Jubileuszowy – 50. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd
Delegatów PZITB

Pokazuje to, jak nasz związek był silny, przetrwał trudne czasy i zawirowania historii. Jak to było możliwe? Odpowiedź
na to była jedna – dzięki działaniom osób, które go tworzyły od samego początku. Związek skupiał wokół siebie wspaniałych techników i inżynierów, znanych w całej Europie
profesorów, stanowiących połączenie młodości i doświadczenia. Przewodniczący przypomniał, że zjazd podzielony
został na dwie części: oficjalną – w której udział biorą delegaci, członkowie honorowi i członkowie ZG oraz uroczystą,
w której udział wezmą zaproszeni goście m.in. przedstawiciele Grupy Wyszehradzkiej z Czech, Słowacji i Węgier oraz
przedstawiciel Rady Inżynierów Polskich Ameryki Północnej. Po przemówieniu doniosłym momentem było wprowadzenie na salę obu sztandarów PZITB – historycznego oraz
obecnie obowiązującego.
W prezydium 50. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB zasiedli Mirosław Boryczko (przewodniczący),
Jacek Domski (I przewodniczący), Nina Szklennik (II przewodniczący), Mariusz Okuń (I sekretarz) i Tomasz Bujnowski (II sekretarz). W Komisji Mandatowej zasiedli w składzie:
Małgorzata Nawrocka-Tazbir (przewodnicząca), Marcin Nosek (sekretarz), Szczepan Mikurenda (członek), Przemysław
Pępek (członek), Janusz Stadnik (członek). W Komisji Skrutacyjnej uczestniczyli: Janusz Kozula (przewodniczący), Agata Ciecieląg (sekretarz), Jolanta Prusiel (członek), Zbigniew
Perkowski (członek), Krzysztof Motylak (członek). Komisję
Uchwał i Wniosków uchwalono w składzie: Ryszard Walentyński (przewodniczący), Maciej Gruszczyński (sekretarz),
Stefan Szałkowski (członek), Marek Zackiewicz (członek),
Wiesław Baran (członek).
W Komisji Statutowej zasiedli: Elżbieta Urbańska-Galewska (przewodnicząca), Sabina Górni (sekretarz), Leszek Tischner (członek), Kazimierz Konieczny (członek), Alicja Dudzik (członek).
Uprawnionych do głosowania członków honorowych było
104 osoby, obecnych na sali uprawnionych do głosowania
69 – 66,35%. Przewodniczący zjazdu Mirosław Boryczko
potwierdził, że 50. NKZD PZITB jest prawomocny zgodnie
z Regulaminem Obrad Zjazdu oraz Statutem PZITB. Następnie przewodniczący Ryszard Trykosko przedstawił uchwałę
Zarządu Głównego nr 75/2019 z 10.09.2019 r. wyróżnienie

6

fot. Jacek Daniluk

4 października br. odbył się 50. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZITB, w zabytkowej Sali
Warszawskiego Domu Technika. Zaproszonych gości przywitał przewodniczący PZITB
Ryszard Trykosko, podkreślił wagę i znaczenie zjazdu z okazji 85-lecia powstania stowarzyszenia.

Poczty sztandarowe PZITB
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Prezydium zjazdu

– Zasłużony dla PZITB. Po nim Tadeusz Durak przedstawił
uchwałę nr 2/2019 z dnia 5.09.2019 r. Głównej Komisji Rewizyjnej wnioskującą do Zjazdu Delegatów PZITB o nadanie
Honorowych Srebrnych, Złotych i Złotych z Diamentem Odznak PZITB osobom będącym członkami Zarządu Głównego
i przewodniczącym oddziałów. Następnie Elżbieta Urbańska-Galewska przedstawiła pełną treść propozycji uchwały
o zmianie statutu PZITB. Paragraf 13 w ust. 1 lit. c i d. otrzymuje treść: „Członkiem zwyczajnym może zostać c) obywatel
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problemowych). Tutaj właśnie liczymy na pomoc i wsparcie pracodawców i naszych partnerów. Naszym celem jest
wspólne wydawanie miesięczników. Czasopisma powstawały z zaangażowania ludzi przemysłu i służyły im. Nasze
wydawnictwa są najważniejsze, żeby utrzymać ciągłość stowarzyszenia – przecież to nasza historia.
Istotna dla związku jest współpraca międzynarodowa, która
od 25 lat łączy się z Grupą Wyszehradzką, gdzie osobą niezwykle ważną jest Zygmunt Rawicki, który był założycielem
z naszej strony i cały czas odpowiada za kontakty z Grupą Wyszehradzką, również w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. Przewodniczący podziękował profesorowi Andrzejowi
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Delegaci w trakcie głosowania

