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Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy.

Mija prawie rok od czasu, kiedy znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości. Jest to okres, w którym musieliśmy
nauczyć się żyć z przeróżnymi uciążliwościami tak w życiu prywatnym jak i zawodowym. Niektórych dosięgła
choroba. Byli także tacy, których niestety pokonał koronawirus. 

Bardzo dużo osób pracuje przez ten czas zdalnie, uczniowie i studenci także musieli przestawić się
na zajęcia przez internet. Zawód inżyniera budownictwa nie pozwala nam na pracę zdalną. Musimy
bywać na budowach, spotykać się w trakcie pracy z wieloma ludźmi. Takie codzienne kontakty wymagają
od nas szczególnej ostrożności, zwracania uwagi na zachowanie wszelkich warunków sanitarnych.

Mimo, że pandemia trwa, to Izba działa nieprzerwanie i wypełnia wszystkie obowiązki jakie nakładają
na nią Ustawa o samorządach zawodowych oraz różne akty prawne i regulaminy wewnętrzne. Pracują
wszystkie organy statutowe w zależności od wielkości składu i możliwości w trybie wideokonferencji
lub hybrydowym. Pracownicy biura z zachowaniem wszelkich środków ostrożności pracują w siedzibie Izby
wykonując swoje codzienne zadania.

Przed kolejnym olbrzymim wyzwaniem stoi Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna. Pod koniec lutego
rozpoczyna zaległą sesję egzaminacyjną, której z przyczyn oczywistych nie można przeprowadzić w trybie
zdalnym. Udało nam się także rozstrzygnąć i wręczyć nagrody w konkursie „Inżynier Roku 2020”.
We wrześniu 2020 roku korzystając z poluzowanych obostrzeń epidemiologicznych przeprowadziliśmy
coroczne „Forum Inżynierskie”, na którym w gronie Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego,
Dyrektorów Wydziałów Architektury, przedstawicieli Izby Architektów i naszych członków dyskutowaliśmy
o zmianach wprowadzonych w nowelizacji Prawa budowlanego. 

Obostrzenia epidemiologiczne nie pozwalają nam organizować stacjonarnych szkoleń dla członków
naszej Izby. Ta sytuacja zwiększyła rolę TV DOIIB. Dzięki temu, że od kilku lat dzięki tej platformie
udostępniamy relacje z naszych wydarzeń izbowych, a przede wszystkim ze szkoleń tematycznych,
mogliśmy bez większych przygotowań zwiększyć ilość udostępnianych internetowo szkoleń (także online).
Pozwoliło nam to w części uzupełnić lukę wytworzoną przez brak tradycyjnych spotkań szkoleniowych. Inne
izby okręgowe również włączyły się w akcję udostępniania szkoleń internetowych, co stworzyło olbrzymią
bazę nowych wykładów do wyboru przez naszych członków.

Oczywiście internet nie zastąpi bezpośredniego kontaktu. Brakuje nam wszystkim cyklicznych spotkań
integracyjnych, zawodów i samych szkoleń, na których możemy się spotykać, dyskutować, wymieniać
poglądy, a przede wszystkim bliżej się poznawać i mówić o swoich oczekiwaniach. Czekamy z utęsknieniem
na chwilę, kiedy życie wróci do normy. Ale żeby tego doczekać apeluję z tego miejsca o przestrzeganie
rygorów sanitarnych i zachowanie zdrowego w trudnych sytuacjach, których nam teraz nie brakuje.

Dziękuję osobom zaangażowanym w pracę Izby w tym specyficznym i ciężkim czasie za włożony wysiłek.
Myślę tu o członkach wszystkich organów, pracownikach biurowych oraz członkach ekipy filmowej. Do jak
najszybszego spotkania „face to face”.

Janusz Szczepański
Przewodniczący Rady DOIIB
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DZIAŁALNOŚĆ  OKK  W  OKRESIE  PANDEMII

OKK zgod nie z usta wą z dnia 15 grud -
nia 2000 r. o sa mo rzą dach za wo do wych
ar chi tek tów oraz in ży nie rów bu dow nic twa
wy ko nu je za da nia okre ślo ne w tej usta wie,
a w szcze gól no ści: pro wa dzi po stę po wa -
nia kwa li fi ka cyj ne w spra wach nada wa nia
upraw nień bu dow la nych, prze pro wa dza
eg za mi ny w spra wach nada wa nia upraw -
nień bu dow la nych i wy da je de cy zje o na -
da  niu tych upraw nień, prze sy ła de cy z -
je o nada niu upraw nień bu do wla nych
do Okrę go wej Ra dy Izby oraz do cen tral -
ne go re je stru pro wa dzo ne go przez Głów -
ne go In spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne -
go, pro wa dzi re jestr osób, któ rym nada ła
upraw nie nia bu dow la ne.

W se sji wio sen nej 2020 r. zło żo nych
zosta ło 228 wnio sków o nada nie upraw -
nień bu dow la nych. W wy ni ku po stę po -
wania kwa li fi ka cyj ne go 8 oso bom zo sta -
ły wy da ne de cy zje o od mo wie nada nia
upraw nień bu dow la nych bez prze pro wa -
dze nia eg za mi nu.

Do eg za mi nu w se sji 1/2020 zo sta ło
dopusz czo nych łącz nie 416 osób. Ter min
eg za mi nu w se sji wio sen nej, któ ry zgod nie
z pla nem miał roz po cząć się w 22 ma ja
2020 r., zo stał prze su nię ty przez KKK
na wrze sień 2020 r. w związ ku z sy tu acją
epi de mio lo gicz ną w kra ju oraz wpro wa -
dze niem na ob sza rze Rze czy po spo li tej
Pol skiej od 20 mar ca 2020 r. sta nu epi -
demii wy wo ła ne go za ka że nia mi wi ru -
semSARS -CoV -2. Do eg za mi nu, któ ry od -
był się w okre sie od 4 wrze śnia do 4 paź -
dzier ni ka 2020 r., przy stą pi ło 290 osób,
w tym 250 osób przy stą pi ło do eg za mi nu
pi sem ne go oraz 40 osób tyl ko do eg za mi -
nu ust ne go. Wy nik po zy tyw ny eg za mi -
nu w se sji wio sen nej 1/2020 uzy ska ły
203 oso by. Eg za min pi sem ny oraz ust ny

od by ły się z za cho wa niem za sad wy mo -
gów sa ni tar nych, przy go to wa nych przez
OKK. Wy mo gi te zo sta ły prze ka za ne
uczest ni kom eg za mi nów jak rów nież
umiesz czo ne na stro nie in ter ne to wej Izby.

Eg za min pi sem ny w dniu 4 wrze śnia
2020 ro ku od był się w dwóch sa lach
Wydzia łu Pra wa, Ad mi ni stra cji i Eko no mii
Uni wer sy te tu Wro cław skie go (mo gą cych
po mie ścić w wa run kach nor mal nych
po ok. 500 osób każ da). Oso by do pusz -
czo ne do eg za mi nu otrzy ma ły do dat ko we
in for ma cje do ty czą ce wpro wa dze nia ogra -
ni czeń ma ją cych na ce lu mi ni ma li za cję ry -
zy ka za ra że nia wi ru sem SARS -CoV -2
oraz dru ki „Oświad cze nia oso by przy stę -
pu ją cej do eg za mi nu na upra wnie nia
budow la ne w okre sie trwa nia sta nu za -
gro że nia epi de micz ne go lub sta nu epi -
demii ogło szo ne go z po wo du CO VID -19”,
któ re na le ża ło wy peł nić w dniu eg za mi nu
i przed wej ściem na sa lę eg za mi na cyj ną
prze ka zać Ko mi sji.

Eg za min pi sem ny oraz eg za mi ny ust ne
zo sta ły prze pro wa dzo ne z za cho wa niem
od po wied nie go dy stan su po mię dzy uczest -
ni ka mi eg za mi nu oraz z za sto so wa niem
środ ków ochro ny (ma secz ki, prze gro dy
za bez pie cza ją ce, środ ki do de zyn fek cji rąk
oraz po wierzch ni).

Eg za min ust ny od by wał się w ko lej nych
dniach w sie dzi bie Izby. Pod czas eg za -
minu za sto so wa no prze gro dy z ple xi od -
dzie la ją ce człon ków ko mi sji oraz eg za -
mino wa nych. Za pew nio no kwa ran tan nę
do ku men tów nie zbęd nych do prze pro wa -
dze nia eg za mi nu.

W związ ku z trwa ją cym sta nem za gro -
że nia epi de mio lo gicz ne go zo sta ła od wo ła -
na uro czy stość ślu bo wa nia i wrę cze nia
upraw nień bu dow la nych. De cy zje o nada -
niu upraw nień bu dow la nych, wraz z li stem
gra tu la cyj nym, zo sta ły wy sła ne do za in te -
re so wa nych dro gą pocz to wą.

W se sji je sien nej 2020 r. zo sta ło zło żo -
nych 148 wnio sków, któ re zo sta ły roz pa -
trzo ne przez ze spo ły kwa li fi ka cyj ne. W wy -
ni ku po stę po wa nia kwa li fi ka cyj ne go 3 oso -
bom zo sta ły wy da ne de cy zje o od mo wie
nada nia upraw nień bu dow la nych bez
prze pro wa dze nia eg za mi nu. Do eg za mi nu

w se sji 2/2020, któ ry zgod nie z pla nem
miał roz po cząć się 4 grud nia 2020 r.,
zosta ły do pusz czo ne łącz nie 302 oso by.

Eg za min pla no wa ny na gru dzień 2020 r.
zo stał od wo ła ny, bo wiem Izba In ży nie rów
Bu dow nic twa nie zo sta ła umiesz czo na
w Roz po rzą dze niu Ra dy Mi ni strów
w związ  ku z sy tu acją epi de mio lo gicz ną,
ze zwa la ją cym na pro wa dze nie eg za mi nów.

Oso bom, któ re zgod nie z art. 12 ust. 4f
usta wy Pra wo bu do wlane, zo sta ły po wia -
do mio ne o tym ter mi nie eg za mi nu, zo sta -
ły wy sła ne in for ma cje o je go od wo ła niu.
Infor ma cja o od wo ła niu eg za mi nu zo sta -
ła rów nież umiesz czo na na stro nie in ter -
neto wej Izby.

Dzię ki sta ra niom KKK wpro wa dzo no
do Roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia
21 grud nia 2020 ro ku w spra wie usta no -
wie nia okre ślo nych ogra ni czeń, na ka zów
i za ka zów w związ ku z wy stą pie niem sta -
nu epi de mii za pis o moż li wo ści prze pro -
wadze nia eg za mi nów na upra wnie nia
budow la ne przez wła ści wą izbę sa mo rzą -
du za wo do we go ar chi tek tów i in ży nie rów
bu dow nic twa. W wy ni ku te go KKK zde cy -
do wa ła, że se sja eg za mi na cyj na je sien na
2/2020 roz pocz nie się eg za mi nem pisem -
nym w dniu 26 lu te go 2021 r., a w na stęp -
nych dniach od bę dą się eg za mi ny ust ne.
Oczy wi ście eg za mi ny zo sta ną prze pro -
wa dzo ne z za cho wa niem wy ma ga nych
ry go rów sa ni tar nych o któ rych wspo mnia -
no po wy żej.

W związ ku sy tu acją epi de mio lo gicz ną
w kra ju pra ca w biu rze OKK w okre sie
pan de mii po za se sja mi eg za mi na cyj ny mi
od by wa się z za cho wa niem środ ków bez -
pie czeń stwa. In te re san ci nie są ob słu gi -
wani bez po śred nio. Wnio ski o nada nie
upraw nień bu dow la nych oraz in ne do ku -
men ty kie ro wa ne do OKK są przy sy ła -
ne pocz tą lub za po śred nic twem firm
kurierskich i są pod da wa ne kwa ran tan nie.

Prze wod ni czą cy OKK DO IIB
Prof. dr hab. inż. An to ni Szy dło
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ANGEL  RIVER  PRZY  ULICY  WALOŃSKIEJ
WE  WROCŁAWIU
Pani Ewa Kruszyna kierowała budową obiektu mieszkalno-usługowo-biurowego Angel River przy
ulicy Walońskiej we Wrocławiu. Za tę pracę otrzymała w konkursie na Inżyniera Roku 2018 główną
nagrodę w kategorii kierownik budowy. Jak powiedziała była to jej pierwsza budowa prowadzona
samodzielnie od początku do końca i pierwsza nagroda w jej karierze zawodowej. O konkursowym
projekcie, swojej dotychczasowe karierze oraz obecnej pracy dla międzynarodowej, dużej firmy,
opowiedziała nam w wywiadzie.

Pro szę po wie dzieć coś wię cej
o sobie. Czy to Pa ni pierw szy ta ki
suk ces?
To pierw sza mo ja na gro da. Po cho dzę

ze Świd ni cy a bu dow nic two stu dio wa -
łam we Wro cła wiu. Za czę łam stu dia
na Aka de mii Rol ni czej a skoń czy łam
w 2006 ro ku na Uni wer sy te cie Przy rod -
ni czym – w trak cie stu diów uczel nia
zmie ni ła na zwę. Po stu diach moż na po -
wie dzieć, że szu ka łam szczę ścia w róż -
nych bran żach bo za czy na łam od zbro -
je nia do żel be tu. Po tem wy je cha łam
i zaję łam się bar dziej pra ca mi wy koń -
cze nio wy mi. Za czę łam pra cę w War -
szawie i bra łam udział w pra cach przy
rzą do wych obiek tach chro nio nych. Pra -
co wa łam dla MSWiA, gdzie przy go to -
wy wa li śmy sa le kon fe ren cyj ne. Pra co -
wa łam też dla MSZ i dla woj ska. Re mon-
to wa li śmy bu dyn ki ko sza ro we w Świę to -
szo wie. Osta tecz nie te cią głe wy jaz dy
by ły dla mnie mę czą ce, więc wró ci łam
do Wro cła wia i za ję łam się pra ca mi kon -
struk cyj ny mi. 

I wte dy zro bi ła Pa ni upraw nie nia?
Kon ty nu owa łam prak ty kę za wo do wą,

po trzeb na do uzy ska nia upraw nień bu -
dow la nych. Wte dy czas trwa nia prak tyk
wy no sił dwa la ta. W tam tym cza sie
nie mo głam peł nić sa mo dziel nych funk -
cji w bu dow nic twie bez ogra ni czeń.
Począt ko wo pra co wa łam dla mniej szych
firm, pod wy ko naw ców zaj mu ją cych się
kon struk cją, na przy kład przy ro bo tach
mu ro wych, żel be tach. Kie row ni cy ro bót
by li u ge ne ral nych wy ko naw ców. Po tem
za czął się kry zys i te mniej sze fir my mia -
ły du że pro ble my. Za czę ła się mo ja przy -

go da z pre fa bry ka cją. Za czę łam pra co -
wać ja ko maj ster przy pre fa bry ko wa nych
kon struk cjach, od ele men tów opo ro -
wych, dźwi ga rów, ścian, aż po stro py
filigra no we. Spę dzi łam tam dwa la ta,
a po tem uda ło mi się za jąć ge ne ral nym
wy ko naw stwem dla fir my Kar mar. Za -
czę łam u nich peł nić sa mo dziel ne sta no -
wi ska tech nicz ne ja ko kie row nik ro bót.
Tak na mar gi ne sie to wła śnie ta bu do wa
by ła mo ją pierw szą w ży ciu, gdzie by łam
kie row ni kiem od po cząt ku do koń ca. Tro -
chę jak dziec ko wy cho wa ne od ma łe go!

No to cał kiem nie zły de biut! A czy
mo że Pa ni po wie dzieć coś wię cej
o sa mej fir mie? Spo ro zbu do wa li
we Wro cła wiu ale i w ca łej Pol sce.
Głow nie miesz ka niów ka ale też sie dzi -

bę Cen trum Edu ka cji Mię dzy na ro do -
wej przy uli cy Ra cła wic kiej czy bu dy nek
Si lver To wer na pla cu Kon sty tu cji. Pra -
cowa łam dla nich przy bu do wie kil ku
osie d li w tym wła śnie An gel Ri ver. Po tem
zmie ni łam bar wy i obec nie pra cu ję dla
fir my Stra bag. 

Fir ma An gel Gro up ma na swo im
kon cie kil ka eks klu zyw nych obiek -
tów miesz ka nio wych. Czy ta ki wy -
so ki stan dard miesz kań prze kła da
się na pra cę przy ich bu do wie?
Eks klu zyw ność po le ga tu taj naj bar -

dziej na po ło że niu obiek tu oraz je go
częściach wspól nych. Ma on swo ją si -
łow nię, ja cuz zi, sau ny, miej sce do ła do -
wa nia aut elek trycz nych, róż ne wspól ne
prze strze nie dla miesz kań ców, ta ra sy.
Sa me wnę trza od da li śmy w sta nie de -
we lo per skim, do wy koń cze nia przez
przy szłych wła ści cie li, tak że nie róż ni ły

się spe cjal nie od ja kich kol wiek in nych,
po dyk to wa nych nor ma mi bu dow la ny mi.
Przy zna ję jed nak, że in we stor dys po no -
wał ca łym szta bem lu dzi od ar chi tek tu -
ry, in ży nie rów, któ rzy by li obec ni na bu -
do wie. Cza sem by ło ich pra wie tak wie -
le jak nas! Wi dać więc, że du żo lu dzi
nad tym pra cu je. Gru pa An gel by ła też
in we sto rem OVO we Wro cła wiu, te raz
bu du ją An gel Wa wel w Kra ko wie. 

