo -
nych w owym cza sie w sty lu ro mań skim,
gotyckim, re ne san so wym i ba ro ko wym.
In te re su ją cym przy kła dem neo go ty ku

na zie miach pol skich, neo go ty ku któ ry
miał stać się przy kła dem sty lu ro dzi me -
go – nad wi ślań skie go jest cho ciaż by
wznie sio ny w 1905 ro ku przez Ja na
Sasa -Zu brzyc kie go (1860–1935) ko ściół
św. Jó ze fa w Pod gó rzu w Kra ko wie.

We Wro cła wiu neo go tyk po ja wił się
naj wcze śniej w gma chu wro cław skie go
Dwor ca Głów ne go (1855–57, Wil helm
Gra pow). Nie co póź niej, w la tach 1860–
64, wznie sio no w sty lu neo go ty ku wro c -
ław ski No wy Ra tusz we dług pro jek tu
Frie dri cha Au gu sta Stüle ra. Jesz cze
póź niej po wsta ła we Wro cła wiu neo go -
tyc ka No wa Gieł da (1864, Karl Lüdec ke).

Przy kła dem dol no ślą skie go neo go ty ku
są rów nież wznie sio ne z czer wo nej ce -
gły ko ściół św. Mi cha ła we Wro cła wiu
(1862–71) i ko ściół Anio łów Stró żów
w Wał brzy chu (1898–1904), ich pro jek -
tan tem jest Ale xis Lan ger (1825–1904).

Neo re ne sans w ar chi tek tu rze to za -
rów no ka mie ni ce i jak i bu dow le uży -
tecz no ści pu blicz nej – ban ki, ra tu sze,
są dy, w mniej szym stop niu ko ścio ły.
Na zie miach nie miec kich neo re ne sans
na wią zu ją cy do ar chi tek tu ry flo renc kiej
roz po czy na już w po cząt ku XIX wie ku
Leo von Klen ze pro jek tu jąc pa łac Leuch -
ten berg (1816). 

Spo śród ar chi tek tów dzia ła ją cych w tej
for ma cji sty li stycz nej na ów cze snych
ziemiach pol skich moż na wy mie nić
Henry ka Mar co nie go (1792–1863). Je go
au tor stwa są po wsta łe w War sza wie:
Ho tel Eu ro pej ski (1855–57), dwo rzec ko -
lei War szaw sko -Wie deń skiej (1844–45),
ko ściół św. Ka ro la Bo ro me usza (1841–
49) oraz ko ściół Wszyst kich Świę tych
(1861–83). 

Ar chi tek tem neo re ne san su dzia ła ją -
cym na Ślą sku był z ko lei Karl Schmidt
(1836–88) – pro jek tant za bu do wy wroc -
ław skie go Wzgó rza Par ty zan tów (1867),
prze bu do wy wro cław skiej ope ry po po ża -
rze (1871–72) czy pa ła co wej Ka mie ni cy
Sach sa (1870–73). Neo re ne san so we

Wrocław, Dworzec Główny
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Kraków, kościół św. Józefa
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budow le we Wro cła wiu wzno sił tak że
Frie drich Bar che witz (1836–1901), któ ry
w 1862 ro ku za pro jek to wał roz bu do wę
za kła dów Got t frie da Lin ke (póź niej szy
Pa fa wag), a w la tach 1868–69 opra co wał
pro jekt nie za cho wa ne go do dziś nie ste ty
Te atru Lo be go na Przed mie ściu Oław -
skim. Ar chi tek tu ra neo re ne san su rzą -
dziła tak że w bu dow nic twie wro cław -
skich ka mie nic czyn szo wych wzno szo -
nych szcze gól nie in ten syw nie w cza sach
po woj nie fran cu sko -pru skiej w ro ku
1871. Bu do wa no je za zwy czaj w sty lu re -
ne san su pół noc ne go, w któ rym naj moc -
niej wy eks po no wa nym ele men tem był
czer wo ny ce gla ny wą tek uzu peł nio ny
o tyn ko we de ko ra cje gzym sów mię dzy -
kon dy gna cyj nych i ob ra mień okien nych.
Przy kła dem te go mo gą być ka mie ni ce
zre ali zo wa ne w la tach 1880–85 przy uli -
cach Alek san dra Her ce na i Mier ni czej.

