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Biuro Izby czynne:
poniedziałek 13:00-16:00
wtorek, środa, czwartek 11:00-15:00
piątek 9:00-13:00
Delegatury terenowe WOIIB
Kalisz, ul. Rumińskiego 2 (pok. 8)
tel. 62-757-11-58
kalisz@wkp.piib.org.pl
czynna: poniedziałek 13:00-16:00
od wtorku do czwartku 12:00-16:00
Konin, ul. Spółdzielców 3 (pok. 110)
tel. 63-245-31-34
konin@wkp.piib.org.pl
czynna: poniedziałek 13:00-16:00
od wtorku do czwartku 12:00-16:00
Leszno, ul. Lipowa 26 (pok. 35)
tel. 65-520-70-75
leszno@wkp.piib.org.pl
czynna: poniedziałek 13:00-16:00
od wtorku do czwartku 12:00-16:00
Piła, ul. Browarna 19 (pok. 292)
tel. 67-215-50-38
pila@wkp.piib.org.pl
czynna: poniedziałek 13:00-16:00
od wtorku do czwartku 12:00-16:00
Gniezno, ul. Tumska 15 (pok. 7)
tel. 61-426-51-30
gniezno@wkp.piib.org.pl
czynna: poniedziałek 13:00-16:00
od wtorku do czwartku 12:00-16:00
Dyżury w siedzibie WOIIB
Zastępca przewodniczącego
Rady Wielkopolskiej OIIB:
mgr inż. Andrzej Mikołajczak
w każdy poniedziałek w godz. 14:00-16:00 pok. 3
mgr inż. Jerzy Stroński
w każdą środę w godz. 15:00-16:00 pok. 3
Przewodniczący Okręgowej
Komisji Kwalifikacyjnej
prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski
we wtorki w godz. 13:00-14:00 pok. 103
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
mgr inż. Łukasz Gorgolewski
we wtorki w godz. 14:00-15:00 pok. 101

S

kończyły się wakacje i zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. W tym czasie miało
miejsce wiele wydarzeń, zarówno w naszej Izbie, jak i w PIIB. Bardzo ważnym
wydarzeniem był II Nadzwyczajny Zjazd
PIIB, który odbył się 20 sierpnia 2015
roku. Na Zjeździe tym uchwalono nowy
Statut Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa oraz regulaminy PIIB
i izb okręgowych.
Na pierwszym miejscu ważnych wydarzeń dotyczących naszej działalności
należy wymienić tradycyjną już konferencję w Wałczu, która odbyła się w dniach 10-12 września, a którą zorganizowaliśmy wspólnie z poznańskim oddziałem PZITB i Zachodniopomorską Okręgową
Izbą Inżynierów Budownictwa. Tematyka była ciekawa: dotyczyła zmian prawa
budowlanego, kosztorysowania robót budowlanych oraz rewitalizacji obiektów
budowlanych. Po raz pierwszy w konferencji tej wzięli udział przewodniczący
z bratnich izb okręgowych: Lubuskiej, Mazowieckiej, Podkarpackiej, Pomorskiej,
Warmińsko-Mazurskiej oraz przedstawiciele Łódzkiej OIIB. W trakcie konferencji odbyło się spotkanie członków prezydiów naszej Izby i Zachodniopomorskiej,
z udziałem przewodniczących wymienionych izb. W trakcie konferencji wymienialiśmy doświadczenia z działalności merytorycznej i organizacyjnej izb.
18 września delegatura w Lesznie zorganizowała Wielkopolski Dzień Budowlanych. Z tego powodu składam na ręce organizatorów wyrazy uznania i podziękowania za trud włożony w przygotowanie tego spotkania. W trakcie Dnia Budowlanych miałem okazję w krótkim wystąpieniu przedstawić gościom i członkom
naszego samorządu główne kierunki działalności Izby. Uhonorowano naszych
członków odznaczeniami: resortowymi, odznakami honorowymi „Za zasługi dla
rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej” i dyplomami Ministra Gospodarki
z okazji 25-lecia polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne działanie oraz zaangażowanie w rozwój polskiej gospodarki. Wręczono także złote i srebrne odznaki
honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
25 września br. kaliski oddział PZITB, pod patronatem naszej Izby, zorganizował podsumowanie konkursu „Mister budownictwa Wielkopolski południowej”.
Zwycięzców nagrodzono pamiątkowymi pucharami.
W listopadzie, jak co roku, odbyły się VIII warsztaty organizowane wspólnie
z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów pod nazwą „Projektowanie jako gra
zespołowa”.
W listopadzie i grudniu będę kontynuował tradycyjne spotkania w delegaturach naszych członków z przedstawicielami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku pragnę
złożyć Koleżankom i Kolegom oraz ich Rodzinom życzenia, by przy świątecznym
stole nie zabrakło światła, ciepła i rodzinnej atmosfery, a 2016 rok niósł ze sobą
szczęście i pomyślność dla wszystkich.
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Z koleżeńskim pozdrowieniem
Przewodniczący Rady WOIIB
inż. Włodzimierz Draber
www.woiib.org.pl

SPIS TREŚCI

BUDMA 2015
2-3.02.2016 r.

Program Dni Inżyniera Budownictwa
Organizatorzy: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Patronat: Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Patronat medialny: Inżynier Budownictwa
I dzień – 2.02.2016 PAWILON NR 3, SALA ZIELONA
12:30-12:50 Nowelizacja ustawy Prawo budowlane – przedstawiciel
ministerstwa właściwego ds. budownictwa
12:50-13:10 Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych – Główny
Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński
13:10-13:30 Przerwa kawowa
13:40-14:00 Europejski rynek innowacji. Prezentacja Strategii ITB
– dr inż. Marcin M. Kruk, Dyrektor ITB
14:00-15:00 Wręczenie Europejskich Ocen Technicznych, Certyfikatów,
Świadectw Deklaracji Środowiskowych dla wyróżniających
się firm budowlanych

Z ŻYCIA IZBY:
Zmieniony statut samorządu
zawodowego inżynierów
budownictwa przyjęty!
str. 4-5
XVII Warsztaty Nadzoru
Inwestycyjnego
str. 5-6
Z cyklu – Wywiad z...
str. 7-9
Wlkp. Dzień Budowlanych
str. 9-11
Wydarzyło się w naszej Izbie str. 11-13
FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE:
RAJD samochodowy SEP
str. 13-17
Konkurs mister budownictwa
Wlkp. południowej za rok 2015 str. 17-18
PURO Hotel Poznań
VIII warsztaty...
str. 18-20
Pierwsze Zawody Strzeleckie
o Puchar Przewodniczącego Rady str. 21
Seminarium szkoleniowe dla
rzeczoznawców
str. 22-23
KOMENTARZE:
Wielkopolski Inżynier
Budownictwa
Obrazki sprzed pół wieku
Akademiki Politechniki
Warzelnia – Zabudowa
Jednorodzinna
Neoklasycyzm nad Bogdanką
Plan szkoleń

str. 24-26
str. 27-28
str. 28-32
str. 32-35
str. 35-39

II dzień – 3.02.2016 PAWILON NR 3, SALA ZIELONA
11:00-11:30 Technologie rozwojowe prefabrykowanego budownictwa
przemysłowego – prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak
11:30-12:00 Wymagania w zakresie energooszczędności w budownictwie
– prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak
12:00-12:30 Przerwa kawowa
12:30-12:50 Zmiany w regulacjach europejskich związane
z oznakowaniem CE – dr inż. Sebastian Wall
12:50-13:20 Ocena i wprowadzanie innowacyjnych wyrobów
budowlanych na rynek europejski – mgr inż. Anna Panek
13:20-13:40 Deklaracje środowiskowe – dr inż. Michał Piasecki

Koleżanki i Koledzy, życzymy Wam oraz Waszym najbliższym,
by nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
były czasem spędzonym w spokoju i radości,
wśród Rodziny, Przyjaciół, wszystkich bliskich.
Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzymy Wam
dużo zdrowia i szczęścia.
Niech nie opuszcza Was pomyślność
i niech spełnią się nawet te najskrytsze marzenia
Rada WOIIB
Rada Programowa Biuletynu
www.woiib.org.pl

Biuletyn Wielkopolskiej
Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa
Redaktor naczelny:
Mirosław Praszkowski
redakcja@wkp.piib.org.pl
Rada Programowa:
Przewodniczący:
mgr inż. Stefan Granatowicz
Wiceprzewodniczący:
mgr inż. Lech Grodzicki
Sekretarz: inż. Jerzy Gawroniak
Członkowie:
mgr inż. Krystyna Chocianowicz
mgr inż. Tadeusz Łuka
Wydawca:
Wielkopolska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa
60-602 Poznań, ul. Dworkowa 14
tel. 61 854 20 10, fax 61 854 20 11
Opracowanie graficzne i druk:
PPR „TONGRAF” w Pile
ul. Pilotów 7
tel. 67 351 19 00
Okładki:
Hotel PURO w Poznaniu
Foto: Anna Gregorczyk FOTOARCHITEKTURA.
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Zmieniony statut samorządu zawodowego
inżynierów budownictwa przyjęty!

20

sierpnia 2015 r. odbył się w Warszawie II
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa. W czasie obrad
delegaci wprowadzili zmiany w statucie PIIB oraz zmiany
w regulaminach organów krajowych i okręgowych. 94,4%
obecnych delegatów było „za” przyjęciem statutu.
W zjeździe uczestniczyło 167 delegatów, czyli 83,1%
uprawnionych. II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB miał
szczególne znaczenie ze względu na doniosłość zmian wprowadzanych do podstawowych dokumentów dotyczących
funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, czyli do statutu oraz do regulaminów organów
krajowych i okręgowych.
– Przyjęte dzisiaj dokumenty powinny służyć zasadniczemu celowi: prawidłowemu, spójnemu funkcjonowaniu
naszych struktur samorządowych, a tym samym umacnianiu
naszej izby, podnoszeniu prestiżu profesji inżyniera, dbaniu
o członków naszego samorządu, budowaniu i rozwijaniu pozytywnych relacji z naszymi członkami! – podkreślił w swoim wystąpieniu Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB.

Prezes PIIB zwrócił uwagę, że zarówno statut, jak i regulaminy stanowią ważne wewnętrzne dokumenty samorządu inżynierów budownictwa, które mają stymulować racjonalne i efektywne działania organów statutowych w celu
odpowiedzialnego i skutecznego realizowania zadań statutowych stojących przed całą PIIB, dla dobra interesu publicznego i w trosce o interes środowiska inżynierów budownictwa.
– To jest podstawowy element istoty istnienia oraz działania
naszego samorządu zawodowego – zauważył A.R. Dobrucki.
Projekt nowych zapisów w statucie omówił Zbigniew
Kledyński, wiceprezes i przewodniczący Komisji PrawnoRegulaminowej PIIB. Zaznaczył, że na XIV Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB, podczas którego projekt zmian
w statucie PIIB nie został przyjęty przez delegatów, Krajowa
Rada powołała Zespół ds. Statutu składający się z przewodniczących okręgowych rad inżynierów budownictwa, na czele
którego stanął Mieczysław Grodzki, przewodniczący Mazowieckiej OIIB. Opracowany przez zespół projekt został przyjęty przez Krajową Radę podczas posiedzenia 5 sierpnia br.
i rekomendowany do przedstawienia delegatom.

Delegaci z WOIIB podczas obrad
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– Część z zaproponowanych zmian wynika ze zmiany
ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa i ma charakter formalny, inne natomiast
zmiany wprowadzono w celu uporządkowania niektórych kwestii, ważnych dla naszego samorządu – zauważył Z. Kledyński.
Wiceprezes PIIB przybliżył wszystkim delegatom treść
poszczególnych paragrafów. Zwrócił uwagę na próbę uporządkowania struktury i nazewnictwa organów samorządu
zawodowego. Zaznaczył nowy zapis dotyczący określenia
nazwy, siedzib i obszarów działania okręgowych izb, jak
i kompetencje jednostek organizacyjnych samorządu w zakresie reprezentowania członków na terenie województwa,
kraju, jak i za granicą.
Zgodnie z nowymi regulacjami nie będzie można łączyć
funkcji w organach tego samego szczebla. Nie będzie można pełnić równocześnie funkcji przewodniczącego jednego
z organów okręgowej izby lub rzecznika odpowiedzialności
zawodowej koordynującego pracę pozostałych okręgowych
rzeczników z funkcją prezesa lub przewodniczącego jednego
z organów Krajowej Izby lub Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, koordynującego pracę pozostałych krajowych rzeczników.
Z. Kledyński omówił nowe zapisy w rozdziale dotyczącym praw i obowiązków członków izby, podkreślając, że
zmiany dotyczą m.in. uporządkowania kwestii podnoszenia
kwalifikacji zawodowych i szkolenia w zakresie niezbędnym
dla należytego wykonywania samodzielnych funkcji tech-

nicznych w budownictwie i czynności rzeczoznawcy budowlanego.
W przedstawionym delegatom projekcie statutu określono także majątki Krajowej Izby oraz okręgowych izb, stwierdzając, że stanowią one „w szczególności ich środki finansowe oraz nieruchomości i mienie ruchome”.
Uczestniczący w II Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe delegaci, po wprowadzeniu dodatkowych zmian w czasie obrad, zdecydowali o przyjęciu statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. W wyniku głosowania
94,4% delegatów było „za”, 3,7% było przeciwnych i 1,9%
wstrzymało się od głosu.
Następnie Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady,
omówiła propozycje zmian w regulaminach organów krajowych i okręgowych, które zostały przyjęte przez Nadzwyczajny Zjazd.
Obrady II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu prowadził Wojciech Płaza, przewodniczący Świętokrzyskiej OIIB.
W czasie obrad miała miejsce także miła uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dwóm delegatom. Na wniosek
Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu zasług dla rozwoju polskiego budownictwa odznaczył Eugeniusza Hotałę – Złotym Krzyżem Zasługi i Adama Raka – Srebrnym Krzyżem Zasługi. Wręczenia odznaczeń dokonał Paweł Orłowski, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
Opracowanie i zdjęcia PIIB.

XVII Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego
Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych – Wałcz 2015

P

onad 160 osób w dniach 10–12 września 2015
roku spotkało się w Wałczu na XVII Warsztatach
Nadzoru Inwestycyjnego. Podczas trzydniowego
spotkania odbyły się także: kolejna Konferencja „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych” oraz I Krajowa Doktorancka Konferencja Naukowa „IKAR 2015”. Inicjatorami
i współorganizatorami spotkania wałeckiego w 2015 roku
byli: Zbigniew Augustyniak – CUTOB PZITB w Poznaniu,
Zygmunt Meyer – Przewodniczący Zachodniopomorskiej
Izby Inżynierów Budownictwa, Włodzimierz Draber – Przewodniczący Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
Jerzy Gładysiak – Przewodniczący Oddziału Poznańskiego
PZITB, Wiesław Buczkowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Zbigniew Bromberek z Politechniki Poznańskiej oraz Jerzy Olszewski z Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu.
Patronat nad Warsztatami od początku ich zaistnienia
sprawuje Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Oprócz
przekazania uczestnikom odpowiedniego obszaru wiedzy
www.woiib.org.pl

technicznej spotkanie w Wałczu miało również duże znaczenie integracyjne środowisk inżynierskich. Na podkreślenie
zasługuje udział licznego grona członków Izb Inżynierskich
Zachodniopomorskiej i Wielkopolskiej wraz z ich przewodniczącymi, a także obecność na Konferencji przedstawicieli
Izb: Lubuskiej, Kujawsko-Pomorskiej, Łódzkiej, Warmińsko
-Mazurskiej, Podkarpackiej i Pomorskiej, a także udział prof.
Bogdana Nazarewicza z Politechniki Lwowskiej.
W Wałczu była okazja do rozmów na temat współpracy
Izb, wymiany doświadczeń oraz wskazania młodym inżynierom drogi postępowania przy wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.
Podczas oficjalnego otwarcia Pan Zbigniew Augustyniak oraz starosta wałecki Bogdan Wankiewicz wręczyli
członkom Komitetu Organizacyjnego i gościowi ze Lwowa
obrazy autorstwa wałeckiego artysty Jerzego Poszepczyńskiego i albumy poświęcone ziemi wałeckiej.
Przed rozpoczęciem obrad odbyła się uroczystość pożegnania i podziękowania za wieloletnią współpracę przeBiuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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Podziękowania za wieloletnią współpracę odbiera Jerzy Witczak

chodzącego na emeryturę Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego Jerzego Witczaka oraz powitanie jego następcy Tomasza Buczkowskiego.
Dzięki spotkaniom wałeckim uczestnicy mają okazję
porozmawiać o tym, jak wzbogacić ofertę inżynierów budownictwa, jak zbliżyć ją do rzeczywistości i jak ułatwić pracę
koleżankom i kolegom wykonującym samodzielne zawody.
Dla młodych ludzi z różnych izb jest to okazja do wymiany
doświadczeń i rozmów o tym, jak wchodzi się w ten zawód.
Pierwszy dzień konferencji, który prowadzili kolejno
Zygmunt Meyer, Włodzimierz Draber, Kazimierz Czapliński oraz Jerzy Gładysiak, poświęcono problemom budownictwa. Zastępca GINB Paweł Ziemski omówił zmiany prawa
budowlanego w procesie inwestycyjnym, rozmawiano także
m.in. o kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji oraz problemach z przetargami. Gość ze Lwowa, prof. B. Nazarewicz
opowiedział o renowacji cerkwi św. Mikołaja w Szinkiw.
Wieczorem rozmowy kontynuowano przy kolacji biesiadnej.

Sala obrad podczas Konferencji
„Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych”
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Drugi dzień spotkania to Konferencja Techniczna „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych – energooszczędność”. W sesjach prowadzonych przez prof. W. Buczkowskiego, prof. Wiesławę Głodkowską oraz dr. hab. Wojciecha
Tschuschke dyskutowano m.in. o technologii budowy budynków energooszczędnych i pasywnych. Odbyły się także spotkania młodych inżynierów z Zachodniopomorskiej
i Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
oraz członków Rad Programowych Biuletynów Informacyjnych Izb Okręgowych. Spotkania te prowadził dr Jan Bobkiewicz.
Warsztatom w Wałczu towarzyszyła podzielona na
cztery sesje konferencja zorganizowana pod patronatem
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dyskutowano m.in. o ergonomii i zarządzaniu, kapitale ludzkim oraz
finansowych aspektach zarządzania rozwojem lokalnym.
Wieczorem uczestnicy spotkania mogli skorzystać z basenu
i wziąć udział w zawodach pływackich o Puchar Starosty
Wałeckiego.

