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SEKCJE HISTORYCZNE
Przez dziesiątki lat swego istnienia, Towarzystwo skupiało ludzi różnych profesji, przedstawicieli nauki, oświaty, 

kultury, życia gospodarczego, działaczy politycznych i państwowych, robotników, rzemieślników, studentów, 

uczniów, dziennikarzy, drukarzy, lekarzy, przewodników turystycznych, działaczy społecznych. Potrafiło skupić 

wokół siebie i trwale związać różne grupy i środowiska wrocławian, poczynając od młodzieży, a kończąc na 

ludziach w podeszłym wieku. Szczególnie dla starszych osób siedziba TMW, była prawdziwą ostoją –domem, do 

którego chętnie aby podzielić się swoimi radościami i smutkami, wiedzieli, że mają tu prawdziwych przyjaciół, 

gotowych przybyć im z pomocą i radą. Wśród nich odnajdziemy osoby urodzone w Breslau, które po wojnie 

postanowiły swoje losy związać z Wrocławiem, przedstawicieli „Klubu ludzi ze Znakiem „P” – co z fatalnego 

wyroku losu znaleźli się podczas wojny w Breslau czy wrocławskich pionierów, którzy po 1945 r. zaczęli 

przywracać miastu nowe życie. Wszyscy oni chętnie spotykali się w kamieniczce „Jaś”, później w „Małgosi”. 

Wielce symboliczne były comiesięczne spotkania członków sekcji Polonii Wrocławia i Ludzi ze Znakiem „P”, 

którzy przez ponad 40 lat, w każdy wtorek miesiąca spotykali się, by powspominać tamte trudne dni. W ten 

sposób nawiązywali oni do przedwojennej (trwającej od 1920 r.) tradycji wrocławskich Polaków, tzw. „schadzek 

wrocławskich” podczas których, zawsze w każdy pierwszy wtorek miesiąca, spotykali się oni w dużej grupie, na 

nadodrzańskich wałach, aby „policzyć się” i porozmawiać we własnym gronie.

Dlatego opisując działania TMW i wspominając minione już generacje wrocławian, nie sposób pominąć tego, co 

zawsze stanowiło o niepowtarzalnym kolorycie naszego Towarzystwa. Byli nim członkowie sekcji historycznych 

TMW. To w nich skupiała się przeszłość miasta, jego trwanie i powojenne dzieje.



Klub Budowniczych Wrocławia

Czwartą, najmłodszą sekcją historyczną TMW był Klub Budowniczych Wrocławia, z inicjatywy byłego 
prezydenta Wrocławia inż. Bronisława Kupczyńskiego. Klub rozpoczął działalność dopiero 7 maja 1986 r., 
choć inicjatywa jego utworzenie została już  zgłoszona w 1983 r. podczas XII Walnego Zebrania TMW. W 
skład Klubu weszły osoby uhonorowane Odznaką Budowniczy  Wrocławia, ustanowioną 24 marca 1959 r. 
przez Radę Narodową m. Wrocławia dla „uznania zasług osób, które wkładem swojej pracy przyczyniły się 
do odbudowy i rozwoju miasta Wrocławia”. Odznaka była nadawana od 1959 do połowy 1975 r. (czyli do 
czasu wprowadzenia reformy administracyjnej kraju, pozbawiającej Wrocław odrębności prawnej). 
Otrzymało ją w sumie ok. 11 tys. Osób zasłużonych w odbudowie i rozwoju Wrocławia. Z grupy 
wyróżnionych do Klubu przy TMW wstąpiło 277 osób. Podstawowym celem działania Klubu była „integracja 
posiadaczy odznaki, krzewienie wiedzy o wkładzie pionierów i budowniczych w dzieło odbudowy i 
rozbudowy miasta oraz przekazanie tej wiedzy młodym wrocławianom, jak również  podnoszenie estetyki 
miasta, ochronę zabytków, ochronę środowiska, podniesienie rangi miasta oraz kontynuacja działań na 
rzecz rozwoju Wrocławia”. Przez wiele lat działacze Klubu utrzymywali stałe kontakty z patronackimi 
szkołami podstawowymi, głównie ze SP nr 82 (ul. Blacharska 13), która od 1975 r. nosi imię Budowniczych 
Wrocławia. Współpracowano też ze SP 14 im.  Kamila Giżyńskiego, pisarza i budowniczego Wrocławia (ul. 
Podwale 15). W szkołach tych grupa lektorów-członków Klubu  opowiadała o skali zniszczeń i przypominała 
o dziele odbudowy Wrocławia. W 1979 przy SP 82 powstała nawet Izba Budowniczych Wrocławia. Znalazły 
się w niej eksponaty upamiętniające trud mieszkańców podnoszących z ruin powojenny Wrocław. 



Pamiątki, fotografie i dokumenty z lat pionierskich trafiły tam jako darowizny przekazane

przez dziadków i rodziców uczniów. Tam też trafił bogaty księgozbiór Budowniczych

Wrocławia. Klub Budowniczych Wrocławia podejmował też w późniejszych latach działania,

m.in. na rzecz likwidacji Huty Siechnice, ożywienia turystycznego Odry, wrocławskiego Rynku bez spalin.

Przy Klubie powstała nawet Komisja Ochrony Środowiska TMW. Klub podejmował też apele dotyczące 

odbudowy kościoła garnizonowego pw. św. Elżbiety (1995). Niektórzy członkowie Klubu weszli

w skład Stowarzyszenia „Wieża”, którego celem było przyspieszenie remontu tej świątyni. 

