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1. S ŁOWO WS TĘPNE
Drogie Koleżanki!
Drodzy Koledzy!
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa wchodzi
w okres Jubileuszu 80-lecia istnienia.
Zapowiedziane w poprzednim biuletynie wydanie przez nasz
Oddział monografii „Budownictwo Podkarpacia w okresie powojennym” stało się faktem.
Promocja tej książki potwierdziła znaczące zainteresowanie jej
tematyką zwłaszcza wśród byłych i aktualnych pracowników budownictwa na Podkarpaciu. Mam nadzieję, że jej lektura zmobilizuje czytelników do pogłębiania i uzupełniania podjętej tematyki, co pozwoli
na wypełnienie występujących w niej braków.
Życzę interesującej lektury.

To już wiosna!!!
mgr inż. Adam Jakóbczak
Przewodniczący Oddziału PZITB
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2. BUDOWNICZY – BRZMI DUMNIE?

Prowokacyjnie postawiłem znak zapytania
przy powyższym stwierdzeniu. Cóż się takiego
stało na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat,
że szkoły budowlane szczególnie te zawodowe,
jak również technika mają problemy z naborem
uczniów, problemy z utworzeniem pierwszych
klas? Jeszcze 15 – 20 lat temu w tych samych szkołach tych klas było kilka,
a nawet kilkanaście.
Czyżby budownictwo było mało atrakcyjne ?.
Byłoby uproszczeniem twierdzenie, że zmieniają się czasy, że mamy
do czynienia z niżem demograficznym, że młodzież chce szybciej uzyskać
wykształcenie średnie, a nawet wyższe pomijając szkoły zawodowe.
Być może tak jest. Trzeba sobie jednak zadać pytanie, czy ciągłe
reformowanie szkolnictwa zawodowego, ciągłe zmiany nazw szkół zawodowych i technicznych, tworzenie liceów profilowanych nie obniżyły, może
nawet nieświadomie, wartości i prestiżu tego pięknego zawodu i nie
odstraszyły młodzieży od tego kierunku.
Na kilkadziesiąt szkół budowlanych zarówno zawodowych jak i średnich z Podkarpacia jedynie kilka ma w swojej nazwie „budowlana”.
Dlaczego?
Wstydzimy się tej nazwy?
Dzisiejszy gimnazjalista w gąszczu nazw szkół, często kompletnie oderwanych od profesji, ma problem z wyborem szkoły. Chciałby mieć zawód,
a jednocześnie wykształcenie średnie, więc wybiera np.: liceum profilowane. Tym samym wpada w pułapkę. Bo przecież, kto go z takim wykształceniem zatrudni? Oczywiście młody człowiek może się dokształcać tracąc
dodatkowe lata, ale chyba nie o to chodzi.
Kiedy kilkadziesiąt lat temu zdecydowałem się kształcić w kierunku
budowlanym, byłem dumny, że rozpoczynam od szkoły zawodowej budowlanej. Wiedziałem, że chcę ukończyć technikum budowlane, potem studia.
Przechodziłem w ciągu 11 lat przez wszystkie szczeble dobrze zorganizo-