Część uczestników Konferencji podczas zwiedzania Gospodarstwa
Agroturystycznego „7 Ogrodów” w Łowiczu Wałeckim

Sobota była dla uczestników konferencji dniem „plenerowym”. Rano mieli okazję obejrzeć nowo powstały stadion
lekkoatletyczny na Bukowinie, potem zwiedzili Dziką Zagrodę dla żubrów w Jabłonowie, Muzeum Walk o Wał Pomorski w Mirosławcu i Gospodarstwo Agroturystyczne „7
Ogrodów” w Łowiczu Wałeckim.
Część uczestników w sobotnie przedpołudnie wzięła
udział w I Konferencji Doktorantów „IKAR 2015”, na której
młodzi naukowcy prezentowali swoje dokonania naukowe.
Inicjatorem tej konferencji i prowadzącym obrady był prof.
Zbigniew Bromberek.
Marzeniem inicjatora „Warsztatów” Zbigniewa Augustyniaka jest, aby osoby zaangażowane w ich organizację
w dotychczasowym składzie działały dalej i aby w niedługim czasie móc obchodzić w Wałczu 20-lecie „Warsztatów”.
Wiesław Buczkowski
www.woiib.org.pl

Z cyklu – Wywiad z...

dr. inż. Grzegorzem Ratajczakiem

– przewodniczącym Komisji ds. doskonalenia zawodowego i szkoleń WOIIB
Grzegorz Ratajczak jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej (1977 r.) oraz Uniwersytetu Poznańskiego (1981 r.).
W latach 1978-2004 był etatowym pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, początkowo jako asystent, a od
1986 r., po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych, jako adiunkt. Prowadził
ćwiczenia projektowe oraz wykłady z budownictwa mostowego. W okresie od sierpnia 2001 r. do 2014 r. roku zajmuje kierownicze stanowiska w jednej z czołowych
firm projektowo-konsultingowych, (kolejno był to Transprojekt Poznań a następnie
po zmianach właścicielskich SCOTT WILSON oraz URS Polska SP. z o.o.), działającej w zakresie projektowania i nadzorów budowy dróg i mostów. Aktualnie jest zatrudniony na stanowisku prezesa w niewielkiej firmie Autostrada D/C Sp. z o.o. Poza
tym jest czynnym projektantem i ekspertem (rzeczoznawca z listy GINB-u) w zakresie
konstrukcji mostowych i inżynierskich.
Grzegorz Ratajczak był w ramach swojej pracy zawodowej i działalności profesjonalnej zaangażowany w licznych
projektach infrastrukturalno-drogowych, z których najważniejsze to:
• dostosowanie do płatności odcinka autostrady A2 między węzłem Września a węzłem Modła (Konin);
• projekt i nadzór budowy autostrady A2 na odcinku węzeł Konin – węzeł Dąbie – inwestor GDDKiA;
• projekt i nadzór autorski nad budową autostrady A2 pomiędzy węzłem Świecko a węzłem Nowy Tomyśl;
• projekt autostrady A4 – odcinek węzeł Krzyżowa – węzeł Zgorzelec.
Inne projekty drogowe, w których był zaangażowany w funkcji koordynatora prac projektowych, doradcy do spraw
konstrukcji mostowych i wzmacniania podłoża oraz w pozyskaniu decyzji administracyjnych, zwłaszcza lokalizacyjnych
i środowiskowych:
• droga ekspresowa S-5 odcinek Żnin – Gniezno, Radomicko – Kaczkowo oraz węzeł Łubowo – węzeł Krzesiny
(z autostradą A2);
• droga ekspresowa S-11 – odcinek od węzła Złotkowo do węzła Głuchowo (węzeł z autostradą A2);
• autostrada A2 – pododcinek D na odcinku od Strykowa do Konotopy (2009-2012).
Mając bogate doświadczenie w największych projektach autostradowych oraz będąc ekspertem w budowie mostów
do dziś, w formie gościnnych wykładów lub wykładów zlecanych, prowadzi zajęcia ze studentami Politechniki poznańskiej, ucząc ich szerokiego, wielobranżowego spojrzenia na projekty drogowe.
W IV kadencji funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa pełni funkcję przewodniczącego
Komisji ds. doskonalenia zawodowego i szkoleń, jest też członkiem Prezydium i członkiem Rady WOIIB, jak również jest
delegatem na zjazd okręgowy WOIIB.
Mirosław Praszkowski
Już ponad rok jest Pan przewodniczącym Komisji ds.
doskonalenia zawodowego i szkoleń WOIIB. Proszę powiedzieć, jakie są Pana wnioski po tym czasie?
Grzegorz Ratajczak
Jednym z priorytetowych zadań naszego samorządu jest
dokształcanie i doskonalenie zawodowe członków Izby. Uważałem, że dynamicznie zmieniające się warunki techniczne i technologiczne na rynku budowlanym będą automatycznie generować wśród inżynierów budownictwa chęć poszerzania swojej
wiedzy specjalistycznej. Nowe technologie w budownictwie
ogólnym, jak i we wszystkich specjalnościach, inteligentne buwww.woiib.org.pl

dynki, nowe systemy klimatyzacji i odzyskiwania energii, sposoby oszczędzania energii, nowe systemy zarządzania eksploatacją obiektów budowlanych to tylko parę wymienionych zmian,
które powinny spowodować chęć permanentnego dokształcania
się, jeśli inżynier chce być fachowcem na dynamicznie zmieniającym się rynku. Biorąc to wszystko pod uwagę, niestety!,
zauważyłem małą chęć naszych członków do dokształcania się.
Zastanawiam się nad przyczynami tego stanu rzeczy. Czy jest to
brak kultury uczenia się, zdobywania wiedzy z innych źródeł?
Czy też niektórzy zbytnio zaufali możliwości pozyskiwania wiedzy z Internetu i uważają, że inny sposób nie jest im potrzebny?
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa liczy ponad 10 tys. członków. Z naszych danych wyBiuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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nika, że tylko 40% z tej liczby uczestniczyło w szkoleniach
w minionym roku. Nie jest to powód do dumy, jeśli weźmie
się pod uwagę fakt, że ok. 1/3 z tych 4 tys. członków brało
udział w kilku szkoleniach. Chciałbym z cała mocą podkreślić – członkowie Izby nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu
uczestnictwa w szkoleniach.
Przygotowaliśmy zmienioną formułę organizacji szkoleń. Przedstawiliśmy ofertę bardzo atrakcyjną, opartą na
przekazywaniu wiedzy specjalistycznej przez fachowców
– praktyków, którzy mają duże doświadczenie i osiągnięcia
zawodowe. Informacje o tematyce przekazujemy różnymi
kanałami. Poczynając od słowa drukowanego, czyli „Programu szkoleń”, prezentowanego na łamach Biuletynu Informacyjnego WOIIB, poprzez różne formy elektronicznego
informowania: strona internetowa Izby, strona WOIIB na FB,
aż po bezpośredni mailing do potencjalnie zainteresowanych
daną tematyką. I bardzo znikoma reakcja naszych członków
wywołała u mnie ogromne zdziwienie takim stanem rzeczy.
Może jedną z przyczyn jest fakt, że szkolenia te są oferowane
za darmo. A w naszej potocznej świadomości społecznej pojawia się taka ocena, że jeśli coś jest za darmo, to nie jest to
warte zainteresowania. Może należy i to zmienić?
Mirosław Praszkowski
Proszę opowiedzieć o nowych formach szkoleń wprowadzonych w tym roku.
Grzegorz Ratajczak
Ofertę szkoleniową kierujemy do wszystkich członków
naszego samorządu. Znajdują się również tematy szkoleń,
które powtarzają się corocznie. Jest to spowodowane tym,
że do naszego grona dołączają nowe Koleżanki i Koledzy
i powinni oni otrzymać wiedzę dotyczącą zmian w przepisach Prawa budowlanego, obowiązków kierownika budowy
itp. Przepisy prawa również podlegają stałym modyfikacjom.
Wszyscy mogą z tej propozycji skorzystać.
Wprowadziliśmy w tym roku szkolenia wysoce specjalistyczne, przygotowane i przeprowadzone przez wyspecjalizowane działy dużych firm budowlanych. Były to ukierunkowane tematycznie szkolenia z zakresu BHP. Skorzystaliśmy
z doświadczeń i pomocy firmy SKANSKA. Dotąd odbyły
się trzy z czterech zaplanowanych specjalistycznych szkoleń. Pierwsze poświęcone było zasadom ogólnym BHP, potem było dedykowane robotom liniowym, a w szczególności
w pobliżu istniejących dróg samochodowych i kolejowych
i ostatnie poświęcone przestrzeganiu zasad BHP podczas
prac na wysokości.
Frekwencja na poziomie kilkunastu osób budzi moje
ogromne zdziwienie. I nie zmieni tego fakt, że osoby, które uczestniczyły w szkoleniach, były bardzo zaangażowane
i zainteresowane wszystkimi zagadnieniami. Szeroko przedstawiona problematyka bezpieczeństwa na budowie dotyczy
przecież wszystkich członków naszej Izby. Lepiej zapobiegać
niebezpiecznym wydarzeniom, niż później zmagać się z niekorzystnymi dla firmy i pracowników konsekwencjami.
8
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Trzecią zmianą, którą w tym roku wprowadziliśmy w życie, jest przekazanie części funduszy Komisji przeznaczonych
na organizację szkoleń do poszczególnych delegatur Izby, aby
zgromadzeni w nich członkowie mogli sami zorganizować
szkolenia, na które w danym regionie jest największe zapotrzebowanie. Oczywiście Komisja ds. doskonalenia zawodowego
i szkoleń będzie miała nadzór merytoryczny nad organizacją
tych szkoleń. Nie będziemy jednak sugerować wyboru tematów czy osób, które maja dane zagadnienia zrealizować.
Mirosław Praszkowski
Jakie inne zmiany proponuje Komisja ds. doskonalenia
zawodowego i szkoleń?
Grzegorz Ratajczak
Podczas naszych spotkań z przewodniczącymi stowarzyszeń naukowo-technicznych zasugerowaliśmy potrzebę
zmiany sposobu planowania szkoleń. Uważamy, że powinniśmy odejść od pojedynczych tematów i skupić się na propagowaniu szkoleń, które będą kompleksowo traktowały
zagadnienia. Potrzebne są systemowe rozwiązania, a nie pojedyncze wskazówki.
Mam nadzieję, że w kolejnych latach w przygotowanie
dorocznej oferty szkoleniowej nie będziemy musieli wkładać
aż tyle wysiłku organizacyjnego i szybciej znajdziemy zrozumienie u naszych partnerów ze stowarzyszeń. Pracujemy
przecież dla nas samych, dla naszych członków.
Można również urozmaić formy szkoleniowe poprzez
włączenie w proces edukacji konferencji organizowanych
tematyczne, np. przy okazji różnych imprez targowych. Poznański Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich jest
tego świetnym przykładem. Podczas corocznych targów EXPOPOWER Koledzy z SEP-u przygotowują zawsze bardzo
atrakcyjne oferty tematów szkoleniowych. Uważamy, że jest
to jedna z właściwych dróg szkoleniowych. Namawiamy
inne stowarzyszenia do podjęcia takich działań.
Najnowszą zmianą, jakiej się podejmujemy, jest skierowanie propozycji do naszych członków o możliwości dofinansowania przez Komisję studiów podyplomowych. Oczywiście odbywałoby się to zgodnie ze znowelizowanymi „Zasadami dofinansowania szkoleń”. Zainteresowanych odsyłam
do druków znajdujących się na naszej stronie internetowej.
Mirosław Praszkowski
Rozumiem, że Komisja ma już gotową propozycję dotyczącą podjęcia studiów podyplomowych przez naszych członków.
Grzegorz Ratajczak
Politechnika Poznańska wystąpiła z inicjatywą zorganizowania Studium podyplomowego z zakresu geoinżynierii,
ze szczególnym uwzględnieniem Eurokodu 7. Od semestru
letniego 2016 r. – od marca – planowany jest start dwusemestralnych zajęć. Wstępne koszty określane są na poziomie
ok. 3000 zł. Proponujemy, by chętni członkowie Izby mogli
uzyskać dofinansowanie do opłaty za studium w wysokości
www.woiib.org.pl

1000 zł, a finansowanie odbywałoby się z funduszu Komisji
przeznaczonego na szkolenia członków Izby.
Zapraszam zainteresowanych członków Wielkopolskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do skorzystania
z tej propozycji.
Wiem, że koledzy z SEP-u również rozważają możliwość
nawiązania współpracy z Politechniką Poznańską w celu uruchomienia specjalistycznych studiów podyplomowych. Miejmy
nadzieję, że dzięki takim działaniom uda się nam zaktywizować
naszych członków do korzystania z naszych ofert szkoleniowych w celu doskonalenia swojego rzemiosła zawodowego.
Dla chcących dokształcać się mam jeszcze jedną dobrą wiadomość. Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa podjęła
decyzje o zwiększeniu oferty szkoleń e-learningowych, które
znajdują się na stronie PIIB. Każdy członek Izby po zalogowaniu się może bezpłatnie skorzystać z tych szkoleń. Jest to
bardzo różnorodna forma szkoleń. Przygotowujemy już propozycje, by w jak najszybszym czasie kolejny pakiet szkoleń
mógł być szybko wdrożony do aktywnego działania. Stawiamy na interaktywność tych form szkoleniowych.

Mirosław Praszkowski
Jakie marzenia na dalszą część kadencji ma przewodniczący Komisji ds. doskonalenia zawodowego i szkoleń?
Grzegorz Ratajczak
Chciałbym w niedługim czasie otrzymać informację
zwrotną z naszej strony internetowej, że zalogowało się tam
już kilka tysięcy naszych członków, którzy aktywnie korzystają z oferty szkoleniowej. Chciałbym, aby ta liczba stale
rosła. Jednocześnie, by również zwiększył się udział naszych
inżynierów w szkoleniach oferowanych w sposób tradycyjny. Mamy ciekawe pomysły, chcemy je zrealizować, ale bez
odbiorców, bez zainteresowanych inżynierów nic z tego nie
będzie. Wierzę, że przełamiemy dotychczasowe trudności
i wspólnie będziemy zadowoleni – Komisja ds. doskonalenia
zawodowego i szkoleń, a przede wszystkim członkowie naszego samorządu zawodowego.
Mirosław Praszkowski
Trzymamy kciuki za pomyślne zrealizowanie tych zamierzeń. Dziękuję za rozmowę.

Wielkopolski Dzień Budowlanych

26

września 2015 r. do Ośrodka SADYBA
w Boszkowie Letnisku, koło Włoszakowic w powiecie leszczyńskim przyjechali,
uczestnicy Wielkopolskiego Dnia Budowlanych. Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa już po raz
dziewiąty zorganizowała obchody tego święta. Tym razem
gospodarzem była delegatura w Lesznie. Na spotkanie przybyło ponad 300 osób z całej Wielkopolski.
Wszystkich serdecznie powitał prowadzący część oficjalną uroczystości kol. Klemens Janiak, który następnie
poprosił przewodniczącego WOIIB – Włodzimierza Drabera
o zabranie głosu.

www.woiib.org.pl

Przewodniczący WOIIB na wstępie poprosił wszystkich o uczczenie minutą ciszy tych, którzy na zawsze odeszli z naszego grona. Następnie powitał przybyłych gości,
a wśród nich:
– Dorotę Kinal – wicewojewodę wielkopolskiego,
– Krzysztofa Krzysztofiaka, zastępcę dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego – przedstawiciela marszałka województwa wielkopolskiego,
– Adama Mytycha – wiceprezydenta miasta Leszna,
– byłego posła Wiesława Szczepańskiego, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
– Danutę Gawęcką – sekretarza Krajowej Rady PIIB,
– Pawła Łukaszewskiego – powiatowego inspektora nadzoru budowlanego dla miasta Poznania,
– Zenona Kierczyńskiego – prezesa zarządu Wielkopolskiej
Izby Budownictwa,
– Zbigniewa Augustyniaka – prezesa Zarządu CUTOB-PZITB,
– powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego z Leszna i z terenu działania delegatury leszczyńskiej.
Przewodniczący WOIIB Włodzimierz Draber krótko
przypomniał najważniejsze wydarzenia z życia Izby od początku 2015 roku.
Powiedział, że Wielkopolski Dzień Budowlanych jest
wspólnym świętem ludzi, którzy na co dzień wzbogacają
Wielkopolskę o nowe obiekty, rozwiązania komunikacyjne
Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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i infrastrukturę techniczną. Dzień ten jest okazją do spotkania
się ludzi zawodowo bardzo zajętych, ale także daje możliwość wymiany doświadczeń oraz jest czasem na serdeczne,
koleżeńskie kontakty we własnym gronie.
Życzył wszystkim Koleżankom i Kolegom miłych chwil
spędzonych podczas tegorocznego spotkania z okazji Wielkopolskiego Dnia Budowlanych.
Wielkopolski Dzień Budowlanych to okazja do uhonorowania najbardziej zasłużonych członków naszej Izby.

Medal „Za zasługi dla budownictwa” wręczyli: wicewojewoda Dorota Kinal i przewodniczący WOIIB Włodzimierz Draber. Uhonorowani tym medalem zostali:
– Mieczysław Kolecki,
– Krzysztof Pięta,
– Aleksander Szymkowiak,
– Jerzy Zielonacki.

–
–
–
–

Andrzej Mikołajczak,
Mirosława Ogorzelec,
Daniel Pawlicki,
Kazimierz Ratajczak.

Dyplomy z okazji 25-lecia polskiej transformacji wręczyli wicewojewoda Dorota Kinal i przewodniczący WOIIB
Włodzimierz Draber. Dyplomy otrzymali:
– Wojciech Białek,
– Danuta Gawęcka,
– Stefan Granatowicz,
– Lech Grodzicki,
– Andrzej Mikołajczak,
– Mirosława Ogorzelec,
– Daniel Pawlicki,
– Michał Rakowski,
– Kazimierz Ratajczak,
– Jerzy Stroński,
– Zenon Wośkowiak.
Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wręczyli: sekretarz PIIB Danuta Gawęcka i przewodniczący WOIIB Włodzimierz Draber.
• SREBRNE ODZNAKI HONOROWE PIIB otrzymali:
– Wacław Czub,
– Krzysztof Rabiega,
– Mieczysław Szukała.

Odznaki honorowe „Za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej” wręczyli: wicewojewoda
Dorota Kinal i przewodniczący WOIIB Włodzimierz Draber.
Odznaki honorowe otrzymali:
– Wojciech Białek,
– Danuta Gawęcka,
– Łukasz Gorgolewski,
– Stefan Granatowicz,
– Lech Grodzicki,
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• ZŁOTE ODZNAKI HONOROWE PIIB otrzymali:
– Urszula Bartkowska,
– Tomasz Ciekański,
– Józef Cieśla,
– Henryk Grabowski,
– Stefan Granatowicz,
– Roman Jabłoński,
– Zygmunt Jagła,
– Waldemar Kaczmarek,
– Mieczysław Kolecki,
– Anna Kołłątaj,
– Wiktor Liszczyński,
– Maria Maciejewska,
– Mirosław Węcłaś.
Po części oficjalnej w koleżeńskiej atmosferze potoczyły się nieformalne rozmowy. Część artystyczną zapewniały
występy kabaretu DZIURA oraz kapeli dudziarzy z Bukówca Górnego. Jedną z atrakcji był rejs stateczkiem po Jeziorze
Dominickim.
Pogoda dopisała, humory również. Spotkanie z okazji Wielkopolskiego Dnia Budowlanych udało się, o czym
świadczyły opinie uczestników.
Relacja i zdjęcia:
Mirosław Praszkowski

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”
ks. Jan Twardowski
Z szeregów członków Wielkopolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa odeszli Koledzy:

Andrzej BOREK – Zagórze
Bronisław CIEŚLEWICZ – Piła
Leszek KONIECZNY – Leszno
Józef KUŹMA – Bałdowice
Stanisław MIRSKI – Słupca
Jarosław NOWAKOWSKI – Cerekwica
Zofia Anna OLSZEWSKA – Gostyń
Dariusz PALACZ – Poznań
Zdzisław PIASECKI – Gniezno
Grzegorz Krzysztof SIEKIERSKI – Wieleń
Jan TACZKOWSKI – Poznań

Wydarzyło się
w naszej Izbie

10 sierpnia

Posiedzenie Rady Programowej Biuletynu WOIIB.

