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W skład Komitetu Honorowego Jubile-
uszu weszli przedstawiciele nauki, prze-
mysłu i stowarzyszeń naukowo-technicz-
nych. Uroczystość zgromadziła ok. 100
osób, w tym przedstawicieli Ministerstwa
Rozwoju i Technologii, Głównego Urzę-
du Nadzoru Budowlanego, Polskiego Ko-
mitetu Normalizacyjnego, Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa, Mazowieckiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownic-
twa, Związku Zawodowego „Budowla-
ni”, kadry naukowo-badawczej uczelni
i instytutów badawczych, członków Rady
Programowej i Rady Naukowej miesięcz-
nika „Materiały Budowlane”. Na galę
przybyły również osoby reprezentujące
producentów i dystrybutorów materiałów
budowlanych, stowarzyszenia zawodowe
budownictwa, samorządy gospodarcze,
polonijne organizacje inżynierskie, a tak-
że obecne władze i zasłużeni działacze
SITPMB oraz stowarzyszeń naukowo-
-technicznych NOT, jak również przed-
stawiciele prasy technicznej, Lotos Poli-
grafii Sp. z o.o., współpracownicy redak-
cji „Materiały Budowlane”.

Uczestników gali witali wspólnie go-
spodarze wydarzenia: prezes SITPMB
dr inż. arch. Adam Baryłka oraz Kry-
styna Wiśniewska, redaktor naczelna
miesięcznika „Materiały Budowlane”.
Wśród oficjalnych gości, których powi-
tali, byli m.in.: Dorota Cabańska – p.o.
Głównego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego, prof. Zbigniew Kledyński
– prezes Polskiej Izby Inżynierów Bu-
downictwa, Roman Lulis – prezes Ma-
zowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa, dr inż. Mieczysław
Grodzki – prezes Krajowej Rady Spół-
dzielczej, dr inż. Tomasz Schweitzer
– prezes Polskiego Komitetu Normali-
zacyjnego, Zbigniew Janowski – prze-
wodniczący Związku Zawodowego
„Budowlani”, prof. Andrzej Nowak
– przewodniczący Rady Inżynierów
Polskich w Ameryce Północnej, dr hab.

inż. Paweł Pichniarczyk – dyrektor In-
stytutu Ceramiki i Materiałów Budow-
lanych – Sieć Badawcza Łukasiewicz,
dr inż. Robert Geryło – dyrektor Insty-
tutu Techniki Budowlanej, prof. Kazi-
mierz Furtak – przewodniczący Komi-
tetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN,
przewodniczący Centralnej Komisji
do spraw Stopni i Tytułów, prof. Maria
Kaszyńska – przewodnicząca Zarządu
Głównego PZITB i przewodnicząca
Sekcji Inżynierii Materiałów Budowla-
nych Komitetu Inżynierii Lądowej
i Wodnej PAN, dr inż. Stefan Góralczyk
– wiceprezes Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT, Jerzy
Rożek – prezes Warszawskiego Domu
Technika, prof. Michał Szota – prze-
wodniczący Rady FSN-T NOT
w Częstochowie, Justyna Żylińska
– JM rektor Uczelni Techniczno-Han-
dlowej im. Heleny Chodkowskiej, Bro-
nisław Wesołowski – przewodniczący
Rady SITSPOŻ, Barbara Chruściel
– redaktor naczelna czasopisma „Szkło
i Ceramika”, Aneta Grinberg-Iwańska
– redaktor naczelna „Inżyniera Budow-

nictwa”, Magdalena Borek-Daruk
– prezes SIGMA-NOT.

Gospodarze Gali Jubileuszowej po-
witali serdecznie przedstawicieli Prezy-
dium Komitetu Honorowego Jubileuszu
prof. Wiesława Kurdowskiego – prze-
wodniczącego oraz dr. h.c. Marka
Małeckiego – wiceprzewodniczącego,
pełniącego jednocześnie funkcję prze-
wodniczącego Rady Programowej mie-
sięcznika „Materiały Budowlane”.

Następnie Adam Baryłka złożył po-
dziękowania Komitetowi Organizacyjne-
mu Jubileuszu za ogrom prac i zaangażo-
wanie w organizację gali, a szczególnie dr
inż. prof. ICiMB Genowefie Zapotocz-
nej-Sytek, przewodniczącej Komitetu
i wiceprezes ZG SITPMB za przewod-
nictwo w tych działaniach, ogrom pracy
włożonej w opracowanie i wydanie Mo-
nografii Stowarzyszenia oraz Kindze
Kwaśniewskiej, sekretarz Komitetu Or-
ganizacyjnego za jej wkład w całokształt
prac związanych z Jubileuszem.

