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W dniach 28–29 czerw ca bie żą ce go
ro ku w War sza wie ob ra do wał XVIII
Kra jo wy Zjazd Spra woz daw czy Pol -
skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa.
Uczest ni czy ło w nim 191 de le ga tów
z izb okrę go wych (fre kwen cja 94,09%).
W ob ra dach wzię li rów nież udział
przed sta wi cie le sto wa rzy szeń na uko-
wo -tech nicz nych. Go ść mi zjaz du by li
mię dzy in ny mi: Ewa Man kie wicz-Cud -
ny – pre zes Za rzą du Fe de ra cji Sto wa -
rzy szeń Na uko wo -Tech nicz nych NOT,
Ro bert Ge ry ło – dy rek tor In sty tu tu
Tech ni ki Bu dow la nej, Jo lan ta Przy goń -
ska – pre zes Sto wa rzy sze nia Pol ska
Izba Urba ni stów, Ry szard Try ko sko
– prze wod ni czą cy Pol skie go Związ ku
In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic -
twa, Kry sty na Kor niak -Fi ga – pre zes
Pol skie go Zrze sze nia In ży nie rów
i Tech ni ków Sa ni tar nych, Ja nusz Rym -
sza – za stęp ca dy rek to ra In sty tu tu
Badaw cze go Dróg i Mo stów, Je rzy
Gumiń ski – pre zes Sto wa rzy sze nia
Inży nie rów i Tech ni ków Prze my słu Ma -
te ria łów Bu dow la nych oraz An drzej
Roch Do bruc ki – ho no ro wy pre zes
Polskiej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa.

Ob ra dy roz po czę ło wy stą pie nie pre -
ze sa PIIB – Zbi gnie wa Kle dyń skie go,
któ ry pod su mo wał dzia łal ność izby
w 2018 ro ku. Sku pił się na kil ku te ma -
tach istot nych dla na sze go sa mo rzą du
za wo do we go – bu do wie no wej sie dzi by
PIIB w War sza wie przy uli cy Ku jaw -
skiej 1, pra cach le gi sla cyj nych zwią za -
nych z usta wa mi o za wo dzie ar chi tek -
ta i in ży nie ra bu dow nic twa oraz bie żą-
cej dzia łal no ści PIIB. Du żo uwa gi po -
świę cił przy go to wy wa nym usta wom
o za wo dach in ży nie ra bu dow nic twa
i ar chi tek ta, wzbu dza ją cych emo cje
w na szym śro do wi sku. Stwier dził,

że dys ku to wa no już pięć pro jek tów
tych ustaw, a z pro po zy cji de fi ni cji za -
wo dów moż na zro bić wie lo stron ni co wą
ta be lę. Po in for mo wał rów nież, że 9 lip -
ca od bę dzie się spo tka nie w tej spra wie
pre ze sów izb in ży nie rów bu dow nic twa
i ar chi tek tów z Je rzym Kwie ciń skim,
mi ni strem in we sty cji i roz wo ju. Pre zes
PIIB omó wił tak że nie któ re dzia ła nia
Kra jo wej Ra dy PIIB w ro ku 2018, mię -
dzy in ny mi po wo ła nie no wych ko mi sji
i ze spo łów (np. Ko mi sji ds. ko mu ni -
kacji spo łecz nej i Ze spo łu ds. BIM),
współ pra cę ze szko ła mi wyż szy mi
i mię dzy na ro do wy mi or ga ni za cja mi
budow la ny mi, cze go przy kła dem mo że
być or ga ni zo wa ne w tym ro ku w Pol -
sce XXVI spo tka nie or ga ni za cji bu -
dowla nych kra jów Gru py Wy szeh -
radzkiej.

Zjazd był oka zją do wrę cze nia Me da -
li Ho no ro wych PIIB. Od zna cze ni zo sta -
li Zbi gniew Mi tu ra (LO IIB) i An drzej
Myśli wiec (KU PO IIB). Ze bra ni wy słu -

cha li tak że prze mó wień nie któ rych
z go ści zjaz du.

Na prze wod ni czą ce go ob rad zjaz du
zo stał wy bra ny Woj ciech Ka miń ski
(PDLO IIB). W spra woz daw czej czę ści
zjaz du de le ga ci oce ni li dzia łal ność sa -
mo rzą du za wo do we go in ży nie rów bu -
dow nic twa w 2018 ro ku. Zjazd przy jął
zde cy do wa ną więk szo ścią gło sów
spra woz da nie Kra jo wej Ra dy PIIB oraz
spra woz da nia po zo sta łych or ga nów
PIIB – Kra jo wej Ko mi sji Kwa li fi ka cyj nej,
Kra jo we go Są du Dys cy pli nar ne go,
Kra jo we go Rzecz ni ka Od po wie dzial -
no ści Za wo do wej oraz Kra jo wej Ko -
misji Re wi zyj nej. Kra jo wa Ra da uzy -
ska ła ab so lu to rium. Przy ję to rów nież
bu dżet izby na rok 2019 a tak że uchwa -
lo no zmia ny w re gu la mi nie nada wa nia
Od zna ki Ho no ro wej PIIB.

Wrę czo no Zło te i Srebr ne Od zna ki
Ho no ro we PIIB. Zło te Od zna ki PIIB
otrzy ma li Zyg munt Mey er (ZA PO IIB)
i Ma rian Zdu nek (WA MO IIB), a Srebr -

XVIII Krajowy Zjazd PIIB, delegaci DOIIB
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ne Od zna ki PIIB: Iwo na Wa rzy bok
(PDKO IIB) i Je rzy Wit czak (WKPO IIB).

Da nu ta Ga węc ka, prze wod ni czą ca
ze spo łu do spraw prze bu do wy i mo der -

ni za cji bu dyn ku prze zna czo ne go na sie -
dzi bę PIIB, za po zna ła uczest ni ków zjaz -
du z po stę pa mi prac bu dow la nych przy
ul. Ku jaw skiej 1. Po in for mo wa ła, że bu -

do wa do bie ga już koń ca i sa mo rząd
cze ka sze reg prac zwią za nych z prze ję -
ciem obiek tu i je go za sie dle niem.
Wystą pie nie to by ło czę ścią spra woz da -
nia Kra jo wej Ra dy PIIB.

Dru gie go dnia ob rad de le ga ci za po -
zna li się z wnio ska mi zgło szo ny mi pod -
czas XVIII Zjaz du oraz prze sła ny mi
przez po szcze gól ne zjaz dy okrę go we.
Wnio ski przy ję te przez zjazd bę dą pro -
ce do wa ne przez od po wied nie or ga ny
izby. De le ga ci przy ję li rów nież Sta no -
wisko XVIII Kra jo we go Zjaz du Spra -
woz daw cze go PIIB w spra wie pro jek to -
wa nych zmian usta wy o sa mo rzą dach
za wo do wych ar chi tek tów oraz in ży nie -
rów bu dow nic twa i usta wy Pra wo bu -
dow la ne.

Agniesz ka Śro dek

Obrady XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
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6 kwietnia – XVIII Okręgowy Zjazd DOIIB
11 kwietnia – szkolenie dla członków DOIIB: „Ustawa 

o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych – SPECUSTAWA – jako 
podstawa prawna regulująca inwestycje 
drogowe, zakres przedmiotowy, ustalenie 
lokalizacji” oraz „Kontrole okresowe stanu 
technicznego obiektów budowlanych 
w świetle prawa budowlanego” (Głogów)

12 kwietnia – szkolenie dla członków DOIIB: „Ustawa 
o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych – SPECUSTAWA – jako 
podstawa prawna regulująca inwestycje 
drogowe, zakres przedmiotowy, ustalenie 
lokalizacji” oraz „Kontrole okresowe stanu 
technicznego obiektów budowlanych 
w świetle prawa budowlanego” 
(Bolesławiec)

13 kwietnia – udział przedstawiciela Prezydium Rady 
DOIIB (Anita Fokczyńska) 
w IX Międzynarodowej Konferencji 
Kwietniowej PUNO (Londyn)

25 kwietnia – posiedzenie Prezydium Okręgowej 
Rady DOIIB

10–11 maja – spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
dla członków DOIIB z obwodu 
ząbkowickiego, dzierżoniowskiego 
i kłodzkiego zorganizowane przez 
delegatów na Zjazd DOIIB 
(Kudowa Zdrój)

11 maja – udział przedstawiciela Prezydium 
Okręgowej Rady DOIIB (Anita 
Fokczyńska) w obchodach 100-lecia SEP
organizowanych przez Oddział SEP 
we Wrocławiu

17 maja – początek wiosennej sesji egzaminacyjnej
2019 na uprawnienia budowlane

23 maja – posiedzenie Okręgowej Rady DOIIB
5 czerwca – szkolenie dla członków DOIIB: 

„Nowoczesne technologie 
w budownictwie komunikacyjnym 
i hydrotechnicznym” (Wrocław)

6 czerwca – szkolenie dla członków DOIIB: 
„Nowoczesne technologie 
w budownictwie komunikacyjnym 
i hydrotechnicznym” (Legnica)

INFORMACJE O INNYCH PRZYGOTOWYWANYCH KONFERENCJACH I SZKOLENIACH SĄ 
PODAWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ DOIIB (www.dos.piib.org.pl)

Kalendarium kwiecień – październik 2019
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6 czerwca – posiedzenie Prezydium Okręgowej 
Rady DOIIB

10 czerwca – szkolenie dla członków DOIIB: 
„Dokumentacja geotechniczna 
i geologiczno-inżynierska w budownictwie 
drogowym i ogólnym. Aktualne 
wymagania prawne, odpowiedzialność 
stron, zmiany i komentarze” (Legnica)

11 czerwca – szkolenie dla członków DOIIB: 
„Dokumentacja geotechniczna 
i geologiczno-inżynierska w budownictwie 
drogowym i ogólnym. Aktualne 
wymagania prawne, odpowiedzialność 
stron, zmiany i komentarze” (Wrocław)

12 czerwca – szkolenie dla członków DOIIB: 
„Dokumentacja geotechniczna 
i geologiczno-inżynierska w budownictwie 
drogowym i ogólnym. Aktualne 
wymagania prawne, odpowiedzialność 
stron, zmiany i komentarze” (Wałbrzych)

13 czerwca – szkolenie dla członków DOIIB: 
„Dokumentacja geotechniczna 
i geologiczno-inżynierska w budownictwie
drogowym i ogólnym. Aktualne 

wymagania prawne, odpowiedzialność 
stron, zmiany i komentarze” (Jelenia 
Góra)

18 czerwca – zakończenie wiosennej sesji 
egzaminacyjnej 2019 na uprawnienia 
budowlane

20 czerwca – wycieczka techniczna dla członków DOIIB 
do podnośni statków Niederfinow 
(Niemcy)

22 czerwca – wycieczka techniczna dla członków 
DOIIB, rejs statkiem po Wrocławskim 
Węźle Wodnym

28–29 czerwca – udział delegatów DOIIB w XVIII Krajowym
Zjeździe Sprawozdawczym PIIB 
(Warszawa)

5 lipca – spotkanie członków Prezydium 
Okręgowej Rady DOIIB 
z przedstawicielami Brandenburskiej Izby
Inżynierów (Cottbus)

9 lipca – uroczystość wręczenia uprawnień 
budowlanych wiosennej sesji 
egzaminacyjnej 2019

13 września – Gala Inżynierska DOIIB
4–5 października – Forum Inżynierskie 2019 (Polanica Zdrój)

Polska Izba Inżynierów Budownictwa w liczbach
Opracowano na podstawie materiałów prasowych PIIB z 29 czerwca 2019 roku. Dane liczbowe z końca 2018 roku

Struktura  PIIB
16 izb okręgowych;
42 placówki terenowe w 13 izbach okręgowych;
17 283 liczy Mazowiecka OIIB, największa w PIIB, kolejne są
Śląska OIIB licząca 12 789 członków i Małopolska OIIB do której
należy 11 506 osób;
2 634 osoby należą do Opolskiej OIIB, najmniejszej z izb.

Członkowie  PIIB
117 222 członków liczy PIIB;
12% członków PIIB stanowią kobiety;
6 489 nowych członków przyjęto do PIIB w 2018 roku;
55,49% osób nowo przyjętych ma 35 lub mniej niż 35 lat;
72,95% członków PIIB ma wyższe wykształcenie; 25,84 %
stanowią technicy i 1,22% majstrowie;
61 932 członków PIIB reprezentuje budownictwo ogólne (52,83%),
drugie miejsce zajmują instalacje sanitarne z 22 305 członkami
(19,03%), trzecie są instalacje elektryczne liczące 17 189 osób
(14,66%), kolejno – budownictwo drogowe 8 839 osób (7,54%),
budownictwo mostowe 2 420 osób (2,06%), budownictwo

kolejowe 1 897 osób (1,62%), budownictwo wodne i melio -
racyjne 1 458 osób (1,24%), budownictwo telekomunikacyjne
1 030 osób (0,88%), budownictwo hydrotechniczne 133 oso -
by (0,11%).
19 osób (0,02%) liczy najmniejsza grupa reprezentująca
budownictwo wyburzeniowe.

Podnoszenie  kwalifikacji  zawodowych
34 139 osób (29,1%) skorzystało ze szkoleń gwarantowanych
przez izbę;
2,09 godz. poświęcił na szkolenie statystyczny członek PIIB;
23 232 osoby (19,82%) skorzystały z bezpłatnego dostępu
do elektronicznej bazy norm PKN na stronie internetowej PIIB;

Przestrzeganie  zasad  etyki  zawodowej
514 spraw wpłynęło w 2018 roku do okręgowych rzeczników
odpowiedzialności zawodowej, 466 spraw dotyczyło odpowie -
dzialnośći zawodowej, 50 odpowiedzialności dyscyplinarnej,
18 pozostawało poza kompetencjami izby.

Opracowała AŚ
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Sek tor bu dow la ny jest za li cza ny
do szcze gól nych pod wzglę dem za -
gro żeń wy pad ko wych oraz jest jed -
nym z naj bar dziej nie bez piecz nych
pod wzglę dem wskaź ni ków cięż ko ści
oraz czę sto tli wo ści wy stę po wa nia
wy pad ków.

Jesz cze na po cząt ku 2000 ro ku
ha słem pre wen cyj nym Pań stwo wej
In spek cji Pra cy by ło ha sło mó wią ce
o tym, że na bu do wach w Pol sce śred -
nio co trzy dni gi nie czło wiek. Z ro ku
na rok stan bez pie czeń stwa pra cy
na pol skich bu do wach ule gał po pra -
wie, cze go wy ra zem są spa da ją ce
wskaź ni ki wy pad ko wo ści.

W 2017 ro ku na Pol skich bu do wach
śmierć po nio sło 79 osób, 199 do zna ło
cięż kie go uszko dze nia cia ła. W 2018  ro -
ku śmierć po nio sło 66 osób, a 150 do -
zna ło cięż kie go uszko dze nia cia ła1. 

Na dol no ślą skich bu do wach wskaź -
ni ki wy pad ko we przed sta wia ją się
na stę pu ją co2 (ilu stra cja obok).

Nie ste ty w okre sie od 1 stycz nia
do 31 lip ca 2019 ro ku od no to wa no
na dol no ślą skich bu do wach zde cy do -
wa ny wzrost ilo ści za ist nia łych wy pad -
ków przy pra cy, głów nie ze skut kiem
śmier tel nym. W opi sa nym okre sie od -
no to wa no za ist nie nie 13 wy pad ków,
w któ rych 13 pra cow ni ków po nio sło
śmierć oraz 16 wy pad ków ze skut kiem
cięż kie go uszko dze nia cia ła. Na uwa -
gę za słu gu je fakt, że wśród 13 ofiar
śmier tel nych jest 7 ob co kra jow ców
(5 oby wa te li Ukra iny oraz 2 oby wa te li
Ko rei Po łu dnio wej).

Głów ny mi przy czy na mi za ist nie nia
wy pad ków, usta lo ny mi przez in spek -
torów pra cy ba da ją cych oko licz ności
oraz przy czy ny ich po wsta nia by ły:

– po śpiech i lek ce wa że nie 
za gro żeń,

– nie wła ści wa or ga ni za cja pra cy,
– to le ro wa nie przez nad zór 

od stępstw od za sad bhp,
– pro wa dze nie ro bót bez lub 

nie zgod nie z IBWR (in struk cją 
bez piecz ne go wy ko ny wa nia 
ro bót),

– brak nie zbęd nych za bez pie czeń,
– nie uży wa nie środ ków ochro ny 

in dy wi du al nej,
– brak lub nie wła ści wa oce na 

ry zy ka za wo do we go,
– ni ska świa do mość za gro że nia,
– nie wła ści we przy go to wa nie

pra cow ni ków do wy ko ny wa nia 
prac na bu do wie.

Pod sta wo wym ak tem praw nym,
de fi niu ją cym oso by od po wie dzial ne
za bez pie czeń stwa pra cy za trud nio -
nych, jest usta wa Ko deks Pra cy3.

Zgod nie z art. 283 §1 tej usta wy, kto
bę dąc od po wie dzial nym za stan bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy al bo kie ru -

jąc pra cow ni ka mi lub in ny mi oso ba mi
fi zycz ny mi nie prze strze ga prze pi -
sów lub za sad bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy, pod le ga ka rze grzyw ny
od 1000 zł do 30 000 zł.

Od po wie dzial ność osób za stan bhp
zo sta ła okre ślo na w po szcze gól nych
ar ty ku łach usta wy Ko deks Pra cy: 
– Art. 207. § 1. Pra co daw ca po no si
od po wie dzial ność za stan bez pie -
czeństwa i hi gie ny pra cy w za kła dzie
pra cy. Nie mniej na le ży zwró cić uwa gę
na fakt, iż na za kres od po wie dzial -
ności pra co daw cy nie wpły wa ją obo -
wiąz ki pra cow ni ków w dzie dzi nie bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy oraz po -
wie rze nie wy ko ny wa nia za dań służ -
by bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
spe  c ja li stom spo za za kła du pra cy. Ta -
ki sam po gląd zo stał wy ra żo ny w art. 5
Dy rek ty wy Ra dy z dnia 12 czerw ca
1989 ro ku4 oraz icz nych wy ro kach Są -
dów w tym za kre sie, np. IIIA Pa 20/125.
– Art. 212. Oso ba kie ru ją ca pra cow ni -
ka mi jest obo wią za na: 

BUDOWNICTWO  JAKO  SEKTOR  GOSPODARKI
NARODOWEJ  O  SZCZEGÓLNYM  ZAGROŻENIU
WYPADKOWYM

Wypadki na dolnośląskich budowach w latach 2013–2018
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1. or ga ni zo wać sta no wi ska pra cy 
zgod nie z prze pi sa mi i za sa da mi 
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy,

2. dbać o spraw ność środ ków 
ochro ny in dy wi du al nej oraz 
ich sto so wa nie zgod nie 
z prze zna cze niem,

3. or ga ni zo wać, przy go to wy wać 
i pro wa dzić pra ce, uwzględ nia jąc 
za bez pie cze nie pra cow ni ków 
przed wy pad ka mi przy pra cy, 
cho ro ba mi za wo do wy mi i in ny mi 
cho ro ba mi zwią za ny mi 
z wa run ka mi śro do wi ska pra cy,

4. dbać o bez piecz ny i hi gie nicz ny 
stan po miesz czeń pra cy 
i wy po sa że nia tech nicz ne go, 
a tak że o spraw ność środ ków 
ochro ny zbio ro wej i ich sto so wa nie 
zgod nie z prze zna cze niem,

5. eg ze kwo wać prze strze ga nie 
przez pra cow ni ków prze pi sów 
i za sad bez pie czeń stwa 
i hi gie ny pra cy,

6. za pew niać wy ko na nie za le ceń 
le ka rza spra wu ją ce go opie kę 
zdro wot ną nad pra cow ni ka mi.

Tak więc, każ dy kie ru ją cy pra cą in -
nych osób, po no si od po wie dzial ność
za ich bez pie czeń stwo i zo sta ły dla
nie go okre ślo ne prze pi sa mi pra wa
kon kret ne obo wiąz ki w tym za kre sie. 

Sam fakt peł nie nia przez oso by kie -
ru ją ce pra cow ni ka mi funk cji kie row -
niczych wo bec pra cow ni ków czy ni
te oso by pod mio ta mi obo wiąz ków wy -
mie nio nych w art. 212 Ko dek su Pra cy.
Stąd też pra cow nik, któ re mu po wie -
rzo no kie ro wa nie pra cą in nych, z sa -
mej isto ty spra wo wa nej funk cji jest zo -
bo wią za ny do sta łe go czu wa nia nad
tym, aby pra ca pod le głych mu pra -
cow ni ków prze bie ga ła zgod nie z prze -
pi sa mi i za sa da mi bhp. Po gląd ten wy -
ra ził Sąd Naj wyż szy wy ro kiem z dnia
19 lu te go 2013 ro ku6. Zgod nie z uza -
sad nie niem te go wy ro ku, Sąd Naj wyż -
szy orzekł: „Dla ob ję cia funk cji kie row -
ni ka, maj stra, bry ga dzi sty czy in nej
oso by kie ru ją cej pra cow ni ka mi, obo -

wiąz ka mi w sfe rze bhp w ro zu mie niu
te go prze pi su, nie jest ko niecz na żad -
na wy jąt ko wa for ma, w szcze gól no ści
obo wiąz ki te nie mu szą sta no wić tre ści
umo wy o pra cę lub in ne go źró dła sto -
sun ku pra cy, na pod sta wie któ re go
oso ba kie ru ją ca pra cow ni ka mi jest za -
trud nio na, nie mu szą tak że być włą -
czo ne do za kre su czyn no ści. Sam fakt
peł nie nia wo bec pra cow ni ków funk cji
kie row ni czych czy ni te oso by, ja ko
oso by kie ru ją ce pra cow ni ka mi, pod -
mio ta mi obo wiąz ków wy mie nio nych
w art. 212 k.p. Stąd też pra cow nik,
któ re mu po wie rzo no kie ro wa nie pra cą
in nych, z sa mej isto ty spra wo wa nej
funk cji jest zo bo wią za ny do sta łe go
czu wa nia nad tym, aby pra ca pod le g -
łych mu pra cow ni ków prze bie ga ła
zgod nie z prze pi sa mi lub za sa da mi
bhp”.

W 2018 ro ku na Dol nym Ślą sku,
a więc na te re nie dzia ła nia Okrę go -
wego In spek to ra tu Pra cy we Wro cła -

wiu in spek to rzy pra cy prze pro wa dzi li
712 kon tro li, w wy ni ku któ rych wy da -
no łącz nie 2600 de cy zji na ka zo wych,
w tym 667 de cy zji z uwa gi na wy stę po -
wa nie bez po śred nich za gro żeń dla
zdro wia i ży cia ludz kie go, 336 pra cow -
ni ków skie ro wa no do in nych ro bót,
w 1479 przy pad kach wy da no de cy zje
wy ma ga ją ce nada nia im ry go ru na tych -
mia sto wej wy ko nal no ści7. Tak więc
śred nio na jed ną kon tro lo wa ną bu do -
wę wy da wa no 3 de cy zje do ty czą ce
usu nię cia bez po śred nich za gro żeń
dla zdro wia i ży cia ludz kie go.

Ana li za sta nu bhp na bu do wach Unii
Eu ro pej skiej, bę dą ca pod sta wą stwo -
rze nia Dy rek ty wy Ra dy 92/57/EW G8

z dnia 24 czerw ca 1992 ro ku w spra -
wie wdro że nia mi ni mal nych wy ma -
gań bez pie czeń stwa i ochro ny zdro -
wia na tym cza so wych lub ru cho mych
bu do wach, głów nym po wo dem złe go
sta nu bez pie czeń stwa i ochro ny zdro -
wia na bu do wach uzna ła nie wła ści wą
or ga ni za cję i ko or dy na cję prac. Szcze -
gól ną uwa gę Dy rek ty wa zwra ca

na wła ści wą or ga ni za cję pro ce su bu -
dow la ne go i ro lę in we sto ra w tym za -
kre sie.

Bio rąc pod uwa gę stan bez pie czeń-
stwa na bu do wach w Pol sce, Okrę go -
wy In spek to rat Pra cy we Wro cła wiu
pla nu je prze pro wa dzić we wrze śniu
2019r. cykl bez płat nych szko leń dla
wszyst kich za in te re so wa nych tą te ma -
ty ką. Bliż sze in for ma cje na ten te mat
moż na zna leźć na stro nie in ter ne to -
wej OIP we Wro cła wiu www.wroc -
law.pip.gov.pl.

Ja ro sław Gło wac ki
Nad in spek tor Pra cy

Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy
we Wro cła wiu

PRZY PI SY
1 Da ne wła sne Pań stwo wej In spek cji Pra cy,

nie pu bli ko wa ne.
2 Da ne wła sne Okrę go we go In spek to ra tu

Pra cy we Wro cła wiu, nie pu bli ko wa ne.
3 Usta wa z dnia 26 czerw ca 1974 r. Ko deks

Pra cy (Dz.U. 2018.917 t.j. z dnia

2018.05.16).
4 Dy rek ty wa Ra dy z dnia 12 czerw ca 1989 r.

w spra wie wpro wa dze nia środ ków 

ma ją cych na ce lu ulep sze nie wa run ków

BHP pra cow ni ków pod czas pra cy 

(89/391 EWG).
5 Wy rok Są du Ape la cyj ne go w Po zna niu 

– III Wy dział Pra cy i Ubez pie czeń 

Spo łecz nych z dnia 26 mar ca 2013 r. 

