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Informacja o wykładowcy 

     Krzysztof Michalik-ur.1956 r. Rzeczoznawca Budowlany, Biegły Sądowy z zakresu 
budownictwa, Główny Projektant, doktor inżynierii cywilnej (doctorate in civil 
engineering D.C.E.) ,wykładowca akademicki Katedra Budownictwa Wydział 
Architektury, Budownictwa i Sztuk Użytkowych Wyższej Szkoły Technicznej w 
Katowicach. Prowadzi wykłady w zakresie Technologii Robót Budowlanych, 
Budownictwa  na Terenach Górniczych, Budownictwa Miejskiego, promotor wielu 
prac dyplomowych, inżynierskich, absolwent  Politechniki Wrocławskiej Wydział 
Budownictwa Lądowego(1981 r.) w specjalności konstrukcje budowlane, posiada 
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ,konstrukcyjno-
inżynieryjnej, instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie realizacji i projektowania 
,kierownik budów, inspektor nadzoru ,praktyka zawodowa w realizacji  budynków i 
obiektów budowlanych, infrastruktury technicznej, trzy lata pobytu w USA. Autor 
kilkuset ekspertyz budowlanych, opinii sądowych, projektów architektonicznych, 
konstrukcyjnych, drogowych, inżynierii lądowej budynków wielorodzinnych, osiedli 
mieszkalnych, handlowych, przemysłowych, budowli inżynieryjnych, książek z 
zakresu budownictwa, procedur administracyjnych, procesów 
inwestycyjnych,  metodologii ekspertyz budowlanych, opinii sądowych i opracowań 
z zakresu  diagnostyki budynków. Posiada szereg wyróżnień, nagród, dyplomów 
resortowych i państwowych w tym Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związku 
Inżynierów Budownictwa, Nominacje do Projektów Roku. Członek Małopolskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa. Właściciel Biura Rzeczoznawców i Biegłych 
Sądowych z zakresu Budownictwa  i Biura Projektowego “Konstruktor” w 
Chrzanowie. 
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Podstawy budowania , filozofia, wiedza , nauka ,teoria , praktyka ,  

doświadczenie , sztuka budowania w aspekcie historycznym, współczesna 

sztuka budowlana .   

 

Początki konstrukcji budowlanych.  

 

Sztuka budowania i bezpieczeństwo konstrukcji.  

 

Zawód budowniczy konstruktor czyli wielcy inżynierowie i konstruktorzy.  

 

Sztuka budowania w dziele Wituwiusza. 

 

Przeslanie Witruwiusza - współczesne konstrukcje budowlane. 

 

 

 

 



Podstawy budowania. Trwałość, użyteczność i piękno konstrukcji budowlane. 

 

Wykład jest jedynie próbą zaznaczenia podstawowych 

zagadnień  związanych z filozoficznymi podstawami 

budowania ,  sztuką budowlaną oraz stanowi wielce 

niedoskonały materiał do dyskusji związanej z tym 

problemem. 

 

Zapoznanie się z obszernymi materiałami pozwoli być 

może na pewne uogólnienia ,inne spojrzenie na rolę 

konstruktora budowlanego ,konstrukcji budowlanych i 

ich znaczenie w procesie inwestycyjnym. 



Podstawy budowania. Trwałość, użyteczność i piękno konstrukcji budowlanych. 

Rola konstruktora, inżyniera budownictwa  w procesie projektowania i realizacji 

obiektu budowlanego ciągle marginalizowana przez architektów  jest  nadal rolą 

podstawową i znaczącą. 

 

To właśnie konstruktor przez tworzenie idealnych ,pięknych czasem prostych i 

powtarzalnych  ,czasem  niezwykle skomplikowanych konstrukcji kształtuje w 

poważnej części współczesne wymagania  w zakresie trwałosci i bezpieczeństwa 

budynków i budowli.  

 

Nowoczesne materiały budowlane , technologie, metody realizacyjne, organizacja 

procesów budowlanych wymagają niezwykle rozbudowanych umiejętności 

teoretycznych i praktycznych  z zakresu zasad współczesnej wiedzy technicznej i 

sztuki budowlanej.    

