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Nagroda im. Profesora Aleksandra Dyżewskiego 
jest przyznawana za wybitne osiągnięcia nauko-
we i praktyczne z zakresu inżynierii przedsięwzięć 
inwestycyjnych i procesów budowlanych. Nagro-
da ma dwie kategorie: za osiągnięcia naukowe oraz 
za osiągnięcia praktyczne. Nagrody w obu katego-
riach są corocznymi, indywidualnymi i jednorazowy-
mi. Nagrody mają znaczenie prestiżowe, a ich wrę-
czanie odbywa się w sposób uroczysty podczas 
Konferencji Naukowej w Krynicy.

Kapituła Nagrody im. Profesora Aleksandra Dyżewskiego 
przyznała w 2015 roku za całokształt działalności zawodo-
wej nagrodę:

za osiągnięcia naukowe: dr. hab. inż. Elżbiecie Radzi-• 
szewskiej-Zielinie, kierownikowi Zakładu Technologii i Or-
ganizacji Budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej Poli-
techniki Krakowskiej;

za osiągnięcia praktyczne: mgr. inż. Hubertowi Matu-• 
lewiczowi, projektantowi i wykonawcy wielu budów, specja-
liście ds. konstrukcji i zabytków w gdańskim Biurze Projek-
tów Budownictwa Komunalnego, działaczowi PZITB.

Nagroda PZITB 
im. Profesora Aleksandra Dyżewskiego
Prof. dr hab. inż. Roman Marcinkowski, przewodniczący Kapituły
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Laureaci Nagrody w 2015 roku

Dr hab. inż. Elżbieta  
Radziszewska-Zielina, 
nauczyciel akademicki z 15-let-
nim stażem, kierownik Zakładu 
Technologii i Organizacji Bu-
dowy na Wydziale Inżynierii 
Lądowej Politechniki Krakow-
skiej, zajmuje się naukowo re-
lacjami uczestników procesu 
inwestycyjno-budowlanego, 

zarządzaniem przedsiębiorstwem budowlanym, problema-
mi naukowymi związanymi z przygotowaniem i realizacją 
inwestycji budowlanych. Ukończyła studia wyższe II stop-
nia na dwóch kierunkach: budownictwo – na Wydziale In-
żynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej i kierunek socjo-
logia – na Uniwersytecie Jagielońskim. W 2001 roku uzy-
skała stopień naukowy doktora w dyscyplinie Budownic-
two, a w 2012 roku stopień naukowy doktora habilitowa-
nego. Jest aktywnym nauczycielem akademickim. Prowa-
dzi zajęcia na wszystkich formach i poziomach kształce-

nia w macierzystym wydziale oraz wykłady na zaprosze-
nie organizacji krajowych i uczelni zagranicznych. Sprawu-
je opiekę naukową nad 2 doktorantami. Brała udział w 10 
krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. 
W dorobku publikacyjnym, na 96 publikacji ma 16 publi-
kacji w czasopismach zagranicznych. Jej monografia ha-
bilitacyjna została wydana w języku angielskim przez pre-
stiżowe niemieckie wydawnictwo naukowe LAP LAMBERT 
Academic Publishing. Podejmuje się wielu trudnych wy-
zwań naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych. Re-
alizowała samodzielnie lub z współpracownikami bada-
nia rynku budowlanego, prowadziła studia i opracowywała 
techniki badawcze dla podmiotów gospodarczych i insty-
tucji, aplikując teoretyczne metody zarządzania do prakty-
ki budowlanej.
Laureatka w swojej działalności rozwija wiedzę naukową 
w zakresie technologii i organizacji budownictwa, prowa-
dzi aktywną działalność naukową na forum międzynarodo-
wym, współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami, wspo-
magając je swoimi umiejętnościami i wiedzą menedżerską.

Mgr inż. 
Hubert Matulewicz
– absolwent Politechniki 
Gdańskiej z 40-letnim sta-
żem zawodowym jako pro-
jektant, kierownik, koordyna-
tor, inspektor nadzoru wielu 
budów. Jest autorem około 
350 projektów, które zostały 
zrealizowane z pełnym suk-

cesem. Zdobył doświadczenie w większości dziedzin 
budownictwa, zaczynając od budownictwa mieszka-
niowego i przemysłowego kubaturowego, o konstruk-
cjach metalowych, żelbetowych, ceglanych i drewnia-
nych, do obiektów inżynierskich związanych z techno-
logią oczyszczalni ścieków, ujęć wody pitnej ze sta-
cjami uzdatniania i towarzyszącą tym obiektom infra-
strukturą techniczną, a także projektowaniem ukła-
dów komunikacyjnych miejskich i pozamiejskich. Kie-
rował kontraktami projektowymi i projektowo-wyko-
nawczymi w Libii (1979–1983) w Czechach i na Litwie 
(1985–1990).
Wyjątkowym doświadczeniem zawodowym Laureata jest 
bardzo szerokie działanie projektowe i wykonawcze 

w ramach gdańskiej firmy Stabilator, zwłaszcza przy ra-
towaniu zabytków, takich jak Zamek Krzyżacki w Mal-
borku czy Arkady Kubickiego i Stancje Saskie na Zam-
ku Królewskim w Warszawie. Za wieloletni (1994–2010) 
wkład pracy projektowej i wykonawczej przy ratowaniu 
zabytków w Warszawie dyrektor Zamku Królewskiego 
przyznał kol. H. Matulewiczowi Medal Merentibus. Lau-
reat jest autorem kilku artykułów zamieszczonych w pra-
sie naukowo-technicznej, brał czynny udział w konferen-
cjach o tematyce budowlanej, był aktywnym członkiem 
Rady Konsultacyjnej przy dziekanie Wydziału Inżynierii 
Lądowej i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej, 
prowadził wykłady dla studentów tego Wydziału. Jest 
bardzo zasłużonym i aktywnym działaczem PZITB – wie-
lokrotnie był członkiem zarządu Gdańskiego Oddziału 
PZITB, pełnił funkcję sekretarza Oddziału, a obecnie za-
stępcy przewodniczącego tego Oddziału. 
Laureat jest wybitnym projektantem, o uznanych kompe-
tencjach, wiedzy i osiągnięciach dokumentowanych wy-
konanymi inwestycjami budowlanymi. Zaangażowanie 
zawodowe i społeczne było podstawą do wyróżnienia go 
Nagrodą im. Profesora Aleksandra Dyżewskiego w kate-
gorii za działalność praktyczną. 


