
4 lutego 2018 roku po długiej chorobie zmarł we 

Wrocławiu w wieku 80 lat mgr inż. Eugeniusz 

Dmochowski, znany i  ceniony inżynier mo-

stownictwa, Człowiek pełen pasji i pomysłów, kochają-

cy rodzinę. Był wspaniałym przyjacielem i kolegą, łącz-

nikiem między nami.

Urodził się 18 listopada 1937 roku w  Chorzowie. 

Szkołę podstawową i  renomowane Liceum Ogólno-

kształcące ukończył w  Koninie. Studiował na Wydzia-

le Budownictwa Lądowego Politechniki Warszawskiej, 

uzyskując w  1960 roku dyplom magistra inżyniera 

w specjalności mosty i budownictwo podziemne.

Po studiach, przez dwa i pół roku pracował w Koni-

nie w wykonawstwie ogólnobudowlanym.

W 1962 roku rozpoczął pracę w Pracowni Mostowej 

Biura Projektów Kolejowych Wrocław, w którym prze-

szedł całą drogę zawodową od  asystenta projektan-

ta do  starszego projektanta. Projektowanie mostów, 

a szczególnie mostów kolejowych było Jego ogromną 

pasja i odwzajemnioną miłością. Zrealizował wiele pio-

nierskich konstrukcji, które spotkały się z  ogromnym 

uznaniem i  wiele z  nich do  chwili obecnej służy, jako 

wzorzec w  rozwiązaniach projektowych. Na  szczegól-

ne uznanie zasługuje stalowe kolejowe przęsło łuko-

we, za które to rozwiązanie uzyskał w sierpniu 1981 r. 

nagrodę II stopnia Ministra Komunikacji. Był autorem 

kolejowego, stalowego przęsła kratowego całkowicie 

spawanego, o skrzynkowych, zamkniętych przekrojach 

prętów i węzłów. 

Mgr inż. Eugeniusz Dmochowski wchodził w  skład 

zespołu projektowego, który w 1979 roku uzyskał na-

grodę zespołową Ministra Komunikacji za opracowa-

nie zuni� kowanych konstrukcji kolejowego budownic-

twa inżynieryjnego. Był współwłaścicielem patentu nr 

93278 „Kolejowe, spawane przęsło mostowe, o  małej 

wysokości konstrukcyjnej z  torem ułożonym na  pod-

sypce”.

Uczestniczył z powodzeniem w konkursach na pro-

jekty mostowe. Był członkiem nagrodzonych zespołów: 

- w 1975 roku II nagrodą w konkursie za projekt mostu 

drogowego przez Wisłę na Trasie Toruńskiej w Warsza-

wie, – 1980 roku I nagroda w konkursie na projekt bliź-

niaczego Mostu Grunwaldzkiego przez Odrę we Wro-

cławiu.

Mgr inż. Eugeniusz Dmochowski był wychowawcą 

i mistrzem zawodu dla młodych inżynierów, którzy pod 

Jego czujnym okiem zdobywali wiedzę i umiejętności 

projektanta. Był opiekunem prac dyplomowych stu-

dentów polskich i wietnamskich.

W  latach 1983- 1986 pracował na  kontrakcie w  Li-

bii, gdzie nadzorował przebudowę systemu kanalizacji 

miasta Trypolis.

Po  zakończeniu kontraktu wrócił do  kraju i  pod-

jął pracę w  placówce terenowej warszawskiego Insty-

tutu Badawczego Dróg i  Mostów. W  roku 1988 wrócił 

do  projektowania mostów, głównie drogowych. W  la-

tach 1992-1994 był rezydentem grupy nadzoru nad bu-

dową Autostradowego Przejścia Drogowego w Jędrzy-

chowicach. Od 1994 roku aż do odejścia na emeryturę 

działał w  mostowych jednostkach administracyjnych 

i w nadzorowaniu budowy obiektów inżynierskich. 

W okresie emerytalnym pracował nadal, aż do roku 

2016 (z przerwami), pełniąc nadzory inwestorskie nad 

budową mostów.

Do ostatniej chwili, z ogromną pasją i uporem wal-

czył o  wdrożenie swojego pomysłu na  szybką, nad-

ziemną kolej miejską. Swoim pomysłem wzbudził zain-

teresowanie polskiego środowiska naukowego zajmu-

jącego się rozwiązaniem problemu zbiorowej komuni-

kacji miejskiej. W rozpowszechnianiu swojego pomysłu 

i doprowadzaniu do jego realizacji był aktywny nie tyl-

ko na terenie Polski, ale również za granicą. 