Goście zjazdu, od lewej: Wiktor Piwkowski, Zygmunt Zadora-Paszkowski z żoną , prof. Andrzej Nowak, prof. Maria Kaszyńska,
Ryszard Trykosko

Nowakowi z Rady Inżynierów Polskich w Ameryce Północnej za wieloletnią współpracę. Przewodniczący podziękował wszystkim za obecność i przekazał głos przewodniczącemu obrad Mirosławowi Boryczko – na jego ręce wpłynęły
adresy okolicznościowe, które przesłali: Andrzej Adamczyk
– minister infrastruktury, Norbert Książek – główny inspektor nadzoru budowlanego, Wiesław Łyszczek – główny inspektor pracy, Robert Geryło – dyrektor Instytutu Techniki
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polski będący studentem na kierunkach budownictwa lub
związanych z budownictwem na polskich uczelniach technicznych, d) uczeń ostatnich dwóch lat średniej szkoły o profilu budownictwa”. Uchwały zostały przyjęte. Przewodniczący obrad podziękował obecnym za wzięcie udziału w części
pierwszej i zaprosił na drugą część zjazdu po przerwie.
W drugiej części zjazdu przewodniczący PZITB serdecznie
powitał specjalnych gości, którzy od lat z nami współpracują i wspierają nasz związek. Przywitał naszych przyjaciół
przedstawicieli izby czeskiej, słowackiej i węgierskiej oraz
przedstawicieli stowarzyszeń naukowych, którzy są w Polsce
w związku ze spotkaniem Grupy Wyszehradzkiej: Zygmunta Zadorę-Paszkowskiego z Kanady, wnuka założyciela naszego stowarzyszenia prof. Wacława Paszkowskiego, Jerzego Bajszczaka i Andrzeja Bratkowskiego – byłych ministrów
budownictwa, prof. Zbigniewa Kledyńskiego – prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Ewę Mankiewicz-Cudny
– prezes FSNT NOT, prof. Andrzeja Nowaka – prezesa Rady
Inżynierów Polskich Ameryki Północnej, prof. Adama Stolarskiego z Wojskowej Akademii Technicznej, prof. Andrzeja
Szaratę z Politechniki Krakowskiej – dziekana wydziału Inżynierii Lądowej, Jana Stylińskiego – prezesa zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Michała Wrzoska – prezesa Peri Polska Sp. z o.o., Piotra Kledzika – prezesa
PORR Polska SA, który jest również przewodniczącym Rady
Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, prof. Annę
Siemińską-Lewandowską z Politechniki Warszawskiej, Rafała Rokicińskiego z SARP, Roberta Geryłę – dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej. Następnie przewodniczący
opowiedział historię związku, który powstał w 1934 roku.
PZITB realizuje cele, które przyświecały powstaniu związku. Zarząd założycielski tworzyli ludzie nauki, którzy angażowali się w działalność stowarzyszenia. Wielcy ludzie,
wspaniałe nazwiska, które „żyją” m.in. dzięki nagrodom,
które wręczamy co roku. Ogromnie ważni są dla nas członkowie honorowi PZITB, którzy wnoszą duży wkład w działanie naszej organizacji.
Strukturę naszego stowarzyszenia tworzy Zarząd Główny
i oddziały, we wszystkich większych miastach Polski. Wielkie znaczenie odgrywają nasze komitety, które są wiodącymi w organizowaniu wydarzeń naszego związku, m.in.
Komitet Młodej Kadry i Komisja Seniorów, które cały czas
motywują swoich członków do działania. Naszą dumą są
konferencje, organizowane przez oddziały PZITB, wspólnie
z uczelniami, instytutami i firmami. Kolejnym ważnym projektem jest Konkurs Budowa Roku, który wrósł w naszą historię i jest bardzo ceniony w środowisku. Współtworzymy
konkurs wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju i Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego.
Wielce istotne są dla nas nasze miesięczniki „Przegląd Budowlany” (od 1929 r.) i „Inżynieria i Budownictwo” (od 1938 r.),
ale przeżywają teraz trudny okres, który wiąże się z wprowadzoną reformą – Konstytucja dla Nauki (zbyt niska liczba
punktów powoduje, że autorzy rezygnują z pisania artykułów

