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Spotkanie w sprawie
Jubileuszu 75-lecia PZITB
Spotkanie Komitetu Organizacyjnego 
Jubileuszu 75-lecia PZITB, które od-
było się 10 lutego 2009 roku, miało 
charakter roboczy, informacyjny i ko-
ordynacyjny.
Prowadzący spotkanie Kol. Irene-
usz Jóźwiak przedstawił strukturę 
i skład Komitetu Organizacyjnego 
obchodów Jubileuszu 75-lecia PZITB. 
Do sprawnego koordynowania nad 
pracami przy obchodach Jubileuszu 
75-lecia Związku zostały powołane 
zespoły:
1. Zespół ds. współpracy z Komiteta-
mi Nauki PZITB,
2. Zespół ds. odznaczeń – medal 
okolicznościowy, odznaki honorowe 
PZITB, odznaczenia państwowe,
3. Zespół ds. elementów „przeszło-
ściowych”,
4. Zespół ds. wydawnictw – artykuły, 
komunikaty, informacje,
5. Zespół ds. organizacyjnych obcho-
dów centralnych.
Prezydium ZG PZITB ma także po-
wołać Komitet Honorowy Jubileuszu 
75-lecia PZITB oraz Komitet Historii, 
któremu przewodniczyć będzie Kol. 
Stefan Pyrak.
Przypomnijmy, że działania Jubile-
uszowe rozpoczęły się już w ubie-
głym roku na Konferencji Krynickiej. 
Na uroczystości Jubileuszu 70-lecia 
wydawnictwa „Inżynieria i Budownic-
two” Przewodniczący Wiktor Piwkow-
ski uroczyście otworzył „Rok Jubile-
uszowy”. Końcowym elementem ob-

chodów będzie XLIV Nadzwyczajny 
Krajowy Zjazd Delegatów PZITB, który 
odbędzie się 16–17 października 2009 
roku w Warszawie.
Na spotkaniu delegaci z poszcze-
gólnych Oddziałów, relacjonowali 
stan przygotowań do obchodów Ju-
bileuszu. I tak, reprezentująca woj. 
zachodniopomorskie: O/Szczeciński 
Kol. Teresa Paczkowska stwierdzi-
ła, że po Zjeździe Ogólnopolskim 
w październiku Oddział zorganizuje 
dwudniowe sympozjum pod hasłem 
„Szczecińskie dni budowlane” połą-
czone z balem budowlanych. Wyróż-
nikiem będzie Konferencja Awarie Bu-
dowlane i organizowane co miesiąc 
Czwartki Budowlane, czyli spotkania 
integrujące środowisko.
Przedstawiciel Oddziału w Olsztynie 
Kol. Janusz Stadnik stwierdził, że Od-
dział obchodzi swoje 60-lecie oraz 
30-lecie Koła Seniorów. Obchody pla-
nowane są na 3 czerwca 2009 roku, 
a Walne Zgromadzenie Członków od-
będzie się w gmachu NOT-u.
Przedstawiciel Oddziału Poznańskie-
go Kol. Grzegorz Słowek powiedział, 
że nadzwyczajne zebranie z okazji 
75-lecia odbędzie się w drugim kwar-
tale 2009 roku i będzie miało charak-
ter informacyjno-historyczny.
Przedstawiciel Oddziału w Kaliszu Kol. 
Marian Walczak stwierdził, że obchody 
Jubileuszu, ustalono na 25 września 
2009 roku i będą połączone z Dniem 
Budowlanych.

Delegat Oddziału w Bydgoszczy Kol. 
Andrzej Myśliwiec podał termin ob-
chodów Jubileuszu na 28 września 
2009 roku. Uroczystość będzie rów-
nież połączona z Dniem Budowla-
nych. Spotkanie będzie miało charak-
ter klasyczny (wręczenie odznaczeń, 
nagród, przedstawienie kilku refera-
tów, koncert).
Reprezentująca województwo ma-
zowieckie Kol. Czesława Wolska-Ko-
tańska poinformowała, że w dniu 30 
maja 2009 roku Jubileusz 75-lecia 
obchodzi również Oddział Warszaw-
ski, w związku z tym spotkanie będzie 
miało formę Nadzwyczajnego Zjaz-
du Delegatów, a zaproszeni zostaną 
Seniorzy Oddziału, przedstawiciele 
Marszałka Województwa, Wojewody. 
Wydany zostanie także III tom Kroniki 
Oddziału Warszawskiego oraz biule-
tyn informacyjny.
Kol. Józef Broda z Oddziału w Lublinie 
poinformował, że brane są pod uwa-
gę dwa terminy II lub III kwartał 2009 r. 
Obchody Jubileuszu w Lublinie orga-
nizowane będą wraz z Izbą Inżynie-
rów Budownictwa.
Kol. Tadeusz Nawracaj z Oddziału 
Wrocławskiego powiadomił zebra-
nych, że 4 maja 2009 r. o godz. 1600 

