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Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa

XLIII Krajowy Zjazd
Delegatów PZITB
w Krakowie
Gospodarzem XLIII Krajowego Zjazdu
Delegatów Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, który
odbył się 6–7 czerwca 2008 roku w Krakowie, był Oddział Małopolski Związku. Komitet Organizacyjny tworzyli:
kolega Marian Płachecki (przewodniczący) oraz koleżanki i koledzy: Antoni Guratowski, Halina Pasich, Zygmunt
Rawicki, Jan Szpak (z-ca prweodniczącego) i Tomasz Tracz. Liczba delegatów
i członków honorowych uprawnionych do udziału w Zjeździe wynosiła
114, a udział wzięło 105 osób (92,1%
uprawnionych).
Trzeba nadmienić, że blisko 75 lat
temu, 4–5 maja 1934 roku, odbył się

w Warszawie Zjazd Założycielski Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych (PZIB). Pierwszy wybrany Zarząd
PZIB tworzyli: Andrzej Pszenicki (prezes), Stefan Bryła i Wacław Paszkowski
(wiceprezesi), Jerzy Nechay (sekretarz),
Wacław Żenczykowski (skarbnik). Wybrana pierwsza Komisja Rewizyjna pracowała pod przewodnictwem Izydora
Lufta. Z kolei Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)
został utworzony na Zjeździe Organizacyjnym 14–15 czerwca 1948 r. w Warszawie w wyniku połączenia PZIB oraz
utworzonego w 1947 r. NOT-owskiego
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Budownictwa. Zbliżające się obecnie
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75-lecie PZITB to efekt Uchwały Zarządu Głównego Związku z 2 lutego 1993 r. w sprawie uznania ciągłości ruchu stowarzyszeniowego
inżynierów i techników budowlanych, a następnie przyjęcia w statucie uchwalonym 2 marca 1996 roku
przez Nadzwyczajny XXXVI Krajowy
Zjazd Delegatów PZITB w Białymstoku
zapisu stwierdzającego, że PZITB jest
kontynuatorem Polskiego Związku
Inżynierów Budowlanych, utworzonego 4 maja 1934 r. Dzięki tym decyzjom nawiązano do chlubnych tradycji
Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych.
Podstawowe dane dotyczące dotychczasowych Zjazdów, ich przewodniczących, wybranych członków honorowych oraz przewodniczących
i sekretarzy generalnych Związku zostały opublikowane m.in. w „Informatorze PZITB”, dołączonym do nr 6/2008
„Inżynierii i Budownictwa” oraz „Przeglądu Budowlanego”.
Podczas Zjazdu w Krakowie tradycyjnie już Organizatorzy umożliwili uczestniczenie w uroczystej mszy
świętej w intencji PZITB i pomyślności
Zjazdu, która odbyła się w kościele pod
wezwaniem Świętego Krzyża. Została
ona odprawiona przez Jego Ekscelencję ks. bp. Jana Zająca, w asyście ks. dr.
Jana Abrahamowicza, proboszcza parafii Św. Krzyża w Krakowie.
Uczestników Zjazdu powitał w imieniu organizatorów i życzył owocnych
obrad przewodniczący Oddziału Małopolskiego PZITB kolega Marian Płachecki. Następnie przekazał prowadzenie obrad przewodniczącemu PZITB
koledze Wiktorowi Piwkowskiemu, który dokonał otwarcia XLIII Krajowego
Zjazdu Delegatów, powitał przybyłych
Kontakt:
Biuro ZG PZITB, tel./faks (22) 826–86–34
e-mail: biuro@zgpzitb.org.pl lub
stachecka@przegladbudowlany.pl
„Informator PZITB” jest dołączany do „Inżynierii
i Budownictwa” oraz „Przeglądu Budowlanego”, jest również dostępny na stronach
www.zgpzitb.org.pl

Informator Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Wystąpienie przewodniczącego Oddziału
Małopolskiego PZITB kolegi Mariana Płacheckiego

na Zjazd gości, członków honorowych
i delegatów. Na salę obrad wprowadzono sztandar Związku.
Na wniosek kolegi Wiktora Piwkowskiego, złożony w imieniu Zarządu Głównego PZITB, przewodniczącym Zjazdu został członek honorowy PZITB
kolega Janusz Kawecki z Oddziału
Małopolskiego. Wybrany przewodniczący Zjazdu podziękował za zaufanie
i wybór, a następnie przejął prowadzenie obrad i zaproponował do Prezydium Zjazdu następujące osoby, które uzyskały rekomendację Zarządu
Głównego: na wiceprzewodniczących
koleżankę Teresę Paczkowską z Oddziału Szczecińskiego i kolegę Leszka
Ganowicza z Oddziału Warszawskiego,
a na sekretarzy koleżankę Janinę Boryczko z Oddziału Małopolskiego i kolegę Janusza Stadnika z Oddziału Olsztyńskiego.
W tej części obrad głos zabrali kolejno
goście Zjazdu: Robert Dziwiński – główny inspektor nadzoru budowlanego,
Kazimierz Bujakowski – wiceprezydent
miasta Krakowa, Zbigniew Grabowski –
przewodniczący Krajowej Rady Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa, Tadeusz
Tatara – dziekan-elekt Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej,

