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ZARYS HISTORII
STOWARZYSZEŃ INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA 
W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM W LATACH 1922-1977^

1. W maju 1975 roku odbył się w Warszawie Zjazd Delegatów Polskiego
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Zjazd ten miał tym razem cha
rakter szczególnie uroozysty, jako że łączył się on z jubileuszem *łO-le-
oia Polskiego Związku Inżynierów Budowlanyoh (PZIB) i 25-leoia Polskiego
Związku Inżynierów i Teohników Budownictwa (PZITB).

Z tej okazji Zarząd Główny wydał "Kronikę Związku” znaczącą się datami: 
193*1 • 19*ł8 . 197*1
- 193*1 - fok powstania PZIB,
- 19*t8 - rok powstania PZITB,
- 1974 - rok, w którym miał się odbyć zjazd jubileuszowy, a który został

przesunięty o jeden rok, aby odbył się on wspólnie z Krajowym
Zjazdem Delegatów, które - jak wiadomo - odbywają się ostatnio oo 
3 lata.

Warto tu od razu nadmienić, że pierwszy rozdział tej Kroniki, obejmują- 
oy genezę polskich organizaoji inżynierskioh budownictwa — lata 1910-193*1
- został aa Zjeżdzie mocno skrytykowany, a to z tego powodu, że ograniczył 
się on do ziem byłego zaboru rosyjskiego, pomijająo zupełnie rolę istnie
jących już od lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia stowarzyszeń w za
borze austriackim, takich jak Lwowskie Towarzystwo Politechniczne i Kra
kowskie Stowarzyszenie Techniczne. Nie ma również w tym rozdziale wstęp
nym Kroniki ani wzmianki o stowarzyszeniach teohnioznyoh na Śląsku.

Może temu zawdzięczać należy, że został obecnie nakreślony zarys his
torii stowarzyszeń inżynierów i teohników w województwie katowickim na prze
strzeni ostatnich 55 lat. Mowa o 55—leoiu, bo trzeba nam wiedzieć, że już 
w 1922 r. — bezpośrednio po przyłączeniu części Górnego śląska do Polski 
powstało w Katowicach "Polskie Stowarzyszenie Inżynierów i Teohników Wo
jewództwa śląskiego", a rok później - w 1923 r. powstał "Związek Samodziel
nych Polskich Budowniozyoh na Górnym Śląsku,z siedzibą w Katowioaoh.

Wykorzystano materiał zawarty w referacie autora wygłoszonym na Walnym 
Zgromadzeniu Delegatów Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Teohni
ków Budowniotwa w Katowioaoh w 1975 r.
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2. Powstanie tych Związków odegrało doniosłą rolę społeczno—polityozną 
w owych czasach. Godzi się tu przypomnieć, że przez okres 15-letni, tj. do 
15.V.1937 r. obowiązywał na całym plebiscytowym terenie Górnego Śląąka mię
dzynarodowy układ, tzw. Konwencja Genewska, regulująca sprawy wynikłe z 
podziału Górnego Śląska i to nie tylko zagadnienia gospodarcze, ale rów
nież sprawy ochrony mniejszości - Polaków na terenie plebiscytowym przyz
nanym Niemcom i mniejszości niemieckiej na obszarze przyłączonym do Pol
ski. Niemieckie zrzeszenia gospodarcze i społeczne nadużywały przepisów 
tej Konwencji do szerzenia kłamliwej propagandy o trudnościach zagospoda
rowania przyznanego Polsce terenu, toteż łatwo zrozumieć, że powstające 
w tych warunkach organizacje polskie hamowały tę wrogą nam działalność, 
wzmacniając poczucie przynależności narodowej. Dlatego to tak wczesne za
łożenie wspomnianych Związków: Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Tech
ników Województwa Śląskiego i Polskiego Związku Samodzielnyoh Budowni
czych* miało doniosłe znaczenie nie tylko gospodarcze, ale również społecz
no-polityczne.

Polskie Towarzystwo Inżynierów i Techników Województwa Śląskiego kon
centrowało początkowo cały swój wysiłek na wyłączeniu ze społeczeństwa nie
mieckiego inżyniera i technika polskiego i dania mu możności zgrupowania 
się w organizacji społecznej w celu zacieśnienia stosunków towarzyskich, 
zachęcenia do pogłębienia swej wiedzy zawodowej oraz dla utrzymania jed
ności narodowej. Stowarzyszenie to obejmowało głównie górników, hutników, 
mechaników, elektryków i chemików, a w znikomej jedynie ilości budowla
nych. Toteż ograniczymy się tu tylko do wzmianlki, że Stowarzyszenie rozpo
częło w 1928 r. wydawanie dwutygodnika "Technik" jako swego organu, któ
rego treść odzwierciedlała skład branżowy stowarzyszenia.

Jednym z prezesów Stowarzyszenia w pierwszych jego latach był niedawno 
zmarły mgr inż. Eugeniusz Kwiatkowski dyrektor Azotów w Chorzowie,później- 
szy minister przemysłu i handlu, z kolei minister skarbu i wicepremier, 
twórca Gdyni, a po wojnie delegat rządu do zagospodarowania naszego odzy
skanego Wybrzeża. W składzie Rady Stowarzyszenia uczestniczył jako przed
stawiciel Budowlanych mgr inż. Karol Machalski, b. adiunkt Politechniki 
Lwowskiej, dyrektor Szkoły Budownictwa w śląskich Technicznych Zakładach 
Naukowych w Katowicach.

Spośród pożytecznej działalności Związku Samodzielnyoh Budowniczych pod
kreślić warto założenie w 1926 r. własnej średniej szkoły budowlanej»któ
rej trzy roczniki absolwentów zasiliły miejscowym narybkiem kadrę techni
czną przedsiębiorstw zrzeszonych w Związku. Szkoła ta weszła w skład ślą
skich Technicznych Zakładów Naukowych, bezpośrednio po ich uruchomieniu w 
1931 r.

Warto też wspomnieć, że Związek Budowniczych obejmując swym zasięgiem 
Województwo śląskie, założył w ramach Stowarzyszenia Przemysłowców Budo
wlanych w Warszawie - Oddział śląski.
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3 . ¥ roku 19 3 0 powstaje na Śląsku druga z kolei organizacja, zrzeszają
ca techników budowlanych - Oddział śląski Związku Techników Rzeczypospoli
tej Polskiej, którego przewodniczącym Zarządu Oddziału był Stanisław 
Trzoionka.

