
 

 

-  Dnia 23.10.2019 r. odbyło się pierwsze w bieżącym roku  akademickim spotkanie Koła nr 

1 PZITB przy Politechnice Wrocławskiej. 

Zebranie otworzyła prelekcja przewodniczącego naszej organizacji, kol. dr. Inż. Jarosława 

Michałka „Bierne bezpieczeństwo słupów oświetleniowych”. Uczestnicy spotkania poznali 

normatywny podział słupów oświetleniowych, jak i postanowienia uregulowań prawnych 

omawianej problematyki w całej Europie. Znakomity prelegent w wielu przedstawionych 

filmikach pokazał różnorodne mechanizmy zniszczenia słupów oświetleniowych oraz ich 

oddziaływanie na poruszające się pojazdy. Po prelekcji nie zabrakło wielu nurtujących pytań. 

Kolejną częścią spotkania była krótka prezentacja naszego Koła, podczas której nowi adepci 

PZITB dowiedzieli się o szerokiej działalności organizacji i planach na najbliższą przyszłość. 

Kiedy zebranie, w którym uczestniczyło około 30 osób (w tym jedenaścioro nowych 

członków!), dobiegło końca, udaliśmy się na mniej formalne spotkanie integracyjne, na 

którym odpowiedzieliśmy młodszym kolegom na wszelkie pytania. 

 

-    W dniu 20 listopada 2019r. odbyło się spotkanie członków naszego Oddziału 

poświęcone  pamięci i wspomnieniom Koleżanki i Kolegów , którzy odeszli do wieczności w 

ostatnim. Wspominaliśmy  śp. Kol. Prof. Tadeusza Kolendowicza, Kol. Emila  Dulskiego,  

Kol. Władysława Kusiaka, Kol. Pawła Schuhmachera, Kol. Zygmunta Kudybę, Kol. Teresę 

Kamińską Sajewicz,, Kol. Stanisława Kolendowicza 

 

Przewodniczący Oddziału przypomniał  biografie koleżanki i kolegów . Zmarłych 

wspominali   współpracownicy , koleżanki i koledzy ze stowarzyszenia 

 



 

 

 

 

   

 Na zakończenie spotkania Kolega kontynuując tradycję kol. Pawła  Schuhmachera,                              

odczytał nastrojowe  wiersze dedykowane zmarłym a  nawiązujące do przemijania  i  

Wieczności. 

  



 

 

-  Bliskie spotkanie z ARCHICOMem 

Dnia 20 listopada 2019 odbyło się spotkanie Koła nr 1 przy Politechnice Wrocławskiej PZITB. 

Gościem specjalnym był Karol Bajan – kierownik robót w firmie ARCHICOM. Tematem 

przewodnim była organizacja procesu budowy i dachy odwrócone. Obecnych było 30 osób. 

Przewodniczący Koła, Szymon Karczewski, na wstępie przedstawił krótko gościa Karola 

Bajana, który następnie powiedział kilka słów o sobie.  Po zakończonych studiach, podjął 

pracę w firmie Betard, gdzie przepracował 12 lat, na stanowisku nadzorującym prace na 

elementami prefabrykowanymi stropów. Jednak po tym czasie, dla lepszego samorozwoju, 

rozpoczął działalność w spółce ARCHICOM, zajmującej się realizacją projektów jako 

ogólnopolski deweloper. 