Prze mia ny wzo rów ar chi tek tu ry hi sto ry -
zmu nie na stę po wa ły zgod nie z ich hi sto -
rycz na ko lej no ścią. Dla te go po epo ce
neo go ty ku i neo re ne san su na stą pił neo -
ro ma nizm. Roz kwit te go sty lu na stą pił
w Niem czech po ich zjed no cze niu, gdzie
sta no wił przy wo ła nie na cjo na li stycz nej
ro man tycz nej le gen dy I Rze szy Nie miec -
kiej. We Wro cła wiu naj bar dziej re pre zen -
ta cyj ny mi je go przy kła da mi te go są bu -
dow le ko ściel ne: wznie sio ny w la tach
1897–98 przy Pla cu Sta szi ca ko ściół
św. Bo ni fa ce go, ko ściół św. Au gu sty na
przy uli cy Su dec kiej, za pro jek to wa ny
przez ar chi tek tów Al fre da Bot t che ra
(1872–1926) i Ri char da Ga ze go (1872–
–1943) i zbu do wa ny w ro ku 1909, ko ściół
świę te go Je rze go Mę czen ni ka i Pod wyż -
sze nia Krzy ża Świę te go na Bro cho wie,
wznie sio ny w la tach 1910–11 we dług
projek tu Oska ra Hoss fel da (1848–1915)
z Ber li na, ko ściół św. Ka ro la Bo ro me -
usza przy uli cy Kru czej zbu do wa ny w la -
tach 1911–13 we dług pro jek tu ar chi tek ta
Johan na Ma asa. 

Ar chi tek tu ra neo ba ro ku po ja wia ła się
w Eu ro pie w kil ku okre sach. Na przy kład
za neo ba ro ko we na le ży uznać pom -
patycz ne bu dow le wzno szo ne we Fran -
cji za cza sów Na po le ona III. Kul mi na cją

te go sty lu jest pa ry ska Ope ra (1861–74)
Char le sa Gar nie ra (1825–98), czy bruk -
sel ski Pa łac Spra wie dli wo ści (1866–86)
Jo se pha Po le aer ta (1817–79). We Wro c -
ła wiu styl ten re pre zen tu je gmach Do mu
Kra jo we go Pro win cji Ślą skiej (obec nie
gmach Na czel nej Or ga ni za cji Tech -
nicznej) z ro ku 1896, pro jekt Edu ar da
Blümne ra. Moż na go rów nież do strzec
na fa sa dach wie lu ka mie nic czyn szo -
wych.

Dru ga fa za tej for ma cji sty li stycz nej
przy pa da na sam ko niec wie ku XIX
i począ tek wie ku XX. Ar chi tek tu rę niez -
wy kle moc no in spi ro wa ną drez deń skim
Zwin ge rem pre zen tu je we Wro cła wiu
wznie sio ny w l892 ro ku gmach Do mu
Han dlo we go i Ho te lu Mo no pol – dzie ło
spół ki ar chi tek to nicz nej Brost& Gros ser.
Po dob ny w wy ra zie ar chi tek to nicz nym
jest wro cław ski gmach daw nej re sur sy
Sto wa rzy sze nia Kup ców Chrze ści jań -
skich (obec nie Te atr La lek) wznie sio ny
w 1899 ro ku we dług pro jek tu Fe li xa Hen -
ry ego. Na po cząt ku XX wie ku po wsta ją
tak że nie mal ko pie ar chi tek tu ry ba ro ko -
wej trud ne do roz róż nie nia od ory gi na łu.
Przy kła dem mo że być tu przy le ga ją cy
do ba ro ko we go klasz to ru nor ber ta nów
we Wro cła wiu (obec nie gmach Wy dzia -
łu Fi lo lo gicz ne go Uni wer sy te tu Wro cław -
skie go), wnie sio ny w 1911 ro ku, w sty lu

łą czą cym neo ba rok i se ce sję, bu dy nek
przy uli cy Grodz kiej.

ZA KOŃ CZE NIE 

Ar chi tek tu ra sty lów hi sto rycz nych, zwa -
na cza sem pe jo ra tyw nie su ge ru jąc jej
bez re flek syj ność „eklek ty zmem”, choć
grec ki źró dło słów te go ter mi nu do ty czy
świa do me go wy bo ru sty li sty ki (eklek ti -
kós – wy bie ra ją cy) roz wi ja ła się w Eu ro -
pie od lat dwu dzie stych XIX wie ku do
I woj ny świa to wej. Nie by ła ona ob da -
rzona wiel kim stop niem in no wa cyj no ści,
ale nie by ła też ko pio wa niem daw nych
bu dow li. Naj więk sze oso bo wo ści twór -
cze tej epo ki, jak w Pru sach cho ciaż by
Karl Frie drich Schin kel, w Niem czech
i Au strii Got t fried Sem per, w Pol sce Hen -
ryk Mar co ni i póź niej Jan Sas -Zu brzyc ki
po tra fi ły w pro jek to wa nych przez sie bie
bu dow lach dać daw nym, zna nym już
wcze śniej mo ty wom no we zna cze nia
i kon tek sty. 