Prezydium Zjazdu
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Elżbieta Gabryś – dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Jerzy Grochulski
– prezes Stowarzyszenia Architektów
Polskich, Mariusz Szałkowski – prezes
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Krakowie,
Svatopluk Zidek – prezydent Czeskiego Związku Inżynierów Budownictwa,
Zdzisław Richter – prezes Zarządu Krakowskiej Rady Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT, Olgierd
Dziekoński – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Następnie
kolega Wiktor Piwkowski poinformował o listach okolicznościowych, które
wpłynęły na jego ręce z okazji odbywającego się Zjazdu PZITB, a kolega Janusz
Kawecki odczytał list od kolegi Witolda
Świądrowskiego – seniora członków honorowych PZITB.
Po przyjęciu regulaminu i porządku
obrad kolega Janusz Kawecki poinformował o wniosku Zarządu Głównego w sprawie nadania przez XLIII
Krajowy Zjazd Delegatów PZITB godności członka honorowego PZITB
za wybitne zasługi dla rozwoju stowarzyszenia. W wyniku decyzji Zjazdu godność członka honorowego
otrzymali:
• prof. dr inż. Andrzej Ajdukiewicz
(Gliwice),
• mgr inż. Zdzisław Binerowski
(Olsztyn),
• mgr inż. Zygmunt Garwoliński
(Warszawa),
• doc. dr inż. Marian Krzysztofiak
(Poznań).
Warto nadmienić, że w dotychczasowej
blisko 75-letniej historii Stowarzyszenia
(od 4 maja 1934 r.) godność członka honorowego otrzymało 66 działaczy, w tym
8 z Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych i 58 z Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
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Zjazd, na wniosek Zarządu Głównego,
przyznał Złotą Odznakę Honorową
PZITB przewodniczącemu PZITB koledze Wiktorowi Piwkowskiemu.
Następnie wręczono przyznane w 2008
roku przez jury pod przewodnictwem
prof. Stanisława Kajfasza (ustanowione
w 1964 r. uchwałą Krajowego Zjazdu
Delegatów w Zielonej Górze) nagrody
PZITB:
• im. prof. Stefana Bryły – dr. hab. inż.
Walterowi Wuwerowi, prof. PŚl. (Gliwice),
• im. prof. Wacława Żenczykowskiego – mgr. inż. Maciejowi Z. Błachowi
(Katowice).
Zjazd wybrał niżej wymienione koleżanki i kolegów do Komisji Zjazdowych:
• Komisja Mandatowa: Jan Centkowski (Opole), Zbigniew Czagowiec (Warszawa), Elżbieta Lasmanowicz (Olsztyn),
Łukasz Modelski (Częstochowa), Alojzy
Szrek (Kielce),
• Komisja Wyborcza: Jerzy Gładysiak
(Poznań), Jan Kozicki (Łódź), Barbara
Malec (Piotrków Trybunalski), Andrzej
Myśliwiec (Bydgoszcz), Andrzej Nowak
(Katowice),
• Komisja Skrutacyjna: Mirosław Boryczko (Oddział Małopolski), Zbigniew
Drewnowski (Gdańsk), Szczepan Mikurenda (Kalisz), Elżbieta Ostatek (Szczecin), Adam Piekarczyk (Gliwice).
• Komisja
Statutowo-Regulaminowa: Zdzisław Binerowski (Olsztyn), Ireneusz Jóźwiak (Gliwice), Stefan Pyrak
(Gdańsk), Waldemar Szleper (Częstochowa), Leszek Tischner (Warszawa),
• Komisja Uchwał i Wniosków: Aleksander Cwynar (Oddział Małopolski), Janina Ferenc (Poznań), Marian Persona
(Częstochowa), Włodzimierz Starosolski
(Gliwice), Jerzy Wójcicki (Kielce).
Delegaci wysłuchali sprawozdań
(wcześniej przekazanych wszystkim
uczestnikom Zjazdu w formie pisemnej) z działalności w kadencji 2005–
2008 Zarządu Głównego (przewodniczący kolega Wiktor Piwkowski),
Głównej Komisji Rewizyjnej (przewodniczący kolega Tadeusz Durak) i Głównego Sądu Koleżeńskiego (przewodniczący kolega Bogdan Podolski).
Podczas Zjazdu, po przeprowadzeniu
dyskusji, poddano kolejno pod głosowanie poprawki zgłoszone do przedłożonej wersji Statutu, a następnie
cały Statut według tekstu jednolitego
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Delegaci Gdańskiego Oddziału PZITB na sali obrad

