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W minionym roku w wielu uroczy−
stościach związanych ze 100−leciem
Uczelni Technicznych we Wrocławiu
oraz 65−leciem Politechniki Wrocławskiej
uczestniczyli członkowie Stowarzyszeń
Naukowo−Technicznych, w tym również
członkowie PZITB. Poniżej kilka miga−
wek dokumentujących udział Przewod−
niczącego OW PZITB Tadeusza Nawra−
caja w uroczystościach Święta Politech−
niki 15 listopada. Święto Politechniki mia−
ło wyjątkowy charakter, zgromadziło wie−
lu znamienitych gości, a podczas jego
obchodów doktorat honoris causa Poli−

techniki Wrocławskiej otrzymał Przewod−
niczący Parlamentu Europejskiego prof.
Jerzy Buzek. Uroczystości poprzedziły
Msza Święta oraz złożenie kwiatów pod
pomnikiem pomordowanych Profesorów
Lwowskich. Główna część uroczystości
miała miejsce w auli Politechniki, gdzie
w obecności Premiera RP Donalda Tu−
ska i towarzyszących mu reprezentantów
Sejmu i Senatu RP oraz Marszałka i Wo−
jewody Województwa Dolnośląskiego,
a także Prezydenta Wrocławia i innych
dostojników wygłoszono laudację skie−
rowaną do doktora honoris causa. Następ−
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Z życia Wrocławskiej Rady FSNT NOT
Zakończyły się XXXVI WDNIT, w trakcie których PZITB zor−

ganizował uroczystość Dnia Budowlanych. WDNIT mają swoją
wieloletnią tradycję oraz objęte są honorowym patronatem mię−
dzy innymi JM Rektorów uczelni Wrocławia oraz patronatem
Prezydenta Wrocławia. Większość imprez naukowo−technicz−
nych miała miejsce w Domu Technika, w ośrodkach zamiej−
scowych lub na uczelniach; odbyły się konferencje, sesje na−
ukowe i sympozja. Wachlarz tematyki był tak szeroki, jak sze−
roki jest zakres problematyki, którą zajmuje się 38 współorga−
nizatorów XXXVI WDNIT. Szczegółowe omówienie zawarte
zostało w odrębnej publikacji, było także na bieżąco sygnali−
zowane w „Gazecie Wrocławskiej”. W bieżącym roku w ca−
lym kraju Dni Nauki i Techniki nawiązywały do Kongresu In−
żynierów Polskich, mającego się odbyć w maju 2011 roku.

Rozpoczęto realizację projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY, wspierające−
go współpracę sfery nauki i przedsiębiorstw, który poleca się również uwadze
przedsiębiorstw budowlanych. Partnerami NOT w realizacji projektu są uczelnie
Wrocławia. Szczegóły na stronie www.innowacyjnyregion.pl.

K.Sz.

SPROSTOWANIE dotyczące jednego
z finalistów konkursu Dolnośląska Budo−
wa Roku 2009

Podczas uroczystości wręczenia nagród
w konkursie Dolnośląska Budowa Roku
2009 (28 września 2010) został nagrodzo−
ny obiekt „Remont i Przebudowa Budynku w kompleksie edukacyjnym” Euro−
pejskiego Instytutu Technologicznego we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147−149.
Obiekt został nagrodzony I miejscem w kategorii Rewaloryzacja i Rewitalizacja
Obiektów Zabytkowych. Obiekt do konkursu zgłosiła firma INTER−SYSTEM.

Mylnie podano projektantów wyżej wymienionego obiektu.
Jednostką projektową ww. obiektu jest konsorcjum:
Pracownia projektowa „BASP” Elżbieta Bakalarczyk,
Pracownia Projektowa „ARCHAD” Artur Moryson.
Główny projektant architektury: mgr inż. architekt Elżbieta Bakalarczyk.
Projektant architektury: mgr inż. architekt Artur Moryson.
Ponadto w projekcie udział mieli następujący projektanci:
mgr inż. arch. Anna Zawada – projektant architektury,
mgr inż. Tomasz Wojtaś – projektant konstrukcji,
mgr inż. Joanna Skibińska−Świrska – projektant instalacji sanitarnych,
mgr inż. Robert Swarbuła – projektant instalacji elektrycznych niskoprądowych,
mgr. inż. Marcin Lorenc – projektant instalacji elektrycznych,
dr Elżbieta Szopińska – projektant zieleni,
mgr inż. Danuta Michalska−Szczepańska – projektant drogowy.
Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy pracownię oraz zespół projektowy.

Organizator Konkursu – Oddział Wrocławski PZITB

Sprostowanie
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Szanowni Koleżanki i Koledzy,
Dziękujemy Tym, którzy przesłali materiały do niniejszego numeru. Pragnie−

my dokumentować działalność kół i komisji, stąd prośba o przesyłanie do sekre−
tariatu wszelkich informacji. Warto też ocalić od zapomnienia dokonania tych
kół, które zaprzestały z różnych powodów swojej działalności, a których doko−
nania mogą być przykładem dla kolejnych pokoleń.

Czekamy również na „Historie Kół”, zredagowane przez ich sekretarzy.
Redakcja

nie prof. J. Buzek wygłosił bardzo intere−
sujący wykład, będący zbiorem refleksji
nad kondycją nauki i techniki nie tylko w
Europie. Uroczystości zakończyło wmu−
rowanie kamienia węgielnego pod Tech−
nopolis, w którym uczestniczył również
Prezes WR FSNT NOT Czesław Szcze−
gielniak. Szczegółowe omówienie uro−
czystości z bogatym serwisem zdjęcio−
wym znaleźć można w wydawanym na
PWr czasopiśmie PRYZMAT, nr 242 ze
stycznia br.

K.Sz.
Zdjęcia K. Mazur / Pryzmat
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Spotkanie z Seniorami Jubilatami
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

W dniu 19 października 2010 roku odbyło się, zorgani−
zowane przez Komisję Seniorów w FSNT NOT, w ramach
obchodów Dnia Seniora spotkanie z Jubilatami, którzy
w 2010 roku ukończyli 70, 75, 80, 85, 90 i więcej lat.

W spotkaniu uczestniczyło 92 Jubilatów wskazanych przez
następujące Stowarzyszenia: SEP, SITG, SITK, SITLD, SITMP,
SITR, PZITS, PZITB, SITWM, SOP, SITPCh oraz SITPMB.

Tegoroczni Jubilaci Seniorzy Oddziału Wrocławskiego
PZITB to:

Jerzy Leo−Jankiewicz
Wiesław Mazur
Janusz Lichterowicz
Telesfor Kuchowicz
Władysław Kusiak
Bolesław Majewski
Włodzimierz Pustuła
Antoni Sobecki
Krzysztof Sokolnicki
Tadeusz Lech

W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Komisji
Seniorów oraz zaproszeni Goście, a wśród nich: Prezes Za−
rządu Wrocławskiej Rady FSNT NOT dr hab. inż. Czesław
Szczegielniak oraz Wiceprezes dr inż. Bogusław Huczyń−
ski. Uroczyste spotkanie otworzył i serdecznymi słowami Ju−
bilatów i Gości powitał Przewodniczący Komisji Seniorów
kol. Adam Jaroszyński, prosząc o uczczenie minutą ciszy
Tych, którzy od nas odeszli.

Kolega przewodniczący przedstawił obecnym działalność
Zarządu Komisji Seniorów i Zespołów Problemowych w2010
roku, która zgodnie z przyjętym planem pracy Komisji obej−
mowała wycieczki krajoznawcze, zakupy biletów ulgowych
do Filharmonii i Opery, a także organizację pomocy kole−
żeńskiej. Podkreślił, że w mijającym roku niezwykle trudną
działalność podjął Zespół pn. „Ocalić od zapomnienia” oraz
zaznaczył, że Komisja Seniorów liczy w tym zakresie na sze−
rokie współdziałanie Stowarzyszeń, bowiem tematyka opra−
cowań obejmuje wszystkie branże i obszary działalności sto−
warzyszeniowej i gospodarczej.

Kolega przewodniczący wspomniał też odrębne obszary
działania, którymi są organizowane przez poszczególne sto−
warzyszenia, comiesięczne spotkania dyskusyjne stanowiące
forum prezentowania dowolnej interesującej tematyki, wymia−
ny doświadczeń oraz najciekawszych wydarzeń z życia sto−
warzyszenia. Swoje wystąpienie zakończył życzeniami zdro−
wia, wszelkiej pomyślności oraz wzniesieniem toastu zakoń−
czonego wspólnym odśpiewaniem „Sto lat”, zaintonowanym
przez naszego „barda”, kolegę Wiesława Mazura.

Listy Gratulacyjne wręczył osobiście każdemu Jubilato−
wi Prezes Zarządu WR FSNT NOT, dr hab. inż. Czesław
Szczegielniak. Prezes z każdym Jubilatem zamienił kilka ser−
decznych słów. Były również gratulacje, gorące uściski
i wzruszająca wymiana zdań oraz życzenia dobrego zdro−
wia, wszelkiej pomyślności i satysfakcji z pracy społecznej.
Prezes wyraził również uznanie dla Komisji Seniorów za po−
dejmowanie inicjatyw ważnych dla naszego środowiska.
Wrocławska Rada „zawsze będzie rada”, jeżeli budynek Na−
czelnej Organizacji Technicznej będzie miejscem, do któ−
rego będą przychodzić i czuć się w nim dobrze Seniorzy na−
szych stowarzyszeń, i to nie tylko z okazji Dnia Seniora.
Zapewnił, że wspierać będzie każdą działalność Komisji ini−
cjowaną przez seniorów i pożyteczną dla całego środowi−
ska naukowo−technicznego.

Głos zabierali również Jubilaci: „to piękne spotkanie jest
bardzo potrzebne szczególnie nam, których wiek przesunął
w cień życia zawodowego, zaś wielu z nas usunęło się rów−
nież w cień życia publicznego, bardzo dobrze, że jest ktoś

JUBILEUSZ TO SZTUKA OKAZYWANIA WDZIĘCZNOŚCI
prof. Tadeusz Luty
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kto nie pozwala nam w tym cieniu pozostawać, że wyciąga
nas z domów, zbiera w tej pięknej sali i pozwala nam prze−
żyć coś co przypomina nam nasze najlepsze czasy”. Wielu
z nas przed laty, w tym budynku zdobywało wiedzę zawo−
dową. W tym budynku i na tej sali przed laty wręczano nam
dyplomy inżynierskie w sposób podniosły i uroczysty, tak jak
dzisiaj Listy Gratulacyjne. Takie działania to szlachetność
wysokiej próby i za to bardzo dziękujemy.