A jak wy glą da ła sa ma bu do wa?
Czy uda ło się wszyst ko skoń czyć
w ter mi nie?
Nie uda ło się, mie li śmy róż ne pe ry -

petie. W ter mi nie uda ło się skoń czyć pra -
ce nad kon struk cją. Ca łość za czy na li ś my
w zi mie, a stan ze ro mie li śmy skoń czyć
w mar cu. Uda ło się skoń czyć w ma ju.
Był to bar dzo cięż ki okres w bu dow nic -
twie. We Wro cła wiu od by wa ło się wie le
du żych bu dów, trud no by ło zna leźć pra -
cow ni ków, bra ko wa ło na wet ma te ria łów,
sta li, be to nu, si li ka tów, ma te ria łów izo la -
cyj nych. Ma ło kto chciał też przyjść na ta -
ki za kres pra cy, przy wy so kim bu dyn ku.
Na szczę ście dla na szej lo gi sty ki mie -
liśmy za raz obok pla cu bu do wy dział kę
na któ rej mo gli śmy stwo rzyć ca łe za ple -
cze bu do wy. Ta ka do dat ko wa prze strzeń
na bu do wie w cen trum mia sta to wiel ki
luk sus! Po mo gło nam to w co dzien nej
or ga ni za cji pra cy, a jak wia do mo przy
za  pla no wa nym ca łym dniu ro bo czym,
jed na nie ocze ki wa na zmia na pla nu po -
tra fi roz wa lić pro duk cję jak kost ki do mi na.

Pra ce przy któ rych bra ła Pa ni
udział, by ła to bu do wa ze spo łu bu-
dyn ków usłu go wo -biu ro wo -apar ta -
men to wych, czy li fa zy B, oraz prze -



Budownictwo Dolnośląskie nr 1/2021 (32)6
ciekawe realizacje

bu do wa frag men tu ukoń czo nej
wcze śniej fa zy A. Pro szę opo wie -
dzieć o za kre sie tych prac.
Sa ma prze bu do wa fa zy A, to nie by -

ło żad ne wiel kie przed się wzię cie. Cho -
dzi ło głów nie o prze bu do wa nie te re nu
powsta łe go w tej fa zie. Prze mo de lo wa-
liśmy tro chę zie le ni, ale jek pie szych, dróg
do jaz do wych i po ża ro wych. Wszyst ko
po to, że by ujed no li cić ist nie ją ce za bu do -
wa nia na osie dlu z no wo po wsta ją cym.
W fa zie B zbu do wa li śmy bu dy nek 1 skła -
da ją cy się z trzech seg men tów: dwóch
wy so kich i jed ne go śre dnio wy so kie go,
czy li B1, B2 i B3. Są one ze so bą po łą czo-
ne jed nym wspól nym ga ra żem. Naj wyż -
szy, seg ment B2, ma 21 kon dy gna cji. 

Ta kich bu dyn ków jest we Wro c -
ławiu nie zbyt wie le.
To praw da, ale bu du je się ich co raz

wię cej. Bu dyn ki po wy żej 55 me trów wy -
so ko ści to wy so ko ściow ce i ich bu do wa
rzą dzi się in ny mi pra wa mi do ty czą cy mi
głów nie roz wią zań prze ciw po ża ro wych.
Nasz bu dy nek B2 ma 54 me try i 96 cen -
ty me trów. 

Czy li nie jest to wy so ko ścio wiec,
ale pra ca przy ta kim bu dyn ku na dal
do ła twych nie na le ży.
Są to nie bez piecz ne pra ce. Po cząw -

szy od kon struk cji, be lek ob wo do wych,
słu pów, stro pów i ścian, wszyst kie ele -
men ty wy ko ny wa ne by ły przy pod wyż -
szo nym ry zy ku. Mie li śmy spe cjal ne ele -
men ty BHP jak siat ki wy ła pu ją ce – za -

miast ba rie rek z de sek sto so wa li śmy
barier ki z sia tek. Pra cow ni cy mie li ochro -
nę in dy wi du al ną jak uprzę że i szel ki.
Wyma ga ło to więk sze go nad zo ru z na -
szej stro ny i dys cy pli ny od pra cow ni ków.
Im wy żej tym bar dziej śli sko, mo kro bar -
dziej wietrz nie. Lu dzie by li bar dziej na ra -
że ni niż ci na do le i mu sie li bar dziej
uważać. Oso bi ście, za wsze mó wię,
że na każ dej bu do wie trze ba bar dzo
uwa żać i każ dy po wi nien dbać o bez pie -
czeń stwo. Na sza bu do wa do sta ła zresz -
tą wy róż nie nie Bez piecz na Bu do wa
przy zna wa ną przez Pań stwo wą In spek -
cję Pra cy. Oczy wi ście zda rza ły się róż ne
ma łe ura zy, ja kieś ska le cze nia czy kon -
tu zje, ale nie mie li śmy żad ne go po waż -
ne go wy pad ku. 

A co dla Pa ni by ło naj więk szym
wyzwa niem na tej bu do wie?
Wy zwa niem był na pew no roz miar ca -

łej in we sty cji, a mu sia łam nad zo ro wać
ca łość. Oczy wi ście mia łam swój ca ły
zespół, któ ry mnie wspie rał i we wszyst -
kim po ma gał. Skom pli ko wa ne by ły też
ro bo ty fun da men to we i ziem ne. By ła tam
ścia na szcze li no wa, któ ra by ła roz pie -
rana roz po ra mi sta lo wy mi. Kon dy g -
nacja -3 na po zio mie 11 me trów pod zie -
mią jest mniej sza od resz ty, więc by ła
tam przy po ra ziem na któ rą mu sie li śmy
usu wać, a po tem zbu do wać tam ścia nę
opo ro wą o gru bo ści 90 cen ty me trów.
Mu sie li śmy roz pie rać ścia nę szcze li -
nową, że by chro nić są sied nie bu dyn ki.

Ter min nas go nił, a był sty czeń i po go da
by ła pa skud na, tem pe ra tu ry do cho dzą -
ce do -15 stop ni. Do te go bra ko wa ło
nam lu dzi, więc po go dze nie sy tu acji
z ter mi nem i tech no lo gią wy ko na nia ro -
bót sta ło się wiel kim wy zwa niem. Kie dy
wy szli śmy z zie mi i za czę li śmy bu do wać
po nad zie mią, po ja wi ły się pro ble my wy -
ni ka ją ce z wy so ko ści. Kie dy prze kro -
czyli śmy dzie więć kon dy gna cji za czę ły
się pro ble my z wo dą. Mu sie li śmy wy ko -
nać pro wi zo rycz ne za si la nie w wo dę.
Nie któ re ma szy ny nie wy ra bia ły, mie li ś -
my trud no ści z be to no wa niem po sa -
dzek na naj wyż szych kon dy gna cjach.
Przy bu do wie tej wiel ko ści i wy so ko ści,
gdzie prze wi ja się ty le osób, lu dzie
zwyczaj nie do cho dząc na sa mą gó rę
do swo je go miej sca pra cy czę sto nisz -
czą to, co zo sta ło zro bio ne wcze śniej.
Cią gle mu sie li śmy coś na pra wiać. 

Czy li naj trud niej sze by ło to, co pod
zie mią?
Tak, cho ciaż nie sto so wa li śmy tam

jakichś nie spo ty ka nych gdzie in dziej
tech no lo gii czy roz wią zań. Dla mnie by -
ło to wy zwa nie – bu do wa jest na brze gu
rze ki, za raz z dru giej stro ny stoi bu dy -
nek, któ ry nie ucier piał w naj mniej szym
stopniu. 

Po zwo lę so bie jesz cze wró cić
do wspo mnia nych przez Pa nią
prac re ali zo wa nych dla woj ska al bo
rzą du. Czym one róż nią się od nor -
mal nej bu do wy?
Przede wszyst kim cho dzi o spraw -

dzanie wszyst kich pra cow ni ków przez
służ by, w mo im wy pad ku był to BOR.
Jest to skom pli ko wa ne, bo to na praw dę
do ty czy wszyst kich, któ rzy chcą wejść
na te ren bu do wy. Każ da do sta wa, każ dy
kie row ca, pod wy ko naw ca, no wy pra -
cow nik pod wy ko naw cy. Każ dy pod le ga
tej pro ce du rze bez wy jąt ków.

A czym zaj mu je się Pa ni obec nie?
Od nie daw na pra cu je Pa ni dla wiel -
kiej, mię dzy na ro do wej fir my, czy li
Stra bag.
Wro cław ska gru pa Stra bag wła śnie

po wsta je, tak że je ste śmy na eta pie ofer -
to wym, po zy ski wa niem klien tów oraz

Angel River
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kon trak tów. Mam te raz spo ro pra cy biu -
ro wej, zwią za nej z ofer to wa niem, przed -
mia ro wa niem, wy ce ną i sze ro ko ro zu -
mia nym pla no wa niem prac. Wbrew po -
zo rom, jest to bar dzo cie ka we, bo ni gdy
wcze śniej nie uczest ni czy łam w ta kim
pro ce sie i du żo się mo gę na uczyć.
Myślę też, że jest to świet ny punkt
wyjścia dla in ży nie ra, do póź niej sze go
wej ścia w kon trakt. Je śli uda nam się
po zy skać klien ta i da ny pro jekt przy pad -
nie w udzia le aku rat mi, bę dę na bie żą -

co ze wszyst ki mi in for ma cja mi i na pew -
no le piej bę dzie mi się pra co wać, niż
inży nie ro wi któ ry do sta je ja kiś te mat
z gó ry i wszyst ko mu si po znać od ze ra.
Tak że obec nie two rzę har mo no gra my
prac, pla nu ję ja kie tech no lo gie za sto so -
wać do kon kret nych za dań, my ślę nad
wy daj no ścią, za go spo da ro wa niem bu -
do wy itd. To bar dzo waż ny etap, któ ry
umoż li wia po tem spraw ne roz po czę cie
ro bót. Mam na dzie ję, że ja al bo in ny
inży nier któ ry te te ma ty bę dzie kon ty -

nuować, bę dzie dzię ki mo jej pra cy mieć
ła twiej szy start. 

Mi ło wi dzieć ta ki en tu zjazm, pod -
cho dzi Pa ni do pra cy am bi cjo -
nalnie.
Za wsze! Jak kie dyś prze sta nę od -

czuwać mo ty wa cję do te go co ro bię,
to zmie nię za wód! (śmiech)

Szy mon Ma ra szew ski
[roz mo wa od by ła się w li sto pa dzie 2019]

Gdzie zdo by wa się wy kształ ce nie
po zwa la ją ce na pra cę przy ta kich
pro jek tach?
Na uczel niach woj sko wych. Je stem

sape rem i uczy łem się w Ofi cer skiej Szko -
le Wojsk In ży nie ryj nych przy uli cy Obor -
nic kiej we Wro cła wiu. Był to od po wied -
nik szko ły za wo do wej, po jej ukoń cze niu
od by wa łem dwu let nią prak ty kę w Brze gu
ja ko pod po rucz nik. Po tem po sze dłem
na stu dia na Woj sko wej Aka de mii Tech -
nicz nej w War sza wie, któ re skoń czy łem
w 1974 ro ku. Wró ci łem wte dy do swo jej
daw nej szko ły we Wro cła wiu, te raz już
ja ko wy kła dow ca w Ka te drze Za pór
i Miner stwa. Z ma te ria ła mi wy bu cho wy -
mi mia łem więc do czy nie nia od po cząt ku,
swo ją wie dzę prze ka zy wa łem mło dym
pod cho rą żym – uczy łem ich jak po stę po -
wać z mi na mi, z nie wy bu cha mi, jak na le -
ży je roz bra jać, ja kich ła dun ków uży wać,
jak mi no wać kon struk cje i tak da lej. Oczy -
wi ście by ła to wie dza słu żą ca za da niom
mi li tar nym, ale pro wa dzi li śmy też pra ce
dla za dań cy wil nych. Z te go okre su mam

czte ry pa ten ty, któ re do ty czą za sto so wa nia
ma te ria łów wy bu cho wych w róż nych ga -
łę ziach go spo dar ki na ro do wej. Ja ko szko -
ła bra li śmy na przy kład udział w wy bu -
rzaniu róż nych obiek tów w ca łym kra ju.
W ro ku 1990 od sze dłem ze szko ły i za łoży -
łem wła sną fir mę, któ rą pro wa dzę do dziś. 

Czy li fir mę Le via tan?
Tak, „Le via tan” Przed się bior stwo Usłu -

go wo -Roz biór ko we. Po cząt ko wo w Pol -
sce zna ne by ły tyl ko me to dy wy bu rze -
niowe przy za sto so wa niu ma te ria łów
wybu cho wych, do pie ro po tem po ja wi ły
się me to dy me cha nicz ne opar te na mło -
tach i no ży cach hy drau licz nych mon to -
wa nych na cięż kich ko par kach gą sie ni -
co wych. Mi ja ły la ta i za czę li śmy do ga niać
za chód w te ma cie tech no lo gii i spe cja -
listycz ne go sprzę tu, więc idąc za ich
wzo rem za czę to uży wać no życ do wy bu -
rzeń, mło tów hy drau licz nych itp. Po pu lar -
ność me tod mi ner skich za czę ła spa dać,
jed nak ja oso bi ście sta ra łem się za wsze
trzy mać tych roz wią zań, któ re znam naj -
le piej i sto su ję od lat. No i tak to trwa

do dzi siaj, ale za wsze na gó rze. Za wsze
do pi sy wa ło mi szczę ście i mo je ro bo ty
się do brze koń czy ły. 

Ja ki mi ro bo ta mi mógł by się Pan
pochwa lić w pierw szej ko lej no ści?
Mo je sztan da ro we wy bu rze nia to

na przy kład pie cow nia w nie ist nie ją cej

WYBURZENIE  SILOSÓW  NA  TERENIE DAWNEGO
PORTU  POPOWICE  WE  WROCŁAWIU
Rozmowa z Markiem Łukowskim, autorem projektu wyburzenia silosów. Za swoją pracę zdobył
tytuł Inżyniera Roku 2019 w kategorii projektant. Od trzydziestu lat zajmuje się wyburzeniami
budynków metodami minerskimi i jak sam powiedział, w swojej karierze osobiście brał udział
w tysiącach takich wyburzeń. Spotkaliśmy się aby porozmawiać o tym projekcie, o potrzeb -
nych uprawnieniach, a także o zaletach wyburzania materiałami wybuchowymi, kwestiach
bezpieczeństwa i inżynierskich aspektach takiej pracy.
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hucie Siech ni ce. To był bu dy nek o wiel -
kiej ku ba tu rze, oko ło dwu dzie stu ty się cy
me trów sze ścien nych. Za nim za czę li śmy
strze lać mu sie li śmy po ko nać wszyst kie
ukry te w nim nie spo dzian ki. By ło tam wie -
le sta lo wych ele men tów kon struk cji, któ re
naj pierw trze ba po roz ci nać. Za wsze trze -
ba umoż li wić bu dyn ko wi po ło że nie się
w od po wied ni spo sób. Wy bu rza łem też
wie żo wiec w So po cie, daw ny Dom Sa na -
to ryj ny, w któ re go są siedz twie ro sły sta re
brzo zy, któ re na le ża ło za cho wać. Mu sie -
li śmy tak go po ło żyć, że by ob ró cił się
lekko wo kół wła snej osi, cof nął do ty łu
i nie upadł na drze wa. Bar dzo czę sto
wokół wy bu rza ne go obiek tu znaj du ją się
in ne, któ rych nie mo że my uszko dzić. Cie -
ka wym do świad cze niem by ło też przy -
goto wa nie wy bu chów do fil mu „Ko bie ta
na woj nie”, gdzie przy szło mi „wy sa dzać

w po wie trze wo dę w Od rze”. Jest tam uję -
cie ki lu wy bu chów w rze ce na wy so ko ści
Ostro wa Tum skie go, któ re imi tu ją na lot
bom bo wy w cza sie II Woj ny Świa to wej.