W dalszej kolejności Krystyna Wiś-
niewska serdecznie powitała Sponsora
Generalnego Jubileuszu dr. h. c. Marka
Małeckiego z firmy SOLBET Sp. z o.o.
oraz przedstawicieli partnerów i jedno-
cześnie sponsorów gali: Stowarzysze-
nia Producentów Betonów; Instytutu
Ceramiki i Materiałów Budowlanych –
Sieć Badawcza Łukasiewicz; Instytutu
Techniki Budowlanej oraz Stowarzysze-
nia Producentów Cementu. Nie mniej
serdecznie powitała sponsorów Jubile-
uszu – przedstawicieli firm: H+H Pol-
ska Sp. z o.o., Solbet Kolbuszowa S.A.,
Solbet Lubartów S.A., Solbet Stalowa
Wola S.A., Blachy Pruszyński, Mazo-
wiecka Okręgowa Izba Inżynierów Bu-
downictwa (MOIIB), Prefbet Śniadowo
Sp. z o.o., Benda-Lutz Skawina Sp. z o.o.,
Fakro, Prefabet Osława Dąbrowa S.A.

Po przywitaniu gości Gali Adam
Baryłka – prezes SITPMB w wystąpie-
niu okolicznościowym przypomniał

Gala Jubileuszowa
26 listopada 2021 r. w unikatowych wnętrzach zabytkowego Warszawskiego Domu Technika NOT odbyła się uro-
czysta Gala Jubileuszowa z okazji 75-lecia działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materia-
łów Budowlanych (SITPMB) oraz miesięcznika „Materiały Budowlane”. Honorowy Patronat nad wydarzeniem ob-
jęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Gospodarze uroczystości: Adam Baryłka,
prezes SITPMB i Krystyna Wiśniewska,
redaktor naczelna miesięcznika „Materia-
ły Budowlane” witają gości Gali Jubile-
uszowej
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początki Stowarzyszenia, jego historię,
najważniejsze dokonania i kierunki
obecnej działalności.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techni-
ków Przemysłu Materiałów Budowla-
nych (SITPMB) jest społecznym, samo-
rządnym zrzeszeniem inżynierów i tech-
ników wszystkich specjalności oraz in-
nych osób fizycznych i prawnych, dzia-
łających w dziedzinie wytwarzania, sto-
sowania oraz rozpowszechniania mate-
riałów i wyrobów budowlanych.

Protoplastą dzisiejszego SITPMB
jest Stowarzyszenie Inżynierów i Tech-
ników Przemysłu Materiałów Budo-
wlanych i Mineralnego powołane
do życia 2-4 IX 1946 r. w Bydgoszczy.
Od tego czasu Stowarzyszenie było
świadkiem i uczestnikiem wielu zmian
o historycznym znaczeniu dla gospo-
darki i budownictwa bez względu
na zmieniającą się sytuację polityczną.
Prowadziło niezmiennie działalność dla
dobra nie tylko swoich członków, ale

i gospodarki kraju. Członkami SITPMB
na przestrzeni lat byli wybitni naukow-
cy, uznani działacze gospodarczy oraz
kadra inżynieryjno-techniczna przedsię-
biorstw. SITPMB:

● integruje środowisko inżynier-
skie poprzez wytwarzanie więzi kole-
żeńskich i zawodowych. Umożliwia
uzyskanie tytułu rzeczoznawcy branżo-
wego, uprawniającego m.in. do podjęcia
prac w ramach Zespołu Ośrodków Rze-
czoznawstwa (opinie, ekspertyzy);

● prowadzi działalność wydawniczą.
Aktualnie jest właścicielem: miesięczni-
ka „Materiały Budowlane”, którego wy-
dawcą jest SIGMA-NOT oraz współwła-
ścicielem kwartalnika „Szkło i Ceramika”
utworzonego w 1935 r., którego wydawcą
jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut
Ceramiki i Materiałów Budowlanych;

● współdziała z administracją pu-
bliczną, organizacjami społecznymi,
izbami i stowarzyszeniami. Opiniuje
projekty ustaw, aktów prawnych i decy-

zji dotyczących budownictwa oraz prze-
mysłu materiałów budowlanych.