Po pierwszym trzyletnim okresie działalności Związku zrzeszającym wy
łącznie techników budowlanych, zarząd zgodnie z brzmieniem statutu, prze
widującym wielobranżowy charakter Związku Techników, począwszy od 1933 r. 
zrzeszał w Oddziale również absolwentów szkół innych specjalnośoi, a więc 
śląskich Technióznych Zakładów Naukowych Wyższej Szkoły Mechaniozno—Elek
trycznej w Bielsku, średniej Szkoły Górniczej tzw. "Sztygarki" w Dąbrowie 
Górniozej, Szkoły Technioznej w Warszawie i innych.

Działalność Zarządu Oddziału śląskiego Związku Techników odznaczała się 
wielostronną aktywnością. Godzi się wymienić chociażby tylko zorganizowa
nie w 1933 r . wystawy "Tani Dom Własny", która poprzedzona konferencją pra
sową, cieszyła się liczną frekwencją. Związek organizował kursy dokształ
cające dla poszczególnych sekcji branżowych i prelekcje różnych specjali
stów, jak np. kursy żelbetu w Śląskioh Technicznych Zakładach Naukowych w 
Katowicach, W związku z tendencjami niektóryoh ośrodków zmierzająoych do 
obniżenia poziomu programów nauczania,. Oddział Śląski przy pomocy Zarządu 
Głównego Związku Techników zorganizował w Katowioach w 1936 r. Krajową Kon
ferencję w sprawie programów nauczania w średnioh szkołach technicznych.
Ta żywa aktywność Oddziału śląskiego sprawiła, że Oddział ten był wysoko 
notowanym w ocenach tak Zarządu Głównego, jak i opinii władz wojewódzkioh, 
a widomą oznaką tej pozytywnej oceny był wybór m. Katowic na obrady kra
jowego zjazdu sprawozdawozo-wyborozego Związku w lutym 1936 r.

4. W maju 193*1 r. zostało zwołane do Warszawy zebranie założycielskie 
Polskiego Związku Inżynierów Budowlanyoh, w którym uczestniozyło 150 osób. 
Ale już dwa lata woześniej, bo z końcem 1932 r. z inicjatywy kilku społe
cznie aktywnych na Śląsku inżynierów, wśród których kiełkowała myśl zrze
szenia się na wzór istniejącego już w tym czasie Stowarzyszenia Techników, 
zwołane zostało w Katowicach zebranie organizacyjne, któremu przewodni
czył referująoy tę historię i na którym wybrano Komitet Organizacyjny pod 
przewodnictwem inż. Konstantego Wolniewioza?kierownika działu konstrukcyj
nego w ówczesnym Nadzorze Budowlanym m. Katowic.

Komitet postawił sobie zadanie zrzeszenia ogółu inżynierów budowlanych 
terenu śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, opracowania wytycznych dla mające
go powstać związku oraz nawiązania kontaktów z istniejącymi już zrzesze
niami inżynierów innych specjalności. Właściwej działalności tego Komite
tu jeszcze nie było, ale dążenie to sprawiło, że gdy dwa lata później pow
stał Polski Związek Inżynierów Budowlanych w Warszawie, w Katowioaohw ma
ju 1935 r. założony został Oddział Śląsko-Dąbrowski PZIB jako jeden z 
pierwszych Oddziałów Terenowyoh tego Związku.
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Warto zwrócić uwagę na przyjętą przez założycieli nazwę tego oddziału 
- ,!śląsko-Dąbrowski" mimo, że Zagłębie nie należało wtedy do województwa 
katowickiego. Po raz pierwszy spotykamy się z tą nazwą jako województwo 
dopiero bezpośrednio po wyzwoleniu w 19k5 r. Ale wtedy, w 1932 r. brzmią 
ło to jakby sygnał możliwości ozy też racjonalności takiego połąozenia w 
jeden wspólny, uprzemysłowiony ośrodek administracji państwowej.

Na założycielskim zebraniu Qddzialu wybrano zarząd, ktôrèmu przewodni
czył przez pierwsze dwie kadencje — do lutego 19 3 7 r. autor niniejszego 
opracowania, wiceprzewodniczącym był K. Wolniewicz, sekretarzem W. Klar- 
ner, konstruktor w Wydziale Robót Publicznych Urzędu Wojewódzkiego, skarb
nikiem - St, Śledziewski również z tego Wydziału.

5. Zarząd Główny Związku po pierwszym roku swej działalności, koncen
trującej się przede wszystkim na zagadnieniach organizacyjnych, na spre
cyzowaniu kierunków i metod działania Związku, powołaniu odpowiednich Ko- 
misji przy Zarządzie, podejmowaniu inicjatyw w tworzeniu oddziałów tere
nowych, współdziałaniu w tworzeniu Naczelnej Organizacji Inżynierów, jako 
organu koordynującego działalność wszystkich krajowych zrzeszeń inżynier
skich - postanowił zwołać w lutym 1936 r. II Zjazd Naukowy Inżynierów Bu
dowlanych, wybierając na lokalizację Zjazdu miasto Katowice. Głównym ce
lem Zjazdu było dokonanie przeglądu osiągnięć w zakresie postępu technioz- 
nego i wzajemna wymiana myśli konstruktorów. Był to okres pierwszych kon
strukcji spawanych w szkieletach stalowych i mostaoh, a na Śląsku mogliś
my już w tej dziedzinie coś niecoś pokazać, był tu już wtedy 1 5-kondygna- 
cyjny gmach Urzędu Skarbowego przy ul. Żwirki i Wigury, w chwili ukończe
nia najwyższy gmach w Polsce, przewyższył go później o jedną kondygnację 
gmach Prudential w Warszawie (obecnie hotel "Warszawa”). W budowie był 7- 
kondygnacyjny gmach Muzeum śląskiego o szkieletowej konstrukcji spawanej; 
po rozbiorze przez Niemców szkieletu stalowego, na jego miejscu stanął po 
wojnie gmach Związków Zawodowych; był też wzmooniony za pomocą spawania
most kratowy nad Wisłą w Skoczowie, był już gmach Śląskich Technicznych

3Zakładów Naukowych o największej wówczas kubaturze w Polsce - 173000 m i 
wiele innych.

I

Główny Komitet Organizacyjny Zjazdu powołany został w 1935 r. w Warsza
wie - Przewodniczącym Komitetu był prof. Stefan Bryła, sekretarzem - ja
rzy Nechay; organizację Zjazdu powierzono Oddziałowi Śląsko-Dąbrowskiemu 
PZU, którego zarząd objął funkcję lokalnego komitetu organizacyjnego zjaz
du. Zjazd odbył się w gmachu śląskich Teohnioznych Zakładów Naukowych przy 
udziale 370 uczestników.

Na zjeździe wygłoszono <ł7 referatów w sekcjach - ogólnej (4 referaty), 
konstrukcji stalowych ( 1 9), konstrukcji żelbetowych (1 9 ) i innych konstruk
cji (*0 (jak drewno, ceramika, grunty).