(III APa 20/12).
6 Wy rok Są du Naj wyż sze go z dnia 

19 lu te go 2013 r. (IV KK 216/12).
7 Da ne wła sne Okrę go we go In spek to ra tu

Pra cy we Wro cła wiu, nie pu bli ko wa ne.
8 Dy rek ty wa Ra dy 92/57/EWG z dnia 

24 czerw ca 1992 r. w spra wie wdro że nia

mi ni mal nych wy ma gań bez pie czeń stwa

i ochro ny zdro wia na tym cza so wych 

lub ru cho mych bu do wach (ósma 

szcze gó ło wa dy rek ty wa w ro zu mie niu 

art. 16 ust. 1 dy rek ty wy 89/391/EWG) 

(Dz. Urz. WE L 245 z 26.08.1992, str. 6;

Dz. Urz. UE Pol skie wy da nie spe cjal ne,

rozdz. 5, t. 2, str. 71).
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Wiem, że na po cząt ku lip ca w Cot t -
bus spo tka li się przed sta wi cie le
naszej izby z przed sta wi cie la mi
izby bran den bur skiej i że uczest ni -
czy łaś w tym spo tka niu. Cze go ono
do ty czy ło?
Spo tka nie od by ło się 5 lip ca. Od by -

ło się z ini cja ty wy stro ny nie miec kiej.
W Niem czech dra ma tycz nie bra ku je
mło dych in ży nie rów. Bar dzo zła jest sy -
tu acja je śli cho dzi o in ży nie rów bu dow -
nic twa, pra wie w ogó le nie ma in ży -
nierów sa ni tar nych, a elek try cy są rzad -
ko ścią. Bran den bur ska Izba In ży nie -
rów z któ rą współ pra cu je my zgło si ła się
do nas o po moc. Nie ma ją kon ty nu ato -
rów swo jej pra cy, nie ma osób, któ re
przej mą ich dzia łal ność. Dla te go chcie -
li by pol skich mło dych in ży nie rów za chę -
cić do pra cy w Niem czech.

Skąd te bra ki? Czy mło dzież
w Niem czech nie chce stu dio wać
na uczel niach tech nicz nych?
Tak, to jest pro blem tych tak zwa -

nych państw do bro by tu. Tam mło dzi lu -
dzie nie chcą się uczyć. Nie chcą koń -
czyć trud nych stu diów i póź niej przy stę -

po wać do cięż kiej, od po wie dzial nej
pra cy. I to jest szczę ście na sze go kra ju,
że mło dzież chce się uczyć. Na praw dę
trze ba ce nić i wspo ma gać mło dych in ży -
nie rów za to, że chcie li...

Wróć my jed nak do spo tka nia w Cot t -
bus. To by ło spo tka nie pre zy diów. Pre -
zydium izby bran den bur skiej spo tka ło
się z pre zy dium izby dol no ślą skiej i roz -
ma wia li śmy głów nie o tym jak zak ty -
wizować pol skich mło dych in ży nie rów
do pra cy za gra ni cą.

Co zo sta ło usta lo ne?
Stro na nie miec ka prze ka że na na sze

uczel nie pro po zy cje pro gra mu wy jaz -
dów na prak ty ki za gra nicz ne. Od by wa -
łoby się to w ra mach pro gra mu unij ne -
go Era smus+. Uwa żam, że to cie ka wa
spra wa. Do brze jest po ka zać mło dym
już na po cząt ku ich dro gi za wo do wej,
jak wy glą da pra ca w in nym kra ju. Tym
bar dziej, że na pro gram są pie nią -
dze z Unii. Dla cze go z nich nie sko -
rzystać?

Te raz by ło po wie dzia ne o stu den -
tach, a mło dzi in ży nie ro wie?
Dla mło dych in ży nie rów bę dą ogło -

sze nia o pra cy za gra ni cą. Bę dzie my
je umiesz czać w spe cjal nej za kład ce
na stro nie in ter ne to wej na szej izby. Izba
bran den bur ska ma nam do star czyć wy -
kaz firm, któ re po szu ku ją pra cow ni -
ków. Do dam jesz cze, że ogło sze nia
będą w ję zy ku kra ju, któ ry po szu ku je
pra cow ni ków, czy li o pra cy w Niem czech
po nie miec ku, o pra cy w Wiel kiej Bry -
tanii po an giel sku i tak da lej.

Kie dy to się za cznie? Jesz cze nie
wi dzia łam ogło sze nia po nie -
miecku.
To ma się już za cząć, ale te raz są wa -

ka cje i wszyst ko się od wle ka. Przy pusz -
czam, że to ru szy po wa ka cjach.

A czy to jest do bry po mysł tak
od ra zu wy sy łać mło dych lu dzi
za gra ni cę? Mo że jed nak pierw sze
szli fy po win ni zdo by wać w kra ju?
Nie chcę zo stać źle zro zu mia na. Pro -

szę nie trak to wać mo ich wy po wie dzi ja -
ko „wy sy ła nie in ży nie rów za gra ni cę”,
mam na my śli coś in ne go. Cho dzi
mi o roz wój za wo do wy. In ży nie ro wie,
szcze gól nie mło dzi, za gra ni cą zdo bę -
dą in ne do świad cze nia niż w Pol sce.
Mo że lep sze, mo że gor sze. In ne. Zo ba -
czą jak w in nych kra jach pa trzy się
na bu dow nic two. Po zna ją no we tech -

nolo gie. To wszyst ko jest roz wo jem.
Nie moż na też za po mi nać o za rob kach.
W Niem czech pła ce są du żo wyż sze.
Do brze, jak mło dzi lu dzie do brze za ra -
bia ją, ce nią wte dy sie bie i swój za wód.
Ła twiej też im jest za czy nać do ro słe
życie. W Pol sce za rob ki mło dych in ży -
nie rów nie są wy so kie, by wa, że ka sjer
w su per mar ke cie za ra bia le piej.

No i jesz cze jed na waż na spra wa
– ję zy ki ob ce. Po wiem, że z ubo le wa -
niem pa trzę na zna jo mość ję zy ków ob -
cych wśród na szych oby wa te li. Zna
je nie wiel ki od se tek, mo że tyl ko mło dzi.
Nie mó wię o ję zy ku nie miec kim, mó wię
już tyl ko o an giel skim, któ ry jest ję zy -
kiem pod sta wo wym. Bez je go zna jo -
mości nie do sta nie się pra cy w za gra -
nicz nej fir mie. Po trzeb ny jest tak że
do pod no sze nia kwa li fi ka cji za wo do -
wych, li te ra tu ra fa cho wa jest przede
wszyst kim po an giel sku. Chcia ła bym
zaape lo wać do mło dych i nie tyl ko,
żeby uczy li się ję zy ków. To jest na praw -
dę w tej chwi li pod sta wa by tu. In ży nier,
który zna ję zy ki bę dzie miał rów nież
w Pol sce do sko na łą pra cę, bo wcho -
dzą do nas róż ne kon cer ny i wśród nich
są i ta kie, w któ rych na na ra dach roz ma -

CZY  WARTO  PRACOWAĆ  ZA  GRANICĄ
Rozmowa z mgr inż. Anitą Fokczyńską wchodzącą w skład Prezydium Rady DOIIB

i uczestniczącą w pracach Zespołu do spraw współpracy z zagranicą DOIIB oraz w pracach

Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Członków DOIIB.
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wia się w ję zy ku ob cym. Je że li się zna
ten ję zyk, to jest się wte dy na zu peł nie
in nej po zy cji. Do dam tyl ko, że w DO IIB
ma my uchwa łę nr 99/R/2018 z dnia
21 czerw ca 2018 ro ku w spra wie po -
woła nia Ko mi sji Usta wicz ne go Do sko -
na le nia Człon ków DO IIB oraz re gu la -
min tej ko mi sji, któ ry mó wi o for mach
do fi nan so wa nia rów nież na uki ję zy ków
ob cych. 

Pod czas spo tka nia w Cot t bus by ła
też mo wa o ro bie niu w Pol sce do ku men -
ta cji pro jek to wej dla firm nie miec kich.
Tym Niem cy są tak że za in te re so wa ni.
Z tym, że mo im zda niem ro bie nie nie -
miec kiej do ku men ta cji pro jek to wej bez
wcze śniej szej prak ty ki w Niem czech
nie ma sen su. Trze ba wcze śniej po -
znać ich mo del pra cy i obo wią zu ją ce fa -
zy projek to wa nia. Bez tej wie dzy jest
to trud ne do wy ko na nia.

My ślę, że znasz za sa dy pra cy obo -
wią zu ją ce w Niem czech, bo z te go
co wiem już od kil ku lat na le żysz
do Ber liń skiej Izby In ży nie rów.
Tak, na le żę od 2015 ro ku. Za li czam

się do tak zwa nych „fre iwil li ge Mit glie -
der”, czy li do bro wol nych człon ków. Izby
nie miec kie dzia ła ją na in nych za sa dach
niż na sze. Są tam człon ko wie do bro -
wolni i oso by, któ re ma ją obo wią zek na -
le że nia do izby – pro jek tan ci, spraw dza -
ją cy, rze czo znaw cy. Do peł nie nia tych
funk cji trze ba od być prak ty kę na te re nie
Nie miec, nie któ re wią żą się tak że z eg -
za mi nem. Do nie miec kiej izby in ży nie -
rów mo że na le żeć każ dy kto po sia da
dy plom ukoń cze nia wyż szej uczel ni
tech nicz nej. 

Chy ba po trzeb ne jest coś jesz cze,
nie tyl ko dy plom.
Są dwa mo de le przy na leż no ści do izby.

Moż na na le żeć na za sa dzie trans gra -
nicz nej, czy li przy jeż dża się na kon trakt
i ro bi ja kiś kon kret ny pro jekt. To jest
pierw szy mo del. Dru gi mo del to za pi sa -
nie się na sta łe, do te go trze ba być za -
mel do wa nym w Niem czech. Za sa dy
te do ty czą wszyst kich oby wa te li Unii
Eu ro pej skiej. Dy plom, czy li kwa li fi ka -
cje za wo do we uzna wa ne są na pod -

stawie Dy rek ty wy Unii Eu ro pej skiej
2005/36/WE. To tak że do ty czy wszyst -
kich oby wa te li Unii.

W Niem czech wszyst kie eta py pro jek -
to wa nie są bar dzo do kład nie opi sa ne.
Są prze pi sy mó wią ce w ja kiej fa zie jest
pro jekt i ile na le ży za ten pro jekt za -
płacić. Uła twia to ży cie pro jek tan tom
i in we sto rom, każ dy wie co ma ro bić
i na ja kim eta pie pro jek to wa nia się znaj -
du je. Prze pi sy te są zna ne ja ko HO AI
(Ho no ra rord nug fur Ar chi tek ten und In -
ge nieu re). Prze ciw na im jest Unia Eu ro -
pej ska, we dług któ rej to na ru sze nie
wol no ści go spo dar czej. Nie miec cy in ży -
nie ro wie jed nak nie ustę pu ją, uwa ża ją
że ob ni że niu ule gnie ich pre stiż, gdy
nie bę dzie wia do mo w ja kich ce nach
moż na pro jek to wać. W Niem czech in -
żynie ro wie kon struk to rzy są bar dzo sza -
no wa ni, szcze gól nie wy so ką po zy cję
spo łecz ną i fi nan so wą ma sta tyk, któ ry
od po wia da za bez pie czeń stwo kon -
strukcji.

Pol scy in ży nie ro wie są w Niem czech
ce nie ni za wie dzę, kre atyw ność, umie jęt -
ność roz wią zy wa nia pro ble mów. Ce nio -
na jest na sza pra co wi tość. Zo sta li śmy
tam za uwa że ni i do ce nie ni. In ży nie ro -
wie, szcze gól nie mło dzi, bez pro ble mu
znaj dą tam pra cę. Na bio rą do świad cze -
nia i bę dą mo gli kon ty nu ować pra cę
po po wro cie do Pol ski.

Ca ły czas mó wi my o pro jek to wa -
niu, a jak jest z pra cą na bu do wie?
Tu spra wa wy glą da ina czej. Wie le

pol skich firm ma kon trak ty na pra cę
w Niem czech i zna jąc ję zyk bez pro ble -
mu moż na do stać w nich pra cę i wy je -
chać. Moż na oczy wi ście pró bo wać za -
trud nić się tam na bu do wie, ale wy god -
niej i pro ściej jest przez pol ską fir mę.
Pol skich firm, któ re bu du ją w Niem -
czech jest bar dzo du żo. Do dam jesz -
cze, że w Niem czech prze cięt ny in ży -
nier na bu do wie za ra bia wię cej niż prze -
cięt ny pro jek tant.

Te raz zmie ni my tro chę te mat, ale
w dal szym cią gu bę dzie o pra cy
za gra ni cą. Wiem, że wio sną te go
ro ku re pre zen to wa łaś DO IIB w Wiel -

kiej Bry ta nii, by łaś na kon fe ren cji
po świę co nej wkła do wi pol skich in -
ży nie rów w roz wój bry tyj skiej my śli
tech nicz nej.
Tak, 13 kwiet nia by łam w Lon dy nie

na kon fe ren cji: „Po la cy two rzą cy no wo -
cze sną Wiel ką Bry ta nię – wkład pol skich
in ży nie rów w roz wój bry tyj skiej my śli
tech nicz nej na prze strze ni ostat nie go
stu le cia”. Kon fe ren cję zor ga ni zo wał
PU NO, czy li Pol ski Uni wer sy tet na Ob -
czyź nie. Jed ną z pre le gen tek na tej kon -
fe ren cji by ła na sza ko le żan ka z DO IIB,
mgr inż. Te re sa Bi liń ska. Po II woj nie
świa to wej zna la zło się w An glii bar -
dzo wie lu Po la ków. Ten uni wer sy tet
powstał, że by umoż li wić im zdo by wa -
nie wy kształ ce nia. Jak wi dać funk cjo -
nuje do dziś.

Pra ca in ży nie ra bu dow nic twa w Wiel -
kiej Bry ta nii wy glą da ina czej niż w Niem -
czech. Niem cy ob ra ca ją się na ryn ku
eu ro pej skim, a Wiel ka Bry ta nia pro jek tu -
je dla ca łe go świa ta. Je że li chce się pro -
jek to wać dla świa ta to trze ba pro jek to -
wać w Wiel kiej Bry ta nii. Tam rów nież
je ste śmy ce nie ni, ale to jest trud niej -
szy ry nek ze wzglę du na du żą kon ku -
rencję in ży nie rów z daw nych ko lo nii
brytyj skich, zwłasz cza z In dii i Pa ki sta nu.
Za rob ki są tam wyż sze niż w Niem -
czech, ale też są wyż sze kosz ty utrzy -
ma nia.

W Wiel kiej Bry ta nii, po dob nie jak
w Niem czech, przy pro jek to wa niu obo -
wią zu ją do kład nie opi sa ne pro ce du ry.
Ten zbiór prze pi sów zna ny jest ja ko
RI BA. Jest to skrót na zwy Roy al In sti tute
of Bri tish Ar chi tects (Kró lew ski In sty tut
Ar chi tek tów Bry tyj skich), in sty tu cji, któ ra
te prze pi sy wy pra co wa ła. Pra cę za czę -
to w cza sach, gdy Wiel ka Bry ta nia by ła
im pe rium ko lo nial nym i przez wie le lat
stwo rzo no coś, co do sko na le spraw dza
się w pro jek to wa niu. Za war tość pro jek tu
w każ dej fa zie pra cy jest bar dzo szcze -
gó ło wo okre ślo na i my ślę, że mo gli -
byśmy się od Bry tyj czy ków bar dzo
wie lu rze czy na uczyć. Wiel ka Bry ta nia
za wsze w pro jek to wa niu wy prze dza
Eu ro pę. Weź my na przy kład BIM. Oni
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już w tym pro jek tu ją, ma ją opra co wa ne
pro ce du ry, a my do pie ro pa trzy my jak
to wszyst ko wy glą da. Gdy się chce
być za wo do wo o krok przed Eu ro pą,
to na pew no war to po pra co wać w An glii.
Do dam jesz cze, że pro ce du ra uzy ski -
wa nia zgo dy na wy ko ny wa nie za wo du
jest w Wiel kiej Bry ta nii du żo bar dziej
skom pli ko wa na niż w Niem czech. No ale
je śli ktoś jest od waż ny, do brze zna ję zyk

i chce zdo być do świad cze nie na ryn -
kach świa to wych, któ re uła twią mu ka rie -
rę w Pol sce, to dla cze go nie.

Dzię ku ję za in te re su ją cą roz mo wę.
Rów nież dzię ku ję. I chcę jesz cze

raz moc no pod kre ślić, że nie mó wię
o emi gra cji za rob ko wej. Je stem prze -
ciw nicz ką emi gra cji za rob ko wej w na -
szym za wo dzie. Mó wię o ak ty wi za cji
mło dych lu dzi, któ rą da im zna jo mość

języ ków ob cych i do świad cze nie za wo -
do we. Moż na miesz kać w Pol sce, w Pol -
sce wy da wać pie nią dze, a pra co wać
w Niem czech. Moż na pra co wać dla
polskich i za gra nicz nych firm w Pol sce.
Je ste śmy Eu ro pej czy ka mi i pra cu je my
w Eu ro pie. Wszy scy je ste śmy oby wa -
tela mi wspól nej Unii Eu ro pej skiej.

Agniesz ka Śro dek

Jest pro blem z ko mu ni ka cją z człon -
ka mi na szej izby. Nie do wszyst kich
do cie ra ją in for ma cje o szko le niach,
im pre zach in te gra cyj nych i istot -
nych dla nas zmia nach w pra wie.
Pan sta ra się to zmie nić.
Sta ram się. I mam na dzie ję, że uda

mi się coś po pra wić. Trze ba so bie jed nak
zda wać spra wę, że do tar cie do mniej wię -

cej 10 ty się cy osób roz pro szo nych po ca -
łym Dol nym Ślą sku nie jest ła twe. Obec nie
w DO IIB ko rzy sta my z trzech ko mu ni ka -
torów: ofi cjal nej stro ny DO IIB, stro ny
DO IIB na Fa ce bo oku i apli ka cji In fo Lock.
Apli kacja jest w tej chwi li w fa zie wdra -
żania.

Pro po nu ję że by śmy omó wi li te
wszyst  kie ko mu ni ka to ry po ko lei.
Za cznij my od „no wo ści”. Co to jest
apli ka cja In fo Lock i jak dzia ła?
In fo Lock to apli ka cja do we wnętrz nej

ko mu ni ka cji po mię dzy człon ka mi DO IIB.
Za kła da my, że prze sy ła ne in for ma cje
będą czy ta ły tyl ko oso by upo waż nio ne.
Nikt spo za DO IIB nie bę dzie miał do nich
do stę pu. Apli ka cje bę dzie my po bie ra li
na swo je smart fo ny i iPho ny ko rzy sta jąc
ze skle pu Go ogle Play lub App Sto re. Po -
bra nie nie łą czy się z żad ny mi opła ta mi. 

In sta la cja apli ka cji jest bar dzo pro sta
[in struk cja in sta lo wa nia apli ka cji na te le fo -
nie na ilu stra cji obok; przyp. AŚ]. Po da je
się swój nu mer te le fo nu i ak cep tu je po li ty -
kę pry wat no ści. Na stęp nie otrzy mu je się
SMS zwrot ny z ko dem we ry fi ka cyj nym.
Wpi su je się ten kod, za twier dza i apli ka cja
jest za in sta lo wa na. Tak to za dzia ła jak po -
da ny nu mer te le fo nu bę dzie w ba zie da -

nych DO IIB. W prze ciw nym wy pad ku in -
sta la cja się nie uda.

Z nu me ra mi te le fo nów i ad re sa mi ma -
ilo wy mi człon ków DO IIB ma my pro blem.
Do DO IIB na le ży oko ło 10 ty się cy osób
i wie le z nich nie po da ło nam swo ich da -
nych kon tak to wych, nie któ re da ne oka -
zują się też nie ak tu al ne. Wie lo krot nie
do człon ków izby wy sy ła no an kie ty z proś -
bą o ak tu ali za cję da nych, nie ste ty czę sto
po zo sta wa ło to bez od ze wu. Gdy by ktoś,
ko go nie ma w na szej ba zie chciał za in -
sta lo wać tę apli ka cję po wi nien te le fo -
nicznie skon tak to wać się z biu rem izby.
Zo sta nie do nie go wy sła ny spe cjal ny for -
mu larz do ty czą cy umoż li wie nia ko rzy sta -
nia z da nych oso bo wych z uwzględ nie -
niem wa run ków RO DO. Do pie ro po za ła -
twie niu tych for mal no ści bę dzie moż na
ko rzy stać z apli ka cji In fo Lock. Po li ty ka
pry wat no ści jest bar dzo waż nym ele men -
tem na szych dzia łań i nie mo że my po -
zyski wać da nych na przy kład w spo sób
gru po wy.

Chcę za zna czyć, że apli ka cję moż na
in sta lo wać tyl ko na smart fo nach, na te le -
fo nach sta rej ge ne ra cji to się nie uda.

Od kie dy bę dzie moż na ko rzy stać
z In fo Loc ka?

LEPSZE  PRZEKAZYWANIE  INFORMACJI
DO  CZŁONKÓW  DOIIB
Rozmowa z mgr inż. Rafałem Zarzyckim, zastępcą przewodniczącego Rady DOIIB, który pracuje

nad udoskonaleniem komunikacji z członkami naszej izby.
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Po sta wi li śmy so bie za cel, że do koń -
ca czerw ca za im por tu je my da ne 5 ty się -
cy osób, czy li po ło wy człon ków na szej
izby. Bę dą w ba zie da nych i dzię ki te mu
od 1 lip ca bę dą mo gli za in sta lo wać so bie
apli ka cję. Apli ka cje za in sta lo wa ła już
połowa de le ga tów na zjazd. Po dej mu je my
też dzia ła nia pro mo cyj ne, na przy kład
na spo tka niach OZC, ich uczest ni cy też
in sta lu ją apli ka cję. Moż na po wie dzieć,
że wdra ża nie tej in sta la cji to no wa tor ska
dzia łal ność. Je ste śmy w DO IIB pio nie ra -
mi w dzia ła niach, któ re le piej zin te gru ją
nasz sa mo rząd, zbli żą do no wo cze snych
tech no lo gii oraz umoż li wią szyb kie prze -
ka  zy wa nie ko mu ni ka tów bar dzo istot nych
dla ca łe go śro do wi ska in ży nie rów bu dow -
nic twa. Mó wię „pio nie ra mi”, bo z te le wi zją
in ter ne to wą też wy szli śmy ja ko pierw si.

To te raz po roz ma wiaj my o stro nie
in ter ne to wej DO IIB. Udo stęp nia nie
na niej in for ma cji to naj po pu lar niej -
szy w tej chwi li spo sób in for mo wa -
nia człon ków DO IIB.
Stro na in ter ne to wa od lat do brze nam

słu ży, to bar dzo istot ny ka nał in for ma -
cyjny dla na szych człon ków. Za no to wa no
na nią już po nad 3 mi lio ny wejść, to du żo.
Ale... Ale stro na w tej for mie funk cjo nu je
już po nad 9 lat i czas po my śleć o ja kichś
zmia nach. No we stro ny in ter ne to we wy -
glą da ją tro chę ina czej. I nie cho dzi mi tu -
taj o wy gląd, tyl ko o no wo cze śniej sze
tech no lo gie. Ła twiej się po nich po ru szać,
są przy jaź niej sze dla smart fo nów. Część
de le ga tów na zjazd zgło si ła uwa gi do tej
stro ny, ja ja ko oso ba zaj mu ją ca się tym
na pew no je prę dzej, czy póź niej uwzględ -
nię. Wy ma ga to na kła dów fi nan so wych.
Bę dę roz ma wiać z Ra dą DO IIB o od świe -
że niu wi ze run ku stro ny i wy go spo da ro -
wa niu na ten cel środ ków fi nan so wych. 

Ma my też od nie daw na swo ją stro nę
na Fa ce bo oku. Czy wzbu dza za in te -
re so wa nie?
Co dzien nie nam przy by wa po lu bień

i co raz wię cej osób nas ob ser wu je. W tej
chwi li pu bli ku je my tam in for ma cje do ty -
czą ce na sze go sa mo rzą du, a w przy -
szło ści mo że bę dzie my prze ka zy wać cie -
ka wost ki od no śnie in ży nie rii bu dow la nej,

lą do wej, hy dro tech nicz nej. Bę dzie tro -
chę wię cej zdjęć. Chcie li by śmy, że by
człon ko wie izby roz po wszech nia li in for -
ma cje po da wa ne na stro nie, prze sy ła li
je zna jo mym i oso bom cho ciaż tro chę
zwią za nym z na szą bran żą.

Ko rzy sta jąc z oka zji chciał bym pro sić
człon ków izby, aby roz po wszech nia li
mię dzy so bą na szą apli ka cję In fo Lock
oraz że by po lu bi li i ob ser wo wa li stro -
nę na Fa ce bo oku. Na szym ce lem jest
to, że by przy naj mniej jed na trze cia człon -
ków DO IIB, czy li oko ło trzech ty się cy
osób, mia ła za in sta lo wa ną apli ka cję i że -
by by ło trzy ty sią ce po lu bień na Fa ce bo -
oku. Bez za an ga żo wa nia człon ków izby
i ca łe go na sze go śro do wi ska te go ce lu

nie uda się osią gnąć. Jesz cze raz ape lu -
ję i pro szę o uzu peł nia nie na szej ba zy
da nych. O udo stęp nia nie nu me rów te le -
fo nów i ad re sów ma ilo wych. Do osób,
któ rych nie ma w ba zie da nych trud niej
do cie ra in for ma cja. Te oso by nie wie dzą
o in te re su ją cych i po trzeb nych szko le -
niach, tra cą moż li wość zdo by cia wie -
dzy. W do bie zmie nia ją cych się ustaw
i prze pi sów, po ja wia ją cych się z dnia
na dzień no wych ma te ria łów i tech no -
logii, trze ba „trzy mać rę kę na pul sie”,
posia da nie ak tu al nej wie dzy jest nie -
zwykle istot ne.

