
  Uroczystości jubileuszowych obchodów 10-lecia Mazowieckiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyły się 21 września 2012 
roku w Karolinie pod Warszawą - siedzibie słynnego Zespołu Pieśni 
i Tańca „Mazowsze”. Honorowy patronat nad naszym Jubileuszem ob-
jęli: Waldemar Pawlak - Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospo-
darki, Jacek Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki,  Adam Struzik - Mar-
szałek Województwa Mazowieckiego.
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Wybór miejsca 
obchodów nie 

był przypadkowy. Podkreślał symbolicznie naszą więź z regionem, 
a przy tym rozwiązywał wszystkie problemy organizacyjne: salę na 
kilkaset osób, gwarantował wspaniały koncert Zespołu „Mazowsza” 
i zaplecze gastronomiczne. Bo trzeba wiedzieć, że po latach inwe-
stycji, finansowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckie-
go (przy wsparciu Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalne-
go), słynny pałac w Karolinie stał się dziś Europejskim Centrum 
Promocji Kultury Regionalnej i Narodowej, funkcjonującym pod 
nazwą „Matecznik Mazowsze”, z  własną bazą noclegową, Karcz-
mą Staropolską oraz nowoczesnym budynkiem służącym działalno-
ści artystycznej, z dużą salą koncertową (560 miejsc) o znakomitej 
akustyce. 
  Z pełnym zaufaniem oddaliśmy organizację Jubileuszu w ręce 
„Mazowszan”. Imprezę poprowadził Michał Haber - szef Pro-
mocji i Marketingu Zespołu „Mazowsze” (oczywiście w stroju 
ludowym). Aby dostosować się do scenografii nawet własną przed-
stawicielkę administracji przebraliśmy za Mazowszankę. A potem 
poszło jak z płatka...

  Podziękowaliśmy współorganizato-
rom: Marszałkowi Województwa Mazo-
wieckiego - Adamowi Struzikowi (które-

mu również zawdzięczamy pomoc finansową w wydaniu niniejszego 
albumu) oraz gospodarzowi terenu - Burmistrzowi Miasta i Gmi-
ny Brwinów - Arkadiuszowi Kosińskiemu, zresztą naszemu ak-
tywnemu członkowi. (Dodatkowo wyjaśniamy, że Karolin leży 
w granicach Gminy Brwinów.)

   Podziękowaliśmy sponsorom:
   

  Powitaliśmy zaproszonych gości. Lista była tak długa, a har-
monogram tak napięty, że prowadzący uroczystość poprosił, aby 
sala uhonorowała gości oklaskami powitalnymi zbiorowo - dopiero 
po wyczytaniu ostatniego nazwiska. Dzięki temu Zespół „Mazow-
sza” nie opóźnił wyjazdu na następny zaplanowany koncert.

Kogo gościliśmy na uroczystości:
 
  Posła na Sejm RP: Janusza Piechocińskiego - zastępcę prze-
wodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury. Przedstawicieli 
administracji rządowej: Dariusza Bogdana - podsekretarza stanu w 
Ministerstwie Gospodarki i Dariusza Piątka - wicewojewodę Mazo-
wieckiego. Przybyła liczna grupa przedstawicieli władz krajowych 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na czele z Prezesem Honoro-
wym PIIB - prof. Zbigniewem Grabowskim (i zarazem pierwszym 
przewodniczącym Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa),  
Andrzejem Rochem Dobruckim - prezesem Rady Krajowej PIIB 
oraz  wiceprezesami: Zdzisławem Binerowskim i prof. Zbignie-
wem Kledyńskim - prorektorem Politechniki Warszawskiej. Obecny 
był także Andrzej Orczykowski - dyrektor Biura PIIB (i pierwszy 
dyrektor Biura MOIIB).
  Przybyli na uroczystość przedstawiciele władz i urzędów samo-
rządu Mazowsza: Tomasz Ważbiński - zastępca dyrektora Kancelarii 
Marszałka Województwa Mazowieckiego, dyrektor Wojewódzkiego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - Jaromir Grabowski, wice-
dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków - Małgorzata 
Gmiter oraz liczni samorządowcy.
  Liczną grupę gości stanowili przedstawiciele Stowarzyszeń Na-
ukowo-Technicznych na czele z Ewą Mańkiewicz-Cudny - prezesem 
Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
NOT oraz sekretarzem generalnym Zarządu Głównego NOT Jerzym 

Gumińskim. Wśród  prezesów i sekretarzy 
generalnych Stowarzyszeń nie zabrakło oczy-
wiście Wiesława Olechnowicza (PZITS) - 
przewodniczącego Rady MOIIB pierwszych 
dwóch kadencji. Szczególną przyjemność 
sprawili nam reprezentanci Stowarzyszenia 
Techników i Inżynierów Polskich na Litwie, 
koledzy: Jerzy Mozyro, Henryk Falkowski 
i Robert Niewiadomski.
  Wśród 450 osób obecnych na uroczy-
stości odnotowaliśmy licznych przedstawi-
cieli świata nauki i szkolnictwa wyższego, 
przedstawicieli samorządów zawodowych 
zrzeszonych w Mazowieckim FORUM i gru-
pę naszych kolegów reprezentujących siedem 
Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.