Wy obra żam so bie, że ta pra ca wy -
ma ga du że go do świad cze nia i wie -
dzy o sa mym obiek cie. Czy do wy ko -
ny wa nia ta kich prac przy go to wu ją
uczel nie cy wil ne, czy je dy nie woj -
sko we?
Swe go cza su na Aka de mii Gór ni czo -

-Hut ni czej w Kra ko wie pro wa dzo no ta kie
za ję cia. Aby być do pusz czo nym do prac
wy bu rze nio wych z ma te ria ła mi wy bu -
chowy mi, na le ży zdo być od po wied nie
upraw nie nia od spe cjal nej ko mi sji. Daw -
niej ta ka ko mi sja ist nia ła w War sza wie,
sam w niej za sia da łem. Po wsta ła ona
po ujed no li ce niu prze pi sów w 2002 ro ku,
bo wcze śniej ta kie po zwo le nia zwią za ne

by ły tyl ko z upraw nie nia mi gór ni czy mi

lub woj sko wy mi. Póź niej prze pi sy się
zmie ni ły i kom pe ten cje ko mi sji zo sta ły roz -
dzie lo ne na po szcze gól ne wo je wódz twa
– obec nie po zwo le nia udzie la ją wo je wo -
do wie. Wte dy też prze sta łem śle dzić ile
wy da wa nych jest ta kich po zwo leń. Wiem
jed nak, że bar dzo ma ło jest fa chow ców
w tej bran ży. Mo gę po wie dzieć, że to bar -
dzo do brze, je śli oso by ubie ga ją ce się
o ta kie upraw nie nia ma ją wie dzę z za kre -
su bu dow nic twa. Wie dzą gdzie znaj du ją
się sła be al bo moc ne punk ty bu dyn ku i jak
tę wie dzę moż na wy ko rzy stać przy je go
wy bu rze niu. Ro zu mie ją czym jest śro -
dek cięż ko ści, jak wy ko rzy stać bez wład -
ność kon struk cji i tak da lej.

W kon kur sie na In ży nie ra Ro ku
DO IIB na gra dza ne są pro jek ty naj -
cie kaw sze, któ re wy róż nia ją się
na tle in nych. Nie zda rza się czę sto,
że pra ce roz biór ko we pro wa dzo ne
są me to da mi mi ner ski mi. Pan z ko lei
ta kich ope ra cji prze pro wa dził w swo -
jej ka rie rze bar dzo wie le. Czy ten
pro jekt był z Pań skie go punk tu wi -
dze nia czymś nie ty po wym?
Na pew no nie ty po wym pod wzglę dem

za in te re so wa nia me dial ne go. O tym wy -
bu rze niu du żo się mó wi ło, pi sa ło, przy szło
bar dzo du żo lu dzi, VIP -ów. Me to da mi -
nerska wy glą da bar dzo efek tow nie i przy -
cią ga du żo uwa gi, ale to nie to jest naj -
waż niej sze. Kie dy do sta łem za py ta nie
doty czą ce te go wy bu rze nia, oczy wi ście
od ra zu za pro po no wa łem spo sób wy bu -
cho wy, bo tym się zaj mu ję i ta ką me to dę
uwa żam za naj lep szą. Oczy wi ście, moż -
na by ło wy bu rzyć te si lo sy me cha nicz nie,
sku biąc je od gó ry ma szy na mi, aż doj dzie
się do sa me go do łu. Zaj mu je to jed nak
du żo wię cej cza su i pra cy wie lu cięż kich
ma szyn. Przy sto so wa niu ma te ria łów wy -
bu cho wych to ja przy go to wu ję ca łą do ku -
men ta cję i to ja de cy du ję o tym jak bu dy -
nek się za cho wa, jak się po ło ży i w któ rym
kie run ku. W me to dach me cha nicz nych
więk sza jest szan sa na to, że coś pój dzie
nie zgod nie z pla nem. Ope ra tor ma szyn
do sta nie go to we in struk cje, bę dzie je ro -
zu miał, ale zro bi coś źle i fi nal nie bu dy nek
upad nie nie tam gdzie trze ba. Mnie ni gdy

Silosy w porcie Popowice
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nie zda rzył się ża den ta ki przy pa dek,
zarów no przy me to dach me cha nicz nych
jak i mi ner skich. Wi docz nie mam do brą
pas sę i od stu kać, za wsze wszyst ko się
do brze koń czy. 

Nie ste ty cza sem jest tak, że nie wszyst -
ko do brze się koń czy. Kil ka lat te mu do -
szło do słyn ne go wy pad ku, kie dy pod -
czas wy bu rza nia ka mie ni cy na uli cy Wy -
szyń skie go we Wro cła wiu ścia na ka -
mienicy upa dła na jezd nię, tuż przed
maska mi sto ją cych na świa tłach sa mo -
cho dów.

By łem te go na ocz nym świad kiem!
Akurat sta łem i pa trzy łem co tam się dzie -
je (biu ro pa na Mar ka Łu kow skie go znaj -
du je się za raz obok, przyp. SM). To by ła
ewi dent na po mył ka ope ra to ra, ale też
kierow ni ka ro bót, któ ry nie zwró cił uwa gi,
że nie moż na zo sta wiać jed nej ścia ny
kiedy bu rzo ne są in ne. Ta sa mot nie sto ją -
ca ścia na „od kle iła” się od resz ty i upa dła
w nie kon tro lo wa ny spo sób. To wiel kie
szczę ście, że sa mo cho dy sta ły na świa -
tłach i ni ko mu się nic nie sta ło. A zro bił się
cał kiem spo ry po dmuch, bo prze su nę ło
na wet słup ogło sze nio wy!

Czy zda rza ły się ja kieś in ne te go ro -
dza ju wy pad ki? Wspo mi nał Pan,
że do pi su je Pa nu szczę ście, jak by -
ło z in ny mi?
W cią gu ostat nich kil ku na stu lat

nie przy po mi nam so bie żad nych ta kich
wy pad ków pod czas wy bu rzeń mi ner skich.
Przy me cha nicz nych też jest to rzad kie,
ale pa mię tam na przy kład wy pa dek
do któ re go do szło nie da le ko, na ro gu
Wyszyń skie go (wte dy jesz cze Wie czor ka)
i Sien kie wi cza. Tam też in na fir ma wy -
burza ła sta rą ka mie ni cę, któ rej ścia na
upa dła na rusz to wa nie i bu dy nek obok.
Szczę śli wie za koń czył się ten wy pa dek
bez ofiar w lu dziach, a in ne znisz cze nia
moż na za wsze od bu do wać, co też nie -
bawem zre ali zo wa no.

Ja kie są jesz cze in ne za le ty wy bu -
rza nia me to dą mi ner ską, po za więk -
szą kon tro lą in ży nie ra nad ca ły mi
pra ca mi?
Na pew no du żą za le tą jest to, że pod -

czas wszyst kich prac przy go to waw czych
nie prze szka dza my ni ko mu na pla cu bu -

do wy. Nie trze ba wstrzy my wać ru chu
na bu do wie, in ne pra ce mo gą być spo koj -
nie kon ty nu owa ne. Tak na praw dę, to nikt
na wet nie mu si wie dzieć o tym, co tam się
dzie je i że ja kiś obiekt bę dzie nie ba wem
wy bu rza ny. Przy wy bu rza niu me cha nicz -
nym an ga żo wać trze ba wię cej lu dzi, du żo
cięż kie go sprzę tu, ca ły pro ces jest pra -
cochłon ny i dość uciąż li wy, bo po wsta je
mnó stwo py łu, wszyst ko trze ba po le wać
wo dą, gruz cią gle spa da z gó ry itp. Oczy -
wi ście przy go to wa nie do strze la nia to też
cięż ka ro bo ta i du żo przy go to wań. Obiekt
na le ży do kład nie prze stu dio wać, po znać
je go sła be punk ty, a moc ne osła bić. Trze -
ba po na ci nać róż ne kon struk cyj ne ele -
men ty. Ko ja rzy mi się to z po je dyn kiem
judo, gdzie ma ły ale spraw ny za wod nik
umie jęt nie pod ci na du żo więk sze go,
który pa da na ma tę pod wła snym cię -
żarem. 

Czy li du żą czę ścią Pań skiej pra cy
są przy go to wa nia i pra ca ty po wo
pro jek to wa.
Tak za wsze mó wię, że da nej kon struk -

cji się trze ba do brze na uczyć. Mó wi łem,
że naj waż niej sze jest zna le zie nie sła -
bych punk tów obiek tu. Cho dzi też o to,
że nie któ re na le ży wy ko rzy stać, a nie któ -
rych ab so lut nie nie wol no, bo bu dy nek
mo że się po tem „ze mścić” i za cho wać
nie tak, jak chcie li śmy. Du żą czę ścią mo -
jej pra cy są też od po wie dzi na wszyst kie
za py ta nia. Kie dy zgła sza się do mnie
klient, mu szę po świę cić spo ro cza su tyl ko
na to, że by mu me ry to rycz nie od po wie -
dzieć. Nie za wsze koń czy się to na szą
współ pra cą. Kie dy przy go to wu je my bu -
dy nek do wy bu rze nia mu si my też zdo -
być róż ne po zwo le nia itp. Ca ła ta pra ca
trwa cza sem kil ka mie się cy. Sa mo przy -
go to wa nie bu dyn ku do strze la nia to ja kiś
ty dzień, pół to ra. 

Chcia łem za py tać Pa na jesz cze o to,
co dla wie lu osób mo że bę dzie naj -
cie kaw sze, czy li sa me ma te ria ły
wybu cho we. Ja kich ma te ria łów się
uży wa przy wy bu rza niu? 
Sto su je się róż ne ma te ria ły, ale za wsze

ta kie o du żej krusz no ści. Ta kim ma te ria -
łem jest na przy kład dy na mit, któ ry do -
pusz czo ny jest do za sto so wa nia cy wil -

nego. Je śli cho dzi o kon struk cje sta lo we,
to do ich wy bu rze nia uży wa się ła dun -
ków ku mu la cyj nych, któ re dzia ła ją nie ja ko
kie run ko wo i prze ci na ją ele men ty któ re
chce my wy bu rzyć. Do ich wy two rze nia
sto su je się pla styk. Obec nie naj czę ściej
spo ty ka się go to we ła dun ki, skon fi gu ro -
wane i ukształ to wa ne bez po śred nio u pro -
du cen ta. Po da je się wte dy ja ką kon -
strukcję bę dzie my wy bu rzać i w za kła -
dzie do sta je my ła du nek pod kon kret ne
za mó wie nie. Ma te ria ły wy bu cho we ku -
puje my naj czę ściej w wy twa rza ją cych
je za kła dach.

A jak wy glą da to ce no wo? Mo że
przy kła do wo ile kosz to wał sam ma -
te riał do ta kie go obiek tu jak si lo sy
na Po po wi cach?
Sto so wa li śmy tam dy na mit i kosz to wał

kil ka set zło tych. Ła dun ki ku mu la cyj ne
są kil ka na ście a cza sem kil ka dzie siąt ra -
zy droż sze. Wszyst ko za le ży czy ku pu -
jemy go w za kła dzie czy u po śred ni ka.
Wie lo krot no ścią ce ny ma te ria łu wy bu -
chowe go są też sa me za pal ni ki, bo wie le
z nich to dość skom pli ko wa ne urzą dze nia.
Każ dy za pal nik elek trycz ny ma ja kąś
zwło kę, co wi dać i sły chać pod czas strze -
la nia. Eks plo zje na stę pu ją po so bie, że by
roz pro szyć fa lę ude rze nio wą.

Czy zda rzy ły się Pa nu kie dy kol wiek
ja kieś wąt pli wo ści, czy by ło kie dyś
Pa nu żal sta re go bu dyn ku, któ ry
nale ża ło wy bu rzyć?
Ta kich skru pu łów czło wiek się po zby -

wa z la ta mi. Bu dyn ki któ re wy bu rzam
są naj czę ściej to tal nie bez u ży tecz ne
i nie na da ją ce się do żad ne go re mon tu
czy in ne go wy ko rzy sta nia. Czę sto są to
obiek ty prze my sło we, któ re nie ma ją wa -
lo rów hi sto rycz nych, a do te go moc no
nad gry zio ne zę bem cza su, nad wy rę żo -
ne che micz nie itp. Wy bu rza my obiek ty,
na któ rych miej scu po wsta ją pięk ne
osiedla miesz ka nio we słu żą ce lu dziom,
al bo no we bu dyn ki prze my sło we. 

Bar dzo dzię ku ję za cie ka wą roz -
mowę!
Dzię ku ję.

Szy mon Ma ra szew ski
[roz mo wa od by ła się w li sto pa dzie 2019]
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W ostat niej czę ści ar ty ku łu o zbio rach
i me ry to rycz nej za war to ści wro cław -
skiego Ar chi wum Bu dow la ne go po ra
na przed sta wie nie ma te ria łów nie zwy k-
łych i rzad kich, któ re wy stę pu ją w to wa -
rzy stwie ty się cy stan dar do wych pro jek -
tów bu dow la nych. Roz po czy na jąc ich

pre zen ta cję war to raz jesz cze wspo m -
nieć o pro jek tach naj star szych, któ re po-
wsta wa ły do 1840 ro ku. Nie za cho wa -
ło się tych ry sun ków wie le, z daw ne go
zbio ru Plan kam mer ma my ich za le d wie
oko ło 250. Wy kre ślo ne są zwy kle tu -
szem na pa pie rze czer pa nym, nie kie -

dy to pa pie ro we pod ło że po sia da na wet
znak wod ny. Bar dzo cha rak te ry stycz na
też dla tych wcze snych ry sun ków pro -
jek to wych jest ma nie ra za ciem nia nia
(za kre śla nia czar nym tu szem) otwo rów
okien nych i drzwio wych oraz pre cy zyj -
nie na no szo ne na rzu tach kon dy gna cji
bu dyn ków miej sca pie ców w izbach,
odręcz ne li ter nic two w ty tu łach pro jek -
tów, czy też uwa gi do przed sta wio nych
ry sun ków.

Te wcze sne pro jek ty zwią za ne są
z bar dzo róż no rod ny mi bu dow la mi
w mie ście. Oprócz wspo mi na nych już
w czę ści 1 ar ty ku łu (por. „Bu dow nic two
Dol no ślą skie” nr 2, wrze sień 2019) ka -
za ma tów Bra my Fry de ry ka czy czer pal -
ni wo dy na wy spie św. Ma cie ja uka zu -
ją one: bu dyn ki szkół ele men tar nych,
do my opie ki np. św. Trój cy przy uli cy
Świd nic kiej (obok ko ścio ła Bo że go
Ciała ) i św. Hie ro ni ma (obec nie ul. Krę -
ta), dom fun da cji ro dzi ny Lösch przy szpi-
ta lu Wszyst kich Świę tych (plac Jana
Paw ła II), bu dyn ki staj ni miej skich
oraz staj ni dla ko szar na Przed mie ściu
Świd nic kim. 

Za cho wa ły się rów nież pro jek ty mły -
nów, któ re od gry wa ły na ty le waż ną ro -
lę w mie ście, że po po ża rach, któ re bar -
dzo czę sto je do się ga ły – po śpiesz nie
przy stę po wa no do od bu do wy, przy
oka zji uno wo cze śnia jąc zwią za ne z nimi
ma szy ny i urzą dze nia a tym sa mym
pro ces tech no lo gicz ny. Przy kła dem mo-
że być ist nie ją cy do dziś młyn Ma ria
(obok Mo stów Młyń skich, obec nie
przebu do wy wa ny na apar ta men ty
i eleganc kie miesz ka nia). Wła ści wie
od śre dnio wie cza znaj do wa ły się w tym
miej scu dwa mły ny: po łu dnio wy młyn
Ma ria i pół noc ny – po cząt ko wo na zy wa -
ny mły nem Bo że go Cia ła a w wie ku XIX
zmie nio no na zwę na młyn Fe niks. Za -
cho wa ne pro jek ty uka zu ją nam wi do ki

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 III

H. F. Tschech, fasada szkoły obywatelskiej przy placu Teatralnym 6/7, około 1820 rok

C. F. Hödler, niezrealizowany projekt młyna na wyspie św. Macieja, 1864 rok
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obu mły nów po od bu do wie pro wa dzo -
nej w la tach 1844–1845, wy mu szo nej
po ża rem. Jej au to rem był zna ny wro c -
ław ski bu dow ni czy Wil helm Ho seus.
Wte dy też w mły nie Fe niks za in sta lo -
wano ame ry kań ski sys tem prze mia łu
zbo ża (da ją cy biel szą mą kę), zmo der -
ni zo wa ny po now nie – co uka zu ją za -
cho wa ne ry sun ki – już w ro ku 1855.
Zacho wa ły się jesz cze pro jek ty prze bu -
do wy obu mły nów po ko lej nym po ża rze
w 1883 ro ku. Na tych ry sun kach za ch -
wy ca pre cy zja naj drob niej sze go de ta -
lu i do kład nie po ka za na kon struk cja
insta lo wa nych wów czas urzą dzeń młyń -
skich. Ta kie pre cy zyj ne ry sun ki urzą -
dzeń za cho wa ły się rów nież dla pro jek -
to wa ne go oko ło 1864 ro ku, a osta tecz -
nie nie zre ali zo wa ne go no we go mły na
na wy spie św. Ma cie ja.