W części artystycznej wystąpił Akademicki Zespół Pie−
śni i Tańca Uniwersytetu Przyrodniczego „Jedliniok”z tań−
cami, pięknym graniem góralskim i śpiewaniem jak na Jedli−
nioki przystało. Był dostojny polonez i tańce regionalne zie−
mi wielkopolskiej, kujawskiej, mazowieckiej, krakowskiej
i śląskiej, zakończone brawurowo wykonanym zbójnickim.
W granych i śpiewanych melodiach pięknie wybrzmiewał
hejnał krakowski i inne znane utwory, ale najpiękniej brzmia−
ły melodie góralskie, grane na skrzypeczkach i piosenki śpie−
wane przez solistkę obdarzoną głosem o sile i barwie cha−
rakterystycznej dla mieszkańców Podhala. Pod koniec wy−
stępów Jedlinioka „Szła dzieweczka do laseczka”i „Hej, hej,
hej sokoły” śpiewała już cała sala. A później były rzęsiste
brawa i podziękowania Wiceprzewodniczącego Komisji
Seniorów kol. Stanisława Szymczyka dla artystów za ich pięk−
ny występ oraz dla tych, którzy w szczególny sposób przy−
czynili się do zorganizowania uroczystości. Podziękowania
otrzymali kol. Edward Żak z PZITB, kol. Henryk Robaszek
z SITIG, Pani Barbara Gardynik z WR FSNT NOT, która

w sposób serdeczny i konkretny wspomagała działania or−
ganizacyjne komisji oraz Wiceprezes Bogusław Huczyński,
który z ramienia WR zajmuje się Komisją Seniorów.

Podziękowaniom nie było końca, w szczególności po−
dziękowano Prezesowi NOT, również za to, że powiedze−
nie Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusza Lute−
go „Jubileusz to sztuka okazywania wdzięczności”, uczynił
mottem uroczystości.

Dziękując Jubilatom i Gościom za przybycie, życzono
sobie kolejnych takich spotkań.

Stanisław Szymczyk
wiceprzewodniczący Komisji Seniorów
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Jako członek PZITB od 39 lat oraz
wiceprezes WR FSNT NOT od 6 lat, na−
leżałam do 12−osobowej delegacji re−
prezentującej FSNT NOT na świato−
wym Kongresie Inżynierów w Buenos
Aires. Jednym z głównych organizato−
rów Kongresu było Argentyńskie Cen−
trum Inżynierów – CAI, utworzone
w 1895 roku, które jest instytucją gru−
pującą zarówno inżynierów różnych
branż, jak i przedsiębiorstwa. Statuto−

wa działalność CAI jest bliska zakreso−
wi działalności zarówno PZITB, jak
i NOT. Podstawą działalności CAI jest
doradztwo oraz szkolenia w łączności
z przedsiębiorcami. CAI stanowi też fo−
rum dla interdyscyplinarnych aktywno−
ści mających na celu postęp i rozwój
kraju. Ważnym elementem współpracy
z administracją państwową jest doradz−
two dotyczące planowania i rozwoju
branż skupionych w Centrum Inżynie−

rów, a współpraca z uczelniami tech−
nicznymi ma na celu wspomaganie za−
jęć praktycznych i nadzór nad kwalifi−
kacjami, oraz wspomaganie aktualiza−
cji programów nauczania. W trakcie
Kongresu odbywały się spotkania robo−
cze, wystawy oraz obrady z referatami
generalnymi i dyskusjami, które groma−
dziły najliczniejsze audytoria.

Notatkę ze spotkań delegacji, któ−
rej przewodniczyła prezes NOT Ewa
Mankiewicz−Cudny, prezes przedstawi−
ła w „Biuletynie Informacyjnym FSNT”
(nr 10, październik 2010).

Dla uczczenia 200−lecia uzyskania
przez Argentynę niepodległości jej pre−
zydent, ministrowie i Wysoki Senat Ar−
gentyny wraz z Argentyńskim Związ−
kiem Stowarzyszeń Inżynierskich i Cen−
trum Inżynierów Argentyny zorganizo−
wali Tydzień Inżynierski, któremu pa−
tronowały UNESCO, World Federation
of Engineering Organizations (WFEO),
UADI, WCCE, a także inne organizacje,
z udziałem światowych przedsię−
biorstw, uczelni, inżynierów i studen−
tów. W tym czasie odbyły się: Świato−
wy Kongres Inżynierów oraz wystawa,

Światowy Kongres INGENIERIA 2010
Congreso Mundial

Z Kongres w Centrum La Rural    X Polska delegacja na Kongres
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których hasłem było: TECHNOLOGIA,
INNOWACJA I PRODUKCJA DLA
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

Polska delegacja NOT pod prze−
wodnictwem prezes Ewy Mankiewicz−
Cudny składała się z 12 osób, wśród
których było dwoje przedstawicieli WR
FSNT NOT. Uczestnicy delegacji brali
udział w sesjach ogólnych oraz w se−
sjach specjalistycznych – zgodnie z re−
prezentowanymi branżami.

Utworzona pod auspicjami UNE−
SCO w 1968 roku Światowa Federacja
Organizacji Inżynierskich (WFEO) mie−
ści się w siedzibie UNESCO w Paryżu.
Jest organizacją pozarządową, która
zrzesza narodowe organizacje inżynier−
skie z przeszło 90 krajów oraz federa−
cje krajowe i regionalne. W sumie re−
prezentuje rzeszę ponad 10 mln inży−
nierów z całego świata. WFEO realizu−
je swoje zadania poprzez stałe komite−
ty, w których zasiadają również Polacy.

Uroczystość otwarcia kongresu
uświetniły wystąpienia dyrektora gene−
ralnego UNESCO Iriny Bukowej, pre−
zydenta Światowej Federacji Organiza−
cji Inżynierskich (WFEO) Marii Jesusa
Prieto Laffarge oraz organizatorów kon−
gresu: prezesa Argentyńskiego Centrum
Inżynierów (CAI) Luisa Di Benedetto
i prezesa Argentyńskiego Związku Sto−
warzyszeń Inżynierskich (UADI) Maria
Telichevsky’ego. Organizatorzy kongre−
su podkreślili, że organizacje inżynier−
skie stanowią łącznik miedzy inżynie−
rią a społeczeństwem i krótko omówili
cele i misję CAI – instytucji utworzonej
w 1895 r. i grupującej zarówno inżynie−
rów różnych branż, jak i przedsiębior−
stwa, które dzięki wsparciu CAI mają
lepszy kontakt z otoczeniem.

Wzorem poprzednich Światowych Kongresów Inżynierów, również
uczestnicy tegorocznego, odbywającego się w Argentynie (16−23 paździer−
nika), przyjęli Deklarację, którą kierujemy zarówno do stowarzyszeń nauko−
wo−technicznych, jak i instytutów badawczych, uczelni technicznych oraz
innych organizacji i instytucji skupiających inżynierów.

Deklaracja Światowego Kongresu Inżynierów
w Buenos Aires

My, uczestnicy Światowego Kongresu „Inżynieria 2010 – Argentyna” po−
święconego technologiom, innowacji i produkcji na rzecz zrównoważone−
go rozwoju zorganizowanego przez Światową Federację Organizacji Inży−
nierskich (WFEO), we współpracy z Argentyńskim Związkiem Stowarzyszeń
Inżynierów (UADI) i Argentyńskim Centrum Inżynierów (CAI) stwierdzamy,
że jest konieczne:

1. Zwrócić się do instytucji i organizacji zrzeszających profesjonalistów
inżynierów, by rozpowszechniały postanowienia tego Kongresu i wzięły na
siebie odpowiedzialność za działania prowadzące do integralnego rozwoju
naszych stowarzyszeń tak, by mogły realizować swoje cele.

2. Popierać działania inżynierów stowarzyszonych w organizacjach tech−
nicznych na rzecz zwiększania zdolności innowacyjnych, podnoszenia wy−
dajności i współzawodnictwa zawodowego, stosowania wiedzy oraz nowych
technologii, by mogły one sprostać rosnącym potrzebom i wymaganiom zrów−
noważonego globalnego rozwoju.

3. Odwołać się do władz państwowych z apelem o udzielenie niezbęd−
nego poparcia rozwoju zawodowego i promocji kształcenia inżynierskiego
na studiach ze szczególnym uwzględnieniem większego udziału kobiet.

4. Współpracować z UNESCO w celu wdrożenia „Międzynarodowego
Programu Inżynierskiego” zaproponowanego przez Zjazd WFEO w Brazylii
(WEC 2008) i przyjętego przez UNESCO w październiku 2010 r.

5. Rozwijać systematyczny udział instytucji inżynierskich w procesach
decyzyjnych rządów i organizacji związanych z postępem, integrując się
w gremiach doradczych.

6. Zwrócić się do rządów i wielobranżowych banków oraz agencji w ce−
lu politycznego i finansowego wsparcia działalności instytucji i organizacji
inżynierskich, a także inżynierów w wypełnianiu ich obowiązków. A jest to
tworzenie i wdrażanie innowacji oraz rozwoju technologicznego na rzecz
efektywnego wypełnienia światowych zobowiązań w zakresie przezwycię−
żenia głodu, skrajnego ubóstwa, społecznej segregacji, nierówności między
płciami, niszczenia środowiska i zagrożeń spowodowanych zmianami kli−
matycznymi.

Buenos Aires, 20 października 2010 r.
Popisy gauchos w trakcie wizyty na Pampie
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Za najważniejsze cele kongresu
uznano globalne formułowanie wizji
potrzeb, wymagań i odpowiedzialności
dla innowacyjnego, socjalnego i ekono−
micznego rozwoju społeczeństw. Kon−
gres był też miejscem wystawy Ingenie−
ria 2010.

Referaty generalne, które ujmowały
główne nurty zaplanowanej debaty, sta−
nowiły tylko część z ponad pięciuset
artykułów i posterów zgłoszonych na
kongres. Prezentacje i dyskusje prowa−
dzono w trakcie siedmiu sesji o zróżni−
cowanej tematyce:

I. Forum Młodych. Młodzi w inży−
nierii i w biznesie (przedsiębiorstwach)

Forum Kobiet. Kobiety w inżynierii
i w przedsiębiorstwach

II. Technologie informacyjne i ko−
munikacja

III. Energia i zmiany klimatu
IV. Innowacje w produkcji i przemy−

śle rolniczym
V. Wielkie metropolie i ich infra−

struktura
VI. Kształcenie inżynierów dla zrów−

noważonego rozwoju
VII. Problemy praktyki inżynierskiej
W sesjach wzięło udział ponad 4000

uczestników.
Członkowie polskiej delegacji

uczestniczyli w sesjach zgodnie ze swo−
imi zawodowymi branżami. Jako inży−
nier budownictwa, członek PZITB i WR
FSNT NOT oraz pracownik Wydziału
Budownictwa Politechniki Wrocław−
skiej, uczestniczyłam w sesjach I, V i VI.
Każda z nich prowadziła do podsumo−
wania stanowiącego propozycje global−
nych rozwiązań, które mogą być po−
mocne decydentom, stowarzyszeniom
inżynierskim, a także i innym środowi−
skom zainteresowanym technologią,
innowacjami i produkcją, w kształtowa−
niu lepszego świata i jego zrównowa−
żonym rozwoju. Szczegółowe omówie−
nia poszczególnych sesji w miarę moż−
liwości będą zamieszczane w kolej−
nych numerach biuletynu.

Na zakończenie Światowego Kon−
gresu Inżynierów organizatorzy wyra−
zili zadowolenie, że był on wydarze−
niem na miarę obchodów 200−lecia Ar−
gentyny. Zaproszono na kolejne spotka−
nia inżynierów, z których najbliższe –
World Engineers’ Convention – odbę−
dzie się w 2011 roku w Szwajcarii.
Szczegóły zaproszenia na stronach in−
ternetowych: www.pzitb.not.pl oraz
www.wec2011.org.