 

Konstrukcja może być genialnie prosta, jak również genialnie skomplikowana, 

może kształtować przestrzeń i tworzyć podstawę do różnego rodzaju dodatków i 

udziwnień. Jednak bez względu na formy architektoniczne konstrukcja nadal jest 

jej niezbędną podstawą, sztuką konstruowania i budowania. 
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Odpowiedzialność konstruktora jest  w świetle 

prawa wręcz nieograniczona, nieograniczona w 

czasie ,prawie i zakresie, karna, cywilna, 

zawodowa ,etyczna, nie porównywalna do 

innych zawodów związanych z budownictwem w 

tym niklej odpowiedzialności prawnej  

architekta. 



Podstawy budowania. Trwałość, użyteczność i piękno konstrukcji budowlanych. 

 

We współczesnych pojęciach z zakresu 

twórczości człowieka budowanie, 

konstruowanie  jest niewątpliwie w znacznym 

zakresie Sztuką. 

 

     Sztuką Budowania 
 



Podstawy budowania. Trwałość, użyteczność i piękno konstrukcji budowlanych. 

Wydaje się niezrozumiałe przywłaszczanie przez architektów dzieła 

Witruwiusza i innych teoretyków ,historyków budownictwa , jako 

wyłącznie podstaw architektury oraz niedoceniania roli sztuki budowlanej 

w działalności inżynierskiej konstruktora budowlanego. 

  

Zdaniem autora jest ten fakt  nieporozumieniem , gdyż w rzeczywistości w 

większości jego dzieło poświęcone jest sztuce budowania, mechanice, 

konstrukcji,  inżynierii lądowej i wojskowej , geologii , technologii 

,hydraulice ,ogólnie pojętej technice , jakże odległej od wiedzy wielu 

współczesnych  architektów. 

 

 Wystarczy pobieżnie zapoznać się z tym dziełem, aby mieć pewność, że 

jest to dzieło Wielkiego Budowniczego, Konstruktora ,Inżyniera i 

Teoretyka  Sztuki Budowania.  
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         Tak więc budownictwo i konstrukcje       

         budowlane są    dziedziną  techniki,  

 

      jednocześnie częścią rozległej sztuki, sztuki budowania,  

 

      która zajmuje się projektowaniem i wznoszeniem    

budynków i budowli, utrzymaniem, wzmacnianiem i              

           wreszcie ich  rozbiórką i likwidacją. 



Podstawy budowania. Trwałość, użyteczność i piękno konstrukcji budowlanych 

Czyżby może, jednak forma ,bryła stanowi, 

określa ,wyczerpuje definicję 

sztuki budowlanej? 

 

Czy wszystkie pozostałe elementy budynku są 

tylko rzemieślniczą umiejętnością ?   



Podstawy budowania. Trwałość, użyteczność i piękno konstrukcji budowlanych 

Dzieło konstruktora, jest  podstawową częścią 

architektury, czasem czysta konstrukcja tworzącą 

architekturę , zwykle odpowiada zamierzonej funkcji, 

celowości technicznej oraz wymaganiom 

ekonomicznym i estetycznym.  

Sztuka budowania, aby tą sztuką była,  wymaga 

korzystania z osiągnięć innych dyscyplin , w tym 

filozofii, nauk podstawowych , matematyki, fizyki, 

mechaniki, statyki, jak również socjologii, 

psychologii, nauk ekonomicznych, nauk 

humanistycznych i przyrodniczych w oparciu 

oczywiście o wszelkie aspekty rozwoju społeczeństwa 

technologicznego. 

 



Podstawy budowania. Trwałość, użyteczność i piękno konstrukcji budowlanych. 

Rozległa wiedza pomaga konstruktorowi na dysponowanie 

różnymi elementami  wiedzy, swobodę w analizie wymagań 

konstrukcji budowlanych, a co za tym idzie tworzeniu 

nowoczesnych, niekonwencjonalnych konstrukcji, czasem 

dążenie do ich prostoty , komplikacji, doskonałości i piękna .   

 

W ciągu wieków zmieniały się zarówno zakres obowiązków i 

koniecznej wiedzy budowniczego-konstruktora, jak i samo 

pojmowanie sztuki budowania. Można również przyjąć za  

pewnik, że wykonywanie czynności budowniczego związane 

było z naturalną działalnością człowieka od zarania dziejów, 

 a zawód budowniczego jawi się, jako jedna z najstarszych 

profesji związanych z rozwojem cywilizacji światowej.  

 



Podstawy budowania. Trwałość, użyteczność i piękno konstrukcji budowlanych. 

   Konstrukcje budowlane, racjonalność, piękno i      

            estetyka są związane bezpośrednio 

 z   pięknem zaletami ich absolutnej podstawy,        

       czyli     matematyki i mechaniki ogólnej. 

                             Jeżeli więc  

Matematyka jest Królową Nauk ,a Mechanika pozostaje   

               w kręgu jej podstawowych  elementów    

              to Sztuka Budowania jest po dziś dzień     

            najważniejszą częścią procesu tworzenia ,    

                    wznoszenia obiektów budowlanych.  
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Teoretyczne podstawy konstrukcji i praktyka budowania stanowią 

efekt tysięcy lat doświadczeń.  

 

W Mechanice i Sztuce Budowania zawarte są, zatem te same 

elementy piękna i estetyki, które są charakterystyczne dla czystej 

Matematyki i piękna istnienia człowieka we Wszechświecie .  

 

Począwszy od prozaicznego zadaszenia, ochrony przed słońcem 

czy deszczem, przez budowle megalityczne, monumentalne 

budowle kamienne, po współczesne konstrukcje stalowe w 

budynkach wysokościowych powodują, że starożytny i 

współczesny Murarz, Cieśla,  Budowniczy, Architecton, 

Konstruktor, Inżynier spotyka się z pewną metafizyką i tajemnicą 

tworzenia. 
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Każda budowla jest kwintesencją  filozofii tworzenia i 

budowania ,kompozycji czterech żywiołów przestrzeni, 

konieczności bezwzględnej, jak imperatyw kategoryczny, 

wynikający z podstawowych elementów filozofii budowania jak 

witruwiańskie wymagania trwałości, użyteczności, piękna czy 

trwałości, współczesnej funkcjonalności i technologiczności, 

estetyki konstrukcji budowlanych ,których  uniwersalnym 

językiem konstrukcji są matematyka, geometria, fizyka i 

mechanika.  

Współczesne badania w zakresie konstrukcji budowlanych 

potwierdzają, że generalna zasada bezpieczeństwa konstrukcji, 

ich trwałości jest uniwersalna i dotyczy wszelkiej działalności 

budowlanej.  
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    Konstrukcja Piękna jest bowiem Doskonała. 

  

Konstrukcja trwała nie musi być wzorem estetyki.  

 

Zebrane przez Witruwiusza zasady budowania  w 

sposób  ponad czasowy i uniwersalny w swojej 

opowieści jawią nam się  jako    niezwykła opowieść ,  

dzieło o konstrukcjach, technologiach , sztuce 

budowania, inżynierii, matematyce, geometrii 

,mechanice i sztuce .  
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    Będące praźródłem znaczenia  pojęcie 

        „mistrz sztuki budowlanej”  

                        słowo greckie 

  

                          „architecton”  
 

         tłumaczy się wprost  i dosłownie jako budowniczy, twórca , 

 

           nie zaś jako architekt we współczesnym pojęciu tego słowa . 
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Konstrukcja obiektu daje podstawy do 

architektury, a we wstępnym okresie rozwoju 

cywilizacji to konstrukcja była architekturą w 

dzisiejszym rozumieniu tego określenia, 

tworzyła formę i przestrzeń, realizowała 

potrzeby egzystencjalne i potrzeby duchowe i 

estetyczne człowieka.  
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O sztuce budowania już ściśle określonej i 

sformalizowanej ,pośrednio dowiadujemy się również z 

Kodeksu Hammurabiego, gdzie już 1700 lat p.n.e. 

zawarte są pierwsze znane kodyfikacje dotyczące 

ustanowionych praw wobec budowniczych.  

 

Fakt ten potwierdza, że sztuka budowania i 

budowniczowie tworzyli zręby każdej cywilizacji od 

początków dziejów ludzkich ,a badania archeologiczne   

potwierdzają   ugruntowane prawnie zasady działania 

budowniczych. 
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     Kodeks Hammurabiego paragraf 229: 

 

„Jeśli budowniczy wybudował komuś dom, 

dzieła swego nie wykonał trwale i dom,  który 

wybudował, zawali się i zabije właściciela 

,budowniczy poniesie karę śmierci” 

                                                

     1770 lat przed naszą erą ,3800 lat temu. 
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        Ze wszystkich kanonów ,zasad wiedzy    

                    technicznej i budowlanej:   

 

                  Bezpieczeństwo konstrukcji  

                           to zasada numer 1 

                       w sztuce budowania. 

 

 

              Artykuł nr 5 Prawa Budowlanego. 
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Bezpieczeństwo jako najwyższa przesłanka musiała w 

historii budowania być rzeczą niezwykle ważną , 

a katastrofy i awarie budowlane były naturalną 

konsekwencją stosowania w budownictwie metody prób 

i błędów . I nie były to przypadki odosobnione. 

 

Historia  nie opisuje ich zbyt wiele . 

 

Wydaje się zatem niezwykle spektakularną i pouczającą  

historia mitycznej wieży Babel , która to zdaniem wielu 

badaczy  jest opisem katastrofy budowlanej. 
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Wieża Babel hebr. ֶבל ל בָּ  Migdal Bavel ,ִמְגדָּ

 to biblijny przykład konstrukcji budowlanej, 

sztuki budowania, myśli konstrukcyjnej ,  być 

może wadliwej ,największa mityczna budowla, 

która według Księgi Rodzaju miała być 

wznoszona przez zjednoczoną ludzkość w krainie 

Szinear. 
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Uczeni wskazują resztki wieży Babel niedaleko miejsca 

dawnego Babilonu, konstrukcja wieży wznosi się na 46 m 

ponad ziemię i składa się z cegieł spojonych asfaltem. 

 

Księga Jubileuszów (II wiek p.n.e.) zawiera w sobie jedną z 

najbardziej szczegółowych relacji o wieży Babel : I zaczęli 

budować, i w czwartym tygodniu wyrobili cegłę z ognia, i 

cegły służyły im zamiast kamienie i glina, która polepiona  

była asfaltem co pochodzi z morza i z wodotrysków w ziemi 

Szinar. I zbudowali ją: czterdzieści trzy lata ją budowali; jej 

długość wynosiła 203 cegieł, i wysokość cegły była jedna 

trzecia jednej; jej wysokość wynosiła 5434 kubitów i 2 palmy, i 

jedna ściana miała trzynaście stadiów. (Jubileusze 10:20-21, 
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W Księdze Rodzaju nie jest napisane, że Bóg 

bezpośrednio zniszczył wieżę; ale relacje 

Księgi Jubileuszy i Wyroczni Sybilli mówią o 

tym, że Bóg  

 

           zburzył wieżę wielkim wiatrem. 

 

 

Pewnym jest ,że norma wiatrowa nie była znana 

budowniczym wieży Babel. 
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Przykładami  wielkich dzieł i dowodem wielkiej sztuki budowlanej są takie 

realizacje jak miedzy innymi : 

 Taj Mahal 22 lata (1632-54) 20 – 25 tys. Robotników, 57 m wysokości, 

1000 słoni pociągowych, 350 km do  kamieniołomów,  

Wielki Mur Chiński (221-206p.n.e.) 6 400 km, ok. 1, 8 mln pracowników,  

Kanał Sueski 1859 – 69, M. Śródziemne-M.Czerwone, 163 km dł, 200 m 

szer, skrócenie trasy Londyn -Szanghaj o 7, 500 km  

Latarnia w Alexandrii, 117 m (40 pięter), 3-częściowa konstrukcja  ze 

statuą Posejdona na górze, widoczna z 50 km  

Posąg Zeusa na Olimpie, 13 m – 4 piętra, Złote dodatki–, podstawa – 6, 5 

szeroka i 1 m wysoka  

Egipskie piramidy w Gizie, 2580-2560 p.n.e., 146 m, 100 000 

pracowników, 20 lat, 

 Kanał Panamski, 1879 – 89  

i inne dzieła wspóczesnej sztuki budowania.   
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Starożytne budowle według współczesnych ocen wypełniają 

wymagania trwałości, bezpieczeństwa, użyteczności, 

funkcjonalności, technologiczności, wreszcie, piękna i estetyki 

konstrukcji budowlanych ,oparte są o wiedzę i doświadczenia 

starożytnych cywilizacji.  

 

Historia ich tworzenia w części znalazły swój zbiór dopiero 

przed dwoma tysiącami lat w „Dziesięciu księgach” Marka 

Witruwiusza w formie pierwszego podręcznika w zakresie 

podstaw budowania ,który jako jedyny, najstarszy podręcznik 

przetrwał w formie odpisów do naszych czasów i stanowił 

przekaz umiejętności starożytnych, znajomości podstaw 

teoretycznych , praktycznych  w zakresie konstrukcji i 

technologii  . 
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Żywioły powodowały zagrożenie bezpieczeństwa egzystencji, ale również przez 

umiejętne wykorzystanie budowały poczucie trwałości i bezpieczeństwa.  

Woda dawała obronę i życie, dostępność drogę, żywność i dobrobyt, jednak 

powodowała również znaczne niebezpieczeństwa. 

 

Ogień żywioł nieokiełznany i niebezpieczny  również dawał życie, obronę, 

dostatek, a  nieumiejętne wykorzystanie stanowiło poważne zagrożenie.  

 

Ziemia ,woda, ogień i powietrze –cztery żywioły  dawały opokę i życie.  

 

Niezwykle trudna rzeczywistość egzystencji człowieka w najdawniejszych 

czasach to nieustanna walka o przetrwanie, walka z żywiołami, wykorzystanie 

ich dla własnych potrzeb prowadziło do stworzenia sztuki budowania, jako 

elementu zapewnienia trwałości, bezpieczeństwa i rozwoju. 

 



Podstawy budowania. Trwałość, użyteczność i piękno konstrukcji budowlanych 

Wykorzystanie trwałych materiałów budowlanych pochodzących 

z samej ziemi ,skał,  glin, tworzenie mieszanin, związków 

chemicznych ,zapraw ,betonów ,materiałów  czyli  wykorzystanie 

ziemi, powietrza, ognia i wody, tak aby zabezpieczyć budowle i 

konstrukcje przed oddziaływaniem właśnie  

                                 tych Czterech Żywiołów  

 

                Wody, Ziemi, Ognia i Powietrza  

 

 

          było działaniem na wskroś racjonalnym. 
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Zasady, które tkwią w każdym budynku, 

budowli i konstrukcji są uniwersalne w 

zakresie tworzenia konstrukcji budowlanych i 

inżynieryjnych w oparciu o triadę 

Witruwiusza, czyli 

 

          Trwałość, Użyteczność, Piękno.    

 

          Firmitatis , Utilitatis , Venustatis ? 
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Według Le Corbusiera:  

 

       „Kiedy zatrudniasz , kamień , drewno i beton, 

                 i za pomocą tych materiałów 

            budujesz domy to jest konstruowanie.” 

 

      Aby więc „zatrudnić” materiały konstrukcyjne,  

  czyli stworzyć konstrukcję budynku  trzeba posiadać 

        wiedzę dalece wykraczające poza umiejętności      

          rzemieślnika czy robotnika budowlanego.  



Podstawy budowania. Trwałość, użyteczność i piękno konstrukcji budowlanych 

 

„Człowiek cud natury , najbardziej intrygujący 

element Wszechświata i działalności Boga i 

Stwórcy” 

 

S.Hawking 

 

   To człowiek tworzy  ,jest twórcą ,mistrzem     

      wszelkich sztuk w tym sztuki budowania.  
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Sztuka narodziła się wraz z rozwojem cywilizacji ludzkiej, 

wraz z rozwojem rzemiosła, nauki, budownictwa, innych 

elementów potrzeb wyższego rzędu.  

 

Można przypuszczać, że na początku pełniła przede wszystkim 

funkcję związaną z podstawowymi wymaganiami 

egzystencjalnymi ,jednak przenosiła się na inne wyższe 

potrzeby w tym duchowe ,kulturę obrzędy, magię , którą 

zachowała czasem w rozbudowanych formach  u ludów 

pierwotnych.  

