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Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

W okresie jesienno-zimowym Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa podejmuje co roku szereg inicjatyw związanych z przy-
bliżeniem naszym członkom problemów samorządu zawodowego. 

29 września uczestniczyliśmy w Wałczu w corocznej konferencji p.t. „Rewita-
lizacja obszarów zurbanizowanych” oraz XIII warsztatach nadzoru budowlanego. 
W czasie tej konferencji spotkaliśmy się w składach Prezydiów z Zachodniopo-
morską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa celem dokonania wymiany do-
świadczeń w pracy obu Izb.

Najważniejszym wydarzeniem były obchody Dnia Budowlanych zorganizowane 
30 września b.r. przez delegaturę w Pile, przy bardzo dobrej frekwencji przekra-
czającej 350 osób, w tym głównie naszych członków z terenu całej Wielkopolski 
jak i zaproszonych gości, wśród których znaleźli się parlamentarzyści, prezesi sto-
warzyszeń naukowo-technicznych, Wielkopolskiej Izby Budownictwa, SARP-u, 
Wielkopolskiej Izby Architektów oraz Prezydent miasta Piły, który objął patronat 
nad obchodami i Starosta Pilski. 

Delegatura w Kaliszu, wspólnie z miejscowym oddziałem PZITB, zorganizowa-
ła 7 października 2011 r. Konkurs „Mister Budownictwa Południowej Wielkopol-
ski”, również z bardzo szerokim udziałem naszych członków i władz z powiatów 
południowej wielkopolski. Wyróżniono pucharami szereg ciekawych obiektów 
a przede wszystkim ich twórców.

Z kolei 14 października b.r. byliśmy gośćmi obchodów Dnia Budowlanych zor-
ganizowanych przez współpracującą z nami Wielkopolską Izbę Budownictwa. 

Po wyborach parlamentarnych nawiązaliśmy pierwsze kontakty z posłami i se-
natorami wybranymi na VII kadencję Sejmu i Senatu RP.

Kontynuując współpracę z architektami zorganizowaliśmy 7 listopada 2011 r. 
już czwarte z kolei warsztaty „Projektowanie, jako gra zespołowa”. Tym razem 
dotyczyły one budowy - nagrodzonej statuetką Jana Baptysty Quadro za rok 2010 
– budynku biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza przy ul. Fredry w Poznaniu. Postanowiliśmy wspólnie z Wiel-
kopolską Okręgową Izbą Architektów, że impreza ta będzie kontynuowana w cy-
klu rocznym.

Przygotowujemy się obecnie do organizacji Dni Inżyniera Budownictwa na 
Targach BUDMA 2012, na których poprowadzimy dwie sesje dotyczące budowy 
elektrowni jądrowych i budownictwa drogowego w dniach 24 i 25 stycznia 2012 r. 
W drugim dniu na terenie naszej izby odbędzie się posiedzenie Krajowej Rady Pol-
skiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

W dalszym ciągu prowadzimy spotkania w delegaturach z nadzorem budowla-
nym i administracją architektoniczno-budowlaną w celu wymiany poglądów i zbie-
rania postulatów do koniecznej już nowelizacji prawa budowlanego .

Zbliża się termin Jubileuszu 10-lecia istnienia naszego samorządu zawodowe-
go w Wielkopolsce. Przewidujemy centralną uroczystość związaną z tą rocznicą  
21 maja 2012 r. w Auli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, do której 
przygotowania są w pełnym toku. 

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku w imieniu 
Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa składam wszyst-
kim członkom naszego samorządu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, 
zdrowia i zadowolenia z pracy zawodowej.

 Z serdecznym pozdrowieniem 
mgr inż. Jerzy Stroński

Przewodniczący Rady WOIIB
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SALA ZIELONA,  PAWILON nr 3

24.01.2012 r.  godz. 12:00 – 15:20
•	 Energetyka jądrowa i odnawialne źródła energii – sojusz czy 

konkurencja? 
 prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak, Instytut Inżynierii Środowiska PP, 

Dziekan Wydziału Budownictwa i Instytutu Inżynierii Środowiska PP.

•	 Doświadczenia polskich przedsiębiorstw budowlanych na budowie EJ 
Olkiluoto 3 w Finlandii.  mgr inż. Zbigniew Wegner

13:00-14:00 – Przerwa kawowa

•	 Polski program energetyki jądrowej – technologiczna i ekologiczna 
szansa rozwoju kraju. 
dr inż. Wiesław Gorączko, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, 
Wydział Technologii Chemicznej PP, Inspektor Ochrony Radiologicznej, 
Edukator Energetyki Jądrowej

•	 Warunki rozwoju rozproszonej generacji w Polsce. 
 dr inż. Krzysztof Sroka, Instytut Elektroenergetyki PP, Prodziekan 

Wydziału Elektrycznego PP

25.01.2012 r. godz. 10:30 – 13:30
•	 Nowoczesne drogi bazą nowoczesnej Polski.  

Andrzej Maciejewski, Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad.

•	 Drogi ekspresowe w Wielkopolsce szansa rozwoju regionu. 
mgr inż. Marek Napierała, Dyrektor GDDKiA o/Poznań.

12:00-12:30 – Przerwa kawowa

•	 Bariery w planach modernizacji sieci drogowych – punkt widzenia 
projektanta.  
dr inż. Grzegorz Ratajczak.

MTP - BUDMA 2012
DNI INŻYNIERA BUDOWNICTWA
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Tradycyjnie przełom września i października to 
czas kiedy członkowie Wielkopolskiej Okręgo-
wej Izby Budownictwa spotykają się podczas 

Dnia Budowlanych. Od pięciu lat stało się tradycją Izby or-
ganizowanie uroczystych spotkań przez delegatury. W tym 
roku spotkanie organizowali członkowie delegatury w Pile 
pod kierownictwem p. inż. Anny Marii Kołłątaj.

30.09.2011 r. o godz. 13:00 w Pilskim Domu Kultury 
w Pile rozpoczęły się uroczystości obchodów Wielkopol-
skiego Dnia Budowlanych, na które przybyli przedstawiciele 
wszystkich delegatur i z Poznania oraz goście honorowi: 

- p. Mieczysław Augustyn – senator RP,
- p. Maks Kraczkowski – poseł na Sejm RP,
- p. Stanisław Stec - poseł na Sejm RP,
- p. Piotr Waśko - poseł na Sejm RP,
- p. Piotr Głowski – Prezydent miasta Piły,
- p. Mirosław Mantaj – Starosta powiatu pilskiego,
- p. Jerzy Witczak – Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Poznaniu,
- p. Marek Czuryło – przedstawiciel Wielkopolskiej 

Okręgowej Izby Architektów,
- p. Marek Szczęsny – Prezydent Rady Wielkopolskiej 

Izby Budownictwa,
- p. prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak – dziekan Wy-

działu Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politech-
niki Poznańskiej,

- p. Violetta Pastwa – dyrektor targów BUDMA,
- p. prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer – przewodniczą-

cy Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa.

Wielkopolski Dzień 
Budowlanych w Pile

Wszystkich przybyłych powitał p. Stanisław Dąbek, 
który prowadził całą uroczystość. W części oficjalnej uroczy-
stości nastąpiły wystąpienia.

Przewodniczący WOIIB p. Jerzy Stroński, który omó-
wił rolę i zadania samorządu zawodowego inżynierów bu-
downictwa, a także przedstawił osiągnięcia Izby w minionym 
roku. Szczególną uwagę zwrócił na współorganizowane wraz 
z Politechniką Poznańską i Międzynarodowymi Targami 
Poznańskimi warsztaty i konferencje naukowo-techniczne 
podczas targów: BUDMA i EXPOPOWER. Izba zorgani-
zowała również konferencje naukowo-techniczne: „Jakość 
w budownictwie” i „Postęp techniczny w ciepłownictwie.” 
Rozwija bardzo dobrą współpracę z Wielkopolską Okręgową 
Izbą Architektów, czego przykładem są coroczne warsztaty: 
„Projektowanie, jako gra zespołowa” podczas których oma-
wiane są różne aspekty przykładów współpracy projektantów 
i wykonawców na przykładzie wybranej realizacji obiektu 
budowlanego w Poznaniu.

Następnie głos zabierali goście. Wielkopolscy par-
lamentarzyści podkreślali rolę i znaczenie samorządu za-
wodowego inżynierów budownictwa dla rozwoju całej 
branży budowlanej. Deklarowali dalsze wspieranie działań 
samorządu w pracach Sejmu RP podczas prac nad ustawa-
mi związanymi z budownictwem. Na zakończenie swoich 
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wystąpień życzyli wszystkim członkom Izby pomyślności 
zawodowej i w życiu prywatnym oraz miłych chwil podczas 
koleżeńskiego spotkania.

Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środo-
wiska Politechniki Poznańskiej – prof. dr hab. inż. Janusz 
Wojtkowiak w swoim wystąpieniu podkreślał bardzo owoc-
ną współpracę pomiędzy uczelnią a WOIIB. Przekłada się 
ona na wiele bardzo wartościowych konferencji i szkoleń 
organizowanych wspólnie. Członkowie Izby podpowiadają 
również Politechnice Poznańskiej jak należy zmodyfikować 
programy nauczania by absolwenci byli lepiej przygotowani 
do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu.

Po wystąpieniach gości nadszedł czas uhonorowania 
najbardziej zasłużonych członków Wielkopolskiej Okręgo-
wej Izby Inżynierów Budownictwa. Odznaczenia resortowe 
wręczał Prezydent miasta Piły p. Piotr Głowski.

• „Za zasługi dla budownictwa” otrzymali:
- p. Wiesław Buczkowski,
- p. Andrzej Barczyński,
- p. Urszula Bartkowska,
- p. Krystyna Chocianowicz,
- p. Wiktor Liszczyński,
- p. Piotr Żabierek.
• „Zasłużony dla transportu” – otrzymał p. Janusz Sta-

churski.
• „Zasłużony dla drogownictwa” otrzymali:
- p. Marek Bereżecki,
- p. Ryszard Jagła.
• „Zasłużony dla energetyki” otrzymał p. Zenon Woś-

kowiak.
Następnie w imieniu Prezesa Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa przewodniczący WOIIB p. Jerzy Stroński wraz 

z sekretarzem WOIIB p. Mirosławą Ogorzelec wręczyli przy-
znane decyzją Rady Krajowej PIIB Złote i Srebrne Odznaki 
Honorowe PIIB. 

Złotą Odznakę Honorową otrzymali: p. Danuta Gawę-
cka, p. Tadeusz Łuka, p. Grzegorz Ratajczak.

Srebrną Odznaką Honorową PIIB udekorowano 46 
członków WOIIB.

Gdy opadły emocje wśród wyróżnionych, prowadzący 
uroczystość p. Stanisław Dąbek zaprosił wszystkich uczestni-
ków Wielkopolskiego Dnia Budowlanych na koncert Zespołu 
Kameralnego Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka 
Chopina w Pile. „Taniec z szablami” Arama Chaczaturiana 
w ich wykonaniu pobudził słuchaczy do dalszego aktywnego 
uczestnictwa w koncercie i w dalszej części uroczystości.

Kolejnym punktem programu była „Prezentacja roz-
woju infrastruktury w regionie pilskim”, którą przedstawił  
p. Lech Żak, dyrektor ENEA Operator Region w Pile. Uczest-
nicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z dynamicz-
nym rozwojem farm wiatrakowych, które produkują energię 
elektryczną. Jest to jedna z największych farm na terenie 
Wielkopolski. Przedstawiono proces inwestycyjno-budow-
lany oraz omówiono szczegóły techniczne przedsięwzięcia.

Prezentacja była ostatnim punktem oficjalnej części uro-
czystości Wielkopolskiego Dnia Budowlanych. Następnie już 
w luźnej, koleżeńskiej atmosferze potoczyły się nieformalne 
rozmowy. Dzień Budowlanych to także okazja do spotkania 
kolegów przynajmniej raz w roku. Tak od pięciu lat kończą 
się spotkania podczas Wielkopolskiego Dnia Budowlanych.

Relacja i zdjęcia:
Mirosław Praszkowski
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Pod honorowym patronatem Ministra Infrastruktury 
oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlane-
go, w dniach 29.09 – 01.10.2011 r. odbyła się IX 

naukowa konferencja „Rewitalizacja obszarów zurbanizowa-
nych”. Głównym organizatorem był Komitet Remontów przy 
Zarządzie Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Tech-
ników Budownictwa w Poznaniu. Konferencję współorgani-
zowały Zachodniopomorska OIIB i Wielkopolska Okręgowa 
Izba Inżynierów Budownictwa, przy pełnym zaangażowaniu 

władz lokalnych, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowla-
nego, starostwa gminy Wałcz i Mirosławiec. 

Jak zawsze sprawnie konferencję poprowadził główny 
animator tego przedsięwzięcia – przewodniczący Komisji 
Remontów PZITB – kol. Zbigniew Augustyniak.

W uroczystej inauguracji konferencji, obok licznej gru-
py inspektorów nadzoru budowlanego i naszych Koleżanek 
i Kolegów, udział wzięli także: poseł na Sejm RP Paweł Su-
ski, zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
mgr Paweł Ziemski, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankie-
wicz i władze gminne. 

Sprawozdanie z konferencji
„Wałcz 2011”

Konferencja została podzielona na trzy części. W części 
pierwszej, referaty dotyczyły zagadnień - podtopień na tere-
nach zurbanizowanych. Omówiono zagadnienia występujące 
w ustawach: Prawo Budowlane i Prawo Wodne. 

W części drugiej, pt. „Rewitalizacja obiektów budow-
lanych w obszarach zurbanizowanych” omawiano procedury 
związane z przygotowaniem inwestycji budowlanych na ob-
szarach objętych rewitalizacją obiektów budowlanych. 

W trzeciej części, odniesiono się do „Europejskich 
Dni Dziedzictwa 2011 - kamienie 
milowe” zwracając uwagę na nasze 
dziedzictwo na przykładzie miasta 
Mirosławiec. Całość konferencji pod-
sumował prof. dr hab. Jerzy Olszew-
ski, który zauważył, iż wygłoszone 
referaty i zamieszczone w księdze 
konferencyjnej przyczynią się do po-
głębienia wiedzy uczestników konfe-
rencji oraz zainspirują do przemyśleń 
i dyskusji zawodowych.

A propozycje rozwiązań publiko-
wanych w materiałach konferencyj-
nych przyczynią się do usprawnienia 
inwestycji w zakresie rewitalizacji. 

W ramach konferencji pierw-
szego dnia, odbyło się spotkanie 
robocze prezydiów obu izb okręgo-
wych, zachodniopomorskiej i wiel-
kopolskiej, podczas którego dysku-
towano o sprawach zawodowych 
i wzajemnej wymiany doświadczeń 
z działalności Izb. 