odbędzie się sesja Jubileuszowa po-
święcona historii PZITB, w której będą 
brali udział głównie przedstawiciele 
Oddziałów PZITB Wałbrzyskiego, Le-
gnickiego i Wrocławskiego, natomiast 
6 czerwca br. będą kontynuowane 
obchody Jubileuszu 75-lecia PZITB 
w trakcie Gali, która odbywać się bę-
dzie w Teatrze Polskim.
Reprezentant Oddziału w Kielcach 
Kol. Jerzy Wójcicki stwierdził, że w tym 
roku oprócz Jubileuszu 75-lecia PZITB, 
Oddział obchodzi 60-lecie swojego 
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powstania. Planowany termin uroczy-
stości to 23 maja 2009 r. Ponadto Od-
dział przygotuje monografi ę Oddziału 
Kieleckiego, aby w ten sposób uczcić 
pamięć działaczy.
Oddział Rzeszowski reprezentowa-
ny przez Kol. Adama Reichharta 
na przełomie września i październi-
ka 2009 roku zorganizuje Zjazd Nad-
zwyczajny poświęcony obchodom 
Jubileuszu 75-lecia PZITB i 60-lecia 
Oddziału.
W Opolskim Oddziale jak stwierdził 
Kol. Wiesław Baran przewidywany ter-

min obchodów to pierwsza połowa 
czerwca 2009 r.
Kol. Mieczysław Piotrowski z woje-
wództwa śląskiego (O/Katowice, O/
Bielsko-Biała, O/Częstochowa, O/Gli-
wice) oznajmił, że uroczystość odbę-
dzie się 15 czerwca 2009 r. o godz.1400 
w gmachu Biblioteki Śląskiej. Będzie 
to uroczystość lokalna, związkowa, 
o charakterze historycznym (wystawa 
historyczna, część fi lmowa).
Kol. Janina Boryczko z Oddziału w Kra-
kowie poinformowała, że w ubiegłym 
roku Oddział obchodził 60-lecie po-

wstania, główne uroczystości odby-
ły się w grudniu, była to podstawa 
do rozpoczęcia obchodów Jubileuszu 
75-lecia PZITB. W „Roku Jubileuszo-
wym” Oddział postara się przygoto-
wać spotkanie Członków Oddziału, 
żeby zaakcentować i uczcić obchody 
Jubileuszu.
Harmonogram wszystkich planowa-
nych imprez będzie omawiany 10 mar-
ca 2009 roku, na posiedzeniu Zarządu 
Głównego PZITB.

as

Jubileusz 55-lecia
Częstochowskiego
Oddziału PZITB

Oddział PZITB w Częstochowie został 
powołany 23 marca 1953 roku, a w ubie-
głym roku obchodził jubileusz swojego 
55-lecia. Stanowiło to okazję do prze-
glądu i oceny działalności w minionym 
półwieczu.
Warunkiem powodzenia każdego 
przedsięwzięcia jest ugruntowanie 
w społeczeństwie rzetelnej wiedzy 
na jego temat i właściwe usytuowanie 
w przyjętej hierarchii wartości. Takie za-
sady odnoszą się również do całego ob-
szaru budownictwa, łącznie z jego ludz-
kim zapleczem. Uznanie zawodu inży-
niera budownictwa za zawód zaufania 
publicznego wymaga głębokiej zmiany 
istniejącego w odbiorze społecznym 
i wyobrażeniach gremiów rządzących 
obrazu budownictwa i jego twórców.
W ujęciu historycznym budowniczych 
traktowano jako elitę twórców, oto-
czoną powszechnym szacunkiem i ak-
ceptowanym wysokim statusem mate-
rialnym, adekwatnym do ponoszonej 
odpowiedzialności. Dziś trzeba jednak 
mówić o potrzebie powrotu do tego 
stanu uznania naszego zawodu. Działa-
nia prowadzące do tego celu muszą ob-
jąć zarówno opinię publiczną, jak i sferę 
legislacyjną, ale impulsy muszą wycho-
dzić z „dołów” stowarzyszenia i samo-
rządu. Warto więc przytoczyć wybrane 

informacje dotyczące historii naszego 
Oddziału, aby podjąć próbę oceny, 
czy kroczymy po drodze prowadzącej 
do tego celu.
Około roku 1950 rozpoczęła się w Czę-
stochowie zakrojona na szeroką skalę 
rozbudowa zakładów przemysłowych 
– głównie Huty „Częstochowa”, oraz sa-
mego miasta. W celu realizacji tych za-
dań powołano nowe przedsiębiorstwa 
budowlane, w których zaczęła funkcjo-
nować liczna kadra inżynieryjno-tech-
niczna. Inżynierowie i technicy budow-
lani odczuli potrzebę zrzeszenia się. 
Powołano więc 23 czerwca 1951 roku 
Koło Terenowe PZITB w Częstochowie, 
podlegające organizacyjnie Oddziałowi 
PZITB w Katowicach. Liczba jego człon-
ków szybko zwiększała się, co stanowiło 
przesłankę do podjęcia starań o utwo-
rzenie Oddziału w Częstochowie. Dzięki 
zaangażowaniu działaczy stowarzysze-
nia oraz pomocy Rady Terenowej Fede-
racji Stowarzyszeń Naukowo-Technicz-
nych Naczelnej Organizacji Technicznej 
te starania zostały uwieńczone powo-
łaniem Oddziału PZITB w Częstocho-
wie, co nastąpiło 23 marca 1953 roku. 
Pierwszym przewodniczącym Oddziału 
został kolega Edward Górski. Zarządy 
były wybierane początkowo na okre-
sy roczne (do 1958 r.), później dwulet-

