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Mazowiecka Okręgowa Izba  
Inżynierów Budownictwa  
02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 36 B  
e-mail: maz@piib.org.pl, www.maz.piib.org.pl  
Bądź z nami na:  

  @MazowieckaOIIB,      MazowieckaOIIB 

Godziny pracy biura:  
poniedziałki i czwartki: 09.00–18.00  
wtorki i środy: 08.00-16.00, piątki: 08.00–14.00
Biuro Izby:  
sekretariat biura: pok. 126 
tel. centrala: 22 868 35 35, 22 868 35 50  
GSM 693-933-031, fax. 22 868 35 49  
e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
Przewodniczący Rady MOIIB:  
sekretariat: pok. 126  
dyżury: poniedziałek godz. 12.00–14.00  
e-mail: sekretariat.rada@maz.piib.org.pl  
Porady prawne udzielane są po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym.  
tel.: 22 868 35 50, wew. 145

Komisja Rewizyjna:  
przyjęcia interesantów pok. 122  
dyżury w czwartki, godz. 14.00–15.00

Komisja Kwalifikacyjna:  
sprawy nadawania uprawnień budowlanych  
i tytułu rzeczoznawcy  
– parter, wejście II pok. 11, 12  
dyżury: pon. i czw. godz. 16.00–18.00 
tel.: 22 878 04 03, 22 878 04 04

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:  
sekretariat – przyjęcia interesantów pok. 120  
dyżury: poniedziałek godz. 16.00–18.00  
tel. wew. 135

Sąd Dyscyplinarny:  
sekretariat – przyjęcia interesantów – pok. 120 
dyżury – środa - godz. 10.30–13.30  
tel. wew. 145

Dział Członkowski: 
przyjęcia nowych członków i wydawanie 
zaświadczeń – pok. 101  
telefon bezpośredni: 22 878 04 11

Dział Doskonalenia Zawodowego:  
czytelnia norm i czasopism: pok. 121  
telefony bezpośrednie: 22 828 34 10,  
wew. 140 i 141

BIURA TERENOWE  
Godziny przyjęć interesantów tak, jak w biurze 
w Warszawie  
›  Ciechanów, ul. Powstańców Warszawskich 6  

06-400 Ciechanów, tel.: 693 933 032  
e-mail: btciechanow@maz.piib.org.pl

›  Ostrołęka, 07-400 Ostrołęka, Generała Augusta 
Emila Fieldorfa „Nila” 9; tel.: 693 933 033,  
e-mail: btostroleka@maz.piib.org.pl

›  Płock, 09-402 Płock, ul. Jachowicza 2  
III p. pok. 67; budynek Filii Politechniki Warszawskiej  
tel.: 693 933 034, e-mail: btplock@maz.piib.org.pl

›  Radom, 26-600 Radom, ul. Wodna 13/21 I p. pok. 204;  
budynek Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej  
tel.: 693 933 035, e-mali: btradom@maz.piib.org.pl

› Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 161;  
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa  
tel.: 693 933 036, e-mail: btsiedlce@maz.piib.org.pl

DWUMIESIĘCZNIK MOIIB
Zespół redakcyjny:  
Przewodniczący: Jerzy Kotowski. Członkowie:  
Radek Cichocki, Katarzyna Jeleniewicz,  
Dariusz Konarski, Daniel Opoka, Marietta Piędziak,  
Andrzej Wasilewski 
Projekt graficzny, skład i łamanie: Andrzej Bućko
Redaktor prowadzący: Krzysztof Zięba
Zdjęcie na okładce: Wikimedia Commons; materiały 
prasowe PKO; fotomontaż Andrzej Bućko   

W numerze 6/2022 „IM”

Nakład: 17 000 egz. 
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S zanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, nasze śro-
dowisko wielokrotnie dawało dowody zaangażowa-
nia i troski o wspólne dobro, potwierdzając status 

zawodu zaufania publicznego, którym jako inżynierowie 
się szczycimy. Przypomniała o tym tegoroczna, druga już 
edycja „Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa. Budowa, 
eksploatacja, remont Twojego obiektu”. Dziękuję Wam 
wszystkim, którzy zaangażowaliście się w tę społeczną 
akcję, poświęcając jej wolny czas i energię – jako eksper-
ci odpowiadający na pytania inwestorów odwiedzających 
punkty konsultacyjne, jako organizatorzy i ambasadorowie 
tej szczytnej inicjatywy. Spotkania organizowane są w całej 
Polsce, bez fałszywej skromności warto jednak podkreślić, 
że po raz kolejny największą liczbę punktów konsultacyj-
nych przygotowano na Mazowszu. Co więcej, podnieśliśmy 
wysoko poprzeczkę, organizując spotkania w 46 miej sc 
cach, względem ubiegłego roku liczba punktów konsulta-
cyjnych wzniosła więc niemal dwukrotnie. Napawa mnie 
to dumą – jako reprezentanta naszego środowiska, ale też 
dumą osobistą, bo z przekonaniem promowałem Dzień 
Otwarty podczas wielu spotkań z przedstawicielami sa-
morządu terytorialnego. Kilkadziesiąt urzędów i placówek 
kultury otwarło dla nas drzwi, użyczając miejsca i wspiera-
jąc działania informacyjne. Dobrze świadczy to o relacjach, 
które zbudowaliśmy w ostatnich latach, a także o zaufaniu 

do naszej Izby. Jestem przekonany, że w kolejnej edycji 
osiągniemy lepsze rezultaty. 
Sukces akcji cieszy mnie, ale w żadnym razie nie zaskakuje. 
Inżynierowie budownictwa od wielu lat działają wspólnie, 
a ta współpraca i integracja przynosi nieustanny rozwój – 
przypomina o tym wydawany nakładem MOIIB periodyk, 
którego setny numer oddajemy właśnie do rąk Czytelników. 
„Inżynier Mazowsza” dokumentuje nasze działania, pre-
zentuje osiągnięcia i zachęca do udziału w życiu Izby. Jego 
zadania w nadchodzących latach się nie zmienią, ale nowe 
czasy wymagają nowych rozwiązań, kolejne numery pisma 
wydawane będą więc w formule odpowiadającej współcze-
snym potrzebom. Cyfryzacja wkracza do naszej pracy na róż-
nych poziomach, w projektowaniu, pracy na placu budowy, 
a także w dostępie do informacji. W naturalny sposób media 
elektroniczne stały się uzupełnieniem drukowanej prasy.  
„IM” jako kronika naszego samorządu będzie wydawany za-
równo w dotychczasowej postaci, jak i w zyskującym coraz 
większą popularność formacie cyfrowym. 

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, przed nami ostatnie 
dni starego, obfitującego w ważne wydarzenia roku. 
W przeddzień Świąt Bożego Narodzenia składam Wam 
serdeczne życzenia spędzenia tego czasu wśród bliskich, 
w gronie rodzinnym i przyjacielskim, w atmosferze wol-
nej od trosk i zawodowej codzienności. Na nowy rok zaś 
–  powodzenia w realizacji wszelkich planów i zamierzeń 
w sferze osobistej oraz zawodowej.           Roman Lulis

Przed rokiem 
2023
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Nikt nie zna „Inżyniera Mazow-
sza” tak dobrze, jak Pan. Skąd zain-
teresowanie polityką informacyjną?

Tak mi się w życiu ułożyło, że nie 
zrealizowałem swoich młodzieńczych 
zamiarów, które wiązałem z dzienni-
karstwem. Decyzje o przyszłości mu-
siały zapaść w „czasach szczęśliwie 
minionych” w których ten zawód był 
szczególnie cenzurowany. Nie chcąc 
być zmuszany do poglądów, zostałem 
inżynierem. Związałem się z Izbą, kie-
dy zbliżałem się już do końca czynnej 
działalności zawodowej, która w ostat-
niej fazie była typowo  menadżerską. 
Dalej los tak chciał, że zaufano mi na 
tyle, że pełne dwadzieścia lat „piasto-
wałem urząd” zastępcy przewodniczą-
cego Rady Okręgowej. W mniejszym 
lub większym stopniu polityka infor-
macyjna mazowieckiego samorządu, 
przez cały ten czas była w centrum 
mojego zainteresowania. Stąd wzięła 
się  myśl, abym przeprowadził retro-
spekcje z dziejów pisma przy okazji 

wydania jego setnego numeru. Po 
rozpoczęciu działalności samorządu 
wkrótce kierownictwo mazowieckie 
doszło do wniosku, że tradycyjne for-
my komunikacji powinny być podjęte 
niezwłocznie. Decyzja o wydawaniu 
periodyku o początkowo nieokreślo-
nym rozmiarze i częstotliwości wyda-
wania zapadła w zasadzie na początku 
pierwszego roku aktywności. 

Jak wyglądały te początki? 
Skromniutkim „Biuletynem” MOIIB 

o numerze pierwszym zajęła się od-
ważnie przesympatyczna nasza Ko-
leżanka Elżbieta Brenda. Jej skok na 
głęboką wodę był udany, ku zadowo-
leniu naszej społeczności. Mój skrom-
ny udział w tym pierwszym wydaniu 
polegał na tym, że naraiłem jej dzien-
nikarskiego współpracownika dość 
kontrowersyjnego. Marek Zarębski był 
bardziej hobbistą motoryzacyjnym niż 
specjalistą w dziedzinie budownictwa, 
ale tytuł sekretarza redakcji dzierżył 

pewnie, choć krótko. Ten pierwszy 
numer wyszedł w maju 2003, kolejny 
w listopadzie tego samego roku. Oba 
miały ściśle informacyjny charakter. 
Zapoznawały członków z ich obo-
wiązkami, organami statutowymi Izby, 
ubezpieczeniem odpowiedzialności 
zawodowej, przebiegiem zjazdów. 

Czym wyróżniała się szata gra-
ficzna pisma?

Autor pierwszej  strony okładkowej 
Piotr Gromski z pewnością nie przewidy-
wał, że jego praca będzie z małymi zmia-
nami stałym elementem „Biuletynu”  
aż do czerwca 2010 roku, tj. do końca 
drugiej kadencji Izby pod przewodnic-
twem Wiesława Olechnowicza. Przez 
siedem lat Czytelników stale witała 
mapka Mazowsza. W różnych kolejnych 
numerach miała ona różne kolory, była 
uatrakcyjniana zdjęciami lub rysunkami 
nawiązującymi do aktualnych wydarzeń. 
Rok 2004 przyniósł też tylko dwa nume-
ry, nie wiadomo dlaczego numerowane 
1/2 i 3/4. Dominowały  w nich dywagacje 
okołozjazdowe i wnioski, a jednoroczną 
redaktorką była Ewa Litewka, zawodowa 
dziennikarka bez doświadczeń ze środo-
wiskiem budownictwa. 

Co wydarzyło się później? 
Poszukiwania prowadzącego redak-

cję dały efekt. Od numeru 5/2004 zaczął 
pracować doświadczony redaktor Zdzi-
sław Kazimierczuk, o bardzo bogatym 
dorobku dziennikarskim, równocze-
śnie silnie związany ze spółdzielczością 
mieszkaniową. Nieobce były mu tech-
niczne problemy z zakresu wszystkich 
naszych branż. Dużo można by mówić 
o nim, chciałbym wspomnieć o pewnej 
rzeczy wyjątkowej. W wyniku głębokie-
go zainteresowania historią przemysłu 
stał się  autorem książki o 50 dużych 
przedsiębiorstwach polskich zbudowa-
nych po II wojnie światowej. Ponieważ 
historia ta dotyczy czasów PRL, a praca 
ukończona została w czasie rozkwitu 
„Solidarności” –  nie znalazła wydawcy. 
Znając jej absolutnie historyczną treść 
pozbawiona akcentów politycznych, 
podejmowałem liczne kroki, aby ją 
wydać, jak na razie bez skutku. Wielka 
szkoda, bo to cenny dokument działań 
dwóch pokoleń polskich inżynierów 
i interesujący temat, przystępnie ujęty 
piórem Zdzisława Kazimierczuka. Nasza 
bardzo żywa i jak się okazało długolet-

Retrospekcja
Początki wydawanego przez MOIIB pisma, kolejnych 
redaktorów i zmiany zachodzące w ciągu dwudziestu lat 
wspomina Jerzy Kotowski – współtwórca i najbardziej 
wnikliwy czytelnik każdego ze 100 wydanych dotąd 
numerów.
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nia współpraca jest przykładem jak lu-
dzie o skrajnie odmiennych poglądach 
mogą ze sobą nie tylko współpracować 
owocnie, ale stać się przyjaciółmi.  

Jaka tematyka dominowała w tych 
pierwszych latach?

Znaczna część zawartości pisma 
to informacje dziś czytane wyłącznie 
w Internecie, aktualności, informacje 
organizacyjne. Najciekawsze były pró-
by polemik z postępowaniami legisla-
cyjnymi, a także utyskiwaniem na brak 
samodzielnego ministerstwa budow-
nictwa. Prawo budowlane i zamówień 
publicznych było zawsze języczkiem 
u wagi. Chociaż Kazimierczuk nie za-
przestał współpracy z Izbą i jeszcze 
w 2012 oraz 2017 roku był autorem 
Jubileuszowych Albumów, to ster pro-
wadzenia pisma objął od początku 
roku 2011, wraz ze zmianą Władz Izby, 
redaktor Mieczysław Wodzicki. 

Jego nazwiska nie znalazłem 
w stopce redakcyjnej. 