Dzię ku ję za in te re su ją cą roz mo wę.

Agniesz ka Śro dek
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Wio sną te go ro ku w Lon dy nie od by ła
się kon fe ren cja or ga ni zo wa na przez
PU NO, czy li Pol ski Uni wer sy tet na Ob -
czyź nie. Kon fe ren cja no si ła ty tuł: „Po la -
cy two rzą cy no wo cze sną Wiel ką Bry -
tanię  – wkład pol skich in ży nie rów
w roz wój bry tyj skiej my śli tech nicz nej
na prze strze ni ostat nie go stu le cia”.
Pani by ła jed ną z pre le gen tek i wy gło si -
ła wy kład: „In ży nie ria po nad wszel ki mi
gra ni ca mi”. O czym był Pa ni wy kład?
Je stem ab sol went ką Wy dzia łu In ży nie rii

Śro do wi ska Po li tech ni ki Wro cław skiej. Zaj mu -
ję się pro jek to wa niem in sta la cji sa ni tar nych.
Od ośmiu lat pra cu ję na ryn ku bry tyj skim nie
tra cąc kon tak tu z ryn kiem pol skim. Na wy kład
o któ rym Pa ni wspo mnia ła przy by li przed -
stawi cie le DO IIB i na wią za li śmy współ pra cę
ze Sto wa rzy sze niem Tech ni ków Pol skich
w Wiel kiej Bry ta nii (w przy szłym ro ku ob cho -
dzi 80-le cie ist nie nia) li cząc na kon tak ty z pol -
ską emi gra cją. 

W cza sie wy kła du krót ko omó wi łam kil ka
przed się wzięć w któ rych bra łam udział. By ły
to: Lon dyn Ci ty Is land, dwa Ho te le Mar riott
w Ni ge rii, dwie ser we row nie 256MW i 24MW
chło du, bu dy nek EP09 To wer w Du ba ju i sta -
dion Al Bayt 128MW, bu do wa ny w Ka ta rze
na Mi strzo stwa Świa ta w Pił ce Noż nej 2022.
Dla tych obiek tów ro bi łam pro jek ty wen ty la cji

i kli ma ty za cji wpro wa dza jąc no wo cze sne
i ener go osz częd ne tech no lo gie.

Sta dion w Ka ta rze to, jak do tej po ry, naj -
waż niej szy pro jekt w mo im ży ciu za wo do -
wym. Za pro jek to wa ny jest na 70 ty się cy osób.
Do kład nie okre ślo no tem pe ra tu ry w obiek cie.
Na przy kład na bo isku tem pe ra tu ra nie mo gła
prze kra czać 26,7oC na wy so ko ści 1,5m po nad
mu ra wą sta dio nu. A sta dion jest w Ka ta rze,
na Pół wy spie Arab skim, in sta la cje by ły li czo -
ne tam na 48oC. To do pie ro by ło wy zwa nie!
Ale wszyst ko się uda ło. Ro bi li śmy sy mu la cję
Com pu ta tio nal Flu id Dy na mic i udo wod ni li -
śmy, że tem pe ra tu ry są wła ści we już na eta -
pie pro jek tu. Na mu ra wie od 21 do 25oC,
a na try bu nach mak sy mal nie 27oC. Mi strzo -
stwa za trzy la ta, te raz sta dion jest w bu do wie.

Pra co wa łam z in ży nie ra mi z bar dzo wie lu
kra jów. Stąd ty tuł mo je go wy kła du – „In ży nie -
ria po nad wszel ki mi gra ni ca mi”, chcia łam po -
ka zać, że bu dow nic two jest mię dzy na ro do -
we. In ży nie ro wie pra cu ją po nad gra ni ca mi
kra jów i kul tur, po nie waż ma te ma ty ka i fi zy ka
są wszę dzie ta kie sa me.

Po do ba mi się ten ty tuł. Chcia ła bym
właśnie tak za ty tu ło wać nasz wy wiad.
My ślę też, że dal sza część na szej roz -
mowy po win na iść w tym kie run ku
– co zro bić że by na świa to wych ryn kach
by ło wię cej pol skich in ży nie rów. Jak

to się sta ło, że zna la zła się Pa ni w tym
„mię dzy na ro do wym bu dow nic twie”?
Przez wie le lat pra co wa łam w Pol sce.

W pew nym mo men cie ży cie da ło mi ko pa,
ktoś tam nie za pła cił mi za pra cę, po szedł
w gó rę kurs fran ka szwaj car skie go... Zde ner -
wo wa ło mnie to wszyst ko i po sta no wi łam
wyje chać. Po je cha łam do Du bli na. Wy jeż -
dżałam z prze ko na niem, że do brze znam
angiel ski. Po kil ku dniach już wie dzia łam,
że nie znam! Zna la złam pra cę w PM Gro up,
a po ro ku wró ci łam do Pol ski. Pro jek to wa łam
fa bry kę Del la w Ło dzi. By łam tam głów nym
pro jek tan tem in sta la cji i sie ci ze wnętrz nych.
Stwier dzi łam jed nak, że za rob ki w Pol sce
nie wy star czą na re ali za cję ma rze nia o do mu
pod la sem i wró ci łam na Wy spy. Zna la złam
pra cę w Glas gow i Lon dy nie. Był rok 2007.
A po tem się już wszyst ko po to czy ło. Prze -
czyta łam ty sią ce stron prze pi sów, we szłam
w to mię dzy na ro do we to wa rzy stwo i na uczy -
łam się tam po ru szać. Zwe ry fi ko wa łam
też swo ją wie dzę i ja zo sta łam zwe ry fi ko wa -
na. Koń czy łam je den kon trakt, za czy na łam
dru gi.

Tu chcia ła bym zro bić ta ką pry wat ną dy -
gresję. W 2007 ro ku w Glas gow, na ja kiejś
impre zie ze zna jo my mi po wie dzia łam, że mo -
im ma rze niem jest być w su kien ce w tru skaw -
ki na na ra dzie w Du ba ju. Wte dy to wy da wa ło
się nie praw do po dob ne, tak jak lot w ko smos.
No i co? By łam w Du ba ju. W 2015 ro ku od by -
ły się tam na ra dy w spra wie dwóch Ho te li
Mar riott pro jek to wa nych dla Ni ge rii. Ma rze nia
się speł nia ją. Trze ba je mieć. Je śli się to uda -
ło „sła bej ko bie cie”, to uda się każ de mu.

Wra ca jąc jed nak do pra cy na świa to wych
ryn kach. Uwa żam, że za ma ło Po la ków
uczest ni czy w mię dzy na ro do wych pro jek tach.
A mo im zda niem bar dzo do brze, by so bie tam
ra dzi li. Pol scy in ży nie ro wie ma ją wie dzę tech -
nicz ną, umy sły otwar te na no we tech no lo gie.
Mu szą tyl ko po znać prze pi sy i pro ce du ry.
Są świet ny mi fa chow ca mi, tyl ko mu szą w sie -

INŻYNIERIA  PONAD  WSZELKIMI  GRANICAMI
Rozmowa z mgr inż. Teresą Bilińską, pracującą w Londynie i uczestniczącą w projektowaniu

obiektów znanych na całym świecie. Pani Bilińska jest także członkiem Rady DOIIB i uczestniczy

w pracach Zespołu do spraw współpracy z zagranicą DOIIB.

Narada w Dubaju, 2015
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bie uwie rzyć. Ide al nie moż na wy ko rzy stać
wie dzę i do świad cze nie pol skiej emi gra cji.

Trze ba so bie zda wać spra wę z te go, że tam
wszyst ko jest ina czej. Po nad dwa la ta za ję -
ło mi po zby cie się przy wie zio nych z Pol ski
przy zwy cza jeń. To by ło naj trud niej sze wy zwa -
nie. Czę sto po wta rzam, że pol scy in ży nie ro wie
pa trzą na świa to we bu dow nic two przez „dziur -
kę od klu cza”, mó wię też o „pol skiej pia skow -
ni cy”. Wiem co mó wię, sa ma tak pa trzy łam
i już nie chcę do te go wra cać.

Za cznij my od CV. Po win no po da wać
wszyst kie in for ma cje w spo sób skon den so -
wany, bez zbęd nych tre ści, wy punk to wa ne,
bo CV się ska nu je wzro kiem a nie czy ta.
Jak chcą ko goś za trud nić po da ją tak zwa ne
„obo wiąz ki”. Przy naj mniej po ło wa tych obo -
wiąz ków po win na być w CV. In ny jest spo sób
re kru ta cji do pra cy. Wszyst ko od by wa się
przez agen cje re kru ta cyj ne. Kan dy da ci są do -
kład nie spraw dza ni, waż ne są re fe ren cje.
Rynek jest ela stycz ny, a każ dy ma świa do -
mość te go, że mo że być zwol nio ny, al bo sam
mo że zre zy gno wać z pra cy. I nikt nie czu je się
do tknię ty gdy nie prze dłu żą z nim kon trak tu.
To jest nor mal ne.

Naj więk sze róż ni ce są oczy wi ście w spo so -
bie pro jek to wa nia i or ga ni za cji bu do wy. Od by -
wa się to w opar ciu o bry tyj skie lub ame ry kań -
skie prze pi sy i pro ce du ry, na któ rych ba zu je
więk szość du żych in we sty cji na świe cie. Jed -
nym z pod sta wo wych do ku men tów jest DRA
(De sign Risk As ses sment) czy li oce na ry zy ka.
I tam się prze wi du je wszyst kie za gro że nia
i pro ble my, któ re mo gą się po ja wić. Mo że być
ska że nie po wie trza, wzrost cen, brak pra cow -
ni ków, ogra ni czo na ilość do staw ców i tak da -
lej, i tak da lej. Wy ko naw ca i pro jek tant pi szą ta-
kie do ku men ty na swo ich eta pach pra cy.
Tak się roz wi ja pro ce sy bu dow la ne, by po ka -
zać, że szu ka się spo so bów na mi ni ma li za -
cję ry zy ka. Ta ki do ku ment jest pod sta wą
umów, bo za po bie ga przy krym za sko cze niom.
Jak sły szę, że bu dow lań cy w Pol sce pła czą,
że ce ny sko czy ły, to się dzi wię. Prze cież moż -
na to by ło za wrzeć w umo wie, bo bu dow nic -
two to od po wie dzial ność, a nie nie za ba wa
w pia skow ni cy.

Ko lej ny do ku ment to Re pla ce ment Stra te -
gy, czy li wy mia na urzą dzeń przy ich ser wi so wa -
niu, ze psu ciu czy śmier ci tech nicz nej. Okre ś la
się po trzeb ne sze ro ko ści drzwi, lo ka li zu je lu ki

mon ta żo we, prze jazd wóz ków wi dło wych,
pod no śni ków no ży co wych, pod jazd dźwi gu.
Ro bi się to dla wszyst kich urzą dzeń znaj du ją -
cych się na te re nie pro jek to wa ne go obiek tu. 

Ta kich do ku men tów jest du żo, na przy kład
pra wi dło wość pro wa dze nia ko re spon den cji,
na zew nic two pli ków ry sun ko wych i tak da lej.
Nie bę dę też te raz mó wić o stan dar dach BIM,
o nor mach i prze pi sach. To osob ne za gad nie -
nia. Na le ży po wie dzieć, że wszyst kie te pro ce -
du ry są po to, że by już na eta pie przy go to wań
do in we sty cji wy eli mi no wać jak naj wię cej
błędów oraz ja sno okre ślić gra ni ce od po wie -
dzial no ści za błę dy. Je stem ubez pie czo na
na 1 mi lion fun tów od po wie dzial no ści za wo do -
wej i 10 mi lio nów od po wie dzial no ści pu blicz -
nej. To są pod sta wo we za sa dy do brze dzia ła -
ją ce go bu dow nic twa. Naj waż niej sze jest jed -
nak, że za pła ta za pra cę jest ho no rem, brak
za pła ty dys ho no rem.

Chcia ła by Pa ni, że by te za sa dy za czę ły
obo wią zy wać w Pol sce?
Oczy wi ście! Wiem też że za le ży to od doj -

rza ło ści pol skich bu dow lań ców. Za miast to czyć
dziw ne spo ry z ar chi tek ta mi czy urzęd ni ka mi,
po win ni śmy zmie niać pol skie bu dow nic two.
Prze no sić na nasz grunt wy pra co wy wa ne
przez wie le lat i spraw dzo ne za sa dy. Czas
by na resz cie pol skie bu dow nic two wy szło
z pia skow ni cy i sta ło się bu dow nic twem świa -
to wym. Pro jek to wa nie w Pol sce to mniej wię -
cej 35% te go co jest w Wiel kiej Bry ta nii. Tam
na bu do wę wy cho dzą ry sun ki cał ko wi cie sko -
or dy no wa ne, każ dy kon takt czy ste row nik
na ścia nie, czuj ka na su fi cie, są zwy mia ro wa -
ne. W Pol sce wpa da pan Ziu tek i ma dwa mie -
sią ce na ro bo tę, i ty siąc zna ków za py ta nia.
Robi jak mu w du szy gra. Po tem są pre ten sje,
kło po ty z od bio ra mi i płat no ścia mi. Je stem bie -
głą są do wą i wiem jak ta kie spra wy się koń czą. 

Chcę i mo gę po móc. Dzię ki mo im i nie tyl ko
mo im kon tak tom, na wią że my współ pra cę z iz -
ba mi z Wiel kiej Bry ta nii. W ma ju te go ro ku uda -
ło się to z CIB SE. Mo gę zor ga ni zo wać wy kła -
dy an giel skich in ży nie rów na te mat róż nych
pro ce dur. Mo gę po móc w zna le zie niu pra cy,
w uzy ska niu po mo cy praw nej i księ go wej.
DO IIB po win na być iskier ką zmian w Pol sce. 

Je stem człon kiem Ra dy DO IIB, na le żę
do Ze spo łu do spraw współ pra cy z za gra ni cą.
Wie lo krot nie na tych i in nych fo rach wy po wia -
da łam się na te mat zmian po trzeb nych w pol -
skim bu dow nic twie. Zgła sza ło się do mnie wie -
le osób z róż ny mi py ta nia mi i proś ba mi o po -
moc. Po moc w na pi sa niu CV, po moc w wy peł -
nie niu do ku men tów po trzeb nych do pod ję cia
pra cy i uzna nia kwa li fi ka cji za wo do wych
w Wiel kiej Bry ta nii. Po ma ga łam i bę dę to ro -
bić. Ale jed nak uwa żam, że do te ma tu trze ba
po dejść sze rzej. Pro jek to wa nie w Pol sce trze -
ba roz sze rzyć na kil ka po zio mów – kon cep cję,
po ziom szer szych roz wią zań, po ziom do pod -
pi sa nia umo wy z wy ko naw cą, szcze gó ło wy
pro jekt wy ko naw czy i pro jekt po wy ko naw czy.
Ma my spraw dzo ny bry tyj ski sys tem RI BA.
Trze ba go wy ko rzy stać. Po win na po wstać
gru pa pol skich in ży nie rów bu dow nic twa, któ -
rzy bez kom plek sów bę dą wy jeż dżać na krót -
kie kon trak ty do Du ba ju, Sin ga pu ru, Lon dy nu
czy No we go Jor ku. Na uczą się tam jak or ga ni -
zo wać bu dow nic two w Pol sce, przy wio zą zle -
ce nia. Ogra ni czy to tak że emi gra cję za rob ko -
wą. Ma rzą mi się pro jek ty do Du ba ju ro bio ne
w Pol sce. I na ko niec ta ka wi sien ka na tor cie.
Kil ka lat te mu w Du ba ju Po lka zo sta ła mło dym
in ży nie rem ro ku. Cza sa mi my ślę, że chcia ła -
bym być mi ni strem bu dow nic twa [śmiech].

Mo że tak się zda rzy. Dzię ku ję za in te re -
su ją cą roz mo wę.

Agniesz ka Śro dek

Katar, stadion Al Bayt

Fo
t. 

Sp
ee

r J
un

.ľ 
ht

pp
//c

om
oc

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg



Fo
t. 

ar
ch

iw
um

 R
. R

ot
te

r
14

samorząd zawodowy
Budownictwo Dolnośląskie nr 2/2019 (31)

Za cznij my od pod staw. Co to jest
ten BIM?
BIM czy li Bu il ding In for ma tion Mo -

de ling to mo de lo wa nie in for ma cji o bu -
dow li względ nie two rze nie cy fro we go
mo de lu da nych o obiek cie. I tak to jest
naj czę ściej ro zu mia ne. Jest jed nak gru -
pa in ży nie rów dla któ rych BIM to Bu il -
ding In for ma tion Ma na ge ment co na -
leży ro zu mieć ja ko za rzą dza nie in -
formacją o obiek cie. Nie ukry wam,
że to okre śle nie bar dziej mi od po -
wiada. Kry je się za nim ca ła fi lo zo fia
two rze nia doku men ta cji, nad zo ro wa -
nia pro ce su in we sty cyj ne go oraz za -
rzą dza nia od da nym do użyt ko wa nia
obiek tem.

Jed nym z pro ble mów współ cze sne -
go świa ta jest w tej chwi li nad miar in for -
ma cji. In for ma cje pręd ko się po ja wia ją
i rów nie pręd ko gi ną, wy pie ra ne przez
ko lej ne in for ma cje. Gi ną nie dla te go,
że są już nie po trzeb ne, tyl ko gi ną
w „po to ku in for ma cji”. To sa mo dzie je

się z in for ma cja mi w bu dow nic twie.
Pro jek tant two rząc do ku men ta cję gro -
ma dzi bar dzo du żo in for ma cji o obiek -
cie, ale prze ka zu jąc go to wy pro jekt wy -
ko naw cy prze ka zu je ich tyl ko część.

Ja kiś od se tek wie dzy zgro ma dzo nej
przez in we sto ra i pro jek tan ta gi nie.
Potem w tym łań cu chu są wy ko naw ca
i pod wy ko naw cy, a na koń cu użyt kow -
nik obiek tu. W ca łym tym pro ce sie in -
for ma cje są nie ustan nie do da wa ne
i tra co ne. A gdy by na po cząt ku zro bić
mo del bi mo wy obiek tu nic by nie zgi nę -
ło. Ca ła zgro ma dzo na wie dza by „szła”
ra zem z obiek tem. I tu naj więk szym
be ne fi cjen tem jest za rząd ca obiek tu,
oso ba moż na po wie dzieć naj waż niej -
sza w ca łym pro ce sie in we sty cyj nym,
któ ry do sta ję upo rząd ko wa ną ba zę
„na pa ko wa ną” in for ma cja mi. Ma ak tu -
al ne ga ba ry ty bu dow li, wszyst kie in -
forma cje z bu do wy – kto, kie dy i co ro -
bił, kie dy mu szą być prze glą dy, kie dy
trze ba wy mie niać ja kieś ele men ty...
To wszyst ko jest w BIM -e, jak na ta -
lerzu.

Świet nie. Ale jak się do te go za -
brać, jak się to ro bi?
Wszyst ko za czy na się od ar chi tek ta,

on two rzy mo del bi mo wy i wpro wa dza
pod sta wo we da ne. Je go za da nia są tro -
chę in ne niż w pro jek to wa niu tra dy -
cyjnym. Zwięk sza się za kres je go pra -
cy. W mo del bi mo wy trze ba wło żyć du -
żo wię cej in for ma cji niż to jest ko niecz -

ne w tej chwi li na eta pie uzy ski wa nia
po zwo le nia na bu do wę. Bę dą one nie -
zbęd ne póź niej dla wy ko naw cy i dla
użyt kow ni ka. Spró bu ję to zi lu stro wać
przy kła dem. Weź my ta ki ele ment pro -
jek tu jak okno. W pro jek cie ro bio nym

w spo sób tra dy cyj ny po da je my tyl ko
je go wy mia ry, do mo de lu bi mo we go
wpro wa dza my jesz cze ma te riał z któ re -
go jest wy ko na ne, współ czyn nik prze -
ni ka nia cie pła, prze pusz czal ność ener -
gii sło necz nej i tak da lej. Da ne, któ re
bę dą po trzeb ne do pie ro na dal szym
eta pie pro jek to wa nia.

Pro jekt bę dzie się ro bi ło dłu żej. Prze -
czy ta łem gdzieś, że wpi sy wa nie da -
nych BIM wy dłu ży czas pra cy nad pro -
jek tem o 25%. Wy dłu ży, ale ca ły pro ces
in we sty cyj ny bę dzie trwał kró cej i bę -
dzie tań szy. Ko rzy sta nie z BIM -u bar -
dzo ogra ni cza po wsta nie błę dów
w pro jek to wa niu i ko li zji mię dzy bran -
żo wych. To jed na z głów nych za let te -
go sys te mu.

Trze ba tu po wie dzieć jak wy glą da
pro jek to wa nie w BIM -ie. Wszy scy
uczest ni cy pro ce su pro jek to we go, pro -
jek tan ci róż nych branż oraz in we stor,
ma ją do stęp do znaj du ją ce go się
w chmu rze jed ne go, cen tral ne go pli ku.
Wszy scy spe cja li ści bio rą cy udział
w pro jek to wa niu pra cu ją jed no cze śnie
na jed nym mo de lu cy fro wym. Zmia ny
wpro wa dza ne są rów no le gle, po ja wia -
ją się rów no cze śnie u wszyst kich osób
pra cu ją cych nad mo de lem. Każ da
zmia na w pro jek cie po cią ga za so bą
zmia ny w do ku men ta cji w róż nych
bran żach, na wie lu ar ku szach i ze sta -
wie niach. Po zwa la to na wy kry cie po -
ten cjal nych ko li zji już na eta pie pro -
jekto wa nia. Da je pew ność, że wszyst -
kie ry sun ki i ze sta wie nia ma te ria ło we
są za wsze ak tu al ne i zgod ne z bie żą -
cym sta nem in we sty cji. I je że li mó wi my
o po waż nych in we sty cjach, bo obec -
nie w świe cie ro bi się in we sty cje wie -

Z B L I Ż A   S I Ę   B I M
Rozmowa z mgr inż. Ryszardem Rotterem, członkiem Zespołu do spraw BIM przy Polskiej Izbie

Inżynierów Budownictwa oraz absolwentem studiów podyplomowych na Wyższej Szkole

Bankowej w Poznaniu, na kierunku „BIM Manager – nowoczesne zarządzanie inwestycjami

budowlanymi”. 
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lomi lio no we i mi liar do we, to moż na
powie dzieć, że ten BIM za pew nia spo -
kój pro jek tan tów, wy ko naw ców i in -
westo ra.

Trze ba tak że po wie dzieć, że tech -
nolo gia BIM umoż li wia au to ma tycz ne
two rze nie ze sta wień ma te ria łów, po -
wierzch ni, sto lar ki i tak da lej. Każ da
zmia na w pro jek cie au to ma tycz nie po -
wo du je zmia ny w ze sta wie niach.

Ja kie opro gra mo wa nie jest po -
trzeb ne w tech no lo gii BIM?
Nie ma obec nie po wszech nie do -

stęp ne go, bez płat ne go, otwar te go opro -
gra mo wa nia do mo de lo wa nia BIM.
Do mo de lo wa nia BIM wy ko rzy stu je się
na przy kład pro gram Au to desk Re vit,
któ ry ob słu gu je ca ły pro ces pro jek to -
wania od kon cep cji po bu do wę i da je
sze ro kie moż li wo ści pra cy w ze spo le.
Bez pro ble mu in te gru je się z chmu rą
i z wie lo ma pro gra ma mi Au to de sku i in -
nych firm, prze zna czo ny mi dla in nych
branż. Trze ba tu pod kre ślić, że tych
bran żo wych pro gra mów jest bar dzo
du żo. Kon struk to rzy ma ją swo je, dro -
go wcy ma ją swo je, in sta la to rzy i tak
da lej.

Do eks por tu da nych z za pi su mo de -
lu cy fro we go BIM naj czę ściej jest wy ko -
rzy sty wa ny for mat IFC, dzię ki któ re mu
moż na prze no sić da ne po mię dzy róż -
ny mi pro gra ma mi. Pli ki za pi sa ne w tym
for ma cie moż na oglą dać w bez płat -
nych prze glą dar kach bez moż li wo ści
edy cji. 

W ja kich kra jach sto so wa nie tech -
no lo gii BIM jest naj bar dziej za -
awan so wa ne?
Ta ki mi wio dą cy mi kra ja mi na pew no

są Sta ny Zjed no czo ne, No wa Ze lan -
dia, Sin ga pur, Hong kong, In die, Ja po -
nia, w Eu ro pie Wiel ka Bry ta nia, Fin lan -
dia, kra je skan dy naw skie. Tam po wsta -
ją wiel kie in we sty cje, a to wy mu sza sto -
so wa nie tech no lo gii BIM, któ ra przy -
śpie sza pro ces in we sty cyj ny i ob ni ża
je go kosz ty.

Jest dy rek ty wa Par la men tu Eu ro pej -
skie go i Ra dy 2014/24/UE za chę ca ją -

ca do sto so wa nia BIM przy re ali za cji
za mó wień pu blicz nych. Róż ne kra je
wpro wa dza ją to u sie bie. W Hisz pa nii
od 2018 ro ku w sek to rze pu blicz nym
wy ma ga ne jest sto so wa nie stan dar du
BIM. W Niem czech od 2020 ro ku
wszyst kie in we sty cje do ty czą ce trans -
por tu ma ją być w BIM -ie. Ale li de rem
jest tu taj Wiel ka Bry ta nia. Tam od 2016
ro ku jest obo wią zek by wszyst kie pro -
jek ty fi nan so wa ne z fun du szy cen tral -
nych by ły ro bio ne w BIM -ie. Stwo rzo no
ze staw do ku men tów że by, wspo móc
bran żę bu dow la ną we wpro wa dza niu
no wych tech no lo gii. Jed nym z tych
do ku men tów jest PAS 1192, Pu blic ly
Ava ila ble Spe ci fi ca tion 1192, czy li jak
sa ma na zwa wska zu je „pu blicz nie
do stęp ny” do ku ment, wszy scy mo gą
z nie go ko rzy stać. 