nie (do 1972 r.), a następnie trzyletnie. 
Zgodnie z nowym statutem, zarejestro-
wanym w 2008 r. od roku 2011 kadencje 
będą czteroletnie.
Oddział stał się szeroko znany szcze-
gólnie dzięki organizowaniu krajowych 
konferencji naukowo-technicznych po-
święconych tematyce kosztorysowania, 
ekonomiki i organizacji procesu inwe-
stycyjnego.
W początkowym okresie Oddział skupiał 
311 członków w 9 kołach (stan na rok 
1953). Apogeum wystąpiło w roku 1980, 
kiedy Oddział liczył 884 członków w 25 
kołach zakładowych i terenowych. Bes-
sa w budownictwie stała się jednak 
przyczyną zmniejszenia tej liczby do 59 
(wg stanu z 1993 r.).
Obecnie Oddział liczy 181 członków 
zrzeszonych w trzech kołach: Tereno-
wym, Seniorów oraz Kole Młodych 
– studentów Politechniki Częstochow-
skiej. W ostatnim czasie podjęto starania 
o utworzenie nowego Koła Młodych 
w Lublińcu.
Trzeba podkreślić systematyczny rozwój 
Koła Młodych w Politechnice Często-
chowskiej oraz jego aktywność w pra-
cach stowarzyszeniowych.
Koło Seniorów jest ukierunkowane 
na działalność w organach samorządu 
zawodowego i agendach stowarzy-
szenia. Organizuje wycieczki, odczyty 
i prelekcje na poziomie „uniwersytetu 
trzeciego wieku”, współpracuje ze stu-
dentami działającymi w Kole Młodych, 
przekazując swoje doświadczenia za-
wodowe.
Znaczące formy działalności Oddzia-
łu w minionym półwieczu, to m.in.:
– powołanie w roku 1962 grupy 11 Ze-
społu Rzeczoznawców Budowlanych, 
przekształconej w 1984 r. w Centrum 
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Usług Techniczno-Organizacyjnych Bu-
downictwa CUTOB-PZITB; w ramach 
tego „Centrum” funkcjonował również 
Zespół Projektowania Nadzorów Autor-
skich i Inwestorskich,
– powołanie w 1966 r. Międzynarodo-
wego Klubu Techniki i Racjonalizacji 
Budownictwa, od 1971 roku zarządza-
nego przez Oddział PZITB, a w 1984 r. 
przekształconego w Wojewódzki Klub 
Techniki i Racjonalizacji Budownictwa; 
w pewnym okresie rozwoju w Klubie 
uczestniczyło 31 regionalnych przedsię-
biorstw budownictwa zatrudniających 
14 tys. Pracowników,
– powołanie w 1984 roku, decyzją Rady 
Wojewódzkiej NOT, Międzystowarzy-
szeniowego Zespółu ds. Budownictwa, 
przekształconego następnie w Komitet 
Naukowo-Techniczny NOT ds. Budow-
nictwa; wiodącą rolę wśród przedsta-
wicieli innych branż pełnili inżynierowie 
budownictwa; Komitet pełnił funkcję 
doradczą i opiniującą dla organów ad-
ministracji państwowej i samorządowej, 
a także koordynował regionalną polity-

kę techniczno-technologiczną budow-
nictwa, doprowadzając do bezinwesty-
cyjnego zwiększenia mocy wykonaw-
czych miejscowych przedsiębiorstw 
budowlanych i wytwórni materiałów 
budowlanych,
– zorganizowanie i prowadzenie kon-
kursu na „najlepszy obiekt budow-
nictwa ogólnego w województwie 
częstochowskim”; pierwsza edycja kon-
kursu miała miejsce w 1993 r., a ostatnia 
w 1998 r. (ze względu na likwidację wo-
jewództwa),
– udzielanie rekomendacji przedsię-
biorstwom stającym do przetargu w „za-
mówieniach publicznych”; tę działalność 
rozpoczęto w 1994 r., powołując w tym 
celu wydzielony Zespół Kwalifi kacyjny,
– uczestnictwo we współdziałaniu Za-
rządów Oddziałów Polski Południowej 
w ramach prac Rady Konsultacyjnej 
Prezesów; prace Rady dotyczyły m in. 
ujednolicenia procedur nadawania 
rekomendacji, „nostryfi kacji” tytułów 
rzeczoznawcy PZITB, zasad współdzia-

łania samorządu zawodowego i PZITB, 
obrony przed marginalizacją społeczno-
zawodową stowarzyszeń i ich seniorów, 
obrony „praw nabytych” techników i in-
żynierów,
– zorganizowanie XXXIX Krajowego 
Zjazdu Delegatów w Częstochowie, któ-
ry odbył się 6−9 czerwca 2002 r.,
– aktywny udział w organizowaniu 
i pracach Śląskiej Okręgowej Izby In-
żynierów Budownictwa; współpraca 
z samorządem wpływa na intensyfi ka-
cję i skuteczność działań statutowych 
stowarzyszenia; na podstawie porozu-
mień zawartych z „Izbą”, Oddział pro-
wadzi szeroką działalność szkolenio-
wą (seminaria i kursy) na rzecz całego 
środowiska „budowlanych” w regionie; 
ośmiu przedstawicieli Oddziału społecz-
nie pełni w samorządzie i jego organach 
odpowiedzialne funkcje członków Rady, 
Komisji, Sądu Dyscyplinarnego i Rzecz-
ników Odpowiedzialności Zawodowej,
– reaktywowanie organizowania kon-
ferencji naukowych, czego efektem 

55-lecie Oddziału PZITB w Częstochowie – 28 listopada 2008 r . – gala – wręczenie 
odznaczeń i wyróżnień – od lewej: Waldemar Szleper -Przewodniczący Oddziału, 
Aleksander Stępień – Z-ca Przewodniczącego Oddziału, Adam Chmura – Z-ca 
Przewodniczącego Oddziału , Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa – Sekretarz Ge-
neralny PZITB, Anna Głąb – Sekretarz Oddziału , Małgorzata Nawrocka – Tazbir 
– Skarbnik Oddziału , Sebastian Moskwa -Członek Zarządu Koła Młodych.

