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RozpoczęliŚmy skromnie - u zespole trzecb osob, a dzisiaj
zatrudniamy ponad Ęlsiąc praco?,Dnikóul u Polsce i za granicą.
zdobyrpaliśm3l prestiz firm,v podczas realizacji trudnycb
intuestycji dla Przemysłu butniczego i metalurgicznego u polsce
i Rosji. Bierzemyl udział u rozbudotuie przemyslu petrocbemicznego na syberii. Dbamy o środouisko budując ekologiczne stacje
paliu,l. Stosujemyl noLue tecbnologie budowlane troszcząc się
o jakoŚc, efek4lunoŚć i terminotaość.Pracotłnicy naszej
firmy
są obecni na budoulacb u Polsce, Rosji i Niemczecb.

Nasza uiedza
Państula korzyśc.

i

doŚtuiadczenie mo?ą pracouaĆ także na

-ś
inż, Ryszard Ściborowski
Generalnv Dvrektor - prezes zarzadu
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WAWRZYNY ,,REALBUDU"

Na początku była ... nominacja. Tak możnaby rczpocząć opowieśćo REALBUDZIE.

Przemysłu Hutniczego.

W związku z Ęm od

1 stycznia 1984 roku, całkiem już formalnie,
rozpoczęło swą działalnośćBiuro Generalnego

29 grudnia 1983 roku Minister Budownictwa Koordynatora Realizacji Inwestycji Przemysłu
i Przemysłu Materiałów Budowlanych powołał Hutniczego. I ten właśniefaktuznaje się za hiinĘniera Ryszarda Ściborowskiego na Gene- storyczny początek firmy, która obecnie nazy-

ralnego Koordynatora Realizacji Inwestycji

wa się: Przedsiębiorstwo Realizacji

i

Ko-

ł/alcownia Gorąca Blach w Magnitogorsku. Rosja.

Fot. Studio Format-Józef |Ilolny
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Równolegle prowadzone są inwestycje cenordynacji Budownictwa,oRealbud" Spółka
tralne i społeczne (tak je wówczas określano),
z ogr aniczoną odpowiedzialnością.
Rok 1984 to początek budowy Zakładu towarzyszące budowie Zakładu KoksowniKoksowniczego w Dąbrowie Górniczej, przed- czego i Huty Katowice. W generalnej koordysięwzięcia priorytetowego dla rządu polski e go, nacji BCKIPH realizowana była m.in. infrarealizowanego przez Biuro Generalnego Ko-

struktura w olkuszu:

ordynatora Inwestycji Przemysłu Hutniczego,

- budowa osiedla mieszkaniowego na 100 mie

jako głównego koordynatora całościzadań.

szkań, wtaz z kompleksem usługowym,
- modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania

Powstały kolejno:

Wody (SUW), w tym m.in.:

- obiekty przygotowania i transportu węgla do
komór koksowniczych wraz z urządzentamt

-

chlorownia, sieć uzbrojenia podziemnego,

zasypowymi,

-4

baterie koksownicze

zbiorniki wody, akceleratory budynek filtrów

o łącznej zdolności

produkcyjnej 3 mln, ton rocznie

- rurociąg rvody pitnej (3,7 km)

-

rozbudowa ciepłowni (dobudowa jednego

NN i

- obiekty suchego gaszenia koksu,

kotła), rozbudowa rozdzielni

- instalacje odpylania i magazynowania pyłów

(eden transformator),

- obiekty transportu koksu na składowiska,

Wszystkie te inwestycje zostaną ukończone

- obiekty przeróbki węglopodobnych,

- obiek§ gospodarki energetycznej (gaz, ener-

-

WN

do 1989 roku.

Budowami na Śląsku kieruje zastępca dyr.

inż. Stanisław Czerski,
głównym koordynatorem jest inż. Marek

gia elektryczna, ciepło itp.),

generalnego mgr

obiekty gospodarki wodno-ściekowej wraz
z oczyszczalnią ścieków, spalarnią i utyliza-

Orman, który po Stanisławie Czerskim pełni

cją odpadów

następnie funkcje zastępcy dyrektora general-

- drogi, place zakładowe, torowiska, oświetle- nego.
nie wewnętrzne t zewnętrzne, oraz ogrodzenie,

- obiekty zaplecza administracyjnego, socjalnego, warsźatowego i magazynowego.
10 grudnia 1989 oddano do użytku ostatnią

czwartą baterię Zakładu Koksowniczego
,,Przyjażń" w Hucie Katowice. Pierwsza
rozpoczęła pracę w styczniu 1988 roku.

Dłużejtrwają prace w Hucie Katowice.

Wykonano tam m.in. dla potrzeb Huty:
- ujęcie wody ze zbiomika wodnego w Dziećkowicach,
- zbiornik retencyjny,

- stację uzdatniania wody,
- obiekty gospodarki energe§cznej (tlenownia,

EC),

Powstał najnowocześniejszy obiekt w prze- - Wy dział Uszlachetniania Szyn Kolej owych,
myślekoksowniczłm, o docelowej zdolności - turbozespół nr 7 wraz z obiektami towaprodukcyjnej 3 mln. ton rocznie, w pełni eko-

rzyszącyml,

logiczny, wyposazony w instalację suchego
gaszenia koksu oraz lnne urządzenia sprzy-

- remont Wielkiego Pieca nr

jające ochronie środowiska naturalnego

dyrekcji Huty Katowice, przerwano

człowieka.

kwartale 199l roku,
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To ostatnie zadanie, w wyniku decyzji nowej

w

III

Ponadto koordynowano budowę ujęcia wody

budowa pójdzie w takim tempie, ze to tempo,

dla Śląska i Zagłębia zę zbiomlka w Dzieć- atakżę organizacjapracy i sposób romviązywakowicach; rozbudowę Szpitala Dziecięcego nia przez polską załogębardzo trudnych probw Dąbrowie Górniczej (realizowano ją począ- lemów, będzie przedmiotem nieustających
tkowo w generalnyffi,4 następnie w głównym zachw$ów miej scowych zurnalistów.
W kraju, w latach 1988-92 wykonano na
wykonawstwie).
W grudniu 1985 roku Rada Ministrów swą terenie Śląska i Zagłębia następujące inweuchwałą udziela pełnomocnictwa Generalnemu

Dyrektorowi BGKRIH inż. Ryszardowi
Sciborowskiemu, do prowadzenia wszelkich
uzgodnień

i

działań zwtązanych

,,Walcowni 2000"

ZSRR). W

w

z

r, rozpoczynają się prace

prrygotowawczę do tej budowy. Rok pózdej,

w

marcu 1987 powołano dyrekcję budowy

z

hż. Kazjmierzem Starzakiem na czele. Rusza

dyr,

- 5.000 m2 posadzek przemysłowych,
- rozruch walcowni walcówki w Hucie

Zawiercie,

budową

Magnitogorsku (wówczas

lułm 1986

stycje:

- osiedle mieszkaniowe ,,Sarni Stok" dla pracowników bielskiej FSM,

- inwestycje przemysłowe i osiedla mieszkaniowe ,,Stella" oraz ,,Łucja" na zlecenie
Zakładurlr 2 w Tychach.

W koordynacji ,,Realbudu" w Ęchże latach

organizowarri e zap|ecza dla prryszĘch załóg.

28 maja 1987 r. następuje za:warcię umowy
wykonawczej pomiędzy Centralą,,Tiapromexport" Moskwa aCHZ ,,Centrozap" Katowice

na ręa|izację obiektów ,,Walcowni

Gorącej

2000" w Magnitogorsku i obiektów budownic-

były też m.in.:

-

budowa oczyszczalni ścieków ,,Radocha"
w Sosnowcu,
modernizacja i rozbudowa Fabryki

Samochodów Małolitrażowych dla uruchomienia produkcji X-79 (Cinquecento).

twa mieszkalnego. Generalnym wykonawcą
jest BGKIPH. W szczytov,rym okresie koor25 sierpnia 1989 r. następuje zrnlana naTwy
dynuje pracą 26 rożnych firm budowlanych, firmy na Przędsiębiorstwo Realizacji i Koordynacji Budownictwa ,,Realbud". Po
a na budowie pracuje 4500 ludzi!
W pażdzie.rniku 1987 roku Minister Budo- ,,Jesieni Ludów" 1939 roku wszystko dzieje się
wnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komu- jakby szybciej. Dyrektor Generalny wydaje
nalnej postanawia rozpocząć prace pr7rygo- zarządzenie o powołaniu zespołu ds. przeksztowawcze w sprawie utworzenia przed- tałceń własnościowych,20 v,"rześnia 1990 r,
siębiorstwa państwowego

w drodze

przeksz-

tałcenia BGKRIPH. Następnego roku, w maju,

wchodzi w życie zarządzenie Ministra

Gospodarki Przęstrzennej i Budownictwa;
powstaje przedsiębiorstwo państwowe pod
nazwą Biuro Generalnego Koordynatora
Inwestycj i Przemysłowych.

W październiku 1988 r. do Magnitogorska
wyruszają jednostki własne BGKIP. Odtąd

następuje podpisanie umowy z firmąconsultin-

gową

w celu

przeprowadzenia prywaĘzacji

przedsiębiorstwa, 5 grudnia,,Realbud" nabywa

pierwszą nieruchomość- budynek administra-

cyjny w Dąbrowie Gómiczej, a I7 grudnia
Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Adam Glepiński otrzymuje formalny
wniosek o likwidację prywaĘzacyjną PRiKB
,,Realbud". Komunikat zespołu ds. przęCZASOPISMO TECHNICZNE

ksźałceńwłasnościolvycho możliwości,ter-

towano halę produkcyjną i

minie i trybie zakupu udziałow przyszłej spółki

Sprowadzono do Iraku wyposazenie campu,

ogłoszono 22 marca następnego roku, nieco

stołówki, bazy technicznej i sprzętu, zakupiono

socjalną.

w Kuwejcie 2 autobusy, samochody osobowe
wsze Zgromadzenie Wspólników, powołujące i osobowo-dostawcze. Dostawy konstrukcji
Spółkę o nazwie Przedsiębiorstwo Realizacji stalowych z Polski przerwała agresja Iraku na
później (25 kwietnia 199I r.) odbyłva się pier-

i Koordynacji Budownictwa,,Realbud" Spółka

Kuwejt. Uniemożliwiła ona zrealtzowanie kon-

ograniczoną odpowiedzialnością.Na czele

traktu. Załoga bezpiecznie ewakuowała się

z

pierwszego, pięcioosobowego Zarządu stap

z lraku.

inż, Ryszard Sciborowski, kierujący ,,Real-

Jedną z największych budów realizowanych

budem" po dziśdzień.29 kwietnia 1991 roku

ptzez naszą firmę jest Zakład Petrochemlczny

dokonała się rejestracja Spółki ,,Realbud"
w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego dla

w Tobolsku (Rosja). W sierpniu 1991

Krakowa-Śródmieścia, oficjalne rozpoczęcie
działalnościprzez,,Realbud" sp. z o.o. nastę-

stanął Piotr Garus. Podpisany kontrakt
z Tobolskim Kombinatem Naftowo-

puje 16 września 1991

Chemicznym opiewał na kwotę 24.0 mln USD

r.

roku

utworzono tam Dyrekcję Budowy,. Na jej czele

Luty 1990 rok - to czas podjęcia czynności (realizacja robót budowlano-montazowych
wstępnych przed rozpoczęclem realizacji kon-

traktu w Iraku w miejscowościKhor-AlZubair, położonejokoło 60 km od Bashry
w kierunku granic1, z Kuwejtem. Kontrakt
o łącznej wartości7._5 mln

USD zakładał wyko-

nanie montazu konstrukc.ji stalowej
chowania hal stalowni kontenerowej

i

i

oblawal-

i dostarł).
2, I8 i 25 wrześniaprzy.leżdżaiądo Tobolska
pierwsze grupy pracowników,,Realbudu"