W okresie trwania II Zjazdu odbyło ęię również zebranie - pod przewod
nictwem inż. B. Bukowskiego - delegatów laboratoriów budowlanych w licz
bie 2 h osób, reprezentujących niemal wszystkie ówczesne ośrodki badawcze.
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Protokół zebrania zawierający krótkie sprawozdanie z przeprowadzonych pzao 
badawczych i wytyczne prac na przyszłość zawiera następujące postulaty:

a) konieczność opracowania programów badali z dziedziny budownictwa,
b) konieczność rejestracji prac badawczych wykonanych w poszczególnych la- 

borat or iach,
o) rejestrację i wzajemną wymianę informacji na temat wskaźników osiągnię

tych w poszczególnych laboratoriach dla różnych materiałów.
Zjazd wysunął szereg wniosków natury ogólne j, m. in. o reaktywowanie Mi

nisterstwa Robót Publicznych, bądź też o utworzenie nowego organu na szcze
blu ministerialnym - w rodzaju Ministerstwa Gospodarki, skupiającego agen
dy wszystkich działów budownictwa,(a więc nie tylko budownictwo lądowe a- 
le też i wodne, drogowe i mostowe) o konieczności i formach współpracykon- 
strukturów i architektów przy skomplikowanych konstrukcjach, o zmianie prze
pisów zlecania robót, które by zapewniły solidne i fachowe ioh wykonanie, 
o konieczności stałego podnoszenia poziomu kwalifikacji kadry budowlanej, 
wobec stale postępującego rozwoju techniki, a w związku z tym o konieczno* 
śoi szerokiej publikacji w czasopismach o osiągnięciach w technice.

Na zakończenie zjazdu odbyło się walne zebranie Związku połączone z wy
borami na drugą kadencję. Do Komisji Rewizyjnej wybrano m.in. członka Od
działu Śląsko-Dąbrowskiego Józefa Ćwiżewicza, ówczesnego kierownika miej
skiego urzędu budowlano-drógowego w Chorzowie.

Po upływie rocznej kadencji w maju 1936 r. odbyło się walne zebranie 
Oddziału, na którym wybrano zarząd w dotychczasowym składzie,uzupełniając 
skład ten o piątego członka zarządu w osobie Wł. Waohniewskiego, wówczas 
konstruktora w Hucie Królewskiej w Chorzowie - obecnej Hucie Kościuszko - 
oraz 2 zastępców członków Zarządu (Zb. Warzeszkiewicz i E. Ochojecki) i 3 
członków Komisji Rewizyjnej (j. ćwiżewicz, T. Marcinkiewicz i M. Laubitz).

Oddział Śląsko-Dąbrowski brał w dalszym ciągu żywy udział w pracach 
Związku,m.in. w Kongresie Naczelnej Organizacji Inżynierów (NOl) we Lwo
wie w 1937 *?. , połączonym z Walnym Zjazdem Delegatów PZIB. Delegatami na 
Zjazd zostali wybrani ćwiżewicz, Honheiser, Kaufman i Wolniewicz. W okre
sie Kongresu odbyło się również we Lwowie szereg zebrań organizacyjnych 
stowarzyszeń zrzeszonych w NOI, a w przeddzień Kongresu odbył się zjazd 
delegatów Laboratoriów Budowlanych. Wśród reprezentowanych na zjeździe 1^ 
laboratoriów było też laboratorium drogowo-budowlane śląskich Technicznych 
Zakładów Naukowych.

W lutym 1937 r. na walnym zjeździe Oddziału wybrano nowy zarząd, które
go przewodnictwo objął K. Wolniewicz, wiceprzewodniczącym był F. Kurczyk 
z Wydziału Komunikacyjno-Budowlanego Urzędu Wojewódzkiego,sekretarzem był 
w dalszym ciągu W. Klamer, skarbnikiem A. Czaplicki z Urzędu Miejskiego w 
Katowicach. W 1938 r. przy Oddziale została zorganizowana sekcja obrony 
przeciwlotniczej. Oddział liczył w tym czasie 90 członków.

Był to okres, w którym odbywała się dyskusja nad projektem ustawy bu
dowlanej. W dyskusji tej Oddział Śląsko-Dąbrowski PZIB współpracował z Ko
misją Mieszkaniowo-Budowianą Sejmu śląskiego.
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W 1938 **, nastąpiła zmiana w składzie Zarządu. Przewodniczącym został 
wybrany Józef ćwiżewicz, wiceprzewodniczącym Honheiser (po rezygnacji - 
Czaplicki), sekretarzem Kurozyk. Delegatami do NOI byli: Honheiser i Klar- 
ner (po rezygnacji: Ćwiżewicz i Chojeoki). Funkcje tego Zarządu skończyły 
się z ohwilą wybuchu wojny. ^

6 . Przechodząc z kolei do okresu powojennego, podkreślić należy aktyw
ność działaczy Związku Samodzielnych Polskich Budowniczyoh. Zaledwie kil
ka dni po wyzwoleniu Katowic, bo już 1 lutego 19^5 r. odbyło się zebranie 
organizacyjne tego Związku, w którym wzięło udział 33 ozłonków. Na zebra
niu wybrano tymozasowy zarząd, którego przewodniczącym został St. Trzcion- 
ka, wiceprzewodniczącym L. Dębiński, sekretarzem T. Kaliciński. Prezydium 
Zarządu już nazajutrz po Jego ukonstytuowaniu się zostało przyjęte przez 
Wojewodę Śląskiego, który wyraził zadowolenie z tak szybkiego zorganizowa
nia Związku i zadeklarowania przez jego członków swej wiedzy i swego do
świadczenia dla odbudowy zniszczonego kraju.

Od 19^8 r. na skutek sukcesywnego przechodzenia prywatnych przedsię
biorstw budowlanych do sektora państwowego, rozpoozęła się likwidacja Związ
ku, trwająca do 1 9*ł9 r.

7. V pierwszym roku po wyzwoleniu rozpoczyna na Śląsku swą działalność 
również Polski Związek Inżynierów Budowlanych. Walne zebranie Oddziału Ślą
sko-Dąbrowskiego PZIB odbyło się w Katowicach w październiku 19^5 r. Na 
zebraniu tym wytyczono kierunki działania reaktywowanego Oddziału i wybra
no zarząd, którego przewodniczącym został K. Wolniewicz, sekretarzem Wł. 
Geisler.

