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XLII Krajowy Nadzwyczajny
Zjazd Delegatów PZITB

XLII Krajowy Nadzwyczajny Zjazd Dele-
gatów PZITB odbył się 18 grudnia 2007 
roku w Warszawie. Zjazd otworzył Prze-
wodniczący PZITB Kol. Wiktor Piwkowski, 
który zaproponował w imieniu Zarządu 
Głównego, aby Przewodniczącym Zjaz-
du został Kol. Stefan Pyrak z Oddziału 
Gdańskiego. Kandydatura została przy-
jęta jednogłośnie. Na Wiceprzewodni-
czących Zjazdu wybrano: Kol. Leszka 
Ganowicza z Oddziału Warszawskiego 
i Mieczysława Piotrowskiego z Oddzia-
łu Katowickiego. Na sekretarzy Zjazdu 
wybrano Kol. Annę Adamkiewicz z Od-
działu Olsztyńskiego i Elżbietę Frączek 
z Oddziału Gdańskiego. Porządek obrad, 
znany delegatom wcześniej, został przy-
jęty jednogłośnie. Następnie Przewod-
niczący Zjazdu zaproponował powoła-
nie komisji w następującym składzie:

Komisja Mandatowa – Kol. Zdzisław Cy-
ruliński z Oddziału w Częstochowie, 
Marcin Kruk z Oddziału w Warszawie, Jó-
zef Krzyżanowski z Gorzowa Wielkopol-
skiego.
Komisja Skrutacyjna – Kol. Mirosław Bo-
ryczko z Oddziału w Krakowie, Marian 
Gałka z Oddziału w Zamościu, Szczepan 

Mikurenda z Oddziału w Kaliszu, Paweł 
Szponder z Oddziału Warszawskiego. 
Komisja Statutowo-Regulaminowa – Kol. 
Zdzisław Binerowski z Oddziału w Olszty-
nie, Waldemar Szleper z Oddziału w Czę-
stochowie, Leszek Tischner z Warszawy.
Komisja Uchwał – Kol. Janina Ferenc 
z Oddziału w Poznaniu, Jerzy Karyś 
z Oddziału Wrocławskiego, Jerzy Wójcik  
z Oddziału w Kielcach.
Następnie głos zabrał Przewodniczący 
Komisji Mandatowej Kol. Marcin Kruk, 
który stwierdził, że lista pełnoprawnych 
uczestników Zjazdu wynosi 116, a udział 
w Zjeździe potwierdziło 75 delegatów, 
co oznacza że Zjazd jest prawomocny.  
Przewodniczący Komisji Statutowo-Re-
gulaminowej Kol. Zdzisław Binerowski 
poinformował, że do Komisji wpłynęło 
8 wniosków z propozycjami zmian Sta-
tutu. Komisja zaopiniowała pozytywnie 

3 wnioski i negatywnie 5 pozostałych 
wniosków. Po głosowaniu nad wnioska-
mi wprowadzono sugerowane popraw-
ki do Statutu. Komisja Skrutacyjna pod 
przewodnictwem Kol. Pawła Szpondera 
wyjaśniła zasady głosowania, następnie 
Kol. Jerzy Karyś – Przewodniczący Ko-
misji Uchwał przedstawił treść Uchwa-
ły w sprawie zatwierdzenia Statutu 
w brzmieniu: „XLII Nadzwyczajny Kra-
jowy Zjazd Delegatów PZITB uchwala 
Statut Polskiego Związku Inżynierów 
i Techników Budownictwa z siedzibą 
w Warszawie, który stanowi załącznik 
do niniejszej Uchwały”. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 72 de-
legatów, 1 delegat wstrzymał się od gło-
su, głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Zjazdu podziękował 
delegatom i wyraził nadzieję, że nowy 
Statut będzie dobrze służył Związko-
wi w jego działalności. Żegnając się 
z delegatami podziękował wszystkim 
Koleżankom i Kolegom, którzy wnieśli 
swój wkład w dzieło tworzenia nowe-
go Statutu. (as)
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XIV spotkanie Grupy  

Wyszehradzkiej

W dniach 4–6 października br. w Se-
rocku k. Warszawy odbyło się kolejne 
spotkanie organi zacji budowlanych 
(izb i związków) z krajów Grupy Wy-
szehradzkiej V-4. Spotkania te odby-
wają się corocz nie, począwszy od 1994 
roku, każdorazowo w innym kraju gru-
py V-4. Tym razem gospodarzami spo-
tkania byli: Polska Izba Inżynierów 
Budownictwa (PIIB) i Polski Związek 
Inżynierów i Techników Budownic-
twa (PZITB). W spotkaniu uczestniczy-
ły delegacje Słowackiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa (SKSI), Słowackiego 
Związku Inżynierów Budownictwa 
(SZSI), Czeskiej Izby Autoryzowanych 
Inżynierów i Techników Budownictwa 
(CKAIT), Czeskiego Związku Inżynie-
rów Budownictwa (CSSI) i Węgierskiej 
Izby Inżynierów (MMK). 
W pierwszym dniu odbyła się mię-
dzynarodowa konfe rencja na temat: 
„BEZPIECZEŃSTWO W BUDOWNIC-
TWIE”, w czasie której zostało wygło-
szonych 8 referatów (po 2 referaty 
z każdego kraju). 
Na zakończenie spotkania uzgodniono 
tekst wspól nej deklaracji, którą podpi-
sali przewodniczący delegacji. Ustalo-
no następujące działania:
1. Organizacje budowlane krajów 
członkowskich wystąpią do swoich rzą-
dów z wnioskami poprawienia bezpie-