W pażdzierniku rł,ykonano pierr.vsze fundamenty. W listopadzie 1 991 r. rozpoczęto
r.łykonyr,van ie żelbetowych fundamentór,v r,vg.
technologii nie stosowanei lv Polsce, tj. prz1

cowni. Konstruktor: Polimex-Cekop War-

pomoc__v

szawa, dostawca: A.C.T. Katowice.

realizowanie robót betonowych w temperatu-

Organizatorem i dyrektorem budowy był mgr
inz. Roman Sztorc. Pierwsza grupa prry"była do

elektronagrzewu pozwalającego na

rach nawet - 25'C.
W maju '92 następuje przeniesienie Dyrekcji

Budowy do wykonanego własnymi siłami
i w czerwcu. W ciągu kilku miesięcy, do biura. W lipcu uruchomiona zostanię Baza
momentu agresji Iraku na Kuwejt, w środku Sprzętu i Transportu. W sierpniu zostaje oddpustyni, w bardzo trudnych warunkach atmos- ana do użytku stołówka na 1000 posiłków.
Iraku w kwietniu 1990 roku, następne w maju

ferycznych (do + 45oC) wybudowany został Stołówka ma podziemnę magazyny, wytwórnię
wspaniały camp - zaplecze hotelowe, stołówka

wędlin i ciastkarnię. Wrzesień '92 - to miesiąc

magazy now a, wieża c i śnień,stacj a pal i w, wi ata

ukończenia i oddania do użytku własnej
wltwórni betonu typu STETTER, o wydajnoś-

samochodowa, pralnia. Ponadto wykonano tez

ci 25 m' betonu na godzinę.

dla 250 osób, biurowce, hala warsztatowo-

ogrodzenie i oświetlenie terenu, siec przyłączy
wod.-kan.

i
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energetycznych, wreszcie zamon-

o TEC
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ZNE

14 marca 1993 r. następuje anulowanie
obowiązującego kontraktu

l

zarazem pod-

pisanie przez generalnych dyrektorów cźerech holdingu. Obecnie jest ich kilkanaście,wśród

nowych kontraktów na realizację robót na

4

v,rydziałach tobolskiego kombinatu:

Sovbutital, Izobu§len, G.G.F.U. oraz M.T.B.E.
Sierpień |993

r. to

oddanie pierwszego zreal-

izowanego obiektu (BK-9

na

wydziale

Izobutylenu)

Grudzień '93, koniec

roĘ pierwszego roĘ

nich także działające za granicą

np.

,,Realbudu" (w Niemczech). Powstają też
zakłady sprzętu i transportu, budowlanomontazowe, usług turystycznych.

23 listopada 1994 r. Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji przyznaję koncesje
telewizji regionalnej ,,Wisła" w Krakowie.

terenie

,,Realbud" - obok ,,Efektu" S.A. - jest jednym
z dwu głównych udziałowców tego przed-

Tobolska kontraktu ze spółką rosyjsko-turecką

sięwzięcia (każda z ftrm po 47,5oń udziałów).

,,Tobos" - na wykonanie robót zelbetowych.

50ń udziałów dzielą pomiędzy siebie prezes

który zarnyka się dodatrim wyniki em finansowl,rn.

Maj 1944 roku - podpisanie na

Czerwiec '94

-

wykonanie największego

Spółki Wojciech Szczęrba

i

jego zastępca

z fundamentów na v,rydziale C.G.F.U. (650 m'

Bogusław Zięba. Rózne były losy udziałowców

żelbetu).

TV ,,Wisła". W pewnym okresie ,,Realbud" był
właścicielemponad 90oń udziałów, ,,Wisła"

Wrzesień 94 - Budowę w Tobolsku wizytuje

Minister Gospodarki Przestrzennej

i

Budo-

ruszyła tuż prze d świętamiB ożego Narodzenia

1. l0. 94 r. - podpisanie aneksu na realizację

1995 roku, wieńcząc rok wielu spektakulamych sukcesów ,,Realbudu". Obecnie, jak

wnictwa - Barbara Bilda
robót budowlarro-montaźowych na latal995

W

i 1996

1996 roku Realbud zrealizował kontrakt

na projektowanie i budowę stacji paliw w mieś-

cie Turtas, w Uwatskim rejonie.

Jako generalny wykonawca w ciągu
5 miesięcy Realbud wykonał roboty

wiadomo,

TV ,,Wisła" została ,,wchłonięta"

przez TVN Mariusz Waltera i jest obecna na
terenie całego kraju.

Spektakulame sukcesy ,,Realbudu" w 1995
roku to m.in. powtóme zdobycie przyznanego

budowlano-montazowe, instalacyjne, rozru-

przez redakcję ,,GazeĘ Rynkowej" Brązorł,ego
Wawrzynu, potwierd zającego przynależnośc

wyposazenia t urządzeń technicznych.

firmy do elity polskiego przemysłu. To także
prestiżowa nagroda - statuetka ,,Złotego

chowe, łącznte z kompleksową dostawą
Planując kontynuację współpracy,

w

bie-

żącym roku Realbud podpisał kontrakt na pro-

jektowanie znacznie większej inwestycji, tj.
kempingu przy drodze Tobolsk - J. Bałtyk, obe-

Fiskusa" przyznana przęz

i

Wicepremiera

Ministra Finansów odebrana przez dyr.
Ryszarda Ściborowskiego w Warszawię - dla
firmy, która najlepiej spośród prywatnych firm

jmującego: motel z parkingiem, stację paltw z

wypełniław 1995 roku kryteria konkursu

warsztatem samochodov\rym, kapliczkę pra-

(wysokie obro§, terminowe regulowanie wszys-

wosławną budynek policji, pawilon handlowy,

tkich zobowtązań podatkowych, większa częśc

z myśląorealizacjt w przyszłościpowyzszego

zysku ptzęznaczona na inwestycje, wysoki

kompleksu inwestycyjnego.

udział przychodu

Od początku 1992 roku powstają pierwsze
spółki - ,,córki" tworzonego przez,,Realbud"

czona przez Ministra Gospodarki Przestrzennej

z

eksportu). Wreszcie, wTę-

i Budownic$va jużw styczniu 1996 roku, ale za

CZASOPISMO TECHI{ICZVE

osiągnięcia w roku poprzednim, Złota Odznaka

zł obrotu rocznie. Zabezpieczenie takiego pro-

,,Zasłużony D l a Budowni ctwa".

gramu w 75Yo na rok naprzód t w 50oń nalata

Pisząc o ,,Realbudzie" warto wspomnieć

następne uważa się za perspektywę obiecującą,

jeszcze o szerokiej działalnościcharytatywno-

Umożliwić to powinny kontrakty zawarte

sponsorskiej. Dwie idee zasługują na odrębne,

w Rosji - nałącznąwartość20-25 mln dolarów,

obszerniejsze potraktowanie:; odbudowa koś- w Niemczech

cioła zesłańców polskich w Tobolsku na
Syberii oraz inwestowanie w klub sportowy,
dający prawie dwustu młodym ludziom

i

W Polsce

- około 3 mln marek

przewiduje się kontrakty

rocznie.

w

hut-

nictwie, przemyśle lekkim, budownictwię
administracyj nym i mieszkaniowym.

w

budownictwie mieszkadyscyplin sportowych. Jeślido tego dodamy niowym na terenie kraju jest już bardzo duża
pomoc udzielaną placówkom służby zdrowta, (takze firmy zagtaniczne), toteż konieczne są
szkołom, wreszcie zespołom artystycznym permanentne działania w kierunku obniżania
i indywidualnym artystom, to otrzymamy kosztów, aby można było osiągnąć zyski w
dopiero prawdziwy obraz Przedsiębiorstwa granicach 5-7%. Wymaga to bardzo ciężkiej
dzieciom mozliwośćuprawiania ulubionych

Realizacji i Koordynacji

Budownictwa

,,Realbud" Sp. z o.o.
Jaka będzie przyszłośc,,Realbudu"?
Program do roku 200l zakłada l50-200 mln

For. Studio o"r-rr-!r;!!ffłr;ieszkalno-uslugowy

CZASOPISMO TECHNICZ|W

Konkurencja

pracy od kadry pracowniczej, dozoru,

Będzie się wspierać te spółki holdingowe.
które mają duze obroty, a pracują na majątku
firmy ,,matki".

przy ul, Pilotów w Krakowie,

7

w tej branĄ sąjuz w duzej mierze zdekapitali-

jest niewielka - liczy sobie raptem dwadzieścia

zowane, a stary sprzęt oznacza kiepskąjakość osób.
(niezbyt ładnie polerowane, nieprecyzyjna
Zapewniona jestteż dostawa kazdego rodzaju kamienia. Ten najcenniejszy - granit i marobróbka).

mur - przyjeżdża z Uzbekistanu, gdzie działa
już
naszym rynku kamieniarskim i zakupił włoską
spółka austriacko-uzbecka z gwarancjami
linię technologiczną bardzo wydajną i nowo- tamtejszego rządu.
W austriackiej częścitej spółki ma swoje
czesną. Trwałośćurządzeń budzi zaufante,
mogą ciąć i szlifować każdy rodzaj kamienia,
udziały REALBUD.

REALBUD postanowił wejśćw tę lukę

na

Zakłud obróbki kamieniu Realprotl

w wielu żądanychprzez klienta wymiarach.
Wszystkim steruje komputer, więc wizyta
w zakładzie obróbki kamienia stanowczo
każe nam odrzucić utrwalony stereotyp (obyś
kamienie rąbał) pogląd, wyobrażenie morderczych warunków pracy i straszliwego wysiłku
przy obciosywaniu potężnych głazow. Tutaj
nikt nie biega po hali z ciężktm młotem w ręce,
pracą maszyn steruje komputer.
Pełna mechanizacja i automatyzacja technologicznego ciągu sprawia, że zŃoga zakładu

CZASOPISMO TEC Ii]\ilCZNIE

Całośćprac, włącznte z przepompownią
i oczyszczalniąwody (obieg zamknięty), wykonana została siłami holdingu REALBUD.
Inwestycja powinna się zamortyzowac
w ciągu kilku lat, gdyz świat juz się przekonał,
żetaknaprawdę to co wydaje się drogie, w istocie bardziej się opłaca, bowiem wyroby z granitu i marmuru są trwałe przęz wiele lat,
a - dostępne w duzej gamie kolorów - estetyką
pr zev,y ższają ws zystkie tradyc yj ni e dotychc zas
stosowane materiały.
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Henryk Miedziński

M|ĘDZY ToBoLsKlEM,
KRAKOWEM A ZNNOJĄ
juz wszystko. W transporcie i załadunku do
1996, czwarty kontenera pomagały nam TRANSBUD Nowa
rok odbudowy Huta i ZAKŁAD TRANSPORTU HTS.

Rok

tobolskiego

kościołai trzeci

działalności

naszego komite-

tu*),

przynosi
dalsze konkretne efek§ w po-

zyskiwaniu materiałów, zdobywania środków finansowych, pomocy sponsorów - i co nĄważniejsze, w postępach robót
samego budynku i wokół kościoław Tobolsku.