Walne Zgromadzenie Delegatów – 1987 r., od lewej: w pierwszym rzędzie – 
Stanisław Szuladziński, Wacław Konopka, Aleksander Stępień, Alicja Szlęg, 
Andrzej Rudzki, Danuta Kopica, wybrany Przewodniczący ZO Jan Kulik, w dru-
gim rzędzie – Leszek Masłoń, Stanisław Mucha, ustępujący Przewodniczący ZO 
Zbigniew Sobczyk, Janusz Stępień, Józef Pałeszniak, Adam Chmura.

XXXIX Krajowy Zjazd Delegatów PZITB w Częstochowie – 7–9.06.2002 r., wrę-
czenie Nagrody im. Prof. Aleksandra Dyżewskiego, od lewej na pierwszym 
planie: laureat nagrody Adam Chmura, ustępujący Przewodniczący PZITB 
prof. Stanisław Kuś, prof. Zygmunt Biernacki.

Obchody 50-lecia FSNT NOT w Częstochowie – listopad 1999 r., członkowie 
Oddziału uhonorowani wpisaniem do „Księgi Zasłużonych Działaczy NOT” 
w Częstochowie, od lewej: trzeci Waldemar Szleper, czwarty Leszek Masłoń, 
piąty Stanisław Szuladziński.
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O działalności Oddziału 
PZITB w Katowicach

Z okazji jubileuszu 75-lecia Polskiego 
Związku Inżynierów i Techników Bu-
downictwa podajemy niektóre fakty 
historyczne i dokonania Oddziału Ka-
towickiego PZITB w latach 1935- 2008. 
Pełne informacje są zawarte w specjal-
nych „Kronikach” opisujących działal-
ność naszego Związku na Śląsku.
Oddział nasz powstał w maju 1935 r., 
a jego przewodniczącym – organiza-
torem był niedościgniony wzór szla-
chetności i patriotyzmu prof. dr inż. 

Stefan Kaufman – współorganizator 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 
członek honorowy PZITB.
Związek nasz realizuje zadania statu-
towe, współdziała na zasadzie part-
nerstwa z innymi stowarzyszeniami 
naukowo-technicznymi, uczelniami, 
szkołami, urzędami i innymi jednost-
kami. W ostatnich latach warta szcze-
gólnego podkreślenia jest współpraca 
z utworzoną w 2002 roku Śląską Okrę-
gową Izbą Inżynierów Budownictwa, 

powstałą głównej mierze przy udzia-
le członków naszego Związku. Prze-
kazujemy podziękowania wszystkim 
ofi arnym członkom naszego Związku, 
a szczególnie seniorom oraz współ-
pracującym z nami urzędom, instytu-
cjom, przedsiębiorstwom, uczelniom, 
średnim szkołom budowlanym oraz 
stowarzyszeniom naukowo-technicz-
nym oraz samorządowi zawodowemu 
za twórczą i życzliwą współpracę.

Z historii Oddziału
Działalność stowarzyszeniowa w na -
s zym Oddziale ma swój początek 
w maju 1935 r., kiedy to z inicjatywy dr. 
inż. Stefana Kaufmana został założony, 
jako jeden z pierwszych w Polskim 
Związku Inżynierów Budowlanych, 
Oddział Terenowy – Zarząd w Kato-

Wycieczka Oddziału PZITB do Wrocławia – 30.08 – 01.09.2007 r. XLIII Krajowy Zjazd PZITB w Krakowie – 5–6.06.2008r nasi delegaci od lewej: 
Waldemar Szleper, Łukasz Modelski, Marian Persona.

jest od 2006 r. ogólnopolska konferen-
cja na temat „Geosyntetyki i tworzywa 
sztuczne w geotechnice i budownictwie 
inżynieryjnym” oraz konferencja doty-
cząca „Rewitalizacji obszarów poprze-
mysłowych”.
Obchody 55-lecia Oddziału rozpoczęto 
26.03.2008 r. na Walnym Zgromadzenia 
Sprawozdawczo-Wyborczym Delega-
tów Oddziału PZITB w Częstochowie. 
Podsumowanie obchodów oraz wrę-
czenie odznaczeń i wyróżnień członkom 
Oddziału odbyło się w dniu 28 listopada 
2008 r. podczas gali połączonej z obcho-
dami podsumowania 43. Dni Techniki 
Regionu Częstochowskiego.
Zakończenie i podsumowanie „roku” ob-
chodów jubileuszu nastąpiło 10 grudnia 
2008 r. na tradycyjnym świąteczno-no-
worocznym rozszerzonym posiedzeniu 
Zarządu Oddziału z udziałem aktyw-
nych działaczy stowarzyszenia, władz 
miejskich i powiatu oraz przedstawi-

cieli Politechniki 
Częstochowskiej, 
Śląskiej Okręgo-
wej Izby Inżynie-
rów Budownictwa 
w Katowicach i in-
nych stowarzyszeń 
naukowo-technicz-
nych.
Uwieńczeniem ob-
chodów 55-lecia 
było wydanie mo-
nografi i Oddziału 
PZITB w Często-
chowie, w której za-
mieszczono szcze-
gółowe informacje 
o pracy stowarzy-
szeniowej Oddziału, rys historyczny, 
dane dotyczące władz Oddziału, Komisji 
Problemowych, stanu organizacyjnego, 
delegatów Oddziału na Krajowe Zjazdy 
PZITB, odznaczonych członków Oddzia-

łu oraz działalności Kół: Terenowego, 
Młodych, Seniorów. Zamieszczono też 
liczne fotografi e dokumentujące dzia-
łalność Oddziału.