Na 30-lecie TMW Klub wystosował również ważny wówczas „Apel do społeczeństwa Wrocławia 

w sprawie ochrony zabytków”. Największą jednak zasługą Klubu Budowniczych było prowadzenie

od 1988 r. konkursu „Na najlepszy Dom Wrocławia”, znany wcześniej jako „Mister Wrocławia”.

Konkurs ten od 1961 r. był organizowany przez TMW i „Słowo Polskie” przy współpracy wrocławskiego

środowiska architektonicznego. „Został on wymyślony przez działaczy TMW powodowanych

troską o zaleczenie wojennych ran miasta oraz jego kształt estetyczny. Była to też próba rozbudzenia

zainteresowania opinii publicznej architekturą i budownictwem, tj. czynnikami kształtującymi oblicze miasta.

Miała być środkiem emocjonalnego angażowania mieszkańców w procesy kształtowania środowiska 

w ich miejscu zamieszkania, pracy i wypoczynku, a tym samym miało również oddziaływać na kierunki

rozwoju wrocławskiej architektury”. Wybór najciekawszego domu był dokonywany spośród obiektów 

oddanych do użytku w danym roku. W ramach tego konkursu jury przedstawiało na łamach

„Słowa Polskiego” propozycje, które później podlegały ocenie czytelników.

Wyniki plebiscytu były podstawą ostatecznego werdyktu jury.



Pierwszy konkurs ogłoszono w 1961 r. Był to konkurs na „Dom Roku 1960”.

Najwyższą ocenę otrzymał Dom Naukowca na pl. Grunwaldzkim. Później były to m.in. punktowce przy 

obecnym pl. Legionów/róg Piłsudskiego (1961), dom przy Skwierzyńskiej/Żelaznej (1964), 

trzonoliniowiec przy ul. Kościuszki (1967),sekcje historyczne Instytut Matematyki UWr (1971), Dolmed

(1977). Po dwuletniej przerwie w 1977 r. rozszerzono konkurs na „Najlepszy dom mieszkalny”, 

„Najlepsze osiedle” oraz „Najlepszy obiekt użyteczności publicznej”. Kryzys ekonomiczny lat 80., 

ograniczona liczba oddawanych do użytku inwestycji zmniejszyła zainteresowanie konkursem. Na 

szczęście, dzięki działaczom Klubu Budowniczych, którzy dostrzegli nową specyfikę Wrocławia –

„wrocławskie plomby” – udało się, wykorzystując tradycję konkursu „Dom Roku” zorganizować 

w 1989 r. ogólnomiejski konkurs na „Najładniejszy budynek plombowy roku”. Wówczas konkurs objął 

patronatem prezydent Wrocławia. W pierwszym konkursie oceniano „budynki plombowe” oddane do 

użytku do końca 1988 r. Zwyciężyła plomba przy ul. Wesołej 33a.

W takiej formule konkurs funkcjonował przez kilka następnych lat. W 1992 został poszerzony o 

„Najpiękniejsze wnętrza”, a w 1994 o „Najładniejszy domek jednorodzinny” wybudowany w latach 

1990–1995. Obecna formuła konkursu architektonicznego „Piękny Wrocław” funkcjonuje od 1992 r. (w 

2019 r. odbyła 29. edycja tego konkursu) jako kontynuacja konkursu „Dom roku” oraz konkursu na 

„Najładniejszy budynek plombowy roku”. Organizatorem jest Wydział Architektury Urzędu Miejskiego 

Wrocławia, wrocławskie środowisko architektów skupionych w Związku Architektów Polskich oraz 

TMW. Konkurs cieszy się wielkim prestiżem i jest uważany za jeden z najważniejszych konkursów 

architektonicznych Wrocławia. Co roku na konkurs wpływają dziesiątki ukończonych budowli (często 

bardzo ważnych dla Wrocławia, jak np. Narodowe Forum Muzyki, Afrykarium, DH Renoma),które 

ocenia jury w pięciu kategoriach: 1. obiekt użyteczności publicznej, 2. budynek mieszkalny 

wielorodzinny, 3. budynek mieszkalny jednorodzinny, 4. budynek produkcyjny lub usługowy, 5. obiekt 

inżynierski, przestrzeń publiczna.



Najlepszy projekt w danym roku uzyskuje tytuł Grand Prix. Co dwa

lata przyznawana jest też nagroda specjalna dla modernizacji obiektu historycznego.

Sama uroczystość wręczenia nagród jest organizowana już od kilkunastu

lat w Muzeum Architektury i uważana jest za najważniejsze coroczne spotkanie 

architektów i realizujących ich projekty inwestorów i wykonawców.

Początkowo przewodniczącym Klubu Budowniczych był Waldemar Baszewski,

wybrany 28 marca 1987 r. podczas pierwszego walnego zebrania wyborczego;

wtedy też honorowym przewodniczącym został inż. Bronisław Kupczyński.

Później na krótko Klubowi przewodniczył Edmund Nagrodzki a od 1990 r. szefuje

Jan Paluchniak, honorowy członek TMW, w 2012 r. odznaczony Diamentem

Wrocławia.

Za wybitną działalność na rzecz Wrocławia i Towarzystwa Miłośników Wrocławia

część członków Klubu otrzymała również godność Honorowego Członka

TMW (m.in. Bronisław Kupczyński, Marcin Pankowiak, Stanisław Fortuna, Henryk

Droznakiewicz i Jan Paluchniak).

W końcu 2019 r. Klub liczył kilku członków, którzy jednak ze względu na

swój podeszły wiek nie uczestniczą już w jego pracach.























W tym miejscu pragniemy zaprezentować listy naszych 

członków z grupy Budowniczych Wrocławia z ogromną 

prośbą do rodzin o pomoc w uzupełnieniu naszych danych.

Projekt zrealizowany dzięki Urzędowi Miasta Wrocławia