W Krakowie,

początkiem lata, Telewizja
WISŁA emituje program z KRAKOWSKICH
PRACOWNI KONSERWA CJI ZABYTKOW
pokazujący metodę nakładania płatków 14 karatowego złota (dar p. Wandy Trepczyńskiej)
na olbrzymie stalowe V,rzyże otaz na,jabłka"
(dar firmy drykierskiej PRODOM z Krakowa),
na z;łvięńczenie wieĘ głównej, 2 więż bocznych i prezbiterium. Początkowo, nasz sponsor - MOSTOSTAL ZPP wyspawał 3 krzyże
i zwrócono nam uwagę, że w projekcie każdy

MO STOSTAL ZPP wykonał nam jeszcze klamry śrubowe, by całośćskręcić, a przed-

siębiorstwa PUSiM i REALPROD pomogły
w opakowaniui zabezpieczeniu całościna czas
transportu. Tuż prze d odprawą kontenera ko lej ny kłopot - musimy zmienić dokumenty, kłryże
nie mogąfigurować jako pozłacane, bo kłopoty
na gtanicach. Wyjechały zatemjako konstrukcje stalowe zakonserwowane powłoką antykororyjną i ... dojechały do Tobolska na czas,
nieuszkodzone. W międzyczasie, na drugiej
budowie REALBUDU, w Magnitogorsku, na
podstawie dokumentacji projektowej wież,
wykonanej przez POLITECHNIKĘ KRAKOWSKĄ, pan tnż. Stanisław Czerski
rozrysował dokumentację montażową i wykonano segmenty konstrukcji trzechwież, które

z lJralu na Syberię, samochodami,
przewieziono na bazę REALBUDU do
1200 km,

Tobolska i po zespawaniu,przy pomocy Rosjan

(firma dźwigowa SPECMONTAZMECHANIZACJA pana Frołowa) w dniu 27 września
1996 r. ustawiono jako konstrukcje wiezowe,

jeszcze bez iglic

z

krzyżami, na nowych
sku rosyjską dokumentację i okazuje się, źe betonowych wieńcach. Po wydostaniu Ł,rryĘ,
jeden krzryż trzeba wykonać dodatkowo, a ten w listopadzię, dzień i noc trwał montaz iglic
nieco mniejszy ma być nad prezbiterium. z Wzyżami wraz z pokryciem blachą mieWykonano szybko w MOSTOSTAL-u czwarty dzianą uwieńczony akcją postawienia ich na
krzłż.ZAKŁAD MECHANICZNY Huty im. szczytach kościelnych wież w dniu 28.1I.96
T. Sędzimira wyszlifował go gratis jak ttzy w godz. 10.00 - 14.00. Całościąakcji, którą
poprzednie i PKZ-ty, równiez gratis pozłociĘ miałem okazję fotografować na miejscu, (zdjęma nieco inne wymiary. Sprawdzamy w Tobol-

*) Działalnośćw latach 1991_95 była publikowana w nr.7-8l1996 Czasopisma Technicznego, s.34-36
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cia wykonał później gratis FOTOEXPERT
z Krakowa), kierował inż. Stanisław Czerski,
który po wszystkim spokojnie wsiadł do
pociągu z Tobolska do Tiumeni, jadąc na lot-

nisko

i

wracając samolotem do kraju. Był to

niewątpliwy maj stersztyk montazystów REAL-

BUDU z budowy dyr. Stefana

Jewuły

i dźwigowców rosyjskich ze SPECMONTAŻU
- pod kierunkiem inż Stanisława Czerskiego,
filmowany zresztą przez tobolską teleradiokompanię. Ten program telewizyjny miał
później jeszcze inny, interesujący aspekt,
wskazujący na dalekie przeobrażenia i zmiany
jakte zaszły w Rosji. Otożpan Frołoq dyrektor
SPECMONTAŻ|J, kandydując w wyborach do
Dumy Miejskiej Tobolska, wykorzystał właśnie
ten fragment reportaż:u przy stawianiu krzyży

na polskim, katolickim kościeledo swojej
kampanii reklamowej w telewizji. Miałem
także przyjemność uczestniczyc w wywiadzie

i

programie telewizji tobolskiej, zwracając
uwagę na historyczny wydźwięk zaistnienia
po latach symbolu odrodzonej parafii
katolickiej w Zachodniej Syberii oraz na sympatię i poparcie Polaków - Sybiraków
w Polsce dla tego dzieła odbudowy. Dla mnie
osobiście, był to bardzo wzruszający i pełen
satysfakcji pobyt, obfitujący w wiele spotkań,
rozmów i ciekawych wydarzeń. Dwie
godziny wcześniej telewizja zarejestrowała
składanie ostatnich podpisów przęz montażystów, dzwigowców i obywateli miasta na
aktach erekcyjnych, włożonychdo miedzianego cylindra (dar INSTAL Dąbrowa
Gornicza) i umieszczonego wraz z innymi
pamiątkami wewnątrz centralnego jabłka pod
krzyżem wieży głównej.

Akcja ta wteńczyła sezon budowlany 1996
roku, w którym wykonano także m. innymi
bardzo trudne i ciężkie prace przy wierceniu i
betonowaniu 10 m pali muru oporowego
mtędzy prezbiterium a skarpą. Kolejną
zakończoną jesienią ważną pracą byĘ nowe
CZASOPISMO TECHNICZIJE

posadzki wewnątrz kościoławraz z odrestaurowaniem w nich kanałów wentylacyjnych,
osuszających stale fundamenty ceglane, połozonych na drewnianych modrzewiolvych
palowaniach i tzw. leżniach, równieź vrykonanych z palt modrzewiowych, ściętychna
początku naszego wieku. Ajuz całkiem marginalną pracą którą nawet sam wykonywałem,
było wyszukiwanie w starych deskach
dachowych doskonale zachowanych w syberyjskim klimacie gwożdzi stalowych, ręcznie
wykuwanych przez budowniczych kościołana
początku wieku. Posłuzyłymi później, wraz
z ułomkiem kościelnej cegły i kawałkiem drutu
kolczastego z tobolskiego więzienia, do wykonania pamiątek, wręczanych potem w kraju
w podzięce naszym Sponsorom.
Powrót z tej delegacji do kraju przez oddalony o 250 km Tiumeń, gdzie byliśmygośćmi

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KULTURALNo-oŚwnroWEGo,,LATARNIK"
- zaowocował nieco później, już w Warszawie

kolejnym sukcesem: z FUNDACJI POMOCY
POLAKOM NA WSCHODZIE przy Komisji
Senackiej Urzędu Rady Ministrów RP otrzymaliśmydotację: 500 USD dla LATARNIKA
na montaż i ubezpieczenie anteny telewizji
satelitarnej oraz 37 tys. zł dla naszego
Komitetu na zakup kabli, przewodów i wyposażenia elektrycznego w kościele,plus 3 ry"s.
złnazakup leków i medykamentów dla potrzeb
tobolskiej paraf,ri. W dniu 23 grudnia 96 roku,
po opłatku z Dyrektorem Generalnym - Prezesem Zarządu REALBUDU, inż. Ryszardem
Ściborowskim, i po telefonie zę stolicy,
pędziłem na dworzec kolejowy w Krakowie, by
zdĘlć do Warszawy do Biura Fundacji po
odbiór gotówki. Przy pomocy nasrych przyjaciół i sponsorów z ELEKTROMONTAŻU-Z
w Krakowie, wykorzystaliśmy pieniądze w całościjeszcze do końca roku, co umożliwiłonam

zaplanowanie robót, elektrycznych wykonanych później przez pracowników ELEK11

TROMONTAŻU-2 w kolejnym

sezonie

budowlanym 97 roku.
Niesposób pominąć jeszcze jednej sprawy
związanej z Tobolskiem, której początek

w

1996 roku okazał się mieć dalsze reminiscencje na przyszłośći dzięki telewizji zaczyna

mieć oddźwięk w całej Polscę. OtóZ najlepiej
odpoczywam rodzinnie, niedaleko, 80 km od
Krakowa, w Zawoi, na urlopach i weekendach.
Dla mojej rodziny przysiółki tej beskidzkiej
miejscowości turys§cznej sąurokliwe o każdej
porze roku, a Zawojanie niezwykle serdeczni
i mili. Przepiękne są tamtejsze kapliczki przy-

drożne, których naliczyliśmy kilkadziesiąt.
Dwa lata temu wyrzeźbiŁęm dla relaksu kilka
modeli §ch kapliczek i niespodzianie otrzymałem zamówienie na kilkanaściesźuk od
właścicielkipensjonatu, a następnie od
sąsiadów. Ponieważ nie chciałem przyjąć
zapłaĘ, otrzymaliśmy darmo gościnę,aw |996
roku, we wrześniu,dałem się namówlc na
ekspozycję wśród twórców ludowych około 20
moich prac podczas XII Festiwalu
,,BABIOGORSKA JESIEŃ". Wcześniej posta-

osobami, a kolejne, przy współpracy z panią
Adą Głowacką są planowane. Po programach,
w których częśćscenografii stanowią moje
modele kapliczek, odbieraliśmytelefony i korespondencję zrożnych stron Polski, m.in. także
od Sybirakow ze Szczecina. W czasie tych programów telewizja podawała numery naszych
kont banko!\ych w Krakowie i w Warszawie.
Cieszy nas takze zainteresowanie takimi pro-

gramami telewizji satelitarnnej POLONIA,
której emisje umożliwiają nam wejście
satelitarne poza region i Polskę, w tym do
USA, Kanady i ... na Syberię, bo tam już
pojawiają się anteny satelitarne.

Na kolejnym, tegorocznym XIII Festiwalu
,,Babiogórska Jesień" Zawoja '97, w dniach
l9-2L 09 br., wystawiłem już ponad 50 swoich
prac, które rozeszĘ się w ciągu jednego dnia,
przysparzając Komitetowi zysk ponad 600 zł.
Jedna kapliczka pojechała wraz z zawojską

pielgrzymką do Rzymu. Mam już akredytację
i zaproszenie na przyszłoroczny festiwal oraz
propozycję udziału w podobnych imprezach

pozaZawoją

Niestety, brak czasu i miejsca na działalność
nowiliśmy cały dochód ze sprzedaĘ przeznaczyc na odbudowę tobolskiego kościoła, rękodzielni cząpozaurlopem, uniemożliwia mi
tworząc stosowną ekspozycję stoiska. Po rozwijanie,,twórczości kapliczkowej ", choć na
reklamie sprawy z estrady, w pięknej gwarzę przyszłoroczny festiwal planuję conajmniej
góral ski ej, pr zęz konferansj era pana Stani sława podwojenie prac do 100 sżuk.

Jaskółkę, kapticzki rozeszły się w mgnieniu
oka. Mimo to częśćgościi Zawojan wpłacała
dalej pieniądze na cele odbudowy. Otrzymałem
również intencję mszalną od pewnej pani, za
spokój duszy jej krewnego, który nie powrócił
z zęsłania na Sybir. Kapliczki pokazała oraz

wywiad ze mną przeprowadzała ekipa Telewizji Katowice, skąd po emisji programu

otrzymałem kolejne zaptoszenia do studia. Do
dziśpowstało w TV Katowice wiele pro-

gramów

o

Syberii, Tobolsku

i

odbudowie

naszego kościoła,które nagraliśmywspólnie
z księdzem Stanisławem Kollerem, Stanisławem Czerskim, Marianem Sudą

I2

i

innymi

Podczas corocznego krótkiego urlopu w kraju księdza kapelana, proboszcza Stanisława
Kollera na przełomie stycznia i lutego, dzieltliśmyczas pomiędzy odwiedziny u kolejnych

sponsorów, v,yjazdy do telewizji i radia,
spotkania, roznowy, wybory koncepcji i planowanie zadań na rok bieżący. Ciekawym
spotkaniem był Opłatek Tobolski zorganizowany u oo. Dominikanów w s§czniu br.
w Krakowie, na który oprócz gościi przed-

stawicieli REALBUDU zaprosiliśmy dotychczasowych Sponsorów, Darczyńcow, Sympatyków i Przyjaciół. Obecna była m.in. poseł
Danuta Wierzbicka z Sosnowca, dzięki pomocy

CZASOPISMO TECHNICZI{E

której mamy nadzieję na ufundowanie w przyszłościdzwonu i organów dla naszego kościoła.
Orgańzacja opłatka weszła już na stałe jako

coroczna tradycja naszego komitetu, a o.o.
Dominikanie zapewniają nam miejsce u siebie.
Także i nasz komitet zapraszany jest na podobne

opłatki do RODZINY SYBIRAKOW czy
SPOŁECZNEGO KOMITETU POMOCY POLAKOM w AZJI ŚROOKOWEJ, organizującego
opłatki dla studentów Polaków z Kazachstanu
i Rosji. Równie ważne w decyzjach i skutkach były

POLITECHMKI
AKADEMII SZTUK

PAFAL Swidnica - 2kpl czujników ciśnienia
i temperatury
ARIMOTO Blizne - 6 szt. obsad wtryskiwaczy,

WSK PZLKrakow - pompa wodna,
ANDORIAAndrychów - koło zębate pośrednie,

Wytwórnia Filtrów PZL Sędziszow - po2 f:lltry paliwa, oleju i powietrza
BIMET Gdańsk - zestaw półpanewek i półpierścieni,

otzymaĘ wtym czasię także darowizry od parafii
kościelnych (Liszki, Odrzywcń) i od wielu osób

WSM Krotoszyn - 7 sń. tulei,
WSK Gorzyce - 6 szt. tłoków,
ELMOT Swidnica - rozrusznik,
- usługi przewozowe: firmy,,LE CARD"
Mielec, EUROKOMPLEKS z Krakowa.
Nasi kolejniDarczyńcy i Sponsorzy to:
- Rodzina Radia Maryja zŻywca i Krakowa:
200 sń. kurtek ocieplonych,

prywatnych.