Jak świętowaliśmy 10-lecie

Mazowiecka Izba w mateczniku „Mazowsza”
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 Witam Szanownych Gości, witam Koleżanki i Kolegów

Pewnie dlatego, że jest rok olimpijski, organizatorzy dzisiejszej uro-
czystości powierzyli mi zadanie „sprinterskie” - omówienia w 10 

minut 10-letniej działalności Mazowieckiej Izby. Spróbuje sprostać 
zadaniu.
  Nasza dzisiejsza Jubilatka jest największą Izbą Okręgową w Pol-
sce. I to nie wynika z przerostu „stołecznych” ambicji, ale z tego, że co 
piąty inżynier w naszym kraju mieszka w Województwie Mazowieckim. 
Nasza baza danych zawiera 20.000 nazwisk. Z tego ponad 17 tysięcy 
to inżynierowie aktywni zawodowo.
  Im większa organizacja, tym większe obowiązki jej władz. Po-
wołując do życia samorząd zawodowy inżynierów budownictwa, 
administracja państwa przekazała nam swoje prawo do nadawania 
uprawnień budowlanych. Przez minione 10 lat Okręgowa Komisja 
Kwalifikacyjna Mazowsza przeprowadziła 19 sesji egzaminacyjnych,
w wyniku których blisko 4,5 tysiąca osób otrzymało prawo do wyko-
nywania samodzielnych funkcji w budownictwie. To była ogromna ro-
bota i za jej sprawne wykonanie dziękuję dziś wszystkim członkom tej 
Komisji.
  Wyniki uzyskane na Mazowszu są najlepszym dowodem, że od 
początku swojego istnienia Izby budowlane były organizacjami otwar-
tymi, ułatwiającymi młodzieży start do pełnego życia zawodowego. 
Jeśli spotkają Państwo inne opinie, warto uświadomić rozmówcom, że 
mijają się z prawdą. Wraz z ustawą powołującą nasz samorząd, prze-
jęliśmy od państwa  aparat „budowlanej sprawiedliwości” - czyli sądy 
dyscyplinarne i rzeczników odpowiedzialności zawodowej. Wszystkim 
Koleżankom i Kolegom, którzy podjęli się tej trudnej i niewdzięcznej 
misji, należą się wyrazy uznania i wdzięczności całego naszego śro-
dowiska. 
  Ze statystyki spraw rozpatrywanych przez Rzecznika i Sąd Dys-
cyplinarny wynika, że liczba spraw niewiele ale systematycznie rośnie.  
Nie oznacza to jednak, że inżynierowie coraz bardziej grzeszą, ale 
raczej że do świadomości społecznej coraz bardziej dociera fakt, że 
istnieją w Izbie komórki kontrolujące działalność członków, że od Izby 
można się domagać fachowej oceny zauważonych nieprawidłowości. 
Ta rosnąca  świadomość jest dla nas bardzo ważna. Jesteśmy zawodem 
zaufania publicznego i zrobimy wszystko, aby tego zaufania społecz-
nego nie stracić. Z przyjemnością stwierdzam, że zażalenia na inżynie-
rów, którzy uprawnienia dostali po naszych sesjach egzaminacyjnych, 
to przypadki incydentalne. Mamy prawo sądzić, że stosujemy dobre 
kryteria selekcji i wypuszczamy na rynek ludzi dobrze przygotowanych 
do zawodu, ludzi o ukształtowanej etyce zawodowej.
  To tyle, proszę Państwa, jeśli chodzi o to, jak przez te minione 
10 lat realizowaliśmy zadania powierzone nam przez państwo. Ale na 
tym nie kończą się obowiązki. Mamy wiele dalszych, wynikających ze 
Statutu Izby. Pierwszy - to pomóc naszym członkom w nadążaniu za 
szybkim postępem technicznym i technologicznym we wszystkich bran-
żach pracujących dla budownictwa. Mówiąc krócej - szkolić, szkolić 
i jeszcze raz szkolić. Mamy tu do odnotowania całkiem niezły wynik. 
W ostatnich dwóch latach objęliśmy szkoleniami zawodowymi prawie 
połowę środowiska. Czy można więcej? Dotychczasowymi metodami 
nie za bardzo. Ludzie zajęci są poszukiwaniem pracy, walką z  rozsza-

