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Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

Kolejną, czyli V kadencję władz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa rozpoczęło posiedzenie Rady Okręgowej, podczas którego wybrano 
skład Prezydium Rady oraz przewodniczących komisji i zespołów problemowych 
działających w ramach Rady. Na kolejnych posiedzeniach zatwierdzono pełne skła-
dy tych jednostek, kończąc tworzenie struktur Izby. Dodatkowo powołano doraźny 
zespół ds. analizy potrzeb rozwojowych WOIIB, którego celem działania jest opra-
cowanie do 31.08.2018 r. materiałów niezbędnych do podjęcia przez Nadzwyczajny 
Zjazd Izby decyzji dotyczącej zakupu sąsiedniej działki.

W dniach 29 i 30 czerwca br. nasi delegaci uczestniczyli w XVII Krajowym Zjeź-
dzie Sprawozdawczo-Wyborczym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, na któ-
rym dokonano wyboru władz krajowych samorządu. Prezesem PIIB został wybrany 
prof. Zbigniew Kledyński, natomiast z naszej Izby do władz krajowych zostali wy-
brani: Danuta Gawęcka, Zenon Wośkowiak i Jerzy Stroński do Rady Krajowej, Jerzy 
Witczak do Krajowej Komisji Rewizyjnej, Andrzej Barczyński do Krajowej Komisji 
Kwalifikacyjnej, Krystyna Chocianowicz do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. Na 
pierwszym posiedzeniu Rady Krajowej kol. Danuta Gawęcka została wybrana do 
Prezydium Krajowej Rady i powierzono jej funkcję sekretarza PIIB.

6 czerwca br. wzięliśmy udział w ogólnokrajowym spotkaniu organizacji samo-
rządów zawodowych zaufania publicznego w Łodzi. Podczas spotkania między in-
nymi podkreślono charakter ich działania jako prospołeczny, propubliczny i propań-
stwowy.

28 września 2018 r. delegatura w Kaliszu organizuje Wielkopolski Dzień Budow-
lanych, a we współpracy z oddziałem kaliskim PZITB rozstrzygnięcie XLIV edycji 
konkursu „Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej” za 2017 r. Na obcho-
dy Dnia Budowlanych serdecznie zapraszam wszystkich członków Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Obecnie przygotowujemy VI Ogólnopolską Konferencję „Budownictwo szpi-
talne. Oddziały pediatryczne jako wyzwanie dla inwestorów”, która odbędzie się  
11 października 2018 r. Patronami konferencji będą: Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego, rektorzy: Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Poznańskiej,  
a ze strony mediów – telewizja WTK.

Współpraca samorządów zawodowych: lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów,  
architektów oraz inżynierów budownictwa w organizacji konferencji zdecydowanie 
poszerza horyzont oddziałania konferencji i jej wniosków  na cały kraj.

Ścisła współpraca z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów zaowocuje  
7 listopada 2018 r. kolejnymi, XI już warsztatami „Projektowanie jako gra zespołowa”.

Mamy ogromną nadzieję, że spotkamy się 28 września na uroczystościach Wiel-
kopolskiego Dnia Budowlanych, gdzie będziemy mogli podzielić się swoimi do-
świadczeniami zawodowymi oraz mile spędzić czas i w dobrym nastroju zintegro-
wać się w ramach społeczności budowlanej.

  Z koleżeńskim pozdrowieniem 
mgr inż. Jerzy Stroński

Przewodniczący Rady WOIIB

Formularz dotyczący prenumeraty czasopism technicznych na rok 2019 
jest dostępny na stronie internetowej Wielkopolskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa – www.woiib.org.pl – w zakładce „Formularze”.
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11 października 2018 roku  
Centrum KongresowoDydaktyczne 

Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37 



 

W I E L K OP O LSK A  
O K R ĘG OW A 
I Z B A I N śY NI ER Ó W 
B U D O W NI C T WA  

prof. dr hab. Andrzej TYKARSKI  
J.M. Rektor Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

prof. dr hab. inż. Tomasz ŁODYGOWSKI 
J.M. Rektor Politechniki Poznańskiej






WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
oraz

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW
BUDOWNICTWA ODDZIAŁ w KALISZU

organizują
POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA KALISZA

uroczyste spotkanie z  okazj i 

Wielkopolskiego Dnia Budowlanych 2018 r.
oraz podsumowania

XLIV edycji Konkursu Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej 
za 2017 rok 

na które serdecznie zapraszają.

Uroczystość rozpocznie się 28 września 2018 roku o godz. 13:00,
w kampusie studenckim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu

przy ulicy Poznańskiej 201–205. 
Uroczystość poprzedzi zwiedzanie osiedla „PANORAMA” w Kaliszu, o godz. 12:00.

Więcej na str. 6 Biuletynu
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14 maja 2018 r., w siedzibie Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14, odbyło 

się seminarium „Grunty organiczne jako podłoże budow-
lane”. Organizatorami byli: WOIIB, Oddział Wielkopolski 
Polskiego Komitetu Geotechniki oraz Instytut Geologii Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Partnerami 
przy organizacji konferencji były firmy: MENARD, AARS- 
LEFF, KELLER – POLSKA, GEOPROJEKT – PO-
ZNAŃ i GT – PROJEKT.

Seminarium otworzyli: prof. dr hab. inż. Zbigniew 
Młynarek i inż. Włodzimierz Draber – zastępca prze-
wodniczącego WOIIB. Udział w konferencji wzięło 
104 przedstawicieli branży geotechnicznej, budowla-
nej i członków Izby. 

Seminarium podzielono na 3 sesje tematycz-
ne. Pierwszą prowadzili: prof. dr hab. inż. Wiesław  
Buczkowski i dr inż. Mieczysław Kania, w trakcie 
której wygłoszono referaty:
1.  Dobór parametrów odkształceniowych i wytrzyma-

łościowych gruntów organicznych do projektowa-
nia posadowienia budowli – przygotowany przez: 
prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Lechowicza i dr. inż. 
Grzegorza Wrzesińskiego.

2.  Wykorzystanie badań in situ do wyznaczania para-
metrów geotechnicznych gruntów organicznych – przy-
gotowany przez: prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Młynarka  
i dr. hab. inż., prof. UAM Jędrzeja Wierzbickiego.

3.  Przykłady realizacji specjalistycznych robót fundamento-
wych:
– mgr inż. Marcin Waliński, GEOPROJEKT – POZNAŃ,
– mgr inż. Tomasz Pradela, MENARD – POLSKA.

Sesję drugą poprowadzili: prof. dr hab. inż. Zbigniew  
Lechowicz i prof. dr hab. inż. Maciej K. Kumor. W tej części 
wygłoszono 3 referaty:
1. Problemy identyfikacji zasięgu warstw gruntów organicz-

nych w podłożu, który wygłosił dr inż. Mieczysław Kania.
2.  Zastosowanie metody trwałego odciążenia podłoża sła-

bonośnego do posadowienia korpusu drogowego, opra-
cowany przez: prof. dr. hab. inż. Macieja K. Kumora  
i dr. inż. Łukasza Kumora.

3. Przykłady realizacji specjalistycznych robót fundamento-
wych, który wygłosił mgr inż. Łukasz Morawski z firmy 
AARSLEFF Sp. z o.o.
Sesję trzecią prowadzili: dr hab. inż., prof. UAM, Jędrzej 

Wierzbicki i dr inż. Katarzyna Stefaniak, która obejmowała 
referaty:
1.  Przykłady błędów projektowych i wykonawczych popeł-

nionych przy posadawianiu na słabych gruntach, który 
wygłosił dr inż. Jerzy Rzeźniczak.

2. Przykłady realizacji specjalistycznych robót fundamento-
wych:
– mgr inż. Paweł Łęcki – GT – Project,
– mgr inż. Piotr Nowacki – KELLER Polska.

Seminarium „Grunty organiczne 
jako podłoże budowlane” 

Moderatorem panelu dyskusyjnego był prof. dr hab. inż. 
Zbigniew Młynarek, który poprowadził ciekawą dyskusję 
podsumowującą omawiane problemy.

Całość poruszanych, przez prelegentów jak i dyskutan-
tów, zagadnień podsumował prof. dr hab. inż. Zbigniew 
Grabowski,Honorowy Członek Polskiego Komitetu Geotech-
niki. 

Relacja i zdjęcia: Mirosław Praszkowski
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13 czerwca 2018 r. w siedzibie WOIIB w Pozna-
niu przy ul. Dworkowej 14 odbyła się kon-
ferencja „Przemarzanie podłoża gruntowego 

i geotermiczne aspekty budownictwa energooszczędnego”, 
którą zorganizowali: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynie-
rów Budownictwa, Oddział Wielkopolski Polskiego Komi-
tetu Geotechniki i Instytut Inżynierii Lądowej na Wydziale 
Budownictwa i Inżynierii Środowiska w Politechnice Po-
znańskiej. Partnerami były: FUNDACJA NAUKA dla BU-
DOWNICTWA, PORT PC, LECA i TITAN POLSKA.

Konferencję otworzyli: 
inż. Włodzimierz Draber – 
zastępca przewodniczące-
go Rady WOIIB i prof. dr 
hab. inż. Tomasz Mróz – 
dziekan Wydziału Budow-
nictwa i Inżynierii Środo-
wiska PP. Wzięło w niej 
udział 48 przedstawicieli 
branży geotechnicznej, 
budowlanej i członków 
Izby.

Konferencję podzielo-
no na dwie sesje tematyczne. Moderatorem pierwszej części 
konferencji był prof. UAM, dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, 
który przed każdą prezentacją przedstawiał zebranym krótką 
sylwetkę prelegenta, zwracając uwagę na jego kompetencje 
zawodowe i osiągnięcia naukowe. W trakcie tej sesji wygło-
szono prelekcje:
1.  Rozkłady temperatur gruntu w sąsiedztwie ogrzewanych 

i nieogrzewanych budynków opracowaną przez dr hab. 
inż. prof. PB Irenę Ickiewicz.

2.  Nowe propozycje określania zasięgu głębokości stref prze-
marzania w Polsce przedstawił dr inż. Tomasz Godlewski  
z Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. 

3.  Geologiczne uwarunkowania instalacji płytkiej geoter-
mii niskotemperaturowej zreferował mgr inż. Grzegorz 
Ryżyński z Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB 
w Warszawie.
Na zakończenie sesji odbyła się bardzo ożywiona dysku-

sja. Uczestnicy zadali dużo pytań problemowych. Jej dalsza 
część była kontynuowana podczas przerwy kawowej.

Po przerwie drugą część konferencji prowadził dr inż. 
Mieczysław Kania z Politechniki Poznańskiej. W tej części 
wygłoszono prelekcje:

Konferencja
„Przemarzanie podłoża gruntowego 

i geotermiczne aspekty 
budownictwa energooszczędnego”

1.  Badania naturalnego pola temperatury gruntu w rejonie 
aglomeracji poznańskiej i przykład ich zastosowania, któ-
rą przygotowali: prof. dr hab. inż. Czesław Oleśkowicz-
-Popiel – Politechnika Poznańska i prof. dr hab. inż.  
Janusz Wojtkowiak – Politechnika Poznańska.

2.  Własności termofizyczne gruntów – badania laboratoryj-
ne oraz terenowe przewodnictwa cieplnego – przedstawiła 
dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz z Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego.

3. Wykorzystanie fundamentów głębokich do pozyskania cie-
pła gruntowego – opracowane przez dr hab. inż. prof. PŚl. 
Małgorzatę Jastrzębską. 

4. Wpływ zmian temperatury ośrodka gruntowego na noś-
ność fundamentowych pali grzewczych – omówił mgr inż. 
Bartosz Piotrowicz z Politechniki Śląskiej.

5.  Dolne źródła ciepła – perspektywy i tendencje rozwojowe 
– przedstawił mgr inż. Jakub Koczorowski z PORT PC.

6.  Fundamenty mikropalowe jako dolne źródło ciepła – cha-
rakterystyka i zastosowanie – przedstawiła mgr inż. Natalia  
Maca z TITAN POLSKA Sp z o.o.

7.  Poprawna izolacja termiczna fundamentów z zastoso-
waniem ultralekkich materiałów – przedstawił dr inż.  
Mieczysław M. Kania z Politechniki Poznańskiej.
Po tej części konferencji również odbyła się bardzo oży-

wiona dyskusja.
Relacja i zdjęcia: Mirosław Praszkowski
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15 czerwca 2018 r. Sekcja Rzeczoznawstwa przy 
Zespole ds. Procesów Budowlanych Wielko-
polskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budow-

nictwa zorganizowała kolejne seminarium szkoleniowe dla 
rzeczoznawców budowlanych, które odbyło się w siedzibie 
WOIIB w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14.

Przybyłych uczestników powitał przewodniczący Zespo-
łu ds. Procesów Budowlanych WOIIB – dr inż. Edmund  
Przybyłowicz. Po krótkim wprowadzeniu zaprosił wszyst-
kich do wysłuchania kolejnych prelekcji:
 mgr inż. Zbigniew Augustyniak omówił Nowe warunki 

techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie,
 mgr inż. Piotr Żywica złożył sprawozdanie z udziału 

rzeczoznawców w konferencjach w Szczyrku i Cedzynie,
 mgr Piotr Stawicki przedstawił Podstawowe warunki 

spełnienia wymogów ochrony danych osobowych w świetle 
RODO, 

Szkolenie dla rzeczoznawców budowlanych 

  Bartłomiej Monczyński, przedstawiciel firmy REM-
MERS, omówił zagadnienia związane z  Osuszaniem i na-
prawami konstrukcji materiałami firmy REMMERS.

Mirosław Praszkowski

VI KONFERENCJA OGÓLNOPOLSKA BUDOWNICTWO SZPITALNE 
 „Oddziały pediatryczne jako wyzwanie dla inwestorów”

11 października 2018 r., godz. 10:00
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37a

PLAN WYKŁADÓW
1. „Oddział dziecięcy okiem pediatry” – prof. dr hab. n. med.  

Jacek Wysocki.
2. „Standardy opieki nad dziećmi z chorobą nowotworową 

a struktura kompleksowego ośrodka onkologii i hemato-
logii dziecięcej” – prof. dr hab. med. Jacek Wachowiak.

3.  „Rodzic/opiekun jako wsparcie podczas hospitalizacji 
dziecka” – mgr Teresa Kruczkowska, Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych.

4.  „Dobry projekt szpitala kluczem do bezpiecznej farma-
koterapii w pediatrii” – mgr Alina Górecka, Wielkopol-
ska Okręgowa Izba Aptekarska.

5. „Szpital XXI wieku na przykładzie Wielkopolskiego 
Centrum Zdrowia Dziecka” – dr n. med. Maciej Matłok,  
dr inż. Włodzimierz Werochowski, Industria Project.

6. „Jakość wody w świetle nowych przepisów Unii Euro-
pejskiej w zastosowaniu do oddziałów pediatrycznych” 
– dr hab. inż. Alina Pruss, Instytut Inżynierii Środowi-
ska Politechniki Poznańskiej.

7. „Klimatyzacja oddziału onkologii hematologii i trans-
plantologii pediatrycznej, studium przypadku” – prof. 

nadzw. dr hab. inż. Mieczysław Porowski, mgr inż. 
Wojciech Porowski.

8. „Instalacje gazów medycznych na oddziałach pedia-
trycznych w świetle obowiązujących przepisów oraz do-
świadczeń projektowych" – mgr inż. Andrzej Komisarz. 

9. „Prezentacja nowoczesnych źródeł ciepła” – mgr inż. 
Justyna Składnikiewicz „Envirotech”.

10. „Psychologiczne, architektoniczne i konstrukcyjne ten-
dencje projektowania szpitali z oddziałami dziecięcy-
mi” – prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak.

11. „Oddziały pediatryczne – działanie w zakresie zapobie-
gawczego nadzoru sanitarnego i przeciwepidemiczne” 
– dr n. med. Andrzej Trybusz, Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny.

