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To już 85 lat!

Ignacy Chabielski Izydor Luft Wojsław Bielicki Stefan Pyrak
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Barbara 
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Agnieszka
Stachecka-Rodziewicz

W 2014 roku mija 85 lat od wydania 
pierwszego numeru „Przeglądu Bu-
dowlanego”, który ukazał się w lutym 
1929 roku. Inicjatorem i wydawcą cza-
sopisma było Stowarzyszenie Zawo-
dowe Przemysłowców Budowlanych, 
które w ten sposób dało początek pol-
skiej prasie budowlanej. Pierwszym re-
daktorem naczelnym od 1929 do 1934 
roku był Ignacy Chabielski. Pierwszy 
Komitet Redakcyjny tworzyli: inżynier 
Ignacy Chabielski – redaktor naczel-
ny czasopisma (prezes zrzeszeń bu-
downiczych i stowarzyszeń zawodo-
wych przemysłowców budowlanych 
RP, mecenas), Henryk Martens (współ-
właściciel firmy budowlanej Martens 
i Daab), Stanisław Skrzywan – sekre-
tarz redakcji (wybitny teoretyk rachun-
kowości) i Andrzej Wierzbicki (polski 
działacz gospodarczy, minister prze-
mysłu i handlu). Rok później do Komi-
tetu Redakcyjnego dołączyli: inżynier 
Józef Zaleski – redaktor techniczny, in-
żynier Aleksander Dyżewski, profesor 
Wacław Paszkowski, profesor Stani-
sław Pronaszko, inżynier Mieczysław 
Kieresant-Wiśniewski.

Przez te 85 lat rola czasopisma w popu-
laryzowaniu wiedzy i osiągnięć w dzie-
dzinie techniki, technologii, organiza-
cji i mechanizacji budownictwa była 
i jest nieoceniona. Od chwili powsta-
nia „Przegląd Budowlany” służył i służy 
nadal środowisku inwestorów, projek-
tantów i wykonawców budowlanych. 
Jego 85-letnia historia toczyła się rów-
nolegle z rozwojem myśli technicznej 
w budownictwie, a także z historią kraju. 
Podejmowana problematyka sprawia-
ła, że czasopismo było nie tylko świad-
kiem, ale tę historię i rozwój współ-
tworzyło. W okresie przedwojennym 

najwybitniejszymi twórcami miesięcz-
nika byli: mgr Ignacy Chabielski oraz 
inż. Izydor Luft, znany szerokiemu gro-
nu inżynierów również w okresie powo-
jennym jako autor publikacji, a przede 
wszystkim jako redaktor Kalendarza 
Przeglądu Budowlanego. Na łamach 
miesięcznika swoje artykuły publiko-
wali: prof. Wacław Paszkowski, inż. 
Aleksander Dyżewski, Stanisław Skrzy-
wan, inż. Feliks Oppman, prof. Ste-
fan Bryła, inż. Franciszek Rostkowski, 
dr Jan Zawadzki. W roku 1939 na ła-
mach „Przeglądu Budowlanego” pu-
blikowali m.in.: Wacław Żenczykow-
ski, Czesław Kłoś, Roman Piotrkowski, 
Ludomir Suwalski i Kazimierz Biesie-
kierski. Ostatni numer „Przeglądu Bu-
dowlanego” wydanego przed wybu-
chem II wojny światowej datowany jest 
na sierpień 1939 roku. W czasie oku-
pacji „Przegląd Budowlany” poniósł 
wielkie straty. W działaniach wojen-
nych oraz w obozach i łagrach zginę-
ło wielu członków i działaczy, wśród 
nich: Piotr Drzewiecki, Izydor Luft, Jó-
zef Makowski, Gustaw Martens, Sta-
nisław Pronaszko, Leszek Raczyński, 
Stefan Bryła, Aleksander Bojemski, Ma-
rian Lalewicz i wielu innych. Pierwszy 
powojenny numer ukazał się już 25 li-
stopada 1945 roku. Czytamy w nim: 
„Pragniemy we wspólnym dziele od-
budowy Kraju wytężyć wszystkie swe 
siły, oddać realizacji tego dzieła nasze 
umiejętności, fachowość i doświad-
czenie”. Kolejne strony tego numeru 
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to smutny bilans wojny, próba pod-
sumowania wojennych zniszczeń, ale 
także sformułowanie zadań dla inży-
niera budowlanego przy odbudowie 
kraju, nowe projekty norm budowla-
nych oraz nowatorskie pomysły i roz-
wiązania wykorzystywane przy odbu-
dowie zburzonych mostów na Wiśle. 
W ciężkich powojennych czasach mie-
sięcznik miał szczególne powołanie 
i znaczenie. Żywo uczestniczył w ak-
cie odbudowy kraju, w tworzeniu się 
nowego prawodawstwa i kształtowa-
niu postaw i świadomości wśród bu-
downiczych. Redaktorem naczelnym 
czasopisma był wówczas i przez po-
nad 30 kolejnych lat znany i ceniony 
w kręgach budownictwa mgr inż. Woj-
sław Bielicki. W skład powojennego 
zespołu wchodzili: Aleksander Dyżew-
ski, Czesław Klarner, Henryk Martens, 
Józef Nowokuński, Radzimir Piętkow-
ski, Adam Roszkowski, Wojsław Bie-
licki i Stefan Martens. Od roku 1948 
„Przegląd Budowlany” zmienił swój 
charakter wydawniczy, przybierając 
formę miesięcznika. Do tej pory druko-
wany w postaci zeszytu lub biuletynu, 
w styczniu 1948 roku po raz pierwszy 
zostaje oprawiony w sztywną okładkę 
z logo. W połowie 1949 roku dotychcza-
sowy wydawca – Stowarzyszenie Za-
wodowe Przemysłowców Budowlanych 
– przekazał czasopismo na zasadzie 
wzajemnego porozumienia Polskie-
mu Związkowi Inżynierów i Techników 
Budownictwa. Od tej pory opiekę me-
rytoryczną nad „Przeglądem Budow-
lanym” przejął PZITB. Zgodnie z za-
łożeniami i wytyczonymi przez PZITB 
kierunkami „Przegląd Budowlany” od-
grywa ważną rolę w wypełnianiu statu-
towego obowiązku PZITB – dbałości 
o wysokie kwalifikacje zawodowe ka-
dry technicznej budownictwa, popu-
laryzacji technik stosowanych w bu-
downictwie oraz ich twórców. Pomaga 
w poszerzaniu, uzupełnianiu i uaktual-
nianiu wiedzy, przyczynia się również 
do wdrażania postępu technicznego. 
W latach 1976-1981 stanowisko redak-
tora naczelnego piastował redaktor 
inż. Stefan Pyrak. W 1982 roku zastą-
pił go na stanowisku redaktora na-
czelnego doc. Jerzy Widera. W tych 
czasach redakcja liczyła kilkanaście 
osób, a w Komitecie Redakcyjnym 