Był to człowiek niezwykle skromny, 
unikający wszelkiego rozgłosu, nawet 
w żadnym numerze nie znajdziemy in-
formacji, że był ich niewątpliwym głów-
nym redaktorem. Licznie występujące 
inicjały MW to dyskretny, najbardziej 
widoczny ślad jego działalności. Nie-
zliczone późnowieczorne rozmowy 
towarzyszyły naszej współpracy. Pan 
Mieczysław był żarliwym orędowni-
kiem spółdzielczości mieszkaniowej, 
redaktorem „Tęczy Polskiej”, periodyku 
poświęconemu spółdzielczości. W na-
szej gazetce był autorem zmiany szaty 
graficznej i do dziś funkcjonującego  
tytułu: „Inżynier Mazowsza”. Z racji 
doradztwa pełnionego w Sejmie miał 
niezwykle krytyczny stosunek do po-
stanowień związanych głównie z po-
lityką mieszkaniową i budownictwem 
w ogóle... Te dziedziny traktował jak 
realne koło zamachowe gospodarki. 
Uważny czytelnik zauważył zapewne 
nowe akcenty w charakterze pisma. 
Redaktor Wodzicki zainicjował m.in. re-
alizowaną do dziś inicjatywę konkursu 
„Firma Inżynierska Mazowsza”. Pozor-
nie wydawało się, że my indywidualiści 
nie powinniśmy interesować się losami 
firm, a jednak dążenie do popieranie 
rodzimych producentów wykonawców 
i zarządców, którym sprzyjał pan Mie-
czysław okazuje się wciąż pożyteczne. 

Był czuły na losy ludzkie, wielokrotnie 
przychodził z pomocą innym – także 
wtedy, gdy odszedł nagle w kwietniu 
2018 roku. W tej nieoczekiwanej sytu-
acji w redagowaniu pisma poratował, 
wysoko ceniony w naszym środowisku 
Andrzej Rogiński. 

Ten ceniony publicysta i społecz-
nik nie związał się jednak z pismem 
na dłużej? 

Za ogromne zaangażowanie w bu-
dowę warszawskiego metra za książ-
kę „Bitwa O Metro”, za ogromną ak-
tywność w „Społecznym Komitecie 
Budowy Metra” został uhonorowany 

przez naszą Izbę tytułem „Złotego 
Promotora Budownictwa”. Wielokie-
runkowe zainteresowania pana An-
drzeja i wynikające z nich zobowiąza-
nia przyczyniły się do tego, że ratował 
nas z opresji jedynie do ostatniego 
numeru w roku 2018. Był nim numer 

76. który ukazał się w nowej szacie, 
a redagowany był  przez duet Andrzej 
Papliński ze wskazanym przez niego, 
niżej podpisanym autorem tego wy-
wiadu. Nowy duch, żartobliwe rysu-
neczki, nowości w grafice; powiało 
świeżością. Andrzej Papliński stale 
współpracujący z cenionym „Murato-
rem” doskonale zorientowany w po-
trzebach rynku budowlanego, przy-
czynia się do propagowania nowych 
materiałów i technologii nowocze-
snymi środkami przekazu. Filmy, po-
kazy wielofunkcyjne to jego główna 
aktywność. Wyraźnie traktował prace 
w Izbie jako poznawczy, cenny epi-
zod. Bardzo szczęśliwe było zaanga-
żowanie  Pana Panie Krzysztofie, dziś 
już samodzielnie prowadzącego „In-
żyniera Mazowsza”. 

Jaki jest dziś periodyk mazowiec-
kiej Izby?  

Mam wrażenie, że osoby przyzwy-
czajone do informacji papierowej po-
winny być usatysfakcjonowane uroz-
maiconą zawartością.  Każdy element 
motta przewodniczącego Romana Lu-
lisa: Rozwój – Współpraca – Integracja 
znajdują swoje miejsce, a każdy czytel-
nik może znaleźć coś dla siebie. Wyjaz-
dy techniczne od czasu odmłodzenia 
władz izbowych tak częste, są bogato 
relacjonowaną, atrakcyjną częścią pi-
sma, wywiady i różnorodna tematy-
ka tego co interesuje „po godzinach” 
w ramach pobudzania do integracyj-
nego w charakterze, relaksu. Ponieważ 
„IM” jest dwumiesięcznikiem, więc  
wiadomości są nieco retrospektywne. 
Ściśle informacyjne bieżące dane do-
starcza już od ponad 10 lat, doskonale 
redagowany przez sekretarza Rady Kol. 
Andrzeja Wasilewskiego comiesięczny 
„Newsletter”. Odciąża on „Inżyniera...” 
od relacjonowania wszystkich ele-
mentów bardzo obszernej aktywności 
Mazowieckiej Izby. W stopce widzimy 
skład Rady Programowej pisma. Za-
wsze tam byłem, ale ostatni decydu-
jący głos w niej miał urzędujący prze-
wodniczący Rady Okręgowej. 

Aktualne rozwiązanie powierzające 
udział w bieżącym redagowaniu pisma 
zespołowi redakcyjnemu, stwarza na-
dzieje na pojawienie się nowych inicja-
tyw tematycznych, uatrakcyjniających 
chyba lubiany głos mazowieckiego in-
żyniera.    

Wysłuchał Krzysztof Zięba

“ Decyzja 
o wydawaniu 
periodyku 
o początkowo 
nieokreślonym 
rozmiarze 
i częstotliwości 
wydawania 
zapadła 
w zasadzie 
na początku 
pierwszego roku 
aktywności
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P ierwszy numer wydawane-
go przez Izbę czasopisma 
ówczesny przewodniczą-

cy Rady Wiesław Olechnowicz 
rozpoczął apelem:  Przekazujemy 
dziś Państwu pierwszy numer biule-
tynu Mazowieckiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. Z oczywi-
stej konieczności zawiera on przede 
wszystkim podstawowe informacje 
organizacyjne, wyniki wyborów, skła-
dy osobowe organów, wstępny kształt 
zadań, które przed sobą stawiamy. Jest 
naszym życzeniem, by następne mia-
ły merytoryczny charakter i stały się 
odzwierciedleniem potrzeb naszego 
środowiska. Pragniemy aby w sytuacji 
olbrzymich trudności piętrzących się 
przed wszystkimi naszymi zawodami 
i funkcjami zechcieli Państwo dzielić 

Od „Biuletynu” 
do „Inżyniera...”
W ciągu lat, które upłynęły od wydania pierwszego 
numeru zmieniły się cele stawiane przed czasopismem 
Mazowieckiej Izby i oczekiwania Czytelników. 
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zawodowych dróg, zawiłościach prze-
targowych, kłopotach uzgodnienio-
wych, przejawach nieprawidłowości 
(…), liczymy, że zechcą Państwo pod-
jąć trud wzbogacania treścią następ-
nych numerów. Od maja 2003, kiedy do 
rąk Czytelników trafił świeżo wydany 
„Biuletyn” do dziś te słowa nie straciły 
na aktualności. Z perspektywy czasu 
ważna okazuje się dokumentacyjna 
funkcja pisma – wielotomowej kroniki 
wydarzeń z życia Izby – przede wszyst-
kim powinno być ono jednak głosem 
członków MOIIB. W setnym numerze 
warto więc powtórzyć zaproszenie do 
współtworzenia czasopisma – nadsy-
łania artykułów, głosów polemicznych 
i wyrazów krytyki. 

Od ośmiu kart
Okładka, siedem gęsto zadrukowanych 
stron, jedno małe, monochromatyczne 
zdjęcie. Takie skromne początki miał 
izbowy „Biuletyn”. Z każdym rokiem pi-
smo podnosiło poziom edytorski, przy-
bywało mu też stron: 8 w pierwszych 
numerach, 12 w roku 2008, 16 w roku 
2011, 20 w 2018 i 32 począwszy od „IM” 
6/2018 do dziś. Początkowe numery 
ukazywały się tylko dwa razy do roku. 
Z biegiem czasu „Biuletyn” stał się 
dwumiesięcznikiem.  

Już w numerze 1-2/2004 pojawiły 
się po raz pierwszy kolorowe zdjęcia, 
a rok później, w majowym „Dodatku” 
opisującym IV Zjazd Sprawozdawczy 
fotografie trafiły na frontową stronę 
okładki, uzupełniając tradycyjny już 
graficzny motyw. Mapka Mazowsza 
otwierała kolejne „Biuletyny” przez 
siedem lat. Dopiero nr 1(29) 2011 wraz 
ze zmianą tytułu przyniósł odświe-
żenie szaty graficznej. Od tej pory na 
okładkach honorowe miejsce zajmo-
wały całostronicowe fotografie wy-
darzeń z życia Izby – integracyjnych, 
sportowych – a przede wszystkim 
uroczystości i oficjalnych spotkań. Naj-
nowsza seria okładek przenosi nacisk 
z osób na rezultaty ich pracy, czyli bu-
dynki, budowle, inwestycje ważne dla 
Mazowsza i powstające dzięki pracy 
członków Izby. Na łamach czasopisma 
coraz więcej miejsca zajmują fotogra-
fie, krój czcionki z pierwszych nume-
rów został zastąpiony innym, bardziej 
czytelnym, wprowadzone też zostały 
graficzne i barwne wyróżniki poszcze-

gólnych działów. Zabiegi te służyły 
uzyskaniu większej czytelności i upo-
rządkowaniu materiałów. 

Tematy 
Przez pierwsze lata treść „Biuletynu” 
ograniczona była głównie do komu-
nikatów i lakonicznych sprawozdań. 
Jeszcze w 2005 roku cały roczny plan 
szkoleń w Warszawie i sześciu innych 
miastach można było bez trudu zmie-
ścić na dwóch rozkładówkach pisma; ze 
względu na małą w tym czasie popular-
ność mediów cyfrowych, publikacje ta-
kie były oczekiwane i potrzebne. Stop-
niowo jednak tego rodzaju informacje 
przeniesone zostały na stronę inter-
netową Izby, a na łamach coraz więcej 
miejca zajmować zaczęła publicystyka. 
Wymowne tytuły „Prawo nad zdrowym 
rozsądkiem” czy „Jest szansa dla pro-
jektantów, ale...” świadczą o uważnym 
i krytycznym spojrzeniu na zmiany le-
gislacyjne. Żywe dyskusje dotyczyły 
m.in. ustawy Prawo o zamówieniach 
publicznych, wniosku o rozszerzenie 
praw autorskich na projekty branżo-
we, uchwalenia Kodeksu Etyki. Autorzy 
z polemicznym zapałem sięgali przy 
tym zarówno po racjonalne argumen-
ty, jak i barwne wyrażenia (...poprawki 
okazały się największym niewypałem 
– zwykłym niechlujnym „gniotem” le-
gislacyjnym...). Wiele uwagi poświę-
cano także wewnętrznym sprawom 
Izby: wieloletniemu procesowi wyboru 
i zakupu odpowiedniej siedziby, reali-
zacji wniosków podjętych na Zjazdach, 
aż po statystyki obecności członków 
władz na zebraniach. To nasza bezcen-
na kronika, to zapisany obraz naszej 
historii. Jeśli ktoś zechce kiedyś napi-
sać monografię na temat samorządu 
inżynierów na Mazowszu, będzie miał 
ogromny informacyjny materiał źró-
dłowy – podkreślał w jubileuszowym, 
50. numerze „IM” przewodniczący Rady 
MOIIB Mieczysław Grodzki. 

Ewolucja pisma przebiegała w kie-
runku wzbogacenia tematyki i form 
wypowiedzi. Stałym elementem sta-
ły się z czasem felietony Andrzeja 
Bratkowskiego, wywiady – nie tylko 
z inżynierami, ale i ludźmi kultury, 
samorządowcami czy spółdzielcami; 
także teksty poświęcone historii śro-
dowiska. W ostatnich latach, dzięki 
powiększeniu objętości pisma i utwo-
rzeniu działu Po godzinach pojawiło 

się też  więcej tematów „lżejszych”: 
porad z zakresu kompetencji mięk-
kich, recenzji, fotoreportaży, a nawet 
konkursów dla czytelników.  

W dostępnym na stronie Izby cy-
frowym archiwum numerów znaleźć 
można teksty autorów bardzo róż-
nych. Na łamach pisma publikowali 
rzecz jasna przedstawiciele władz 
MOIIB i inżynierowie – członkowie 
Izby; ale także specjaliści w dziedzinie 
prawa, nowych technologii, ubezpie-
czeń i finansów; politycy i wykładow-
cy akademiccy.   

Z początkiem roku 2023 „Inżynier 
Mazowsza” zmieni model dystrybu-
cji, do większości Czytelników będzie 
docierał w formie elektronicznej. Lu-
biane i cenione rubryki pozostaną, ale 
chcemy, by dostosowanie do nowych 
czasów nie dotyczyło tylko fizycznego 
aspektu „IM” – jak przed laty, ale też 
było okazją do wprowadzenia nowych 
tematów, problemów, oddania głosu 
nowym autorom.

LUDZIE

W latach 2003–2022 
w przygotowanie czasopisma 
MOIIB zaangażowanych było 
wielu członków Izby i niejeden 
zewnętrzny współpracownik. Nie 
mogąc z braku miejsca wymienić 
wszystkich autorów artykułów, 
przypomnijmy przynajmniej 
osoby odpowiedzialne za 
tworzenie koncepcji pisma. 
›  Rada Programowa: Andrzej 
Bratkowski, Elżbieta Brenda, 
Radosław Cichocki, Jerzy 
Czernuszczyk, Mieczysław 
Grodzki, Jerzy Kotowski, Piotr 
Król, Roman Lulis, Teresa 
Mosak-Rurka, Mariusz Okuń, 
Wiesław Olechnowicz, Leonard 
Runkiewicz, Zbigniew Tyczyński, 
Andrzej Wasilewski
›  Redakcja: Elżbieta Brenda, Ewa 
Litewka, Zdzisław Kazimierczuk, 
Andrzej Papliński, Andrzej 
Rogiński, Mieczysław Wodzicki, 
Marek Zarębski, Krzysztof Zięba
›  Opracowanie graficzne: 
Andrzej Bućko, Piotr Gromski

1.  Na górze wygląd pisma 19 lat temu,  
na dole współcześny.
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W ciągu kilku ostatnich lat 
frontową stronę okładki 
„IM” zajmowały fotografie 

ważnych dla mieszkańców Mazow-
sza i interesujących pod względem 
technicznym obiektów z terenu wo-
jewództwa. Prawie każdy z nich był 
celem wyjazdu technicznego organi-

zowanego przez MOIIB, przy wydat-
nym zaangażowaniu Koła Młodych, 
członków Izby pracujących na tych 
budowach, a w wielu przypadkach 
także pracowników Biur Terenowych 
– celem wyjazdów były bowiem za-
równo obiekty powstające w War-
szawie, jak i innych miejscowościach, 

a także budowy dróg, mostów czy 
obiekty hydrologiczne. 

Wyjazdy takie organizowane były 
niemal od początku istnienia Izby, ale 
początkowo odbywały się sporadycz-
nie, a w najlepszym razie – nieregular-
nie. Ta sytuacja zmieniła się znacząco 
w niedalekiej przeszłości. Począwszy 

Sto wyjazdów technicznych
Od 2019 roku kolejne numery „IM” otwierają zdjęcia nowych inwestycji z Mazowsza.  
Wybór nie jest przypadkowy. 
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od roku 2016 liczba wyjazdów prze-
kroczyła 100; to imponujący wynik. 
Choć sama formuła wyjazdów tech-
nicznych znana jest także w innych 
Izbach, specyfiką mazowieckiej OIIB 
jest liczba, różnorodność i regularność 
tych spotkań.

Jak w swoich wystąpieniach pod-
kreśla przewodniczący Rady Roman 
Lulis – centrum i podmiotem naszych 
działań zawsze byli Członkowie Izby. 
Wokół tych punktów odniesienia to-
czy się bieżąca działalność i kolejne 
inicjatywy naszego samorządu. Naj-
bardziej pożądane jest połączenie 
wszystkich trzech elementów: Rozwo-
ju, Integracji, Współpracy. To wówczas 

dzięki efektowi synergii równocześnie 
spajamy środowisko mazowieckich 
inżynierów, budujemy sieć kontaktów 
wykraczających poza granice woje-
wództwa, a przy tym pogłębiamy wie-
dzę techniczną. 

Warszawa – Mazowsze – Polska
Zwiedzanie najważniejszych, naj-
bardziej interesujących budów to 
znakomita okazja do wymiany do-
świadczeń, rozmów w nieformalnej 
atmosferze. Przede wszystkim po-
zwala też na poznawanie nowych 
rozwiązań technicznych i organiza-
cyjnych bezpośrednio, w kontakcie 
z praktykami i na placach budowy 

najbardziej interesujących inwestycji. 
Byliśmy na kilku etapach budowy 

Varso Tower najwyższego budynku 
w Unii Europejskiej – od podziem-
nego garażu po wieńczącą go iglicę 
– najnowocześniejszych budynków 
biurowych w centrum Warszawy 
(Central Point, Forest, The Warsaw 
Hub, Skyliner...), przyglądaliśmy się 
budowie największego wodnego 
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1.  Przebudowa dworca Warszawa 
Zachodnia.

2.  Muzeum Sztuki Nowoczesnej – nowy 
gmach.

3.  W niektórych wyjazdach udział brało 
nawet 100 osób.

4.  Filtry Warszawskie. 
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Radosław Cichocki 
Inżynier, 
przewodniczący 
Komisji  
ds. młodych 
inżynierów  
MOIIB

parku rozrywki w naszej części Euro-
py (Suntago) i najgłębszego basenu 
na świecie (Deepspot);  tematem ko-
lejnych wyjazdów były przebudowy 
i remonty zabytkowych budynków, 
budowy galerii handlowych, muze-
ów, stacji oraz dworców kolejowych 
(Warszawa Zachodnia i in.). 

Byliśmy również w Narodowym 
Centrum Badań Jądrowych, zwiedza-
jąc przy tej okazji jedyny czynny reak-
tor jądrowy w Polsce, a także Centrum 
Badawcze PAN – Konwersja Energii 
i Źródła Odnawialne. Odwiedziliśmy 
elektrownie wodne i węglowe (Ko-
zienice, Opole, Turów), budowy dróg 
wojewódzkich, ekspresowych, przy-
glądaliśmy się realizacji pionierskich 
przedsięwzięć, jak przekształcanie 
sieci hydrologicznej Radomia. Scho-
dziliśmy do tuneli metra i zabytko-
wych Filtrów Warszawskich. 

Do długiej listy dodać trzeba 
jeszcze liczne budowy szkół, szpita-
li, osiedli, modułowych budynków 
mieszkalnych, mostów. Bez obaw 
można pokusić się o stwierdzenie, że 

rze anonimowi. Gdy w głównonurto-
wej prasie wymieniani są co najwyżej 
autorzy projektu architektonicznego, 
zaś branżyści pozostają w głębokim 
cieniu – rolą Izby jest promowanie 
osiągnięć jej członków, ich samych, 
a także znaczenia naszych profesji. 
Organizacja wyjazdów technicznych 
stanowi tylko część aktywności MO-
IIB, ale część ważną – uzupełniając 
kluczowe funkcje, jak doskonalenie 
zawodowe członków. Kolejne wspól-
ne wyprawy już wkrótce; informacje 
o ich celach, terminach i dostępnych 
miejscach publikowane są na stronie 
internetowej Izby.     
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5.  Na tarasie Varso Tower.

w ostatnich latach uczestnicy wyjaz-
dów mieli możliwość zapoznania się 
z interesującymi realizacjami z każdej 
dziedziny budownictwa. 

Duże zainteresowanie udziałem 
w kolejnych wyjazdach potwierdza, że 
są one dla członków Izby interesujące 
i ważne. W niektórych wydarzeniach 
– jak niedawna wizyta w terminalu 
Portu Lotniczego Warszawa-Radom 
– bierze jednorazowo udział nawet 
100 uczestników. Wszystkie te wy-
darzenia relacjonowane są w me-
diach społecznościowych, a także 
na łamach czasopisma „Inżynier Ma-
zowsza”. Co ważne, w publikacjach 
tych z zasady oddajemy głos przed-
stawicielom naszego środowiska, 
kierownikom i inżynierom budowy, 
którzy znają odwiedzane przez nas 
obiekty od podszewki. Są doskonały-
mi przewodnikami i dzielą się często 
unikalnym doświadczeniem. Wywia-
dy, których udzielają dla czasopisma 
MOIIB są tym bardziej cenne, że bu-
downiczowie najważniejszych nawet 
obiektów są w powszechnym odbio-Ż
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S etny numer, jubileusz „Inżyniera 
Mazowsza”, każe jego felietoni-
ście zastanowić się nad swoim 

wieloletnim już pisaniem. Może bo-
wiem jest tak, jak kiedyś medytował 
nad kuflem piwa Jaroslaw Hašek (tak, 
tak, ten od Szwejka!). Przekonałem 
się, że poświecenie ludzkie jest nie-
skończenie wielkie. Istnieją na świecie 
tysiące ludzi, którzy życzą sobie z ca-
łego serca, by dziesiątki czytelników 
bawiło się ich opowiadaniami. „Dać 
ludziom do poczytania moje teksty!” 
– to hasło, które rozpala wszystkie 
stany i warstwy społeczne, kłębiąc 
się tak samo w głowach mężczyzn, 
jak i kobiet. Szczerze mówiąc mnie 
to moje pisanie wcale nie rozpala, ale 
zawsze odczuwam jednak pewną sa-
tysfakcję, gdy mam poczucie myślo-
wego kontaktu z moimi czytelnikami. 
Tym bardziej, że w moim przekonaniu 
krąg inżynierów budownictwa jest 
naprawdę wymagający, przynajmniej 
w kontekście tematyki felietonów. Za-
wsze ona musi przecież w jakimś sen-
sie być związana z projektowaniem, 
wykonawstwem czy inwestycjami lub 
nauką budowlaną bądź architektu-
rą lub urbanistyką. Jest to naturalne 
ograniczenie, które wymusza środo-
wiskowy charakter naszego pisma, 
ale któremu chwilami trudno spro-
stać. Trudno, vis maior!

Jubileusz powinien przywoływać 
wspomnienia. No, cóż! Początków 
Mazowieckiej Okręgowej Izby i jej 
„Inżyniera Mazowsza” nie pamiętam. 
Jedyne zdarzenie z tamtych czasów, 
które utkwiło mi gdzieś w tyle głowy, 
to jakiś legislacyjny konflikt między 
izbami, okręgową i krajową, ale o co 
chodziło dziś chyba nikt już nie wie. 
Był to zresztą czas pierwszej kadencji 
naszego samorządu zawodowego, 
w istocie pionierski. Przede wszystkim 
musieliśmy w naszym środowisku do-
prowadzić do świadomości naszych 
inżynierów sens i prawną koniecz-
ność uczestnictwa w tego rodzaju 
organizacji, a tę organizację w ogóle 
budować od zera. 

Nie przypadkiem więc w składzie 
naszej reprezentacji krajowej zasiadały 
wówczas osoby, których profesorskie 
nazwiska (np. mostowcy Biliszczuk, 
Radomski, Rymsza) lub ministerialna 
przeszłość (np. prof. Grabowski i piszą-
cy te słowa), miały świadczyć o niepod-
ważalnej wiarygodności środowiska 
inżynierów budownictwa. Co więcej, 
miały przekonywać nasze otoczenie, 
że naprawdę jesteśmy zawodem za-
ufania publicznego. Ten honorowy 
status był przecież tu i ówdzie wciąż 
kontestowany. Dowodem może być 
np. projekt ustawy z 2004 roku elimi-
nujący nas spośród  zawodów zaufania 
publicznego, co udało mi się wtedy 
utrącić w trakcie uzgodnień między-
resortowych. Tok czy inaczej, byliśmy 
pierwszymi reprezentantami sfery 
materialnej, których objęła instytucja 
zawodu zaufania publicznego, a co 
wcześniej zastrzeżone było w isto-
cie tylko do zawodów medycznych 
i prawniczych.

Ja od początku działałem w struk-
turach krajowych, najpierw jako wice-
prezes Rady Krajowej PIIB (przy prof. 
Zbigniewie Grabowskim jako preze-
sie), później miałem krótki odskok 
ministerialny (w rządzie Marka Belki), 
i następnie dłużej byłem jednym z Kra-
jowych Rzeczników Odpowiedzialno-
ści Zawodowej. Z tej ostatniej funkcji 
zrezygnowałem dobiwszy wieku kar-
dynalskiego, i tylko tak, jak zawsze, 
pozostałem delegatem Mazowieckiej 
Izby na Krajowe Zjazdy. To, jak zawsze, 
skończyło się teraz, po czterech ka-
dencjach naszego samorządu zawo-
dowego. Przykre, ale c’est la vie! 

Tyle o przeszłości, ale dziś waż-
niejsza jest przyszłość. Mam w domu 
książkę pt. „100 fińskich innowacji 
społecznych”. Powiedzieć, że jej lek-
tura była ciekawa, to mało, bowiem 
już sam spis treści, sygnalizujący roz-
ległość tematyki, był sam w sobie 
ogromnie zajmujący. Od rządów ko-
alicyjnych do autonomii ekonomicz-
nej fińskich związków studenckich, 
od samorządu dróg niepublicznych 

do wędkowania podlodowego, od 
dwujęzyczności do mieszkalnictwa 
socjalnego, od figurowego zapisu nu-
towego do Linuxa, itd. Publikacja ta, 
przetłumaczona już na 16 języków, 
okazała się zbiorem stu tekstów do-
wodzących, że poszerzenie znaczenia 
pojęcia innowacji – jak mówił prezy-
dent Republiki Finlandii Sauli Niinistö 
– jest ze wszech miar słuszne, bowiem 
podstawy dobrobytu tworzą nie tylko 
osiągnięcia techniczne, ale i w równej 
mierze innowacje społeczne. 

Nie sądzę, by ta opinia miała od-
wrócić uwagę akurat od techniki, tym 
bardziej, że już w jednym z począt-
kowych artykułów znajdujemy cha-
rakterystykę parlamentarnej komisji 
ds. przyszłości. Tak, tak – Komisja do 
spraw Przyszłości! Bowiem wyjątko-
wy charakter fińskiego parlamentu 
polega na posiadanej przezeń dodat-
kowo władzy „wizjonerskiej”, w po-
staci stałej komisji będącej jedynym 
na świecie organem parlamentarnym, 
którego zadanie polega na bacznym 
śledzeniu spraw dotyczących przy-
szłości, w tym również na badaniach 
związanych z futurologią i jej metody-
ką oraz ocenach rozwoju technologii 
i ich wpływu na społeczeństwo. 

W czasach mojej młodości Stu-
dencki Teatr Satyryków z mizernym 
skutkiem głosił, że „myślenie ma kolo-
salną przyszłość”. Teraz zaś przykład 
strategicznego myślenia Finlandii po-
winien i ma szansę budzić zaintereso-
wanie nie tylko w polskich władzach 
publicznych, lecz także w różnych or-
ganizacjach pozarządowych, choćby 
i w naszym samorządzie zawodowym. 
Np. niezależnie od dzisiejszych kło-
potów i sporów, chyba warto by było, 
niekoniecznie nawet „komisyjnie”, za-
stanowić się, jak powinien wyglądać 
nasz zawód inżyniera budownictwa 
za te 20–25 lat, jakie powinno być 
jego prawne umocowanie, od kiedy 
i jaka do tego powinna wieść droga. 
Zatem – wszystko przed nami!    
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R ola inżynierów w kształtowa-
niu przestrzeni publicznej i ich 
wkład w rozwój tkanki miej-

skiej, poprawę życia  mieszkańców są 
niezaprzeczalne. Przez stulecia dora-
dzali władcom, wznosili dla nich naj-
ważniejsze obiekty reprezentacyjne 
i strategiczne; pałace,  kościoły, rezy-
dencje, warownie, mosty. Rozświetlali 
ciemne ulice blaskiem gazowych latar-
ni, wprowadzali elektryczność, ułatwia-
li codzienne życie. Ich rola, choć wielka, 
zwykle stoi w cieniu inwestorów, wi-
zjonerów, głośnych projektantów. A to 
właśnie dzięki inżynierom artystyczne 

wizje znajdują osadzenie w rzeczywi-
stości – podkreśla Amalia Szałachow-
ska, pomysłodawczyni i główna au-
torka cyklu. Celem „Sekretów...” było 
zaznaczenie tego intelektualnego 
i organizacyjnego wkładu, a pośrednio 
przypomnienie o poprzednich genera-
cjach inżynierów z branż budowlanych. 
Nie tylko o najsłynniejszych, którzy jak 
Stefan Bryła zapisali się w annałach 
techniki światowej, ale i o tych, których 
historia nieco zapomniała. Amalia Sza-
łachowska – varsavianistka, przewod-
nik po Warszawie – naturalnie najwię-
cej uwagi poświęcała prezentowaniu 

stołecznych projektów i realizacji, ale 
z biegiem czasu „Sekrety Warszawy” 
przeplatać się zaczęły z „Sekretami Ma-
zowsza”, a zaproszeni do rubryki goście 
opisali też wiele interesujących obiek-
tów z innych miast. 

Od baroku do współczesności
Jednym z najwcześniejszych z przy-
wołanych na łamach „IM” wyzwań 
inżynieryjnych było wykonanie, wie-
lokilometrowy transport i wzniesienie 
kolumny Zygmunta – w XVII wieku 
przedsięwzięcie to wymagało najwyż-
szej klasy specjalistów, jego sukces do-
brze świadczy o umiejętnościach i ta-
lentach królewskich budowniczych. 

Większość „Sekretów...” dotyczy-
ła jednak spraw bardziej praktycz-
nych i ważniejszych dla mieszkańców 
miasta niż pomniki. Między innymi 
– długiej i skomplikowanej historii 
warszawskich wodociągów. Od drew-
nianych rur i koła wodnego napędza-
nego wysiłkiem chłopa studniarza, 
przez machiny parowe Józefa Wilsona, 
nowoczesny system Williama Lindleya, 
aż po rozwiązania dwudziestowiecz-
ne. Zwięźle i barwnie opisana została 

fo
t. 

Po
lo

na

1

Se
kr

e
ty

 W
a
rs
za

w
y

12

J
U

B
I
L

E
U

S
Z

Inżynier Mazowsza nr 6 ( ) listopad/grudzień 2022

Podróże 
w przeszłość
Od 2013 roku cykl „Sekrety...” odsłania historie mazowieckich 
zabytków techniki, przypomina osiągnięcia i sylwetki 
inżynierów sprzed lat. 



batalia o kanalizację, oświetlenie ulic, 
budowa pierwszych gazowni i elek-
trowni, a także przepraw przez Wisłę. 

Rewolucja przemysłowa nie tylko 
odmieniła miasto, ale też otoczyła inży-
nierskie profesje nieznaną dotąd estymą. 
Skoro rozwój nauki i praktyczne wdroże-
nie jej zdobyczy miało rozwiązać niemal 
wszystkie trapiące ludzkość problemy, to 
projektanci i budowniczowie stawali się 
przewodnikami do tego nowego świa-
ta. Zapotrzebowanie na ich pracę w XIX 
wieku gwałtownie wzrosło. Przypomi-
nają o tym kolejne artykuły, poświęcone 
budowlom, wokół których skupiało się 
życie środowiska. Cykl zainaugurowany 
został artykułem na temat Warszaw-
skiego Instytutu Politechnicznego – dziś 
Politechniki Warszawskiej – i Gmachu 
Głównego tej uczelni. W jednym z naj-
nowszych numerów „IM” autorka przy-
wołała historię Domu Technika. 

Niektóre z opisywanych obiektów 
są wciąż ważną częścią warszawskiego 
krajobrazu. Inne, jak Pasaż Luxenbur-
ga zniknęły całkowicie, albo pozosta-
wiły po sobie tylko relikty wtopione 
w nową tkankę miasta, jak stało się 
z Zakładami Platerniczymi Norblinów. 

Ludzie i budowle
Amalia Szałachowska poświęciła uwa-
gę zarówno „Najtrwalszej prowizorce 
w stolicy – mostowi Syreny”, jak i nieod-
żałowanemu, efemerycznemu Supersa-
mowi. Niezwykła lekkość konstrukcji, 
baldachim dachu rozpięty nad halą 
sklepową, parawanowe ściany... z za-
chwytem opisywane na łamach świato-
wej prasy nie powstałyby bez twórcze-
go wkładu inżynierów – konstruktorów, 
równoprawnych członków zespołu au-
torskiego. Przy tym niezwykłych, fascy-
nujących osobowości. Podczas swoich 
wykładów profesor [Wacław] Zalewski 
wywoływał wśród słuchaczy zdumie-
nie niezwykłą pamięcią i kojarzeniem 
matematycznym. Konstruktor, inżynier 
Stanisław Kuś wspominał: „pamięciowe 
wyciąganie drugiego i trzeciego pier-
wiastka z liczb siedmio- i więcej cyfro-
wych, kwadraty liczb do tysiąca w pa-
mięci, rzędne funkcji parabolicznych 
i hiperbolicznych wyrzucane błyska-
wicznie z głowy”. Podczas wykładów 
dla studentów, omawiane konstrukcje 
demonstrował przy pomocy pozagina-
nego kartonu lub rozkładanych paraso-
li. Te nakreślone w kilku zdaniach por-

trety inżynierów z XIX czy XX wieku są 
równie ważną częścią „Sekretów...” jak 
opisy budynków, zastosowanych w pra-
cy rozwiązań i wynalazków. Kto wie, 
może niektórzy czytelnicy zainteresują 
się tematem, sięgną po bardziej szcze-
gółowe opracowania lub biografie? Ar-
tykuł odegra w takim razie rolę drogo-
wskazu, kierującego uwagę na tematy 
ważne i interesujące.

Dzięki cyfryzacji wszystkie części 
cyklu dostępne są już online. Poza ar-
tykułami opublikowanymi w e-wyda-
niach poszczególnych numerów na 
stronie Izby wydzielona została osob-
na zakładka (maz.piib.org.pl/index.
php/aktualnoci/781). Zamieszczone 
tam teksty są dłuższe i bardziej szcze-
gółowe, a także obficiej ilustrowane. 
Kolejne sekrety Amalia Szałachowska 
zdradzi już w następnym, sto pierw-
szym numerze „IM”.

1.  Most Kierbedzia na pocztówce z przełomu 
wieków.

2.  Stefan Bryła, William Lindley, Stanisław 
Kierbedź, Feliks Pancer... to niektórzy 
inżynierowie, których nazwiska przywołane 
zostały w cyklu „Sekrety...” .
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N iewiele jest profesji wymagają-
cych większego zaangażowa-
nia, niż te wykonywane przez 

inżynierów budownictwa. Po pracy wy-
magającej uwagi, wysiłku umysłowego, 
a niejednokrotnie także fizycznego 
potrzebny jest przede wszystkim od-
poczynek. Tymczasem wielu członków 
mazowieckiej Izby po pracy i uporaniu 
się z pozostałymi zobowiązaniami za-
czyna drugie, równie aktywne życie. 
W niektórych przypadkach toczy się 
ono zupełnie jawnie, nawet w świetle 
reflektorów; kiedy indziej okazuje się 
ono niespodzianką nawet dla długolet-
nich znajomych z pracy. 
Do pierwszej grupy należą z reguły 
sportowcy, z których niejeden repre-
zentuje MOIIB w i zawodach, niektórzy 
zaś poszli o krok dalej, włączając się 
w organizację zespołów i sekcji. Bry-

dżyści zbierają się na turniejach 
„U inżynierów” prowadzonych 
od dziesięciu lat przez Jerze-
go Kotowskiego; siatkarzy 
trenuje niezmordowany Stani-
sław Starosz, skądinąd wi-
cemistrz Polski z 2017 roku 
w kategorii par +130 lat; Ryszard 
Rak zachęca do uprawiania strzelectwa 
sportowego.  W ramach cyklu „Człowiek 
z pasją” zaprezentować się mogli entu-
zjaści innych dyscyplin: biegów długo-
dystansowych, jak  Tadeusz Bednarzak; 
wspinaczki wysokogórskiej (Łukasz 
Żukowski), żeglarstwa (Patryk Posia-
dłowski). Niektórzy członkowie Izby na-
bierają dystansu do codziennych spraw 
unosząc się wysoko nad ziemią na para-
lotni (Dariusz Karolak), inni – zanurzając 
się na dno jezior (Michał Korczakowski) 
albo cierpliwie polując na idealne ujęcie 

rzad-
k i e g o 

p t a k a 
( W ł o -

d z i m i e r z 
Puchalsk i). 

Mamy wśród 
siebie krótkofa-

lowców (Maciej 
Białobrzewski),  ko-

lekcjonerów (Andrzej 
Krukowicz), pszczela-

rzy (Stanisław Śpiewak), 
hodowców kaktusów 

(Walentyna Pawelec)...
Wbrew stereotypowemu 

podziałowi na „umysły ścisłe” 
i „artystów” wielu inżynierów 

aktywnie działa na obu po-
lach, co udowadniają choć-

by wiersze niepokorne Pawła 
Tymirskiego, teledyski Miro-
sława Kaczmarka czy jazzo-
we improwizacje Bogdana 

Horszczaruka. Muzyczne za-
interesowania obejmują przy 

tym chyba wszystkie gatunki, od 
poezji śpiewanej po utwory Chopina 
(Piotr Wowkonowicz). Na tym nie ko-
niec. W dotychczasowych odcinkach 
zaprezentowane zostały sylwetki kil-
kunastu – aktywnych lub emeryto-
wanych  – członków Izby. To zaledwie 
drobny ułamek wielotysięcznego śro-
dowiska i mniej niż skromna próbka 
wielu ukrytych talentów, niezwykłych 
kolekcji i zainteresowań. Zaprasza-
my zatem entuzjastów, amatorów, 
hobbystów do zaprezentowania Ko-
leżankom i Kolegom swoich pozaza-
wodowych zajęć na łamach „IM” – na 
wiadomości czekamy pod adresem  
inzynier_mazowsza@10g.pl.    
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48 godzin na dobę
Potrafią pogodzić liczne obowiązki z aktywnością,  
która wykracza poza ramy hobby, stając się życiową 
przygodą. Ludzie z pasją.
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N iewątpliwym wyzwaniem dla 
inżyniera było podjęcie się 
zapasów z językiem polskim. 

Rada programowa „Inżyniera Mazow-
sza” wielokrotnie zwracała uwagę na 
błędy językowe w artykułach publiko-
wanych w wydawnictwie. Na jednym 
z posiedzeń Rady w roku 2020 zapro-
ponowano, by poświęcić problemowi 
poprawności języka polskiego dwie 
szpalty w najbliższym numerze „IM”. 
Podjąłem się roli bardzo trudnej, ale po-
wiedziałem sobie – warto spróbować. 
W numerze 3/2020 zagościły pierwsze 
wersy poświęcone mowie polskiej. 

Reakcje czytelników
Ku mojemu zaskoczeniu debiutancka 
praca została przyjęta bardzo pozy-
tywnie. Otrzymałem wiele wyrazów 
uznania i zachęt do kontynuowania 
tej trudnej dla technika problematyki. 
Zacytuję fragment  jednego listu: Wy-
rażam najwyższe uznanie i jednocze-
śnie wielką radość za wprowadzenie 
do dwumiesięcznika „Inżynier Mazow-
sza” tematyki poprawnej polszczyzny 
w postaci „kącika” zatytułowanego 
„Nasza Mowa”, redagowanego przez 
Kolegę Andrzeja Wasilewskiego. Jest 
to szczególnie cenna inicjatywa wobec 
powszechnego obecnie – nazwijmy to 
łagodnie – używania niepoprawnego, 
często wręcz złego języka ojczystego… 
Język jest bowiem wspólnym dobrem, 

świadczącym o poziomie kultury na-
rodu, a zwłaszcza inteligencji (bez do-
datku: technicznej), która kulturę tę 
w znacznym stopniu kształtuje. Troska 
ta dotyczy też w najwyższym stopniu 
świata nauki.

Te i wiele innych miłych słów spo-
wodowało, że artykuły językowe stały 
się cykliczne i wraz z jubileuszowym 
numerem 100. „Inżyniera Mazowsza” 
obchodzimy też swój mały jubileusz: 
15. wydanie Naszej Mowy.

Staram się, by w każdym wydaniu 
poruszać trochę inne zagadnienia języ-
kowe. Bogactwo języka to także gwara 
ludowa, coraz mniej obecna w naszym 
życiu, ale wciąż pielęgnowana w wielu 
rejonach kraju. Wydania poświęcone 
działaniom Biur Terenowych skusiły 
mnie do prezentacji gwary Mazowsza 
i okolic.

Czy poprawiliśmy naszą mowę?
Podejmując temat poprawności języka 
„wytykałem” spotykane błędy mowy 
wśród szeroko pojętej społeczności 
technicznej. Zdawałem sobie przy tym 
sprawę, że nie mam możliwości wy-
wierania wpływu na przyzwyczajenia 
i poprawę języka osób publicznych, 
znanych polityków, dziennikarzy, ludzi 
nauki itp., skoro są oni odporni na po-
uczenia takich autorytetów jak profe-
sorowie Miodek czy Bralczyk. Niewąt-
pliwą satysfakcją byłaby zmiana wśród 

najbliższych Koleżanek i Kolegów. Nie-
stety wpływ moich sugestii jest mniej-
szy niż mogłem się spodziewać. Nawet 
moi koledzy elektrycy w dalszym ciągu 
wyłanczają i załanczają. Odróżnienie 
adopcji od adaptacji też sprawia trud-
ności. Zamiast adaptować projekt do 
nowych założeń słyszę, że został on 
adoptowany. Pierwsze miejsce wśród 
najczęściej popełnianych błędów języ-
kowych zajmuje moim zdaniem wziąść 
zamiast wziąć. W tym zakresie wpisu-
jemy się w ogólnonarodowe przyzwy-
czajenie, podobnie jak w cudzysłowiu 
zamiast w cudzysłowie.

Rok dwutysięczny minął bezpowrot-
nie, ale słyszymy, że aktualnie jest rok  
dwutysięczny dwudziesty drugi, za-
miast dwa tysiące dwudziesty drugi.

Nie wiem jaka jest przyczyna „roz-
budowy” dni które minęły lub nadejdą. 
Może dłuższa forma wydaje się bardziej 
dostojna, oficjalna – bo zakorzeniona 
w biurokratycznej nowomowie? Dzień 
dzisiejszy, dzień wczorajszy, dzień ju-
trzejszy przyjął się w mowie potocznej 
jako coś normalnego, rzadko kto zwra-
ca na to uwagę, a przecież dużo łatwiej 
i prościej, a przede wszystkim prawi-
dłowo jest powiedzieć dziś/dzisiaj, 
wczoraj, jutro, na dziś.

 Duża grupa osób nie popełnia już 
tego błędu, za to wpadła w sidła inne-
go i mówi dzisiej, wczorej.

Określenie czasu, w którym spodzie-
wamy się jakiegoś wydarzenia, a doty-
czy miesiąca, wystarczy powiedzieć np. 
w styczniu, ale w miesiącu styczniu jest 
bez sensu. Styczeń jest przecież miesią-
cem. Podobnie: mamy godzinę czasu, 
słowo godzina określa czas jakim dys-
ponujemy.

Koleżanki i Koledzy, dziękuję za 
wsparcie i zainteresowanie – będziemy 
kontynuować cykl językowy, nawet jeśli 
efekty naszego działania będą skrom-
niejsze niż się spodziewamy. Jak pisał 
Stanisław Brzozowski – Zwyciężają ci, 
co najwięcej mają odwagi dla siebie 
i od siebie żądać.      

Mały jubileusz
Pamiętaj, że wszystko można zacząć od nowa. Jutro jest 
zawsze świeże i wolne od błędów (Lucy Maud Montgomery).
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Biuletyn MOIIB, przekształcony z czasem w "Inżyniera 
Mazowsza" – sto numerów, sto okładek,  

setki wydarzeń z życia Izby. 

Sto numerów
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W kolejnych numerach „IM” odda-
liśmy głos członkom MOIIB, któ-
rzy wyprawiali się na cztery strony 
świata – od Zatoki Białego Niedź-
wiedzia, gdzie modernizacją stacji 
PAN zajmował się Andrzej Popek, 
po egzotyczną Kubę lat 60. widzia-
ną okiem młodego inżyniera Elek-
troprojektu Jerzego Kotowskiego. 
Wrażeniami z Libii podzielił się An-
drzej Wasilewski, z drążenia tuneli 
metra w Algierze Andrzej Stańczyk, 
z nieistniejącej już dziś krainy Błot-
nych Arabów Andrzej Krukowicz. 
Mniej odległe, ale dla współcze-
snego czytelnika chwilami równie 
zaskakujące – jak sceny z czeskiego 
filmu – okazują się doświadczenia 
Krzysztofa Marcinkiewicza zza po-
łudniowej granicy Polski. O podró-
żach najnowszych, pod wieloma 
względami bardzo odmiennych od 
kontraktów sprzed lat pisał Lech 

Gorzoch, budowniczy elektrowni 
geotermalnych w Islandii. 

Opowieści dotyczące wydarzeń 
rozgrywających się w wielu krajach 
i w ciągu przeszło półwiecza rzecz 
jasna są bardzo różne, ale niektó-
re motywy przewijają się w nich 
regularnie, jak  charakterystyczny 
talent do improwizacji, radzenia 
sobie z niespodziewanymi wyzwa-
niami – w latach, gdy internet ze 
swoim ogromem informacji i kon-
taktów wciąż kojarzył się z powie-
ściami Lema. Piotr Wowkonowicz 
podsumował wrażenia z pobytu 
w Maghrebie „Mohandes” [„inży-
nier”] dodatkowo budziło szacunek 
i przeświadczenie, że polski inżynier 
może wszystko.

Jest się czym pochwalić – zapra-
szamy więc Czytelników do dziele-
nia się swoimi wspomnieniami.        

Redakcja

I nżynierowie – Polacy paradoksal-
nie zdobyli sobie po raz pierwszy 
światową renomę w czasie, gdy 

Rzeczypospolitej nie było na ma-
pach. Spośród kilku tysięcy młodych 
emigrantów, którzy opuścili kraj po 
klęsce powstania listopadowego aż 
co czwarty był związany z szeroko 
pojmowaną techniką. Wielu z nich 
podjęło studia w najlepszych uczel-
niach technicznych Francji, wielu tra-
fiło jeszcze dalej od rodzinnych stron. 
Ich losy to materiał na niejedną po-
wieść przygodową: jak Antoni Patek 
z Piasków Szlacheckich założył jed-
ną z najsłynniejszych szwajcarskich 
firm zegarmistrzowskich, jak August 
Schultz fortyfikował Akkę, Kazimierz 
Gzowski w Kanadzie jako pierwszy 
projektował duże stalowe mosty, 
a zapewne najsłynniejszy z nich Er-
nest Malinowski budował najwyżej 
na świecie położoną linię kolejową. 

Do opowiedzenia pozostały także 
historie bardziej współczesne i bliż-
sze codziennym doświadczeniom. 
W drugiej połowie XX wieku kolej-
ne pokolenia inżynierów znad Wisły 
ruszyły znów za granice. Kontrakty 
na Bliskim Wschodzie czy w Afry-
ce stały się wręcz doświadczeniem 
pokoleniowym. Z jednej strony – 
przygoda, szansa na dobry zarobek, 
kontakt z dalekim światem znanym 
wcześniej z „Kontynentów” czy po-
wieści Arkadego Fiedlera. Z drugiej 
– wielomiesięczne rozstanie z rodzi-
ną, niejednokrotnie trudne warunki, 
czy zmagania z różnicami kulturowy-
mi. Nic dziwnego, że doświadczenia 
z tych wyjazdów głęboko zapisały 
się w pamięci uczestników. 

Przygody i anegdoty warte są za-
pisania, tak jak sama historia tych 
kontraktów, wspólne dziedzictwo 
inżynierskiego środowiska. Temu 
właśnie celowi służy rozpoczęty 
dwa lata temu cykl „Wspomnień...”. 
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Dalekie drogi
Ślady działalności polskich inżynierów można znaleźć na wszystkich kontynentach.  
Cykl  „Wspomnienia...” przypomina ten wkład w rozwój wielu krajów – i osobiste 
doświadczenia podróżników.
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B udownictwo z uwagi na dużą 
energo-, materiało- i transporto-
chłonność ma niezwykle istotny 

wpływ na środowisko. Spowodowało to 
powstanie idei budownictwa zrówno-
ważonego. Obiekty budowlane muszą 
przy tym w okresie przewidywanego 
użytkowania zaspokajać określone po-
trzeby człowieka w sposób bezpieczny. 

W Polsce w ciągu ostatnich 20 lat 
dokonano prawnej regulacji zasad pro-
jektowania, budowania i eksploatacji 
obiektów budowlanych z uwzględnie-
niem szeroko rozumianego bezpieczeń-
stwa. Jak wynika z  dokumentów mię-
dzynarodowych, w omawianym okresie 
zrównoważony rozwój stał się w Europie 
ważną ideą cywilizacyjną, której zasady 
uwzględniają w szczególności przepisy 
UE w zakresie innowacyjności budow-
nictwa. Muszą być one zgodne z poli-
tyką ochrony środowiska rozwiniętych 
krajów Europy, która koncentruje się na:

› przeciwdziałaniu negatywnym na-
stępstwom zmian klimatycznych, m.in. 
przez wdrożenie innowacyjnych rozwią-
zań w budownictwie ukierunkowanych 
na maksymalne ograniczenie zużycia 
energii przy projektowaniu obiektów bu-
dowlanych oraz poprawę charakterystyki 
energetycznej budynków istniejących, 

› wprowadzaniu mechanizmów redu-
kujących szkodliwe oddziaływanie roz-
maitych czynników antropogenicznych.

Stworzenie warunków do prawidło-
wego funkcjonowania wolnego ryn-
ku poprzez zapewnienie możliwości 
swobodnego przepływu produktów 
pomiędzy krajami stowarzyszonymi 
niesie za sobą potencjalne zagrożenie 
w zakresie możliwości wytwarzania 
i obrotu produktami niebezpiecznymi. 
By wyeliminować to zagrożenie, insty-
tucje decyzyjne UE wprowadziły prze-
pisy dotyczące wymagań w zakresie 
wytwarzania i obrotu towarami. Wpro-
wadzono najpierw dyrektywy „starego 
podejścia”, a następnie „nowego podej-
ścia”. Podstawowym celem tych ostat-
nich było zapewnienie, że w obrocie są 
tylko wyroby bezpieczne dla zdrowia, 

życia i środowiska. Ogólne sformułowa-
nia pozwalały objąć możliwie wszystkie 
przypadki dotyczące ich przedmiotu.

Zawarto je w szczególności w: 

› Dyrektywie 2001/95/WE z 03.12.2001 r. 
– O ogólnym bezpieczeństwie produktu;

› Dyrektywie 89/106/EWG – zwa-
nej dyrektywą budowlaną, a następ-
nie w Rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 
z 9.03.2011r. – Ustanawiającym zharmo-
nizowane warunki wprowadzania do 
obrotu wyrobów budowlanych i uchyla-
jącym Dyrektywę 89/106/EWG;

› Dyrektywie 2002/91/EC EPBD – Do-
tyczącej jakości energetycznej budyn-
ków, a następnie Dyrektywie EPBD2 
z dnia 18.05.2010 r. – Zmieniającej Dy-
rektywę 2002/91/EC.

W omawianym okresie, wymienione 
przepisy prawa UE wdrożono do nw. 
przepisów prawa polskiego: 

› Ustawy – O ogólnym bezpieczeń-
stwie produktów – określającej ogólne 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa 
produktów, obowiązki producentów 
i dystrybutorów w zakresie bezpieczeń-
stwa produktów oraz zasady i tryb spra-
wowania nadzoru w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa produktów wprowa-
dzanych na rynek;

› Ustawy – O systemach oceny zgod-
ności i nadzoru rynku – w zakresie za-
sad funkcjonowania systemu oceny wy-
robów w odniesieniu do ich zgodności 
z zasadniczymi i szczegółowymi wyma-
ganiami określonymi w odpowiednich 
dyrektywach oraz zasad działania syste-
mu nadzoru sprawowanego przez tzw. 
organy wyspecjalizowane w zakresie 
poszczególnych grup wyrobów, w tym 
organy nadzoru budowlanego właściwe 
w sprawach wyrobów budowlanych; 

› Ustawy – O wyrobach budowla-
nych – w zakresie zasad wprowadzania 
wyrobów budowlanych do obrotu lub 
ich udostępniania na rynku krajowym 
oraz zasad kontroli tych wyrobów na 
rynku oraz u ich producentów;

› Ustawy – Prawo budowlane – 
w zakresie:

• wymagań, jakim powinny odpowia-
dać obiekty budowlane – doprecyzo-
wanych, w szczególności, w przepisach 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
– W sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie,

• przebiegu procesu budowlanego 
inwestycyjnego i eksploatacyjnego

• organów administracji państwowej 
właściwych w sprawach robót i obiek-
tów budowlanych;

› Ustawy – O charakterystyce 
energetycznej budynków – w zakresie 
zasad sporządzania świadectw cha-
rakterystyki energetycznej oraz zasad 
kontroli systemu ogrzewania i systemu 
klimatyzacji. 

Rozpatrując zmiany, jakie zaszły 
w naszym budownictwie w ostatnich 20 
latach trzeba zwrócić uwagę w szcze-
gólności na rozwiązania:

› produktowe (wdrożenie zasad 
wprowadzania do obrotu wyrobów bu-
dowlanych spełniających wymagania 
podstawowe i przestrzegania oznako-
wania tych wyrobów znakami CE lub B; 
wprowadzenie innowacyjnych wyro-
bów o wysokich parametrach wytrzy-
małościowych, użytkowych oraz izola-
cyjnych; wprowadzenie innowacyjnych 
systemów ogrzewania i  pozyskiwania 
ciepła i energii elektrycznej z OZE;

› konstrukcyjne (rozwiązania różnych 
obiektów budowlanych, w szczególności 
ukierunkowanych na projektowanie tzw. 
budynków o niskim zużyciu energii);

› technologiczne (w zakresie robót 
budowlanych – wśród ekologicznych 
trendów w budownictwie coraz więk-
szą rolę zaczyna odgrywać współczesna 
efektywna prefabrykacja); 

› organizacyjne (uproszczenie, 
przyspieszenie, cyfryzacja procesu bu-
dowlanego)

› instytucjonalne (usprawnienia 
funkcjonowania organów właściwych 
w sprawach robót i obiektów budowla-
nych, stworzenia efektywnego systemu 
nadzoru rynku wyrobów w Polsce).    

Zmiany...
...w polskim budownictwie.
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W tegorocznej edycji na Mazow-
szu przygotowano aż 46 punktów 
konsultacyjnych, o połowę więcej 
niż w ubiegłym roku i najwięcej 
w Polsce. Czy w przyszłym roku ta 
liczba jeszcze się zwiększy? 

„Dzień Otwarty...” to długofalowa 
inicjatywa, która wciąż się rozwija. 
Jestem zadowolony z rezultatów te-
gorocznych działań, ale pozostało 
jeszcze wiele do zrobienia. Jako or-
ganizatorzy chcemy, by docelowo 
na Mazowszu działało 100 punktów, 
z 600 ekspertami-inżynierami i 300 
przedstawicielami urzędów, którzy 
wyjaśniać będą szczegóły procedur 
administracyjnych. Im gęstsza sta-
nie się ta sieć, tym bardziej znacząca 
i pożyteczna okaże się akcja. Czy za-
łożony poziom uda się osiągnąć już 
w przyszłym roku? Wątpię, ale moim 
zdaniem to nie powód do zmartwie-
nia. Nie chcemy nastawiać się na ilość, 

tylko na jakość. Punkty muszą być 
odpowiednio zlokalizowane, by z każ-
dej części województwa można było 
w krótkim czasie dotrzeć do jednego 
z nich. Najtrudniejsze zwykle są po-
czątki, później może pojawić się efekt 
kuli śnieżnej. Sukces pierwszego „Dnia 
Otwartego...” zachęcił kolejne urzędy 
do udziału w tegorocznej akcji, a obec-
nie wpływają do organizatorów na-
stępne zgłoszenia z miejsc, w których 
dotąd nie byliśmy. Zainteresowanie ze 
strony samorządów jest duże, wyra-
zem tego poparcia jest zainaugurowa-
nie mazowieckiej akcji w siedzibie Ma-
zowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, 
przy wsparciu wojewody Konstantego 
Radziwiłła i z udziałem przedstawicieli 
wielu urzędów i instytucji. Powodze-
nie akcji dobrze wróży na przyszłość: 
poziom zainteresowania okazał się 
wysoki, udzieliliśmy wielu porad, zało-
żony cel został osiągnięty.

Czy przygotowanie tak dużej 
akcji było trudnym przedsięwzię-
ciem? 

Prace rozpoczęły się na wiele mie-
sięcy przed samym wydarzeniem. Każ-
dym z punktów zajmował się osobny 
koordynator, regularnie odbywały się 
spotkania, a także szkolenia osób, któ-
re uczestniczyły w akcji po raz pierw-
szy. Ważną częścią przygotowań były 
działania promocyjne. Chciałbym, aby 
w kolejnych edycjach udało się szerzej 
rozpropagować temat w mediach, ale 
sądzę, że idziemy już w dobrą stronę. 
Nasza akcja nie jest „newsem”, który 
mógłby konkurować z aktualnościami 
z pierwszych stron gazet, ale nadrabia-
my to wielokierunkowymi działaniami 
informacyjnymi. Poza podstawowymi 
kanałami, jak strony internetowe PIIB, 
MOIIB i „Dnia Otwartego...” obejmowały 
one publikację artykułów i zapowiedzi 
w czasopismach i portalach interneto-
wych. Tematem udało się zainteresować 
kilka stacji telewizyjnych. Informacje 
rozpowszechniane były również w me-
diach społecznościowych. Ten ostat-
ni obszar jest dziś szczególnie ważny, 
pozwala wyjść poza „bańkę” naszej 
branży – w końcu „Inżynier...” trafia do 
członków Izby, a nie do osób planują-
cych budowę pierwszego domu. Media 
społecznościowe ułatwiają prowadze-
nie tzw. marketingu szeptanego, który 
jest bardzo skutecznym sposobem na 
zwrócenie uwagi. Osoby odwiedzające 
punkty częściej niż w ubiegłym roku 
wiedzą, czego się spodziewać, wiele 
z nich dowiedziało się o akcji od sąsiada 
czy znajomego. Dlatego tak cenne było 
zaangażowanie członków MOIIB, którzy 
informacje o akcji zamieścili na swoich 
profilach.   

Koordynatorzy dbali o rozpo-
wszechnienie informacji tak, by dotar-
ła do lokalnej społeczności. W każdym 
miejscu te działania wyglądały trochę 
inaczej, obejmowały współpracę 
z redakcjami biuletynów, kanałami 
radiowymi, ale też aktywność w prze-
strzeni miejskiej: plakaty zawieszone 
w widocznych miejscach, ulotki. Waż-
ne było też otwarcie się na osoby, któ-
re na akcję mogły trafić przypadkowo. 
Stąd nacisk na odpowiednią lokaliza-
cję punktów w urzędach – blisko wej-
ścia, w widocznym miejscu, z czytel-
nym oznakowaniem. Nie możemy się 
chować za szeregiem drzwi.

Będzie 100 
punktów
Każdy z nas dokłada cegiełkę do wspólnego sukcesu  
– tegoroczny „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa.  
Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu” na Mazowszu 
podsumowuje Wojciech Górski, koordynator wojewódzki akcji.
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W poprzednim roku „Dzień Otwar-
ty...” zorganizowano 25 września, rów-
nocześnie we wszystkich OIIB. Czemu 
tym razem akcja objęła działania reali-
zowane w ciągu kilku miesięcy?  

Na rok 2022 przypada dwudziesto-
lecie naszego samorządu, co wiąże się 
z organizacją wielu wydarzeń w całej 
Polsce, poza tym skala działań tym ra-
zem jest większa. W poszczególnych 
okręgach akcja odbywała się więc 
w różnych terminach, począwszy od 
pierwszych dni września do połowy 
listopada. W niektórych OIIB był to 
dzień powszedni, w innych weekend. 
Na Mazowszu był to 10 października 
między 14.00 a 18.00. Wyszliśmy z za-
łożenia, że taki termin umożliwi zwięk-
szenie frekwencji – osoby odwiedzają-
ce urzędy czy uczelnie w innej sprawie 
mogły nawet przypadkiem trafić do 
punktu konsultacyjnego, zadać py-
tanie, dowiedzieć się czegoś o akcji. 
Moim zdaniem dla wszystkich zainte-
resowanych – ekspertów, gospodarzy 
i inwestorów – spotkanie zorganizowa-
ne w dniu roboczym jest najbardziej 
dogodne, nawet jeśli niektóre osoby 
muszą z tego powodu wyjść nieco 
wcześniej z pracy. Ponieważ jednak 
niektóre inne Izby zdecydowały się na 
odmienne podejście, nie musimy po-
legać na przypuszczeniach – dowie-
my się, która droga jest najlepsza, by 
dotrzeć do społeczeństwa. Na pewno 
ważna jest konsekwencja. Im mocniej 
Dzień Otwarty... zapisze się jako stała 
pozycja w kalendarzu, tym silniejsza 
będzie jego marka i rozpoznawalność. 

Które punkty konsultacyjne były 
najbardziej oblegane? 

Staraliśmy się tak dobrać położenie 
punktów, by otwarte zostały w du-
żych i małych miastach, na obrzeżach 
i w centrach. Frekwencja w poszczegól-
nych punktach była różna, ale celem nie 
jest przecież obsadzenie tylko popular-
nych lokalizacji. Wszystkie są potrzeb-
ne, choć potrzeby odwiedzających 
okazują się bardzo różne. Na przykład 
w miejscowościach wokół Warszawy 
wielu prywatnych inwestorów planuje 
albo rozpoczęło budowę domów. Nie-
którzy z nich szukają możliwości obni-
żenia kosztów, zastąpienia niektórych 
rozwiązań tańszymi odpowiednikami, 
albo zawieszenia prac – wzrosły raty 
kredytów i ceny materiałów budowla-

nych, co mocno odbija się na możliwo-
ściach wielu rodzin. Ze zrozumiałych 
powodów duże zainteresowanie budzi 
też poprawa izolacyjności termicznej 
budowanych czy gotowych obiektów, 
zmniejszenia zapotrzebowania na 
energię i wykorzystania OZE. 

W dużych miastach, gdzie nowe 
domy jednorodzinne są nieliczne, 
padają pytania o problemy związane 
z remontami mieszkań albo o domki 

letniskowe czy niejasności procesu in-
westycyjnego. Zgłaszały się więc np. 
osoby zainteresowane adaptacją stry-
chu na cele mieszkaniowe. 

Organizując punkty, trzeba było 
brać pod uwagę te lokalne uwarunko-
wania. Zasadniczo jednak w każdym 
miejscu dostępny był zespół eksper-
tów dysponujących wiedzą z różnych 
dziedzin, którzy mogli udzielić odpo-
wiedzi na dowolne pytanie, a przynaj-
mniej wskazać źródło informacji.  

Co zmieni się w kolejnej edycji? 
Zawsze można coś udoskonalić, 

a pomagają w tym informacje zwrot-
ne. Mamy przygotowane specjalne 
kwestionariusze dotyczące lokaliza-

cji punktu, pytań zadawanych przez 
odwiedzających, trudności. Baza tych 
informacji pozwoli na wyciągnięcie 
wniosków i wprowadzenie poprawek 
w kolejnych edycjach, a z drugiej stro-
ny – wykorzystanie pomysłów, które 
sprawdziły się najlepiej. Ta metoda 
stopniowych udoskonaleń wprowadzo-
na została już podczas pierwszego Dnia 
Otwartego, już korzystamy z pierw-
szych wyników. Dysponując bazą infor-
macji i przygotowanymi procedurami 
będziemy mogli zaangażować w kolej-
nych edycjach nawet 1000 osób. 

Czy problem nie było znalezienie 
ekspertów gotowych do poświęce-
nia swojego czasu pro bono?

Bardzo wielu członków Izby zgłosiło 
się, by dla dobra społecznego dzielić się 
doświadczeniem i wiedzą. Zadziałały 
też osobiste kontakty, sam – podobnie 
jak inni organizatorzy czy członkowie 
Rady – zapraszałem osoby, które mo-
gły sprawdzić się w tej roli. Przy tym 
organizatorom zależało na zebraniu do-
świadczonych inżynierów, kompetent-
nych w wielu różnych specjalnościach.  
Tak, by w ramach danego punktu repre-
zentowane branże się nie powtarzały, 
a zespół ekspertów był przygotowany 
na różne pytania inwestorów. Oczywi-
ście nie każdy problem uda się rozwią-
zać jedną rozmową, ale może być ona 
okazją do nawiązania kontaktu z danym 
ekspertem. Dzięki inicjatywom takim 
jak „Dzień Otwarty...” indywidualni in-
żynierowie mogą pokazać się lokalnej 
społeczności z innej strony.  Akcja jest 
też ważna dla całego środowiska. Może 
wreszcie uda nam się odczarować wy-
obrażenie budowlańca jako utaplane-
go w błocie robotnika, schowanego 
za ogrodzeniem placu budowy. Każdy 
z nas dokłada cegiełkę do wspólnego 
sukcesu, razem budujemy wizerunek 
inżyniera – przedstawiciela zawodu za-
ufania publicznego.        

Wysłuchał Krzysztof Zięba

“ Chcemy, by 
docelowo  
na Mazowszu 
działało 100 
punktów, z 600 
ekspertami- 
-inżynierami 
i 300 
przedstawicie-
lami urzędów

Wojciech Górski
Inżynier budownictwa, inżynier 
materiałowy; zastępca dyrektora Biura 
Obsługi Urzędu Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego; przewodniczący 
Komisji MOIIB ds. współdziałania 
z uczelniami, organami administracji 
publicznej i stowarzyszeniami 
naukowo-technicznymi. W
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N amawiałbym inwestorów, 
którzy noszą się z zamiarem 
rozpoczęcia budowy swojego 

domu, aby –  mimo pewnych ułatwień  
wprowadzonych w ustawie Prawo 
budowlane – korzystali z usług profe-
sjonalistów. Nad jakością pracy inży-
nierów budownictwa, przedstawicieli 
zawodu zaufania publicznego czuwa 

samorząd – podkreślił krajowy koordy-
nator „Dnia Otwartego...” i jeden z jego 
pomysłodawców Radosław Sekunda. 
Odniósł się w ten sposób do kluczo-
wego aspektu tej ogólnopolskiej akcji. 
W roku 2022 samo znalezienie informa-
cji nie jest trudne, internet pełen jest 
poradników, blogów i artykułów. Wy-
zwaniem jest natomiast jej jakość – ła-

two trafić na teksty nieaktualne, np. ze 
względu na zmianę przepisów; także 
na wpisy stronnicze, bo sponsorowa-
ne; albo wręcz wprowadzające w błąd. 
„Dzień Otwarty...” ma zapewnić dostęp 
do porad darmowych, a równocześnie 
fachowych i zrozumiałych dla odbior-
ców. 
Na Mazowszu porad udzielało łącznie 
212 konsultantów MOIIB i 64 ekspertów 
zewnętrznych, o 1/3 więcej niż w ubie-
głym roku. Również liczba punktów 
była znacznie wyższa niż w pierwszej 
edycji: 46 wobec 29. Wzrost ten robi 
wrażenie zwłaszcza w skali kraju – 
w całej Polsce było ok. 90 lokalizacji, 
podobnie jak we wrześniu 2021. 
Na Mazowszu były zarówno punkty 
obsadzone wyłącznie przez członków 

Podsumowanie
Ponad 360 udzielonych porad – to bilans tegorocznego 
„Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa...” na Mazowszu. 

1

PYTANIA

Czym zainteresowani byli inwestorzy odwiedzający 
punkty konsultacyjne? 
Podobnie jak w ubiegłym roku, wiele pytań dotyczyło 
procedur administracyjnych i przepisów (jak odrolnić  
działkę – i czy jest to konieczne do legalizacji samowoli 
budowlanej?; w którym momencie rozpoczyna się 
proces budowlany?; jakie pozwolenia są potrzebne do 
utwardzenie terenu wokół budynku?; jakie dokumenty 
trzeba zgromadzić, żeby uzyskać zgodę na wykonanie 
zjazdu z drogi powiatowej?). Poszukiwano sposobów 

na ograniczenie kosztów eksploatacji budynków (lepiej 
zastosować kocioł gazowy z zasobnikiem czy bez?; na 
ile ekonomiczne jest ogrzewanie pompą ciepła, jeśli 
dom wyposażony jest w instalację fotowoltaiczną?; czy 
fotowoltaika wciąż się opłaca?).
Padały pytania najbardziej ogólne (korzystniej jest 
wybrać projekt gotowy, czy indywidualny?; jak znaleźć 
dobrego kierownika budowy i wykonawcę?), jak 
i wymagające stosunkowo krótkiej odpowiedzi (w jaki 
sposób jest dokumentowana praktyka na budowie?).
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MOIIB (NOT Warszawa), jak i takie, 
w których porad udzielali wyłącz-
nie eksperci zewnętrzni, pracowni-
cy urzędów i instytucji (Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Ciechanowie). Liczba członków ko-
misji nie była przy tym stała. Niektóre 
punkty prowadziła trzy- a nawet tylko 
dwuosobowa „załoga szkieletowa” 
(Resursa w Żyrardowie), podczas gdy 
w innych było do 13 ekspertów (Sta-
rostwo Powiatowe w Wyszkowie). 
Różnice te powodowały powstawania 
kolejek ani tym bardziej odprawiania 
zainteresowanych; liczba inżynierów 
na ogół odpowiadała potencjalne-
mu zainteresowaniu. Niewątpliwie 
jednak w zespołach gromadzących 
przedstawicieli wielu różnych spe-
cjalności łatwiej było zbliżyć się do 
postulowanego przez organizatorów 
ideału, tj. możliwości udzielenia pora-
dy na dowolny temat związany z bu-
downictwem. 
Podsumowanie ogólnopolskiej akcji bę-
dzie możliwe dopiero za kilka tygodni. 
Niedługo później zaczną się przygoto-
wani do kolejnej, w zamyśle – jeszcze 
bardziej ambitnie zakrojonej edycji.    
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1.  Punkt konsultacyjny w Piasecznie.
2.  Niemal połowa otwartych w 2022 roku 

punktów zorganizowana została na 
Mazowszu.

MIEJSCA

Gdzie w 2022 roku otwarte były 
punkty konsultacyjne? Pełna lista 
lokalizacji opublikowana została na 
stronie piib.org.pl/dzieninzyniera 
wraz z interaktywną mapą. 
Wśród 46 urzędów i placówek 
kulturalnych, które użyczyły 
miejsca na potrzeby Dnia 
Otwartego były m.in.: Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Płońsku; Zespół Szkół 
Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku 
Ułanów Zasławskich w Ostrołęce; 
Stara Elektrownia w Ostrowi 
Mazowieckiej; Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Płońsku; Urząd Gminy Stara 
Biała; urzędy warszawskich 
dzielnic Bemowo, Białołęka, 
Praga Południe, Ursynów, 
Wilanów, Włochy, Żoliborz; klub 
tenisowy Perun Wesoła, Resursa 
w Żyrardowie.... Poza tym – porady 
można było uzyskać w dwóch 
stałych punktach konsultacyjnych 
MOIIB w Łomiankach i Grodzisku 
Mazowieckim.

MEDIA

Jednym z kanałów 
propagujących akcję miały 
być lokalne media, klasyczne 
i elektroniczne. Wśród redakcji, 
które zamieściły informację 
o „Dniu Otwartym..” były m.in. 
serwis konstancinjeziorna.pl, 
ostrowmaz24.pl, „Ekstra Sierpc. 
Wiadomości lokalne”, Radio Oko 
z Ostrołęki. Krótka kwerenda 
w sieci pokazuje jednak, że 
ogłoszenie i zachęta do udziału 
pojawiły się przede wszystkim 
na stronach samorządowych 
– w serwisach gmin, urzędów 
miast czy dzielnic. Poza 
stronami oficjalnych patronów 
medialnych („Dziennik Gazeta 
Prawna”, „Murator”, „Onet” 
oraz „Inżynier Budownictwa”) 
próżno szukać szerszych 
podsumowań czy relacji. 
W kolejnym roku szersza może 
poprawić wynik  kolejnej edycji 
w stopniu nie mniejszym, niż 
otwarcie kolejnych punktów 
konsultacyjnych.
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9 10

11

3.  Politechnika Warszawska, Warszawa
4.  Stara Biała. 
5.  Żoliborz, Warszawa
6.  Sierpc.
7.  NOT, Warszawa.
8.   Starostwo Powiatowe 

w Ciechanowie.
9.  W Michałowicach.
10.  Prasa techniczna; Michałowice.
11.  Kozienice.
12.  Żyrardów.
13.  Konsultacje  w Radomiu.
14.  Ostrów Mazowiecka.
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G eneralna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad ob-
chodziła w tym roku dwu-

dziestolecie swojej działalności. Przy-
pomnijmy, jak wiele się zmieniło w tym 
czasie. Na koniec 2003 r., w Polsce było 
około 547 km dróg szybkiego ruchu, 
z czego 390,1 km autostrad i 156,9 km 
dróg ekspresowych. W ciągu kolejnych 
dwóch dekad powstało w Polsce 1340 
km nowych autostrad oraz 2760 km 
dróg ekspresowych. Wiele z nich – na 
terenie Mazowsza, znakomicie uspraw-
niając połączenia komunikacyjne i da-
jąc nowe możliwości gospodarce. Nie 
mniej ważne były niezliczone realizacje 
w mniejszej skali: obwodnice, ronda, 
wiadukty, dzięki którym życie milionów 
mieszkańców województwa stało się 
lepsze.  W te zakrojone na szeroką skalę 
prace zaangażowani byli bezpośrednio 
liczni członkowie naszej Izby. Najcie-
kawsze opisywaliśmy na stronach „IM”, 
między innymi w cyklu artykułów przy-
gotowanych przez niżej podpisanego i 
w wywiadach z kierownikami robót. 

Wyjazdy techniczne zorganizowane 
przez MOIIB pozwoliły poznać te inte-
resujące realizacje, a także zintegrować 
środowisko inżynierskie. Wszystkich 
tych inwestycji nie sposób wymienić, 
pozostaje przywołać kilka przykładów. 
W 2012 roku – na dzień przed meczem 
otwarcia Euro 2012 na Stadionie Naro-
dowym w Warszawie – udostępniono do 
ruchu odcinek autostrady A2 pomiędzy 
Łodzią i Warszawą. W 2021 roku zakoń-
czyła się budowa Południowej Obwod-
nicy Warszawy, z najdłuższym tunelem 
drogowym w Polsce i nowym mostem 
na Wiśle. Wielokrotnie pisaliśmy rów-
nież o szlakach  międzynarodowych Via 
Baltica i Via Carpatia. 

Zgodnie z informacjami GDDKiA na 
Mazowszu buduje się obecnie 240 km 
nowych dróg, w fazie koncepcyjnej i przy-
gotowawczej jest kolejne 650 km.     
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Roman Lulis 
Przewodniczący 
Rady MOIIB

1.  Drogi szybkiego ruchu w roku 2002 i 2022. 

Nasze drogi
Nowe inwestycje infrastrukturalne to jeden z tematów 
opisywanych na łamach niemal każdego numeru „IM”. 
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DROGOWE NOWOŚCI

› Zastosowanie wielkich TBM 
(Tunnel Boring Machine) wymaga 
rozwiązania niebagatelnych 
problemów logistycznych, o czym 
wymownie świadczy operacja 
przetransportowania największej 
dotąd  w Polsce maszyny tego 
rodzaju. Rozebrana na części, 
dostarczona została drogą morską 
z Chin do Szczecina, następnie 
barkami w górę Odry, w kierunku 
odcinka S19 od węzła Rzeszów 
Południe do Babicy. Ostatni, lądowy 
odcinek podróży zajął niemal 
miesiąc. Wynika to z rozmiarów 
zestawów transportowych o 
wadze ok. 500 ton, co ograniczyło 
możliwości wyboru trasy – 
wykluczone są m.in. mosty o zbyt 
małej nośności czy niewystarczająco 
szerokie drogi. 
› Rozpoczęły się prace 
przygotowawcze dla Drogi 
Czerwonej, która ma połączyć 
bezpośrednio port w Gdyni z drogą 
ekspresową S6.
› Jest już decyzja o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej 
(ZRID) – odcinka drogi ekspresowej 
S7 Miechów–Szczepanowice (5,3 
km), czyli ostatniego brakującego 
fragmentu trasy między Warszawą 

a Krakowem, który dotąd czekał 
jeszcze na rozpoczęcie robót 
budowlanych. Wszystkie cztery 
odcinki S7 od Krakowa do granicy 
z woj. świętokrzyskim są obecnie 
w budowie, a zgodnie z planem 
zakończenie prac przewidywane jest 
na 2024 rok. 
› Dobiega końca budowa odcinka 
trasy S7 między Tarczynem 
a Lesznowolą o łącznej długości 
14,8 km. Jeszcze we wrześniu 
2022 otwarty został niemal 
siedmiokilometrowy odcinek trasy 
S7 od węzła Warszawa-Lotnisko do 
węzła Lesznowola, wyczekiwany 
m.in. przez mieszkańców Piaseczna  
i okolic. 
› W październiku do wojewody 
podlaskiego wpłynął wniosek 
o wydanie wydanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID) dla 
odcinka S19 Malewice–Chlebczyn, 
czyli najbardziej na południe 
wysuniętej części tej trasy na 
Podlasiu, wchodzącej na obszar 
woj. mazowieckiego w okolicy 
miejscowości Chlebczyn i Sarnaki. 
Budowa kolejnego odcinka Via 
Carpatia ma się rozpocząć w połowie 
2023 roku, a jej zakończenie 
planowane jest na 2025r.

DROGI SZYBKIEGO RUCHU
STAN NA 1 KWIETNIA 2002

DROGI SZYBKIEGO RUCHU
STAN NA 1 KWIETNIA 2022
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U czestnicy wyjazdu technicz-
nego zorganizowanego przy 
udziale Biura Terenowego MO-

IIB w Płocku odbyli rzecznym statkiem 
„Marianna” rejs po Zbiorniku Włocław-
skim, największym sztucznym zbior-
niku retencyjnym w Polsce. W trakcie 
rejsu wygłoszone zostały dwa referaty 

przybliżające techniczne aspekty utrzy-
mania obiektów hydrotechnicznych. 
Pierwszy z nich, autorstwa Przemysława 
Derengowskiego, głównego specjalisty 
w Centrum Technicznej Kontroli Zapór 
IMGW – Państwowy Instytut Badawczy 
poświęcony został Wytycznym wy-
konania badań pomiarów ocen stanu 

technicznego i stanu bezpieczeństwa 
budowli piętrzących wodę. Tematem 
referatu Arkadiusza Robakiewicza, kie-
rownika Zespołu Wsparcia Technicz-
nego Zarządu Zlewni Włocławek było 
natomiast Zabezpieczenie przeciwpo-
wodziowe obiektów hydrotechnicz-
nych na odcinku rzeki Wisły od Płocka 
do Wyszogrodu.

W dniach 29.09-02.10.2022 r. miał 
miejsce wyjazd szkoleniowy dla delega-
tów na Zjazdy MOIIB oraz członków Ko-
misji i Zespołów Problemowych MOIIB. 
Uczestnicy wzięli udział w czternastu 
szkoleniach oraz trzech wyjazdach tech-
nicznych, m.in.  budowę trasy kolejowej 
wchodzącej w zakres Rail Baltica a także 
budowę trasy Via Baltica w rejonie Ełku. 

Przeszło 40 członków MOIIB wzięło 
udział w III Regionalnym Forum Inży-
nierskim w Elblągu, które odbyło się 
w dniach 28-29.10.2022 pod hasłem „Bu-
downictwo w zgodzie z naturą”. Jednym 
z punktów programu był wyjazd na te-
ren przekopu Mierzei Wiślanej, oddanej 
do użytkowania we wrześniu inwestycji.  
Po wykładzie Techniczne aspekty budo-
wy przekopu, na miejscu obejrzeć było 
można kanał i śluzę w Nowym Świecie. 

W październikowym zwiedzaniu Por-
tu Praskiego w Warszawie uczestniczyli 
m.in. prezes KR PIIB Mariusz Dobrzeniec-
ki, przewodniczący Rady MOIIB Roman 
Lulis oraz przewodnicząca Komisji Kwa-
lifikacyjnej MOIIB Ilona Łącka. W miej-
scu, w którym warszawski port łączy 
się z Wisłą, w 2021 r. zbudowano śluzę 
oraz wrota przeciwpowodziowe. To in-
frastruktura stabilizująca lustro wody 
w zbiorniku i umożliwiająca zabudowę 
jego otoczenia, o co zabiega inwestor.

Przy pomocy Biura Terenowego MO-
IIB w Siedlcach zorganizowany został 
wyjazd techniczny na budowę auto-
strady A2 od węzła Grezów do węzła 
Swoboda (6.10.2022). Nowy odcinek to 
ok. 12,5 km autostrady A2 o przekroju 
dwujezdniowym z dwoma pasami ru-
chu i rezerwą pod budowę w przyszłości 
trzeciego pasa ruchu..    
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Ostatnie wyjazdy 
Podczas jesiennych miesięcy członkowie MOIIB uczestniczyli 
w wielu wyjazdach technicznych – zorganizowanych jako 
samodzielne wydarzenia, albo towarzyszących konferencjom 
czy zjazdom. 
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Radosław Cichocki 
Inżynier, 
przewodniczący 
Komisji  
ds. młodych 
inżynierów  
MOIIB
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Jeszcze kilka lat temu przegląd 
najważniejszych wydarzeń zaj-
mował pierwsze strony w każdym 

numerze, z biegiem czasu najbardziej 
eksponowane miejsce zajęły artykuły 
edukacyjne. 

Obecna rola działu to przede 
wszystkim uzupełnienie wysoko oce-
nianego przez odbiorców „Newslet-
tera”, informacji zamieszczanych na 
bieżąco na stronie internetowej Izby 
i w kanałach społecznościowych. Na 
stronach „IM” publikowane są zatem 
zapowiedzi najważniejszych wyda-
rzeń oraz ogłoszenia zachęcające do 
udziału w konkursach MOIIB. To tak-

że przestrzeń, w której w skrótowej 
formie „depesz” odnotowywane są 
inicjatywy  istotne dla członków Izby 
i szeroko rozumianego środowiska 
budowlanych. Pomiędzy sprawy ściśle 
zawodowe wplecione są niekiedy tak-
że zupełnie inne wątki: zaproszenie do 
akcji krwiodawstwa, krótka recenzja 
wystawy czy książki, kilka zdań o po-
mocy, której członkowie Izby udzielili 
potrzebującym. Z tych zwięzłych nota-
tek wyłania się bogaty obraz codzien-
nego życia mazowieckich inżynierów. 

Nie można również pominąć licz-
nych sukcesów sportowych, odnoszo-
nych w wielu dyscyplinach – nawet 

sięgająca sufitu gablota w warszaw-
skiej siedzibie przy ul. 1 Sierpnia ani 
gabinet przewodniczącego wszystkich 
trofeów zdobytych w ostatnich latach. 

Osobną kategorię tekstów publiko-
wanych wśród „Aktualności” stanowią 
pogłębione relacje z konferencji, akcji 
i działań realizowanych na Mazowszu 
i poza granicami województwa – aż po 
ościenne kraje, z którymi w lepszych 
czasach Mazowiecka Izba budowa-
ła ożywione kontakty i wymieniała 
doświadczenia. Elastyczna formuła 
działu pozwala też na wprowadzenie 
licznych ilustracji, w tym drobnych żar-
tobliwych rysunków.           Redakcja

Przegląd wydarzeń
„Aktualności” były pierwotnie jedną z najważniejszych części pisma.

Inżynier Mazowsza nr 6 ( ) listopad/grudzień 2022
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JESIEŃ 2022

›  Po wymuszonej pandemią długiej 
przerwie odbył się kolejny Piknik 
Zawodów Zaufania Publicznego.  
Na skwerze Tadeusza Kahla, 
w zielonej części warszawskiego 
Powiśla inżynierowie, radcy 
prawni i inni przedstwiciele tych 
szczególnych profesji świętowali 
w sobotę 24 września. 

›  Co najmniej pół wieku od ostatniej 
sesji... Tyle czasu musi minąć, 
by można było odebrać Złoty 
Dyplom Politechniki Warszawskiej. 
Tegoroczna roczystość wręczenia 
była dla wielu absolwentów okazją 
do spotkania po latach. 

›  Porozumienie o współpracy 
pomiędzy MOIIB a Zespołem Szkół 
Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku 
Ułanów Zasławskich w Ostrołęce 
zostało podpisane 10 października 
przez Alinę Bałdygę – dyrektor 
ZSZ nr 2, przewodniczącego Rady 
Romana Lulisa, Rady Andrzeja 
Wasilewskiego. 1

›  Nagrody za najlepsze prace 
magisterskie zrealizowane 

w Wydziale Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska SGGW 13 października 
wręczyli  przewodniczacy PZITB 
Oddział warszawski Radosław 
Sekunda oraz Roman Lulis.

›  W doskonałej atmosferze odbyły 
się wrześniowe III Mistrzostwa 
Polski Inżynierów Budownictwa 
w Strzelectwie Sportowym” dla 
czynnych członków zrzeszonych 
w OIIB. 4

›  Ostatni z 12 tegorocznych 
turniejów brydża sportowego 
o Puchar Przewodniczącego MOIIB 
odbył się 10 października.   To 
również rozpoczęcie kolejnego 
cyklu. Po raz pierwszy zapraszamy 
na podstawowy kurs nauki brydża, 
przygotowujący do udziału 
w konkurencji sportowej (akces  
– j.kotowski@maz.piib.org.pl). 2

›  Od końca października czynny 
jest kolejny, po otwartym w lipcu 
w Łomiankach, stały punkt 
konsultacyjny MOIIB. Nowa placówka 
mieści się w Grodzisku Mazowieckim; 
27 października  burmistrz Grzegorz 

Benedykciński, dyrektor Ośrodka 
Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki 
Paweł Twardoch oraz Roman Lulis 
podpisali list intencyjny w sprawie 
dalszej współpracy. 3

›  W dniu 10 listopada 2022 r. odbyły 
się III Łosickie Dni Budowlanych 
– okazja do poszerzenia wiedzy, 
wymiany wspólnych doświadczeń 
i integracji środowiska branży 
budowlanej.

›  Członkowie MOIIB wzięli 
udział w I Forum Wytycznych 
i Standardów, które odbyło się 
w Krakowie17–18 listopada. 
To pierwsze spotkanie branży 
drogowej i mostowej poświęcone 
w całości Wytycznym w nowym 
systemie prawnym, który 
obowiązuje od 21 września 2022.

›  XII Zawody pływackie „Masters” 
o Puchar Przewodniczącego MOIIB 
odbyły się 19 listopada 2022 na krytej 
pływalni w Ostrowi Mazowieckiej; 
wyniki zawodów opublikowane 
zostaną w kolejnym numerze „IM”.        

Redakcja

1 2

3 4
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Duch czasu skłania do zrobienia 
kolejnego kroku w ewolucji 
czasopisma MOIIB. Niektórzy 

czytelnicy uznają go zapewne za re-
wolucyjny: podstawową formą cza-
sopisma począwszy od stycznia 2023 
staje się e-wydanie. 

Nowe treści
Pierwotną funkcją „Biuletynu” było 
przekazywanie podstawowych infor-
macji o działalności Izby, aktualności, 
ważnych ogłoszeń. Ogólnodostępny 
internet w znacznym stopniu odebrał 
czasopismu te zadania – „Newsletter”, 
media społecznościowe i strona Izby 
znacznie lepiej nadają się do przekazy-
wania krótkich, bieżących komunikatów 
niż dwumiesięcznik. Z drugiej jednak 
strony – na Facebooku rację bytu mają 
tylko lakoniczne wpisy. W nowej sytu-
acji czasopismo odgrywa inną niż daw-
niej rolę: pozwala na publikację analiz, 
felietonów czy szczegółowych relacji 
z wydarzeń, czyli wypowiedzi wymaga-
jących „szerokiego oddechu”. To także 
medium odpowiednie do opowiadania 
o tematach, które nie tracą aktualności, 
prezentowania osiągnięć i pasji człon-
ków Izby. 

E-wydanie daje autorom dodatko-
wą przestrzeń wypowiedzi, pozwalając 
na bogatsze ilustrowanie materiałów 
zdjęciami, wygodne zamieszczanie 
odnośników do źródeł (konia z rzędem 
temu, kto ręcznie przepisywał długie 

na 150 znaków adresy konkretnych 
podstron). Nic nie stoi na przeszko-
dzie, by łączyć hipertekstowo artykuły 
powiązane tematem czy osobą autora 
– np. kolejne części cyklu „Sekrety War-
szawy”, czy prezentacje na temat BIM. 
Dla współczesnego odbiorcy cyfrowe 
archiwum jest narzędziem znacznie 
wygodniejszym niż stos czasopism. 
Dostępne w dowolnej chwili na ekranie 
smartfona czy monitorze, nie zajmują-
ce miejsca, łatwiejsze do przeszukania. 

Zielone
Cyfrowa wersja pisma ma jeszcze jedną 
zaletę, niebagatelną w epoce certyfika-
tów ekologicznych i strategii ESG – by ją 
wydawać, nie trzeba wycinać lasów ani 
korzystać z usług drukarni. Choć serwe-
rownie i komputery też obciążone są so-
lidnym śladem węglowym, to jednak pod 
względem wpływu na środowisko e-wy-
dania są zdecydowanie korzystniejsze. 
W końcu elektroniczne narzędzia i tak są 
już w każdym domu; wykorzystanie ich 
do lektury to tylko uboczna korzyść. 

Gdy nie wiadomo o co chodzi... Tak, 
kwestie finansowe również wpłynęły na 
decyzję o cyfryzacji „IM”. Obowiązkiem 
Rady Izby jest racjonalne gospodarowa-
nie powierzonymi przez członków środ-
kami. Tymczasem od początku 2022 
roku ceny wielu gatunków papieru wzro-
sły nawet o 300%. Coraz wyższe ceny 
energii, akcesoriów poligraficznych, 
a przede wszystkim masy celulozowej 

wróżą dalsze podwyżki. Zwłaszcza, że 
wielu producentów papieru zmieniło 
profil, decydując się na wytwarzanie 
tektury i opakowań, coraz bardziej po-
trzebnych m.in. ze względu na rosnące 
znaczenie sektora e-commerce. Nie 
można też pominąć wpływu bieżących 
wydarzeń, do niedawna znaczna część 
celulozy na polskim rynku pochodziła 
z Rosji; z kolei ceny krajowego drewna 
również poszybowały w górę. 

Niebagatelną pozycją w budżecie 
„IM” jest również koszt wysyłki pisma 
do kilkunastu tysięcy odbiorców. Re-
dukcja nakładu pozwala na radykalne 
ograniczenie wydatków, a uwolnione 
w ten sposób fundusze przeznaczane 
są na cele statutowe. Podkreślmy – bez 
rezygnowania z opiniotwórczej i infor-
macyjnej funkcji własnego medium. 

Papier nie ginie
Zmiana formuły nie oznacza w żad-
nym wypadku, że niniejszy numer „IM” 
będzie ostatnim, który można czytać 
„analogowo”. Pismo wciąż pozostanie 
periodykiem drukowanym. Planowany 
nakład – ok. 2000 egzemplarzy, zależ-
nie od potrzeb – pozwoli na zacho-
wanie odpowiedniej liczby kopii w ar-
chiwum Izby oraz zasobach bibliotek 
i współpracujących z MOIIB instytucji, 
posłuży też działaniom promocyjnym. 
Pozostałe egzemplarze udostępniane 
będą chętnym w siedzibie Izby, biurach 
terenowych i punktach konsultacyj-
nych, a także w miejscach organizo-
wanych przez nią uroczystości i innych 
wydarzeń, jak doroczny Dzień Otwar-
ty... Co więcej, czytelnicy preferujący 
tradycyjną prasę mogą zwrócić się ma-
ilowo do biura MOIIB, zgłaszając chęć 
przedłużenia bezpłatnej prenumeraty. 

Nowa postać czasopisma sprzyja tak-
że innym zmianom. Powiększenie obję-
tości? Nowe rubryki? Więcej zdjęć? Głosy 
Czytelników mogą ukształtować pismo 
tak, by lepiej odpowiadało ich potrzebom 
i oczekiwaniom. Czekamy na nie pod ad-
resem: inzynier_mazowsza@10g.pl.

Cyfrowy Inżynier
Czasopismo MOIIB zmienia formułę.
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Krzysztof Zięba 
Dziennikarz
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Począwszy od numeru 1/2023 „Inżynier Mazowsza” 
ukazuje się w wersji cyfrowej, dostępnej online. 
Czytelnicy, którzy wolą dotychczasową, drukowaną 
formę „Inżyniera Mazowsza” mogą zamówić 
bezpłatną prenumeratę:

•   telefonicznie – pod numerem +48 22 868 35 35,

•   drogą elektroniczną – biuro@maz.piib.org.pl,

•   listownie – Biuro MOIIB Warszawa, ul. 1 Sierpnia 36B, 
02-134 Warszawa

Wydanie papierowe 
czy cyfrowe?

CO ROBIĄ INNI?

W 2008 roku niemałe zamieszanie w dziennikarskim 
światku wywołała kampania reklamowa,  
zapowiadająca śmierć drukowanej prasy już na rok 
2012. Sprawa otarła się o sąd, stanowisko zajęła 
Komisja Etyki Reklamy, temat trafił pod strzechy m.in. 
dzięki publikacjom „Super Ekspresu”  – a później 
został zapomniany. Rok 2012 minął bez apokalipsy 
Majów i bez hurtowego zamykania „papierowych” 
redakcji. Jednak autorzy prowokacyjnej akcji mieli 
słuszność: tradycyjna prasa umiera – przynajmniej 
ta codzienna. Średnia dzienna sprzedaż wszystkich 
dzienników w Polsce w drugim kwartale 2022 roku to 
ok. 390 tys. egzemplarzy – wynik wydatnie podnoszą 
tabloidy – podczas gdy dwadzieścia lat temu było to 
nawet 1,5 mln egzemplarzy dla samej tylko „Gazety 
Wyborczej”. Nieco inaczej wygląda sytuacja tygodników 
opinii, a przede wszystkim prasy branżowej. Nie tylko 
przyzwyczajenia czytelników, ale też przekazywane 
treści domagają się zamkniętej, uporządkowanej formy, 
czyli periodyku. Ani uczelnie, ani stowarzyszenia nie 
rezygnują z własnych czasopism, natomiast coraz 
częściej decydują się na przeniesienie publikacji 
w całości lub w znacznej części do sieci. 
Z kolejnych raportów Polskich Badań Czytelnictwa 
wynika, że  pandemia przekierowała dystrybucję 

w znacznym stopniu na kanały online, takie jak dostępy 
cyfrowe czy e-wydania i zmiana ta dotyczy coraz 
większej liczby czasopism. Między innymi technicznych. 
We wrześniu 2022 Krajowa Rada PIIB podjęła uchwałę 
o wydawaniu czasopisma „Inżynier Budownictwa” 
w wersji elektronicznej począwszy od stycznia 2023 
roku. Tylko niewielka część dotychczasowego, przeszło 
stutysięcznego nakładu będzie wydawana tradycyjnie; 
ma być przeznaczona dla tych członków Izby, którzy 
ze względów technicznych (logistycznych) nie mogą 
korzystać z wersji elektronicznej. Decyzja nie została 
podjęta nagle, już w 2019 roku do czytelników 
skierowano ankietę dotyczącą preferowanej formy 
pisma. W tym samym czasie podobne pytanie zadała 
swoim członkom Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, 
wydawca „Pulsu”. Od początku 2022 roku drukowana 
wersja czasopisma „Temidium” Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Warszawie wysyłana jest wyłącznie do 
osób zainteresowanych, które na piśmie wyraziły wolę 
podtrzymania tradycyjnej prenumeraty. Ten model 
wydawniczy staje się już standardowym rozwiązaniem, 
które prędzej czy później przyjęte zostanie zapewne 
przez wszystkie Okręgowe Izby. Pogłoski o śmierci 
prasy są jednak zdecydowanie przesadzone. Zmieniała 
się już wielokrotnie, nie czas się jeszcze z nią żegnać.



W 46 punktach konsultacyjnych 
członkowie MOIIB udzielali 
bezpłatnych porad podczas 
akcji „Dzień Otwarty Inżyniera 
Budownictwa. Budowa, eksploatacja, 
remont Twojego obiektu”.

FOTORELACJA

Dzień
Otwarty

ZDJĘCIA: Andrzej Papliński; archiwum MoIIB. 
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