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To ludzie tworzą historię!

W 1934 roku, a więc zaledwie w 16 lat po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości, grupa wybitnych postaci, dzisiaj po-
wiedziałbym wybitnych indywidualności w dziedzinie bu-
downictwa, na czele z profesorem Andrzejem Pszenickim, 
polskim inżynierem budowlanym, autorem konstrukcji mo-
stów i innych budowli stalowych, rektorem Politechniki War-
szawskiej w latach 1929–1932 podjęła inicjatywę zawiązania 
Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych (PZIB), ogólno-
polskiej organizacji zrzeszającej czynnych zawodowo inżynie-
rów, techników, rzemieślników budowlanych. To On 4 maja 
1934 roku, wraz z profesorami: Stefanem Bryłą, pionierem 
spawalnictwa i konstrukcji stalowych, także posłem na Sejm 
II RP, Wacławem Julianem Paszkowskim, profesorem Poli-
techniki Warszawskiej, ministrem komunikacji w rządzie Józe-
fa Świerzyńskiego, Jerzym Nechayem oraz Wacławem Żen-
czykowskim, również profesorem Politechniki Warszawskiej, 
członkiem Polskiej Akademii Nauk, autorem słynnej mono-
grafii „Budownictwo ogólne” organizują Zjazd Założycielski, 
tworząc następnie pierwszy Zarząd Związku.
Pamiętajmy o tym znamienitym początku. Organizację two-
rzyli wybitni profesorowie, którzy widzieli w tym przed-
sięwzięciu dalekowzroczną wizję tego, co dzisiaj określa-
my celami naszego Stowarzyszenia, mianowicie: dbałość 
o poziom zawodowy, moralny i etyczny, o godność i soli-
darność zawodową członków, integrację środowiska bu-
dowlanego, szerzenie wiedzy zawodowej czy organizowa-
nie pomocy zawodowej i samopomocy koleżeńskiej. Miło 
wspomnieć, że o Nich pamiętamy. Dwie postaci z wyżej wy-
mienionych Profesorów firmują jako imiennicy dzisiejsze na-
grody PZITB. Nagroda im. prof. Stefana Bryły przyznawana 
jest za osiągnięcia naukowo-badawcze lub naukowo-tech-
niczne w dziedzinie konstrukcji budowlanych. Nagrodą im. 
prof. Wacława Żenczykowskiego kapituła wyróżnia współ-
czesne osoby za osiągnięcia naukowo-badawcze lub nauko-
wo-techniczne w dziedzinie budownictwa ogólnego. Przy 
tej okazji wymieńmy i pozostałe nasze wyróżnienia, sygno-
wane nie mniej uznanymi indywidualnościami. To nagrody 
imienia Profesorów: Aleksandra Dyżewskiego, Władysła-
wa Danieleckiego, Romana Ciesielskiego i Stefana Kauf-
mana. Zachęcam do przybliżenia sobie biografii tych wybit-
nych polskich inżynierów budownictwa. To z całą pewnością 
wzorce osobowe godne naśladowania.
Dzisiejsza, powojenna historia PZITB to literalnie 71 lat działal-
ności, przyjmując rok 1948 za rok utworzenia samodzielnego 