W ramach rekreacji, jak co 
roku, organizatorzy konferencji zor-
ganizowali zawody pływackie o pu-

char Starosty Wałeckiego. Najlepsi uczestnicy zawodów 
pływackich: panie Ewa Barcicka i Maria Świerczak oraz 
panowie Zbigniew Karpiuk, Jan Furtacz, Ryszard Kabat 
podczas uroczystej kolacji biesiadnej otrzymali nagrody 
w postaci medali pamiątkowych. Również na medal zasłu-
żyli organizatorzy tej konferencji a w szczególności prze-
wodniczący Komisji Remontów PZITB - kol. Zbigniew 
Augustyniak.

Relacja:
Daniel Pawlicki

Uczestnicy obrad, Przewodniczący WOIIB i koledzy z lewej strony inż. Bogdan 
Skibiński, z prawej strony Włodzimierz Draber.
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Termy Maltańskie
27 września 2011 r., w ramach cyklicznych 

wyjazdowych spotkań, członkowie Zespo-
łu ds. Procesów Budowlanych WOIIB oraz 

inni zainteresowani członkowie Izby odwiedzili budowę 
kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Termy Maltańskie”. 
W spotkaniu wzięło udział ponad 60 członków Izby oraz za-
interesowanych osób z kręgu budownictwa.

Przed głównym obiek-
tem przywitał nas kierownik 
budowy mgr inż. Dominik 
Słowek, reprezentujący głów-
nego wykonawcę – firmę 
ALSTAL. Ze strony Wiel-
kopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa 
obecni byli m.in. przewod-
niczący WOIIB: kol. Jerzy 
Stroński oraz zastępca prze-
wodniczącego WOIIB i prze-
wodniczący Zespołu ds. Pro-
cesów Budowlanych WOIIB 
kol. Zenon Wośkowiak.

Pan Dominik Słowek 
zapoznał zebranych z histo-
rią powstawania obiektu, się-
gającą lat 2004/2005. Kon-
kretne ustalenia dotyczące 
budowy kompleksu zostały 
zawarte w umowie na rea-
lizację obiektu w sierpniu 
2008 r. a prace budowlane 
rozpoczęto wiosną roku 2009. Omówił szereg problemów 
technicznych związanych z wykonywaniem prac fundamen-
towych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Następnie 
zostaliśmy zaproszeni do zwiedzenia całego kompleksu.

Główną częścią sportową jest pełnowymiarowy basen 
pływacki o wymiarach 51,3 x 25 m podzielony na 10 torów 
z ruchomym pomostem umożliwiającym rozgrywanie za-
wodów na dystansie 25 m. W tej części jest także basen do 
skoków o wymiarach 30 x 25 i gł. 5 m z wieżą z pomostami 
na wysokości 3,5 i 10 m. Interesująca jest także „komora” 
dla potrzeb TV do rejestrowania obrazu pod wodą. Kierow-
nik budowy przedstawił skomplikowany sposób montażu 
wielkogabarytowych wiązarów dachowych nad basenem 
głównym i trybunami dla publiczności.

Trybuny będą mogły pomieścić jednorazowo blisko 
3800 widzów. Na szereg pytań dotyczących instalacji klima-

tyzacyjno-wentylacyjnej i osiąganych parametrów zebrani 
uzyskali wyczerpujące odpowiedzi. 

Następnie zostaliśmy zapoznani z częścią rekreacyjną 
składającą się z 11 różnej wielkości basenów i zjeżdżalni. 
Z dużym zainteresowaniem zebranych spotkała się część 
techniczna obiektu zlokalizowana pod basenem głównym. 
Przedstawiono tutaj sposób izolacji niecki basenu jak rów-

nież całość technologii instalacyjnej zapewniającej właściwe 
i bezpieczne funkcjonowanie obiektu. Należy w tym miejscu 
zaznaczyć, że wbrew pierwotnym założeniom, nie będzie się 
korzystać ze złóż wód termalnych z uwagi na niespełnienie 
szeregu wskaźników techniczno-ekonomicznych.

Spotkaliśmy się również z panią Magdaleną Wesołow-
ską – Prezesem Zarządu spółki miejskiej „Termy Maltań-
skie”. Pani prezes poinformowała zebranych o warunkach 
eksploatacji obiektu, jak też planach rozwojowych w bez-
pośrednim sąsiedztwie obiektu. Stwierdziła ponadto, że 
parametry basenów sportowych spełniają międzynarodowe 
standardy i normy dla tego typu obiektów do organizacji 
imprez sportowych najwyższej rangi (z wyjątkiem olimpiad 
i mistrzostw świata).  

Relacja:
Roman Napierała
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7 listopada 2011 roku odbyły się kolejne, czwarte już 
warsztaty projektowe z cyklu „Projektowanie jako 
gra zespołowa” organizowane wspólnie przez Wiel-

kopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa i Wielko-
polską Okręgową Izbę Architektów. Tradycyjnie już, był pre-
zentowany obiekt, którego twórcy zostali wyróżnieni Nagrodą 
Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. W tym roku był 
to budynek biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycz-
nej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, zlokalizowany na 
tyłach Collegium Maius przy ul. Fredry w Poznaniu. Został 
on zaprojektowany przez zespół kierowany przez arch. Jacka 
Bułata. Nowością było to, że po raz pierwszy warsztaty od-
bywały się w prezentowanym obiekcie.  Warsztaty otworzyli 
przewodniczący obu izb - inż. Jerzy Stroński i arch. Krzysztof 
Frąckowiak. Następnie głos zabrał gospodarz obiektu, dziekan 

„Projektowanie, jako gra zespołowa” 
– Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej 

i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM prof. dr hab. 
Józef Tomasz Pokrzywniak, który przestawił historię powsta-
nia biblioteki. Kiedy wydziały uniwersytetu, dotychczas zaj-
mujące Collegium Maius, wyprowadziły się do campusu na 
Morasku, władze uczelni podjęły decyzję o przeniesieniu w ich 
miejsce na ul. Fredry Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, 
który miał wówczas siedzibę w Collegium Novum przy al. 
Niepodległości. Warunkiem, jaki stawiały władze wydziału, 
było posiadanie na nowym miejscu biblioteki wydziałowej, 
niezbędnej dla codziennego funkcjonowania.  Nie było moż-
liwości stworzenia biblioteki w pomieszczeniach Collegium 
Maius. Koniecznym było wybudowanie nowego obiektu. Pier-
wotnie rozważano jego usytuowanie na wewnętrznym podwó-
rzu, lecz okazało się ono zbyt małe. Miejscem odpowiednim 
wydawał się parking między budynkiem Collegium Maius 
a budynkiem Urzędu Wojewódzkiego. Początkowo taka loka-
lizacja napotkała na opór miejskiego konserwatora zabytków, 
ale ostatecznie w 2005 roku ogłoszono konkurs na projekt bi-
blioteki w tej lokalizacji. Po tym wprowadzeniu pan dziekan 
poprosił kierowniczkę biblioteki panią mgr Irenę Horbowy 
o oprowadzenie uczestników warsztatów po obiekcie. 

Podczas zwiedzania zaprezentowała ona zarówno sposób 
funkcjonowania biblioteki, jak i dostęp do zbiorów oraz ich 
podział. Biblioteka jest w znacznej mierze samoobsługowa. 
Korzystający mają bezpośredni dostęp do regałów z książ-
kami. Nie ma podziału na czytelnię i wypożyczalnię. Moż-
na korzystać z książek zarówno w przestrzeni biblioteki jak 
i w wydzielonych pomieszczeniach do pracy indywidualnej. 
Elektroniczny system biblioteczny umożliwia samodzielne 
wypożyczenie a następnie zwrot książek. Ewidencja odbywa 
się w sposób automatyczny. Udział bibliotekarzy ogranicza się 
do udostępniania zbiorów jednostkowych lub tych pozycji, do 
których dołączone są np. płyty CD.  

Po zwiedzeniu obiektu uczestnicy wrócili do sali prób te-
atralnych, w której odbyła się, w dotychczasowej konwencji, 
dalsza część warsztatów. Arch. Jacek Bułat dokonał prezen-
tacji zespołu projektowego. Autorami zwycięskiej pracy kon-
kursowej byli architekci Jacek Bułat, Bartosz Jarosz, Joanna 
Kapturczak, Michał Kapturczak i Paweł Świerkowski. Pro-
jektantami konstrukcji byli inżynierowie Piotr Fait, Krystyna 
Chocianowicz oraz Maciej Kaleta, instalacji elektrycznych dr 
inż. Kazimierz Stefaniak, instalacji teletechnicznych inż. Hen-
ryk Górka, instalacji sanitarnych i wentylacji - nieobecni na 
warsztatach - inżynierowie Andrzej Siadek i Piotr Osieka.

Projekt budynku zlokalizowanego w pobliżu Collegium 
Maius i innych wielkich realizacji pruskich z początku dwu-
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dziestego wieku - był nie lada wyzwaniem. Przygotowując 
pracę konkursową autorzy mieli w pamięci swoje stosunko-
wo niedawne doświadczenia z konkursu na budynek biblioteki 
Raczyńskich. Opracowali wówczas projekt, który był bardzo 
dobry funkcjonalnie, ale z zewnątrz miał formę historyzującą. 
Projekt uzyskał wyróżnienie, ale zwyciężył inny, o bardziej 
nowoczesnej formie. Arch. Jacek Bułat wyciągnął stąd wnio-
sek, że czym innym jest codzienne projektowanie, kiedy to 
urzędnicy miejscy oczekują historycznych nawiązań, a czym 
innym konkurs. Budynek biblioteki Wydziału Filologii Pol-
skiej i Klasycznej jest rozbudową Collegium Maius - dawnego 
budynku pruskiej Królewskiej Komisji Kolonizacyjnej (Haka-
ty), położonego w bezpośrednim sąsiedztwie Opery i Zamku 
Cesarskiego. Autorzy zwycięskiej pracy konkursowej zapro-
jektowali obiekt o nowoczesnej formie, którego bryła została 
przedzielona na pół - z masywnym dołem z piaskowca, z które-
go zbudowane są fasady Colegium Maius oraz usytuowanych 
w okolicy wielkich realizacji pruskich z początku dwudzieste-
go wieku i lekką górą ze szkła. Twórcy tego stosunkowo nie-
wielkiego budynku – 2000 m2 powierzchni użytkowej oraz 200 
m2 powierzchni zabudowy zostali wyróżnieni za swój projekt 
Nagrodą Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro za najlep-
szą realizację architektoniczną w Poznaniu w roku 2009 oraz 
Nagrodą Roku 2009 SARP za najlepszą realizację wzniesioną 
z wykorzystaniem środków publicznych.

Po tym wstępie nastąpiła prezentacja przygotowana przez 
innego członka zespołu arch. Pawła Świerkowskiego pokazu-
jąca poszczególne etapy budowy. Niewielkie rozmiary obiektu 
powodowały konieczność konsekwentnego egzekwowania od 
wykonawcy trzymania się zaprojektowanych wymiarów z do-
kładnością do centymetra.

Następnie projektant konstrukcji, kol. Piotr Fait, opowie-
dział o problemach związanych z posadowieniem budynku. 
Przed przystąpieniem do prac projektowych przeprowadził on 
badania historyczne dotyczące poprzedniej zabudowy w miej-
scu, w którym miał stanąć budynek biblioteki. Sięgnął do roku 
1815, w którym powstało Wielkie Księstwo Poznańskie z Po-
znaniem jako stolicą. Strategiczne położenie miasta w połowie 
drogi między Berlinem a Warszawą spowodowało, że Prusacy 
postanowili otoczyć miasto fortyfikacjami twierdzy poligonal-

nej. W miejscu obecnego Collegium Maius w roku 
1948 powstał bastion V – Tietzen, otoczony suchą 
fosą. W związku z rozwojem miasta i budową ze-
wnętrznego pierścienia fortyfikacji, w roku 1902 
cesarz Wilhelm II podpisał akt nakazujący rozbiór-
kę ich wewnętrznego pierścienia. Fortyfikacji nie 
rozebrano do fundamentów, część murów została 
w ziemi, a fosy zasypano „byle jak i byle czym 
– zupełnie nie po niemiecku”. Przeprowadzone, 
w miejscu powstania budynku biblioteki, badania 
podłoża gruntowego wykazały, że od strony al. 
Niepodległości nasypy sięgały 5 m natomiast po 
stronie przeciwnej tylko 1,4 m czyli budynek miał 
być posadowiony niemalże po połowie na zasypa-
nej fosie i murach obronnych.

Dodatkowym utrudnieniem był występujący 
ciek wodny na głębokości ok. 3 m. Prusacy budując w 1905 
roku budynek Królewskiej Komisji Kolonizacyjnej (obecnie 
Collegium Maius) posadowili go dokładnie 10 cm powyżej 
poziomu wody gruntowej, natomiast budynek biblioteki, ze 
względu na brak miejsca, musiał być zagłębiony i w ten spo-
sób magazyny biblioteki w piwnicach znalazły się ok. 2,5 m 
poniżej poziomu wód gruntowych.

Rozważano różne formy posadowienia budynku – na pa-
lach podobnie jak sąsiadujący budynek Urzędu Wojewódzkie-
go, na ścianach szczelinowych i posadowienie bezpośrednie. 
Po konsultacjach z dr inż. Jerzym Rzeźniczakiem przyjęto to 
ostatnie rozwiązanie. 

Kontynuując swoją prezentację Paweł Świerkowski 
zwrócił uwagę, że kondygnacja piwniczna, przegradzająca 
ciek wodny wymagała szczególnej izolacji. Oprócz betonu 
wodoszczelnego zastosowano podwójną izolację przeciwwil-
gociową – ciężką izolację Deitermanna oraz matę bentonito-
wą. Innym wyzwaniem, ze względu na otoczenie z trzech stron 
przez budynek Collegium Maius i jedyną otwartą elewację od 
strony północnej, było zapewnienie maksymalnego doświetle-
nia budynku - stąd świetliki i duże powierzchnie przeszklone 
w elewacjach.

Następnie projektant instalacji teletechnicznych inż. 
Henryk Górka opowiedział o założeniach, jakimi kierował się 
przystępując do projektowania. Ponieważ analiza systemów 
bezpieczeństwa funkcjonujących w istniejącym budynku Col-
legium Maius wykazała ich różnorodność i niespójność uznał, 
że budowa biblioteki jest okazją do wyznaczenia standardów, 
które pozwoliły na integrację systemów i ich rozbudowę 
w części istniejącej. Kolejnym elementem prezentacji był film 
o funkcjonowaniu elektronicznego systemu bibliotecznego.

Po krótkiej dyskusji jej dalsza część przeniosła się do ku-
luarów. 

W warsztatach uczestniczyło około 40 osób. Organizato-
rami warsztatów byli: ze strony WOIA arch. Katarzyna Weiss, 
ze strony WOIIB inż. Łukasz Gorgolewski.