utworzonego z uwzględnieniem przyjętych wcześniej poprawek. W efekcie
na XLIII Krajowym Zjeździe Delegatów
6 czerwca 2008 r. uchwalono nowy
Statut PZITB. Będzie on obowiązywał od dnia jego zarejestrowania przez
właściwy sąd rejestrowy.
Następnie odbyła się dyskusja dotycząca sprawozdań ustępujących władz statutowych Związku. W tej dyskusji m.in.
kolega J. Kawecki poruszył problem
zmniejszającej się liczby członków
PZITB w większości Oddziałów oraz
sprawę czasopism PZITB, w tym jubileuszu 70-lecia miesięcznika „Inżynieria
i Budownictwo”, wydawanego od lipca
1938 roku.
Delegaci przyjęli sprawozdania Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz
udzielili absolutorium ustępującemu
Zarządowi Głównemu. Przewodniczący Zjazdu kolega Janusz Kawecki złożył
gratulacje ustępującym władzom PZITB
oraz wyraził podziękowanie za działalność w minionej kadencji.
Do Komisji Wyborczej zgłoszono kolegę Wiktora Piwkowskiego jako kandydata na przewodniczącego PZITB
w nowej kadencji. Poproszony o zabranie głosu i przedstawienie swojego
programu na przyszłą kadencję, kolega W. Piwkowski do podstawowych kierunków działania zaliczył:
• kontynuowanie spraw nie zakończonych w poprzedniej kadencji,
w tym m.in. starań o kadry inżynierów,
techników, mistrzów i specjalistów
dla budownictwa oraz odbudowanie
szkolnictwa zawodowego,
• doskonalenie struktur wewnętrznych, regulaminów, poprawienie relacji między przewodniczącym, Zarządem Głównym, Oddziałami oraz

Godność członka honorowego PZITB otrzymuje kolega Zdzisław Binerowski

wewnątrz Oddziałów; Stowarzyszenie powinno budować jedność,
• odbudowanie etosu zawodu budowniczego; budowanie tego etosu powinno się rozpocząć od obchodów 75-lecia
naszego Związku, pokazywania wzorców osobowych: zarówno dawnych
polskich budowniczych, jak i współczesnych twórców, wraz z ich dokonaniami.
Przewodniczącym PZITB na nową kadencję został wybrany zdecydowaną większością głosów kolega Wiktor
Piwkowski z Oddziału Warszawskiego.
Następnie, po podjęciu przez Zjazd
uchwał w sprawie ustalenia składu liczbowego Zarządu Głównego, Głównej
Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu
Koleżeńskiego, odbyły się wybory
do tych władz.
Członkami Zarządu Głównego zostali wybrani koleżanki i koledzy: Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa (Warszawa), Danuta Mickiewicz (Szczecin),
Stefan Czarniecki (Katowice), Leszek
Ganowicz (Warszawa), Ireneusz Jóźwiak (Gliwice), Janusz Kowalski (Poznań), Stefan Pyrak (Gdańsk), Zygmunt
Rawicki (Oddział Małopolski), Janusz
Stadnik (Olsztyn). Zastępcami członków Zarządu Głównego wybrano kolegów: Mariana Gałkę (Zamość) i Stanisława Kusia (Rzeszów).
Do Głównej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani koleżanki i koledzy: Irena
Bobulska-Pacek (Oddział Małopolski),
Jadwiga Gałach (Kalisz), Elżbieta Ostatek (Szczecin), Tadeusz Durak (Kielce),
Bronisław Wosiek (Wrocław).
Do Głównego Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani koleżanki i koledzy: Barbara Malec (Piotrków Trybunalski), Zoﬁa Ostaszewska-Wyszatko

(Warszawa), Halina Pasich (Oddział
Małopolski), Jan Mizera (Opole), Bogdan Podolski (Wrocław), Edmund Przybyłowicz (Poznań) i Jacek Wojewódzki
(Katowice).
Delegatami do Rady Głównej FSNT-NOT zostali wybrani koledzy: Ireneusz Jóźwiak (Gliwice), Janusz Kowalski
(Poznań).
Po wyborach odbyła się dyskusja programowa, a po jej zakończeniu delegaci przyjęli uchwały i wnioski, przygotowane przez Komisję Uchwał
i Wniosków. Ich treść podano niżej.
Uchwała XLIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Krakowie
dotycząca obchodów 75. rocznicy
PZIB-PZITB
W 2009 roku mija 75 rocznica powstania w Polsce pierwszej organizacji inżynierów pod nazwą Polski Związek Inżynierów Budowlanych. Zebrani delegaci
zgodnie stwierdzają, że rocznica powstania tej organizacji, jako poprzednika ideowego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,
powinna być godnie uczczona.
Zobowiązuje się Zarząd Główny PZITB
do powołania Komitetu ds. obchodów
tej rocznicy. Jako motto działania przyjmuje się znane hasło Stanisława Staszica: „być narodowi użytecznym”.
W programie obchodów należy
uwzględnić działania mające na celu
przedstawienie społeczeństwu zarówno dawnych polskich budowniczych (S. Staszic, T. Kościuszko, E. Malinowski i inni) wraz z ich dokonaniami,
a także współczesnych nam twórców
w zakresie budownictwa. Jako środki informacyjne wykorzystać należy
ogólnie dostępne media, ze szczegól-
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Gratulacje dla przewodniczącego PZITB kolegi
Wiktora Piwkowskiego