4

wanego systemu szkolnictwa należycie przygotowującego do zawodu.
A dzisiaj jestem dumny z tego, że zostałem budowniczym – pomimo niekorzystnego stereotypu budowlańca panującego jeszcze do niedawna.
Jestem przekonany, że dzisiejszy budowniczy w Polsce to przedstawiciel zawodu godnego szacunku, to fachowiec nie odbiegający umiejętnościami i zaangażowaniem od swojego odpowiednika z Unii Europejskiej,
pracownik mający świadomość, że pracuje ciężko, by osiągnąć sukces,
który różnie można nazwać: mieszkanie, dom, samochód, godny byt dla
siebie i swojej rodziny, autorytet. Oczywiście zgodnie z rozkładem krzywej
Gaussa zdarzają się negatywne wyjątki, jak i osoby osiągające znacznie
wyższe cele.
Problem jednak w tym, jak przekonać młodzież do tego zawodu? Jak ją
przyciągnąć do szkół zawodowych? Jak młodemu człowiekowi uświadomić,
że dzisiejszy budowniczy to przedstawiciel zawodu godnego szacunku?
Myślę, że szacunek ten należy u nich utrwalać, prezentować w środkach
przekazu. Należy także uświadomić młodzieży, że przechodzenie przez
poszczególne szczeble nauczania, rozpoczynając od szkoły zawodowej to
gromadzenie kapitału. To pewna forma życiowego zabezpieczenia się na
przyszłość. Bo jeżeli młody człowiek nie ma predyspozycji kierowniczych,
bądź chce unikać stresów związanych z pełnieniem tych funkcji, mając
średnie wykształcenie zawodowe może być wysokiej klasy robotnikiem,
świadomym swej wartości i możliwości. Bycie robotnikiem nie ogranicza
intelektualnie. Nie wyklucza potrzeby uczęszczania do teatru, czy filharmonii. Znam wielu robotników o wysokiej kulturze nie tylko technicznej,
zadziwiających wiedzą na tematy literatury, historii, znających języki obce.
Nadzieją na poprawę sytuacji oraz zachętę młodzieży do kształcenia w
szkołach budowlanych może być przygotowywana obecnie nowa reforma
szkolnictwa zawodowego. W moim przekonaniu trafnie uwzględniająca
specyfikę budownictw i uwarunkowania obecnie w nim panujące.
Oby tylko następni reformatorzy nie „udoskonalali” tego systemu.
Edward Gala
V-ce Przewodniczący
PZITB O/Rzeszów
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3. S EMINARIA, S POTKANIA
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie,
w trosce o zdrowie i życie mieszkańców Podkarpacia w obliczu pojawiających się
częstych zatruć tlenkiem węgla organizuje cykl spotkań dyskusyjnych pod wspólnym tytułem „W trosce o zdrowie i życie użytkowników mieszkań”.
Spotkania odbywają się w drugi wtorek miesiąca o godzinie 1600 w siedzibie PZITB
ul. PCK 2. Odbyły się już dwa spotkania.
1. Spotkanie pierwsze na temat: „JAK SKUTECZNIE UCHRONIĆ SIĘ PRZED ZATRUCIEM TLENKIEM WĘGLA (CZADEM)” odbyło się 11 lutego.
2. Drugie spotkanie odbyło się 11 marca. Tematem spotkania było –
„JAK PRZYGOTOWAĆ NOWE MIESZKANIE (DOM) DO BEZPIECZNEGO
ZAMIESZKANIA”.
Spotkanie
trzecie
na
temat:
„PRZYCZYNY ZAWILGOCENIA ŚCIAN
W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA” - odbędzie się
8 kwietnia.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy.

Przewodniczący Koła Seniorów kol. Zbigniew Szczupak

Na cześć nowo wybranego przewodniczącego wzniesiono toast lampką
szampana.

4. INFORMCAJE BIEŻĄCE – ZEBRANIE KOŁA S ENIORÓW
W dni u 21 s tycznia br. w s iedzibie PZITB odbyło się Na dzwycza jne Walne Zebranie Wyborcze Koła Seniorów.
Na s potkanie przybyli członkowie Koła Seniorów oraz Przewodniczący Oddziału kol. Adam Jakóbczak.
Zebra nie otworzył Przewodniczący Adam Jakóbczak . Głównym
tema tem zebrania był wybór nowego Przewodniczącego Koła.
Obecny Przewodniczący kol. Czesław Trela zrezygnował z pełnienia
tej funkcji ze względów zdrowotnych.
Nowym Przewodniczącym Koła Seniorów został wybrany przez
a kl amację kol. Zbigniew Szczupak, który przyjął powierzone mu s tanowi sko i zapewnił, że będzie się s tarał ja k najlepiej pełnić obowiązki
s zefa Koła Seniorów.

Toast

W czasie zebrania kol. A. Jakóbczak przedstawił informację z bieżącej działalności Oddziału.
Zebranie przebiegało w miłej i życzliwej atmosferze.

Uczestnicy zebrania koledzy
E. Szczepański, J. Bosek, J. Kupiec, B. Bukowy, B. Czyż, B. Filip, A. Ruchlewicz, W. Schwarz,
A. Jakóbczak
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5. PROMOCJA KS IĄŻKI
W dni u 12 ma rca 2014 r. w
s i edzibie Oddziału PZITB odbyła
s i ę promocja ks i ążki wyda nej
s ta ra ni em Oddzi a łu PZITB pt.:
„Budownictwo Podkarpacia w
okresie powojennym”.
Autora mi wydawnictwa są techni cy, i nżynierowie, oraz pracowni cy na ukowi Pol i techni ki Rzes zows ki ej, w przes złoś ci ora z
ws półcześnie pracujący w przeds i ębi ors twa ch i i ns tytucja ch
zwi ąza nych z budowni ctwem.
Dl a czytelników uczestni czących
w zda rzeniach opisanych w tym opracowa ni u będzi e to oka zja do
ponownego s pojrzenia na nie z pers pektywy upływa jącego cza s u.
Młodzi mogą w i nnym świetl e s pos trzega ć obi ekty s potyka ne na
co dzi eń oraz sylwetki
os ób, które uczes tni czyły w i ch rea l i za cji .
Wi ta jąc zebra nych
s potka ni e otworzył
Przewodni czący Oddzi a łu PZITB Kol. Adam
Ja kóbcza k przeds ta wi a jąc krótką hi s tori ę
pows ta ni a tego wyda wnictwa. Uczestnicy
s potka ni a przyjęl i ks i ążkę
Przewodniczący Adam Jakóbczak
z dużym za i nteres owa ni em.
Za kup książki możliwy jest w Biurze Oddziału PZITB przy ul. PCK 2 .

Zaproszeni goście i współautorzy opracowania

Zaproszeni goście i współautorzy opracowania
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Koledzy E. Mazur, J. Kerste, G. Bajorek
Kol. S. Kaniowski, Z. Szczupak, J. Sobala

Koledzy J. Reguła, J. Buczek, J. Wnęk

Kol. Piotr Zoła z żoną i kol. W. Schwarz

Kol. M. Podgórski, J. Krupa, J. Jopek, S. Lech

Kol. J. Sobaszek, R. Kalita, J. Ludera, S. Sołtys
Kol. R. Jaworski, W. Hennig, W. Schwarz
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Kol. E. Szczepański, E. Kozłowicz, K. Mrozik, K. Rzepa, B. Mirek

Kol. - J. Sobala, E. Szczepański, J. Bosek
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Kol. W. Hennig i Przewodniczący A. Jakóbczak

Kol. A. Pokrywka, T. Gratkowski, J. Kerste
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Kol. A. Skomra, M. Młynarski

Dyrektor NOT Kol. Bogdan Szupernak

Zaproszeni goście i współautorzy opracowania

Kol. J. Mączka, M. Placko
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6. KINGDO M TO WER - NAJWYŻSZY WIEŻO WIEC ŚWIATA

Kol. J. Sobaszek, R. Kalita

Kol. Julian Krupa i Pani Redaktor Anna Rakuś

Kons trukcja, która pewnego dnia będzi e na jwyżs zą na ś wi eci e
wres zcie ma oficjalną datę rozpoczęcia budowy - 27 kwi etnia 2014 r.
Kingdom Tower, wi eżowiec mierzący co na jmni ej 1000 m wys okoś ci, powstanie w mieście Dżudda w Ara bi i Sa udyjs ki ej. Ki edy już
zos ta nie wzniesiony, przejmie mi a no na jwyżs zego na ś wi eci e od
chi ńskiego drapa cza chmur Cha ngs ha Sky Cty, który jes t obecni e
w budowi e, a l e ma zos ta ć ukończony jes zcze w tym roku.
Projekt budynku to zasługa Kingdom Holding Compa ny ki erowa nego przez księcia Alwalida bin Ta lala. W 2011 r. podpisano kontrakt
wykona wczy z Sa udi Bi nl a di n Group na 1,23 ml d dol .
Kos zt powstania Kingdom Tower jes t s zacowa ny na 30 ml d dol .
Inwestycja obejmie nie tyl ko budowę wi eży, a l e i pows ta łą wokół
budynku dzielnicę o powierzchni 23 ml n m 2. W dys trykcie zamieszka
pona d 80 000 os ób, a w kompl eks i e mi es zka l nym pod Kingdom
Tower zna jdą się s klepy, centra rozrywki i s zpital. Na wys okoś ci 610
metrów będzi e ogromny ta ra s z wi doki em na Morze Czerwone,
który tym s a mym będzie najwyżej położonym punktem obserwa cyjnym na ś wiecie. Szczyt wi eży za rezerwowano dla rozwiązań wytwa rza jących a l ternatywną energię. Wjechanie na sam szczyt z pa rteru
jedną ze s pecja l nych eks pres owych wi nd ma za jąć ok. 5 mi nut.
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7. Z ŻAŁO BNEJ KARTY
- RO MAN JADACH Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 lutego 2014 roku
w wieku 88 lat odszedł od nas na zawsze nasz Drogi Kolega
mgr inż . Roman Jadach

Kingdom Tower Grafika: AS and GG Designs Kingdom Tower
/materiały prasowe/
Zdjęcia i tekst pochodzi ze strony internetowej:
http://nt.interia.pl

Kolega Roman Jadach urodził się 17.02.1926 r. w Kolbuszowej Dolnej. Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia na Wydziale Inżynierii Politechniki Szczecińskiej, które ukończył w 1951 r.
Od 1949 r. pracował w Biurach Projektów w Szczecinie,
a następnie we Wrocławiu. W roku 1957 podjął pracę w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego, gdzie pracował głównie jako kierownik budowy znaczących obiektów na terenie
Rzeszowa.
W okresie 1963-71 pracował w Rzeszowskim Zjednoczeniu
Budownictwa, następnie w BPBM „M iastoprojekt” Rzeszów, a w
latach 1973-86 w Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego
w Rzeszowie.
Od 1952 r. był członkiem PZITB, pełnił w tym Związku liczne
funkcje społeczne zarówno w Kołach jak i w Zarządzie Oddziału w
Rzeszowie.
W okresie: 1964-66 - członek Zarządu Oddziału; 1966-70 skarbnik Zarządu Oddziału; 1970-75 - Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Oddziału; 1993-96 – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału.
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Od początku działalności Grupy Rzeczoznawców Budowlanych przy Oddziale PZITB w Rzeszowie (1968) kolega Roman był
jednym z najaktywniejszych rzeczoznawców, praktycznie do końca
swojej aktywności zawodowej.
Poza licznymi odznaczeniami państwowymi i żołnierskimi
został uhonorowany Srebrną i Złotą Odznaką Honorową PZITB.
Zmarł 25 lutego 2014 r.
Cześć Jego pamięci!
Z naszego albumu - zapamiętaliśmy kol. Romana jako człowieka życzliwego,
uczciwego, serdecznego, wieloletniego działacza PZITB.

Koledzy Roman Jadach i Henryk Gałuszka - spotkanie Koła Seniorów 21 listopad 2007

Kol. Wacław Schwarz, Roman Jadach, Elżbieta Brzoza – spotkanie noworoczne 12 luty 2008

Spotkanie seniorów 11 luty 2009 – kol. Wacław Schwarz i Roman Jadach

Przewodniczący A. Jakóbczak, mgr inż. J. Styś, mgr inż. R. Jadach, mgr inż. W. Hładki na uroczystości
60-lecia Oddziału PZITB w Rzeszowie – październik 2009 r.

Koledzy Emil Szczepański, Roman Jadach, Bogusław Bukowy
- spotkanie z okazji Dnia Seniora 21 wrzesień 2011
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Wspomnie nia
- JÓ ZEF ZAMO RSKI W marcu pożegnaliśmy także naszego Kolegę
inż . Józ e fa Zamorskie go

Przewodniczący A. Jakóbczak wręcza kwiaty i list gratulacyjny Kol. J. Zamorskiemu

Inż. JÓ ZEF ZAMO RSKI urodzony 12.02.1910 roku w Głogowcu
pod Przeworskiem. W roku 1935 ukończył Państwową Szkołę Budownictwa w Jarosławiu. Po odbyciu służby wojskowej w 1937 roku rozpoczął
pracę w biurze architekta powiatowego w Brześciu.
Po zakończeniu II wojny światowej podjął pracę w Radymnie na stanowisku architekta miejskiego. W 1947 roku przeniósł się do Wrocławia,
gdzie pracował w Wojewódzkim Zarządzie Przedsiębiorstw Budownictwa
T erenowego w dziale technicznym, a następnie w Budowlanym Przedsiębiorstwie Powiatowym w Strzelnie na stanowisku dyrektora.
W roku 1953 uzyskał dyplom inżyniera budownictwa na Politechnice
Wrocławskiej i przeniósł się do Rzeszowa, gdzie podjął pracę w Wojewódzkim Zarządzie Przedsiębiorstwa Budownictwa T erenowego na stanowisku kierownika działu.
W 1961 rozpoczął pracę w Kuratorium Oświaty i Wychowania, a następnie w Okręgowej Dyrekcji Inwestycji w Rzeszowie na stanowiskach
inspektora nadzoru budowlanego. W roku 1976 przeszedł na emeryturę.
Do PZIT B wstąpił w roku 1950. Został uhonorowany licznymi
odznaczeniami państwowymi i stowarzyszeniowymi między innymi Srebrną i Złotą Odznaką Honorową PZIT B oraz godnością Zasłużony Senior
PZIT B. Zmarł 8 marca 2014 r. w wieku 104 lat.

Z okazji wejścia w setny rok życia Kolegi inż. Józefa Zamorskiego, w imieniu Zarządu Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Koła Seniorów przy Oddziale, przekazane zostały Solenizantowi serdeczne życzenia długich lat życia.
Życzenia osobiście złożyli Przewodniczący Oddziału PZITB - mgr inż.
Adam Jakóbczak, Przewodniczący Koła Seniorów - Czesław Trela oraz
Dyrektor Biura Oddziału – mgr inż. Julian Krupa.

Że gnamy Cię Drogi Kole go Józ e fie
Kol. Józef Zamorski
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8. CUDZE CHWALICIE – SWEGO NIE ZNACIE
CIEKAWE ZAKĄTKI PO DKARPACIA
Zamek w Lesku

Przewodniczący Koła Seniorów Cz. Trela, Kol. J. Zamorski, Przewodniczący Oddziału A. Jakóbczak

Dyrektor Biura Oddziału J. Krupa, Kol. J. Zamorski, Przewodniczący Oddziału A. Jakóbczak

Zamek w Lesku położony jest na wzniosłej skarpie nad Sanem, otoczony rozległym parkiem. Jego budowę w miejsce istniejącego wcześniej drewnianego zamku
rozpoczęto w 1538 roku z inicjatywy wojewody krakowskiego Piotra Kmity. W XV
wieku w rękach możnego rodu Kmitów znajdowało się Lesko, po zniszczeniu przez
Węgrów w drugiej połowie XV wieku ich siedziby rodowej w pobliskim Sobieniu,
wybrali Lesko na swoja nową siedzibę. Okrągła, murowana dwupiętrowa wieża
mieszkalna, otoczona murami obronnymi, wraz z miastem pełniła funkcję dawnego
zamku Sobień, chociaż Kmitowie odwiedzali ja sporadycznie, gdyż ich głównym
zamkiem pozostawał Wiśnicz. Na parterze istniejącej do dziś okrągłej wieży mieszkalnej zbudowano pomieszczenie przykryte sklepienie wspartym centralnie na
wielobocznym słupie środkowym. Na narożach stały cztery basteje. Do czasów
współczesnych z pierwotnych założeń fortyfikacyjnych zachowały się jedynie ślady
bastei w południowo-wschodniej części. Po bezpotomnej śmierci Piotra Kmity jego
dobra przeszły w ręce rodu Lubomirskich. Około 1580 roku obniżyli oni wieżę o
jedna kondygnację i odbudowali dodatkowy korpus tworząc renesansowa kamienicę, zwieńczona attyką. W 1656 wzniesiono czteroskrzydłowy zamek o czterech
basztach, w obręb którego włączono poprzednie budowle. Zamek był kilkakrotnie
niszczony (między innymi w czasie wielkiej wojny północnej przez Szwedów)
Szwedów odbudowywany. Jego kolejnymi właścicielami byli Stadniczy, Ossolińscy i
Krasiccy. W 1783 roku zamek spustoszył ogromny pożar, a jego odbudowy w stylu
klasycystycznym dokonał w latach 1836-43 ówczesny właściciel, Ksawery Krasicki,
według projektu poety Wincentego Pola, którego urzekła historia zamkowych murów. Wówczas powstały tez dodatkowe oficyny i oranżeria. Po raz kolejny zamek
został zniszczony podczas II wojny światowej. Odbudowano go w 1955 roku i
przekształcono w hotel, którego funkcję pełni dziś, jednak potomkowie rodu Krasickich domagają się jego zwrotu.
Obecna bryła zamku powstała w XIX. Z wieży mieszkalnej Kmitów pozostało przyziemie, stanowiące północno-zachodni kraniec budowli. Posiada grube mury, małe
okna i sklepienie wsparte na jednym filarze. Nadbudowany nad nim budynek jest
dawna kamienicą Lubomirskich w 1580 r. znacznie jednak przekształconą. Dziś na
terenie zamku do dyspozycji gości znajduje się 29 pokoi, kawiarnia, drink bar, z
tyłu zamku jest miejsce na ognisko, a na dziedzińcu miejsce do grillowania. Odbywają się tam zielone szkoły, zjazdy, szkolenia, konferencje, bankiety i wesela.
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Opisy i zdjęcia zaczerpnięto ze stron: http://epodkarpacie.com, http://zamki.res.pl

Biuletyn opracowali:
Barbara Tekiela, Adam Jakóbczak
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Zd row ych i spokojnych Św iąt Wielkanocnych,
rad osnego „Allelu ja”, mokrego d yngu sa
Koleżankom i Kolegom oraz sympatykom
Rzeszow skiego Od d ziału PZITB
w imieniu Zarząd u Od d ziału
ży czą
Przew od niczący
oraz pracow nicy Biu ra