Krystyna Szcześniak, Koło nr 1

Na Wystawie INGENIERIA 2010 ze studentkami geotechniki Wizyta na cmentarzu założonym w 1830 r., gdzie
pochowana jest Eva Peron

Multikulturowi uczestnicy na sali obrad

Tango na ulicy Buenos Aires Polonica w Buenos
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Magazyn wysokiego składowania
w Kostrzynie nad Odrą

W województwie lubuskim, w Ko−
strzynie nad Odrą powstał jeden z naj−
większych i najnowocześniejszych
magazynów wysokiego składowania
w Polsce. Hala wraz z obiektami towa−
rzyszącymi została zbudowana w 12
miesięcy przez firmy WROBIS z grupy
Mostostal Warszawa i SSI Schafer, dla
koncernu ICT Polska produkującego
wyroby papiernicze marki FOXY. Kie−
rownikiem budowy był Marek Morka.
W skład inwestycji wchodzą hala ma−
gazynu wysokiego składowania,
przylegająca do niej hala załadunku
i budynek socjalno−techniczny, estaka−
da transportowa, budynki: kontroli do−
stępu i socjalny dla kierowców, zbior−
niki wody pożarowej wraz z budyn−
kiem pompowni oraz place manewro−
we i miejsca postojowe dla samocho−
dów ciężarowych.

Budowa była jedną z największych
inwestycji realizowanych w 2010 roku
w zachodniej Polsce. Powierzchnia
zabudowy magazynu wynosiła
12 500 m2, kubatura obiektu wynosi

ponad 450 000 m3. Magazyn będzie
obsługiwał miejscową fabrykę papieru;
ma możliwość magazynowania ponad
55 000 palet z produktami papierniczy−
mi. Materiały dostarczane są estakadą
łączącą obiekt istniejący z nowo wybu−
dowanym. Wszystkie procesy związa−
ne z produkcją, magazynowaniem
i wydawaniem towarów kontrolowane
są zdalnie.

Konstrukcja magazynu jest posado−
wiona na bezdylatacyjnej, żelbetowej
płycie fundamentowej, pod którą zosta−
ło wykonane wzmocnienie podłoża
kolumnami cementowo−gruntowymi
DSM. Ze względu na dużą powierzch−
nię wykonywanego fundamentu i wy−
stępujące w nim siły od skurczu beto−
nu została zaprojektowana specjalna
mieszanka betonowa oraz szczegóło−
wo opracowana technika wykonywa−
nia elementów, która zakładała podział
na działki robocze i określała warunki
i terminy, w jakich mogły być one be−
tonowane. Szkieletowa konstrukcja
nośna hali wykonana jest ze stalowych

elementów ocynkowanych i stanowi
jednocześnie podkonstrukcję regałów
magazynowych i przestrzeni transpor−
towych. Montaż hali prowadzony był
za pomocą natorowych żurawi wieżo−
wych. Całość zabezpieczona jest ppoż.
systemem 72 tys. tryskaczy, zasilanych
z trzech zbiorników cylindrycznych
o pojemności 10 tys. m3 każdy. Z po−
wodu krótkiego terminu realizacji i licz−
by budowanych obiektów został spo−
rządzony szczegółowy harmonogram
prac z określeniem terminów kluczo−
wych dla realizacji przedsięwzięcia –
tzw. kamieni milowych, których dotrzy−
manie gwarantowało bezkonfliktowe
wchodzenie na budowę wykonawców
kolejnych etapów robót. Założenia har−
monogramów zrealizowano i termin
zakończenia inwestycji – 1.07.2010 r.
został przez Generalnego Wykonawcę
dotrzymany.

Elżbieta Suppan
przewodnicząca Koła nr 33

Maciej Morka
Politechnika Wrocławska
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Jubileusz Sesji „Człowiek – Przyroda
– Budownictwo”, Karpacz 2010

Coroczną, trzydziestą już z kolei
sesję „Człowiek – Przyroda – Budow−
nictwo” zorganizowaliśmy tym razem
w Karpaczu, w gościnnej „Wodomie−
rzance” u pani Anny Sus, sympatyzu−
jącej z naszymi sesjami, która przyjęła
nas jak zwykle bardzo serdecznie.

Wśród 41 uczestników sesji zna−
leźli się przedstawiciele Oddziałów
z Warszawy, Białegostoku, Lublina,
Kielc, Krakowa, Gliwic, Opola, Toru−
nia i Poznania.

Pogoda nie zawsze była sprzyjają−
ca, ale po dokonaniu niewielkiej korek−
ty programu udało się go w całości zre−
alizować. Sesja to referaty, ale i wy−
cieczki tematyczne przeplatane działa−
niami towarzyszącymi.

Referat „Stara i nowa Andaluzja”
to sprawozdanie z wyprawy do Hisz−
panii naszych seniorów: kol. Lidii Ki−
sielewskiej i kol. Andrzeja Kaczmarka.
Jak zawsze Lidia zachwyciła zebra−
nych nie tylko opowieścią, ale i pięk−
nymi zdjęciami z Andaluzji, Grenady,
Kordoby, Sewilli, a nawet Gibraltaru,
rzucanych na ekran i wspólnie komen−
towanych w dniu następnym. Prezen−
tacji wizualnej dokonał także kol.
Edward Żak, wyświetlając na ekranie
film z ubiegłorocznej sesji w Bolesła−
wowie.

Kolejny, nader ciekawy referat, któ−
ry spotkał się z dużym zainteresowa−
niem uczestników, to „Zastosowanie ra−
diestezji w budownictwie”. Autor, kol.
Janusz Superson w profesjonalny spo−
sób przedstawił podstawowe pojęcia
z dziedziny radiestezji, a także wyja−
śnił, jak wykorzystać „siły natury”
w pracach projektowych i wykonaw−
czych; jak wybudować dom, żeby był

zdrowy, co to jest kamień węgielny, cie−
ki wodne, czarne punkty na drogach itp.

Nie mniej ciekawy był jego referat
na temat uchybień w stosowaniu pra−
wa budowlanego rozpatrywanych
przez Sąd Dyscyplinarny DIIB.

Cykl referatów zakończył dr inż.
Bernard Konca, zapoznając uczestni−
ków sesji z „Florą i fauną Sudetów”,
swoje wystąpienie bogato ilustrujac
zdjęciami.

Każdy z referatów wywoływał oży−
wioną dyskusję.

Podobnie jak podczas każdej sesji,
tak i tym razem odbyła się kolacja kole−
żeńska, która spełnia ważną rolę inte−
gracyjną. Wspólny stół, śpiewy i tańce
znakomicie te rolę wypełniają. Tym ra−
zem kolacja uzupełniona została o część
oficjalną. Uczestnicząca w kolacji wice−
przewodnicząca Zarządu Wrocławskie−
go Oddziału kol. Alicja Dudzik wręczy−
ła kol. Irenie Łabędzkiej medal 75−lecia
PZITB, a kol. Wiesławowi Mazurowi al−
bum z okazji jubileuszu 80−lecia.

Wycieczka autokarowa na zakoń−
czenie spotkania okazała się strzałem
w dziesiątkę, nie tylko dlatego, że po−
goda dopisywała, ale i dzięki atrakcyj−
ności zwiedzanych obiektów.
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Zaczęliśmy od zwiedzania miasta
miniatur zabytków Dolnego Śląska
w Kowarach. Miniatury pałaców, zam−
ków i kościołów wykonane w skali 1:25
usytuowane w bajkowym plenerze za−
chwyciły wszystkich. Kolekcja liczy już
32 obiekty, a wśród nich zamki Książ,
Czocha, Chojnik, pałac w Wojanowie
czy opactwo cystersów w Krzeszowie.

W Jeleniej Górze zwiedzaliśmy sta−
rówkę, kamieniczki z podcieniami,
mury obronne z XIV wieku z basztami
oraz kościół wojskowy pw. Podniesie−
nia Krzyża Świętego, w którym od 1998
roku odbywa się Międzynarodowy Fe−
stiwal Muzyki Organowej.

W Cieplicach, w pawilonie norwe−
skim obejrzeliśmy zbiory Muzeum
Przyrodniczego liczące ponad 6600
okazów ptaków, ssaków, motyli, ptasich
jaj i minerałów.

Kolega Andrzej Kaczmarek okazał
się doskonałym przewodnikiem po
zwiedzanych obiektach.

Leśny spacer pod hasłem „Wybie−
ramy króla grzybobrania” w tym roku
się nie udał z powodu deszczowej aury,
która jednak nie przeszkadzała kol.
Wandzie Zielińskiej w prowadzeniu co−
dziennej gimnastyki porannej z grupą
wiernych entuzjastów.

Tradycyjne ognisko zamieniliśmy
w biesiadę piwną pod dachem, ale
z kiełbaskami z rożna i „domowym
smalcem”. Biesiadujący przy wspólnym
stole wesoło śpiewali, opowiadali dow−
cipy i anegdoty, a prym wiedli przed−
stawiciele oddziałów z Poznania, Kielc
i Wrocławia.

Oficjalną część XXX sesji zakończy−
ło ogólne zebranie, na którym przed−
stawiciele kół seniorów składali krótkie
sprawozdania dzieląc się osiągnięcia−
mi i trudnościami w działalności swo−
ich kół. Wszyscy występujący dzięko−
wali organizatorom za zaproszenie na
tak atrakcyjną imprezę, prosząc jedno−
cześnie o jej kontynuację.

Dziękuję kol. kol. Mariannie Czu−
per, Wiktorii Kubrak, Marii Jakubskiej,
Wandzie Zielińskiej i Edwardowi Żako−
wi za przygotowanie i przeprowadze−
nie sesji. Pragnę podkreślić, że wydat−
na pomoc Zarządu Oddziału pozwala
naszemu Kołu organizować, popular−
ne wśród inżynierów−seniorów z całe−
go kraju, nasze sesje „Człowiek – Przy−
roda – Budownictwo”.

Wiesław Mazur
przewodniczący Koła Seniorów
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Budowlańcy cały rok pracują z peł−
nym oddaniem, by w końcu września
świętować swój dzień, zbierać gratula−
cje i pochwały, a także spotkać się

w gronie pracowników firm budowla−
nych, przyjaciół i towarzyszy pracy,
wypić kufel piwa i potańczyć. Taką oka−
zję stwarza Zarząd Koła nr 28 swoim
członkom i sympatykom, organizując
Warsztaty Budowlane na przełomie lata
i jesieni. W tym roku odbyły się one
równocześnie z Jubileuszem Kola
w dniach 1−3 października w Głucho−
łazach, zaprzyjaźnionej, malowniczej

miejscowości w Górach Opawskich.
Nasze Koło to nie tylko formalna lista
osób powiązanych zawodowo w ra−
mach jednej branży, ale przede wszyst−
kim naprawdę zgrana grupa znających
się od lat przyjaciół i trzeba było wi−
dzieć te serdeczne powitania przy au−
tokarze i radość z ponownego spotka−
nia, żeby nie mieć co do tego wątpli−
wości (fot. 3). Rozmowom i wspomnie−
niom koleżeńskim w trakcie biesiady
piwnej oraz tańcom w takt mechanicz−
nej muzyki nie było końca. W sobotę
w sali konferencyjnej spotkaliśmy się
z przedstawicielami zaproszonych firm
budowlanych, które sponsorowały na−
sze Warsztaty i przygotowały interesu−
jące wykłady. Prezentacje przeprowa−
dzili przedstawiciele czterech firm:

1. RUUKKI Polska Sp. z o.o. – spe−
cjalizująca się w konstrukcjach stalo−
wych. Panowie Krystian Wyskiel i Adam
Myśliwiec zapoznali zgromadzonych
z 50−letnią historią firmy, zakresem
działalności, aktualnie podejmowany−
mi zadaniami oraz zamierzeniami na
przyszłość. Podsumowaniem wykładu
był szybki test dla słuchaczy firmowa−
ny nagrodami.

2. ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. –
Pan Grzegorz Plizga przedstawił szcze−
gółową problematykę izolacji termicz−
nych w aspekcie nowych norm unij−
nych oraz omówił zasady wykonywa−
nia charakterystyki energetycznej bu−
dynku w projekcie budowlanym.

Warsztaty Budowlane i Jubileusz Koła nr 28
3. SOLBET – polska firma specjali−

zująca się w produkcji lekkich materia−
łów budowlanych, w tym w technolo−
gii budowania z wykorzystaniem beto−
nu komórkowego. Pan Tomasz Rybar−
czyk w ciekawy i interesujący sposób
zapoznał zebranych z technologią bu−
dowania z wykorzystaniem betonu ko−
mórkowego, a na zakończenie obdaro−
wał słuchaczy firmowymi gadżetami,
które pozostały miłą pamiątką ze spo−
tkania.

4. NEMETSCHEK FRILO – znana na
świecie firma zajmująca się oprogramo−
waniem komputerowym. Panowie Jan
Skrzypczyk i Henryk Golonka wprowa−
dzili nas w tajniki technik komputero−
wych, pokazali, co potrafi komputer,
jeśli potrafimy go wykorzystać i poka−
zali możliwości nabycia tych wspania−
łych udogodnień warsztatu dzisiejsze−
go projektanta.

Wykłady były ciekawe, rozszerza−
jące horyzonty wiedzy i mimo że za−
wodowe kontakty z tymi firmami nie są
dla nas nowością, z zainteresowaniem
zapoznawaliśmy się z przedstawianymi
rozwiązaniami, które są przez produ−
centów systematycznie udoskonalane.
Otrzymaliśmy szczegółowe materiały
w formie katalogów i płyt CD.

Na godziny popołudniowe organi−
zatorzy przewidzieli uroczyste obcho−
dy 50−lecia istnienia koła. Tak więc
w uroczystej atmosferze zebraliśmy się
w przygotowanej sali, przewodnicząca

1

2

3
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powitała zebranych, przedstawiła w za−
rysie historię i wieloletnią działalność
członków „wojskowego” koła, upamięt−
nioną 3−tomowymi opasłymi kronika−
mi, które wzbudziły zainteresowanie
i wywołały wzruszenia (fot. 4). Wspo−
minaliśmy tych kolegów, którzy odeszli
i tych, którzy swą pracą i zaangażowa−
niem na stałe zapisali się w historii na−
szego koła. Przedstawiciele Oddziału
Wrocławskiego, w osobach przewodni−
czącego Tadeusz Nawracaja i zastęp−
cy Alicji Dudzik, w uznaniu za aktyw−
ność, osiągnięcia, tradycję i wieloletnie
zaangażowanie członków koła wyróż−
nili nasze koło wręczając na ręce prze−
wodniczącej piękną, okolicznościową
statuetkę (fot. 2), nagrody książkowe
oraz wspaniały bukiet róż wraz z po−
dziękowaniami i gratulacjami. Uroczy−
stość uświetnił ogromny tort, przygoto−
wany specjalnie na nasz jubileusz,
a udekorowany ciekawymi akcentami
budowlanymi, tj. kielnią i fragmentem
muru z nietynkowanej cegły (fot. 1). Ca−
łość wyglądała tak fascynująco, że żal
było go pokroić. Mimo to koleżanki
dzielnie zabrały się do porcjowania i ta−
lerzyki z pokaźnymi porcjami lądowa−
ły w dłoniach zebranych. Miłym akcen−
tem obchodów było także sprezentowa−
nie każdemu z obecnych okazjonalnej
koszulki z nadrukiem jubileuszu 50−le−
cia istnienia i aktywności naszego koła.
Niespodziankę przygotowała firma
AERECO, a jej przedstawiciel był go−
ściem na naszej uroczystości, która zo−
stała uwieczniona na zdjęciach, a tak−
że wpisami do kroniki, prowadzonej
z dużym zaangażowaniem przez kol.
Sławka Zagórskiego. A potem były
wspomnienia, wspomnienia, wspo−
mnienia.

W niedzielę mieliśmy chwilę czasu
na spacer po pięknej okolicy, a potem
zgodnie z programem zamówiony se−
ans w grocie solnej, ku pokrzepieniu
ducha i regeneracji ciała zmęczonego
trudami mijającego weekendu. Potem
jak zawsze smaczny domowy obiadek
i powrót do domu. Opuszczaliśmy go−
ścinne progi ośrodka z nadzieją, że tu
jeszcze wrócimy.

Maria Leśniak−Rotter
Przewodnicząca Koła nr 28

Tym razem plenerowe tylko z nazwy. Spotkaliśmy się w czerwcowe popo−
łudnie w Chacie Polskiej, przy dębowych stołach, aby wysłuchać prelekcji
zaproszonych firm, które miały nas raczyć nowościami i prezentować indywi−
dualne rozwiązania w budownictwie.

Firma JACOB Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zaprezentowała techno−
logię zewnętrznego docieplania ścian INFATEC, przy użyciu cegły klinkiero−
wej, wykorzystywaną w renowacji zabytków. Ten profesjonalnie przygotowa−
ny wykład wzbogacony był ilustracjami, filmami wideo i prezentacją prak−
tyczną. Gościem naszego spotkania była również firma EKO−PLUS, której dy−
rektor, Pan Łukasz Bomba przedstawił teoretyczny i praktyczny pokaz syste−
mu izolacji natryskowych. Bardzo interesujące rozwiązanie rodem z Ameryki
wzbudziło duże zainteresowanie naszych kolegów. W spotkaniu uczestniczy−
li gościnnie przedstawiciele renomowanej firmy klimatyzacyjnej na czele z wła−
ścicielem, Panem Rafałem Błotnym.

Po cyklu prezentacji uczestnicy spotkania i zaproszeni goście zasiedli do
koleżeńskiej kolacji z menu w stylu staropolskim, z zastawionymi kredensa−
mi, gawędzili, wymieniali poglądy ze sponsorami, ścierali się w dyskusjach,
a czasem i podskakiwali w takt muzyki.

Pożegnaliśmy się z życzeniami do zobaczenia się na Warsztatach Budow−
lanych w równie gościnnych progach jak Chata Polska.

Maria Leśniak Rotter
Przewodnicząca Koła nr 28

Spotkanie Plenerowe Koła nr 28

4



strona 14

14 •••

Zgodnie z dotychczasową tradycją
Zarząd Koła PZITB nr 33 WROBIS S.A.
zaprosił członków koła na spotkanie
świąteczno−integracyjne w jednym
z piękniejszych miejsc na wrocławskim
Rynku. W spotkaniu udział wzięło oko−
ło 40 osób, w tym prezes Zarządu Ta−
deusz Chodorowski, dyr. ds. ekono−
micznych Danuta Rabeda, dyr. ds. mar−
ketingu Tomasz Wajdzik oraz dyr. tech−
niczny Mariusz Maruszak.

Przewodnicząca Koła nr 33 Elżbie−
ta Suppan przywitała wszystkich zebra−
nych w odświętnej sali Karczmy Lwow−
skiej, a w szczególności zaproszonych
gości: przedstawicielkę Prezydium OW
PZITB, równocześnie wiceprezes WR
FSNT NOT, kol. Krystynę Szcześniak
oraz przedstawicieli zarządu firmy
WROBIS S.A. Kol. K. Szcześniak dzię−
kując za zaproszenie, jednocześnie
podzieliła się uwagami dotyczącymi
kształcenia inżynierów nie tylko bu−
downictwa w kontekście Światowego
Kongresu Inżynierów Ingeneria 2010.
Kongres, który zgromadził ponad 4 tys.
uczestników z całego świata, odbywał
się pod hasłem „Technologia, innowa−
cja i produkcja dla zrównoważonego
rozwoju”, a jego uczestnicy między in−
nymi z troską zajmowali się problema−
tyką kształcenia podstawowych, śred−
nich i wyższych kadr technicznych.
Przedstawiając jedno z ostatnich wy−
dawnictw WR FSNT NOT pt. „Etyka
inżynierska”, kol. K. Szcześniak złoży−
ła najlepsze życzenia zebranym, aby
w swojej pracy harmonijnie godzili
działania pragmatyczne z etyką oraz
dynamiki i skuteczności w działaniach
zawodowych i stowarzyszeniowych.

Prezes Zarządu Tadeusz Chodorow−
ski z dumą, ale i z troską, po omówie−
niu osiągnięć minionego roku, wskazy−
wał na konieczność uzupełnień portfe−
la zamówień w roku nadchodzącym.
Mobilność pracowników firmy, budo−
wy na terenie kraju, w tym w Szczeci−
nie, wymagają zwiększonej mobiliza−
cji i mobilności, co również zauważa−
ne i doceniane jest przez Zarząd. Pre−
zes T. Chodorowski poruszył też pro−
blem średniej kadry technicznej,
problem średniego szkolnictwa tech−

Spotkanie Koła
PZITB nr 33
WROBIS S.A.

Jeszcze o Dniach Budowlanych
W dniu 4.09.2010 roku Koło nr 45

ze Lwówka Śląskiego, zgodnie z kilku−
letnią tradycją zorganizowało „Dzień
Budowlańca”. Po zebraniu się w hotelu
„Piast” we Lwówku Śląskim i wypiciu
kawy uczestnicy udali się do miejsco−
wości Radomiłowice. Podczas spotkania
seniorzy – założyciele naszego koła Cze−
sław Wierzbicki i Augustyn Krzyżanow−
ski uhonorowani zostali srebrnymi od−
znakami NOT. Wręczenia odznak do−
konali Przewodniczący Oddziału, kol.
Tadeusz Nawracaj i Wiceprzewodniczą−

ca, kol. Alicja Dudzik. Po interesującym
szkoleniu, przeprowadzonym przez
przedstawicieli firmy MC−Bauchemie,
przy pieczonym „świniaczku” (i nie tyl−
ko) rozpoczęła się integracyjna biesia−
da koleżeńska. W imprezie udział wzięli
przedstawiciele władz miasta Lwówek
Śl., starostwa lwóweckiego w osobie
Pana Starosty Lwóweckiego, Powiatowe−
go Nadzoru Budowlanego, Prezydium
Zarządu Oddziału Wrocławskiego
PZITB oraz członkowie zaprzyjaźnio−
nych Kół nr 4 z Oleśnicy; nr 28 z Wro−
cławia i nr 46 z Jeleniej Góry. Atmosfe−
ra, wrażenia i pogoda wspaniałe (spotka−
nie zakończono we wczesnych godzi−
nach rannych), niech żałują ci, którzy
nie mogli być obecni. Na zakończenie
wszyscy uczestnicy życzyli sobie spo−
tkania za rok.