czeństwa w budownictwie. Wnioski 
te mają dotyczyć: stanowienia prawa, 
etyki zawodowej w jego stosowaniu 
przez członków naszych organizacji 
zawodowych. 
2. Wystąpienie do rządów i przedsię-
biorców z wnioskiem o podjęcie kro-
ków zmierzających do efektywnego 
podniesienia płac w budownictwie 

w celu przeciwdziałania emigra cji za-
robkowej.
3. Wystąpienie do swoich rządów o ta-
kie zmiany zapisów w usta wach o za-
mówieniach publicznych, aby decydu-
jącym kryterium wyboru wykonawcy 
nie była wyłącznie najniższa cena.
4. Ponowienie rozmów z wydziałami 
budownictwa uczelni technicznych 
w poszczególnych krajach w celu 
umożliwienia odbywania praktyk stu-
denckich na zasa dach wymiany mię-
dzy poszczególnymi krajami.
5. Kontynuacja prac, które mają dopro-
wadzić do opracowania wspólnego 
projektu trybu uznawania uprawnień 
dla inżynierów, chcących pracować 

w krajach Grupy Wyszehradzkiej, go-
ścinnie lub na stałe. 
6. Ustalono, że edytorem IV tomu 
książki „Zabytki techniki z krajów Wy-
szehradzkiej czwórki” będzie strona 
słowacka. 
7. Zaproponowano, aby kolejne Ju-
bileuszowe XV. spotkanie krajów 
Grupy Wyszehradzkiej odbyło się 

na Węgrzech w Segedzie. Propono-
wana tematyka konferencji „Miasto 
i jego rzeka” dotyczyć będzie proble-
mów budownictwa wodnego. Prze-
widywany termin spotkania 8–12 paź-
dziernika 2008 r.
W czasie pobytu w Polsce zagranicz-
ni goście odwiedzili budowę Świątyni 
Opatrzności Bożej w Warszawie, biu-
rowiec Rondo 1, obiekty drogowo-
-mostowe na Trasie Siekierkowskiej 
oraz centrum handlowe Złote Tara-
sy w Warszawie, a także wzięli udział 
w prezentacji przygotowanej przez 
firmę PERI Polska. Ponadto delegacje 
uczestniczyły w uroczystych obcho-
dach „Dnia Budowlanych 2007”. (as)

Profesor Mieczysław Król 
doktorem honoris causa 

Podczas Konferencji Naukowej w Kry-
nicy (16 - 21 września 2007 r.) odby-
ło się, pod przewodnictwem prof. dr. 
inż. Andrzeja Ajdukiewicza, uroczyste 
posiedzenie Komitetu Nauki Polskie-
go Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa, związane z jubile-
uszem 50-lecia tego Komitetu. Pod-
czas tego posiedzenia prof. dr hab. 
inż. Mieczysław Król z Politechniki 
Lubelskiej otrzymał dokument sta-
nowiący o nadaniu tytułu doktora 

Wydarzenia

honoris causa Uniwersytetu Tech-
nicznego w Brześciu (Białoruś). Do-
kument wręczył prorektor do spraw 
nauki oraz dziekan Wydziału Budow-
nictwa tej uczelni.  
Politechnika Lubelska od wielu lat 
współpracuje z wymienionym Uni-
wersytetem. Zakres prac w ramach 
tej współpracy jest dość szeroki, 
ale dominuje tematyka obejmują-
ca teorię i zastosowania cementów 
i betonów ekspansywnych. Efektem 
jest ponad 90 publikacji  z tego za-
kresu, w tym podręczniki i monogra-
fie. Ze strony polskiej pracami kieruje 

prof. Mieczysław Król, a ze strony Po-
litechniki Brzeskiej prof. Wiktor Tur. 
Trzeba dodać, że problematyka ce-
mentów i betonów ekspansywnych 
jest rozwijana głównie w Japonii, Chi-
nach i Stanach Zjednoczonych oraz 
w Rosji i Białorusi, a w Polsce – w ośrod-
ku lubelskim, który jest jednym z nie-
licznych w Europie. 
Profesorowi Mieczysławowi Królowi, 
wieloletniemu wiceprzewodniczące-
mu Zarządu Głównego PZITB, a obec-
nie zastępcy sekretarza generalnego 
i przewodniczącemu Rady Programo-
wej Czasopism Budowlanych, składa-
my serdeczne gratulacje.  S.P.
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Posiedzenie Rady Programowej 
Czasopism i Wydawnictw PZITB

Ostatnie w roku 2007 posiedze-
nie Rady Programowej Czasopism 
i Wydawnictw PZITB odbyło się 15 
listopada w Zarządzie Głównym 
PZITB. Po niewielkich poprawkach 
Rada Programowa przyjęła protokół 
z trzeciego zebrania, a następnie Se-
kretarz Rady Programowej kol. Anna 
Halicka przedstawiła uwagi Rady 
z poprzedniego posiedzenie i ich re-
alizację przez redakcje. 
Po sprawozdaniu rozwinęła się dys-
kusja, w której redaktorzy naczelni 
poinformowali, że czasopisma zo-
stały zgłoszone do listy czasopism 
punktowanych i oczekują na kwalifi-
kację. Następnie redaktorzy naczel-
ni czasopism przedstawili plany wy-
dawnicze na rok 2008. 