14 – 16 sierpnia

Załoga WOIIB uczestniczyła w regatach żeglarskich zorganizowanych przez Warmińsko-Mazurską
Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

20 sierpnia

W Warszawie obradował II Nadzwyczajny Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Delegaci
WOIIB decydowali o zmianach w Statucie PIIB oraz zmianach w regulaminach izb okręgowych.

25 sierpnia

Posiedzenie Prezydium Rady WOIIB.

31 sierpnia

Posiedzenie Składu Orzekającego WOIIB dotyczące spraw członkowskich. Podjęto uchwały
w sprawie przyjęcia nowych członków, zwieszenia w prawach członka na własną prośbę, skreślenia
z listy członków Izby na własną prośbę oraz skreślenia z listy członków z powodu zgonu.

8 września

Obradowała Rada Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

10 – 12 września

www.woiib.org.pl

W Wałczu odbyły się XVII Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego. Podczas trzydniowego spotkania
odbyły się także: kolejna Konferencja „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych” oraz I Krajowa
Doktorancka Konferencja Naukowa „IKAR 2015”.
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11 września

W Wałczu odbyło się spotkanie przewodniczących Rad Programowych oraz redaktorów naczelnych
Biuletynów.

15 – 16 września

Zespół ds. kontaktów zagranicznych zorganizował dla członków WOIIB wyjazd techniczny do
Berlina.

16 września

W siedzibie WOIIB odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat:
Dokumentowanie geotechniczne. Obowiązujące przepisy, planowanie i realizacja badań, koszty
dokumentacji a koszty realizacji.

16 września

Zastępca przewodniczącego WOIIB uczestniczył w uroczystościach Jubileuszu 25-lecia Działalności
Izby Projektowania Budowlanego.

17 września

W delegaturze w Kaliszu odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat:
1. Rola inżyniera w kontraktach według FIDIC. Problem warunków kontraktowych FIDIC
w praktyce w procesie budowlanym.
2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy oraz pracowników w zakresie BHP na placu budowy.

18 września

Uroczystości Wielkopolskiego Dnia Budowlanych w Boszkowie, zorganizowane przez delegaturę
Izby w Lesznie.

21 września

Udział przewodniczącego WOIIB w Koninie w konferencji „Gospodarka wodno-ściekowa
samorządów Wielkopolski wschodniej”.

21 września

Posiedzenie Zespołu ds. procesów budowlanych WOIIB.

23 września

Posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg w celu rozpatrzenia złożonych wniosków.

21 września

W siedzibie Izby odbyło się szkolenie dla członków na temat:
1. Specjalistyczne zaprawy w budownictwie – właściwości i zasady doboru.
2. Grzyby, glony, pleśnie oraz wykwity na elewacjach budynków – przyczyny powstawania i sposoby
usuwania.

25 września

Odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

25 września

Finał 41. edycji konkursu „Mister budownictwa południowej Wielkopolski”.

26 września

Udział członków Izby w rajdzie samochodowym zorganizowanym przez poznański oddział SEP.

30 września

Posiedzenie Składu Orzekającego WOIIB w sprawach członkowskich. Podjęto uchwały w sprawie
przyjęcia nowych członków, zwieszenia w prawach członka na własną prośbę, skreślenia z listy
członków Izby na własną prośbę oraz skreślenia z listy członków z powodu zgonu.

1 października

W delegaturze w Gnieźnie obyło się szkolenie na temat:
1. Rola inżyniera w kontraktach według FIDIC. Problem warunków kontraktowych FIDIC
w praktyce w procesie budowlanym.
2. Kontrole okresowe obiektów budowlanych – wymagania wynikające z przepisów, a ich realizacja
w rzeczywistości.

1 października

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zorganizował szkolenie dla członków Izby –
„Odpowiedzialność inżynierów pełniących samodzielne funkcje w budownictwie i ich ochrona”.

2 października

Udział przewodniczącego WOIIB w inauguracji roku akademickiego w Politechnice Poznańskiej.

6 października

Spotkanie przewodniczącego WOIIB z pracownikami delegatur.

8 października

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zorganizował szkolenie dla członków Izby –
„Odpowiedzialność inżynierów pełniących samodzielne funkcje w budownictwie i ich ochrona”.

8 października

W delegaturze w Lesznie odbyło się szkolenie na temat:
1. Rola inżyniera w kontraktach według FIDIC. Problem warunków kontraktowych FIDIC
w praktyce w procesie budowlanym.
2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy oraz pracowników w zakresie BHP na placu budowy.
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9 października

Udział przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego WOIIB w spotkaniu z Prezydentem Miasta
Poznania zorganizowanym przez Wielkopolską Izbę Budownictwa.

13 października

Obradowało Prezydium Rady WOIIB.

15 października

W siedzibie Izby obyło się szkolenie na temat:
1. Podstawy prawne i ekonomiczne projektowania budynków energooszczędnych i niemal zeroenergetycznych.
2. Budownictwo niskoenergochłonne.

15 października

Spotkanie przewodniczącego WOIIB z członkami Izby w delegaturze w Koninie na temat zmian
w przepisach dotyczących projektów instalacyjnych.

22 października

W delegaturze w Pile odbyło się szkolenie na temat:
1. Rola inżyniera w kontraktach według FIDIC. Problem warunków kontraktowych FIDIC
w praktyce w procesie budowlanym.
2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy oraz pracowników w zakresie BHP na placu budowy.

22 października

Wystąpienie przewodniczącego WOIIB podczas rozpoczęcia kursu na uprawnienia budowlanego;
kurs zorganizował CUTOB-PZITB.

23 października

Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB.

23 października

Odbyły się I Zawody Strzeleckie o Puchar Przewodniczącego WOIIB.

23 października

Udział przewodniczącego w Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym SARP-u.

26 października

Posiedzenie Zespołu ds. współpracy z WOIA.

27 października

Posiedzenie Komisji ds. doskonalenia zawodowego i szkoleń WOIIB.

27 października

Posiedzenie Zespołu ds. informacji technicznej i integracji WOIIB.

27 października

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOIIB.

29 października

Posiedzenie Składu Orzekającego WOIIB w sprawach członkowskich. Podjęto uchwały w sprawie
przyjęcia nowych członków, zwieszenia w prawach członka na własną prośbę, skreślenia z listy
członków Izby na własną prośbę oraz skreślenia z listy członków z powodu zgonu.

RAJD samochodowy SEP
26 września 2015 roku

J

uż po raz 20. Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Odział Poznański i Automobilklub Wielkopolski
26 września 2015 r. zorganizowali Jesienny Rajd
Samochodowy im. Eugeniusza Bogackiego – nieżyjącego
wieloletniego członka SEP i organizatora poprzednich rajdów. Komandorem honorowym rajdu był Kazimierz Pawlicki – prezes Oddziału Poznańskiego SEP. Organizatorami
Rajdu byli Grażyna Bogacka, Tomasz Gorczyca i Grzegorz
Rybak, którzy dołożyli wszelkich starań, aby uczestnicy rajdu miło i w koleżeńskiej atmosferze spędzili dzień.
www.woiib.org.pl

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów tradycyjnie
już od wielu lat była jednym ze sponsorów rajdu. Przygotowana przez organizatorów trasa rajdu była jak zwykle dla
startujących załóg niespodzianką. Jedynym wspólnym miejscem startu wszystkich rajdów jest unikalny w Polsce Tor
Wyścigowy „Poznań”. W tym roku na starcie zameldowało
się 57 załóg. Uczestnicy otrzymali opis trasy, pytania konkursowe przygotowane przez sponsorów, numery startowe i pamiątkowe znaczki. Wieloletni uczestnicy rajdów pamiątkowe
znaczki przypinali do czapek, kapeluszy, szalików, dumnie
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prezentując swoje kolekcje znaczków z poprzednich lat. Samochody obklejone już numerami startowymi ustawiały się
w kolejce do pierwszej próby sportowej. Nasza załoga, jedna
z kilku reprezentująca Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów, składała się z czterech osób. Kierowca, pilot i 2 obserwatorów. Tor „Poznań” ma długość 4083 metrów. Pierwsze
zadanie polegało na przejechaniu całego toru, na którym
ustawiono przeszkody, w określonym czasie. W jakim? Kierownik próby SZ1 Ireneusz Bielejewski poinformował nas,
że czas przejazdu to niewiele ponad 4 minuty. Po usłyszeniu
tej wiadomości było za późno, żeby wysiadać. Chorągiewka
sędziego opadła w dół i nasz samochód po włączeniu „Jazda sportowa” z piskiem opon ruszył na tor. Wydawało mi
się, że jedziemy z zawrotną prędkością, omijając ustawione
gęsto na całej długości toru przeszkody z opon, pachołków
i taśm. Jakie emocje wyzwalała w nas realizacja tego zadania,
mogliśmy się przekonać, odsłuchując nagranie zarejestrowane z trasy przejazdu. Na mecie sędzia z uznaniem pokiwał
głową. Obserwator numer dwa przypięty w foteliku najlepiej
zniósł jazdę po torze z przeszkodami. Dla mnie to była jazda
jak na karuzeli. Już poza torem na specjalnie przygotowanym
placu manewrowym czekało nas drugie zadanie sportowe. Po
poprzednich emocjach jednogłośnie ustaliliśmy, że kolejną
próbę kierowca naszej załogi musi wykonać sam. Obserwowaliśmy jego zmagania, stojąc w bezpiecznej odległości od
placu manewrowego.
Wsiadamy ponowie do samochodu, zapinamy pasy i ruszamy na trasę rajdu. Jest godzina 9.10. Zapowiada się piękny, słoneczny dzień. Niebo bezchmurne. Pogoda specjalnie
zamówiona na wycieczkę krajoznawczą i spotkanie z historią. Z historią tą odległą, a będącą do poznania w odległości
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zaledwie 30-40 km od Poznania. Tegoroczny rajd składał
się z III etapów. Etap I miał długość 36 km. Planowany czas
przejazdu to ok 90 minut. Na kartach drogowych w krateczkach będziemy wpisywać Punkty Kontroli Przejazdu (PKP).
A tymi PKP-ami na trasie rajdu były:
– zadania z trasy (odpowiedzi należy szukać po obu stronach
drogi),
– numery zdjęć mijanych obiektów (mogły być po obu stronach drogi),
– liczby z białych tabliczek zawieszonych na drzewach po
prawej stronie drogi,
– znaki drogowe oznaczające początek miejscowości po prawej stronie drogi (w kratkę należy wpisać 2 pierwsze litery
nazw).
Jako starszy obserwator nr 1 naszej załogi otrzymałam
bardzo ważne zadanie. Miałam wpisywać wszystkie napotkane i rozpoznane znaki PKP w kratki na karcie drogowej.
Było to zadanie odpowiedzialne oraz wymagające dużego
skupienia, a z obserwatorem nr 2, przypiętym w foteliku
na tylnym siedzeniu, było wyjątkowo trudne i wymagające
ogromnej podzielności uwagi. Bo tak naprawdę moim najważniejszym zadaniem było zadbanie o to, aby najmłodszy
uczestnik naszej załogi chciał przez czas przejazdu poszczególnych etapów rajdu siedzieć w foteliku i wcale nie miała
to być dla niego kara. Miał być zadowolony i współuczestniczyć w realizacji zadania.
Pierwszy etap rajdu prowadzi do Puszczykowa przez
Rogalinek. Mimo że to sobota i ruch powinien być mniejszy,
najwięcej czasu zajmuje nam przejechanie z Toru „Poznań”
ulicą Cmentarną do Głogowskiej. Przejeżdżamy wiaduktem
Kosynierów Górczyńskich, dalej kierujemy się w kierunku
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ul. Krauthofera, skręcamy w ulicę Hetmańską i jedziemy
prosto do Ronda Starołęka. Dojeżdżamy do skrzyżowania
z figurą Matki Boskiej, jedziemy tak, jak prowadzi główna
droga. Mijamy Czapury, Wiórek, Sasinowo. Po drodze do
Rogalina musieliśmy odpowiedzieć na 5 zadań. Odpowiedzi
na wszystkie zadania udało nam się znaleźć na trasie przejazdu. Dojeżdżamy do Rogalina. Do bramy wjazdowej Pałacu
Raczyńskich trafiamy bez problemu. Już większość załóg jest
na parkingu przed pałacem. Udajemy się na zwiedzanie. Do
pałacu prowadzą dwie brukowe aleje obsadzone starymi dębami. Pomiędzy alejami znajduje się szeroki trawnik, za którym widać przepiękny, odrestaurowany Pałac Raczyńskich.
Pałac wybudowano na początku lat 70. XVIII wieku jako siedzibę rodu Raczyńskich. Projektant wspaniałego kompleksu
pozostaje nieznany. W 1910 roku Raczyńscy stworzyli dobrowolnie prywatną, ale dostępną dla publiczności, galerię,
która stała się symbolem tego rodu. Całość kompleksu pałacowego stanowi niezwykłą wartość historyczną i dzisiaj możemy podziwiać jego piękno wraz z ogrodem i z wielkimi,
majestatycznymi dębami. Po II wojnie światowej pałac stracił wnętrza i eksponaty. Niektórzy z nas pewnie pamiętają,
jak w latach 80 XX wieku, przyjeżdżając do Rogalina, można
było oglądać tylko galerie boczne. Korpus główny był tak naruszony, że nie można go było zwiedzać.
Raczyńscy opuścili Rogalin, by poświęcić się służbie
dyplomatycznej. Później pałac przekazali Muzeum Narodowemu. Ojciec, ostatni potomek męski rodu Raczyńskich,
postanowił go przekazać narodowi polskiemu. Zgodnie z hasłem, że Rogalin ma służyć na zawsze i wszystkim. Pałac
Raczyńskich w Rogalinie przeszedł w ostatnich latach gruntowny remont. W ciągu dwóch i pół roku zmodernizowano
infrastrukturę i przeprowadzono szeroko zakrojone prace budowlano-konserwatorskie. Prace objęły pałac ze skrzydłami
i pozostałe sześć budynków rezydencji, a także rekonstrukcję
XVIII-wiecznego mostka i bruku kwaterowego przed pałacem oraz nawierzchni alei parku. W ramach projektu powstał również system informatyczno-multimedialny, złożony
z portalu internetowego, sieci informatycznej, przewodników
i strefy konferencyjno-edukacyjnej. Podjęto wysiłek precyzyjnego wyremontowania wnętrz do najmniejszego detalu,
w oparciu o fotografie i dokumenty.
Odtworzenie historycznych wnętrz byłoby niemożliwe bez rekonstrukcji obiektów utraconych w czasie II
wojny światowej, wśród nich tkanin ściennych, rzeźb, pieców, oświetlenia, witraży, modelu żaglowca i wielu innych.
W oparciu o zachowane projekty z końca XIX w. odtworzono
pełne wyposażenie jednego z dwóch największych wnętrz pałacu – wspaniałej, neorokokowej biblioteki z dębowymi szafami, dekorowanymi bogatą snycerką. W sumie wykonano
konserwację niemal 300 zabytkowych mebli, kilkudziesięciu
obrazów, wielu żyrandoli, pieców i innych obiektów rzemiosła artystycznego oraz powozów. Każda świeca, każdy wizytownik, nawet szlafrok zawieszony na krześle przypomina
to, co było tu przed wojną. Został odtworzony świat, który
był dla nas – Polski i Polaków – ważny, a który zabrała nam
www.woiib.org.pl

historia. W latach 2007-2009 na ratowanie zespołu pałacowego wydano prawie 16 mln zł z tzw. funduszu norweskiego.
W drugim etapie na remont i modernizację pałacu przeznaczono ponad 39 mln zł. Aż 26 mln zł z tej kwoty pochodziło
z unijnego dofinansowania z jednego z priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z tego programu rozbudowano też m.in. siedzibę Biblioteki Raczyńskich
w Poznaniu). Pozostałe środki wydano z budżetu Muzeum
Narodowego w Poznaniu. Pałac został udostępniony zwiedzającym 16 czerwca 2015 roku. Jest przyjazny dla wszystkich gości – dorosłych i dzieci, w tym osób z dysfunkcjami
narządów ruchu i wzroku.
Czas przeznaczony na zwiedzanie Pałacu Raczyńskich
w Rogalinie dobiegał końca.