Nagrodzeni wyróżnieniem zasłużony dla PZITB

fot. Jacek Daniluk

Uczestnicy zjazdu
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w I rządzie II RP w 1918 roku, oznajmił, że ma ogromny zaszczyt, po raz trzeci, występowania dla tak zacnego grona
na polskiej ziemi. Dzięki swoim rodzicom nauczył się mówić po polsku i to oni przekazali mu miłość do Ojczyzny.
Po wystąpieniach gości przewodniczący PZITB wręczył wyróżnienia zasłużonym dla PZITB. Otrzymali je przyjaciele
z Grupy Wyszehradzkiej: Alois Materna – wiceprzewodniczący Czeskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Jan Petřala
– wiceprzewodniczący Słowackiej Izby Inżynierów Budownictwa, Juraj Nagy – przewodniczący Słowackiego Związku Inżynierów Budownictwa, Pawel Štepan – przewodniczący Czeskiego Związku Inżynierów Budownictwa, Gŷnla
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Budowlanej, prof. Eugeniusz Koda – dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW, Zbigniew Janowski – przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”.
Następnie głos zabrała Ewa Mankiewicz-Cudny – prezes
FSNT NOT. W imieniu organizacji zrzeszającej 39 stowarzyszeń złożyła gratulacje i życzenia dla PZITB. Wręczyła także
pamiątkowy adres od Zarządu Głównego FSNT NOT. Kolejny przemawiał prof. Zbigniew Kledyński – prezes Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa, podkreślił, że PZITB znaczyło dla idei polskiego budownictwa najwięcej i że to członkowie tego stowarzyszenia zaangażowali się w budowanie
samorządu zawodowego, pomimo tego, że część obowiąz-
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Odznaczeni Honorową Srebrną Odznaką PZITB

Nagrodzeni Honorową Złotą Odznaką PZITB

ków pokrywała się z zakresem działalności związku. Głos
zabrał również prof. Andrzej Nowak – prezes Rady Polskich
Inżynierów w Ameryce Północnej, wspomniał, że RPIwAP
zrzesza stowarzyszenia polonijnie inżynierów. Zaprosił do
udziału w sympozjach RPiwAP, podkreślił, że najwięcej osób
biorących udział w tych wydarzeniach to przedstawiciele zawodu budowlanego. Jako ostatni przemawiał inż. Zygmunt
Zadora-Paszkowski wnuk profesora Wacława Juliana Paszkowskiego, założyciela PZITB jak i I ministra komunikacji