Trze ba to zresz tą wy raź nie stwier dzić,
że nie ma w dzie jach ar chi tek tu ry świa -
towej dzieł wznie sio nych kom plet nie
„na su ro wym ko rze niu”, a ci z ar chi tek -
tów, któ rzy wzbra nia ją się przed przy pi sy -
wa niem im ja kiej kol wiek hi sto rycz nej in -
spi ra cji mu szą być uzna ni za na iw nych.

Ra fał Ey sy montt 

Wrocław, kościół św. Karola Boromeusza
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Ślę ża jest jed ną z naj le piej roz po zna wal nych
gór w Su de tach. Jej mo nu men tal ną syl wet kę
wzno szą cą się po nad 500 me trów nad ota -
czające rów ni ny zna chy ba każ dy miesz ka niec
Dolne go Ślą ska. Jest do brze wi docz na z od da -
lo ne go o 34 km Wro cła wia, a przy do brej po go -
dzie wi dać ją od stro ny po łu dnio wej ze Śnież ki
oraz Śnież ni ka, a tak że z po ło żo nych na pół -
nocy Wzgórz Trzeb nic kich.

Ślę ża (718 m n.p.m.) jest naj wyż szym wznie -
sie niem Przed gó rza Su dec kie go. Gó ra wcho dzi
w skład Ma sy wu Ślę ży na któ rą skła da ją się
gó ry: Ślę ża, Wie ży ca (415 m n.p.m.), Gozd ni ca
(361 m n.p.m.w) i Ra du nia (573 m n.p.m.) oraz
Wzgó rza Ole szeń skie i Wzgó rza Kieł czyń skie.
Ca ły ob szar Ma sy wu Ślę ży po ra sta ją la sy mie -
sza ne w któ rych moż na zna leźć wie le rzad kich

oka zów flo ry i fau ny. Dla ich ochro ny w 1988 ro -
ku utwo rzo no Ślę żań ski Park Kra jo bra zo wy. 

Stoż ko wa ty kształt gó ry na su wa sko ja rze nie
z wul ka nem, Ślę ża jed nak nie ma, jak są dzą
nie któ rzy, po cho dze nia wul ka nicz ne go. Szczyt
nie jest ko mi nem wul ka nicz nym, a en kla wą
skał wy nie sio nych w trak cie ru chów tek to nicz -
nych (al pej skie ru chy gó ro twór cze sprzed 15–
–10 mln lat). Ska ły (ga bro, am fi bo lit, ser pen ty -
nit, gra nit) te są sto sun ko wo od por ne, dzię ki
cze mu po wo li ule ga ją ero zji two rząc wzgó rza.
Na dzi siej szy kształt Ślę ży du ży wpływ mia ły
tak że zlo do wa ce nia (skoń czy ły się ok. 180 tys.
lat te mu). Ma syw Ślę ży jest na ty le wy so ki,
że nie zo stał przy kry ty lą do lo dem. Wy sta wał
po nad po wierzch nię lo du, któ ry w tym miej scu
miał kil ka set me trów gru bo ści. Dla te go dzi siaj

ska ły w gór nych par tiach Ślę ży są bar dziej
zwietrza łe niż ska ły z niż szych czę ści ma sy wu
– ule ga ły bo wiem sil ne mu wie trze niu na po -
wierzch ni, w skraj nie su ro wych wa run kach,
pod czas gdy ska ły za le ga ją ce ni żej by ły po kry -
te gru bą, ochron ną war stwą lo du. Osta tecz ny
wy gląd nadał więc Ślę ży lą do lód.