Wracamy na parking. Stoi tam tylko kilka samochodów. Wsiadamy do auta, aby podążyć do następnego punktu zwiedzania. Mijamy Rogalinek, przejeżdżamy po moście
nad Wartą i kierujemy się na Puszczykowo. Dojeżdżamy do
rozbudowanego skrzyżowania i po prawej stronie znajdujemy Skwer Władysława Tomaszewskiego. Parkujemy auto
i udajemy się na spacer do Muzeum Arkadego Fiedlera. Czas
przeznaczony na dojście do muzeum i zwiedzanie to ok. 45
minut. Pokonanie trasy 400 metrów z parkingu do muzeum
z obserwatorem nr 2, który dzielnie stawia małe kroczki, zajmuje nam sporo czasu. Docieramy do celu. Muzeum – Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera - rozpoczęło działalność
1 stycznia 1974 roku. Placówka mieści się w starym domu
rodziny Fiedlerów w Puszczykowie pod Poznaniem. Willę tę
Arkady Fiedler kupił od państwa w roku 1946, po powrocie
do kraju z wojennej emigracji. W 1948 roku sprowadził tu
z Londynu swą żonę włoskiej narodowości, Marię z domu
Maccariello, oraz dwóch nieletnich wówczas synów, Arkadego Radosława i Marka. Z biegiem lat rosło zainteresowanie
czytelników Arkadego Fiedlera domem, w którym mieszkał
i tworzył, a także gromadzonymi w nim eksponatami z podróży. To nasunęło pisarzowi i jego rodzinie pomysł stworzenia
w rodzinnej willi muzeum. Przez cały rok 1973 trwały prace
adaptacyjne, w których udział brała rodzina Fiedlerów oraz
przyjaciele, zwłaszcza dwóch: teść Marka Fiedlera Feliks
Skrzypczak (1912-1999), budowniczy z zawodu, który stary
dom Fiedlerów z 1926 roku, nie szczędząc ofiarnego trudu,
starannie wyremontował, przywracając mu dawną świetność.
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Drugą osobą był człowiek wielkiej fantazji, artysta plastyk
Zygmunt Konarski (1936-2004), który pomógł urządzić ekspozycję. Ponadto Zygmunt Konarski był pełnym pasji twórcą większości ogrodowych posągów. W roku 1991, decyzją
Rady Miejskiej w Puszczykowie, cofnięto placówce wszelkie
subwencje i od tej chwili Muzeum – Pracownia jest zdana
wyłącznie na własne siły. Placówkę odwiedzają goście z Polski i z zagranicy. Sporo osób przyjeżdża tu wielokrotnie, za
każdym razem odkrywając coś nowego, kolejną ciekawostkę.
Podejmuje ich rodzina Fiedlerów. Dzisiaj świat nie wydaje
się już tak odległy i egzotyczny jak w czasach młodości Arkadego Fidlera (1894-1985). Prawdopodobnie też, niestety,
coraz mniej młodych ludzi rozczytuje się w jego książkach
opisujących 30 wielkich podróży na cztery kontynenty. Nie
zmienia to faktu, ze Fiedler jest ciągle najważniejszym klasykiem polskiej książki podróżniczej, któremu w tej dziedzinie trudno będzie komukolwiek dorównać. Wokół domu
rozciąga się ogród, zwany przez gospodarzy Ogrodem Tolerancji, w którym ustawiono kilkanaście dużych rzeźb, będących replikami słynnych zabytków różnych prehistorycznych
kultur. Są wśród nich między innymi: posąg z Wyspy Wielkanocnej, głowa olmecka z Meksyku, aztecka bogini życia
i śmierci Coaticue, totem indiański z Kanady, egipski Sfinks
i posąg Buddy z doliny Bamjan w Afganistanie. Jest tam
również model piramidy Cheopsa (o wysokości 6,36 m), do
którego można wejść, aby zaczerpnąć kosmicznej energii…
Najnowszym i największym eksponatem w ogrodzie jest rekonstrukcja flagowego okrętu Krzysztofa Kolumba „Santa
Maria” – wykonana w skali 1:1, długa na 20 metrów i dopracowana w każdym szczególe. Robimy kilka zdjęć pamiątkowych z niesamowitymi eksponatami i wracamy na parking.
Obserwatora nr 2 trzeba nieść. Posadzony w swoim foteliku
natychmiast zasypia. Pobieramy kartę drogową na drugi etap.
Etap II ma długość 17 km. Czas przejazdu ok. 30 minut.
Trasa prowadzi przez przepiękne leśne okolice do Szreniawy. Naszym punktem docelowym w Szreniawie jest Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego. Pozostawiamy
samochód na parkingu, pobieramy test i udajemy się na zwiedzanie muzeum. Po przekroczeniu bramy muzeum, przed
wyruszeniem na zwiedzanie, zauważamy, że można wypożyczyć mały wóz drabiniasty, idealny środek transportu dla
najmłodszego członka naszego zespołu. Maluch zadowolony
ze swojego pojazdu pozwolił nam skupić się na pytaniach
zawartych w teście i szukać odpowiedzi na nie w kolejnych
halach muzeum.
Misją Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu
Rolno-Spożywczego w Szreniawie jest przedstawianie historii rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego z terenu historycznych i współczesnych ziem polskich od czasów prehistorycznych do dzisiaj, z uwzględnieniem europejskiego
kontekstu kulturowego i cywilizacyjnego. Ma to pozwalać
publiczności muzealnej zrozumieć, skąd i w jaki sposób powstaje żywność i inne dobra pochodzące z surowców rolniczych i naturalnych. Przedstawiając przeszłość, muzeum ma
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pobudzać do refleksji na temat teraźniejszości i przyszłości,
ma być instytucją nowoczesną, otwartą na wyzwania przyszłości oraz oczekiwania i potrzeby współczesnego społeczeństwa. Z uwagi na skład naszej załogi, najwięcej czasu
spędziliśmy w części muzeum, w której znajdowały się żywe
zwierzęta.
Prowadzony już od kilku lat w muzeum chów zwierząt
jest częścią szerokiego programu ochrony dziedzictwa naturalnego. W minionym stuleciu, wskutek dynamicznego rozwoju gospodarczego i stosowanych w rolnictwie intensywnych
technologii, doszło do zachwiania równowagi biologicznej
na świecie i wyginięcia wielu odmian roślin użytkowych oraz
ras zwierząt gospodarskich. Obecnie podejmuje się działania
w celu ochrony zasobów genowych, w tym rodzimych ras
i odmian zwierząt gospodarskich. Stanowią one bezcenne bogactwo przyrody i swoiste dziedzictwo wielu narodów. Rasy
rodzime są wielowiekowym „produktem” lokalnego środowiska i w związku z tym charakteryzują się cennymi zaletami hodowlanymi, a uzyskiwane od nich produkty mają unikalną jakość. Hodowany w muzeum żywy inwentarz liczy kilkanaście
gatunków, a w ich obrębie różne rasy i odmiany. Przeważnie
są to zwierzęta użytkowe, ale także ptactwo ozdobne i ryby.
Większość zwierząt eksponowana jest na terenie muzealnego
folwarku, w udostępnionych do zwiedzania stanowiskach hodowlanych. Niektóre wykorzystywane są także do pokazów
prac gospodarskich. Do kieratu i prac polowych przyuczane są woły rasy simentalskiej i koniki polskie. W wolierach
zobaczyć można było drób hodowlany oraz ptaki ozdobne,
a w zagrodzie edukacyjnej – kozy, owce, króliki, świnki i baranki. Czas przeznaczony na zwiedzanie muzeum - 90 minut
- okazał się dla naszej załogi za krótki. Musieliśmy się rozdzielić. Kierowca i pilot naszego zespołu wśród eksponatów
muzealnych szukali odpowiedzi na pytania zawarte w teście,
a obserwatorzy udali się na poszukiwanie restauracji, w której
czekał na wszystkich słodki poczęstunek, ciepła kawa i herbata. Pogoda trochę się zmieniła, zrobiło się chłodno i wiał wiatr,
więc z przyjemnością schroniliśmy się w muzealnej restauracji. Słodki poczęstunek dodał nam energii na dalszą trasę.
Wracamy na parking i pobieramy kartę na ostatni III etap rajdu. Etap III ma długość 30 km. Przewidywany czas przejazdu, z uwzględnieniem czasu przeznaczonego na rozwiązanie
wszystkich zadań etapu III, to około 60 minut. Trasa prowadzi
przez Komorniki, Głuchowo, Palędzie, Gołuski do Dopiewa.
www.woiib.org.pl

Kierując się w kierunku Piły, jedziemy drogą S 11. Po około 10
kilometrach zjeżdżamy na drogę 184. Jedziemy przez Chyby
do Baranowa. W Baranowie mijamy Szkołę Podstawową. Do
celu już blisko. Po prawej stronie widzimy HOTEL EDISON.
Docieramy do METY. Uzupełniamy naszą kartę drogową,
wpisując wszystkie odpowiedzi. Kilku odpowiedzi nam brakuje. Nie zauważyliśmy po drodze wszystkich obiektów znajdujących się na zdjęciach. Ale chyba i tak poszło nam nieźle.
Na sprawdzenie kart drogowych wszystkich załóg sędziowie
mają czas do godziny ok. 18.00.
My w tym czasie przy wspólnym posiłku dzielimy się
wrażeniami z trasy Rajdu z inny uczestnikami. Porównujemy odpowiedzi na pytania zawarte w testach. Oczekujemy
na wyniki. Gwar rozmów przeplata się z dźwiękami muzyki płynącej z głośników. Na scenie siedzi muzyk. Przed nim
pląsający w rytm muzyki najmłodsi uczestnicy Rajdu.

Oni mają niespożyte siły. Nie zmęczyły ich wrażenia
i trudy całego dnia. Biegają po całej sali rozbawieni i gotowi za
chwilę wsiąść do samochodów i jechać dalej. Ale 20. jesienny
RAJD SEP im. Eugeniusza Bogackiego już za nami. Pozostało ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów dla najlepszych
i nagród dla wszystkich załóg. Nareszcie na tablicy wywieszono wyniki. Wszyscy się tłoczą, chcąc dojrzeć, które miejsce
zdobyła ich załoga. Niektórzy wracają bardzo zadowoleni, inni
mniej. Ale w tych rajdach miejsce nie jest najważniejsze.
Nieważne, czy zdobyłeś pierwsze, czy ostatnie miejsce.
Ważna jest wspaniała atmosfera, więź pomiędzy uczestnikami
Rajdu i pomoc, którą sobie niosą przy rozwiązywaniu zadań.
Niezapomniane wrażenia historyczne i krajoznawcze sprawiają, że już wiesz, że na kolejnym rajdzie organizowanym
przez SEP w 2016 roku twojej załogi nie może zbraknąć.
Mirosława Ogorzelec

Konkurs Mister Budownictwa
Wielkopolski Południowej za rok 2014

25

września 2015 roku odbyło się podsumowanie Konkursu „Mister budownictwa Wielkopolski Południowej za 2014 rok”. Była to już
41. edycja i połączono ją z Dniem Budowlanych, członków
PZITB Oddziału Kaliskiego. W uroczystości obok współorganizatorów, tj. WOIIB z jej przewodniczącym inż. Włodzimierzem Draberem oraz przewodniczącym Kaliskiego
Oddziału NOT mgr. inż. Adamem Błochowiakiem, wzięli
udział wiceprezydenci Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego.
Listę zaproszonych gości uzupełnili starostowie, burmistrzowie i wójtowie z terenów, na których zostały wybudowane
nagrodzone obiekty. Uroczystość, która odbyła się w restauracji LAZUR w Nowych Skalmierzycach, prowadził przewodniczący PZITB oddziału w Kaliszu i członek WOIIB
Marian Walczak.

MISTER BUDOWNICTWA. Ośrodek radioterapii w Kaliszu
www.woiib.org.pl

Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Oddziału
PZITB w Kaliszu, w składzie:
Jan Czabański
– przewodniczący,
Janusz Michalski
– zastępca przewodniczącego,
Tomasz Kulczyński – zastępca przewodniczącego,
Barbara Kordala
– członek,
Marek Szmit
– członek,
Zygmunt Dworczak – członek,
Andrzej Jaroń
– członek,
Zdzisław Konecki
– członek,
nagrodziła 19 obiektów w różnych kategoriach.
Tytuł Mister 2014 otrzymała budowa – OŚRODEK
RADIOTERAPII, 62-800 Kalisz, ul. Kaszubska 12. Grawertonem został nagrodzony inwestor: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań, ul. Garbary 15, a pucharami: główny architekt – dr inż. arch. Anna Malicka, główny projektant
konstrukcji – mgr inż. Przemysław Augustyniak, wykonawca robót SKANSKA S.A. 01-518 Warszawa, ul. gen.
J. Zajączka 9, Oddział Budownictwa Ogólnego w Poznaniu,
64-100 Leszno, ul. Chociszewskiego 12 oraz kierownik budowy mgr inż. Miłosz Kuśnierczak i inspektor nadzoru inż.
Dariusz Walisiak.
W konkursie „Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej za rok 2014” w kategorii Obiekty sportowe tytuł
Wicemistera przyznano za salę sportową w Mikstacie: inwestor – Miasto i Gmina Mikstat, gł. proj. arch. – mgr inż. arch.
Paweł A. Woźniak, gł. proj. konstr. – mgr inż. Jerzy Woźniak, wykonawca – Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego w Ostrowie Wielkopolskim, kierownik budowy – inż.
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Roman Pułkownik, wiodący inspektor nadzoru – mgr inż.
Zdzisław Śniadek.
W poszczególnych kategoriach Jury konkursu tytuł „Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej za rok 2014”
przyznało w kategoriach:
– budownictwo jednorodzinne – Osiedle Mieszkaniowe ul.
Toruńska-Grunwaldzka w Ostrowie Wielkopolskim;
– budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne – Zespół Budynków Mieszkalnych w Kościelnej Wsi;
– obiekty sportowe – hala sportowa przy ZSP w Pleszewie,
– obiekty oświaty – Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy PWSZ w Kaliszu;
– obiekty hotelowe – hotel-restauracja Lazur w Nowych
Skalmierzycach;
– budynki gastronomiczne – restauracja w Korzkwy gm. Pleszew;
– budynki przemysłowe spożywcze – Spółdzielnia Lazur
w Nowych Skalmierzycach;
– budynki przemysłowe motoryzacyjne – firma Teknia
w Gołuchowie;
– obiekty przemysłowe rolnicze – firma Balaguer East Europe w Ostrowie Wielkopolskim;
– budynki handlowe – pawilon „Dom i ogród” firmy Karambola w Pleszewie;
– budynki usługowe – stacja kontroli pojazdów firmy Rondo
w Kaliszu;

– budynki magazynowe – hala firmy Pocmo w Wysocku
Wielkim;
– budynki zabytkowe – koszary Godebskiego w Kaliszu;
– budynki służby zdrowia – budynek przy ul. Kwiatowej
w Kaliszu;
– budynki kultu religijnego – dom przedpogrzebowy w Nowych Skalmierzycach. Dyplom oraz grawerton odebrała
burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – Bożena
Budzik.
Spośród nagrodzonych na szczególną uwagę zasłużyły
firmy budowlane: Firma Budowlana Antczak Marek, Kalisz,
ul. H. Sawickiej 20, Przedsiębiorstwo DOMBUD Sp. z o.o.,
Odolanów, ul. Leśna 2 i „SIGNUM” Przemysław Haraj, Poznań, ul. Za Groblą 1/16, które zostały nagrodzone trzykrotnie. Wszyscy zaproszeni przekazali uczestnikom życzenia
powodzenia i wytrwałości w niełatwej pracy budowlanych.
Przewodniczący Zarządu Głównego PZITB – mgr inż.
Ryszard Trykosko – przesłał do uczestników specjalny adres
z życzeniami.
W uroczystości wzięło udział 150 osób związanych
z Kaliskim Oddziałem PZITB. Po części oficjalnej uroczystości, podczas spotkania koleżeńskiego, wymieniano się doświadczeniami zawodowymi i dyskutowano nad nowelizacją
Prawa budowlanego.
Mirosława Ogorzelec

PURO Hotel Poznań

VIII warsztaty „Projektowanie jako gra zespołowa”

5

listopada br. w Puro Hotel w Poznaniu odbyły się
VIII warsztaty z cyklu „Projektowanie jako gra
zespołowa”, organizowane wspólnie przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa i Wielkopolską Okręgową Izbę Architektów RP. Zaprezentowano
na nich projekt tego hotelu.
W przededniu, jego autorzy za ten obiekt zostali wyróżnieni przez Prezydenta Miasta Poznania nagrodą im. Jana
Baptysty Quadro za najlepszą realizację architektoniczną
2014 roku. W ten sposób tradycji stało się zadość, ponieważ
we wszystkich dotychczasowych warsztatach o pracy przy
swoich obiektach opowiadały zespoły projektowe nagrodzone tym wyróżnieniem.
Spotkanie otworzyli wiceprzewodniczący obu izb –
mgr inż. Jerzy Stroński i mgr inż. arch. Grzegorz Cencek.
Następnie głos zabrała gospodyni – dyrektor hotelu Hanna Beta.
W czasie zaledwie półtora roku funkcjonowania obiekt
w ocenie gości został uznany za najlepszy hotel w Poznaniu.
18
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Doceniono w ten sposób pracę wszystkich, dzięki którym hotel funkcjonuje w takim kształcie, począwszy od zespołu projektowego a skończywszy na pracownikach hotelu. Również

Otwarcie warsztatów. Od lewej: Jerzy Stroński i Grzegorz Cencek.
Foto. M. Praszkowski
www.woiib.org.pl

restauracja, mimo konkurencji wielu innych znajdujących
się w pobliżu Starego Rynku, cieszy się dużym uznaniem,
nie tylko gości hotelowych, ale także mieszkańców Poznania
i turystów zwiedzających Stare Miasto.
W części merytorycznej projekt architektoniczny zaprezentowali jego twórcy – arch. Jarosław Wroński i arch. Dariusz Stankiewicz z pracowni ASW Architekci Ankiersztajn,
Stankiewicz, Wroński.

z XV w. Z czasem studnie zamieniły się w kloakę i śmietnisko. Z punktu widzenia archeologa były to miejsca niezwykle
cenne. Znaleziono w nich kilkanaście zachowanych w całości, niezwykłej urody, średniowiecznych kafli. Na poziomie
piwnic odkopano murowaną średniowieczną ścianę z ostrołukami. Po zinwentaryzowaniu, w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków, ścianę rozebrano i odtworzono w sali konferencyjnej na parterze hotelu.
W trakcie trwania badań postawała koncepcja hotelu.
Inwestor postawił określone wymagania:
• hotel powinien znajdować się w ścisłym centrum, najlepiej
w obrębie Starego Miasta, tak aby goście mieli możliwość
korzystania z wszystkich atrakcji tego miejsca,
• wnętrza powinny mieć niekonwencjonalny, nowoczesny
wystrój,
• szybki Internet powinien być dostępny dla gości we wszystkich pomieszczeniach,
• pokoje powinny mieć wielkość minimalną wymaganą
przez kategorię hotelu, natomiast lobby i restauracja powinny być miejscem spotkań, gdzie goście będą spędzali
większość czasu podczas pobytu, z odpowiednim miejscem do pracy i odpoczynku.