Godzi się zauważyć, że Oddział Śląsko-Dąbrowski powstał po wojnie jako 
pierwszy z Oddziałów Terenowyoh i rozwijał w tym trudnym, pierwszym okre
sie powojennym szczególnie żywą działalność. V odstępaoh 2-tygodniowych od
bywały się zebrania odozytowe, ozęsto przy udziale zaproszonych z Warsza
wy prelegentów (W. Paszkowski, K.Kamiński, A. Kobyliński). Tematem tych 
zebrań były zagadnienia nowych osiągnięć techniki budowlanej - krajowych! 
zagranicznych - w dziedzinie konstrukcji stalowych, żelbetowyoh, mechani
ki gruntów i materiałów budowlanych. Rozpoczęto organizowanie biblioteki 
Oddziału PZIB. Delegat Oddziału brał udział w zebraniach Wojewódzkiej Ko
misji Odbudowy. W 16 ośrodkach miejskich, bardziej oddalonych od stolicy 
województwa, zorganizowano delegatury PZIB dla utrzymania kontaktów mię
dzy zarządem Oddziału a rozsianymi w terenie członkami Związku. Z polece
nia Zarządu Głównego, zarząd Oddziału Śląsko-Dąbrowskiego przystąpił do 
zorganizowania Oddziału Związku we Wrocławiu, gdzie w styczniu 19*łó r. od
było się zebranie organizacyjne tego Oddziału z udziałem delegacji Zarzą
du Oddziału Śląsko-Dąbrowskiego.

Reaktywowany we wrześniu 19̂ *5 r. Polski Związek Inżynierów Budowlanych 
(PZIB) pragnął początkowo na wzór Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) 
zachować niezależność i nie zamierzał włączyć się w ramy Naczelnej Organi
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zacji Technicznej (NOT). Dało to impuls do kreowania na przełomie lat 
1996/1997 w ramach NOT konkurencyjnej organizaoji, zrzeszającej inżynie
rów, techników, mistrzów i racjonalizatorów, związanych z działalnością bu
dowlaną, która przyjęła nazwę Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Budow
nictwa (SITB). SITB miało w terenie 8 Oddziałów, leoz na Śląsku Oddziału 
nie posiadało. Rolę tę w pewnej mierze spełniał Związek Samodzielnych Pol
skich Budowniozyoh, którego ezłonkowie wzięli udział w ZJeździe organiza
cyjnym SITB w Warszawie. Na posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego SITB w 
marcu 1997 r. oraz na Zjeździ e Delegatów PZIB w Warszawie w kwietniu 199? 
roku przedyskutowano sprawę połączenia obu tyoh stowarzyszeń.

Zjazd delegatów PZIB w kwietniu 1997 r. w Warszawie połąozony był z V 
Zjazdem Naukowym PZIB. Jako hasło zjazdu przyjęto "Organizaoja i Technika 
Odbudowy". Tematy referatów oraz przebieg obrad zgrupowano w trzech sek
cjach:

I. Sekcja zagadnień ogólnych - grupowała referaty dotyoząoe planu go
spodarczego, sił fachowych, materiałów budowlanych, sprzętu budowla
nego, organizacji, badań naukowych budownictwa.

II. Sekcja zagadnień technicznych - grupowała referaty dotyczące orga
nizacji i mechanizacji budownictwa, nowych materiałów i nowych ba
dań, nowoczesnych metod budownictwa, zagadnień naukowo-konstrukcyj- 
nych.

III. Konferencja konstruktorów i statyków, na której zgrupowano referaty 
obrazujące najnowsze osiągnięcia w dziedzinie mechaniki budowli o- 
raz teorii nowoczesnych konstrukcji.

Wpłynęło ogółem 60 referatów. Była to potężna manifestaoja świata tech
nicznego na rzecz odbudowy kraju.

W lipou 1997 r. odbyło się zebranie porozumiewawcze przedstawicieli 
PZIB i SITB. Z końcem lutego 1998 r. został zwołany Nadzwyczajny Zjazd De
legatów PZIB, który zatwierdził działalność PZIB w sprawie połączenia z 
SITB. Połączenie uchwalono na wspólnym zebraniu delegatów PZIB i SITB od
bytym w Warszawie w dniach 19 i 15 czerwca 1998 r, pod przewodnictwem wi
ceministra Stefana Pietrusiewicza. To wspólne stowarzyszenie przyjęło naz
wę Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB). I od tej 
chwili rozpoozął się drugi - w okresie powojennym - etap działalności Od
działu Śląsko-Dąbrowskiego.

8 . Pierwszy Zjazd Delegatów tego nowego Związku odbył się w 1999 r. w 
Katowicach (31.III - 2.IV.1999 r.), jako że od pierwszych dni po wyzwole
niu śląsk był ośrodkiem o największym nasileniu budownictwa w Polsce. Na 
Zjeździe omawiano sprawy organizacyjne i zawodowe oraz poczyniono wstępne 
przygotowania do Zjazdu Naukowego, przewidzianego w grudniu 1999 r. w Gdań
sku.

Basłera Zjazdu Gdańskiego było: "Naukę zbliżyć do placu budowy".
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Tematyka zgrupowana została w pięciu sekcjach:
I. Plan budownictwa w 6-leciu.

II. Socjalistyczna postawa i metoda pracy w budownictwie.
III. kalka o materiały, ich produkcję i właściwe zastosowanie.
IV. Walka o konstrukcję i formę.
V. Naukowe osiągnięcia mechaniki w walce o postęp w budownictwie.

Tak więc poprzez przedstawienie zadań stojących przed budownictwem 
(sekcja i), metod,które powinny być stosowane, takich Jak: współzawodnic
two, mechanizacja, uprzemysłowienie (sekcja Ii), wskazanie jak gospodaro
wać materiałami (sekcja III) aż po dyskusję nad naukowymi tematami, inte
resującymi budowlanych. Zjazd miał stworzyć forum do szerokiej informacji 
i przekazania całej kadrze budownictwa w Polsce poglądów i zaleceń, które 
w najbliższych latach miały obowiązywać.

9. Oddziałowi Śląsko-Dąbrowskiemu, Związku już jako PZITB, przewodniczył 
nadal w latach 1948/49 K. Wolhiewicz, sekretarzem był J. Berbecki.Oddział 
liozył w tej kadencji 313 członków. Z działalności Zarządu w tym okresie 
warto wymienić zorganizowanie kursu dla eksternistów na techników budo
wlanych, a w ramach współpraoy z NOT podjęto czynności organizacyjne 3-let- 
nich studiów dla pracujących w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Katowi- 
oach, przekształconej później na Studium Wieczorowe Politeohniki śląskiej.

W latach 1949-50 przewodniczącym Zarządu był Wł. Głowa (Górski), który 
pełnił jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komisji Budownictwa przy KW 
PZPR i dyrektora Zarządu Budownictwa Hutniozego, a następnie dyrektora Za
kładu Osiedli Robotniczych (ZOR), a więc zalążka służby inwestycyjnej bu
downictwa miejskiego. Tak więc zaistniała możliwość oddziaływania na wzmo
żenie aktywnośoi naszej organizaoji - trzema pionami: partyjnym, zawodo
wym i administracyjnym. A wiadomo, że był to okres poważnyoh zmian poli- 
tyczno-organizaoyjnych w gospodarce narodowej i że dużą rolę w tym okresie 
odegrał w budownictwie PZITB.