Pięk na na tle błę kit ne go nie ba, strasz na
w cza sie burz, by ła Ślę ża w daw nych wie -
kach miej scem kul tu re li gij ne go dla miesz ka ją -
cych wo kół ple mion. Uwa ża no ją za „sie dzi bę
bo gów”. Po cząt ki kul tu się ga ją epo ki brą zu
(700 r. p.n.e.), a je go upa dek przy pa da na po -
cząt ki chry stia ni za cji tych ob sza rów w X i XI wie -
ku. W kro ni ce bi sku pa Thiet ma ra, w czę ści do -
ty czą cej woj ny Bo le sła wa Chro bre go z Hen ry -
kiem II (ok. 1017) czy ta my: „Owa gó ra wiel kiej
do zna wa ła czci u wszyst kich miesz kań ców
z po wo du swe go ogro mu oraz prze zna cze nia
ja ko że od pra wia no na niej po gań skie ob rzę dy”.

W Ma sy wie Ślę ży od da wa no cześć bó stwu
sło necz ne mu, drze wom, źró dłom, cia łom nie -
bie skim i zja wi skom at mos fe rycz nym. Wy ko pa -
li ska ar che olo gicz ne do star czy ły licz nych do wo -
dów na dzia ła nie w tym miej scu ośrod ka kul to -
we go. Spo śród wie lu zna le zio nych na szczy cie
drob nych przed mio tów, z któ rych część uży wa -
na by ła do za bie gów ma gicz nych, na szcze gól -
ną uwa gę za słu gu ją gli nia ne i ka mien ne krąż ki
sym bo li zu ją ce słoń ce. 

Po zo sta ło ści po sank tu arium są zresz tą
widocz ne go łym okiem i jest ich dość spo ro.

GÓRA  ŚLĘŻA
ŚLĄSKI  OLIMP

Góra Ślęża

Niedźwiedź, starożytna rzeźba kultowa na szczycie Ślęży
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Szczyt Ślę ży ota czał krąg (po dob ne krę gi by ły
na Ra du ni i Wie ży cy) uło żo ny z blo ków ka -
mien nych bez za pra wy, miał 3 m wy so ko ści,
a sze ro kość u pod sta wy wy no si ła 3–5 m. Wał
ten miał cha rak ter kul to wy i naj praw do po dob niej
ozna czał za sięg świę te go miej sca, w któ rym
od pra wia no ob rzę dy re li gij ne. Dość do bre za -
cho wa ne je go frag men ty moż na zo ba czyć
z czer wo ne go szla ku pro wa dzą ce go na szczyt
Ślę ży. Pra wie w ca ło ści za cho wał się krąg ota -
cza ją cy gó rę Ra du nię – ma oko ło 1780 m dłu -
go ści, 0,4–0,6 m wy so ko ści i sze ro kość 3–5 m.

Po zo sta ło ścią tam tych cza sów są rów nież
rzeź by kul to we, któ re mo że my oglą dać w Ma -
sy wie Ślę ży i w le żą cej u stóp gó ry So bót ce.
Na szczy cie Ślę ży, w po bli żu ko ścio ła, stoi
rzeźba niedź wie dzia, któ ry był sym bo lem si ły
i agre sji. Wzbu dzał ta ki strach, że uni ka no
wyma wia nia je go imie nia. W po ło wie dro gi
na szczyt Ślę ży, przy czer wo nym szla ku, stoi
„Po stać z ry bą” – rzeź ba po zba wio na gło wy
i nóg, przed sta wia ją ca czło wie ka w dłu giej
szacie obu rącz trzy ma ją ce go ry bę (ry ba by ła
sym bo lem płod no ści). Obok po sta ci z ry bą stoi
uszko dzo na rzeź ba niedź wie dzia. W So bót ce,
ko ło ko ścio ła św. An ny, stoi „Grzyb” – dol na
część rzeź by przed sta wia ją cej czło wie ka w dłu -
giej sza cie. Rów nież w So bót ce znaj du je się
„Mnich” – kształ tem przy po mi na ją cy krę giel,
cza sa mi okre śla ny ja ko znak fal licz ny. Wszyst -
kie rzeź by wy ko na no z miej sco we go gra ni tu.
Wie le emo cji bu dzi znak uko śne go krzy ża,
znajdu ją cy się na wy mie nio nych rzeź bach oraz
wie lu in nych ska łach i ka mie niach w oko li cy
Ślę ży, któ ry we dług nie któ rych ba da czy był
zwią za ny z kul tem so lar nym. Jest rów nież hi -
pote za, że krzyż jest zna kiem gra nicz nym
z 1209 ro ku, gdy do ko na no po dzia łu Ślę ży
między księ ciem Hen ry kiem Bro da tym a au gu -
stia na mi z Wro cła wia.