Nagy – przewodniczący Węgierskiej Izby Inżynierów. Osoby od lat wspierające i zaprzyjaźnione z naszym stowarzyszeniem: Michał Wrzosek – prezes Peri Polska Sp. z o.o., Dariusz Blocher – prezes Budimex SA, Jerzy Werle – prezes
Warbud SA, Piotr Kledzik – prezes Porr Polska SA, Ryszard
Rodzoch – ekspert do spraw bezpieczeństwa Peri Polska Sp.
z o.o., Jan Styliński – prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Magnus Person – prezes Skanska SA,
Mariusz Ścisło – prezes Sarp, Mazowiecka Okręgowa Izba
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wręczył Medal PZITB im. prof. Romana Ciesielskiego – prof.
Annie Siemińskiej-Lewandowskiej, wybitnemu naukowcowi, specjalistce od geotechniki i budowli podziemnych. Pani
profesor wzruszona podziękowała za wyróżnienie i przypomniała współpracę przy drganiach tuneli z profesorem Ciesielskim; obecnie współpracuje z prof. Stypułą i bada drgania tuneli metra.
W podróż przez ostatnie 5 lat działalności PZITB zabrał nas
przedstawiciel Komitetu Młodej Kadry Michał Bal. Opowiadał
o pracy Zarządu Głównego, prezydium i komisji. Przedstawił
najważniejsze organizowane przez oddziały i komitety konferencje naukowe i techniczne, m.in. Konferencję naukową
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Laureaci najwyższego wyróżnienia Honorowej Złotej z Diamentem
Odznaki PZITB

Maciej Gruszczyński, prof. Maria Kaszyńska, nagrodzona Medalem
PZITB prof. Anna Siemińska-Lewandowska i Ryszard Trykosko

bląg, Sławomir Bęben – przewodniczący O. Kielce, Jerzy
Wielgos – przewodniczący O. Lublin, Dariusz Bajno – przewodniczący O. Opole.
Najwyższe wyróżnienie – Honorową Złotą z Diamentem Odznakę PZITB otrzymali: prof. Barbara Goszczyńska – wiceprzewodnicząca O. Kielce, Tadeusz Gruszczyński – przewodniczący
O. Piotrków Trybunalski, Krzysztof Marcinkiewicz – przewodniczący O. Płock, Jacek Hess – przewodniczący O. Rzeszów.
Na zakończenie przewodniczący kapituły Maciej Gruszczyński
ww w.prze gladbu d owla n y.pl

Michał Bal w trakcie prezentacji KMK

PAN I PZITB w Krynicy czy Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Konferencję Kontra – trwałość budowli i ochronę
budynków przed korozją, Konferencję Awarie Budowlane,
Warsztaty Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego, Konferencję
Obiekty Budowlane na terenach Górniczych, Konferencję
Tech-bud oraz Konferencję Ekologia a Budownictwo. Przedstawił działalność Komitetu Młodej Kadry PZITB, którego
jednym z najważniejszych punktów jest działalność w projekcie Workcamp, w jego ramach, na zasadzie wolontariatu, remontowane są obiekty użyteczności publicznej: domy
dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze itp. Jednym ze
sztandarowych projektów jest także kampania Honor Inżyniera, w której młodzi inżynierowie skupieni w PZITB starają się promować pozytywne postawy związane z zawodem
inżyniera budownictwa.
Po tym wystąpieniu przewodniczący zjazdu Mirosław Boryczko podziękował kolegom z Prezydium Obrad, członkom komisji za współpracę i udział oraz wszystkim, którzy
przygotowywali zjazd z okazji Jubileuszu 85-lecia stowarzyszenia. Poczty sztandarowe wyprowadziły sztandary. Zjazd
zakończono, ale rozmowy w kuluarach trwały jeszcze długo. Było to wyjątkowo udane święto naszego związku i ludzi, którzy go tworzą.
Grażyna Furmańczyk-Ziemińska
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Inżynierów Budownictwa, Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
Następnie wręczono Honorowe Srebrne Odznaki PZITB,
otrzymali je: Wiktor Dziubiński – członek ZG – O. Lublin, Tomasz Bujnowski – członek ZG – O. Lublin, Ryszard Walentyński – przewodniczący O. Gliwice, Jacek Domski – przewodniczący O. Koszalin, Przemysław Bodzak – przewodniczący
O. Łódź.
Honorową Złotą Odznakę PZITB otrzymał: Piotr Szymczak
– członek prezydium ZG – O. Łódź, Dariusz Karolak – członek ZG – O. Warszawa, Przemysław Pępek – przewodniczący O. Bielsko-Biała, Dariusz Urbański – przewodniczący O. El-