A ja kieś zna ne re ali za cje w któ -
rych wy ko rzy sta no tech no lo gię
BIM?
Czę sto mó wi się o ob wod ni cy Sztok -

hol mu. Bar dzo du ży pro jekt, 3 tu ne le,
11 mo stów, włą cze nie 27 dróg, skom -
pli ko wa ne sys te my wo do cią go we.
Wszyst ko to na od cin ku 22 ki lo me trów.
Są sza cun ki, że wy ko rzy sta nie BIM -u
skró ci ło licz bę go dzin po trzeb nych
na ry so wa nie o 30%, a licz bę ry sun ków
ogra ni czy ło o 90%. Mo że rze czy wi ście
ty le, na pew no wy eli mi no wa ło wie le ko -
li zji i błę dów, skró ci ło czas pra cy i ob ni -
ży ło kosz ty. Za koń cze nie tej in we sty cji
jest pla no wa ne w 2020 ro ku.

W Pol sce by ła pró ba wy ko rzy sta nia
BIM -u w za mó wie niach pu blicz nych.
W 2017 ro ku Kra kow ski Od dział Głów -
nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad
pod jął de cy zję o prze pro wa dze niu pro -
jek tu pi lo ta żo we go i ogło sił prze targ
na bu do wę ob wod ni cy Za to ra, mia sta
w wo je wódz twie ma ło pol skim. Z te go
co mi wia do mo na ra zie nic z te go nie
wy szło*.

No wła śnie, jak wy glą da wpro wa -
dza nie BIM -u w Pol sce?
Są fir my, któ re już ko rzy sta ją z BIM -u,

zwłasz cza w tym pod sta wo wym za -

kresie 3D BIM. Cy fry za cja bu dow nic -
twa jest u nas jed nak na ni skim po zio -
mie i trze ba wpro wa dzić ja kieś roz wią -
za nia sys te mo we, któ re ją przy śpie -
szą. Od te go nie uciek nie my. To jest
no wo cze sność, trze ba ją go nić, a nie
ucie kać.

Kra jo wa Ra da PIIB we wrze śniu
ubie głe go ro ku po wo ła ła Ze spół
do spraw BIM, w któ re go skład we szli
przed sta wi cie le wszyst kich izb re gio -
nal nych. Prze wod ni czą cym ze spo łu
jest Jan Bob kie wicz z izby za chod nio -
po mor skiej, ja mam tam przy jem ność
re pre zen to wać izbę dol no ślą ską. Pra -
cu je my nad do ku men tem okre śla ją -
cym pla ny do sko na le nia za wo do we go
pol skich in ży nie rów w za kre sie tech no -
lo gii BIM.

Na po cząt ku czerw ca w War sza wie
od by ła się kon fe ren cja zor ga ni zo wa na
przez Izbę Pro jek to wa nia Bu dow la ne go
i Ma zo wiec ką Okrę go wą Izbę In ży nie -
rów Bu dow nic twa za ty tu ło wa na „BIM
na bu do wie”. Jej ce lem by ło uświa do -
mie nia uczest ni kom pro ce su in we sty -
cyj ne go, jak ko rzyst ne jest mo de lo wa -
nie wszech stron nej in for ma cji o bu do -
wie. Ad re sa ta mi te go wy da rze nia by li
przede wszyst kim in we sto rzy i wy ko -
naw cy, któ rzy szcze gól nie po win ni być
świa do mi ko rzy ści za sto so wa nia BIM.
Cie ka we są wnio ski koń co we z kon fe -
ren cji. Są wśród nich mię dzy in ny mi
stwier dze nia, że wdro że nie BIM w Pol -
sce bez udzia łu in sty tu cji cen tral nych
bę dzie kosz tow ne, szcze gól nie dla ma -
łych i śred nich przed się biorstw, z uwa -
gi na ko niecz ność po nie sie nia du żych
ko szów na za kup i utrzy ma nie le gal -
nego opro gra mo wa nia oraz na szko le -
nia. A tak że, że zmia ny wy ma ga ją
prze pi sy pra wa umoż li wia ją ce re zy g -
nację z wer sji pa pie ro wej do ku men -
tacji na eta pie uzgod nień, uzy ski wa -
nia de cy zji ad mi ni stra cyj nych i na bu -
dowie.

Co moż na ra dzić ko muś, kto ma
ma łą fir mę, ma łe fun du sze, a chciał -
by za cząć ko rzy stać z BIM -u?



Ja dąc tak sów ką na spo tka nie z Pa -
nem roz ma wia łem z kie row cą.
Pytał się mnie do kąd ja dę. Od po -

wie dzia łem, że na spo tka nie z kie -
row ni kiem jed nej bu do wy Mo dern -
bu du. Od ra zu wie dział o ko go cho -
dzi, po wie dział mi: „Pan Bog dan
zbu do wał pół Le gni cy!” Chy ba jest
Pan zna ny w mie ście. Pro szę opo -
wie dzieć coś o so bie.
Bar dzo mi mi ło [śmiech]. Od uro dze -

nia je stem le gni cza ni nem, ale te raz jak
pra wie każ dy miesz czuch miesz kam
na wsi, w Ku ni cach. W fir mie Mo dern -
bud pra cu ję od 1993 ro ku. Na po cząt ku
na sta no wi sku maj stra, po tem in ży nie ra
bu do wy, od pew ne go cza su ja ko sa mo -
dziel ny kie row nik bu do wy. Zre ali zo wa -
łem wie le obiek tów na te re nie Le gni cy,
ale też na te re nie Wro cła wia, gdzie pra -
co wa łem 6 lat. Stu dia na Po li tech ni ce
Wro cław skiej ukoń czy łem dość nie daw -
no, sta ra jąc się pod no sić sta le swo je
kwa li fi ka cje. Zdo by łem ty tuł ma gi stra
inży nie ra zda jąc eg za mi ny w 2012 ro ku,
wte dy też zro bi łem upraw nie nia za wo -
do we bez ogra ni czeń. Chcia łem po uzu -

peł niać wszyst kie upraw nie nia, umoż li -
wia ją ce peł nie nie sa mo dziel nych funk cji
w bu dow nic twie. W Mo dern bu dzie pra -
cu ję peł niąc al bo funk cje kie row ni ka bu -
do wy, al bo in spek to ra nad zo ru. 

Wła śnie za swo ją pra cę ja ko in -
spek tor nad zo ru in we stor skie go
pod czas bu do wy bu dyn ku miesz -
kal ne go MPo int otrzy mał Pan wy -
róż nie nie w kon kur sie In ży nier
Roku 2017.
MPo int był dość spe cy ficz nym obiek -

tem, no wo cze snym, skom pli ko wa nym
tech no lo gicz nie, w cen trum mia sta.
Speł niał więc kry te ria zgło sze nia do te -
go kon kur su. Ko le ga Grze gorz Si wo nia,
któ ry pra co wał ja ko kie row nik bu do wy
na tym sa mym obiek cie, tak że otrzy mał
na tym kon kur sie wy róż nie nie w swo jej
ka te go rii. Szko da, że nie otrzy ma li śmy
głów nej na gro dy, ale wy róż nie nie to tak -
że za szczyt. 

Tak jak Pan wspo mniał, do ta kich
kon kur sów zgła sza ne są obiek ty

BUDYNEK  MPOINT  W  LEGNICY
Zbudowany niedawno budynek MPoint w Legnicy jest świetnym przykładem nowoczesnego budow-
nictwa mieszkaniowego z zastowaniem nowoczesnych, inteligentnych technologii. Apartamentowiec
zbudowała firma Modernbud, a inspektorem nadzoru był doświadczony inżynier Bogdan Bierwia-
czonek. Za swoją pracę wyróżniony w konkursie Inżynier Roku 2017. Spotkaliśmy się z nim aby
porozmawiać o wieloletniej pracy na rozmaitych budowach w Legnicy oraz jego opinii o sytuacji
współczesnego budownictwa.
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Niech zdo by wa jak naj wię cej wie dzy
– oglą da we bi na ria, prze glą da stro ny
firm pro du ku ją cy opro gra mo wa nie,
czy ta ar ty ku ły, cho dzi na szko le nia.
Niech na wią że współ pra cę z fir mą pro -
jek tu ją cą w BIM -ie i za cznie z ni mi pra -
co wać, naj le piej uczy my się na rze -
czy wi stym przy kła dzie. Niech ko rzy sta
z dar mo wych wer sji opro gra mo wa -
nia do na uki. To na po czą tek.

Wszyst kim, któ rzy chcie li by się do -
wie dzieć cze goś wię cej o BIM -ie po le -

cam książ kę Da riu sza Kasz ni i Jac ka
Ma gie ry „BIM w prak ty ce”, prze czy ta -
łem ją jed nym tchem.

BIM wy ma ga od nas zmia ny po -
dejścia do pro jek to wa nia, moż na chy -
ba po wie dzieć, że wy ma ga pew nej
zmia ny świa do mo ści. To jest pra ca ze -
spo ło wa, wszy scy pra cu je my ra zem,
że by stwo rzyć coś wspól ne go. Ta ka
pra ca jak w mro wi sku. Moż na chy ba
po wie dzieć, że BIM to mą drość mro -
wiska.

Dzię ku ję za in te re su ją cą roz -
mowę.

Agniesz ka Śro dek

PRZY PIS
*Wy wiad od był w lip cu. We dług

https://www.gdd kia.gov.pl z 6 wrze śnia 2019,

sied miu wy ko naw ców zgło si ło się do prze tar gu

na opra co wa nie kom plek so wej do ku men ta cji

pro jek to wej dla bu do wy ob wod ni cy Za to ra

w cią gu dro gi kra jo wej nr 28.
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in no wa cyj ne i wy róż nia ją ce się.
Więk szość ta kich bu dów pro wa -
dzo na jest naj czę ściej we Wro c -
ławiu.
No wła śnie, na wet prze wod ni czą cy

ka pi tu ły kon kur su w trak cie ga li za uwa -
żył, że 80% ta kich bu dów pro wa dzo na
jest we Wro cła wiu, resz ta na te re nie wo -
je wódz twa. Jest tu taj nie ste ty mniej od -
waż nych in we sto rów i ma my ja ko in ży -
nie ro wie mniej oka zji do wy ka za nia się
na trud nych obiek tach. 

A szko da, bo z te go co sły sza łem
in we sty cja opła ci ła się, miesz ka -
nia sprze da ły się bar dzo szyb ko.
Tak, de we lo per sprze dał wszyst kie

miesz ka nia. Szcze rze mó wiąc nie śle -
dzę sprze da ży, ale z te go co ko ja rzę
po szła do brze. By ło tam 40 lo ka li użyt -
ko wych, od ma łych do po nad stu me tro -
wych. Są tam też lo ka le użyt ko we, ga bi -
ne ty le kar skie, 99 miesz kań, miej sca par -
kin go we w pod zie miu oraz na par kin -
gach ze wnętrz nych. Jest to spo ry obiekt.

Co Pa na zda niem zna la zło się
w nim naj cie kaw sze go?
My ślę, że zie lo ne da chy. Jest to in no -

wa cyj ne roz wią za nie, co raz bar dziej po -
pu lar ne, a sto so wa ne przez na szą fir mę
od nie daw na. Po le ga na wy ko rzy sta niu
da chów ja ko ele men tów re ten cjo nu ją -
cych wo dę desz czo wą. Dach przyj mu je
desz czów kę, kil ka warstw grun tu na da -
chu fil tru je ją, a do pie ro po tem od da je
do ka na li za cji miej skiej. Me to da ta wy ła -
pu je py ły i za nie czysz cze nia, oraz da je
miesz kań com do dat ko wą prze strzeń
z zie le nią. Jest to w Le gni cy już dru gi
obiekt na sze go wy ko na nia z tym roz wią -
za niem. 

Wy da wa ło mi się, że MPo int był
tutaj pre kur so rem.
Wcze śniej sto so wa li śmy już ta kie roz -

wią za nie nad ga ra ża mi pod ziem ny mi
na Osie dlu Su dec kim. Tu taj wy ko rzy sta -
li śmy je na róż nych po zio mach, tak że
nad czę ścia mi miesz kal ny mi i usłu go -
wy mi. Jed ną z za let ta kie go roz wią za -
nia jest izo la cja ter micz na, zwłasz cza
pod czas po go dy ta kiej ja ką ma my te -
raz. Z punk tu wi dze nia kon struk cyj ne go
jest to dach od wró co ny. Naj pierw jest

kon struk cja stro pu, po tem izo la cja
przeciw wod na, po tem izo la cja ter micz -
na. Na to kła dzie się geo w łók ni nę któ -
ra za trzy mu je dro bin ki grun tu, po tem
fo lia ku beł ko wa zbie ra ją ca wo dę, a na to
grunt. Jest to sub strat po zwa la ją cy za -
korze nić się ro śli nom. Sa dzi się tam
głów nie su ku len ty i in ne ro sli ny, któ re
nie po trze bu ją du żo pie lę gna cji. Ro śli ny
te sa me z sie bie też świet nie ma ga zy nu-
ją wo dę, nie ro sną zbyt wy so ko, a jed no -
cze śnie pięk nie kwit ną. Ta kie roz wiąza -
nie ma sa me za le ty. Przy du żym opa dzie
na as falt czy in ną twar dą na wierzch nię
na gle spa da ją do ka na li za cji wiel kie ma -
sy wo dy. Tu taj dach od da je wo dę do pie -
ro po kil ku go dzi nach. Na Uni wer sy te cie
Przy rod ni czym, któ re go rów nież je stem
ab sol wen tem, pro wa dzo no ba da nia do -
ty czą ce tych da chów, ro bio no róż ne
opra co wa nia, czy ta łem je przy go to wu -
jąc się do tej in we sty cji. Jeź dzi łem też
na Tar gi Po znań skie gdzie bra łem udział
w szko le niach na te mat zie lo nych da -
chów i zie lo nych ścian. 

A je śli cho dzi o sa mą fir mę Mo dern -
bud? By ła tu taj za rów no in we sto -
rem jak i wy ko naw cą.
Tak, oczy wi ście w opar ciu o za ufa -

nych pod wy ko naw ców. Ma my kil ka ekip
z któ ry mi sta le współ pra cu je my, bry ga dy
cie siel skie, bry ga dy in sta la cyj ne.

Czy li czę sto pra cu je Pan w sta łej
i spraw dzo nej eki pie?
Tak się to u nas ukła da. Jak ktoś

się spraw dzi, udo wod ni że jest do brym

i rze tel nym rze mieśl ni kiem, to nie ma
go sen su zmie niać. Z nie któ ry mi współ -
pra cu je my już 20 lat. Ale za wsze
z otwar ty mi ra mio na mi przyj mu je my
nowych, pod wa run kiem że są do bry mi
fa chow ca mi. Obec nie, czę sto sta jąc
w ob li czu bra ku wy kwa li fi ko wa nych pra -
cow ni ków z Pol ski mu si my się po sił ko -
wać cu dzo ziem ca mi. 

Oprócz pra cy ty po wo bu dow la nej
Modern bud sta ra się po ma gać w or ga -
ni zo wa niu prak tyk za wo do wych dla
uczniów Ze spo łu Szkół Bu dow la nych
w Le gni cy, a ja ja ko ab sol went mam
do na szej bu dow lan ki sen ty ment. Pro -
szę so bie wy obra zić, że od trzech czy
czte rech lat nie by ło chęt nych do na uki
na kie run ku mu rarz. Są kla sy in nych za -
wo dów ta kich jak tech nik bu dow la ny,
ale do ty po wo bu dow la nych za wo dów
jak mu rarz, nie ma wśród mło dzie ży
chęt nych. Mu ra rze star szych po ko leń
po wo li od cho dzą z za wo du, a nie ma ni -
ko go że by ich za stą pić. Dla te go zmu -
sze ni je ste śmy do się ga nia po pra cow -
ni ków z za gra ni cy. W ostat nich la tach
mu sia łem so bie tro chę przy po mnieć
język ro syj ski, któ re go uczy łem się jesz -
cze w szko le, po nad 40 lat te mu. 

A pro pos ję zy ka ro syj skie go,
to roz ma wia jąc z tak sów ka rzem
do wie dzia łem się też, że bu do wa li
Pań stwo na te re nach daw nych ra -
dziec kich ko szar, a tych jak wia do -
mo w Le gni cy by ło du żo. Jak pra -
co wa ło się na ta kich te re nach?

Legnica, budynek MPoint
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Wiem, że moż na się tam na tknąć
na róż ne nie spo dzian ki pod zie mią.
Mie li śmy ta kie du że za da nie na te re -

nie po woj sko wym, naj pierw woj ska nie -
miec kie go, po tem ra dziec kie go, po tem
pol skie go. Ada pto wa li śmy 5 bu dyn ków
ko sza ro wych na miesz kal ne. Tak jak
Pan wspo mniał, to co wi dać na gó rze
by ło in wen ta ry zo wa ne, ale o tym co pod
zie mią nie wie dzie li śmy nic. By ły tam
in sta la cje ce lo wo nie in wen ta ry zo wa ne,
ja kieś taj ne, al bo bu do wa ne na dzi ko,
bez żad nych ze zwo leń. Przy oka zji ro -
bót po rząd ko wa li śmy sie ci ka na li za cyj -
ne i in ne. Czę sto by ły one bar dzo sta re,
przed wo jen ne. Czę sto nie kom plet ne,
ka ble czy ru ry by ły roz kra dzio ne przez
zło mia rzy. Je dy ne co zo sta wa ło to cią gi
ko mu ni ka cyj ne. Nie ste ty żad nych skar -
bów w sty lu skrzy necz ki z mo ne ta mi
jed nak nie zna leź li śmy [śmiech]. Ale
czę sto tra fia li śmy na przy kład na bu tel -
ki po pi wie z ety kiet ką Le gnic kie go
Bro wa ru Ak cyj ne go.

Kie dyś mie li śmy cie ka wą sy tu ację.
Re ali zo wa li śmy obiekt na nie du żej,
prosto kąt nej dział ce. Za czę li śmy od zle -

ce nia ba dań geo lo gicz nych. Geo log wy -
ko nał trzy pre cy zyj ne od wier ty, bar dzo
się po sta rał. A do kład nie po mię dzy ty mi
od wier ta mi, na środ ku, zna leź li śmy
niec kę sze ro ką na ja kieś 15 me trów,

głę bo ką na 6 czy 7 me trów wy peł nio ną
gru zem. W Le gni cy są zło ża gli ny i przed
woj ną mia sto zna ne by ło z pro duk cji kafli
pie co wych, ce gieł czy ga lan te rii ce gla -
nej. Ca ła niec ka wy peł nio na by ła ja ki miś
po ła ma ny mi ka fla mi czy in ny mi od pa -
da mi pro duk cyj ny mi. Tak cza sem się
zda rza. Jak się za cznie ko pać, to ni gdy
nie wia do mo na co moż na tra fić. 

A wra ca jąc do MPo in tu, w któ rym
znaj du je się wie le cie ka wych tech -
no lo gii, to in we sty cja ta wpi su je
się w stra te gię roz wo ju mia sta
Legnica, ja ką jest idea „smart city”,
co ozna cza spryt ne, in te li gent ne
mia sto. Wła dze ze swo jej stro ny
po mo gły wcie lić bu dy nek w in fra-
struk tu rę, bu du jąc dro gę.
Po li ty ka mia sta zga dza się na pew -

no z po li ty ką na szej fir my, któ ra chce
ofe ro wać nie tyl ko miesz ka nia, ale styl
ży cia. Da wać miesz kań com do bre, no -
wo cze sne roz wią za nia, a nie tyl ko sy -
pial nie do miesz ka nia. Sta ra my się po -
ma gać. A je śli cho dzi o in fra struk tu rę,
to na te re nie bu do wy by ły dro gi z jesz -
cze po nie miec ką kost ką bru ko wą. By ły
w kiep skim sta nie, ale prze je chać się
po tym da ło. Na te re nie, na któ rym pra -
co wa li śmy był przed woj ną te atr Cry stal
Pa la ce, po woj nie funk cjo no wał pod na -
zwą Ki no Bał tyk, czy li za bu do wa ty po -

wo miej ska. Póź niej gdy wy bu rza no sta -
re bu dyn ki dłu go stał pu sty. Kie dy za -
czę li śmy pra ce, fir ma za war ła z za rzą -
dem mia sta „umo wę o ini cja ty wę lo kal -
ną” dzia ła jąc w po ro zu mie niu i fi nan su -
jąc 50% kosz tów bu do wy ukła du ko mu -
ni kacyj ne go, tak za dba ła o bu do wę no -
wych na wierzch ni na tych uli cach. Przy
oka zji roz wią za no ko mu ni ka cyj ne pro -
ble my zbu do wa ne go tam wcze śniej
Urzę du Skar bo we go oraz in sty tu cji
znajdu ją cych się na da nym ob sza rze.
Faj nie, że uda ło się nam to zsyn -
chronizo wać cza so wo. Tak po wsta ła uli -
ca Zło te go Flo re na. 

Roz ma wia jąc z róż ny mi ludź mi
z bran ży cza sem sły szę, że do bre
prak ty ki biz ne so we nie są już dziś
tak po wszech ne. To mi ło usły szeć,
że są ta kie fir my, któ re sta le współ -
pra cu ją z ty mi sa my mi pod wy -
konaw ca mi i dba ją o dłu go trwa łe
re la cje.
Po li ty ka fir my Mo dern bud za wsze

była ta ka, że by nie ro bić so bie na złość,
tyl ko wza jem nie po ma gać. Wszy scy
powin ni śmy pchać ten wó zek do przo -
du, a nie sy pać so bie w try by piach.

Dzię ku ję za roz mo wę.
Dzię ku ję.

Szy mon Ma ra szew ski

Legnica, budynek MPoint
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Pro szę po wie dzieć coś o so bie. Skąd
Pan po cho dzi, gdzie stu dio wał?
Uro dzi łem się w 1983 ro ku, po cho dzę

z oko lic Mi li cza, a stu dio wa łem we Wro cła -
wiu na Po li tech ni ce. Ukoń czy łem stu dia in ży -
nier skie a po tem ma gi ster skie na Wy dzia le
Bu dow nic twa. Chcia łem da lej stu dio wać
więc w 2014 ro ku skoń czy łem In ży nie rię
Śro do wi ska na tej sa mej uczel ni, a w tym ro -
ku skoń czy łem elek tro tech ni kę na Uni wer sy -
te cie Zie lo no gór skim. Po sia dam upraw nie -
nia pro jek to we i wy ko naw cze w bran ży kon -
struk cyj nej i sa ni tar nej. 

Czy brał już Pan kie dyś udział w ja kichś
kon kur sach?
Tak, na przy kład in we sty cją dla Nad -

leśnictwa Mi licz „Dom drze wa” w Wał ko -
wej. By ła to ada pta cja sta re go bu dyn ku,
w któ rym mie ści ła się daw niej wy łusz czar nia
szy szek, na no wo cze sne cen trum edu ka -
cyj ne. Obiekt ten w 2015 ro ku był fi na li stą
w kon kur sie na Mo der ni za cję Ro ku. Oprócz
te go kie ro wa łem pro jek tem bu do wy ca łe -
go kom plek su edu ka cyj ne go „Na tu rum” dla
spół ki Sta wy Mi lic kie SA, któ ry na gro dzo no
w 2016 na kon kur sie Top In we sty cje Ko mu -
nal ne 2016 ja ko naj lep szą in we sty cję ko mu -
nal ną w kra ju. 

Na dal zwią za ny jest Pan z ro dzin ny mi
stro na mi?
Tak, jed nak po stu diach pra co wa łem

we Wro cła wiu, dla jed nej z tam tej szych firm.
By łem na przy kład kie row ni kiem bu do wy
biurow ca dla MPWiK Na Gro bli, któ ry rów -
nież jest obiek tem za byt ko wym. Mie ści ła się
w nim daw niej ozo now nia. Po sze ściu la tach
we Wro cła wiu do sta łem pro po zy cję pra cy
dla spół ki Sta wy Mi lic kie, o któ rej wspo mnia -
łem, więc zde cy do wa łem się wró cić. Pra co -

wa łem tam pięć lat i by ło to cie ka we za ję cie,
ale osta tecz nie na sze dro gi się ro ze szły i za -
czą łem szu kać no wych wy zwań, już na miej -
scu. Za wsze by łem lo kal nym pa trio tą. 

Szcze rze mó wiąc, cie ka we wy zwa nia
za wo do we w tej bran ży ko ja rzą się
w pierw szej ko lej no ści z du ży mi mia -
sta mi.
To praw da, ale po za am bi cja mi mia łem

też tro chę szczę ścia i uda ło mi się tu taj trafić
na kil ka bar dzo cie ka wych za dań. Na przy -
kład już wspo mnia ny prze ze mnie „Dom
drze wa”. In we sty cyj nie nie by ło to mo że
coś bar dzo du że go, ale jest to na pew no
niety powy, no wo cze sny pro jekt, któ ry po -
wstał w obiek cie za byt ko wym. Te raz bu du je -
my apar ta men ty „Sta ra Mle czar nia” czy li
94 miesz ka nia na te re nie daw nych za kła -
dów mle czar skich. Tu taj wą tek za byt ków też
się prze wi nął, bo ca ła bu do wa jest w ści słym
cen trum mia sta. W Mi li czu tro chę się dzie je,
a ja na ile mi się uda, sta ram się w ta kich
budo wach brać udział.