Autorzy projektu. Od lewej: Dariusz Stankiewicz i Jarosław Wroński z pracowni ASW Architekci. Foto. M. Praszkowski

Ich przygoda z hotelem Puro rozpoczęła się we Wrocławiu, gdzie pracownia ASW Architekci na zlecenie inwestora
nowej sieci hoteli firmy Genfer Hotel, przygotowała studium
chłonności działki na potrzeby mającego tam powstać obiektu. Hotel Puro Poznań miał być trzecim z kolei w tej sieci po
Wrocławiu i Krakowie.
Ze względu na lokalizację na terenie zabudowy staromiejskiej, podlegającej ochronie konserwatorskiej, prace
musiały być poprzedzone badaniami archeologicznymi tego
terenu. Opowiedział o nich mgr Zbigniew Karolczak z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Kwartał, wyznaczony
przez ulice Wroniecką, Stawną i Żydowską, leży w obrębie
historycznej dzielnicy żydowskiej. Istniała ona od XV w. do
1939 roku. Przy ul. Stawnej do dzisiaj znajduje się dawna
synagoga, przekształcona przez okupantów w czasach II wojny w pływalnię. Pierwotnie na tym terenie powstały budynki
o konstrukcji szkieletowej drewniano-gliniano-murowanej,
od XV wieku stopniowo zastępowanej przez murowaną. Położone na niewielkich, wąskich działkach osiągały wysokość
nawet 6 pięter. Sprzyjało to licznym większym i mniejszym
pożarom. Na zgliszczach następowała kolejna zabudowa.
W czasie walk o Poznań w 1945 roku ta część miasta, znajdująca się w pobliżu Cytadeli, uległa prawie całkowitemu
zniszczeniu. Część budynków odbudowano, ruiny na działkach, na których obecnie powstał hotel, rozebrano. Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót na tym terenie znajdował
się parking.
Podczas badań odsłonięto pozostałości zabudowy
drewnianej i murowanej. W części centralnej odkryto dwie
studnie. Jedną z drugiej połowy XIV wieku, drugą młodszą
www.woiib.org.pl

Hotel PURO. Foto. Anna Gregorczyk FOTOARCHITEKTURA

Poza wymaganiami inwestora i ograniczeniami wynikającymi z kształtu działki dochodziły jeszcze warunki zawarte w ustanowionym dla tego obszaru Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego. Kluczowym dla opracowywanej koncepcji było miejsce inwestycji w pobliżu Starego Rynku i dawnej synagogi. Podczas prac nad koncepcją
wykorzystano model istniejącej zabudowy i na nim stawiano
kolejne wersje bryły hotelu.
W efekcie powstał obiekt, którego elewacje od strony ul.
Żydowskiej i Wronieckiej są kontynuacją tkanki miasta średniowiecznego lub późniejszego jej odtworzenia z podziałami
na wąskie moduły. Od strony ul. Stawnej zaprojektowano
jednorodną elewację z płyt włókno-cementowych przechodzącą w skośną połać dachu. Miała ona w swoim założeniu
stanowić tło dla istniejącego budynku dawnej synagogi. Dla
zachowania formy elewacji rynny zostały ukryte w szczelinach w połaci dachu.
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W piwnicach budynku zlokalizowano garaż podziemny oraz część gospodarczą i techniczną. Parter, z wejściem
głównym od ul. Stawnej mieści lobby z recepcją, restaurację z zapleczem kuchni, salę konferencyjną i część biurową.
Do restauracji można dostać się oddzielnym wejściem z narożnika ul. Żydowskiej i Stawnej. Pozostałe kondygnacje to
typowe piętra hotelowe. Na najwyższej kondygnacji znajduje się część technologiczna wentylacji i klimatyzacji. Wewnętrzny zielony dziedziniec otoczony jest z trzech stron
budynkiem hotelu.
Projekt konstrukcji wykonały dwa zespoły. Pierwszy
pod kierunkiem inż. Karola Zimnego zajmował się posadowieniem, częścią podziemną budynku oraz zabezpieczeniem
sąsiadujących budynków, a także wykopu na czas prac archeologicznych. Drugi, kierowany przez inż. Macieja Walawendera, odpowiedzialny był za część nadziemną. Obaj kolejno
omówili zagadnienia wiązane z konstrukcją budynku.
Utrudnienie dla konstruktorów stanowił nie tylko nieortogonalny kształt działki, ale także różne funkcje na poszczególnych kondygnacjach. Hala garażowa w podziemiu czy
otwarte przestrzenie w parterze wymagały innych elementów
nośnych niż piętra hotelowe.
Wyzwaniem była również żelbetowa monolityczna
ściana od strony ul. Stawnej, przechodząca na wysokości
ostatniej kondygnacji w nachyloną pod kątem 70 stopni płytę
dachu. Dlatego na tej kondygnacji pojawił się układ żelbetowych podciągów, będących oparciem zarówno dla płyty stropowej jak i pochylonej płyty żelbetowej dachu.
Ściany żelbetowe pełniły nie tylko funkcję nośną, ale
tworzyły również bryłę budynku. Najdłuższa, ponad sześćdziesięciometrowa elewacja od strony ul. Stawnej została
wykonana bez dylatacji konstrukcyjnej. Nie zdecydowano się
na nią, ponieważ wymagałaby wprowadzenia dodatkowych
elementów konstrukcyjnych dla części podzielonych, a na to
nie pozwalały założenia funkcjonalne. Wpływ skurczu betonu zredukowano przez wprowadzenie dwóch przerw roboczych w trakcie betonowania stropów w rejonie naturalnych
przewężeń budynku.
Jedynym elementem ozdobnym na tej elewacji są okna
w formie wykuszy, będące znakiem rozpoznawczym dla hoteli sieci (Wrocław, Kraków, Poznań). Efekt końcowy jest
rezultatem dobrego zwymiarowania przez architektów, odpowiedniego zazbrojenia przez konstruktorów i zgodnego
z projektem wykonania.
Innym problem dla konstruktorów był fatalny stan
techniczny sąsiadującego budynku podlegającego ochronie
konserwatorskiej i należącego do miasta. To z jego właśnie powodu w tym miejscu zrezygnowano z posadowienia
bezpośredniego. Również dlatego wprowadzono rozparcia
w dwóch poziomach stropu. Działania przyniosły efekt i budynek przetrwał budowę hotelu.
Projekt instalacji grzewczej wentylacyjnej i klimatyzacyjnej zaprezentował kierujący zespołem instalacyjnym
inż. Marek Kubacki. Nadrzędnym celem było zapewnienie
gościowi hotelowemu komfortu. Towarzyszyła temu świado20
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mość wysokich wymogów dla hotelu tej kategorii – komfortu
akustycznego i termicznego, energooszczędność oraz zarządzanie przez BMS, zarówno na poziomie administratora, jak
i gościa hotelowego. Sterowanie w pokoju odbywa się przy
pomocy tabletu.

Hotel PURO. Foto. Anna Gregorczyk FOTOARCHITEKTURA

Ze względu na lokalizację hotelu przyjęto założenie, że
urządzenia techniczne nie mogą być widoczne z poziomu
ulicy. Dlatego agregat wody lodowej i główną centralę wentylacyjną ulokowano nad najwyższą kondygnacją od strony
dziedzińca, w miejscu roboczo nazywanym gniazdem. Aby
uniknąć przenoszenia drgań na bryłę budynku, nad właściwym stropem ostatniej kondygnacji została wykonana płyta
żelbetowa oddzielona od stropu warstwą wełny mineralnej.
Na niej, na pomostach stalowych, umieszczono wielkogabarytowe urządzenia instalacyjne. Otaczająca attyka ma wysokość równą górnej powierzchni agregatu wody lodowej.
Również wszystkie wyrzutnie i wywiewki umieszczono
od strony dziedzińca. Było to możliwe dzięki skośnej żelbetowej płycie dachowej, która uwolniła poddasze techniczne
od słupów i podpór, zapewniając swobodne prowadzenie instalacji.
Do odprowadzenia wody deszczowej z wielospadowego dachu o skomplikowanym kształcie postanowiono
wykorzystać system podciśnieniowy. Jego zaletą jest to, że
zajmuje mniej miejsca i mniejsze są przekroje rur. System
wymaga całkowitego zalania wpustów dachowych. W miejscach naturalnych zlewni, między szczytami dachów,
utworzono mikrozbiorniki na wodę deszczową i to w nich
umieszczono wpusty.
Po prezentacji był czas na pytania. Moderatorem merytorycznej części warsztatów był Łukasz Gorgolewski
z WOIIB. Dalsza część dyskusji odbyła się w hotelowej restauracji. Próbując przygotowanych przez szefa kuchni przekąsek, uczestnicy warsztatów, a było ich około 120, mieli
okazję przekonać się, że opinie o jakości hotelowej kuchni
nie są przesadzone.
Łukasz Gorgolewski
www.woiib.org.pl

Pierwsze Zawody Strzeleckie
o Puchar Przewodniczącego Rady
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października br. na STRZELNICY MAGNUM w Poznaniu odbyły się, w ramach
działalności
integracyjnej
członków,
Pierwsze Zawody Strzeleckie Wielkopolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa. Wywołały one bardzo duże
zainteresowanie wśród członków naszej Izby, a szczególnie osób młodych, można rzec pasjonatów strzelectwa.
Do udziału w zawodach zgłosiło się 30 osób, w tym 50%
w przedziale wiekowym do 40 lat. Zawody przeprowadzono w strzelaniu z dwóch rodzajów broni, a mianowicie
z karabinka AK-47 oraz z pistoletu Glock 9 mm. Po przeprowadzeniu przez instruktorów niezbędnego szkolenia
(osoby przystępujące do zawodów szkolenie wojskowe na
uczelni bądź czynną służbę wojskową odbywali już bardzo dawno, a niektórzy nigdy nie strzelali z takiej broni),
przystąpiono do poważnej rywalizacji. Zainaugurował ją
strzałami próbnymi z pistoletu Glock 9 mm przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa kol. Włodzimierz Draber. Strzelano równolegle
na dwóch czterostanowiskowych strzelnicach. Po trzech
strzałach próbnych i sprawdzeniu rezultatów oddawano
pięć strzałów zaliczanych do punktacji.
Wielkim zaskoczeniem było osiągnięcie bardzo dobrych
rezultatów w strzelaniu z karabinka AK-47. Trzech kolegów
osiągnęło 49 na 50 punktów możliwych. Byli to: Łukasz Giżyński, Leszek Kaczorowski i Michał Podolecki.

Od lewej: Michał Podolecki, Łukasz Giżyński, Zenon Wośkowiak,
Leszek Kaczorowski
www.woiib.org.pl

W dodatkowym strzelaniu, ale już do sportowej
tarczy, najcelniej strzelał
Łukasz Giżyński i tym samym został on zwycięzcą
w tej konkurencji.
Strzelanie z pistoletu
Glock okazało się trudniejsze i wyniki były dużo
słabsze. Najlepsze rezultaty uzyskali kol. Karol Piekarczyk 46 na 50 punktów
możliwych, Maciej Korek Zwycięzca w konkurencji strzela41 na 50 punktów możli- nia z karabinka AK-47 – Łukasz
wych i Jerzy Bzdręga 37 Giżyński
na 50 punktów możliwych.
Najlepszymi strzelcami zawodów (suma rezultatów
z dwóch broni) okazali się Karol Piekarczyk 90 na 100 punktów, Maciej Korek 84 na 100 punktów i Jan Synoradzki 83 na
100 punktów.
Tym samym Puchar
Przewodniczącego Rady
Wielkopolskiej
Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa
zdobył
kol. Karol Piekarczyk.
Zwycięzcy w poszczególnych rodzajach broni
oraz zdobywca pucharu
otrzymali bardzo okazałe
nagrody rzeczowe. Nale- Zwycięzca turnieju Karol Piekarży zaznaczyć, że atmo- czyk i Zenon Wośkowiak – przesfera zawodów sprzyjała wodniczący Zespołu ds. Informacji
integracji różnych grup Technicznej i Integracji
wiekowych, ale uczestnikom brakowało udziału Koleżanek. Integracji sprzyjała
konsumpcja smacznej wojskowej grochówki, o co postarali się organizatorzy zawodów.
Serdecznie dziękujemy organizatorom zawodów,
a szczególnie kol. Piotrowi Szczepankowi i służącej pomocą administracyjną p. Agacie Sinczykowskiej. Wszystkim
uczestnikom zawodów dziękujemy za stworzenie sportowej
rywalizacji, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Zenon Wośkowiak
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Seminarium szkoleniowe dla rzeczoznawców
w Wielkopolskiej Okręgowej
Izbie Inżynierów Budownictwa

9

listopada 2015 roku w siedzibie Wielkopolskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło
się kolejne seminarium szkoleniowe dla rzeczoznawców budowlanych. Szkolenie przygotowała Sekcja ds.
rzeczoznawstwa budowlanego, działająca w ramach Zespołu
ds. Procesów Budowlanych.
Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:
1. Współczesne materiały i technologie w aspekcie renowacji obiektów budowlanych.
2. Balkony, loggie i tarasy – projektowanie, najczęstsze błędy i rewitalizacja.
3. Zasady wyceniania usług związanych z opracowaniem ekspertyz przez rzeczoznawców.
Szkolenie otworzył, witając wszystkich obecnych, Przewodniczący Zespołu ds. Procesów Budowlanych Andrzej
Mikołajczak.
Referat pierwszy został przygotowany i wygłoszony przez mgr. inż.
Krzysztofa Knopa, przedstawiciela firmy Schomburg Polska.
Renowacja to trudne
i złożone przedsięwzięcie.
Pod tym pojęciem kryje
się bowiem całokształt
prac związanych z przywracaniem dawnej świetności zabytkowej budowli.
Prace renowacyjne
wymagają od wszystkich
uczestników procesu remontowego dużej wiedzy
teoretycznej, umiejętności praktycznych oraz dostępu do nowoczesnych, specjalistycznych materiałów naprawczych.
Firma Schomburg Polska posiada duże doświadczenie
oraz szeroką gamę produktów do wykonywania prac renowacyjnych.
System Renowacji Budownictwa służy do renowacji
zawilgoconych i/lub zasolonych murów. Materiały wchodzące w skład systemu pozwalają na przywrócenie pierwotnego
stanu budowli, umożliwiając jej dalsze wieloletnie i bezawaryjne użytkowanie.
Przed rozpoczęciem prac renowacyjnych należy wykonać ocenę stanu technicznego budowli oraz jej elementów.
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Ocena stanu technicznego powinna wskazywać przyczyny
zawilgocenia, zasolenia, porażenia mykologicznego oraz zawierać adekwatne do sytuacji zalecenia wykonawcze.
Diagnostyka powinna pozwolić na określenie:
• rodzaju obciążenia wilgocią /wodą,
• stanu technicznego budowli oraz jej elementów (mury,
pokrycie dachowe, obróbki blacharskie itp.),
• stanu technicznego izolacji przeciwwilgociowych/
przeciwwodnych,
• stopnia porażeń biologicznych,
• stopnia zawilgocenia przegród budowlanych,
• rodzaju soli i ich stężenia.
Skutki podwyższonej wilgotności muru to:
• przebarwienia, złuszczenia powłok malarskich, uszkodzenia wypraw tynkarskich,
• korozja mrozowa, chemiczna elementów budowli,
• rozwój szkodliwych dla zdrowia mikroorganizmów,
grzybów i pleśni,
• pogorszenie mikroklimatu pomieszczeń.
Przyczyny prowadzące do podwyższonej wilgotności
muru to najczęściej:
• wody atmosferyczne pochodzące z opadów deszczu,
topnienia śniegu,
• wody zawarte w gruncie,
• wody technologiczne,
• wody pochodzące z kondensacji pary wodnej.
Zaprezentowano bardzo szeroką gamę materiałów stosowanych do izolacji, napraw, wzmocnień i renowacji budynków oraz bogatą listę referencyjną obiektów, w których
zastosowano z pozytywnym skutkiem technologię firmy
Schomburg Polska.
Po przerwie dr inż. Edmund Przybyłowicz przedstawił
referat „Balkony, loggie i tarasy – projektowanie, najczęstsze błędy i rewitalizacja”. Referat przygotowali pracownicy
Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej
dr inż. Edmund Przybyłowicz i dr inż. Michał Pikos.
Balkony, loggie i tarasy należą do elementów budynków
szczególnie wrażliwych na bezpośrednie wpływy oddziaływań atmosferycznych. Od ich poprawnego zaprojektowania
i wykonania, a także troski na etapie eksploatacji, zależy ich
trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.
Autorzy referatu omówili najczęściej popełniane błędy
związane z balkonami, loggiami i tarasami, które powstają
na etapie ich projektowania, wykonawstwa i w czasie eksploatacji.
www.woiib.org.pl

W dalszej części omówione zostały zasady poprawnego
projektowania tych elementów
budynków, ze wskazaniem
i omówieniem detali, rozwiązań
odwodnień, połączeń ze ścianami budynku i uszczelnień przyokapowych, a także zasady dylatowania tego typu konstrukcji.
W kolejnej części referatu
sformułowane zostały również
niezbędne do spełnienia warunki, aby podjąć właściwą decyzję, odnośnie wyboru metody
i sposobu rewitalizacji, tj.:
• opracowanie szczegółowej ekspertyzy obejmującej badania makroskopowe, laboratoryjne,
sprawdzające obliczenia
statyczno-wytrzymałościowe, analizy wyników
badań, obliczeń sprawdzających istniejącej dokumentacji obiektu, sformułowanie wniosków i uwag, opracowanie zaleceń naprawczych,
• opracowanie projektu budowlanego,
• opracowanie projektu wykonawczego wraz ze szczegółowym kosztorysem i projektami dotyczącymi np.
prowadzenia robót rozbiórkowych, wytycznymi do
planu BIOZ,
• zlecenie nadzoru autorskiego projektantowi wykonującemu projekt rewitalizacji,
• ogłoszenie przetargu na wykonanie robót rewitalizacyjnych (porównano kryteria, jakimi powinien kierować się Inwestor przy wyborze Wykonawcy robót).
Podano także sposoby rewitalizacji konstrukcji balkonów, loggii i tarasów w zależności od rodzaju materiałów,
z których je wykonano.
W ostatniej części referatu zaprezentowano przykładowe uszkodzenia loggii i balkonów, pokazując ich rewitalizację w oparciu o rozwiązania systemowe firmy Schomburg.
W ostatniej części szkolenia referat dotyczący zasad wyceniania usług związanych z opracowaniem ekspertyz przez
rzeczoznawców przedstawił mgr inż. Piotr Żywica.
Wyceny usług inżynierskich i eksperckich nie są obecnie regulowane przez prawo. Do końca 1981 r. istniały obowiązujące cenniki prac projektowych. Po zmianie przepisów,
w ramach reformy gospodarczej, zrezygnowano ze stosowania urzędowych opracowań cenowych. Tak jest do dzisiaj.
Sprawę określenia cen w gospodarce reguluje aktualnie
ustawa o cenach z dnia 5 lipca 2001 r. W treści art. 2 ust. 1
stanowi ona, że: „ceny towarów i usług uzgadniają strony
zawierające umowę”. Tak więc to strony kontraktu określają
swobodnie wynagrodzenie z tytułu wykonania usługi – w naszym wypadku ekspertyzy.
www.woiib.org.pl

Referat był pewną propozycją podejścia do sposobu
określenia wynagrodzenia za wykonanie ekspertyz.
Zaprezentowano metodę wyceny prac rzeczoznawcy
przy pomocy Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych oraz omówiono metodykę kalkulacji wynagrodzenia
na podstawie analizy pracochłonności, w której obliczenie
kwoty wynagrodzenia polega na pomnożeniu ilości godzin
rzeczywistej pracy eksperta przez stawkę za jedną godzinę
pracy i dodaniu kosztów usług zleconych.
Stawka za godzinę pracy powinna uwzględniać:
• wynagrodzenie za pracę uwzględniające doświadczenie zawodowe, wiedzę, tytuły i stopnie naukowe,
kwalifikacje, odpowiedzialność zawodową,
• podatek dochodowy,
• koszty ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
• koszty stałe ( czynsz, telefon, Internet, obsługa księgowa),
• koszty amortyzacji sprzętu, wyposażenia, oprogramowania,
• koszty szkoleń, kursów, konferencji, ubezpieczeń
• koszty nabycia literatury fachowej, norm, instrukcji.
Wynagrodzenie umowne powinno zapewnić rzeczoznawcy zarówno zwrot kosztów i rekompensować nakład
pracy, jak również pozwalać na stałe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji.
Należy pamiętać, że przy sporach dotyczących jakości
pracy rzeczoznawcy ocena i odpowiedzialność za ustalenia
ekspertyzy są badane bez związku z poziomem wynagrodzenia, jakie otrzymał opracowujący.
Seminarium szkoleniowe było kolejną szansą na podniesienie kwalifikacji przez rzeczoznawców budowlanych.
W spotkaniu uczestniczyło 56 osób.
mgr inż. Piotr Żywica
członek Sekcji Rzeczoznawstwa
Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 4/2015 (49)

23

Wielkopolski Inżynier Budownictwa

Inżynier budownictwa powinien być człowiekiem z misją
Mgr inż. Anita Karcz w 2000 roku ukończyła Politechnikę Poznańską na Wydziale
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Po studiach wróciła do rodzinnego
Wolsztyna, gdzie w Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego DANA-BUD pełniła różne
obowiązki służbowe: od inżyniera budowy, przez kierownika budowy, do pełnomocnika
dyrektora.
Od 2004 r. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Jest współwłaścicielką „PAK Logistics Anita Karcz, Patrycja Karcz” Spółka Jawna
oraz właścicielką „Centrum szkoleniowego CAMP X”.
W WOIIB w czasie III kadencji była delegatem na zjazd okręgowy i członkiem Rady.
Aktualnie również jest delegatem na zjazd okręgowy i jest członkiem Rady WOIIB.
Mężatka, ma dwóch synów.