Po zwięzłym przedstawieniu swojej osoby, Karol Bajan przeszedł do prezentacji na temat 

dachów odwróconych, które stają się coraz częstszym rozwiązaniem na powiększenie 

przestrzeni zielonej w wielkich miastach, a także ciekawą alternatywą w mniejszych 

miejscowościach. Przedstawił spotykane problemy konstrukcyjne tych dachów, gdzie 

największym wśród nich jest szczelność, która jak wiadomo, jest niezwykle ważna. Po 

wykonaniu głównej izolacji dachu odwróconego przeprowadza się próbę szczelności, w 

skrócie polegającej na zalaniu takiego dachu do określonego poziomu wodą i obserwowaniu 

ewentualnych nieszczelności. Jeśli taka wystąpi, należy ją usunąć, choć nie należy to do 

łatwych zadań. Jednak filozofią dachów odwróconych nie jest całkowite usunięcie wody. Jest 

ona potrzebna do nawadniania roślin, które stanowią wykończenie danego dachu. Praca 

kierownika nie należy jednak do spokojnych, ponieważ w tym przypadku nigdy nie wiadomo, 

czego i kiedy się spodziewać. 

Po prezentacji nadeszła pora na pytania zgromadzonych osób.  Ogólną ciekawość wzbudziła 

kariera zawodowa kol. Karola Bajana, a także problemy, z którymi spotyka się na co dzień.  

Życie takiego kierownika nie należy do łatwych, ponieważ często wiąże się z pracą pod 

presją czasu i odpowiedzialności. Ponadto złożone w rozwiązaniu są kwestie finansowe, 

które maja ogromny wpływ na inwestycje. Jednak pomimo tych wszystkich utrudnień, Karol 

Bajan jest zadowolony ze swojej obecnej posady, ponieważ najważniejszą rzeczą dla niego 

jest samodoskonalenie się, zdobywanie nowych umiejętności i doświadczenia. 

Na zakończenie i po sporych oklaskach, Karol Bajan otrzymał od Koła dyplom z 

podziękowaniami. To spotkanie było naprawdę pouczające i każdy mógł znaleźć coś dla 

siebie. Co więcej, miła atmosfera rozbudziła apetyt na kolejne takie zebranie 

http://www.pzitb.pwr.wroc.pl/bliskie-spotkanie-z-archicomem/


 

 

- Wystawa zdjęć 

od 5.12.2019 w Strefie Kultury Studenckiej na Politechnice Wrocławskiej można podziwiać 
fotografie wyróżnione w konkursie “I cyk budowa” organizowanym przez Nasze Koło. 

 

 

-  JUBILEUSZ 70 – LECIA ODDZIAŁU PZITB RZESZÓW  

Uroczyste obchody z okazji Jubileuszu 70-lecia Oddziału Rzeszów  PZITB odbyły się w dniu 

6 grudnia 2019 r. w restauracji „Podpromie” w hotelu APART. Program  spotkania 

obejmował: 

 

 Rozpoczęcie uroczystości oraz przywitanie gości  

 Wspomnienie o tych co odeszli  

 Prezentacja 70-letniej działalności PZITB w Rzeszowie  

 Wystąpienia zaproszonych gości  

http://www.pzitb.pwr.wroc.pl/wystawa-zdjec/


 

 

 

                       Gratulacje od Prezesów KPPP oraz Stowarzyszeń zawodowych  

 Uroczysty obiad  

 Ceremonia wręczenia odznaczeń i wyróżnień  

 Wykład okolicznościowy: Centralny Okręg Przemysłowy na  Podkarpaciu  

 Występ artystyczny w wykonaniu Pana Jana Michalaka  

 Inżynierskie rozmowy 

 

- POSIEDZENIE KLUBU PREZESÓW POLSKI POLUDNIOWEJ                                                                                                                                                       

W dniu 7 grudnia w hotelu „APART” w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Klubu Prezesów 

Polski Południowej. Przewodniczący Oddziału  Rzeszowskiego PZITB kol. Jacek Hess 

otworzył spotkanie, przywitał  przybyłych gości i omówił program posiedzenia Klubu 

Prezesów Polski Południowej PZITB w Rzeszowie, informując o rezerwacji na godz.  14.00 

wycieczki po podziemiach rzeszowskiego rynku. 