Jerzy Zatylny

W grudniu 2010 wizytując Ecol Cen−
trale i Polytech’Lille uczestniczyłam
również w Dniach Budowlanych,
w śniegu i wichurze na budowie stadio−
nu w Ville Neuve d’Ascq. (fot.)

K.Sz.
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nicznego. W dalszym ciągu budownic−
two cierpi na brak szkół zawodowych,
które powinny dostarczać wyuczonych
fachowców budowlanych. Brak tych
fachowców stanowi problem nie tylko
firmy WROBIS, ale także innych firm
w całej Polsce. Branża nie tylko budow−
lana cierpi na brak wykwalifikowanych
rzemieślników i techników, których nie
zastąpią inżynierowie! Prezes w swoim
wystąpieniu podkreślił ważną rolę bez−
pieczeństwa i higieny pracy na placu
budowy. Na zakończenie przedstawił
zebranym nowe kontrakty inwestycyj−
ne, które w najbliższym okresie powięk−
szą portfel inwestycyjny Spółki oraz
prognozę pozyskiwania nowych inwe−
stycji na następny rok.

Spotkanie było też okazją do podzię−
kowania przechodzącemu na emerytu−
rę kol. Andrzejowi Koniecznemu za
dotychczasową pracę w Kole PZITB,
którego przewodniczącym był przez
kilka kadencji. Wręczając pamiątkowy
album kol. Andrzejowi przewodniczą−
ca wyraziła nadzieję, że będzie on na−
dal, równie jak dotychczas, aktywnym
członkiem Koła.

Jak zwykle na takich spotkaniach
kadra techniczna Spółki, która przyby−
ła zarówno z budów wrocławskich, jak
i z terenów Dolnego Śląska i Zachod−
nio−Pomorskiego, dzieliła się informa−
cjami zawodowymi oraz wymieniała
poglądy na tematy związane z doświad−
czeniem zawodowym oraz z działalno−
ścią stowarzyszeniową. Dyskusje i uwa−
gi uczestnicy spotkania wymieniali przy
suto świątecznie−wigilijnie zastawio−
nych stołach, w miłej i serdecznej at−
mosferze przeglądając publikację na
temat etyki zawodowej inżynierów.
Spotkanie integracyjne zakończyć moż−
na było spacerem po jarmarku świą−
tecznym odbywającym się na wrocław−
skim Rynku, który wyglądał piękniej niż
niejedna europejska metropolia

Elżbieta Suppan
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W dniu 15 listopada 2010 w sali
115 gmachu NOT odbył się wieczór
wspominkowy poświecony kolegom –
członkom naszego Oddziału, którzy
odeszli od nas na zawsze. Wspomina−
liśmy Kolegów:

Wincentego Winniczka z Koła Se−
niorów nr 3; zmarł w listopadzie 2009 r.

Stanisława Klina z Koła nr 9; zmarł
26.11.2009 r.

Stanisława Moszakowskiego z Koła
Seniorów nr 13; zmarł 17.03.2010 r.

Jana Suwalskiego z Koła nr 1; zmarł
27.07.2010 r.

oraz Koleżankę Krystynę Tomczuk
z Koła nr 26; zmarła 03.10.2010 r.

W spotkaniu uczestniczyli członko−
wie rodzin zmarłych, przyjaciele, kole−
dzy i znajomi oraz przedstawiciele Za−
rządu Oddziału: przewodniczący Tade−
usz Nawracaj, wiceprzewodnicząca Ali−
cja Dudzik i sekretarz Jerzy Gałązka.

Wśród zaproszonych członków ro−
dzin obecni byli: synowie kol. Wincen−
tego Winniczka – Adam i Aleksander
z żoną Urszulą, syn kol. Stanisława Kli−
na – Jacek, żona kol. Stanisława Mo−
szakowskiego – Elżbieta z synami Ra−
fałem i Sławomirem oraz siostry kol.
Krystyny Tomczuk – Grażyna Kopy−
dłowska i Janina Borkowska.

Kol. Tadeusz Nawracaj poinformo−
wał o nagłej i niespodziewanej śmierci
kol. Bronisława Wośka, zasłużonego
dla Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa, Naczelnej
Organizacji Technicznej i Izby Inżynie−
rów Budownictwa, który zmarł 10 listo−

pada br., i poprosił o uczczenie pamię−
ci zmarłego minutą ciszy. Zebrani po−
wstali i oddali cześć Jego pamięci. Prze−
wodnicząca Komisji Historii kol. Ma−
rianna Czuper poprowadziła spotkanie
poświęcone wspomnieniom o ww. ko−
legach, które rozpoczęto od uczczenia
ich pamięci minutą ciszy.

Zgodnie z przyjętym zwyczajem
kol. Marianna Czuper przedstawiła bio−

grafie Kolegów Wincentego Winnicz−
ka, Stanisława Klina, Stanisława Mosza−
kowskiego i Koleżanki Krystyny Tom−
czuk. Biografię prof. Jana Suwalskiego
przedstawił przewodniczący Tadeusz
Nawracaj. Biografie zostały uzupełnio−
ne o wspomnienia członków rodzin
i przyjaciół.

Kol. Wincentego Winniczka zapa−
miętano jako człowieka bardzo skrom−
nego, pracowitego i życzliwego lu−
dziom. Był cenionym rzeczoznawcą
majątkowym. Wykonał bardzo dużo
ekspertyz, które są chętnie wykorzy−
stywane przez młodych adeptów bu−
downictwa.

Wieczór wspominkowy
Kol. Stanisław Klin jako dydaktyk był

kontaktowy i otwarty dla studentów.
Pod Jego wpływem wielu z nich wyko−
nuje ten zawód z pasją. Kochał mówić,
a mówił „kwieciście”. Posługiwał się
piękną polszczyzną. Był bardzo praco−
wity. Wyznaczał sobie cele i realizował
je. Był człowiekiem wielkiej kultury.

Kol. Stanisław Moszakowski wyróż−
niał się pracowitością i wielkim zaan−

gażowaniem w pracy zawodowej i spo−
łecznej. Był kompetentny, zarówno jako
inżynier jak i wojskowy. Był wspania−
łym pomysłodawcą i organizatorem
pomocy koleżeńskiej w Oddziale. To
on stworzył Oddziałową Komisję Po−
mocy Koleżeńskiej, której przewodni−
czył 10 lat. Szybko reagował, gdy trze−
ba było udzielić pomocy potrzebują−
cym.

Kol. Jan Suwalski zapisał się w na−
szej pamięci tym, że Jego ekspertyzy
były nie do podważenia. Będąc na eme−
ryturze nadal był czynny zawodowo.
Lubił jeździć i zwiedzać ciekawe obiek−
ty. Był na bieżąco z „nowinkami” tech−
nicznymi. Dzielił się swoją wiedzą i do−
świadczeniem, ale też korzystał z rad
młodszych kolegów.

Kol. Krystyna Tomczuk pozostanie
w pamięci jako osoba pogodna, towa−
rzyska i koleżeńska.

Członkowie rodzin zmarłych ciepło
i serdecznie wspominali swoich bli−
skich. Podziękowali za zaproszenie
i wyrazili słowa uznania za organiza−
cję wieczoru wspominkowego.

Nastrój wieczoru spędzonego przy
zapalonych świecach był uroczysty,
pełen powagi i serdeczności. Dla upa−
miętnienia tego wieczoru uczestnicy
spotkania wpisali się do Kroniki Od−
działu.

Spotkanie zorganizowała Komisja
Historii.

Wiktoria Kubrak

16 •••
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W dniu 4 października 2010
roku niespodziewanie odeszła
od nas, mając zaledwie 56 lat,
koleżanka Krystyna Tomczuk.
Krysia urodziła się 18 lutego
1954 roku w Pile. Uczęszczała
do Technikum Budowlanego we
Wrocławiu, które ukończyła
w 1992 roku. Doświadczenie
zawodowe zdobyła będąc maj−
strem budowlanym w Jednostce
Wojskowej Nr 1465 we Wrocła−
wiu oraz Zarządzie Gospodarki

Komunalnej Wrocław Śródmieście, po czym rozpoczęła pra−
cę jako inspektor nadzoru ZGK, a po jego likwidacji w Pry−

„Panie Bronku, co tam w Prawie Budow−
lanym” – na to pytanie nie otrzymamy już
odpowiedzi od Kolegi Bronisława Wośka, któ−
ry po nagłej i krótkiej chorobie zmarł 10 li−
stopada 2010 roku.

Kol. Bronisław Wosiek – członek PZITB od
1963 roku – był z nami zawsze, był wszędzie
tam gdzie PZITB zabierało głos w sprawie in−
żynierów budownictwa, w sprawie prawa bu−
dowlanego, w sprawie problemów budownic−
twa. Kolega Bronisław był absolwentem Poli−
techniki Wrocławskiej, zasłużonym działa−
czem naszego stowarzyszenia, posiadającym
najwyższe stowarzyszeniowe odznaczenie –
Honorową Złotą Odznakę z diamentem.

W PZITB pełnił wiele funkcji – tworzył Międzyzakłado−
wy Klub Techniki i Racjonalizacji Budownictwa, był człon−
kiem Zarządu Oddziału podczas dziesięciu kadencji, a przez
dwie kadencje pełnił funkcję sekretarza Oddziału Wrocław−
skiego PZITB. Był sekretarzem Głównej Komisji Rewizyjnej
Zarządu Głównego PZITB w Warszawie.

Walczył przez 10 lat o powołanie samorządu zawodo−
wego w Budownictwie. Współtworzył statut Krajowej Izby
Inżynierów Budownictwa, opracował książkę praktyk zawo−
dowych do uprawnień budowlanych, obowiązującą w Izbie
Inżynierów Budownictwa.

Był członkiem Krajowej Komisji Kwalifikacji Zawodo−
wych oraz podczas dwóch pierwszych kadencji pełnił funk−
cję przewodniczącego Komisji Kwalifikacji Zawodowych
DOIIB. Za działalność społeczną w strukturach NOT, Sto−
warzyszeniu Mykologów, Inspekcji Pracy – w zakresie BHP,
reprezentowanie PZITB w komisjach sejmowych otrzymał
prestiżową nagrodę Oddziału Wrocławskiego PZITB – im.
Profesora Ludomira Suwalskiego oraz tytuł Zasłużonego dla
Wrocławskiej Rady FSNT NOT.