- Społdzielnia Inwalidów

spotkania i ustalenia z rektorami

KRAKOWSKIEJ i
PIĘKNYCH w Krakowie,

Dyrektorem Gene-

ralnym Kombinatu HTS, Banku
innych ins§tucji

i

PKO

i firm w Krakowie,

Katowicach. Komitet nasz

W lutym tego roku

i

i

wielu

Warszawie

parafta tobolska

zostałem członkiem

Wspólnoty Polskiej, biorąc udział m.in. w spotkaniach Polaków zlszymta na Syberii, w Kra-

150 par rękawic

w

RELAX

z Krakowa,

t20 sń. kamizelek ocieplonych.

czerrł,cu br. nie doszło niestety,

zprzyczyn

finansowych i kłopotów organizacyjnych, do
kowie i Częstochowie, które zarejestrowała Te- przygotowywanego wspólnego wyjazdu na
lewizja Kraków w programie ,,Rozmowy Kre- Syberię do 'fobolska, m.in. ekipy telewizji
sowe". Kilka lat wcześniej udało mi się odna- Polonia TV -, Fundacji Rządowej ,,Pomoc
Ieżc w Polsce potomków tej rodziny, zesłańca Polakom na Wschodzie", Pani Poseł Danuty
Wierzbickiej i innych osób. Mamy jednak
Teofi la Błażejewskle9o z Częstochowy.

W br. otrzymaliśmy kolejne darowizny od

nadzieję na ten wyjazd w przyszłości.

naszych sponsorów które niezwłocznie wysłaliśmydo Tobolska w kontenerach lub w ba-

Do końca zamknięcia niniejszego

numeru

gażach kurierskich:

wykonano w Tobolsku na kościele następujące
prace w sezonie 1997 roku, nadzorowane na

- gwoździe miedziane zFirmy pana Miłosza

miejscu przez inż. Stanisława Czerskiego:

Nizińskiego w Krakowie, do montazu blachy
miedzianej na wiezach,
- rury wodociągowe i odlewy zbrązu od kombinatu HTS,
- komplety narzędzi do obróbek blacharskich
zkuźnt sułkowice
- częścido remontu silnika wysokopręznego
SW680 od deelerów i producentów:
Jozef i Krzysztof Królowie, Trzesń - 6 wtrysków i 2uszczelki,
CZASOPISMO TECHMCZI{E

- wymianę okien stalowych i drewnianych,
- podłogi pod wiezami,

i
-

demontaz starego drewnianego chóru
montaż konstrukcji nowego, stalowego.
obudowano cegłą konstrukcje stalowe
wiez, wy,konano mury i gzymsy wież
- instalację elektryczną wnętrza, uziemięnie
i ogromienie,
- mur oporowy, mur pod ogrodzenie oraz
wodociąg,
13

Finansowo wspomogli nas:
- instytucje KIRCHE IN NOT oraz RENOVABIS z Niemiec, Bank NBP i PKO BP.
- nasi niezawodni Przyjaciele i Darcąvńcy -

Panu mgr inż, Stanisławowi Czerskiemu, za
pełen poświęceniawkład pracy umysłowej

i

słuchacze Radia Maryja, telewidzowie

fizycznej, skutecznoścdzińań, rorwiązania
techniczne i bezpośredni nadzor nad wszystkimi specjalistycznymi robotami odbudowy koś-

i insty,tucj e, wpłacający systematycznie, stałe

cioła.

w

Bez tej konkretnej pracy na miejscu, w Tobolsku, bez zaplecza organizacyjnego, matei warszawie.
Rok bieżący zamykamy AUKCJĄ MIKO- riałowego i ludzkiego REALBUDU w Rosji,
ŁAJOWĄ organizowaną w dniu 6 grudnia bez wsparcia z l<rĄu t zagtanicy, odbudowa
w godz. 11,00 - 15,00 w gościnnych progach katolickiej parafii i KościołaPolskich ZesłańStowarzyszenia Wspólnota Polska, w DOMU ców w Tobolsku, byłaby w warunkach obecPOLONIl w RyŃu Głównym w Krakowie. Na nych w Rosji i na Syberii - niemożliwa.
SzczęśćBoże wszystkim w tak wzniosłym,
licytację, z której całkowity dochód przeznaczony będzie na pokrycie kosztów robót na ale trudnym i odpowiedzialnym dzielę zakoń,
kościele, - kierujemy książki, obrazy, przed- czenia odbudowy KościołaZesłańcow
mioty użytkowe i okazy kolekcjonerskie Polskich w Tobolsku do 2000 roku.

kwoty na nasze subkonta

Krakowie

zrożnych dziędzin, otrzymanę od różnych osób
i instytucji.
Komitet nasz składa najserdeczniejsze
podziękowanie wszystkim Osobom, Firmom

i

Instytucjom, które nas wspomagają materiałowo, finansowo t organizacyjnie w dziele
odbudowy Kościoła,a w szczególności:
- Dyrektorowi Generalnemu - Prezesowi

REALBUB Sp, z o.o., inż.
. Ryszardowi ŚctBoąoWSKIEMIJ i ZaŁodzę
Zarządu PRiKB

tej Firmy za ciagłą stałąpracę i wysiłek przy

-

odbudowie kościołai organizacji robót,
Kapelanowi REALBUDU - proboszczowi

tobolskiej parafii pod wezwaniem Trójcy
Świętej, księdzu Stanisławowi KOLLEROWI, za 5 lat ciężkiej pracy przy odbudowie,
a|ę także za pracę duszpasterską wśród polskich robotników i rosyjskich parafian na
Syberii i Uralu.

pan Henryk Miedziński, Główny Specjalista ds BHĘ P. poż. i szkolenią PRiKB fuEALBUD,
pełni funkcję Sekretarza Społecznego Komitetu Odbudowy KościołaZesłańców POlskiCh
w Tbbolsku-Syberia. Jest inicjatorem akcji mających na celu pozyskiwanie Środków finansovych i materiałowych od sponsorów ną rzecz odbudowy, współpracuje z mediami. Jest
także Pełnomocnikiem Dyrektora Generalnego ds kontaktów z Kościołem.
1,4
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ODBUDOWA KOSCIOŁA
POLSKICH ZESŁANCOW
W ToBoLsKU NA sYBERll

Komu potrzebne jest odrodzenie Kościoła nia, których skutki trudne są do
Rzymsko-Katolickiego w sercu prawosła- przewidzenia. Wszyscy sponsorzy i osoby
wnego państwa? Komu potrzebny jest koś- nam pomagające, orazwszyscy ci do których
ciół Polskich Zesłańców w środku Rosji? się jeszcze zwrócę zasługują na rzetęlne
Takie pytania stawiają wszyscy do których
zwtacam się o pomoc jako proboszcz

odradzającej się jak Feniks z popiołów,
starej, ponad 150 letniej polskiej parafii.
Pytanie proste i zasadticze d|akażdego kto
zaangażuje nie tylko swoją

udzielenie informacj i.
Po pięciu latach pracy na Syberii nasuwają
mi się cńery odpowiedzi.

Po pierwsze

-

ratujemy unikalny obiekt

polskiej kultury w równie unikalnym miejscu, w historycznej stolicy Syberii. Waznym

Ęczliwość,ale
także swoje środkifinansowe w to jest, że jest to obiekt polski. Na terenie

nadzvnyczajne dzieło. Niewiedza rodzi jeśli olbrzymiego imperium rosyjskiego znisznie tragedię to na pewno grzechy zantędba- czonego przez komunizm, gdzie starannie

IYa

Fot. M. Suda

CZĄSOPIS}IO TECHMCZI{E

zdjęciu ks. Stanisław Koller z lewej.

zacierano śladyobecnościirinych kultur na

liotekę - miejsce, gdzie każdy przyjeżdżający

rzecz sowieckiej , gdzie egzystowała druga co
do wielkościPolonia poza granicami kraju,
rodaków. na ziemi zesłań i kaźni, przesiedleń

rodak odnajdzie cząstkę ojczyzny, a może
i coświęcej. Taka przystań w bezkresnej
Syberii spełni jeszcze w przyszłościwazną
rolę. Będzie to takze miejsce promocji pol-

i

skiej kultury/ na ZachodniąSyberię.

gdzie śmierc poniosło setki tysięcy naszych
obozów; na ziemi większej od kontynentu

europejskiego.., ocalał cudem polski kościół,
Ocalał, jako jeden znteltcznych (od Uralu do

Drugi aspekt wiĘe się

z

odrodzeniem

zywego organizmu kościołaktóry spełnia
swoją posługę wobec tysięcy wiernych,

Kamczatki, tj. na przestrzeni 8 tys. km jest
jeszcze _5 podobnych śrviąlyń). Ocalał koś- rozsianych na obszarze ponad miliona kilo-

ciół po parafii liczącej w dniu wy,buchu l
wojny światowejponad 5 tys. wiernych.
Ocalał w stolicy syberyiskiej guberni, zktórą
losy Polak ow związane są od czterystu lat.

metrów kwadratowych Tjumeńskiej Obłasti.

Ocalał, choć w tym samym czasie zburzono

mówią mając na myśliSyberię

14 cerkwi, zbor ewangelicki,

wysoko, car daleko. Tutaj jest się samotnym,

synagogę.

Wobec odległościi obszarów, które trzeba
objąć opieką duszpasterską człowiek staje
po prostu bezradny. Nie na darmo Rosjanie

Razem z nim przetrwało polskie przedmieś- porzuconym, zdanym

-

Bóg

na własne siły.

cie Wierszyna, polskie mogiły na cmentarzu,

Duszpasterstwo wygląda zupełnie inaczej.

dziesiątki tysięcy polskich akt w tutejszym

To ksiądz objeżdża małe wioski, by choć raz

archiwum, czekającym na swoje opracowanie. Bez odrodzęnia tego kościołazgtnie
na zawsze kilkusetletnia obecnośó polaków

w roku wierni mogli przystąpić do sakramen-

tóv4 albo oni sami odwiedzają centralny
ośrodek, zatrzymując się na kilka dni.
w sercu Syberii. Ostatecznie nasuwa się Organizacja takiego duszpasterstwa jest
jeszcze pytŁnie, czy polskiej racji stanu niezwykle trudna, ale absolutnie konieczna
potrzebna jest obecnośćw Rosji i kto jest za dla katolików zyjących w diasporze. Jeśli
to odpowiedzialny. Na całym świecie,od przetrwali oni 70 lat prześIadowań, to ze
Australii do Ameryki powstają związki strony kościołanaleĘ się im uwaga i pomoc.
polonijne dla pielęgnowania kultury i pod- Tradycyjnie Rosja jest prawosławna,
trzymywania kontaktów z krajem. Zawiązują a współczesne pokolenie praktycznie arelisię także w Rosji - z tą rożnicą iż stan grjne. Socjologicznie jednak obserwuje się

zniszczeń

z których

powstają jest powrót do korzeni, do wiary przodków.
niewyobrażalny dla każdego, kto choć kilka Powracających do KościołaRzymskolat nie żyłw tej rzeczywistości. Bardzo Katolickiego jest na tyle dużo, iż rokuje to
ważnym elementem i oparciem dla nich jest

kościółi polski duchowny.