12. „Systemowe i kompleksowe wyposażenie pomiesz-
czeń sanitarnych w obiektach służby zdrowia” – Rafał  
Kaźmierski-Lehnen, Konrad Grabarek – Geberit.

13. „Modułowość, higiena i design – doświadczenia z rea-
lizacji pediatrycznych bloków operacyjnych i sal inten-
sywnej terapii w Polsce, Arabii Saudyjskiej i Gwinei 
Równikowej” – Sławomir Krawczyk, Alvo Medical.
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Tradycyjnie już w maju, w dniach 18–19, odbyła się 
dwudniowa „Majówka” członków Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W pierwszym dniu trasa wiodła głównym Szlakiem Pia-
stowskim liczącym 115 km od Poznania, przez Pobiedziska, 
Gniezno, Trzemeszno, Mogilno, Strzelno do Kruszwicy.  
Istnieją także warianty boczne Szlaku Piastowskiego, mię-
dzy innymi od Lednogóry do Dziekanowic, który wiedzie 
wokół jeziora Lednica.

Na tych trasach dominują sakralne budowle romańskie.  
Dla inżynierów budownictwa zwiedzanie ich było dosko-
nałą  lekcją historii  rozwoju budownictwa na przestrzeni 
wieków. Zabytki  na głównym Szlaku Piastowskim, będące 
na trasie majówki, zostały szczegółowo opisane w czerw-
cowym Biuletynie (nr 2/2018) Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa przez dr. inż. Włodzimierza Łęckiego – na-
szego przewodnika Majówki Popiel’18.

Mijane Pobiedziska założył  książę Odnowiciel w 1048 r.  
na miejscu zwycięskiej bitwy ze zbuntowanym Masła-
wem.  Nazwa miasta nawiązuje do tego zwycięstwa i po-
chodzi od słowiańskiego słowa, pobieda – zwycięstwo. 
Prawa miejskie Pobiedziska otrzymały w 1257 r. od księcia 
Przemysła II. Tutaj oczekiwała na nas pierwsza planowana 
przez organizatorów majówkowa niespodzianka – smakowi-
te pączki. 

Kolejnym miastem było Gniezno, które zwiedzaliśmy 
podczas drugiej majówki, a następnie Trzemeszno. Miasto 
to otrzymało prawa miejskie przed 1368 r., a osada była już 
wymieniana w źródłach w 1145 r. Właśnie stąd król Wła-
dysław Jagiełło, po zwycięstwie pod Grunwaldem, odbył 
pieszą dziękczynną pielgrzymkę do grobu św. Wojciecha 
w Gnieźnie. Największym zabytkiem w mieście jest Bazyli-
ka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii i św. Michała Ar-
chanioła. Pierwszym zwiedzanym miastem z jego zabytka-
mi było Mogilno, które prawa miejskie otrzymało w 1398 r.  
Głównymi zabytkami są klasztor i kościół pobenedyktyń-
ski.  W kościele jest unikatowe dwupoziomowe prezbiterium 
(obecnie krypta wschodnia). Układ ten odkryto dopiero w la-
tach siedemdziesiątych XX w. Od południowej strony do 
kościoła przylegają  zabudowania klasztorne z wirydarzem 
pośrodku, a w nim studnia odkryta podczas badań archeo-
logicznych w latach 1970–1976. Studnia datowana jest na  

XI wiek i uważa się ją za najstarszą w Polsce. Obecnie w po-
mieszczeniach klasztornych znajduje się, między innymi, 
Europejskie Centrum Spotkań „Wojciech-Adalbert”.

Kolejne zabytki romańskie zwiedzaliśmy  w Strzel-
nie, które prawa miejskie uzyskało w 1231 r. W XII wieku 
w ówczesnej wsi  Strzelno został założony klasztor sióstr 
norbertanek, które przybyły z klasztoru w Kościelnej Wsi 
koło Kalisza. Nadanie Strzelna zakonnicom potwierdza bul-
la papieża Celestyna II z 1193 r. Dokumentem tym papież 
wziął klasztor strzeliński pod opiekę Stolicy Apostolskiej. 
W Strzelnie znajduje się jeden z najważniejszych  zabyt-
ków sztuki romańskiej  w Polsce. Jest to zespół zabudowań  
na wzgórzu św. Wojciecha – ponorbertański kościół  
św. Trójcy i NMP z unikatowymi kolumnami z przedstawie-
niem „cnót i występków” oraz obok kościół-rotunda św. Pro-
kopa. Po zakończeniu zwiedzania była druga niespodzianka 
– słodki poczęstunek i kawa. 

Kolejne zabytki zwiedzaliśmy w Kruszwicy nad legen-
darnym jeziorem Gopło. Najstarsze ślady osadnictwa na te-
renie Kruszwicy sięgają epoki kamienia, czyli około 10 tys.  
lat p.n.e. W pierwszych wiekach naszej ery przez tereny 
Nadgopla przebiegał „szlak bursztynowy” – jedna z naj-
ważniejszych dróg handlowych starożytnego świata wiodą-
ca  z Cesarstwa Rzymskiego w głąb Europy. Legenda głosi, 
że w Kruszwicy skrywał się pozbawiony władzy okrutny 
Popiel, który ostatecznie zginął w wieży zamkowej zjedzo-
ny przez myszy. Stąd do dzisiaj funkcjonuje nazwa Mysia 
Wieża. Po śmierci Popiela, z wyboru ludu, urząd objął ubogi 
Piast – twórca polskiej dynastii.

Najcenniejszym zabytkiem Kruszwicy jest kościół kole-
giacki św. św. Piotra i Pawła, którego budowę, jako świątyni 
benedyktyńskiej, rozpoczęto w połowie XI w. Obecna świą-
tynia powstała w latach 1120–1140. Przy kościele tym przez 
kilka lat znajdowała się siedziba biskupa i dlatego do dzi-
siaj nazywany jest katedrą. Więcej szczegółów o zabytkach 
Kruszwicy  i pozostałych miejscowościach na szlaku ma-
jówkowym znajdziemy w przewodniku „Szlak Piastowski”  
Włodzimierza Łęckiego. Książka ta była wręczana przez au-
tora publikacji wszystkim uczestnikom majówki pod Mysią 
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Wieżą wraz z ilustrowaną imienną dedykacją od kierowni-
ctwa WOIIB. Dedykację przekazywał szef majówki – było 
uroczyście. I to była trzecia planowana niespodzianka.

Tym wydarzeniem zakończyliśmy eskapadę majówkową 
po Szlaku Piastowskim i obraliśmy kierunek na Mikorzyn do 
hotelu WITYNG.

Po zakwaterowaniu i obiedzie  odbyły się zawody inte-
gracyjne. Niestety, w zmniejszonym zakresie, gdyż ulewny 
deszcz i burza z piorunami  nie pozwoliły na pełną realizację 
zawodów. Była to czwarta majówkowa niespodzianka, ale 
nie planowana przez organizatorów. Mimo że zawody odby-
ły się tylko w trzech konkurencjach, pod dużym namiotem,  
a rywalizacja o zwycięstwo była zażarta, to toczyła się zgod-
nie z regułami fair play.

Po zawodach i przejściu burzy odbyliśmy relaksujący rejs 
stakiem „Dziwożona”. Uprzyjemnił nam go kapitan statku,  
opowiadając o mijanych okolicach Jeziora  Mikorzyńskiego 
oraz o polskich i europejskich szlakach wodnych.

Po tak miło spędzonym czasie na jeziorze spotkaliśmy się 
na uroczystej kolacji. Zaczęliśmy od ogłoszenia wyników 
w rywalizacji integracyjnej i wręczenia nagród zwycięzcom 
w poszczególnych konkurencjach. W wesołej tańcząco-
-śpiewnej atmosferze spędziliśmy wspaniały wieczór.

Drugi dzień majówki, zgodnie z programem, rozpoczęli-
śmy od zwiedzania Gosławic, a w nich kościoła św. Andrzeja 
Apostoła. Kościół wybudowano  w pierwszej połowie XV w.  
Jest to budowla gotycka charakteryzująca się unikatową kon-
strukcją – strop wsparty jest na jednym filarze!

Kolejną zwiedzaną miejscowością był Licheń Stary, który 
do 31 grudnia 2011 r. nosił nazwę Stary Licheń – wieś (cho-
ciaż dawniej było to miasto). Od połowy XIX w. znajduje się 
tutaj Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Sanktuarium jest 
licznie nawiedzane przez pielgrzymów i turystów – ok. 1,5 mln  
osób rocznie. Na terenie sanktuarium wybudowano w latach 
1994–2004 Bazylikę Najświętszej Marii Panny. Zbudowana 

na planie krzyża jest największą 
świątynią w Polsce.

Po zwiedzeniu imponującego 
dzieła budowniczych obraliśmy 
kierunek na kopalnię odkrywko-
wą węgla brunatnego „Tomisła-
wice”. Rozpoczęto ją budować  
w 2008 r. Jej złoża szacuje się na 
54 mln ton. Eksploatację przewi-
duje się do 2030 r. Po drodze mię-
dzy Sompolnem, a Ślesinem złoży-
liśmy wieniec i zapaliliśmy znicze 
pod pomnikiem w Ignacewie. Po-
mnik upamiętnia ok. 160 powstań-
ców styczniowych, którzy polegli 
w bitwie z wojskami rosyjskimi 
w dniu 8 maja 1863 r. 

Dalsza droga prowadziła nas  do 
kościoła w Kramsku, gdzie obej-

rzeliśmy wspaniałe dzieło wielkiego, ale zapomnianego ma-
larza Młodej Polski – Antoniego Szulczyńskiego. Urodził 
się w Wilczynie koło Konina w 1877 r. Studiował w Kra-
kowie w Akademii Sztuk Pięknych, którą ukończył w wie-
ku 24 lat. Swój  warsztat doskonalił na uczelniach w Wied-
niu, Rzymie, Monachium i Wilnie. O wielkości jego talentu 
świadczy fakt, że już jako 22-letni student  pracował  przy 
polichromiach w kościołach. W swoim dorobku artysta ma 
wiele monumentalnych  polichromii i obrazów w różnych 
kościołach Wielkopolski, między innymi w Kramsku. Poli-
chromia w kościele w Kramsku jest  przepiękna, byliśmy za-
chwyceni. Szulczyński malował również portrety pasterek, 
krakowianek i inne. Do dziś niewiele zostało z jego prac,  
a było  ich ponoć setki. Jedna z nich „Dziewczyna w chu-
ście” jest w depozycie Muzeum Ziemi Podkarpackiej.

Dalej  skierowaliśmy  się do Konina,  aby obejrzeć  sta-
rówkę miasta, a w niej najstarszy polski znak drogowy – 
kamienny romański słup przed kościołem św. Bartłomieja. 
Pierwotnie słup postawiony był na zamku w Koninie dla za-
znaczenia połowy drogi z Kruszwicy do Kalisza. Wykuty zo-
stał z piaskowca, umieszczono na nim inskrypcję, która jest 
najstarszą i najdłuższą inskrypcją średniowieczną w Polsce.

Uczestnicy 4 Majówki 
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Kolejnym zwiedzanym zabytkiem był zespół klasztorny 
w Lądzie. Dawny klasztor cystersów, obecnie Wyższe Semi-
narium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego. Znajduje się 
na Szlaku Cysterskim, założony wg tradycji w 1145 r. Zbu-
dowany był w stylu gotyckim w XIV w., później przebudo-
wany w okresie baroku. W takim stylu wybudowano też koś-
ciół, którego nawę główną przykryto kopułą. Zespół należy  
do najcenniejszych zabytków w kraju, dlatego w 2009 r. włą-
czono go do europejskich szlaków kulturowych – Szlak Cy-
sterski i Droga św. Jakuba.

Ostatnim  zwiedzanym  obiektem  był  zespół  pałacowy 
w Ciążeniu.  Jest  to niewątpliwie  jeden z najciekawszych 
i największych obiektów rokokowej architektury w Wiel-

kopolsce. Pierwsze wzmianki o istnieniu Ciążenia pocho-
dzą z drugiej połowy XIII w. Janko z Czarnkowa wspomina 
w swojej kronice piękne ogrody otaczające siedzibę bisku-
pów. W Ciążeniu przechowywany jest  jeden z większych 
zbiorów literatury masońskiej w Europie. Zespół pałacowo-
-parkowy jest obecnie we władaniu Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.

Wzbogaceni wiedzą o zabytkach naszej małej ojczyzny – 
Wielkopolski, po przebyciu  ok. 400 km na trasie Majówki 
Popiel’18 wróciliśmy zmęczeni, ale zadowoleni do Pozna-
nia. Zapamiętamy ją jako majówkę z niespodziankami.

Relacjonował: Zenon Wośkowiak
Autor zdjęć: Roman Górny

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopol-
skiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
18 maja 2018 r. przeprowadziła, w Centrum Wy-

kładowym Politechniki Poznańskiej, pisemny egzamin testo-
wy na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej. Łącznie do 
egzaminu przystąpiły 323 osoby. Egzamin z wynikiem pozy-
tywnym zdało 280 osób. 

Do egzaminu ustnego zakwalifikowano również 76 osób, 
którym nie powiodło się w poprzednich sesjach. 

Od 23 maja do 6 czerwca 2018 r. do egzaminu ustnego 
przystąpiło łącznie 336 osób.

Egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozy-
tywnym zaliczyło w sesji wiosennej 2018 r. – 249 osób.

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budow-
lanych po sesji wiosennej 2018 r. odbyło się 6 lipca 2018 r. 
w siedzibie Izby w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14. Decy-
zje wręczali: Jerzy Stroński – przewodniczący Rady WOIIB 
i Wiesław Buczkowski – przewodniczący OKK, w obec-
ności: Daniela Pawlickiego – sekretarza OKK, Romany  
Barskiej – dyrektor biura WOIIB oraz Anny Głębockiej 
i Anny Karpowicz z biura OKK WOIIB.

Uroczystość wręczenia decyzji
o nadaniu uprawnień budowlanych 

Za uzyskanie najlepszych wyników podczas egzaminu 
wyróżnienia otrzymali:

godz. 10:00  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:
Grawertony: 
 mgr inż. Marcin Feliniak,   
 mgr inż. Tomasz Gidaszewski,   
 mgr inż. Szymon Kugiejko.     
Nagroda w postaci książki: techn. Marek Dariusz Miko-

łajczak. 
godz. 11:30 w specjalności: instalacyjnej sanitarnej i in-

stalacyjnej elektrycznej:
Grawertony:
 mgr inż.  Tomasz Michalski – sp. instalacyjna sanitarna,
 mgr inż. Jan Stanisław Łuczak – sp. instalacyjna
   sanitarna, 
 inż. Przemysław Bauza – sp. instalacyjna elektryczna, 
 mgr inż. Błażej Radzym Jagiellicz – sp. instalacyjna  

       elektryczna. 
Nagroda w postaci książki: mgr inż. Jacek Galusik – sp. 

instalacyjna elektryczna.
godz. 13.00 w specjalności inżynieryjnej drogowej, mo-

stowej, kolejowej, hydrotechnicznej oraz instalacyjnej tele-
komunikacyjnej:

Grawertony:
 mgr inż. Karol Kowalczyk – sp. inżynieryjna drogowa,
 inż. Krzysztof Kamil Ilnicki – sp. inżynieryjna drogowa,
 mgr inż.  Justyna Subocz – sp. inżynieryjna kolejowa.
Nagrody w postaci książki: mgr inż. Waldemar Tomasz  

Janiszewski – sp. inżynieryjna kolejowa oraz mgr inż. Tomasz  
Szpak – sp. inżynieryjna mostowa.