Mirosław Praszkowski
Co spowodowało, że wybrała pani zawód inżyniera budownictwa?
Anita Karcz
Wybór przyszłego zawodu nastąpił w sposób naturalny, gdyż wychowałam się w rodzinie budowlańców. Zarówno moja mama, jak i mój tata są inżynierami budownictwa.
Stworzyli Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego DANA
-BUD, działające w Wolsztynie. Od najmłodszych lat byłam
związana z budownictwem. Podobało mi się tworzenie rzeczy trwałych i pięknych, dlatego nie mogłam dokonać innego
wyboru mojego zawodu. Podobnie zresztą postąpiła siostra,
która też jest inżynierem budownictwa.
Mirosław Praszkowski
Co panią zafascynowało w budownictwie?
Anita Karcz
Uwielbiam patrzeć, jak budowla wznosi się do góry,
a jeszcze bardziej – aktywnie w procesie realizacji uczestniczyć. To daje ogromne poczucie satysfakcji. Kolejny, bardzo
szczególny moment dla każdego budowlańca – czas odbioru
inwestycji. Ten dreszcz emocji podczas weryfikacji naszej
pracy oraz satysfakcja, że wszystko zostało zrealizowanie
z najlepszą sztuką budowlaną, zgodnie z założeniami inwestora, który teraz uśmiecha się zadowolony.
PBO DANA-BUD zrewitalizowało i odbudowało
w Wolsztynie wiele starych kamienic. Jako wolsztynianka
czuję ogromną satysfakcję z efektów tej pracy. Moje miasto
piękniej wygląda, ma swój urokliwy klimat. Mam też poczucie dumy, że to także część mojej pracy, że coś trwałego pozostanie po mojej aktywności zawodowej.
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Podobną satysfakcję odczuwam, gdy przejeżdżam obok
innych dużych realizacji, np.: pływalni miejskiej w Wolsztynie, hali sportowej w Rakoniewicach czy stadionu GROCLIN
w Grodzisku Wielkopolskim.
Mirosław Praszkowski
Budownictwo jest postrzegane jako męski zawód.
Ze wszystkimi tego konsekwencjami. Proszę opowiedzieć
o początkach pani drogi zawodowej.
Anita Karcz
Muszę przyznać, że na początku było naprawdę ciężko. Miałam jednak szczęście, że mogłam skorzystać z doświadczeń mojej mamy. Zaczynała swoją karierę zawodową
w KPRB w Wolsztynie jako inżynier budownictwa w latach
siedemdziesiątych XX w. Będąc dyrektorem przedsiębiorstwa, musiała wielokrotnie udowadniać, że jest fachowcem,
inżynierem świetnie znającym swój fach. Płeć nie ma tu nic
do rzeczy. Lata ciężkiej pracy spowodowały, że wyrobiła sobie w środowisku respekt i markę zawodową. Dzięki radom
mamy na pewno nie popełniłam kilku błędów, nie przeżywałam części rozterek zawodowych. Choć początki były trudne.
Na budowie pojawia się drobna blondynka i starym wyjadaczom próbuję coś udowodnić. Chwilami było ciężko. Parę
razy trzeba było w ostrych słowach przywołać do porządku
niektórych panów i wskazać im właściwe miejsce w szeregu.
Z chwilą zdobycia pełnych uprawnień budowlanych zmieniły
się również moje relacje z niektórymi mężczyznami na budowie. Moje funkcje: kierownik budowy czy też inspektor
powodowały, że w sposób naturalny powstawał szacunek
zawodowy. Do tego dochodził również dorobek i doświadczenie. Jestem zodiakalnym baranem i trudne momenty mnie
mobilizują.
www.woiib.org.pl

Mirosław Praszkowski
Najtrudniejsze momenty z początków pracy zawodowej,
które utkwiły pani w pamięci.
Anta Karcz
Po skończeniu studiów podjęłam pracę w firmie rodziców. Mój tata podjął decyzję, że dla dobra swojego rozwoju
zawodowego muszę przejść wszystkie szczeble kariery na
budowie. Biegałam więc często od poziomu minus jeden aż
po dachy wielopiętrowych obiektów. Uważałam, że muszę
być wszędzie, muszę dopilnować postępów prac. Nikt nie
mógł mi zarzucić, że jako kobieta korzystam ze szczególnych
ulg. Dałam radę!
Pamiętam, że będąc w zaawansowanej ciąży, tuż przed
rozwiązaniem, jako przedstawiciel firmy brałam udział w otwarciu ofert przetargowych. Burmistrz Rakoniewic, gdy
mnie zobaczył, zapytał, na kiedy mam przewidziany termin
porodu. Gdy usłyszał, że praktycznie w każdej chwili, to tak
ekspresowego odczytania ofert i podjęcia rozstrzygających
decyzji nie doświadczyłam już nigdy więcej.
Trzeba sobie jasno powiedzieć, że niestety kobieta na
budowie ma dużo trudniej. Zaczynając od wzajemnej komunikacji, czy też wymiany poglądów. Mężczyźni stosują,
twardsze słowa. Drogą negocjacji muszę przywołać niektórych do porządku, czy też określić zakres koniecznych
działań.
I tutaj również korzystałam z doświadczeń i umiejętności mojej mamy. Wiele razy pomogły.

detali architektonicznych szczegółów wykończenia. Dzisiaj,
gdy patrzę na te budynki, to odczuwam ogromną satysfakcję
i dumę zawodową.
Uważam, że jeśli profesjonalnie podchodzi się do swoich obowiązków zawodowych, to nie można wyróżniać jednej budowy na rzecz innych. Zawsze trzeba dać z siebie maksimum wysiłku, maksimum swojej wiedzy i umiejętności.
Dobrze zrealizowana inwestycja daje inżynierowi poczucie
swojej wartości zawodowej i satysfakcję z dobrze spełnionego obowiązku. Wraz z firmą DANA-BUD pracowałam przy
realizacji m.in. takich inwestycji, jak: hala sportowa w Rakoniewicach, Hotel Dyskobolii i stadion piłkarski w Grodzisku
Wielkopolskim, firmy INTER Groclin, pływalnia miejska
w Wolsztynie, sala sportowa „Świtezianka” w Wolsztynie
i wielu innych.
Reasumując, mogę powiedzieć, że spełniam się zawodowo.
Mirosław Praszkowski
A czego nie udało się Pani zrealizować?
Anita Karcz
Jest takie niezrealizowane marzenie. Zaraz po studiach
chciałam zdobyć uprawnienia w zakresie projektowania. Jednak nawał pracy zawodowej, zdobywanie uprawnień budowlanych w zakresie kierowania robotami budowlanymi obowiązki rodzinne spowodowały, że odkładałam tę realizację
na kolejne lata. Dzisiaj wiem, że już tego nie zrobię. Żal za
marzeniem pozostał. Trzeba było wcześniej bardziej się zorganizować.

Mirosław Praszkowski
Co jest największym pani sukcesem zawodowym?
Anita Karcz
Za swój największy sukces zawodowy uważam stworzenie z siostrą od podstaw firmy PAK LOGISTICS. Chciałyśmy
zbudować firmę według własnego pomysłu. Zaczynałyśmy
skromnie od jednego budynku biurowego i małej hali magazynowej. Obecnie posiadamy ponad 10 tys. metrów kwadratowych powierzchni magazynowej i myślimy o kolejnych. Jeśli
chodzi o przygotowanie dla innych firm najlepszych warunków do magazynowania towarów, to osiągnęłyśmy sukces. Na
terenie powiatu jesteśmy potentatem w tym zakresie.
Firma CAMP X jest kolejnym pomysłem na realizację
zawodową. Jest to firma prezentująca dużą ofertę szkoleń
specjalnych dla szeroko pojętych służb mundurowych. Posiadamy własny ośrodek szkoleniowy z profesjonalnym zapleczem technicznym, łącznie ze strzelnicą bojową w Babimoście. W tą firmę bardziej zaangażowany jest mąż, który
dodatkowo pasjonuje się tą problematyką. Łączy swoje pasje
z pracą zawodową.
Z inżynierskiego punktu widzenia najwięcej satysfakcji
dały mi realizacje kamienic w Wolsztynie. Przyjemnie było
patrzeć, jak ze zniszczeń powoli rodzi się piękny budynek.
Starałam się w tym procesie bardzo aktywnie uczestniczyć.
Przy ich budowie przywiązywałam bardzo dużą uwagę do
www.woiib.org.pl
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Mam taki apel do młodszych Koleżanek i Kolegów. Nie
bójcie się realizacji swoich planów zawodowych i nie odkładajcie ich realizacji na później! Kiedy nie jesteście jeszcze zorganizowani rodzinnie, realizujcie się zawodowo, podnoście swoje
kwalifikacje. Z każdym kolejnym rokiem będzie wam trudniej!
Mirosław Praszkowski
Czym pasjonuje się pani zawodowo i prywatnie?
Anita Karcz
Zawodowo największą przyjemność sprawia mi możliwość współpracy przy urządzaniu wnętrz. Pasjonuję się
wszystkimi nowościami w tym zakresie. Staram się być na
bieżąco z nowinkami technicznymi, nowymi wzorami tapet,
nowymi trendami w doborze kolorystyki i wzorów wszelkiego rodzaju płytek. Aranżacja pomieszczeń to duże wyzwanie,
ale też ogromna frajda. I jak to zwykle bywa z wszelkimi pasjami, nie mam na nią tyle czasu, ile bym chciała jej poświęcić.
Jestem dość aktywna zawodowo. Resztę wolnego czasu
spędzam ze swoją rodziną To jest moja odskocznia od codziennych, zawodowych spraw. To jest mój azyl i miejsce,
w którym odnajduję siły do dalszych działań zawodowych.
Lubię podróżować i udało mi się zrealizować kilka marzeń. Ostatnio podziwialiśmy przepiękne widoki Wielkiego
Kanionu – przełomu rzeki Kolorado w stanie Arizona w USA.
To, co zobaczyliśmy, zapierało nam dech w piersiach. W takich
momentach człowiek zdaje sobie sprawę ze swojej maleńkości.
Mirosław Praszkowski
Co jest pani największym marzeniem?
Anita Karcz
Chciałabym, aby wreszcie przestał obowiązywać warunek
najniższej ceny przy zamówieniach publicznych. Najniższa cena

oznacza albo kiepskie materiały i przestarzałe technologie, albo
kłopoty z podwykonawcami. Jako inżynierowi jest mi wstyd,
gdy wchodzę do budynków administracji publicznej i widzę źle
zrobione prace wykończeniowe, kiepskie materiały. To właśnie
efekt najniższej ceny. Moim największym marzeniem jest, by
cena przestała być najważniejszym warunkiem przy rozstrzyganiu przetargów na realizację inwestycji budowlanych. Jeśli ma
być dobrze i nowocześnie, to nie da się tego zrealizować najtaniej.
Mirosław Praszkowski
Proszę dokończyć zdanie: Według mnie inżynier budownictwa to…
Anita Karcz
Według mnie inżynier budownictwa powinien być człowiekiem z misją. Powinien czuć każdym nerwem swojego
ciała istotę procesu budowlanego i powinno mu sprawiać
przyjemność przeistaczanie papierowych wizji architektów
i konstruktorów w realne obiekty budowlane. Zawsze powinien mieć wizję tego, co ma stworzyć.
Mirosław Praszkowski
Proszę dokończyć zdanie: bardzo bym chciała…
Anita Karcz
Bardzo bym chciała doczekać takich czasów, kiedy młodych Polaków będzie stać na wybudowanie domu bez wspierania się ogromnymi kredytami hipotecznymi. Dzięki temu
rozwijałaby się branża budowlana, a inwestorzy nie drżeliby
z powodu wahań kursów walut.
Prywatnie bardzo bym chciała, aby moja rodzina była
zawsze ze sobą szczęśliwa i zdrowa, bym mogła moim
najbliższym zapewnić spokój i bezpieczny byt. Chciałabym,
by otaczająca mnie grupa przyjaciół i znajomych nadal była
blisko i abyśmy mogli realizować się podczas wspólnych wyjazdów. Wspólne spotkania i rozmowy dają nam wszystkim
poczucie bezpieczeństwa, dają pewność, że są inni ludzie, na
pomoc których można zawsze liczyć.
Mirosław Praszkowski
Pozostańmy z tymi oczekiwaniami. Niech się spełnią
wszystkie. Dziękuję za rozmowę.

Sprostowanie

Nad Wielkim Kanionem – przełom rzeki Kolorado w stanie
Arizona USA
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W Biuletynie nr 3/2015 (48) błędnie przypisałem
autorstwo artykułu „Bezpieczna realizacja prac na budowach drogowo-mostowych” pani Agacie Westfalewskiej.
Autorką tegoż artykułu jest pani Daria Krawczak, pełniąca funkcję Menadżera Zespołu ds. BHP w Skanska S.A.
Za pomyłkę i wszelkie niedogodności obie Panie serdecznie przepraszam.
Redaktor naczelny Biuletynu WOIIB.
www.woiib.org.pl

Obrazki sprzed pół wieku

AKADEMIKI POLITECHNIKI

M

ało kto dzisiaj pamięta, że ze względu na Międzynarodowe Targi Poznańskie rok akademicki w Poznaniu był przesunięty o jeden miesiąc. Rozpoczynał się we wrześniu, a kończył na początku
czerwca. Chodziło o wykorzystanie domów studenckich jako
bazy hotelowej dla gości targowych.
Był wrzesień 1960 roku, kiedy z kolegą dotarliśmy do
wymarzonego akademika, czyli jak się oficjalnie mówiło,
domu studenckiego przy ul. Kórnickiej. Był to wówczas drugi budynek Politechniki. Ten pierwszy to gmach dydaktyczny Wydziału Budownictwa Lądowego.
Sam akademik prezentował się znakomicie. Nowy,
z czerwonej cegły – właśnie oddany do użytku. Jak na ówczesne standardy był bardzo nowoczesny. Pokoje trzy-osobowe, wbudowane szafy na odzież i półki na książki, przedsionek z umywalką i lustrem. Nasz rocznik miał być pierwszym,
który zamieszka w tak dobrych warunkach. Akademik był
oczywiście męski i upłynie jeszcze kilka ładnych lat, zanim
studentki i studenci zamieszkają pod wspólnym dachem. Nie-

stety budowlani – jak wtedy zwykle – nie zdążyli ze wszystkim. Przez rok czekaliśmy na ciepłą wodę i uruchomienie
stołówki.
Brak ciepłej wody był dla nas uciążliwy, ale nie przypominam sobie, aby z tego powodu były jakieś protesty, pisanie petycji itp. Nie mieliśmy jeszcze takiej świadomości.
Modne stawało się częste chodzenie na kryty basen przy ul.
Wronieckiej, gdzie można było wykąpać się pod gorącym
prysznicem i do tego popływać. Zamontowane w akademiku, we wspólnych umywalniach, prysznice z zimną wodą też
miały swoich użytkowników, szczególnie w upalne dni. Do
podgrzania lub ugotowania wody wyznaczone były pomieszczenia z kuchenkami elektrycznymi i dużymi, aluminiowymi
czajnikami.
Stołówka, w której mogliśmy wykupić obiady, znajdowała się na Wildzie, obok Gmachu Głównego PP w budynku
nie wiadomo dlaczego zwanym „galluxem”. Podróż tramwajem z jedną przesiadką (dopiero później jeździł bezpośredni
tramwaj nr 18) nie wydawała nam się uciążliwa. Cała zabawa

Rok 1960. Pierwszy akademik przy ul. Kórnickiej
www.woiib.org.pl
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zaczynała się na przystanku przy Rynku Wildeckim. Przed
nami do pokonania trasa ok. 200 m i szybki marsz do stołówki. Kto pierwszy, ten lepszy, bo stołówka mała, a kolejki
duże. Jak pamiętam, nikt nie biegł, wszyscy starali się szybko iść. Myślę, że ta trasa powinna być obserwowana przez
trenerów chodu sportowego. Na pewno niejeden talent w tej
dyscyplinie zostałby wyłowiony.
Tymczasem życie na Kórnickiej powoli się stabilizowało. Pomieszczenia na parterze pozajmowały organizacje
młodzieżowe a właściwie ich rady, komitety, zarządy itp.
Portierka, usadowiona w portierni znajdującej się na przeciw
wejścia do akademika, dzielnie wydawała i przyjmowała klucze do pokojów mieszkańców. Pilnowała też, aby nikt obcy
nie „wdarł się” do domu studenckiego, mając przede wszystkim na uwadze moralność zamieszkałych studentów. Osoby
odwiedzające musiały pozostawić w portierni dowód tożsamości i były pouczane, że odwiedziny trwają do godz. 22.00.
Na pierwszym piętrze otworzył swe podwoje klub
„Sęk”. Pierwszym wystrojem jego wnętrza zajęli się studenci starszych lat budownictwa. Nie pamiętam, dlaczego przyjęto taką nazwę klubu. Faktem jest, że już wkrótce cieszył
się on dużą popularnością wśród poznańskich studentów,
a w szczególności studentek. Nad klubem mieściła się kreślarnia, do której wstawione zostały duże stoły kreślarskie
typu kulman.
W następnym roku akademickim do każdego pokoju
dokwaterowano jednego mieszkańca. Pokoje były teraz czteroosobowe. Nie przejmowaliśmy się specjalnie. Wreszcie
była już ciepła woda i co najważniejsze – oddano do użytku
stołówkę. Teraz na śniadanie, obiad czy kolację można było

zejść w przysłowiowych łapciach. Do tego blisko uczelnia.
Po prostu – Ameryka.
Z biegiem lat przybywało akademików. Jako drugi powstał budynek przy ul. Zamenhofa (obecnie Jana Pawła II).
Zamieszkali w nim studenci Wydziału Mechanizacji Rolnictwa, a na parterze dziewczęta, których na Politechnice
zaczęło szybko przybywać. Trzeci akademik równoległy
do pierwszego był przeznaczony dla studentów Wydziału
Budowy Maszyn. Czwarty, położony najbliżej budynku dydaktycznego, został opanowany przez studentki Politechniki,
a także innych uczelni poznańskich.
W połowie lat sześćdziesiątych działacze studenccy postanowili wymyślić nazwę dla tak powstałego osiedla domów
studenckich. Wyłoniono dwie nazwy AKAPOL (od Akademiki Politechniki) i POLIGRÓD. Z tymi nazwami odpowiednia delegacja studentów udała się do urzędującego prorektora, odpowiadającego za kontakty z młodzieżą. Zależało im na
uzgodnieniu nazwy AKAPOL. W tym czasie była moda na
skrótowe nazwy różnych central handlu zagranicznego. Wydawało to się pewnym „powiewem” Zachodu. Przyznam się,
że mnie również podobała się ta nazwa.
Prorektor uparł się na nazwę POLIGRÓD podając jako
argument, że AKAPOL kojarzy się z… AK (Armią Krajową)
– a to niepolitycznie. Taką relację usłyszałem od działacza
studenckiego, który uczestniczył w tym spotkaniu.
Z perspektywy lat widać, że nazwa POLIGRÓD jest
o wiele szersza i ładniejsza. No i – z tego, co wiem – ogólnie się przyjęła. Bo przecież POLIGRÓD to także Akademiki
Politechniki.
Marek Adamiec

Warzelnia – Zabudowa Jednorodzinna
Założenia projektowe • Lokalizacja • Funkcja • Forma
Lokalizacja. Zabudowa jednorodzinna to autonomiczny kompleks czterech ściśle ze sobą kompozycyjnie zaprojektowanych segmentów trzykondygnacyjnych w zabudowie
zwartej o funkcji budynku jednorodzinnego.
Całość założenia przestrzennego zabudowy jednorodzinnej wynika z planu zagospodarowania terenu Warzelni
jako kontekstu tożsamości miejsca, stanowiąc jego kluczowy
element całości.
Ukierunkowanie zespołu zabudowy na osi północ-południe, utworzenie dynamicznej linii zabudowy segmentów
w strukturze zewnętrznej, tj. od ulicy Wilczej, jak i w strukturze wewnętrznej, tj. w sąsiedztwie z zabudową wielorodzinną
miało za zadanie doprowadzić odbiorcę biernego (obserwator) i odbiorcę aktywnego (mieszkaniec) do postrzegania zabudowy jako świadomego działania kompozycyjnego opartego na teorii rytmu.
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Ryc. 1. Szkic autorski prezentowany na wystawie pt. „Architektura – zapis idei” w Muzeum Narodowym w Poznaniu, 2013 r.
Plan zagospodarowania terenu. Sławomir Rosolski
www.woiib.org.pl

Układ funkcjonalny każdego z segmentów to kontakt
przestrzenny wnętrza z przestrzenią zewnętrzną. Dążenie do
nieograniczonej możliwości programowej układu funkcjonalnego wnętrz, przy zachowaniu zamkniętej parametryzacji estetycznej zewnętrznej zabudowy, było główną myślą
procesu projektowego, dążącego w konsekwencji do próby
uzyskania nowej wartości wnętrza poprzez wartość nadaną
przez samego Inwestora. Zaprojektowano ogrody zimowe
w każdym segmencie-apartamencie jako szczególny kontekst
funkcjonalny wnętrza.
Całość założenia funkcjonalnego została opracowana
w bezpośrednim zintegrowaniu z formą zabudowy, kreując
zabudowę jednorodzinną na prawach niezależnego trzykondygnacyjnego apartamentu w zabudowie zwartej.
Ryc. 2. Szkic autorski. Ideogram funkcjonalny, zabudowa
jednorodzinna. Sławomir Rosolski
Funkcja. Program funkcjonalno-przestrzenny zabudowy jednorodzinnej został opracowany na podstawie wnikliwych badań programowych funkcji.
Wdrożono wyniki badań w oparciu o dwa modele przestrzenne: z antresolą i bez antresoli nad pokojem dziennym
parteru. Potrzeby parkingowe dla samochodów osobowych
zostały zapewnione poprzez garaż wbudowany od frontu
w strukturę budynku oraz możliwość parkowania zewnętrznego przy podjeździe do garażu.