lałą biurokracją budowlaną, nie mają na podnoszenie swoich kwalifi-
kacji ani sił ani czasu. I właśnie z myślą o nich podjęliśmy inicjatywę  
szkolenia internetowego. Bez tracenia czasu na przejazdy, bez roz-
paczliwego przekładania spraw w napiętych harmonogramach dnia, 
mając wolną chwilę, siedząc w domu, włączając komputer, osiąga sie 
wiedzę, która sama przychodzi. Sprawdziliśmy tę wizję w grupie 500 
osób. To może być droga do objęcia szkoleniem prawie całego środo-
wiska.
  Obowiązki Izby wobec członków to długa lista spraw. Omawia-
my je szczegółowo w jubileuszowym wydawnictwie, które Państwo 
dziś otrzymają. Chciałbym natomiast wspomnieć jeszcze o naszych 
obowiązkach wobec problemów kraju, czy może bardziej precyzyjnie 
- naszego regionu.
  Po pamiętnych powodziach w 2010 r. stworzyliśmy na Mazowszu 
ekipę, która społecznie oceniała stan techniczny budynków zalanych 
w powiecie płockim i radomskim. Pozwoliło to poszkodowanym szyb-
ciej otrzymać pierwsze zapomogi remontowe. Złożyliśmy Wojewodzie 
Mazowieckiemu listy kontaktowe rzeczoznawców i kosztorysantów, 
którzy mogli wziąć udział w szacowaniu strat. Były to jednak dzia-
łania doraźne. Uważamy, że naszym głównym zawodowym obowiąz-
kiem jest systematyczne żądanie od władz  takich decyzji inwestycyj-
nych i organizacyjnych, aby nie trzeba było ratować powodzian, ale 
ochraniać ludzi przed powodzią. I taką długofalową akcję podjęliśmy: 
wspierając ideę budowy stopnia wodnego „Warszawa”, upominając 
się o nowe inwestycje, ale też o większe nakłady na konserwację ist-
niejących urządzeń, domagając się wznowienia studiów dla inżynie-
rów wodno-melioracyjnych (obecnie ta specjalność jest w Polsce ka-
tastrofalnie deficytowa - już dziś brakuje ponad tysiąc fachowców).
Uważamy, że walka o te sprawy to nasza inżynierska powinność.
  Jednym z ważnych statutowych obowiązków Izby jest współpra-
ca z wyższymi uczelniami, w kierunku pełnej korelacji zakresu wiedzy 
otrzymywanej na uczelni z potrzebami wynikającymi z wymagań sta-
wianych młodym inżynierom przy udzielaniu uprawnień. Ta inicjaty-
wa kierowana do uczelni Mazowsza już spotkała się z życzliwym zain-
teresowaniem największych uczelni naszego regionu. 
  Do stałego kalendarza działań Rady Okręgowej Mazowsza 
wpisane są systematyczne spotkania ze studentami wydziałów „bu-
dowlanych”. Okazało się, że młodzież potrzebuje wiedzy o Izbie, za-
interesowana jest informacjami o procedurze zdobywania uprawnień 
budowlanych, szkoleniach. W ostatnich dwóch latach odbyły się takie 
spotkania kierownictwa MOIIB ze studentami Politechniki Warszaw-
skiej, SGGW i „Collegium Mazovia” - Innowacyjnej Szkoły Wyższej 
w Siedlcach. Dużą wagę przykładamy do podnoszenia prestiżu zawo-
du inżyniera budownictwa. Ten prestiż tworzą udane realizacje, ale 
trzeba je zauważyć i spopularyzować. Od dwóch lat prowadzimy do-
roczny konkurs wśród firm budowlanych naszego regionu. Pierwsze
tytuły „Firmy Inżynierskiej Mazowsza” nadaliśmy w roku 2011. Dziś 
będą Państwo świadkami wręczenia nagród laureatom tegorocznego 
konkursu.

 Szanowni Goście, Koleżanki I Koledzy

Opowiedziałem w ogromnym skrócie o tym co się nam w minionym 
dziesięcioleciu udało zrobić. Na zakończenie zostawiłem to, cze-

go nam się zrobić nie udało. Mimo ogromnego zaangażowania Izby 
Krajowej i Izb Okręgowych, składania licznych postulatów i opinii, 
regulacje prawne z Prawem Budowlanym na czele, są nadal doku-
mentami wymagającymi wielu zabiegów korygujących, aby uczynić 
je przyjaznymi dla inwestorów.  Nie my jedni padamy ofiarą kiepskiej
polskiej legislacji. Ale jest już światełko w tunelu. Podchwytując ini-
cjatywę Warszawskiej Okręgowej Izby Lekarskiej powołaliśmy wspól-
nie Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publiczne-
go, które dziś zrzesza już 17 organizacji, stawiających sobie za cel 
wspólne przeciwdziałanie dalszemu psuciu prawa. Żyjemy w państwie 
obywatelskim i ten zbiorowy nacisk musi przynieść pozytywne rezulta-
ty. Opowiemy o nich przy następnym jubileuszu.
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Wystąpienie 
przewodniczącego MOIIB

Przewodniczący MOIIB 
Mieczysław Grodzki 

otwiera uroczystości jubileuszowe
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Janusz Piechociński, Poseł na Sejm RP