Relacja: Łukasz Gorgolewski
Zdjęcia: Mirosław Praszkowski
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Wywiad z przewodniczącym
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

 

Mirosław Praszkowski
Panie przewodniczący, zanim rozpoczniemy rozmowę 

o działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB, 
proszę w paru słowach opowiedzieć nam o swojej życiowej 
drodze zawodowej.

Dr inż. Daniel Pawlicki
Jestem absolwentem Wydziału Budownictwa Politechni-

ki Poznańskiej oraz dwóch studiów podyplomowych ukończo-
nych na Wydziale Budownictwa z zakresu Eksportu Budowni-
ctwa i Szacowania Nieruchomości. Od 1977 r. posiadam pełne 
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-bu-
dowlanej. W tym zakresie jestem również rzeczoznawcą bu-
dowlanym PZITB i GUNB. Posiadam wieloletni staż zawodo-

wy w przemyśle i jako nauczyciel akademicki w Politechnice 
Poznańskiej. Stopień doktora nauk technicznych na tej Uczel-
ni uzyskałem w 1981 r. Jestem autorem i współautorem prac 
badawczo-rozwojowych, opinii i ekspertyz technicznych oraz 
projektów z zakresu montażu konstrukcji prefabrykowanych, 
napraw budynków i budowli w szczególności betonowych 
konstrukcji monolitycznych uszkodzonych przez korozję.

W przekroju wielu lat pracy zawodowej podejmowałem 
działania, jako specjalista z zakresu projektowania realizacji 
obiektów budowlanych i analiz ekonomicznych. Jestem wielo-
letnim, aktywnym członkiem Polskiego Związku Inżynierów 

i Techników Budowlanych. W kadencji 2002-2005 pełniłem 
funkcję przewodniczącego Komitetu szkolenia i kształcenia 
ustawicznego ZG PZITB. Od 2001 r. - powstania Wielkopol-
skiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - pełniłem 
różne funkcje w jej organach; w pierwszej kadencji wiceprze-
wodniczącego a następnie przez dwie kadencje i obecnie prze-
wodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. W trakcie 
pierwszej kadencji byłem również członkiem Krajowej Komi-
sji Kwalifikacji Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz 
członkiem jej Prezydium i przewodniczącym Komisji ds. cu-
dzoziemców z krajów Unii Europejskiej w zakresie nadawania 
uprawnień budowlanych.

 
Mirosław Praszkowski
Proszę przybliżyć naszym czytelnikom jak przebiega pro-

ces kwalifikacji do egzaminu na uprawnienia budowlane. 

Daniel Pawlicki
Młodzi inżynierowie mogą rozpocząć proces kwalifikacji 

na uprawnienia budowlane po spełnieniu podstawowych obo-
wiązków, które są zróżnicowane w zależności o jakie upraw-
nienia będą się ubiegać. I tak:

• uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi – 
2 lata pracy w wykonawstwie,

• uprawnienia do projektowania – 2 lata prac projekto-
wych i 1 rok pracy w wykonawstwie,

• uprawnienia do projektowania i kierowania pracami 
budowlanymi – 2 lata pracy w wykonawstwie i 2 lata pracy 
w projektowaniu,

Pierwszy etap to złożenie wniosku oraz wypełnionej 
Książki Praktyki Zawodowej odbytej przez kandydata. Po 
zamknięciu procesu rekrutacji powoływane są Komisje kwa-
lifikacyjne, które wnikliwie zapoznają się ze złożonymi doku-
mentami. Szczególną uwagę zwracamy na zapisy znajdujące 
się w Książce Praktyki. Sprawdzamy czy zgodnie z ustawą 
Prawo budowlane młody inżynier spełnił podstawowe wymogi 
do dalszej kwalifikacji i czy praktyka pozwalać mu będzie na 
dalszą samodzielną pracę zawodową w budownictwie. 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii kandydat przechodzi do 
drugiego etapu kwalifikacji - egzaminu. Składa się on z dwóch 
części. Pierwsza część to pisemny egzamin testowy. Oczywi-
ście na tym etapie postępowania działają już powołane Ko-
misje egzaminacyjne dla danej specjalności, które weryfikują 
wiedzę kandydatów.

W każdej komisji jest minimum dwóch inżynierów danej 
specjalności zawodowej, którzy legitymują się wieloletnią prak-
tyką i dużym doświadczeniem zawodowym. Po pozytywnym 
wyniku z części pisemnej następuje część druga postępowania 
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kwalifikacyjnego - egzamin ustny. Do jego przeprowadzenia 
powołuję przeciętnie 20  specjalistycznych  komisji egzamina-
cyjnych, w skład których wchodzą inżynierowie z co najmniej 
10-letnim stażem zawodowym i którzy posiadają rekomendację 
swojego stowarzyszenia zawodowego. Okres ten dla OKK i całej 
izby stanowi duże przedsięwzięcie organizacyjne i logistyczne. 

Mirosław Praszkowski
Z perspektywy niemal 10 lat działalności w OKK, pro-

szę powiedzieć, jakie najczęstsze błędy popełniają kandydaci 
w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

Daniel Pawlicki
Możemy mówić o kilku podstawowych problemach zawi-

nionych  przez kandydatów, wynikających z ich niefrasobliwo-
ści czy też takich, na które ich wpływ jest nie wielki.

Po pierwsze, w naszej ocenie większość przedstawianych 
Książek Praktyk jest wypełniana niestarannie. Wielu z mło-
dych inżynierów nie zapoznało się z informacjami - zapisa-
mi swojej książki i z zawartymi tam wymogami dotyczącymi 
przebiegu praktyki zawodowej, jak trzeba należycie wypełnić 
książkę i udokumentować sam przebieg praktyki. Do najczęst-
szych błędów w tej fazie postępowania należy zaliczyć brak 
opinii opiekuna praktyki zawodowej młodego inżyniera. Wiele 
opinii jest bardzo lakonicznych w swej treści a przecież powin-
ny zawierać merytoryczny opis działalności opiniowanego. Na 
koniec w opinii powinna się znaleźć ocena zawodowa młode-
go inżyniera. Tego niestety w wielu opiniach brak.

Czasem podczas egzaminu ustnego, szczegółowe pytania 
dotyczące kwestii technicznych opisanych w Książce Praktyki 
procesach realizacyjnych, wywołują u zdających stany niepo-
koju. Nie potrafią udzielić poprawnej odpowiedzi. Świadczy 
to o tym, że dana aktywność jest tylko zapisana a kandydat nie 
brał w tym w pełni udziału. Nie utożsamiał się z tą prakty-
ką (budową czy biurem projektów). To droga na skróty, która 
w codziennej pracy zawodowej nie procentuje. Takie działanie 
obniża rangę  zawodową przyszłego inżyniera.

Osobnym problemem jest właściwe sprawowanie 
funkcji opiekuna praktyki zawodowej. Z założeń ustawo-
wych opiekunem praktyki może być tylko osoba (inżynier, 
mgr inż.) która posiada uprawnienia budowlane bez ogra-
niczeń w danej specjalności. Opieka nad praktykantem to 
są dodatkowe obowiązki, które nałożono np. na kierownika 
budowy. Ma ich w procesie realizacji danej inwestycji bar-
dzo dużo i do tego jeszcze powinno być skierowane czuj-
ne oko na poczynania młodego inżyniera. Czasem trudno 
jest pogodzić wszystkie obowiązki i być może w opisach 
realizacji praktyki zawodowej mamy właśnie takie zapisy 
z jakimi spotykamy się podczas weryfikacji złożonych do-
kumentów w procesie kwalifikacji. 

Uważam, że opiekunowie praktyk zawodowych powin-
ni otrzymywać gratyfikacje finansowe za swoje obowiązki. 
Spowoduje to z jednej strony bardziej staranne podchodzenie 
do ich wykonywania a z drugiej strony będzie formą zadość-
uczynienia za wkład pracy włożony w opiekę nad praktykan-

tem. Pozostaje jedynie rozstrzygnąć jaka instytucja powinna 
przejąć na siebie to finansowe obciążenie.

W tej współpracy, pomiędzy doświadczonym inżynie-
rem a adeptem sztuki budowlanej, musi funkcjonować bardzo 
dobra współpraca i zrozumienie jednej z podstawowych cech 
naszego zawodu – odpowiedzialności zawodowej. Odpowie-
dzialności za to, co dzisiaj wspólnie zrealizują, jakie nawyki 
zostaną utrwalone w działaniu zawodowym adepta zawodu 
i wreszcie wyrobienie u młodego inżyniera osobistej odpowie-
dzialności zawodowej za swoje działania w przyszłości. 

Innym problemem, który dostrzegamy analizując złożone 
dokumenty, są praktyki realizowane na budowach bez wielkiego 
rozmachu inwestycyjnego. W Książkach Praktyk są standardo-

we zapisy, proste procedury budowlane, proste procesy inży-
nierskie typu budowa domu jednorodzinnego. Taka jest niestety 
nasza rzeczywistość budowlana, którą musimy przyjąć do wia-
domości oceniając dokumenty podczas procesu kwalifikacji. 

Mirosław Praszkowski
Zapewne w pamięci przewodniczącego Okręgowej Komi-

sji Kwalifikacyjnej pozostały osoby, które bardzo pozytywnie 
zaprezentowały się podczas egzaminów kwalifikacyjnych. 

Daniel Pawlicki
Te braki i niedociągnięcia, o których mówiłem przed 

chwilą, są podstawowe ale nie przesłaniają postaci bardzo po-
zytywnych. W każdym roku kalendarzowym przeprowadzamy 
dwie sesje egzaminacyjne: wiosenną i jesienną. Przez ponad  
9 lat funkcjonowania OKK WOIIB przewinęło się kilka tysię-
cy osób. Od trzech lat wprowadziliśmy zwyczaj szczególnego 
honorowania tych osób, które zdały egzaminy z najwyższymi 
wynikami w postępowaniu kwalifikacyjnym. Otrzymują wy-
różnienia podczas uroczystości wręczenia decyzji o nadaniu 
uprawnień budowlanych. Jest to bardzo szczególna uroczystość, 
na którą, co zauważamy z ogromną przyjemnością, przychodzą 
już całe rodziny. To podnosi również rangę samej uroczystości. 

W mojej pamięci bardzo chwalebnie zapisały się całe 
zespoły kwalifikacyjne oraz egzaminacyjne. Korzystając 
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z okazji chciałbym podziękować wszystkim Koleżankom 
i Kolegom biorącym udział w pracach tych komisjach za peł-
ne zaangażowanie w realizację powierzonych obowiązków, 
sumienność w ich realizacji oraz profesjonalizm zawodowy 
niezbędny w pracach w komisjach postępowania kwalifika-
cyjnego i udział w komisjach egzaminacyjnych. W cieniu prac 
wszystkich komisji  znajduje się Sekretarz i Koleżanki  z  Biu-
ra OKK, bez których ogrom zrobionej pracy w każdej sesji 
egzaminacyjnej byłby niemożliwy. Chciałbym im podzięko-
wać nie tylko za codzienne pełne zaangażowanie i cierpliwość 
w wyjaśnianiu procedury wypełniania i składania dokumen-
tów do każdej sesji egzaminacyjnej, ale przede wszystkim za 
profesjonalizm działania  na co dzień i podczas  każdej sesji.

Mirosław Praszkowski
W ciągu tych bez mała 10 lat funkcjonowania Okręgowej 

Komisji Kwalifikacyjnej ilu osobom wręczono decyzje o nada-
niu uprawnień budowlanych?

Daniel Pawlicki
W minionych latach bywało różnie jeśli chodzi o ilość 

przyznanych decyzji. Mogę powiedzieć uśredniając, że testo-
wy egzamin pisemny pozytywnie zalicza ok. 90% przystępu-
jących do procesu kwalifikacji. Egzamin ustny zdaje ok. 85%. 
Daje to nam w przybliżeniu ok. 260 osób w każdej sesji egza-
minacyjnej. Gdy podliczymy te dane to w przybliżeniu może-
my powiedzieć, iż decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych 
w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 
odebrało już ponad 5,5 tys. zdających. 

Czy jest to dużo czy też mało? Mogę z całą mocą pod-
kreślić, że w działaniu Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 
w procesie egzaminacyjnym jesteśmy nastawieni na wysoki 
próg wymagalności wiedzy fachowej, rzetelności realizacji 
swoich obowiązków. Inżynier budownictwa jest zawodem za-
ufania publicznego. Od efektów jego działania niejednokrot-
nie będzie bezpośrednio zależało ludzkie życie. My w naszym 
działaniu przyjęliśmy podstawową zasadę – wiedza fachowa, 
rzetelność czyli wysoka jakość zawodowa i kultura osobista  
osób, którym nadajemy uprawnienia budowlane.

Mirosław Praszkowski
Co należałoby zmienić w procesie postępowania kwali-

fikacyjnego?

Daniel Pawlicki
Jesteśmy pierwszą izbą okręgową w kraju, która doko-

nała już pewnych zmian organizacyjnych. Od września tego 
roku wprowadziliśmy elektroniczną rejestrację kandydatów. 
Po wejściu na naszą stronę internetową kandydat może wy-
brać dogodny dla siebie termin wraz z odpowiednią godzi-
ną na wizytę w Izbie by złożyć dokumenty. Umożliwia to 
normalną pracę biura i pozwala na bieżąco załatwiać sprawy 
członków Izby i zgłaszających się kandydatów z dokumenta-
mi. Nie ma zbędnych kolejek, nerwowości. Po prostu szanu-
jemy czas wspólny.

Uważamy również, że należałoby wszystkim, którzy po-
siadają tytuł zawodowy inżyniera, po zdaniu egzaminu nada-
wać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie wyko-
nawstwa. Takie jest nasze - WOIIB i PIIB stanowisko, o które 
upominamy się już od kilku lat. 

Mirosław Praszkowski
Panie przewodniczący, jakimi cechami powinien charak-

teryzować się współczesny inżynier budownictwa?

Daniel Pawlicki
Uważam, że najważniejszą cechą zawodową jest sumien-

ność i kultura osobista obok rzetelnej wiedzy. Jeszcze raz pod-
kreślę, inżynier budownictwa jest zawodem zaufania publicz-
nego. Oczywiście współczesny inżynier musi umieć sprawnie 
posługiwać się komputerem i specjalistycznym oprogramowa-
niem, które będzie go wspierać w projektowaniu i realizacji 
określonych inwestycji budowlanych. Jednocześnie powinien 
umieć ocenić przydatność i wiarygodność zaproponowanych 
przez komputer i programy rozwiązań i wyliczeń technicz-
nych. Z myślenia nikt nie zwolni inżyniera, jak również z po-
noszenia konsekwencji z dokonanych wyborów.

Kształcenie ustawiczne powinno być nawykiem podsta-
wowym każdego inżyniera. Postęp techniczny jest zbyt duży 
by pozostawać na etapie wiedzy zdobytej podczas studiów.