Kol. Stefan Pyrak - redaktor naczelny 
„Inżynierii i Budownictwa” – powie-
dział, że założenia edytorskie na rok 
2008 nie ulegają zmianie, tak samo jak 
cena i warunki prenumeraty. Dla wy-
dawnictwa rok 2008 będzie szczegól-
nie ważny ze względu na jubileusz 70-
-lecia czasopisma. 
Kol. Agnieszka Stachecka-Rodziewicz 
– redaktor naczelna „Przeglądu Bu-
dowlanego” – zaznaczyła, że ilość pu-
blikowanych artykułów naukowych 
jest istotna w aspekcie punktacji cza-
sopisma. Wyjaśniła, że zawiadomienia 
o konferencjach i relacje z konferencji 
publikowane są w osobnych działach. 
Zaznaczyła, że w planie na rok 2008 
jest utrzymanie wysokiego poziomu 
czasopisma i wprowadzenie nowej 
grupy tematycznej „Rzeczoznawstwo 
budowlane” związanej z konferencją 
obejmującą te zagadnienia.

Kol. Tomasz Wojtkiewicz powiedział, 
że Informator będzie zawierał treści 
związane z posiedzeniami ZG PZITB, 
a także z działalnością Oddziałów, 
dlatego należy zintensyfikować 
współpracę między Oddziałami a re-
dakcją Informatora. 
Po krótkiej dyskusji Przewodniczą-
cy Rady kol. Mieczysław Król pod-
sumował, że wypowiedzi dyskutan-
tów mają na celu: dalszą poprawę 
jakości czasopism, publikowanie 
„Informatora PZITB” na odpowied-
nim poziomie, zwrócenie uwa-
gi na długość artykułów, wyraziste 
wyróżnienie artykułów sponsoro-
wanych. Kol. Andrzej Łapko dodał, 
że w przyszłym roku należy skon-
centrować się na tematyce wpro-
wadzania Eurokodów.  (as)

Nagrody 
PZITB
Nagrody PZITB im. Prof. Aleksandra 
Dyżewskiego

Nagroda im. Aleksandra Dyżewskie-
go ustanowiona została przez Pol-
ski Związek Inżynierów i Techników 
Budownictwa w roku 1974. Przy-
znawana jest za wybitne osiągnię-
cia praktyczne lub naukowe z zakre-
su inżynierii procesów budowlanych 

i inwestycyjnych. Nagroda może być 
przyznawana również za całokształt 
działalności praktycznej lub nauko-
wej w wymienionym zakresie.
Na posiedzeniu Kapituły Nagrody, 
które odbyło się 2 sierpnia 2007 roku. 
Po dyskusji nad kandydaturami, któ-
re wpłynęły, Kapituła podjęła decyzję 
o przyznaniu następujących nagród:
- Nagrodę za osiągnięcia w zakresie 
działalności naukowej w 2007 roku 
Kapituła jednogłośnie przyznała śp. 
prof. dr. hab. inż. Kazimierzowi Mak-
symilianowi Jaworskiemu (nagrodę 
odebrałą Urszula Jaworska). 
- Nagrodę za osiągnięcia w zakresie 
działalności praktycznej Kapituła przy-
znała mgr inż. Dariuszowi Kolasie. 

Nagrody wręczono 16 września 2007 
roku podczas uroczystego otwarcia 
53. Konferencji Naukowej Komitetu 
Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Ko-
mitetu Nauki PZITB w Krynicy. S.P.

Laureat Medalu im. Profesora 
Romana Ciesielskiego w 2007 roku

16 września 2006 
roku, podczas uro-
czystości otwarcia 53. 
Konferencji Nauko-
wej KILiW PAN i Ko-
mitetu Nauki PZITB 

w Krynicy, został wręczony Medal im. 
Profesora Romana Ciesielskiego, usta-
nowiony uchwałą XL Krajowego Zjaz-
du Delegatów Polskiego Związku In-
żynierów i Techników Budownictwa 
w Gdańsku, podjętą 4 czerwca 2005 

roku. Medal ten, oznaczony numerem 
2, otrzymał dr inż. Stefan Pyrak, członek 
i działacz społeczny Gdańskiego Od-
działu Polskiego Związku Inżynierów 
i Techników Budownictwa. Działacz 
społeczny w Zarządzie Głównym PZITB 
i w innych organizacjach, redaktor na-
czelny „Inżynierii i Budownictwa”, laureat 
Medalu im. Profesora Stefana Kaufma-
na w 2001 roku, wieloletni pracownik 
naukowo-dydaktyczny Wydziału Archi-
tektury Politechniki Warszawskiej, autor 
licznych książek, artykułów i referatów, 
projektant i rzeczoznawca budow-

lany. Biografia laureata medalu nr 2 
została przedstawiona w zeszycie 
11/2002 „Inżynierii i Budownictwa”.  
 HM
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Nagrody PZITB im. prof. S. Bryły 
oraz im. prof. W. Żenczykowskie-
go  w roku 2007

Nagrody wręczono 16 września 
2007 roku podczas uroczystego 
otwarcia 53. Konferencji Naukowej 
Komitetu Inżynierii Lądowej i Wod-
nej PAN i Komitetu Nauki PZITB 
w Krynicy.
Nagrody są przyznawane corocznie 
(od 1965 roku – zgodnie z uchwałą 