Pro jek ty, rów nież te wcze sne, na bie -
ra ją no we go ży cia, gdy skon fron tu je my
je z in ny mi źró dła mi pi sa ny mi, daw ny -
mi prze wod ni ka mi po mie ście czy też
z wi do ka mi i przed sta wie nia mi na gra -
fi kach. Ta kim przy kła dem mo gą być
budyn ki szkół. We Wro cła wiu już
od średnio wie cza funk cjo no wa ły szko -
ły przy klasz tor ne oraz dwa re no mo -
wane, hu ma ni stycz ne gim na zja: Ma rii
Mag da le ny i Świę tej Elż bie ty, oba przy
ko ścio łach pod ta kim też we zwa niem.
Jed nak rze czy wi ście du że zmia ny
w szkol nic twie Ślą ska i Wro cła wia za -
po cząt ko wa ły przy ję te na fa li no wych
po glą dów oświe ce nio wych usta wy
z 1763 i 1765 ro ku, któ re wpro wa dza -
ły ideę po wszech ne go na ucza nia
(w prak ty ce zre ali zo wa ną znacz nie
póź niej) i no wy typ szko ły – szko łę real -
ną (Re al schu le). Pod wzglę dem pro -
gramu i po zio mu na ucza nia szko ły re -
al ne pla so wa ły się mię dzy szko ła mi
elemen tar ny mi a gim na zja mi ty pu hu -
ma ni stycz ne go – na sta wio ne na kształ -
to wa nie prak tycz nych umie jęt no ści,
w związ ku z roz wo jem prze my słu i no -
wych me tod pro duk cji, mia ły za za da -
nie przy go to wać uczniów do ty po wych
za wo dów miesz czan: kup ca, fa bry kan -
ta oraz urzęd ni ka. Wie le uwa gi w ich
pro gra mach po świę co no na uce ję zy ków

no wo żyt nych, a przede wszyst kich
przed mio tom przy rod ni czym i ści słym
(szcze gól nie fi zy ce i che mii).Pierw szą
ta ka szko łę po wo ła ła w 1765 ro ku gmi -
na ewan ge lic ko -re for mo wa na. Na prze -
ło mie wie ków XVIII i XIX wie le dys ku -
to wa no nad ty pem szko ły do sto so wa -
nej do peł nie nia przez jej ab sol wen tów
no wych obo wiąz ków w roz wi ja ją cym się
spo łe czeń stwie oby wa tel skim, słu ży ły
te mu po wsta ją ce wów czas bar dzo licz -
ne sto wa rzy sze nia. We Wro cła wiu ta -
kim fo rum dys ku sji by ły ła my cza so -
pisma „Schle si sche Pro vin zialblätter”.
Jed nak woj ny na po le oń skie, któ re zruj -
no wa ły fi nan se i go spo dar kę Wro cła wia
spo wo do wa ły, że do pie ro w 1815 ro ku
ukon sty tu owa ła się przy ma gi stra cie
komi sja, któ ra mia ła się za jąć po pra wą
funk cjo no wa nia szkół, głów nie ele men -
tar nych. Jak wów czas pi sa no: „ko mi sja
na po cząt ku mia ła wie le trud no ści,
bo w szko łach bra ko wa ło do słow nie
wszyst kie go: lo ka li kla so wych, wy po sa -
że nia, miesz kań dla na uczy cie li, pen sji
dla na uczy cie li, ogrze wa nia i w koń cu
sa mych na uczy cie li”. Pro jek ty tych pierw -
szych szkół wzno szo nych na koszt
mia sta za cho wa ły się. Na ogół by ły
to nie wiel kie ku ba tu ro wo, trzy kon dy gna -
cyj ne bu dyn ki o kla sy cy stycz nych i pros-
 tych po dzia łach ele wa cji. Tak wy glą -

dał bu dy nek szko ły przy ko ście le
św. Krzysz to fa (bu dy nek nie ist nie je),
któ rej pro jekt w 1834 ro ku spo rzą dził
Karl Studt. Rów nie pro ste i oszczęd ne
by ły też wnę trza tej pla ców ki – z obu
stron klat ki scho do wej znaj do wa ły się
po je dyn cze sa le lek cyj ne, po dwie
na każ dej kon dy gna cji i dwa jed no po -
ko jo we miesz ka nia dla na uczy cie li. Po -
dob nie skrom ne szko ły, mi mo że w prze-
peł nio nych kla sach uczy ło się wów czas
jed no ra zo wa na wet 80 uczniów wznie -
sio no jesz cze przy obec nej ul. R. Trau -
gut ta i przy Wy brze żu Wy spiań skie go,
rów nież pro jek tu Kar la Stud ta. 

Na tym tle szko ła oby wa tel ska, zwa -
na też miesz czań ską (Bürger schu le)
przy pla cu Te atral nym 6/7 (prze bu do -
wany bu dy nek za cho wał się do dziś),
dzię ki zna ko mi tym pro por cjom i ele -
gancji fa sa dy oraz znacz nej ku ba tu rze
by ła i na dal jest obiek tem wy jąt ko -
wym. Roz po czę ła ona bo wiem dłu gą
linię roz wo jo wą no wo cze snych bu dyn -
ków szkol nych we Wro cła wiu, z któ rych
naj bar dziej wi docz ne w pej za żu mia sta
są wzno szo ne już póź niej, bo na prze -
ło mie wie ku XIX i XX du że szko ły
z czer wo nej nie tyn ko wa nej ce gły. 

Po wsta nie szko ły oby wa tel skiej
świad czy też o si le i wy so kim po zio mie
świa do mo ści ów cze snych oby wa te li
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Schemat aparatury do produkcji wody mineralnej w kamienicy aptekarza Maschke,
plac Nowy Targ 20, 1864 rok
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Wro cła wia oraz ich prze ko na niu o ko -
niecz no ści no wo cze sne go, od po wied -
nie go do cza sów kształ ce nia dzie ci. Pro -
wa dzo na od 1815 ro ku zbiór ka fi nan sów
jed nak prze cią ga ła się, tak że osta tecz -
nie bu do wę roz po czę to w 1823 a za -
koń czo no w grud niu ro ku 1825. Au to -

rem za cho wa nych do dziś w Ar chi wum
Bu dow la nym pro jek tów jest zna ko mi -
ty bu dow ni czy He in rich Fer di nand
Tschech. Głów ny ak cent fa sa dy sta no -
wi ły wiel kie go po rząd ku pi la stry do ryc -
kie i ta kież bel ko wa nie, nad któ rym
na dru gim pię trze pół ko li ste okna ak cen -

to wa ły naj bar dziej re pre zen ta cyj ne po -
miesz cze nie – au lę szkol ną. Dwie klat -
ki scho do we pro wa dzi ły do prze stron -
nych sal lek cyj nych, z cza sem za in sta -
lo wa no w bu dyn ku do brze wy po sa -
żone la bo ra to rium che micz ne. Szko ła,
od 1882 ro ku w ran dze gim na zjum
real ne go cie szy ła się du żą re no mą,
a uczy ły się w niej dzie ci nie tyl ko z Wroc-
ła wia i Ślą ska, ale na wet z Wiel ko pol -
ski. Tą szko łę ukoń czył też je den z wroc-
 ław skich no bli stów – Ger hart Haupt -
mann, uro dzo ny w Szczaw nie Zdro ju
w 1862 ro ku, zmarł w Ja gniąt ko wie
koło Je le niej Gó ry w ro ku 1946, nie -
miec ki dra ma turg i po wie ścio pi sarz,
Na gro dę No bla w dzie dzi nie li te ra tu ry
otrzy mał w 1912 ro ku. 

Z wspo mnia nym po wy żej ar chi tek tem
Tsche chem zwią za na jest też bu do wa
wro cław skich Su kien nic. Za cho wa ły
się do syć wcze sne, bo wy ko na ne oko -
ło 1821 ro ku ry sun ki in wen ta ry za cyj ne
śre dnio wiecz nych Su kien nic, wy ko na -
ne przed ich roz biór ką. I po dob nie jak
by ło z bu do wą szko ły oby wa tel skiej przy
pla cu Te atral nym, tak że tu oby wate le -
-kup cy po ogło sze niu re form go spo dar -
czych w la tach 1810–1812 i cał ko wi tej
re or ga ni za cji han dlu w mie ście, bez -
pośred nio przy czy ni li się do mo der ni za -
cji sta ro miej skie go cen trum mia sta:
Ryn ku, pla cu Sol ne go oraz ulic Oław -
skiej, Świd nic kiej, św. Mi ko ła ja i Ru skiej.
Kup cy, co raz bar dziej ak tyw ni w dzie le
„upięk sza nia mia sta” już od 1818 ro ku
pro wa dzi li róż ne sta ra nia a osta tecz nie
w stycz niu 1821 ro ku je de na stu kra ma -
rzy przed sta wi ło ma gi stra to wi pe ty cję
do ty czą cą wznie sie nia w miej scu sta -
rych Su kien nic cał kiem no wej uli cy
(obec na uli ca Su kien ni ce). Przed sta -
wiono wstęp ne ry sun ki czter na stu trzy -
kon dy gna cyj nych ka mie nic: dzie więć
po stro nie pół noc nej i pięć po po łu d -
niowej. Po mi mo ogól nych po do bieństw
(jed no li ta wy so kość i bo nio wa nie par te -
rów) każ da bu dow la za pro jek to wa na
była in dy wi du al nie. Na to miast wszyst -
kie par te ry prze zna czo no na skle py a na
wyż szych kon dy gna cjach znaj do wa ły się
miesz ka nia wła ści cie li.  

H. Hauswalt, projekt zmiany aranżacji salonu w mieszkaniu służbowym prezy -
denta Rejencji wrocławskiej (obecnie budynek Muzeum Narodowego we Wrocławiu),
lata 20. XX wieku

Mechanizm „żelaznej kurtyny” w Teatrze Wiktoria, ul. H. Kołłątaja 31/33, 1911 rok
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I tu po ja wia się py ta nie o au tor stwo
te go pre sti żo we go, ist nie ją ce go do dziś
ze spo łu bu dyn ków w sa mym ser cu
mia sta, na za ple czu ra tu sza. Przez
dłu gi czas ja ko je dy ne go au to ra Su kien -
nic uwa ża no ar chi tek ta Kar la Fer di -
nanda Lan ghan sa, pro jek tan ta mię dzy
in ny mi pierw sze go bu dyn ku te atru miej -
skie go (obec na ope ra) przy ul. Świd -
nickiej czy gma chu No wej Gieł dy przy
pla cu Sol nym. Jed nak ostat nio, co raz
wię cej fak tów po świad cza zna czą ce
uczest nic two w tej bu do wie wspo mnia -
ne go tu już kil ku krot nie, bar dzo in te re -
su ją co ja wią ce go się na grun cie wro c -
ław skim, a wy kształ co ne go w Ber li nie
ar chi tek ta Tsche cha. Tak to więc, po je -
dyn cze pro jek ty i in ne do ku men ty po -
zwa la ją nam, nie jed no krot nie po dłu -
gich ba da niach od kryć waż ne go oraz
uzdol nio ne go bu dow ni cze go i po wią zać
z je go dzia łal no ścią kon kret ne bu dyn -
ki w mie ście. 

Wra ca jąc do ma te ria łów rzad kich
w zbio rach Ar chi wum Bu dow la ne go
mu si my wspo mnieć też o róż ne go ro -
dza ju atrak cjach i no win kach, któ re
mia ły przy cią gnąć uwa gę miesz kań ców,
a jed no cze śnie za pew nić so wi ty fi nan -
so wy zysk dla po my sło daw cy przed -
sięwzię cia. Te go przy kła dem jest roz ry -
so wa ny sche mat (z 1860 ro ku) pro duk -
cji ga zo wa nej wo dy mi ne ral nej w do mu
przy pla cu No wy Targ 20, na le żą cym
do ap te ka rza o na zwi sku Ma sch ke.
Ry su nek wraz z za miesz czo ną le gen -
dą in for mu je, tak że nas współ cze snych
o cy klu pro duk cji i słu żą cych te mu ce -
lo wi urzą dze niach.

Na to miast atrak cją jak i ochro ną dla
pu blicz no ści a jed no cze śnie uspraw nie -
niem dla pra cow ni ków te atru by ły ru -
chome „że la zne kur ty ny”. Te go ro dza -
ju przy kład z 1911 ro ku za cho wał się dla
Te atru Wik to ria, któ ry mie ścił się przy
ul. H. Koł łą ta ja 31/33. Ry su nek po ka zu -
je sche mat dzia ła nia tej że la znej za sło -
ny in sta lo wa nej w te atrach, by moż na
by ło szyb ko w ra zie po trze by od dzie lić
źró dło po ża ru od resz ty bu dyn ku.

Jesz cze in ne ry sun ki, któ rych ra czej
nie ocze ki wa li by śmy wśród zbio rów

pro jek tów bu dow la nych do ty czą róż ne -
go ro dza ju sprzę tu oświe tle nio we go:
lamp ulicz nych, oświe tla ją cych wi try ny
skle pów, ale rów nież ży ran do le do waż-
nych wnętrz pu blicz nych w mie ście,
a na wet oświe tle nie sto łu sek cyj ne go
na Wy dzia le Me dycz nym Uni wer sy te -
tu Wro cław skie go (pro jekt z 1939 ro ku). 

Gdy mó wi my o oświe tle niu wnętrz
miesz kal nych, war to też wspo mnieć,
o pro jek tach ich kom plet nej aran ża cji.
I ta kie pro jek ty z roz ry so wa ną ko lo ry sty -
ką me bli i in nych de ko ra cji po sia da
Archi wum Bu dow la ne. Po ka zu ją one
mię dzy in nym: me ble i or ga ny w Sa li
Mu zycz nej Wro cław skie go Uni wer sy -
tetu za pro jek to wa ne w 1902 ro ku przez
Han sa Po el zi ga, aran ża cję wnętrz
w willi nad pre zy den ta Wro cła wia (przy
alei Aka cjo wej 17/19), czy też sa lo nu
w miesz ka niu służ bo wym w bu dyn ku
daw ne go Za rzą du Pro win cji Ślą skiej
(obec nie sie dzi ba Mu zeum Na ro do -
we go przy pla cu Po wstań ców War -
sza wy). 

Na to miast na ze wnątrz bar dziej oka -
za łych bu dyn ków po ja wia ły się ele -
ganc kie me ta lo we, na ce gla nych lub ka -
mien nych pod mu rów kach ogro dze nia
po se sji. Ta kie cie ka we przy kła dy wy -
robów ar ty stycz ne go ko wal stwa i ślu sar -

stwa za cho wa ły się na jed nej z ta blic
z oko ło 1900 ro ku, zwią za nej z ze spo -
łem za bu do wy nie ist nie ją cej już obec -
nie rzeź ni miej skiej przy ul. Le gnic kiej. 

Rów nież mi ło śni cy woj sko wo ści
i daw nych for ty fi ka cji Wro cła wia znaj dą
wśród pro jek tów ar chi wum coś in te re -
su ją ce go, mia no wi cie do ku men ta cję
osiem na sto wiecz nej ka za ma ty Bra my
Fry de ry ka, po ło żo nej przy obec nej
ul. H. Sien kie wi cza oraz dru giej – przy
daw nym szpi ta lu Wszyst kich Świę tych,
rów nież pla ny wy zna cza nia stref ogra -
ni czeń w użyt ko wa niu grun tów wo kół
dzieł for ty fi ka cyj nych. Na to miast z lat
trzy dzie stych i czter dzie stych XX wie -
ku po cho dzą pro jek ty schro nów prze -
ciw lot ni czych oraz pla ny ukryć pod bu -
dyn ka mi pry wat ny mi i pu blicz ny mi.

Z te ma tem obron no ści zwią za ne
są też za cho wa ne pro jek ty ta blic i po m-
ni ków upa mięt nia ją cych żoł nie rzy I woj -
ny świa to wej. Sce ny z bi tew sto czo nych
w tej że woj nie, ja ko hołd po le głym na -
uczy cie lom i uczniom mia ły się zna leźć
na ścia nach au li gim na zjum Świę te go
Du cha we Wro cła wiu (przy pla cu Pol -
skim, obec nie bu dy nek nie ist nie je).

Nie po wta rzal ny i za dzi wia ją cy jest
też po wsta ły w 1906 ro ku pro jekt no wo
wzno szo nych ka mie nic przy uli cy Ko ś -

Prospekt reklamowy firmy montującej garaże z gotowych prefabrykatów, lata dwudzieste
i trzydzieste XX wieku
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cia nej (obec nie nie ist nie je, łą czy ła się
z uli ca mi Wie czy stą i Ka mien ną). Pro -
jekt, wraz z ko lo ry sty ką fa sad przed -
stawio no na pa pie rze pod kle jo nym
na płót no, któ ry w roz wi nię ciu ma dłu -
gość 3,5 me tra! Jed no cze śnie jest to ro -
dzaj umo wy, wręcz no ta rial ne go za pi -
su mię dzy au to rem pro jek tu Wil hel mem
Hel le rem a re ali zu ją cy mi za bu do wę
uli cy i jed no cze śnie wła ści cie la mi ka -
mie nic: Ju liu sem Ke ile rem i Hen rym
Fische rem, o na stę pu ją cej tre ści:
„Zobowią zu je my się do bu do wy do kład -
nie we dług ry sun ku za miesz czo nych
obok fa sad, a w ra zie sprze da ży
do prze nie sie nia te go zo bo wią za nia
na na stęp ców praw nych” (tłu ma cze nie
au tor ki). Wil helm Hel ler dwa la ta póź -
niej, w 1908 ro ku przed sta wił dok to rat
na ber liń skim Uni wer sy te cie Tech nicz -
nym i to naj praw do po dob niej pra ce
nad roz pra wą dok tor ską unie moż li -
wiły mu nad zór nad dal szą za bu do wą
ulicy.