  - Miło jest widzieć na tej sali kwiat Pol-
skiej Izby Inżynierów Budownictwa, sól tej 
ziemi mazowieckiej. Są tacy, którzy prawo pi-
szą i są w wygodnej sytuacji, bo nie ponoszą 
bezpośrednich konsekwencji. I są tacy, którzy 
muszą je stosować z pełnymi konsekwencja-
mi. Z pokorą, w imieniu tych którzy piszą, ale 
reprezentują wasze interesy w pracach legisla-
cyjnych i w polskim parlamencie, chciałbym 
serdecznie każdego z państwa pozdrowić. 
Szczególnie tych, którzy zostali wyróżnieni 
orderami państwowymi i uhonorowani we-
wnętrznymi odznaczeniami Izby. I bardzo serdecznie podziękować.
  Szanowni Państwo. Tworzymy jedną wielką infrastrukturalną 
rodzinę. Patrząc na tę dumną, 10-letnią tradycję Izby Inżynierów Bu-
downictwa, jedno należy skonstatować. Bez względu na to, czy była 
w budownictwie koniunktura, czy jej nie było, wasze środowisko 
zawsze chodziło po ziemi - szukało tego co można zrobić najlepiej, 
najkonkretniej, najdoskonalej.
  Oczywiście są  tacy ludzie (i tu nawiązuję do aktualnej dys-
kusji o uwalnianiu zawodów), którzy nie przykładali się do nauki, 
a później mieli problemy ze zdawaniem egzaminów i dziś mówią, 
że powinno się iść na skróty. Otóż ja twierdzę, że nie tylko w prze-
strzeni jednolitego rynku europejskiego, ale również coraz bardziej 
wymagającego rynku polskiego, trzeba stawiać na tych, którzy idą za 
wymogami czasu i są z dnia na dzień coraz lepsi. Bo jeśli nie będą, to 
każdego dnia który nadchodzi nie będzie lepszej polskiej infrastruk-
tury, nie będzie lepszych procesów inwestycyjnych i nie będzie w 
końcu zadowolenia i satysfakcji. A jeśli zabraknie sukcesów bizne-
sowych, zabraknie także akceptacji społecznej. Stąd tak ważne jest, 
aby całe środowisko szło dalej tą drogą edukacji, współtworzenia, 
konsekwentnych konsultacji i dialogu nie tylko wewnątrz środowi-
ska inżynierów budownictwa, ale także w coraz bardziej rozdygota-
nym świecie polityki, parlamentaryzmu i debaty publicznej.
  Chciałem serdecznie podziękować, że przez te 10 lat byliście 
bardzo życzliwi temu, co działo się w procesach legislacyjnych.  
W otwartej dyskusji podsuwaliście wiele kapitalnych pomysłów 
nie zawsze „kupowanych” przez polityków, a nawet przez waszą 
reprezentację rządową w Ministerstwie Infrastruktury, czy dzisiaj  
- w Ministerstwie Transportu i Budownictwa. Gdzieś w tej przestrze-
ni nowego zarządzania procesami, także procesami inwestycyjnymi, 
widać wyraźnie, że po stronie polityki, którą ja tu reprezentuję oraz 
po stronie regulacji administracyjnych, którą reprezentuje pan Wo-
jewoda, zostały popełnione określone błędy. W realnych procesach 
tych błędów na szczęście dużo nie jest, ale warto, aby te światy się  
przenikały, dyskutowały i wypracowywały lepsze rozwiązania. 
  Wydaje mi się, że nie tylko przy okazji tego święta warto być 
ze sobą razem i w tej cennej dyskusji o współtworzeniu nowych roz-
wiązań być ze sobą, a nie przeciwko sobie. Jeszcze raz dziękuję za 
życzliwość i przyjaźń okazywaną na wszystkich waszych Zjazdach. 
  Gratuluję tego 10-lecia i życzę Polskiej Izbie Inżynierów Bu-
downictwa, a także mojej miejscowej – Mazowieckiej, wielu sukce-
sów, oddanych i życzliwych ludzi, aktywnych członków i wielu so-
lidnych inwestycji, w których będą się spełniały nie tylko biznesowe, 
ale także twórcze marzenia każdego z was.

Dariusz Bogdan, 
Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Gospodarki

 - Zbyt rzadko zdajemy sobie sprawę, że 
Polska ostatnich lat to Polska wykorzysta-
nych szans. Świadczy o tym nasz rozwój go-
spodarczy, szybszy niż w innych krajach Unii 
Europejskiej. Świadczy o tym dynamicznie 
rozwijająca się infrastruktura oraz innowa-

cyjne budownictwo. Efekt wykorzystanych szans w tych dziedzi-
nach to właśnie państwa zasługa. Bardzo serdecznie dziękuję w 
imieniu Pana Premiera Pawlaka i własnym za zaproszenie na dzi-
siejszą jubileuszową uroczystość. Życzę państwu dalszych sukce-
sów. Pitagoras powiedział dwa i pół tysiąca lat temu, że „człowiek 
jest miarą wszechrzeczy”. Państwa postawa jest tego najlepszym 
dowodem. Dziękuję bardzo.

Dariusz Piątek, Wicewojewoda Mazowiecki

 - Przez ostatnie pięć lat miałem okazję zaj-
mować się infrastrukturą na Mazowszu, nadzo-
rować Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Bu-
dowlanego, ale również Wydział Infrastruktury 
i Środowiska. Z satysfakcją mogę powiedzieć, 
że przez te pięć lat nie miałem w zasadzie skarg 
na projektantów i kierowników budowy. Mia-
łem natomiast sygnały od swoich współpra-
cowników, że „z Mazowiecką Izbą dobrze się 
współpracuje”. Przykładem takiej współpracy 
była wspomniana już przez przewodniczącego 
MOIIB akcja pomocy powodzianom w 2010 

roku. Bardzo jej wtedy potrzebowaliśmy i Izba natychmiast nam jej 
udzieliła. Ja wiem, że pan przewodniczący wolałby, abyśmy zamiast 
pomagać powodzianom budowali. Są w tej dziedzinie wieloletnie 
zaniedbania, ale zaczynają się i inwestycje. Wojewoda Mazowiecki 
stanął na czele zespołu ochrony przeciwpowodziowej Wisły środko-
wej, chcemy ten temat kompleksowo rozwiązać i zakończyć.
  Rzadko zdarza się, aby na Jubileuszu takim jak ten, Jubilat wy-
chodził poza swoje zadania statutowe i pokazywał co jeszcze nadto 
potrafi i chce robić. Cieszę się z tego i przede wszystkim w tym
kontekście, w imieniu Wojewody Jacka Kozłowskiego i własnym, 
chciałem Państwu pogratulować tego Jubileuszu i życzyć dalszego 
rozwoju.
 