Wszystkim, którzy odebrali decyzje o nadaniu uprawnień 
budowlanych, serdecznie gratulujemy.
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1.  Specjalność konstrukcyjno-budowlana –  104 osoby
 – do projektowania bez ograniczeń: 

  1.  mgr inż. Andrzej Stanisław Bigoraj
  2.  mgr inż. Ewa Blejwas-Witczak
  3.  mgr inż. Joanna Flens
  4.  mgr inż. Magdalena Alicja Glapińska
  5.  mgr inż. Maciej Helak
  6.  mgr inż. Monika Ewa Kamińska
  7.  mgr inż. Ernest Józef Kędziora
  8.  mgr inż. Marek Leszczyński
  9.  mgr inż. Piotr Łajs
10.  mgr inż. Beata Maria Łopatowska
11.  mgr inż. Łukasz Mańka
12.  mgr inż. Maciej Władysław Roszak
13.  mgr inż. Krystian Henryk Stańczyk
14. mgr inż. Tomasz Sławomir Wartoń
15.  mgr inż. Piotr Waszyk
16.  mgr inż. Maciej Zywert

 –  do projektowania i kierowania robotami
     budowlanymi bez ograniczeń:

17.  mgr inż. Jakub Anioła
18.  mgr inż. Natalia Bazylewicz
19.  mgr inż. Hubert Jan Knychała
20.  mgr inż. Wiktor Stanisław Królak
21.  mgr inż. Marcin Kubiak
22.  mgr inż. Łukasz Niwczyk
23.  mgr inż. Przemysław Poświatowski
24.  mgr inż. Arkadiusz Piotr Przysiek
25. mgr inż. Aleksandra Rutkowska
26.  mgr inż. Piotr Stanisław Staśkiewicz
27. mgr inż. Michał Szpanowski
28.  mgr inż. Bartosz Ryszard Szymlik 
29.  mgr inż. Adrian Wejman

 – do kierowania robotami budowlanymi
        bez ograniczeń: 

30.  mgr inż. Wojciech Balcerowicz
31.  mgr inż. Katarzyna Ewa Chmielak-Lewandowska
32.  mgr inż. Julia Barbara Chuda
33.  mgr inż. Agata Cicha
34.  mgr inż. Łukasz Cichy
35.  mgr inż. Sławomir Wojciech Cieślik
36.  mgr inż. Małgorzata Czaja
37.  inż. Michał Czura
38.  mgr inż. Aleksandra Maria Dolatowska
39.  mgr inż. Tomasz Domagalski
40.  mgr inż. Marcin Feliniak
41.  mgr inż. Marcin Gąsiorek
42.  mgr inż. Tomasz Gidaszewski
43.  mgr inż. Daria Głąbowska
44.  mgr inż. Natalia Patrycja Goździejewska

Wykaz osób,  które uzyskały uprawnienia budowlane
w sesji wiosennej 2018 r.

45.  mgr inż. Marcin Grabowski
46.  mgr inż. Paweł Grzelak
47.  inż. Mateusz Mikołaj Grześkowiak
48.  mgr inż. Agnieszka Grzywińska
49.  mgr inż. Maria Małgorzata Iwicka
50.  mgr inż. Izabela Anna Jakubowska
51.  mgr inż. Sebastian Stanisław Janik
52.  mgr inż. Radosław Juchacz
53.  mgr inż. Marcin Kasperczak
54.  mgr inż. Marcin Rafał Kasprzyk
55.  inż. Michał Kiąca
56.  mgr inż. Bartosz Kosmala
57.  mgr inż. Rafał Marcin Kotlarz
58.  mgr inż. Michał Kozak
59.  mgr inż. Natalia Magdalena Krzymińska
60.  mgr inż. Paulina Hanna Kubiak
61.  mgr inż. Szymon Kugiejko
62.  mgr inż. Kamil Łukasz Lada
63.  inż. Jakub Łabęda
64.  inż. Martyn Łukasz Łebedyński
65.  mgr inż. Tomasz Łukaszyk
66.  inż. Jacek Majer
67.  mgr inż. Piotr Majewski
68.  mgr inż. Tomasz Wojciech Markowski
69.  mgr inż. Izabela Mielcarek
70.  mgr inż. Agata Mikuta
71.  mgr inż. Marek Mocek
72.  mgr inż. Krzysztof Józef Molenda
73.  mgr inż. Marcin Marian Pasula
74.  mgr inż. Kamil Paul
75.  inż. Przemysław Karol Pelczar
76.  mgr inż. Maciej Michał Pietrucha
77.  mgr inż. Szymon Patryk Polaczek
78.  mgr inż. Aleksandra Przybylska
79.  inż. Adrianna Ratajczak
80.  mgr inż. Karol Stachowski
81.  mgr inż. Przemysław Piotr Staniszewski
82.  mgr inż. Marcin Szafczyk
83.  mgr inż. Łukasz Szczepaniak
84.  mgr inż. Tomasz Szulc
85.  mgr inż. Agnieszka Taterczyńska
86.  mgr inż. Artur Teresiński
87.  mgr inż. Karol Tomicki
88.  mgr inż. Katarzyna Wiśniewska
89.  mgr inż. Andrzej Witaszek
90.  inż. Marcin Witek
91.  mgr inż. Kamil Wolicki
92.  mgr inż. Michał Paweł Wolny
93.  mgr inż. Antonina Woźniak
94.  mgr inż. Piotr Maciej Zaradny
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  95. mgr inż. Laura Zawiślak
  96. mgr inż. Tomasz Zenon Żurowski

 – do kierowania robotami budowlanymi
        w zakresie ograniczonym:

  97. mgr inż. arch. Daniel Jarota
  98. mgr inż. Marcin Kozak
  99. inż. Justyna Kupczak
100. inż. Albert Jarosław Langner
101. mgr inż. Sebastian Ławniczak
102. technik Marek Dariusz Mikołajczak
103. inż. Tomasz Marian Piaskowski
104. mgr inż. arch. Małgorzata Wiktoria Święc

2.  Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna – 6 osób
   – do projektowania bez ograniczeń:

1. mgr inż. Michał Pawlik
2. mgr inż. Rafał Urbaniak

 – do kierowania robotami budowlanymi 
    bez ograniczeń:

3. inż. Krzysztof Piotr Dziechciar
4. mgr inż. Ireneusz Kata
5. mgr inż. Michał Skwierawski

 – do projektowania i kierowania robotami
    budowlanymi bez ograniczeń: 

6. mgr inż. Marcin Pawłowski

3.  Specjalność inżynieryjna mostowa – 1 osoba 
 – do kierowania robotami budowlanymi
    bez ograniczeń 

  1. mgr inż. Tomasz Szpak

4.  Specjalność inżynieryjna drogowa – 29 osób 
 – do projektowania bez ograniczeń:

  1.  mgr inż. Mateusz Dunaj
  2.  mgr inż. Marcin Konowalski
  3. mgr inż. Maciej Marcin Kwitowski
  4. mgr inż. Marta Magdalena Lisowska
  5. mgr inż. Witold Rosiak
  6.  mgr inż. Michał Marcin Schmidt
  7.  mgr inż. Artur Smarzyński
  8.  mgr inż. Tomasz Andrzej Wilk

 – do projektowania i kierowania robotami
    budowlanymi bez ograniczeń:

  9. mgr inż. Tomasz Brudło
10.  mgr inż. Jakub Michał Frąckowiak
11.  mgr inż. Krzysztof Kasprzyk
12.  mgr inż. Monika Kiel-Brudło
13. mgr inż. Tomasz Kuźniak
14. mgr inż. Iwona Elżbieta Łebedyńska

 – do kierowania robotami budowlanymi
    bez ograniczeń:

15. inż. Tomasz Mariusz Borek
16.  mgr inż. Dawid Piotr Drzymała
17.  mgr inż. Marta Hanna Falkowska
18.  inż. Krzysztof Kamil Ilnicki

19.  mgr inż. Karol Kowalczyk
20.  mgr inż. Radosław Stanisław Nawrot
21.  mgr inż. Arkadiusz Stanisław Nowicki
22.  inż. Jacek Wojciech Osiński
23.  mgr inż. Paweł Jakub Poklękowski
24.  mgr inż. Krzysztof Ratajczyk
25.  inż. Karol Siliński
26.  inż. Krzysztof Stadnik
27.  mgr inż. Damian Piotr Stysiak
28.  mgr inż. Zbigniew Sylwestrzak
29.  mgr inż. Michał Zwoliński

5.  Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie
 kolejowych obiektów budowlanych – 9 osób 
 – do projektowania bez ograniczeń:

  1. mgr inż. Piotr Maciej Litwin
  2. mgr inż. Łukasz Piotr Kosmowski

 – do kierowania robotami budowlanymi
    bez ograniczeń:

  3.  mgr inż. Mateusz Chróst
  4.  mgr inż. Waldemar Tomasz Janiszewski
  5. inż. Tomasz Kleszka
  6. inż. Leszek Marek Maciejewski
  7.  mgr inż. Piotr Hubert Paciorkowski
  8.  mgr inż. Adrian Patoka
  9.  mgr inż. Justyna Subocz

6.  Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
 i urządzeń telekomunikacyjnych – 8 osób 
 – do projektowania i kierowania robotami
    budowlanymi bez ograniczeń:

  1. mgr inż. Przemysław Bielawski
  2.  mgr inż. Łukasz Dominik Grabowski
  3.  mgr inż. Miłosz Damian Juszczak
  4.  mgr inż. Aleksander Stefan Karbowiak
  5.  mgr inż. Tomasz Marek Mytkowski
  6.  mgr inż. Marcin Mateusz Tomasik
  7.  mgr inż. Bartłomiej Jan Wojtysiak

 – do kierowania robotami budowlanymi
    w zakresie ograniczonym: 

  8.  mgr inż. Daniel Jakub Utrajczak 

7.  Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
 i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
 wodociągowych i kanalizacyjnych – 46 osób.
 – do projektowania bez ograniczeń:

  1.  mgr inż. Anna Maria Borodin
  2.  mgr inż. Tomasz Sylwester Ciesielski
  3.  mgr inż. Anna Patrycja Czubala
  4.  mgr inż. Maria Antonina Łasińska
  5.  mgr inż. Jan Stanisław Łuczak
  6.  mgr inż. Tomasz Michalski
  7.  mgr inż. Paweł Krystian Nowak
  8.  mgr inż. Anna Paliszkiewicz
  9.  mgr inż. Damian Mariusz Pilarczyk
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10.  mgr inż. Małgorzata Rzeszuto-Nogaj
11.  mgr inż. Marta Helena Szymańska 
12.  mgr inż. Rafał Wagner

 – do projektowania i kierowania robotami
    budowlanymi bez ograniczeń:

13.  mgr inż. Konrad Awiorko
14.  mgr inż. Agata Ciesiołkiewicz
15.  mgr inż. Maciej Jacek Handke
16.  mgr inż. Barbara Iwona Kaźmierczak
17.  mgr inż. Adrianna Anna Obst-Zimny
18.  mgr inż. Dominik Radecki
19.  mgr inż. Marcin Sadowski
20.  mgr inż. Kamil Piotr Staniszewski
21.  mgr inż. Maria Śniegocka

 – do kierowania robotami budowlanymi
    bez ograniczeń:

22. mgr inż. Natalia Aldona Błaszczyk
23.  mgr inż. Maciej Brudło
24.  mgr inż. Dariusz Krzysztof Bryk
25.  mgr inż. Dariusz Brzóska
26.  mgr inż. Arkadiusz Czuła
27.  mgr inż. Katarzyna Garstecka
28.  inż. Dariusz Zdzisław Glapiak
29.  mgr inż. Małgorzata Grzewka
30.  inż. Marcin Konopa
31.  mgr inż. Krzysztof Kortus
32.  mgr inż. Paweł Krystian Nowak
33.  inż. Maciej Łukasz Nowicki
34.  mgr inż. Michał Pogorzelec
35.  mgr inż. Żaneta Ewa Rataj
36.  inż. Sławomir Rybka
37.  mgr inż. Paweł Krzysztof Sekulak
38.  mgr inż. Adam Konrad Sieniawski
39.  mgr inż. Michał Bernard Sobczak
40.  mgr inż. Denis Jakub Sobański
41.  mgr inż. Artur Szłapka
42.  mgr inż. Wojciech Szymczak
43.  mgr inż. Jakub Krzysztof Toboła
44.  mgr inż. Henryk Józef Ukleja

 – do projektowania w zakresie ograniczonym:
45.  mgr inż. Karol Marcin Małecki

 – do kierowania robotami budowlanymi
    w zakresie ograniczonym:

46.  inż. Piotr Marek Olszowy

8.  Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, 
 instalacji i urządzeń elektrycznych 
 i elektroenergetycznych – 46 osób 
 – do projektowania bez ograniczeń:

  1.  mgr inż. Andrzej Grzegorz Baran
  2.  mgr inż. Dawid Frankowski

  3.  mgr inż. Tomasz Michał Korpik
  4.  mgr inż. Jacek Franciszek Lesień
  5.  mgr inż. Bartosz Jarosław Michalski
  6.  mgr inż. Marcin Jakub Nowak
  7.  mgr inż. Marcin Politowicz
  8.  mgr inż. Piotr Jarosław Sikorski
  9.  mgr inż. Paweł Skoracki
10.  mgr inż. Józef Stachowiak
11.  mgr inż. Szymon Szulc
12.  mgr inż. Rafał Mikołaj Szymczak
13.  mgr inż. Marek Jan Tomala
14.  mgr inż. Krzysztof Tuta

 – do projektowania i kierowania robotami
    budowlanymi bez ograniczeń:

15.  mgr inż. Andrzej Baraniak
16.  mgr inż. Mariusz Borycki
17.  mgr inż. Grzegorz Jakub Czwordon
18.  mgr inż. Jacek Galusik
19.  mgr inż. Marek Piotr Górczyński
20.  mgr inż. Andrzej Wiktor Jóźwiak
21.  mgr inż. Błażej Paweł Miler
22.  mgr inż. Adam Andrzej Miszczak
23.  mgr inż. Dominik Paweł Ptak
24.  mgr inż. Rafał Wojciech Zaparty

 – do kierowania robotami budowlanymi
    bez ograniczeń:

25.  mgr inż. Michał Antkowiak
26.  inż. Przemysław Bauza
27.  mgr inż. Piotr Gliniany
28.  mgr inż. Andrzej Kazimierz Gutkiewicz
29.  mgr inż. Damian Hryciuk
30.  mgr inż. Błażej Radzym Jagiellicz
31.  inż. Piotr Jaźwiec
32.  mgr inż. Przemysław Kostyk
33.  mgr inż. Krzysztof Matusz
34.  mgr inż. Michał Miedziński
35.  mgr inż. Jacek Stanisław Mioduszewski
36.  mgr inż. Adam Zenon Nowak
37.  mgr inż. Maciej Zbigniew Piwowarski
38.  mgr inż. Adrian Sękowski
39.  mgr inż. Kamil Tomczak
40.  mgr inż. Grzegorz Trafny
41.  mgr inż. Przemysław Trzmiel
42.  mgr inż. Tomasz Waszkiewicz
43.  mgr inż. Marcin Bartosz Wendland
44.  mgr inż. Sławomir Marcin Wyrwał
45.  mgr inż. Tomasz Zmyślony

 – do projektowania w zakresie ograniczonym:
46. inż. Piotr Kazimierz Grześkowiak

 RAZEM:  249 osób.
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Wydarzyło się 
w naszej Izbie

 8 maja
Posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg WOIIB w celu rozpatrzenia złożonych wnio-
sków.

 8 maja Odbyło się pierwsze  posiedzenie Prezydium Rady WOIIB w V kadencji.

14 maja

W siedzibie WOIIB w Poznaniu odbyło się seminarium geotechniczne – „Grunty orga-
niczne jako podłoże budowlane”. Organizatorami byli: WOIIB, Oddział Wielkopolski 
Polskiego Komitetu Geotechniki oraz Instytut Geologii Uniwersytetu im. Adama Mi-
ckiewicza w Poznaniu.

15 maja Posiedzenie Zespołu ds. Informacji Technicznej i Integracji WOIIB.