Waldemar Szleper

Wycieczka Koła Młodych PZITB na budowę wiaduktu przy ul. Jagielońskiej 
w Częstochowie – 12.04.2006 r. Od lewej: Kamil Pluta, Alicja Filip, Marek Poli-
ciński, Krzysztof Kasprzyk, Adrian Mesjasz, Piotr Ciura, Artur Dobrowolski, Ra-
fał Michalski, Paweł Orzeł, Sylwia Nojek, Sebastian Grabowski, Dominik Góra, 
Piotr Majchrzak, Małgorzata Gaudzińska, Robert Domański, Łukasz Modelski.
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wicach. Perwszym prezesem Zarzą-
du wybrano inicjatora i organizatora 
Oddziału, dr. inż. Stefana Kaufmana. 
Później kolejno funkcje prezesów 
(do 1939 r.) pełnili koledzy Konstanty 
Wolniewicz oraz Józef Ćwiżewicz. Po za-
kończeniu II wojny światowej w odro-
dzonym Polskim Związku Inżynierów 
Budowlanych (w latach 1945–1948) 
prezesami Oddziału byli kolejno kole-
dzy K. Wolniewicz oraz W. Geisler
Po utworzeniu Polskiego Związku In-
żynierów i Techników Budownictwa 
(na Zjeździe Organizacyjnym w War-
szawie 15 czerwca 1948 r.) funkcje 
prezesów pełnili koledzy K. Wolnie-
wicz (1948–1949), W. Głowa, St. Bęć, 
W. Migocki, Z. Podolski (8 kadencji 
w latach 1949–1957), W. Świądrowski 
(4 kadencje), St. Trzcionka (1 kaden-
cję), W. Geisler (3), M. Johann (3), M. 
Piotrowski (3), W. Pakiet (1) i A. Nowak 
(6 kadencji; wybrany w 2008 r. na ko-
lejną kadencję).
Godnością członka honorowego 
PZITB z Katowickiego Oddziału zo-
stali uhonorowani koledzy: Stefan 
Kaufman, Konstanty Wolniewicz, Mie-
czysław Johann, Witold Świądrowski, 
Mieczysław Piotrowski.
W latach 1952–1953 z Oddziału w Kato-
wicach wyodrębniono 3 samodzielne 
Oddziały: w Bielsku-Białej (w kadencji 

1954–1955 przewodniczący Zygmunt 
Budnicki), Częstochowie (w kadencji 
1953–1954 przewodniczący Edward 
Górski) oraz w Gliwicach (w kadencji 
1953–1956 przewodniczący Bronisław 
Pupiec).
Śląskie Oddziały PZITB przez cały czas 
swojej działalności wzorowo współ-
działają ze sobą w realizacji statuto-
wych zadań. Cztery z tych Oddziałów 
aktywnie uczestniczą w powstałym 

w 1981 r. Klubie Prezesów Polski Połu-
dniowej i współpracują z Oddziałami 
w Krakowie, Rzeszowie, Kielcach, Opo-
lu i Wrocławiu.
Porozumienie o współpracy i wza-
jemnej pomocy Zarządów Oddziałów 
na terenie województwa śląskiego 
zostało zawarte 12 stycznia 2000 r. Do-
tyczy ono Oddziałów w Bielsku-Białej, 
Częstochowie, Gliwicach i Katowicach. 
Oddziały te – zgodnie z tym porozu-
mieniem – zachowały pełną nieza-
leżność i samodzielność. Powołano 
przy tym „koordynatora wojewódz-
kiego”, którą to funkcję przypisano 
przewodniczącemu Oddziału w Kato-
wicach.
Struktura ta spełnia przypisane jej za-
dania.

Działalność Koła Seniorów
Koło Seniorów skupia obecnie 40 
członków. Jego działalność odgrywa 
szczególną rolę w społecznej działal-
ności Oddziału. Przedstawiciele Koła 
współdziałają z innymi Zarządami Kół 
działającymi w Oddziale. Są też człon-
kami Prezydium Głównej Komisji Se-
niorów w Zarządzie Głównym. Mają 
swoją reprezentację w Głównej Komi-
sji Seniorów i Historii Ruchu Stowarzy-
szeniowego FSNT NOT w Warszawie. 
Są gronem pełniącym rolę sumienia 

środowiska skupio-
nego w Oddziale, 
otaczanym jedno-
cześnie życzliwo-
ścią i troską.
W Kole Seniorów 
działali m.in. ko-
ledzy Stefan Kauf-
man, Konstanty 
Wolniewicz, Wła-
dysław Geisler, Sta-
nisław Trzcionka, 
Mieczysław Johann, 
Jan Bukowski i wie-
lu innych zasłużo-

nych działaczy naszego Związku.
Dalej służą związkowi radą i pomo-
cą, a także swoim wielkim autoryte-
tem m.in. koleżanki i koledzy Witold 
Świądrowski, Mieczysław Piotrowski, 
Winicjusz Krotla, Krystyna Ogaza-Ba-
sińska, Stanisław Szypuła, Antoni Galat, 
Jan Witkowski, Irena Grajek, Jerzy Jano-
wiec, Kazimierz Kniażycki, Zo� a Miro-
nowicz, Władysław Pakiet, Anna Sche-

wior, Eugeniusz Kapuściński, Stanisław 
Krzyżaniak, Tadeusz Mikulik i inni.