Forma. Zabudowa jednorodzinna jest harmonijnym
uzupełnieniem kompozycji miejsca i przestrzeni, w której
poszukiwanie wzajemnych związków i korelacji pomiędzy
powtarzającym się materiałem, fakturą, kolorem i gabarytem
zabudowy stało się nadrzędnym celem postawionego zadania
projektowego.
Apartamenty otrzymały własną identyfikację poprzez
zaprojektowane detale ceglane w elewacji frontowej, które
dodatkowo podkreślają identyfikację każdego z obiektów.
Wysunięta cegła w nieregularnej, rozproszonej formie to
detal gry światła i cienia. Podział kompozycyjny zewnętrznej płaszczyzny bramy garażowej i rytm detalu ceglanego
w przesuniętej względem siebie linii zabudowy segmentów

Ryc. 3. Szkic autorski. Przekrój, zabudowa jednorodzinna. Sławomir Rosolski
www.woiib.org.pl
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cegły i antracyt metalu zastosowane w oparciu o teorię rytmu stały się istotą dopełnienia elementów kompozycyjnych
projektowanej formy, bez których osiągnięcie zamierzonego
celu nie byłoby możliwe.

Ryc. 3. Szkic autorski prezentowany na wystawie pt. „Architektura – zapis idei” w Muzeum Narodowym w Poznaniu, 2013 r.
Elewacje, zabudowa jednorodzinna. Sławomir Rosolski
tworząy indywidualne wzajemne relacje poszczególnych
apartamentów.
Elementem scalającym całe założenie kompleksu Warzelnia jest zastosowany materiał i kolor wykorzystany przy
tworzeniu nowych form. Cegła i metal, kolor zabytkowej

Wyznaczniki przesłania artystycznego. Całość założenia
charakteryzuje dążenie do wysokiej konsekwencji i reżimu przestrzennego na prawach szczególnej troski o relacje
współczesnych wyzwań z poszanowaniem tożsamości miejsca i tła historycznego w aspekcie dopełnienia go wartością
współczesnej estetki.
Projekt jest próbą wykazania, że możliwe jest wprowadzenie nowych wartości w kontekst zabytkowego środowiska
przestrzennego poprzez nowe formy architektoniczne, które
budując poprawne relacje z zabytkiem, stanowią jego dopełnienie, a tym samym jego lepszą współczesną ekspozycję.
Szkice i zdjęcia pochodzą z archiwum Autorskiej Pracowni Projektowej Sławomir Rosolski Architekt.
dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski

Neoklasycyzm nad Bogdanką
Najchętniej podejmujemy tematy wielkie i ważne. Tematyka obiektów przeprawowych, takich jak mosty, nie jest tu wyjątkiem. Wielkie mosty mają niejednokrotnie swoją wielką historię. Jednak, o ileż ciekawsze niż wielkie mosty mogą czasami być
małe, urokliwe mostki nad niewielkimi ciekami i zbiornikami wodnymi. Oto, co udało mi się ustalić w związku z jednym z nich.
Jezioro Rusałka
Jezioro Rusałka w Poznaniu [1, s. 57] to sztuczny zbiornik wodny o powierzchni 36,7 ha i średniej głębokości 1,9 m.
Długość linii brzegowej wynosi 3300 m, a objętość wód

Figlarne igraszki światła i cienia wywołane słońcem i tańczącymi
na wietrze gałęziami przy mostku nad Bogdanką. Amor, zapewne
znużony słońcem, ukrył się wśród drzew.
Fot. Ryszard Chojnacki
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zbiornika 701,4 tys. m3. Powierzchnia zlewni całkowitej wynosi 26,6 km2 [1, s. 57]. Jezioro zasila sześć cieków, z których największym jest rzeka Bogdanka.
Parametry morfometryczne misy jeziornej jeziora Rusałka, tj. bardzo mała głębokość średnia i związany z nią brak
stratyfikacji wód, a także niski stosunek objętości wód jeziora do długości linii brzegowej, wskazują na dużą podatność
jeziora na degradację. Jedyną cechą wpływającą na obniżanie tempa eutrofizacji są tereny zielone otaczające jezioro.
Około 90 % zlewni bezpośredniej zajmują lasy, a około 10%
łąki. Zlewnia bezpośrednia zajmuje powierzchnię 0,839 km2
[1, s. 62].
Zbiornik utworzony został w wyniku spiętrzenia wód
rzeki Bogdanki. Spiętrzenia dokonano poniżej Stawów Strzeszyńskich. Zalano położony w dolinie Bogdanki obszar starych wyrobisk glin i stawów gospodarstwa rybnego. Roboty
ziemne związane z ukształtowaniem misy jeziornej wykonano w latach 1940-1943 [2, s. 170]. Władze hitlerowskie
starały się odcisnąć na Poznaniu ślady niemieckiego piętna
i podobnie jak to miało miejsce w okresie zaboru pruskiego,
upodobnić Poznań do miast niemieckich. Miało to na celu
stworzenie napływowym Niemcom warunków ułatwiających
aklimatyzację na okupowanych terenach. Biorąc pod uwagę
okres powstania jeziora, należy przyjąć, że nazwę „Rusałka”
www.woiib.org.pl

nadali jezioru niemieccy okupanci. Być może nazwę tę nadano wzorem sztucznego jeziora, utworzonego w niemieckim
wówczas Szczecinie, zwanego Westend See, czyli właśnie jezioro Rusałka. Jezioro to powstało w wyniku zalania terenów
położonych w rozlewisku potoku Mühlenbach i było jednym
z najpiękniejszych miejsc miasta. Do szczególnych atrakcji jeziora w Szczecinie należał japoński mostek (Westend
See-Brücke), który cieszył się szczególnym powodzeniem
wśród przedwojennych fotografów [3]. Nie tylko pomiędzy
nazwami obydwu jezior, ale także pomiędzy sposobem ich
utworzenia i zagospodarowania, widoczna jest wyraźna analogia. Czyżby niemiecki projektant projektujący poznańską
Rusałkę znał szczecińskie Westend See i w pewien sposób
wzorował się na nim?
Jezioro Rusałka ma duże walory przyrodnicze i rekreacyjne. Bliskość śródmieścia Poznania, liczne trasy turystyki
pieszej i rowerowej prowadzące wzdłuż Parku im. A. Wodziczki, Parku Sołackiego, Golęcina, Rusałki, aż do Strzeszynka i Kiekrza, powodują, że jezioro Rusałka narażone jest
na silne oddziaływanie o charakterze antropogenicznym. Oddziaływaniu temu sprzyja, zwłaszcza w okresie letnim, lokalizacja nad jeziorem Rusałka Poznańskich Ośrodków Sportu
i Rekreacji, strzeżonego kąpieliska wyposażonego w pomosty, wypożyczalni sprzętu pływającego, szatni, toalet, natrysków, obiektów gastronomicznych oraz plaż piaskowej i trawiastej, a także zjeżdżalni do wody oraz sceny. Od miejsca
dopływu Bogdanki do Rusałki zaczyna się – ciągnący się aż
do Strzeszynka – Użytek Ekologiczny „Bogdanka”. Jest to
jeden z dwu, obok Rezerwatu „Meteoryt Morasko”, najcenniejszych pod względem przyrodniczym obszarów miasta
Poznania. Tuż przed wlotem rzeki Bogdanki do jeziora Rusałka znajduje się niewielka przeprawa mostowa.
Historia przeprawy
Mostem tym wielokrotnie przejeżdżałem rowerem,
zdarzało mi się też przechodzić przez niego pieszo. Nigdy
nie zwracałem na niego większej uwagi. Sądząc po wyglądzie balustrad, trudno przypuszczać, że jego wygląd od strony rzeki może być ciekawy. Tak było aż do chwili, kiedy
poczułem przemożną chęć zobaczenia z bliska wykonanych
z kamienia i z drewna trzech niewielkich tam spiętrzających wodę na Bogdance. Wtedy to po raz pierwszy ujrzałem
most w całej jego krasie. To, co zobaczyłem, przerosło moje
wszelkie oczekiwania. Ujrzałem urokliwy stary mostek,
któremu czaru i tajemniczości dodawała otaczająca go leśna gęstwina. Widok płynącej wody oraz pewien zagadkowy
półmrok dopełniały reszty tego obrazu. Po wykonaniu serii
zdjęć i dokonaniu pobieżnych oględzin mostu postanowiłem
jak najszybciej tu wrócić.
Jedną z kolejnych czynności, jakie podjąłem, była próba ustalenia historii tej przeprawy. Dokonany przegląd dostępnych mi planów miasta Poznania [4] pozwolił ustalić, że
most w tym miejscu istnieje co najmniej od roku 1860/1862.
Stan taki wynika z planu opracowanego w ww. okresie przez
dwóch pruskich wojskowych, a mianowicie Crusiusa – ogwww.woiib.org.pl

A teraz diametralna zmiana scenerii. Ze zdjęcia emanuje bezruch,
zagadkowa powaga i cisza leśnej głuszy.
Fot. Ryszard Chojnacki

niomistrza V Brygady Artylerii i Dietricha – starszego ogniomistrza Dolnego Śląska. Plan ilustruje umocnienia tzw.
twierdzy poligonalnej, której projekt budowy władze pruskie
zatwierdziły w roku 1828. W lutym roku następnego zatwierdzono projekt realizacyjny twierdzy. Najprawdopodobniej
właśnie ze względu na wojskowy charakter planu ten niewielki most też został na nim zaznaczony. Należy tu zauważyć,
że obszar ten nie należał wówczas do obszaru miasta Poznania. Dostępne mi plany wcześniejsze (z lat 1803 i 1842) nie
obejmują natomiast obszaru, na którym położone jest jezioro
Rusałka. Twórcy wszystkich późniejszych planów, tj. opracowanych po latach 1860-1862 [4], albo nie obejmują wymaganego obszaru, albo ignorują obecność mostu, choć zaznaczają na nich drogę wiodącą przez rzekę. Dotyczy to także
jednego z pierwszych planów okupacyjnego Poznania – niemieckiego planu z roku 1940. Ignorowanie to może wynikać
z utraty wojskowego znaczenia mostu i innego charakteru niż
wojskowy analizowanych planów. W okresie międzywojennym (plan Stołecznego Miasta Poznania z roku 1937) droga
prowadząca przez most nazywała się ul. Bużańską i łączyła
ul. Dąbrowskiego z ul. Kierską biegnącą wzdłuż dzisiejszej
Rusałki. W okresie okupacji Niemcy nadali ul. Bużańskiej
nazwę Pommernstrase. Dzisiaj dawna ul. Bużańska na odcinku od mostka nad Bogdanką do torów kolejowych biegnących wzdłuż ul. Żarnowieckiej jest ścieżką pieszo-rowerową
bez nazwy. Droga ta dochodzi do torów kolejowych przy
skrzyżowaniu dzisiejszej ul. Bużańskiej z ul. Żarnowiecką.
Dokonanie ww. ustaleń nie rzuciło jednak jakiegokolwiek światła na czas i okoliczności powstania dzisiejszego
mostu. Wydało mi się mało prawdopodobne, że obecny most
to ten sam, który uwidoczniony jest na planie z lat 1860/1862.
Kiedy zdecydowałem się podjąć dalsze poszukiwania, jak to
czasami bywa, niespodziewanie sprawa wyjaśniła się sama.
W sukurs przyszło mi jedno z wykonanych zdjęć [5]. Wcześniej, czy to wskutek słabego oświetlenia spowodowanego
cieniem rzucanym przez bujną w tym miejscu roślinność,
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Przęsło mostu nad Bogdanką. Widoczny jest dobrze zachowany
strop, wykonany z cegły klinkierowej. Fot. Ryszard Chojnacki

czy wskutek kilkunastometrowej odległości, jest faktem, że
robiąc zdjęcia, nie dostrzegłem nad zwornikiem łuku mostu
wyrytej tam daty i jakiegoś herbu. Jest to data „1941”, która
wyjaśnia nie tylko kiedy, ale i kto go zbudował. Odciśnięty
herb jest herbem miasta Poznania z okresu okupacji. Są na
nim mury miejskie, lecz brakuje postaci patronów Poznania,
tj. św. Piotra i św. Pawła. Najprawdopodobniej budowa mostu miała bezpośredni związek z prowadzonymi od 1940 r.
robotami ziemnymi, związanymi z powstaniem jeziora Rusałka i zagospodarowaniem jego okolicznych terenów.
Konstrukcja i architektura mostu
Trudno ustalić, ile mostów i jakie funkcjonowały na
przestrzeni czasu w miejscu dzisiejszej przeprawy. Ta obecna
to mały most jednoprzęsłowy o łuku odcinkowym, wsparty
na dwóch masywnych przyczółkach. Sądząc po dolnej części
przęsła oraz odsłoniętym jego górnym fragmencie w części
drogowej mostu, wykonany jest z cegły. Nie ma natomiast
pewności, czy najwyższy kliniec łuku jest nim w rzeczywistości, czy tylko jest jego imitacją, utworzoną na licu mostu
przez odpowiednio ukształtowaną wykładzinę z piaskowca.
Po obydwu stronach mostu biegnie masywna balustrada,
a lico mostu z obydwu stron nosi ślady wyraźnych pęknięć.
Jego forma architektoniczna zdaje się nawiązywać do klasycyzujących tendencji, pojawiających się na przestrzeni XIX
i XX wieku, tak charakterystycznych dla neoklasycyzmu.
Architektura mostu wykazuje pewne podobieństwo do
architektury fragmentu starożytnego mostu w Vicenzy na rzece Rerone (dzisiejsza nazwa to Retrone - przyp. wł.), zwanym
ongiś potocznie Mostem Rzeźników [6, s. 182]. Jest to most
kamienny, trójprzęsłowy, którego największą rozpiętość ma
przęsło środkowe. Właśnie to przęsło, powyżej jego filarów,
jest podobne do „naszego” mostu. Czy to jego wyglądem inspirował się niemiecki projektant mostu nad Bogdanką? Niewykluczone, choć podobnie wyglądało wiele innych mostów
i łuków z okresu starożytności [8, s. 31].
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Podobne, choć inne rozwiązania, niezwykle ciekawe
pod względem architektonicznym, projektowano również
później. Przykładem może być „palladiański” most w Prior
Park in Bath [7, s. 214, 215]. John Woods Starszy (17041754), angielski architekt, jeden z najwybitniejszych architektów epoki, zaprojektował dla Ralpha Allena - Prior Park
w Bath w Anglii. Ralph Allen był przedsiębiorcą i filantropem. Był także w Bath pocztmistrzem, burmistrzem, a także
wieloletnim członkiem parlamentu tego miasta. Prace związane z budową Prior Park rozpoczęto w roku 1734, jednak
w wyniku konfliktu między Woodsem a Allenem w roku
1735 zadania Woodsa przejął Richard Jones, kierownik robót
budowlanych. Jones, zgodnie z sugestiami Allena, wprowadził zmiany do projektu Woodsa, wśród których do projektu
dodał m.in. „Palladio Bridge”. Jest to most w stylu „palladiańskim”, charakteryzującym się znaczną koncentracją elementów antycznych w pojedynczej, wyizolowanej budowli
[8, s. 267]. „Palladio Bridge” w Bath jest kopią mostu w Wilton House. Współcześnie został sklasyfikowany jako obiekt
zabytkowy I klasy. Most ten, o charakterze ozdobnym, prowadzony przez stawy rybne, zbudowany został w roku 1755.
Jego konstruktor nie jest znany, lecz opierając się na „palladiańskim” moście w Wilton (1735), uważa się, że prace nad
nim prowadzone były pod kierownictwem Richarda Jonsa.
Jest jednym z czterech, jakie powstały na świecie.
Śladami Amora, czyli... poprzeczka w górę
Przez most nad Bogdanką w okresie letnim codziennie
przeprawiają się (sic!) setki, jeżeli nie tysiące, pieszych i rowerzystów. Jednak nikt nie traktuje go jak prawdziwego mostu. Przechodzący ludzie nawet nie podchodzą do jego pokrytych licznymi porostami balustrad. Mało kto próbuje zajrzeć
z niego w nurty Bogdanki czy choćby w głąb leśnej gęstwiny
towarzyszącej obu brzegom rzeki. Do zupełnej rzadkości zaś
należą ci, którzy schodzą na brzeg, aby spojrzeć na mostek
od strony rzeki.