Jak wi dzę, z kon ser wa to rem za byt ków
czę sto ma Pan do czy nie nia. (przyp.
SM – za raz po wy wia dzie Pan Nie dba ła
był umó wio ny na spo tka nie w Urzę dzie
Ochro ny Za byt ków we Wro cła wiu).
Tak, czę sto mia łem i bę dę miał na dal,

bo obec nie zaj mu ję się tak że ka pi tal nym re -
mon tem fi lial ne go ko ścio ła pod we zwa niem
Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej w Su ło wie,
któ ry zbu do wa ny zo stał w XVIII wie ku. Je go
kon struk cja zo sta ła już wzmoc nio na i wy -
mie nio na gdzie trze ba, a te raz od na wia ne
bę dzie wnę trze. 

A je śli cho dzi o bu dy nek Szko ły Pod -
sta wo wej imie nia Astrid Lind gren w Mi -
li czu, to tak że tam pra co wał Pan w miej -

SZKOŁA  PODSTAWOWA  IMIENIA  ASTRID  LINDGREN 
W  MILICZU

scu o cie ka wej hi sto rii. W prze szło ści
na miej scu szko ły sta ła wy twór nia
bom bek cho in ko wych.
Do kład nie. Daw niej ist nia ła tam Spół dziel -

nia Mi licz, któ ra pro du ko wa ła na du żą ska lę
ozdo by cho in ko we. In we sto ra mi kom plek su
obiek tów edu ka cyj nych są lo kal ni przed się -
bior cy. We szli w po sia da nie daw nej fa bry ki
bom bek, a w jej wzor cow ni urzą dzi li Kre -
atyw ny Obiekt Mul ti funk cyj ny, czy li KOM.
Jest to ze spół sal edu ka cyj nych z wie lo funk -
cyj ną au lą, Mu zeum Bomb ki i ka wiar nią.
Inwe sto rom za le ża ło na tym, aby to miej sce
na trwa łe wpi sa ło się w ży cie lo kal nej spo -
łecz no ści, sta ło się miej scem przy ja znym
każ de mu, że by by ło bli sko lu dzi i na tu ry.
Z cza sem Fun da cja KOM sta ła się or ga nem
za ło ży ciel skim Spo łecz nej Szko ły Pod sta -
wo wej imie nia Astrid Lind gren. Osta tecz nie
pro jekt oka zał się więk szy niż prze wi dy wa -
no, bo w mię dzy cza sie od by ła się re for ma

Niedawno zbudowana Szkoła Podstawowa imienia Astrid Lindgren w Miliczu jest obiektem wyjątkowo
nowoczesnym chociaż powstała na terenie poprzemysłowym. Na miejscu dawnej fabryki ozdób choinkowych
stworzono nie tylko miejsce dla edukacji, ale też przyjazną dla mieszkańców przestrzeń odpoczynku i kultury,
z Muzeum Bombek, kawiarnią i strefą zabaw dla dzieci. Waldemar Niedbała pełniący na tej budowie funkcję
inspektora nadzoru inwestorskiego został za swoją pracę zgłoszony do konkursu Inżynier Roku 2017.
Spotkaliśmy się z nim, aby porozmawiać o nowoczesnym budownictwie w okolicach Milicza, a także o jego pracy
na budowach i w samorządzie inżynierów budownictwa.
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oświa ty i szko ła pod sta wo wa za czę ła obej -
mo wać kla sy od 1 do 8, a nie od 1 do 6 jak
nie daw no. 

Czy li ca ły za kres ro bót się po więk szył?
Ca ły za kres był bar dzo du ży. Część bu -

dyn ków daw nej fa bry ki po zo sta ła jed nak
pod da na zo sta ła prze bu do wie. Zbu do wa no
no we sa le dy dak tycz ne, cią gi ko mu ni ka -
cyjne. Sa ma sa la gim na stycz na po wsta ła
czę ścio wo w daw nej dmu chal ni bom bek.
Sta ry obiekt zo stał prze bu do wa ny, nada no
mu no wą funk cję, a jed no cze śnie za cho wa -
no wy raź ne od nie sie nia do wcze śniej sze -
go in du strial ne go cha rak te ru bu dyn ku. 

Co by ło Pań skim zda niem naj trud niej -
sze w tej bu do wie?
Naj trud niej sze, mo im zda niem, są za wsze

wnę trza – utrzy ma nie wi zji ar chi tek tów przy
po mo cy do stęp nych me tod bu dow la nych.
Trze ba by ło po go dzić ze so bą te dwie rze czy
i my ślę, że uda ło się nam to zro bić. 

Zo stał Pan zgło szo ny do kon kur su In -
ży nier Ro ku 2017 w ka te go rii in spek tor
nad zo ru in we stor skie go. Do te go
konkur sach zgła sza ni są in ży nie ro wie
re ali zu ją cy naj cie kaw sze obiek ty, któ -
rewy bi ja ją się wśród in nych. Co w Pań -
skiej oce nie, co jest w nim naj cie -
kawsze go?
Prze my śle nie wszyst kich szcze gó łów.

Wy da je mi się, że każ dy naj drob niej szy ele -
ment zo stał do brze prze my śla ny za rów no
pod ką tem es te tycz nym, wi zu al nym, ale tak -
że funk cjo nal nym, prak tycz nym. I cho dzi
tu nie tyl ko o ta kie no wo cze sne udo god nie -
nia jak au to ma tycz ne ro le ty czy kli ma ty za cja,
ale też o roz wią za nia przy ja zne śro do wi sku,
jak in te li gent ne oświe tle nie i do sko na ła
akusty ka. Ta kie szko ły nie po wsta ją czę sto
w mia stach po wia to wych. 

Szko ła jest pla ców ką spo łecz ną. Jak
sam Pan po wie dział, te go ro dza ju pla -
ców ki spo ty ka my ra czej w du żych mia -
stach. Na su wa mi się py ta nie: skąd po -
mysł zbu do wa nia ta kiej w Mi li czu?
Był to po mysł pa ni pre zes oraz pa ni dy rek -

tor. Pod ję ły ta ką de cy zję wspól nie i mia ły
rację, bo szko ła ma kom plet uczniów, trud no
wręcz o miej sca! Nie znam się na pe da go -
gice, ale my ślę, że w tej szko le za ję cia pro -
wa dzo ne są zu peł nie ina czej, ucznio wie ma -

ją du żo za jęć do dat ko wych i atrak cji do wy -
bo ru.

A czym cie ka wym zaj mu je się Pan
obec nie, po za re mon tem za byt ko we go
ko ścio ła?
Jak wspo mnia łem, bu du je my też osie dle

apar ta men ty „Sta ra Mle czar nia”. Na te re nie
daw ne go za kła du znaj do wa ło się 11 bu dyn -
ków z lat 70., któ re uda ło się nam już wy bu -
rzyć. Zo stał je den z pięk nym ko mi nem, któ -
ry jest za byt ko wy. Po wsta ją wo kół nie go
3 blo ki po 30 miesz kań każ dy z pod ziem ny-
mi par kin ga mi, win da mi. De we lo pe ro wi uda -
ło się za adap to wać po prze my sło wy te ren
w cen trum mia sta na miesz ka nia. Przez wie -
le lat te ren był za po mnia ny przez mia sto,
a te raz bę dą tam miesz kać lu dzie. 

Wiem, że jest Pan ak tyw ny w sa mo rzą -
dzie za wo do wym. Czym zaj mu je się
Pan w DO IIB?
Je stem de le ga tem z po wia tu mi lic kie go,

któ ry jest pod wzglę dem lud no ści pra wie naj -
mniej szym po wia tem wo je wódz twa (mniej -
szy jest po wiat gó row ski, przyp. SM). Po -
dob nie spra wa wy glą da je śli cho dzi o ilość
człon ków izby. Nie ste ty nie zo sta łem wy bra -
ny do żad ne go or ga nu, ale jak naj bar dziej
bio rę udział we wszyst kich fo rach, spo tka -
niach, ze bra niach spra woz daw czych. Udzie -
lam się w sa mo rzą dzie na ty le, na ile mo gę.

Wy da je się to bu du ją ce, że ktoś tak
mło dy jak Pan sta ra się an ga żo wać
w ży cie sa mo rzą du za wo do we go. Oso -

bi ście ko ja rzy mi się to ra czej z za ję -
ciem lu dzi w śred nim wie ku czy star -
szych.
Tak to nie ste ty wy glą da. Izba po wsta ła

w 2002 ro ku i spo ro two rzą cych ją lu dzi
znajdu je się w niej od po cząt ku. Uwa żam,
że w każ dym śro do wi sku po trzeb na jest ro -
ta cja i przy sło wio wa no wa krew. Wie lu in ży -
nie rom, zwłasz cza tym mło dym, zwy czaj nie
nie chce się an ga żo wać. Że by mło dym się
chcia ło, mu sie li by brać udział w pierw szych
spo tka niach na lo kal nym szcze blu, gdzie wy -
bie ra ni są de le ga ci. Wie lu lu dziom izba ko ja -
rzy się tyl ko z pła ce niem skła dek, a nie otrzy -
my wa niem cze goś w za mian. Tkwią w ta kim
prze świad cze niu do pó ki nie spo tka ją się z ja -
ki miś prze ciw no ścia mi lo su, nie ze tkną się
z rzecz ni kiem od po wie dzial no ści za wo do -
wej czy są dem dys cy pli nar nym. Wte dy do -
pie ro uda je im się przej rzeć na oczy i zdać
spra wę z te go, że to wszyst ko jest do cze goś
po trzeb ne.

W ta kim ra zie po wo dze nia we wszyst -
kich przed się wzię ciach i dzię ku ję za roz -
mo wę!
Przy da się (śmiech). Rów nież bar dzo

dzię ku ję.

Szy mon Ma ra szewsk

WIE CEJ FO TO GRA FII Z KOM – KRE -
ATYW NE GO OBIEK TU MUL TI FUNK CYJ -
NE GO W MI LI CZU NA STR. 36

Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren, sala gimnastyczna
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z wrocławskiego Archiwum Budowlanego

Ta wro cław ska in sty tu cja kul tu ry,
szczegól nie zna na w krę gu ar chi tek -
tów, pro jek tan tów, bu dow ni czych oraz
stu den tów obec nie zaj mu je jed no
ze skrzy deł za byt ko we go bu dyn ku
Arsena łu przy uli cy An to nie go Cie -
szyńskie go 9. W 2000 ro ku zo sta -
ła połą czona z Mu zeum Ar chi tek tu ry
we Wro c ła wiu i na dal jest je go od dzia -
łem. To tu prze cho wy wa ny jest zbiór,
jeden z naj więk szych w Pol sce, tak
dobrze za cho wa nych pro jek tów ar chi -
tek to nicz nych, któ re uka zu ją daw ną
i obec ną, sze ro ko ro zu mia ną ar chi tek -
tu rę i bu dow nic two Wro cła wia. Owe pro -
jek ty i ry sun ki są do sko na łym źró dłem
do ba dań dla hi sto ry ków ar chi tek tu ry,
a tak że wdzięcz nym te ma tem dla pa sjo -
na tów dzie jów Wro cła wia oraz po szu -
kiwa czy wia do mo ści o bu dow ni czych
i ar chi tek tach. Ko rzy sta ją z nie go tak że
pra cow nie bu dow la ne pod czas pro jek -
to wa nia kon ser wa cji, prze bu do wy i roz -
bu do wy bu dyn ków miej skich, ale rów -
nież w trak cie mo der ni za cji pry wat nych
do mów miesz kal nych i wil li.

Jak po wsta wa ła ko lek cja 
pro jek tów bu dow la nych
dla Wro cła wia

Naj star sze z za cho wa nych pla nów po -
cho dzą z po cząt ku wie ku XIX i przed sta -
wia ją mię dzy in ny mi in wen ta ry za cję
ka za ma tów Bra my Fry de ry ka (obec nie
re jon uli cy H. Sien kie wi cza 6). Po wsta -
ły one w la tach 1776–1777 we dług
pro jek tu in ży nie ra puł kow ni ka Ca spa -
ra von Ha aba, na to miast pro jekt mo nu -
men tal ne go fron to nu z czte re ma pa ra -
mi ko lumn to skań skich dźwi ga ją cych
wiel ki tym pa non de ko ro wa ny rzeź bą
z mo ty wem pa no pliów wy ko nał Carl
Got thard Lan ghans, wy bit ny wro cław ski

i ber liń ski ar chi tekt. Wspo mnia ny ry su -
nek in wen ta ry za cyj ny jest nie da to wa -
ny i bez pod pi su wy ko naw ców, ale po -
nie waż ze źró deł wie my, że te re ny po -
for tecz ne zo sta ły prze ka za ne mia stu
21 kwiet nia 1813 ro ku, a zgo da władz
woj sko wych na fak tycz ną zmia nę ich
użyt ko wa nia za pa dła w ro ku 1820, to fak -
ty te po zwa la ją nam przy pusz czać,
że w tym prze dzia le cza so wym spo -
rządzo no za cho wa ną do dziś in wen -
taryza cję.

Szczę śli wie jed nak pew na część naj -
wcze śniej szych pro jek tów po sia da da -
tę wy ko na nia, jak na przy kład pięk ne
rysun ki spo rzą dzo ne przez dy rek to ra
Kró lew skiej Od lew ni Że li wa w Gli wi -
cach – Jo han na Ju stu sa Holt zhau se na
z wpi sa ną da tą 14 mar ca 1826 ro ku
(na nie któ rych ry sun kach wid nie je też
da ta: sty czeń 1827). Zwią za ne one by -
ły z mo der ni za cją ma szy ny pa ro wej
i usta wie niem dru gie go ko tła w czer -
palni wo dy na wy spie św. Ma cie ja,
co znacz nie po pra wi ło wy daj ność te go
wo do cią gu a tym sa mym za opa trze -
nie miesz kań ców Wro cła wia w wo dę.

Jed nak po za wspo mnia ny mi wy jąt -
kami, do pie ro po po ło wie XIX wie ku
za częto bar dziej me to dycz nie gro ma -
dzić pro jek ty ar chi tek to nicz ne i bu -
dowla ne dla Wro cła wia. W księ dze ad -
re so wej mia sta z 1863 ro ku (Ad ress buch
der Haupt und Re si denz Stadt Bre s lau)
za miesz czo no in for ma cję, że wszyst kie
pro jek ty ar chi tek to nicz ne po win ny być
skła da ne w miej skiej de pu ta cji bu dow -
la nej (Stadt bau -De pu ta tion) w dwóch
eg zem pla rzach, co znacz nie uła twi ło
do trwa nie tych do ku men tów do cza -
sów nam współ cze snych. 

Naj wię cej pro jek tów po cho dzi z lat
1880–1945, kie dy mia sto za czę ło się
bar dzo in ten syw nie roz wi jać te ry to rial -

nie i roz po czę to pro ces suk ce syw ne go
przy łą cza nia ko lej nych przed mieść,
gdzie sy tu owa no no we dziel ni ce miesz -
ka nio we. 

Na prze strze ni po nad dwóch wie ków
zgro ma dzo no du ży zbiór pro jek tów i ry -
sun ków, któ re go pod sta wę sta no wił

Rysunek inwentaryzacyjny kazamatów
Bramy Fryderyka, rzut przyziemia i dwa
widoki elewacji, lata 1813-1820 (?)
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Z   W R O C Ł A W S K I E G O   A R C H I W U M
B U D O W L A N E G O  
część I

Widok niezachowanego domu
handlowego, który powstał w 1903
roku na rogu ulic Kuźniczej i Wita
Stwosza, sytuacja z 1935/1936 roku
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zespół naj star szy z tak zwa nej Plan -
kammer. Wszedł on z cza sem do utwo -
rzo nej przy ma gi stra cie wspo mnia nej
już de pu ta cji bu dow la nej, do któ rej do -
łą czo no pro jek ty po li cji bu dow la nej
(Bau po li zei) – or ga nu za twier dza ją -
cego pro jekty, a jed no cze śnie nad zo ru -
ją ce go prze strze ga nie prze pi sów bu -
dow la nych, roz strzy ga ją ce go spra wy
spor ne oraz wy da ją ce go roz po rzą dze -
nia bu dow la ne. Wiel ki bum bu dow la ny
i głód miesz kań spo wo do wa ły, że od po -
cząt ku XX wie ku ma gi strac ki dział
depu tacji bu dow la nej co kil ka lat ule gał

po więk sza niu i ist nia ła ko niecz ność
zatrudnia nia pra cow ni ków o zróż ni co -
wanych, no wo cze snych spe cja li za -
cjach i wie dzy z za kre su no wych tech -
nik budow la nych oraz in ży nie rii. W tej
sytuacji dział de pu ta cji ulo ko wa ny
w XIX wie ku w bu dyn ku przy uli cy
św. Elż bie ty 10–13 zo stał po 1900 ro ku
prze niesiony do gma chu Sta rej Gieł dy
przy pla cu Sol nym 16, gdzie szczę śli wie
przez ni ko go zbyt nio „nie nie po ko jo ny”
do trwał do prze ło mu lat 1996/1997,
kie dy to wła dze mia sta zna la zły mu no -
we lo kum, w zre wi ta li zo wa nym przez

Pra cow nie Kon ser wa cji Za byt ków Ar -
sena le.
To wów czas, w cza sie prze no sze nia
zbio ru do Ar se na łu, prze pro wa dzo no od -
ka ża nie pro jek tów i kon ser wa cję czę ści
z nich, roz po czął się za kup spe cja li stycz -
ne go sprzę tu do dy gi ta li za cji oraz fi nan -
so wa nie prac zwią za nych z po pu la ry -
zacją zbio rów tej in sty tu cji. Oprócz
wystaw i to wa rzy szą cych im ksią żek po -
świę co nych twór czo ści ta kich ar chi tek -
tów jak: Ri chard Plūdde mann, Hans
Poel zig czy Ja dwi ga Gra bow ska -Haw -
ry lak, przy go to wa no rów nież wie le eks -
po zy cji i pu bli ka cji te ma tycz nych: „Wie -
żow ce Wro cła wia”, „Wro cław skie szko -
ły. Hi sto ria i ar chi tek tu ra”, „Wro cław skie
dwor ce ko le jo we”, czy też „Ha la Stu le -
cia i Te re ny Wy sta wo we we Wro cła wiu
– dzie ło Mak sa Ber ga”, by wy mie nić tyl -
ko część spo śród więk szej ilo ści.

Struk tu ra zbio ru

Za cho wa ny nie mal w 90 pro cen tach
zbiór li czy po nad 300 ty się cy pro jek tów
daw nej po li cji bu dow la nej i to wa rzy szą -
ce jej ak ta wod no -ka na li za cyj ne po -
szcze gól nych po se sji (w ukła dzie ad re -
so wym), oko ło 41 ty się cy plansz ar chi -
tek to nicz nych, któ re zo sta ły uło żo ne
w ze spo ły, we dług obiek tów. Oprócz do -
mów i ka mie nic miesz kal nych są to też
bu dyn ki uży tecz no ści pu blicz nej, a na -
wet pro jek ty zie le ni miej skiej.

Przez dzie siąt ki lat gro ma dzo no rów -
nież ak ta pi sa ne, czę sto spo rzą dza ne
od ręcz nie, na któ rych zna la zły się uwa -
gi bu dow ni czych, ale rów nież skie ro -
wane do ma gi stra tu skar gi i pe ty cje
lo ka to rów i wła ści cie li do mów. 

Je śli cho dzi o pro jek ty po wo jen ne,
czy li wy ko na ne po 1945 ro ku – po cząt -
ko wo gro ma dzo ne by ły spo ra dycz nie
i do pie ro w ostat nich la tach są po zy ski -
wa ne, szcze gól nie z ar chi wów nie ist nie -
ją cych już od lat biur pro jek to wych. 

Na uwa gę za słu gu ję też zbiór fo to -
grafii ar chi wal nych zwią za nych z wro c -
ław ski mi bu dyn ka mi, część z nich do ku -
men tu je zmia ny bu dow la ne, a in ne

J.J. Holtzhausen, rysunek techniczny modernizacji maszyny parowej w czerpalni wody
na wyspie św. Macieja, 14 marca 1826 roku (góra)
J.J. Holtzhausen, rysunek techniczny modernizacji maszyny parowej w czerpalni wody

na wyspie św. Macieja, styczeń 1827 rok (dół)
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na przy kład od bu do wę czy też ka ta stro -
fy bu dow la ne. Na ogól ną licz bę po nad
4600 zdjęć, oko ło 10 pro cent sta no wią
fo to gra fie po wsta łe przed 1945 ro kiem.

Zde cy do wa na więk szość prze cho -
wy wa nych w Ar chi wum Bu dow la nym
pro jek tów zo sta ła wy kre ślo na tu szem
na pa pie rze, kar to nie, cza sem na kal -
ce lub kal ce pod kle jo nej na płót no (ten
ostat ni ro dzaj pod ło ża za pew nia ry -
sun kom naj lep sze za cho wa nie i czy -
telność). Wcze śniej sze, z lat 20. i 30.
XIX wie ku wy ko ny wa no jesz cze na pa -
pie rze czer pa nym. Na to miast od czwar -
tej ćwier ci wie ku XIX za czę ły się po ja -
wiać pro jek ty dru ko wa ne (w licz nych
kopiach). W okre sie mię dzy wo jen nym
po wszech nie sto so wa no świa tło ko pie
i oza li dy, któ rych ry su nek – ze wzglę du
na be żo wo -kre mo we tło pa pie ru i ja sną
i cien ką kre skę – jest czę sto nie ste ty sła -
bo czy tel ny. 

Kru chość pod ło ża, na któ rym pro jek -
ty i ry sun ki zo sta ły wy ko na ne, a przez
to szcze gól na po dat ność na wszel kie
uszko dze nia me cha nicz ne, w du żym
stop niu unie moż li wia ją tra dy cyj ne ich
upo wszech nia nie, a tym bar dziej fi -
zycz ne prze glą da nie przez czy tel ni -
ków. Z te go wzglę du od dłuż sze go już
cza su po dej mo wa ne są dzia ła nia zmie -
rza ją ce do peł nej di gi ta li za cji zbio rów. 

Di gi ta li za cja i kom pu te ro wa ba za
da nych

Już od po cząt ku lat 90. XX wie ku pra -
cow ni cy Ar chi wum Bu dow la ne go roz po -
czę li prze pro wa dza nie in wen ta ry za cji
zbio ru, po cząt ko wo przy uży ciu ba zy da -
nych dBA SE IV. Jed nak że ów cze sna
tech no lo gia nie po zwa la ła na po łą cze -
nie kart pro jek tów z re pro duk cja mi fo to -
gra ficz ny mi (wów czas jesz cze ana lo go -
wy mi). Za tem sku pio no się na na uko -
wym opra co wy wa niu pro jek tów.

Owo cem zdo by wa ne go do świad cze -
nia w ra mach kom pu te ry za cji da nych
by ło utwo rze nie w 2006 ro ku pro jek tu
ko lej nej, no wej ba zy na za mó wie nie
Muzeum Ar chi tek tu ry. Był to du ży krok

w stro nę di gi ta li za cji zbio rów, gdyż do -
pie ro wte dy sta ło się moż li we łą cze nie
kart pro jek tu z ich re pro duk cja mi, wy ko -
ny wa ny mi w za awan so wa nej tech ni ce
cy fro wej apa ra ta mi Ko dak oraz Has sel -
blad, co za pew ni ło zdję cia bar dzo
dobrej ja ko ści w for ma cie TIFF. Jed nak
i ta ba za po sia da ła swo je ogra ni cze nia,
a jed nym z jej naj istot niej szych man ka -
men tów by ła ko niecz ność prze cho wy -
wa nia re pro duk cji cy fro wych je dy nie
w for ma cie jpg. Z te go wzglę du ory gi nal-
ne pli ki TIFF by ły ko pio wa ne na pły ty
DVD. Ta kie no śni ki da nych oka za ły się
dość nie trwa łe i wy mu sza ły ro bie nie
kopii za pa so wych.

W 2010 ro ku dzię ki unij ne mu pro jek -
to wi: Di gi ta li za cja i upo wszech nie nie
zaso bów Ar chi wum Bu dow la ne go
w Mu zeum Ar chi tek tu ry we Wro cła -
wiu, wie lo let nie sta ra nia mo gły zo stać
zre ali zo wa ne. Aby osią gnąć opty mal ną
ja kość re pro duk cji cy fro wych za ku pio -
no no wo cze sny ska ner fir my Cru se
Spe zial ma schi nen GmbH, da ją cy moż -
li wo ści ska no wa nia pro jek tów na wet
wiel ko for ma to wych w do sko na łej ja -
kości. Jak do tąd jest to pierw szy i je dy -
ny te go ty pu ska ner w Pol sce. Z apa ra -

tu ry tej fir my ko rzy sta ją tak pre sti żo we
in sty tu cje, jak Uni wer sy tet Cam brid ge,
Pen ta gon w Wa szyng to nie, Ar chi wum
Na ro do we w Lon dy nie, Mu zeum Wa ty -
kań skie czy też Rijk smu seum w Am ster -
da mie.

W ra mach te go pro gra mu moż li we
było stwo rze nie pro fe sjo nal nej pra cow -
ni re pro gra ficz nej, gdzie ska no wa ne
są zbio ry ar chi wal ne. Zmo der ni zo wa no
rów nież stro nę in ter ne to wą Mu zeum
Ar chi tek tu ry i na niej na bie żą co udo -
stęp nia ne są zdi gi ta li zo wa ne pro jek ty.
Wte dy też wdro żo no no wą ba zę Alk -
mena, po zwa la ją cą na szer sze opra co -
wy wa nie da nych oraz da ją cą moż li wo -
ści jesz cze szyb sze go wy szu ki wa nia
zapi sa nych in for ma cji. 