Drogi Kolego Bronku, Twoja obecność na naszych sto−
warzyszeniowych spotkaniach, Twój głos, zaangażowanie
w sprawy budownictwa, a w szczególności w Prawo Budow−
lane – żywiły w nas przekonanie, że będziesz z nami za−
wsze. Miałeś dla nas zawsze czas, czy to na wykład czy na
dyskusję, czy też chwilę wspomnień zawodowych, byłeś

wszędzie tam, gdzie mogłeś przekazać swo−
je doświadczenie, czy też prowadzić pole−
mikę związaną z prawem budowlanym. Two−
je zaangażowanie na rzecz środowiska mo−
gło być tak wielkie zapewne kosztem rodzi−
ny. Bo ileż to razy opuszczałeś ukochany las,
dom, dzieci, by oddać się słusznej zawodo−
wej sprawie. W imieniu nas – członków
PZITB, z którymi byłeś związany – podzięko−
wania za wyrozumiałość, za zgodę na dzie−
lenie się Tobą, Bronku, kieruję na ręce Two−
jej Żony Barbary oraz Twoich Córek.

Kolego Bronisławie – pozostaniesz na za−
wsze dla nas mistrzem – punktualności, rze−
telności, pracowitości i umiejętności posługi−

wania się przepisami prawnymi w budownictwie.
To na pytanie – Panie Bronku, co tam nowego w prawie

budowlanym – podejmowałeś natychmiast wezwanie – by−
łeś gotowy do wykładu, dyskusji na temat każdej znanej Ci
poprawki w prawie budowlanym. Dotrzymywałeś zawsze
słowa – wtedy kiedy namówiliśmy Cię do napisania historii
75 lat PZITB, wtedy kiedy prosiliśmy Cię o godziny wykła−
dowe nie tylko tu we Wrocławiu, ale również w Katowicach,
Krakowie czy w innych regionach kraju.

Ale dziś Bronku, mam do Ciebie żal – przecież umówili−
śmy się na Twoje Jubileuszowe spotkanie – przesunięte
z sierpnia, września i ustalone na 13 grudnia 2010 roku. Bro−
niłeś się, nie chciałeś wygłoszania laudacji, bałeś się, że to
my, towarzysze zawodowi, będziemy mówić o Twoich za−
sługach, a ja obiecałem Ci, że będzie to wesoły Jubileusz
Twoich 75. urodzin.

To jeszcze we środę październikową umówiliśmy się na
wykłady z BHP, i co…

Żegnamy Cię, Drogi Bronku, przyjmij wyrazy najgłęb−
szego szacunku i uznania – pozostaniesz w PZITB, w naszych
sercach na zawsze, choć pozostawiasz lęk, kto nam o pra−
wie budowlanym snuć będzie inżynierskie opowieści.

Co nowego w Prawie Budowlanym, Panie Bronku – py−
tanie to pozostaje dzisiaj już bez Twojej odpowiedzi…

Tadeusz Nawracaj
przewodniczący Oddziału Wrocławskiego PZITB

Odeszli od nas

watnym Zarządzie Mieszkaniami. Znajomość prawa budow−
lanego, programów komputerowych, kosztorysowania i tech−
nologii sprawiała, że jej fachowość była oceniania bardzo
wysoko. Do Polskiego Związku Inżynierów i Techników Bu−
downictwa wstąpiła 29.01.2001 roku. Działała w Kole Nr
26 przy Dzielnicowym Zarządzie Budownictwa Mieszkania−
mi, obecnie PZM „Atena”. Koleżanka Krysia kochała muzy−
kę, przyrodę, była też pasjonatką czytania. Podczas sesji
„Człowiek – Przyroda – Budownictwo” została królową grzy−
bobrania. Była dobrym człowiekiem, otwartym i życzliwym
dla wszystkich, uczynną, obowiązkową i przyjacielską ko−
leżanką. Odejście Krysi nie tylko napełnia nas smutkiem, ale
rodzi pytanie: dlaczego tak szybko?

Cześć Jej pamięci!
Alicja Dudzik
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We Wrocławiu odkryto do tej pory
relikty trzech obiektów o charakterze
zamków obronnych. Najstarszy z nich
położony był na wyspie zwanej Ostro−
wem Tumskim. Dwa pozostałe ulokowa−
ne były na lewym brzegu Odry. Pierw−
szy z nich, zwany lewobrzeżnym lub ce−
sarskim, z XIII wieku, znajdował się

w miejscu późniejszego kościoła i kole−
gium jezuickiego, obecnie stanowiących
budynek główny Uniwersytetu Wro−
cławskiego. Drugi natomiast, nigdy nie−
ukończony, z drugiej połowy XIII wie−
ku, usytuowany był w miejscu powsta−
łego u schyłku średniowiecza arsenału.
Jego relikty zachowały się w zachodnim
narożu dawnych obwarowań Starego
Miasta przy ulicy Cieszyńskiego.

Ostrów Tumski (dziś – najstarsza,
zabytkowa dzielnica Wrocławia; niem.
Dominsel) powstał na obszarze dogod−

nych przepraw, gdyż Odra między uj−
ściem rzek Oławy na południu, Ślęzy
i Widawy na północy – rozgałęziając
się na liczne zwężające się odnogi
utworzyła tu mniejsze i większe wyspy
(„ostrowy”).

Wykopaliska archeologiczne po−
zwoliły ustalić, że Ostrów Tumski naj−
wcześniej zamieszkany był w okolicy
od kościółka św. Marcina do kościoła
św. Krzyża. Pierwszy drewniany kośció−
łek św. Marcina w XI w. pełnić miał rolę
książęcej kaplicy. Otaczał ją system
warownych umocnień. W sposób natu−
ralny broniła go Odra, która jednocze−
śnie stanowiła drogę komunikacyjną
i dostarczała jego mieszkańcom poży−
wienia. Ostrów Tumski liczył w tym
czasie ok. 1500 mieszkańców.

Pod koniec IX lub na początku X
wieku na północno−wschodnim krańcu
wyspy pomiędzy odnogami Odry po−
wstał drewniano−ziemny gród. W nie−
długim czasie, bo już prawdopodobnie
w drugiej połowie X wieku, w części
północno−zachodniej powstał drugi
gród. Szybki rozwój tego drugiego spo−
wodował przejęcie przez niego roli
głównego ośrodka osadniczego wyspy.

Stanowiący siedzibę pierwszych
Piastów gród na Ostrowie Tumskim za−
łożony został prawdopodobnie w X stu−
leciu. Zbudowana z drewna i otoczona
drewniano−ziemnym wałem konstruk−

Ostrów Tumski we Wrocławiu
cja nie posiadała początkowo elemen−
tów murowanych, a pierwszym wznie−
sionym z trwałego budulca gmachem
była kaplica pod wezwaniem św. Mar−
cina. Powstała ona przypuszczalnie na
początku XI wieku i należała wówczas
do opactwa na Ołbinie. Wschodnia
część wyspy już wtedy należała do bi−
skupa wrocławskiego, na początku XI
wieku zbudowano pierwszą katedrę,
która zastąpiła znajdujący się tam wcze−
śniej niewielki kościół.

Na przełomie X i XI wieku stary gród
wyburzono, a teren który uprzednio zaj−
mował, przeznaczono na podgrodzie
rozrastającego się nowego grodu. Tak
powstał spory, dwuczłonowy gród zało−
żony na planie koła, z podgrodziem
umieszczonym po stronie wschodniej.
Gród otoczony był wałem o konstrukcji
przekładkowej, w której skład wchodziły
grube, dębowe, łupane bale oraz ziemia.
Gród ten w owym czasie stanowił sie−
dzibę pierwszych Piastów. Po roku 1000
w obrębie podgrodzia wzniesiona zosta−
ła pierwsza budowla murowana. Była
nią kaplica pod wezwaniem św. Marci−
na, powstała z inicjatywy opactwa be−
nedyktynów na Ołbinie.

Nie później jak w drugiej połowie
XI wieku powstała pierwsza murowa−
na, rezydencjonalna siedziba księcia.
W połowie XII wieku gród został zdo−
byty i częściowo zniszczony przez po−
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Dzięki odpowiedniemu położeniu
na wyspie, sprzyjającemu obronie za−
mek oparł się najazdowi Mongołów
w roku 1241, podczas gdy cała lewo−
brzeżna zabudowa Wrocławia zosta−
ła spalona.

Po śmierci księcia Henryka II Poboż−
nego panami na zamku byli: przez krót−
ki okres jego żona Anna, a następnie jej
syn Bolesław Rogatka. Ten po sześciu
latach, w roku 1248 przekazał zamek
bratu – Henrykowi III Białemu. Henryk
dokończył budowę kaplicy relikwiarzo−
wej oraz był inicjatorem przebudowy
całego założenia w stylu gotyckim.
W jej wyniku zniwelowano stare umoc−
nienia drewniano−ziemne, a na ich

miejscu wzniesiono ceglane mury opar−
te na filarowych fundamentach. Głów−
ną bramę wjazdową zlokalizowano
w prostym odcinku muru obwodowe−
go po stronie wschodniej założenia.
Całe założenie przyjęło nieregularny
kształt, zaokrąglony od zachodu, a za−
mknięty prostym odcinkiem muru po
stronie przeciwległej. W wyniku prze−
budowy fortyfikacji zlikwidowano za−
budowę znajdującą się na zewnątrz
murów obwodowych, a zabudowę we−
wnętrzną częściowo zmieniono.

Dalsza przebudowa i rozbudowa
zamku miała miejsce w latach 1270−
−1290. Jej inicjatorem był kolejny wła−
ściciel – Henryk IV Prawy (Probus).

wracającego z wygnania wnuka Bole−
sława Krzywoustego – księcia Bolesła−
wa Wysokiego, który po dwukrotnej
ucieczce z odzyskanej dzielnicy i usta−
bilizowaniu się sytuacji politycznej na
Śląsku wybrał to miejsce na swoją nową
siedzibę. Prawdopodobnie po tym wy−
darzeniu, tj. po roku 1166 rozpoczęto
stopniowe zastępowanie starej zabudo−
wy drewnianej nowszą, murowaną.
W czasie od końca XII do połowy XIII
wieku utworzono nową romańską re−
zydencję, gdzie w obrębie drewniano−
ziemnych wałów stanęły reprezentacyj−
ne budynki murowane. W latach 1163−
−1201 wzniesiono przy udziale warsz−
tatu cysterskiego z Lubiąża romański
pałac książęcy założony na planie kwa−
dratu z przylegającą od wschodu
osiemnastoboczną kaplicą – zwaną
„dworską kaplicą romańską” oraz za−
budowania opactwa założone na pla−
nie wydłużonego prostokąta i usytu−
owane obok wcześniej już istniejącej
kaplicy św. Marcina.

Na początku XIII wieku wzniesiono
kolejne murowane budynki pełniące
funkcje gospodarcze, lokując w nich
kuchnię, łaźnię i wolno stojący piec.
W latach 1230−1250 z inicjatywy Hen−
ryka II Pobożnego wzniesiono kolejną,
późnoromańską kaplicę – zwaną „reli−
kwiarzową kaplicą romańską”, pod
domniemanym wezwaniem św. Krzy−
ża, założoną na planie centralnym
z trzema narożami wykończonymi ap−
sydami, a w czwartym umieszczono
prezbiterium.