Na to miast co raz bar dziej po wszech -
ne od po cząt ku XX wie ku au to mo bi le
i au ta wy mu si ły ko niecz ność bu do wy
ga ra ży. Wie le ta kich pro jek tów ist niej
w zbio rze, w tym cie ka wa re kla ma fir -

my, któ ra wzno si ła ga ra że z go to wych
pre fa bry ka tów, mię dzy in ny mi na po -
sesjach przy ul. Or lej we Wro cła wiu
w la tach dwu dzie stych i trzy dzie stych.

Z po wyż szą re kla mą ko re spon du ją
licz ne dru ki fir mo we, tak zwa ne li stow -
ni ki, nie któ re z in te re su ją co gra ficz nie
za pro jek to wa ny mi na głów ka mi, za -
wiera ją cy mi nie tyl ko na zwę i na zwi sko
wła ś ci cie la fir my, ale rów nież wi do ki pro -
du ko wa ne go sprzę tu lub też bu dyn ku,
któ ry to przed się bior stwo zaj mo wa ło.

Nie licz ną gru pę sta no wią pro jek ty
z lat 1945–1946 wy ko ny wa ne wspól -
nie przez Niem ców i Po la ków, czę sto
na sta rych, nie miec kich pod kła dach,
z in for ma cja mi i na głów ka mi bar dzo
nieudol nie tłu ma czo ny mi z ję zy ka nie -
miec kie go na pol ski. Bu dzą one nasz
uśmiech, ale jed no cze śnie świad czą
dobit nie, jak trud ny i nie prze wi dy wal -
ny był to czas dla ów cze snych miesz -
kań ców.

Na szą wy obraź nię przy cią ga ją pro -
jekty nie zre ali zo wa ne, gdyż da ją nam
ob raz Wro cła wia, któ ry mógł by być, ale
osta tecz nie nie za ist niał. My ślę, że cie -
ka wy jest te go ty pu pro jekt au tor stwa
Bo gu sła wa Ła cio ka z 1967 ro ku, któ ry
miał uspraw nić ko mu ni ka cję w mie ś -
cie, od cią żyć wą ska uli cę św. Ja dwi gi
a prze pływ ru chu skon cen tro wać po za -
chod niej stro nie Wy spy Pia sko wej.
Towa rzy szyć te mu mia ła no wo cze sna

za bu do wa pla cu gen. J. Be ma oraz naj -
bar dziej na za chód wy su nię tej czę ści
Pia sku. 

*  *  *
W trzech od cin kach ar ty ku łów sta ra łam
się prze ko nać Czy tel ni ków, że pro jek -
ty bu dow la ne nie są tyl ko su chy mi ry -
sun ka mi tu szem na pa pie rze. Po głę bio -
ne o in for ma cje z in nych dzie dzin da ją
nam wie dzę o bu dyn kach i ich prze mia -
nach, ale też o lu dziach: pro jek tan tach,
bu dow ni czych i wresz cie o sa mych
miesz kań cach tych do mów.

Im dłu żej opra co wu ję daw ne pro jek -
ty i ry sun ki tym bar dziej wi dzę, jak wie -
le jesz cze mo gą nam one po wie dzieć
o mie ście, je go daw nej za bu do wie,
zie le ni, par kach, bu dow lach prze my sło -
wych, sys te mie wod nym, obron nym
i wie lu in nych. Tym sa mym stać się one
mo gą opo wie ścią o daw nych miesz kań -
cach, wła ści cie lach, lu dziach któ rzy
od gry wa li we Wro cła wiu mniej szą lub
więk szą ro lę. I mi mo że po wsta ła już
i na dal po wsta je po kaź na licz ba opra -
co wań opar tych na tych że pro jek tach -
-źró dłach, to ja snym oka zu je się, że pra -
cy nie za brak nie jesz cze na wie le lat dla
na stęp nych po ko leń ba da czy i pa sjo na -
tów wie dzy o Wro cła wiu i ży ją cych w tym
mie ście lu dzi.

Ma ria Zwierz
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B. Łaciok, niezrealizowany projekt reorganizacji ruchu po zachodniej stronie Wyspy
Piaskowej i nowej zabudowy, 1966/67 rok,

Druk firmowy fabrykanta Gustava Eich -
lera, w nagłówku ukazane zostały jego
dwie fabryki na Wyspie Bielarskiej i przy
ul. Staromłyńskiej, 1906 rok
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Z ro ku na rok ob ser wu je my wzrost ilo ści
ro we rzy stów w prze strze ni miej skiej.
Budzi to wie le emo cji, a jed no śla dy na -
pędza ne si łą mię śni ma ją ty le sa mo
przeciw ni ków co zwo len ni ków. Kie row cy
na rze ka ją na zwę ża nie ulic kosz tem bu -
do wy dróg ro we ro wych, bra wu ro wą jaz -
dę cy kli stów oraz brak zna jo mo ści prze -
pi sów ru chu dro go we go. Nie zmie nia
to fak tu, że ro we ry są co raz po pu lar niej -
sze. Co dwa la ta re dak cja mie sięcz ni ka
RO WER TO UR pu bli ku je ran king miast
naj bar dziej przy sto so wa nych do jaz dy
rowe rem. W ostat nim ran kin gu, czy li
z 2018 ro ku, Wro cław zna lazł się na je go
pierw szym miej scu i tym sa mym zo stał
uzna ny za „naj bar dziej przy ja zne ro we -
rzy stom mia sto w Pol sce”. Ilość in we s tycji
ro we ro wych w mie ście jest bar dzo wy -
soka. Ostat nio po wsta ło pra wie 30 ki lo -
me t rów no wych tras ro we ro wych, obec -
nie jest ich oko ło 1500 ki lo me trów. 

Zmia ny we Wro cła wiu

Co praw da sto li ca Dol ne go Ślą ska
od zawsze by ła w ran kin gu RO WER TO UR
w czo łów ce, ale jesz cze ni gdy na pierw -
szym miej scu. Ostat nio na pierw szym
miej scu był Gdańsk, któ ry spadł na dru gą
po zy cję. Na trze cim pla su je się Ra dom
(od daw na bar dzo wy so ko), po tem To ruń,
Słupsk i War sza wa. Naj więk szy awans
w ran kin gu za li czył Ryb nik (+16 oczek,
na 15 miej sce), a naj więk szy spa dek
Cho rzów (-18). Je śli cho dzi o Wro cław,
to mia sto głów nie sku pi ło się na bu do wa -
niu ście żek łą czą cych ist nie ją ce już sie -
ci z cen trum mia sta, czy li na przy kład
wzdłuż ulic Gra bi szyń skiej, Bardz kiej,
Bufo ro wej, Wy szyń skie go. Jak wspo m -
nia no, są to tyl ko jed ne z wie lu dzia łań
ma ją cych zwięk szyć ruch ro we ro wy, któ -
re mia sto wpro wa dza od lat. Od grud nia
2007 ro ku mia sto za trud nia ofi ce ra ro we -
ro we go. Jest to urzęd nik, któ re go za da -
niem jest ko or dy na cja ca łej po li ty ki w za -
kre sie ru chu ro we ro we go. Ma on opra -

cowy wać pro gra my bu do wy tras i pla ny
ich re ali za cji, przy go to wy wać wy tycz ne
dla in we sty cji z za kre su trans por tu i mo -
bil no ści, opi nio wać pro jek ty, pla no wać
budżet oraz współ pra co wać z miesz kań -
ca mi i or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi. Ofi -
ce rem ro we ro wym jest Da niel Choj nac ki,
któ ry peł nił wcze śniej ana lo gicz ną funk cję
w Cork w Ir lan dii. War to do dać, że Wro c -
ław jest pierw szym mia stem, któ re za trud -
nia ta kie go urzęd ni ka na sta łe. Wcze ś niej -
sza by ła co praw da War sza wa, ale
po oko ło ro ku ofi cer zre zy gno wał. Obec -
nie sto li ca Pol ski ma swo je go ofi ce ra zno -
wu i jest to dość po wszech ne sta no wi sko
przy ma gi stra tach wie lu miast, ma my dziś
po nad dwu dzie stu ofi ce rów ro we ro wych,
głów nie w du żych mia stach.

Ro wer miej ski

War to też do dać, że po za bu do wa niem
ście żek ro we ro wych bar dzo waż nym ele -
men tem po li ty ki mia sta jest ro wer miej ski.
We Wro cła wiu w 2020 ro ku licz ba ro we -
rów miej skich wzro sła z 810 do po nad
2000. W ro ku po przed nim roz lo ko wa ne
one by ły w 81 sta cjach na te re nie ca łe go
mia sta, obec nie jest ich 200. Dzię ki te mu
oko ło 60% miesz kań ców ma mniej niż
500 me trów z miej sca za miesz ka nia
do naj bliż sze go miej sca, gdzie mo gą po -
ży czyć ro wer. Do dys po zy cji użyt kow -
ników jest też 65 ro we rów spe cjal nych,
któ re mo gą zo stać pod sta wio ne na za -
mówie nie, ta kich jak tan de my, ro we ry
trans por to we, elek trycz ne itp. Ro we ry
miej skie w 2019 ro ku wy po ży cza no po -
nad 1,6 mi lio na ra zy, ko rzy sta z nich ja -
kieś 180 ty się cy lu dzi (da nych z 2020
nie po da je my ze wzglę du na pan de mię).
Poprzed nia zi ma by ła też prze ło mo wa,
po nie waż mia sto zde cy do wa ło się na po -
zo sta wie nie na uli cach oko ło 600 jed no -
śla dów (w la tach po przed nich ro we ry
na zi mę zbie ra no). Je śli cho dzi o wspo mnia-
ne wcze śniej 1500 ki lo me trów tras rowe -
ro wych, to 725 ki lo me trów obej mu je stre -

fy ru chu uspo ko jo ne go (ogra ni cze nie
do 30 km/h), 347 to dro gi ro we ro we, pie-
szo -ro we ro we czy kon trpa sy, a 127 te re -
ny zie lo ne jak par ki czy wa ły. 

Bu do wa ścież ki od stro ny 
for mal no -praw nej

Roz bu do wa sie ci tras ro we ro wych na stę-
pu je w wy ni ku uchwał Ra dy Miej skiej
Wro cła wia w spra wie Po li ty ki Ro we ro -
wej oraz Po li ty ki Mo bil no ści. Dzia ła nia te
są jed nak na bie żą co kon sul to wa ne
z miesz kań ca mi, któ rzy an ga żu ją się co -
raz bar dziej ak tyw nie – na przy kład
w spra wie Ro we ru Miej skie go do ma gi s -
tra tu wpły nę ło po nad 13 ty się cy wnio s -
ków! Współ pra ca opie ra się też na ofi ce -
rze ro we ro wym, Ra dach Osie dli oraz
usta le niach z po sie dzeń Ra dy ds. Po li ty -
ki Ro we ro wej. Obo wią zek bu do wy tras
na kła da też na Ra dę Mia sta „Stu dium
uwa run ko wań i kie run ków za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go Wro cła wia”, któ re
jest do ku men tem nad rzęd nym. Ostat nie
ta kie stu dium opra co wa no w stycz niu
2018. Tryb re ali zo wa nia za dań jest ana -
lo gicz ny do wszyst kich za dań dro go wych.
Pro jek to wa nie ko mu ni ka cji ro we ro wej, jest
za da niem ofi ce ra ro we ro we go. De cy z je
po dej mu je się wspól nie pod czas po sie -
dzeń Ra dy ds. Po li ty ki Ro we ro wej, któ ra
wy ty cza prio ry te ty in we sty cyj ne. Dla kon -
kret nych od cin ków two rzy się wy tycz ne,
opar te o wi zje w te re nie. Już w ich trak cie
do ko ny wa ne są wstęp ne po mia ry sze -
roko ści, po zwa la ją ce stwier dzić czy da -
ne roz wią za nie się zmie ści. Wy tycz ne
te prze ka zy wa ne są ra zem ze środ ka mi
fi nan so wy mi do in we sto ra za stęp cze go,
czy li np. Za rzą du Dróg i Utrzy ma nia
Miasta, lub Wro cław skich In we sty cji,
gdzie przy go to wy wa ny jest prze targ
na do ku men ta cję. Zdo by cie wszyst kich
po zwo leń oraz usta le nie roz wią zań
to wszyst ko tyl ko pra ca pro jek to wa,
proces ten mo że po trwać na wet rok.
Następ nie or ga ni zu je się prze targ na wy -

ŚCIEŻKI  ROWEROWE  WE  WROCŁAWIU
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ko naw stwo. Za da niem ofi ce ra ro we ro -
wego jest też za bez pie cze nie środ ków
fi nan so wych w bu dże cie. Ze wzglę du
na kosz ty mia sto naj czę ściej ogła sza
prze targ nie ogra ni czo ny, do któ re go mo -
że przy stą pić każ dy wy ko naw ca. Po dob -
nie przy in nych pra cach dro go wych, tak -
że przy bu do wie ście żek ro we ro wych
zda rza ją się tu taj ty po we pro ble my z po -
go dą, czy bra kiem ewi den cji sie ci uzbro -
je nia pod ziem ne go. Kło po ty zda rza ją się
też przy ak tu ali zo wa niu do ku men ta cji
pro jek to wej, oraz bra ku do sta tecz ne go
za an ga żo wa nia wy ko naw cy. To ostat nie
na szczę ście rzad ko, du żo czę ściej zda -
rza się, że pra ce zo sta ją ukoń czo ne
przed ter mi nem, na przy kład ścież ka przy
uli cy Wa loń skiej od da na zo sta ła aż sie -
dem ty go dni wcze śniej, na pla cu Spo -
łecz nym dwa ty go dnie wcze śniej. 

Aspek ty tech nicz ne

Je śli cho dzi o uwa run ko wa nia tech -
niczne, to użyt kow ni kom za le ży przede
wszyst kim na bez pie czeń stwie i kom for -
cie jaz dy. Mu szą więc one być od po wied -
nio rów ne i sze ro kie – ide al nie kie dy
są od dzie lo ne od jezd ni i chod ni ków, oraz
za pew nia ją szyb szą i krót szą al ter na ty -
wę wo bec po łą cze nia w ukła dzie dro go -
wym. Sa ma tech no lo gia ich bu do wy jest
dość pro sta i ta nia, naj czę ściej sto su je
się na ścież kach ro we ro wych be ton as fal -
to wy (np. 4 cm) po ło żo ny na pod bu do -
wie z kru szy wa ła ma ne go 0–31 mm, sta -
bi li zo wa ne go me cha nicz nie (np. 15 cm).
W przy pad ku ście żek ro we ro wych bu du -
je się je naj czę ściej na pod ło żu na tu ral -
nym, bez opo ru i ła wy ja kie wy ko pu je
się przy in nych pro jek tach dro go wych.
Wszyst kie szcze gó ło we wy tycz ne ze bra -
ne zo sta ły w „Stan dar dach pro jek to we
i wy ko naw cze dla in fra struk tu ry ro we ro -
wej dla wo je wódz twa dol no ślą skie go”
z 2016 ro ku, do stęp nych na stro nie In sty -
tu tu Roz wo ju Te ry to rial ne go, w za kład ce
Pro jek ty. Obec nie co raz czę ściej w Pol -
sce sto su je się też w bu do wie ście żek
rowe ro wych mi ne ral no -ży wicz ną na -
wierzch nię wo do prze pusz czal ną ty pu
Ter ra way™, któ ra świet nie tłu mi drga nia,

przez co zwięk sza kom fort i bez pie czeń -
stwo jaz dy. Na wierzch nię tę czę sto moż -
na spo tkać też na przy kład na pla cach za -
baw czy w par kach. War to też do dać,
że Wro cław jest w ska li Pol ski pio nie rem
we wpro wa dza niu śluz ro we ro wych. Jest
to ko mu ni ka cyj ne roz wią za nie po le ga ją -
ce na wy dzie le niu czę ści jezd ni na wjeź -
dzie na skrzy żo wa nie, dla cze ka ją cych
na swo je świa tło ro we rzy stów. Zwięk sza
to ich bez pie czeń stwo oraz kom fort
(nie mu szą stać za ru ra mi wy de cho wy mi
sa mo cho dów). Przy spie sza tak że prze -
jazd przez skrzy żo wa nie, zwłasz cza kil -
kueta po we. Pierw szą w Pol sce ślu zę
zało żo no we Wro cła wiu na skrzy żo wa -
niu ulic Po nia tow skie go i Pru sa w sierp niu
2010 ro ku, rok przed wpro wa dze niem
sto sow nych zmian w ko dek sie ru chu dro -
go we go (maj 2011). Pod czas bu do wy
ście żek sto su je się spe cjal ne licz ni ki, któ -
re zbie ra ją da ne o ilo ści ro we rzy stów.
Są to pę tle in duk cyj ne wbu do wa ne w na -
wierzch nię po łą czo ne z na daj ni kiem,
który wy sy ła da ne. Co ja kiś czas od by wa
się też li cze nie „tra dy cyj ne” w new ral gicz -
nych punk tach mia sta, o kon kret nych go -
dzi nach. Po za licz ba mi prze jeż dża ją cych,
zbie ra się też w nich da ne o kie run ku
prze jaz du, płci ro we rzy stów itp. Na stro nie
mia sta moż na zna leźć na przy kład ra port
z ta kie go li cze nia w 2016 opra co wa ny
przez Sto wa rzy sze nie Ak cja Mia sto. 

