
ODDZIAŁU PZITB

W BIELSKU-BIAŁEJ

Nr 2/2014
43-300 Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 10/14, tel.  33 822 02 94, 33 816 68 34, e-mail: biuro@pzitb.bielsko.pl, www.pzitb.bielsko.pl

Informator Oddziału PZITB w Bielsku-Białej, nr 2/2014
Bielsko-Biała, lipiec 2014

Zespół Redakcyjny:
Janusz Kozula, Jan Wiśniowski

W numerze:
2Kalendarium Oddziału ........................................................................

Z prac Zarządu Głównego PZITB ......................................................
Członkowie Oddziału PZITB w organach ŚlOIIB ...............................

Świąteczno-Noworoczne Zebranie Koła Seniorów
Koło Młodych przy PZITB
XXVII Krajowa Narada Seniorów PZITB ............................................
Podziękowanie za organizację KNS
Wyjazd techniczny do Wrocławia
Wyjazd techniczny do Izraela

WPPK-2015

3
3
4
6
6
7
9
9

11
14
14
16

Wyjazd techniczny do Szkocji ............................................................
............................

..................................................................

..................................................
......................................................

..........................................................
Brydż sportowy   ................................................................................
Wspomniemie śp. Tadeusza Makulskiego .........................................

.......................................................................................

Fot. Zadaszenie dziedzińca Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej



Oddział PZITB w Bielsku-Białej

2

KALENDARIUM ODDZIAŁU PZITB W BIELSKU-BIAŁEJ
w okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r

KADENCJA2012-2016

08.

09.

15.
23.

29.
30.
31.
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13.

19

20.

20.

26.
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06.
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18.

19.

20.

20.

21.
25.

26-29.

03.

04-06.

15.

27.04-04.05.

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

Zebranie Noworoczne Koła Terenowego
z Bielska-Białej
Rozdanie decyzji o nadaniu uprawnień
budowlanych Katowice – udział: J.Kozula
Posiedzenie Zarządu Oddziału
Seminarium szkoleniowe ”Metody
napraw i ochrony antykorozyjnej
konstrukcji stalowych i betonowych”-

Wydanie INFORMCAJI nr 1/2014
Zebranie Noworoczne Koła Seniorów
Seminarium szkoleniowe ”Realizacja
ważniejszych obiektów budowlanych w
Bielsku-Białej – zadaszenie dziedzińca
Zamku Sułkowskich”-

Posiedzenie Zarządu Oddziału
Seminarium szkoleniowe ”Wymagania,
uszkodzenia oraz naprawy betonowych
posadzek przemysłowych”-

Seminarium szkoleniowe ”Systemy
s t r o p ó w s p r ę ż o n y c h b e l k o w o -
pustakowych”-

. Seminarium szkoleniowe ”Prawidłowa
termomodernizacja, błędy w wykonaw-
stwie”-
Otwarcie dwudniowej Konferencji
Naukowo-Technicznej „Elektroenerge-
tyczne linie napowietrzne 110 kV ,
projektowanie, budowa, eksploatacja” –
partner: PZITB O/w Bielsku-Białej - udział
J.Kozula
Spotkanie uczestników wyjazdu tech-
nicznego do Szkocji
Seminarium szkoleniowe ”Ochrona
odgromowa obiektów budowlanych”-

Posiedzenie KO WPPK-2014 – Ruda Śl.
– udział: J.Kozula, Zb.Walawski,
J.Wiśniowski

Posiedzenie Komitetu Ekonomiki ZG
PZITB – udział: J.Frąckowiak
Seminarium szkoleniowe ”Znaczenie
kosztorysów w procesie inwesty-
cyjnym. Rola przedmiaru robót przy
sporządzaniu kosztorysów.”-

Posiedzenie ZG PZITB – udział
J.Kozula
Seminarium szkoleniowe ”Przydomo-
we elektrownie wiatrowe”-

Spotkanie uczestników wyjazdu
technicznego do Izraela z organizato-
rem – Biurem Franciszkańskim
PATRON TRAVEL z Warszawy –
termin wyjazdu 27.04-04.05.2014r.
Posiedzenie Rady BRFSNT NOT –
udział J.Kozula, L.Ignatowicz,
Posiedzenie Zarządu Oddziału
Seminarium szkoleniowe ”Systemy
odwadniania, zagospodarowanie wód
o p a d o w y c h ” -

Warsztaty Pracy Projektanta
Konstrukcji WPPK-2014 – Szczyrk –
udział: M.Bronicki, J.Dzierżewicz ,
L.Ignatowicz, J.Hussar , J.Kozula,
M.Łyko , G.Nalepa , J.Pasierbek,
P.Pępek, J.Wiśniowski, Zb.Walawski,

Seminarium szkoleniowe ”Nowocze-
sne rozwiązania przy ocieplaniu bu-
dynków i renowacji starych systemów
ocieplenia”-

Wyjazd techniczny do Wrocławia
członków Koła Terenowego Bielsko-
Biała – udział 22 członków PZITB
Seminarium szkoleniowe ”Budowni-
ctwo energooszczędne w świetle
aktualnych i projektowanych przepisów
krajowych oraz UE”-

Wyjazd techniczny do Ziemi
Świętej – udział 14 członków PZITB.

dr
inż. Mariusz Jaśniok

mgr inż. Wojciech
Ryguła

dr inż.
Zbigniew Pająk

inż. Krzysztof Zabój

Paweł Gałuszka

mgr
inż. Krzysztof Wincencik

inż.
Ryszard Jakubiec

mgr inż.
Paweł Beling

i n ż . A g n i e s z k a
Wrzesińska

inż. Dariusz Kulik,
Sławomir Nastarewicz

mgr inż. Zbigniew
Dzierżewicz
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MAJ

CZERWIEC

07.
15.

13.

14-16.05.

21.

29.

05.

10.

Posiedzenie Zarządu Oddziału
Seminarium szkoleniowe ”Termomo-
dernizacje-nowoczesne masy termoizo-
lacyjne”-
Posiedzenie KO WPPK-2014-Zabrze-
udział: Zb.Walawski , J.Wiśniowski,

XXVII Krajowa Narada Seniorów
PZITB - Bielsko-Biała
Seminarium szkoleniowe ”Wielka płyta-
zagadnienia remontowe i moderni-
zacyjne”-
Seminarium szkoleniowe „Realizacja
ważniejszych obiektów budowlanych-

Stadion Miejski w Bielsku-Białej.
Wykład połączony z prezentacją
techniczną.”-

Seminarium szkoleniowe „Ceramiczne
systemy kominowe-nowe techno-
logie.”-
Posiedzenie Prezydium ZG PZITB-
Warszawa - udział J.Kozula

mgr inż. Marek Waszut

dr inż. Jacek Dębowski

mgr inż. Bartłomiej
Stwora

Zdzisław Zysk

25. Posiedzenie Zarządu Oddziału

E. Anczakowska, E. Keiper

W dniu 10.06.2014r. odbyło się kolejne
posiedzenie Zarządu Głównego PZITB w
ramach którego omówiono wykonanie
budżetu za 5 miesięcy 2014r., przygotowa-
nia do obchodów Dnia Budowlanych 2014 i
przygotowania do obchodów Jubileuszu 80-
lecia PZITB. Przewodniczący PZITB
Ryszard Trykosko zapoznał zebranych ze
szczegółowym Programem Jubileuszu.
Uroczystości odbędą się w dniach
15.09.2014r. - 16.09.2014r. W dniu
16.09.2014r. odbędzie się Nadzwyczajny
Zjazd Delegatów PZITB w Krynicy Zdroju w
ramach którego przewiduje się część
oficjalną z wręczeniem odznaczeń
państwowych , resortowych oraz stowa-
rzyszeniowych, wygłoszenie referatu histo-
rycznego przez Kol. Stefana Pyraka i uro-

czysty bankiet z występami artystycznymi.
Z okazji Jubileuszu zostanie wydana

książka p.t. „Historia PZITB 1934-2014” pod
redakcją Kol. Stefana Pyraka.

W części roboczej posiedzenia powoła-
no Kapitułę Nadania Godności Członka
Honorowego PZITB, przyjęto uchwałę o
nadaniu odznaczeń stowarzyszeniowych (w
tym kol. Janusz Hussar otrzymał Honorową
z Diamentem Odznakę PZITB). W związku z
wyłączeniem z Prawa budowlanego
Artykułu 15 o nadaniu tytułu rzeczoznawcy
w naszym Stowarzyszeniu zwiększyła się
znacznie l iczba wniosków o tytu ł
rzeczoznawcy PZITB. Na ostatnim posie-
dzeniu taki tytuł otrzymało 6 osób.

Janusz Kozula

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa weszła w kolejną czwartą
kadencję 2014-2018.

W kwietniu br. odbyły się wybory do władz
i organów ŚlOIIB. Oddział PZITB z Bielska-
Białej jest tam szeroko reprezentowany, a
nasi przedstawiciele pełnią odpowiedzialne
funkcje.

Zastępcą Przewodniczącego Rady
ŚlOIIB został Janusz Kozula, Przewodni-
czącym Okręgowego Sądu Dyscyplinar-
nego został Jerzy Dzierżewicz, członkiem
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Jan
Wiśniowski, Okręgowym Rzecznikiem
Odpowiedzialności Zawodowej Elżbieta
Kralczyńska. Delegatami na Krajowy Zjazd
PIIB są Jerzy Dzierżewicz i Janusz Kozula.

Dla przypomnienia Delegatami na Okręgo-
we Zjazdy ŚlOIIB zostali wybrani : Marek
Bronicki, Joanna Cios, Kazimierz Cios,
Krzysztof Cygonik, Tadeusz Dudziak, Jerzy
Dzierżewicz, Janusz Hussar, Ludwik
Ignatowicz, James Jurczyk, Rafał Kleist,
Janusz Kozula, Elżbieta Kralczyńska,
Mirosław Matlęga, Michał Matoga, Grażyna
Nalepa, Jan Wiśniowski – co stanowi 48%
wszystkich Delegatów i 68% Delegatów
branży budowlanej.

Oddział PZITB w Bielsku-Białej będzie
mógł w sposób znaczny wpływać na
działania Samorządu Zawodowego.

Janusz Kozula

Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZITB

CZŁONKOWIE PZITB ODDZIAŁU W BIELSKU-BIAŁEJ W ORGANACH ŚlOIIB
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WYJAZD TECHNICZNY DO SZKOCJI

27.08. 2013r. – 07.09. 2013r.

Szkocja to kraj otwartych przestrzeni, o
zróżnicowanym krajobrazie i nieprzewi-
dywalnej pogodzie, a Szkoci, który odzna-
czają się uporem i poczuciem humoru są
zgodni tylko w kwestii zasadniczej
przyczyny swoich problemów - Anglii.

Do Szkocji wyjechaliśmy we wtorek 27
sierpnia z rana przez Niemcy i Holandię.
Pierwszą noc spędziliśmy pod Amsterda-
mem, tak, aby przed wypłynięciem promem
do Newcastle jeszcze zwiedzić tę „Wenecję
północy”, oglądając „od strony wody”
zabytkowe dzielnice i współczesne obiekty
architektury. Nocleg na promie upłynął
spokojnie, w kajutach czteroosobowych. Z
rana zjedliśmy śniadanko, wysiedli z promu
w Newcastle. Udaliśmy się w kierunku
granicy angielsko-szkockiej i zatrzymaliśmy
się w punkcie widokowym w Carter Bar. Po
drodze minęliśmy pozostałości Wału
Hadriana z II w. n.e. .Kamienne miasteczko
Jedburg posiada romantyczne pozostałości
opactwa benedyktyńskiego zachowane w
charakterystycznej konstrukcji bez dobudów
i uzupełniania nowym, starej substancji. W
Edynburgu udaliśmy się na pierwsze
wieczorne zwiedzanie miasta. Miasto to od
1437 roku było stolicą Szkocji z siedzibą
parlamentu. obrady tego sejmu wznowiono
w 1999 po przerwie trwającej od zjedno-
czenia zAnglią 1707. Stolica liczy ok. 480 tys
mieszkańców i znajdują się tu cztery
uniwersytety. Edynburg słynie z licznych
dorocznych imprez i festiwali, z których
najsłynniejszymi są Edinburgh International
Festival, Fringe (festiwale teatralne) oraz
Military Tattoo (występy orkiestr wojsko-
wych), odbywające się w sierpniu każdego
roku.Przeszliśmy dla uchwycenia pierwsze-
go wieczornego wrażenia ponad kilometr
ulicą Royal Mile, a potem dotarliśmy do
augustiańskiego opactwa z XII wieku
usytuowanego na terenie Królewskiego
Pałacu Hollyrood. W pobliżu oglądaliśmy
nowy szkocki parlament o współczesnej
formie architektonicznej. Późnym wieczo-
rem dotarliśmy na nocleg do młodzieżowego
hotelu o dość surowych warunkach
zakwaterowania jak dla dojrzałego grona
uczestników tego wyjazdu.

W piątek wybraliśmy się po śniadaniu
zwiedzać miasto, zobaczyć pomnik z brązu
Bobby'ego z Geryfrias –wiernego teriera,
zajrzeć do Katedry St. Gile's w której ongiś
odbywały się koronacje królów. Zwiedza-

liśmy wyniesiony ponad miastem średnio-
wieczny zamek wzniesiony na wygasłym
wulkanie. Jego bryła dominuje nad
miastem. Najstarszą częścią zamku jest
Kaplica Św. Małgorzaty, której historia
związana jest ściśle z dziejami Szkocji. Przy
Milles Mount Bartery każdego dnia o
godzinie 13-tej zgodnie z czterystuletnią
tradycją oddawany jest armatni strzał z
działa. Potem jeszcze krótki spacer po
mieście i pojechaliśmy autokarem mostem
o nazwie Firth of Forth do Dunfermline,
poprzedniej stolicy, dalej udaliśmy się do
miasteczka, gdzie urodził się Robinson
Crusoe do Lover Largo i dalej malowniczą
trasą wzdłuż wschodniego wybrzeża przez
miasteczka Elie, Pittenweem, w kierunku
kurortu nadmorskiego St. Andrew.
Zwiedziliśmy romantyczne ruiny katedry
patrona Szkocji – Św. Andrzeja. To było
szczególne miejsce i urokliwa atmosfera,
pełni wrażeń wróciliśmy na nocleg do
naszego hotelu. Następnego dnia po
śniadaniu przejechaliśmy most Tay Road
Bridge nad zatoką Firth of Tay i dojechaliśmy
do Perth. Tu zwiedziliśmy katedrę Św. Jana i
pojechaliśmy przez Dolinę Grampianów. To
jest szczególnie piękna część Szkocji z
malowniczymi zamkami. Z rana po
śniadaniu udaliśmy się w dalszą podróż z
Inwerness, w którym Szekspir umiejscowił
akcje Makbeta wzdłuż jeziora Loch Ness. Po
drodze odwiedzi l iśmy w Morriston
wodospady i zamek Eilean Donan. Mostem
Skye Bridge wjechaliśmy na wyspę Skye do
przytulnego hotelu w pobliżu Bradford.
Kolacja była bardzo smaczna.