Andrzej Dobrucki, Prezes PIIB

 
 - Zacznę od wspomnień. Dziesięć lat temu ze-
brała się pewna grupa inżynierów, tu w Warsza-
wie, aby przedyskutować możliwość założenia 
organizacji, która później została nazwana Pol-
ską Izbą Inżynierów Budownictwa. W tej grupie, 
takimi „ojcami założycielami”, byli: inż. Jan 
Wojtkiewicz, prof. Zbigniew Grabowski, prof. 
Stanisław Kuś. Im należy się największa chwała 
i cześć za to, że powołano tę Izbę. Włożyli w to 
swoją wiedzę, swoją pracę, swoje zaangażowa-
nie. Dziękuję im serdecznie. 
  Chciałbym w dniu dzisiejszym dołączyć 

się do gratulacji dla tych, którzy zostali wyróżnieni i odznaczeni, 
podziękować wszystkim tu obecnym, którzy przyczynili się do funk-
cjonowania tak skomplikowanego organizmu, jakim jest Mazowiec-
ka Izba Inżynierów -  wiodąca w sensie wielkości, ale i w sensie 
działalności wśród Izb w Polsce. Inżynierowie Mazowsza pracują 
nie tylko na Mazowszu. Projektują, kierują robotami, nadzorują na 
terenie całej Polski. To dzięki wam, to co powstaje i jest chlubą, 
patrząc na obecny kształt naszej Polski, patrząc na rozwój infra-
struktury, na rozwój polskiego budownictwa, jest dziełem waszych 
umysłów, waszych rąk i poświęcenia codziennego. Za to również 
serdecznie dziękuję i gratuluję.
  

Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes Zarządu Głównego FSN-T NOT

 - Dziesięć lat - a więc gratulacje, dziesięć lat - a więc życzenia na 
przyszłość, ale pozwólcie, że przypomnę dwie rzeczy. Kiedy two-
rzyła się Polska Izba Inżynierów Budownictwa, to bardzo czynny 
udział miały w tym przedsięwzięciu Stowarzyszenia Naukowo- 

Gratulacje od gości



    

str. IV                                    10. lecie powstania Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa         

Inżynier Mazowsza nr 6 (40) listopad 2012

Techniczne, tworzące Naczelną Organizację 
Techniczną. Przypominając dziś niektóre na-
zwiska, prezes Dobrucki nie powiedział tego, 
że wszyscy oni byli członkami naszych Sto-
warzyszeń. Jesteśmy jedną rodziną inżynier-
ską i wspólnie ten obowiązek przetwarzania 
świata i tworzenia, dla dobra naszej Ojczyzny, 
dla dobra Europy, razem dźwigamy. Jesteśmy 
wspólnotą i czujemy się z wami bardzo zwią-
zani.
  Spointuję to powiedzeniem wielkiego in-

żyniera, a jednocześnie wielkiego polityka, pierwszego prezydenta 
Rzeczpospolitej – Gabriela Narutowicza (a był inżynierem budow-
nictwa wodnego, znakomitym, znanym nie tylko w Polsce), który 
powiedział, że każdy inżynier doznaje tych samych uczuć co Pan 
Bóg, bo tworzy rzeczy, których wcześniej nie było. Życzę wszyst-
kim tutaj na sali, aby tworząc i pracując, doznawali tego uczucia, że 
tworzą cos nowego i pożytecznego. Wszystkiego najlepszego.

Wiktor Piwkowski, Sekretarz Generalny PZITB

 - Jestem dumny i szczęśliwy, że mogę tu dzisiaj 
stanąć przed Wami i złożyć życzenia z okazji 10-
-lecia Izby na Mazowszu. Ta duma wywodzi się 
stąd, że my jesteśmy inżynierami budownictwa, po 
prostu budujemy, tworzymy tę materię, która po-
tem jest podziwiana przez ludzi, która daje ludziom 
dobro, daje wiele możliwości. Dlatego też, mimo 
że kryzys szaleje wokół (a może tylko propaganda 
kryzysu), to my jako inżynierowie budownictwa 
bądźmy dumni, że nimi jesteśmy i róbmy swoje. 
Gratuluję.

Ksawery Krassowski, Prezes Izby Projektowania Budowlanego

 - Mam zaszczyt reprezentowania samorządu go-
spodarczego projektowania - tej dziedziny wiedzy 
budowlanej, o której tak często na tej sali się mówi-
ło, a która niestety, z przykrością trzeba powiedzieć 
– jest nie zawsze doceniana na budowach. Samorząd 
gospodarczy tym się różni od zawodowego, że gru-
puje osoby prawne - przedsiębiorstwa. Ale przecież 
te przedsiębiorstwa nie mogłyby pracować, gdyby 
nie inżynierowie, którzy w nich działają i których 
praca decyduje o wynikach firm.
  Szczególnie przy dzisiejszej okazji chciałbym 

podziękować Mazowieckiej Izbie za bardzo ścisłą i realną współ-
pracę z Izbą Projektowania Budowlanego. Wspólnie organizujemy 
od wielu lat spotkania o charakterze Forum. Dyskutujemy na nich 
o problemach, których rozwiązanie umożliwiłoby lepszą wspólną 
pracę. Życzę Koleżankom i Kolegom dużo dalszych sukcesów,  
a nam wspólnie - ścisłej, dalszej współpracy. Dziękuję bardzo.