XXII Krajowego Zjazdu Delegatów 
PZITB, który odbył się 20-22 wrze-
śnia 1964 r. w Zielonej Górze, usta-
nawiającą te nagrody) za:
• osiągnięcia naukowe lub nauko-
wo-techniczne w dziedzinie kon-
strukcji budowlanych – nagroda 
im. prof. Stefana Bryły,
• osiągnięcia naukowe lub nauko-
wo-techniczne w dziedzinie bu-
downictwa ogólnego – nagroda im. 
prof. Wacława Żenczykowskiego. 
Wymienione prestiżowe nagrody 
PZITB cieszą się wielkim uznaniem 
w środowisku naukowym i zawodo-
wym związanym z budownictwem 
i inżynierią lądową.  
W roku 2007 jury pod przewodnic-
twem prof. dr inż. Stanisława Kajfa-
sza nagrody te przyznało:
– dr. hab. inż. Tadeuszowi Urbano-
wi z Politechniki Łódzkiej – nagrodę 
im. prof. Stefana Bryły, 
– dr. hab. inż. Leszkowi Małyszce, 
profesorowi Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego w Olsztynie – na-

grodę im. prof.  Wacława  Żenczy-
kowskiego.
Dane dotyczące biografii i dokonań 
laureatów nagród są opublikowane 
w nr 1-2/2008 „Inżynierii i Budow-
nictwa”.
Laureatom nagród PZITB im. prof. 
Stefana Bryły oraz im. prof. Wacława  
Żenczykowskiego składamy ser-
deczne gratulacje.  S. P.

Jubileusze
30-lecie Koła Seniorów Oddziału 
PZITB w Białymstoku

26 września 2007 roku miało miej-
sce uroczyste zebranie Koła Senio-
rów Białostockiego Oddziału PZITB, 

zorganizowane z okazji obchodów 
Jubileuszu 30-lecia jego istnienia. 
Przed 30 laty grono Koleżanek i Kole-
gów postanowiło powołać Koło Se-
niorów. Na Przewodniczącego Koła 
wybrano Kolegę Michała Paprockie-
go, który piastował tę funkcję przez 
16 lat. Kolejnym Przewodniczącym 
był Kolega Jerzy Popławski, któ-
ry kierował Kołem przez dalsze 13 

lat. W 2005 roku na Przewodniczą-
cego Koła wybrano Kolegę Czesła-
wa Dawdo, który pełni tę funkcję 
do dziś. Obchody Jubileuszu były 
inspiracją do wydania okoliczno-
ściowego biuletynu informacyjne-
go, dotyczącego działalności Koła 
na przestrzeni 30 lat. Powołano ze-
spół redakcyjny, w skład którego 
weszli Koledzy: Teodor Bilmin, Raj-
mund Małyszko, Jerzy Popławski, 

Laureaci Medalu im. Profesora 
Stefana Kaufmana w 2007 roku

Wyróżnienie ogólnopolskie „Medalem 
im. Profesora Stefana Kaufmana” zosta-
ło ustanowione przez Zarząd Główny 
Polskiego Związku Inżynierów i Tech-
ników Budownictwa 12 grudnia 1995 
roku w celu uczczenia pamięci wybit-
nego inżyniera i uczonego, prof. dr inż. 
Stefana Kaufmana (1894 - 1994), człon-
ka honorowego PZITB, doktora hono-
ris causa, nestora polskiego budownic-
twa. 
Podczas posiedzenia Kapituły, któ-
re odbyło się w czerwcu 2007 roku w 
Katowicach pod przewodnictwem dr. 
inż. Marka Właszczuka, kolejne meda-

le, oznaczone numerami 28 i 29, otrzy-
mali:
– prof. dr hab. inż. Mieczysław Kamiń-
ski,
– prof. dr hab. inż. Michał Knauff. 
Przyznane medale zostały wręczone 
16 września 2007 roku podczas uroczy-
stego otwarcia 53. Konferencji Nauko-
wej KILiW PAN i Komitetu Nauki PZITB 
w Krynicy. 
Zaszczytne, elitarne wyróżnienie Me-
dalem im. Profesora Stefana Kauffma-
na Laureaci otrzymali w dowód uzna-
nia wybitnego dorobku naukowego 
i inżynierskiego, zasług w dziedzinie 
kształcenia pokoleń inżynierów oraz 
wkładu organizacyjnego w działalność 
PZITB.  S.P.



Styczeń 2008 Informator Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa 

5

Czesław Dawdo. Dzięki zaangażo-
waniu Przewodniczącej Oddziału 
Koleżanki Niny Szklennik udało się 
powyższe przedsięwzięcie zrealizo-
wać. Wydawnictwo zawiera m. in.
historię Koła, informacje o wła-
dzach Koła i składzie Zarządu, a tak-
że tematykę spotkań w kolejnych 
latach oraz wspomnienia o człon-
kach Koła Seniorów. Na uroczystość 
obchodów Jubileuszu zaproszono 

seniorów ze wszystkich Kół Oddzia-
łów PZITB oraz Przewodniczących 
Kół Seniorów z zaprzyjaźnionych 
stowarzyszeń naukowo-technicz-
nych. W uroczystości wzięło udział 
70 osób, wśród których znalazł się 
Kolega Wacław Kotuszewski – Se-
kretarz Głównej Komisji Seniorów 