18 maja

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa przeprowadziła w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej pisem-
ny egzamin testowy na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2018 r. Łącznie do 
egzaminu przystąpiły 323 osoby. Egzamin z wynikiem pozytywnym zdało 280 osób.

18–19 maja Zespół Informacji Technicznej i Integracji zorganizował IV Majówkę  – „Popiel’18”.

23 maja – 6 czerwca
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna przeprowadziła egzaminy ustne na uprawnienia bu-
dowlane. Do egzaminu ustnego przystąpiło łącznie 336 osób. 

30 maja
Posiedzenie Składu Orzekającego WOIIB. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia no-
wych członków, zawieszenia w prawach członka na własną prośbę, skreślenia z listy 
członków na własną prośbę oraz skreślenie z listy członków z powodu zgonu.

09 czerwca Posiedzenie Zespołu ds. Procesów Budowlanych WOIIB.

11 czerwca
Posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg WOIIB w celu rozpatrzenia złożonych wnio-
sków.

12 czerwca Obradowało Prezydium Rady WOIIB.

13 czerwca

W siedzibie WOIIB w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14 odbyła się konferencja „Prze-
marzanie podłoża gruntowego i geotermiczne aspekty budownictwa energooszczęd-
nego”, którą zorganizowali: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 
Oddział Wielkopolski Polskiego Komitetu Geotechniki i Instytut Inżynierii Lądowej na 
Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska w Politechnice Poznańskiej.

15 czerwca 

Sekcja Rzeczoznawstwa przy Zespole ds. Procesów Budowlanych Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zorganizowała kolejne seminarium szkole-
niowe dla rzeczoznawców budowlanych, które odbyło się w siedzibie WOIIB w Pozna-
niu przy ul. Dworkowej 14.

19 czerwca
Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady WOIIB, podczas którego, między innymi, za-
twierdzono składy personalne komisji i zespołów problemowych działających w Izbie.

22 czerwca Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOIIB.



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 3/2018 (60)

14 www.woiib.org.pl

26 czerwca Posiedzenie Zespołu Prawno-Regulaminowego WOIIB.

26 czerwca Posiedzenie Zespołu ds. Ochrony i Doradztwa Zawodowego Członków WOIIB.

26 czerwca 
Posiedzenie Składu Orzekającego WOIIB. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia no-
wych członków, zawieszenia w prawach członka na własną prośbę, skreślenia z listy 
członków na własną prośbę oraz skreślenie z listy członków z powodu zgonu.

29 czerwca
Posiedzenie Składu Orzekającego WOIIB. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia no-
wych członków transgranicznych.

29–30 czerwca
W Warszawie odbył się XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa.  

 4 lipca Posiedzenie Zespołu ds. Informacji Technicznej i Integracji WOIIB.

 6 lipca

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych po sesji wiosennej 
2018 r. odbyło się w siedzibie Izby w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14. Decyzje wrę-
czali: Jerzy Stroński – przewodniczący Rady WOIIB i Wiesław Buczkowski – prze-
wodniczący OKK. Egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym zali-
czyło w sesji wiosennej 2018 r. – 249 osób.

19 lipca 
Posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg WOIIB w celu rozpatrzenia złożonych wnio-
sków.

31 lipca

Posiedzenie Składu Orzekającego WOIIB. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia no-
wych członków, zawieszenia w prawach członka na własną prośbę, skreślenia z listy 
członków na własną prośbę oraz skreślenie z listy członków z powodu zgonu.

Leon Bielski    Leszno 
Lech Bernard  Bogajewski  Poznań 
Roman Hordecki    Kościan 
Stefan  Kucz    Oborniki 
Renata Lisewska   Swarzędz 
Kazimierz Łuczak   Jarocin 

Z szeregów członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
odeszli Koleżanki i Koledzy:

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”
ks. Jan Twardowski

ŚP
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W dniach 29 i 30 czerwca br. w Warszawie od-
był się XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-
-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budow-

nictwa.
Otwierając Zjazd, prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej R. 

Dobrucki podkreślił, że inżynierowie budownictwa zawsze 
chcieli mieć swój samorząd zawodowy, silną organizację, 
która będzie reprezentować i bronić interesów środowiska. 
W ciągu minionych lat taką organizację udało się zbudować 
i należy o nią dbać, nie prowadzić do federalizacji samorzą-
du zawodowego. W ramach wzajemnej pomocy i samorzą-
dowej odpowiedzialności okręgowe izby powinny się wza-
jemnie wspierać. Zwrócił uwagę na konieczność sumiennego 
i zgodnego z zasadami Kodeksu etyki zawodowej wykony-
wania zawodu, a także podnoszenie kwalifikacji.

W swoim wystąpieniu wymienił najważniejsze dokonania 
oraz główne kierunki działalności i wskazał na strategiczne 
kierunki działań na najbliższe lata. W związku z zakończe-
niem pełnienia funkcji prezesa podziękował wszystkim, któ-
rzy w trakcie obu kadencji współpracowali z nim, pomagali 
i wspierali go. 

Prezes podziękował przewodniczącym OIIB, którzy 
przez dwie kolejne kadencje pełnili swoją funkcję i wręczył 
im pamiątkowe dyplomy. Po tej uroczystości nastąpiły wy-
stąpienia zaproszonych gości, wśród których byli między 
innymi: Artur Soboń – podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Inwestycji, Norbert Książek – Główny Inspektor Nadzoru 
Budowlanego oraz przedstawiciele władz Izby Architektów 
RP i innych zaprzyjaźnionych samorządów zawodowych, 
stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz organizacji zwią-
zanych z budownictwem.

Następnie odbyła się uroczystość wręczenia Medali Hono-
rowych PIIB. Najwyższym wyróżnieniem naszego samorządu 
uhonorowano ustępującego prezesa Andrzeja R. Dobruckiego, 
a także kolegów Stefana Czarnieckiego, Ryszarda Dobrowol-
skiego, Leonarda Szczygielskiego i Tadeusza Wnuka. 

W kolejnej części Zjazdu delegaci wysłuchali sprawozdań 
i udzielili absolutorium Krajowej Radzie PIIB oraz organom 
krajowym za rok 2017.

Tegoroczny Zjazd był sprawozdawczo-wyborczym. 
Pierwszego dnia obrad dokonano wyborów prezesa i kierują-
cych organami krajowymi. 

XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

Warszawa 29-30 czerwca 2018 r.

Prezes PIIB Andrzej Roch Dobrucki otwiera obrady XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego (Fot. PIIB)
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Prezesem Krajowej Rady PIIB w V kadencji został prof. 
Zbigniew Kledyński. Jego kontrkandydatem był kol. Mie-
czysław Grodzki (przewodniczący OR Mazowieckiej IIB  
w III i IV kadencji).

Kierującymi organami krajowymi wybrano następujące 
osoby:

– kol. Urszulę Kallik (Śląska OIIB) na przewodniczącą 
Krajowej Komisji Rewizyjnej,

– kol. Krzysztofa Latoszka (Mazowiecka OIIB) na prze-
wodniczącego Krajowej Komisji Kwalifika-
cyjnej,

– kol. Mariana Zdunka (Warmińsko- 
Mazurska OIIB) na przewodniczącego Kra-
jowego Sądu Dyscyplinarnego,

– kol. Agnieszkę Jońcę (Łódzka OIIB) na 
Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej – koordynatora.

Na początku drugiego dnia Zjazdu wrę-
czono prezesowi Andrzejowi R. Dobruckie- 
mu Złotą Odznakę Stowarzyszenia Tech-
ników Polskich w Wielkiej Brytanii w po-
dziękowaniu za długoletnią współpracę. 
Ustępującemu Prezesowi Zjazd nadał tytuł 
Honorowego Prezesa PIIB. 

Następnie dokonano wyboru członków 
Krajowej Rady oraz pozostałych organów 
krajowych PIIB. Pośród wybranych znaleź-
li się także przedstawiciele Wielkopolskiej 
OIIB. Członkami Krajowej Rady PIIB zo-
stali: kol. Danuta Gawęcka (na pierwszym posiedzeniu KR   
11 lipca została ponownie wybrana do Prezydium KR na 
stanowisko Sekretarza), Jerzy Stroński i Zenon Wośkowiak.  
Do Krajowej Komisji Rewizyjnej został wybrany kol.  
Jerzy Witczak, do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej kol.  
Andrzej Barczyński, do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego kol.  
Krystyna Chocianowicz. Dodatkowe emocje podczas tego-
rocznych wyborów wywołało zastosowanie nowego sposobu 
głosowań. Były one oczywiście tajne, ale w tym roku odby-
wały się przy pomocy tabletów znajdujących się w kabinach 

do głosowania. Umożliwiało to z jednej strony większą dys-
krecję, a z drugiej stanowiło spore ułatwienie, szczególnie 
w przypadku konieczności obsadzenia liczniejszych organów 
i wyboru spośród większej ilości kandydatów (np. do Krajo-
wej Rady).

Delegaci przyjęli Stanowisko Zjazdu, w którym wyrazili 
stanowczy sprzeciw w sprawie dezintegracji zawodów ar-
chitekta i inżyniera budownictwa w związku z trwającymi 
pracami nad projektami ustaw o architektach i inżynierach 
budownictwa.

Kolejnymi punktami porządku obrad było przyjęcie pro-
gramu działania PIIB w kadencji 2018–2022, budżetu na 
rok 2019 oraz uchwały w sprawie podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych inżynierów budownictwa wraz ze stosownym 
regulaminem. 

Następną część Zjazdu poświęcono prezentacji i uchwa-
leniu wniosków zgłoszonych podczas okręgowych zjazdów 
oraz przez delegatów na Krajowy Zjazd. Po dyskusji Zjazd 
przyjął uchwałę dotyczącą wniosków. W ten sposób wyczer-
pano program Zjazdu.  

W tegorocznym Zjeździe uczestniczyło prawie dwustu 
delegatów ze wszystkich 16 okręgowych izb. Delegatami na 
Krajowe Zjazdy PIIB reprezentującymi Wielkopolską OIIB 
są: Walenty Adamczewski, Andrzej Barczyński, Zbigniew 
Bigoszewski, Krystyna Chocianowicz, Włodzimierz Draber, 

Prof. Zbigniew Kledyński – Prezes Krajowej Rady PIIB
w V kadencji (Fot. PIIB).

Danuta Gawęcka, Łukasz Gorgolewski, Klemens Janiak, 
Anita Karcz, Mirosław Karolak, Anna Kołłątaj, Mirosława 
Ogorzelec, Daniel Pawlicki, Edmund Przybyłowicz, Jerzy 
Stroński, Jerzy Witczak i Zenon Wośkowiak. Przedstawicie-
le naszej Izby także na tym Zjeździe pełnili odpowiedzialne 
funkcje zjazdowe. Kol. Zenon Wośkowiak został przewod-
niczącym Komisji Wyborczej, kol. Mirosław Karolak człon-
kiem Komisji Skrutacyjnej, a kol. Anna Kołłątaj członkiem 
Komisji Uchwał i Wniosków.  

Przygotował: Łukasz Gorgolewski

Wspólne zdjęcie delegatów z WOIIB z prezesami PIIB (Fot. PIIB)
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Obie konferencje odbywały się pod patronatem me-
dialnym Wiadomości Elektrotechnicznych, SPEKTRUM 
– Biuletynu Organizacyjnego i Naukowo-Technicznego 
SEP oraz INPE – Miesięcznika Stowarzyszenia Elektryków  
Polskich. 

 
TECHNIKA ŚWIETLNA 2018
24 kwietnia 2018 r. w pawilonie 7 (sale G i H) Międzynaro-

dowych Targów Poznańskich odbyła się IX Konferencja Na-
ukowo-Techniczna z cyklu „Bezpieczeństwo i energooszczęd-
ność w oświetleniu” nt. TECHNIKA ŚWIETLNA 2018 
pod patronatem Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP 
oraz Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego POL-
-Lighting. Głównym organizatorem konferencji był Oddział 
Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich, natomiast 
współorganizatorami konferencji był Wydział Elektryczny 
Politechniki Poznańskiej, Wielkopolska Okręgowa Izba Inży-
nierów Budownictwa i Międzynarodowe Targi Poznańskie. 

Radzie Programowej IX Konferencji przewodniczył dr hab. 
inż. Krzysztof Wandachowicz z Politechniki Poznańskiej.  
Ponadto w skład Rady Programowej weszli: sekretarz na-
ukowy – dr inż. Małgorzata Górczewska z Politechniki Po-
znańskiej, prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan z Politechniki 
Warszawskiej, dr hab. inż. Piotr Pracki – przewodniczący 
Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, dr inż. Dariusz  
Czyżewski z Politechniki Warszawskiej. Pracami Komitetu 
Organizacyjnego IX Konferencji kierował wiceprezes ZG SEP 
 – mgr inż. Stefan Granatowicz, a sekretarzem organizacyj-
nym była mgr inż. Renata Kurka – sekretarz Zarządu OP SEP. 

Obrady konferencji otworzył wiceprezes Zarządu Głów-
nego, a jednocześnie członek Prezydium Zarządu Oddziału 
Poznańskiego SEP – Stefan Granatowicz, witając serdecznie 
przybyłych uczestników. Następnie krótkie wprowadzenie 
w tematykę konferencji przedstawił przewodniczący PKOś 
SEP dr hab. inż. Piotr Pracki.

W pierwszej sesji referatowej, której przewodniczył prof. 
dr hab. inż. Wojciech Żagan, zaprezentowano następujące 
referaty tematyczne:

  Wojciech Żagan (Poli-
technika Warszawska) – 
Oświetlenie warstwo-
we – trzecia metoda 
iluminacji? 

  Marek Łasiński, Rado-
sław Węklar (Philips 
Lighting Poland S.A.) 
– Nowoczesne oświet-
lenie obiektów biuro-
wych i handlowych. 

  Michał Dziedzicki (Po-
litechnika Warszawska) 
– Wymagania i przy-
kłady oświetlenia po-
mieszczeń z ekranami 
komputerowymi. 

  Rafa ł  Manowiecki 
(KRULEN Sp. z o.o.) – Studium przypadku – oświet-
lenie łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków  
Krzemionki – efektywność systemu oświetleniowego 
i specjalne rozwiązanie konstrukcyjne. 

  Prezentacja firmy KRULEN Sp. z o.o. 
Po przerwie, w drugiej sesji referatowej, której przewod-

niczył dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz, zaprezentowa-
no następujące referaty:
  Mariusz Ejsmond (LUG Light Faktory Sp. z o.o.) – No-

woczesne technologie oświetleniowe w służbie miesz-
kańców miast. 

  Krzysztof Wandachowicz (Politechnika Poznańska) – 
Pomiary parametrów oświetlenia drogowego – teoria 
i praktyka. 

  Dariusz Czyżewski (Politechnika Warszawska) – Wpływ 
zabrudzenia opraw na warunki oświetleniowe na dro-
dze – studium przypadku. 

 Małgorzata  Górczewska  (Politechnika  Poznańska)  – 
Oświetleniowe aspekty poprawy bezpieczeństwa na 
przejściach dla pieszych. 

Konferencje naukowo-techniczne
Poznańskiego Oddziału SEP

podczas targów EXPOPOWER 2018
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Poznaniu była współorganizatorem dwóch konferencji 

naukowo-technicznych podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2018 w Poznaniu:
 24 kwietnia 2018 r. TECHNIKA ŚWIETLNA 2018;
 25 kwietnia 2018 r. STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 2018.

Otwarcie konferencji
przez Stefana Granatowicza – 

wiceprezesa Zarządu Głównego SEP
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  Sandra Wegner, Maciej Nowacki (TM TECH-
NOLOGIE Sp. z o.o.) – Wymagania dotyczące 
oświetlenia awaryjnego. 

 Mikołaj Przybyła (GL OPTIC Polska) – Nowe 
miary jakości oświetlenia – technologia 
i sposoby pomiaru. 
Prezentowane podczas konferencji referaty 

zostały wydane drukiem w postaci oddzielnego 
wydawnictwa opatrzonego numerem ISBN 978-
83-950902-0-2. 