W latach 1950-51 zarządowi Oddziału przewodniczył St. Bęć - dyrektor 
naczelny Zjednoczenia Państwowego Przedsiębiorstwa Budowlanego, sekreta
rzem był J. Widera. Przewodniczący Bęć przed upływem kadencji objął sta
nowisko wioeministra w Ministerstwie Budownictwa Przemysłowego. Funkcję 
przewodniczącego zarządu Oddziału przejął H. Parnas, e na walnym zebraniu 
wybrano przewodniozącym inż. aroh. V. Migookiego, który funkcję tę pełnił 
przez dwie kadencje 1951/52 i 1952/53) sekretarzem był Z. Kwiatkowski. I- 
lość członków w tym okresie wynosiła 1100 osób. Działalność Oddziału sku
piała się w Kołach Terenowych, zlokalizowanych w Katowicach, Gliwicach, 
Bielsku, Bytomiu, Zabrzu i Sosnowcu.

W jesieni 1 9 5 3 r. nastąpił podział terytorialnego zakresu działania 
Oddziału. Zostały utworzone samodzielne oddziały w Bielsku, Częstoohowiei 
Gliwicach. Po tym podziale i weryfikacji członków, pozostało w Oddziale 
Katowiokim 443 inżynierów i teohników.
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Kolejno - w lataoh 195^-1957 przewodniczącym zarządu zostaje Z. Podol
ski, a sekretarzem A. Kępa. Oznaką pozytywnej działalności Oddziału Kato- 
wiokiego byl wybór do władz Zarządu Głównego trzeoh jego ozłonków: K.Wol- 
niewicza, Y. Świądrowskiego i St. Iwasyka.

W lataoh 1957-1962 przez ^ kolejne kadencje roczne funkoję przewodni
czącego Zarządu Oddziału Katowickiego pełnił V. świądrowski, a funkcję se
kretarza J. Bukowski. Okres ten odznaczał się pięknymi rezultatami w pra
cy Oddziału, szczególnie na odcinku szkoleniowo-odczytowym i wycieczkowym, 
jak też w dziedzinie koordynacji, tak między Oddziałami PZITB województwa 
katowickiego, jak i między stowarzyszeniami pokrewnych specjalności. Był 
to okres weryfikaoji kadr, kiedy tt> wprowadzono obowiązek posiadania upraw
nień budowlanych przez projektantów, inspektorów nadzoru i kieroników ro
bót. Powstała Komisja Koordynacyjna trzeoh stowarzyszeń PZITB,SEP i PZITS. 
która opiniowała wnioski inżynierów i techników, kierowane do władz woje
wódzkich o zezwolenie na działalność zawodową w zakresie projektowania.Ta 
sama komisja współdziałała z ówczesnym ¥ydziałem Urbanistyki i Architektu
ry przy Prezydium ¥ojewódzkiej Rady Narodowej w zakresie egzaminów na u- 
prawnienia budowlane. Oddział wydał komplet skryptów i zorganizował licz
ne kursy przygotowawcze do tych egzaminów. Zdobyte tym sposobem środki fi
nansowe pozwoliły na szersze rozwinięcie akcji odczytowej i wycieczek szko
leniowych.

¥ 1959 r. z iniojatywy przewodniczącego Komisji do spraw realizacji i 
jakości produkcji M. Johanna rozpoczęto wydawanie "Biuletynu Jakości" i w 
odstępaoh miesięcznych organizowano robocze spotkania przedstawicieli bu
downictwa przemysłowego, miejskiego, terenowego, węglowego i hutniczego.
Na spotkaniach omawiano wspólne bieżące problemy techniczno-organizacyjne, 
komunikowano i dyskutowano o nowatorskich rozwiązaniach, dzielono się wia
domościami tak o sukcesach jak i niepowodzeniach. Spotkania miały zawsze 
charakter wyjazdowy i łączyły się ze zwiedzaniem budów.

Na Zjeździe Delegatów w Szczecinie (18.6.1958 r.) do Zarządu Głównego 
został ponownie wybrany K. ¥olniewicz, a do Rady Głównej NOT ¥. świądrow— 
ski. Również w następnym roku na Zjeździe Delegatów w Łodzi (18-19.V.59 n) 
wybrano: K. Yolniewicza na członka Zarządu Głównego, K. Majewskiego do
Głównego Sądu Koleżeńskiego i ¥. świądrowskiego do Rady Głównej NOT. Na
Yalnym ZJeździe w Yarszawie w 1960 r. wybrano ponownie K. Yolniewioza na 
członka Zarządu Głównego.

Oddział PZITB wspólnie z Oddziałem SARP wykazał się dużym wkładem w pra
ce organizacyjne IV Kongresu Techników Polskich, jaki odbył się we Yrocła- 
wiu w lutym 1961 r. Siedmiu członków naszego Oddziału wzięło udział w Kon- 
gresie.

Na Zjaździe Delegatów PZITB w maju 1961 r. w Poznaniu do władz central
nych PZITB wybrano: K. Yolniewicza do Zarządu Głównego, ¥. świądrowskiego 
do Rady Głównej NOT, St. Trzcionkę do Głównej Komisji Rewizyjnej i A. Ju
ro s zka do Głównego Sądu Koleżeńskiego. Ilość ozłonków Oddziału w 1962 r. 
wimnaiłn 8^0 n-ran 1 6 ozłonków zbiorowych.
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W 1962 r. powołany został przy Zarządzie Głównym PZITB Zespół Rzeczo
znawców oraz jego grupy przy Oddziałach Terenowych.

Przy Oddziale Katowickim powstała Grupa nr 3 Rzeczoznawców PZITB. Go
dzi się tu zaznaozyć, Ze już wcześniej w 1959 r. - zawiązał się przy Od
dziale Katowickim PZITB Komitet Koordynacyjny dla spraw rzeozoznawoów, o- 
bejmująoy teren województwa katowiokiego. Ustalono skład imienny rzeczo
znawców oraz podział ioh na zespoły odpowiadające terytorialnemu zakreso
wi działania Oddziałów. Lista obejmująoa 81 nazwisk z całego terenu woje
wództwa (w tym 30 z Oddziału Katowiokiego) została zatwierdzona przez Wy
dział Urbanistyki i Architektury PYRN.