••• 19
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W jej wyniku doszło do częściowego
wyburzenia starych budowli romań−
skich, między innymi dworskiej kapli−
cy romańskiej. Rozbudowano stary pa−
łac książęcy, tworząc reprezentacyjną
budowlę. Na miejscu kaplicy romań−
skiej wzniesiono trzykondygnacyjną
kaplicę gotycką o porównywalnej ar−
chitekturze. Rozbudowany pałac ksią−
żęcy połączono w jeden ciąg z nową
kaplicą gotycką i przebudowanymi za−
budowaniami opactwa premonstraten−
sów. Powstała w ten sposób budowla
o nieregularnym kształcie miała 50
metrów długości i 14 metrów szeroko−
ści. W części centralnej budowli znaj−

dowało się ośmioboczne rozszerzenie
o średnicy przekraczającej 20 metrów
(kaplica).

W południowej części założenia,
nieopodal muru obwodowego wzniesio−
no nową, grobowo−klasztorną kaplicę
gotycką, założoną na planie ośmioboku
z wydłużonym prezbiterium, otoczoną
długimi i szerokimi przyporami. Kapli−
ca była trzykondygnacyjna, z częściowo
zagłębionym przyziemiem oraz wej−
ściem umieszczonym od strony północ−
nej. Wąskie i kręte schody łączące po−
szczególne kondygnacje umieszczono
w dwóch najgrubszych przyporach fron−
towych. Na wschód od kaplicy, w połu−

dniowo−wschodnim narożu znajdowa−
ły się zabudowania nieukończonego
klasztoru Cysterek.

Pod koniec XIII wieku nastąpiła dal−
sza rozbudowa grodu, który stał się zam−
kiem w ten sposób, że w miejsce splan−
towanego wału wzniesiono mur obron−
ny, posiadający co najmniej dwie wie−
że. Osiemnastoboczną kaplicę zastąpio−
no nową, ośmioboczną aulą, a w
południowej części rozpoczęto budowę
dwu− lub trójkondygnacyjnej kaplicy
grobowej pod wezwaniem NMP (obec−
ny kościół św. Marcina). Niedługo po
śmierci Henryka IV Probusa zamek stra−
cił swoją pozycję głównej siedziby ksią−
żęcej, a kolejni władcy: Henryk V Brzu−
chaty, Bolko I Surowy oraz Henryk VI
Dobry częściej korzystali z rezydencji na
lewym brzegu Odry. Ostatni wystawio−
ny tutaj dokument pochodzi z 1311 roku
(następnie obiekt wzmiankowany jest
jeszcze w roku 1376 – w związku z po−
bytem w nim nuncjusza papieskiego –
z określeniem in antiquo castro, czyli
„w starym zamku”).

W roku 1315 cały Ostrów Tumski
sprzedany został władzom kościelnym
i od tego czasu jurysdykcja świecka
przestała na wyspie obowiązywać,
z czego nierzadko korzystali ci, którzy
naruszyli prawo świeckie na terenie
Wrocławia. Przejawem swoistych praw
obowiązujących na Ostrowie Tumskim
był obowiązek zdejmowania nakrycia
głowy już przy wejściu na most Tumski
(obecny, żelazny, stoi na miejscu śre−
dniowiecznego, drewnianego), gdzie
stał słup graniczny małego „państwa
kościelnego”. Obowiązek ten dotyczył
również głów koronowanych.

W 1382 król czeski Wacław IV wy−
sunął pomysł budowy na Ostrowie no−
wego zamku królewskiego o dwóch
wieżach, z grubymi murami i fosą. Pro−
jekt upadł, a Ostrów Tumski stał się od−
tąd ośrodkiem władzy biskupiej, gdzie
warownia służyła jedynie za siedzibę
dla kleru kolegiackiego. Niepotrzebny
nikomu zamek zburzono ostatecznie
na przełomie XV i XVI wieku. W aktu−
alnym ukształtowaniu Ostrowa obiekt
znajdował się po obu stronach obec−
nej ulicy św. Marcina (przebitej w poł.
XIX w.), nieco na zachód od kościoła
św. Krzyża.

Ostrów Tumski, poza prowadzącym
na Wyspę Piaskową mostem Tumskim,
miał połączenie z prawym brzegiem
Odry poprzez most Za Katedrą (przez
jakiś czas zwodzony), w miejscu obec−
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Ciekawostki

• Przez 306 lat Ostrów Tumski da−
wał schronienie przestępcom – na
jego terenie sąd miejski nie mógł ści−
gać przestępców. Każdy, kto złamał
prawo świeckie, znajdował azyl na
wyspie, a zwyczaj ten często wyko−
rzystywano.

• Ostrów posiada jedną z najpięk−
niejszych nocnych iluminacji w ca−
łym mieście. Obiekty znajdujące się
na jego terenie są oświetlane przez
obsługiwane ręcznie latarnie gazowe.

• Hełmy wież katedralnych były
wielokrotnie odnawiane po zniszcze−
niach dokonanych przez: burze
(1450 r.), pożar (1759 r.) oraz bombar−
dowanie (1945 r.). Umieszczeniem
ostatnich hełmów zajęli się fachow−
cy z wrocławskiego Mostostalu.

• W roku 1996 odkryto relikty bu−
dowli z czasów sprzed wybudowania
obecnej katedry. Pokazano je w spe−
cjalnym podziemiu, na tle zarysów
XII−wiecznej krypty Waltera. Począt−
ki obecnie stojącej katedry sięgają
1244 roku.

• Ostrów Tumski posiadał swoiste
prawo, które obowiązywało wszyst−
kich świeckich przybywających na
wyspę, włącznie z głowami korono−
wanymi. Mianowicie każdy miał obo−
wiązek zdjęcia nakrycia głowy już
przy wejściu na most Tumski, gdzie
znajdował się słup graniczny małego
„państwa kościelnego”.

• Ostrów był dwukrotnie odwie−
dzany przez Papieża Jana Pawła II.

nego pl. Katedralnego. Po roku 1810,
gdy wyburzano fortyfikacje Wrocławia,
przy okazji likwidacji części fos zasy−
pano również odnogę Odry dzielącą
Ostrów od Szczytnik i Ołbina – odtąd
pozostał wyspą („ostrowem”) jedynie
z nazwy. Reliktem zasypanego koryta
rzeki jest staw w Ogrodzie Botanicz−
nym. W czasie II wojny światowej
Ostrów doznał znacznych zniszczeń,

Święty bez nóg
Opowieść dotyczy skromnej rzeź−

by na południowej ścianie wrocławskiej
katedry. Przedstawia ona św. Wincen−
tego, który w lewej ręce trzyma bre−
wiarz, a prawą opiera na udzie, które−
go w rzeczywistości nie ma. Okrywa−

jący świętego habit skrywa pewną ta−
jemnicę. W ciepły majowy wieczór
w 1469 roku znany w mieście rzeź−
biarz, mistrz Erazm pożegnawszy przy−
jaciół, udał się do swojej pracowni na
Ostrowie Tumskim. Bardzo się spieszył
– musiał jeszcze skończyć zamówio−
ny przez wrocławskich rajców posąg.
Jednak gdy mijał szybkim krokiem ko−
ściół św. Krzyża, poczuł przeszywają−
cy klatkę piersiową ból – osłabione
pracą i stresem serce dało o sobie znać.
Erazm osunął się na ziemię i stracił
przytomność.

Gdy się ocknął, ujrzał nad sobą
twarz chłopca, który nacierał mu skro−
nie wodą. Mistrz poprosił nieznajome−
go, by pomógł mu dojść do pracowni.
Idąc spostrzegł, że ten kuleje. Nogi i sto−
py chłopca były zdeformowane. Mistrz
Erazm spytał chłopca, jak może mu się
odwdzięczyć. Ten bez chwili namysłu
odpowiedział, że chce, by mistrz na−
uczył go rzeźbić. Już na drugi dzień
Maciej (tak było mu na imię) rozpoczął
naukę. Szybko okazało się, że świetnie
radzi sobie z dłutem. Jednak zazdrośni
o jego talent pozostali uczniowie cią−
gle kpili z jego kalectwa i przezywali
kulasem. Chłopiec cierpliwie znosił
upokorzenia okazując się coraz lep−
szym rzeźbiarzem.
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z dużych obiektów jedynie kościół św.
Krzyża przetrwał stosunkowo mało
uszkodzony. Cztery domy po północnej
stronie ul. Katedralnej (nr 10, 12, 14 i 16)
odbudowano dopiero na przełomie lat
70. i 80. XX w. na podstawie projektu
Edmunda Małachowicza. Z południowej
części terenu pozamkowego usunięto
natomiast całą zabudowę poza kościo−
łem św. Marcina, eksponując pozosta−
łości murów zamkowych.

Odbudowa i restauracja zabytkowe−
go zespołu Ostrowa Tumskiego nie jest
jeszcze (2010) w pełni ukończona. Uli−
ce w północnej części Ostrowa, zwłasz−
cza ul. Kanonia, w znacznym stopniu
ogołocone są z zabudowy, zaś na po−
łudnie od katedry znajduje się nadal
niezabudowana działka dawnego
Alumnatu.

OSTRÓW TUMSKI – LEGENDY

O białej róży
Ponura dość legenda mówi, że je−

śli duchowny siadając w katedrze znaj−
dzie na swym krześle białą różę, w cią−
gu trzech dni czeka go niechybna
śmierć. Podobno w XIX wieku pewien
młody wikary chcąc odwrócić zły los
przerzucił różę na krzesło najstarsze−
go kanonika. Nic mu to nie pomogło –
trzeciego dnia dzwony katedry opła−
kiwały jego pogrzeb. Podobno dzieje
się tak dlatego, że biskup wrocławski
Wawrzyniec, który bardzo kochał
róże, zmarł od ich słodkiego zapachu,
gdy służba chcąc mu sprawić przyjem−
ność zapełniła nimi sypialnię. Według
nieco bogatszej wersji tej legendy bi−
skup Wawrzyniec pokochał prześlicz−
ną Agnieszkę, która wkrótce zmarła.
Na jej grobie, przy którym często prze−
bywał, posadzono białą różę. Służba,
wiedząc o tym, udekorowała sypialnię
jego ekscelencji różami. Nocą ukaza−
ła się Wawrzyńcowi Agnieszka, poda−
ła mu białą różę i zaprosiła do siebie.
Rano znaleziono martwego biskupa
z różą w dłoni.