Na zakończenie wystąpienia Adam
Baryłka zwrócił się do uczestników Gali
Jubileuszowej o powstanie i uczczenie
minutą ciszy zmarłego 28 grudnia 2019 r.
Prezesa SITPMB mgr. inż. Jerzego
Gumińskiego, oddanego całym sercem
SITPMB i pełniącego funkcję prezesa tej
organizacji nieprzerwanie przez 13 lat aż
do śmierci.

W dalszej kolejności Krystyna Wiś-
niewska przybliżyła bogatą historię cza-
sopisma, w tym jego rolę w upowszech-
nianiu osiągnięć nauki i przemysłu ma-
teriałów budowlanych oraz budownic-
twa w Polsce od 1946 r. do czasów obec-
nych. Wskazała na przełomowe momen-
ty w funkcjonowaniu miesięcznika, bu-
dowaniu relacji z Czytelnikami i firma-
mi działającymi na rzecz budownictwa,
dzięki którym i dla których istnieją „Ma-
teriały Budowlane”. Omówiła problemy,
jakie wystąpiły przed polskimi czasopi-
smami naukowo-technicznymi, a więc
i „Materiałami Budowlanymi, oraz
„Szkło i Ceramika” w wyniku reformy
nauki wprowadzonej w 2018 r. (Usta-
wa 2.0). Większość polskich czasopism
naukowo-technicznych nie znalazła się
w nowym ministerialnym wykazie cza-
sopism naukowych, a likwidacja listy B
oraz wprowadzone przepisy i zasady
punktacji działały przeciwko nim.
W sierpniu 2021 r. pojawiła się szansa
na kolejną ocenę miesięcznika „Mate-
riały Budowlane” i dołączenie do listy
czasopism naukowych. Złożony został
wniosek do Ministra Edukacji i Nauki
prof. dr hab. Przemysława Czarnka,
przedstawiający szczegółowo historię
rozwoju miesięcznika „Materiały Bu-
dowlane”, jego osiągnięcia, dowody po-
parcia środowiska oraz skutki wyelimi-
nowania z listy czasopism naukowych.

21.12.2021 r. „Materiały Budow-
lane” znalazły się na liście czaso-
pism naukowych z przyznaną przez
MNiSW liczbą 100 PKT. ZA PUBLI-
KACJE.

Nadszedł czas na wystąpienia zapro-
szonych gości i złożenie listów gratula-
cyjnych dla SITPMB i miesięcznika
„Materiały Budowlane” z okazji piękne-
go jubileuszu oraz życzenia dalszego
rozwoju i wielu sukcesów. Prowadzący
galę – Oskar Świtała poinformował

Goście Gali Jubileuszowej
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o nadesłaniu listów gratulacyjnych
od osób, które nie mogły być obecne
na uroczystości, w tym od prof. Jerze-
go Lisa – JM rektora Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie, prof. Stefa-
nii Grzeszczyk z Politechniki Opol-
skiej, Grzegorza Bajka – prezesa Sto-
warzyszenia Producentów Betonów
oraz Józefa M. Kostrzewskiego – dy-
rektora Biura Stowarzyszenia Producen-
tów Betonów. Szczególnie miłym ak-
centem było odczytanie przez prowa-
dzącego listu napisanego odręcznie
przez Adama Glazura – jednego z za-
łożycieli Stowarzyszenia, który od 2014 r.
jest Prezesem Honorowym SITPMB.

Następnie głos zabierali i listy gratu-
lacyjne złożyli przedstawiciele różnych
jednostek organizacyjnych: administra-
cji publicznej, organizacji i stowarzy-
szeń branżowych, wyższych uczelni
i instytutów oraz producentów materia-
łów budowlanych.

Jubileuszowa uroczystość była oka-
zją do uhonorowania osób i firm szcze-
gólnie zasłużonych dla przemysłu mate-
riałów budowlanych oraz polskiego bu-
downictwa, gospodarki narodowej i pol-
skiej myśli technicznej odznaczeniami
państwowymi, resortowymi i stowarzy-
szeniowymi.

Odznaczenie państwowe – Medal
100-lecia Odzyskania Niepodległości
przyznany został dr. h.c. Markowi
Małeckiemu.

Najwyższe odznaczenia resortowe,
czyli Odznaki Honorowe „Za zasługi
dla budownictwa” przyznane przez
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
na wniosek SITPMB otrzymało 7 osób:
Kilar Stanisław, Małecki Hubert,
Małecki Łukasz, Patoka Krzysztof,
Podhorecki Adam, Salach Stanisław,
Wiśniewska Krystyna.

Ponadto wręczono Odznaki Honorowe
„Zasłużony dla Budownictwa” przyzna-
ne przez Związek Zawodowy „Budowla-
ni” – otrzymali je Kempa Sebastian
(srebrna), Jabłoński Tomasz (złota).

Uroczystość była też doskonałą oka-
zją do wręczenia diamentowych i srebr-
nych odznak FSN-T NOT – otrzymali je
dr inż. prof. ICiMB Zapotoczna-Sy-
tek Genowefa – diamentową oraz srebr-
ną odznakę dr inż. Słomka-Słupik
Barbara i prof. Zybura Adam.

Podczas Gali Jubileuszowej wrę-
czono również najwyższe odznaczenia
SITPMB, a mianowicie Złote Odzna-
ki Honorowe SITPMB z Brylantem.
Otrzymali je: Dauksza Piotr; Deja
Jan; Drobiec Łukasz; Furtak Kazi-
mierz; Garbacz Andrzej; Geryło Ro-
bert; Góralski Cezary; Jędrusik Ja-
nusz; Kaszyńska Maria; Komurkie-
wicz Janusz; Kotwica Łukasz; Lubar-
ski Mirosław; Łukowski Paweł; Mało-
lepszy Jan; Michalak Jacek; Radomski
Wojciech; Śliwiński Jacek; Środa
Marcin; Tajduś Antoni.

Ponadto Złotą Odznaką Honorową
SITPMB z Brylantem uhonorowano
następujące firmy: Fakro Sp. z o.o.;
ImmerBau Sp. z o.o.; Paradyż
Ceramika Sp. z o.o.; Prefabet Osława
Dąbrowa S.A.; Prefbet Śniadowo
Sp. z o.o.; Röben Sp. z o.o.;
Sigma-NOT Sp. z o.o.; Solbet Kolbu-
szowa S.A. oraz Stowarzyszenie Pro-
ducentów Cementu. Odznaki wręczał

Przedstawiciele firm – sponsorów odznaczonych Złotą Odznaką Honorową SITPMB
z Brylantem z przewodniczącym Kapituły tej Odznaki prof. Wiesławem Kurdowskim
i prezesem SITPMB dr inż. arch. Adamem Baryłką

Wręczanie odznak FSN-T NOT przez
dr hab. Stefana Góralczyka wiceprezesa
FSN-T NOT

Odznaczeni Złotą Odznaką Honorową SITPMB z Brylantem

Życzenia i gratulacje składa prof. Andrzej
Nowak – przewodniczący Rady Inżynierów
Polskich w Ameryce Północnej
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Przewodniczący Kapituły tej Odznaki
prof. Wiesław Kurdowski, dla każde-
go znajdujący ciepłe słowa, oraz prezes
SITPMB dr inż. arch. Adam Baryłka.
Przyznano również Złote i Srebrne
Odznaki Honorowe SITPMB. Złote
Odznaki otrzymały 32 osoby, a srebr-
ne 14 osób.

Z przykrością należy stwierdzić, że
z powodu pandemii Covid-19, przy nie-
zbędności zachowania reżimu sanitar-
nego, nie wszyscy nagrodzeni mogli
uczestniczyć w Gali Jubileuszowej, czę-
ści również nie pozwoliła choroba. Od-
znaczenia zostaną im wręczone przy in-
nych uroczystych okazjach.