Mirosław Praszkowski
Panie przewodniczący, dziękując za rozmowę, życzę ca-

łej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB dobrych, rze-
telnych kandydatów i sprawnie zrealizowanych egzaminów na 
uprawnienia budowlane.

Rozmawiał i zdjęcia:
Mirosław Praszkowski
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Streszczenie: Postęp, jaki się dokonał w technologii produkcji 
diod elektroluminescencyjnych powoduje, że stają się one źród-
łem światła efektywnym energetycznie i przyjaznym dla środowi-
ska. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny 
parametrów użytkowych lamp LED stosowanych w oświetleniu 
zewnętrznym oraz wybrane realizacje z ich wykorzystaniem.

I. WPROWADZENIE

Według danych Ministerstwa Gospodarki, 
w ciągu ostatnich 10 lat w Polsce dokonał się 
wyraźny postęp w zakresie poprawy efektyw-

ności energetycznej, co w efekcie obniżyło Energochłonność 
Produktu Krajowego Brutto o ok. 1/3 – głównie w wyniku re-
alizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, optymaliza-
cji procesów przemysłowych oraz modernizacji oświetlenia 
ulicznego [1].

W roku 2007 Ministerstwo Gospodarki przedstawiło 
Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej 
(EEAP). Dla realizacji programu oszczędnego gospodarowa-
nia energią w sektorze publicznym określono działania prio-
rytetowe, wśród których wymieniono:

- uwzględnianie w realizowanych inwestycjach pub-
licznych kryterium efektywności energetycznej,

- wymianę oświetlenia ulicznego i instalację nowe-
go, efektywnego energetycznie.

Oświetlenie uliczne w Polsce, mimo prowadzonych 
od lat modernizacji, ciągle jest zbyt energochłonne. Jak 
wynika z danych Raportu [2], przygotowanego na zlecenie 
Komisji Europejskiej, średnia moc punktu świetlnego np. 
w Niemczech wynosi 110 lm/W, w Wielkiej Brytanii 76 

Zastosowanie diod LED
w oświetleniu zewnętrznym

lm/W, w Holandii 61 lm/W. Dla Polski, ustalony na pod-
stawie krajowych badań, parametr ten wynosi 176 lm/W. 
Oznacza to, że w dalszym ciągu istnieje możliwość osiągania 
znaczących oszczędności, dzięki wdrażaniu współczesnych 
osiągnięć w technologii produkcji energooszczędnego sprzę-
tu oświetleniowego. 

Uwzględniając strukturę zainstalowanych opraw oświet-
lenia drogowego i ich energochłonność, szacuje się potencjal-
ne oszczędności, możliwe do uzyskania w wyniku realizacji 
podstawowej modernizacji oświetlenia, na poziomie 30%. 
Pod pojęciem podstawowej modernizacji należy rozumieć 
zastąpienie wyeksploatowanych opraw, oprawami nowej ge-
neracji. Potencjalne możliwości oszczędności energii są jed-
nak większe. Wymagają zastosowania bardziej zaawansowa-
nych technicznie rozwiązań, tj. np. opraw z elektronicznymi 
układami stabilizacyjno-zapłonowymi, wykorzystania inteli-
gentnych systemów sterowania i zarządzania oświetleniem, 
lepszego dostosowania jakości światła do fizjologicznych 
cech wzroku kierowców i pieszych.

II. DIODY LED W OŚWIETLENIU ZEWNĘTRZNYM
Źródła światła najnowszej generacji - diody LED, stają 

się rozwiązaniem łączącym wszystkie pożądane cechy lamp 
stosowanych w oświetleniu zewnętrznym:

- wysoką skuteczność świetlną,
- trwałość,
- jakość barwy  światła. 
Skuteczność świetlna lamp LED jest już porównywal-

na z parametrami lamp sodowych niższej mocy i przekracza 
100 lm/W.

Rys. 1. Oprawa drogowa LED: soczewki kształtujące optykę, rozkład strumienia świetlnego na oświetlanej powierzchni
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Trwałość lamp LED jest ich istotną zaletą. W odniesieniu 
do dotychczas stosowanych źródeł światła trwałość określa się 
podając tzw. trwałość średnią 50%, tj. czas po którym połowa 
źródeł wygasa. Dla diod LED ten sposób wyznaczania trwało-
ści nie ma zastosowania, ponieważ będą one świecić w bardzo 
długim czasie, jednak z coraz mniejszym strumieniem świet-
lnym. Stąd w odniesieniu do diod LED, zamiast kryterium wy-
gasania, przyjęto jako podstawowe kryterium oceny trwałości 
spadek strumienia do określonego poziomu. Najczęściej jest 
to 70% początkowej wartości oznaczone symbolem L

70
. Poda-

wane obecnie według tego kryterium trwałości diod LED wy-
noszą przeważnie 40 – 60 tys. godzin, co oznacza eksploatację 
w oświetleniu drogowym przez 10 – 15 lat.

Ważną cechą, która może przemawiać za stosowaniem 
diod LED w oświetleniu zewnętrznym, jest barwa światła. 
Przy niskich poziomach oświetlenia, a takie występują na 
drogach, szczególnie lokalnych, czułość oka wzrasta i jej 
maksimum przesuwa się w stronę fal krótszych, powodując 
przewartościowanie strumienia świetlnego na korzyść tych 
źródeł światła, które emitują strumień energetyczny w krót-
kofalowej, niebieskiej części widma. 

Oprawy LED w funkcjonalnych zastosowaniach ze-
wnętrznych wykorzystywane są głównie do oświetlenia dróg 
o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym, alejek spacero-
wych, parkingów itp. Postęp, jaki się dokonuje w zakresie 
lepszego kształtowania rozsyłu światła (Rys. 1) oraz możli-
wości uzyskiwania coraz wyższych skuteczności świetlnych, 
powodują, że oprawy te stają się coraz efektywniejsze, co 
tworzy perspektywy ich szerszego stosowania. 

Porównanie skuteczności świetlnej oprawy LED wypro-
dukowanej w roku 2010 z parametrami analogicznej oprawy 
z roku 2009 oraz dobrych jakościowo opraw z lampami so-
dowymi (SON-T Plus 70W, SON-T Plus 150W) i lampami 
Cosmopolis (CosmoWhite 140W) przedstawiono na Rys. 2. 

W obliczeniach uwzględniono moc lamp i stateczników (lub 
zasilaczy w oprawach LED).

Z przedstawionych pomiarów i obliczeń wynika, że 
w ciągu roku skuteczność świetlna ocenianych opraw LED 
wzrosła o ok. 30%, osiągając poziom porównywalny ze 
skutecznością świetlną opraw z lampami sodowymi niskiej 
mocy, choć ciągle niższy niż dla opraw z lampami wysokiej 
mocy. Jeśli uwzględni się bardziej precyzyjne ukierunkowa-
nie rozsyłu strumienia świetlnego opraw LED w porównaniu 
do opraw z lampami wyładowczymi, to można oczekiwać 
ich coraz szerszego stosowania, również jako zamienników 
opraw wysokiej mocy. 

Przykładową instalację oświetlenia parkingu oprawami 
LED 28 (28 diod LED o mocy 1W) przedstawiono na rysun-
ku 3 (widok w dzień) i rysunku 4 (widok w nocy).

Rys. 3. Parking na terenie Politechniki Poznańskiej

Rys. 4. Parking na terenie Politechniki Poznańskiej oświet-
lony oprawami z diodami LED

Oceniona na podstawie pomiarów energochłonność 
oświetlenia powierzchni parkingu, wyniosła 0,03 W/lx/m2, 
a więc jest bardzo niska.

Rys. 2. Skuteczności świetlne opraw z diodami LED: LLp
-S60, SPL 48 oraz opraw SGS 253 z lampami sodowymi 
70W, 150W i Cosmopolis 140W
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III. ILUMINACYJNE OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE 
DIODAMI LED

Iluminacja umożliwia stworzenie światłem pożądane-
go nastroju, wydobycie lub podkreślenie światłem symboli-
ki obiektu. Nastrój może być kształtowany przez dynamikę 
oświetlenia i przez barwę światła. 

Dynamika w iluminacji może oddziaływać dzięki zróżni-
cowaniu natężenia oświetlenia i tworzeniu planów oświetlenia. 
Barwa światła współtworzy nastrój wraz z dynamiką światła. 
Diody LED, dzięki łatwości sterowania zarówno strumieniem 
świetlnym jak i barwą, ułatwia-
ją uzyskiwanie tych pożądanych 
efektów iluminacyjnych. 

Obecnie coraz częściej stosu-
je się w iluminacji metodę miesza-
ną, wykorzystującą większą liczbę 
opraw z źródłami małej mocy. Taki 
sposób oświetlania umożliwia lep-
sze podkreślenie istotnych detali 
architektonicznych, pozwala na 
koncentrowanie uwagi obserwa-
torów na szczegółach, które często 
umykają uwadze w świetle dzien-
nym. Taka metoda realizacji ilumi-
nacji zapewnia większą swobodę 
w operowaniu grą światła i cienia. 
Dzięki temu zostaje wykreowany 
często bardziej interesujący noc-
ny obraz podświetlanego obiektu. 
Diody elektroluminescencyjne 
są szczególnie efektywne w tego 
rodzaju realizacjach oświetlenio-
wych. Niewielkie źródła światła 
dają możliwość uzyskania w opra-
wach dobrej optyki a także pozwa-
lają na montaż opraw bezpośrednio na elewacji budynków, 
bez znaczącej ingerencji w dzienny widok obiektów.

Kolejną zaletą opraw LED jest ich niska temperatura. 
Jest to szczególnie ważne w przypadku iluminacji obiektów 
w miejscach uczęszczanych, realizowanej przy wykorzysta-
niu opraw montowanych w gruncie. Nie ma wtedy zagroże-
nia poparzeniami. 

Pewnym mankamentem opraw LED jest zdarzające się, 
zauważalne zróżnicowanie barw poszczególnych serii produk-
cyjnych, często brak powtarzalności parametrów, co jest istotne 
w iluminacjach obiektów z zastosowaniem rytmu świetlnego. 

Należy również podkreślić, że kolorowe diody elektro-
luminescencyjne charakteryzują się bardzo intensywnymi 
barwami. Ich stosowanie w iluminacjach obiektów, szcze-
gólnie zabytkowych, wymaga wyczucia i wyobraźni. Jest 
to niezwykle ważne w przypadku łączenia dwóch i więcej 
barw, których kontrast może wzmacniać wrażenie inten-
sywności poszczególnych kolorów, co w wielu przypadkach 
może stanowić niepożądany, przerysowany efekt wizualny.

Znajomość cech funkcjonalnych opraw LED umożli-

wia realizację nowych, atrakcyjnych i energooszczędnych 
instalacji oświetlenia iluminacyjnego.

IV.  PODSUMOWANIE
Instalacji oświetlenia zewnętrznego z wykorzystaniem 

diod elektroluminescencyjnych jest jak dotychczas niewiele. 
Jednak, uwzględniając niezwykle szybki rozwój technologii 
produkcji tych źródeł światła, należy oczekiwać ich coraz szer-
szego stosowania. Decyduje o tym różnorodność dostępnych 
typów lamp, coraz wyższa skuteczność świetlna, coraz lepsza 

jakość światła, wysoka trwałość - praktycznie niezależna od 
częstości włączeń, możliwość sterowania oraz, w szerokim za-
kresie, niezależność parametrów pracy od warunków zasilania.

Należy oczekiwać, że dotychczas stosowane lampy sukce-
sywnie będą zastępowane przez diody elektroluminescencyjne.

Małgorzata Górczewska
Politechnika Poznańska,

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej
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Rys. 5. Iluminacja baszty zamku w Tucznie – warsztaty oświetleniowe
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że konkurs „MISTER BUDOWNICTWA” cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród uczestników procesów budowlanych, 
a uzyskane wyróżnienia są bardzo dobrym świadectwem solid-
nego wykonawstwa co jest promowane w zamówieniach pub-
licznych w których startują nagrodzeni wykonawcy. 

Tytuł Mister Budownictwa za 2010 r. otrzymał budynek 
Szpitala Ortopedycznego z Przychodnią Lekarską i Gabine-
tami Specjalistycznymi W Ostrowie Wielkopolskim przy ul. 
Brzozowej nr 7. 

Tytuły Mister i Wicemister Budownictwa za 2010 rok 
przyznawane były w 10 kategoriach. 

Wręczenia tytułów w obecności władz administracyjno-
samorządowych miasta Ostrowa Wielkopolskiego dokonywali:
- przewodniczący Zarządu Oddziału PZITB w Kaliszu mgr 
inż. Marian Walczak,
- prezes Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu mgr inż. Adam 
Błochowiak,
- przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów w Poznaniu mgr inż. Jerzy Stroński,
- przewodniczący Komisji Konkursowej inż. Jan Czabański,
- członek Komisji Konkursowej mgr inż. Barbara Kordala.

Relacja:
Marian Walczak

Mister Budownictwa
Południowej Wielkopolski 

7 października 2011 roku, w jednym z nagrodzo-
nych obiektów - restauracji „Mleczna Perła” w Os-
trowie Wielkopolskim, odbyła się uroczystość 

ogłoszenia wyników 36 edycji konkursu „Mister Budowni-
ctwa Południowej Wielkopolski” za 2010 rok. 

Organizatorami konkursu są: 
- Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa 

Oddział w Kaliszu,
- Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budowni-

ctwa w Poznaniu,
- Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 

Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu,
Patronat nad uroczystością sprawuje  przewodniczący 

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
w Poznaniu  - mgr inż. Jerzy Stroński. 

Celem konkursu jest promocja najlepiej wykonanych 
obiektów na terenie Południowej Wielkopolski i cechujących się 
ciekawymi rozwiązaniami funkcjonalnymi, architektoniczny-
mi i konstrukcyjnymi. Zrealizowane obiekty upiększają swym 
wyglądem przestrzeń Wielkopolski Południowej, w której są 
usytuowane. Jest to zasługa wszystkich uczestników procesu 
inwestycyjnego: projektantów, kierowników budów, inspekto-
rów nadzoru, inwestorów i wykonawców. Należy podkreślić, 
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Leszno – miasto w południowej Wielkopolsce. 
Pierwsza wzmianka historyczna o Lesznie po-
chodzi z 1393 roku. Wówczas osada Leszczno 

stanowiła własność Stefana z Karnina, który posiadał pieczęć 
herbu Wieniawa. Ród Wieniawitów przybrał od swej osady 
nazwisko Leszczyńscy. Z tego rodu pochodził król Polski – 
Stanisław Leszczyński.

Leszno jest ważnym węzłem tranzytowym. Przez mia-
sto przebiegają dwie drogi krajowe: DK5(E261) Świecie – 
Lubawka oraz DK12 Łęknica – Berdyszcze. Do roku 2013 
planowane jest wybudowanie obwodnicy w ciągu drogi S5.

