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1. S ŁOWO WS TĘPNE
Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!
Kolejny rok działalności Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa stawia przed Rzeszowskim Oddziałem coraz wyższe wymagania.
Zarówno działalność rzeczoznawcza jak i szkoleniowa, prowadzona w warunkach intensywnego rozwoju informatyzacji elektronicznej, wymaga podniesienia poziomu organizacyjnego jak
i merytorycznego tej działalności.
Doceniając przygotowanie zawodowe oraz doświadczenie
członków PZITB zapraszamy Koleżanki i Kolegów do współpracy
z Zarządem Oddziału w rozwijaniu tych działalności.

WITAJ WIOSNO

Z koleżeńskim pozdrowieniem
mgr inż. Adam Jakóbczak
Przewodniczący Oddziału PZITB
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2. ARTYKUŁY PROBLEMOWE
Poż ądani/niepożądani lokatorzy remontowanych budynków
1. Wprowadzenie
Ptaki zawsze towarzyszyły siedzibom ludzkim. Chaty kryte strzechą dostarczały schronienia
wróblom, mazurkom i kopciuszkom. Hodowla drobiu stwarzała ponadto okazję do łatwego
zdobywania pokarmu i chętnie z niej korzystały także większe ptaki, jak kawki, sroki, wrony
czy sierpówki. Z kolei hodowli trzody chlewnej, owiec czy bydła towarzyszyły chmary owadów, które stanowiły pokarm dla oknówek, dymówek i jerzyków.

Rys. 2. a), b)
Otwory w stropodachach wentylowanych budynków z wielkiej płyty

Rys. 1. a), b)
Gniazda oknówek na budynkach Uniwersytetu Zielonogórskiego

Rys. 3. a), b)
Termomodernizacja budynków z wielkiej płyty

Niestety w ostatnich latach znacząco spadła liczba tradycyjnych obór i stodół, a wraz z tym
spadkiem zmniejszyła się populacja owadożernych gatunków ptaków. Tak wygląda sytuacja
na wsiach. W miastach rzecz ma się jeszcze gorzej. Dymówka praktycznie zniknęła z pejzażu
miast. Powód jest prozaiczny: domofony i zawsze szczelnie zamknięte drzwi do sieni budynku. Gniazdo oknówki zbudowane gdzieś we wnęce okiennej (por. rys. 1a) czy w podcieniu
logii przetrwa tylko pod warunkiem, że ten bardzo pożyteczny ptak trafił na głównego
użytkownika mieszkania tolerującego obecność takiego nieproszonego sublokatora. Najczęściej kończy się to tak jak pokazuje rysunek 1b, a ślad po usuniętym gnieździe oknówki
wystawia jak najgorsze świadectwo głównym lokatorom tego budynku. Stropodachy wentylowane były miejscem lęgowym kawek i jerzyków.
Budynki wznoszone w technologii wielkiej płyty czy wielkiego bloku niemal zawsze były
wyposażone w takie rozwiązanie dachu. Wentylacja odbywała się poprzez niezabezpieczone otwory o przekroju kołowym lub prostokątne otwory przesłonięte siatką stalową lub
kratką z tworzywa. Z tych pierwszych chętnie korzystały jerzyki, a z kratkami do większych
otworów wentylacyjnych dobrze radziły sobie kawki. Zdarzało się, że tę samą przestrzeń
stropodachu wykorzystywały i jerzyki i kawki. Rysunek 2a przedstawia typowy blok z wielkiej płyty ze stropodachem wentylowanym.
Na rysunku 2b pokazano prostokątne otwory wentylacyjne, zabezpieczone pierwotnie
siatkami, które z upływem czasu skorodowały odsłaniając dostęp do przestrzeni stropodachu. Te wywalczone trochę sprytem, a trochę siłą siedliska kawek i jerzyków stały się zagrożone w ostatnich latach.
Źródłem zagrożenia są prace termomodernizacyjne wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną, choć bez uwzględnienia potrzeb dotychczasowych „lokatorów”.

Niestety najczęściej prace termomodernizacyjne realizowane są w taki sposób (por. rys. 3),
że ich zakończenie jest równoznaczne z utratą dotychczasowych siedlisk jerzyków i kawek.
Problem jest podnoszony głównie przez biologów, obrońców praw zwierząt czy ekologów
spod różnych sztandarów. Ich postulaty tylko rzadko trafiają na podatny grunt, a pozytywnym przykładem może służyć lokalna społeczność Milanówka. W innych miastach sytuacja
jest dużo gorsza. Ornitolodzy biją na alarm. W Warszawie i w większych miastach Polski
liczebność jerzyków spadła w ciągu ostatnich kilkunastu lat o połowę (por. [1] i [2]).
Prezentowany referat dotyczy gwałtownie spadającej liczby zajmowanych dotychczas w
budynkach stanowisk lęgowych jerzyków i przedstawia rozwiązania, które w żaden sposób
nie zawężają przestrzeni życiowej ludzi, nie stanowią też żadnej dodatkowej uciążliwości dla
mieszkańców, a jednocześnie stwarzają jerzykom szansę na założenie miejsc lęgowych.
Zdaniem autora, konferencja „Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych” jest właściwym forum do wszczęcia takiej dyskusji w gronie architektów i budowlańców.

Rys. 4.
Inwentaryzacja miejsc lęgowych jerzyków w Ścianie Płaczu
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2. Jerzyki – nieproszeni sublokatorzy siedzib ludzkich
Pierwotnym, naturalnym miejscem gniazdowania jerzyków (Apus apus) były rozpadliny
skalne. Do dziś można spotkać takie miejsca, a wysokie klify Chorwackiego wybrzeża Adriatyku nie są tego wyjątkiem. W przestrzeni zabudowanej sztucznych szczelin jest coraz
mniej, a istniejące są skrzętnie wykorzystywane przez jerzyki. Znana wszystkim pozostałość
po świątyni Salomona, tzw. Ściana Płaczu jest miejscem lęgowym jerzyków, którym nie
przeszkadzają tłumy turystów i pielgrzymów (por. rys. 4). Znany badacz zwyczajów jerzyków
doliczył się w 2002 roku aż 88 par lęgowych gnieżdżących się w szczelinach Ściany Płaczu.
Miejsca te oznaczone są na fotografii niebieskim kółeczkiem z numerem (por. rys. 4). Ciekawostką jest fakt zajęcia szczeliny na wysokości 2,70 m tj. tuż nad głowami turystów i
pielgrzymów. Jerzyki pojawiają się w Polsce pod koniec kwietnia, a opuszczają nasz kraj na
początku sierpnia, by odbyć wędrówkę aż do zimowisk w południowej Afryce. Spędzają w
Polsce około 100 dni. W tym okresie ptaki odbywają lęgi, a każdy z osobników zjada około
20 tys. drobnych owadów każdego dnia. W Polsce cała populacja tych bardzo pożytecznych
ptaków gniazduje wyłącznie w budynkach, a ściślej rzecz ujmując, we wszelkich zakamarkach, szczelinach, otworach, które zazwyczaj budynkom towarzyszą. Epoka budynków
mieszkalnych wykonywanych w technologii wielkiej płyty okazała się bardzo sprzyjająca
rozwojowi populacji tych ptaków. Przestrzeń stropodachu jerzyków i innych miejskich ptaków. W ostatnim okresie te dogodne dla jerzyków miejsca lęgowe zaczęły znikać w związku
z przeprowadzanymi pracami termomodernizacyjnymi. Otwory prowadzące do przestrzeni
stropodachu są konsekwentnie zabezpieczane drobnymi siateczkami lub kratkami, i jest to
równoznaczne z utratą tych przestrzeni dla dotychczasowych „lokatorów”. Skrzynki lęgowe
umieszczane na elewacji budynku są jednym ze sposobów rekompensaty utraty miejsc
lęgowych z przestrzeni stropodachów. Nie są może one typowym elementem dekoracyjnym, ale przy pewnej dbałości o ich wygląd i aranżację nie muszą szpecić.

Rys. 6. a), b)
Skrzynki lęgowe na prywatnej posesji

Ciekawym rozwiązaniem jest częściowa lub całkowita zabudowa dużego okna rodzajem
„pensjonatu” dla licznych par jerzyków (por. rys. 7). Wykorzystywane są w tym celu okna
poddaszy, wież kościelnych i innych wysokich obiektów zabytkowych. Rozwiązanie to
potwierdza kolonijne skłonności tego gatunku. Liczne sąsiedztwo jest wręcz pożądane
(por. rys. 7b).

Rys. 7. a), b)
Wykorzystanie okien poddasza na „pensjonaty” dla jerzyków

Czy w budowanych współcześnie domach nie można wygospodarować choć trochę przestrzeni na miejsca lęgowe dla jerzyków? To bardziej kwestia dobrej woli niż kosztów, ewentualnych uciążliwości wynikających z obecności ptaków czy możliwości technicznych. Warto
podpatrywać rozwiązania wdrażane w innych krajach. W Anglii produkowane są kształtki
elewacyjne stanowiące pojedynczą skrzynkę lęgową.

Rys. 5. a), b)
Skrzynki lęgowe umieszczane na ścianach budynków

Skrzynki montowane na szybie windowym (rys. 5a) czy na ścianie pod okapem dachu (rys.
5b) to najbardziej typowe rozwiązania. Prawdziwi entuzjaści są skłonni przeznaczyć każdy
skrawek elewacji swojej posesji na skrzynki lęgowe dla jerzyków.
Pan Alain Georgy ze Szwajcarii jest bezspornym rekordzistą: na swym domu zainstalował 97
skrzynek (por. rys. 6), a w tej sztucznej kolonii lęgowej przyszło na świat w ciągu 27 lat już
około 2000 jerzyków (por. [5]).

Rys. 8. a), b)
Kształtki ścienne z wbudowanym miejscem lęgowym

Przykładową pokazano na rysunku 8. Wkomponowują się one bardzo ładnie w całą elewację i dobrze spełniają rolę stałego miejsca lęgowego dla kolejnych pokoleń jerzyków. Na
witrynach [3, 4, 5] można znaleźć inne ciekawe propozycje wbudowywanych skrzynek
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lęgowych, a kształtki jak ta z rysunku 8 są do nabycia w punktach sprzedaży materiałów
budowlanych (por. [3] i [4]).
Realizując prace wykończeniowe dachów z więźbą drewnianą warto uwzględnić potrzeby
naszych odwiecznych towarzyszy. Przestrzeń tuż pod okapem jest użytkowo (z punktu
widzenia użytkownika budynku) stracona.

Rys. 9. a), b)
Wykorzystanie przestrzeni podokapowej dachu

Dla jerzyków – może się stać bezpiecznym azylem i miejscem wyprowadzania corocznych
lęgów. Wystarczy umiejętnie rozwiązać tzw. podbitkę dachu (por. rys. 9a i 9b). Jerzyk poradzi sobie także z otworem usytuowanym w płaszczyźnie poziomej z dostępem od dołu.
Autor miał okazję przekonać się o tym osobiście obserwując takie miejsca w części okapowej dachu nad Centrum Biznesu w Zielonej Górze. Warto przewidzieć możliwość dostępu
do tej przestrzeni. Wystarczy zastosować łatwo demontowalne bryty podbitki. Stwarza to
możliwość okresowego oczyszczania miejsc lęgowych.

3. Eksmisja, ale nie „na bruk”
Alternatywą do przedstawionych rozwiązań są stanowiska lęgowe wyprowadzone poza
bryły budynków. Miłośnicy ptaków i ornitolodzy szukają sposobu na stworzenie nowych,
dogodnych miejsc lęgowych dla jerzyków, które mogłyby być wzniesione niemal na wszystkich obszarach zabudowanych. Tak zrodziła się koncepcja budowy obiektów, których jedynym przeznaczeniem byłyby miejsca lęgowe dla jerzyków, a które miałyby zastąpić tradycyjne lokum tych ptaków w różnych zakamarkach budynków mieszkalnych i obiektów
budowlanych o innym przeznaczeniu.
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W referacie [6] zaprezentowano propozycję stalowej konstrukcji wsporczej, w której ulokowano trzydzieści dwie skrzynki lęgowe dla jerzyków. Projekt powstał przy następujących
założeniach podstawowych: konstrukcja powinna być tania, trwała (50 lat i więcej), odporna na próby zniszczenia przez wandali. Inne założenia to: brak dostępu dla zwierząt drapieżnych, brak możliwości gniazdowania innych gatunków ptaków, w miarę stabilne warunki termiczne i wilgotnościowe oraz odporność na wpływy atmosferyczne. Ponadto powinna
umożliwiać obserwację ptaków wewnątrz skrzynek lęgowych, łącznie z rejestracją temperatury i obrazu technikami zdalnego przekazywania sygnału. Aby zapewnić ptakom możliwie
najdogodniejsze warunki lęgowe, skrzynki lęgowe zaprojektowano z drewna naturalnego.
Mocowanie skrzynek do przestrzennie rozmieszczonych prętów stalowych (płaskowników i
kątowników) zaprojektowano w taki sposób, by można je było łatwo demontować celem
czyszczenia czy szczegółowych badań naukowych jaj i piskląt. Równie łatwo skrzynkę lęgową umieszcza się w pierwotnej pozycji.
Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 4,86 m. Słup stanowiący konstrukcję wsporczą jest
kotwiony w prefabrykowanym fundamencie betonowym. Istnieje możliwość przeniesienia
całości do nowej lokalizacji gdyby wybrana nie wzbudziła zainteresowania jerzyków. Władze
Zielonej Góry podjęły decyzję o sfinansowaniu pierwszej wieży. Wkrótce prototypowa
wieża zostanie wzniesiona w starannie wybranej lokalizacji. Autorzy projektu oraz ich konsultanci żywią nadzieję, że jerzyki zaakceptują to rozwiązanie jako dogodne miejsce do
odbywania corocznych lęgów. Warto wspomnieć, że w Warszawie odbył się konkurs na
obiekty tego typu, a rozwiązanie nagrodzone będzie realizowane w jednej z dzielnic miasta
[5]. Spośród zrealizowanych już wież przeznaczonych dla jerzyków warto zwrócić uwagę na
wieżę wzniesioną w Cambridge (UK) [3, 4].

4. Podsumowanie
Prace modernizacyjne i renowacyjne muszą uwzględniać szereg współczesnych wymagań
dotyczących izolacyjności cieplnej, izolacyjności akustycznej, przepływu powietrza i wilgoci,
czy tak eksponowanego ostatnio zużycia energii zużywanej podczas eksploatacji budynku.
Pojawiają się wreszcie wymagania dotyczące szeroko rozumianego komfortu użytkowania.
Wszystkie te aspekty są niewątpliwie ważne. Nie powinno się jednak tracić z pola widzenia
aspektów pozatechnicznych, które, w przeciwieństwie do wymagań technicznych, niestety
nie są dotychczas regulowane zapisami prawnymi. W referacie autor starał się wykazać, że
naprawdę niewiele trzeba zrobić by zaspokajając własne potrzeby zaspokoić także potrzeby
„naszych mniejszych braci”, którzy towarzyszą nam w przestrzeni miejskiej od stuleci, a
których los stał się w ostatnich latach zagrożony.

Przedruk artykułu pt. „Pożądani/niepożądani lokatorzy remontowanych budynków”
autorstwa dr hab. inż. prof. UZ Jakuba Marcinowskiego – zamieszczonego w miesięczniku
Przegląd budowlany Nr 3 (marzec 2013)
Rys. 10. a), b)
Proponowane rozwiązanie wieży na 32 skrzynki lęgowe
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3. S ZKOLENIA, S EMINARIA
W I kwartale br. zorganizowano dwa seminaria szkoleniowo-promocyjne:
 14 lutego – odbyło się Seminarium na temat: Technologie stosowane
przez Firmę Keller – Polska. Wybrane przykłady technicznych rozwiązań Firmy
Keller – Polska
Program seminarium:
1. Geoinżynieria, wstęp do projektowania.
2. Specjalistyczne metody wzmacniania gruntu, wdrożone na Autostradzie A4.
3. Posadowienie obiektów kubaturowych
4. Zabezpieczenie wykopu budowlanego wewnątrz budynku – przykłady realizacji
Seminarium poprowadzili przedstawiciele Firmy Keller Polska:
- dr inż. Jarosław Krążelewski
- mgr inż. Marcin Pomierny
- mgr inż. Piotr Kwaśniewski

Uczestnicy seminarium

 14 marca – przeprowadzono Seminarium nt.: Produkty stosowane
w inżynierii lądowej i wodnej Firmy „S. i A. PIETRUCHA”
Program seminarium:
1. Prezentacja produktów firmy dedykowanych dla inżynierii wodnej: grodzic winylowych
- zalety produktu
- zastosowanie
- przykładowe realizacje
2. Prezentacja produktów firmy dedykowanych do wzmacniania gruntów
słabonośnych: geosiatek o sztywnych integralnych węzłach i geokompozytów
- proces produkcji
- zastosowanie
- porównanie różnych rodzajów geosiatek
- przykładowe realizacje
Seminarium poprowadził - Pan inż. Paweł Kozłowski Przedstawiciel Firmy „S. i A. Pietrucha”

Przewodniczący A. Jakóbczak otwiera seminarium

Rozpoczęcie seminarium - Przewodniczący A. Jakóbczak
Wykład przedstawiciela firmy Keller Polska mgr inż. Piotra Kwaśniewskiego
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1: Burj Khalifa w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Zdecydowanie prowadzi w rankingu najwyższych drapaczy chmur – liczy 828 metrów wysokości. Budynek posiada 169 pięter użytkowych. Ogólny wygląd i plan wieży nawiązuje do
kwiatu pustyni oraz architektury islamu.

Prelekcja mgr inż. Pawła Kozłowskiego przedstawiciela firmy „S. i A. Pietrucha”

2: Taipei 101, Tajpej, Tajwan.

Uczestnicy seminarium

4. NAJWYŻS ZE BUDYNKI Ś WIATA
Pierwszy “drapacz chmur” był budynkiem dziesięciokondygnacyjnym i dziś trudno byłoby go
zauważyć wśród nowoczesnej zabudowy centrum dużego miasta. Współczesne wysokościowce mają ponad 100 pięter i wznoszą powyżej 400 metrów. Dziś takich drapaczy chmur,
które dumnie piętrzą się ku górze jest bardzo dużo. Poniżej przedstawiamy listę 10 najwyższych budynków świata.

Do 4 stycznia 2010 dzierżył przyznawany oficjalnie przez Council on Tall Buildings and Urban
Habitat tytuł najwyższego ukończonego budynku świata. Liczy 101 pięter i 509 metrów
wysokości. Stylem architektonicznym nawiązuje do tradycji azjatyckich. W budynku mieści
się największy zegar odliczający czas.

13

14

3: Shanghai World Financial Center w Szanghaju.

5: Willis Tower, Chicago, USA.

Początkowo miał mieć 460 metrów i 94 piętra, później jednak wysokość zwiększono do
492,3 metrów. Jest to obecnie najwyższy budynek w Chinach. Najbardziej charakterystycznym elementem wieżowca jest otwór w budynku, który najpierw miał być okrągły, jednak z
powodu protestów, wywołanych skojarzeniami okrągłego otworu z flagą Japonii, w połowie
2005 roku zdecydowano się na otwór w kształcie trapezu o szerokości 50 metrów.

Zbudowany został w 1974 roku jako Sears Tower, obecną nazwę nosi od 2009 roku. Liczy
110 pięter i 442 metry wysokości. Jest najwyższym budynkiem Ameryki Północnej Na 103.
piętrze znajduje się taras widokowy, z którego rozciąga się widok na miasto, jezioro Michigan, i Wisconsin. W pogodne dni widoczność sięga 80 km.

4: Petronas Towers, Kuala Lumpur, Malezja.

6 : Jin Mao Tower w Szanghaju, Chiny.

Petronas Tower to dwie bliźniacze wieże – każda z nich liczy sobie po 452 metry wysokości,
88 czterometrowych pięter nad ziemią i 4 piętra pod ziemią. Dwa drapacze chmur są połączone mostem o długości 58 m na poziomie 41. i 42. piętra.– w latach 1998-2004 były to
dwa najwyższe budynki świata.

Liczy 420 metrów wysokości i jest obecnie drugim najwyższym budynkiem w Chinach. Wiele
elementów wieży nawiązuje do cyfry "8", która, jak wierzą Chińczycy, przynosi szczęście (88
pięter, podział na 16 segmentów, z czego każdy jest o 1/8 krótszy niż 16-piętrowa podstawa, ośmiokątny kształt rdzenia budynku). W budynku mieszczą się biura oraz Hotel Hyatt.
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7: Two International Finance Centre w Hongkongu.

9: Shun Hing Square, Shenzhen, Chiny.

Liczy prawie 416 metrów wysokości. Budynek ma 88 pięter. Liczba 88 pięter ma w tym
wypadku specjalne znaczenie, jako że 8 jest uważana za szczęśliwą w chińskiej kulturze
ponieważ brzmi jak słowo „powodzenie”

Ma 384 metry wysokości i 69 pięter. Podobno budynek budowano w rekordowym tempie:
4 piętra w 9 dni. Jest najwyższym stalowym budynkiem w Chinach.

8: CITIC Plaza w Kantonie.
Oddany do użytku w 1997 roku budynek liczy 391 metrów wysokości i obecnie jest trzecim
co do wysokości budynkiem w Chinach. (China International Trust&Investment Plaza) znany
także jako Sky Central Plaza. Biurowiec zbudowany w Guangzhou w Chinach. Jest najwyższym betonowym budynkiem na świecie.

10: Empire State Building w Nowym Jorku.
Liczy 381 metrów wysokości i jest to wysokość tak zwana strukturalna, w którą nie wliczana
jest anteny. Jest to budynek, który najdłużej cieszył się mianem najwyższego na świecie bo
ponad 40 lat! (1931-1970).
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Ale na tym nie koniec. Kilka dni temu przedstawiono projekt najwyższego budynku świata,
który ma powstać w Arabii Saudyjskiej i nosić nazwę Kingdom Tower. Niesamowity budynek ma liczyć ponad 1500 metrów wysokości! Najwyraźniej wyobraźnia architektów nie zna
granic. Cóż może stanąć im na przeszkodzie w realizacji tego przedsięwzięcia? Nic?
No cóż, być może Burj Khalifa nie będzie dane zbyt długo cieszyć się tytułem najwyższego
budynku świata.

Zdjęcia i tekst pochodzi ze stron internetowych:
http://washandgo.wordpress.com oraz http://bryla.gazetadom.pl
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5. Z ŻAŁO BNEJ KARTY
Przemijanie jest wpisane w naturę człowieka
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w lutym 2013 roku w wieku 85 lat odszedł od nas na
zawsze nasz Kolega Jan Bogacz.

Kol. JAN BOGACZ urodził się w roku 1927 w Zarębkach koło Kolbuszowej. Dyplom
technika budowlanego otrzymał w 1951 r. po ukończeniu Liceum Budowlanego II stopnia
we Wrocławiu. Pracę zawodową rozpoczął we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego (majster na budowie Jelczańskich Zakładów Samochodowych, kierownik obiektu na budowie Huty Miedzi w Legnicy, kierownik betoniarni i zbrojarni).W 1953
roku przeniósł się do Rzeszowa i podjął pracę w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego, w którym pracował do przejścia na emeryturę w 1989 roku.
W RPBP początkowo pracował na budowach w Nowej Dębie i w Mielcu. Następnie zorganizował laboratorium badania materiałów i wyrobów budowlanych, a w latach poprzedzających emeryturę pracował przy budowie chłodni składowych w Brnie i Pardubicach
(Czechosłowacja) oraz Doniecku (ZSRR). Zacięcie do prac doświadczalnych spożytkował w
badaniach metod przyspieszających dojrzewanie betonu, betonów o wysokiej wytrzymałości i betonów lekkich, posadzek na sprężystym podłożu (styropian), zakotwień prętów zbrojeniowych przy użyciu żywic poliestrowych oraz opracowaniach dotyczących technik prac
wykończeniowych, technologii wytwarzania prefabrykatów, wzmacniania konstrukcji przy
użyciu polimerobetonów, posadzek nie iskrzących i innych.
W latach 50 – tych, przez okres trzech lat pracował na części etatu z ITB – Warszawa.
Prowadzone badania konsultował z licznymi profesorami, jak np.: S. Kuś, J. Kuczyński, B.
Bukowski. Wyniki prac przedstawiał na konferencjach naukowych (Krynica) i publikował w
prasie fachowej (Inżynieria i Budownictwo, Przegląd Budowlany, Materiały Budowlane,
Ochrona przed korozją). Był autorem patentów dotyczących styrobetonu, posadzek nie
iskrzących i płytkiego kotwienia prętów zbrojeniowych przy pomocy polimerobetonu.
W kadencji 1958-1962 był Przewodniczącym Oddziału PZITB. Za działalność na rzecz
Stowarzyszenia został uhonorowany Srebrną (1969 r.) i Złotą Odznaką Honorową PZITB
(1973 r.) oraz godnością „Zasłużony Senior PZITB” (2001 r.).

Cześć Jego pamięci!

19
W marcu pożegnaliśmy także Pana dr inż. arch. Stanisława Majkę. Był to człowiek dla
którego architektura była celem życia, zawodowym powołaniem, a troska o architektoniczną przestrzeń Rzeszowa stała się życiową pasją, którą realizował w projektach wielu
budowli.

Kol. Stanisław Majka urodził się w 1928 r. we Francji, od trzeciego roku życia mieszkał w
Polsce. Z zawodu i zamiłowania architekt. Od 1954 roku zajmował się projektowaniem.
Równocześnie w latach 1960-70 Główny Architekt Miasta Rzeszowa, od 1971 r. nauczyciel
akademicki na Politechnice Rzeszowskiej.
Autor wielu opracowań projektowych obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej zrealizowanych na obszarach Pomorza Zachodniego i Polski południowo-wschodniej, a
także poza granicami kraju.
Cechą charakterystyczną Jego oryginalnych opracowań był profesjonalizm i trafność
przyjmowanych rozwiązań tj. czytelność układów funkcjonalnych, zgodność formy i funkcji
oraz śmiałe, lecz krytyczne stosowanie nowych technologii i materiałów. Dzięki temu zaprojektowane obiekty charakteryzuje duża wartość plastyczna o cechach architektonicznej
formy „budowli-rzeźby”.
Ponadto Stanisław Majka był autorem i współautorem 32 wynalazków i patentów z
dziedziny budownictwa, kilkudziesięciu artykułów i 8 wydawnictw książkowych tematycznie
związanych z działalnością zawodową. Jego opracowania projektowe i patenty eksponowane były na międzynarodowych konferencjach i wystawach m.in. w Sofii, Katowicach, Poznaniu, Słupsku, Gdańsku, Warszawie i Rzeszowie.
Pan dr Stanisław Majka od wielu lat współpracował z naszym Stowarzyszeniem. Ostatnie Jego opracowanie dotyczące m.in. konkursów „Budowa Roku Podkarpacia” niestety nie
doczekało się publikacji.

Cześć Jego pamięci!
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6. INFO RMACJE BIEŻĄCE

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że od miesiąca kwietnia br. w
PZITB O/Rzeszów będzie można skorzystać z porad doradcy inwestycyjnego, który
oferuje szeroki wachlarz doradztwa i pomocy inwestorom i użytkownikom obiektów budowlanych.
Jeżeli masz zamiar rozpocząć realizację inwestycji, jesteś właścicielem lub
użytkownikiem obiektu lub masz zamiar nabyć lub wydzierżawić obiekt mieszkalny, przemysłowy, magazynowy lub inny to:
- wybierz właściwą i najbardziej efektywną drogę do przygotowania i zrealizowania zamierzenia inwestycyjnego
- jeżeli wybrałeś gotowy projekt lub zamierzasz zlecić jego opracowanie to
pomożemy Ci w wyborze optymalnych rozwiązań materiałowych i technicznych
- pomożemy Ci w ocenie kryteriów wyboru właściwego wykonawcy inwestycji
- zapewnimy Ci nadzór inwestorski lub techniczny nad realizacją obiektów
nowo wznoszonych, modernizowanych i remontowanych
- zapewnimy Ci udział w odbiorach i ocenie technicznej obiektów: nabywanych, dzierżawionych, wynajmowanych
- jeżeli obiekt posiada wady utrudniające lub uniemożliwiające jego użytkowanie pokażemy Ci drogę rozwiązania tego problemu.
PZITB O/Rzeszów zatrudnia rzeczoznawców budowlanych o dużym doświadczeniu w zakresie realizacji i nadzoru w specjalnościach; ogólnobudowlanych,
konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych, geologii, mykologii.
Doradca inwestycyjny przyjmuje zainteresowanych w biurze Oddziału PZITB
w Rzeszowie przy ul. PCK 2 III p. w każdy poniedziałek w godz. 10oo-13oo lub w
każdy roboczy dzień tygodnia po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie
17/ 8521389 kom. 608 511 443 lub e-mail: rzeszow.pzitb@gmail.com
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7. CIEKAWO STKI ZE ŚWIATA
NIEZNANE OBLICZE ŚWIATOWYCH STOLIC NOCĄ
Poniżej przedstawiamy zdjęcia wykonane z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej,
które przedstawiają światowe stolice (i nie tylko) widziane nocą.
Ziemia widziana z przestrzeni kosmicznej, to inny świat.
Opracował: Aleksander Kiszniewski, Foto: NASA
Dubaj

Europa Centralna i Wschodnia

Moskwa

Kuwejt – miasto

Włoski „but”

Londyn
Panorama Europy

Widok niesamowity!!! Czyż nie?