nym uwzględnieniem prasy stowarzyszeniowej („Inżynieria i Budownictwo”,
„Przegląd Budowlany”).
Uchwała generalna XLIII Krajowego
Zjazdu Delegatów PZITB w Krakowie
Zebrani na XLIII Krajowym Zjeździe Delegatów podejmują uchwałę następującej treści.
Zjazd zaleca Zarządowi Głównemu
PZITB kontynuację wypracowanych
na poprzednich Zjazdach kierunków
działań dotyczących:
• rozwoju działalności PZITB wśród
młodzieży akademickiej, jako podstawy istnienia Związku w przyszłych latach,
• wzmocnienia stanu ﬁnansowego
Związku oraz dokończenie porządkowania zagadnień prawnych i majątkowych,
• reformy struktury Związku w kierunku uzgodnienia ze strukturami państwowymi,
• zwiększania umiejętności kadry budownictwa, w tym przez podnoszenie
jakości konferencji i szkoleń, a także
rozwój i stabilizację czasopism technicznych,
• rozwoju współpracy międzynarodowej i międzystowarzyszeniowej,

• rozwoju rzeczoznawstwa PZITB,
w szczególności na kierunkach nie objętych Prawem budowlanym.
Zjazd uznaje konieczność odbudowy
i rozbudowy szkolnictwa średniego zawodowego i zaleca Zarządowi Głównemu kontynuację działań w tym względzie. Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny
do monitorowania programów studiów, a także programów szkolnictwa
zawodowego i przedstawiania postulatów środowiskowych w tym zakresie.
Ze szczególnym naciskiem Zjazd zaleca Zarządowi Głównemu kontynuowanie działań mających na celu
umożliwienie technikom uzyskiwania uprawnień budowlanych do
kierowania robotami oraz do przywrócenia inżynierom budowlanym uprawnień do kierowania budowami bez
ograniczeń.
Delegaci na XLIII Krajowy Zjazd Delegatów wyrażają podziękowanie Małopolskiemu Oddziałowi Związku za podjęcie się zorganizowania Zjazdu oraz
jego wzorową organizację.
Wnioski XLIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Krakowie
Delegaci na XLIII Krajowy Zjazd Delegatów przyjęli w wyniku głoso-

Zgłoszenie propozycji organizowania kolejnego Zjazdu PZITB (Oddziały: Gliwicki i Szczeciński)
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wania treść wniosków zgłoszonych
przez delegatów i postanowili przekazać je do Zarządu Głównego PZITB
w celu rozpatrzenia sposobu ich włączenia do programu działania stowarzyszenia w nowej kadencji.
Następnie kolega Janusz Kawecki zgłosił wniosek, aby Zarząd Główny PZITB
podziękował i złożył życzenia redakcji
„Inżynieria i Budownictwo” z okazji jubileuszu 70. rocznicy rozpoczęcia działalności czasopisma. Wniosek został
przyjęty przez delegatów.
Propozycje zorganizowania kolejnego
Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB
zgłosili kolejno:
• przewodniczący Oddziału Gliwickiego kolega Radosław Jasiński,
• przewodnicząca Oddziału Szczecińskiego koleżanka Maria Kaszyńska.
Kolega Marian Płachecki podziękował
serdecznie zebranym za udział w Zjeździe. Wyraził zadowolenie z przebiegu obrad Zjazdu, twórczej dyskusji
i panującej bardzo dobrej atmosfery.
Za największą satysfakcję Organizatorów uznał fakt, że merytorycznie Zjazd
spełnił swoje zadanie. Na zakończenie
podziękował za pracę przy organizacji
Zjazdu Komitetowi Organizacyjnemu.
Za życzliwą współpracę podziękował
Zarządowi Głównemu wraz z Biurem
Zarządu, którzy mają swój współudział
w sukcesie Zjazdu.
Przewodniczący PZITB kolega Wiktor
Piwkowski złożył podziękowania Organizatorom oraz Prezydium Zjazdu
na ręce przewodniczącego kolegi Janusza Kaweckiego. Kolejne podziękowania
skierował do kolegów, którzy nie będą
kontynuowali działalności we władzach
PZITB w nowej kadencji: Adama Stolarskiego (sekretarza generalnego) oraz
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Zakończenie obrad
XLIII Krajowego
Zjazdu Delegatów
PZITB w Krakowie

Mieczysława Króla (zastępcy sekretarza
generalnego). Na zakończenie stwierdził, że wyjeżdża z Krakowa usatysfakcjonowany, gdyż na Zjeździe czuło się
wielką integrację środowiska.
Przewodniczący Zjazdu kolega Janusz Kawecki podziękował uczestnikom Zjazdu. Nawiązując do wszystkich
wygłoszonych wcześniej podziękowań
i pochwał, przypomniał ku przestrodze
sentencję: Nieszczęsny, kto się zakocha

we własnym obrazie kreślonym przez
opinię publiczną podczas miodowego
miesiąca popularności. Następnie ogłosił XLIII Krajowy Zjazd Delegatów PZITB
za zakończony.
Nastąpiło wyprowadzenie sztandaru
PZITB przez poczet sztandarowy.
XLIII Krajowy Zjazd Delegatów PZITB
w Krakowie i kolejna kadencja władz