W konferencji uczestniczyło około 160 osób 
z terenu całego kraju. Na zakończenie konferen-
cji wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne za-
świadczenie OP SEP i WOIIB o udziale w szko-
leniu. 

STACJE ELEKTROENERGETYCZNE
2018 
25 kwietnia 2018 r. w pawilonie 7 (sale G i H) Między-

narodowych Targów Poznańskich odbyła się XVI Konfe-
rencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Instalacje elektrycz-
ne niskiego, średniego i wysokiego napięcia” nt. STACJE 
ELEKTROENERGETYCZNE 2018. Głównym organi-
zatorem konferencji był Oddział Poznański Stowarzysze-
nia Elektryków Polskich, natomiast współorganizatorami 
konferencji były: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. 

Komitetowi Organizacyjno-Programowemu XVI Kon-
ferencji przewodniczyła prezes OP SEP – prof. dr hab. inż. 
Aleksandra Rakowska, a sekretarzem był dr inż. Ryszard 
Niewiedział – wiceprezes OP SEP i przewodniczący Sek-
cji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych OP SEP. Ponadto 
w skład komitetu weszli: mgr inż. Kazimierz Pawlicki – wi-
ceprezes OP SEP, mgr inż. Renata Kurka – sekretarz OP 
SEP, mgr Marcin Gorynia – dyrektor MTP oraz członkowie 
Zarządu Oddziału Poznańskiego SEP. 

Obrady konferencji otworzyła prezes Oddziału Poznań-
skiego SEP – prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska, wi-
tając serdecznie przybyłych uczestników. Następnie dr inż. 
Ryszard Niewiedział – sekretarz Komitetu Programowo- 
Organizacyjnego XVI Konferencji – przedstawił krótki refe-
rat omawiający historię konferencji z cyklu „Instalacje elek-
tryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia” podczas 
Targów EXPOPOWER.

W pierwszej sesji plenarnej, którą poprowadziła prezes 
OP SEP – prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska, zaprezen-
towano trzy referaty, a mianowicie:
  Waldemar Dołęga (Politechnika Wrocławska) – Nowo-

czesne rozwiązania stacji najwyższych napięć. 
  Józef Lorenc, Bartosz Olejnik, Aleksandra Schött (Poli-

technika Poznańska) – Reklozer ziemnozwarciowy dla 
sieci SN. 

  Jakub Papiernik (ABB Sp. z o.o.) – Cyfryzacja stacji 
elektroenergetycznych. 

Po przerwie kawowej prowadzenie obrad przejął dr inż. 
Ryszard Niewiedział – wiceprezes OP SEP ds. naukowo-
-technicznych i zgodnie z programem przedstawiono dalsze 
referaty oraz odbył się panel dyskusyjny:
  Andrzej Jądrzyk (Elektrometal  Energetyka S.A.) – Elektro-

metal Energetyka S.A. – kompleksowy dostawca usług 
dla elektroenergetyki. 

  Łukasz Fryska (FINDER Polska  Sp. z o.o.) – Profesjonal-
ne rozwiązania automatyki przekaźnikowej dla prze-
mysłu i obiektów kubaturowych. 

  Dariusz Antosiuk (ABB Sp. z o.o.) – ABB Ability EDCS 
– innowacyjny system monitoringu przepływu energii 
w rozdzielnicach niskiego napięcia. 
Po zakończeniu prezentacji poszczególnych referatów za-

dawane były tylko krótkie pytania do autorów referatów. Na-
tomiast bardziej ożywiona dyskusja między autorami refera-
tów a grupkami zainteresowanych uczestników konferencji 
odbyła się podczas panelu dyskusyjnego.

Prezentacja referatu przez Waldemara Dołęgę 
z Politechniki Wrocławskiej

Stoisko wystawowe poznańskiego oddziału SEP
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Oficjalnego zamknięcia XVI Konferencji z cyklu „Insta-
lacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia” 
dokonał Wiceprezes Oddziału Poznańskiego SEP – Ryszard 
Niewiedział, dziękując autorom referatów, dyskutantom  
i uczestnikom za sprawny przebieg spotkania. Jednocześnie 
zaprosił obecnych na tradycyjne listopadowe sympozjum 
z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenerge-
tyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”.   

Referaty prezentowane podczas konferencji zosta-
ły wydane drukiem w postaci oddzielnego wydawnictwa 
opatrzonego numerem ISBN 978-83-950902-1-9. W konfe-
rencji uczestniczyło ponad 110 osób z terenu całego kraju. Na 
zakończenie konferencji wszyscy uczestnicy otrzymali sto-
sowne zaświadczenie OP SEP i WOIIB o udziale w szkoleniu. 

W dniach od 22 do 25 maja 2018  roku 29 człon-
ków WOIIB wzięło udział w wycieczce technicz-
nej do  dwóch nietypowych obiektów: tj. spalarni 

odpadów w Wiedniu oraz elektrowni jądrowej w Temelinie 
(Czechy). Mimo wczesnej pory wyjazdu wszyscy uczestnicy 
byli punktualnie na zbiórce przed siedzibą WOIIB. Wystarto-
waliśmy z małym opóźnieniem. Po drodze w kierunku Moraw 
dosiedli się koledzy: dwóch w Lesznie i dwóch we Wrocławiu. 
I już w komplecie jechaliśmy w stronę czeskiej granicy. Pierw-
szy przystanek w Mikulowie, gdzie zwiedziliśmy wytwór-
nię win prowadzoną przez firmę rodzinną. Degustowaliśmy 
wszystkie rodzaje win produkowanych w tej winiarni. 

Następnego dnia zwiedziliśmy dolinę Wachau i z uwagi na 
rozwiniętą uprawę winogron tu także odwiedziliśmy większą 
winiarnię, połączoną z degustacją produkowanych win. Na-
stępnie ruszyliśmy w stronę Wiednia.  Po przyjeździe udaliśmy 
się na wzgórze Kahlenberg, z którego jest wspaniała panorama 
Wiednia. Na wzgórzu stoi kościół, w którym modlił się przed bi-
twą król Jan III Sobieski, a papież Jan Paweł II odprawiał mszę 
w trzechsetną rocznicę bitwy. Na frontonie kościoła, który sta-
nowi enklawę  polskości (teren pod kościołem jest własnością 
państwa polskiego, co zapisano notarialnie), znajdują się meda-
liony sławnych Polaków: Jana III Sobieskiego, marszałka Józefa 
Piłsudskiego i Jana Pawła II.

Po zwiedzeniu wzgórza pojechaliśmy do Wiednia, aby zoba-
czyć efekty twórczości Friedensreicha Hundertwassera, artysty 
malarza, grafika, rzeźbiarza, performera, znanego z realizacji bu-
dowlanych, w których jest łamana zasada regularności, symetrii  

Wyjazd techniczny 
do Wiednia i Temelina 

STOISKO INFORMACYJNO-WYSTAWOWE
Tradycyjnie Oddział Poznański SEP, przy współpracy 

z Zarządem Głównym SEP, zorganizował w dniach 23–26 
kwietnia 2018 r. podczas Międzynarodowych Targów Energe-
tyki EXPOPOWER 2018 stoisko wystawowe w pawilonie 6.  
Na stoisku czynny był punkt konsultacyjny obsługiwany 
przez przedstawicieli Ośrodka Rzeczoznawstwa OP SEP 
i wykładowców Ośrodka Szkoleniowego OP SEP, natomiast 
przedstawiciele Centralnego Ośrodka Szkolenia i Wydaw-
nictw SEP prezentowali wydawnictwa Ośrodka. Ponadto na 
terenie stoiska swoje wyroby oraz materiały informacyjne 
prezentowały następujące firmy: FINDER Polska – Poznań, 
ORW-ELS – Nowa Sarzyna, WAVIN Polska – Buk.

Ryszard Niewiedział
Wiceprezes Oddziału Poznańskiego SEP

Wzgórze Kahlenberg – polski kościół pw. św. Józefa 



Front letniego pałacu cesarskiego w Schönbrunn 

oraz prostych linii i kątów. Po tej atrakcji artystycznej zwiedziliśmy 
z przewodnikiem Stare Miasto Wiednia. Wyczerpani wędrówką, udaliśmy 
się na regionalną obiadokolację na wzgórzu Grinzing.

 Następnego dnia, pojechaliśmy zwiedzać pałac Schönbrunn – letnią 
rezydencję cesarską. Dawna letnia rezydencja Habsburgów zachwyca 
pomieszczeniami paradnymi i imponującymi projektami ogrodowymi.  
Tu mieszkali: cesarz Franciszek i Maria Teresa. Pałac Schönbrunn to je-
den z najpiękniejszych barokowych obiektów w Europie. Jest w posiada-
niu rodu Habsburgów od roku 1569. W roku 1642 żona cesarza Ferdynan- 

da II, Eleonora Gonzaga, zleciła budowę letniej rezydencji na tym terenie i po raz pierwszy użyła określenia „Schönbrunn”. 
Zrealizowany w roku 1696 zespół pałacowo-ogrodowy, po oblężeniu Wiednia przez armię Turków osmańskich, został rady-
kalnie przebudowany po roku 1743 przez Marię Teresę. 

Budynek mieszkalny zaprojektowany przez 
Hundertwassera
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Katedra pw. św. Szczepana w Wiedniu 
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Cesarz Franciszek Józef urodził się w pałacu Schön-
brunn w roku 1830. Monarcha spędził w nim ostatnie lata 
życia. W pałacu Schönbrunn znajduje się łącznie 1441 po-
mieszczeń: 45 można zwiedzać. Wnętrza są wykończone 
w stylu rokoko. W Sali Lustrzanej w pałacu Schönbrunn 
koncertował sześcioletni Mozart. W Chińskim Gabinecie 
Owalnym odbywały się sekretne konferencje Marii Teresy 
z kanclerzem, księciem Kaunitzem. W pokoju Vieux-Laque  
konferował Napoleon. Natomiast w Błękitnym Salonie 
Chińskim cesarz Karol I w roku 1918 podpisał zrzecze-
nie się udziału w rządach (koniec monarchii). Wyłożony 
boazerią z drewna różanego i ozdobiony cennymi minia-
turami z Indii i Persji Pokój Milionowy zaliczany jest do 
najpiękniejszych na świecie pomieszczeń w stylu rokoko. 
W Wielkiej Galerii odby-
wały się obrady Kongresu 
Wiedeńskiego 1814/15. 
Park przy pałacu zdobiony 
jest fontannami, rzeźba-
mi, pomnikami, drzewami 
i kwiatami oraz imponują-
cą Gloriettą. 

Dziś pałac, ze wzglę-
du na historyczne zna-
czenie, wyjątkowy park 
oraz imponującą aranża-
cję przestrzeni, należy do 
Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego UNESCO.

Z pałacu docieramy 
do jednego z najważniej-
szych w naszym wyjeździe 
obiektów, czyli spalarni 
odpadów  Spittelau – eko-
logicznej elektrociepłowni. 
Codziennie 220 samocho-

Uczestnicy wyjazdu przed elektrownią atomową w Temelinie 

Spalarnia odpadów w Wiedniu 

dów dowozi do  spalarni  odpady z terenu Wiednia i okolic. 
Spalanych jest rocznie 220 tysięcy ton odpadów, z których 
jest pozyskiwane  ciepło, energia elektryczna i chłodnictwo 
na potrzeby miejskie. Powstały po spaleniu żużel jest wyko-
rzystywany do produkcji betonu stosowanego w podbudowie 
pod utwardzanie terenów. Na terenie spalarni są widoczne 
liczne pamiątki oraz elementy architektoniczne opracowa-
ne przez Hundertwassera, jako jednego z architektów tego 
obiektu. 

Po zwiedzeniu spalarni udajemy się w stronę Czech, aby 
następnego dnia zwiedzić elektrownię atomową w Teme-
linie. Elektrownia jest usytuowana w pobliżu rzeki Weł-
tawa na 120 ha i składa się z dwóch bloków jądrowych 
o wydajności 1000 MW każdy. Wszystkie elementy, wraz 
z blokiem, zostały wyprodukowane w czeskich zakładach. 
Obecnie jest planowana dalsza rozbudowa o jeden reaktor. 
Z każdym reaktorem są związane dwa kominy chłodnicze 
o wysokości 155 m i średnicy 131 m. Elektrownia pracuje 
na trzy zmiany. Na okres naprawy i przeglądu produkcja 
jest wstrzymana na dwa miesiące. Co roku ¼ paliwa jest 
wymieniana. Zużyte paliwo przez 70 lat przebywa na tere-
nie elektrowni. Po tym czasie 4% zgromadzonego paliwa 
jest ponownie wykorzystywane. Czechy w 49% pokrywają 
zapotrzebowanie na  energię elektryczną z elektrowni ato-
mowych.

Po zwiedzeniu elektrowni udajemy się w drogę powrotną 
do kraju. Podczas dyskusji w autokarze wszyscy stwierdzili, 
że istnieje potrzeba organizowania takich wycieczek tech-
nicznych, gdyż oprócz wiedzy technicznej, następuje inte-
gracja środowiska inżynieryjnego.  

Relacja i zdjęcia:
Marian Walczak
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2 sierpnia 2018 roku odbyło się w Ostrowie Wielkopol-
skim szkolenie „Zastosowanie piany poliuretanowej 
w budownictwie przez firmę BIGpur” oraz prezenta-

cja produktów firmy LITEX. Szkolenie zorganizowało Koło 
nr 3 Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budowni-
ctwa w Ostrowie Wielkopolskim, przy współudziale delegatu-
ry Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
w Kaliszu. Szczególnie zaangażowanym w organizację był 
przewodniczący Koła nr 3 kol. mgr inż. Łukasz Garczarek. 
Zainteresowanie szkoleniem wykazało 73 uczestników: za-
równo budowlańców, jak i potencjalnych inwestorów. 

Plan szkolenia:
  rodzaje systemów natryskowych – system otwartokomór-

kowy i system zamkniętokomórkowy, zakresy i warunki 
stosowania;

  jak powstaje pianka PUR;
  magazynowanie i przechowywanie komponentów;
  przygotowanie podłoża pod oba systemy natrysku;
  przygotowanie komponentów;
  bezpieczeństwo i higiena pracy;
  wilgotność powietrza  i wilgoć w podłożu;
  właściwy dobór materiału do odpowiedniej przegrody;
  palność i reakcja na ogień piany.

Wszystkie wyżej wymienione tematy były szeroko omó-
wione przez przedstawicieli producenta i wykonawcy piany 
oraz przedstawiciela Straży Pożarnej.

Omówiono sposoby wykonywania różnego rodzaju docie-
pleń budynków z nanoszeniem piany na różne podłoża. Przed-
stawiciel banku omówił sposoby uzyskiwania dotacji i kre-
dytów na te roboty. W rozmowach kuluarowych wykonawca 

Szkolenie w Ostrowie Wielkopolskim
informował zainteresowanych inwestorów 
i projektantów, a także wykonawców robót 
budowlanych o cenach wykonywania po-
szczególnych robót na poszczególnych bu-
dynkach i podłożach.

Po części teoretycznej nastąpiła część 
praktyczna, czyli pokaz wykonywania na-
trysku na podłożu drewnianym.

W podsumowaniu obu części odbyła się 
ożywiona dyskusja panelowa, podczas któ-
rej uczestnicy szkolenia zadawali bardzo 
szczegółowe pytania.

Na zakończenie odbyło się spotkanie 
koleżeńskie. Wszyscy uczestnicy szkolenia 
opuszczali namiot zadowoleni z uzyska-
nych informacji oraz obserwowanego po-
kazu i życzyli, aby takie szkolenia organi-
zować częściej. 

Dziękujemy firmom BIGpur i LITEX za 
pełne przekazanie danych technicznych piany poliuretano-
wej oraz za sponsorowanie całego szkolenia.              

            Marian Walczak



Gotyk
Styl gotycki narodził się we Francji 

w połowie XII w., skąd rozpowszech-
nił się na kraje środkowej i północno-
-zachodniej Europy. Nazwa stylu po-
jawiła się we Włoszech. Nawiązuje do 
Gotów, którzy w V w. opanowali Italię, 
prezentując inną „barbarzyńską” kul-
turę m.in. w dziedzinie architektury, 
diametralnie odmienną od klasycznych 
form rzymskich. Wyprawy krzyżowe 
nie przyniosły zwycięstwa, pozwoliły 
jednak na poznanie kultury Wscho-
du, m.in. wysokiego poziomu techniki 
budowlanej i nowych form architekto-
nicznych.

Jednym z wyróżników gotyku są 
łuki ostre, złożone z dwóch odcinków 
koła, krzyżujących się w zworniku. 
W zależności od położenia punktu 
przecięcia kół otrzymywano łuki mniej 
lub bardziej strome. W okresie wczes-
nego gotyku łuki były mniej ostre, 

w miarę rozwoju stawały się coraz bar-
dziej strome. U schyłku epoki gotyku 
pojawiły się inne formy łuków: ośli 
grzbiet, kotarowy, w Anglii Tudorów  
(ryc. 1).

Kształtowanie łuków gotyckich wy-
magało odpowiedniej wiedzy technicz-
nej oraz stosowania materiałów o od-
powiednich parametrach technicznych. 
Przy wykonywaniu sklepień stosowano 
rozwiązania o bardzo zróżnicowanym 
układzie żeber, od najprostszych krzyżo-
wych, po coraz bardziej skomplikowane 
gwiaździste, siatkowe (ryc. 2) i fantazyj-
ne kryształowe (bezżebrowe) (ryc. 3).

GOTYK –  czasy wielkiego budowania
Z  DZIEJÓW  BUDOWNICTWA  W  WIELKOPOLSCE  (3)

Z historii 
Zjednoczenie ziem Królestwa Polskiego, zapoczątkowane w 1295 r. korona-

cją Przemysła II w Gnieźnie na króla Polski i zakończone przez Kazimierza 
Wielkiego w połowie XIV w., a także coraz większe wpływy elementów kultu-
rowych z Europy Zachodniej sprawiły, że Polska w wiekach XIV i XV stała 
się obszarem wielkiego budowania. Istnieje powiedzenie, że Kazimierz Wielki 
zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Jest w tym wiele prawdy.

W budownictwie pojawili się nowi inwestorzy: od XIII w. zaczęły 
powstawać miasta, w których wznoszono mury obronne, budynki użyteczności 
publicznej: ratusze, arsenały, sukiennice i z biegiem lat murowane domy 
mieszczańskie. Kazimierz Wielki dla zabezpieczenia granic Królestwa wniósł 
na jego rubieżach około 50 zamków, w tym 5 w Wielkopolsce. Powstałe w Eu-
ropie Zachodniej zakony budowały w Polsce swoje klasztory.

W budownictwie nastąpiła na ziemiach polskich wielka rewolucja 
materiałowa: na szeroką skalę zaczęto stosować do wznoszenia budowli 
cegły ceramiczne, a do krycia dachów dachówki ceramiczne. W większości 
monumentalnych budynków pomieszczenia kryto sklepieniami żebrowymi 
o różnych kształtach. W nowo lokowanych miastach na prawie magde-
burskim i polskim w statutach określano zasady kształtowania przestrzeni 
miejskiej i wznoszenia budynków – było to zaczątkiem prawa budowlanego.

Ryc. 1. Łuki gotyckie: a – wczesny; b – późny;  
c – Tudorów; d – ośli grzbiet; e – kotarowy  
(rys. Hanna Łęcka)

Ryc. 2. Kościół kolegiacki w Szamotułach. Róż-
ne rozwiązania  gotyckich  sklepień  żebrowych  
(HŁ)

Ryc. 3. Kościół w Koninie Gosławicach. Skle-
pienie palmowe (fot. Zbigniew Szmidt)
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Najbardziej okazałymi budowlami 
gotyckimi w Europie są kościoły ba-
zylikowe – katedry i świątynie klasz-
torne. Budowniczowie tej epoki dążyli 
do tworzenia coraz to potężniejszych 
i smuklejszych świątyń. Wysokie ścia-
ny przy jednocześnie dużych, szero-
kich oknach wymagały wzmocnienia 
dla przeniesienia poziomych sił rozpo-
rowych od sklepień.  Dla ich wzmoc-
nienia stosowano szkarpy – przypory, 
a w układzie bazylikowym (przy niż-
szych nawach bocznych kościoła) łuki 
przyporowe przenoszące na przypory 
przy zewnętrznych ścianach bocznych 
siły poziome od sklepień nad szerszy-
mi i wyższymi nawami środkowymi 
(ryc. 4).

cikowie. W  XIV i XV w. w okaza-
łych formach gotyckich pobudowa-
no katedry w Gnieźnie i w Poznaniu. 
Łącznie od XIII w. do początków 
XV w. powstało w Wielkopolsce ponad  
120 kościołów. 

Od połowy XII w. główne ośrod-
ki osadnicze w Wielkopolsce otrzy-
mały prawa miejskie, m.in. Gniezno  
(1238 r.!), Poznań (1253 r.), Kalisz 
(1257 r.). Do końca XV w. prawa 
miejskie otrzymało ok. 50 miejscowo-
ści w Wielkopolsce. Założenie miasta 
wiązało się z budową infrastruktury 
miejskiej: murów obronnych, ratusza, 
sukiennic i domów mieszkalnych. Nie  
wszystkie budynki początkowo były 
murowane, w miarę upływu czasu 
drewniana zabudowa była zastępowa-
na murowaną. Fragmenty gotyckiego 
ratusza zachowały się w Poznaniu, 
a relikty murów obronnych – w Gnieź-
nie, Kaliszu (ryc. 7), w Poznaniu i  we 
Wschowie.

Ryc. 4. Schemat przekroju trójnawowego goty-
ckiego kościoła bazylikowego, z łukami przypo-
rowymi: 1 – pokrycie dachowe, 2 – sklepienie 
żebrowe nawy głównej, 3 – zwornik sklepienia, 
4 – łuk przyporowy przenoszący siły poziome 
sklepienia nad nawą główną na przypory nawy 
bocznej, 5 – łuk nad oknem, 6 – okno, 7 – przy-
pora (szkarpa), 8 – filar międzynawowy 
(HŁ)

Najbardziej okazałe budowle go-
tyckie stanowią imponujące katedry 
w Europie Zachodniej, m.in. Notre 
Dame w Paryżu, Amiens, Kolonii, 
Canterbury; w Polsce: kościół NMP 
w Gdańsku, katedra w Pelplinie, Za-
mek Krzyżacki w Malborku.

Gotyk w Wielkopolsce
Pierwsze budowle gotyckie powsta-

ły w Wielkopolsce w połowie XIII w. 
i należały do najwcześniejszych w ca-
łym kraju. Były to: prezbiterium kate-

dry w Poznaniu, kościół dominikanów 
(ryc. 5) w osadzie św.  Gotarda  w  Po-
znaniu (powstały jeszcze przed loka-

Ryc. 5. Wczesnogotycki portal kościoła domini-
kanów w Poznaniu
(ZS)

cją miasta w 1253 r.) i franciszkanów 
w Kaliszu. Znaczącymi inwestorami 
budowli wczesnogotyckich były za-
kony. W miastach, m.in. w Gnieźnie, 
Kaliszu, Poznaniu klasztory i kościoły 
pobudowali dominikanie i francisz-
kanie (konwentualni, zwani czarnymi 
od czarnych habitów). Były to zakony 
kaznodziejskie, lokujące swoje siedzi-
by w miastach, utrzymujące się m.in. 
z jałmużny. Poza miastami budowali 
klasztory cystersi m.in. w Lądzie (ryc. 
6) i na rubieży Wielkopolski – w Goś-

Ryc. 6. Krużganki klasztorne z XIV w. w Lądzie  
(ZS)

Ryc. 7. Fragment murów obronnych Kalisza  
z XIV w. z basztą Dorotką
(ZS)

W tym też okresie powstawały 
również budowle militarne – zamki. 
W Poznaniu w 2. połowie XIII w. zbu-
dowany został zamek książęcy, który 
w końcu tegoż wieku został siedzi-
bą króla Przemysła II. „Inwestycjami 
centralnymi” były zamki wznoszone 
za sprawą Kazimierza Wielkiego na 
rubieżach Wielkopolski w: Kaliszu, 
Kole (ryc. 8), Kruszwicy, Międzyrze-
czu, Ostrzeszowie, Pyzdrach. Później 
gotyckie zamki stawiali arcybiskupi 
gnieźnieńscy w  Uniejowie, biskupi 
poznańscy – w Gosławicach  (dzisiej-
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szej dzielnicy Konina) i szlachta, m.in.  
w Gołańczy, Kórniku, Szamotułach. 
Zamków gotyckich powstało w Wiel-
kopolsce ok. 20. 

Budowle gotyckie wznoszone 
w Wielkopolsce były znacznie skrom-

niejsze od tych powstających w Eu-
ropie Zachodniej. Jedynie katedra 
gnieźnieńska, nosząc tytuł bazyliki pry-
masowskiej, przebudowana w duchu 
gotyku w 2. połowie XIV w., z nawą 
główną wysokości 22  m (ryc. 9),  

wyróżnia się w skali kraju 
monumentalnością i boga-
ctwem form architektonicz-
nych. Katedra poznańska, 
po rekonstrukcji sklepień  
zniszczonych w 1945 r., 
ma nawę główną o wyso-
kości 24 m.

Materiał 
i budowniczowie
Od XIII w. zaczęto na 

szerszą skalę stosować 
w budownictwie obiek-
tów monumenta lnych 
w Wielkopolsce wyroby 
ceramiczne: cegły i da-
chówki. Cegły wypalano 
w prymitywnych pie-
cach – stosach: wysuszo-
ne półfabrykaty układano 
w stos, pośrodku zosta-
wiając miejsce na paleni-
sko, stos obkładano słomą 
i oblepiano gliną. Podob-
ną techniką wypalano ce-
gły jeszcze po II wojnie 
światowej we wschodniej 
Wielkopolsce. Po wypale-

Ryc. 8.  Ruiny zamku z XIV w. w Kole 
(ZS)

Ryc. 9.  Katedra gnieźnieńska. Nawa główna 
(ZS)

Ryc. 10. Ozdobny szczyt kościoła z XV w.  
w Kamionnie k. Międzychodu 
(ZS)

niu, co trwało parę dni, skorupę burzo-
no i wyciągano wypalone cegły. Tylko 
część z nich posiadała odpowiednią 
jakość. Cegły bliżej paleniska były 
przepalone, a na zewnątrz – niedopa-
lone. Jednak te, które spełniały  wy-
magania, miały bardzo dobrą jakość. 
Wymiary cegieł były w tych czasach 
nieco większe od obecnie stosowanej 
cegły podstawowej i miały wymiar: 
7–8 x 14–16 x 28–30 cm. Oprócz ce-
gły zwykłej produkowano cegły pro-
filowane (np. do zdobienia portali, 
obramowań okien (ryc. 10) oraz cegły 

glazurowane – o jednej powierzchni 
pokrytej glazurą solną o barwie zielo-
nej, żółtej, niebieskiej, czarnej. Płask 
cegły wyrównywano ręcznie, nada-
jąc charakterystyczną, rowkową po-
wierzchnię „palcową”(ryc.11). Cegły 
wypalano w pobliżu placu budowy.  
Z pozyskaniem gliny w Wielkopolsce 
z reguły nie było problemu, a transport 
gotowych wyrobów na dłuższe odle-
głości był w tamtych czasach uciążli-
wy. W przypadku Poznania glinę wy-
dobywano m.in. na tzw. Muszej Górze 
– dzisiejszym pl. Wolności, tam też 
zlokalizowane były cegielnie.

W murach cegły układano bardzo 
starannie według ustalonego wiązania  
(ryc. 12). W grubszych murach lica 
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wykonywano z dobrych cegieł, wnę-
trze muru wypełniając gruzem i zapra-
wą. Do murowania używano zaprawy 
wapiennej i wapienno-gipsowej, często 
z dodatkiem białka zwierzęcego. O ja-
kości ówczesnych cegieł świadczy dzi-
siejszy stan  murów budowli gotyckich 
nietynkowanych, które przetrwały czę-
sto ponad 500 lat w dobrej kondycji do 
dnia dzisiejszego.

Kamieni naturalnych używano 
rzadko, tylko w niektórych elemen-
tach, m.in. przy wznoszeniu części 
cokołowych murów, zworników skle-
pień, fragmentów filarów. Kamień był 
częściej  używany w Małopolsce i na 
Dolnym Śląsku, ze względu na dostęp-
ność lokalnych złóż. W Wielkopolsce 

Ryc. 11. Fragment muru o wątku polskim kościoła w Dębnie k. Ja-
rocina. W części górnej fotografii warstwa cegły palcówki ułożona 
pionowo 
(LF)

Ryc. 12. Układy – wątki cegieł w murach goty-
ckich: a – wendyjski; b – polski; c – kowadeł-
kowy
(HŁ)

Ryc. 13. Więzar pełny kościoła klasztornego  
w Lubiniu k. Kościana (ryc. na podstawie książ-

ki prof. Ryszarda Ganowicza: „Historyczne 
więźby dachowe polskich kościołów”, 

wyd. AR,  Poznań 2000
(HŁ)

z kamieni „polnych” 
powstał tylko jeden  
kościół: w Gryżynie 
koło Kościana, wznie-
siony w końcu XIII w., 
dzisiaj zachowany jako 
tzw. „trwała ruina”. 
W sąsiedztwie Wielko-
polski kamieni polnych 
używano do wznoszenia 
murów obronnych miast 
na Ziemi Lubuskiej 
i Pomorzu Zachodnim. 
Do dzisiaj zachowały 
się ich znaczne frag-
menty: m.in. w Świe-
bodzinie, Ośnie Lubu-

skim, Strzelcach Krajeńskich.
Inne rozwiązania materiałowe za-

stosowano w XIV w. przy budowie ka-
tedry gnieźnieńskiej. Sklepienia krzy-
żowe w nawach bocznych i niektóre 
z detali architektonicznych wykonano 
ze sztucznego kamienia (silnej zapra-
wy wapienno-gipsowej) i gotowe mon-
towano na budowie. Był to pierwszy 
przypadek zastosowania prefabryka-
tów w budownictwie wielkopolskim!

Budynki gotyckie kryte były stro-
mymi dachami wykończonymi da-
chówką ceramiczną: „mnich – mnisz-
ka” i esówką. Konstrukcje dachów 
były bardzo precyzyjnymi ustrojami 
ciesielskimi, przenoszącymi masę du-
żej powierzchni ciężkich dachówek 
i parcia wiatru (ryc. 13).

O budowniczych budowli gotyckich, 
szczególnie tych wcześniejszych, za-
chowało się bardzo mało przekazów. 
W niektórych kościołach na kamieniach 
w murach znajdują się gmerki – proste 
sygnatury rzemieślników – ich swoiste 
herby. Budowniczymi (łącząc współ-
czesne funkcje projektanta i kierowni-
ka budowy) byli rzemieślnicy przybyli 
do Wielkopolski wraz z zakonnikami, 
dla których budowali siedziby. Z Euro-
py Zachodniej też pochodzili zapewne 
pierwsi budowniczowie miast i za-
mków. Najstarsza informacja podająca 
budowniczych kościoła w Wielkopol-
sce dotyczy wzniesionego w XV w.  
na Ostrowie Tumskim w Poznaniu 
kościoła pw. Najświętszej Marii Pan-
ny. Do budowy zaangażowano war-

sztat wywodzący się ze szczecińskiej 
strzechy Heinricha Brunsberga, odbu-
dowujący po zniszczeniach katedrę, 
a budowę dokończyły warsztaty: Jana 
Lorka z Kościana oraz Niklasa z Po-
znania, wykonujące sklepienia kościoła. 
W okresie późniejszym, po lokacji 
miast, powstały w nich cechy m.in. 
strzechy zrzeszające rzemieślników bu-
dowlanych. Stały się one zaczątkiem 
przyszłych lokalnych firm budowla-
nych.

Po XV w., w kolejnych epokach, 
wiele budowli gotyckich uszkodzonych 
w czasie klęsk żywiołowych i wojen 
zostało przebudowanych w panujących 
wówczas stylach, głównie barokowym 
i klasycystycznym. Z kolei po II wojnie 
światowej zrujnowanym niektórym bu-
dowlom przywrócono formy gotyckie. 
Tak było w przypadku katedry poznań-
skiej, nawy głównej katedry gnieź-
nieńskiej i zamku Przemysła w Pozna-
niu. W formach gotyckich  budowano 
w XIX w. neogotyckie kościoły, pała-
ce, budynki pocztowe i inne budowle. 
O tych budowlach będzie w jednym 
z następnych artykułów... 

dr inż. Włodzimierz Łęcki
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Chyba żadne miejsce nie oczarowało mnie 
swoją architekturą, tak jak Nowy Jork. 
Moje pierwsze spotkanie z NY było po-

bieżne i przelotne, jak chyba każdego turysty, który 
ma raptem kilka dni, żeby zwiedzić miejsca z listy 
„10 najlepszych atrakcji Nowego Jorku”. 

Więc „zaliczałam” po kolei miejsca na Manhat-
tanie – Empire State Building, Times Square czy 
Metropolitan Museum of Art., pstrykając dziesiąt-
ki zdjęć, aby nic nie uszło uwadze, poruszając się 
w tempie chińskich turystów...

Chwila wytchnienia przyszła dopiero wieczo-
rem, gdy mieszkając w Greenwich Village, wybra-
liśmy się na nocne biesiadowanie. Nocą ta dzielnica 
jakby nabrała „kolorów”, dodatkowo może pod-
kreślonych eklektyzmem mieszkańców: studentów 
college’ów robiących grilla na dachach, elegancko 
ubranych ludzi pracy, którzy relaksując się po pracy 
w knajpkach, zatopili się w swoim świecie oraz za-
ciekawionych obcokrajowców przyglądających się 
otoczeniu. Taki to zarejestrowałam widok na oto-
czonych drzewami ulicach tej dzielnicy. Czuć tam 
aurę prywatności, choć nadal ma się świadomość 
mieszkania w wielkim mieście. W Greenwich Vil-
lage piekarze i sprzedawcy w spożywczym wiedzą, 
jak masz na imię, ale jeśli ktoś woli zachować anonimo-
wość, to bardzo blisko do tłumów Nowego Jorku, w których 
można się zgubić. Miałam tę przyjemność, że po mieście 
oprowadzał mnie rodowity nowojorczyk, który postanowił 
pokazać mi miejsca, może nie należące do największych 
atrakcji, ale jakże interesujące. Znając moje zamiłowanie  
do włoskiej kuchni, skierowaliśmy się następnego dnia 
w stronę „Małych Włoch”. 

Małe Włochy – parę hałaśliwych przecznic wypełnionych 
licznymi dekoracjami kojarzącymi się ze starymi filmami 
o włoskiej mafii, kuszących zapachami i włoskimi restaura-
cjami emanującymi nieco kiczowatością, ale to właśnie chy-
ba ta kiczowatość nadaje im swoistego uroku. Małe Włochy 
faktycznie są małe i nawet się nie zmęczyłam, przechodząc 

je całe, płynnie znalazłszy się nagle w następnej dzielnicy – 
jakby człowiek nagle przeniósł się do Chin! 

Widząc moją zadartą do góry głowę, gdy nagle od uno-
szących się w powietrzu zapachów, tak ukochanych przeze  
mnie węglowodanów, bardziej zainteresowały mnie kamie-
nice, które w swojej brzydocie były aż piękne, mój przewod-
nik tonem nieznoszącym sprzeciwu zabrał mnie do SoHo. 
I tam już mogłabym pozostać... SoHo to akronim od słów 
South of Houston Street. Sama dzielnica nie jest duża, za-
ledwie kilka przecznic, jednak zajmuje bardzo ważne miej-
sce na mapie Nowego Jorku. Jej rozgłos jest spowodowany 
intrygującą, zawiłą przeszłością, a specyficzna architektura 
tej dzielnicy przyciąga wielu wielbicieli architektury z ca-
łego świata. 

Wakacyjne wspomnienia

New York, New York, chcę być Twoją częścią 
– jak śpiewał Frank Sinatra…

Małe Włochy 
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SoHo było kiedyś rejonem przemysłowym. To tutaj po-
wstały pierwsze wielkie fabryki oraz magazyny, a okolice 
zamieszkane były przez pracujących w ciężkich warunkach 
robotników. Dopiero na początku lat 60. XX wieku produk-
cja ustała, a opustoszałe fabryki i magazyny zaczęto prze-
kształcać na pomieszczenia mieszkalne zwane 
loftami. Tutaj, w spokojnym klimacie postindu-
strialnym, miejsce do rozwijania swojej twórczości 
znaleźli nowojorscy artyści, do których później do-
łączyli muzycy jazzowi. Mnogość klubów muzycz-
nych oraz galerii sprawiła, że SoHo zaczęło odgry-
wać znaczącą rolę w szeroko pojmowanej sztuce. 
W tym momencie jednak ważniejsza dla mnie była 
wyjątkowa architektura tego miejsca niż kluby 
jazzowe. 

Cast-Iron Historic District to centralna część 
SoHo, w której to znajduje się około 250 niety-
powych, aczkolwiek pięknych, budynków po-
wstałych w XIX wieku. Budynki te mają bardzo 
charakterystyczne konstrukcje, które cechują się 
żeliwnymi zdobieniami. Żeliwne dekoracje stały 
się bardzo popularne w tamtym okresie, ponieważ 
był to tani i szybki sposób na wykończenie elewa-
cji. W okresie świetności tego stylu architektonicz-
nego panowało przekonanie o tym, że w wypadku 

ewentualnego pożaru, żeliwne ozdoby są stabilniejsze i bar-
dziej bezpieczne niż ozdoby wykonane z kamienia. Niestety 
nie znalazło to odzwierciedlenia w rzeczywistości, ponieważ 
żeliwo to stop, który ulega deformacji podczas działania cie-
pła.

Zabudowa w SoHo 

E.V. Haughwout Building 1857 r.

Charakterystyczna zabudowa, która została wpisana na 
listę zabytków, sprawiła, że SoHo jest miejscem wycieczek 
miłośników sztuki i architektury. Dziś dzielnica nie ma już 
nic wspólnego z klasą robotniczą. Osiedlili się w niej biznes-
meni, zamożni artyści oraz muzycy, a wraz z nimi do dziel-
nicy przywędrowały sklepy znanych i drogich marek. Mimo 
to turyści powinni chociaż na chwilę tam pojechać, by wczuć 
się w wyjątkowy klimat tego miejsca.

Ja, będąc tam, przepadłam i wiedziałam, że wrócę...
Wróciłam bardzo szybko, w międzyczasie przejrzawszy 

niezliczone ilości starych fotografii, książek wyszukanych 
w Internecie, które przeniosły mnie w świat dziewiętnasto-
wiecznego Nowego Jorku, w którym imigranci szukali lep-
szego życia... Bardziej jednak interesowało mnie powstawa-
nie tych pięknych kilkupiętrowych kamienic. Niepojęte było 
dla mnie to, jak ponad sto lat temu można było zamówić sobie 
z katalogu żeliwne wykończenie elewacji na pięciopiętrowy 
budynek...

Jeden budynek przykuł szczególnie moją uwagę. Była 
to fasada budynku E.V. Haughwouta w SoHo i dlate-
go pierwsze kroki po przyjeździe skierowałam ku niemu. 
I okazało się, że jest jeszcze bardziej urzekający niż na foto-
grafiach. 

E.V. Haughwout Building nie jest typowym wieżowcem, 
składa się tylko z pięciu pięter, ale to najpiękniejszy budy-
nek jaki kiedykolwiek widziałam. Jest jednym z budynków 
określanych jako „cast-iron” zbudowanych na żelaznej ramie. 
Ciekawostką jest, że w tym zbudowanym w połowie XIX 
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wieku budynku zrobiono wielopoziomowy sklep, 
którego właścicielem był bardzo bogaty kupiec Eder  
V. Haughwout (taki nowojorski Wokulski). Zainsta-
lował on 23 marca 1857 r. pierwszą komercyjną win-
dę napędzaną wtedy jeszcze parą (to jeszcze wiele lat 
przed uruchomieniem przez Thomasa Alva Edisona 
pierwszej elektrowni o parę kilometrów dalej). Zain-
westowane w nią 300 dolarów szybko się zwróciło 
– ciekawostka przyciągała klientów, którzy chętniej 
wydawali pieniądze na żyrandole, srebra i porcelanę, 
w czym specjalizowały się wówczas sklepy w budyn-
ku. Podobno to tu także Mary Todd Lincoln, żona 
Abrahama Lincolna, kupowała porcelanę do Białego 
Domu w czasie kadencji męża.

Udało mi się dotrzeć do skanów projektu tech-
nicznego, gdzie każdy detal budynku jest rozryso-
wany. Projekt, nawet dzisiaj, robi wrażenie.

Ale nie można stać w miejscu, więc po włóczę-
dze po SoHo dotarłam do ikony stylu Beaux-Arts – 
Grand Central Terminal. Wnętrze terminalu bardzo 
inspiruje swym stylem i jest także jedną z piękniej-
szych rzeczy, jakie w życiu widziałam. Wiele razy to 
miejsce „grało” w filmach.

Gdy wyszłam z Grand Central Terminal i spoj-
rzałam w górę, gdzie przeglądała się w promieniach 
zachodzącego słońca kolejna wspaniała budowla – 
ikona stylu Art Deco Chrysler Building, przez wie-
lu budynek uznawany za najpiękniejszy wieżowiec, 
nie tylko w Nowym Jorku, ale i na całym świecie, 
wiedziałam, że moja przygoda z Nowym Jorkiem 
się nie skończyła... To miasto powinno być na li-
ście odwiedzin każdego architekta. Na pewno po-
zwoliłoby niektórym rozszerzyć swoje horyzonty 
i myślę, że wielu zakochałoby się w tej różnorodnej 
architekturze jak ja. 

Anita Karcz

Fragmenty projektu E.V. Haughwout Building – źródło: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:E._V._Haughwout_and_Company_Building 

Grand Central Terminal dawniej i dziś 
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Nawiązując do artykułu Kolegi 
z roku Marka Adamca, chciałem 
opisać moje początki, jako absol-

wenta technikum, na Wydziale Budownictwa 
Lądowego Politechniki Poznańskiej.

Po ukończeniu w 1959 r. Technikum Bu-
dowlanego w Poznaniu, przy ul. Rybaki, 
stanąłem przed pytaniem – Co dalej?  Możli-
wości były dwie: praca w budownictwie, np: 
budowa, biuro projektów, a w bliskiej per-
spektywie co najmniej dwuletnia zasadnicza 
służba wojskowa lub studia. Szkoła, bardzo 
zasłużona, bo jej początki sięgają XIX w. 
(1891 r. – Królewska Szkoła Budownictwa), 
poprzez okres międzywojnia jako Państwo-
wa Szkoła Budownictwa, zasadniczo przy-
gotowywała do podjęcia pracy. Po wojnie 
część z przedwojennych nauczycieli z Państwowej Szkoły 
Budownictwa w Poznaniu tworzyła trzon Wydziału Bu-
downictwa Szkoły Inżynierskiej w  Poznaniu, a od 1955 r.  
Politechniki Poznańskiej (profesorowie: Lucjan Ballenstedt,  
Roman Kozak, Tadeusz Buryan, Zdzisław Mann i Franci-
szek Thomas).

Wybierając studia dzienne na WBL PP, jako absolwent 
technikum miałem inną „podstawę programową” z przed-
miotów ogólnych, jak matematyka, fizyka, chemia, niż 
absolwenci  liceów ogólnokształcących (w naszym tech-
nikum fizyka była 2 lata, a w liceum 4 lata, chemia była  
1 rok). Egzamin wstępny decydował o przyjęciu na studia 
i jak wspomniał Marek, był z matematyki i fizyki. Za pierw-
szym podejściem nie dostałem się na studia, więc podjąłem 
pracę na budowie i zacząłem przygotowywać się ponownie  
do egzaminu wstępnego, ale już z podręczników licealnych. 
Za pierwsze wynagrodzenia kupiłem klarnet, ponieważ 
w przyszłości chciałem być  również saksofonistą (akor-
deon to nie było to, choć grałem na nim od 7 roku życia). 
Obowiązywał wówczas pogląd, że po technikum to raczej 
do pracy należy pójść, a na studia niech startują absolwenci 
liceów (kilka lat wcześniej absolwentów po naszym  tech-
nikum obowiązywały nakazy pracy, np. do Nowej Huty, 
o studiowaniu bezpośrednio po maturze nie było mowy).

W 1960 r. rozpocząłem studia, które szczególnie na 
pierwszym roku nie były łatwe. Matematyka, chemia i fizy-
ka, a szczególnie zaliczenia u asystentów, to duży stres. Nie-
zaliczenie pierwszego semestru groziło skreśleniem z listy 
studentów. Jednak wykładowcy na pierwszym roku, jak np. 

profesorowie: Wiktor Jankowski, Kazimierz Kapitańczyk 
czy Alfons Zajączkowski, potraktowali nas niezbyt surowo, 
wiedząc, że chemia czy fizyka nie będzie nasza domeną. 
Pod koniec egzaminu pojawiał się czasami wątek kulturalny 
związany z teatrem, operą itp. Profesora Kapitańczyka zapa-
miętałem z jednego z pierwszych wykładów, który odbywał 
się w auli przy ul. Strzeleckiej dla całego roku. Wchodzi star-
szy dystyngowany Pan w muszce, a za nim asystent z teczką 
profesora w ręku. Był także zwrot w czasie wykładu: „Panie 
magistrze, proszę zmazać tablicę”.

Dużym ułatwieniem dla początkujących studentów było 
zamieszkiwanie w akademiku. Można było wtedy liczyć na 
bratnią pomoc kolegów z wyższych lat mieszkających po są-
siedzku.

Osobnym dla mnie problemem było Studium Wojskowe 
PP. W czasie trwania II i na początku III semestru zostałem 
zwolniony okresowo z obowiązku uczestnictwa w zajęciach 
przez Wojskową Komisję Lekarską, jednak po roku zostałem 
uznany za zdolnego do szkolenia wojskowego studentów.  
Przypominam młodszym kolegom, że szkolenie odbywało 
się przez 3 lata, jeden dzień w każdym tygodniu semestru, 
w umundurowaniu z ostrzyżoną krótko głową. Musia-
łem eksternistycznie zaliczyć materiał z okresu zwolnienia 
w szkoleniu pod rygorem powtarzania pierwszego roku, 
mimo że semestr I i II zaliczyłem.  

I tak minął rok pierwszy studiów. Dalej dla technika bu-
dowlanego z Rybaków było zdecydowanie łatwiej.