PZITB. Program uroczystości obej-
mował omówienie działalności 
Koła na przestrzeni 30 lat, wręcze-
nie nagród książkowych Jubilatom 
i osobom wyróżnionym, uczczenie 
pamięci zmarłych członków Koła, 
wspomnienie zasłużonych Człon-
ków Koła Seniorów, a także wystą-
pienia gości oraz część artystyczną. 
Sponsorem uroczystości była fir-
ma Unibep S.A. z Bielska Podlaskie-
go. Uroczystość swoją obecnością 
uświetnili przedstawiciele tej fir-
my: Paweł Miszczuk i Tomasz Lew-
czuk, którzy zaprezentowali film pt. 
„Technologia realizacji budynków 
jednorodzinnych i wielorodzinnych 
w systemie CETE”. (as)

Fragment wiersza Jerzego Popław-
skiego, napisanego specjalnie na Ju-
bileusz

 „Do Braci Seniorów”
Trzydzieści lat już nam minęło, 
czy dobrze to, a może źle?
Jak było pięknie to my wiemy, lecz 
co nas czeka – któż to wie...
Na pewno latek nam przybędzie 
i zacznie strzykać tu i tam,
Pamięci też trochę ubędzie, 
czy znaczy to: narzekać mam? (...)
Los czasem figle płata, ale narzekać 
nie można nam;
Więc nadal, jeszcze długie lata: 
Dobrego Zdrowia Życzę Wam!

Jubileusz 100-lecia urodzin 
dr. inż. Kazimierza Pączkiewicza

24 października 2007 roku członek Koła 
Seniorów przy Oddziale Warszawskim 
PZITB dr inż. Kazimierz Pączkiewicz ob-
chodził 100-lecie urodzin.
W 1934 roku wstąpił do Polskiego 
Związku Inżynierów Budowlanych, był 
członkiem Komisji Budownictwa Ogól-
nego, w której działali wówczas pro-
fesorowie: Paszkowski, Żenczykowski, 
Mutermilch, Zieliński, Dowgird i Tylbor. 
Był aktywnym członkiem Stowarzysze-
nia, przewodniczącym wielu zespołów 
i komisji w Zarządzie Oddziału oraz Za-
rządzie Głównym PZITB. Jubilat jest rze-
czoznawcą budowlanym, posiada god-
ność Zasłużonego Seniora PZITB, został 
wyróżniony Srebrną i Złotą Honorową 
Odznaką PZITB i NOT. Czynnie działał 
w Oddziałach AK, brał udział w Powsta-
niu Warszawskim. Po wojnie pracował 
w Instytucie Budownictwa Mieszka-
niowego. Później przeszedł wszystkie 
szczeble służbowe w takich biurach 

projektowych jak Miastoprojekt, Budo-
pol, Cukroprojekt. Za zaprojektowanie 
i zrealizowanie miliona metrów sze-
ściennych budynków został uhonoro-
wany Odznaką Prezydenta Warszawy 
„Milioner”, otrzymał też „Liść Laurowy” 
i „Złotą Syrenkę” za zasługi przy odbu-
dowie stolicy. Za osiągnięcia w pracy 
zawodowej, społecznej i działalność 
kombatancką został wyróżniony mię-
dzy innymi: Krzyżem Kawalerskim 
i Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, 
Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Party-

zanckim, Krzyżem Powstania Warszaw-
skiego, Medalem „Za Warszawę 1939-
-1945”, Złotą Odznaką „Zasłużony dla 
Budownictwa”. 
W 100-lecie urodzin odwiedziła Jubilata 
delegacja Zarządu Oddziału Warszaw-
skiego PZITB i Zarządu Koła Seniorów 
PZITB w składzie: Jolanta Kraszpulska-
-Garwolińska, Wacław Kotuszewski i Al-
fred Nagalski. Ten ostatni od wielu lat 
utrzymuje stałe koleżeńskie kontakty 
z Jubilatem i otacza go opieką. Delega-
ci złożyli Jubilatowi serdeczne życzenia, 
wręczyli wiązankę kwiatów, dyplom 
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50 lat działalności 
Komitetu Nauki PZITB

Powstanie Komitetu 
Na konferencji w Krynicy w roku 
1957 Polski Związek Inżynierów 
i Techników Budownictwa oficjal-
nie przedstawił propozycję utwo-
rzenia w Związku autonomicznego 
„Komitetu Nauki PZITB”. Wyłoniono 
zespół organizacyjny w liczbie 12 
osób, który opracował projekt statu-
tu Komitetu Nauki i powołał człon-
ków-założycieli w liczbie 57 osób. 
Grono to zebrało się na pierwszym 
zebraniu w styczniu 1958 r. i doko-
nało wyboru pierwszego Zarządu 
Komitetu Nauki. Przewodniczącym 
Komitetu został profesor Zbigniew 
Wasiutyński, zastępcą profesor 
Wieńczysław Poniż, a sekretarzem – 
ówczesny doktor, dziś profesor Sta-
nisław Kajfasz.
Pierwsze formalne zebranie ple-
narne, w styczniu 1958 r. zatwier-
dziło regulamin Komitetu i zadecy-
dowano o przejęciu przez Komitet 
Nauki organizacji dorocznych kon-
ferencji krynickich. Od początku 
działalności Komitetu Nauki zakła-
dano, że podstawowa działalność 
podzielona jest między Zarząd Ko-
mitetu i terenowe Komisje. Powo-
łano na początek 6 takich Komisji, 
w głównych ośrodkach akademic-
kich – w Gdańsku, Gliwicach, Kra-
kowie, Poznaniu, Warszawie i Wro-
cławiu.