Nagrody PZITB
im. prof. Stefana Bryły
i im. prof. Wacława Żenczykowskiego
w 2008 roku
6 czerwca 2008 roku, podczas XLIII
Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB
w Krakowie, wręczono przyznawane
corocznie (ustanowione uchwałą XXII
Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB,
który odbył się 20–22 września 1964 r.
w Zielonej Górze), prestiżowe nagrody
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa:
• im. prof. Stefana Bryły – za osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne
w dziedzinie konstrukcji budowlanych,
• im. prof. Wacława Żenczykowskiego – za osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w dziedzinie budownictwa ogólnego.
W roku 2008 jury pod przewodnictwem prof. dr. inż. Stanisława Kajfasza
nagrody te przyznało:
• dr. hab. inż. Walterowi Wuwerowi,
profesorowi Politechniki Śląskiej –
nagrodę im. prof. Stefana Bryły,
• mgr. inż. Maciejowi Z. Błachowi

z Katowic – nagrodę im. prof. Wacława
Żenczykowskiego.
Niżej przytoczono niektóre dane z biografii i dokonań Laureatów nagród
w 2008 r.
• Walter Wuwer. Urodził się na Ziemi
Cieszyńskiej. Ukończył 7-letnią Państwową Szkołę Muzyczną. Maturę uzy-

statutowych Związku przeszły do historii. Można wyrazić nadzieję, że ten
Zjazd będzie miał istotne znaczenie
w umacnianiu jedności Związku oraz
stanie się ważnym ogniwem w łańcuchu pokoleń tworzących i rozwijających dzieło podjęte blisko 75 lat temu
przez Polski Związek Inżynierów Budowlanych. A celem naszych działań
powinno być służenie środowisku budowlanemu i polskiemu budownictwu,
a więc… czynienie dobra. Oczywiście
będzie to wymagało wysiłku i szanowania w działaniach zasady bezinteresownego służenia dobru wspólnemu.
Wiadomo bowiem, że „bez trudu i ofiary nie ma nic wielkiego ani porządnego
na świecie”. I o tym musimy pamiętać.
Prof. dr hab. inż. JANUSZ KAWECKI
Dr inż. MARIAN PŁACHECKI
Dr inż. STEFAN PYRAK
(wszystkie fotograﬁe wykonał
Piotr Bukowski)

skał w Liceum Ogólnokształcącym
im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie,
a w roku 1966 – dyplom magistra inżyniera na Wydziale Budownictwa
i Architektury Politechniki Śląskiej
w specjalności „konstrukcje budowlane i inżynierskie”. Po studiach został
asystentem, a następnie starszym asystentem oraz wykładowcą na tym Wydziale.
Stopień naukowy doktora nauk
technicznych uzyskał w roku 1983
po obronie pracy pt. „Badania modelowe i analityczne chłodni kominowej
typu cięgnowego”. Wyniki badań zostały przedstawione na konferencji naukowej w Krynicy (1980), opublikowane w „Archiwum Inżynierii Lądowej”

Podczas wręczenia
nagród PZITB
im. prof. S. Bryły i prof.
W. Żenczykowskiego
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Wystąpienie dr. hab. inż. Waltera Wuwera
laureata nagrody im. prof. S. Bryły

(1982), a także zreferowane na VII międzynarodowej konferencji naukowotechnicznej „Konstrukcje metalowe”
w Gdańsku (1984).
W latach 1983–1984 pracował jako inżynier budowy w Kombinacie Budowlanym w Gliwicach. W roku 1986 otrzymał
Złoty Krzyż Zasługi, a w 1989 – indywidualną nagrodę rektora za osiągnięcia
naukowo-dydaktyczne.
W okresie od 1991 do 1996 piastował
różne funkcje organizacyjne na Wydziale; przez dwa lata pełnił obowiązki kierownika Zakładu Konstrukcji
Metalowych, a przez dwie kadencje
− prodziekana ds. studenckich. W tym
okresie otrzymał kilka nagród rektora za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej i organizacyjnej, a w roku 1995
złotą odznakę „Zasłużony dla budownictwa i pmb” Został też uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Politechniki Śląskiej”.
W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zajął się problematyką węzłów
podatnych w prętowych konstrukcjach
cienkościennych z kształtowników giętych na zimno. Zaproponował łączenie
ścianek tych kształtowników za pomocą sworzni jednostronnych, umożliwiające szybkie łączenie kształtowników
o przekrojach otwartych z ekonomicznymi przekrojami zamkniętymi, kwadratowymi i prostokątnymi. Opracował
metodę obliczania połączeń jednociętych jednocześnie ścinanych i zginanych, podając sposoby ustalania ich
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nośności obliczeniowej i granicznej,
a także wyznaczania sztywności nieliniowo zależnej od obciążeń. Podał
wzory opisujące trzy sztywności chwilowe, stanowiące związki interakcyjne
zachodzące w dowolnym połączeniu
pomiędzy siłą osiową, siłą poprzeczną i momentem zginającym. Wyniki
prac doświadczalnych, analitycznych
oraz numerycznych wykorzystał pisząc rozprawę pt. „Podatne połączenia na sworznie jednostronne w prętowych konstrukcjach cienkościennych”,
która była podstawą uzyskania w roku
2006 stopnia naukowego doktora habilitowanego. Za tę pracę otrzymał
w 2007 roku wyróżnienie ministra budownictwa. W tym też roku uzyskał indywidualną nagrodę rektora I stopnia
za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.
Został wyróżniony Medalem Komisji
Edukacji Narodowej.
Jest autorem ponad 60 prac opublikowanych w Polsce (m.in. trzy artykuły w „Archiwum Inżynierii Lądowej” )
i za granicą (Węgry, Słowacja, Portugalia, Holandia, Hongkong). Wygłosił wiele referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Brał udział
w pracach komitetów naukowych konferencji krajowych. Odbył miesięczne
staże naukowo-dydaktyczne w Irlandii
(1993), Danii (1993) i Słowacji (2000).
Spośród ponad 100 prac magisterskich
wykonanych pod jego kierunkiem
osiem zostało nagrodzonych przez
Oddział PZITB w Gliwicach nagrodami
głównie I i II stopnia w konkursie im.
Profesora Stanisława Brzozowskiego.
Jedna praca dyplomowa inżynierska
otrzymała wyróżnienie ministra budownictwa.
Przez ponad 40 lat zatrudnienia na
Uczelni ściśle współpracował z przemysłem. Jest autorem ponad 70. prac naukowo-badawczych, wielu ekspertyz,
opinii naukowo-technicznych dotyczących znaczących budowli przemysłowych oraz 14. projektów konstrukcji
stalowych, które nadzorował podczas
realizacji. Jest rzeczoznawcą budowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Od 2006 roku pełni funkcję
kierownika Zakładu Konstrukcji Metalowych w Katedrze Konstrukcji Budowlanych. Jest od ponad 40 lat członkiem PZITB, a poza tym członkiem Sekcji Konstrukcji Metalowych KILiW PAN