(a nie w strukturach Naczelnej Organizacji Technicznej) sto-
warzyszenia zawodowego. Z atencją zatem należy odnieść się 
do uchwały Zarządu Głównego PZITB z dnia 2 lutego 1993 
roku uznającej ciągłość ruchu stowarzyszeniowego inżynie-
rów i techników budowlanych, potwierdzonej 2 marca 1996 
roku przez Nadzwyczajny XXXVI Krajowy Zjazd Delegatów 
PZITB, który w Statucie Związku przyjął, do dzisiaj funkcjonu-
jący zapis „Polski Związek Inżynierów i Techników Budow-
nictwa jest kontynuatorem Polskiego Związku Inżynierów 
Budowlanych utworzonego 4 maja 1934 roku”. To piękna 
klamra zwieńczająca historię naszej budowlanej historii.
Okolicznościowe słowo z okazji Jubileuszu 85-lecia Polskie-
go Związku Inżynierów i Techników Budownictwa opatrzy-
łem tytułem – To ludzie tworzą historię. To stwierdzenie, 
niektórzy mówią, że banalne, w przypadku naszego Związ-
ku jest w pełni zasadne. Historię naszego Stowarzyszenia 
co rok uzupełniają uznane i wybitne postaci budowlanej 
branży. Praktykujemy piękną zasadę, wyróżniając te osoby 
godnością Członka Honorowego, odznakami honorowymi, 
w tym i Złotą z Diamentem. Doceniamy i wyróżniamy se-
niorów oraz organizacje z nami współdziałające. Uznanie 
znajdują wybitne indywidualności Związku, co każdorazo-
wo podkreślamy przy okazji Krajowego Zjazdu Delegatów 
PZITB, powierzając im przewodniczenie obrad tego najważ-
niejszego statutowego gremium. Warto w tym miejscu wy-
mienić wszystkie osoby uhonorowane zaszczytem Członka 
Honorowego. Są nimi: Maksymilian T. Huber, Andrzej Pszenic-
ki, Maksymilian Thullie, Emil Bratro, Nedal Lancos, Melchior 
Nestorowicz, Wacław Paszkowski, Aleksander Wasiutyński, 
Witold Wierzbicki, Witold Nowacki, Jan Zaus, Jerzy Nechay, 
Bronisław Kowalski, Władysław Skoczek, Juliusz Żakowski, 
Stefan Pietrusiewicz, Stefan Kaufman, Władysław Danilec-
ki, Antoni Kobyliński, Jerzy Mutermilch, Konstanty Wolnie-
wicz, Jan Zawistowski, Tomasz Kluz, Wojciech Obtułowicz, 
Tadeusz Tarczyński, Henryk Zamorowski, Roman Ciesielski, 
Roman Kaźmierczak, Jerzy Matuszewski, Antoni Paprocki, 
Mieczysław Dziadkowiec, Wacław Filipowicz, Stefan Janicki, 
Mieczysław Johan, Bohdan Kurkowski, Jerzy Łempicki, Zyg-
munt Pancewicz, Jan Suwalski, Witold Świądrowski, Zenon 
Urbański, Jerzy Głomb, Stanisław Kajfasz, Adam Plejewski, 
Edward Wojnar, Jerzy Sułocki, Jan Wojtkiewicz, Kazimierz Fla-
ga, Stefan Jasman, Zbigniew Łosicki, Mieczysław Piotrowski, 
Leonard Baranowski, Władysław Kuczyński, Tomisław Maty-
szewski, Otton Dąbrowski, Tadeusz Godycki-Ćwirko, Janusz 

Przeglądając nawet pobieżnie historię 85-lecia Polskiego związku Inżynierów i Techników 
budownictwa, nie można oprzeć się wrażeniu, że dokonania związku na przestrzeni całego okresu 
są niebanalne, że każdemu z nich przyświecała twórcza myśl, a ich realizacja służyła z góry 
wyznaczonemu celowi.
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Kawecki, Stanisław Kuś, Edward Monikowski, Jerzy Majew-
ski, Zygmunt Rawicki, Włodzimierz Starosolski, Jerzy Ziółko, 
Andrzej Ajdukiewicz, Zdzisław Binerowski, Zygmunt Garwo-
liński, Marian Krzysztofiak, Leszek Ganowicz, Zbysław Kał-
kowski, Stefan Pyrak, Leonard Runkiewicz, Janusz Stadnik, 
Tadeusz Durak, Zbigniew Mielczarek, Wiktor Piwkowski, Cze-
sław Dawdo, Stefan Czarniecki, Zbigniew Tyczyński.
Przyznają Państwo sami, lista iście imponująca. Zatem w kilku 
słowach o dokonaniach, do których idei, pomysłu, a w konse-
kwencji realizacji przyczynili się z pewnością wyżej wymienie-
ni. To konferencje, szkolenia i warsztaty: Komitetu Inżynierii 
Lądowej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB (Krynica, w bie-
żącym roku po raz 65.); Awarie budowlane (Międzyzdroje, 
w roku 2019 po raz 29.); KONTRA – Trwałość budowli i ochro-
na przed korozją, Warsztaty Pracy Projektanta Konstruk-
cji (Szczyrk–Wisła, w roku 2019 po raz 34.); Warsztat Pracy 
Rzeczoznawcy Budowlanego (Kielce–Cedzyna, w 2018 roku 
po raz 15.); TECH–BUD (Kraków); Ekologia a Budownictwo 
(Bielsko-Biała). Wymieniam tylko te organizowane centralnie. 
Z nie mniejszym jednak uznaniem należy odnieść się do tych 
organizowanych przez oddziały terenowe PZITB.
Kolejny projekt to „Budowa Roku”, ogólnopolski konkurs 
organizowany corocznie przez PZITB, przy aktywnym współ-
udziale Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Główne-
go Urzędu Nadzoru Budowlanego (dziękujemy za aktywną 
współpracę), promujący polskie firmy budowlane, inwesto-
rów i deweloperów. Wyróżniamy w nim obiekty budowlane, 
proces inwestycyjny we wszystkich rodzajach budownictwa, 
których realizacja została zakończona w poszczególnych la-
tach. Oceniamy w nim jakość robót, czas realizacji, organi-
zację procesu budowlanego, zastosowanie nowatorskich 
rozwiązań techniczno-technologicznych, funkcjonalność, 
koszty, warunki pracy, spełnienie wymagań bhp, wpływ in-
westycji na środowisko i gospodarkę regionu.
Każdorazowo doceniamy i podkreślamy rolę i wkład w roz-
wój Związku naszych czasopism „Inżynierii i Budownic-
twa” oraz „Przeglądu Budowlanego”, czasopism o rów-
nie letniej historii jak PZITB. Inżynieria ma bowiem 81 lat, 
a „Przegląd Budowlany” – obchodzi w bieżącym roku 90-le-
cie swojego istnienia.
Wspomnieć należy o aktywności dwóch środowisk, senio-
rów i młodzieży, dopiero co wchodzącej w zawodowy świat 
budownictwa. Seniorzy skupieni wokół Głównej Komisji Se-
niorów i jej oddziałów terenowych organizują swoje zjazdy 
połączone niejednokrotnie ze zwiedzaniem ciekawych obiek-
tów kubaturowych i infrastrukturalnych oddanych do użyt-
kowania. Jako Zarząd Główny PZITB staramy się wspierać te 
działania, realizując przyjęty w 1974 roku postulat „lepszego 
niż dotychczas otaczania opieką seniorów Stowarzyszenia 
i skorzystania z ich możliwości pracy twórczej”.
Tak samo dużą wagę, a może i większą, przywiązujemy do dzia-
łalności Komitetu Młodej Kadry. Z tą bowiem strukturą wią-
żemy jednoznacznie naszą przyszłość. Młodzi inżynierowie 
w ostatnim czasie podejmują szereg inicjatyw i ciekawych 