  Andrzej Sobkowiak 1960–1966

Początki na Politechnice Poznańskiej 
– inne spojrzenie

Zespół Szkól Budownictwa nr 1 w Poznaniu. Fot. M. Praszkowski
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Pierwszym akademikiem wybudowanym na studen-
ckim osiedlu przy ul. Kórnickiej był dom studencki 
nr 1 – DS 1. W latach sześćdziesiątych ten dom stu-

dencki – jak już pisałem – był najnowocześniejszym w Po-
znaniu. Pokoje były trzyosobowe, przedsionek z umywal-
ką i lustrem, hotelowe łóżka, wbudowane szafy na książki 
i odzież świadczyły o jego nowoczesności. W akademiku 
zamieszkiwali głównie studenci Wydziału Budownictwa PP. 
Tak się złożyło, że przez cały okres studiów mieszkałem w 
nim. Wejście do budynku było od strony ulicy Zamenhoffa 
– obecnie  Jana Pawła II. Na parterze naprzeciw wejścia była 
portiernia z olbrzymią tablicą na klucze od pokojów. Z par-
teru można było przejść korytarzem do stołówki. Po drodze 
mijało się pokoje – biura, działających na Politechnice orga-
nizacji młodzieżowych. A było ich sporo. Wymienię tylko 
te ważniejsze: ZSP (Zrzeszenie Studentów Polskich), ZMS 
(Związek Młodzieży Socjalistycznej), ZMW (Związek Mło-
dzieży Wiejskiej), AZS (Akademicki Związek Sportowy). 
Swoje biuro miała także redakcja TS „Politechnik”.

Wejście do akademika było kontrolowane przez por-
tiera. Na ogół funkcję tę pełniły starsze panie. Do ich obo-
wiązków należało wydawanie studentom kluczy oraz pil-

nowanie, aby nikt obcy nie próbował wejść do akademika, 
to znaczy do studenckich pokojów umieszczonych na pię-
trach budynku. Dotyczyło to przede wszystkim przypro-
wadzanych przez mieszkańców koleżanek. Oficjalne wi-
zyty gości były możliwe pod warunkiem pozostawienia 
w portierni dowodu tożsamości. Odwiedziny mogły trwać 
do godziny 22.00. Przyprowadzenie koleżanki do pokoju 
poprzedzone było dokładnym jego sprzątnięciem i uzyska-
niem zgody pozostałych mieszkańców. Zwykle wiązało to 
się z przysłowiowym zafundowaniem im biletów do kina 
lub odwzajemnienia się w przyszłości tym samym. Naj-
częściej wizyty takie odbywały się w soboty i niedziele. 
W wyjątkowych przypadkach także w pozostałe dni tygo-
dnia.

Opowiadano mi, że do jednego z mieszkańców dość czę-
sto przychodziła narzeczona. Wystarczyło, że przez chwilę 
nie było w pokoju pozostałych mieszkańców, zamykali się 
od środka i nie reagowali na pukania. Prośby i groźby nie 
pomagały. Jego koledzy postanowili działać.  Po przyjściu 
narzeczonej wyszli z pokoju. 15 minut po zamknięciu pokoju 
od środka zadzwonił budzik stojący na nocnej szafce. Trzeba 
było go wyłączyć. Po następnym kwadransie zadzwonił dru-

Obrazki sprzed pół wieku

AKADEMIK
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gi budzik – też do wyłączenia. Dzwoniący trzeci budzik był 
ukryty w szafie. Bohater naszej opowieści znalazł jeszcze  
2 ukryte budziki. Gdy wraz z narzeczoną opuszczali pokój, 
zadzwonił jeszcze jeden i to wcale nie ostatni budzik.

Na pierwszym piętrze oprócz pokojów mieszkalnych znaj-
dował się  studencki klub „Sęk”. Klubowi temu poświęciłem 
w moich „Obrazkach” już wiele miejsca. Przypomnę tylko, 
że był to sztandarowy klub Politechniki Poznańskiej. Odby-
wały się w nim nie tylko wieczorki taneczne zwane five`ami, 
ale także spotkania z ciekawymi ludźmi z kręgu kultury, 
polityki czy gospodarki. Była przyjęta zasada, że na five 
dziewczęta wchodziły za darmo. Na drugim piętrze, nad klu-
bem mieściła się kreślarnia. Na końcu korytarza, na każdym 
piętrze, znajdowała się sala przeznaczona do zebrań i nauki. 
W jednej z tych sal stał telewizor, oczywiście czarno-biały. 
Największą popularnością wśród mieszkańców akademika 
cieszyły się transmisje sportowe i filmy fabularne.

Akademik był zradiofonizowany. W każdym pokoju nad 
drzwiami wisiał głośnik zwany kołchoźnikiem. Na parterze, 
za portiernią, znajdował się radiowęzeł obsługiwany spo-
łecznie przez studentów. Wyposażenie radiowęzła pozwalało 
transmitować programy radiowe, a także nagrywać własne 
audycje. Dużym zainteresowaniem wśród studentów cieszy-
ły się muzyczne przeboje Radia Luksemburg oraz audycje 
startującego właśnie programu trzeciego Polskiego Radia. 
Wśród wielu nadawanych programów pamiętam „Papieroso-
wy koncert życzeń”. Za jednego papierosa można było prze-

kazać życzenia wybranej osobie wraz z określoną piosenką. 
Życzenia te można było przesłać także do innych akademi-
ków, z którymi współpracował radiowęzeł. Bardzo popular-
nym adresatem życzeń były mieszkanki domu studenckiego 
Akademii Medycznej przy ul. Wawrzyniaka.

Jak przystało na typowy akademik, mieszkali w nim 
oczywiście „waleci”. Dla niewtajemniczonych „walet” to 
nielegalnie pomieszkujący student, który zwykle powtarzał 
rok lub z innych powodów nie przysługiwało mu miejsce 
w domu studenckim. Oddzielną grupę stanowili studenci 
mieszkający w mieście. Dotyczyło to stałych mieszkańców, 
jak i wynajmujących pokoje. Trzeba stwierdzić, że studia po-
litechniczne były dla nich trudniejsze i bardziej pracochłon-
ne. W akademiku każdą sprawę lub wątpliwość np. przy 
wykonywaniu projektu czy przygotowywaniu się do egza-
minu można było natychmiast wyjaśnić z kolegami z roku.  
Ci „z miasta” musieli sami rozwiązywać takie problemy.

Z biegiem lat osiedle, na którym wybudowano DS nr 1, 
rozwijało się. Powstawały nowe akademiki i gmachy dydak-
tyczne Politechniki Poznańskiej. Tylko teraz przejeżdżając 
obok „mojego” akademika, z tęsknotą spoglądam na okna 
pokoju, w którym mieszkałem na ostatnim roku studiów. Bu-
dynek jest odnowiony. Zamiast jednego dużego okna są dwa 
mniejsze. Ściany zewnętrzne ocieplone. Zmieniono wejście 
do budynku. Pomimo to DS nr 1 zawsze budzi wspomnienia, 
tamtych studenckich lat.

Marek Adamiec
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Plan szkoleń dla członków 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa w 2018 roku
Lp. Temat kursu Data/miejsce Organizator/Wykładowca

1.

Branża ogólnobudowlana – PZITB 
Warsztaty (rozwiązania praktyczne) – 
sporządzanie umów o projektowanie, 
nadzór inwestorski i kierowanie budo-
wą.                              .

13.09.2018 r. 
16:00 – 19:10                                                                           

Kalisz                                                     
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2, 
ul. Rzemieślnicza 6 

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   

Informacja:                                                                                                                                           
CUTOB-PZITB                                      

tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                   

2.

Branża ogólnobudowlana – PZITB  
1. Systemy docieplania budynków istnie-

jących i zabytkowych. 
2. Rewitalizacja obiektów zabytkowych  

i sposoby ich docieplenia.           

13.09.2018 r. 
16:00 – 19:10

Poznań
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   

Informacja:                                                                                                                                           
CUTOB-PZITB                                      

tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                   

3.
Branża ogólnobudowlana – PZITB                          
Beton, jako wyrób budowlany, na placu 
budowy – wymagane dokumenty.

20.09.2018 r.
16:00 – 19:10

Poznań
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   

Informacja:                                                                                                                                           
CUTOB-PZITB                                      

tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                   

4.

Projektowanie i eksploatacja systemu 
kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej 
i deszczowej – aspekty ekonomiczne  
i ekologiczne

25.09.2018 r.
Poznań 

10:00 – 14:00
Poznań                                      

Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:     
WOIIB + PZITS       

poznan@pzits-cedeko.com.pl                                                                                                                                               
                                                                                 

5.
Branża ogólnobudowlana – PZITB
Nowe możliwości zastosowania 
nanotechnologii w budownictwie

27.09.2018 r.
16:00 – 19:10

Poznań
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   

Informacja:                                                                                                                                           
CUTOB-PZITB                                      

tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                   

6.

Instalacje elektryczne i teletechniczne 
w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące kabli w zakresie odporności 
elektrycznej w związku z wdrożeniem 
uchwały Parlamentu Europejskiego  
nr 305/2011

Wrzesień 2018 r.
10:00                                                    
Kalisz                                        

Fundacja Kaliski Inkubator 
Przedsiębiorczości, 

ul. Częstochowska 25

Organizator:                                               
SEP/O Kalisz                                            
Informacje: 

tel. 62 765 85 33
sep@sep.kalisz.pl 

7.

Przepompownie ścieków – zasady pro-
jektowania, wykonawstwa i eksploatacji  
–  na co zwrócić szczególną uwagę, żeby 
opłacało się zainwestować.

 2.10.2018 r. 
10:00 – 14:00

Poznań
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:     
WOIIB + PZITS       

poznan@pzits-cedeko.com.pl
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8.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
Warsztaty (rozwiązania praktyczne) – 
sporządzanie umów o projektowanie, 
nadzór inwestorski i kierowanie budową.                              

 4.10.2018 r.
16:00 – 19:10                                                                            

Leszno                                                        
Zespół Szkół Rolniczo-Budow-

lanych im. „Synów Pułku”,   
ul. 1 Maja nr 1 
– aula szkoły

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   

Informacja:                                                                                                                                           
CUTOB-PZITB                                      

tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl 

9.

Branża ogólnobudowlana – PZITB                       
1. Nowa generacja sufitów podwieszo-

nych. Popełniane błędy przy ich mon-
tażu i eksploatacji.                                

2. Nowe generacje ścian działowych. Po-
pełniane błędy przy ich wykonawstwie 
i eksploatacji.                                  

 4.10.2018 r.
16:00 – 19:10                                                                         

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   

Informacja:                                                                                                                                           
CUTOB-PZITB                                      

tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                   

10.
Funkcjonowanie przepisów nowego Pra-
wa wodnego w praktyce – plusy i minu-
sy zmian.

16.10.2018 r.
10:00 – 14:00

Poznań, Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:     
WOIIB + PZITS       

poznan@pzits-cedeko.com.pl

11.

Branża ogólnobudowlana – PZITB        
Warsztaty (rozwiązania praktyczne) – 
sporządzanie umów o projektowanie, 
nadzór inwestorski i kierowanie budo-
wą.                              .

18.10.2018 r.
16:00 – 19:10                                                                          

Piła                                                          
ul. Browarna 19

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   

Informacja:                                                                                                                                           
CUTOB-PZITB                                      

tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                   

12.

Branża ogólnobudowlana – PZITB                  
Nowoczesne konstrukcje drewniane 
wraz z elementami ich połączeń (okucia 
i łączniki).

18.10.2018 r.
16:00 – 19:10

Poznań
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   

Informacja:                                                                                                                                           
CUTOB-PZITB                                      

tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                   

13.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Nowoczesne izolacje przeciwwilgot-

nościowe i przeciwwodne w obiektach 
budowlanych.

2. Profile pęczniejące oraz taśmy uszczel-
niające zapewniające szczelność kon-
strukcji budowlanych.

25.10.2018 r.
16:00 – 19:10                                                                         

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   

Informacja:                                                                                                                                           
CUTOB-PZITB                                      

tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                   

14.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
Warsztaty (rozwiązania praktyczne) – 
sporządzanie umów o projektowanie, 
nadzór inwestorski i kierowanie budową.                              

25.10.2018 r. 
11:00 – 14:00

Gniezno
Dom Rzemiosła
ul. Tumska 15

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   

Informacja:                                                                                                                                           
CUTOB-PZITB                                      

tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                   

15.

Ochrona odgromowa obiektów budow-
lanych – programy wspomagające pro-
jektowanie instalacji odgromowych – 
ELKO-BIS CAD.

Październik  2018 r.
10:00                                                    
Kalisz                                        

Fundacja Kaliski Inkubator 
Przedsiębiorczości, 

ul. Częstochowska 25

Organizator:                                               
SEP/O Kalisz                                            
Informacje:

 tel. 62 765 85 33
sep@sep.kalisz.pl 

16. Plan utrzymania wód w świetle zmian 
organizacyjnych.

Październik 2018 r.
10:00 – 15:00                                                                         

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
SITWM                                                             

Informacja:                                                        
Cezary Siniecki                                                   
tel. 692 440 701      

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

Udział w szkoleniach oferowanych przez WOIIB jest bezpłatny. Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe i zaświad-
czenia o uczestnictwie. 

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać w okresie 2 tygodni poprzedzających dzień szkolenia na adres: CUTOB-PZITB, 
61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9, tel. 61-853-68-05 w. 333, 304, fax 61-853-60-37, e-mail: biuro@cutob-poznan.pl lub 
WOIIB, 60-602 Poznań ul. Dworkowa 14, tel. 61-854-20-23, 61-854-20-10, fax 61-854-20-11, e-mail: szkolenia@woiib.org.pl

 

17.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Warsztaty (rozwiązania praktyczne) – 

sporządzanie umów o projektowanie, 
nadzór inwestorski i kierowanie budo-
wą.                              

2. Ustalenie obszaru oddziaływania obie- 
ktu na potrzeby sporządzania projektu 
budowlanego.

 8.11.2018 r.
16:00 – 19:10                                                                         

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   

Informacja:                                                                                                                                           
 CUTOB-PZITB                                      

tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                   

18.

Branża ogólnobudowlana – PZITB 
Warsztaty (rozwiązania praktyczne) – 
sporządzanie umów o projektowanie, 
nadzór inwestorski i kierowanie budową.                              

15.11.2018 r.
16:00 – 19:10                                                                            

Konin                                           
Starostwo Powiatowe 

w Koninie, 
al. 1 Maja 9 

– sala konferencyjna

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   

Informacja:                                                                                                                                           
CUTOB-PZITB                                      

tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                   

19.

Branża ogólnobudowlana – PZITB  
Projektowanie i bezpieczne wykonanie 
robót budowlanych poniżej powierzchni 
terenu szczególnie na obszarach zurbani-
zowanych. Głębokie wykopy i wykopy 
liniowe.                        

15.11.2018 r.
16:00 – 19:10                                                                         

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   

Informacja:                                                                                                                                           
  CUTOB-PZITB                                      

tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                   

20.

Kawitacja i sposoby jej zapobiegania oraz 
uderzenia hydrauliczne i sposoby ich 
ograniczania w urządzeniach wodocią-
gowych i kanalizacyjnych.

20.11.2018 r. 
10:00 – 14:00

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:     
WOIIB + PZITS       

poznan@pzits-cedeko.com.pl

21.

XXI Sympozjum z cyklu „Współczes-
ne urządzenia oraz usługi elektroener-
getyczne, telekomunikacyjne i informa-
tyczne”

21 – 22.11.2018 r.
9:00

Poznań                       
Centrum Kongresowe IOR 

ul. W. Węgorka 20

Organizator:                                                  
 SEP O/Poznań                                                                                             

Informacja:                                                                                 
Biuro SEP –

 tel. 61 853 65 14
seppoznan@wp.pl 

22.

Geotechnika i geologia inżynierska w fa- 
zie projektowej (dokumentacje, kate-
gorie geotechniczne, aktualne przepisy)  
i powykonawczej (monitorowanie obiek- 
tów).
Nowe rozwiązania materiałowe w geo-
technice.

22.11.2018 r.
16:00 – 19:10                                                                         

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   
   Informacja:                                                                                                                                        

   CUTOB-PZITB                                      
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                   

23. Zagadnienie hydrauliki rzek nizinnych.

Listopad 2018 r.
10:00 – 15:00                                                                         

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
SITWM                                                             

Informacja:                                                        
Cezary Siniecki                                                   
tel. 692 440 701  

cezarysiniecki@wp.pl                                        