Z rana w siódmy dzień naszej wycieczki
wyruszamy wąskimi drogami do wioski
Elgol. Po drodze zaczynał siąpić deszcz i
obserwowaliśmy tęcze, zjawisko bardzo
charakterystyczne dla tego obszaru Szkocji.
Na wyspie przejeżdżając urokliwe trasy
zwiedziliśmy jeszcze Portree, półwysep
Trotternish, dalej na północ Old Man of Stor,
czyli bazaltową iglicę, miejscowość Staffin
oraz siedzibę klanu Mc Donaldów- Duntulm.
Dalej pojechaliśmy w kierunku zachodniego
wybrzeża i zwiedziliśmy muzeum Wyspy
Skye. Godne uwagi i odwiedzenia są
Hebrydy Zewnętrzne. Wróciliśmy do
hoteliku w Broadford na kolację i nocleg. Z
rana w środę przeprawiliśmy się z Armadale
Bay przez zatokę Sound of Sleat do Mallaig.
Dalej pojechal iśmy bardzo piękną
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krajobrazowo trasą do Fort William. Po
drodze zwiedziliśmy destylatornię whisky
szkockiej. Tam dowiedzieliśmy się detali o
produkcji tego słynnego trunku. W porcie
Oban po zwiedzan iu malowniczo
p o ł o ż o n e g o n a b r z e ż a z j e d l i ś m y
obiadokolację. Przejechaliśmy dalej do
miasteczka Craig Tower i przeszliśmy
główną ulicą po mieście i wzdłuż rzeki do
autobusu. Następnego dnia przejechaliśmy
nad jeziorami Loch Awe i Etive przez krainę
Rob Roya do miasta Stirling. W mieście tym
zwiedziliśmy Zamek Styrling, kościół Św.,
Krzyża. Drugim miastem, które oglądnę-
liśmy, o odmiennym charakterze jest
Glasgow.

Glasgow liczy ok. 590 tyś. mieszkańców,
zaś w promieniu 15 mil od miasta w
metropolii Greater Glasgow zamieszkuje 2,1
mln mieszkańców, w większości protestanci,
tylko ok. 15% katolików ze wzrostem ilości
mieszkańców wyznania muzułmańskiego.

Tutaj zobaczyliśmy katedrę Św. Munga,
założyciela miasta z VI wieku, która jest

obiektem z czasów średniowiecza i posiada
katedralną kryptę. Muzeum i Galeria Sztuki
Kelvingrohe jako najstarsze muzeum
Szkocji, zbudowane z czerwonej cegły w
stylu hiszpańskiego baroku posiada
największe w Europie zbiory sztuki. Wśród
wielkiej ilości dzieł malarskich, rzeź-
biarskich, zapamiętania godne są obrazy
impresjonistów z Glasgow o szczególnym
kolorycie. Przeszliśmy przez wioskę
uniwersytecką i oglądnęli miasto z okien
autokaru. Wróciliśmy do naszego hotelu i po
śniadaniu pojechaliśmy w kierunku
Newcastle. Po południu zaokrętowaliśmy
się na promie. Następnego ranka
zwiedzaliśmy już piękny Amsterdam: Stare
Miasto, Plac Dam, Ri jksmuseum.
To był ostatni punkt naszej wycieczki.
Wracaliśmy do Polski przez śpiewając
piosenki biesiadne przy akompaniamencie
Jasia grającego na akordeonie.

Maria Witosławska

Zamek w Szkocji Colegge  St. Andrews

Kościół w Szkocji Wyspa Skye
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Zgodnie z długoletnia tradycją w dniu 30
stycznia 2014 roku odbyło się uroczyste
Zebranie Noworoczne Członków Koła
Seniorów. W spotkaniu wzięło udział 21
osób. Na zebranie zaprosiliśmy przewodn-
iczącego Oddziału Kol. Janusz Kozulę.
Zebranie prowadził przewodniczący Koła
Seniorów Kol. Bogdan Chrobak. Po
przywitaniu zebranych oraz gości i uczcze-
niu minutą ciszy zmarłego w grudniu 2013r.
śp. mgr inż. Zbigniewa Małeckiego nastąpiło
wręczenie odznaczeń zas łużonym
członkom. Wręczono również dyplomy

jubileuszowe dla członków. W dalszej części
zebrania kol. Bogdan Chrobak przedstawił
uczestnikom skrócone sprawozdanie z
działalności Zarządu Koła w 2013 roku.
Przewodniczący Oddzia łu zapozna ł
zebranych z działalnością Oddziału i
poinformował o zamierzeniach na 2014 rok.
Zebranie zakończyło się dyskusją w ciepłej
atmosferze przy kawie i lampce wina.
Zebrani składali sobie serdeczne życzenia
noworoczne.

Irena Polak
Sekretarz Koła Seniorów

Powstanie Koła Młodych przy PZITB w
Bielsku - Białej wynikało z rosnącego
zainteresowania studentów Akademii
Techniczno-Humanistycznej, zrzeszonych
w Kole Naukowym Budownictwa Ogólnego
„Budonierzy”. W odróżnieniu od koła
uczelnianego, gdzie możliwa jest praca
naukowa i poszerzanie wiedzy teoretycznej,

koło przy PZITB umożliwi zdobycie wiedzy
od doświadczonych i praktykujących
„budowlańców” .Pierwsze plany utworzenia
koła, najpierw przy uczelni, powstały pod
koniec 2012 r. a spełnienie wszystkich
formalnych wymogów pozwoliło utworzyć
koło na początku 2013 r. Już wtedy szukając
możliwości samorozwoju napotkaliśmy na

ZEBRANIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE KOŁA SENIORÓW

KOŁO MŁODYCH PRZY PZITB ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ

Zamek w Edynburgu

Uczestnicy Zebrania

Wodospad w Morriston

Wręczenie Odznacze Stowarzyszeniowychń
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prężn ie dz ia ła jące Ko ła M łodych
działających przy innych Oddziałach PZITB.
Zaowocowało to skontaktowaniem się z
przewodniczącym Oddziału w Bielsku-Białej
i omówieniem wstępnych szczegółów
wspó łpracy. W tym samym czasie
członkowie koła rozpoczęli działalność
naukową pod patronatem opiekuna koła dr
inż. Wacława Brachaczka. Trzy zespoły
samodzielnie przeprowadzały badania o
tematyce:

1. Wp ływ rodzaju i i lości żywic
redyspergowalych w aspekcie wytrzyma-
łości na zginanie i ściskanie oraz
podciąganie kapilarne zapraw budowlanych

2. Ocena jednoczesnego wp ływu
cementu i polimerowej żywicy redysper-
gowalnej na wytrzymałość na ściskanie i
rozciąganie przy zginaniu zapraw cemento-
wych

3. Ocena jednoczesnego wp ływu
cementu i polimerowej żywicy redysper-
gowalnej na przyczepność klejów do glazury

Badania przeprowadzone zosta ły
zgodnie z obowiązującymi normami, w
warunkach laboratoryjnych. Przy opracowy-
waniu otrzymanych wyników wykorzystano
metody statystyczne. Rezultaty pracy koła

przedstawiane były podczas:
XVII Konferencji Naukowo-Tech-

nicznej w Ustroniu 17-19.04.2013
I Międzynarodowej Konferencji Dokto-

rantów i Studentów „Inbuild”, Kraków 15-
17.10.2013 roku

• IV Ogólnopolska Konferencja
Budowlana Studentów i Doktorantów
Euroinżynier, Kraków 11-13.04.2014

Na ostatniej konferencji zaprezentowane
zostały dwa artykuły (nr 2 i 3). Obydwie
prace spotkały się z uznaniem komisji
oceniającej, która przyznała pierwszej z
prac miejsce trzecie, a drugiej tytuł
„Najlepszego referatu spoza Politechniki
Krakowskiej”.

Ostatecznie koło udało się utworzyć w
marcu tego roku, a l iczba osób
zainteresowanych działalnością w kole stale
rośnie. Jako Koło Młodych pragniemy
wspierać współpracę między lokalną branżą
budowlaną a Akademią Techniczno-
Humanistyczną, brać czynny udział w
rozwoju PZITB, a także zdobywać
niezbędne doświadczenie.

Szymon Fryc
Przewodniczący Koła Młodych przy PZITB

•

•

W dniach 14 do 16.05.2014r. w Bielsku-
Białej odbyła się XXVII Krajowa Narada
Seniorów PZITB.W naradzie uczestniczyło
41 osób z 15 Kół Seniorów PZITB.
Organizatorem Narady był Zarząd Oddziału
PZITB w Bielsku-Białej i Zarząd Koła
Seniorów.

Otwarcie Narady nastąpiło o godz. 16
00.Obrady otworzył Przewodniczący PZITB
Oddziału w Bielsku-Białej Janusz Kozula,
który serdecznie powitał przybyłych
uczestników Narady oraz zaproszonych
gości, oraz przeprosił w imieniu Zarządu
Głównego za nieobecność przedstawiciela
ZG PZITB.

Następnie wyświetlono film informa-
cyjno-promocyjny o mieście i urokliwych
miejscach Bielska-Białej.

Ponownie zabrał głos Przewod-
niczący Oddziału PZITB w Bielsku-Białej
Janusz Kozula, który przedstawił historię
Oddziału i poinformował o aktualnej
działalności obejmującej zagadnienia:

- Współorganizacja największej w Polsce
Konferencji WPPK,

- Organizacja Konferencji „Ekologia a Bu-
downictwo”,

- Prowadzenie szkoleń seminaryjnych -
ok. 25 rocznie,

- Organizacja krajowych i zagranicznych
wyjazdów technicznych,

- Wydawanie kwartalnika „INFORMA-
CJE”,

Kończąc swoje wystąpienie życzył
słuchaczom owocnych obrad, pozytywnych
wrażeń na imprezach integracyjnych.

W dalszej części dr nauk huma-
nistycznych, historyk i muzealnik Jerzy
Polak – przedstawił rys historyczny miasta
Bielska-Białej.

W następnym punkcie konferencji
Zastępca Przewodniczącego Koła Seniorów
PZITB Oddziału w Bielsku-Białej Kol. Marcin
Szczeciński, przedstawił dane statystyczne
dotyczące Ko ła Seniorów Oddzia łu
z Bielska-Białej:

SPRAWOZDANIE  Z XXVII KRAJOWEJ NARADY SENIORÓW
BIELSKO-BIAŁA, 14÷16.05.2014r.
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- ilość członków Koła Seniorów: 33
- powstanie Koła Seniorów
w Bielsku-Białej : 1981 rok

W dalszym wystąpieniu poinformował o
działalności Koła Seniorów: Zarząd Koła
Seniorów spotyka się cyklicznie 1 raz w
miesiącu, organizuje wyjazdy techniczno -
krajoznawcze, zebrania Świąteczno -
Noworoczne oraz zebrania z okazji Dnia
Kobiet. Zarząd Koła Seniorów wnioskuje do
Zarządu Oddziału o przyznanie pomocy
finansowej dla członków Koła znajdujących
się w trudnej sytuacji.

Na temat jubileuszu 80-lecia PZITB
informację przekazała Przewodnicząca
Głównej Komisji Seniorów PZITB Kol.
Teresa Lipska, która poinformowała o pra-
cach organizacyjnych związanych z obcho-
dami Jubileuszu 80-lecia PZITB oraz
przedstawiła przebieg tych obchodów.

Wieczorem o godzinie 20.00 uczestnicy
spotkania uczestniczyli w uroczystej kolacji i
spotkaniu integracyjnym. Były dyskusje,
rozmowy i tańce przy dźwiękach Kapeli
Góralskiej.

W drugim dniu Narady o godzinie 8:30
uczestnicy XXVII Krajowej Narady Seniorów
wyjechali autokarem do Międzybrodzia
Bialskiego w celu zwiedzania Elektrowni
Szczytowo- Pompowej. Zwiedzanie
rozpoczęto od wysłuchania informacji
przewodnika i obejrzenia filmu o elektrowni,
potem z przewodnikiem zwiedzano
Elektrownię.

Przejazd powrotny odbył się obwodnicą
wokół Bielska-Białej następnie przez
Przegibek, Międzybrodzie Bialskie, zaporę
w Tresnej. Droga powrotna wiodła przez
Zarzecze, Buczkowice, Szczyrk, Wisłę z
postojem przy Skoczni „Malince” przez

Skoczów do Bielska-Białej.
Po obiedzie o godz. 16:00 wznowiono

obrady pod przewodnictwem Kol. Teresy
Lipskiej – GKS , które rozpoczęły się
wykładem programowym Kol. Tadeusza
Tarczyńskiego z Oddziału PZITB w Opolu na
temat „Stanu prawnego Prawa budowla-
nego”.

O godzinie 19:30 uczestnicy Narady
udali się do Teatru Polskiego w Bielsku-
Białej na spektakl pt. „Latający Cyrk Monty
Pythona”. Po zakończeniu spektaklu Pan
Janusz Legoń przedstawił historię Teatru
Polskiego, opowiedział o wykonanych
pracach remontowych oraz oprowadził nas
po budynku Teatru.

W trzecim dniu Narady dokonano
podsumowania i wypracowania wniosków
XXVII KNS.

Do Komisji Uchwał i Wniosków
wpłynęło 7 wniosków, które zostały
jednomyślnie przyjęte.