Prace Katowiokiego Komitetu do spraw rzeozoznawoów były na bieżąco kon
sultowane z Zarządem Głównym PZITB i stały się podstawą do stworzenia sy
stemu zespołów rzeczoznawoów budowlanych obejmującego cały kraj, począt
kowo tylko przy PZITB, a obecnie przy poszczególnych stowarzyszeniach spe
cjalistycznych zgrupowanych w NOT.

Powołana grupa katowicka rzeczoznawoów PZITB, działająca pod przewod- 
niotwem J. Fuohsa zatwierdziła wspomnianą listę 30 rzeozoznawoów. Równo
cześnie powołano 7-osobową Radę Teohniozną, będącą organem nadzorującym 
pracę grupy. Skład jej, zsynchronizowany z okresem kadencji Zarządu Oddzia
łu, zmieniał się kilkakrotnie. Funkoję przewodniczącego Rady pełnił przez 
pierwszyoh kilka kadenoji K. Wolniewicz, później objął ją A. Juroszek,na
stępnie J. Globisz, a ostatnio pełnił tę funkcję J. Wargała. W 1977 r. na
stąpiła zmiana. Przewodnioząoy Rady Teohnioznej J. Wargała objął przewod
nictwo Grupy Rzeozoznawoów, a dotychczasowy długoletni przewodnioząoy tej 
Grupy J. Fuohs objął funkoję przewodnioząoego Rady Teohnioznej.Ilość rze- 
ozoznawóów w oiągu tego 1 5-leoia wzrosła stosunkowo nieznacznie,wynosi bo
wiem obeonie 5 3 . Jest ona w stosunku do potrzeb woiąż jeszoze niewystar- . 
ezająoa. Poozątkowo wykonywano rocznie około 50 ekspertyz, obeonie iloś'ć 
ioh sięga 1 5 0.

W kolejnej kadenoji Oddziału 1962-64, która zapoozątkowała dwuletni o- 
kres ioh trwania, zarządowi przewodniozył St. Trzoionka, sekretarzem po
został w dalszym oiągu J. Bukowski. W okresie tym liczba ozłonków wzrosła 
do 1200. Zwiększyła się również liozba ozłonków zbiorowych, 00 pozwoliło 
osiągnąć większe wpływy na rzecz Oddziału. Można było w dalszym ciągu or
ganizować wyoieozki szkoleniowe, krajowe i zagraniczne, które oieazyły się 
dużą popularnośoią. Pięknymi wynikami swej pracy mogła poohwalić się Ko
misja Szkoleniowa pod przewodnictwem J. Krówczyńskiego. V tym okresie prze
szkolono ponad 4 00 członków na kursach przygotowawczych do egzaminu na u- 
prawnlenia budowlane, na kursach bhp i dla kosztorysantów.

Przez trzy następne kolejne dwuletnie kadenoje 1964-1970 funkoję prze
wodnioząoego zarządu pełnił Ył. Geisler. Sekretarzami byli koleJno:Trzoiom- 
ka, Kominek i Lempart. Były to kadenoje odznaozająoe się znaczną aktywno
ścią Oddziału, 00 uwidoczniło się m.in. w czynnym uozestniotwie w ZJeździe 
Problemowym w 1965 r. w Krakowie, pracami przygotowawczymi V Kongresu NOT,
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organizacji (wspólnie z Oddziałami Gliwic i Bielska-Białej) w listopadzie 
19Ć5 r. w sali Sejmowej Gmachu Urzędu Wojewódzkiego specjalnej konferencji 
budowlanych, na której reprezentowane były przedsiębiorstwa różnych pio
nów, biura projektów, SARP i w której wzięli też udział przedstawiciele 
władz z przewodniczącym Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Jerzym Zięt
kiem.

Zorganizowano kilkanaście konferencji naukowo-technicznych, z których 
jedną z ciekawszych była konferencja na temat nowych tendencji w budownic
twie (m.in. wypychanych kondygnacji pomysłu K. Korpysa). Odrębną formą 
szkolenia i doskonalenia zawodowego stały się tzw. "środy Budowlanych" - 
odczyty i prelekcje łączone z wyświetleniem filmów. Szkoleniem kursowym 
objęto około 1000 osób na 22 kursach. Były to przeważnie kursy przygoto
wawcze na uprawnienia budowlane. Wprowadzono doroczny konkurs na najlepsze 
koło PZITB. Zainicjowano zorganizowanie konkursu na najlepszy budynek ro
ku. Konkurs ten wszedł Już na stałe do programu, mającego na celu podno
szenie jakości budownictwa i objęty został ogólnym współzawodnictwem na 
temat jakości w Wielkim Konkursie dziennika "Trybuny Robotniczej" i Woje
wódzkiej Rady Związków Zawodowych.

Nie pominięto też pożytecznej działalności socJalno-rozrywkowej.Zorga
nizowano kilkanaście dotowanych wycieczek zagranicznych i wyoieczek kra
jowych. Oddział podejmował też liczne wycieczki PZITB z innych terenów Pol
ski oraz z krajów sąsiednich - z Czechosłowacji i Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej. Odnowiono współpracę z Oddziałami w Gliwioach, Bielsku-Bia
łej i Częstoohowie, organizując okresowe spotkania przedstawicieli zarzą
dów celem wymiany doświadczeń.

W tym okresie zapoczątkowano regularne wydawanie komunikatów, informu
jących o bieżących pracach Oddziału i ważniejszych wydarzeniach Związku.

Na okres ten przypadło 20-lecie PRL oraz tysiąclecie Państwa Polskiego, 
Jak też wspomniany wyżej V Kongres Techników Polskich w Zabrzu i Katowi
cach - sprzyjające te okoliczności udało się wykorzystań dla uzyskania od
znaczeń państwowych dla członków PZITB, również za pracę stowarzyszeniową. 
Ilość członków wzrosła z 1200 do około 1500.

W kadencji 1970-72 przewodniczącym Zarządu wybrany został St. Trzoion- 
ka, który - jak wspomniano - funkcję tę pełnił już przez kadencję w la- 
taoh 19ó2-61ł. Sekretarzem był Zb. Bandurowski.

Na pracę Oddziału w tym okresie z natury rzeczy rzutować musiały poważ
ne wydarzenia polityczno-gospodarcze tego okresu. Na skutek zasadniczej 
zmiany linii działania Partii i Rządu, co znalazło swój wyraz w dyskusji 
i uchwałach VI Kongresu Techników Polskich, praca PZITB doznała również 
zmiany i stała się bardziej efektywna. Nastąpił poważny wzrost liczebny 
członków Oddziału o 25$ osiągając liczbę 1850.