Ośro dek kul tu na Ślę ży utwo rzy ły, uwa ża ne
za przod ków Sło wian, lu dy kul tu ry łu życ kiej,
zamiesz ku ją ce zie mie ślą skie w la tach 700–
–400 p.n.e. Wpływ na roz wój sank tu arium mia -
ły tak że ple mio na cel tyc kie, któ re 400 lat p.n.e.
roz po czę ły pod bój Eu ro py Środ ko wej, a póź niej
sto pi ły się z miej sco wą lud no ścią.

Przy oka zji war to wspo mnieć, że zda niem
pa rap sy cho lo gów na Ślę ży umiej sco wio ny jest
dru gi w Pol sce pod wzglę dem si ły pro mie nio wa -
nia cza kram, czy li miej sce skon cen tro wa nia
ener gii Zie mi (naj sil niej szy znaj du je się na Wa -

we lu). Pro mie nio wa nie to wpły wa po noć ko -
rzyst nie na zdro wie, a me dy ta cja na szczy cie gó -
ry mo że przy nieść mi stycz ne ob ja wie nia. Na tu -
ral na moc Ślę ży, ma jed nak być dziś tłu mio na
przez usta wio ny na szczy cie maszt te le wi zyj ny
emi tu ją cy pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne.

Sil nych wie lo wie ko wych tra dy cji po gań skich
ze środ ko wa nych na Ślę ży nie mo gło ła two za -
trzeć krze wią ce się od X wie ku chrze ści jań stwo.
Utrwa la nie no wej ide olo gii za ini cjo wał Piotr Włast
fun du jąc klasz tor au gu stia nów. Za kon ni cy re gu -
ły św. Au gu sty na przy by li oko ło 1140 ro ku i, je śli
wie rzyć do ku men tom, zbu do wa li klasz tor oraz
ko ściół na szczy cie gó ry. Nie za ba wi li tam dłu go,
po 10 la tach prze nie śli się do Wro cła wia, ale
od te go cza su na szczy cie Ślę ży za wsze znaj -
do wał się ja kiś ko ściół lub ka pli ca. Ko ściół Na -
wiedze nia NMP, któ ry w tej chwi li stoi na Ślę ży
po wstał w la tach 1851–52. Po II woj nie świa to -
wej po padł w ru inę i do pie ro 2012 ro ku roz po -
częła się je go od bu do wa. Od 2014 ro ku od pra -
wia ne są w nim re gu lar nie msze.

Na szczy cie gó ry znaj du je się schro ni sko,
podob nie jak ko ściół wpi sa ne do re je stru za byt -
ków. Wy bu do wa no je w 1908 ro ku. Fun da to rem
był Georg Ha ase, wła ści ciel naj więk sze go bro -
wa ru we Wro cła wiu, a au to rem pro jek tu Carl
Klimm (pro jek tant wie ży ci śnień przy ul. Wi śnio -
wej i mo stu Zwie rzy niec kie go). Pa tro nem schro -
ni ska jest Ro man Zmor ski, za po mnia ny dziś po -
eta ro man tycz ny, orę dow nik idei pan sla wizmu.
Zmor ski był na Ślę ży w 1848 ro ku i wpi sał do
księ gi pa miąt ko wej wiersz -wróż bę o po wro cie
„sło wiań skie go pra wa i mo wy” na „sło wiań ską
górę”. Wiersz jest za cy to wa ny na ta bli cy pa miąt -
ko wej wmu ro wa nej przy wej ściu do schro ni ska.

Ma syw Ślę ży jest do brze za go spo da ro wa ny
tu ry stycz nie. Znaj du je się tam wie le ozna ko wa -
nych szla ków do stęp nych przez ca ły rok. Na -
praw dę, war to od wie dzić Ślę żę, gó rę do któ rej
je ste śmy tak przy zwy cza je ni, że jej nie za -
uważa my.

Agniesz ka Śro dek

Kościół Nawiedzenia NMP na szczycie Ślęży

Schronisko im. Romana Zmorskiego
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GALA INŻYNIERSKA 2018
F o t o g r a f i e :  P i o t r  R u d y

Odznaczeni Honorową Odznaką „Za zasługi dla budownictwa” Odznaczony Złotą Odznaką Honorową PIIB

Odznaczeni Srebrną Odznaką Honorową PIIB 
Laureaci konkursu INŻYNIER ROKU 2017 
w kategorii PROJEKTANT 

Laureaci konkursu INŻYNIER
ROKU 2017 w kategorii
KIEROWNIK BUDOWY

Laureaci konkursu INŻYNIER ROKU 2017 w kategorii
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO


