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                                           SPRAWOZDANIE  
 

                       z Jubileuszu 85-lecia  Poznańskiego Oddziału PZITB  

 
                                Organizatorem i gospodarzem obchodów 85-lecia Poznańskiego Oddziału 

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa , który odbył się w dniach 24-25 

października 2019 r. był  Zarząd Oddziału  PZITB w Poznaniu.                                                                                                                       

Do Poznania przybyli przedstawiciele Zarządu Głównego oraz delegowani przedstawiciele oddziałów 

terenowych PZITB z całej Polski, a także wielu znamienitych gości jak: Wicemarszałek Województwa 

Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Okręgowy Inspektor Pracy Aida Januszkiewicz-Piotrowska, 

Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Skarbnik WOIIB - Jerzy Stroński , Włodzimierz Draber i 

Kazimierz Ratajczak, Prezydent i Prezes Zarządu WIB - Marek Szczęsny i Zenon Kierczyński, Prezes 

SEP – Aleksandra Rakowska, Prezes FSNT NOT – Kazimierz Pawlicki, Prezes SZITS – Jan Lemański, 

Prezes SITKOM – Jan Firlik, Prezes SITPNIG – Andrzej Mikołajczak, Prezes SIMP – Jacek Mańczak, 

Prodziekan WBIIŚ PP  - dr inż. Marlena Kucz wraz z gronem profesorskim oraz Dziekan i Wicedziekan 

UP wraz z gronem profesorskim.                                                                                                                                  

Po zakwaterowaniu się w hotelu RZYMSKIM  przyjezdnych gości i krótkim odpoczynku wszyscy 

uczestnicy spotkania udali się do hotelowej sali konferencyjnej, gdzie po uroczystym przywitaniu 

Przewodniczący Zarządu Oddziału Poznańskiego PZITB  Edmund Przybyłowicz otworzył obchody 85-

tego Jubileuszu naszego Oddziału .  

 

 
 

Najpierw  uczczono minutą ciszy zmarłych niedawno zasłużonych profesorów Politechniki Poznańskiej 

-  św. p. Andrzeja Stefańskiego  i Bolesława Nowakowskiego, a następnie nasz Przewodniczący 

przedstawił zgromadzonym bardzo ciekawy referat historyczny funkcjonowania  Oddziału 

Poznańskiego PZITB, od roku 1934 do czasów obecnych, obrazując go licznymi, ustawionymi w 

kolejności chronologicznej przeźroczami z ważnych wydarzeń dotyczących działalności Oddziału , jak i 

osób udzielających się w nim na przestrzeni lat . 

 



     

    

     



 

 

Po wysłuchaniu wielowątkowej historii naszego Oddziału  Przewodniczący Edmund Przybyłowicz 

wręczył honorowe odznaczenia  zasłużonym członkom Poznańskiego Oddziału: kol. Ryszardowi 

Kahlowi – złotą odznakę z diamentem, oraz 

 

Złotą odznakę - kol. Stefanii Waligórze  



 

 

W dalszej części spotkania przybyli goście złożyli na ręce Przewodniczącego Edmunda  Przybyłowicza 

gratulacje z okazji tak wspaniałego jubileuszu 85-lecia Poznańskiego Oddziału PZITB oraz w swoich 

okolicznościowych przemówieniach podkreślali znaczenie i rolę, jaką odgrywało i odgrywa  nasze 

Stowarzyszenie dla polskiego budownictwa. 

     



     
 

Prezes WOIIB podkreślił również bardzo dobrą wzajemną współpracę, która będzie z  pewnością dalej 

kontynuowana 

 

     
 

     
 

     



     
 

     
 

W następnym punkcie programu obchodów  była prezentacja działalności Koła Młodych, którą 

poprowadziła Przewodnicząca Koła Młodych Oddz. Poznań -  kol. Barbara Wolek,  

 

 



w której  poruszyła zagadnienia dotyczące takich działań Koła młodych jak: szerokie promowanie akcji 

„Honor Inżyniera”, mającej na celu podkreślanie zawodu inżyniera budowlanego jako zawodu zaufania 

publicznego, współpraca z Kołem Naukowym Studentów Budownictwa  w organizacji szeregu 

wykładów, dla przybliżenia studentom i młodym absolwentom różnych zagadnień praktycznych z 

obszaru budownictwa, oraz III Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Budowlanej „BUDMIKA’18”, 

udział członków Poznańskiego koła Młodych w akcjach WorkKamp przy remontowaniu takich 

obiektów jak domy dziecka i domy samotnej matki, a także organizacja XVIII Zjazdu Naukowo-

Technicznego Młodej Kadry PZITB w Poznaniu. 

 

     
 

     
 

     
 

Wspaniała i obszerna prezentacja kol. Barbary Wolek , którą z zainteresowaniem wysłuchali wszyscy 

uczestnicy spotkania była ostatnim punktem programu pierwszego dnia obchodów 85-lecia 

Poznańskiego Oddziału PZITB ,. 



 
 

który zakończył się wieczorem uroczystą kolacją koleżeńską. 

 

     
 

     
 

 



     
 

     
 

         
 

     



     

     

                      Następnego dnia obchodów, w piątek 25.10.2019  uczestnicy wybrali się na zwiedzanie 

Poznania. Wyruszyli pod opieką profesjonalnego przewodnika  zwiedzać poznańską Katedrę i jej 

podziemia, gdzie zobaczyć można fragmenty katedry preromańskiej i romańskiej, a także relikty 

grobowców - najprawdopodobniej grobowce pierwszych władców Polski Mieszka I i króla Bolesława 

Chrobrego, jak również relikty misy chrzcielnej pochodzącej z X wieku, w której mógł przyjąć chrzest 

pierwszy Władca Polski wraz z poddanymi.  

     



Obeszli także wewnętrzne nawy kościoła, podziwiając główny ołtarz, oraz inne piękne kaplice (w tym 

słynną „Złotą kaplicę”). 

     

Następnie zwiedzili Śródkę, gdzie w centrum Rynku Śródeckiego w restauracji ‘HYĆKA ,serwującej 

dania kuchni lokalnej, zrobili sobie małą przerwę na „poznańskie doznania smakowe”, 

     

oraz muzeum archeologiczne na Ostrowie Tumskim.  

     

Następnym obiektem zwiedzania były dla uczestników wycieczki Międzynarodowe Targi Poznańskie,  

a głównie, położone na ich terenie bardzo ciekawe muzeum  Powszechnej Wystawy Krajowej – imprezy 



wystawienniczej, która odbyła się w Poznaniu w okresie 16 maja do 30 września 1929 r., 

zorganizowanej wówczas z okazji dziesięciolecia odzyskania niepodległości (aby zaprezentować 

społeczeństwu dorobek odrodzonego państwa – gospodarczy, kulturalny oraz organizacyjny).      

 

 

Na terenie MTP czekała uczestników jeszcze druga dodatkowa atrakcja , a mianowicie Poznań Targi 

Retro Motor  Schow 2019  - niesamowita (zajmująca aż 6 pawilonów)  ekspozycja przeróżnych 

zabytkowych pojazdów z minionej epoki, zarówno tych dobrze znanych z rodzimej produkcji, jak i 

modeli z całego motoryzacyjnego świata (osobowych, autobusów, ciężarówek, motocykli, skuterów,     

a nawet rowerów) 

                      

 

                Po zakończeniu zwiedzania Targów nastąpiło wzajemne pożegnanie i rozejście się 

uczestników uroczystych obchodów 85-tego  jubileuszu Poznańskiego Oddziału PZITB  

 

 

 

 

    Sekretarz   Oddz. PZITB P-ń                                                inż.   Maria Świerczak 

 

 

 

Powszechna Wystawa Krajowa 
 

 
Hala Reprezentacyjna PWK 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Poznan_PWK_1929_-_Hala_Reprezentacyjna.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hala_Reprezentacyjna_MTP