V marcu 1972 r. wybrano nowy Zarząd Oddziału, któremu przez 3 lata prze
wodniczył M. Johann, a funkcję sekretarza pełnił J. Tyro. Zaraz na począt
ku kadencji Zarządowi przypadło w udziale zadanie zorganizowania Zjazdu 
Delegatów Związku, jaki odbył się w październiku 1972 r. w Sali Sejmowej
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Gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Zjazd ten zapisał się w pamięci 
jego uczestników wzorową organizacją oraz sprężystym prowadzeniem obrad.

Na Zjeździe tym do nowych władz centralnych zostali wybrani m.in. na— 
stępujący członkowie Katowickiego Oddziału: M. Johann i W. świądrowski - 
do Prezydium Zarządu Głównego, M. Czachorowski - do Głównej. Komisji Rewi
zyjnej, St. Trzoionka i M. Piotrowski - do Głównego Sądu Koleżeńskiego,Zb. 
Żuk - delegatem PZITB do Rady Głównej NOT.

Końcowa działalność kadencji przebiegała pod znakiem przygotowań do wzię
cia udziału w VII Kongresie Techników, jaki przewidziany był, w 197** r. w 
Krakowie, a odbył się dopiero w czerwcu 1977 r. w Warszawie. Na pracę w 
Oddziale rzutowały również przygotowania do Jubileuszowego Zjazdu Delega
tów w maju 197** r. w Warszawie a w związku z tym utworzona została w ra
mach Oddziału Komisja Historii, w skład której weszli aktualny i byli prze
wodniczący Oddziału oraz ich długoletni sekretarz J. Bukowski, pod które
go redakcją przygotowano obszerne opracowanie odnoszące się do historii 
powstania i działalności stowarzyszeń inżyn-erów i techników budownictwa 
w województwie katowickim w okresie od roku 1923 do 1972. Materiały te zo
stały przekazane do wykorzystania Komitetowi Organizacyjnemu Zjazdu Jubi
leuszowego PZITB i w dużej częśoi znalazły się w monografii historycznej 
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, wydanej w Warszawie we wrześ
niu 197** r., obejmującej ****3 strony druku i której skrót stanowi wspomnia
na na wstępie "Kronika".

W marcu 1975 r. na Walnym Zgromadzeniu Delegatów przewodniczącym Od
działu na kadencję 1975-1978 został ponownie wybrany Mieczysław Johann;se
kretarzem - Krystyna Ogaza. Jako przykład społecznego działania w kierun
ku intensyfikacji budownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesno
ści oraz jakości, godzi się wymienić zorganizowanie przez Oddział w 1976r. 
dwóch sympozjów nt. "Jakość w budownictwie mieszkaniowym" i "Nowoczesne 
wykładziny śćienne i podłogowe, tekstylne i z tworzyw sztucznych" oraz w 
1977 r . konferencji naukowo-technicznej nt. "Nowe techniki w robotach wy
kończeniowych w budownictwie mieszkaniowym".

Warto zauważyć, że mimo niewątpliwych osiągnięć, działalność Zarządu 
Oddziału w kadencjach 1972-1978 przebiegała w trudnych warunkach, zważyw
szy poważne zaangażowanie wszystkich członków Zarządu w sprawy * zawodowe, 
spowodowane dynamicznym wzrostem zadań budownictwa.

W 5 6 kołach zakładowych i międzyzakładowych Oddział Zrzeszał w swych 
szeregach 273** członków - wg stanu na 31 -12.1977 r.

10. Jak wspomniano wyżej, pod koniec 1953 r. rozpoczęły w województwie 
katowickim samodzielną działalność Oddziały PZITB w Bielsku, Częstochowie 
i Gliwicach. Z uwagi na to, że w Gliwioaoh działa Wydział Budownictwa Po
litechniki Śląskiej oraz ze względu na pewne związki łączące ten Wydział z 
Gliwickim Oddziałem PZITB warto nakreślić - chociażby w dużym skrócie - 
działalność tego Oddziału.



Zarya Historii Stowarzyszeń Inżynierów i.

Pierwszy Walny Zjazd Gliwiokiego Oddziału PZITB odbył się 27.XI.1953 r. 
Oddział objął swoim działaniem b. powiaty: gliwicki, zabrzański,tarnogór— 
ski,rybnicki i wodzisławski, skupiając początkowo około 200 ozłonków w 7 

kołach zakładowyoh.
Istnienie na terenie działalności Gliwickiego Oddziału PZITB wspomnia

nego wyżej Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, koncentracja dużej 
liczby biur projektowych, jak również przedsiębiorstw budowlano-montażo
wych, stwarzały warunki jego szybkiego rozwoju; Oddział liczy bowiem obeo- 
nie około 1600 ozłonków indywidualnych w 39 Kołach Zakładowych oraz 25 
ozłonków zbiorowyoh.

Po wprowadzeniu w 1975 r. nowego podziału administracyjnego kraju, do 
Gliwiokiego Oddziału włączony został również rejon Raoiborza.

Bogata działalność Oddziału na początku jego istnienia podporządkowana 
była naczelnym oelom Związku - stałemu podnoszeniu kwalifikacji technicz
nych ozłonków, dbałości o wysoki poziom etyki zawodowej i autorytet budo
wlanych w społeczeństwie.

Funkcje przewodnioząoyoh Oddziału pełnili kolejno: K. Pupieo, L. Rowiń
ski, J. Cieślik, G. Obraoaj, T. Czajkowski, Z. Piątkowski, J. Głomb i obeo- 
nie J. Mikuleo.

Oddział prowadzi swą pracę za pośrednictwem Kół Zakładowych oraz Komi
sji Problemowych. Zarząd Oddziału zaś inspiruje oraz koordynuje tę dzia
łalność. Od wielu lat przy Oddziale istnieje 13 następujących komisji: or
ganizacyjna, kwalifikacyjna, etyki zawodowej członków Związku, komisja nau
ki , pomocy koleżeńskiej, imprezowo-wycieozkowa i współpracy z zagranioą, 
projektowania, ekonomiki i realizacji produkoji, szkoleniowa,ochrony trwa
łości budowli, młodej kadry, konstrukcji metalowych, warunków pracy w bu
downictwie i komisja ochrony środowiska.

Trudno byłoby zaprezentować tu bogatą działalność wszystkich wymienio
nych komisji. Toteż z konieczności ograniczymy się do przedstawienia tyl
ko niektórych, a wśród nich Komisji Nauki, której działalność zasługuje 
na szczególną uwagę.