Kon sul ta cje i od biór spo łecz ny

Wy da wać się mo że, że Wro cław scy ro -
we rzy ści ma ją po wo dy do za do wo le nia.
War to wspo mnieć, że nie od za wsze tak
by ło. Je den z or ga ni za to rów wro cław skiej
Ma sy Kry tycz nej, Mi ro sław Zi mon po wie -
dział, że sy tu acja ro we rzy stów wy ni ka
bez po śred nio ze sto sun ku lo kal ne go sa -
mo rzą du do ro we rów. Ma sa Kry tycz na
to nie for mal ny ruch, po le ga ją cy na or ga -
ni zo wa niu spo tka nia licz nej gru py ro we -
rzy stów i wspól nym prze jeź dzie przez
mia sto. Ma ona na ce lu zwró ce nie uwa gi
władz oraz ogó łu spo łe czeń stwa na igno -
ro wa nie ro we rzy stów w myśl ha sła
„my nie blo ku je my ru chu, my je ste śmy ru -
chem”. Jej po cząt ki we Wro cła wiu się ga -

ją ro ku 1997, kie dy du żo mniej osób de -
cy do wa ło się na ta ki śro dek trans por tu
– ro wer ko ja rzo ny był ra czej z za baw ką
dla dzie ci, ewen tu al nie przy rzą dem słu -
żącym re kre acji a nie ko mu ni ka cji.
W tam tych cza sach sto su nek władz i po -
li cji do Ma sy Kry tycz nej był naj ła god -
niej mó wiąc chłod ny. Pod czas jed ne go
z pierw szych prze jaz dów do szło na wet
do szar pa ni ny z po li cją na uli cy Ka mien -
nej. Cza sy się jed nak zmie nia ją, a z ni mi
po glą dy i licz by. Obec nie wło da rze Wroc -
ła wia sta ra ją się wspie rać ro we rzy stów.
Nie dzie je się tak jed nak wszę dzie w Pol -
sce. Na przy kład w Kra ko wie Ma sa Kry -
tycz na nie mo gła się od być przez wie le
lat, po nie waż wła dze sta ra ły się do wieść,
że nie jest to prze marsz przez mia sto i ta -
ka im pre za nie mo że zo stać ure gu lo wa -
na praw nie. De cy zja władz by ła uchy la -
na przez są dy czte ro krot nie! Pan Zi mon
mówi, że na wet w bar dzo przy ja znym
rowe rom Gdań sku był kie dyś wy so ko
posta wio ny funk cjo na riusz po li cji, wy jąt -
ko wo wro gi ro we rom i sta ra ją cy się uprzy -
krzyć im ży cie. Obec nie śro do wi sko
wrocław skich ro we rzy stów jest do brze
zor ga ni zo wa ne i ich dzia łal ność nie ogra -
ni cza się tyl ko do Mas Kry tycz nych, czy
gło so wa nia w Wro cław skim Bu dże cie
Oby wa tel skim. Or ga ni zu ją roz ma ite wy -
da rze nia czy szko le nia, cie ka wym pro -
jek tem jest na przy kład Wyż sza Szko ła
Ro we ro wej Jaz dy, czy li za ję cia dla po -
cząt ku ją cych ro we rzy stów pod czas któ -
rych na ucza ni są prze pi sów ru chu dro -
gowe go, za sad jaz dy bez piecz nej i nie
prze szka dza ją cej in nym użyt kow ni kom
ru chu. Co ro ku od by wa się też Ro we ro -
wa Ma jów ka z kon kur sa mi, za ję cia mi dla
naj młod szych itp. Są to dzia ła nia bar dzo
waż ne, po nie waż spo ro jest ro we rzy stów,
któ rzy jeż dżą nie prze pi so wo. Przy kład
ście żek ro we ro wych jest jed nak do wo -
dem na to, że war to aby miesz kań cy in -
te re so wa li się spra wa mi swo je go mia sta
i an ga żo wa li w nie. Ni niej szym za chę ca -
my do bra nia udzia łu w ży ciu oby wa tel -
skim, nie za leż nie od te go, czy na co dzień
po ru sza my się po swo im mie ście sa mo -
cho dem, au to bu sem czy ro we rem. 

Szy mon Ma ra szew ski
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Kon tekst hi sto rycz ny po wsta nia
ołta rza bi sku pa Je ri na

Fun da to rem oł ta rza, a w za sa dzie tyl ko
na sta wy oł ta rzo wej, był bi skup An dre as
Je rin, po cho wa ny w pre zbi te rium ka te dry.
W 1591 ro ku ka zał tam umie ścić swo je
epi ta fium w sty lu re ne san so wym, z pro fi -
lowa nym po pier siem, tak jak by spo glą dał
na ufun do wa ne przez sie bie dzie ło sztu -
ki. Nie ste ty w cza sie woj ny na gro bek bi s -
ku pa wy ko na ny z pia skow ca i ala ba stru
przez ni der landz kie go mi strza Ger hard ta
Hen dri ka zo stał moc no uszko dzo ny, a po -
li chro mia, któ rą po kry te by ło dzie ło, spło -
nę ła. W cza sie prac re mon to wych w pre z -
bi te rium w 2019 ro ku od no wio ny zo stał
tak że na gro bek. Sam fun da tor był czło -
wie kiem świet nie wy kształ co nym i mą -
drym, a we Wro cła wiu spra wo wał po dwój -
ną funk cję – bi sku pa i sta ro sty ślą skie go.
Za da nie miał nie ła twe – w okre sie re for -
ma cji sta rał się pod nieść z upad ku die -
cezję wro cław ską. W tym ce lu roz bu do wał
se mi na rium du chow ne, od two rzył or ga ni -
za cję ślą skiej die ce zji, ale też moc no dbał
o spra wy go spo dar cze i obron ne. Ufun do -
wa na przez nie go na sta wa oł ta rzo wa
miała być sym bo lem od ro dze nia ślą skie -
go Ko ścio ła. Po wsta ła bo wiem w cza -
sach trium fu re for ma cji i lu te ra ni zmu,
a upad ku pre sti żu Ko ścio ła ka to lic kie go
na Śląsku.

Na wy ko na nie oł ta rza bi skup Je rin
prze zna czył za wrot ną su mę 10 ty się cy ta-
la rów i za trud nił nie wło skich ale miej sco -

wych ar ty stów – złot ni ka Pau la Nit scha
oraz ma la rza Bar tho lo meu sa Fich ten -
berga, któ rzy by li lu te ra na mi. Świad czy
to tak że o dy plo ma tycz nych ta len tach
bisku pa, któ ry w tak du żym mie ście jak
Wro cław mu siał za cho wać do bre sto sun -
ki z licz niej szy mi i spra wu ją cy mi wła dzę
pro te stan ta mi. Od oko ło 1530 ro ku ra da
miej ska, ce chy i więk szość miesz kań ców
by ły pro te stanc kie, a osto ją Ko ścio ła ka -
to lic kie go po zo stał je dy nie Ostrów Tum ski
i kil ka klasz to rów.

Iko no gra fia oł ta rza

Oł tarz zo stał wy ko na ny w for mie pen tap -
ty ku (po lip tyk dzie lo ny na pięć czę ści)
– skła dał się z sza fy z drew na dę bo we -
go za my ka nej czte re ma skrzy dła mi.
Po otwar ciu mie rzył 371 cm sze ro ko ści
i 300 cm wy so ko ści. Je go po świę ce nia
do ko na no 4 ma ja 1591 ro ku. Był nie tyl ko
dzie łem wy jąt ko wej uro dy, któ re go sła wa
się ga ła po za gra ni ce Ślą ska, ale po przez
bo ga ty pro gram ar ty stycz ny niósł głę bo -
kie prze sła nie dla wier nych. Słu ży ła te mu
już sa ma for ma oł ta rza, na wią zu ją ca
do wiel kich oł ta rzy go tyc kich z cza sów
świet no ści Ko ścio ła. Po nad to od no wio ny
zo stał kult świę tych – w oł ta rzu przed sta -
wio no mię dzy in ny mi pa tron kę Ślą ska,
świę tą Ja dwi gę, któ ra w XVI wie ku by ła
po sta cią nie co już za po mnia ną.

W sza fie oł ta rzo wej przed sta wio no sce -
nę Ukrzy żo wa nia Chry stu sa. Skła da ły się
na nią wy ko na ne ze sre bra, zło co ne fi -

O Ł T A R Z E   K A T E D R Y   W R O C Ł A W S K I E J

gury ukrzy żo wa ne go Chry stu sa w to -
warzystwie Mat ki Bo żej Bo le snej oraz
św. Ja na. Skrzy dła we wnętrz ne oł ta rza po-
sia da ły wnę ki, w któ rych rów nież umiesz -
czo no srebr ne i zło co ne fi gu ry świę tych.
W le wej gór nej kwa te rze umiesz czo no fi -
gu rę pa tro na ka te dry, die ce zji wro cław -
skiej i sa me go Wro cła wia – św. Ja na
Chrzci cie la. Po ni żej w kwa te rze dol nej
sta nę ła fi gu ra św. Win cen te go z Sa ra gos -
sy, pa tro na wro cław skiej ka pi tu ły ka te d ral -
nej. Pra wą gór ną kwa te rę prze zna czo no
na fi gu rę pa tro na fun da to ra oł ta rza – fi gu -
rę św. An drze ja Apo sto ła. Pod nią w pra -
wej dol nej kwa te rze umiesz czo na zo sta -

Druga wojna światowa przyniosła zabytkom stolicy Dolnego Śląska wielkie zniszczenia. Poza bezcennymi budynkami, również
szereg zabytków ruchomych, które były zbyt duże do przetransportowania lub nie było czasu na ich ewakuację, przestało istnieć.
Zniszczenia nie ominęły też świątyń, które w większości utraciły swój wcześniejszy wystrój. W wielu z nich jest on do dziś
odtwarzany, bądź uzupełniany i zastępowany zupełnie odmiennym od wcześniejszego, w zgodzie w wymogami danego kultu.
20 grudnia 2019 roku miało miejsce spektakularne wydarzenie związane z kolejną zmianą wystroju w rzymskokatolickiej
archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Od tego dnia możemy ponownie oglądać jeden z najcenniejszych zabytków późnego
renesansu w Polsce – słynny ołtarz biskupa Jerina, który zastąpił wstawiony do katedry po ostatniej wojnie późnogotycki tryptyk.
Ponieważ zmiana ta wiąże się poprzez same obiekty lub osoby ich twórców lub z dwoma innymi świątyniami: kościołem
św. Krzyża we Wrocławiu oraz kościołem pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lubinie. Również one zostaną przywołane w tym
artykule, ale jego głównym tematem będą burzliwe dzieje ołtarza wrocławskiej archikatedry.

Zrekonstruowany ołtarz biskupa Andreasa
Jerina
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ła fi gu ra św. Ja dwi gi Ślą skiej. Do dat ko wo
tłem dla fi gur w sza fie oł ta rzo wej oraz
na bocz nych skrzy dłach by ły srebr ne bla -
chy. Sza fę oł ta rzo wą oraz wnę ki bocz nych
skrzy deł ude ko ro wa no umiesz cza jąc
na ra mach ażu ro we or na men ty ro ślin ne,
po dob nie jak fi gu ry wy ko na ne ze sre bra
i zło co ne. W jej dol nej czę ści umiesz czo -
ny zo stał na to miast na pis in for mu ją cy,
iż oł tarz, wy ko na ny ze szcze re go sre bra,
ufun do wał bi skup Je rin, aby „je go mi ło ści
do Bo ga i szczo dro bli wo ści dla Ko ścio -
ła po mnik sta no wił”.

Po nie waż oł tarz ma for mę pen tap ty ku,
moż na go za mknąć dwu krot nie. Po pierw -
szym za mknię ciu sza fy oł ta rzo wej wi docz -
nych jest osiem kwa ter ma lar skich, w któ -
rych umiesz czo no sce ny ilu stru ją ce ży cie
i dzia łal ność pa tro na ka te dry, św. Ja na
Chrzci cie la:
1. Zwia sto wa nie Za cha ria szo wi po czę cia 

i na ro dze nia św. Ja na Chrzci cie la,
2. Na wie dze nie św. Elż bie ty 

przez Ma ry ję, Mat kę Je zu sa,
3. Ob rze za nie i nada nie imie nia Ja no wi,
4. Wy słan ni cy fa ry ze uszów

i sa du ce uszów u Ja na,
5. Chrzest Je zu sa,
6. Wska za nie Ja na na Chry stu sa,
7. Jan upo mi na ją cy He ro da,
8. Mę czeń stwo Ja na Chrzci cie la.

Po za mknię ciu ze wnętrz nych skrzy deł
oł ta rza na szym oczom uka żą się na to -
miast czte ry kwa te ry z wi ze run ka mi Oj ców
Ko ścio ła Za chod nie go: św. Grze go rza
Wiel kie go, św. Hie ro ni ma, św. Am bro że go
i św. Au gu sty na. Po sta ci te mia ły wska -
zywać na po tęż ny fun da ment my ślo wy
Ko ś cio ła ka to lic kie go i być nie ja ko orę -
żem w spo rze z pro te stan ta mi, któ rzy za -
rzu ca li Ko ścio ło wi „płyt kość in te lek tu al ną
oraz kon cen tro wa nie się na kul cie i ce le -
bra cji, bez po głę bio nej lek tu ry Pi sma
Świę te go”.

Burz li we lo sy oł ta rza

Rap tem 41 lat po po świę ce niu, pod czas
woj ny 30-let niej, oł tarz zo stał uszko dzo ny
po raz pierw szy. Woj ska szwedz kie, któ re
opa no wa ły Ostrów Tum ski, splą dro wa ły
i ogra bi ły ka te drę, a ich łu pem pa dły srebr -
ne bla chy, sta no wią ce tło dla fi gur. Te ostat -
nie na szczę ście uda ło się wcze śniej
zabez pie czyć. Nie mniej jed nak, po nie waż
nie za cho wa ła się żad na do ku men ta cja
tych płyt, nie wie my jak do kład nie wy glą -
da ły i pod czas ostat niej kon ser wa cji tak że
nie zde cy do wa no się na wsta wie nie no -
wych. W 1650 ro ku (18 lat po ra bun ku)
pierw szej re no wa cji oł ta rza pod jął się
siostrze niec fun da to ra, ka no nik Phi lip

Jacob von Je rin. Wte dy to tłem fi gur stał
się bor do wy ak sa mit zdo bio ny wy ko na -
ny mi ze sre bra gwiaz da mi, któ ry od twa -
rza no pod czas ostat niej re kon struk cji.
Kolej ną re no wa cję oł ta rza Je ri na prze pro -
wa dzo no w 1739 ro ku i po jej za koń cze niu
oł tarz po now nie kon se kro wa no. Tym sa -
mym je go obec ność w ka te drze zo sta ła
przy pie czę to wa na na ko lej ne stu le cia, mi -
mo iż pla no wa no je go wy mia nę na oł tarz
ba ro ko wy zgod nie z pa nu ją cą ów cze śnie
mo dą. W XIX wie ku do ko na no ko lej nych
re no wa cji, pod czas któ rych oł tarz zy skał
neo go tyc ką ażu ro wą obu do wę i dzię ki
któ rej spra wiał wra że nie bar dziej mo nu -
men tal ne go zaj mu jąc nie mal ca łą ścia -
nę pre zbi te rium. Ostat niej kom plek so wej
kon ser wa cji oł ta rza do ko na no w 1934 ro -
ku usu wa jąc neo go tyc kie do dat ki i za stę -
pu jąc je bal da chi mem, przez co na sta wa
oł ta rzo wa uzy ska ła nie co skrom niej szą
opra wę.

Wo bec zbli ża ją ce go się fron tu oraz
ogło sze nia mia sta twier dzą, po 5 wrze ś -
nia 1944 ro ku pod ję to dzia ła nia ma ją ce
na ce lu za bez pie cze nie naj waż niej szych
za byt ków ka te dry. Zde mon to wa no wów -
czas, za bez pie czo no i ukry to skrzy dła
bocz ne oraz ele men ty i fi gu ry srebr ne.
W pre zbi te rium po zo sta ła je dy nie pu sta
skrzy nia na sta wy oł ta rzo wej oraz pre del -
la, któ re nie prze trwa ły po ża ru ka te dry
2 kwiet nia 1945 ro ku.