Był pasjonatem podróży, turystyki górskiej i  kajako-

wej. Kochał wyzwania. Trenował przez pół roku biega-

nie długodystansowe i  po  tym treningu wystartował 

w jednym z pierwszych maratonów warszawskich, który 

ukończył z dobrym wynikiem. Pieszo przeszedł prawie 

całą Europę. Porozumiewał się bez problemu w języku 

angielskim, rosyjskim i  hiszpańskim i  trochę we wło-

skim. Sypiał pod gołym niebem, na plebaniach, w klasz-

torze żeńskim pod Moskwą, w portugalskim więzieniu 

(powołał się na  padre Adelberte, który miał szerokie 
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kontakty). Szczególnie życzliwi byli strażacy w  Portu-

galii, udzielali mu noclegu w pobliżu wozów bojowych. 

Maszerował wytrwale dzień w  dzień, tylko czasami 

w  niedzielę pozwalał sobie na  wypoczynek. Zakładał, 

że  koszt wypraw nie może przekraczać jego emerytu-

ry. Chodził sam, żona i  córki wolały bardziej statyczny 

sposób na  życie. Cytował Sienkiewicza, który odbiera-

jąc Nobla powiedział: „Lubię samotność, bo łatwiej przy-

zwyczaić mi się do własnych wad niż cudzych”.  

Pierwszą wędrówkę odbył do Watykanu, do naszego 

Papieża Jana Pawła II. Do Moskwy zawędrował w 2003 

roku, zwiedzając Wilno, Nowogródek i  okolice, szlak 

napoleoński (Berezyna, Borodino), cmentarz katyński. 

W 2004 roku przeszedł z Francji, przez Hiszpanię i całą 

Portugalię z góry na dół. W 2006 roku wędrując z Ka-

zania do  Czelabińska zakończył wieloetapową „wielką 

włóczęgę” po Europie.

Kolejne zrealizowane cele i  marzenia Eugeniusza 

Dmochowskiego to  podróże dookoła świata. Były 

to również podróże niskobudżetowe, z noclegami u ro-

dziny, znajomych i spotykanych osób. Pierwszą podróż 

dookoła świata odbył wraz z  żoną w  2008 roku. Prze-

mierzyli Rosję, Mongolię, Chiny, Japonię, USA i  Kana-

dę.   Drugą podróż dookoła świata odbył z  18 letnia 

wnuczką. Tym razem trasa wyprawy wiodła przez Indie, 

Singapur, Australię, Nową Zelandię, Argentynę Peru 

i Stany Zjednoczone.

Swoimi wrażeniami dzielił się na  dorocznych Ogól-

nopolskich Spotkaniach Podróżników, Żeglarzy i  Alpi-

nistów. Są to spotkania 4 dniowe organizowane w mar-

cu w  Gdyni, gdzie spotykają się niecodzienni ludzie, 

którzy dokonują niezwykłych rzeczy. Na  zakończenie 

tych spotkań przyznawane są  KOLOSY za dokonania 

roku w kategoriach: podróże, żeglarstwo, alpinizm, eks-

ploracja jaskiń.

W ostatniej podróży zmarłemu towarzyszyła liczna 

rodzina, bardzo duże grono przyjaciół i  znajomych, 

kolegów z różnych etapów Jego działalności zawodo-

wej. Był dobrym człowiekiem, przyjacielskim, otwar-

tym, bardzo oddanym rodzinie. W  listopadzie 2017 

roku, w szerokim gronie rodziny i przyjaciół obchodził 

swoje osiemdziesiąte urodziny. Był w świetnej formie, 

pełen humoru i radości i taki pozostanie w naszej pa-

mięci. 

Eugeniusz Dmochowski, wśród mostowców dolnośląskich, na szkoleniu Nowoczesne Mostów Budowanie, 
które odbyło się w Muzeum Wojsk Inżynieryjnych.

Eugeniusz Dmochowski na Balu Karnawałowym Mostowców Dolnośląskich i Inżynierów Budownictwa.

Eugeniusz Dmochowski na Rejsie Mostowców Dolnośląskich i spotkaniu gwiazdkowym w grudniu 2017 
roku.
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