Wrzesień 2008
oraz Komisji Inżynierii Budowlanej Oddziału PAN w Katowicach.
W czerwcu 2008 roku otrzymał nagrodę
im. prof. Stefana Bryły za „konsekwentne łączenie działalności naukowo-badawczej w obszarach nowoczesnych
konstrukcji stalowych z działalnością
inżynierską w charakterze projektowania i ekspertyz”.
• Maciej Z. Błach. Urodził się 17 lutego 1966 roku w Siemianowicach
Śląskich. Ukończył w 1985 r. Liceum
Ogólnokształcące nr 7 w Katowicach,
a w 1990 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w specjalności „konstrukcje budowlane i inżynierskie”.
Po studiach pracował w Holandii,
a w 1991 r. został zatrudniony w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych ABFMosty. W tym przedsiębiorstwie nadzorował m.in. budowę estakady w ciągu
drogi krajowej nr 4 w Opolu, wiaduktów w ciągu autostrady A4 w Rogowie
Opolskim i Katowicach (nad ulicami Pułaskiego i Francuską) oraz wiaduktów
nad ul. Nowowitczaka w Bytomiu.
Od 1998 roku jest prezesem Zarządu
firmy „Mosty Katowice” i jednocześnie
projektantem bądź współprojektantem wielu obiektów inżynierskich oraz
dróg, a m.in. odcinka drogi ekspresowej
S69, Drogowej Trasy Średnicowej w Katowicach, wielofunkcyjnego obiektu
pod nazwą „Kopuła nad Rondem” w Katowicach, drogi ekspresowej S7 na odcinku Skarżysko Kamienna – Występa,
przebudowy ul. Poniatowskiego oraz
węzła drogowego wraz z tunelem
w Lublinie, przebudowy ul. Cieszyńskiej, Piastowskiej i Konopnickiej wraz
z budową skrzyżowania dwupoziomowego w Bielsku-Białej, wiaduktu w ciągu ul. Sucharskiego w Gdańsku nad
torami PKP wraz z przebudową dojazdów, mostu przez rzekę Poprad w Barcicach.
Inżynier Maciej Z. Błach jest autorem
kilkunastu artykułów w prasie naukowo-technicznej oraz referatów na konferencjach. Jest członkiem Związku
Mostowców RP. Firma „Mosty Katowice” pod Jego kierownictwem została
przyjęta w poczet członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Mostów
i Konstrukcji Inżynierskich (IABSE).
S.P.
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Laureat Medalu
im. Profesora Romana Ciesielskiego
w 2008 roku
Wyróżnienie Medalem im. Profesora Romana Ciesielskiego zostało ustanowione uchwałą XL Krajowego Zjazdu
Delegatów Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Gdańsku, podjętą 4 czerwca 2005 roku.
Laureatem Medalu w 2008 roku został
prof. dr inż. Stanisław Kajfasz z Warszawy. To prestiżowe wyróżnienie przyznała 30 czerwca 2008 r. Kapituła Medalu podczas posiedzenia, które odbyło
się w siedzibie Małopolskiego Oddziału
PZITB w Krakowie. W skład tej Kapituły
wchodzą obecnie: Wiktor Piwkowski –
przewodniczący PZITB, prof. Wojciech
Radomski – przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN,
prof. Andrzej Ajdukiewicz – przewodniczący Komitetu Nauki PZITB, Marian
Płachecki – przewodniczący Małopolskiego Oddziału PZITB (pełniący funkcję Wielkiego Mistrza Kapituły) oraz
prof. Tadeusz Tatara – przewodniczący
Komisji Nauki Małopolskiego Oddziału PZITB, a także laureaci medalu nr 1
i nr 2. Medal oznaczony numerem 1
otrzymał w roku 2006 prof. dr hab. inż.
Janusz Kawecki z Politechniki Krakowskiej, uczeń, wieloletni współpracownik
i kontynuator dzieła Profesora Romana
Ciesielskiego, dyrektor Instytutu Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej,
wybitny działacz społeczny, wyróżniony godnością członka honorowego PZITB, członek wielu organizacji naukowych w Polsce i za granicą. Biografia
prof. Janusza Kaweckiego została przedstawiona w nr. 10/2006 „Inżynierii i Budownictwa”.
Medal oznaczony numerem 2 otrzymał
w roku 2007 dr inż. Stefan Pyrak, członek i działacz społeczny Oddziału Gdańskiego oraz Zarządu Głównego PZITB
i innych organizacji, redaktor naczelny
„Inżynierii i Budownictwa”, laureat Medalu im. Profesora Stefana Kaufmana
w 2001 roku, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Biografia
dr. inż. Stefana Pyraka została opublikowana w nr. 11/2007 „Inżynierii i Budownictwa”.

