Zabytki wzgórza wawelskiego
pod kontrolą architektów
i inżynierów budownictwa
Wzgórze wawelskie ze względu na swoją charakterystykę zawsze było objęte ścisłym
nadzorem inżynieryjnym, podobnie jak wszystkie realizowane prace i projekty
budowlane. Grupa ludzi zaangażowanych w ten proces to sprawdzeni specjaliści
skupieni m.in. w Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. W poniższym
zestawieniu publikujemy listę osób wraz z rolami, które pełnili w procesie
rewaloryzacji zamku i wzgórza.

ARCHITEKCI I INŻYNIEROWIE
BUDOWNICTWA DZIAŁAJĄCY
NA WZGÓRZU WAWELSKIM
W OSTATNICH LATACH
I. Ze strony Zamku Królewskiego
na Wawelu:
Inżynierowie budownictwa pełniący rolę
inspektorów nadzoru:
• mgr inż. Andrzej Begejowicz
• mgr inż. Andrzej Czech
• mgr inż. Andrzej Doniec
• mgr inż. Adam Fanderowski
• mgr inż. Jarosław Skrzypek
• mgr inż. Grzegorz Śladowski
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Architekci pełniący nadzór konserwatorski
i architektoniczny:
• mgr inż. arch. Martyna Bulińska
• mgr inż. arch. Maria Fischinger

• mgr inż. arch. Tadeusz Sieńkowski
• mgr inż. arch. Piotr Stępień

II. Projektanci oraz wybrane
realizacje:
Architekci:
• dr inż. arch. Marek Kozień – projekt
wnętrz dla Multimedialnego Centrum
Informacyjnego w budynku nr 9
• mgr inż. arch. Wojciech Kozioł i mgr inż.
arch. Witold Zieliński – projekt remontu
konserwatorskiego budynku nr 7
• mgr inż. arch. Jerzy Lasoń – projekt kompleksowego remontu konserwatorskiego
baszty Złodziejskiej
• mgr inż. arch. Kazimierz Łatak i dr inż.
arch. Piotr Lewicki – projekt remontu
konserwatorskiego bastei przy bramie
Herbowej

• mgr inż. arch. Sławomir Pankiewicz –
wybrane realizacje: budowa windy dla
Zamku, projekt remontu tzw. Małej Baszty
w budynku nr 5, przebudowa i remont
konserwatorski budynku nr 8, projekt
konserwacji architektury dziedzińca
arkadowego.
Inżynierowie budownictwa:
• dr inż. Wiesław Bereza – projekt konserwacji architektury dziedzińca arkadowego
• mgr inż. Czesław Hodurek – projekt kompleksowego remontu konserwatorskiego
baszty Złodziejskiej, przebudowa i remont
konserwatorski budynku nr 8
• dr inż. Stanisław Karczmarczyk – w kolejności historycznej zrealizowanych prac
należy wymienić: elementy ekspozycji
Wawel Zaginiony oraz remont zabezpieczenie krenelażem, a następnie przekrycia (współautor) baszty Lubranki; rezerwat
nad Smoczą Jamą; rekonstrukcja Ogrodów
królowej Bony i współudział w projekcie
rekonstrukcji Ogrodów Królewskich; dobór
bruku przykrywającego dziedziniec arkadowy, realizacja pełnego programu badań
warunkujących przyjęcie zastosowanej
kostki brukowej; autor badań kwalifikujących dachówkę ceramiczną przykrywającą Zamek Królewski; współautor konserwacji obwodowych murów Wawelu,
łącznie z murem cegiełkowym. Wspólnie
z architektem Piotrem Wzorkiem opracował
kolejne etapy przebudowy i modernizacji
budynku nr 9. Na przełomie 2000 r. opracował wzmocnienie konstrukcji wspornej
Dzwonu Zygmunta, dokonując w trakcie
tych prac ważenia dzwonu. Jednym z ważnych etapów porządkowania zboczy wzgórza wawelskiego była stabilizacja zboczy
północnych i odtworzenie ścieżki straży w
zespole z architektem Janem Kisielewskim.
Do jego prac należy również budowa windy dla Zamku, projekt konserwacji architektury dziedzińca arkadowego, projekt
remontu konserwatorskiego bastei przy
bramie Herbowej, projekt remontu konserwatorskiego kominów Zamku
• oraz wybrane realizacje wspólnie z arch.
Piotrem Stępniem: projekt konserwacji baszty Sandomierskiej, projekt konserwacji elewacji baszty Lubranki, projekt konserwacji bastei austriackiej pod
Kurzą Stopką, projekt aranżacji rezerwatu archeologiczno-architektonicznego kościoła św. Gereona
• mgr inż. Lech Sobieszek – projekt remontu konserwatorskiego budynku nr 7.
Mirosław Boryczko
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