W Lesznie rozmawiam z inżynierem drogownictwa, 
który by sprostać wszystkim stojącym przed nim wyzwa-

Drogowiec z tradycjami
Wielkopolski Inżynier Budownictwa

niom, działa z precyzyjnie zaplanowanym porządkiem. Jak 
sam o sobie mówi – Żyję z kalendarzem. 

Mgr inż. Wiesław Furmaniak pracuje w Przedsię-
biorstwie Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. Żona – Bożena – 
pracuje w GDDKiA - rejon Leszno. Syn Wojciech jest ab-
solwentem Politechniki Poznańskiej Wydziału Budownictwa 
Lądowego w specjalności drogi a młodszy syn Grzegorz 
aktualnie studiuje na Wydziale Budownictwa Politechniki 
Wrocławskiej.

Poprosiłem o odpowiedź na 5 pytań.

Wybrałem zawód inżyniera, gdyż …

Wiesław Furmaniak. 

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Go-
styniu w 1978 r. zdałem egzamin wstępny na Wydział Bu-
downictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. W 1983 r. 
ukończyłem studia w specjalności: drogi, ulice, lotniska. 
O moim wyborze zdecydowała tradycja rodzinna, mój 
dziadek – Franciszek – był brukarzem. Budował drogi ka-
mienne na terenie Wielkopolski przed II wojną światową 
i odbudowywał je po jej zakończeniu. Te rodzinne tradycje 
ale także i świadomość, że w Polsce drogi należy rozbu-
dowywać, budować nowe, spowodowały że właśnie w tej 
branży dostrzegłem miejsce dla siebie do realizacji  życia 
zawodowego.

Moi synowie kontynuują rodzinną tradycję. Starszy 
syn – Wojciech jest absolwentem Politechniki Poznańskiej 
Wydziału Budownictwa Lądowego w specjalności drogi 
a młodszy syn Grzegorz aktualnie studiuje na Wydziale Bu-
downictwa Politechniki Wrocławskiej. Tak więc jest to już 
trzecie pokolenie drogowców.

Po ukończeniu studiów przez rok pracowałem w Re-
jonie Dróg Publicznych w Gostyniu. Do Leszna trafiłem po 
odbyciu służby wojskowej w roku 1985. Rozpocząłem pra-
cę w Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich. Po zmianach 
administracyjnych i ustrojowych w 1997 r. przedsiębiorstwo 
zostało sprywatyzowane i powstało „Przedsiębiorstwo Dróg 
i Ulic Leszno” Sp. z o.o. Firma działa na terenie południowo-
zachodniej części Wielkopolski oraz w północnej części wo-
jewództwa dolnośląskiego.

W przedsiębiorstwie pełnię obowiązki dyrektora tech-
nicznego i odpowiadam za ciągłość i jakość produkcji w za-
kresie budowy dróg i ulic w ramach zawartych kontraktów 
drogowych. Mamy podpisanych kilka dużych kontraktów, 
m.in. przebudowa DK5 w granicach administracyjnych mia-
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sta Leszna gdzie pełnię funkcję kierownika budowy i odpo-
wiadam za terminową i jakościową realizację zadania.

W 1986 r. otrzymałem uprawnienia wykonawcze 
konstrukcyjno-inżynieryjne w zakresie dróg i ulic a w 1994 
r. otrzymałem uprawnienia projektowe bez ograniczeń w za-
kresie dróg i ulic.

Osiągnięcia zawodowe i prywatne.

Wiesław Furmaniak.

Za swój jeden z pierwszych dużych sukcesów zawodo-
wych uważam kierowanie pracami związanymi z przebudo-

wą trasy wschód – zachód w Lesznie, tj. ciąg DK12 przebie-
gającej przez miasto. Byłem na tym kontrakcie kierownikiem 
budowy i  odpowiadałem tam również za koordynację oraz 
terminową i jakościową realizacje tego zadania. Była to duża 
inwestycja obejmująca wyburzanie całych pierzei budynków, 
tworzenie nowych ciągów pieszych i układów jezdni. Pozwo-
liło to usprawnić ruch w mieście i zmniejszyło uciążliwość 
ruchu tranzytowego dla mieszkańców.

W 2000 roku inwestycja ta została wyróżniona tytu-
łem Budowa Roku.

Organizatorem Konkursu był Polski Związek Inżynie-
rów i Techników Budownictwa wspólnie z Ministerstwem 
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, Urzędem Mieszkal-
nictwa i Rozwoju Miast oraz Głównym Urzędem Nadzoru 
Budowlanego. Celem konkursu było wyłonienie wyróżnia-
jących się przedsięwzięć budowlanych, a także ich realiza-
torów. Do dzisiaj ta trasa dobrze służy mieszkańcom Leszna 
i sprawdza się w ciągu komunikacyjno-tranzytowym.

Aktualnie prowadzimy duże prace drogowe na tere-
nie miasta Leszna przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 
323 i DK5. Inwestycje te są realizowane z dofinansowaniem 
z projektów unijnych. Nakłada to na nas obowiązek bardzo 
precyzyjnej realizacji planów budowlanych i rozliczenia 
wszelkich kosztów związanych z przebudową sieci dróg.

Jestem również autorem projektów przebudowy dróg 
gminnych i krajowych na terenie województwa wielkopolskiego.

Za swój prywatny sukces uważam swoją rodzinę. Wy-
daje mi się, że dobrze pokierowałem edukacją synów i od-
powiednio ich stymulowałem w rozwoju osobowym i zawo-
dowym. Dziś z satysfakcją patrzę na ich dokonania życio-

we. Zadowolony rodzic – to duża 
nagroda za trud i wysiłek włożony 
w wychowanie swoich dzieci.

Inżynier budownictwa we-
dług mnie to …

Wiesław Furmaniak.

To przede wszystkim czło-
wiek odpowiedzialny. Potrafi 
kształtować otaczającą nas rze-
czywistość względem przyjętych 
norm technicznych. Jako projek-
tant musi precyzyjnie nakreślić wi-
zję budowli oraz podać dokładne 
normy wykonania danego zakresu 
zadania, które przyszły wykonaw-
ca przeniesie w teren. 

Jako wykonawca, przede 
wszystkim powinien precyzyjnie 
pilnować jakości i dokładności 
prac, które są wykonywane na bu-

dowie. Powinniśmy w naszych działaniach zwracać uwagę 
na jakość oraz rzetelność wykonywania prac. Moje doświad-
czenie zawodowe pokazuje, że w przeszłości nie zawsze 
były to priorytety wykonawcze. Dziś, przystępując do robót, 
niejednokrotnie musimy poprawić wcześniejsze błędy wyko-
nawcze by móc rzetelnie wykonać swoje zadanie. Niestety 
wydłuża to czas realizacji danego zadania ale dla dobra na-
szego wizerunku solidnej firmy trzeba to wykonać. Francuzi 
mają takie powiedzenie: Szlachectwo zobowiązuje.

Interesuję się …

Wiesław Furmaniak.

Interesuję się piłką nożną, piłką siatkową i jako lesz-
czynianin oczywiście żużlem. Kibicuję reprezentacji Polski 
w tych dyscyplinach. Sport w moim wykonaniu to nie tylko 
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kibicowanie ale również aktywność. We wtorki i w piątki, 
po półtorej godziny przeznaczam  na grę z kolegami w piłkę 
nożną lub w piłkę siatkową. 

Jestem fanatykiem rozwoju ruchu rowerowego. Od 
2002 r. jeżdżę na rowerze i z grupą przyjaciół zwiedzam 
różne zakątki Polski. Pierwsza wyprawa była bardzo ambit-
na. W 10 dni przejechaliśmy trasę ze Świnoujścia na Hel. 
Na tę wyprawę zabraliśmy nasze dzieci. Całość trasy to po-
nad 600 km. W tym roku zwiedzaliśmy Frombork i Ziemię 
Ostródzko-Elbląską. Zakończyliśmy trasę wizytą na polach 
Grunwaldu. W przyszłym roku będzie skromne 10-lecie. 
Z tej okazji planujemy wydać okolicznościową kartkę pocz-
tową oraz zapis naszych eskapad rowerowych wraz z opi-
sem odwiedzanych miejsc.

Jazda na rowerze ma swoje dodatkowe atrakcje. Ja-
dąc wolniej można więcej zobaczyć. Nie tylko dotyczy to 
zabytków, przyrody ale również mogę zaobserwować różne 

rozwiązania komunikacyjne i techniczne 
stosowane w różnych regionach naszego 
kraju, a których z samochodu nie widać. 
Mogę spokojnie zobaczyć nawierzchnie 
drogi, pobocza, rozwiązania techniczne 
dla osób niepełnosprawnych, techniczne 
rozwiązania ścieżek rowerowych czy też 
sprawy związane z parkingami, oświetle-
niem infrastruktury komunikacyjnej. To 
prawda, podróże kształcą.

Wszystkie te aktywności mają 
na celu utrzymywanie dobrej sprawno-
ści fizycznej by móc skupić się w pracy. 
Sprawność umysłu jest ściśle powiązana 
ze sprawnością fizyczną.

Od 10 lat do moich pasji należy 
również grafika komputerowa. W związku 
z kolejnymi rocznicami pontyfikatu Jana 
Pawła II razem z kolegą przygotowujemy 
różne okolicznościowe kartki pocztowe. 
Wydaliśmy już kilkanaście rodzajów kart. 
Wielu kolekcjonerów nie tylko z Polski 
ma je już w swoich zasobach. 
Czasami zgłaszają się do mnie różne in-
stytucje, szkoły, które będą miały swo-
je jubileusze z prośbą o przygotowanie 
dla nich takich kart okolicznościowych. 
Jako pasjonat realizuję te zamówienia 
i nie pobieram za to żadnych tantiem. 
Mam po prostu satysfakcję jako twórca. 
To tylko tyle i aż tyle.

Bardzo mi zależy …

Wiesław Furmaniak.

Bardzo mi zależy na tym by w Wielkopolsce ale 
również i w Polsce stan sieci drogowej dorównał drogom, 
które znamy z naszych wyjazdów do Niemiec, Francji czy 
też innych krajów. Martwi mnie, że mimo wielu lat zanie-
dbań, w tym roku ograniczono środki finansowe na rozwój 
dróg.  Przy stale zwiększającej się liczbie poruszających się 
po naszych drogach samochodów powoduje to kolejne lata 
opóźnień i zaniedbań. Ta sieć nie jest w stanie przenieść ca-
łości ruchu. Powoduje to dyskomfort psychiczny wszystkich 
uczestników ruchu. Uważam, że nadrzędnym celem rządu 
powinno być jak najszybsze zbudowanie sieci dróg podsta-
wowych i ekspresowych w naszym kraju. Bez tego nie będzie 
prawidłowego rozwoju gospodarczego Polski.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał:

Mirosław Praszkowski
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Wyrosły na Wielkiej Rewolucji Francu-
skiej ogólnoeuropejski nurt romantyzmu, 
a w szczególności takie jego cechy jak dą-

żenie do pełnego rozwoju ludzkiej osobowości, kult na-
tury, uczucia i fantazji, wpłynął na rozbudzenie potrzeby 
bezpośredniego kontaktu człowieka z przyrodą. Jednym 
z jej przejawów była ucieczka mieszkańców z coraz bar-
dziej zurbanizowanych miast, zupełnie pozbawionych zie-
leni w miejscach publicznych, na przedmieścia o charakte-
rze mieszkalno-ogrodowym. Na tym tle w drugiej połowie 
XVIII w. powstała w Europie koncepcja budowy miast-
ogrodów. Najszybciej rozpowszechniła się w Anglii i Fran-
cji. Zakładała połączenie dzielnic mieszkalno-reprezenta-
cyjnych i kulturowo-rekreacyjnych z terenami zielonymi, 
a szczególnie z roślinnością wysoką, która na niespotykaną 
dotąd skalę zaczęła wkraczać na coraz bardziej zurbanizowa-
ne tereny miejskie. Koncepcja miast-ogrodów służyła zaspo-
kajaniu potrzeb kontaktu człowieka z przyrodą, bez koniecz-
ności opuszczania miasta. Pod koniec XVIII w., razem z dru-
gim rozbiorem Polski, dotarła do Poznania. W kilkadziesiąt 
lat później w poznańską zieleń miejską wkroczyła sztuka.

W CIENIU BOSKIEJ FLORY 2

Na przełomie lat 1793/1794, dla Poznania opracowano 
kompleksowy plan urbanistyczny mający na celu wprowa-
dzenie w życie koncepcji miasta – ogrodu. Głównym jednak 
zadaniem projektu było odciśnięcie na Poznaniu pruskiego 
piętna i upodobnienie go do miast pruskich. Wzorowano się 
tu na założeniach architektonicznych przyjętych podczas pro-

PIĘKNE I NASZE
czyli zieleń i sztuka 

na al. K. Marcinkowskiego
jektowania nowej dzielnicy Berlina - Friedrichstadt, a w szcze-
gólności kultowej dzisiaj i pięknej alei Unter den Linden1 wraz 
z przylegającym do niej placem z teatrem. Projekt opracowano 
pod kierunkiem tajnego nadradcy budowlanego Davida Gilly. 
Na jego podstawie na osi północ-południe wytyczono pierwszą 
w Poznaniu i najstarszą na ziemiach polskich, publiczną pro-
menadę. Szczegółową dokumentację opracowaną przez Lin-
dhorsta, zatwierdził dnia 2.11.1794 r. radca budowlany Johann 
Heerman. Prace rozpoczęto już jesienią pod nadzorem Heer-
mana i inspektora Wernicke. Promenadę nazwano ul. Wilhel-
mowską (Wilhelmstrasse), a w okresie 1806 – 1815 (Księstwa 
Warszawskiego), nosiła nazwę ul. Napoleona. Miała szerokość 
15,70 m i długość 643,39 m. Zamykały ją tworzące ciekawe 
punkty widokowe: od północy kościół Karmelitów Bosych 
a od południa kościół św. Marcina. Z obu jej stron zlokalizo-
wano jezdnie o szerokości 7,52 m, wyposażone w biegnące 
po ich bokach rynsztoki. Jezdnia i chodniki boczne ułożone 
były na podsypce ze żwiru. Ich nawierzchnię stanowiły „kocie 
łby” – kamienie polne. Aleja, podobnie jak Unter den Linden, 
miała być obsadzona lipami, jednak ich sadzonki zmarniały. 
W zamian pod nadzorem ogrodnika Drieschnera posadzono 
w czterech rzędach topole. W wewnętrznych - kanadyjskie, 
w zewnętrznych - włoskie piramidalne [1]. 