zasiadali: doc. dr inż. Jerzy Widera – 
redaktor naczelny, mgr inż. Krzysztof 
Śliwiński – zastępca redaktora naczel-
nego, Grażyna Danicka – sekretarz re-
dakcji, mgr inż. Maciej Jędrzejewski 
– redaktor, Liliana Miśkiewicz – refe-
rent, prof. dr hab. inż. Kazimierz Cie-
szyński – redaktor działowy, mgr inż. 
Jan Głuchowski – redaktor działowy, 
prof. dr inż. Jan Mikoś – redaktor dzia-
łowy, Jerzy Szeworski – redaktor dzia-
łowy, inż. Jan Wojtkiewicz – redaktor 
działowy, Zofia Kotus – plastyk, An-
drzej Radziejewski – grafik i Krystyna 
Dmitrzuk – maszynistka. W później-
szych latach do zespołu redakcyjne-
go dołączyli: mgr inż. Elżbieta Lindner 
– redaktor, mgr inż. Wiesława  Sokol-
nicka – sekretarz redakcji, inż. Hanna 
Zapaśnik – sekretariat, mgr inż. Gra-
żyna Furmańczyk – reklama i marke-
ting. Lata osiemdziesiąte to okres dy-
namicznego rozwoju budownictwa, 
a co za tym idzie również samego mie-
sięcznika. Lata dziewięćdziesiąte dla 
„Przeglądu Budowlanego” stanowiły 
kolejne przesilenie, nie tylko ze wzglę-
du na czas wielkich przemian spo-
łeczno-gospodarczych, jaki nastąpił 
w kraju i budownictwie. Gospodarka 
wolnorynkowa, powstawanie prywat-
nych przedsiębiorstw i prywatyzacja 
przedsiębiorstw państwowych, także 

pojawianie się pierwszych inwestycji 
zagranicznych, rozwój rynku materia-
łów budowlanych – to wszystko spra-
wiło znaczne rozszerzenie tematyki 
i zagadnień, które poruszał miesięcz-
nik. W roku 1999 redaktorem naczel-
nym został Mieczysław Rosochacki, 
a w latach 2002-2003 redaktor na-
czelną była Barbara Mikulicz-Traczyk. 
Od roku 2004 stanowisko redaktora na-
czelnego objęła Agnieszka Stachec-
ka-Rodziewicz.
W ciągu 85 lat ukazywania się „Prze-
glądu Budowlanego” utrwalił się za-
równo profil tego czasopisma, jak 
jego poziom, co jest wielką zasługą 
kolejnych zespołów redakcyjnych, 
autorów oraz ludzi współpracujących 
z redakcją. Wśród nich jest wielu zna-
komitych fachowców i cenionych na-
ukowców. Za to, że od lat dzielą się 
z naszymi Czytelnikami swoją wie-
dzą, doświadczeniami i osiągnięcia-
mi, przyczyniając się w ten sposób 
do odzyskania przez budownictwo 
należnej mu rangi w społeczeństwie 
– dziękujemy!
Mamy także nadzieję na kolejne lata 
owocnej współpracy.
Pamiętajcie – istniejemy właśnie dla 
Was!