Drugie plenarne zebranie Komite-
tu Nauki miało miejsce w paździer-
niku 1959 r. w Warszawie – liczba 
członków wzrosła już do 147 osób. 
Na zjeździe ponownie przewodni-
czącym KN został wybrany profesor 
Zbigniew Wasiutyński; wybrano też 
drugiego zastępcę przewodniczą-
cego w osobie profesora Ludomira 
Suwalskiego, a sekretarzem został 
mgr inż. Jerzy Arendarski. 

Cel istnienia Komitetu 
Na przestrzeni lat zmieniano regula-
miny działania Komitetu Nauki, ale cel 
istnienia począwszy od roku 1995 
sformułowany jest następująco:
„Komitet jest powołany do wspie-
rania nauk mających zastosowa-
nie w budownictwie i przemyśle 
materiałów budowlanych, a także 
do upowszechniania prac nauko-
wych i projektowych oraz promo-
cji osiągnięć naukowych i inżynier-
skich członków PZITB.”

Skład Komitetu 
Od początku o roli Komitetu decy-
dował udział wielu znanych profe-
sorów, o autentycznym autorytecie 
nie tylko naukowym, ale także za-
wodowym – znakomitych inżynie-
rów i ekspertów. 

W dotychczasowej 50-letniej dzia-
łalności Komitetu Nauki PZITB prze-
wodniczącymi Zarządu, w wyni-
ku wyborów (odbywanych zwykle 

co 3 lata) na zebraniach sprawoz-
dawczo-wyborczych, byli kolejno:
1957-1961 – Prof. Zbigniew Wasiu-
tyński,
1961-1962 – Dr Wacław Zalewski 
1962-1972 – Prof. Roman Ciesielski,
1972-1984 – Prof. Stanisław Kajfasz,
1984-1990 – Prof. Józef Głomb,
1990-1993 – Prof. Tadeusz Godycki-
-Ćwirko,
1993- nadal – Prof. Andrzej Ajdukie-
wicz 
 
Wśród wielu osób działających 
przez wiele lat w Zarządzie KN war-
to wymienić choćby grono najbar-
dziej znanych profesorów w dzie-
dzinie inżynierii lądowej: Stefana 
Kaufmana, Romana Kozaka, Ludo-
mira Suwalskiego, Antoniego Ko-
bylińskiego, Bronisława Kopyciń-
skiego, Tadeusza Szulczyńskiego, 
Władysława Kuczyńskiego, Stefana 
Janickiego, a także ciągle czynnych 
Mariana Abramowicza, Ottona Dą-
browskiego, Bohdana Lewickiego, 
Andrzeja Ryżyńskiego, Wiesława 
Stachurskiego.

Zarząd Komitetu Nauki w kadencji 
2005-2008 działa w następującym 
składzie: (Prezydium Zarządu) prof. 
dr inż. Andrzej Ajdukiewicz – prze-
wodniczący, prof. dr hab. inż. Ma-
rian Abramowicz – wiceprzewod-
niczący, prof. dr hab. inż. Wojciech 
Skowroński – wiceprzewodniczą-
cy, dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka-
-Godycka, prof. PG – sekretarz.

gratulacyjny i upominek. Jubilat był wy-
raźnie wzruszony, radosny i uśmiech-
nięty. Lampką szampana wzniesiono 
toast za kolejne 100 lat oraz zdrowie 
i pomyślność Jubilata. W uroczystości 
brali udział najbliżsi Pana Kazimierza. 

Stulatek barwnie i ciekawie opowia-
dał gościom swoje pierwsze wrażenia, 
kiedy jako 17-letni chłopak przyjechał 
do Warszawy. Wspominał biwakowanie 
oddziałów rosyjskiego wojska na głów-
nych ulicach miasta, rzędy karabinów 
ustawionych w tzw. kozły. Jubilat pa-
mięta nawet jak w sierpniu 1915 roku 
Rosjanie opuszczając Warszawę wysa-
dzili Most Kierbedzia na Wiśle, który od-
budowano w 1916 roku, a następnie 
został ponownie zburzony w 1944 roku 
przez Niemców. Pan Kazimierz wzrusza-
jąco opowiadał o własnych doświad-
czeniach z powitania Józefa Piłsud-
skiego, powracającego do Warszawy 
z więzienia w Magdeburgu. W cza  -

sie rozmowy Jubilat odbierał także tele-
fony od rodziny i przyjaciół z kraju i za-
granicy. Syn Jubilata Jan Pączkiewicz 
odczytał gościom treść listu gratulacyj-
nego, który przesłał były Premier Jaro-
sław Kaczyński. W pewnym momen-
cie zrobiło się tłoczno w domu Jubilata, 
ponieważ wciąż nadciągali goście, któ-
rzy chcieli pogratulować Panu Kazi-
mierzowi. Dlatego życząc Mu dobrego 
zdrowia i samopoczucia oraz długich 
lat życia musieliśmy z naszą delegacją 
zakończyć to miłe dla obydwu stron 
spotkanie.
Przewodniczący Koła Seniorów PZITB 
Oddziału Warszawskiego
Wacław Kotuszewski
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Działalność Komitetu 
Najbardziej zauważalne w środo-
wisku działania Komitetu Nauki 
to patronat nad największymi kon-
ferencjami organizowanymi w kraju 
w dziedzinie budownictwa – Kon-
ferencjami Krynickimi od roku 1958 
oraz Konferencjami „Awarie Budow-
lane” od 1994 roku. Drugi obszar 
działań cyklicznych Komitetu to re-
alizacja od 1965 roku postulatu Za-
rządu Głównego PZITB promocji 
osiągnięć twórczych w budownic-
twie, przez przyznawanie dorocz-
nych nagród PZITB, których patro-