 

Budowanie ,tworzenie stanowiło uzasadnioną część każdej idei 

w jej zachowaniu i rozwoju,  
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Konstruktor, budowniczy, to kreator, kompozytor szkieletu 

budynku  formuje i stanowi konstrukcję  jak pewnego rodzaju 

tworzywo realizując współczesne potrzeby estetyczne 

wymagane przez projekty architektoniczne, ale w większości 

tworzy budynki, budowle i konstrukcje inżynierskie wynikające 

wprost z funkcji i przeznaczenia stanowiące samą, czystą 

konstrukcję.  

 

Jest to niewątpliwie akt tworzenia związany ze sztuką 

budowania, a konstruktor twórcą dzieła budowania. Tworzyć 

w przypadku budowania, bowiem oznacza wykonywanie 

czegoś z materiałów, oznacza również tworzenie tych 

materiałów, jako elementu konstrukcji budowli. 

 



Podstawy budowania. Trwałość, użyteczność i piękno konstrukcji budowlanych 

 

Budowanie, konstrukcje  trwałe, nienaruszalne, monumentalne 

,użyteczne dla idei z czasem wypełniają pojęcie wzorca piękna i 

estetyki.  

 

 

To konstrukcje tworzyły i wypełniały całą definicję budowania , 

a elementy estetyczne ,magiczne były zaledwie ich uzupełnieniem. 
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Prekursorem nowoczesnej techniki budowlanej był 

Leonardo da Vinci. 

Czy można mu odmówić, że był jednym z 

najznamienitszych mistrzów sztuki tworzenia ? 

 

 Zdefiniował w statyce pojęcia momentu oraz prawa 

równowagi sił. 

  

Związał zagadnienie stateczności konstrukcji z 

mechaniką tworząc w ten sposób podwaliny pod 

naukę zwaną mechaniką budowli ,mechaniką 

konstrukcji. 

 

  

 



WIELCY BUDOWNICZOWIE 

Imhotep ok. 2700 p.n.e. boski budowniczy i pierwszy inżynier 

 znany z imienia był Egipcjaninem(Imhotep czyli "ten , który przybywa w 

pokoju„), żyjący w czasie tzw. "Starego Państwa".  

Był on doradcą faraona Dżesera ,założyciela Trzeciej Dynastii zwanej 

Memficką ,ponieważ jej stolicą był Memfis, który rozszerzył granice Egiptu 

daleko na południe oraz patronował wydobywaniu miedzi na półwyspie 

Synaj.  

Imhotep przeszedł do historii jako wszechstronny mędrzec, niezwykle 

zdolny lekarz, pisarz i mag. Przez długie lata czczono go jako boga 

lecznictwa. Posiadał nawet świątynie w pobliżu Memfis, a pisarze egipscy 

uważali go za swego patrona. Imhotep był   arcykapłanem i nadzorcą 

wszystkich robót królewskich.  

 

Najważniejszą jednak dziedziną jego działalności było budownictwo, gdzie 

zdobył sobie miano "ojca murarstwa z kamienia".  

 



WIELCY BUDOWNICZOWIE 

Wielki Ju ok. 2300 p.n.e.-inżynier budownictwa wodnego, mistrz hydrotechniki.  

 

Od najdawniejszych czasów najbardziej żywotnym dla Chin problemem była 

gospodarka wodna, od której zależało obfitość i jakość plonów.  Za czasów cesarza 

Jao Szuna  inżynier, imieniem Ju , zrealizował  niezwykle śmiałe projekty regulacji 

rzek i kontroli groźnego żywiołu wodnego. W roku 2283 p.n.e., władca powierzył Ju 

kierownictwo robót wodnych w całym państwie .Ju miał zastosować po raz 

pierwszy w Chinach oczyszczanie i pogłębianie koryta rzek oraz kopanie kanałów 

przez wielkie masy robotników. Legenda mówi ,że w ciągu ośmiu lat doprowadził 

do on gospodarkę do kwitnącego stanu. Swoje projekty opierał na gruntownych 

badaniach własności wody i lokalnych warunków hydrograficznych.  

 

Wielki inżynier szybko stał się sławny w całym państwie. Po śmierci Jao Szuna lud 

wdzięczny za wydarcie wodzie rozległych terenów uprawnych, osadził Ju na tronie 

cesarskim.  