Na zakończenie Narady Przewod-
nicząca GKS Kol. Teresa Lipska podzięko-
wała w imieniu wszystkich obecnych,
organizatorom XXVII Krajowej Narady
Seniorów za sprawną organizację pobytu
oraz przygotowanie interesującego
programu kulturalnego, w którym z przy-
jemnością wszyscy uczestniczyli.

Kol. Ludwik Ignatowicz z Oddziału
PZITB w Bielsku-Białej podziękował za
udział w Naradzie oraz serdecznie zaprosił
na XXX Jubileuszową Konferencję WPPK -
2015, która będzie zorganizowana w
Szczyrku w dniach 25-28.03.2015r. w Hotelu
„Orle Gniazdo”.

Ludwik Ignatowicz

Oddział PZITB w Bielsku-Białej

Uczestnicy XXVII KNS Uczestnicy podczas zwiedzania Elektrowni
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Wyjazd do Wrocławia rozpoczął się w
piątkowy pogodny poranek. Wyjechaliśmy z
Bielska o godz. 7-mej w dobrych nastrojach
do autostrady. Po krótkim postoju dotarliśmy
do Niemodlina. Przeszliśmy przez centrum,
czyli wydłużony układ urbanistyczny z prze-
budowanym ratuszem. Doszliśmy przez
centrum do odremontowanego kościoła
p o c h o d z ą c e g o z o k r e s u g o t y k u .
W Niemodlinie jest też zamek pochodzący z
1313 r, wielokrotnie przebudowany, ostatnio
remontowany w latach 70-tych XIX wieku
przez niemieckich architektów. Następnie
przejechaliśmy przez Grodków, to wieś
o charakterystycznym układzie urbani-
stycznym z murami obronnymi. Do Brzegu
przyjechaliśmy w godzinach południowych i
wraz z przewodnikiem zwiedzaliśmy zabytki
tego miasta świadczące o polskich
korzeniach i tradycji piastowskiej. Głównym
zabytkowym budynkiem jest renesansowy
Zamek Piastów Śląskich zwany Śląskim
Wawelem. Był on zburzony i wielokrotnie
przebudowywany. W latach 50-tych XVI
wieku wzniesiono jako front zamku

reprezentacyjny budynek bramy wjazdowej.
Brama posiada trzy kondygnacje. Dolna
kondygnacja ma motyw antycznego łuku.
Ponad łukiem fundator umieścił posągi swój
i żony w rzeczywistych wymiarach oraz
herby rodowe. Książę zleci ł także
umieszczenie nad oknami pierwszego piętra
dwóch rzędów popiersi swoich przodków. W
górnym rzędzie wyrzeźbiono popiersia 12
pierwszych władców państwa polskiego.
W Brzegu zwiedziliśmy również Salę
Stropową i krużganki renesansowego
ratusza oraz okalające ścisłe centrum
planty. W dalszą podróż udaliśmy się do
Wrocławia. Po obiadokolacji w centrum
Wrocławia, przejechaliśmy na nocleg w
hotelu przy ul. Lotniczej. W sobotę po
śniadaniu pojechaliśmy do centrum i
rozpoczęliśmy zwiedzanie miasta od
odwiedzin Domu na Wodzie. W obszernym
przeszklonym wnętrzu przyjmował nas
budowniczy i właściciel tego budynku, który
opowiedział o budowie, instalacjach i o pery-
petiach związanych z uzyskaniem zgód na
budowę tak nietypowego obiektu. Przez

WYJAZD TECHNICZNY DO WROCŁAWIA
04-06.04.2014 r

Sala obrad

Uroczysta kolacja koleżeńska
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szybę obserwowaliśmy lustro wody.
Następnie pojechaliśmy zwiedzać z
przewodnikiem zabudowania przy Hali 100-
lecia , której autorem był Max Berg. Nie
udało się nam odwiedzić wnętrza hali.
Oglądnęliśmy film o historii i budowie tego
obiektu i odwiedziliśmy sale towarzyszące
hali z interaktywnymi instalacjami. W są-
siedztwie hali zwiedziliśmy Ogród Japoński
z przepięknymi roślinami, prezentował się
niezupełnie jeszcze kolorowo, bo sobota
była chłodna i deszczowa. Następnie
zwiedzaliśmy najstarszą zabytkową część
Wrocławia Ostrów Tumski, czyli zespół
budowli ułożony pomiędzy ujściem rzeki
Oławy na południu, Ślęży i Widawy na
północy. Najstarszy z kościołów to
przebudowany kościół Św. Marcina. W roku
1315 cały Ostrów Tumski sprzedany został
władzom kościelnym. Ostrów Tumski, poza
prowadzącym na Wyspę Piasek mostem
Tumskim, miał połączenie z prawym
brzegiem Odry poprzez most Za Katedrą
(przez jakiś czas zwodzony), w miejscu
obecnego pl. Katedralnego. W czasie II
wojny światowej Ostrów doznał znacznych
zniszczeń, jedynie kościół św. Krzyża
przetrwał stosunkowo mało uszkodzony.
Cztery domy po północnej stronie ul. Ka-
tedralnej (nr 10, 12, 14 i 16) odbudowano
dopiero na przełomie lat 70. i 80. XX w. na
podstawie projektu Edmunda Małacho-
wicza. Z południowej części terenu
pozamkowego usunięto natomiast całą
zabudowę poza kościołem św. Marcina,
eksponując pozostałości murów. Impo-
nującą budowlą jest Archikatedra Wroc-
ławska Św. Jana Chrzciciela. Obecna
katedra pochodzi zasadniczo z okresu
gotyku. Jej kształt jest efektem barokowych
uzupełnień oraz współczesnych restauracji
po zniszczeniach wojennych. Następnie
zwiedziliśmy usytuowaną w niewielkiej
odległości Halę Targową o konstrukcji
żelbetowej z 1908 r. która zbudowana
zosta ła wed ług projektu Richarda
Plüddemanna i Heinricha Küstera przy ul.
Piaskowej przedstawiającą wartościowy
zabytek sztuki inżynierskiej, Sky Tower przy
ul. Powstańców Śląskich to najwyższy
budynek w Polsce (biorąc pod uwagę wyso-
kość do dachu i do najwyżej położonego 49
piętra) – kompleks mieszkalno-biurowo-
usługowy powstał według koncepcji
Dariusza Dziubińskiego. Z tarasu wido-