nami ustanowiono Prof. Stefana 
Bryłę i Prof. Wacława Żenczykow-
skiego. Od roku 1995 z inicjatywy 
Śląskiej Komisji Nauki PZITB, przy 
poparciu Komitetu Nauki, ustano-
wiono w PZITB Medal im. Prof. Ste-
fana Kaufmana, aby uczcić osobę 
zmarłego w 1994 roku profesora. 
Wzorem tej formy uczczenia wybit-
nej postaci – w roku 2005 na Krajo-
wym Zjeździe Delagatów w Gdań-
sku ustanowiono Medal im. Prof. 
Romana Ciesielskiego, który rów-
nież w działalności Komitetu Nauki 
wniósł ogromne zasługi.

Perspektywy
Zarówno liczba członków Komite-
tu i udział wielu znanych w całym 
kraju naukowców z różnych ośrod-
ków, jak też stały napływ młodych 
członków, dobrze rokuje na przy-
szłość. To bez wątpienia wynik ak-
tywności wielu osób, należących 
do trzech generacji, działających 
w Komitecie przez wiele lat w prze-
szłości i obecnie. 
  (as)

Konkurs PZITB na Najlepsze Prace 
Dyplomowe – Białystok

W Sali NOT w Białymstoku 14 grud-
nia 2007 roku odbyło się uroczy-
ste ogłoszenie wyników Konkursu 
PZITB na Najlepsze Prace Dyplo-
mowe Absolwentów Studiów Wyż-
szych Kierunku Budownictwo Po-
litechniki Białostockiej w roku 
2006/2007. Organizatorem Konkur-
su był Oddział PZITB w Białymstoku 
oraz Wydział Budownictwa i Inży-
nierii Środowiska Politechniki Bia-
łostockiej. W skład Komisji Konkur-
sowej, która oceniała prace weszli: 

prof. dr hab. inż. Czesław Miedzia-
łowski – Dziekan WBiLŚ PB (prze-
wodniczący), dr inż. Jolanta Anna 
Prusiel – przedstawiciel PZITB/
O Białystok (wiceprzewodnicząca),
dr inż. Marta Kosior-Kazberuk – 
przedstawiciel WBiLŚ PB, prof. dr 

Konkursy hab. inż. Władysław Gardziejczyk 
– przedstawiciel WBiLŚ PB, prof. 
dr hab. inż. Zygmunt Orłowski – 
przedstawiciel WBiLŚ PB, mgr inż. 
arch. Donat Kuczyński – przedsta-
wiciel Prezydenta Miasta Białego-
stoku, mgr inż. Mieczysław Siry – 
przedstawiciel biur projektowych, 
inż. Roman Dubowski – przed-
stawiciel przedsiębiorstw wyko-
nawczych, inż. Kazimierz Witold 
Roszkowski – przedstawiciel Woje-
wódzkiego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego, mgr inż. Ryszard Do-
browolski – przewodniczący Rady 
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa.

• Nagrodzone i wyróżnione pra-
ce dyplomowe magisterskie:
W specjalności Konstrukcje bu-
dowlane i inżynierskie nagrodzono 
pracę mgr. inż. Tomasza Lubiejew-
skiego pt. „Projekt żelbetowej kon-
strukcji pawilonu wystawowego 
o przekryciu powłokowym”, przy-
gotowaną pod opieką prof. zw. dr. 
hab. Andrzeja Łapko. 

W tej samej specjalności nagrodzo-
no pracę mgr. inż. Piotra Szneidera 
pt. „Projekt żelbetowego zbiornika 
wieżowego na wodę o konstrukcji 
powłokowej”, przygotowaną pod 
opieką dr inż. Jolanty Anny Prusiel.
Kolejna praca nagrodzona w tej 
specjalności to „Projekt czteroko-
morowego układu silosów walco-
wych na zboże” mgr. inż. Grzegorza 

Puchalskiego, przygotowana pod 
kierunkiem dr. inż. Mariusza Gna-
towskiego.
W specjalności Projektowanie, bu-
dowa, utrzymanie i eksploatacja 
dróg i ulic wyróżniono pracę mgr. 
inż. Marcina Wiśniewskiego pt. „Za-
gadnienie głębokości krytycznej 
w sondowaniu dynamicznym”, pod 
kierunkiem dr inż. Marii Jolanty Su-
lewskiej.
W tej specjalności wyróżniono tak-
że pracę mgr. inż. Piotra Żabickiego 
za pracę pt. „Wariantowy projekt za-
bezpieczenia skarpy w sąsiedztwie 
drogi kołowej”, przygotowaną pod 
opieką dr hab. inż. Katarzyny Za-
bielskiej-Adamskiej.