 

Jak widać  w starożytnych Chinach  doceniano pracę budowniczego i  inżyniera. 

 



             Sumeryjskie ruiny zigguratu w Heftete. 



Jedna z rekonstrukcji wyglądu zigguratu 

Etemenanki - kojarząca się z wieżą Babel 



Przedstawiona Wieża Babel to obraz olejny 

niderlandzkiego malarza Pietera Bruegla namalowany w 

1563 w Antwerpii w dwóch wersjach.  
 



Babilon zasłynął także wiszącymi ogrodami - wspaniałą budowlą 

wzniesioną według legendy przez królową Semiramidę. Przez 

starożytnych zostały one uznane za jeden z cudów świata. Obraz 

Martina Heemskercka, na dalszym planie widoczna wieża Babel. 

 



Uniwersalne przesłanie Witruwiusza 

Witruwiusz pisał: „Oby bogowie nieśmiertelni byli sprawili, żeby takie prawo 

obowiązywało także lud rzymski. .. Nie grasowaliby wtedy bezkarnie nieucy, lecz 

bez wahania zajmowaliby się budownictwem ci, którzy zdobyli wiedzę przez 

gruntowne studia.. .. A sami budowniczy pod groźbą kary opracowywaliby 

sumienniej kosztorysy. „ 

 

Tekst ten zadziwia aktualnością i pozwala na dalsze rozważania dotyczące 

powszechnie używanego, nie mającego odnośnika prawnego  i ustawowej definicji 

pojęcia sztuka budowlana. 

 

Opracowanie w zakresie podstaw budowania, trwałości ,użyteczności i piękna 

konstrukcji budowlanych prowadzi wprost do kolejnej części tego zagadnienia czyli 

 

                                         SZTUKI BUDOWLANEJ 



Podstawy budowania. Trwałość, użyteczność i piękno konstrukcji budowlanych. 

Traktat Marka Witruwiusza mimo upływu 

czasu pozostaje uniwersalnym dziełem, 

drogowskazem i źródłem inspiracji dla 

wszystkich współczesnych konstruktorów i 

inżynierów.  

 



Podstawy budowania. Trwałość, użyteczność i piękno konstrukcji budowlanych. 

Witruwiusz pisał: 

 

„Oby bogowie nieśmiertelni byli sprawili, żeby 

takie prawo obowiązywało także lud rzymski. ..  

Nie grasowaliby wtedy bezkarnie nieucy, lecz 

bez wahania zajmowaliby się budownictwem 

ci, którzy zdobyli wiedzę przez gruntowne 

studia.. ..  

A sami budowniczy pod groźbą kary 

opracowywaliby sumienniej kosztorysy. „ 

 



Podstawy budowania. Trwałość, użyteczność i piękno konstrukcji budowlanych 

               Można więc powiedzieć: 

”O tempora, o mores…”,„O czasy o obyczaje” 

 

Jakże współcześnie zabrzmiał ten tekst Marka 

Witruwiusza Polio bowiem  

             nieucy  nie przestali grasować , 

  

a problem z kosztorysami jest jak najbardziej aktualny.  
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Współczesne obiekty i konstrukcje  są niewiarygodnie 

skomplikowane,, niezwykłe w  kształtach ,wysokościach, 

rozpiętościach, niespotykanych obciążeniach, a  zasady 

trwałości, użyteczności i piękna  są podstawowymi kanonami 

wiedzy w zakresie inżynierii lądowej.   

 

 

Powstają konstrukcje, które według wielu inżynierów nie 

można było zbudować, jednak wśród nas konstruktorów są 

Artyści Konstrukcji, którzy potrafią takie konstrukcje 

zaprojektować i wykonać, tworząc kolejne zasady sztuki 

budowlanej.  
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Po wielu miesiącach obliczeń i poprawek, 

tonach wykorzystanej stali i betonu powstają 

takie niezwykłe konstrukcje i zachwycają 

niepowtarzalnym kunsztem i sztuką 

konstruowania.  