Jerzy Mozyro, Prezes Stowarzyszenia Techników 
i Inżynierów Polskich na Litwie

 Prezes Jerzy Mozyro przypomniał 
główne wydarzenia z trwającej już 
cztery lata współpracy z Mazowiecka 
Izbą i wyraził nadzieję na jej dalszą 
owocną kontynuację i pogratulował 
Jubileuszu.. Na zakończenie wy-
stąpienia Koledzy podarowali nam 
piękny obraz wileńskiego kościoła 
Dominikanów.

Franciszek Buszka, Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa

 - Chciałbym w imieniu przewodniczących Izb Okręgowych tu 
dzisiaj obecnych, podziękować za to, że mamy sposobność być 
razem z wami, porozmawiać, wymienić poglądy z ludźmi, którzy 
Izbę - samorząd zawodowy inżynierów, tworzyli. Za to Koleżan-
kom i Kolegom i Tobie Mietku osobiście - serdecznie dziękuje-
my. (oklaski). Proszę Państwa - te brawa oczywiście należą się 
Państwu. Ja chciałbym o jednej rzeczy powiedzieć, na którą być 
może nie zwracamy uwagi, jeśli chodzi o działalność samorządu 
zawodowego. Dzięki tej organizacji zaistniała znakomita okazja 
budowania łączności społecznej w całym kraju. Mówiąc krótko 
– w budowaniu zgody i realizowaniu zasady, że regiony trzeba 
poznać i zrozumieć. I to dzięki samorządowi zawodowemu się 
odbywa. A także Mietku osobiście chciałem podziękować, że to 
Twoje inicjatywy służą osiągnięciu tego celu i ta chwała Tobie się 
osobiście należy.  Dziękuję serdecznie. Wszystkiego najlepszego i 
z podziwem uczestniczymy w dzisiejszej uroczystości.

Franciszek Buszka przemawia w imieniu przewodniczących siedmiu 
Izb Okręgowych Budownictwa obecnych na uroczystości. 

Stoją w głębi (od lewej): Mirosław Boryczko (Izba Małopolska), 
Grzegorz Cieśliński (Łódzka), Józef Krzyżanowski (Lubuska), 

Piotr Narloch (Warmińsko – Mazurska), gospodarz uroczystości 
– Mieczysław Grodzki, Andrzej Pieniążek (Izba Świętokrzyska), 

Ryszard Kolasa (Pomorska).

Zaledwie kilkanaście osób zdążyło nam przekazać gratulacje 
i złożyć życzenia ze sceny podczas uroczystości jubileuszo-

wych. Był wśród nich prezes Rady Regionalnej NOT w Ostrołęce 
- Wojciech Zając, składając życzenia powiedział: „Z uznaniem 
patrzymy na dokonania Mazowieckiej Izby uczestniczącej w kre-
owaniu wizerunku współczesnego inżyniera .” 
  Nie zapomnieli o nas NOT-owcy z Płocka, którzy życzenia 
przesłali listownie. NOT-owców z Radomia reprezentował osobi-
ście dyr. Andrzej Barski. 
  Jerzy Gumiński - prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Tech-
ników Przemysłu Materiałów Budowlanych złożył list gratulacyj-
ny osobiście. Podziękowania za współpracę i najlepsze życzenia 
złożył listownie Ryszard Trykosko - przewodniczący Polskiego 
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Marian Pła-
checki -przewodniczący Oddziału Małopolskiego PZITB złożył 
list gratulacyjny osobiście wraz z pamiątkowym albumem.
  Pamiętali o nas Koledzy z bratnich Izb Okręgowych Inży-
nierów Budownictwa, którzy nie mogli wziąć udziału osobiście  
w naszych uroczystościach. Dostaliśmy listy gratulacyjne od: Izby 
Dolnośląskiej, Kujawsko - Pomorskiej, Lubelskiej (wraz z pamiąt-
kowym medalem), Opolskiej (z ciekawym albumem), Podlaskiej, 
Wielkopolskiej (oprawiony adres gratulacyjny ozdobiony akwa-
relą Ratusza Poznańskiego oraz medal X-lecia) i Izby Zachodnio-
pomorskiej.

Delegacja inżynierów z Litwy: 
(od prawej) Jerzy Mozyro, 

Henryk Falkowski, 
Robert Niewiadomski:

Serdeczności od kolegów

Życzenia osobiste i listowne
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Srebrną Odznakę Honorową PIIB 
otrzymało 10 osób

1. Grażyna Lendzion 
2. Jolanta Łopacińska 
3. Barbara Rymsza
4. Krzysztof Booss
5. Krzysztof Gosławski
6. Waldemar Kania 
7. Eugeniusz Koda
8. Lech Małecki 
9. Mieczysław Piotrowski

10. Witold Zdunek

  Gratulacyjne pismo przesłał nam prof. Antoni Biegus z Insty-
tutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej.
  Obecny na uroczystości Eugeniusz Koda ze Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego odczytał list gratulacyjny od prof. 
Jerzego Jeznacha - dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska, dziękujący Izbie za stałe kontakty z pracownikami i 
studentami SGGW.
Wiesław Wójcik - redaktor naczelny dwutygodnika budowlanego 
„Profile” obdarował nas zaszczytnym tytułem „Przyjaciela Profi-
lów”, pieczętując tę godność pamiątkowym medalem. 
  Wyrażam swoje uznanie za wszelkie działania Izby ukierunko-
wane na aktywną współpracę z organami administracji rządowej 

i samorządowej... - napisał w swoim liście prof. Leszek Rafalski 
- dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Na uroczystości 
zabierał głos również zastępca dyrektora - Janusz Rymsza.
  Miłe słowa uznania otrzymaliśmy od Elżbiety Smolińskiej 
- Starosty Pruszkowskiego oraz od Andrzeja Nowakowskiego
- Prezydenta Płocka.
  Gratulacyjny list nadesłał jeden z naszych sponsorów – firma 
Bombardier Transportation (Rail Engineering) Polska. Dostaliśmy 
pisemne gratulacje od  prezesa Olgierda Sielewicza z firmy „WA-
CETOB”.
  Za wszystkie słowa uznania i dobre życzenia, wyrażone ustnie 
i na piśmie, serdecznie dziękujemy.

Medal dla Mazowieckiej Izby

Marszałek Województwa Ma-
zowieckiego - Adam Struzik 

uhonorował Mazowiecką Okręgo-
wą Izbę Inżynierów Budownictwa 
przyznaniem Medalu Pamiątkowego 
„PRO MASOVIA”. Medal został 
nam nadany „Za wybitne zasługi oraz 
całokształt działalności na rzecz Wo-
jewództwa Mazowieckiego”. 

Tomasz Waźbiński - zastępca dyrektora Kancelarii Marszałka wręcza 
Medal przewodniczącemu Izby - Mieczysławowi GrodzkiemuI

 To wyróżnienie jest dla nas powodem 
do dumy i satysfakcji, że władze regionu 
wysoko oceniły naszą działalność.

Odznaczenia indywidualne

  Odznaczenie państwowe, 
nadawane przez Prezyden-
ta Rzeczpospolitej Polskiej, 
otrzymała Irena Churska.
  Srebrny Medal za Dłu-
goletnią Służbę przyznano 
jej za wzorowe, wyjątkowo 
sumienne wykonywanie obo-
wiązków wynikających z 29-
-letniej pracy zawodowej.

Aktu dekoracji dokonał Wicewojewoda 
Mazowiecki, Dariusz Piątek

Złotą Odznakę Honorową PIIB 
otrzymało 10 osób

1. Elżbieta Andrzejaczek
2. Maria Bereska
3. Elżbieta Brenda
4. Irena Churska
5. Halina Śmierzchalska 
6. Jerzy Bielawski
7. Tomasz Chojnacki
8. Bogdan Horszczaruk
9. Marek Łagoda 

10. Jerzy Skoczek

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę 

10. Witold Zdunek

Odznaki Honorowe PIIB wręczał prezes Izby Krajowej - Andrzej Dobrucki w asyście prezesa 
honorowego – prof. Zbigniewa Grabowskiego i przewodniczącego MOIIB - Mieczysława 

Grodzkiego. Po lewej - Złota Odznakę odbiera Jerzy Bielawski, po prawej 
- Srebrną Odznaką dekorowana jest Jolanta Łopacińska. 
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Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicz-
nego powstało dwa lata temu. W skład FORUM wchodzą 

samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody 
zaufania publicznego. Obecnie do FORUM należy 17 samorządów 
zawodowych. Działalności FORUM przewodniczą rotacyjnie w 
okresie rocznym przedstawiciele kolejnych samorządów. Od wrze-
śnia 2012 r. ta zaszczytna funkcja przypadła Mazowieckiej Okręgo-
wej Izbie Inżynierów Budownictwa. Dlatego na naszej uroczystości 
Jubileuszowej Samorząd Adwokatów przekazał „Buławę” - symbol 
władzy w FORUM - do Mazowieckiej Izby. 
  Przekazywanie insygnium rozpoczął Tomasz Korczyński 
- przedstawiciel Okręgowej Izby Adwokatów w Warszawie. Asy-

stowali inicjatorzy stworzenia FORUM: 
Mieczysław Szatanek - przewodniczący 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie i 
jego zastępca – Krzysztof Makuch. 
  - Przekazujemy tę buławę wspólnie 
– powiedział Tomasz Korczyński,  ponieważ 
wspólnie sprawowaliśmy tę władzę przez 
ostatni okres. Szanowni Państwo. Samo-
rządność zawodowa, obok samorządności 
terytorialnej, to jeden z najważniejszych fun-
damentów obywatelskiego państwa prawa. 
Dlatego w imieniu naszych obu Izb jestem 
dumny, że mogę przekazać to insygnium 
władzy na kolejny okres do MOIIB.  Gra-
tuluję. Nie mam żadnych wątpliwości, że 
będą Państwo tę władzę sprawować godnie 
przez najbliższy okres.
  Głos zabrał następnie Mieczysław 
Szatanek:- Pozwólcie, że w ciepłych, ser-
decznych słowach, powitam nowego lidera 
FORUM w imieniu starszego samorządu 
– bo nasz samorząd lekarski obchodził w 
zeszłym roku 90-lecie istnienia. Trzy lata 
temu świętowaliśmy 20-lecie reaktywacji 