Opra co wy wa ne obec nie kar ty (re -
kor dy) za wie ra ją in for ma cje o sa mych
pro jek tach oraz bu dyn kach, któ rych do -
ty czą: pol skie i nie miec kie na zwy i ad -
re sy do mu, na zwi ska pro jek tan tów,
sygna tu ry, pod pi sy na pro jek cie (z wy -
szcze gól nie niem osób za twier dza ją -
cych i wy ko naw ców), treść na głów ków,
za war tość ry sun ku (licz ba i ro dzaj rzu -
tów, prze kro jów, ele wa cji, de ta li, pla nów
sy tu acyj nych), wy mia ry i ska lę ry sun ku,

Most Szczytnicki, widoki, przekroje, plan sytuacyjny, detal, 1896 rok

M
uz

eu
m

 A
rc

hi
te

kt
ur

y 
w

e 
W

ro
cł

aw
iu

, A
rc

hi
w

um
 B

ud
ow

la
ne



24
z wrocławskiego Archiwum Budowlanego

Budownictwo Dolnośląskie nr 2/2019 (31)

ma te riał i tech ni kę wy ko na nia. Po nad -
to gro ma dzo ne są da ne do dat ko we
o pro jek tach ta kie jak: pu bli ka cje w któ -
rych zna la zły się ich re pro duk cje, wy sta -
wy na któ rych by ły one eks po no wa ne,
in for ma cje o kon ser wa cji i wy po ży cze -

niach na wy sta wy do in nych mu ze ów.
Ze ska no wa ne re pro duk cje cy fro we pla -
nów im por to wa ne są do ba zy da nych
i wią za ne z po szcze gól ny mi re kor da mi
w for mie pli ków gra ficz nych w for ma cie
TIFF. Dla bez pie czeń stwa da nych re gu -

lar nie two rzo na jest ko pia za pa so wa
na od dziel nym ser we rze. 

Do tej po ry w ra mach pro jek tu di gi tali-
za cji zo sta ło opra co wa nych i upo wszech -
nio nych na stro nie in ter ne to wej oko ło
50 ty się cy pla nów, pro jek tów, map i zdjęć
ar chi wal nych. 

W ja ki spo sób wy szu ki wać?

Na stro nie in ter ne to wej Mu zeum Ar chi -
tek tu ry we Wro cła wiu, w za kład ce „Archi -
wum” udo stęp nio ne są zdi gi ta li zo wa ne
i opi sa ne w trzech ję zy kach (pol skim,
nie miec kim i an giel skim) pro jek ty bu dow -
la ne, pla ny, ma py oraz fo to gra fie. Po nie -
waż pro ces opra co wy wa nia ar chi wa liów
i ich di gi ta li za cji wciąż trwa, mo że się
zda rzyć, że po szu ki wa ny bu dy nek nie
zo sta nie od na le zio ny w wy szu ki war -
ce. W ta kiej sy tu acji po zo sta je przy -
bycie do czy tel ni, miesz czą cej się
w Arse na le.

Wy szu ki wa nie obiek tów dzia ła na za -
sa dzie prze glą dar ki in ter ne to wej, a pod -
sta wo wym kry te rium jest ad res po se sji.
Na le ży wpi sać na zwę uli cy i nu mer bu -
dyn ku. Prze glą dar ka wy świe tli wszyst -
kie opra co wa ne obiek ty ja kie fi gu ru ją
pod tym ad re sem. Po klik nię ciu w wy -
bra ną po zy cję zo sta nie wy świe tlo ny
szcze gó ło wy opis pro jek tu oraz je go re -
pro duk cja lub fol der z ma te ria ła mi do po -
bra nia w for ma cie pdf. Prze glą dar ka
pozwa la na sze ro ki za kres wy szu ki wa -
nia. Oprócz ad re sów bu dyn ków, na zwisk
ar chi tek tów i bu dow ni czych ist nie je
moż li wość po szu ki wa nia ogól niej szych
ka te go rii, ta kich jak: rzut, prze krój, fa sa -
da a na wet pro fe sja au to ra pro jek tu
(mistrz bu dow la ny, ar chi tekt, za twier -
dzają cy pro jekt). 

No we tech no lo gie po zwa la ją na szyb -
szy i szer szy do stęp do uni kal nych
zbio rów, a za ra zem da ją moż li wość
za cho wa nia w do brym sta nie ory gi na łów
dla przy szłych po ko leń. 

W na stęp nym od cin ku bar dziej szcze -
gó ło wo opo wie my o za war to śći zbio ru
Ar chi wum Bu dow la ne go.

Ma ria Zwierz

W. Mohrenberg, projekt typowego domu bliźniaka na osiedlu spółdzielni mieszkaniowej
„Traute Heimat”, ul. Kamieńskiego, widok dwóch elewacji, rzuty, przekroje, 1920 rok

G. Scholz, projekt budowy nowej kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 87, widok fasady,
przekrój, rzut i przekrój klatki schodowej, plan sytuacyjny, 1903 rok
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W daw nych cza sach, przed XIX wie -
kiem, ma ło kto za pusz czał się w gó ry
w ce lach tyl ko tu ry stycz nych. By wa li
tam lu dzie zwią za ni z gó ra mi za wo -
dowo – pa ste rze, my śli wi, drwa le, po -
szu ki wa cze mi ne ra łów czy żoł nie rze
i straż ni cy pil nu ją cy gór skich prze łę czy
lub in nych waż nych miejsc. Zda rza ły się
wy pra wy na uko we, któ re mia ły na ce -
lu ba da nia geo gra ficz ne, bo ta nicz ne
czy zoo lo gicz ne. W nie do stęp nych
miej scach ukry wa li się zbie gli prze stęp -
cy lub oso by bę dą ce ofia ra mi prze śla -
do wań re li gij nych. Dla resz ty lu dzi gó -
ry by ły czymś ta jem ni czym i groź nym,
a przede wszyst kim nie do stęp nym cza -
so wo i fi nan so wo. W XVII i XVIII wie -
ku po pu lar ne wśród ary sto kra tycz nej
mło dzie ży sta ły się za gra nicz ne wy -
ciecz ki ma ją ce umoż li wić po zna nie
no wych kul tur i miejsc. Zwy czaj ten po -
pu lar ny był zwłasz cza wśród szlach ty
an giel skiej – to wła śnie jej przed sta wi -
cie le za czę li ja ko pierw si za pusz czać
się w Al py (dla te go też na li ście pierw -
szych zdo byw ców wie lu szczy tów jest
ty lu oby wa te li Wiel kiej Bry ta nii). Stop -
nio wo ak tyw ność ta ka za czę ła sta -
wać się po pu lar na rów nież w Su de tach.
Do kar ko no skich Cie plic od daw na
jeź dzi li ku ra cju sze chcą cy pod re pe ro -
wać zdro wie świe żym po wie trzem oraz
słyn ny mi wo da mi ter mal ny mi. Co raz
po pu lar niej sze sta wa ło się też od by wa -
nie wy cie czek gór skich, zwłasz cza
w kie run ku szczy tu Śnież ki – gó ry wy -
so kiej, ale po zba wio nej ja kich kol wiek
trud no ści wspi nacz ko wych. Pierw si tu -
ry ści od by wa ją cy ta kie wy ciecz ki ko -
rzysta li z mi ni mum „in fra struk tu ry” ja ka
tam ist nia ła, czy li cho dzi li ścież ka mi słu -
żący mi my śli wym czy drwa lom, spa li
w pa ster skich sza ła sach. 

Z cza sem kie dy wy ciecz ki sta wa ły się
co raz bar dziej po pu lar ne, za czę ła stop -
nio wo roz wi jać się też bran ża tu ry stycz-
na świad czą ca sto sow ne usłu gi. Schro -

ni ska, re stau ra cje czy ho te le gór skie
bu do wa no naj czę ściej w miej scach,
gdzie daw niej sta ły sza ła sy pa ster -
skie. Wła ści cie la mi tych obiek tów by wa -
ły oso by pry wat ne, ale czę ściej na le ża -
ły do roz ma itych or ga ni za cji tu ry stycz -
nych jak na przy kład To wa rzy stwo Kar -
ko no skie – Rie sen ge birg sve re in (RGV).
Or ga ni za cje ta kie ist nia ły i dzia ła ły
pręż nie w każ dej tu ry stycz nej miej -
sco wo ści, zaj mo wa ły się po pu la ry za cją
tu ry sty ki oraz or ga ni za cją wy cie czek,
szko le nia mi dla prze wod ni ków, tra ga -
rzy czy in nych osób ma ją cych ob słu gi -
wać ruch tu ry stycz ny. Wy ty cza no też
szla ki kie ru jąc się ich wa lo ra mi kra jo -
brazo wy mi, przy rod ni czy mi czy kul tu ro -
wy mi, a przy szla kach bu do wa no ław -
ki, plat for my i wie że wi do ko we, al ta ny
no i oczy wi ście schro ni ska. 

Więk szość bu dyn ków schro nisk nie
prze trwa ła w swo jej pier wot nej for mie
po nie waż wcze śniej peł ni ła funk cje
sza ła sów pa ster skich i na le ża ło je do -
sto so wać do ro sną cych wy ma gań po -
dróż nych. Kie ro wa no się przy tym nie
tyl ko po trze ba mi tu ry stów, ale też no -
wy mi tren da mi w ar chi tek tu rze, czy
no win ka mi tech nicz ny mi. Wła ści cie le
schro nisk sta ra jąc się wy róż nić na tle

kon ku ren cji czę sto or ga ni zo wa li róż ne
nie ty po we atrak cje, ta kie jak kon cer ty
czy słyn ne zjaz dy na sa niach ro ga tych.
Roz ma ite obiek ty mia ły swo je po pi -
sowe da nia czy na po je. Zda rza ło się,
że ry wa li zu ją cy ze so bą go spo da rze
schro nisk nie uczci wie wal czy li z kon ku -
ren cją. Do cho dzi ło do ak tów wan da li -
zmu, za ma lo wy wa nia ozna czeń szla -
ków czy wręcz pod pa leń! Każ de schro -
ni sko to osob na hi sto ria lu dzi któ rzy
je pro wa dzi li oraz sa me go bu dyn ku. 

Schro ni ska pło nę ły (Dom Ślą ski,
Pod Łab skim Szczy tem), nisz czy ły je la -
wi ny (Nad Łom nicz ką) lub ule ga ły in -
nym ka ta stro fom, dla te go obec nie nie
ma w Kar ko no szach ani jed ne go schro -
ni ska, któ re pa mię ta ło by cza sy po -
cząt ków tu ry sty ki gór skiej. Nie mniej jed -
nak są to na dal pięk ne, wie ko we bu -
dyn ki o cie ka wej hi sto rii i wy jąt ko wym
po ło że niu. Po ni żej przed sta wi my hi sto -
rię kil ku z nich.

Dom Ślą ski

Schro ni sko znaj du je się na prze łę czy
pod Śnież ką na wy so ko ści 1400 m
n.p.m. i jest naj wy żej po ło żo nym schro -
ni skiem w pol skich Su de tach. Pier wot -

Schronisko Dom Śląski
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nie znaj do wał się tam sza łas słu żą -
cy pra cu ją cym w oko li cy pa ste rzom
krów i drwa lom. W pierw szej po ło wie
XIX wie ku, po ni żej prze łę czy po au striac -
kiej (obec nie cze skiej) stro nie po wsta -
ło schro ni sko Rie sen bau de. Po nie -
waż prze łęcz jest bar dzo po pu lar nym
miej scem, już w 1847 ro ku po wstał ko-
lej ny obiekt, wznie sio ny przez czło -
wieka o na zwi sku Held mann i na zwa-
ny na je go cześć Held man n bau de.
Po mię dzy są sia da mi nie by ło do brych
re la cji, dla te go kie dy w 1888 ro ku
Held man n bau de spło nę ło, uzna no wy -
pa dek za ce lo we dzia ła nie Re inar da
Schul za, go spo da rza Rie sen bau de. 

Od bu do wa ne w 1904 ro ku schro -
nisko rów nież spło nę ło, a na je go
miej scu w1992 ro ku wznie sio no ist nie -
ją cy do dziś bu dy nek. Zo stał za pro -
jekto wa ny przez zna ne go ar chi tek ta
Her ber ta Era sa, któ ry nadał mu kształt
przy sa dzi ste go pro sto pa dło ścia nu
ze schod ko wym da chem, ty po wy dla
su dec kich schro nisk z te go okre su. Ele -
wa cje po kry to de ska mi, a dach eter ni -
to wy mi płyt ka mi. W 1924 ro ku do bu do -
wa no do nie go prze szklo ną we ran dę
oraz prze bu do wa no kuch nię. Schro -
nisko mo gło po mie ścić 66 osób w po -
ko jach oraz ko lej ne ty le we wspól nej
sa li. We wrze śniu 1924 ro ku, z ini cja -
ty wy wła ści cie la Hu go na Te ich man na

po wsta ła obok tur bi na wia tro wa o mo -
cy 100 kW, naj więk sza w ów cze snych
Niem czech. Prze łęcz sły nie z po tęż nych
wia trów, więc wy da wa ło się to do brym
po my słem, jed nak wie le osób obu rzo -
ne by ło oszpe ce niem kra jo bra zu. Osta -
tecz nie wy gra ła na tu ra, bo już na po -
cząt ku 1925 ro ku in sta la cję trze ba by -
ło zde mon to wać. Wiatr, śnieg i szadź
kom plet nie ją znisz czy ły. 

W okre sie po wo jen nym obiekt użyt -
ko wa ny był przez pol skie or ga ni za cje
tu ry stycz ne (od 1951 r. PTTK), w la tach
1950–2005 sta cjo no wał tam tak że
od dział Stra ży Gra nicz nej. Zmie nia ła
się też je go na zwa, od Pod Śnież ką
po przez Na Rów ni pod Śnież ką do Do -
mu Ślą skie go (od po ło że nia bu dyn ku
po ślą skiej stro nie prze łę czy). Obec nie,
ze wzglę du na po ło że nie przy głów nym
szla ku z Kar pa cza na Śnież kę, jest
to jed no z naj bar dziej ob le ga nych schro -
nisk w pol skich gó rach.

Strze cha Aka de mic ka

Nie opo dal Do mu Ślą skie go znaj du je się
ko lej ne, uwa ża ne za naj star sze w Kar -
ko no szach schro ni sko – Strze cha Aka -
de mic ka. Po ło żo na na ma low ni czej
Po la nie Zło tów ka, wzmian ko wa na by -
ła już w 1645 ro ku, ja ko sza łas słu żą -
cy po dróż nym wę dru ją cym wzdłuż sta -

re go Trak tu Ślą skie go. Jed nym z pierw -
szych jej wła ści cie li był Da niel Ste iner,
któ ry czę sto wał go ści słyn ną na lew ką
na szysz kach oraz przy gry wał na ro gu.
Przez ko lej ne dzie się cio le cia wraz
z roz wo jem tu ry sty ki obiekt był roz bu -
do wy wa ny. W la tach 1758–1863 na le -
żał do ro dzi ny Ham pel, skąd wzię ła się
je go przed wo jen na na zwa Ham pel -
bau de (po cze sku Ham plo va bo uda).
Już od 1696 ro ku schro ni sko po sia da -
ło księ gę go ści, do któ rej w 1790 ro ku
wpi sał się jej naj słyn niej szy gość, po -
eta Jo hann Wol fgang Go ethe. Po Ham -
plach wła ści cie la mi schro ni ska by li
Kraus so wie. W 1896 ro ku Fran ci szek
Krauss Ju nior pod jął de cy zję o wy bu -
do wa niu no we go, no wo cze sne go
schro ni ska. Wznie sio no je ja ko trzy kon -
dy gna cyj ny bu dy nek z po ko ja mi na pię -
trach, kuch nią, osiem dzie się cio me tro -
wą ja dal nią na par te rze oraz staj nią.
Od 1905 ro ku dzia łał na wet te le fon.
Nie ste ty 1 kwiet nia 1906 ro ku do szło
do po ża ru wy wo ła ne go nie szczel no ścią
prze wo du ko mi no we go. Straż po żar na
z Kar pa cza przy je cha ła póź no, pierw -
szy te le fon po trak to wa ła bo wiem ja ko
żart pri ma apri li so wy. Już we wrze śniu
te go sa me go ro ku schro ni sko otwar to
po now nie po znacz nej prze bu do wie.
No wa ja dal nia mia ła już 140 me trów
kwa dra to wych, obiekt po sia dał sa lę
dla prze wod ni ków, po kój zi mo wy i we -
ran dę z pięk nym wi do kiem na Ko tli nę
Je le nio gór ską. Za in sta lo wa no też cen -
tral ne ogrze wa nie, elek trycz ność, te le -
fon i bie żą cą wo dę. Wiel ką atrak cją
schro ni ska by ły zjaz dy ro ga ty mi sa nia -
mi do Kar pa cza. We hi ku ły te go ro dza -
ju ge ne ral nie uży wa ne by ły do zwo że -
nia drew na, ale póź niej sto so wać je za -
czę to do wo że nia tu ry stów. 

Po woj nie schro ni sko prze ję ło YM CA
z Kra ko wa, po tem słu ży ło róż nym kra -
kow skim uczel niom. Z te go okre su po -
cho dzi obec na na zwa schro ni ska: Strze -
 cha Aka de mic ka. Po wie lu re mon tach
pod no szą cych kom fort od wie dza ją -
cych (np. w 2003 r. za in sta lo wa no
sau nę), schro ni sko da lej słu ży tu ry stom
i cie szy się wiel ką po pu lar no ścią. Schronisko Strzecha Akademicka
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Pod Łab skim Szczy tem

Uwa ża ne jest za dru gie naj star sze
(po Strze sze Aka de mic kiej) schro -
nisko w Kar ko no szach. Po ło żo ne jest
we wschod niej czę ści Kar ko no szy
na zbo czach Łab skie go Szczy tu, na ha -
li zna nej z wy stę po wa nia wie lu cie ka -
wych ro ślin. Na ha li tej od naj daw niej -
szych cza sów wy pa sa no zwie rzę ta,
dla te go też już na po cząt ku XVII wie -
ku znaj do wa ła się tam bu da pa ster ska.
W cza sie epi de mii, któ re za wle ka ły
na te te re ny woj ska wal czą ce w woj nie
trzy dzie sto let niej (1618–48), bu da sta -
wa ła się też schro nie niem przed cho -
ro ba mi lub azy lem dla ucie ki nie rów.
Podob nie jak in ne te go ty pu obiek ty,
tak że i ten stop nio wo prze bu do wy -
wano do sto so wu jąc go do po trzeb
zwięk sza ją ce go się ru chu tu ry stycz -
nego. We dług ry ci ny z 1780 ro ku by ła
to pro sto pa dło ścien na, jed no kon dy -
gna cyj na bu dow la w kon struk cji zrę -
bowej, na kry ta stro mym, spa dzi stym
da chem. Co cie ka we, to wła śnie tę cha -
tę na zy wa no wów czas Ślą ską Bu dą,
a po 1787 ro ku Sta rą Ślą ską Bu dą.
Ta na zwa prze trwa ła do ostat niej
wojny. 

Obiekt roz wi jał się da lej i w 1901 ro -
ku uzy skał ran gę go spo dy. Wkrót ce po -
tem pod łą czo no te le fon oraz wy mie nio-
no sieć wo do cią go wą (zli kwi do wa no
sieć wy ko na ną z drew na). W 1915 ro -
ku po żar stra wił Sta rą Ślą ską Bu dę,
ura to wa no tyl ko część sprzę tów do mo -
wych oraz zwie rzę ta go spo dar skie.
No wy, pcząt ko wo pro wi zo rycz ny bu dy -
nek po sta wio no na fun da men tach sta -
re go schro ni ska. Od 1925 ro ku mia ło
już oświe tle nie elek trycz ne (nie da le ko
za in sta lo wa no tur bi nę), w 1938 ro ku
zbu do wa no obok ko lej ny bu dy nek,
któ ry zwięk szył ilość miejsc noc le go -
wych. 

W cza sach po wo jen nych schro -
nisko prze ję ło PTTK, zmie nio no też
jego na zwę na obec ną. War to do dać,
że we dług ran kin gów naj lep szych
schro nisk gór skich w Pol sce pro wa dzo -
nych przez ma ga zyn tu ry sty ki gór skiej

„npm”, schro ni sko Pod Łab skim Szczy -
tem re gu lar nie pla su je się w czo łów ce,
chwa lo ne za at mos fe rę, stan dard noc -
le gów oraz wy śmie ni te je dze nie.

Daw ne schro ni sko 
Nad Śnież ny mi Ko tła mi

W bli skim są siedz twie schro ni ska
Pod Łab skim Szczy tem, na kra wę dzi
Śnież nych Ko tłów, stoi ko lej ny obiekt,
nie ste ty nie uży wa ny obec nie ja ko
schro ni sko. Wia do mo, że już na po -
cząt ku XIX wie ku w miej scu tym pro -
wa dzo na by ła sprze daż se ra, mle ka
oraz in nych na po jów. Przyj mu je się
więc, że mu siał stać tam ja kiś sza łas
chro nią cy przed nie po go dą. W 1837 ro -
ku pa nu ją cy na tych zie miach hra bia
Le opold Chri stian Got t fried von Schaf f -
gotsch, wzniósł pierw szy w ca łych Su -
de tach obiekt słu żą cy wy łącz nie ja ko
schro ni sko tu ry stycz ne. Był to drew nia -
ny dom z dwu spa do wym da chem.
Znaj do wa ły się tam je dy nie dwa miej -
sca noc le go we oraz dwa sto ły. Je go
dzier żaw cą był Frie drich Som mer,
szewc z Cie plic, póź niej szy dzier żaw -
ca Schro ni ska na Śnież ce. W 1858 ro -
ku bu dy nek po waż nie uszko dzi ła wi -
chu ra, więc bez roz bie ra nia sta re go
obok wznie sio no no wy. Był to par te ro -

wy bu dy nek ka mien ny z drew nia -
nym osza lo wa niem ścian szczy to -
wych. W ro ku 1897 Schaf fgot scho wie
pod ję li de cy zję o zbu do wa niu ko lej ne -
go bu dyn ku, któ ry po łą czo no z już ist -
nie ją cy mi two rząc du ży ho tel o dość
dzi wacz nej for mie. Gro te sko wo wy -
glą da ją ca wie ża wi do ko wa upodob -
niła ca łość do nie da le kie go zam ku
Choj nik. Cie kawost ką jest, że w wie ży
za in sta lo wana by ła sy gna li za cja świetl -
na, in for mu ją ca o wol nych miej scach
noc le go wych. W środ ku by ło 5 sal re -
stau ra cyj nych oraz 44 dwu oso bo we
poko je. Ko lej ne prze bu do wy w la tach
dwu dzie stych i trzy dzie stych XX wie ku
zwięk szy ły ilość miejsc noc le go wych.
W 1939 ro ku obiekt prze ję ło Luft waf fe.
Po wstał tam ośro dek wy po czyn ko wy
dla urlo po wa nych żoł nie rzy. Uru cho -
miono też sta cję ra dio lo ka cyj ną, któ -
rej po zo sta ło ści wi dać do dziś.

Po woj nie schro ni sko otrzy ma ło pol -
ską na zwę Wa wel i słu ży ło PTTK. Pod
ko niec lat pięć dzie sią tych po ja wił się
po mysł za in sta lo wa nia w wie ży na daj -
ni ka ra dio wo -te le wi zyj ne go. Wią za ło się
to mię dzy in ny mi ze zbli ża ją cy mi się
Igrzy ska mi Olim pij ski mi w Rzy mie.
Od ro ku 1961 bu dy nek nie peł nił już
funk cji schro ni ska, acz kol wiek do 1962
dzia łał tam bu fet. W po ło wie lat sześć -
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dzie sią tych za czę to go na wet usu wać
z map i utaj niać – sy gnał z bu dyn ku
nada wa ny był na wet do Cze cho sło -
wacji i ZSRR. W cza sach sta nu wo jen -
ne go obiekt chro ni ło woj sko, a szlak
do po bli skie go schro ni ska Pod Łab skim
Szczy tem zo stał za mknię ty. 

Obec nie obiekt nie jest udo stęp nia -
ny, acz kol wiek je go pra cow ni cy nie raz
po ma ga li w ak cjach ra tun ko wych czy
go ści li za gu bio nych w śnie ży cy tu ry -
stów. Obec nie ze wzglę du na po stęp
tech no lo gicz ny i mi nia tu ry za cję urzą -

dzeń, nie ma po trze by zaj mo wa nia
całe go bu dyn ku przez sta cję nadaw -
czą. Roz wa ża ne jest przy wró ce nie
pier wot nej funk cji tej za słu żo nej dla tu -
ry sty ki bu dow li.

Sa mot nia

Ostat nim opi sa nym w ar ty ku le schro -
ni skiem jest le gen dar na Sa mot nia po-
ło żo na nad Ma łym Sta wem we wschod -
niej czę ści Kar ko no szy. Pierw sze
wzmian ki o ma łej chat ce nad sta wem

po cho dzą już z 1670 ro ku. Wę dru ją cy
na Śnież kę po eta Chri stian Gry phius
na pi sał, że w chat ce miesz kał „krzep -
ki sta rzec”. Na le żał on naj pew niej do ro -
dzi ny Schu de rów, któ rzy w imie niu pa -
nu ją cych na ca łym te re nie Schaf fgot -
schów pil no wa li pstrą gów ży ją cych
w sta wie. 

Pod ko niec XIX wie ku bu dy nek roz -
bu do wał je go wła ści ciel Ka rol Ha ring.
Nie ste ty in we sty cja nie opła ca ła się
i wkrót ce mu siał bu dy nek sprze dać.
Nowy wła ści ciel, Hen ryk Rich ter z Mił -
ko wa ku pił ca łość za 4000 ta la rów
i kon ty nu ował roz bu do wę. Z te go okre -
su po cho dzi naj bar dziej zna ny sym bol
Sa mot ni – sy gna tur ka z dzwo nem
na któ rym wid nie je da ta 1861. Pod ko -
niec lat dwu dzie stych obiekt na le żał
do Pau la Has se go, zna ne go nar cia rza,
więc stał się po pu lar nym ośrod kiem
spor tów zi mo wych. 

