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20 grudnia 2017 r. na Wydziale Budownictwa Politechniki Ślą-
skiej odbyło się uroczyste Seminarium Naukowe z okazji 70-le-
cia urodzin prof. dr. hab. inż. Adama Zybury. Profesor Adam 
Zybura jest uznanym i cenionym w kraju oraz za granicą spe-
cjalistą z zakresu trwałości konstrukcji budowlanych. Na Wy-
dziale Budownictwa stworzył od podstaw „szkołę trwałości 
konstrukcji”, którą obecnie rozwijają kolejne pokolenia jego 
wychowanków. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał 
w 1978 r., stopień doktora habilitowanego w 1992 r., natomiast 
tytuł profesora w 2008 r. Jest autorem i współautorem około 
270 publikacji, w tym 14 monografii i podręczników. Wypro-
mował 8 doktorów nauk technicznych: Magdalenę Klakočar-
Ciepacz (1999), Abdula Rahmana Ali (1999), Mariusza Jaśnio-
ka (2002), Tomasza Jaśnioka (2004), Andrzeja Śliwkę (2007), 
Katarzynę Domagałę (2011), Barbarę Słomkę-Słupik (2012) 
i Zofię Szwedę (2013). Przy wsparciu prof. Zybury habilitację 
uzyskali: Abraham Alsabry – przed zmianą nazwiska Abdul 
Rahman Ali (2012), Tomasz Krykowski (2014) oraz Mariusz 
Jaśniok (2014). Przez 14 lat, w okresie od 1 września 2003 r. 
do 31 sierpnia 2017 r., prof. Zybura pełnił funkcję kierownika 
Katedry Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej.
Pomysłodawcami i organizatorami Seminarium Naukowego 
z okazji 70-lecia urodzin prof. Zybury byli dawni doktoranci Ju-
bilata obecnie pracujący na Wydziale Budownictwa oraz pra-
cownicy Katedry Konstrukcji Budowlanych. W prace komite-
tu organizacyjnego jubileuszu najaktywniej zaangażowali się: 
dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. PŚl – przewodniczący, dr inż. 
Andrzej Śliwka – sekretarz oraz dr hab. inż. Łukasz Drobiec, 
prof. PŚl – kierownik Katedry Konstrukcji Budowlanych, dr inż. 
Radosław Jasiński, dr inż. Tomasz Jaśniok i mgr inż. Jacek Ko-
łodziej. W seminarium uczestniczyło 70 osób, w tym licznie 
przybyli goście z dwunastu instytucji z całej Polski: 9 uczelni 
technicznych, 2 instytutów i 1 firmy. Na początku uroczystości 
przybyłych gości przywitała dziekan Wydziału Budownictwa 
dr hab. inż. Joanna Bzówka, prof. PŚl. W trakcie uroczystości 
sylwetkę Jubilata przedstawił prof. dr hab. inż. Jan Kubik z Po-
litechniki Opolskiej, natomiast wykład zamawiany pt. „Definio-
wanie innowacji budowlanej” wygłosił prof. dr hab. inż. Lech 
Czarnecki z Instytutu Techniki Budowlanej. W trakcie semina-
rium adres gratulacyjny dla Jubilata przekazał prof. Wiesław 
Kurdowski z Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.
W gronie organizatorów jubileuszu na początku 2017 r. podjęto 
decyzję o przygotowaniu i wydaniu monografii, której współ-
autorami mieli być naukowcy z całej Polski, a także z zagrani-
cy, którzy w różnych formach i okolicznościach współpraco-
wali z prof. Adamem Zyburą. Komitet organizacyjny rozesłał 
zaproszenia do współudziału w opracowaniu jubileuszowej 
monografii, na które pozytywnie odpowiedziało kilkadziesiąt 
osób, z których aż 75 przygotowało artykuły samodzielne lub 
ze współautorami. Po przejściu procedury podwójnego recen-
zowania monografia została opublikowana w grudniu 2017 r. 
przez Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Redaktorami jubile-
uszowej monografii, w której na 600 stronach opublikowano 

46 artykułów, byli dr inż. Andrzej Śliwka i mgr inż. Jacek Koło-
dziej. Tematyka monografii jest bardzo szeroka i obejmuje pro-
blemy trwałości konstrukcji budowlanych, korozji materiałów, 
badań diagnostycznych budowli, technologii betonu oraz ba-
dań i modelowania konstrukcji betonowych, murowych i sta-
lowych. Ponadto w księdze jubileuszowej opublikowano pra-
ce dotyczące metod napraw i wzmacniania konstrukcji oraz 
teoretycznych opisów zjawisk fizycznych i chemicznych za-
chodzących w materiałach budowlanych.
Na zakończenie oficjalnej uroczystości zrobiono wspólne pamiąt-
kowe zdjęcie i zaproszono gości na jubileuszowy obiad.

Dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. Politechniki Śląskiej

Jubileusz 70-lecia urodzin prof. Adama Zybury
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Prof. Adam Zybura odbiera gratulacje od prof. Lecha 
Czarneckiego

Prof. Wiesław Kurdowski składa życzenia prof. Adamowi 
Zyburze 

Uczestnicy Jubileuszowego Seminarium