Wzajemna

współpraca jest niezwykle cenna

i

ważna. parafii).

Przy tobolskim kościele chcemy otworzyć
muzeum polskich zesłańcow, klub, bib16

optymistycznie na przyszłośó(w azjatyckiej
częściRosji jest zarejestrowanych ponad 200

Trzect aspekt jest ważny dla samego
Tobolska,

w

działalnościkatolickiej parafii
CZASOPISNIO TECHNIICZNE

Na zdjęciu ks. Stanisław Koller z lewej.

Fot. M. Suda

i

Ostatni aspekt ma sens ekumeniczny.

mieszkańców syberyjskiego miasta mają

okazję spotkaó się

z

kulturą Zachodniej
Europy. To milowy krok z serca Azji i mentalności wschodniej do pojmowania świata
na sposób europejski. Są to różne światy,
wzajemnie sobie obce, często przeciwstawne. Właściweprzygotowanie do dialogu

potrzebne jest obydwu stronoffi, &

już na

pewno zagubionym w sowieckiej przeszłości

ludziom - jeśliprzyszłoścRosji ma byó

budowana na wzót demokracji europejskich.

Wychowanie nowego pokolenia w Rosji

W Tobolsku znajduje się prawosławne semi-

narium, które przygotowuje młodych
chłopców na duchownych prawosławnych,

oraz młode dziewczęta do roli ich żon.
Spotkanie w okresie studiów z Kościołem
Rzymsko-Katolickim i jego duchowością
stwarza doskonałe mozliwości jego poznania

t

zrozumienia, dla późniejszego działania

ekumenicznego, To co rozdziela dzisiaj koś-

cioły Wschodu i Zachodu (pomijam ekspan-

leĄ

sjonistyczne ambicje hierarchów) wypływa
u podstawy budowy nowego świata. głównie z nieznajomościsiebie nawzajem.
Uczestniczyć w tym procesie mogą zarowno Obęcni seminarzyści,gdziekolwiek później

świeckieorganizacje kulturalne, jak będą pracować jako proboszczowie

i

pra-

KościółRzymsko-Katolicki i wspólnoty wosławnych parafii, tam póżniej poniosą
protestanckie, Bez tego procesu przepaść właściwerozumienie kościołazachodniego.
kulturowa między Europą i Rosją pogłębi Skutecznośći głębia kontaktów ekusię, na niekorzyśćobydwu stron.

CZASOPISMO TECHNICZ|{E

menicznych w bardzo duzym stopniu zależeć
17

będzie od inicjatywy i poziomu kościoła komuniści. Lokalne władze miejskie w osolokalnego. Jest to wielka szansa, której nie bach kolejnych merów - S.N.Biełkina
i E.M.Worobiowa, dyrektorzy Nieftiechimwolno zaprzepaścic.
Możliwościi oczekiwania wielkie... Prosta kombinatu - W.W.Judin i M.M.Arsłanow,
zasada socjologiczna działania duszpaster- główny architekt Tobolska A.G.Spiridonow
władze komunalne poszczególnych biur
skiego głosi: ile lat duszpasterstwo było zaniedbywane, tyle lat trzebapracować żeby dojśćdo i przedsiębiorstw, vrrydział kultury. Obcy
bezowocnie? Na początek wystarczy, jeślici,

ludzie, w większości niepraktykujący lub
innych wyznań, ratujący polski kościół.

którzy pomagają staną się przez to bogatsi.

Srodki i pomoc wyasygnowanane od Urzędu

poziomu zero. Czy warto więc pracować ]0 |at

cńery podmio§, które wzięły udział w odbu-

Miasta i Kombinatu na przestrzeni 5 lat,
równiez sięgają setek tysięcy dolarów.
chwała tm zato.
Trzeci podmiot to organizacje charltatywne
z Niemiec - Renovabis i Kirche in Not, które

dowie kościoław latach 1993-1997.

zaprosił do współpracy biskup Nowosybirska,

Potem przrvjdzie czas dla innych.

Dziękując wszystkim sponsorom, których
nie sposób wymienić, dla zachowania ich

w naszej wdzięcznej pamięci,

wymienię

W pierwszej kolejnościjest to

zasługa Jozef Weńh. Niemcy odbudowują polski koś-

Dyrektora Generalnego firmy,,Realbud",
inż. Ryszarda Sciborowskiego, który uparcie

i

konsekwentnie od pięciu

z

już lat dźwiga

ciół na Syberii. Chwała tmzato.

W końcu pozostała pomoc z Polski
ważna, choć stanowiąca kilka procent

firmą koszty odbudowy kościoła. wartościrobót. Pomoc od instytucji, przedSięgnęły juz one kwoty rzędu setek tysięcy siębiorstw, uczelni, a nade wszystko od osób
dolarów w środkach przerobu, transporcie, prywatnych - często emerytów i rencistów
darowiznach, pomocy technicznej i kadro- Ważna, gdyż zapewnia ciągłośćfunkcjowej. Dla oddania sprawiedliwości pragnę nowania żywej parafii. Ważna, bo od swoich,
podkreślić,iż w 90oń ludzie odbudowujący od tych co tu byli i wrócili do ojczyzny.
kościółdeklarują się jako niepraktykujący Pomoc od tych, co rozumieją myślą
i nie mający głębszych kontaktów z kościo- przeżywąą. To ciągłośćduchowa, często

wraz

łem katolickirn. Tym większe Wrażam ważniejsza od materialnej, Nitka między
uznanie za to świadectwoodpowiedzialności

dawnymi i przyszłymi laty. Wyciągnięta ręka

za kościół.

do zgody tych, co myśląo obecności Polski

W drugiej kolejności to Rosjanie tTatarzy,

w sercu Syberii?

a więc prawosławni, muzułmanie lub byli Bóg zapłać!

z

Diecezji Krakowskiej jest etatolłym kapelanem Polskich
Robotnikow PRiKB Realbud w Rosji od ]992 roku oraz proboszczem Parafii RzymskoKatolickiej w Tbbolsku p. w. Trójcy Świętei od ]993 r
Ksiądz Stani,gław Koller
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mgr inż. Stanisław Czerski

NIEKToRE UWAGI TEcHNlczNE
DOTYCZĄCE ODBUDOWY
KoŚcloŁA RZYMSKoKATOLICKIEGO W TOBOLSKU
zastosowano drenaż. Rury drenażowe opasuj

ą ko ściół

od zewnątrz i są połozone pół metra pciwyżej lemi.

Woda

z

drenażu odprowadzona jest do studni

przepadowej, połączonej nxąkanalizacyjną

z

prz,e-

pływającym w odległości50 m potokiem.

Dla ustalenia wysokości posadowienia pali
wykonano przy murzę !\ykop sondazowy.
Ustalono, że od zewnątrz mur fundamentowy był
obłożonywarstwą gliny. Od wewnątrz był zasyp
z odpadkami cegły. Nie natrafiono na poziomąizolację, Podłoga w kościelebyła drewniana, posad-

owiona na palach. Pod podłogą znajdowała się
pusta przestrzeń, wentylowana przez otwory
w ścianach, połozone 30 cm nad terenem. Sama
podłoga byłana wysokości ok, 1,0 metra. Przepłlłv

powietrza zabierał wilgoć. Obecnie podłoga ma być

z płyt marmurowych na podłozu betonowym. W

Wsttwianie stalowego okna.
Fot. M. Suda

KościółRzymsko-Katolicki w Tobolsku wybudowano w latach 1903-1907. Został zlokalizowany

u podnóża skarpy wysokości50 m, na

prawym

tej

sytuacji wokół murów wewnętrznych kościoła
wykonano głębokąna 1,3 m szczelinę o szerokości

Iż cm. Szcze|inajest wentylowana przez stare, istniejące otwory wentylacyjne w podłodze. Między

brzegu rzekilrtysz. U podnóża tej skarpy lezy mias-

murami szczeliny położonona podłozu betonowym

to, założone w 1587 roku. Nad miastem góruje
Kreml, który był siedzibą pierwszego gubematora

izolację

rosyjskiego zaUra|em.

Stary drewniany Tobolsk \eĘ na starorzeczu
lrtysza, nowy Tobolsk został przeniesiony na
płaskowyż, połozony na wysokości Kremla.

Namuliska starorzecza wymusiły posadowienie

z

dwóch warstw papy i jednej warstwy

folii. Następnie połozono dwie warstwy wełny
mineralnej, twardej o grubości12 cm i wykonano
płl.tę zelbetonowągrubości 15 cm jako podłoże pod
posadzkę z pĘĄ marmurowych.

Kościółjest zwieńczony trzema wieżami,
stojącymi w płaszczyźnieścianyszczytowej.

kościołana palach drewnianych. Zastosowano pale

Srodkowa, zloka|izowana w osi kościoła,posiada

modrzewiowe. Teren kościołabył nasiąknięty wodą

podstawę kwadratową przechodzącą od kalenicy

wypĘrvającąze skarpy. Aby osuszyć teren,

dachu w ośmiobok.Wysokość jej wynosi 37 m,bez

a zarazem

nie dopuścić do obnizenia rwierciadła wody ponizej

lemi drewnianych położonych na oczepach pali,

a

stanowiących podłożedla murów fundamentowych,

CZASOPISMO TECHNTICZNE

kllli il<rzyża. Dwie mniejsze wieże położone symetrycznie wobec wysokiej wieĘ posiadają ksaałt
ośmioboku od fundamentu, z czego cńery ściany
19

występują poza zarys kościoła,a cztery pozostałe

mieszczą się w obrębie świątyni. Wysokość ich
wynosi ż2 m, równiężbezkuli ikrzyża.

W

1930 r,

szrz$ ńeż zostaĘ zbwzone.

Więża

środkowa została wyburzonaw płaszczymie fasady do

wysokości sklepienia okna lunetowego, w częściod
strony dachu o 1,5 m nizej i przyk,ryta dachem drewni-

anym dwuspadowym o wysokości w szczycie równej

wysokości kalenicy kościoła.Wieże nizsze zostaĘ

wyburzone do wy,sokości okapu dachu kościoła
i przykrl.te dachem drewni anym jednospador.vym.

CegĘ licówti do murowania wiez nie

mozna

dostać nawei w odległości300 km od Tobolska. Dla
przyspie sze, i ia wykonan ia T w leńczenia więż zgodnie

z

projektem, postanowiono

na

wyrółvnanych

odpowiednio wiezach postawić szkielet stalowy, ze
stalową więzbą dachową

i

ustawić Łłzyże.W na-

stępnej kolejności po uzyskaniu

cegĘ licówki

-

aczkolwiek o mniejszej wy,trzymałościna ściskanie obmurować konstrukcję stalową ścianami grubości
5 1

cm, a nie jak iłykonano pierwotnie grubości 1,4 nr.

Obliczenia sta§czne wl,konała Spółka Akcyjna
,,Exit" z Krakowa. Autorem opracowania jest dr

inz. Marian Swierczek. Dokumerrtację prowadził

Fot. M. Suda

Montaż tlźwigów.

prof. dr nauk tech. Jan Grabacki. Główny Architekt

miejski w Tobolsku dokumentację zatwierdził.
Rysunki warsztatowe opracowano w Tobolsku,
a pracownicy budowy ,,Realbudu" w Magnitogorsku konstrukcję wykonali.

W dniu 28.10.1996 r. zastał zakończony monIaż
konstrukcji stalowej wlęż wraz z zamontowanymi

Do dyspozycji był dź:ulg
Liebnen o wysięgniku 55 m i udźwigu 125 ton.
Cegłę zakupiono w 1997 r. w cegielni w Kapozłacanymi krzyżami.

myszłowie, odległej prawie 550 km od Tobolska.

W dniu 20,10.1991 r. zakończono obmurowanie
wiez. Kościółprzybrał wygląd pierwotny, aczkol-

wiek jest jeszcze przysłonięty rusztowaniami
potrzebnymi do wykonania robót blacharskich.