Po woj nie schro ni sko prze cho dzi ło
z rąk do rąk, aż w ma ju 1966 ro ku ajen -
tem zo stał Wal de mar Sie masz ko. Cha -
ry zma tycz ny go spo darz, któ ry był świet -
nym nar cia rzem i ra tow ni kiem gór -
skim, za czął przy cią gać do Sa mot ni
coraz wię cej tu ry stów. Miał am bi cje,
aby je go obiekt nie był tyl ko noc le gow -
nią i miej scem gdzie moż na zjeść
obiad. Or ga ni zo wał roz ma ite za wo dy
nar ciar skie (Sla lom Wio sen ny i Sla lom
Cze ko la do wy), nur ko we (w Ma łym Sta -
wie), pre lek cje, spo tka nia z cie ka wy mi
ludź mi. Sa mot nia by ła pierw szym
schro ni skiem w Pol sce, w któ rym za in -
sta lo wa no pa ne le sło necz ne, bio lo gicz -
ną oczysz czal nię ście ków, ogrze wa -
nie ole jo we. Nie ste ty w lu tym 1994 ro -
ku Wal de mar Sie masz ko uległ śmier -
tel ne mu wy pad ko wi. Ja dąc au tem te -
re no wym do Kar pa cza wpadł w po ślizg
i spadł ze skar py. Pro wa dze nie Sa mot -
ni prze ję ła je go żo na i schro ni sko jest
do dziś w rę kach ro dzi ny Sie masz ków.
Sa mot nia słyn na jest ze swo jej nie -
powta rzal nej at mos fe ry i pięk ne go po -
ło że nia u pod nó ża po tęż nych ścian
kotła Ma łe go Sta wu.

Szy mon Ma ra szew ski

Schronisko Nad Śnieżnymi Kotłami, pocztówka ok. 1925

Schronisko Samotnia

Fo
t. 

Ję
dr

yc
ha

 h
tp

p/
/c

om
oc

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
Fo

t. 
Jo

jo
 h

tp
p/

/c
om

oc
.w

ik
ip

ed
ia

.o
rg



Budownictwo Dolnośląskie nr 2/2019 (31) 29
trochę historii

Hi sto ria We rk bun du

W 1907 ro ku w Mo na chium z ini cja ty wy
Herman na Mu the siu sa zo stał za ło żo ny
Nie miec ki Zwią zek Twór czy (Deut scher
We rk bund), któ ry po cząt ko wo sku piał
12 ar chi tek tów i 12 firm. Po my śla ny zo stał
ja ko współ pra ca ar chi tek tów, pro jek tan -
tów, ar tystów, rze mieśl ni ków i pro du cen -
tów. Był on w mniej szym stop niu ru chem
ar ty stycz nym, co wspie ra ną przez pań -
stwo pró bą stwo rze nia pro du cen tom
i profe sjo nal nym de si gne rom plat for my
współ pra cy, miej sca in te gra cji tra dy cyj ne -
go rzemio sła z tech no lo gia mi ma so wej
pro duk cji. Mia ło to na ce lu uczy nić fir my
nie miec kie bar dziej kon ku ren cyj ny mi
zwłasz cza w ze sta wie niu z bry tyj ski mi
i ame ry kań ski mi. Ze wzglę du na po dej -
ście do sztu ki i pro jek to wa nia ja ki re pre -
zen to wa li ar ty ści i ar chi tek ci zrze sze ni
w We rk bun dzie, uwa ża się go za jed no
z naj waż niej szych zja wisk w hi storii współ -
cze snej ar chi tek tu ry i de si gnu. Z tra dy cji
We rk bun du wy ro sła m.in. słyn na ar ty -
styczno -rze mieśl ni cza szko ła bu dow nic -
twa Bau haus za ło żo na w We ima rze przez
Wal te ra Gro piu sa.

W ro ku 1927 Deut sches We rk bund
zorga ni zo wał w Stut t gar cie wy sta wę
„Die Woh nung” (Miesz ka nie), któ rej to wa -
rzy szy ło wznie sie nie pierw sze go wzor -
cowe go osie dla na wzgó rzu We is sen hof.
Siedemnastu ar chi tek tów z 5 kra jów, naj -
waż niej szych przed sta wi cie li awan gar dy,
wznio sło osie dle skła da ją ce się z 61 jed -
nostek miesz ka nio wych – 13 do mów jed -
no ro dzin nych, 8 do mów sze re go wych,
2 do mów bliź nia czych i 36 miesz kań w za -
bu do wie wie lo ro dzin nej. Ce lem wy sta wy
by ły: ra cjo na li za cja form miesz ka nio wych,
ob ni że nie kosz tów bu do wy, ulep sze nia
funk cjo nal no ści go spo dar stwa do mo we -
go oraz za sto so wa nie no wych tech nik bu -
dow la nych. W Eu ro pie znisz czo nej I woj -
ną świa to wą przy by wa ło lu dzi i za czę ło
bra ko wać miesz kań. Po nad to zgod nie

z no wy mi za sa da mi urba ni sty ki do my mia -
ły uzy skać swo bod ny do stęp do słoń ca,
po wie trza i zie le ni. Mia ły być nie tyl ko do -
stęp ne na każ dą kie szeń, pro ste, czy ste
i funk cjo nal ne, ale tak że ła twe i szyb kie
w bu do wie. Ta kie ce le i za sa dy obo wią zy -
wa ły przy wzno sze niu ko lej nych wzor co -
wych osie dli w in nych mia stach. W la tach
1928–1932 po wsta ły osie dla: Nový Dům
w Brnie (1928), Wu WA we Wro cła wiu
(1929), Neubühl w Zu ry chu (1930), BA BA
w Pra dze (1932) oraz La inz w Wied niu
(1932). Dzia łal ność We rk bun du za koń -
czyła de cy zja władz na zi stow skich, któ re
zde le ga li zo wa ły go w 1933 ro ku.

Co za pre zen to wa no pod czas 
wy sta wy we Wro cła wiu?

Za ło ży cie lem Ślą skie go We rk bun du i je go
pierw szym prze wod ni czą cym był He in rich
Lau ter bach. To z je go ini cja ty wy zro dzi ła
się wy sta wa pre zen tu ją ca roz wią za nia
z za kre su bu dow nic twa miesz ka nio we go
za rów no na te re nie ów cze snych Nie miec
jak w in nych kra jach. Nada no jej na zwę
Wu WA – Wohn- und We rkraum Aus stel -
lung (Wy sta wa Miesz ka nie i Miej sce Pra cy).

Lau ter bach wraz z Adol fem Ra din giem
byli au to ra mi ogól ne go pla nu wzor co we go
osie dla oraz prze bu do wy te re nów wo kół
Ha li Stu le cia.

Wy sta wę otwar to 15 czerw ca 1929 ro -
ku, a za mknię to 30 wrze śnia 1929 ro ku.
Or ga ni za to rzy li czy li na po wtó rze nie suk -
cesu Wy sta wy Stu le cia. Mi mo przy go to -
wania licz nych atrak cji wraz z sze re -
giem udo god nień, oraz spo re go za in te re -
so wania (mu sia no prze dłu żyć ją o dwa ty -
go dnie) oka za ła się kla pą fi nan so wą.
Zakłada no otrzy ma nie do ta cji pu blicz -
nych, lecz te ni gdy nie na de szły i Wro cław
mu siał ją w ca ło ści sfi nan so wać ze swo -
jego bu dże tu.

Wy sta wa skła da ła się z dwóch czę ści,
ha lo wej zlo ka li zo wa nej na Te re nach Wy -
sta wo wych wo kół Ha li Stu le cia oraz eks pe -
ry men tal ne go osie dla wznie sio ne go w oko -
li cach ulic Wró blew skie go, Ko per ni ka,
Tram wa jo wej, Dem bow skie go i Zie lo ne -
go Dę bu. Do dziś za cho wa ło się tyl ko
osiedle. Część ha lo wa jest nam zna na je -
dy nie na pod sta wie pla nów, zdjęć i ma -
teria łów pra so wych. 

Wy sta wa Wu WA za zwy czaj ko ja rzy się
z cie ka wym eks pe ry men tem, al bo z atrak -

WuWA
WYSTAWA — MIESZKANIE  I  MIEJSCE  PRACY

Ulica Kopernika 9, dom dla osób samotnych i bezdzietnych małżeństw
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Ulica Tramwajowa 2b, dom wielorodzinny, 1929

cją tu ry stycz ną. Ma ło kto zda je so bie spra -
wę z fak tu, że więk sza część wy sta wy
znaj do wa ła się w ob rę bie Te re nów Wy sta -
wo wych i obej mo wa ła Ha lę Stu le cia, Pawi -
lon Czte rech Ko puł, nie ist nie ją cą obec nie
Ha lę Tar gów oraz kil ka tym cza so wych pa -
wi lo nów. Na przy le ga ją cych te re nach za -
pre zen to wa no ogro dy, szklar nie, sprzęt
i ma szy ny ogrod ni cze, wy sta wę sztu ki
cmen tar nej, wzor co we go spo dar stwo
wiej skie (Fritz Ro der), dom ki let ni sko we,
pla ce za baw dla dzie ci, ogród szkol ny oraz
sa na to rium dzien ne go po by tu dla dzie ci
(Ri chard Kon wiarz). Za pre zen to wa no tak -
że no we środ ki ko mu ni ka cji miej skiej oraz
ma szy ny bu dow la ne. W sa mej Ha li Stu le -
cia zna la zły się czte ry wy sta wy – We rk -
bun du, Wro cław skiej Szko ły Tech nicz nej,
Bau hau su oraz osią gnięć wro c ław skiej
Spół dziel ni Osie dlo wej Eich born gar ten.

Pa wi lon Czte rech Ko puł za ję ła wy sta wa
po świę co na miesz ka niu i osie dlu w roz -
woju hi sto rycz nym w róż nych czę ściach
świa ta. Po ka za no w nim no we spo so by
urzą dza nia miej skich te re nów zie le ni, rów -
nież w ze sta wie niu z osią gnię cia mi za -
gra nicz ny mi oraz spo so by urzą dze nia
ziele ni miej skiej we Wro cła wiu. Wła dze
bu dow la ne mia sta pre zen to wa ły tu taj
także bu do wę no wych osie dli oraz plan
roz bu do wy Wro cła wia (Wu WA od by wa ła
się za le d wie rok po naj więk szej w hi sto rii
Wro cła wia eks pan sji te ry to rial nej).

Eks po zy cja w Ha li Tar gów przy po mi na -
ła nie co po łą cze nie dzi siej szych tar gów
bu dow nic twa ze skle pem zna nej szwedz -
kiej sie ci. Za pre zen to wa no w niej przy kła -
do we po miesz cze nia biu ro we – miej sca
pra cy ar chi tek ta, in ży nie ra, le ka rza, ad wo -
ka ta oraz dwie wy sta wy. Na pierw szej
z nich: „Pla no wa nie i po wsta wa nie do mu”
pre zen to wa no pro ces pro jek to wa nia bu -
dyn ku, no we ma te ria ły (tak że far by oraz
ko lo ry sty kę) i tech no lo gie bu dow la ne, oraz
urzą dze nia tech nicz ne w bu dow nic twie
miesz ka nio wym. Umiesz czo ne tu fo to -
grafie ilu stro wa ły pro ces po wsta wa nia
domów na osie dlu eks pe ry men tal nym to -
wa rzy szą cym wy sta wie. Z ko lei na wy sta -
wie: „Wnę trze miesz kal ne i me ble” Hans
Scha ro un pre zen to wał w peł ni urzą dzo ne
go to we wnę trza po szcze gól nych po -
mieszczeń miesz kal nych: kuch ni, ja dal ni,
sy pial ni, po ko jów dzien nych a tak że ca łe
miesz ka nia za pro jek to wa ne przez róż nych
ar chi tek tów (m.in. miesz ka nie na zwa ne
Exi sten zmi ni mum, o po wierzch ni ok. 40m2;
wte dy ucho dzą ce za mi ni mum, a dziś
za nor mę). Moż na by ło tak że obej rzeć
oświe tle nie, spo so by urzą dza nia oraz
wykoń cze nia wnętrz, po je dyn cze me ble
i przed mio ty użyt ko we po cho dzą ce m.in.
z warsz ta tów wro cław skiej Aka de mii
Sztuki i Rze mio sła.

Po nad to w spe cjal nym tym cza so wym
pa wi lo nie wznie sio nym po wschod niej

stro nie Ha li Stu le cia (Gu staw Wolf) za pre -
zen to wa no wy ro by rze mio sła oraz wzor co -
we warsz ta ty pra cy rze mieśl ni ków. Ko lej ny
tym cza so wy pa wi lon wznie sio ny na po łu -
dnie od Ha li Stu le cia (Mo ritz Had da) zo stał
za aran żo wa ny ja ko wzor co wa uli ca han -
dlo wa.

Za an ga żo wa ni pro jek tan ci

Osie dle miesz ka nio we Wu WA obej mo wa -
ło ze spół bu dyn ków za pro jek to wa nych
przez 11 ślą skich ar chi tek tów: Pau la He i -
ma, Al ber ta Kempt ne ra, The odo ra Ef fen -
ber ge ra, Lu dwi ga Mo sha me ra, He in ri cha
Lau ter ba cha, Pau la Ha eu sle ra, Mo rit za
Had dę, Emi la Lan ge'a, Gu sta wa Wol fa,
Han sa Scha ro una i Adol fa Ra din ga. Pier -
wot nie pla no wa no wznie sie nie 37 obiek -
tów, pię ciu jed nak nie zre ali zo wa no. Ko mi -
sji, któ ra nad zo ro wa ła bu do wę, prze wod ni -
czył miej ski in spek tor bu dow la ny Fritz Beh -
rendt. Je go ce lem by ła pre zen ta cja no -
wych ty pów ta nich, ma łych i śred nich
miesz kań, no wej for my bu dyn ków, a tak że
no wych ma te ria łów i tech no lo gii bu dow la -
nych, no we go wy po sa że nia wnętrz czy
nawet no wej ko lo ry sty ki. Szu ka no er go -
nomicz nych me tod bu dow la nych, któ re
pozwo li ły by na szyb kie bu do wa nie w trud -
nym kli ma cie Ślą ska. Sta ra no się mak sy -
mal nie ko rzy stać z ele men tów pre fa bry -
ko wa nych i pły to wych. Naj czę ściej sto so -
wa nym ty pem kon struk cji by ła kon struk cja
szkie le to wa, zwłasz cza w do mach wie lo -
rodzin nych. Wy łącz nie w przy pad ku kil ku
wol no sto ją cych do mów jed no ro dzin nych
oraz sze re go wych za sto so wa no me to dy
zbli żo ne do tra dy cyj nych. Ca ły pro gram
skon sul to wa no z Pań stwo wym To wa -
rzystwem Ba daw czym ds. Eko no mi ki
Budow nic twa i Miesz kal nic twa, a do przy -
go to wy wa nia pla nów bu dyn ków i urzą dza -
nia wnętrz za pro szo no wro cław ski Zwią -
zek Go spo dyń Do mo wych. Pa nie od wie -
dziw szy wy sta wę w Stut t gar cie sfor mu ło -
wa ły 17 po stu la tów. Roz wią za nia mi ar -
chitek tów – sa mych męż czyzn nie by ły
zachwy co ne. Sa ma bu do wa trwa ła nie -
zwy kle szyb ko, za le d wie 3 mie sią ce. Przez
ko lej ne 3,5 mie sią ca wy sta wy, bu dyn ki
były udo stęp nio ne zwie dza ją cym, a po jej
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za koń cze niu przez 2 la ta wy naj mo wa no je,
aby zwe ry fi ko wać za pro po no wa ne rozwią -
za nia.

Plan osie dla przy go to wa li H. Lau ter bach
i A. Ra ding, we dług któ rych miesz kań cy
mie li mieć swo bod ny do stęp do po wie trza,
słoń ca i zie le ni. Bu dyn kom to wa rzy szy ły
ogro dy za rów no pry wat ne przy do mo we
jak i re kre acyj ne ogól ne go użyt ku.

Więk szo ści bu dyn ków nada no pro ste
ku bicz ne for my z du ży mi okna mi otwie ra -
ją cy mi się na ta ra sy, któ re urzą dza no za -
rów no na par te rach jak i na da chach.
Dachy by ły pła skie (po za jed nym bu dyn -
kiem G. Wol fa, ma ją cym cha rak ter do mu
wiej skie go), a ścia ny bu dyn ków po kry wał
gład ki tynk oraz pa ste lo we, ja sne far by.

W do mach jed no ro dzin nych oraz sze re -
go wych za pro po no wa no dwu po zio mo -
we miesz ka nia, gdzie po ziom gór ny miał
peł nić funk cje po miesz czeń noc nych zaś
na par te rze ulo ko wa na by ła część dzien -
na. Po miesz cze nia na par te rze moż na by -
ło po nad to łą czyć w jed no więk sze. Wy po -
sa że nie miesz kań ar chi tek ci naj czę ściej
pro jek to wa li sa mi, ale dą żo no do jak naj -
więk sze go wy ko rzy sta nia ele men tów pro -
du ko wa nych ma so wo. 
Nie ste ty za le d wie 3 la ta po za koń cze niu
wy sta wy oka za ło się, jak nie trwa łe są za -
sto so wa ne me to dy i ma te ria ły. Du żym pro -
ble mem oka za ły się pła skie da chy – brak
stry chów, pro blem z za trzy my wa niem
wody i śnie gu. Po nad to pro ble mem oka za -
ły się spę ka nia, brak dy la ta cji w bu dyn kach
czy pła skie li ca ścian, a tak że nie trwa łe
ramy okien ne z drew na so sno we go. Ar chi -
tek ci ko rzy sta li z ta kich roz wią zań głów nie
ze wzglę dów es te tycz nych – pro ste po -
dzia ły, brak ozdób i ho ry zon tal ne li nie
były wy ra zem no wo cze sno ści i ozna ką
zerwa nia z do tych cza so wy mi tra dy cja mi.
Pomi mo wad tech nicz nych i wy so kich
kosz tów utrzy ma nia osie dle sta ło się ma -
łą dziel ni cą ar ty stycz ną. Za miesz ka ło
na nim część au to rów bu dyn ków ale tak -
że pra cow ni cy Wro cław skiej Aka de mii
Sztu ki, śpie wa cy czy pi sa rze. Ce nę za metr
uśred nio no, po nie waż dys pro por cje mię -
dzy ce na mi miesz kań w roż nych bu dyn -
kach by ły zde cy do wa nie wyż sze niż wstęp -
nie za kła da no.

* * *
Po ni żej znaj dą Pań stwo prze gląd za cho -
wa nych, nie ist nie ją cych oraz od two rzo -
nych bu dyn ków wcho dzą cych w skład
eks pe ry men tal ne go osie dla wro cław skiej
wy sta wy.

Dom jed no ro dzin ny
ul. Dem bow skie go 9
Pro jek tan tem dwu kon dy gna cyj ne go, wol -
no sto ją ce go do mu z pod piw ni cze niem
i ga ra żem był E. Lan ge. Prze zna czo ny był
dla ro dzi ny z dwój ką -trój ką dzie ci, z któ rą
za miesz kać mia ła słu żą ca. Po wierzch nia
użyt ko wa miesz ka nia wy no si ła 149 m2.
Bu dy nek po wstał w kon struk cji szkie le to -
wej sta lo wej, wy peł nio nej pły ta mi z ga zo -
be to nu. Aby ob ni żyć kosz ty bu do wy, część
bu dyn ku po sta wio no na słu pach, przez
co jed nak nie mo gły tam po wstać piw ni ce.

Część dzien ną i noc ną za pro jek to wa -
no na par te rze sto su jąc do brą izo la cję
akustycz ną, na pię trze zaś zna la zły się
po ko je dzie cię ce, go ścin ne a tak że go spo -
dar cze. No wa tor skim roz wią za niem by ła
moż li wość roz su nię cia drzwi dzie lą cych
dwa po miesz cze nia dzien ne, aby uzy skać
po kój o pow. 40 m2, któ ry do dat ko wo roz -
su wa jąc okna da ło się otwo rzyć na ogród.

Dom dwu ro dzin ny 
ul. Dem bow skie go 11/13
Bu dy nek pro jek tu T. Ef fen ber ge ra skła da -
ją cy się z dwóch pro sto pa dło ścien nych
brył prze su nię tych wzglę dem sie bie i po łą -
czo nych ga ra ża mi. Każ da z nich mie ści ła
iden tycz nie roz pla no wa ne dwu kon dy gna -
cyj ne miesz ka nie o wy so kim stan dar dzie
i po wierzch ni 185m2. Dol na kon dy gna cja
mie ści ła część dzien ną, zaś na pię trze
znaj do wa ła się część noc na. Dom po sia -
dał du że ta ra sy ze wnętrz ne oraz ta ra sy
na da chu. Obiekt wy bu do wa no w tech ni ce
Le ip zi ger (2 ścian ki z pu sta ków ce ra micz -
nych z ce głą wią żą cą z be to nu).

Dom dwu ro dzin ny 
ul. Ko per ni ka (nie ist nie ją cy)
Dom za pro jek to wa ny przez G. Wol fa po -
sia dał dwa miesz ka nia, z któ rych mniej sze
(165 m2) by ło prze zna czo ne dla ma łej ro -
dzi ny ar ty sty ma la rza (2+1), a więk sze

(189 m2) dla ro dzi ny ze słu żą cą. Więk sze
miesz ka nie by ło tak że oka zją do obej rze -
nia moż li wo ści Wro cław skiej Szko ły Rę -
ko dziel nic twa i Rze mio sła Ar ty stycz ne go.
Wyszedł z niej ca ły wy strój miesz ka nia
od me bli, przez oświe tle nie, po szkło, tek -
sty lia i in ne ozdo by. Bu dy nek z ze wnątrz
po sia dał tra dy cyj ną for mę z dwu spa do -
wym da chem. Nie ste ty nie prze trwał dzia -
łań wo jen nych.

Dom dla osób sa mot nych 
i mał żeństw bez dziet nych
ul. Ko per ni ka 9
Naj więk szym bu dyn kiem na wy sta wie eks -
pe ry men tal nej był dom wznie sio ny w kon -
struk cji żel be to wej (szkie let ra mo wy wy -
peł nio ny blocz ka mi z be to nu pu mek so -
wego), któ re go ar chi tek tu ra in spi ro wa na
by ła pa row ca mi oce anicz ny mi. Ar chi tekt
H. Scha ro un za pro jek to wał obiekt skła -
dają cy się z trzech czę ści – 2 skrzy deł
miesz kal nych, któ re łą czył hol z re cep cją.
Skrzy dło od stro ny Ha li Stu le cia po sia da ło
16 dwu po zio mo wych miesz kań z bal ko -
na mi dla mał żeństw bez dziet nych. Ich po -
wierzch nia wy no si ła 37m2 i po łą czo ne by -
ły ko ry ta rzem bie gną cym w po ło wie wy so -
ko ści bu dyn ku, któ ry ob słu gi wał obie kon -
dy gna cje. Po dob ne roz wią za nie ar chi tekt
za sto so wał w dru gim skrzy dle prze wi dzia -
nym dla osób sa mot nych, z tym, że miesz -
ka nia by ły o 5m2 mniej sze. Sy pial nie ulo ko -
wa ne by ły za wsze po stro nie pół noc nej
i przy le ga ły do nich ła zien ki. W po ko jach
dzien nych prze wi dzia no nie wiel kie anek sy
ku chen ne, do dat ko wo w za chod niej czę ści
bu dyn ku znaj do wa ła się re stau ra cja dla
wszyst kich miesz kań ców. Okna wszyst -
kich miesz kań wy cho dzi ły na obie stro ny
bu dyn ku, dzię ki cze mu moż na je by ło
przewie trzyć. Na da chach urzą dzo no ta -
rasy -ogro dy. Roz wią za nie przy ję te przez
H. Schau ro una by ło bar dziej ty po we dla
obiek tów ho te lo wych i ta ką tez funk cję bu -
dy nek peł ni już od lat trzy dzie stych. Ogól -
nie bu dy nek oce nia no po zy tyw nie za cie -
ka wą ar chi tek tu rę i ko rzyst ne po wią za nie
z zie le nią, jed nak uzna no go za zbyt fu tu -
ry stycz ny i ma ło prak tycz ny.

W ostat nich la tach obiekt prze szedł
grun tow ny re mont, w trak cie któ re go przy -
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wró co no nie któ re ele men ty wy po sa że nia
jak cho ciaż by li no leum na pod ło dze (no -
wość w la tach dwu dzie stych). Obec nie
w bu dyn ku mie ści się cen trum szko le nio wo -
-kon fe ren cyj nym z ho te lem.

Dom wie lo ro dzin ny 
ul. Tram wa jo wa 2
Jed nym z bar dziej roz po zna wal nych bu -
dyn ków wy sta wy był dom wie lo ro dzin ny
za pro jek to wa ny przez P. He ima i A. Kemp -
te ra. Ucho dzi on za pierw szy ga le rio wiec
we Wro cła wiu – był pró bą spraw dze nia
tej for my w trud nym kli ma cie Wro cła wia
(du że róż ni ce tem pe ra tur, wil goć). Dzię ki
ta kie mu roz wią za niu za osz czę dzo no miej-
sce prze zna czo ne na cią gi ko mu ni ka cyj ne
– 1 klat ka scho do wa ob słu gi wa ła 6 miesz -
kań na pię trze. Bu dy nek usta wio no na osi
pół noc -po łu dnie, a ga le rie umiesz czo no
na ścia nie za chod niej. Od stro ny ga le rii
w miesz ka niach usy tu owa no kuch nie, ła -
zien ki i ko mór ki. Po ko je miesz kal ne i sy -
pial nie znaj do wa ły się po wschod niej.
W bu dyn ku by ło łącz nie 18 miesz kań w tym
12 mniej szych – o pow. 48m2 oraz 6 więk -
szych – pow. 60m2. Bu dy nek po wstał
w tech no lo gii szkie le tu żel be to we go wy -
pełnio ne go ce gła mi żuż lo wy mi. Na par te -
rze obiek tu zna la zły się po miesz cze nia
go spo dar cze i warsz ta ty, a obec nie dzia -
ła ka wiar nia oraz punkt in for ma cyj ny
Wu WA.