O lwie przy wejściu do katedry
Po bokach wejścia do wrocławskiej

katedry znajdują się dwie wytarte ka−
miennie rzeźby – trudno się tego do−
myślić, ale jedna przedstawia lwa, dru−
ga zaś orła. Legenda głosi, że jeśli sa−
motna kobieta chce poznać swojego
przyszłego ukochanego, powinna do−
tknąć lwa, samotny mężczyzna zaś na
odwrót.
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W pierwszą sobotę grudnia 1470
roku mistrz Erazm zlecił Maciejowi
wykonanie posągu św. Wincentego,
który zamówił kanonik kapituły kate−
dralnej Jan Paszkowicz. Maciej wziął
się do pracy i w cztery miesiące wy−
rzeźbił świętego odzianego w habit,
spod którego wystawały mocne, kształt−
ne i zdrowe nogi… Wieczorem, po
skończeniu dzieła modlił się, prosząc
Boga, by mistrz zaakceptował jego pra−
cę. Przed snem Maciek westchnął jesz−
cze „Ach, gdybym miał takie nogi, nie
musiałbym znosić drwin i wyzwisk!”,
po czym zmęczony położył się na
swym sienniku w rogu warsztatu i usnął.
Tej nocy spał niespokojnie… Nagle
zobaczył przy swoim łóżku św. Win−
centego, który uśmiechnął się dobrotli−
wie i dotknął jego stóp. Chłopiec po−
czuł przeszywający ból i obudził się
z krzykiem. Spojrzał pod koc. Jego nogi
były zdrowe i proste. Wyskoczył z łóż−
ka i pobiegł do pracowni, a tam zoba−
czył, jak jego rzeźba unosi się w powie−
trzu, a w miejscu gdzie spod habitu wy−
stawała noga świętego, zwisają fałdy
materiału, którego nie wyrzeźbił…

Gdy Erazm usłyszał o niesamowitym
śnie i zobaczył rzeźbę oraz zdrowe nogi
ucznia, powiadomił o wszystkim bisku−
pa. Ten stwierdził, że zdarzył się cud.
Wykonaną przez Macieja rzeźbę naka−
zał umieścić na południowej ścianie
wrocławskiej katedry, a św. Wincente−
go ogłosił jej drugim patronem.

Niewrażliwa na ogień rzeźba
Inna rzeźba stoi w północnym ra−

mieniu katedry przy kaplicy Elektor−
skiej. Przedstawia Matkę Boską trzyma−
jącą na ręku Dzieciątko. Wykonał ją
w 1854 roku Karol Steinhauser z Bre−
my, wzorując się na słynnym obrazie
Rafaela. Z tymże posągiem związana
jest niezwykła i tajemnicza historia

z czasów drugiej wojny światowej.
W trakcie obrony Festung Breslau

Niemcy myśleli, że Rosjanie nie będą
atakować cennych zabytków. Uczynili
więc z katedry magazyn amunicji i ma−
teriałów wybuchowych. Rosjanie mieli
jednak dobrych szpiegów i szybko do−
wiedzieli się, że mają ostrzeliwać wła−
śnie Ostrów. W pewnej chwili pocisk
z radzieckiej armaty trafił w świątynię.
Armia Czerwona uznała swoje działo za
cenny okaz flory – armata strzelała z te−
renu Ogrodu Botanicznego. Po trafieniu
nastąpiła ogromna eksplozja i kościół za−
czął się palić. Ściana ognia w ekspreso−
wym tempie przesuwała się w stronę nie−
zniszczonych kaplic za głównym ołta−
rzem. Pewnie płomienie dotarłyby i do
nich, gdyby nie zdarzyło się coś dziw−
nego i niewytłumaczalnego.

Podczas kolejnych eksplozji z coko−
łu spadła rzeźba Madonny, a przemiesz−
czający się z ogromną prędkością ogień
niespodziewanie zatrzymał się kilka cen−
tymetrów od figurki i zgasł. Dzięki temu
mimo ogromu zniszczeń ocalały kapli−
ce: Elektorska, Mariacka i św. Elżbiety.
Co ciekawe, rzeźba Madonny pomimo
upadku z wysokiego cokołu nie ponio−
sła żadnego uszczerbku.

Głowa na wieży katedry
Na południowej wieży katedry, od

strony Odry, mniej więcej 15 metrów
nad ziemią, zobaczyć można kamien−
ną, zastygłą w niemym krzyku głowę,

która ni stąd, ni zowąd wysta−
je z muru. Należała ona ponoć
do młodego człowieka z ubo−
giej rodziny, który zakochał się
w córce bogatego bankiera.
Oczywiście ojciec odrzucił
jego awanse, a żeby złagodzić
odmowę, obiecał rękę córki,
jeśli młodzieniec dorobi się
odpowiedniego majątku. Tak
też się stało – po kilku latach
chłopak wrócił do Wrocławia
bogaty. Bankier jednak dowie−
dział się, że majątek zawdzię−
cza rozbojowi i znów odmó−

wił mu ręki ukochanej. Gniewny mło−
dzian w ataku szału podłożył ogień pod
dom bankiera, a następnie wdrapał się
na wieżę, chcąc lepiej widzieć swe
dzieło. Spotkała go jednak zasłużona
kara: mury wieży zacisnęły się wokół
jego szyi i pochłonęły go tak, że do dziś
wystaje z nich tylko głowa z grymasem
przerażenia na twarzy. Ta oto ponura
legenda kryje w sobie inną, już zapo−

mnianą – głowy lub wizerunki twarzy
wmurowywano w ściany kościołów,
aby chronić się przed napastującymi
żywych duchami, marami i upiorami.
Kogo straszył „właściciel” głowy i dla−
czego, dziś już nie wiemy...

Widmowy kondukt żałobny
Widmowy kondukt żałobny zwia−

stujący śmierć jednego z kanoników
przemierza podobno czasem nawę
główną katedry w dniu patrona kapitu−
ły, św. Wincentego z Saragossy. Żyją
jeszcze świadkowie, którzy zaklinają
się, że feralnego 22 stycznia słyszeli
dzwony, modły i śpiewy, choć kościół
był pusty. Podobno zdarza się tak od
dnia śmierci nieszczęsnych kochanków
– Henryka i Marii, którzy odnaleźli się
po latach, niestety zbyt późno. Henryk
właśnie otrzymał święcenia kapłańskie.
Dręczony namiętnością porwał jednak
Marię z jej rodzinnego domu, uwiózł
nocą do Wrocławia i postanowił ukryć
w swej izdebce przy zakrystii, a rano
szukać protekcji u swego wuja, kano−
nika katedry. Gdy jednak młodzi we−
szli do kościoła, zobaczyli pochód du−
chów niosących trumnę, w której spo−
czywał sam Henryk. Nogi ugięły się pod
młodzieńcem i serce pękło mu ze stra−
chu, Maria zaś umarła z rozpaczy, wi−
dząc go martwym u swych stóp.

Tekst: Marcin Regulski
Koło Młodych PZITB

Zdjęcia: Sławomir Pęczek
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Przegląd wybranych artykułów z czasopism technicznych
dostępnych w Ośrodku Informacji Budownictwa i Szkoleń PZITB

„Inżynieria i Budownictwo”
Nr 8/10
– Przykłady dostosowania istniejących

budynków wielkopłytowych do po−
trzeb osób niepełnosprawnych

– Połączenia klejowe przy wzmacnianiu
i naprawie mostów stalowych

Nr 9/10
– Obciążenie wiatrem budynków w uję−

ciu normy PN−EN 1991−1−4:2008
– Ekonomicznie efektywny stopień zbro−

jenia belek żelbetowych
Nr 10/10
– O projektowaniu obiektów budowla−

nych poddanych wpływom sejsmicz−
nym według Eurokodu 8

– Wpływ temperatury na trwałość i sku−
teczność wzmocnienia betonu kompo−
zytami CFRP

„Przegląd Budowlany”
Nr 9/10
– Modelowanie procesu przewodzenia cie−

pła w zasolonych materiałach ściennych
– Dynamika podciągania kapilarnego

w murach budowlanych
Nr 10/10
– Obciążenia próbne w diagnostyce kon−

strukcji budynków
– Przykłady rozwiązań technicznych sto−

sowanych w ramach rewitalizacji ze−
społów prefabrykowanej zabudowy
mieszkaniowej

„Materiały Budowlane”
Nr 8/10
– Wpływ rodzaju spoin na izolacyjność

akustyczną ścian o konstrukcji murowej

– Powodziowa diagnostyka i naprawa
zarysowań budynków murowanych

Nr 9/10
– Uwagi o szacowaniu wytrzymałości

murów zabytkowych na podstawie
wytrzymałości cegieł i zaprawy

– „iQ−Therm” – inteligentna termoizola−
cja wewnętrzna (opatentowana płyta
z pianki PUR wypełniona aktywnym
kapilarnie materiałem krzemianowo−
−wapiennym)

Nr 10/10
– BETOCRETE – Seria C, pierwsze na

świecie domieszki do krystalicznego
uszczelnienia betonu

– Ocieplanie ścian zewnętrznych od
wewnątrz w praktyce

„Izolacje”
Nr 9/10
– Izolacja aerożelowa na tle (termo)izo−

lacji tradycyjnych
– „Sealection 500” – ciepło zimą, chłodno

latem, cicho zawsze (pianka natryskowa
charakteryzująca się wyjątkowym 120−
−krotnym przyrostem objętości)

Nr 10/10
– Obudowy szybów instalacyjnych

z okładzinami z płyt gipsowo−kartono−
wych; nowe klasyfikacje w zakresie
odporności ogniowej ścian nienośnych

– ABC sztuki dekarskiej. Cz. 59: Okna
dachowe czy lukarny? (zalety i wady)

„Murator”
Nr 9/10
– Przełamując rutynę. Detale klinkiero−

wych elewacji

– Żelbetowy ruszt. Wzmocnienie ścian
pod skosami

Nr 10/10
– Taaakie nadproże! Przekrycia szerokich

otworów
– Umowa o roboty budowlane. Cz. 2:

Gwarancja zapłaty wynagrodzenia
Nr 11/10
– Drewno ciepło ubrane. Ocieplanie od

zewnątrz budynków drewnianych
– Zapasy z pasywnym. 15 pytań o dom

pasywny (z odpowiedziami)

„Świat Szkła”
Nr 7−8/10
– Czarne fasady – fotowoltaiczne okła−

dziny CIS (CIS to ogniwa fotowoltaicz−
ne z selenku indowo−miedziowego)

– Chłodzenie radiacyjne przegród bu−
dowlanych

Nr 9/10
– Szkło ognioodporne – przegląd
– Szkło bezpieczne a szkło ochronne –

ocena i możliwości zastosowań

„Prace ITB”
(kwartalnik naukowy)
Nr 2/10
– Modele obciążenia śniegiem dachów

(modele teoretyczne oraz obliczenio−
we, przedstawione w PN−EN 1991−1−
3:2005 i normach innych państw: USA,
Kanady, Japonii, Ukrainy)

Halina Kozłowska

Zaproszenie dla firm na najbliższy Zjazd Inżynierów,
który odbędzie się w Genewie we wrześniu 2011 roku

Call for Papers

Engineers from around the world will gather in Geneva from 4−9 September 2011 for the
fourth World Engineers’ Convention (WEC 2011). Under the title Engineers Power the
World – Facing the Global Energy Challenge, WEC 2011 will focus on energy, one of
the biggest challenges of the 21st century. Now the time has come to invite all engineers,
researches, other professionals and entrepreneurs from all over the world to submit
their papers in order to share their successful researches, experiences and knowledge.

Key Dates
Call for abstracts starts October 2010
Deadline for abstract submissions December 15th, 2010
Notification of acceptance of abstracts January 31st, 2011
Deadline for submission of final papers March 31st, 2011

For detailed information see www.wec2011.org

World Engineers’ Convention (WEC) 2011

Engineers Power the World – Facing the Global Energy Challenge
4−9 September 2011, Geneva, Switzerland
www.wec2011.org
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