Katar

Wschodnie Wybrzeże USA
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8. CIEKAWE ZAKĄTKI PO DKARPACIA
Sanktuarium i Klasztor Ojców Bernardynów w Leżajsku
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Ciekawostką jest (według danych z Kroniki klasztornej), iż w filary ambony
wmurowane są fragmenty pni drzew, na tle, których ukazała się Matka Boska
Michałkowi.
Bazylika Leżajska wraz z wszystkimi swoimi dziełami sztuki sakralnej oraz Klasztor Ojców Bernardynów są dziś niewątpliwie chlubnym świadectwem naszej kultury narodowej. Wciąż zaskakują też konserwatorów, ostatnio prowadzących tu
prace renowacyjne. Okazało się, bowiem, że XVII-wieczna stolarka należąca do
najstarszych w kraju, pod warstwą farby kryje cenne elementy zdobnicze, co jest
ogromną rzadkością, ponieważ najczęściej zachowują się portale kamienne, piaskowe lub marmurowe, tutaj natomiast zachowały się portale drewniane z bardzo
interesującą dekoracją malarską.

Bazylika oo. Bernardynów

Bazylika pw. Zwiastowania NMP - Klasztor OO. Bernardynów - Sanktuarium
Matki Boskiej Pocieszenia w Leżajsku są jednym z najcenniejszych zabytków architektury i sztuki sakralnej kościelnej z przełomu renesansu i baroku.
Leżajska Bazylika i Klasztor Ojców Bernardynów należą do najcenniejszych i
najchętniej odwiedzanych zabytków na Podkarpaciu. Na ścianach i sklepieniach
bazyliki znajdują się freski późno – barokowe, wykonane przez malarza Stanisława
Stroińskiego. Na szczególną uwagę zasługują tam również obrazy ołtarzowe: obraz
ze sceną Zwiastowania, pędzla O. Franciszka Lekszyckiego, oraz dwa inne jego
obrazy przedstawiające króla Dawida i Proroka Izajasza. Sam ołtarz zaś to barokowe dzieło z 1637 roku. Warto także wspomnieć o obrazie Madonny z roku 1525.
W bocznym ołtarzu, późnobarokowym, w prawej kaplicy podziwiać możemy słynny obraz Erazma, przedstawiający Madonnę Leżajską z Dzieciątkiem. Ogólnie w
nawach bocznych i przy filarach między nawowych znajduje się 12 bocznych ołtarzy. Do niezwykłych dzieł Bazyliki należy również wspaniała ambona pochodząca z
drugiej ćwierci XVII wieku, wykonana w stylu późnorenesansowym. Ambonę osłania baldachim, na szczycie, którego znajduje się potrójna korona.

Bazylika oo. Bernardynów - wnętrze

Co roku we wnętrzu Bazyliki organizowane są koncerty w ramach Festiwali
Muzyki w Łańcucie, od 1992 roku w sezonie letnim również w ramach Międzynarodowych Festiwali Muzyki Organowej i Kameralnej. Przybywają na nie goście,
zespoły muzyczne, chóry i wirtuozi z całego kraju, oraz różnych części świata.
Brzmienie cudownych organów, piękno Bazyliki oraz sceneria dziewiczego
krajobrazu sprawiają, że miejsce to na pewno jest godne polecenia i godne
odwiedzenia.
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Zd rowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych w esołego
„Allelu ja”, mokrego d yngu sa
Koleżankom i Kolegom
życzą
Przew od niczący Rzeszow skiego Od d ziału PZITB
oraz pracow nicy Biu ra
Bazylika oo. Bernardynów - wnętrze

Przy bazylice mieści się założone w r.1971 przez o. Kajetana Grudzińskiego
(+1986) Muzeum Prowincji, które gromadzi przedmioty zabytkowe z utraconych
po drugiej wojnie światowej klasztorów wschodnich, a także z innych klasztorów
Prowincji. Pomieszczenia poszerzone w ostatnich latach obejmują zbiory obrazów,
rzeźb i wytworów rzemiosła artystycznego.
Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku stanowi integralną część
znacznego kompleksu zabytkowego, w skład którego wchodzi wzniesiona w latach
1618-1628 bazylika i klasztor wraz z otoczeniem: basztami, dziedzińcami, murami
obronnymi i lasami.

Bazylika o.o. Bernardynów - wnętrze
Opisy i zdjęcia zaczerpnięto ze stron: http://epodkarpacie.com, www.mapofpoland.pl
Autorem zdjęć Bazyliki oo. Bernardynów jest Pan Tadeusz Dziedzina

Biuletyn opracowała Barbara Tekiela