Za ogromnymi rozpiętościami i wysokościami 

kryją się tysiące obliczeń konstruktorów, 

którzy umożliwiają powstanie tak kosmicznych 

projektów.  
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Prawdziwa twórczość inżynierska nie ogranicza się do ciasno 

zakreślonych ram obliczeń statycznych, wybitnie uzdolniony 

konstruktor potrafi, przy zachowaniu obowiązujących 

przepisów, wznosić budowle przerastające przeciętność.   

 

Mimo istnienia wielu metod obliczeniowych, programów 

komputerowych w nowoczesnych obiektach  nadrzędną 

pozostają  konstrukcje budowlane , techniki budowania  oraz 

to co najważniesze:  

 

                              Sztuka Budowania. 
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            Konstruowanie jest koniecznością. 

 

 

               Każda konstrukcja jest muzyką  

 

                        zastygłą w przestrzeni. 
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       Konstruowanie polega na zachowaniu trzech zasad:  

                                    trwałości 

                                użyteczności 

                                      piękna 

 

  Konstrukcje muszą przetrwać próbę czasu,               

            człowieka, otoczenia i światła. 

 

    Architektura bez konstrukcji jest niczym.  
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      Architektura bez konstrukcji jest niczym. 

 

              Konstrukcja bez architektury ? 



Podstawy budowania. Trwałość, użyteczność i piękno konstrukcji budowlanycH. 

 

NAJWAŻNIEJSZYMI ELEMENTAMI KAŻDEGO 

BUDYNKU I BUDOWLI  SĄ: 

 

 -KONSTRUKCJA,  

 

-SZTUKA BUDOWANIA , 

 

-ZASADY SZTUKI BUDOWLANEJ , 

 

-MYŚL KONSTRUKCYJNA I INŻYNIERSKA 
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ARCHITEKTURA BEZ KONSTRUKCJI JEST NICZYM. 

                                                                  

   

KONSTRUOWANIE JEST KONIECZNOŚCIĄ. 

 

                                                                   

   CHWAŁA KONSTRUKTOROM I BUDOWNICZYM.  

  

 



Przykład 1. 

                  

 

 

             ARCHITEKTURA , KONSTRUKCJA,  

                        SZTUKA BUDOWLANA ? 





Przykład nr 2. 

 

 

                    KONSTRUKCJA ???????? 

 

               CZY MOŻE  MECHANIZM ?? 
 

      WIEDZA,NAUKA ,TECHNIKA  SZTUKA BUDOWLANA  

                         CZY TYLKO ARCHITEKTURA?? 
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Rozwinięciem wykładu jest opracowanie książkowe   

          pod tym samym tytułem wydane przez  

        Wydawnictwo Prawo i Budownictwo  

           Nr ISBN 978-83-937513-1-0. 

 
Opracowanie w zakresie podstaw i  historii budowania 

dostępne na allegro.pl. oraz przez zamówienia indywidualne 

 

               wydawnictwo@biurokonstruktor.com.pl 

 

                       www.biurokonstruktor.com.pl 







Informacja o książce 

 Opracowanie w zakresie podstaw i historii 

budowania prowadzi wprost do kolejnej części 

tego zagadnienia, konieczności właściwego i 

kompleksowego opracowania pojęcia ,które 

nie posiada prawnej, ustawowej definicji  

i zawartości ,a którym posługujemy się  w 

zakresie oceny wszelkich procesów 

budowlanych czyli pojęcie: 

 

                SZTUKI BUDOWLANEJ 

 



SZTUKA BUDOWLANA 

Powszechność posługiwania się pojęciem 

„sztuka budowlana”, problemy  związane z 

prawidłowa oceną wszelkich procesów 

budowlanych, przy braku jej naukowej i 

prawnej  definicji wymusza konieczność 

analizy i wszechstronne rozważania związane z 

tym zagadnieniem, które z kolei pozwoliłem 

sobie zamieścić w książce  pod tytułem : 

   

                     „Sztuka Budowlana” 
  

                              w planie wydawniczym Wydawnictwa Prawo i Budownictwo  maj 2015 

 







Wykład i prezentacja  

   

      są w całości zamieszczone na stronie: 

 

      www.wykladowca.biurokonstruktor.com.pl 

 

                do pobrania w formacie pdf. 

 



Dziękuję za uwagę. 

 

 

 

     Bardzo dziękuję  Państwu za uwagę. 


