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W dniach 14-16 maja 2014 roku odbyła się XXVII Kra-
jowa Narada Seniorów PZITB w Bielsku Białej. Miej-
scem Narady był Hotel  Dębowiec przy ul. Armii Kra-
jowej 220.

Inicjatorem KNS było Prezydium Głównej Komisji Senio-
rów PZITB, a organizatorem był Oddział PZITB w Bielsku 
Białej i Zarząd Koła Seniorów tego Oddziału. Przewodni-
czącym Oddziału PZITB jest kol. Janusz Kozula, a Prze-
wodniczącym Koła Seniorów jest kol. Bogusław Chrobak. 
W Naradzie uczestniczyły 22 osoby z 16 Kół Seniorów 

PZITB oraz zaproszeni goście z następujących Oddziałów 
PZITB: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, 
Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Olsz-
tyn, Opole, Poznań, Toruń, Warszawa, Wrocław. 
Naradę otworzył Przewodniczący Oddziału PZITB w Biel-
sku-Białej kol. Janusz Kozula, który powitał seniorów i za-
proszonych gości, życzył owocnych obrad. Przedstawił 
historię Oddziału i przypomniał o planach Oddziału na naj-
bliższą przyszłość. Poinformował o jego aktualnej działal-
ności, która jest szeroka, biorąc pod uwagę organizację 
takich wydarzeń jak: współorganizowanie największej w 
Polsce konferencji „Warsztaty Pracy Projektanta Konstruk-
cji”, organizowanie konferencji „Ekologia i Budownictwo”, 
prowadzenie szkoleń seminaryjnych (ok. 25 rocznie), or-
ganizowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów tech-
nicznych, wydawanie kwartalnika „Informacje”. 
Następnie wyświetlono film informacyjno-promocyjny o 

Inż. wacław edward Kotuszewski – sekretarz głównej Komisji seniorów PzITb
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mieście i okolicach Bielska-Białej. Po filmie głos zabrał Wi-
ceprzewodniczący Rady ŚLOIIB kol. Józef  Kluska, który 
przypomniał, czym zajmuje się Izba i jakie korzyści przy-
nosi całemu środowisku. Przedstawił działania na rzecz 
środowiska podejmowane przez Śląską Izbę wspólnie z 
Oddziałem PZITB w Bielsku Białej. Zwrócił uwagę na pod-
noszenie kwalifikacji zawodowej członków Izby oraz PZITB. 
W dalszej części  spotkania wystąpił dr Jerzy Polak, Pre-
zes Towarzystwa Historycznego, który w interesujący spo-
sób przedstawił rys historyczny miasta. Po zakończeniu 
prelekcji informacje o działalności miejscowego Koła Se-

niorów PZITB przedstawił Zastępca Przewodniczącego 
Koła kol. Marcin Szczeciński.
W związku z Jubileuszem 80-lecia PZITB głos zabrała 
kol. Teresa Anna Lipska, Przewodnicząca Głównej Komi-
sji Seniorów PZITB, która poinformowała o pracach or-
ganizacyjnych Stowarzyszenia związanych z obchoda-
mi jubileuszu.
Po tych wypowiedziach rozpoczęła się ożywiona dysku-
sja, w czasie której omawiano tematy nurtujące większość 
członków naszego Stowarzyszenia. Powtarzają się one od 
lat i dotyczą głównie:

nawiązywania kontaktów z młodzieżą oraz opieki nad • 
młodą kadrą techniczną,

nowelizacji prawa budowlanego,• 
wykorzystywania doświadczeń zawodowych senio-• 

rów PZITB przy pracach związanych z nowelizacją pra-
wa budowlanego,
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nauki i techniki, w tym jej dojrzałości organizacyjno-tech-
nicznej. O lokalizacji elektrowni zadecydowały wyjątkowo 
korzystne warunki topograficzne: duży spad przy małej 
odległości między zbiornikami oraz możliwość wykorzy-
stania zagospodarowanej kaskady rzeki Soły.
Elektrownia ma wiele niekonwencjonalnych rozwiązań 
technicznych. Podczas projektowania i budowy zbiornika 
na górze Żar na słabym podłożu fiszowym oraz przy drą-
żeniu wielkiej podziemnej komory hali maszyn jak i dłu-
gich wysokociśnieniowych sztolni opancerzonych dopro-
wadzających wodę – polscy inżynierowie musieli wykazać 
się nie lada inwencją. Projekt Kazimierza Dachowskiego 
zrealizowano w ciągu 8 lat.
Elektrownia Porąbka Żar jest obiektem wyjątkowym także 
ze względu na swoje walory przyrodnicze i krajobrazowe. 
Zrobiła ona ogromne wrażenie na zwiedzających. Kolej-
ną atrakcją dla uczestników Narady Seniorów był wyjazd 
do Teatru Polskiego w Bielsku Białej. Seniorzy obejrzeli 
spektakl muzyczny pt. „Latający cyrk Monty Pythona”. Po 
zakończeniu występu kierownik literacki teatru – Janusz 
Legoń – przedstawił seniorom historię teatru, opowiada-
jąc również o jego remoncie i modernizacji realizowanej 
w latach 80, kiedy inspektorem nadzoru technicznego 