Medal jest przyznawany za wybitne
osiągnięcia twórcze w dziedzinie inżynierii lądowej, połączone z wyróżniającą się działalnością społeczną
na rzecz budowania autorytetu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz wierność ideałom Związku.
Niżej przedstawiono biografię laureata
medalu nr 3, prof. dr. inż. Stanisława
Kajfasza.
Stanisław Kajfasz
urodził się 16 lutego 1925 r. w Krakowie. Studiował
na Wydziale Budownictwa Lądowego (studia ukończył w 1947 r.)
i Wydziale Budownictwa Wodnego
Akademii Górniczej w Krakowie (studia ukończył w 1948 r.).
Stopień naukowy doktora nauk
technicznych w zakresie konstrukcji budowlanych uzyskał w Politechnice Warszawskiej w 1956 r., a tytuł
naukowy profesora nadzwyczajnego
w 1966 r.
Był młodszym asystentem w Akademii Górniczej w Krakowie (1945–
1948), starszym asystentem w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie
(1949–1953), adiunktem w Zakładzie
Budownictwa PAN (1956–1958), docentem w Instytucie Podstawowych
Problemów Techniki PAN (1958–
1966), profesorem i zastępcą dyrektora w tym Instytucie (1967–1992),
podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa (1992–1994).
Działalność zawodowa towarzysząca
pracy naukowej obejmowała funkcję starszego inspektora w Ministerstwie Budownictwa Przemysłowego
(1953–1956), pracę w zespole projektowym i nadzorującym budowę sprężonej płyty dworca podmiejskiego
w Warszawie (1954–1955). Występował jako ekspert w sprawie oceny stanu technicznego hal przemysłowych

„Fasty” (1964) i w Kaliszu (1972), mostów sprężonych w Szczecinie (1958)
i Bydgoszczy (1964–1969), lokomotywowni w Skarżysku (1972). Opracował wytyczne projektowania zabezpieczeń systemu sprężającego
budynku bezpieczeństwa reaktora
energetycznego ( „Energoprojekt” ).
Kierował zespołami opracowującymi
ekspertyzy na temat unowocześnienia budownictwa mieszkaniowego
w Polsce (1974), stanu normalizacji
w budownictwie (1980) oraz oceny
jednostek badawczo-rozwojowych
budownictwa (1988–1989).
Zainteresowania naukowe Profesora
koncentrują się na konstrukcjach z betonu, a ważniejsze osiągnięcia dotyczą: konstrukcji zespolonych (1961–
1964), nowych rodzajów zbrojenia
w postaci włókien szklanych (1958–
1960), zbrojenia doklejanego (1967),
fibrobetonu (1981–1984), trwałości naprężeń i efektów reologicznych
w cięgnach (1957–1966) i w betonie
sprężonym (1966–1984), zabezpieczeń antykorozyjnych cięgien za pomocą zawiesin cementowych, smarów
i wosków (1974–1986), kompozytów
betonowych (1978–1984) oraz niezawodności i eksploatacji obiektów budowlanych (1983–1992).
Jest autorem ponad 160 publikacji,
w tym współautorem dwóch książek.
Prowadził wykłady w Międzynarodowym Centrum Nauk Mechanicznych
w Udine (Włochy, 1978) i na studiach
podyplomowych w Hawanie (Kuba,
1980). Wygłaszał referaty, prowadził
sesje na kilkunastu kongresach i sympozjach.
Profesor S. Kajfasz przewodniczył Radom Naukowym w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN,
w Instytucie Techniki Budowlanej
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i w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Betonów
„Cebet”. Był przewodniczącym Rady
przy ministrze Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (1988–1990)
oraz przy prezesie Polskiego Komitetu Normalizacji Miar i Jakości (1989–
1990), a także członkiem Rady przy
prezesie Polskiego Centrum Badań
i Certyfikacji (1994).
Był również członkiem Prezydium
Rady ds. Mieszkaniowych przy prezesie Rady Ministrów (1988–1989), sekretarzem naukowym (1972–1992)
i wiceprzewodniczącym (1992–1995)
Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej
PAN, sekretarzem Sekcji Budownictwa Komitetu Nagród Państwowych
(1988–1991) oraz przewodniczącym Sekcji Centralnej Komisji Nagród

Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa. Był przez szereg lat
przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego konkursu PZITB „Budowa
Roku” i przewodniczącym Rady Fundacji PZITB Inżynieria i Budownictwo;
obecnie jest wiceprzewodniczącym
tej Rady.
Profesor S. Kajfasz uczestniczył w działalności takich organizacji międzynarodowych, jak RILEM, FIP, ISO. Jest
członkiem Stowarzyszenia Inżynierów
Budownictwa (ICE) (Anglia, od 1994).
Profesor Stanisław Kajfasz jest wieloletnim i aktywnym członkiem
PZITB. Był przewodniczącym Komitetu Nauki PZITB (1972–1984),
przewodniczącym PZITB (1984–
1993), a od 1993 r. przez szereg lat
– wiceprzewodniczącym Zarządu

Laureaci Medalu im. Profesora
Stefana Kaufmana w 2008 roku
Wyróżnienie ogólnopolskie „Medalem
im. Profesora Stefana Kaufmana” zostało ustanowione przez Zarząd Główny
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa 12 grudnia 1995
roku w celu uczczenia pamięci wybitnego inżyniera i uczonego, prof. dr inż.
Stefana Kaufmana (1894–1994), członka honorowego PZITB, doktora honoris causa, nestora polskiego budownictwa. Zgodnie z regulaminem medale
są przyznawane jednorazowo osobom,
które wykazują się:
– cechami charakteru Stefana Kaufmana: patriotyzmem, rzetelnością, pracowitością i odwagą cywilną,

– aktywnością zawodową, a w szczególności: dorobkiem naukowym
w dziedzinie nauk inżynieryjno-budowlanych lub wybitnymi osiągnięciami inżynierskimi; pod uwagę bierze
się również działalność opiniodawczą, recenzyjną lub redakcyjną, a także
działalność społeczną w PZITB.
Medale przyznaje Kapituła, w której
skład wchodzą: przewodniczący Oddziału PZITB w Katowicach, przewodniczący Śląskiej Komisji Nauki PZITB
(jako przewodniczący Kapituły) oraz
laureaci medalu.
Podczas posiedzenia Kapituły, które odbyło się w czerwcu 2008 roku
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Głównego. Krajowy Zjazd Delegatów
PZITB w 1990 r. nadał prof. S. Kajfaszowi godność członka honorowego Stowarzyszenia.
Za działalność zawodową, naukową
i stowarzyszeniową został wyróżniony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1955),
nagrodą zespołową ministra budownictwa (1973), Krzyżem Kawalerskim
(1976) i Oficerskim (1990) Orderu
Odrodzenia Polski, dwukrotnie Złotą
Odznaką Zasłużony dla Budownictwa
i PMB (1974 i 1985), Srebrną i Złotą
Odznaką PZITB, Złotą Odznaką Honorową NOT (1982) oraz odznaką za Zasługi dla Warszawy (1986).
Przez wiele lat współpracował z prof.
Romanem Ciesielskim, będąc jednocześnie w gronie Jego najbliższych
przyjaciół.
S.P.

w Katowicach pod przewodnictwem
dr. inż. Marka Właszczuka, kolejne medale, oznaczone numerami 30 i 31,
otrzymali:
– prof. dr hab. inż. Maria E. Kamińska,
– prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowal.
Przyznane medale zostaną wręczone
we wrześniu 2008 roku podczas uroczystego otwarcia 54. Konferencji Naukowej KILiW PAN i Komitetu Nauki
PZITB w Krynicy.
Zaszczytne, elitarne wyróżnienie Medalem im. Profesora Stefana Kaufmana Laureaci otrzymali w dowód uznania wybitnego dorobku naukowego
i inżynierskiego, zasług w dziedzinie
kształcenia pokoleń inżynierów oraz
wkładu organizacyjnego w działalność PZITB.
S. P.

Z prac Zarządu Głównego PZITB
Zarząd Główny PZITB na posiedzeniu Plenarnym 18.06.08 powołał Prezydium
ZG PZITB w kadencji 2008-2011. W wyniku tajnego głosowania, członkami Prezydium Zarządu Głównego zostali wybrani:
Sekretarz Generalny PZITB – Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa
Z-ca Sekretarza Generalnego PZITB – Stefan Pyrak
Skarbnik Zarządu Głównego – Stefan Czarniecki
Z-ca Skarbnika Zarządu Głównego – Waldemar Szleper
Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego – Zdzisław Binerowski
Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego – Leszek Ganowicz
Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego – Ireneusz Jóźwiak
Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego – Zygmunt Rawicki
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Na tym posiedzeniu przyjęto terminarz posiedzeń Prezydium PZITB i Zarządu Głównego PZITB w II półroczu
2008 r.:
Prezydium
15 lipca
19 sierpnia
21 października
18 listopada

Zarząd Główny
16 września
16 grudnia