• Nagrodzone i wyróżnione pra-
ce dyplomowe inżynierskie:
W specjalności Konstrukcje budow-
lane i inżynierskie nagrodzono pracę 
inż. Sławomira Rećko pt. „Projekt pod-
ziemnej konstrukcji dojścia do pero-
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Konkurs PZITB na Najlepsze Prace 
Dyplomowe - Koszalin

Podczas wydziałowej inauguracji 
roku akademickiego 2 październi-
ka 2007 roku wręczono nagrody 
i wyróżnienia tegorocznej edycji 
Konkursu PZITB na Najlepsze Prace 
Dyplomowe Studentów Wydziału 
Budownictwa i Inżynierii Środowi-
ska Politechniki Koszalińskiej. 
Nagrodę I stopnia (puchar, dyplom 
uznania oraz nagrodę pieniężną 
w wysokości 1500 zł) otrzymała 
mgr inż. Karolina Popiołek za pracę 
dyplomową pt. ”Projekt masztu ra-
diowo-telewizyjnego o wysokości 
170 m”, wykonaną pod kierunkiem 
prof. dr. hab. inż. Szymona Pałkow-
skiego.
Nagrodę II stopnia (dyplom uznania 
oraz nagrodę pieniężną w wysoko-
ści 1000 zł) otrzymał mgr inż. Ma-
ciej Traczyk za pracę dyplomową pt. 

„Usuwanie ubocznych produktów 
dezynfekcji i utleniania”, wykonaną 
pod kierunkiem prof. dr hab. inż. 
Anny M. Anielak.
Dwie równorzędne nagrody III stop-
nia (dyplom uznania oraz nagroda 
pieniężna w wysokości po 500 zł) 
otrzymali mgr inż. Waldemar Wej-
nerowski za pracę dyplomową pt. 
”Schody, zasady obliczania i kon-
struowania”, wykonaną pod kie-
runkiem dr inż. Waldemara Borjań-
ca oraz mgr inż. Szczepan Guziński 
i mgr inż. Maciej Ziomek za pracę 
dyplomową pt. „Metody stabilizacji 
nasypów drogowych na gruntach 
ściśliwych wraz z zasadami projek-
towania”, wykonaną pod kierun-
kiem dr hab. inż. Macieja Werno.
Wyróżnienia (dyplom uznania i na-
groda książkowa) otrzymali mgr inż. 
Anna Celińska-Spodar za pracę dy-
plomową pt. „Badanie makrozo-
obentosonu miejskiego odcinka 

rzeki Dzierżęcinki w celu wyzna-
czenia potencjalnych miejsc do re-
naturyzacji koryta”, wykonaną pod 
kierunkiem dr Magdaleny Lampart-
-Kałużniackiej, mgr inż. Marta Ko-
nieczna za pracę dyplomową pt. 
„Wpływ jakości wód kanału Radac-
kiego na zespoły makrobentosu”, 
wykonaną pod kierunkiem dr Mag-
daleny Lampart-Kałużniackiej, mgr 
inż. Krzysztof Belka oraz mgr inż. 
Jarosław Kropidłowski za pracę dy-
plomową pt. „Skuteczność doboru 
składu betonu drobnokruszywo-
wego wybranymi metodami w od-
niesieniu do kompozytu świeże-
go i stwardniałego”, wykonaną pod 
kierunkiem dr. inż. Henryka Donde-
lewskiego.

Wszystkim nagrodzonym serdecz-
nie gratulujemy. (red)

nów dworca kolejowego”. Promoto-
rem pracy jest dr inż. Mikołaj Malesza.

W tej samej specjalności wyróżnio-
no także pracę inż. Radosława Mar-
ciszewskiego pt. „Wielowarianto-
wy projekt technologii, organizacji, 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
robót budowlanych przy realiza-
cji wybranego przedsięwzięcia bu-
dowlanego”. Promotorem pracy jest 
dr inż. Jerzy Obolewicz. 

Wszyscy Laureaci otrzymali dyplo-
my, nagrody pieniężne oraz nagro-
dy książkowe. Komitet Organizacyj-
ny, w skład, którego weszli: mgr inż. 
Nina Szklennik – przewodnicząca 
Oddziału PZITB w Białymstoku, mgr 

inż. Waldemar Orłowski – wiceprze-
wodniczący Oddziału PZITB w Bia-
łymstoku, mgr inż. Danuta Ibiań-
ska-Jamroc – wiceprzewodnicząca 
Oddziału PZITB w Białymstoku, Elż-
bieta Dolińska – pracownik biura 
Oddziału PZITB w Białymstoku, do-
łożył wszelkich starań, aby nadać 
uroczystości odpowiednią rangę 
i oprawę. Nagrodzonym i Laure-
atom gratulujemy sukcesu, a Orga-
nizatorom wspaniałej imprezy. 
 (as)

mgr inż. Andrzej Pełech 
(1942-2007)

5 grudnia 2007 roku odszedł z nasze-
go grona serdeczny i życzliwy Kolega 
mgr inż. Andrzej Pełech (1942-2007). 
Odznaczony Srebrną i Złotą Honoro-
wą Odznaką PZITB i NOT, wieloletni, 
do ostatniej chwili bardzo aktywny 
członek PZITB. Działalność rozpoczął 
w 1965 roku, pełniąc funkcję w Ko-
misji Młodej Kadry Technicznej PZITB 
Oddział Nowa Huta i w Głównej Ko-

Z żałobnej 
karty

misji MKT przy Zarządzie Głównym. 
Sekretarz i członek Prezydium PZITB 
O/Nowa-Huta i Kraków, przewodni-
czący Komisji Weryfikacyjnej i Od-
znaczeń O/Kraków, a od 2004 roku 
wiceprzewodniczący Głównej Komi-
sji Odznaczeń. Żegnamy Cię Andrze-
ju z wielkim żalem i smutkiem. Pozo-
staniesz na zawsze w naszej pamięci 
i w naszych sercach.

Koleżanki i Koledzy z PZITB Oddział 
Małopolski w Krakowie.