Budowę promenady zakończono w 1798 r. Taką też Ka-
rol Alberti uwiecznił na swoim gwaszu. Aby uniemożliwić 
poruszanie się aleją konno, postawiono wysokie drewniane 
bariery. W latach następnych wygląd alei ulegał ciągłym 
zmianom. Jak wspomina Marceli Motty, wysokie topole wło-
skie, ściągały latem cyt.: „legiony gąsienic, pająków i białych 
motyli” [2]. Widok alei z roku 1833 utrwalił na rysunku ów-

czesny prezydent policji pruskiej w Pozna-
niu, Julius von Minutoli. W czerwcu 1834 
r. powstało „Towarzystwo do Upiększenia 
Miasta i Jego Okolic”. Później przyjęło na-
zwę „Towarzystwo Upiększania Miasta”. 
Funkcjonowało aż do 1898 r. zajmując się 
planowym zakładaniem i pielęgnowaniem 
zadrzewień publicznych Poznania. Dokonu-
jąc doboru zieleni, początkowo kierowano 
się względami dekoracyjnymi i kompozy-
cyjnymi a od lat 80. XIX w. również este-
tycznymi i zdrowotnymi. Jednym z jego 
pierwszych dokonań było wycięcie w alei 
po 1835 r. uciążliwych dla otoczenia topoli 

Rys. 1. Rzeźba K. Marcinkowskiego. Dalej fontanna G. Kronthala i dwa dłu-
gie rzędy dębów kolumnowych. Fot. R. Chojnacki
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piramidalnych i posadzenie kasztanowców. W czerwcu 1858 
roku Władysław Syrokomla w pamiętnikach pisał, że aleja 
obsadzona była lipami i kasztanami [3].

 Szczególnie intensywne prace nad zmodernizowaniem 
i upiększeniem poznańskiej Unter den Linden władze miasta 
podjęły w końcu lat 80. XIX wieku. Nowa koncepcja zakła-
dała jej podział na trzy części. Dzieliły ją w sposób natural-
ny ulice poprzeczne. W przeciwieństwie do dotychczasowej 
praktyki, każdą część planowano obsadzić różnymi gatunka-
mi drzew i wprowadzić znaczne ilości zieleni dekoracyjnej. 
Najszybciej ukończono modernizację części północnej alei 
(1900 r.). Posadzono na niej w dwóch rzędach holenderskie 
lipy, a na środku usytuowano pas zieleni ozdobnej z kwiet-
nikami. Część środkową alei obsadzono czterema rzędami 
wiązów. Jej przestrzeń ukształtowano, nadając wewnętrz-
nym rzędom większą wysokość niż zewnętrznym. Mogło to 
mieć na celu odsunięcie drzew od okien budynków. Pomię-
dzy nimi usytuowano wąskie trawniki. Na styku promenady 
z placem Wilhelmowskim (Wilhelmplatz) założono piękne 
kwietniki z przyciągającymi wzrok, efektownymi klombami. 
Prace te zakończono w 1901 r. Część ostatnią, południową, 
zakończono w 1902 r. W części środkowej alei posadzono 
platany, a na miejscu wyciętych klonów posadzonych w rzę-
dach wewnętrznych, założono obszerne trawniki obsadzone 
ozdobnymi krzewami. Nowe ukształtowanie tej części alei 
powiększyło jej strefę rekreacyjną [1].

Od 1902 r. na poznańskich promenadach zastępowano 
ławki żeliwne - mocniejszymi – z kutego żelaza. Rok wcześ-
niej zaczęto używać metalowych koszy na odpadki, a drew-
niane barierki zastępowano estetyczniejszymi - metalowymi. 
Drzewa chroniono koszami z metalowej siatki a trawę ko-
szono kosiarkami. Nawierzchnię alei ulepszono, posypując 
ją żwirem z marglem. O promenadę dbali umundurowani na 
wzór leśników - ogrodnicy i dozorcy [3].

 
ŚLADAMI BOSKIEGO APOLLA3 

W alejach nie od razu zagościł duch boskiego Apolla – 
opiekuna sztuk pięknych i przewodnika Muz. Pierwszą rzeź-
bę w alejach postawiono dopiero po przeszło 40. latach ich 
istnienia. Była to pierwsza z czterech małych fontann ufun-

dowanych przez Edwarda hr. Raczyńskiego. Pobudowano 
ją w roku 1841 na skrzyżowaniu ówczesnej Wilhelmstrasse 
(aleje Marcinkowskiego) i Friedrichstrasse (23. Lutego). Na 
cokole z piaskowca, zaprojektowanym przez berlińskiego 
architekta Christiana Cantiana i sprowadzonym do Poznania 
drogą wodną, umieszczono wykonany z brązu duży ozdob-
ny medalion z wizerunkiem głowy Wincentego Priessnitza. 
Na jego obwodzie widnieje dzisiaj napis w języku greckim 
i polskim pochodzący z ody Pindara4: „Nic lepszego nad 
wodę”. Priessnitz był znanym propagatorem wodoleczni-
ctwa. Jednym z jego osiągnięć było wynalezienie prysznica 
(stąd od jego nazwiska nazwa urządzenia). Wobec zamiaru 
pobudowania w ww. miejscu, znacznie większej i efektow-
niejszej fontanny, tę pierwszą w r. 1908 przeniesiono w rejon 
wylotu ul. Podgórnej (Bergstrasse). Na opuszczonym miej-
scu, jeszcze w tym samym roku tymczasowo ustawiono wy-
konaną z brązu rzeźbę „Kąpiącej się” Maksa Klingera, który 
był nie tylko rzeźbiarzem ale i znanym niemieckim malarzem 
i grafikiem. Na pustym cokole fontanny E. hr. Raczyńskiego 
z wizerunkiem Priessnitza, wnuk hrabiego – Edward Alek-
sander - umieścił wykonaną z brązu kopię rzeźby greckiej 
bogini zdrowia – Higiei. Nosi ona podobnie jak oryginał rysy 
żony E. hr. Raczyńskiego – Konstancji z Potockich. Uroczy-
ste odsłonięcie rzeźby miało miejsce 9.02.1908 r. Projekt 
wykonał Albert Wolff, uczeń wybitnego niemieckiego rzeź-
biarza Ch.D. Raucha. Kopia rzeźby odlana została w hucie 
Lauchhammer w Saksonii, na podstawie gipsowego modelu 
oryginału. Od 1971 r. pomnik przeniesiono z ul. Marcinkow-
skiego - wylot Podgórnej, przed Bibliotekę Raczyńskich. 
Niestety, wskutek braku zbiornika na wodę i jej podłączenia, 
fontanna przez wiele lat nie spełniała swojej roli [4].

 Jednym z pierwszych kroków podjętych w celu moder-
nizacji i upiększenia alei, w końcu lat 80. XIX w., było od-
słonięcie w r. 1889, wykonanego w brązie przez rzeźbiarza 
Roberta Baerwalda pomnika cesarza Wilhelma I dla uczcze-
nia pamięci żołnierzy poległych podczas wojny francusko-
pruskiej z lat 1870/1871. Pomnik zdobny w dwie kobiece po-
stacie wykonane z białego kararyjskiego marmuru, otoczony 
był wielkim dywanowym kwietnikiem, nadającym otoczeniu 
wytworny wygląd. Zlokalizowany przed gmachem Głównej 
Komendantury, zamykał aleję od strony północnej.

W 1909 r., w miejscu rzeźby „Kąpiącej 
się” Maksa Klingera, wybudowano piękną 
fontannę. Uruchomiono ją w dniu 10.04.1909 
r. Jej fundatorem był kupiec, społecznik, ko-
lekcjoner dzieł sztuki i radny miejski Gustaw 
Kronthal. Autorem projektu był jeden z naj-
wybitniejszych rzeźbiarzy berlińskich - Hugo 
Lederer. Rzeźby fontanny wykonane z brązu 
odlane zostały w znanej odlewni berlińskiej 
Gladenbecków. Przyciągającymi wzrok ele-
mentami były dwa prawie naturalnej wielko-
ści udziwnione delfiny z siedzącymi na nich 
gołymi chłopcami i trzymającymi w rękach 
małe ryby. Centralnym elementem fontanny 

Rys. 2. Pięknie odrestaurowana fontanna G. Kronthala na tle alei.  
Fot. R. Chojnacki
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były otoczone z obydwu stron kwiatowymi rogami obfitości 
wydatne „wargi” tryskające wodą do górnej misy wodnej. 
Umieszczone były na półkolistej ozdobnej balustradzie po-
między konchowymi muszlami i dwoma lizenami, na których 
przedstawiono raka i jaszczurkę. Tak z nozdrzy jak i pysków 
delfinów i ryb tryskają strumienie wody. Ciekawymi elemen-
tami fontanny są dwie żaby tryskające wodą, których stru-
mienie dla wzmocnienia efektów wizualnych podobnie jak 
strumienie tryskające z ryb, krzyżują się. Fontanna wykonana 
jest z wapienia muszlowego. Mimo uszkodzeń, przetrwała II 
wojnę. Poddana tuż po niej pracom konserwatorskim, nie od-
zyskała dawnego wyglądu. Najprawdopodobniej to wówczas 
dokonano przestawienia obydwu grup rzeźbiarskich – skiero-
wano je pyskami delfinów w kierunku żab. Późniejsze prace 
konserwatorskie (1984 r.) też nie przywróciły fontannie daw-
nej świetności [5]. 

RÓWNIEŻ DLA POTOMNYCH

Do 1918 r.  aleje pozostawały bez zmian. Później 
długo wydawało się, że przełom wieków XIX/XX był 
najpiękniejszym i najromantyczniejszym okresem ich 
istnienia. Czy tak jest rzeczywiście? Jak wyglądają aleje 
dzisiaj? 

Po rzeźbie Wilhelma I nie ma nawet śladu. Rzeźbę „Ką-
piącej się” Maksa Klingera można obejrzeć w holu poznań-
skiej Palmiarni. Rzeźbę Higiei, postawioną na cokole fontan-
ny E. hr. Raczyńskiego z wizerunkiem Priessnitza, po jej od-
restaurowaniu w 2004 r., można podziwiać przed Biblioteką 

Raczyńskich. Wyposażona w nowy zbiornik na wodę, tak jak 
dawniej, służy świeżą wodą gościom i mieszkańcom Pozna-

nia, wypływającą jak niegdyś z pyska mosiężnego, pijącego 
wodę lwa.

Fontanna Kronthala, po pracach konserwatorskich 
i przywróceniu jej dawnego wyglądu i blasku (m.in. prze-
stawienia obydwu grup rzeźbiarskich – ogonami w kierunku 

żab, odtworzenia dekoracji w postaci płaskorzeźb i girland 
oraz konchowych muszli), od 2006 r. znów działa i cieszy 

nasze oczy swoim wyglądem. Na 
trzystopniowej kaskadzie, na któ-
rej chętnie liczną gromadą goszczą 
gołębie, pod każdym jej stopniem 
zamontowano „płynące” oświet-
lenie. Dodawało ono niebywałego 
uroku fontannie. Wskutek działania 
miejskich wandali nie utrzymało się 
jednak długo. Efekt wieczornej gry 
wody i światła wzmacnia podwodne 
oświetlenie tak w górnej jak i dolnej 
misie wodnej. Dolną - otacza piękny 
wielobarwny kwietnik. Odrestauro-
wano stylowe ławy z piaskowca.

W 2002 r. w środkowej części 
alei (od ul. 23. Lutego do placu Wol-
ności) podjęto prace, które upodob-
niły ją do dawnego wyglądu. Posa-
dzono tu w dwóch rzędach 64 dęby. 
Wskutek długiej i mroźnej zimy 
część drzew zmarniała. Po dokona-
niu kolejnych nasadzeń dziś na alei 

rosną 62 piękne dęby kolumnowe. W roku 2005 na podstawie 
projektu opracowanego w Akademii Sztuk Pięknych wyko-
nano nową, wzorzystą nawierzchnię na środkowym trakcie 

Rys. 4. Aleja od strony, z której Karol Alberti w roku 1798 malował je gwaszem.  
W oddali dach kościoła Karmelitów Bosych. Fot. R. Chojnacki

Rys. 3. Rzeźba Golema „kroczącego” aleją.  
Fot. R. Chojnacki
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dla pieszych. Wykonano ją z trójkolorowej granitowej kostki. 
Całość uzupełniono pięknymi kwietnikami i niskimi parka-
nikami. Aleję wyposażono w liczne kosze na odpady oraz 
zgrabne, stylowe żeliwno-drewniane ławki. Trawniki zaopa-
trzono w estetyczne tabliczki informujące o zakazie wprowa-
dzania psów.

Pojawiły się też nowe rzeźby. W 2005 r. (29.VI.) odsło-
nięto oczekiwaną tu od blisko stu lat, piękną rzeźbę patro-
na alei - powstańca listopadowego i lidera pracy organicz-
nej, bohatera narodowego - dr. Karola Marcinkowskiego. 
Jej twórcą jest rzeźbiarz i malarz, kierownik Katedry Rzeź-
by na Wydziale Rzeźby, rektor PWSSP w Gdańsku (ASP), 
prof. Stanisław Radwański. W rok później (23.XI.) odsło-
nięto wysoką na 18 metrów Stelę. Jej górna partia, tworzy 
promienistą, obrotową koronę z różnych wymiarów form 
trójkątnych ze szlifowanej stalowej blachy. Poniżej korony 
promieniście rozmieszczone są podłużne wykroje z polero-
wanej blachy. Twórcą Steli jest Heinz Mack, jeden z naj-
wybitniejszych niemieckich artystów starszego pokolenia. 
5 maja 2010 r. odsłonięto stalową rzeźbę „kroczącego” Gole-
ma5, autorstwa Davida Czernego, najbardziej rozpoznawane-
go współczesnego czeskiego artysty. 

Dziś, tak jak dawniej, liczni młodzi i starsi Poznaniacy 
spacerują aleją i odpoczywają na ławkach. Umieszczony na 
wysokim postumencie Karol Marcinkowski zdaje się z zadu-
mą spoglądać na aleję. Wbrew słowom goryczy przebywają-

Rys. 5. Muzeum Narodowe, Stela, fontanna Raczyńskiego z posągiem Higiei, dęby kolumnowe, w tle zamek w budowie,  
z lewej Biblioteka Raczyńskich. To wszystko naraz na naszej alei. Fot. R. Chojnacki.

cego w 1821 roku w Poznaniu Juliana Ursyna Niemcewicza, 
cyt.: „Wszystko to może piękne, lecz wszystko to już nie na-
sze” [3], parafrazując je możemy dzisiaj z dumą powiedzieć: 
„Wszystko to piękne i wszystko to nasze”.

     Ryszard Chojnacki

1 Unter den Linden – tłum. wł. z j. niem. - Pod Lipami.
2 Flora (mit. rzymska) – bogini roślinności wiosennej w stadium kwit-

nienia.
3 Apollo (mit. grecka) - jeden z najważniejszych bogów, syn Zeusa 

i Latony, był m.in. opiekunem sztuk pięknych i przewodnikiem Muz.
4 Pindar(os), 518-446 p.n.e., poeta gr. z Teb w Beocji; ogromnej sławy 

przedstawiciel poezji chóralnej; m.in. zachowały się 4 księgi epinicjów, 
sławiących zwycięzców w igrzyskach. 