Stan organizacyjny Oddziału
Oddział prowadzi działalność statuto-
wą i gospodarczą.
Działalność statutową prowadzi Za-
rząd Oddziału, liczący obecnie 20 
osób, w tym 6 prezesów Kół Zakłado-
wych, Komisja Rewizyjna (3 osoby), 
Sąd Koleżeński (3 osoby) oraz Komisje 
i Zespoły.
Działalność gospodarcza obejmu-
je problematykę doskonalenia kadr 
kierowniczych oraz rzeczoznawstwa 
(w ramach CUTOB, funkcjonującego 
od 1980 r.).
Zarządu Oddziału w kadencji 2008–
2011 swoje zasadnicze działania sku-
pia na realizacji przyjętego przez Za-
rząd Główny programu, wynikającego 
z dokumentów XLIII Krajowego Zjazdu 
Delegatów PZITB w Krakowie. Zarząd 
Oddziału w Katowicach zapropono-
wał swoją współpracę z Zarządem 
Głównym w zakresie następujących 
tematów programu składającego się 
z 12 punktów: 1 – Podnoszenie roli 
technika budownictwa przez reformę 
średniego szkolnictwa zawodowego 
oraz przywrócenie technikom możli-
wości uzyskiwania uprawnień budow-
lanych w ograniczonym zakresie, 4 
– Doradztwo wspierające przewodni-
czącego PZITB, 10 – Reforma struktury 
organizacyjnej PZITB, 11 – Zacieśnie-
nie współpracy z organizacjami inży-
nierskimi, w tym szczególnie z Polską 
Izbą Inżynierów Budownictwa.

Co w przyszłości?
W zmieniających się warunkach in-
westowania oraz budownictwa nasze 
Stowarzyszenie przetrwa i może się 
rozwijać, jeśli wykaże swoją użytecz-
ność w zakresie:
– promowania i wdrożenia osiągnięć 
nauki, techniki i technologii w prakty-
ce budowlanej,
– szkolenia i doskonalenia ustawicz-
nego osób sprawujących samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie 
w zakresie nowoczesnych technik i or-
ganizacji procesu budowlanego,
– tworzenia warunków rozwoju za-
wodowego młodych inżynierów, po-
czynając od studiów wyższych, uzy-
skania uprawnień i doświadczenia 



Informator Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa  Marzec 2009

6

Inauguracja obchodów 
jubileuszu 60-lecia
Wrocławskiego
Oddziału PZITB

Dnia 15 grudnia 2008 roku odbyło się 
uroczyste, rozszerzone posiedzenie 
Zarządu Wrocławskiego Oddziału Pol-
skiego Związku Inżynierów i Techni-
ków Budownictwa.
Posiedzenie zainaugurowało obchody 
jubileuszu Oddziału, które będą prze-
biegać pod hasłem: „60 LAT MINĘŁO”. 
Zarząd Wrocławskiego Oddziału PZITB 
przyjął, że 2009 rok będzie rokiem ob-
chodów Jubileuszu 60-lecia Wrocław-
skiego Oddziału PZITB i Jubileuszu 
75-lecia PZITB. Obu Jubileuszom zo-
stanie nadana szczególna ranga, przez 
organizację okolicznościowych spo-
tkań, z udziałem lokalnych władz, dy-
rektorów branżowych przedsiębiorstw 
z terenu Dolnego Śląska, a przede 
wszystkim naszych Seniorów, którzy 
tworzyli tę organizację.

Głównym przedsięwzięciem obcho-
dów będzie uroczysta, okolicznościo-
wa Sesja, zaplanowana na miesiąc 
czerwiec bieżącego roku.

W posiedzeniu, wspólnie z członkami 
Stowarzyszenia, udział wzięli przed-
stawiciele Zarządu Głównego PZITB, 
FSNT NOT, DOIIB, dyrektorzy i prezesi 
wiodących fi rm wrocławskich.

Zarząd Główny PZITB reprezentowali: 
prof. dr inż. Stanisław Kajfasz – Czło-
nek Honorowy PZITB oraz Ireneusz 
Jóźwiak – V-ce Przewodniczący Zarzą-
du Głównego PZITB.
Wrocławską Radę Federacji Stowarzy-
szeń Naukowo-Technicznych NOT re-
prezentował Prezes Zarządu – dr hab. 
inż. Czesław Szczegielniak.
Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynie-
rów Budowlanych reprezentował Za-
stępca Przewodniczącego Rady DOIIB 
– mgr inż. Kazimierz Haznar.