samorządu lekarskiego. Przez wiele lat działalności  często jednak 
czuliśmy się samotni. Z tej samotności wyniknęła potrzeba stwo-
rzenia instytucji, która zjednoczyła by wszystkie samorządy zawo-
dowe. I ta myśl się teraz realizuje. FORUM zaczyna właśnie swoją 
zespołową działalność.
  Rozwinę myśl kolegi Korczyńskiego:  państwo prawa to takie 
państwo, które oprócz władzy państwowej szanuje władzę samo-
rządową - terytorialną i zawodową. Tylko współpraca tych trzech 
ośrodków władzy pozwala w chwilach trudnych przezwyciężać 
kryzysy. Chciałbym podziękować samorządowi Mazowieckiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za to, że włączył się ak-
tywnie od samego początku w tworzenie naszego wspólnego Ma-
zowieckiego FORUM. Bardzo dziękuję Mieczysławowi, bardzo 
dziękuję Andrzejowi, szefom Rady Okręgowej i Krajowej, że swoją 
działalnością  i inicjatywą wsparli powstanie tego FORUM. To ono 
będzie w chwilach ważnych wsparciem dla wszystkich naszych sa-
morządów. 

  Dziękując, Mieczysław Grodzki 
powiedział: - Ta buława jest symbolem 
przewodzenia ludziom, ale myślę, że z 
tą buławą w ręku będziemy mieli więcej 
obowiązków niż „przewodzenia”. Dlatego 
liczę na Państwa pomoc. Liczę, że przeka-
zując w przyszłym roku tę buławę następ-
nemu samorządowi, przekażmy ją wraz z 
nowymi dokonaniami. Może uda nam się 
w końcu poprawić coś w polskiej legisla-
cji. Postarajmy się.

  Z okazji przejęcia buławy i naszego 
Jubileuszu, otrzymaliśmy listy gratulacyjne od kilku samorządów 
zawodowych zrzeszonych w FORUM: od Krajowej Izby Doradców 
Podatkowych, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, Okręgo-
wej  Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu, Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Warszawie. Serdecznie dziękujemy.

Buława FORUM w rękach inżynierów budownictwa 

Wręczyliśmy nagrody Firmom Inżynierskim 2012 roku
Tegoroczny Konkurs na Firmę Inży-

nierską Mazowsza był już drugim  
z kolei, jaki zorganizowała nasza Izba 
wśród przedsiębiorstw budowlanych regio-
nu. Od poprzedniego różnił się ostrzejszy-
mi kryteriami wyboru. Do zestawu punk-
towanych zagadnień doszły takie kwestie, 
jak bezpieczeństwo w pracy, udział załogi  
w szkoleniach, liczba kadry inżynierskiej  
z uprawnieniami budowlanymi. Szczegó-
łowe informacje na temat laureatów publi-
kowaliśmy w kolejnych numerach „Inży-
niera Mazowsza”.
 W imieniu zgromadzonych na scenie 
zwycięzców Konkursu podziękował za 
wyróżnienia prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej „Wola” Robert Ambroziak, który 
m.in. powiedział: „W naszej działalności 
główną przeszkodą jest przewlekłość pro-
cedur w uzyskiwaniu stosownych zezwo-
leń, a także ciągle zmieniające się prawo, 
które nie pomaga, a utrudnia budowanie 
mieszkań. Mam nadzieję, że wszyscy jak 
tu siedzimy doceniamy wagę budownic-
twa, jego rangę społeczną i ekonomiczną 
i mamy prawo liczyć na wspomaganie tej 
działalności.”

Ogłoszenie wyników Konkursu na Firmę Inżynierską Mazowsza 
2012 roku i wręczenie nagród celebrowali: poseł Janusz Piechociń-
ski, przewodniczący MOIIB – Mieczysław Grodzki i zastępca prze-
wodniczącego – Jerzy Kotowski.

W imieniu laureatów Konkursu podziękował Robert Ambroziak
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Od ponad 60 lat „Mazowsze” za-
chwyca młodością, wigorem, 

profesjonalizmem i kolorem. Dało 
w tym czasie prawie siedem tysięcy 
koncertów dla 23 milionów widzów. 
Odbyło 233 zagraniczne trasy kon-
certowe, na których zasłużyło na za-
szczytne miano Ambasadora Polskiej 
Kultury. Godzinnym występem na na-
szym Jubileuszu dostarczyło nam nie-
zapomnianych przeżyć i wzruszeń.
 Po zakończeniu koncertu przewod-
niczący MOIIB Mieczysław Grodz-
ki wręczył Zespołowi kosz kwiatów  
i głębokim ludowym ukłonem podzię-
kował za wspaniały występ. 

Śpiewali i tańczyli dla nas



JUBILEUSZ 
z uśmieszkiem
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Gdzie tu usiąść skoro wszystkie miejsca zarezerwowane...
dla nas

Grupa inżynierów budownictwa odegrała niechcący scenkę: 
„Jak działa w praktyce Prawo Zamówień Publicznych”

Jubileusz jubileuszem, a prezentu dla jubilatki ktoś musi pilnować

- Ukłuje, czy nie ukłuje?... 

Wino, kobiety i śpiew...” Nie. Przepraszam, śpiewało tylko „Mazowsze