 



 

 

Honorowy Przewodniczący KPPP PZITB Kol. Waldemar Szleper  omówił program 

posiedzenia KPPP.                                                                                                             

Przewodniczący PZITB Kol. Ryszard Trykosko poinformował o ostatnich wydarzeniach:  

- organizacji i przebiegu 50 Walnego Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZITB w 

Warszawie,  

- organizacji Zjazdu Grupy Wyszehradzkiej,  

- Ogólnopolskiego Zjazdu Młodej Kadry PZITB,  

- spotkaniu z przedstawicielami środowisk technicznych w USA,  

- relacjach z PIIB, SARP-em, ITB oraz uczelniami technicznymi na poziomie ZG,  

- trudnej sytuacji w wydawnictwach naszych czasopism technicznych. 

 
 

Przewodniczący PZITB Kol. Ryszard Trykosko określił wymagania dla kandydata na 

przewodniczącego PZITB nowej kadencji. Uznał, że powinna być to osoba rozpoznawalna w 

społeczeństwie oraz środowisku pracodawców, która utrzymuje dobre relacje z Polską Izbą 

Inżynierów Budownictwa oraz ze środowiskiem naukowym jak również niezależna 

zawodowo i finansowo.  

Ponadto omówiono następujące sprawy:  

- 3-6.03.2020 r. XXXV Konferencja Warsztat Pracy Projektanta w Wiśle, i posiedzenie KPPP 

w Wiśle  

- 20-22.04.2020 r. Międzynarodowa Konferencja w Opolu,  

- 07-09.05.2020 r. Krajowa Narada Seniorów w Częstochowie,  

- 13-15.05.2020 r. XVI Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat  Pracy Rzeczoznawcy 

Budowlanego” Kielce-Cedzyna,  

- 12-14 czerwca 2020 r. 51 Krajowy Zjazd Delegatów PZITB w Opolu,  

Omówiono także relacje pomiędzy PZITB i OIIB na poziomie oddziałów.                                    

Uczestnicy posiedzenia KPPP w Rzeszowie wyrazili zaniepokojenie projektami zmian Prawa 



 

 

Budowlanego, które mogą okazać się bardzo szkodliwe dla naszego środowiska 

zawodowego i omówiono działania Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i 

Techników Budowlanych w tej sprawie. 

        Dnia 18.12.2019r. odbyło się spotkanie opłatkowe Koła nr 1 przy Politechnice 

Wrocławskiej. W zebraniu uczestniczyło ponad 40 członków Koła nr 1, zaproszeni goście-

Przewodniczący Oddziału Wrocławskiego PZITB - kol. Janusz Superson, 

Wiceprzewodnicząca  - kol. Alicja Dudzik oraz przedstawiciele sponsora II ogólnopolskiej 

edycji konkursu fotograficznego „I cyk budowa”, firmy GH Cranes. 

 

 Spotkanie było połączone z nagrodzeniem laureatów wspomnianego konkursu 

zorganizowanego już po raz drugi przez nasze koło (po raz pierwszy na skalę ogólnopolską). 

Po wręczeniu nagród przyszedł czas na wręczenie legitymacji członkowskich 23 nowym 

członkom  Koła nr 1.PWR 

 



 

 

 

 Następnie po krótce podsumowaliśmy działalność naszej organizacji, złożyliśmy sobie 

nawzajem życzenia świąteczno-noworoczne. Niniejsze spotkanie było znakomitą 

możliwością do rozmów na tematy zawodowe, stowarzyszeniowe i nie tylko. 

 

Uczczono również 85-lecie PZITB  smacznym tortem , który został podzielony na wszystkich 

uczestników spotkania. 

 

     W okresie przedświątecznym odbyły się również  Świąteczne spotkania zorganizowane 

przez: Koło nr 33 Wrobis , Koło nr 35 Wykonawców, Koło nr 28 Wojskowe , Koło nr 56 

Terenowe , Koło nr 4 w Oleśnicy, Koło nr 26 Zarządców. 