Dom ośmio ro dzin ny 
ul. Tram wa jo wa 2a
Jed nym z sze re go wych obiek tów jest dwu -
kon dy gna cyj ny bu dy nek pro jek tu G. Wol -
fa. Zbu do wa ny zo stał w kon struk cji sza -
chul co wej po kry tej okła dzi ną z płyt ty pu
Hie ra klit otyn ko wa ną z obu stron. Pro sto -
pa dło ścien na bry ła usy tu owa na na osi
wschód -za chód po sia da in dy wi du al ne
wejścia do każ de go z miesz kań wraz
z klat ka mi scho do wy mi wy łącz nie od stro -
ny pół noc nej. Po tej też stro nie ar chi tekt
umie ścił kuch nie i ła zien ki. Po stro nie po -
łu dnio wej zna la zły się po ko je miesz kal ne
i sy pial nie. Ideą ar chi tek ta by ło stwo rze nie
miesz kań eta żo wych ma ją cych za le ty do -
mów in dy wi du al nych. W jed nym bu dyn ku
za pro jek to wał 4 miesz ka nia o pow. 45m2,
2 miesz ka nia o pow. 60m2 i 2 o pow. 70m2.
Każ de z nich mia ło tak że wła sną piw ni cę.

Dom wie lo ro dzin ny
ul. Tram wa jo wa 2b
Naj wyż szym obiek tem wy sta wy był za pro -
jek to wa ny przez A. Ra din ga wy so ko ścio -
wiec. Pro jekt za kła dał wznie sie nie obiek -
tu 10-pię tro we go, jed nak nie do stał zgo -
dy mia sta i osta tecz nie po wstał bu dy nek
4-kon dy gna cyj ny. Na par te rze ar chi tekt
prze wi dział po miesz cze nia wspól ne słu -
żą ce wszyst kim miesz kań com: pral nie,
pomiesz cze nia go spo dar cze oraz skle py.
Na ko lej nych 3 pię trach po obu stro nach

klat ki scho do wej łą czą cej bliź nia cze sek -
cje bu dyn ku z miesz ka nia mi zna la zły się:
czy tel nie, po ko je za baw dzie ci, po miesz -
cze nia do spo tkań to wa rzy skich. Na da -
chach umiesz czo no ate lier oraz ta ra sy -
-ogro dy. Ca łość na wią zy wa ła do mod nej
wów czas sty li sty ki okrę to wej, bu dy nek na -
zy wa no na wet Wu WA Dämpfer (pa ro wiec).
Na każ dym pię trze znaj do wa ło się 8 miesz -
kań o po wierzch ni 57m2. Bu dy nek miał
kon struk cję szkie le to wą sta lo wą wy peł -
nioną pły ta mi ga zo be to no wy mi. Brak
nośnych ścian dzia ło wych umoż li wiał
dość swo bod ne kształ to wa nie prze strze -
ni. Rading za in spi ro wa ny roz wią za nia mi
Miesa van der Ro he po ku sił się o zre ali zo -
wa nie we Wro cła wiu wi zji bu dyn ku bę dą -
ce go po łą cze niem wspól no ty miesz ka nio -
wej oraz in dy wi du al ne go pro jek tu, co jed -
nak spo tka ło się z kry ty ką i oka za ło się być
uto pią. Co wię cej, czyn sze oka za ły się zbyt
wy so kie dla ro bot ni ków, któ rzy mie li w nim
za miesz kać. Już przed II woj ną świa to wą
zo stał dwu krot nie prze bu do wa ny, a po raz
ko lej ny po woj nie, kie dy prze zna czo no go
na dom aka de mic ki dla stu den tów.

Dom wie lo ro dzin ny 
ul. Tram wa jo wa 4
Bu dy nek pro jek tu E. Lan ge go mie ścił
4 miesz ka nia po 45m2 (dla ro dzin z 1 dziec -
kiem) i 4 po 62m2(dla ro dzin z dwoj giem
dzie ci). Po miesz cze nia dzien ne w bu dyn -
ku ulo ko wa no na osi wschód -za chód, dzię -
ki cze mu by ły do brze do świe tlo ne. Do bre
prze wie trza nie miesz kań uzy ska no na to -
miast dzię ki wza jem ne mu prze su nię ciu
sek cji bu dyn ku wzglę dem sie bie. W miesz -
ka niach za pro po no wa no trwa łą za bu do -
wę kuch ni i po miesz cze nia go spo dar cze
wspól ne dla wszyst kich miesz kań ców.
Kon struk cja ze sta lo wych ram wy peł nio -
nych ga zo be to nem oka za ła się bar dzo
oszczęd na, jed nak że od stro ny es te tycz nej
bu dy nek nie spo tkał się z uzna niem.

Do my jed no ro dzin ne 
ul. Tram wa jo wa 6–30
Wzdłuż ul. Tram wa jo wej sta nął dłu gi dwu -
kon dy gna cyj ny bu dy nek, któ re go po szcze-
gól ne sek cje by ły in dy wi du al ny mi miesz -
kania mi jed no ro dzin ny mi pro jek to wa ny miUlica Zielonego Dębu 21, dom jednorodzinny
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przez L.H. Mo sha me ra, H. Lau ter ba cha,
P. Hau sle ra i T. Ef fen ber ge ra. Miesz ka nia
mia ły róż ny me traż za leż nie od wiel ko ś -
ci ro dzi ny, któ ra mia ła je za jąć. By ły one
przezna czo ne dla licz nych ro dzin ze słu -
żącą, ro dzin bez słu żą cej (78m2), ro dzin
2–4 oso bo wych bez słu żą cej (91m2), dla
pra cow ni ka umy sło we go i je go ro dzi ny
(86m2). Wszyst kie miesz ka nia po sia da ły
w czę ści par te ru kuch nię po łą czo ną z po -
ko jem dzien nym za po mo cą otwo ru
w ścia nie. Drzwi i okna bal ko no we wy cho -
dzą ce na ogród by ły moc no prze szklo ne,
co optycz nie po więk sza ło po miesz cze nie.
Na pię trze ulo ko wa ne by ły sy pial nie wraz
z ła zien ka mi. Po woj nie bry ła obiek tu ni co
ule gła zmia nie w wy ni ku do bu do wa nia
jedne go pię tra w jed nej z sek cji, oraz ta ra -
sów ogro do wych i wia tro ła pów. Bu dy nek
jest przy kła dem eks pe ry men to wa nia z ma -
te ria ła mi – do bu do wy wy ko rzy sta no że la -
zo be ton, żuż lo be ton, pły ty kor ko we, tor fo -
leum i tra dy cyj ną ce głę.

Dom jed no ro dzin ny 
ul. Zie lo ne go Dę bu 17
Pro jek tant do mu A. Lau ter bach za pro po -
no wał bu dy nek 2-kon dy gna cyj ny pod piw -
ni czo ny o po wierzch ni 180m2. W za ło że -
niu miał w nim za miesz kać dy rek tor fa -
bryki lub wyż szy urzęd nik z 4-oso bo wą
rodzi ną oraz słu żą cą. Część dzien na był
od dzie lo na od noc nej. Znaj du ją cą się
na par te rze ja dal nię moż na by ło po łą -
czyć z sa lo nem, któ ry po sia dał otwar cie
na ogród. Rów nież na par te rze ale z osob -
nym wyj ściem na ogród, ar chi tekt za pla -
nował po kój za baw dla dzie ci. Do nie stan -
dar do wych roz wią zań na le ża ło umiesz -
cze nie ła zien ki z dwo ma wej ścia mi,
z dwóch sy pial ni. Na par te rze oraz da chu
stwo rzo no wiel kie ta ra sy z ba rier ka mi,
które wraz z okna mi w kształ cie bu la jów
przy wo dzą na myśl ar chi tek tu rę trans -
atlanty ków. Nie ste ty bry ła bu dyn ku od bie -
ga dziś od pier wot nej, gdyż zo stał on dość
moc no uszko dzo ny w cza sie woj ny.

Dom jed no ro dzin ny 
ul. Zie lo ne go Dę bu 1
Jesz cze więk szą wil lę (201m2) za pro jek to -
wał M. Had da dla po ten cjal ne go pra cow -

ni ka umy sło we go wraz z ro dzi ną. Bu dy nek
mu ro wa ny z ce gły po sia da dwie kon dy -
gna cje. Na par te rze zna la zła się część
dzien na oraz sy pial nie, na pię trze je dy nie
po kój go ścin ny wraz z wiel kim ta ra sem.
Ar chi tek tu rę obiek tu uroz ma ica za sto so -
wa nie brył cy lin drycz nych – pół ko li ście jest
za koń czo ne m.in. prze szkle nie po ko ju
dzien ne go łą czą ce wnę trze miesz ka nia
z ogro dem.

Dom jed no ro dzin ny 
ul. Zie lo ne go Dę bu 21
Nie co mniej szy dom (149m2) dla kup ca,
wyż sze go urzęd ni ka lub przed sta wi -
ciela wol ne go za wo du za pro jek to wał
L.H. Mo sha mer. Na le ży on do cie kaw -
szych obiek tów, gdyż mo no to nia pro sto -
padło ścien nych brył zo sta ła tu za bu rzo -
na prze su nię ciem i ob ro tem jed nej z nich.
We wnątrz bu dyn ku część dzien na i noc na
by ły roz dzie lo ne, a znaj du ją cą się na par -
te rze ja dal nię moż na by ło po łą czyć z po -
ko jem dzien nym, gdyż prze dzie la ła je tyl -
ko har mo nij ko wa ścian ka. Ja dal nia oraz
po kój dzien ny mia ły du że prze szkle nia
otwie ra ją ce je na przy do mo wy ogród.
W czę ści sy pial nej ła zien kę zlo ka li zo wa -
no mię dzy po ko ja mi umoż li wia jąc nie za -
leż ny do stęp do niej z każ de go z po koi.
Na pię trze umiesz czo no tyl ko po kój
gościn ny oraz du ży ta ras. Po 1945 r. bry -
ła bu dyn ku oraz po dzia ły we wnętrz ne
uległy nie znacz nym mo dy fi ka cjom. Do dziś
jed nak wi docz na jest sty li sty ka ar chi tek -
tury okrę tów oce anicz nych.

Dom dwu ro dzin ny 
ul. Zie lo ne go Dę bu 23/25
P. Häusler był au to rem pro jek tu do mu,
który prze zna czo ny był dla dwóch ro dzin.
Oba miesz ka nia mia ły iden tycz ną po -
wierzch nię (148m2 ) oraz roz kład – część
dzien na (na par te rze) by ła od dzie lo na
od noc nej (na pię trze). Po kój dzien ny i ja -
dal nia otwar te do ogro du przez ta ras by ły
prze dzie lo ne tyl ko szkla ny mi drzwia mi,
po otwar ciu któ rych uzy ski wa ło się jed no
du że po miesz cze nie. Miesz ka nia wy po -
sa żo no w se ryj nie pro du ko wa ne me ble,
a kuch nię urzą dzo no za po mo cą me bli
wbu do wa nych.

Przed szko le 
ul. Wró blew skie go 18
Par te ro wy bu dy nek za pro jek to wa li
P. He im z A. Kemp te rem. Po wierzch nia
wy nio sła 296m2 – mo gło w nim jed no cze -
śnie prze by wać 60 dzie ci. W cen tral nej
czę ści bu dyn ku umiesz czo no sa lę za -
baw do świe tlo ną świe tli kiem. Wo kół niej
roz miesz czo no po miesz cze nia do za jęć
w gru pach. Po obu stro nach ho lu wej ścio -
we go zna la zły się po miesz cze nia go spo -
dar cze oraz to a le ty. Dla zwięk sze nia na -
pły wu pro mie ni UV, w ca łym bu dyn ku za -
sto so wa no spe cjal ne szy by Ul tra vit Glas.
Bry łę bu dyn ku uroz ma ica ły pod cie nia
wspar te na czte rech słu pach. 

Po woj nie bu dy nek na dal użyt ko wa no
ja ko przed szko le, ale z cza sem zo stał
zamie nio ny na ma ga zyn ma te ria łów bu -
dow la nych. W 2006 ro ku, bę dąc wów czas
wła sno ścią pry wat ną, obiekt spło nął. Pu stą
dział kę mia sto prze ka za ło Dol no ślą skiej
Okrę go wej Izbie Ar chi tek tów RP. Za da -
niem izby by ło od bu do wać przed szko le
zgod nie z ory gi nal ny mi pla na mi. W moż li -
wie wier nie zre kon stru owa nym obiek cie
od da nym do użyt ku w 2014 ro ku mie ści
się obec nie sie dzi ba DO IA RP.

* * *
W ostat nich la tach te ren eks pe ry men tal -
ne go osie dla prze cho dzi du że prze obra że -
nie. Wy ty czo no no we alej ki, za mon to wa no
no we oświe tle nie, na sa dzo no i upo rząd ko -
wa no zie leń. Po szcze gól ne bu dyn ki stop -
nio wo są re mon to wa ne, co jest bar dzo
trud ne, ze wzglę du na ko niecz ność
uwzględ nie nia po trzeb obec nych miesz -
kań ców, ak tu al ne nor my bu dow la ne, czy
wy tycz ne kon ser wa tor skie. Przy obiek tach
za mon to wa no ta bli ce in for ma cyj ne oraz
ma py ca łe go osie dla. Uru cho mio no stro nę
in ter ne to wą oraz ka wia ren kę – punkt in -
forma cyj ny, obok któ rej po wsta ła alej ka
– po mnik ar chi tek tów bio rą cych udział
w wy sta wie. Wszyst ko wska zu je na to,
że Wro cław od zy skał in te re su ją cą prze s -
trzeń, a re jon Ha li Stu le cia wzbo ga cił się
o ko lej ną atrak cję tu ry stycz ną nie tyl ko dla
osób za fa scy no wa nych ar chi tek tu rą. 

Woj ciech Za lew ski
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Ar bo re tum, ogród den dro lo gicz ny, to miej sce,
w któ rym ko lek cjo nu je się drze wa i krze wy.
Zazwy czaj przy ar bo re tach dzia ła ją pla ców ki
na uko we, w któ rych ba da się mor fo lo gię, ana -
to mię, fi zjo lo gię i ge ne ty kę ro ślin drze wia stych
oraz moż li wo ści akli ma ty za cji ga tun ków ob -
cych. Daw niej ar bo re ta by ły za kła da ne głów nie
ze wzglę du na wa lo ry es te tycz ne i ba da nie
zdol no ści akli ma ty za cyj nych ob cych ga tun ków.
Współ cze sne ko lek cje gro ma dzą róż ne ga tun -
ki we dług kry te rium eko lo gicz ne go, two rząc gru-
py o po dob nych wy ma ga niach sie dli sko wych,
lub sys te ma tycz ne go gru pu jąc ga tun ki i ro dza -
je ro ślin ze so bą spo krew nio nych. W Pol sce jest
w tej chwi li oko ło 30 ar bo re tów. Naj bar dziej zna -
ne jest to w Kór ni ku, w wo je wódz twie wiel ko pol -
skim. Jest ono naj star sze i naj bo gat sze w ga -
tun ki w Pol sce, i czwar te co do wiel ko ści ko -
lekcji w Eu ro pie. Na Dol nym Ślą sku są czte ry
arbo re ta – w Ląd ku Zdro ju, Woj sła wi cach, Stra -
do mii Dol nej i w Paw ło wi cach ko ło Wro cła wia.
Ten ar ty kuł jest po świę co ny dwóm z nich, Woj -
sła wi com i Stra do mii. 

Do przy to czo nych wcze śniej de fi ni cji sło wa
ar bo re tum moż na do dać jesz cze jed ną – ar bo -
re tum to miej sce, w któ rym moż na przy jem nie
i cie ka wie spę dzić czas. Moż na uciec od zgieł -
ku mia sta i od po czy wać w chło dzie pod drze -
wem, moż na po dzi wiać ro śli ny spa ce ru jąc

w cie niu drzew. Co kto wo li. Waż ne są cień
i chłód. La ta są ostat ni mi cza sy bar dzo go rą ce,
z ro ku na rok ro śnie w Pol sce licz ba upal nych
dni, kie dy tem pe ra tu ra prze kra cza 30 stop ni
Cel sju sza. A ko ro ny drzew ogra ni cza ją tem pe -
ra tu rę po wie trza, ko ro na du że go drze wa dzia -
ła jak pa ra sol ogra ni cza ją cy ab sorp cję pro -
mienio wa nia sło necz ne go przez na szą skó rę,
we dług nie któ rych da nych na wet do 90%.
Nie wiem czy to praw da, że tak du żo. Na pew -
no jed nak wśród drzew jest nam chłod niej.
Po byt wśród drzew po pra wia też sa mo po -
czucie i ła go dzi stres. Na praw dę war to po je -
chać do ar bo re tum.

Ar bo re tum w Woj sła wi cach; fi lia
Ogro du Bo ta nicz ne go we Wro cła wiu

Woj sła wi ce po ło żo ne są 50 km na po łu dnie
od Wro cła wia i 2 km na wschód od Niem czy,
na ob sza rze chro nio ne go kra jo bra zu Wzgórz
Strze liń sko -Niem czań skich. Ar bo re tum zaj mu -
je po wierzch nię 62 ha i po ło żo ne jest na wy so -
ko ści 250–275 m n.p.m. 

Hi sto ria ogro du się ga ro ku 1880 kie dy Fritz
von Ohe imb, ślą ski zie mia nin, znaw ca ro ślin,
zo stał wła ści cie lem 150-hek ta ro we go ma jąt -
ku w Woj sła wi cach. Czę ścią ma jąt ku był za -
niedba ny park dwor ski. No wy wła ści ciel roz po -

czął prze bu do wę par ku i gro ma dził no we ga -
tun ki ro ślin. Je go ulu bio ny mi ro śli na mi by ły ró -
ża necz ni ki, któ re na po cząt ku XX wie ku sta ły
się spe cja li za cją ho dow li. W 1920 ro ku ko lek -
cja li czy ła już oko ło 300 od mian ró ża necz ni ków.
Fritz von Ohe imb zmarł w 1928 ro ku i zo stał
pocho wa ny na te re nie ogro du. Je go dzie ło
kon ty nu ował syn, Ar no. Po II woj nie świa to -
wej i przy mu so wej wy pro wadz ce ro dzi ny
von Ohe imb park kil ka krot nie zmie niał wła ści -
cie li i po pa dał w ru inę. Sy tu acja za czę ła się
po pra wiać od ro ku 1977, kie dy obiekt uzy skał
sta tus ar bo re tum. W 1983 ro ku zo stał wpi sa -
ny do re je stru za byt ków kul tu ry a od 1988 ro -
ku stał się fi lią Ogro du Bo ta nicz ne go Uni wer -
sy te tu Wro cław skie go. Ogród od re stau ro -
wano, po więk szo no i przy by ło w nim wie le
no wych ro ślin.

Ko lek cja obej mu je oko ło 4700 ga tun ków
roślin drze wia stych oraz oko ło 4900 ga tun ków
i od mian by lin. Na szcze gól ną uwa gę za słu gu -
ją znaj du ją ce się tam ko lek cje ró ża necz ni ków
(900 ga tun ków i od mian), li liow ców (3100 ga -
tun ków i od mian) oraz buksz pa nów (80 ga tun -
ków i od mian).

Moż na po wie dzieć, że ar bo re tum zmie nia
się ra zem z ka len da rzem i na każ dy mie siąc
przy go to wu je dla nas in ne atrak cje. W ma ju
kwit ną ró ża necz ni ki i aza lie (naj więk sza ko -
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lekcja w Pol sce). To wa rzy szą im za dzi wia ją ce
ory gi nal no ścią kwia tów ma gno lie oraz wi śnie
ozdob ne. W czerw cu kró lu ją ró że, świet nie wte -
dy pre zen tu ją się rów nież fun kie, a w sa dzie
doj rze wa ją cze re śnie (w Woj sła wi cach jest
bank ge nów hi sto rycz nych od mian cze re śni).
W lip cu kwit ną li liow ce. Sier pień za chwy ca hor -
ten sja mi, kwit ną też flok sy, bo dzisz ki, bu dle je
i la wen dy. Je sie nią pięk nie się pre zen tu je dwu -
hek ta ro wa ra ba ta by lin, na któ rej do mi nu ją
astry, róż no barw ne tra wy, roz chod ni ki i je żów -
ki. Wy bar wia ją się też owo ce eg zo tycz nych
ga tun ków drzew i krze wów.

W ar bo re tum prze wi dzia no bar dzo du żo
udo god nień dla zwie dza ją cych. Są pla ce za -
baw dla dzie ci, lo ka le ga stro no micz ne, bez -
płat ny „ho tel” dla psów, punk ty sprze da ży ro ślin.
W ka sach moż na ku pić plan z pro po no wa ny -
mi tra sa mi spa ce rów.

Ar bo re tum jest czyn ne dla zwie dza ją cych
od ma ja do wrze śnia. Wstęp do naj star szej, naj -
cie kaw szej czę ści jest płat ny. Nie opo dal znaj -
duje się miej sce, w któ rym moż na urzą dzić
piknik. Kil ka set me trów od ogro du zlo ka li zo -
wa ny jest du ży par king. 

Jest tyl ko je den man ka ment. Woj sła wi ce
są chy ba zbyt po pu lar ne, w let nie week en dy
są tam tłu my od wie dza ją cych, są dłu gie ko lej -
ki do kas. Nie któ rych to znie chę ca. Mo że le piej
więc je chać do ma ło jesz cze zna nej Sta do mii?

Ar bo re tum Le śne im. prof. Ste fa na
Bia ło bo ka przy Nad le śnic twie Sy ców

Ar bo re tum po ło żo ne jest w le sie oko ło 65 km
na za chód od Wro cła wia i 9 km na po łu dnio-

wy -za chód od Sy co wa. Dro ga do nie go jest
dobrze wy zna ko wa na. Zaj mu je po wierzch nię
oko ło 150 ha, z cze go 70 ha sta no wi las,
a 80 ha to wcie lo ne do ar bo re tum i za go spo -
da ro wa ne grun ty or ne.

Ar bo re tum po wsta ło w 1990 ro ku. No si imię
pro fe so ra Ste fa na Bia ło bo ka (1906–1992), wy -
bit ne go pol skie go den dro lo ga, wie lo let nie go
dy rek to ra In sty tu tu Den dro lo gii PAN w Kór ni ku.
Po cząt ko wo mia ło cha rak ter spe cja li stycz nej
szkół ki le śnej. Sta tus ar bo re tum uzy ska ło
w 1994 ro ku. Od te go cza su trwa je go roz bu -
do wa. Po wsta ły dwa al pi na ria, od two rzo no sta -
wy i na sa dzo no wie le no wych ga tun ków ro ślin.

Ten wiel ki le śny ogród le śny skła da się
z nastę pu ją cych czę ści: al pi na rium (ogro du
roślin wy so ko gór skich), ko lek cji den dro lo gicz -
nej (1158 ga tun ków i od mian), ko lek cji ro ślin
wod nych i chro nio nych (po nad 100 ga tun ków),
szkół ki drzew le śnych ro dzi mych i ob cych,

kom plek su pię ciu sta wów, le śnej ścież ki edu -
kacyj nej i au to ma tycz nej sta cji me te oro lo gicz -
nej. Są tam wspa nia łe ko lek cje ro ślin: aza lii
i ró ża necz ni ków, róż, ma gno lii, ko sać ców, li liow -
ców, fun kii i so sen. Ta ostat nia ko lek cja jest
zali cza na do naj więk szych w Pol sce.

Na te re nie ar bo re tum znaj du je się pięk ny
kom pleks sta wów z most ka mi i kład ka mi. Pod -
czas spa ce ru moż na ob ser wo wać nie tyl ko
rośli ny wod ne i ba gien ne, ale rów nież wy ska ku -
ją ce z wo dy ry by, re cho czą ce ża by i pły wa ją ce
ła bę dzie. Już dla sa mych sta wów war to przy -
je chać do Stra do mii, bo przej ście kład ką tuż po -
nad po wierzch nią wo dy, po śród dzi ko ro sną -
cych ro ślin na praw dę ro bi wra że nie.

Ca ły te ren jest do brze przy sto so wa ny
dla zwie dza ją cych, są ław ki, wia ty chro nią ce
przed desz czem i alej ki po któ rych moż na
jeź dzić wóz kiem. W ar bo re tum or ga ni zo wa -
ne są róż ne do dat ko we atrak cje, jak na przy -
kład spa cer z or ni to lo giem lub znaw cą mo ty -
li. Moż na się o nich do wie dzieć za glą da jąc
na stro nę in ter ne to wą www.ar bo re tum le -
sne.po znan.la sy.gov.pl.

W ka sie ar bo re tum war to ku pić ma pę,
na któ rej za zna czo ne są trzy tra sy zwie dza -
nia: czer wo na 2,8 km, nie bie ska 1,2 km oraz
czar na 1,5 km. Czer wo na i nie bie ska tra sa wy -
cho dzą spod kas. Czar na sta no wi prze dłu że nie
czer wo nej tra sy i pę tlę wo kół du że go sta wu.

Ar bo re tum jest czyn ne dla zwie dza ją cych
od kwiet nia do paź dzier ni ka. Wstęp jest płat -
ny. W wy zna czo nych miej scach moż na pa lić
ogni ska lub urzą dzać pik nik. Przy ar bo re tum
znaj du je się du ży, bez płat ny par king.

Agniesz ka Śro dek

Arboretum w Wojsławicach
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