5 Golem – ożywiona postać ludzka ulepiona z gliny; przen. bezduszny 

automat, robot. 
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Pałac w Śmiełowie
Muzeum im. Adama Mickiewicza

Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

Wielkopolskie skarby architektury

W tym numerze Biuletynu zapraszam do pałacu 
rodu Gorzeńskich w Śmiełowie. Dzisiaj mie-
ści się w nim Muzeum im. Adama Mickiewi-

cza. Jadąc DK 11 w miejscowości Klęka należy skręcić w kie-
runku Żerkowa a stamtąd to już tylko 10 km pięknej trasy przez 
las. Na 9 km proponuję zatrzymać się w oznaczonym punkcie 
widokowym by podziwiać piękną panoramę samego Śmieło-
wa, pobliskiej wsi Brzóstków z neoklasycystycznym kościo-
łem. Widać bryłę pałacu malowniczo wkomponowaną w ota-
czający park, pola i lasy doliny Lutyni i Prosny. Przy dobrej 
przejrzystości powietrza można zobaczyć elewatory zbożowe 
w Gądkach oraz kominy elektrociepłowni w Koninie.

Śmiełów, jako osada, notowany był już od 1392 roku. 
Prowadził tędy szlak bursztynowy łączący Pomorze ze Ślą-
skiem. Był własnością rodów: Kotów, Górków-Roszkow-
skich, Radomickach i Sapiehów. W 1784 r. dobra śmiełow-
skie kupił Andrzej Ostroróg Gorzeński herbu Nałęcz od Lu-
dwiki Nałęcz Gorzeńskiej, z zamiarem wybudowania pałacu. 
Pracy tej podjął się wybitny architekt wojskowy, generał ma-
jor Stanisław Zawadzki. W latach 1795–1800 zrealizował on 
trzy projekty: w 1797 r. w Śmiełowie, w 1799 r. w Dobrzycy 
i w 1800 r. w Lubostroniu.

„Ilekroć z Prus powracam, chcąc zmyć się z niemczyzny,
Wpadam do Soplicowa jak w centrum polszczyzny:
Tam się człowiek napije, nadysze Ojczyzny!...”

„Pan Tadeusz”, ks. VII

Obok Stanisława Zawadzkiego pracowali bracia Franci-
szek i Antoni Smuglewiczowie, którzy są autorami pięknych 
malowideł we wnętrzach pałacu oraz Michał Ceptowski, 
którego dziełem są wspaniałe dekoracje sztukatorskie. Pałac 
w Śmiełowie jest najbardziej konwencjonalną budowlą spo-
śród trzech dzieł Zawadzkiego i jest przykładem jednej z naj-
świetniejszych budowli polskiego klasycyzmu.

Przyciąga uwagę wielką harmonią i bardzo udanym 
wkomponowaniem w otoczenie. Główny budynek jest połą-
czony arkadowymi galeriami z bocznymi pawilonami. Mo-
numentalny portyk, wysunięty ku przodowi, oparty jest na 
czterech kolumnach i czterech półkolumnach jońskich. Zwra-
cają uwagę silnie zaznaczone pasy poziome: belkowania, fry-
zu z ząbkowaniem i profilowanego gzymsu. Pod gzymsem 
parapetowym znajduje się pas z motywami doryckiego kima-
tionu, który stanowi znak firmowy Zawadzkiego. 

Arkadowe galerie łącznikowe zawierają toskańskie pół-
kolumny podtrzymujące belkowanie z fryzem, nad którym 
attyki zwieńczone wazami. Podziały pionowe mają zdecydo-
wany kontrapunkt w postaci powtórzonego w galerii pozio-
mego fryzu oraz dachach łamanych. W pasie przełamania są 
okrągłe okna strychowe.
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Rygory klasycystyczne zachowują sztukatorskie pano-
plia wykonane przez Michała Ceprowskiego – zespół herbów 
nad tympanonem portyku oraz dwie grupy militariów po obu 
stronach frontonu. Był również autorem sztukaterii wewnątrz 
pałacu. Zachowała się do naszych czasów mała, starannie 
wykonana kasetonowa kopuła westybulu nawiązująca do idei 
panteonu. Wsparta na surowych w kształcie, drobnych kolu-
mienkach i jest otoczona lustrami odbijającymi postać patrzą-
cego we wszystkich kierunkach.

Na szczególną uwagę zasługują dwa środkowe salony 
na parterze, które pełniły funkcje honorowe: ośmioboczny 

i błękitny. W salach tych w pracach malarskich bracia An-
toni i Franciszek Smuglewiczowie nawiązali do motywów 
antycznych. W salonie ośmiobocznym freski wraz ze sceną 
centralną – Pożegnanie Hektora z Andromachą oraz 
motywami Troi z Iliady Homera nawiązują do tra-
gedii rozbiorów Polski, które dokonały się tuż przed 
wybudowaniem pałacu. Na suficie znajduje się cha-
rakterystyczna kompozycja w formie parasola z mo-
tywami pnących róż. W salonie błękitnym freski na-
śladują motywy pompejańskie, odnosząc się do idei 
obfitych plonów zbieranych z pól i ogrodów.

Na piętrze zwraca uwagę, widniejący nad oł-
tarzem masońskim (Andrzej Gorzeński był związa-
ny z ruchem wolnomularskim) wizerunek Gorgo-
ny – symbolizuje tajemnicę. W „loży”, która była 
prawdopodobnie miejscem spotkań „braci wtajem-
niczonych”, a zarazem pełniącej funkcję archiwum 
rodowego, znajdują się zgromadzone pamiątki.  
W  architekturze pałacu można znaleźć więcej ak-
centów związanych z tą tajną organizacją. Na uwagę 
zasługuje znajdujący się na piętrze klatki schodowej 
ołtarz masoński z dwoma półkolumnami i data – 1806. Ota-
czają go cztery kolumny ze sztucznego kamienia. Nie bez 
znaczenia wydają się również utrudnienia komunikacyjne 
wewnątrz pałacu, które tworzą różne zakamarki, wnęki i do-

datkowe przejścia wywołujące wrażenie zaskoczenia i tajem-
niczości. Sam kształt budowli, która przypomina literę „G” 
może być powiązany z wyrazami „God” i „Geometry”, nie-
zwykle ważnymi w symbolice masońskiej. Można go rów-
nież kojarzyć z pierwszą literą nazwiska właścicieli. 

Elewacja od strony ogrodu jest skromniejsza i wyróżnia 
ją trójboczny ryzalit, którego wyższe niż pozostałe, okna par-
terowe są łukowo zamknięte.  Drzwi wejściowe na osi ryza-
litu prowadzą na kamienny taras powtarzający swym planem 
obrys korpusu głównego. Taras został dobudowany później.

Obok pałacu założono ponad 14-hektarowy park sta-
nowiący miniaturkę ogrodu angielskiego. Osią 
jego kompozycji stała się rzeka Lutynia z wy-
spą. Park został uformowany naturalnie, ale 
i elegancko. Uwzględniono możliwości natu-
ralne terenu i wprowadzono jedynie dyskretną 
korektę z niewielkim udziałem elementów ar-
chitektonicznych.

Po śmierci Andrzeja Gorzeńskiego w 1821 r. 
nowym właścicielem włości Śmiełowskich został 
jego syn Hieronim, który był żołnierzem wojsk 
napoleońskich w trakcie wyprawy na Moskwę. Za 
swoje bohaterskie czyny został odznaczony Krzy-
żem Virtuti Militari. W 1822 r. poślubił Antoninę 
Bojanowską.

Śmiełów położony był w pobliżu granicy 
zaborów pruskiego i rosyjskiego. Tędy organi-
zowano różne patriotyczne przerzuty dla wal-
czących w Powstaniu Listopadowym Polaków 
oraz przedzierały się przez granice liczne rzesze 

ochotników. To położenie prawdopodobnie sprawiło, że za-
witał tu w połowie sierpnia 1831 r. Adam Mickiewicz. Do 
Wielkiego Księstwa  Poznańskiego przybył z Paryża, jak się 

przypuszcza, jako emisariusz Legacji Polskiej wiozący pisma 
i zadania dla walczących Polaków. Przyjechał z fałszywym 
paszportem na nazwisko Adam Mühl, jako kuzyn Gorzeń-
skich i jednocześnie nauczyciel synów: Antoniego i Włady-
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sława. Próby przedostania się przez granicę zakończyły się 
niepowodzeniem ze względu na załamujący się opór Pola-
ków. Powrócił do Śmiełowa i pozostał tu jeszcze do połowy 
września. Tu również dotarła do niego informacja o kapitula-
cji Warszawy – 7 września 1831 r. 

Adam Mickiewicz wraz z Antoniną Gorzeńską po przej-
ściu dość gwałtownej burzy spacerowali po ogrodzie. Tam 
Mickiewicz znalazł wyrwany siłą wiatru młody dąbek. Pod-
niósł go z troskliwością, umocnił w korzeniach i podparł nad-
łamane gałązki. Padły wtedy słowa: „Oto nasz obraz ale jak 
i w wielkim, tak i w małym nie traćmy nadziei, ratujmy co 
się da i jak się da.”  Dzięki troskliwości poety dąb bujnie się 
rozrósł. Otoczony czcią, jako „dąb Mickiewicza”, przetrwał 
do lat 20. XX wieku, do momentu kiedy został zniszczony 
przez burzę. Dzisiaj w miejscu gdzie rósł znajduje się kamień 
upamiętniający to wydarzenie.

Czytając „Pana Tadeusza” można znaleźć wiele wiel-
kopolskich odniesień. Polskie obyczaje pielęgnowane na 
dworze w Śmiełowie, opowieści o kawiarce, Jankielu, polo-
waniach czy Arcyserwisie znalazły się porozrzucane w po-
szczególnych księgach epopei.

Po nabyciu pałacu od Gorzeńskich przez Chełkowskich 
w 1886 r., Śmiełów stał się ośrodkiem kultu poety. Szczegól-
ną opieką otoczono pokój, w którym mieszkał oraz dąb jego 
imienia. Nasycone kultem poety miejsce przyciągało wielu 
wybitnych ludzi ze świata kultury, polityki i duchowieństwa. 
Przebywali tu m.in.: H. Sienkiewicz, J.I. Paderewski, Maria 
Górecka – córka Mickiewicza, W. Kossak, gen. J. Haller, pry-
mas E. Dalbor. W 1931 roku właściciele postawili w parku 
pomnik poety z medalionem wykonanym przez Władysława 
Marcinkowskiego. Niestety, w 1940 r. pomnik został znisz-
czony przez hitlerowców.

W 1970 roku zrekonstruowano pomnik, przeprowadzono 
remont pałacu. W 1975 r. otwarto Muzeum im. Adama Mickie-
wicza, jako Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. Muze-
um obejmuje 22 sale. Na szczególną uwagę zasługują mickiewi-
cziana – trzy rękopisy poety, materiały dotyczące kultu wieszcza 

oraz różne obiekty stanowiące charakterystyczne 
wyposażenie siedziby ziemiańskiej. Podczas spa-
ceru spotkacie Państwo liczne pamiątki osobiste 
po poecie, pierwodruki jego utworów, wśród któ-
rych na szczególna uwagę zasługują najstarsze 
egzemplarze naszej narodowej epopei, począw-
szy od pierwszej paryskiej edycji z 1834 roku. 
Prezentowane są również obcojęzyczne wydania 
„Pana Tadeusza”, a także ilustracje do tego dzie-
ła. Między innymi: cykl drzeworytów wg rysun-
ków M.F Andriolliego z 1881 r. i znany obraz I. 
Kaplińskiego Spowiedź Jacka Soplicy z ok. 1850 
roku. Ważne podkreślenia są obiekty odnoszące 
się do pobytu poety w Wielkopolsce – maska po-
śmiertna, malarskie i graficzne apoteozy, meda-
liony, albumy.

Zwracam Państwa uwagę na ekspozycje 
prezentowane w pomieszczeniach pałacu na 

piętrze. Znajdziecie tam przykłady XVII, XVIII i XIX. wiecz-
nego malarstwa holenderskiego, włoskiego, flamandzkiego 
i niemieckiego. Wystroju pomieszczeń pałacowych dopełniają 
meble, w tym: wielkopolski garnitur w stylu biedermeier oraz 
komplety neorokokowe czy eklektyczne. Natomiast Pokój Mi-
ckiewicza i Pokój Sienkiewicza przypominają wizyty wielkich 
Polaków w Śmiełowie.
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Serdecznie zapraszam do odwiedzenia Muzeum im. Ada-
ma Mickiewicza w Śmiełowie. Klimat miejsca, daje szeroką 
gamę doznań. Podczas wędrówki po parku spotykamy boga-
ctwo zestawień kompozycyjnych i wiele niespodziewanych 
widoków. Niepowtarzalny klimat stwarza również „Ogródek 
Zosi” usadowiony w starym, owocowym sadzie. Rosnące tam 
rośliny ogrodowe i zioła (znajdziemy je przytoczone w „Panu 
Tadeuszu”), otaczają Żniwiarkę – rzeźbę Stanisława Jackow-
skiego, przypominającą mickiewiczowską Zosię.

Park jest dostępny do zwiedzania codziennie od godz. 
09:00 do zachodu słońca.

Muzeum czynne jest codziennie (z wyjątkiem ponie-
działku) w godz. 10:00 – 16:00. Od 01 czerwca do 30 wrześ-
nia muzeum jest otwarte również w niedzielę w godz. 10:00 
– 18:00.

Serdecznie dziękuję pani Ewie Kostołowskiej – kusto-
szowi Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie Od-
dział Muzeum Narodowego w Poznaniu za merytoryczną 
pomoc przy przygotowaniu niniejszego opracowania.

Opracowanie i zdjęcia:
Mirosław Praszkowski 

Nie ma jeszcze siarczystych mrozów, ale sezon 
grzewczy już się rozpoczął. Wraz z nim, nie-
stety bardzo szybko, pojawił się niebezpieczny 

czad. W jednej z kamienic na poznańskim Łazarzu, na sku-
tek nieszczelności przewodu kominowego, u 4 osób stwier-
dzono objawy zatrucia. 

Jak co roku, tak i w tym, pragnę przypomnieć zarówno 
o sezonowych zagrożeniach, jak i elementarnych zasadach 
bezpiecznego użytkowania ogrzewanych mieszkań. 