projektów, jak: „Honor inżyniera”, opracowują bazy danych 
kontaktowych młodej kadry, organizują krajowe zjazdy na-
ukowo-techniczne młodej kadry, rozwijają relacje publicz-
ne, opracowują i prowadzą serwis internetowy ZG PZITB, 
uruchamiają program szkoleń i rozwoju zawodowego mło-
dych, uczestniczą w promowaniu Europejskiej Legitymacji In-
żyniera. Wspieramy tę działalność, wzmacniamy stan finan-
sów działalności Kół Młodej Kadry, gdyż mamy świadomość, 
iż w kontekście „starzenia się” członków Związku konieczność 
„odmłodzenia” szeregów Związku jest priorytetem.
Każda organizacja czy stowarzyszenie nie żyje w próżni. Funk-
cjonuje w otoczeniu społeczno-gospodarczym regionu i kraju 
i w realizacji swoich statutowych celów współdziała z organi-
zacjami społecznymi, gospodarczymi, organami administracji 
państwowej i samorządowej, organizacjami samorządu zawo-
dowego. Tak dzieje się też w przypadku Polskiego Związku In-
żynierów i Techników Budownictwa w sprawach dotyczących 
budownictwa, zagospodarowania przestrzennego i ochro-
ny środowiska. Współdziałamy i za tę współpracę i przyjazną 
dłoń dziękujemy w szczególności: Ministerstwu Inwestycji 
i Rozwoju, Ministerstwu Infrastruktury, Głównemu Urzędo-
wi Nadzoru Budowlanego, Instytutowi Techniki Budowla-
nej, wydziałom i departamentom budownictwa podległym 
wojewodom i marszałkom województw, Polskiej Izbie Inży-
nierów Budownictwa, stowarzyszeniom branżowym skupio-
nym w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, 
Związku Zawodowemu „Budowlani”.
Słowa podziękowania kierujemy w stronę firm budowlanych, 
że wymienię wiodące: Budimex, PERI, Keller czy Warbud. 
Nigdy nas nie zawiedli, zawsze są nam przyjaźni i pomoc-
ni. Dziękujemy stronie naukowej, wydziałom budownictwa 
polskich politechnik. Dziękujemy za przychylność izbom 
i związkom organizacji budowlanych krajów Grupy Wy-
szehradzkiej, z którymi współpracujemy na arenie między-
narodowej, a także Radzie Polskich Inżynierów w Ameryce 
Północnej, z którą utrzymujemy organizacyjne i niejedno-
krotnie osobiste kontakty.
I na zakończenie. Zwykle przy okazji każdego jubileuszu zada-
jemy sobie pytanie. Co dalej, jakie perspektywy przed nami, 
czego oczekujemy, czego chcielibyśmy sobie życzyć? Myślę, 
że odpowiedź może być tylko jedna. Życzmy sobie kontynuacji 
dotychczasowych dokonań, nadal grona wiernych, oddanych 
społecznej pracy naszych Koleżanek i Kolegów, licznych Przy-
jaciół i Sympatyków, szerokiego grona Interesariuszy, z który-
mi współpracujemy, wiary w uzdolnienia naszej budowlanej 
młodzieży skupionej wokół Komitetu Młodej Kadry, aktyw-
ności naszych Seniorów, kontynuacji działalności wydawni-
czej naszych czasopism naukowo-technicznych. Życzmy sobie 
zdrowia, optymizmu i szczęścia osobistego, gdyż to właśnie 
optymizm i wiara w lepsze jutro przyczynia się do pogodne-
go spojrzenia w przyszłość. Powodzenia!

Ryszard Trykosko
Przewodniczący PZITB