Mgr inż. Stanisław Czerski,
Nadzorczej PRiKB Realbud

dyrektor budów lcrajowych

Rusztowgnia do montaży stalowych okien.
Fot. M. Suda
20

członek Rady

Sp, z o.o.,

i

wieloletni

eksportowych, w

Ęm Budowy Walcowni 2000 lv lulagnitogorsku
jest Pełnomocnikiem Dyrektora Generalnego
Realbudu d/s ońudowy kościoław Tobolsku.

CZASOPISMO TECHNICZNE

Marian Suda

POLSKIE KORZENIE
NA sYBERll
w

Czernuszczyk z Abałaku i Adam Wiśniewski,
zyjący na wsi Sawina pod Tobolskiem, na
drugim, lewym brzegu lĘsza. Są za starzy.
Pierwszy - duchowny prawosławny, od l938 r.
student seminarium prawosławnego w Grodnie
zdĘyłjeszcze wziąć udział w kampanii
wrześniowej, spalić dwa czołgi niemieckie,
otrrymac kłzyżVirtuti Militari od polskich
odczytac. Z księdzem Stanisławem Kollerem, władz by po wkroczeniu Sowietów do Polski
czyszcząc cierpliwie zmurszałe kamienie, skończyć w łagrze. Jego losy to gotowy scenarodczytujemy dotykaj ąc palcami wyżłobionych iusz filmowy, tak ztesńąjak i wielu, wielu
polskich liter:,,Tu leżązwłokt..."
innych Polaków, których dotknęło zesłanie na
Obecność,,Realbudu" w Tobolsku pomogła nieludzką ziemię.
odnależc się rozbitej rodzinie Błażejewskich.
Mikołaj był mocny, przetrzymal łagter,
Po Powstaniu Styczniowym częśćtej rodziny ożeniłsię, wykształcił dwoje dzieci. Córka deportowano w minionym wieku na Syberię, lekarka pracująca w Pogotowiu Ratunkowym
częścpozostała w Polsce i żyje w Czę- zginęła w wypadku, jadąc do chorego.
stochowie. Z gałęzi syberyjskiej, którą Zdruzgotany ojciec szukał pociechy w Biblii
zapoczątkował tam 12-letni w chwili deportacji
i stanie duchownym. Żona i syn odeszli wtedy
Teofil Błażejewski, wywodzi się między inny- od niego, ale on raz podjętej decyzji juz nie
mi Swietłana Łynnik, nauczycielka z lsrymia, zmienił. Przęz37 lat był proboszczem w kapliprzewodnicząca Rejonowego Oddziału Zwię cy na cmentarzu prawosławnym w Tobolsku.
zku Polaków ,,Latamik" w tym mieście.Pan W 1994 roku, wspólnie z księdzem
Henryk Miedziński z ,,Realbudu" pomógł jej Stanisławem i wiernymi, w dniu Wszystkich
nawiązać kontakt z kurynkąEdwardą Mrówką Swiętych modlił się nad grobami Polaków
i innymi członkami częstochowskiej rodziny przepraszając za krzywdy vyrządzone przez
Błażejewskich. Na zaproszenie,,Wspólnoty
Rosjan i dziękując obecnym za wspólnąmodliPolskiej" Swietłana, wraz z ciotką bliźniaczą twę. W pamięci wszystkich pozostał gest
siostrą swojej zyjącej jeszcze w Iszymiu matki, pobratania się ojca Mikołaja z księdzem
była tej wiosny w Polsce - w Częstochowie, Stanisławem nad polską mogiłą na prawoKrakowie, Wieliczce. Miałem przyiemność im sławnym cmentarzu w Tobolsku. Teraz ojciec
tow ar zy szyć. Kiedy, już pr zy poże gnaniu, poin- Mikołaj dożrywa swoich dni w nieodlegĘm
formowałem Swietłanę, że wybieram się na Abałaku, w klasztorze, pośród mnichów.
Syberię, ale nie jestem pewien czy dotrę do Dopiero niedawno odnalazł go syn, przyjechał
Iszymia, powiedziała; - lFi{oże zobaczymy się z żonąi dziećmi, wyznał swój błąd i nastąpiło
jeszcze kiedyśw Polsce?
niezwykle wzruszaj ące poj ednanie.
Na pewno nie przyjadąjuz do Polski Mikołaj
Nie byłempewien, cry ojciec Mikołaj zechcezę

Działalność,,Realbudu"

kombinacie
petrochemicznym w Tobolsku zaowocowała
-prry okazjt" nie Ęlko restauracją kościoła
Zesłańców Polskich w tym mieście.Także
odnalezieniem fragmentów kilkunastu nagrobków w miejscach pochówku naszych rodaków
na cmentarzu prawosławnym w Tobolsku,
które w kilku przypadkach dają się jeszcze

CZASOPISMO TECHNICZ|W
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Fot. M. Suda

Dom Adanna Wiśniewskiego (wieśSawina nad lrtyszem)

mną mówić, czy poTwoli się fotografować.
Pierwszy raz pojechałem do Abałaku nie
w porę; w cerkwi odprawiaŁro nabozeństwo.
Pojechałem jeszcze raz i 7AstaŁem go na dziedzńctl w cyłvi|nym ubrarriu. Gdy się dowiedział,
ze jestem Polakiem i chcę mu zrobić zdjęcie,
zgodńł się bez wahania, pod warunkiem jednak,
żę zaczekam uż się przsbierze. 83 - letni staruszek,
skarĄcy się na bóle w stawach, po trzech minutach był z powrotem w swej szacię duchownego.

Kiedy nieopatrmie wtrąciłem dwa - trzy słowa po
rosyjsku, skarcił mnie i n*azaŁ - Mówpo polsku!
Żegnałem się z ojcem Mikołajem kilka razy.
Wszystkie poprzednie pożegnaniaj akby nie były
ważlrc, aż do tego momenfu kiedy objęliśmysię

Przez 10 lat po kilkanaście godzin dziennie
o głodzie, budował na Syberii stalownie
i wielkię piece. Przeżyłotrzymawsz! prawo
osiedlenia się, oczywiście na Syberii, wybrał
Tobolsk. Bo daleko od władzy, żadnych dróg,
nawet tej żelaznej, czyli kolei. Ożeniłsię
z Rosjanką z ktorą zyje do dziś.Wnuczka

Nataszka właśniębyła na wakacjach u dziadków na wsi, choć to tylko zalĘszem.

W bardzo skromnym domku, drewnianym
jak wszystkie inne, Ąją Wiśniewscy całkiem
znośnie. - Jeszcze mamy krowę - mówi Adam
choc przed zimą zamierzamy się jej pozbyc.

Brakuje sił, żeby zgromadzic paszę na zimę,
Kosztuję więc twarogu i zsiadłego mleka ze
świadomościążę to już ostatnia okazja,
W symbolicznych ilościach,choć jedno
i drugie smakuje nadzvvyczajnie.
Profesor Jurij P. Przybylski jest historykiem,

serdecmie i tak po polsku wycałowali. Na
koniec rzucił jeszcze: - Nie zapomnij obsadki!
Chyba nię zna słowa,,dfugopis"...
Adam Wiśniewski,rocznik 1918, rodem
z Kujaw, trafił do syberyjskiego łagru późno, z dorobkiem 400 opublikowanych prac. Znanym
w 1944 roku, Armia Czerwona weszła już i szanowanym na Ęle, że jako jedyny zryiący
głęboko w Polskę. Adam był w Armii mieszkaniec Tobolska ma już w tym mieście
Krajowej. Dowiedzieli się o tym i wywiezli. swojąulicę! Na razie wprawdzie na papierze, bo
9,
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to dopiero decyzja, a osiedle powstaje na zaryzykowali. Dziścieszą się z tego, ze się
obrzężu miasta, gdzie swoje wille wznoszą w ,,Latamiku" odnaleźli, dzieci wysyłają na

,,nowyje ruskije" - rosyjscy nuworysze. Profesor

protestował. Przez skromność, nie

z

powodu

,,nowych ruskich", bo ulice będą tam nosić
imiona bardzo zacnychuczonych i aĘstów.
Jurij P. Przybylski przyznaje się do polskich
korzeni, jest szós§m pokoleniem po Andrzeju

Przybylskim, 20-1etnim zaledwie konfederacie
barskim. Profesor ma 2 synów, więc ród

Przybylskich na zachodniej Syberii nie
powinien zaginąc.
Profesor zajmowń się w swych badaniach
głównie okresem wojny ojczyźnianej, której
zresztą był uczestnikiem. - Porusząnie się
w innych obszarach historycznych nastręczałoby poważne problemy - stwierdził szczerze.
Ostatnio jednak zostń współautorem biografii
Polaka urodzonego w połowie ubiegłego wieku,
niej akiego Dunin-Gork awicza, loj alnego urzędnika carskiego, który przyjf posadę pierwszego

leśnikana Syberii. Położyłten Dunin-

Gorkawicz ogromne zasŁugi dla tej potęmej
krainy, opisał drzewostan, rybostan, zorganizował obydwa przemysĘ - drzewny i rybny.

Wśród obecnie ryjących na Syberii ludzi
z rodowodem polskim, największy podziw
budząpanowie - ojciec i syn: Henryk i Siergiej
Fielowie. Obaj świetnie mówią po polsku.
Henryk pochodzi ze Lwowa, Sergiusz urodził
się już w Omsku. Dziśżyjąw stolicy obwodu Tiumenii i tam właśniepan Henryk załoĘł

Polskie Towarzystwo ,,Latarnik",
zarejestrowanych jest już ponad 60

gd,zie

osób!

Zacz$ od studiowania książki telefonicznej,
wyciągając ze spisu polsko brzmiące nazwiska.
Przedstawiał się i informował o swoim zamyśle
powołania do Ęcia,,Latarnika". Wielu brało

go za prowokatora, więc początkowo chętnych
było zaledwie kilkoro. Z czasemjednak, kiedy

ludzie przekonali się, ze członkom ,,Latarnika''
nic złego się nie dzieje, a Fiel dostał odwladz
miasta lokal w Domu Nacionalnych Kultur,
CZASOPI SMO TECHNICZNTE

wakacje do Polski, a i sami, przynajmniej niektotzy, noszą się z zamiarem odwiedzenia
oj c zy zny przodków. Henry,k organizuj e po l ski e
programy w miejscowej telewizji, Sergiusz,
historyk, pisze prace o syberyjskich Polakach.
Na nieludzkiej ziemi... Tak zwykło się mówić
w Polsce o Syberii. Ęmczasem ziemiata w istocie urodziwa niezwykle, mimo całej surowości
przyrody. Wymaga tylko, by koniecmie dobrze
jąpoznac, dobrze poznacjej prawa. Odpłaca za
to od wieków swąhojnością.To dzięki hojności

tajgi przeĘwały tu pokolenia. Jeśliludzie
pozwalali przeĘc. Bo to ludzie ludziom zgotowali na tych ziemiach nieludzki los.

Tajga hojna jest niezmiennie do dziś.
Obserwowałem nie raz i nię dwa wyprawy
traktorami całych rodzin po szyszki cedrowe..
Te same, o które prosili mnie ,,moi" tobolacy
i ,,moje" tobolaczki, zktorymi miałem kontakt
ptzed wyprawą na Syberię. Pod każdą łuską
takiej szyszki są po dwa nasiona - otzeszki,
smaczne, a przede wszystkim bardzo odĘwcze. To takze sĘnna syberyjska klukwa, taka
nasza żrurawina, najbogatsza w witaminy jago-

da. To wreszcie niezliczona ilośćdorodnych
grrybów, które w kilka chwil zapełniająwszystkie torby i reklamówki jakie masz przy sobie.
Ajakie szczupaki łowi się na Syberii, miałem
okazję przekonać się podczas jednej niedzieli
spędzonej na jeziorze Swietłoje. Dostać się tam
niełatwo, bo 15 kilometrów tajgi pokonuje
specjalny pojazd o napędzie na każde koło,
potem zaś6 kilometrów idzie się drewnianą
kładką położonąw tajdze na zlecenie bossów
tobolskiego kombinatu. Ale jak się już tam
dotrze, to jest się w środku giganĘcznej fabryki tlenu, nad jakimśniezwykłym, ogromnym
akwarium, wypełnionym gęsto roślinnością
w którym woda pozwala oglądać to co w niej
rośniei pływa, do najmniejszej rybki, aż do
pierwszego dna, zielonego, grubego dyłvanu,
23

który z pewnym oporem ale jednak przebijam
długim kijem wędkarskim. Pod tym pierwszym
dnem jest jeszcze podobno 30-40 metrów
wody, ale tamten świat jest już niedostępny.

