
 

Gala 20-lecia Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

 

W sobotni wieczór 26 marca 2022 w Wielkiej Sali Koncertowej NOSPR  

w Katowicach miała miejsce niecodzienna uroczystość – właśnie tutaj członkowie 

samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na Śląsku świętowali 

dwudziestolecie istnienia Śląskiej OIIB. 

 

Wybór siedziby NOSPR-u na galę był nieprzypadkowy. W zamyśle organizatorów 
centralna uroczystość obchodów 20-lecia ŚlOIIB miała odbyć się w miejscu mogącym 
pomieścić jak największą liczbę osób, spośród blisko 13-tysięcznej rzeszy członków 
Śląskiej OIIB, inżynierów budownictwa wykonujących co dzień szlachetny zawód 
zaufania publicznego. Ponadto gmach NOSPR-u jest chlubą Katowic jako wybitne, 
niekwestionowane dzieło sztuki architektoniczno-budowlanej.  

Tego wieczoru wypełniona po brzegi Wielka Sala Koncertowa zgromadziła, oprócz 
członków Śląskiej OIIB uczestniczących w uroczystości wraz z osobami 
towarzyszącymi, licznych znamienitych gości. Przybyłych powitał prowadzący galę 

Krzysztof Respondek, znany aktor, piosenkarz i artysta kabaretowy ze Śląska. Wśród gości, których listę wyświetlano równocześnie na ekranie, byli m.in. 
posłowie na Sejm RP: Jerzy Polaczek i Mariusz Trepka, Adam Baryłka - Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju  
i Technologii, Grzegorz Polak – z-ca Dyrektora Departamentu Usług Cyfrowych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Magdalena Szewczuk-Szturc - 
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (ŚUW), Bożena Goldamer-Kapała - Dyrektor Wydziału 
Infrastruktury ŚUW, Elżbieta Oczkowicz - Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Dariusz Iskanin - radny Sejmiku Województwa Śląskiego, 
prezydenci miast w których znajdują się biuro i placówki terenowe Śląskiej OIIB - z Prezydentem Miasta Częstochowy Krzysztofem Matyjaszczykiem  
i Wiceprezydentem Miasta Katowice Waldemarem Bojarunem na czele. Słowa powitania skierował również do przedstawicieli wyższych uczelni technicznych 
województwa śląskiego - z Rektorem Politechniki Śląskiej Arkadiuszem Mężykiem i Prorektorem Politechniki Częstochowskiej Jerzym Wisłockim na czele, do 
przedstawicieli władz Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa i okręgowych izb inżynierów budownictwa - z Prezesem Krajowej Rady PIIB Zbigniewem 
Kledyńskim na czele, przedstawicieli środowisk i organizacji gospodarczych województwa śląskiego, do grona reprezentantów Śląskiego Forum Samorządów 
Zawodów Zaufania Publicznego, przewodniczących i prezesów Oddziałów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, sponsorów obchodów Jubileuszu 20-lecia 
ŚlOIIB oraz członków Śląskiej OIIB i wszystkich, którzy wraz z nimi świętują dziś jubileusz ŚlOIIB. 

Wyświetlony kilkunastominutowy film o Śląskiej OIIB, z wypowiedziami zarówno osób tworzących Izbę lub działających w jej organach statutowych  
jak i „szeregowych” członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, wskazywał jak ważne jest istnienie Izby skupiającej osoby wykonujące 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru - oraz wspomagającej je w codziennej pracy. 

 



Na scenę został poproszony gospodarz uroczystości Roman Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB. 
Podziękował zebranym za liczne przybycie i nawiązał do dramatycznej sytuacji za wschodnią granicą. 
„Zaczynając ponad półtora roku temu organizację obchodów jubileuszu 20-lecia ŚlOIIB główną naszą troską 
było, czy Covid znów nas nie zaskoczy. Nikt nie pomyślał, że mogą zdarzyć się jeszcze większe tragedie niż te 
związane z pandemią. Teraz zapewne każdy z nas bardziej docenia zwykłe codzienne rzeczy i spokojne 
spotkania, nie zapominając jednocześnie o problemach uchodźców i pomagając im na różne sposoby” 
powiedział R. Karwowski. Zwracając się do licznie zgromadzonych podziękował za udział w gali znamienitym 
gościom - niestety kilka osób ze względu na obowiązki związane z sytuacją w kraju nie mogło skorzystać  
z zaproszenia – oraz licznie przybyłym inżynierom budownictwa, „bo to przecież nasze wspólne święto, a nasza 
Izba, to nasza wspólna historia, to 20 lat budowania wiedzy i zaufania - hasło to przyświeca obchodom 
naszego jubileuszu. Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa to prawie trzynastotysięczna rzesza osób, 
połączonych wykonywaniem odpowiedzialnego zawodu i pasją budowania. Nasza praca to mnogość zadań, 
mnogość doświadczeń i nieustannie podejmowanych decyzji, które na co dzień mają wpływ na życie milionów 
ludzi. Wnosimy realny wkład w codzienne życie całego społeczeństwa, bowiem jesteśmy twórcami tysięcy 
obiektów budowlanych, i to nie tylko na terenie województwa śląskiego”, powiedział R. Karwowski.  
Na zakończenie swojego wystąpienia przekazał podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym 
w działalność naszego samorządu zawodowego, zarówno członkom jak i pracownikom, a także 
przedstawicielom instytucji, organizacji i podmiotów współpracujących z naszą Izbą - dzięki nim Śląska OIIB  
ma silną pozycję, wychodzącą poza ramy województwa. Życzył wszystkim członkom spokoju i pokoju, dobrego 
prawa oraz by codzienna praca przynosiła satysfakcję i społeczny szacunek. 

 

             

 

Po wystąpieniu przewodniczącego Rady ŚlOIIB na ekranie pojawiły się filmy z gratulacjami przedstawicieli rządu: Piotra Uścińskiego – Sekretarza Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz Doroty Cabańskiej – p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
Prowadzący galę K. Respondek zwrócił też uwagę na bardzo liczne listy gratulacyjne kierowane do Śląskiej OIIB na ręce przewodniczącego Rady ŚlOIIB,  
po czym ogłosił ważną część uroczystości, jaką jest ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych.  
 



 
 
 
Na wstępie poinformował o przyznaniu Zbigniewowi Dzierżewiczowi Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju 
budownictwa, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i wdrożeniowej oraz w działalności na rzecz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa - 
Order zostanie wręczony w terminie późniejszym w Pałacu Prezydenckim przez Prezydenta RP. 

Odznaczenia państwowe - nadane z okazji Jubileuszu 20-lecia Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej - za zasługi w działalności na rzecz rozwoju budownictwa to: Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi. 
 

Złotym Krzyżem Zasługi zostali uhonorowani: Jerzy Dzierżewicz, Roman Karwowski  
i Janusz Kozula, Srebrnym Krzyżem - Krzysztof Ciesiński i Jerzy Skotny, Brązowym Krzyżem - 
Danuta Bochyńska-Podloch, Urszula Kallik, Józef Kluska i Maria Świerczyńska. 
Kolejne odznaczenia to Złoty i Srebrny Medal za Długoletnią Służbę przyznane za wzorowe, 
wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.  
Medalem Złotym została wyróżniona Krystyna Trojan, a Srebrnym - Elżbieta Godzieszka. 
Odznaczenia państwowe wręczała Magdalena Szewczuk-Szturc z ŚUW, a w imieniu 
odznaczonych podziękowała Danuta Bochyńska-Podloch.  

 

 

      
 

Następnie został zaproszony na scenę prezes Krajowej Rady 
PIIB profesor Zbigniew Kledyński. W krótkim wystąpieniu, 
nawiązującym do niepewności i niepokojów w ostatnim 
czasie, przytoczył treść starej prawdy, że niezbędnym 
warunkiem zwycięstwa sprawiedliwości, prawdy i dobra jest 
trwanie życia - i temu życiu służy nasz zawód. Życzył też 
pokoju, spokoju, optymizmu i zadowolenia z wykonywanej 
pracy.  
 
Roman Karwowski przystąpił w towarzystwie prezesa KR PIIB 
do wręczania Statuetek z okazji 20 lecia ŚlOIIB, stanowiących 
aktualnie najważniejsze wyróżnienie w ŚlOIIB.  
 
 
  



 

 

Statuetki zostały przyznane przez Kapitułę osobom, które przed dwudziestu laty 
aktywnie uczestniczyły w tworzeniu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa 
na Śląsku, a także osobom, które w ciągu 20 lat istnienia tego samorządu wniosły 
największy wkład w funkcjonowanie Śląskiej OIIB. Autorem statuetki jest śląski 
rzeźbiarz Bogumił Burzyński, a jest ona dedykowana i sygnowana indywidulnie  
dla każdego z wyróżnionych. 
Statuetki z okazji 20-lecia ŚlOIIB otrzymali: Franciszek Buszka, Krzysztof Ciesiński, 
Stefan Czarniecki, Jerzy Dzierżewicz, Zbigniew Dzierżewicz, Janusz Kozula, Józef Kluska, 
Andrzej Nowak, Waldemar Szleper i Barbara Twardosz-Michniewska; w imieniu 
zmarłego w ubiegłym roku Stefana Wójcika statuetkę odebrała córka Agata Manterys. 

 

 

 

Statuetki z okazji 20-lecia ŚlOIIB Kapituła przyznała również: 
- administracji publicznej - Wydziałowi Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Katowicach i Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego  

w Katowicach za budowanie pozytywnych, merytorycznych i twórczych relacji pomiędzy 

administracją publiczną a śląskim samorządem zawodowym inżynierów budownictwa. 

Jednocześnie jest podziękowaniem za dotychczasową współpracę i realizację wielu 

wspólnych przedsięwzięć dobrze służących śląskiemu budownictwu - statuetki 

otrzymały Bożena Goldamer-Kapała i Elżbieta Oczkowicz;  

- wyższym uczelniom województwa śląskiego – Politechnice Śląskiej i Politechnice 
Częstochowskiej za tworzenie systemowych warunków kształcenia profesjonalnych 
kadr technicznych dla budownictwa regionu i całego kraju oraz za budowanie 
pozytywnych i merytorycznych relacji pomiędzy Politechniką Śląską i Politechniką 
Częstochowską a samorządem zawodowym inżynierów budownictwa województwa 
śląskiego – statuetki otrzymali Rektor Politechniki Śląskiej, prof. Arkadiusz Mężyk 
i Prorektor ds. nauki Politechniki Częstochowskiej, prof. Jerzy Wysłocki; 
- Śląskiej Izbie Budownictwa – jako wyraz uznania za budowanie pozytywnych, merytorycznych i twórczych relacji pomiędzy Śląską Izbą Budownictwa a śląskim 
samorządem zawodowym inżynierów budownictwa. Jednocześnie jest podziękowaniem za dotychczasową współpracę i realizację wielu wspólnych 
przedsięwzięć dobrze służących budownictwu; statuetkę otrzymał Mariusz Czyszek – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa. 
W imieniu wyróżnionych podziękowania złożył prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk. 

  



 
 
 
 

Na zakończenie części oficjalnej K. Respondek podziękował w imieniu 
organizatorów patronom honorowym - Wojewodzie Śląskiemu, Marszałkowi 
Województwa Śląskiego, Prezydentowi Miasta Katowice, patronom medialnym 
– Telewizji Katowice, Radiu Katowice, „Inżynierowi Budownictwa”  
oraz wszystkim sponsorom - są nimi głównie firmy współpracujące ze ŚlOIIB,  
w których pracuje w całej Polsce wielu członków naszego samorządu 
zawodowego; głównym - platynowym sponsorem obchodów 20–lecia ŚlOIIB 
jest Budimex SA, którego krótka prezentacja została wyświetlona na ekranie. 
Następnie zaprosił uczestników gali na półgodzinną przerwę z jubileuszowym 
toastem, a po przerwie na wspaniały koncert.  

Gwiazdą wieczoru była KAYAH ze swoim muzycznym zespołem, znana 
wokalistka, producentka muzyczna i autorka tekstów. Nagradzany gorącymi 
oklaskami dynamiczny występ i zaproszenia do wspólnego śpiewania 
przebojów z jej repertuaru podobał się zarówno młodszej jak i starszej 
generacji widzów. Mimo, że koncert miał z założenia charakter rozrywkowy, 
było w nim miejsce również na refleksje artystki związane z dramatyczną 
sytuacją na Ukrainie, podkreślenie solidarności Polaków z Ukraińcami, apel o 
wzajemny szacunek ludzi do siebie i oczywiście wyrażenie uznania dla naszego 
zawodu. Dwa utwory wykonał w duecie z wokalistką jej gość - Andrzej 
Piaseczny, również entuzjastycznie przyjęty przez publiczność. Wieczorny 
koncert stanowił znakomite podsumowanie uroczystości.  

               

 
Tekst: Maria Świerczyńska 