kowego wysokości ok. 200 m oglądaliśmy
panoramę miasta. Czytelny układ urba-
nistyczny, uporządkowane wnętrza to
charakterystyczne cechy wrocławskiej
aglomeracji miejskiej. W ten sobotni wieczór
po obiadokolacji większa część wycieczki
odwiedziła piękne wnętrza kościoła
Dominikanów i uczestniczyła we Mszy św..
Z rana w niedzielę przed wyjazdem z hotelu
odbył się „koncert na liściu”, jako, że grać
Pan umiał pewnie na wielu przedmiotach i
instrumentach. Z daleka zobaczyliśmy
jeszcze bryłę nowego stadionu i odjechali do
centrum miasta do muzeum sztuki oglądnąć
Panoramę Racławicką. Obraz przedstawia
bitwę pod Racławicami z 1794 r, czyli
zwycięstwo gen. Tadeusza Kościuszki nad
wojskami rosyjskimi dowodzonymi przez
Aleksandra Tormasowa. To monumentalne
dzieło namalowane zostało w latach 1893-
1894 we Lwowie pod kierunkiem Jana Styki i
Wojciecha Kossaka. Dzięki połączeniu
obrazu olejnego z elementami deko-
racyjnymi leżącymi u jego podnóża artyści
zacierali granicę między widzem, a dziełem
i publiczność odczuwała wrażenie uczest-
nictwa w uwiecznionych wydarzeniach.
Zadziwia detal obrazu i perspektywa pola
bitewnego. Obok Panoramy siedmio-
grodzkiej, Golgoty oraz Męczeństwa
Chrześcijan w Cyrku Nerona, jest to jedna z
czterech XIX-wiecznych panoram, nama-
lowanych pod kierownictwem Jana Styki i
Wojciecha Kossaka. Po II wojnie światowej,
dzięki staraniom władz polskich, udało się
odzyskać od ZSRR część lwowskich dzieł
sztuki. Ówczesny polski Rząd Jedności
Narodowej postanowił zbiory te, wraz z
Panoramą, umieścić we Wrocławiu.
Muzeum Narodowe przy Placu Powstańców
Warszawy posiada imponujące zbiory.
Szczególną uwagę zwrócić można na
gotycką sztukę sakralną XIV –XVI w, czyli
Piękne Madonny o twarzach mieszczek,
stylowe ołtarze szafowe. Dominujące w
ekspozycji, w sztuce polskiej XVII-XIX w jest
malarstwo pochodzące ze zbiorów muze-
alnych Lwowa przekazanych Wrocławowi w
1946 r Jacka Malczewskiego, Jana Matejki,
Piotra Micha łowskiego, Canaletta ,
Baciarellego. Polska sztuka XX wieku
prezentowana jest przez obrazy kubistyczne
Tadeusza Makowskiego, Ignacego Witkie-
wicza, Józefa Szajnę, po ekspozycję
Magdaleny Abakanowicz i Jana Kranacha.
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Z europejskiego malarstwa uniesposób nie
zatrzymać się przy obrazach Brueghla mł.,
Cranacha Starszego, Francisca Zurba-
rana.Idąc w kierunku Rynku przeszliśmy
koło Zakładu Ossolińskich a następnie
zwiedziliśmy Aulę Leopoldina w gmachu
Uniwersytetu Wrocławskiego. Rynek we
Wrocławiu to jedno z największych placów
historycznych Europy (213x178 m).
Najważniejszym budynkiem jest Ratusz. Na
tym niewielkim terenie znajduje się wiele
pięknych zabytkowych kamieniczek, m.in.

Piwnica Świdnicka, Pręgierz, przed Nowym
Ratuszem, a w 1956 roku został ustawiony
pomnik Aleksandra Fredry dla przypo-
mnienia wagi wspólnych losów wielu
wrocławian i lwowian jakie wichry historii im
zgotowały. W okolicy Rynku zjedliśmy późny
popołudniowy obiad i ruszyliśmy do auto-
busu i w drogę powrotną do Bielska.

Wyjazd przygotował kol. Jerzy Gleń za co
uczestnicy składają mu serdeczne podzię-
kowania.

Maria Witosławska

Inicjatorem wyjazdu w dniach 27.04 do
04.05.2014r. był Odział Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa w
Bielsku -Białej przy udziale Oddziału
Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Wszystkie sprawy organizacyjne zabez-
pieczyło Franciszkańskie Biuro Turysty-
czno-Pielgrzymkowe „ PATRON” z
Warszawy. W wyjeździe łącznie wzięły
udział 32 osoby w tym członkowie obydwu
Stowarzyszeń, a także osoby towarzyszące.

Wyjechaliśmy w niedzielę 27 kwietnia z
Bielska o godz. 4-tej wynajętym specjalnie
autobusem do Warszawy na lotnisko im.
Szopena na Okęciu z którego odlot
samolotem czarterowym miał się odbyć ok.
godz.13 tej. Niestety wystąpiło znaczne
opóźnienie z powodu maksymalnego
zaangażowania linii lotniczej w obsługę
ruchu powrotnego grup pielgrzymkowych z
Rzymu uczestniczących w kanonizacji Jana
Pawła II. Spowodowało to, że na pierwszym
noclegu w Betlejem znaleźliśmy się grubo
po północy – oczywiście o kolacji nie było już

mowy. Nasz przewodnik p. Stanisław Szuro
z wykształcenia doktor historii nie miał dla
nas litości i nakazał pobudkę wcześnie rano,
ażeby móc zrealizować bogaty program
przewidziany na poniedziałek.

Rozpoczęliśmy od Bazyliki Narodzenia
Pańskiego jedynej świątyni w Ziemi Świętej,
która mimo wojen i kata-klizmów przetrwała
do dnia dzisiejszego. Bazylika powstała w IV
wieku z inicjatywy Św. Heleny, matki cesarza
rzymskiego Konstantyna Wielkiego. Do
Bazyliki wejście ma wysokość ok. 120 cm.
Wejście to bywa nazywane Wrotami Pokory,
gdyż wchodzący przez nie ludzie muszą się
mocno pochylić. Centralnym miejscem
Bazyliki jest Grota Narodzenia znajdująca
się pod prezbiterium.

Znajduje się tutaj niewielkie pomie-
szczenie z małym ołtarzem, a pod nim
srebrna wieloramienna gwiazda, którą
całują pobożni pielgrzymi. Do Bazyliki
Narodzenia przylega franciszkański kościół
Św. Katarzyny. Kościół został wzniesiony na
grocie, w której w IV wieku zamieszkał

ZIEMIA ŚWIĘTA- ŚLADAMI CHRYSTUSA
27.042014r. - 04.05.2014r

Uczestnicy przed Muzeum Narodowym Hala 100-lecia we Wrocławiu
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Św. Hieronim, który pierwszy dokonał tłuma-
czenia Starego Testamentu z języka
hebrajskiego, aramejskiego i greckiego na
łacinę. Tego samego dnia zwiedziliśmy m.in.
Muzeum Holocaustu- Yad Vashem. Jest to
miejsce szczególnie ważne dla Polaków
bowiem na rozległym terenie zajmowanym
przez Muzeum umiejscowione są metalowe
tabliczki z nazwiskami osób, które w czasie
II-ej Wojny Światowej ratowały Żydów.
Około 30 % tabliczek upamiętnia boha-
terską postawę Polaków, co jest szczególnie
ważne podkreślenia, że w przypadku
złapania -jedynie na terenie naszego kraju
groziła kara śmierci dla pomagającego i jego
rodziny. Na terenie Muzeum jest wiele
miejsc robiących wielkie wrażenie na zwie-
dzających np. ekspozycja wagonu bydlę-
cego do przewożenia więźniów, pomniki,
sala wystawowa z systemem luster, sala z
nazwami miejsc kaźni. Należy zaznaczyć,
że Muzeum znajduje się w szczególnie
urokliwym terenie w pewnym sensie
przypominającym nasze Beskidy. Trzeciego
dnia tj. we wtorek rozpoczęliśmy naszą
wędrówkę od przejazdu do Cezarei
Nadmorskiej – rzymskiej stolicy Palestyny i
miasta krzyżowców. Najbardziej znane i
godne zobaczenia są – amfiteatr, fragment
akweduktu oraz resztki zamku krzyżowców.
Jako ciekawostkę można podać, że wśród
obiektów zabytkowych znajdują się - hipo-
drom służący do wyścigów rydwanów,
a także niewielkie fragmenty tzw. tabu-
latorium budynku przeznaczonego w staro-
żytności do przechowywania tabliczek
glinianych na których zapisywano dane z
ważnych transakcji handlowych. W dalszej
części dnia poza obiektami sakralnymi
zwiedzaliśmy Hajfę w czasie której
dowiedzieliśmy się, że w mieście jest metro
zębatkowe działające pod górę. Na
zakończenie trzeciego dnia udaliśmy się na
nocleg w Tyberiadzie położonej na terenie
historycznej krainy Galilei. Dzień czwarty
rozpoczęliśmy rejsem statkiem po Jeziorze
Galilejskim zwanym też Genezaret. Dłu-
gość jeziora wynosi 21 km., szerokość 12
km., a głębokość około 50 m. Jezioro przez
które przepływ rzeka Jordan jest głównym
źródłem zaopatrzenia Izraela w wodę pitną.
Jezioro i otaczające je tereny to wielka ilość
świętych miejsc chrześcijaństwa, często
wymienianych w Piśmie Świętym. Trzeba
przyznać, że rejs dostarczył nam wiele

różnorodnych wrażeń – na wstępie
przywitano nas na pokładzie wciągnięciem
bandery polskiej, a następnie odtworzeniem
hymnu polskiego, który odśpiewaliśmy
zgodnym chórem. Przewodnik opowiedział
nam o wielu ważnych wydarzeniach
związanych z jeziorem i miejscowościach
nad nim położonych. Pogoda jak zwykle
była wspaniała, a widoki skłaniały wszyst-
kich do robienia zdjęć. W godzinach
popołudniowych w Jardenicie nad rzeką
Jordan odbyła się wzruszająca uroczystość
odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Na
zakończenie dnia udaliśmy się z powrotem
do Betlejem na nocleg do hotelu w którym
byliśmy w pierwszych dniach naszego
pobytu na Ziemi Świętej. Piątego dnia
odwiedziliśmy Górę Tabor, która w prze-
szłości miała wyjątkowe znaczenie religijne
oraz militarne.

Byli tu Egipcjanie, powstańcy żydowscy
broniący się przed wojskami rzymskimi,
Arabowie których z kolei wyparli krzyżowcy,
znowu Arabowie, a następnie chrześcijanie.
Obecnie na górze znajduje się Bazylika
Przemienienia Pańskiego wzniesiona
staraniem franciszkanów w latach
dwudziestych ubiegłego wieku. Budowla
wzniesiona według projektu włoskiego
architekta Antonio Berluzziego, swoją
ciekawą architekturę przyciąga uwagę
licznych pielgrzymów. W pobliżu Bazyliki na
górze Tabor znajduje się również cerkiew
greków prawosławnych. W bezpośrednim
sąsiedztwie zachowały się pozostałości
dawnych budowli. Należy dodać, że z tarasu
świątyni rozciąga się wspaniały widok na
rozległe równinne tereny. Następnie
zobaczyliśmy Jerycho pod Górą Kuszenia.

Jerycho jest jednym z najstarszych miast
na świecie. W mieście tym zobaczyliśmy
również niezwykłe stare drzewo( sykomorę
Zacheusza) z czasów Chrystusa. Niedaleko
od Jerycha po łożone jest Qumran
zasiedlone w II w. przed Chrystusem przez
żydowską wspólnotę religijną zwaną
esseńczykami. Właśnie im przypisuje się
wytworzenie zwojów, które zawierały teksty
ksiąg biblijnych oraz komentarze do tych
tekstów. W 1947r. przypadkowo odnale-
ziono te teksty, które schowano w glinianych
naczyniach i ukryto w grotach górskich.
Następnie udaliśmy się nad Morze Martwe
gdzie w ośrodku wypoczynkowym zażyliśmy
kąpieli wodno – błotnej. Duże zasolenie



wody ( ok.30 %) sprawia niezwykłe wrażenie
swobodnego uno-szenia się na wodzie.
O g r o m n e w r a ż e n i e p o w o d o w a ł a
świadomość, że znajdujemy się na
najgłębszej depresji świata ( ok. 430
m.poniżej poziomu innych mórz i oceanów).
Na zakończenie dnia dotarliśmy do Pustyni
Judzkiej, która rozciąga się wzdłuż
zachodniego brzegu Morza Martwego.
Kraina składa się z bezkresnego ciągu suro-
wych jałowych wzgórz i jest przywoływana
przez Stary i Nowy Testament. Część osób
zrobiła sobie zdjęcia oraz małe zakupy u
spotkanych Beduinów, którzy pojawili się nie
wiadomo skąd. Następnego już szóstego
dnia rozpoczęliśmy zwiedzanie Starego
Miasta w Jerozolimie w czasie, którego
najważniejszym wydarzeniem było odwie-
dzenie Bazyliki Grobu Bożego. Burzliwe były
losy tej budowli wielokrotnie odbudo-
wywanej i przebudowywanej, obecnie
odwiedzanej tłumnie każdego dnia przez
pielgrzymów i turystów. Godnym pod-
kreślenia jest fakt, że Świątynia służy Koś-
ciołom wszystkich wyznań chrześcijańskich.
Przeszliśmy również część Drogi Krzyżowej
(Via Dolorosa). Niewątpliwym ważnym
wydarzeniem było również zobaczenie
ściany Płaczu - najbardziej Świętego
miejsca dla wyznawców judaizmu.
Następnego siódmego dnia znowu udaliśmy
się do Jerozolimy. Poza licznymi ogromnie
ważnymi w historii chrześcijaństwa
miejscami była okazja podziwiać fragmenty
potężnych obwarowań starego Miasta i
przejść się wąskimi uliczkami handlowej

dzielnicy. Na ostatni nocleg na Ziemi świętej
powróciliśmy do Betlejem. W niedzielę 4-go
maja była specjalnie dla nas msza św.
odprawiona w grocie na Polu Pasterzy.
Następnie udaliśmy się do Jerozolimy, gdzie
m.in. zwiedziliśmy dzielnicę rządowa w tym
z zewnątrz Kneset – parlament izraelski.

Potem ruszyliśmy w kierunku lotniska w
Tel Awiwie – przy czym temperatura na
zewnątrz klimatyzowanego autobusu była
rekordowa (wyświetlacz wskazywał powyżej
40 C). Po drodze mieliśmy postój w nad-
morskiej Jaffie z super nowoczesną
zabudową - będącą właściwie częścią Tel
Awiwu. W tym upale tylko najodważniejsi
ruszyli przynajmniej na krótki spacer
połączony ze zwiedzaniem. Z Jaffy
ruszyliśmy na lotnisko im. Ben Guriona –
bardzo ruchliwego i nowoczesnego obiektu.
Zarówno odprawa na lotnisku jak i przelot
nie sprawiły problemów, a na lotnisku w
Warszawie wylądowaliśmy przed północą.

Po nocnej podróży około 5 tej rano
znaleźliśmy się w Bielsku – Białej, które
przywitało nas chłodnym porankiem, trzeba
się było zatem błyskawicznie przestawić na
nasze , polskie realia pogodowe.

Chyba zgodzą się wszyscy, którzy brali
udział w naszej peregrynacji, że byliśmy
uczestnikami wyjątkowego wydarzenia w
naszym życiu i będziemy do niego wracać
wielokrotnie wspomnieniami.

Zbigniew Walawski

o
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Uczestnicy wyjazdu
przed Kościołem św. Piotra w Tyberiadzie

Widok na Hajfę
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Oddział PZITB w Bielsku-Białej

Oddział Polskiego Związku Inżynierów i
Techników Budownictwa w Bielsku-Białej
posiada drużynę brydżową, która w sezonie
2013/2014 brała udział w rozgrywkach III
Ligii Śląskiej ( w skład Ligii wchodziło 20
drużyn). Po zakończeniu rozgrywek zasad-
niczych nasza drużyna zajęła 4 miejsce.
Drużyny, które zajęły cztery pierwsze
miejsca rozegrały między sobą mecze
finałowe. Finały zakończyły się sukcesem
zespo łu PZITB, który tym samym
awansował do II Ligii na sezon 2014/2015.

Poniżej tabela finałowych zmagań
1. PZITB Bielsko-Biała
2. Omega Jastrzębie
3. TCK Tarnowskie Góry
4. DDK Brzeziny Śląskie
W skład naszej drużyny wchodzą

członkowie Stowarzyszenia: Kazimierz
Cios, Tadeusz Dudziak, Janusz Kozula i
Tadeusz Szendzielarz oraz Leszek
Krzeczek, Zbigniew Mańdok, Kazimierz
Lichawski, Józef Sordyl.

Janusz Kozula

28. marca br. odszedł od nas Człowiek o
niespotykanie ciepłej osobowości i bystrym
umyśle. Odszedł bez słowa skargi, choć
śmiertelną chorobą był zmęczony. Do końca
był użytecznym innym ludziom. Wyjątkowy
ten Człowiek, w czasie, gdy pracował w
Zespole Szkół Budowlanych, nie skąpił
swojej wiedzy i doświadczenia młodym
ludziom. Prowadził ich do dorosłości, ucząc
jak żyć wartościami. By ł wzorem
Nauczyciela.

Tadeusz By ł mądrym inżynierem
konstruktorem, projektantem i rzeczo-
znawcą. W jego dorobku znalazło się wiele
opracowań konstrukcyjnych, w tym opinii i
ekspertyz, wykonywanych zawsze z niezwy-
kłą starannością. Był czynnym zawodowo
niemal do końca swoich dni.

Naszemu Stowarzyszeniu s łuży ł
nieprzerwanie od 1957 roku, pełniąc w
Zarządzie PZITB wiele odpowiedzialnych
funkcji. Postrzegany Był jako Osoba
Zaufania Publicznego, człowiek szanowany
i powszechnie lubiany. Za pracę w Sto-
warzyszeniu był wielokrotnie odznaczany,
m.in. srebrną i złotą odznaką PZITB oraz
medalem 75-lecia PZITB.

Tadziu był niezwykle uczciwym i ufnym
człowiekiem. Lubił ludzi. Nigdy o nikim nie
wypowiadał złych słów; nie pogardzał

żadnym człowiekiem. Ale równocześnie
nigdy nie dawał przyzwolenia na jakąkolwiek
niegodziwość. Był niezwykle komuni-
katywny, jasno precyzował swoje myśli i
chętnie udzielał przemyślanych rad. Za
swoje niewzruszone przekonania, w stanie
wojennym był internowany w Łupkowie.

Tego uroczego gadułę, ważącego jednak
każde słowo, poznałem dwadzieścia z górą
lat temu. Pamiętam wspólną z Nim włóczęgę
po norweskim lodowcu Jöstedalsbreen, gdy,
choć tego nie wolno było, razem wchodzi-
liśmy w lodową szczelinę, nasłuchując,
przypominający łamany chrust, odgłos
trzeszczącej lodowej niebieskiej góry.

Był Człowiekiem Kościoła, dokumentując
to swoim odważnym życiem i pracą zawo-
dową. Uczestniczył w projektowaniu i bu-
dowie wielu świątyń, m.in. kościoła
Najświętszej Maryi Panny, czy kościoła na
Leszczynach. Doradzał przy rozbudowie
i remontach kościołów w Straconce,
Jaworzu, Starym Bielsku i katedrze św.
Mikołaja w Bielsku-Białej. A wszystko to
działo się w czasie, gdy wszechwładny
system komunistyczny mógł Go „rozjechać
walcem”, np. odbierając Mu uprawnienia
budowlane.

Pamiętam któryś wyjazd techniczny i
krótki pobyt w gotyckiej katedrze w Luk-

BRYDŻ SPORTOWY

Wspomnienie śp. Tadeusza Makulskiego
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semburgu. Ludzie, jakby zapomnieli o
sacrum miejsca, w którym się znajdują,
głośno rozmawiając i pstrykając zdjęcia.
Tadziu klęczał w skupieniu przy bocznym
ołtarzu z przymkniętymi powiekami i o
czymś „intymnym” rozmawiał z Panem
Bogiem. Stosownie do miejsca, jako katolik,
zwyczajnie modlił się.

Tadeusz był również bardzo otwartym i
skorym do krotochwilnych opowieści
„fajnym facetem”. Mam przed oczyma Jego
roześmiane oczy, a w uszach Jego rubaszny
śmiech. Nie budował „murów” między

ludźmi, a raczej skracał dystans do nich.
Chętnie dzielił się swoim doświadczeniem
i zawsze, w razie potrzeby, spieszył z mądrą
radą.

Żegnaj Przyjacielu.
Na miejsce wiecznego spoczynku przy

ulicy Grunwaldzkiej odprowadziliśmy Go
w dniu 3 kwietnia tego roku.

Jan Wiśniowski

Informator 2/2014
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XXX JUBILEUSZOWE

WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI – 2015

SZCZYRK, 25.03.2015r. -  28.03.2015r.

Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcj

w roku 2015 będzie to Oddział w Bielsku-Białej

w roku 2015 tematem będzie

na stronie internetowej

naszego Oddziału PZITB – www.pzitb.bielsko.pl

i są organizowane corocznie w ramach PZITB

przez Oddziały w Bielsku-Białej, Gliwicach, Katowicach i Krakowie, przy czym kolejno inny

Oddział pełni role wiodącą – . Warsztaty

przeznaczone są dla projektantów konstrukcji i zainteresowanego środowiska budowlanego z

całego kraju.

Warsztaty odbędą się w ramach cyklu pod wspólnym tytułem:

Celem Warsztatów jest dostarczenie projektantom aktualnej wiedzy praktycznej, żliwej do

bezpośredniego w działalności zawodowej. Organizatorzy Warsztatów przywiązują

szczególnie dużą uwagę do materiału drukowanego w wydawnictwie warsztatowym.

Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów znajdą się

NAPRAWY I WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

BUDOWNICTWO OGÓLNE

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTATACH

Adres organizatorów: Oddział PZITB w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 10/14

Tel/fax  (033)  822-02-94, 816-68-34,  e-mail: biuro@pzitb.bielsko.pl

Zespół Organizacyjny  WPPK-2015