Wyłowione, tej pamiętnej dla mnie niedzieli,
70-80 centymetrowe ryby to były zdanięm
łowiących pracowników,,Realbudu", gówniarzę.., Tam, na Syberii, dopiero od 100 centymetrów w górę ryba uchodzi zatrofeum.

Polaka - Alfonosa Poklewskiego

-

Koziełła,
20 kilometrów od Tiumenii. Ten zesłaniec sta]
się następnie jednym z największych przedsiębiorców na Syberii. Miał tam, oprócz
wspomnianej fabryki alkoholu takZe kopalnię
złota, sieć hoteli, w których rezydowały
panienki dbające o dobre samopoczucie zacnych tobolskich gości.W ogóle Syberia wiele
zawdzięcza Polakom. Takze to co jest obecnie

§

t

Fot. M Suda

Adam |ł''iśniewskiz żoną i autorem tekstu

Na pożegnanie od tiumeńskich gospodarzy,
panów Henryka i Sergiusza Fielów otrz;-małem
wódkę, pozornie banalny suwenir. Bo w istocie

jedną z wizytówek Tobolska a mianowicie
rzeźby w kości(najczęściejrenifera, choć
zdarza się i mamuta). Poklewski - Koziełłto

to bardzo niezvvyczajna butelka wódki, do dziś bodaj najbarwniejsza postać warta odrębnego
produkowanej w gorzelni zbudowanej przez opowiadania.

Mgr Marian Suda jest absolwentem polonistyki i podyplomowego studium dziennikarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Reporter i publicysta, obecnie rzecznik
prasow pRiKB ,,Realbud". kkst jest fragmentem przygotowanej do druku ksiąŻki
o Tobolsku.
24
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ZOŁTE STACJE REALBUDU
a,

Stacja benzynowa w Gorzkowie k. Bochni

Żółte stacle RALBUDU nie tylko zaopatruią
podróżnych w paliwo, prosto od producenta.
Snack - bury serwują bogaty wybór gorących
dań, przekąsek, napojów. Wyposażonę w este-

tyczne

i

zrzuty nieczystości i uzupełnić zapasy
wody.

Takie stacje paliw buduje REALBUD.
Wszystkie przy głóvnych drogach. Wciągu 2-3lat

funkcjonalne węzły sanitame - takżę powstaną następne m.in. w Ładnej k. Tamowa.

dla niepełnosprawnych - dają

możliwość Takie stacje może REALBUD wybudować także

skutecznego relaksu.

Kierowcy przed dalszą jazdą mogą

sprawdzić i uzupełnić ciśnieniew ogumieniu, a hotele i autokary wyposazone w WC

mogą dokonać

w

odpowiednim miejscu

Panstwu. Osoby zainteresowane jak{<olwiek formą

reklamy nanaszych stacjach prosimy o kontakt.

REALBUDU w Gorzkowie k. Bochni,
przez czytelników miesięcznlka,,Trucker"
uznana została za naj|epszą w Kraju w 1996 r.
Stacja

REALBUD TNIE PO WŁOSKU
W Krakowie powstał zakładjakiego jeszcze
w Polsce nie było - ZahJad, Obróbki Kamienia.
Zarządza nim spółka REALPROD, która do§chczas specjalizowała się w produkcji trwałej
i estetycznej kostki brukowej, otrzymywanej
według niemieckich technologii, na maszynach

fi.-y HESS,

obecnie także w wytwarzaniu ele-

mentów stolarki, ślusarkibudowlanej oraz
w usługach budowlanych.

Mówiąc o wyjątkowości tego przedsięwzięcia mamy na myślidwie cechy: uniwersalność
i nowoczesność. Krajowe przedsiębiorstwa
CZASOPISMO TECHI{ICZNTE

BUDoWANIE W REJoNIE
SZKOD GORN\CZYCH
jako główny wykonawca realizuje wygrany przetarg na wybuOd marca br. Realbud

-

dowanie ,,pod klucz" siedziby Banku Rozwoju
Eksportu w Katowicach, To kolejna intere-

sująca, bo nietypowa budowa, z uwagi na
warunki geologiczno-inżynierskie. Na wstępie
stwierdzono bowiem, ze teren, na którym ma
stanąć siedziba katowickiego oddziału BRE,
znajduje się w rejonie szkód górniczych II kate-

walca, stanowi południowo-wschodnią flankę
skrzyżowania ulic Powstańcólv i Damrota.
Niższa częśćdwukondygnacyjna mieści salę
operacyjną banku i jest połączona z parkingiem.

W

podziemiu przewidziano zespół skarbcowy, wraz z pomieszczeniami obsługowymi,
pomieszczenia techniczne oraz garaże i parking
podziemny. Skarbiec depozytowy i salka recepgorti, zaśna znacznej częścizalegajągrunty nie cyjna dostępna będzie dla klientów zarówno
nośne.To oznaczało ogromną pracę inży- z parkingu podziemnego jak i z holu głównego.
nierską. Należało dokonać wymiany gruntu:
Konstrukcja budynku w częścipodziemnej
w miejsce materiału nienośnego wykonać tzw. została zaprojektowana z żelbetu monolitypoduszki żwirowo-piaskowe, 7 agęszc7ane warstcznego, natomiast kondygnacja nadziemna wami co 20 cm, do głębokości5 metrów od w konstrukcji stalowej.
poziomu posadowienia obiektu. Nalezało boZal<łada się wysoki standard wykończenia
wiem koniecmie uryskać jednorodność gruntu, budynku. Eksponowana ścianabudynku od
pr zed prrysĘli eniem do działań zasadńc zy ch,
strony ulicy Powstańców oraz ścianyniZszej
B ar dzo inte re s uj ąc

a,

atr akcy

jna i takZe

ni

e

ty-

powa jest architektura budowanego obiektu.
Powierzchnia netto - 7450 m2, powierzchnia
zabudowy - 3620 m2, kubatura - 33300 m3.
Główne wejście do budynku zaprojektowano
od ul. Powstańców, zreprezentacyjnym placem
przedwejściowym. Na placu, na osi głównego
wejścia, zaprojektowano drugie wejściedo
obiektu, bezpośrednioz parkingu na 70 samochodów (40 w parkingu podziemnym).
Ze względu na duże zróżnicowanie terenu od
ulicy Powstańcóq projektuje się liczne schody,
pochylnie oraz zieloną skarpę.
Przyjęte zńożęnie kompozycyjne polega na
połączeniu dwóch brył budyŃu pod względem
przestrzennym i funkcjonalnym. Wyższa częśc
biurowa, z wejściem i holem głółvnym o wysokości 6 kondygnacji, będąca fragmentem
CZASOPISMO TECHNTICZI,{E

częścibudynku zostały zaprojektowane w formie aluminiowo-szklanych ścian o charakterze
strukturalnym, w kolorze błękitu królewskiego.

Pełne ścianyprojektuje się obłoĄć pĘtami
z granitu.
Wnętrze budynku w dużej częścio charakterzę jednoprzestrzennym ptzez zaprojektowanie holu na całą wysokośćbudynku,
z przeszklonymi dźwigarni panoramicznymi.
Większo śćścianekdziałowy ch do pomieszczeń

biurowych jest również z elementów szklanych. W budynku banku będzie pełna klimatyzacja.

z

Projekt jest dziełem zespołu architektów
Pracowni Projektowej ,,ARCH" Zdzisława

Stanika, konstrukcja - inz. Stanisława Lintnera.

Przewidywany czas realizacji obiektu

-

18 miesięcy.
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REALBUD W TURYSTYCE
Zakład Usłu gowo-Tu

rys ty czny

OlkusŻ, ul. Długa 2'Ą

Oddział, Kraków os. Złota Jesień 6

tel. (48-35) 43-14-44

tel./fax (0- 12) 647

fax (48-35) 43-10-02

tel. (0-12) 647-07-33 w.282

-7

0-27

MOTEL,<*żk W

OLKUSZU

Olkusz, ul. Długa 24,
tel. (0-35) 43-14-44

Usługi hotelowe na 50 miejsc,
czynne całą dobę. Usługi gastronomiczne - restauracja na 80
miejsc. Usługi motoryzacyjne: stacja diagnostyczna wraz z mechani-

ką samochodorvą parking.
ntzacja konferencj i, kursów

Orga1 pr7ry -

.ięć weselnych.

Drogct nr E 40 z Krakowa poprzez Katowice do Wrocłav,ia. Znakomite miejsce vuypoczynku dla

jak róv,nież baza wypadowa dla nuiedzania Jur ,- Krakowskiej (szlak
Orlich Gniazd), Parku Oictlv,skiego i PusĘni Błędo,,*skiei. Olkusz - o,środek znany z kopalni srebra i ołowi.u. Prcnva mie.jskie v, XIV w., król Kazimierz Jagielończyk w Xł'I w. ogłosiłslątlłt
,,Prawa Gornicze Otkuskie". Do 1630 r. królewską menniccl monet srebrnych. GoĘcki koŚciół
z XIV tt. z polipĘlkiem olkuskim (pralvdopodobnie dzieło malarza Zdaną z Lublina - l480 l:)

podróż,ttjąc1,-ch do Krakow,a,

z ]6 scenami religijnllmi, organ1,: początku XVIII

lu.

Na cmentarzu mogiła bohątera powstania

styc:zniov,ego, Włocha płk. Francesso Nullo.

KoMPLEKS

WYPOCZYNKOWYDRZEwICZ
Drzewicz 5, 89-608 Swornegacie,
tel./fax (0531) 8l-i01
23 miejsca w apartamentach i poko-

jach

2-osobowych, Wszystkie

pokoje wyposażone w luksusowe
łazięnki, telefony i telewizję
satelitarną. Kryty basen, siłownia
26
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i sala bilardowa, obok jezioro zprrystaniąłodzi i kajaków. Smaczna domowa kuchnia. Sala konferencyjna na 15 osób.
350 km na północny-zachód od Warszawy

i l50

km od Gdańska pomiędzy miejscowościami

Swornegacie a Brusy, (obok trasy Bydgoszcz-Kościerzyna). Ośrodek położonyw ostęllach leśnych

Zaborskiego Parku Krajobrazowego nad Jeziorem Łęckim. Pobyt po okresie wytężonej pracy
i stresów zapewnia ciszę, spokój i czyste powietrze, śpiew ptaków i zapach żywicy. Ośrodek czynny cały rok.

RBAL GRILL _ BAR
W KRAKOWIE
Pl. Szczepański 6,
tel. (0-12) 423-09-05
40 miejsc, kawiarnia

i

grill-bar

czynneod 10,00 do22.00. Smaczhe

i

atrakcyjne dania kuchni polskiej

i europejskiej. Organizacja przyjęć
i bankietów.

Dwie minuty spaceru

od

Rynku Głównego w Krakowie, obok
największego parkingu w śródmieś-

ciu Krakową. Przy pl.

Szczepańskim pod nr 9 dom Szołayskich z XVII w. (obecnie Oddział Muzeum Narodowego ze zbiorami
sztuki cechowej), pod nr 4 secesyjny Pałac Sztuki

fryzem Jacka Malczewskiego, na rogu z ul.
Jagiellońskąkatr Staly im. Heleny Modrzejewskiej. W stronę ul. Reformackiej barokowy kościół
Reformatów wzniesiony w latach 1662-I673.