Neoklasycystyczny, „palladiański” most w Priori Park w Bath w Anglii. Wykonany przez Richarda Jonesa dla Ralpha Allena. (9, s. 214)
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Tymczasem w jego okolicy rozwinęła się szczególna,
tak pod względem kształtu, jak i nazwy, flora i fauna. Mają
tu one wyjątkowo „kochliwy” charakter. Właśnie w okolicy mostka, rośnie szczególnie dużo okazów strzałki wodnej
(Sagittaria sagittifolia) – rośliny kwitnącej na przełomie maja
i czerwca i mającej liście w kształcie strzały [9, s. 210, ryc.
5 – strzałka wodna]. Czy to takich właśnie strzał używa tutaj
Amor? Tego nie wiem, ale licznie wyryte w miękkim kamieniu balustrad serca (nierzadko przebite strzałą) wskazują, że
jego strzały na „naszym” mostku muszą być celne. Trudno
się zresztą dziwić. Przecież od dawna słowo „bogdanka”
oznacza ni mniej, ni więcej tylko „ukochana”, „wybranka
serca”. Jak by nie było tego dosyć, nad korytem Bogdanki
i Rusałką lata ważka, która nazywa się... świtezianka dziewica (Calopteryx virgo)! [9, s. 211, ryc. 6 – kopulujące świtezianki dziewice]. Warto więc przyjść tu na spacer ze swą
„bogdanką” i zejść pod mostek, aby znaleźć strzałkę wodną
i pokazać ją (nie zrywać!) swej wybrance. Nic nie stoi też
na przeszkodzie, aby wzdłuż biegu rzeki wypatrywać wspólnie licznych tu w porze letniej ważek. Jest faktem, że po tej
anegdocie jedna z dziewczyn spacerujących nad Rusałką re-

zolutnie zapowiedziała chłopakowi: „No, to teraz poprzeczka
poszła w górę!”. Tego rodzaju „podnoszenie poprzeczki” to
jeszcze jedna i jakże romantyczna rola dawnych i wciąż urokliwych mostków.
Ryszard Chojnacki
Źródła:
1/ „Środowisko naturalne miasta Poznania. Część I” Urząd Miejski w Poznaniu. Wydział Ochrony Środowiska. Praca zbiorowa, Poznań 1996
2/ Alfred Kaniecki „Poznań. Dzieje miasta wodą pisane” PTPN Poznań 2004
3/ Most nad Jeziorem Rusałka (Westendsee-Brücke) – sedina.pl
4/ Plany Miasta Poznania z r. 1803, 1842, 1860-1862, 1871, 1897, 1905,
1927, 1929, 1937, 1940, 1948, 1958,1977, 2007, 2014.
5/ Wizja lokalna mostu w dniach 13.06.2015 r., 18.06.2015 r. i 2.07.2015 r.
6/ Andrea Palladio „Cztery księgi o architekturze” 1570 r., PWN 1955 r.
7/ Paul Klopfer „Von Palladio bis Schinkel. Eine charakteristik der baukunst des klassizismus.” Paul Neff Verlag, Stuttgart 1911
8/ Wilfried Koch „Style w architekturze” Grupa Wydawnicza Weltbild,
Warszawa 2011
9/ „Wśród zwierząt i roślin” Kronika Miasta Poznania nr 3/2002, „W dolinie Rusałki” Sławomir Janyszek, Magdalena Szczepaniak-Janyszek, Władysław Danielewicz, Dorota Wrońska-Pilarek.

Plan szkoleń dla członków

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2016 roku
Lp.

Temat kursu

Data/miejsce

1

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w świetle nowych ustaleń prawnych.
2. Kryteria wyboru ofert, rażąco niska cena,
koszty pracy większe od minimalnego wynagrodzenia, waloryzacja umów po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

28-01-2016 r.
16:00 – 19:10
Poznań,
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. Piotr Stawicki
2. Maciej Sikorski
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl

2

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w świetle nowych ustaleń prawnych.
2. Kryteria wyboru ofert, rażąco niska cena,
koszty pracy większe od minimalnego wynagrodzenia, waloryzacja umów po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych

11-02-2016 r.
16:00 – 19:10
Gniezno,
Dom Rzemiosła,
ul. Tumska 16

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. Piotr Stawicki
2. Maciej Sikorski
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl

3.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w świetle nowych ustaleń prawnych.
2. Kryteria wyboru ofert, rażąco niska cena,
koszty pracy większe od minimalnego wynagrodzenia, waloryzacja umów po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych

18-02-2016 r.
16:00 – 19:10
Konin,
Konińskie Centrum
Edukacyjne,
ul. Mickiewicza 11

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. Piotr Stawicki
2. Maciej Sikorski
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl

www.woiib.org.pl
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4.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w świetle nowych ustaleń prawnych.
2. Kryteria wyboru ofert, rażąco niska cena,
koszty pracy większe od minimalnego wynagrodzenia, waloryzacja umów po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych

25-02-2016 r.
16:00 – 19:10
Kalisz,
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr 2, ul. Rzemieślnicza 6

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. Piotr Stawicki
2. Maciej Sikorski
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl

5.

Branża elektroinstalacyjna – SEP – Poznań
Seminarium szkoleniowe – „Przepisy budowy
i eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych”.

17-03-2016 r.
9:00
Poznań,
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator: SEP O. Poznań
Informacja: Elżbieta Pokrywka
tel. 61 853 65 14

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w świetle nowych ustaleń prawnych.
2. Kryteria wyboru ofert, rażąco niska cena,
koszty pracy większe od minimalnego wynagrodzenia, waloryzacja umów po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
1. Porównanie systemów izolacji energooszczędnej ścian zewnętrznych pod względem techniczno-ekonomicznym.
2. Docieplanie poddaszy i stropodachów – rozwiązania materiałowe w izolacji cieplnej
i akustycznej.

6.

7.

8.

SITWM
Prawo wodne – aktualizacja.

9.

Branża elektroinstalacyjna – SEP – O.Kalisz
1. Projektowanie i technologia budowy linii SN
PAS wg. obecnie obowiązujących norm.

10.

11.

12.
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Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w świetle nowych ustaleń prawnych.
2. Kryteria wyboru ofert, rażąco niska cena,
koszty pracy większe od minimalnego wynagrodzenia, waloryzacja umów po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
1. Betony specjalne zbrojone włóknami kompozytowymi (stalowymi, polimerowymi,
polipropylenowymi i włóknem szklanym).
2. Stany awaryjne konstrukcji żelbetowych.
Konstrukcyjne sposoby ich wzmacniania
wg wskazań eurokodów.
Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Recykling w budownictwie – gospodarka
odpadami na budowie w świetle obowiązujących przepisów.
2. Stosowanie przepisów o ochronie środowiska, w tym ochrony przyrody w budowlanym procesie inwestycyjnym.
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24-03-2016 r.
16:00 – 19:10
Piła,
ul. Browarna 19
31-03-2016 r.
16:00 – 19:10
Poznań,
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. Piotr Stawicki
2. Maciej Sikorski
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl
Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. M. Gaczek, 2. B. Ksit
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl

marzec 2016 r.
10:00 – 15:00
Poznań, siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14
marzec 2016 r.
10:00
Kalisz, Fundacja Kaliski
Inkubator Przedsiębiorczości,
ul. Częstochowska 25
7-04-2016 r.
16:00 – 19:10
Leszno
Zespół Szkół RolniczoBudowlanych im. „Synów
Pułku”, ul. 1 Maja 1
– aula szkoły.

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. Piotr Stawicki
2. Maciej Sikorski
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl

7-04-2016 r.
16:00 – 19:10
Poznań,
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy: Józef Jasiczak
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl

21-04-2016 r.
16:00 – 19:10
Piła,
ul. Browarna 19

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy: 1. Jacek Mądrawski
2. Rafał Lewandowski
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl

Organizator: SITWM
Informacja: Cezary Siniecki
tel. 692 440 701
Organizator: SEP O. Kalisz
Informacje: tel. 62 765 85 33

www.woiib.org.pl

13.

Branża elektroinstalacyjna – SEP O.Kalisz
Energooszczędne oświetlenie drogowe. Porównanie technologii wyładowczej i półprzewodnikowej.

kwiecień 2016 r.
10:00
Kalisz, Fundacja
Kaliski Inkubator
Przedsiębiorczości,
ul. Częstochowska 25

14.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Recykling w budownictwie – gospodarka
odpadami na budowie w świetle obowiązujących przepisów.
2. Stosowanie przepisów o ochronie środowiska, w tym ochrony przyrody w budowlanym procesie inwestycyjnym.

5-05-2016 r.
16:00 – 19:10
Gniezno,
Dom Rzemiosła,
ul. Tumska 16

15.

Branża elektroinstalacyjna – SEP – Poznań
VI Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu
„Energooszczędność w oświetleniu”.

16.

17.

18.

19.

20.

21

10-05-2016 r.
9:00
Poznań,
MTP – EXPOPOWER 2016
11-05-2016 r.
9:00
Poznań,
MTP – EXPOPOWER 2016

Organizator: SEP O.Kalisz
Informacje: tel. 62 765 85 33
Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. Jacek Mądrawski
2. Rafał Lewandowski
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl
Organizator: SEP O.Poznań
Informacja: Elżbieta Pokrywka
tel. 61 853 65 14

Branża elektroinstalacyjna – SEP – Poznań
Organizator: SEP O.Poznań
VIII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyInformacja: Elżbieta Pokrywka
klu „Instalacje elektryczne niskiego, średniego
tel. 61 853 65 14
i wysokiego napięcia”.
Organizator: CUTOB-PZITB
Branża ogólnobudowlana – PZITB
12-05-2016 r.
Wykładowcy:
1. Recykling w budownictwie – gospodarka
16:00 – 19:10
1. Jacek Mądrawski
odpadami na budowie w świetle obowiązu2. Rafał Lewandowski
Poznań,
jących przepisów.
Informacja: CUTOB-PZITB
2. Stosowanie przepisów o ochronie środowiSiedziba WOIIB,
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
ska, w tym ochrony przyrody w budowlaul. Dworkowa 14
biuro@cutob-poznan.pl
nym procesie inwestycyjnym.
Branża ogólnobudowlana – PZITB
19-05-2016 r.
Organizator: CUTOB-PZITB
1. Recykling w budownictwie – gospodarka
16:00 – 19:10
Wykładowcy:
odpadami na budowie w świetle obowiązuLeszno,
1. Jacek Mądrawski
jących przepisów.
Zespół Szkół Rolniczo- 2. Rafał Lewandowski
2. Stosowanie przepisów o ochronie środowiBudowlanych im. „Synów Informacja: CUTOB-PZITB
ska, w tym ochrony przyrody w budowlaPułku”, ul. 1 Maja 1
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
nym procesie inwestycyjnym.
– aula szkoły.
biuro@cutob-poznan.pl
Branża ogólnobudowlana – PZITB
Organizator: CUTOB-PZITB
2-06-2016 r.
1. Recykling w budownictwie – gospodarka
Wykładowcy:
16:00 – 19:10
odpadami na budowie w świetle obowiązu1. Jacek Mądrawski
Konin,
jących przepisów.
2. Rafał Lewandowski
Konińskie Centrum
2. Stosowanie przepisów o ochronie środowiInformacja: CUTOB-PZITB
Edukacyjne,
ska w tym ochrony przyrody w budowlanym
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
ul. Mickiewicza 11
procesie inwestycyjnym.
biuro@cutob-poznan.pl
Branża ogólnobudowlana – PZITB
Organizator: CUTOB-PZITB
9-06-2016 r.
1. Recykling w budownictwie – gospodarka
Wykładowcy:
16:00 – 19:10
odpadami na budowie w świetle obowiązu1. Jacek Mądrawski
Kalisz,
jących przepisów.
2. Rafał Lewandowski
Zespół Szkół
2. Stosowanie przepisów o ochronie środowiInformacja: CUTOB-PZITB
Ponadgimnazjalnych nr 2,
ska, w tym ochrony przyrody w budowlatel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
ul. Rzemieślnicza 6
nym procesie inwestycyjnym.
biuro@cutob-poznan.pl
Organizator: CUTOB-PZITB
1. Nowe kierunki rozwoju prefabrykacji w bu16-06-2016 r.
Wykładowcy: Zbigniew Augustyniak
downictwie.
16:00 – 19:10
Informacja: CUTOB-PZITB
2. Wspólne ściany nośne – rozwiązania konPoznań, Siedziba WOIIB,
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
strukcyjne, aspekty prawno-techniczne.
ul. Dworkowa 14
biuro@cutob-poznan.pl

www.woiib.org.pl
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22.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
Odpowiedzialność prawna (cywilnoprawna,
karna, dyscyplinarna) osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

23

1. Wiązary dachowe - stare i nowe konstrukcje
drewniane, remonty, wykonawstwo i projektowanie z uwzględnieniem eurokodów.
2. Skuteczne impregnaty do drewna, betonów,
murów i tynków – ochrona przed korozją
biologiczną.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

38

15-09-2016 r.
16:00 – 19:10
Kalisz, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr 2, ul. Rzemieślnicza 6
22-09-2016 r.
16:00 – 19:10
Poznań,
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator: WOIIB Wykładowcy:
Adwokacka Spółka Partnerska
(Stawski Syty) Informacja: tel. 61 854
20 23 irena.p@wkp.piib.org.pl
Organizator: CUTOB-PZITB
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl

Organizator: WOIIB
22-09-2016 r.
Wykładowcy: Adwokacka Spółka
16:00 – 19:10
Partnerska (Stawski Syty)
Gniezno, Dom Rzemiosła,
Informacja: tel. 61 854 20 23
ul. Tumska 16
irena.p@wkp.piib.org.pl
wrzesień 2016 r.
Branża elektroinstalacyjna – SEP O.Kalisz
10:00
Organizator: SEP O.Kalisz
Ochrona przeciwpożarowa w instalacjach linii
Kalisz, Fundacja Kaliski
Informacje: tel. 62 765 85 33
wysokiego napięcia.
Inkubator Przedsiębiorczości,
ul. Częstochowska 25
6-10-2016 r.
Organizator: WOIIB
16:00 – 19:10
Wykładowcy:
Branża ogólnobudowlana – PZITB
Leszno,
Adwokacka Spółka Partnerska
Odpowiedzialność prawna (cywilnoprawna,
Zespół Szkół Rolniczo(Stawski Syty)
karna, dyscyplinarna) osób pełniących samoBudowlanych im. „Synów
Informacja: tel. 61 854 20 23
dzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Pułku”, ul. 1 Maja 1
irena.p@wkp.piib.org.pl
– aula szkoły.
13-10-2016 r.
1. Wykorzystanie energii słonecznej. Przykłady
Organizator: CUTOB-PZITB
16:00 – 19:10
zastosowań PV i kolektorów słonecznych.
Informacja: CUTOB-PZITB
Poznań,
2. Budownictwo energooszczędne i pasywne
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
Siedziba WOIIB,
problemy technologiczne.
biuro@cutob-poznan.pl
ul. Dworkowa 14
Organizator: WOIIB
Branża ogólnobudowlana – PZITB
20-10-2016 r.
Wykładowcy: Adwokacka Spółka
Odpowiedzialność prawna (cywilnoprawna,
16:00 – 19:10
Partnerska (Stawski Syty)
karna, dyscyplinarna) osób pełniących samoPiła,
Informacja: tel. 61 854 20 23
dzielne funkcje techniczne w budownictwie.
ul. Browarna 19
irena.p@wkp.piib.org.pl
październik 2016 r.
Organizator: SITWM
SITWM
10:00 – 15:00
mgr inż.. Cezary Siniecki
Ochrona przyrody a Prawo wodne.
Poznań, Siedziba WOIIB,
tel. 692 440 701
ul. Dworkowa 14
październik 2016 r.
Branża elektroinstalacyjna – SEP O.Kalisz
10.00
Ochrona odgromowa obiektów zagrożonych
Kalisz, Fundacja
Organizator: SEP O.Kalisz
wybuchem. Wymagania dla projektowania
Kaliski Inkubator
Informacje: tel. 62 765 85 33
instalacji odgromowych i konserwacja LPS.
Przedsiębiorczości,
ul. Częstochowska 25
1. Nowe rozwiązania materiałowe w geotechOrganizator: CUTOB-PZITB
3-11-2016 r.
nice.
Wykładowcy:
16:00 – 19:10
2. Inżynierskie rozwiązania konstrukcji nośMieczysłw Kania
Poznań,
nych przegród budowlanych w świetle
Informacja: CUTOB-PZITB
Siedziba WOIIB,
obowiązujących wymagań ochrony przeciwtel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
ul. Dworkowa 14
pożarowej.
biuro@cutob-poznan.pl
Branża ogólnobudowlana – PZITB Odpowiedzialność prawna (cywilnoprawna, karna,
dyscyplinarna) osób pełniących samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie.
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32.

33.

34.

35.

36.

10-11-2016 r.
16:00 – 19:10
Poznań,
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14
17-11-2016 r.
Branża ogólnobudowlana – PZITB
16:00 – 19:10
Odpowiedzialność prawna (cywilnoprawna,
Konin, Konińskie Centrum
karna, dyscyplinarna) osób pełniących samoEdukacyjne,
dzielne funkcje techniczne w budownictwie.
ul. Mickiewicza 11
23-24.11.2016 r.
Branża elektroinstalacyjna – SEP – Poznań
09:00
XVIII Sympozjum z cyklu „Współczesne urząPoznań, Centrum
dzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekoKongresowe IOR,
munikacyjne i informatyczne”.
ul. W. Węgorka 20
listopad 2016 r.
SITWM
10:00 – 15:00
Wybrane zagadnienia hydrauliki rzek nizinPoznań, Siedziba WOIIB,
nych.
ul. Dworkowa 14
1. Profile pęczniejące oraz taśmy uszczelnia1-12-2016 r.
jące, zapewniające szczelność konstrukcji
16:00 – 19:10
budowlanych.
Poznań,
2. Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych
Siedziba WOIIB,
tradycyjnych i wielkoformatowych. Błędy
ul. Dworkowa 14
popełniane w projektowaniu i wykonawstwie.
Branża ogólnobudowlana – PZITB
Odpowiedzialność prawna (cywilnoprawna,
karna, dyscyplinarna) osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Organizator: WOIIB
Wykładowcy: Adwokacka Spółka
Partnerska (Stawski Syty)
Informacja: tel. 61 854 20 23
irena.p@wkp.piib.org.pl
Organizator: WOIIB
Wykładowcy: Adwokacka Spółka
Partnerska (Stawski Syty)
Informacja: tel. 61 854 20 23
irena.p@wkp.piib.org.pl
Organizator: SEP O.Poznań
Informacja: Elżbieta Pokrywka
tel. 61 853 65 14
Organizator: SITWM
Informacja: mgr inż. Cezary Siniecki
tel. 692 440 701
Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy: 1. Jakub Sąsiadek
2. Maciej Rokiel
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl

Udział w szkoleniach oferowanych przez WOIIB jest bezpłatny. Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenia
o uczestnictwie. Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać w okresie 2 tygodni poprzedzających dzień szkolenia na adres: CUTOBPZITB, 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9, tel. 61 853 68 05 w. 333, 304, fax 61 853 60 37, e-mail: cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl lub WOIIB, 60-602 Poznań, ul. Dworkowa 14, tel. 61 854 20 12, 61 854 20 10, fax 61 854 20 11, e-mail: wkp@piib.org.pl.
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
w szkoleniu pt. ……………………………………..................................................................………………………….
w dniu ………………………………………………………….................................................................……………...
imię i nazwisko……………………………………….....……................. nr członkowski……………............………..
nr telefonu do kontaktu…………………….................................................................………………………………….
Podpis

…….............................................…………………….

UWAGA !
• Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach nie będą indywidualnie potwierdzane.
• W przypadku odwołania szkolenia zainteresowane osoby zostaną o tym fakcie powiadomione.
www.woiib.org.pl
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