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, to bezwonny, 
niewidoczny i śmiertelnie trujący gaz. Powstaje, gdy brakuje 
niezbędnego dopływu powietrza do pomieszczeń, w których 
znajdują się urządzenia spalające substancje organiczne, na 
przykład: olej, węgiel, drewno lub gaz ziemny. Brak dopływu 
powietrza spowodowany jest najczęściej szczelnie zamknię-
tymi oknami i kratkami wentylacyjnymi, co ma chronić przed 
zimnem i zapewnić zmniejszenie zużycia opału, a bardzo czę-
sto jest powodem tragedii. Równie niebezpieczne dla naszego 
życia i zdrowia są niesprawne urządzenia gazowe, piece i ko-
minki. Zasadnicze znaczenie dla ich prawidłowego działania 
ma stan techniczny przewodów kominowych – dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych. Niedrożny przewód dymowy 
lub spalinowy powoduje wzrost ilości tlenku węgla, a przy 
niskich temperaturach, gdy ciężkie, zimne powietrze opada 
na dół, może dojść do zjawiska ciągu wstecznego, czyli do 
sytuacji, w której dym zamiast wydostawać się kominem na 
zewnątrz – pompowany jest do mieszkania. Powodem więk-
szości tragedii są niesprawne urządzenia (na przykład piecyki 
typu „junkers”), niedrożne przewody kominowe, zbyt szczel-
ne okna, czy też zasłonięte kratki wentylacyjne.

Jak zatem uniknąć zatrucia tlenkiem węgla? Oto katalog 
niezbędnych czynności:

1/ sprawdzajmy stan techniczny wszystkich urządzeń 
grzewczych zarówno tych do ogrzewania mieszkania, jak 
i wody - nie tylko przed rozpoczęciem sezonu grzewczego,

W jaki sposób uniknąć zatrucia 
tlenkiem węgla

2/ co najmniej raz w roku dokonajmy przeglądu sta-
nu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów 
dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Kontrolę tę 
powierzmy osobom posiadającym niezbędne uprawnienia 
budowlane lub kwalifikacje, na przykład mistrzowi w rze-
miośle kominiarskim – w zakresie sprawdzenia przewo-
dów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalino-
wych i wentylacyjnych,

3/ starajmy się zapewnić jak największy dopływ powie-
trza do łazienek, kuchni oraz innych pomieszczeń, w których 
znajdują się urządzenia opalane paliwem gazowym (metan 
lub propan-butan), ciekłym (olej, benzyna) lub stałym (drew-
no, koks, węgiel),

4/ nie zamykajmy kratek wentylacyjnych i otworów na-
pływowych powietrza, a także otworów w drzwiach łazienek,

5/ nie uszczelniajmy okien,

6/ nie ogrzewajmy mieszkań kuchenkami gazowymi,

7/ zaopatrujmy się w czujniki tlenku węgla,

8/ niezwłocznie wymieniajmy niesprawne urządzenia 
grzewcze oraz elementy przewodów kominowych – na nowe 
dopuszczone do stosowania w budownictwie i oznaczone 
przez producenta znakiem CE (produkt bezpieczny, nie za-
grażający życiu!),

9/ nie majstrujmy samodzielnie przy urządzeniach 
grzewczych i instalacjach, korzystajmy z usług specjalistów 
– zawsze, gdy zaobserwujemy coś niepokojącego,

10/ nudności lub zawroty głowy, to pierwsze objawy 
zatrucia tlenkiem węgla – nigdy ich nie lekceważmy, natych-
miast przewietrzmy mieszkanie i udajmy się do lekarza.

Paweł Łukaszewski
       Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  

dla Miasta Poznania 
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Plan szkoleń dla członków 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

w 2012 roku

L.p. Temat kursu Data/miejsce Organizator/Wykładowca

1. branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Renowacja elewacji obiektów budowlanych, 
w szczególności elewacji zabytkowych. 
Przyczyny degradacji tynków zewnętrznych. 
Materiały i techniki wykonania wypraw 
tynkarskich na różnych podkładach.

2. Warunki techniczne stosowania płyt gipsowo-
kartonowych w ścianach, ściankach i sufitach 
podwieszonych. Najczęściej popełniane błędy.

12.01.2012 r.
16:00-17:30,
17:40-19:10

Poznań
Siedziba WOIIB
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB

Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

2. branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Odległości między obiektami i elementami 
budynków w świetle przepisów budowlanych  
i Polskich Norm.

2. Zmiany w przepisach prawa budowlanego  
i rozporządzeniach wykonawczych dokonane  
w 2011 roku.

09.02.2012 r.
16:00-17:30
17:40-19:10

Konin,
Konińskie Centrum 
Edukacyjne,  
ul. Mickiewicza 11

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:

1. mgr inż. Z. Augustyniak
2. mgr B. Dąbrowski

Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

3. branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Podstawowe zasady izolacji i wentylacji 
stropodachów stromych i płaskich. Popełniane 
błędy.

2. Współczesne systemy skutecznego osuszania 
zawilgoconych ścian piwnicznych.

16.02.2012 r.
16:00-17:30
17:40-19:10
Poznań
Siedziba WOIIB
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB

Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

4. branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Odległości między obiektami i elementami 

budynków w świetle przepisów budowlanych  
i Polskich Norm.

2. Zmiany w przepisach prawa budowlanego  
i rozporządzeniach wykonawczych dokonane  
w 2011 roku.

23.02.2012 r.
16:00-17:30
17:40-19:10

Kalisz
ul. Rumińskiego 2

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:

1. mgr inż. Z. Augustyniak
2. mgr B. Dąbrowski

Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

5. branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Odległości między obiektami i elementami 
budynków w świetle przepisów budowlanych  
i Polskich Norm.

2. Zmiany w przepisach prawa budowlanego  
i rozporządzeniach wykonawczych dokonane  
w 2011 roku.

01.03.2012 r.
11:00-12:30 
12:40-14:10

Gniezno
Dom Rzemiosła
ul. Tumska 15

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy:

1. mgr inż. Z. Augustyniak
2. mgr B. Dąbrowski

Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl
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6. branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Odległości między obiektami i elementami 
budynków w świetle przepisów budowlanych  
i Polskich Norm.

2. Zmiany w przepisach prawa budowlanego  
i rozporządzeniach wykonawczych dokonane  
w 2011 roku.

08.03.2012 r.
16:00-17:30
17:40-19:10
Poznań
Siedziba WOIIB
ul. Dworkowa 14

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy:

1. mgr inż. Z. Augustyniak
2. mgr B. Dąbrowski

Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

7. branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Odległości między obiektami i elementami 
budynków w świetle przepisów budowlanych  
i Polskich Norm.

2. Zmiany w przepisach prawa budowlanego  
i rozporządzeniach wykonawczych dokonane  
w 2011 roku.

15.03.2012 r.
16:00-17:30
17:40-19:10
Leszno
Leszczyńska 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa
ul. Sułkowskiego 46 

Organizator: 
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:

1. mgr inż. Z. Augustyniak
2. mgr B. Dąbrowski

Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

8. branża elektroinstalacyjna – SEP – Poznań

Seminarium szkoleniowe nt – „Przepisy 
budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych”

22.03.2012 r.
godz. 9:00 

Poznań
Siedziba WOIIB
ul. Dworkowa 14

Organizator: 
SEP O. Poznań
Wykładowcy:

1. dr inż. Andrzej Grzybowski
2. dr inż. Witold Jabłoński

Informacja:
SEP O.Poznań
Elżbieta Pokrywka, tel. 61-8536514

9. branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Odległości między obiektami i elementami 
budynków w świetle przepisów budowlanych  
i Polskich Norm.

2. Zmiany w przepisach prawa budowlanego  
i rozporządzeniach wykonawczych dokonane  
w 2011 roku.

29.03.2012 r.
16:00-17:30
17:40-19:10

Piła
ul. Browarna 19

Organizator: 
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:

1. mgr inż. Z. Augustyniak
2. mgr B. Dąbrowski

Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

10. branża wodno-melioracyjna - SITWM

1. Zmiany Prawa Wodnego – praktyka 
stosowania. Wykonywanie praw 
właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do 
wód w świetle art. 12 Prawa wodnego.

Marzec 2012 r.
od godz. 10:00 
Poznań, 
Siedziba WOIIB
ul. Dworkowa 14

Organizator: 
SITWM
Informacja:
mgr inż. Cezary Siniecki
tel. 692-440-701
lub mgr Marzena Jagiełka
tel. 61-854-20-12
wkp@wkp.piib.org.pl

11. branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Współczesne odmiany betonów komórkowych. 
Warunki techniczne ich stosowania w ochronie 
cieplnej, akustycznej i przeciwpożarowej.

2. Systemowe prefabrykaty żelbetowe i 
strunobetonowe stosowane współcześnie 
w polskim budownictwie. Dokumentacja 
techniczna, wytyczne projektowania i montażu.

12.04.2012 r.
16:00-17:30,
17:40-19:10
Poznań
Siedziba WOIIB
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB

Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 w.333,304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl
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12. branża ogólnobudowlana – PZITB

1. KNR i inne katalogi w kosztorysowaniu. 
Poziom szczegółowości dokumentacji 
projektowej a poprawność opracowania 
przedmiarów.

2. Skutki odstąpienia od umowy i odpowie-
dzialność za nienależyte wykonanie umowy.

19.04.2012 r.
16:00-17:30
17:40-19:10

Kalisz
ul. Rumińskiego 2

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy:

1. mgr inż. M. Sikorski
2. mgr P. Stawicki

Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

13. branża ogólnobudowlana – PZITB

1. KNR i inne katalogi w kosztorysowaniu. 
Poziom szczegółowości dokumentacji 
projektowej a poprawność opracowania 
przedmiarów.

2. Skutki odstąpienia od umowy i odpowie-
dzialność za nienależyte wykonanie umowy.

26.04.2012 r.
16:00-17:30
17:40-19:10

Piła
ul. Browarna 19

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:

1. mgr inż. M. Sikorski
2. mgr P. Stawicki

Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

14. branża elektroinstalacyjna – SEP

1. Nowe normy i przepisy w zakresie wymagań 
ochrony porażeniowej PN-HD60364.

Kwiecień 2012 r.
od godz. 10:00 

Kalisz, 
Fundacja Kaliski 
Inkubator 
Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25

Organizator:
SEP w Kaliszu 

Informacja:

SEP Oddz. Kalisz

15. branża elektroinstalacyjna – SEP – Poznań

III Konferencja Naukowo-Techniczna nt. 
„Energooszczędność w oświetleniu”  
(podczas EXPOPOWER – 2012)

08.05.2012 r.
godz. 9:00

Poznań 
Międzynarodowe 
Targi Poznańskie

Organizator:
SEP O. Poznań
Wykładowcy:

1. dr inż. Małgorzata Górczewska
2. prof. dr hab. Inż. Wojciech 

Żagan
Informacja:
SEP O. Poznań
Elżbieta Pokrywka
tel. 61-8536514

16. branża elektroinstalacyjna – SEP – Poznań

X Konferencja Naukowo-Techniczna nt. 
„Instalacje elektryczne niskiego, średniego  
i wysokiego napięcia”  
(podczas  Międzynarodowych Targów Energetyki 
EXPOPOWER – 2012)

09.05.2012 r.
godz. 9:00

Poznań 
Międzynarodowe 
Targi Poznańskie

Organizator:
SEP O. Poznań
Wykładowcy:

1. dr hab. inż. Aleksandra 
Rakowska, prof. nadzw.

2. dr inż. Ryszard Niewiedział
Informacja:
SEP O. Poznań
Elżbieta Pokrywka, tel. 61-8536514

17. branża ogólnobudowlana – PZITB

1. KNR i inne katalogi w kosztorysowaniu. 
Poziom szczegółowości dokumentacji 
projektowej, a poprawność opracowania 
przedmiarów.

2. Skutki odstąpienia od umowy i odpowie-
dzialność za nienależyte wykonanie umowy.

10.05.2012 r.
11:00-12:30 
12:40-14:10

Gniezno
Dom Rzemiosła
ul. Tumska 15

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy:

1. mgr inż. M. Sikorski
2. mgr P. Stawicki

Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl
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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

w szkoleniu pt. ……………………………………..................................................................………………………….

…………………………………………….................................................................…………………………………...

w dniu ………………………………………………………….................................................................……………...

imię i nazwisko…………………………………………………………..................................................................…….

nr członkowski……………………………………………………….................................................................………..

nr telefonu do kontaktu…………………….................................................................………………………………….

                                                                                                                                       Podpis …….............................................…………………….
UWAGA ! 
• Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach nie będą indywidualnie potwierdzane.
• W przypadku odwołania szkolenia zainteresowane osoby zostaną o tym fakcie powiadomione.

Udział w szkoleniach oferowanych przez WOIIB jest bezpłatny. Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenia  
o uczestnictwie. Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać w okresie 2 tygodni poprzedzających dzień szkolenia na adres: CUTOB-
PZITB, 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9, tel. 61-853-68-05 w. 333, 304, fax 61-853-60-37, email: cutob-pzitb.poznan@neo-
strada.pl lub WOIIB, 60-602 Poznań, ul. Dworkowa 14, tel. 61-854-20-12, 61-854-20-10, fax 61-854-20-11, email: wkp@piib.org.pl.

18. branża ogólnobudowlana – PZITB

1. KNR i inne katalogi w kosztorysowaniu. 
Poziom szczegółowości dokumentacji 
projektowej, a poprawność opracowania 
przedmiarów.

2. Skutki odstąpienia od umowy i odpowie-
dzialność za nienależyte wykonanie umowy.

17.05.2012 r.
16:00-17:30
17:40-19:10

Konin,
Konińskie Centrum 
Edukacyjne,   
ul. Mickiewicza 11

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:

1. mgr inż. M. Sikorski
2. mgr P. Stawicki

Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

19. branża ogólnobudowlana – PZITB

1. KNR i inne katalogi w kosztorysowaniu. 
Poziom szczegółowości dokumentacji 
projektowej, a poprawność opracowania 
przedmiarów.

2. Skutki odstąpienia od umowy i odpowie-
dzialność za nienależyte wykonanie umowy.

24.05.2012 r.
16:00-17:30,
17:40-19:10
Leszno
Leszczyńska 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa         
ul. Sułkowskiego 46

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy:

1. mgr inż. M. Sikorski
2. mgr P. Stawicki

Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

20. branża ogólnobudowlana – PZITB

1. KNR i inne katalogi w kosztorysowaniu. 
Poziom szczegółowości dokumentacji 
projektowej, a poprawność opracowania 
przedmiarów.

2. Skutki odstąpienia od umowy i odpowie-
dzialność za nienależyte wykonanie umowy.

31.05.2012 r.
16:00-17:30,
17:40-19:10

Poznań
Siedziba WOIIB
ul. Dworkowa 14

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy:

1. mgr inż. M. Sikorski
2. mgr P. Stawicki

Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

21. branża elektroinstalacyjna – SEP

1. Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach 
elektroenergetycznych na napięcie powyżej   
1 kV. 

Czerwiec 2012 r.
od godz. 10:00 
Kalisz, 
Fundacja Kaliski 
Inkubator 
Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25

Organizator:
SEP w Kaliszu 

Informacja:
SEP Oddz. Kalisz