C
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KLUB SPORTOWY
PODGORZE_REALBUD
Kiedy w 1913 roku Rudolf Kropatsch,

wskiego, dr Władysława Emilewicza, dr Jana

dr

Jozefa Piska

i

inż. Antoniego
Dostala - pierwszego oficjalnego prezesa KS
Sportowy PODGORZE, nie przypuszczalt, że PODGORZE. Zważywszy, że w owym czasie
pierwszy okres jego działalnościbędzie tak kluby sportowe musiały być samowystarczalne,
krótki. Mieli natomiast pewność,że w czasach, miało to niebagatelne znaczente.
Władysław Hausner, Wiktor Offen, Wilhelm
Majcher i Franciszek Kozieł zakładali Klub

Drużyna

Jacobsona,

piłki nożnej w KS Potlgórze-Realbud występująca uktuulnie

kiedy na mapie Europy od ponad 100 lat nie
było Polski. klub umozliwi ludziom kontakty,
pozwoli uprawiać zawsze przez polaków

i

w lidze okręgowej

Wkrótce też przyszły pierwsze sukcesy.
PODGORZE chlubiło się silną drużyną

piłkarską która rozgrywając

spotkania

zawsze na tym terenie silnego lokalnego patri-

w Galicji, na Sląsku i Morawach, uzyskiwała
wartościowe wyniki z zespołami obcych naro-

otyzmu.

dowości.

umiłowany sport, wzmocni poczucie

tak

Tak określając motywy swojej działalności

,,Kolumbowie" podgórskiego sportu szybko
pozyskali dla PODGORZA kolejnych

Wojna przerwała wszelką działalność.
Większośćczłonków KS PODGORZE zostaje
zmobilizowana do armii austriackiej. Wielu

działaczy, w osobach m.in. Karola Służe- z nich nie wraca, m.in. bramkarz - porucznik
2B
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Wilhelm Stec

i

prawoskrzydłowy Stanisław kiedy to wzniesiono tuż obok boiska budynek
Suder.
z pomieszczeniami na szatnie i sekretariat.
Nowa rzecrywistośćpolityczna stworryła W wizytówce klubu można było wreszcie

dla sportu o wiele lepsze warunki. Ruchowi
sportowemu w odrodzonej w 1918 roku
ojczyźnie towarzysry niespotykany dotąd rozmach. W tych sprryjających okolicznościach

umieścićstaĘ aktualny do dziśadres: Dekerta

2l. W samąporę, gdyżplłkarze awansowali do
najwyższej klasy rozgrywek, do Ligi.
W następnych latach powstają nowe sekcje:

Ęcia takze PODGÓRZE, a wśród tury sĘ czna i lekkoatl eĘczna ; następnie
działaczy pojawia się znów nazwisko , gier sportowych i kajakowa.
powraca do

R. Kropatscha; obok niego - braci Ostrowskich,

Dębickich, por. T. Wittka, por. M. Talagi.
Pierwszym kapitanem drużyny piłkarskiej
PODGORZAw odrodzonej Polsce jest również
- Leon Stolarz.

Kiedy

w

1920 roku powstaje Krakowski

Okręgowy Związek Piłkarski PODGORZE
zostaje zgłoszone do klasy,,B".
Rok następny wieńczy starania o zdobycie
placu pod boisko. Dzięki przychylności władz
miejskich i wojskowych oddano PODGORZOWI obszerny teren w dzierżawę, za symboliczną złotówkę. To w istotny sposób, systematycznie, powiększało odtąd kiesę klubu.
Można było już na własnym, choć dopiero
w pięć latpożniej ogrodzonym terenie, organi-

zować mecze, zabawy taneczne, festyny.
Oficjalnego otwarcia stadionu dokonano 1923
roku, w którym obchodzono także pierwszy

tenisa,

Oczkiem w głowie jest jednak piłka nożna.

Do Podgórza, na stadion przy ulicy Dekerta

zjeżdżająnajlepsi w Polscę. W pierwszym
sezonie druĘna utrzymuje się w Lidze. Do

najwybitniejszych piłkarzy PODGORZA
w tym okresie nalężeli bramkarze M.
Koczwara, K. i W. Kasina, E. i F. Hausner J.
Kret i J. Ściborowski. Niektórzy z PODGORZAN dostępowa|i zaszczytu obrony barw
miasta Krakowa, co w okresie przedwojennym

było sauką niemałą wobec bardzo silnych
druzyn Cracovii i Wisły.

Kilku, a mianowicie Kreta,

Hodura,

Wacława i W. Kasinę los zetkn$ w Brygadzie

Karpackiej, gdzie u boku innych wybitnych
piłkarzy - żołnietrywystępowali w reprezentacji Armii Polskiej. Walczyli więc o Polskę
dwojakiego rodzaju oręzem. W afrykańskim

tropiku rozegrali kilka znakomitych spotkań,
jubileusz. W jego ramach odbył się mecz z ktorych największy splendor przyniosĘ im
PODGORZA z WISŁ Ę zakończony porażką zwłaszcza dwa, rozegrane w 1943 roku Jubilata.
z Anglią 4:0 i Irakiem 6:l, Po pierwszym
Lata dwudzieste przyniosły dalszą konsoli- z nich, wychodzący w Bagdadzie ,,Kurier
dację PODGORZA. Wśród członków klubu Polski" pisał: ,,Niezapomniany mecz!
jest młodzieżakademicka i robotnicza. Hono- Jedenastka polska demonstruj e
Wzlny kunszrowym prezesem zostaje poseł na sejm - pan tu piłkarskiego". Zaśpo meczu przedstawiciele
Wolicki. JednakZe długo jeszcze Zarząd klubu
zbierał się na swe posiedzenia w prywatnych

armii brytyjskiej, gen. Anders i regent Iraku
osobiście gratulowali Polakom wspaniałej

mieszkaniach członków i długo je szcze za szat-

postawy.

nię dla zawodników służyłastara stodoła w do-

Po II wojnie światowejĘlko razjeden grano
przy Dekerta dobrą piłkę nożną. Był to rok

mostwie Hausnerów. Tak było aż do 1932 r.,
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Klub rewanżuje się sponsorowi turniejami dla załogi holdingu, turniejami organizowanYmi na
kręgielni i sali lenisa stołowego. W jednym z pojedynków dyrektorzy: R. Ściborowski i R. Jabłoński

PODGORZE wygrało swojągrupę Ściborowski, kiedyś plłkarzPODGORZA, a od
klasy ,,A" i pukało do bram III ligi. Jednak nie trzydziestu lat działacz tego klubu.
PODGORZE, a inny klub tej dzielnicy miał W PODGORZIJ, w najlepszych dla podgórmoznego protektora, załatwiono więc przy tzw, skiej piłki latach trzydziestych, grał Jan
zielonym stoliku, że to rywal awansował. Ściborowski - ojciec pana Ryszatda, tu takżę
1958, kiedy

Odtąd, aż do 1994 roku niewiele ciekawego
działo się w męskiej piłce noznej

PODGORZA.

rzucała dyskiem w sekcj i lekkoatletycznej siostra Barbara , zanlm,już jako zalvodniczka Wisły

została reprezentantką kraju. Te rodzinne
zwtązki i osobisĘ senĘment inż. R. Ścibow 1I, potem zaśw I |idze, zdobywając raz" mis- rowskiego do PODGORZA sprawiają że
trzostwo Polski w hali, raz dochodząc do finału PODGORZE nawet w tych bardzo trudnych
czasach transformacji ustrojowej ma się
Pucharu Polski.
W nowei rzeczywtstości społeczno-polity- dobrze. Już ztesztą dawniej, jako dyrektor
cznej i co za tym idzie - gospodarczej, w III ,,Budostalu 3" a następnie Zjednoczenia

Rekompensowały to kibicom częściowo kobiety, a raczej dziewczęta, grając początkowo

Rzeczypospolitej, wiele klubów podupadło.
Przestało łoĘćna sport, poza symbolicznymi
sumami, państwo, przestały dotować zakłady
pracy, a nie wsry-scy znależli moznych sponsorów. PODGORZE miało szczęście.Od

cwierć wieku kieruje klubem inż. Ryszard
3o

,,Budostal", inZ. Ściborowski pomagał w rózny
sposób ,,swemu" klubowi. Od kilku lat, jako
współwłaściciel,generalny dyrektor i prezes
Zarządu prywatnej firmy ,,REALBUD" cr,v-ni
to niezwykle skutecznie.

Ptłkarze PODGORZA od sezonu 1995196
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począwszy awansowali kolejno Z

,B"

do ,,A"
klasy i z ,,A" do ligi okręgowej, gdzie plasują
się w czołówce tabeli. piłkarki zajęły w mi-

nionym sezonie trzecie miejsce w I lidze.
Tenisiścistołowi zanotowali jeszcze szybszy
marsz w hierarchli rozgrywek i obecnie grają
już w polskiej ekstraklasie! Po dwudziestu
kilku latach Kraków doczekał się więc druĘny
na naj wyżs zym poziomie. W I

lidze rozgrywają

dwukrotnie zdobyły tytuł wicem tstr zyń Pol ski.

Na wciąż modernizowanych obiektach KS
PODGORZE uprawia sport blisko 200
młodych ludz| Stworzono im ku temu dobre
waruŃi, zaangażowano wartościowych trenerów i instruktorów. Trzeba mieć nadzieję, że
zawodniczki i zawodnicy potrafią to docenić
i z tych warunków skorzystaó, Że przyszłoroczny jubileusz 85-1ecia klubu i swoje

tęż mecze kręglarki PODGORZA, uzyskując
co jakiśczas znaczące sukcesy w tumiejach

równolatek PODGORZA

indywidualnych. Mi strzyni

prezes

ą kraj u j

uniorek była

Katarzyna Gądek, trzecie miejsca w mistrzost-

osobiste świętowaćrazem

- Jan

Furtak.

A

i

z

klubem będzie

jego honorowy
prezes Ryszard

Ściborowski będzie mieć powody do osobistej

wach światazdobyły - juniorka Magdalena satysfakcji za lata społecznej pracy i serce
Litewka i młodziczka Sylwia Świerczek. w dużej częścioddane klubowi zultcy Dekerta
Druzynowo juniorki PODGORZA już w Krakowie.
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OBIEKT USŁUGOWO
_ MlEszKALNY PRZY UL. MIłEJ,
RoG UL. JANA PAWŁA ll
W WARszAWlE - ŚRoDMlEŚclU

Częśćarchitektoniczno - konstrukcyjną centralnego ogrzewania, wodociągową
przedstawiono w CzasopiśmieTechnic znym z hydroforem, kanalizacyjną ciepłej wody,
Nr 11-12 lipiec-sierpień 1966 r.
przeciwpożarową i tryskaczową ze zbiorjego
W obiekcie uwzględniono
dostępność nikiem retencyjnym, wentylację grawitadla osób niepełnosprawnych. Główne wejś- cyjną wymuszoną dla częścimieszkalnej,
cie dostępne jest małą rampą wjazdową do wentylację mechaniczną garaży, instalacje
hallu ogólnego połączonego dw,iema winda- elektryczne z zas7laniem rezerwowym po
mi zpoziomami biurowymi. Wejściedo pio- stronie niskiego napięcia, instalacje wind
nów komunikacyjnych bezpośrednio z tere- (dźwigi osobowe i towarowe) oraz zsypów
nLlprzez hall wejściowydo wind.
śmieciowych.
Garaż podziemny dostępny dla niepełObiekt jest nieuciĘliwy dla środowiska
nosprawnych za pośrednictwem - dwóch a przyjęte rozwiązania materiałowe i techwind biurowych oraz dwóch wind z częścią niczne nie wytwarzają szkodliwych
mieszkalną na sześciukondygnacjach.
skutków.
Obiekt wyposażony jest w instalacje:
mgr inż. Kazimierz Jan Kosiński
CZASOPISMO TECHNIICZNE
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