inżynierskiego w ramach zarówno 
studiów, jak i uczestnictwa w życiu 
stowarzyszeniowym i samorządzie za-
wodowym,
– aranżowania współpracy z partner-
skimi stowarzyszeniami w kraju oraz 
ewentualnie z z krajów sąsiednich,
– wypracowania zasad naboru, na-
uki i praktyk w przywróconym do po-
przedniego stanu szkolnictwie śred-
nim (technicy budowlani),
–  „zwarcia szeregów” Stowarzyszenia 
przez „pracę organiczną” nad poprawą 

etyki i odpowiedzialności zawodowej, 
a także upodmiotowienie członków 
Związku w zakresie praw ale i obo-
wiązków,
– uatrakcyjnienia pracy w organiza-
cjach stowarzyszeniowych przez orga-
nizowanie odczytów, wycieczek tech-
niczno-naukowych, pokazów nowości 
technicznych, udział w konferencjach,
– rozszerzenia udziału w pracach 
miejscowych organów administra-
cji państwowej i samorządu teryto-
rialnego przez m.in. przedstawianie 

i promowanie ciekawszych efektów 
naszych działań i publikowanie ich 
w środkach przekazu,
– opieki nad seniorami Stowarzyszenia 
i udzielenie wsparcia członkom wyma-
gającym pomocy.
Słowa Stanisława Staszica „Być Na-
rodowi użytecznym …” były zawsze 
nadrzędnym przesłaniem dla kadry 
inżynieryjno-technicznej Śląska i Za-
głębia. I niech tak pozostanie.

Mieczysław Piotrowski
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Profesor Stanisław Kuś
honorowym obywatelem 
miasta Rzeszowa

4 listopada 2008 r., podczas uro-
czystej sesji Rady Miasta Rzeszowa, 
prof. dr hab. inż. Stanisław Kuś, Rze-
szowianin, wieloletni rektor Politech-
niki Rzeszowskiej, przewodniczący 
PZITB w kadencji 1999–2002, członek 
honorowy PZITB, redaktor działowy 
„Inżynierii i Budownictwa” (od 1963 r.), 
wybitny projektant i rzeczoznawca bu-
dowlany, otrzymał tytuł „Honorowego 
Obywatela Miasta Rzeszowa”.
Tradycja nadawania tytułu honorowe-
go obywatela Rzeszowa sięga połowy 
XIX wieku, gdy miasto należało jeszcze 
do zaboru austriackiego. Przyznawano 
je osobom, które swoją działalnością 
zawodową i społeczną przyczyniły się 
do rozwoju regionu i poszerzania au-

tonomii Galicji. Po odzyskaniu niepod-
ległości nadal nadawano to zaszczyt-
ne wyróżnienie. Po II wojnie światowej 
dopiero w 1994 roku przywrócono tra-
dycję nadawania tytułu „Honorowego 
Obywatela Miasta Rzeszowa”.
Z informacji podawanej przez Urząd 
Miasta wynika, że w gronie osób, 
które otrzymały ten zaszczytny tytuł 
są m.in.: marszałek Józef Piłsudski, 
gen. Edward Rydz-Śmigły, gen. Stani-
sław Maczek, arcybiskup Ignacy To-
karczuk, Józef Szajna, Wojciech Kilar, 
papież Jan Paweł II – Karol Wojtyła, 
prezydent RP Ryszard Kaczorowski.
Dziękując za wyróżnienie, Profesor S. 
Kuś powiedział m.in.:

Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Panie 
Przewodniczący, Szanowni Państwo!
Muszę wyznać, że przyznane wyróżnie-
nie jest dla mnie czymś ważnym i wzru-
szającym. Ważnym nie tylko dlatego, 
że jest w ogóle wyróżnieniem, uhono-
rowaniem, jakie dziś przy różnych oka-
zjach chętnie przyznają różne władze, 
ale jest dlatego, że dotyka bardzo osobi-
stej, delikatnej i subiektywnej strefy ży-
cia człowieka, a mianowicie jego relacji 
do społeczeństwa, do środowiska z któ-
rego pochodzi i do ziemi, z której wyrósł. 
Wyznaję otwarcie pogląd, że we współ-
czesnym globalizmie, w pięknej ten-
dencji do ogólnego uznania człowieka 
jako naczelnej wartości, każdy z nas 
ma swoje miejsce, z którym powinien się 
identy� kować, i o którego dobro, rozwój 
i dobre imię ma obowiązek dbać …
Niewymiernym czynnikiem siły i po-
czucia narodowej wspólnoty jest suma 
indywidualnych przeżyć związanych 
z miejscem urodzenia, przyjaciółmi, 
wspólną tradycją, krajobrazem i wzru-
szeniami dzieciństwa. Dla mnie to wy-
sokie topole nad Wisłokiem, głębia rze-
ki przy ujściu Strugu, to rozmowy z ojcem, 

Z inauguracyjnym jubileuszowym 
referatem wystąpił Przewodniczący 
Wrocławskiego Oddziału PZITB kol. 
Tadeusz Nawracaj.
Przedstawił on rys historyczny Pol-
skiego Związku Inżynierów i Techni-
ków Budownictwa, a na tym tle histo-
rię powstania i działalności naszego 
Oddziału. Treść całego wystąpienia 
opublikowana została w drugim nu-
merze naszego Biuletynu z grudnia 
2008 roku.
Jak na inaugurację przystało, były 
również wyróżnienia. Otrzymali je:

– Złotą Odznakę PZITB – kol. Jan STĘ-
PIEŃ;
– Złotą Odznakę NOT – kol. prof. Ce-
zary MADRYAS;
– Medale 60 – lecia Wrocławskiej Ra-
dy Federacji Stowarzyszeń Naukowo 
– Technicznych NOT: kol. Zdzisław 
BODARSKI, kol. prof. Otton DĄ-
BROWSKI, kol. Alicja DUDZIK, kol. 
Kazimierz HAZNAR, kol. Jerzy LEO 
JANKIEWICZ, kol. prof. Tadeusz KO-
LENDOWICZ, kol. Wiesław MAZUR, 
kol. Andrzej MOCZKO.
Posiedzenie odbywało się w okresie 
przedświątecznym, stąd też miało 
ono swój szczególny klimat i atmosfe-
rę. Bożonarodzeniowy charakter uro-
czystości nadał zaproszony na spo-
tkanie Proboszcz Bazyliki Mniejszej 
pw. Św. Elżbiety we Wrocławiu ksiądz 
prałat płk January Wątroba. Kościół 
garnizonowy pw. Św. Elżbiety, papie-
ską Bazyliką Mniejszą został ustano-
wiony Decyzją Ojca Świętego Jana 
Pawła II z dnia 31 maja 2003 roku. 
Jest to jedyna w Europie Bazylika bę-
dąca kościołem garnizonowym.
Uczestnicy spotkania otrzymali ko-

lejny, drugi numer biuletynu infor-
macyjnego Oddziału w kadencji 
2008–2011 i kalendarz PZITB na 2009 
rok, sponsorowany przez Wrocław-
skie Biuro Inwestorskie Wrocławskie-
go Oddziału PZITB.

Sekretarz OW PZITB Jerzy Gałązka



Informator Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa  Marzec 2009

8

dziadkami; skąd jesteśmy, okruchy pamię-
ci i sensu istnienia. A ponieważ każdy z nas 
ma za sobą taką „małą ojczyznę”, to ich 
suma wchodzi do pojęcia i tożsamości 
narodu ...
To radość tworzyć nowe oryginalne kon-
strukcje. A przecież to wspomnienie, to nic 
innego, tylko ilustracja do pięknego rzym-
skiego powiedzenia „Ubi patria-ibi bene” 
– tam gdzie Ojczyzna, tam jest dobrze.
Podając informację o zaszczytnym 
wyróżnieniu Profesora, warto przypo-
mnieć niektóre dane z Jego biografi i. 
Sylwetka Profesora oraz jego dokonania 
zostały przedstawione m.in. na łamach 
„Inżynierii i Budownictwa” w zeszytach 
2/1995 i 9/2000.
Stanisław Kuś urodził się 1 lutego 1925 r. 
w Rzeszowie. W okresie okupacji ukoń-
czył szkołę rzemieślniczą. Naukę kon-
tynuował na tajnych kompletach, pra-
cując także w zakładach lotniczych. Był 
żołnierzem Armii Krajowej. Egzamin 
maturalny zdał w 1945 r. w Liceum Ma-
tematyczno-Fizycznym w Rzeszowie.
W 1951 roku ukończył studia na Wydzia-
le Inżynierii Budowlanej Politechniki 
Warszawskiej.
W roku 1957 obronił pracę doktorską 
pt. „Konstrukcje sprężone kołowo-sy-
metryczne”, a w roku 1969 uzyskał sto-
pień naukowy doktora habilitowanego 
za pracę pt. „Sploty jako zbrojenie sprę-
żające w konstrukcjach strunobetono-
wych”. Z pracą dydaktyczną łączył pracę 
projektową w Biurze Studiów i Projektów 
Typowych Budownictwa Przemysłowe- Podczas uroczystości nadania tytułu hono-

rowego obywatela miasta Rzeszowa

go „Bistyp”. Do 1966 roku pra-
cował w Katedrze Technologii 
Prefabrykatów i Betonu Sprężo-
nego Politechniki Warszawskiej. 
Po mianowaniu na stanowisko 
docenta, pracował w Instytu-
cie Techniki Budowlanej jako 

zastępca dyrektora ds. naukowo-tech-
nicznych. W 1972 roku wrócił do „Bisty-
p-u” na stanowisko kierownika Zakładu 
Nowych Konstrukcji.
W 1974 roku uzyskał tytuł naukowy 
profesora nadzwyczajnego, a w 1990 – 
profesora zwyczajnego. Od 1976 roku 
pracuje w Politechnice Rzeszowskiej. 
W latach 1976–1995 kierował Katedrą 
Konstrukcji Budowlanych. Przez dzie-
więć lat pełnił funkcję rektora Politech-
niki Rzeszowskiej (w latach 1987–1993 
i 1996–1999).
W 1999 roku na Krajowym Zjeździe De-
legatów PZITB w Rzeszowie prof. S. Kuś 
został wybrany na kadencję 1999–2002 
przewodniczącym Polskiego Związku 
Inżynierów i Techników Budownictwa.
Profesor Stanisław Kuś ma w swoim do-
robku wiele znaczących projektów i re-

alizacji obiektów budowlanych. Wśród 
nich współautorstwo projektów takich 
obiektów, jak sztuczne lodowisko „Tor-
war”, ośrodek przygotowań olimpijskich 
AWF w Warszawie, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Rzeszowie, Aleppo 
Sport City w Syrii, hala sportowa „Olivia” 
w Gdańsku hala widowisko-sportowa 
„Spodek” w Katowicach, a także hale 
z przekryciami o konstrukcji struno- i ka-
blobetonowej, mosty żelbetowe i wiele 
innych.
Za wybitne osiągnięcia twórcze dzia-
łalności inżynieryjnej, badawczej, dy-
daktycznej i organizacyjnej otrzymał 
kilkadziesiąt nagród, odznaczeń resor-
towych, regionalnych i państwowych, 
w tym Krzyżem Kawalerskim i Ofi cer-
skim Orderu Odrodzenia Polski.
 
Serdecznie gratulujemy
Kolegium Redakcyjne „Inżynierii i Bu-
downictwa”
oraz Koleżanki i Koledzy z PZITB