tego ważnego zadania był nasz kolega stowarzyszenio-
wy Janusz Kozula.
Na zakończenie spotkania Przewodnicząca Głównej Ko-
misji Seniorów PZITB kol. Teresa
Anna Lipska podziękowała organizatorom za dobre przy-
gotowanie spotkania oraz za inicjatywę, zaangażowanie 
przy realizacji tak ważnego i niełatwego zadania. Należy 
podkreślić, że podczas całej narady panowała miła, cie-
pła, koleżeńska atmosfera. Wywiezione z niej wrażenia 
pozostaną na trwale w pamięci uczestników. Przewodni-
czący PZITB Ryszard Trykosko doceniając trud i wysiłek 
twórczy organizatorów wyraził serdeczne podziękowanie 
w specjalnym piśmie adresowanym do Przewodniczące-
go Oddziału PZITB kol. Janusza Kozuli. Pismo podobnej 
treści wysłało Prezydium GKS PZITB do kol. Tadeusza Tar-
czyńskiego, za dobre przygotowanie i wygłoszenie pro-
gramowego wykładu.

ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowej przez ka-• 
drę inżynieryjno-techniczną,

obniżenia dla emerytów wysokości składki członkow-• 
skiej z tytułu przynależności do Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa,

współpracy naszego Stowarzyszenia z PIIB.• 
Bardzo ważnym punktem programu Narady był wykład 
kol. Tadeusza Tarczyńskiego z Oddziału PZITB w Opolu, 
członka Prezydium GKS PZITB na temat „Stanu prawnego 
Kodeksu budowlanego z uwzględnieniem zagadnień od-
powiedzialności prawnej osób sprawujących samodziel-
ne funkcje techniczne w budownictwie” (projektanta, kie-
rownika budowy, inspektora nadzoru itp.).
Prelegent omawiał najważniejsze zagadnienia wymagają-
ce uregulowania. Wywiązała się merytoryczna dyskusja, w 
której wysuwano propozycje i składano wnioski. Komisja 
Uchwał i Wniosków pod przewodnictwem kol. Edwarda 
Żaka z Oddziału PZITB we Wrocławiu po zapoznaniu się 
z treścią tych wniosków podjęła decyzję o ich pogrupo-
waniu i przedłożeniu do Zarządu Głównego PZITB.
Następnego dnia uczestnicy XXVII Krajowej Narady Se-
niorów PZITB pojechali do Międzybrodzia Bielskiego, do 
jedynej w kraju elektrowni podziemnej Porąbka Żar. Wy-

budowano ją w latach 1971-1979. Projektowali ją polscy 
naukowcy i inżynierowie. Jest to elektrownia szczyto-
wo-pompowa, wysokospadowa o mocy 540 MW i spa-
dzie 440 m.
Sama elektrownia, czyli: sztolnie wodne, transportowe, po-
mocnicze, komora maszynowni itp. – mieści się w wydrą-
żonym wnętrzu góry Żar. Elektrownia wykorzystuje jako 
zbiornik dolny Jezioro Międzybrodzkie, którego zapora 
znajduje się w Międzybrodziu Beskidzkim.
Górny zbiornik jest całkowicie sztuczny i wybudowany zo-
stał na szczycie góry Żar.
Elektrownia przeznaczona jest do regulacji systemu ener-
getycznego w czasie szczytów
obciążenia. Krótki rozruch elektrowni (150 sek. do pracy 
generacyjnej) kwalifikuje ją do pracy interwencyjnej. Uru-
chomienie elektrowni było nie tylko ważnym gospodarczym 
osiągnięciem, ale też poważnym egzaminem dla polskiej 