Gliwicka Komisja Nauki PZITB objęła swym działaniem Oddziały: Gliwicki, 
Katowicki, Częstochowski, Bielski oraz Opolski. W Jej skład wchodzi obec
nie h 9  osób, spośród członków PZITB posiadających twórczy dorobek naukowy 
i inżynierski. Funkcje przewodniczących komisji pełnili kolejno S. Kauf
man, J. Ledwoń, Z. Budzianowski, W. Król, a obecnie S. Lessaer. Spośród 
wielu akcji popularyzacyjnych z zakresu nowoczesnych rozwiązań teoretycz
nych i konstrukcyjnych zagadnień budownictwa, wymienić można zorganizowa
nie przez Komisję Nauki szeregu konferencji naukowych o zasięgu lokalnym 
i ogólnokrajowym, a między innymi:
- wspólnie z Polskim Towarzystwen Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej kil

ku konferencji z cyklu "Szczytowe osiągnięcia w dziedzinie budownictwa",
- kilku konferencji z cyklu "Specjalne konstrukcje przemysłowe" w tym jed

nej ogólnokrajowej,
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- kilku konferencji z cyklu "Nauki inżynierskie w budownictwie",
- ogólnokrajowej konferencji nt. "Przewody prac doktorskich i habilitacyj

nych w zakresie budownictwa",
- trzech ogólnokrajowych konferencji naukowych KIL PAN i KN PZITB w Kry
nicy nt. "Aktualne problemy budownictwa"; a to IX Konferencji w r. 1963 
(przewodniczący Komitetu Organizaoyjnego: prof. Józef Ledwoń), XXII Kon
ferencji w r. 1976 - przy współpracy Centralnego Biura Studiów i Projek
tów Budownictwa Kolejowego w Warszawie (przewodniczący komitetu organi
zacyjnego: prof. T. Basiewicz i prof. J. Głomb) i XXIII Konferencji w 
r. 1977 (przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. J. Głomb).
Gliwicka Komisja Nauki brała ponadto corocznie udział w opiniowaniu 

zgłaszanych z terenu Jej działania referatów na konferencje krynickie, a 
ozłonkowie Komisji wygłosili na tych konferencjaoh około 140 referatów. 
Wśród corocznie nagradzanych na Konferencjach Kryniokioh za prace naukowe 
z dziedziny budowniotwa nagrodą PZITB im. Stefana Bryły znaleźli się rów
nież członkowie Gliwiokiej Komisji Nauki: prof. Józef Głomb, inż. Euge
niusz śledziewski i dr inż. Jerzy Weseli.

Oprócz ww. Komisja Nauki zorganizowała wiele innyoh konferencji i na
rad nt. aktualnych regionalnych problemów budowniotwa,m.in. nt. budownic
twa na terenach gómiozych, budownictwa mieszkaniowego na Śląsku i innych.

Wśród komisji problemowych Oddziału na wyróżnienie zasługują w dalszej 
kolejności Komisja Szkoleniowa prowadząca stałą akcję licznych kursów szko
leniowych, Komisja Projektowania, Komisja Trwałości Budowli i Konstrukcji 
Metalowych. W wyniku wielu akcji szkoleniowych tych Komisji wydanych zo
stało przez Oddział siedem opracowań skryptowyoh,m.in. skrypt "Technologi- 
ozność konstrukcji stalowych w projektowaniu", "Lekkie betony konstrukcyj
ne" i inne.

Dla uczczenia pamięci prof. Stanisława Brzozowskiego, wybitnego znawcy 
konstrukcji inżynierskich, Członka Założyciela Gliwickiej Komisji Nauki, 
Gliwicki Oddział PZITB ustanowił od r. 1969 ooroozną nagrodę Jego Imienia 
dla absolwentów Wydziału Budowniotwa Politeohniki Śląskiej, za prace dy
plomowe magisterskie i inżynierskie. Dotychczas przyznano 44 takie nagro
dy i wyróżnienia.

Od r. 1976 Oddział ufundował również coroczną nagrodę za najlepszy pro
jekt; tę nagrodę jako pierwszą za r. 19 7 6 przyznano autorom dwóch projek
tów budowlano-konstrukcyjnyoh z Huty "Katowioe".

Od r. 1962 powołana została przy Gliwiokim Oddziale PZITB grupa nr 7 rze
czoznawców. Obszar działania grupy obejmuje okręg gliwicki i opolski.Obeo- 
nie zespół liczy 79 rzeczoznawoów w tym 62 rzeozoznawców z O/Gliwice i 17 
rzeczoznawców z O/Opole.
W zespole wykonano dotychczas około 1300 ekspertyz dotyczących oceny sta
nu technicznego, usuwania uszkodzeń i slcutków awarii, specjalnyoh wpływów 
na konstrukcje przemysłowe i wielu innyoh tp. zagadnień. Dorobek Zespołu 
można ocenić za wysoce wartościowy gospodarczo i technicznie.
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Wielu członków Gliwickiego Oddziału PZT1B bierze od wielu lat udział w 
pracach Zarządu Głównego, pełniąc funkcje członków ZG, Głównej Komisji Re
wizyjnej, Komitetu Projektowania, Członków Rady Głównej Zespołu Rzeczo
znawców i Głównej Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców.

V ramach współdziałania z Oddziałem Rejonowym NOT, a obecnie Komitetem 
■Miejskim NOT w Gliwicach, Gliwicki Oddział bierze udział w corocznych
"Dniach Teohniki" przedstawiając w "Dniu Budowlanych" aktualne, wybrane 
problemy budownictwa.

W r. 1972 powołany został w Rybniku Międzyzakładowy Klub Teohniki i Ra
cjonalizacji Budownictwa. Klub, będący częścią Oddziału PZITB, prowadzi 
obecnie szeroką działalność w zakresie rozwoju i propagandy ruchu wynalaz
czego, racjonalizatorstwa i ochrony własnośoi patentowej w dziedzinie bu
downictwa i przemysłu materiałów budowlanych.

V r. 197^ Gliwicki Oddział obchodził jubileusz XX-lecia swej działalno
ści. Wydano z tej okazji zeszyt pamiątkowy "Kartki z przeszłości Oddziału 
PZITB w Gliwioaoh" dla upamiętnienia wielu społecznych działań i wydarzeń 
dla polskiego budownictwa.

1 1 . V tym szkicu historii stowarzyszeń budowlanyoh na Śląsku, ujętym z 
konieczności bardzo krótko, uderzyć mote pewne Wyeksponowanie okresu przad- 
wojennego.Ma to Jednak swoje uzasadnienie. Działalność bowiem stowarzy
szeń budowlanych na Śląsku przed wojną jest mało znana, a ponadto nawet 
tym, którzy^w tej działalności aktywnie uczestniczyli, wiele z tej dzia- 
łalnośoi zatarło się Już w pamięci. Inaczej w okresie nowszym. Tu mamy do 
dyspozyoji biuletyny PZITB, regularne komunikaty Oddziałów - to wszystko 
pozwala na odświeżenie naszej pamięoi i dlatego bardziej zwięźle wypadało 
przedstawić okres nowszy, a szerzej - okres dawniejszy.