Kom ple to wa nie ele men tów 
oraz re kon struk cja

W su mie uda ło się ura to wać oko ło 80%
ele men tów na sta wy oł ta rzo wej. Zo sta ły
one jed nak roz pro szo ne, po nie waż na sta -
wę po woj nie zde kom ple to wa no, a myśl
o jej re kon struk cji po ja wi ła się do pie ro
po nie mal 75 la tach od za koń cze nia
wojny. Ele men ty oł ta rza bi sku pa Je ri na
znajdo wa ły się w skarb cu ka te dral nym
(srebr ne fi gu ry i or na men ty), w ko ście le
św. Krzy ża oraz Mu zeum Ar chi die ce zjal -
nym. Skrzy dła bocz ne z ma lo wi dła mi
Fich ten ber ge ra tra fi ły do ko ścio ła św. Sta -
ni sła wa w Sza mo tu łach i po wró ci ły
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do Wro cła wia do pie ro w 1965 ro ku dzię ki
in ten syw nym sta ra niom kar dy na ła Bo le s -
ła wa Ko min ka – zo sta ły wy eks po no wa ne
w Mu zeum Ar chi die ce zjal nym. Po szcze -
gól ne ele men ty oł ta rza Je ri na eks po no -
wa no tak że co ja kiś czas usta wia jąc je
w pre zbi te rium ka te dry na ba ro ko wym an -
te pe dium – naj czę ściej był to krzyż oraz fi -
gu ry świę tych, a tak że srebr ne gwiazd ki
któ re umiesz cza no na pły cie ob cią gnię -
tej czer wo ną ma te rią. Po raz pierw szy
od 1944 ro ku wszyst kie za cho wa ne ele -
men ty na sta wy oł ta rzo wej moż na by ło zo -
ba czyć ra zem do pie ro na wy sta wie „Skar -
biec. Złot nic two ar chi ka te dry wro cław -
skiej” urzą dzo nej w Mu zeum Na ro do wym
we Wro cła wiu w 2017 ro ku. Wte dy rów -
nież za pre zen to wa no mu ze al ną re kon -
struk cję słyn ne go srebr ne go oł ta rza, który
licz nie zgro ma dze ni wro cła wia nie mo gli
znać wy łącz nie z daw nych fo to gra fii.

W cza sie trwa nia wy sta wy roz po czę ła
się dys ku sja nad moż li wo ścią i za sad -
nością po wro tu oł ta rza na daw ne miej sce,
któ ra we wrze śniu 2018 ro ku za owo co -
wała pod pi sa niem umo wy w spra wie
rekon struk cji słyn ne go dzie ła po mię dzy
Pio trem Oszcza now skim, dy rek to rem
Muzeum Na ro do we go we Wro cła wiu oraz
księ dzem Paw łem Cem bro wi czem, pro -
bosz czem ka te dry.

Naj waż niej szą czę ścią wy ma ga ją cą
od two rze nia i bar dzo pre cy zyj nej pra cy,
by ła sza fa oł ta rzo wa z drew na dę bo we -
go. Pod sta wo wą spra wą by ło do kład ne
usta le nie jej wy mia rów, co nie na le ża ło
do ła twych za dań, gdyż kon ser wa to rzy
dys po no wa li je dy nie ar chi wal ny mi zdję -
cia mi oł ta rza. Ko lej nym pro ble mem by ło
wy ko na nie od po wied nich i zgod nych ze sty-
lem epo ki za wia sów, któ re bę dą umoż li -
wia ły otwie ra nie i za my ka nie bocz nych
skrzy deł z dę bo we go drew na ob cią żo -
nych do dat ko wo srebr ny mi fi gu ra mi.

Kil ka mie się cy trwa ły tak że po szu ki wa -
nia ma nu fak tu ry, bę dą cej w sta nie wy ko -
nać po trzeb ny do re kon struk cji spe cjal ny
ro dzaj ak sa mi tu, sta no wią cy tło dla fi gur
i gwiaz dek. Osta tecz nie wy bór padł
na pra cow nię z fran cu skie go Lyonu, któ -

ra współ pra cu je z naj więk szy mi mu ze ami
świa ta. Ak sa mit zo stał utka ny ręcz nie
na wą skich kro snach, iden tycz nych z ty mi,
na ja kich tka no w cza sach ży cia bi sku pa
Je ri na. 

Go to wy efekt prac kon ser wa tor skich
moż na by ło obej rzeć w 2019 ro ku w Mu -
zeum Na ro do wym we Wro cła wiu na wy sta-
wie „Dwa Oł ta rze”. W cza sie jej trwa nia
oraz kil ka mie się cy po za koń cze niu trwa -
ły rów nież pra ce w sa mej ka te drze – zde -
mon to wa no oł tarz Za śnię cia Naj święt szej
Ma rii Pan ny z Lu bi na, od no wio no na gro -
bek bi sku pa Je ri na, od świe żo no ścia ny
pre zbi te rium oraz część skle pie nia,
na któ rym po ja wi ły się po zła ca ne gwiaz dy.

20 grud nia 2019 ro ku w obec no ści ar cy -
bi sku pa Jó ze fa Kup ne go, bi sku pów se -
nio rów i po moc ni czych, przed sta wi cie li in -
nych wy znań a tak że władz mia sta oraz
przed sta wi cie li władz pań stwo wych do -
kona no od sło nię cia i po świę ce nia oł ta -
rza, któ ry umiesz czo no na ścia nie wschod-
niej pre zbi te rium nad tak zwa nym oł ta -
rzem au gs bur skim. Za mon to wa ne no we
oświetle nie po wo du je, że w ciem nej wro c-
ław skiej ka te drze srebr ny oł tarz wy jąt ko -
wo przy ku wa uwa gę zwie dza ją cych.

Nie do koń czo ny oł tarz au gs bur ski

Wra ca jąc do lo sów oł ta rza Je ri na po woj -
nie 30-let niej. Wraz z na sta niem kontr -
refor ma cji oraz roz po wszech nie niem się
no we go sty lu w ar chi tek tu rze i sztu ce
– ba ro ku, przy stą pio no tak że do zmian
wnę trza ka te dry, któ re mia ło zy skać no -
wy oł tarz głów ny, am bo nę i or ga ny.
W 1715 ro ku za mó wio no no wy oł tarz
u słyn ne go au striac kie go ar chi tek ta i rzeź -
bia rza Jo han na Ber nar da Fi sche ra
von Er lach, pro jek tan ta pa ła cu Schön-
brunn w Wied niu. W za ło że niu mia ła
to być al ter na ty wa dla re ne san so we go
ołta rza oraz świa dec two am bi cji ka pi tu -
ły ka te dral nej, któ ra pra gnę ła do rów nać
dy na stiom pa nu ją cym. Do re ali za cji te go
śmia łe go pro jek tu jed nak ni gdy nie do szło.
W 1739 ro ku wy mu ro wa no je dy nie no wą
pod sta wę pod sza fę oł ta rzo wą, a znisz -
czo ne par tie pen tap ty ku bi sku pa Je ri na
pod da no re no wa cji, co jak wspo mnia no
wcze śniej, przy pie czę to wa ło je go dal szą
obec ność w pre zbi te rium ka te dry.

To, co dziś oglą da my w ka te drze w dol -
nej par tii ścia ny wschod niej pre zbi te rium,
jest je dy nie czę ścią pla no wa ne go ba ro ko -
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we go oł ta rza zwa ne go au gs bur skim.
Wszyst kie ele men ty pla no wa ne go oł ta -
rza wy ko na no ze sre bra i by ły za ma wia -
ne przez ka pi tu łę ka te dral ną u złot ni ków
z Au gs bur ga, któ rych wy ro by cie szy ły się
na dwo rach XVIII -wiecz nej Eu ro py wiel -
kim uzna niem. Pro gram iko no gra ficz ny
oł ta rza au gs bur skie go jest po dob ny
do rene san so we go oł ta rza Je ri na i rów -
nież w nim zo ba czy my świę tych zwią za -
nych z ka te drą wro cław ską, mia stem
i Ślą skiem.

Pierw szą czę ścią, któ ra tra fi ła do Wro c -
ła wia, by ło za mó wio ne przez dzie ka na
ka pi tu ły ka te dral nej księ cia Fer dy nan da
von Hol ste ina, wy ko na ne w la tach 1699–
–1704 try bo wa ne an te pe dium o nie -
zwykle bo ga tej de ko ra cji ro ślin nej (głów -
nie li ście akan tu) i fi gu ral nej. Po sta cie
anio łów uzu peł nio ne są o trzy pła sko rzeź -
bio ne sce ny zdra dza ją ce kunszt złot ni -
ków au gs bur skich: Mę czeń stwo św. Ja na
Ewan ge li sty, Ścię cie św. Ja na Chrzci cie -
la, Mę czeń stwo św. Win cen te go z Sa ra -
gos sy). Na an te pe dium moż na od na leźć
zna ki złot ni cze mia sta Au gs bur ga, mi strza
złot nic twa Abra ha ma II Dren twet ta oraz
jed ną tar czę her bu bi sku pa po moc ni cze -
go die ce zji wro cław skiej Lie scha von Hor -

nau, któ ry był wiel ce za słu żo ny dla od bu -
do wy ka te dry po znisz cze niach wy rzą -
dzo nych przez Szwe dów w XVII wie ku.
Po zo sta wił on po so bie zna czą cy fun -
dusz na re no wa cję i no we wy po sa że nie
ka te dry, ale wa run kiem ko rzy sta nia z nie -
go by ło umiesz cza nie her bu bi sku pa
na za ma wia nych obiek tach.

Dru gim ele men tem au gs bur skie go oł ta -
rza by ło srebr ne ta ber na ku lum, za mó wio -
ne przez ka pi tu łę ka te dral ną u złot ni ka
Jo se pha Wol fgan ga Fe sen may ra, któ re
do tar ło do Wro cła wia w 1723 ro ku. Da ta
je go wy ko na nia nie jest pew na, ale
w świe tle ostat nich ba dań praw do po dob -
nie po wsta ło po 1720 ro ku. Nie zna ny po -
zo sta je tak że pro jek tant ta ber na ku -
lum (być mo że był nim bi sku pi ar chi tekt
Jo hann Bla sius Pe int ner), któ re skła da
się z kor pu su o po dzia łach ko lum no wych
przy po mi na jąc tym sa mym fa sa dę ko ścio -
ła oraz tro nu z bal da chi mem, któ ry słu żył
wy sta wia niu Naj święt sze go Sa kra men tu.
Ca łość de ko ro wa na jest bo ga tym ze sta -
wem form or na men tal nych oraz licz ny mi
prze sta wie nia mi fi gu ral ny mi w po sta ci pla -
kiet i fi gur. W dol nej czę ści kor pu su wi -
docz ne są sce ny: Chry stus z ucznia mi
w dro dze do Emaus, Ostat nia Wie cze rza
oraz Wie cze rza w Emaus. Nie co wy żej
w ni szy drzwi czek sto ją fi gu ry św. Ja na
Chrzci cie la, Chry stu sa Umę czo ne go
(Ecce Ho mo) i św. Ja na Ewan ge li sty.
Nad fi gu ra mi oby dwu Ja nów osa dzo ne
są meda lio ny z pła sko rzeź bio ny mi wi ze -
run ka mi św. Win cen te go z Sa ra gos sy
oraz św. Ja dwi gi Ślą skiej. W dol nej i gór -
nej par tii ta ber na ku lum znaj du ją się rów -
nież fi gu ry anio łów. W zwień cze niu znaj -
du je się glo ria – wy obra że nie Słoń ca ado -
ro wa ne go przez anio łów. Ta ber na ku lum
uży wa ne jest raz w ro ku pod czas okta wy
Bo że go Cia ła zgod nie z wo lą fun da to ra.

Naj sła biej roz po zna nym ele men tem
ołta rza po zo sta ją czte ry fi gu ry świę tych,
któ re zo sta ły za mó wio ne w warsz ta cie
au gs bur skim ja ko ostat nie. Przed sta -
wiają one św. Ja na Chrzci cie la, św. Ja na
Ewan ge li stę, św. Win cen te go z Sa ra gos -
sy oraz św. Ja dwi gę Ślą ską. W ich przy -

pad ku nie zna ny jest ani pro jek tant, ani
do kład na da ta po wsta nia, nie moż na
nawet stwier dzić, któ ry ze złot ni ków był
ich wy ko naw cą. Ca łość do peł nia gru pa
10 srebr nych ba ro ko wych świecz ni ków
usta wia nych po bo kach ba ro ko we go an -
te pe dium.

W ca łym ze sta wie dzieł złot ni czych
z Au gs bur ga bra ku je przede wszyst kim
men sy oł ta rzo wej, przez co na sta wa oł ta -
rzo wa zwa na au gs bur ską sta ła się swe go
ro dza ju do dat kiem dla oł ta rza bi sku pa
Jeri na za miast być je go al ter na ty wą.
Zacho wa ny zbiór czę ści pla no wa ne go
baro ko we go oł ta rza był dru gim z oł ta rzy
pre zen to wa nych na wy sta wie w Mu zeum
Na ro do wym we Wro cła wiu w 2017 ro ku.

Za stęp czy oł tarz z Lu bi na i je go 
hi sto ria

Do po ło wy 2019, kie dy do ka te dry wró cił
srebr ny oł tarz Je ri na, w jej pre zbi te rium
moż na by ło po dzi wiać in ną na sta wę oł ta -
rzo wą z pre del lą, któ rą prze nie sio no tam
w 1951 ro ku z Mu zeum Ślą skie go (obec -
nie Na ro do we go) we Wro cła wiu, gdzie
z ko lei tra fił po woj nie z ko ścio ła far ne go
(pa ra fial ne go) w Lu bi nie (obec nie pod
wezwa niem Mat ki Bo skiej Czę sto chow -
skiej). To du żych roz mia rów dzie ło sztu ki
póź no go tyc kiej po wsta ło w 1522 ro ku dla
go tyc kiej fa ry miej skiej pw. Naj święt szej
Pan ny Ma rii – ko ścio ła o wy jąt ko wo nie ty -
po wym ukła dzie prze strzen no -ar chi tek to -
nicz nym z lat 1345–1511. Twór ca pen -
tap ty ku Za śnię cia Pan ny Ma rii prze szedł
do hi sto rii sztu ki ja ko Mistrz Oł ta rzy Lu biń -
skich. W cza sie walk o mia sto w lu tym
1945 ro ku, ko ściół zo stał w znacz nej mie -
rze uszko dzo ny. Ura to wa ny z po żo gi wo -
jen nej go tyc ki pen tap tyk tra fił do Wro cła -
wia i w la tach 1951–2019 znaj do wał
się na ścia nie wschod niej pre zbi te rium
ka tedry nad tzw. oł ta rzem au gs bur skim.
Pod czas prze pro wa dzo nych w la tach
1959–1961 prac za bez pie cza ją cych
i remon  to wych w ko ście le lu biń skim,
w miej scu, któ re zaj mo wał pen tap tyk,
usta wio no skrom ny XVIII -wiecz ny, ba ro -

Kościół św. Krzyża, nawa główna z oł ta -
rzem z Przecławia
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ko  wy oł tarz z ko ściół ka go tyc kie -
go w Legnic kim Po lu, któ ry w tym cza sie
zo stał za adap to wa ny na Mu zeum Bi twy
Le gnic kiej. Z fa ry lu biń skiej do wro cław -
skie go Mu zeum Ślą skie go tra fił rów nież
tryp tyk Św. Se we ra z 1523 ro ku oraz oł -
tarz Mat ki Bo skiej.

Obec nie lu biń ski pen tap tyk Za śnię cia
Pan ny Ma rii moż na po dzi wiać w ko ście -
le św. Krzy ża na Ostro wie Tum skim
we Wro cła wiu. Za stą pił on umiesz czo ny
w nim po woj nie XV -wiecz ny pe nap tyk
po cho dzą cy z ko ścio ła w Prze cła wiu koło
Szpro ta wy (we dług in nych źró deł ze Świn
ko ło Bol ko wa). By ła to jed nak wy jąt ko wo
nie tra fio na de cy zja pod po rząd ko wa na
kon cep cji ra dy kal nej re go ty za cji ko ścio ła
po woj nie, któ ry w ten spo sób miał swo -
im wy glą dem przy wo ły wać cza sy swo je -
go po wsta nia – XIII –XV wie ku i wska zy -
wać w ten spo sób na pol skość „Ziem
Odzy ska nych”. W tym ce lu usu nię to
z kościo ła św. Krzy ża ba ro ko wą em po -
rę mu zycz ną oraz oł tarz głów ny, któ re
obron ną rę ką wy szły z za wie ru chy wo -
jen nej. Obec nie wspo mnia ny wy żej pe -
nap tyk z ko ścio ła w Prze cła wiu moż na
obej rzeć na ścia nie bocz nej pół noc ne go
ra mie nia tran sep tu. W sce nie środ ko wej
sza fy oł ta rzo wej znaj du ją się rzeź bio ne fi -
gu ry Ma rii z Dzie ciąt kiem w oto cze niu
św. Ja ku ba i św. Ka ta rzy ny, a po la skrzy -
deł bocz nych są rzeź bio ne tyl ko z jed nej
stro ny (12 apo sto łów).