Specjalne wyróżnienie SITPMB i re-
dakcja „Materiałów Budowlanych”
w postaci okolicznościowego dyplomu
uznania przyznały:

■ Panu prof. dr. hab. inż. Wiesła-
wowi Kurdowskiemu „za nieprawdo-
podobne wręcz dokonania w dziedzinie
tworzenia akademickich oddziałów
SITPMB oraz za działania konsoli-
dacyjne podtrzymujące koleżeńskie
więzi wśród nas, za wielokadencyjne
kierowanie Małopolskim Oddziałem
SITPMB, za pełnienie funkcji przewod-
niczącego kapituły najwyższego odzna-
czenia SITPMB – Złotej Odznaki Hono-
rowej z Brylantem”;

■ dr. h.c. Markowi Małeckiemu „za
wiele lat wyjątkowej współpracy, za
życzliwość i ogromne zaangażowanie
we wspieranie naszej działalności, za

Odznaczeni Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Budownictwa” z wręczającymi – Dorotą
Cabańską p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz prezesem SITPMB
Adamem Baryłką

Sponsor Generalny, Partnerzy i Sponsorzy Gali Jubileuszowej z gospodarzami uroczystości

Odznaczeni Złotą Odznaką Honorową SITPMB z gospodarzami uroczystości
jubileuszowej
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sponsoring generalny tego i poprzed-
nichjubileuszy oraz wielu wydarzeń
i przedsięwzięć, które organizowaliśmy.
Jesteśmy pełni podziwu i uznania dla
Pana bogatego dorobku biznesowego
i działalności na rzecz rozwoju i promo-
cji polskiej branży autoklawizowanego
betonu komórkowego”.

Partnerzy i sponsorzy Gali Jubile-
uszowej otrzymali wraz z podziękowa-
niami pamiątkowe wazony i medale
okolicznościowe upamiętniające 75-le-

cie istnienia SITPMB oraz miesięczni-
ka „Materiały Budowlane”.

Kolejnym punktem uroczystości był
bardzo interesujący wykład prof. dr.
hab. inż. Kazimierza Furtaka na te-
mat współczesnych wyzwań nauki
i techniki z uwzględnieniem roli bu-
downictwa oraz materiałów i wyrobów
budowlanych.

Część oficjalną uroczystości zakoń-
czył występ popularnego tenora, notabe-
ne inżyniera ceramika, dr. h.c.mult.
Wiesława Ochmana z zespołem, który
bawił publiczność popularnymi pieśnia-
mi operetkowymi i żartobliwymi aneg-
dotami. Uroczystość prowadził z dużym
wyczuciem Oskar Świtała, od 2019 r.
dyrektor artystyczny Festiwalu Wiesła-
wa Ochmana w Zawierciu.

Na zakończenie gali wszyscy uczest-
nicy zostali zaproszeni na uroczysty
lunch z tortem jubileuszowym.

Z okazji jubileuszu 75-lecia SITPMB
oraz miesięcznika „Materiały Budow-
lane” została wydana ponad 150-stro-
nicowa publikacja „Monografia Stowa-

rzyszenia 2016 – 2021” autorstwa Geno-
wefy Zapotocznej-Sytek i Kingi Kwa-
śniewskiej. Zarówno tę publikację, jak
i wcześniejszą „Monografię SITPMB
1946 – 2016” autorstwa Andrzeja E.
Paszkiewicza uczestnicy Gali Jubileuszo-
wej otrzymali w prezencie. Do dyspozycji

były również materiały reklamowe firm
– partnerów i sponsorów uroczystości.

Genowefa Zapotoczna-Sytek
Kinga Kwaśniewska

Tort Jubileuszowy dzielą gospodarze uroczystości Krystyna
Wiśniewska i Adam Baryłka; obok przewodnicząca Komitetu
Organizacyjnego Gali Genowefa Zapotoczna-Sytek

Wręczanie Odznaczeń „Zasłużony dla Budownictwa” przez Zbigniewa Janowskiego
– przewodniczącego Związku Zawodowego „Budowlani”

Prof. Kazimierz Furtak autor wykładu
na temat współczesnych wyzwań nauki
i techniki podczas jego wygłaszania

Uroczystą Galę Jubileuszową z okazji 75 – lecia SITPMB oraz mie-
sięcznika „Materiały Budowlane” uświetnił występ tenora Wiesła-
wa Ochmana z zespołem: Panią Renatą Dobosz – mezzosopran
i Panią Katarzyną Bochyńską – Wojdył – sopran oraz prof. Rober-
tem Morawskim – fortepian

Dr. h. c. Marek Małecki odbiera specjalny
dyplom okolicznościowy z rąk Krystyny
Wiśniewskiej redaktor naczelnej miesięcz-
nika „Materiały Budowlane”

Prof. Wiesław Kurdowski otrzymuje spe-
cjalny okolicznościowy dyplom i wazon
od gospodarzy Gali Jubileuszowej

Fotografie: Anna Małkowicz