Eks po no wa ny obec nie w pre zbi te rium,
prze nie sio ny z ka te dry, pen tap tyk Za śnię -
cia NMP zdra dza wpły wy szko ły Wi ta
Stwo sza i moż na z du żym praw do po do -
bień stwem po wie dzieć, że wy ko na li go je -
go ucznio wie. Na pro gram je go ar ty stycz -
ny wy warł du ży wpływ wy bit ny ślą ski teo log
pro te stanc ki Ca spar Da niel von Schwenk -
feld (za le d wie rok po ukoń cze niu oł ta rza,
we wro cław skiej fa rze miej skiej pw. Ma rii
Mag da le ny od by ło się pierw sze na bo żeń -
stwo lu te rań skie). W sza fie oł ta rzo wej
widzi my umie ra ją cą Ma rię Pan nę, któ rą
ota cza ją apo sto ło wie. Na otwar tych bocz -
nych skrzy dłach oł ta rza mo że my po dzi -
wiać sce ny Mę ki Chry stu sa. Na skrzy dle

pra wym są to: Pi łat umy wa ją cy rę ce oraz
Upa dek pod krzy żem, a na skrzy dle le -
wym: Bi czo wa nie i Ko ro no wa nie cier niem.
Po pierw szym za mknię ciu oł ta rza zo ba -
czy my ma lo wi dła ze sce na mi ze Sta re go
i No we go Te sta men tu. Na skrzy dle pra wym
Od rzu ce nie ofia ry Jo achi ma, Ofia ro wa -
nie w Świą ty ni, Je sa bel i Eliasz na pu sty -
ni, Da niel przed kró lem Da riu szem, Ofia -
ra Iza aka, Moj żesz i wąż mie dzia ny,
na skrzy dle le wym zaś: Chry stus w Świą -
ty ni, Es te ra ca łu ją ca ber ło kró lew skie
(przed Aha swe rem), Saul, Abra ham i Mel -
chi ze dek, Zbie ra nie man ny. Po dru gim
za mknię ciu oł ta rza na szym oczom uka żą
się ilu stra cje do tek stów Pi sma Świę te go:
Ży wot Zu zan ny, Chry stus i jaw no grzesz -
ni ca, Wyj mo wa nie źdźbła z oka bliź nie go,
Fa ry ze usz z cel ni kiem na mo dli twie.
Nasta wę oł ta rzo wą wień czy ze spół 5 wy -
so kich fi gur sto ją cych pod bal da chi ma mi.
Środ ko we miej sce zaj mu je fi gu ra Ma don -
ny z Dzie ciąt kiem, po bo kach fi gu ry świę -
tych Krzysz to fa i He le ny oraz Ja dwi gi
i Jana Chrzci cie la. W pre del li (pod sta wie)
oł ta rza przed sta wio no pła sko rzeź bio ną
sce nę Ostat niej Wie cze rzy.

De cy zja aby ten wła śnie pen tap tyk
umie ścić w ko ście le św. Krzy ża tak że mo -
że być dys ku syj na, bo choć oł tarz Za śnię -
cia NMP pre zen tu je się w nim nad wy raz
oka za le – pre zbi te rium ko ścio ła św. Krzy -
ża jest niż sze i krót sze od ka te dral ne go,
to jed nak pro gra mem iko no gra ficz nym
nie jest on zwią za ny z we zwa niem ko ś cio -
ła. Zde cy do wa nie bar dziej pa so wał by
do po bli skie go ko ścio ła NMP na Pia sku,
gdzie mógł by za stą pić rów nież nie do pa -
so wa ny wiel ko ścią do ogrom ne go ha lo -
we go wnę trza świą ty ni go tyc ki tryp tyk.

Stan obec ny wnę trza ka te dry oraz
pla no wa ne zmia ny

W la tach 1951–2019 moż na by ło zo -
baczyć w ka te drze wro cław skiej dość
niespo ty ka ny w sztu ce sa kral nej zle pek
dzieł sztu ki z trzech roż nych epok: póź no -
go tyc ki pen tap tyk, luź no sto ją ce ele men -
ty ze znisz czo ne go re ne san so wo -ma nie -

ry stycz ne go oł ta rza bi sku pa Je ri na oraz
ele men ty ba ro ko we go oł ta rza, któ re go
nigdy nie ukoń czo no. Po nad to w okre sie
rzą dów kar dy na ła Gul bi no wi cza, do dat -
ko wym ele men tem wy stro ju był wi ze ru -
nek MB Ostro bram skiej. Obec nie w pre z -
bi te rium eks po no wa na jest je dy nie re ne -
san so wa na sta wa oł ta rza bi sku pa Je ri na
oraz ele men ty nie ukoń czo ne go oł ta rza
au gs bur skie go. Nie ste ty efekt po zo sta wia
wie le do ży cze nia, głów nie ze wzglę du
na spo sób eks po zy cji na sta wy. Umiesz -
czo no ją na ścia nie wy so ko nad po sadz -
ką, co jest nie zgod ne z prze zna cze niem
ta kich obiek tów – po win na znaj do wać się
nad men są (bla tem) oł ta rza, od dzie lo na
od niej pre del lą. Z po wo du bra ku pre del -
li, oraz do dat ko wych ele men tów de ko ru ją -
cych na sta wę któ re ją optycz nie po więk -
sza ły, spra wia ona wra że nie zbyt ma łej jak
na du żą prze strzeń pre zbi te rium. Z jed nej
stro ny na le ży z wiel ka sa tys fak cją od no to -
wać fakt, iż ten bar dzo waż ny ele ment
wy stro ju ka te dry po wró cił do niej po wie -
lu la tach, nie mniej jed nak spo sób wy eks -
po no wa nia jest nie ste ty nie za do wa la ją cy.

Oł tarz Je ri na nie koń czy jed nak prac
przy przy wra ca niu wnę trzu ka te dry jej
daw nej świet no ści. Na po wrót na dal cze -
ka ją fi gu ry oj ców Ko ścio ła św. Am bro że go
i św. Au gu sta z ko ścio ła w Stę ży cy, gdzie
tra fi ły po woj nie, a któ re wcze śniej sta ły
na ba lu stra dzie od dzie la ją cej na wę głów -
ną od pre zbi te rium. Re kon struk cji wy ma -
ga ją po nad to bo ga to zdo bio ne ażu ro we
drzwicz ki ba lu stra dy znaj du ją ce się po mię-
dzy dwie ma bra ku ją cy mi fi gu ra mi. Odtwo -
rze nia wy ma ga ły by rów nież de ko ra cje
skle pień w po sta ci zło tych gwiaz dek, tak
jak to uczy nio no w przę śle nad za byt ko wy-
mi oł ta rza mi. Naj więk szą jed nak in we s -
tycją, któ ra mo że skut ko wać du ży mi zmia -
na mi w wy stro ju ka te dry bę dzie re mont
lub prze bu do wa wiel kich or ga nów. Je den
z po my słów za kła da bo wiem prze nie sie -
nie obec nych oraz bu do wę no wych wraz
z od sło nię ciem okna za chod nie go. Na le -
ży się jed nak spo dzie wać, że na stą pi
to nie wcze śniej jak za 5–10 lat.

Woj ciech Za lew ski
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Nad cho dzi wio sna. Czas po my śleć o wio -
sen nych wy ciecz kach. Wpraw dzie w cza -
sach pan de mii week en do we eska pa dy
pod le ga ją wie lu ogra ni cze niom, ale wy jazd
do Le gnic kie go Po la i zwie dza nie Mu zeum
Bi twy Le gnic kiej nie stwa rza ją za gro że nia

i miesz czą się w za sa dach, któ rych mu si my
prze strze gać.

780 lat te mu, 9 kwiet nia 1241 ro ku, pod
Le gni cą ro ze gra ła się bi twa, w któ rej spo tka -
ły się dwa świa ty. Z jed nej stro ny sta nę li
przy by sze z od le głych, azja tyc kich ste pów
– Mon go ło wie, zwa ni wów czas w Eu ro pie
Ta ta ra mi (Thar ta ri – „z pie kła ro dem”). Z dru -
giej stro ny, bro nią ce swo jej zie mi ry cer stwo
ślą skie, do wo dzo ne przez księ cia Hen ry ka II
zwa ne go Po boż nym. Mon go ło wie wy gra li
bi twę. Jed nak zwy cię stwo, gdzieś na „koń cu
świa ta” by ło dla nich tyl ko nie wie le zna czą -
cym epi zo dem. Na to miast po raż ka chrze ści -
jan i śmierć ich wo dza, Hen ry ka II, moc no
od ci snę ła się na dzie jach Ślą ska, Pol ski
i Eu ro py.

Jak to się sta ło, że przy by sze z od le głej
o bli sko 8 ty się cy ki lo me trów Mon go lii zna -
leź li się w Eu ro pie? Pod ko niec XII wie ku
zjed no czo ne, ko czow ni cze lu dy mon gol skie
pod wo dzą Czyn gis -cha na ru szy ły na pod -
bój świa ta. Pod bi li Chi ny, kra je Azji Środ ko -
wej i Ruś. Po śmier ci Czyn giz -cha na dzie ło
kon ty nu owa li je go na stęp cy. W szczy to -
wym mo men cie im pe rium mon gol skie obej -
mo wa ło 33 mi lio ny ki lo me trów kwa dra to -

wych i li czy ło po nad 100 mi lio nów pod -
danych.

W 1240 ro ku woj ska mon gol skie pod wo -
dzą Ba tu -cha na ru szy ły na Eu ro pę. Osta -
tecz nym ce lem na jaz du na Eu ro pę mia ło
być opa no wa nie Wę gier oraz Buł ga rii i stwo-
rze nie do god nej po zy cji do ata ku na Ce sar -
stwo Bi zan tyj skie. Atak na zie mie pol skie był
tyl ko jed nym z ele men tów sze ro ko za kro jo -
nych dzia łań Ba tu -cha na w Eu ro pie.

Dzia ła ją cy w dwóch gru pach Mon go ło wie
18 mar ca roz bi li ry cer stwo kra kow skie i san -
do mier skie pod Chmiel ni kiem, a na stęp nie
złu pi li Kra ków. Nie cze ka jąc na umó wio ne
przy by cie wojsk cze skich z księ ciem Wa cła -
wem na cze le, zgro ma dzo ne pod Le gni cą
od dzia ły księ cia Hen ry ka II Po boż ne go pod -
ję ły bi twę z Mon go ła mi. Obok ry cer stwa
śląskie go w skład woj ska chrze ści jań skie go
wal czą ce go pod Le gni cą wcho dzi li Wiel ko -
po la nie, Ma ło po la nie oraz krzy żow cy róż -
nych na ro do wo ści, w tym tem pla riu sze.
Siły mon gol skie li czy ły oko ło 8 ty się cy lu dzi,
a ar mia chrze ści jań ska do rów ny wa ła
im praw do po dob nie li czeb no ścią.

Mi mo uzy ska nia prze wa gi we wstęp nej
fa zie bi twy, wsku tek pod stę pu mon gol skie -
go część wojsk chrze ści jań skich rzu ci ła się
do uciecz ki. Zmu si ło to księ cia Hen ry ka
do przed wcze sne go na tar cia huf ca mi od -
wo do wy mi. Sy tu acja zo sta ła opa no wa na,
jed nak za sto so wa nie przez Mon go łów nie -
zna nych w Eu ro pie ga zów bo jo wych spo -
wo do wa ło pa ni kę i ma so wą uciecz kę. Bi twa
za koń czy ła się kom plet ną klę ską. Hen ryk II
Po boż ny schwy ta ny pod czas wal ki zo stał
ścię ty. Na stęp nie zwy cięz cy uda li się pod
gród w Le gni cy, gdzie po ka za li obroń com
gło wę ich księ cia, gro du jed nak nie za mie -
rza li zdo by wać.

Cia ło po le głe go księ cia od na le zio no dzię -
ki wska zów ce An ny Cze skiej, żo ny Hen ry -
ka. Co dzi ło o pe wien szcze gół ana to micz ny:
Hen ryk Po boż ny po sia dał bo wiem u le wej

B I T W A   P O D   L E G N I C Ą
S T A R C I E   D W Ó C H   C Y W I L I Z A C J I

Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu

Bazylika św. Jadwigi w Legnickim
Polu, portal główny z figurami atlantów
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sto py sześć pal ców (zo sta ło to po twier dzo -
ne pod czas otwar cia gro bow ca w 1832 ro -
ku). Ksią żę zo stał po cho wa ny w ufun do -
wa nym przez sie bie ko ście le fran cisz ka -
nów we Wro cła wiu (obec nie ka te dra grec -
ko ka to lic ka św. Ja ku ba i św. Win cen te go).

Na stęp stwem po li tycz nym klę ski pod
Legni cą był roz pad mo nar chii Hen ry ków
ślą skich, któ rzy po dej mo wa li pró by zjed no -
cze nia ziem pol skich. Rzą dy ślą skie w Ma -
ło pol sce prze trwa ły tyl ko kil ka mie się cy,
podob nie by ło w Wiel ko pol sce. Śląsk uległ
po dzia ło wi na trzy czę ści. Prze gra na pod
Le gni cą po głę bi ła roz bi cie dziel ni co we.

*  *  *

Mu zeum Bi twy Le gnic kiej bę dą ce od dzia -
łem Mu zeum Mie dzi w Le gni cy otwar to
w 1961 ro ku. Mie ści się w ko ście le pod
wezwa niem Świę tej Trój cy i Naj święt szej
Ma rii Pan ny w Le gnic kim Po lu. Go tyc ki
kościół (z prze ło mu XIII i XIV wie ku) stoi
w miej scu w któ rym, we dług le gen dy,
znalezio no cia ło Hen ry ka II Po boż ne go.
W ko ście le po cho wa no wie lu po le głych
w bi twie. Stał się miej scem kul tu (do cza sów
re for ma cji) do któ re go przy by wa ły piel -
grzym ki. Opie ko wa li się nim be ne dyk -
tyni spro wa dze ni do Le gnic kie go Po la
w XIV wie ku. 

Po grun tow nym re mon cie, w 2016 ro ku
otwar to w nim wy sta wę po świę co ną bi twie
le gnic kiej. Eks po no wa ne są na niej do ku -
men ty, frag men ty kro nik, uzbro je nie z cza -
sów bi twy. Więk szość mi li ta riów to re pli ki,
ale znaj du ją się wśród nich dwa ory gi nal ne
za byt ki: łuk ty pu wschod nie go o du żej si le
ra że nia oraz strza ły do ku szy zna le zio ne
na te re nie le gnic kie go zam ku.

Zwra ca uwa gę ma kie ta po la bi twy wo kół
któ rej umiesz czo no wi ze run ki wo jow ni -
ków mon gol skich i eu ro pej skich, wy ko na -
ne w opar ciu o współ cze sne bi twie źró dła
iko no gra ficz ne. Moż na rów nież obej rzeć film

przed sta wia ją cy prze bieg bi twy. Mu zeum
jest ka me ral ne i nie przy tła cza ilo ścią eks -
po na tów. Moż na wszyst ko spo koj nie obej -
rzeć i za pa mię tać.

W bez po śred nim są siedz twie mu zeum
wzno si się mo nu men tal ny ze spół po be -
nedyk tyń ski z lat 1727–1733. Pier wot ny
wygląd i ory gi nal ny wy strój za cho wał ko ś -
ciół po klasz tor ny pw. św. Ja dwi gi za pro jek -
to wa ny przez Igna ce go Dient zen ho fe ra. 

Wej ście do ko ścio ła ozda bia mo nu men -
tal ny por tal. Zdo bią go ka mien ne po sta cie
w orien tal nych sza tach. Rzeź biarz naj praw -
do po dob niej tak wy obra żał so bie Ta ta rów.
W do bie ba ro ku na Ślą sku trud no by ło o ży -
wy ta tar ski mo del – atlan ci z por ta lu przy po -
mi na ją ra czej Ko za ków. Bar dzo in te re su ją -
ce jest ba ro ko we wnę trze ko ścio ła. Uwa gę
przy cią ga ją ilu zjo ni stycz ne ma lo wi dła
na skle pie niu, au to rem ich jest po cho dzą cy
z Ba wa rii Ko sma Da mian Asam. W oł ta rzu
głów nym znaj du je się oraz „Zna le zie nie
zwłok Hen ry ka Po boż ne go przez świę tą
Jadwi gą”, na ma lo wał go fla mandz ki ma larz
Jo han Franz de Bac ker.

Zwie dza nie mu zeum po łą czo ne jest naj -
czę ściej ze zwie dza niem ba zy li ki św. Jadwi -
gi. Mu zeum jest czyn ne od śro dy do nie -
dzie li, od 11-tej do 17-tej.

Agniesz ka Śro dek

Fragment ekspozycji w muzeum Bitwy Legnickiej
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Bazylika św. Jadwigi w Legnickim Polu
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