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Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku
akademickim 2016/2017 obchodzi jubileusz 70-lecia istnienia.

W

ydział jest jednym z trzech
pierwszych
wydziałów
Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie powołanej 1 grudnia 1946 na
mocy dekretu ówczesnego
Ministra Oświaty. Przez lata przechodził różne przemiany, zmieniały się nazwa i struktura organizacyjna Uczelni i Wydziału, kierunki kształcenia,
specjalności, wiodąca tematyka prac naukowo-badawczych. Do 2009 roku
był Wydziałem Politechniki Szczecińskiej, a dziś jest
największym z 10 wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Obecnie na Wydziale prowadzone jest kształcenie na
pięciu kierunkach: budownictwo, architektura i urbanistyka, inżynieria środowiska, wzornictwo i najmłodszy kierunek projektowanie
architektury wnętrz i otoczenia. W roku akademickim 2015/2016 na Wydziale
było zarejestrowanych 2731
studentów, w tym odpowiednio: na studiach stacjonarnych 2126, na studiach
niestacjonarnych 557 oraz
na studiach doktoranckich
48 doktorantów.
Wydział ma uprawnienia
do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dwóch dyscyplinach: budownictwo oraz
architektura i urbanisty-

ka, a także uprawnienia do
nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych
w dyscyplinie budownictwo. Znaczącym osiągnięciem Wydziału jest też fakt
przyznania przez MNiSW
w 2013 roku, w wyniku
kompleksowej oceny działalności naukowo-badawczej, kategorii naukowej A.

Pierwszy dzień

W dniach 20–21 października 2016 roku odbyły się główne uroczystości
jubileuszowe, które połączone zostały z inauguracją
nowego roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale,
z obchodami Zachodniopomorskich Dni Budowlanych

oraz ze Zjazdem Absolwentów. Jednym z ważnych wydarzeń jubileuszu
było wspólne posiedzenie
w Szczecinie dwóch Komitetów PAN – Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej
oraz Komitetu Architektury
i Urbanistyki. W spotkaniu
udział wzięło ponad 50 najwybitniejszych profesorów
w tych dyscyplinach z kraju i z zagranicy.
Patronat honorowy nad
obchodami objęli: Wojewoda
Zachodniopomorski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecin, Komitet Inżynierii Lądowej
i Wodnej PAN oraz Komitet
Architektury i Urbanistyki
PAN, Polska Izba Inżynierów
Budownictwa, Krajowa Rada Izby Architektów, Polski
Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz
Stowarzyszenie Architektów
Rzeczypospolitej Polskiej.
Współorganizatorami obchodów byli: Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów,
Zachodniopomorski Klaster Budowlany przy Północnej Izbie Gospodarczej,
PZITB o. Szczecin, SARP
o. Szczecin, SITK o. Szczecin i PZITS o. Szczecin.
Obchody jubileuszu rozpoczęła msza święta w intencji budowlanych odprawiona w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
przez duszpasterza akademickiego. Uroczysta Gala Jubileuszowa odbyła się
w Filharmonii Szczecińskiej
im. Mieczysława Karłowicza. Podczas gali gratulacje
dla Wydziału na ręce Dziekan, prof. Marii Kaszyńskiej,
przekazali: Wojewoda Zachodniopomorski Krzysztof
Kozłowski, Marszałek Woje-

Z okazji jubileuszu 70-lecia wydana została piękna księga jubileuszowa, będąca kontynuacją publikacji wydanej w 1996 roku
z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału. W wydawnictwie z 1996 roku szeroko przedstawiona została
historia wydziału, sylwetki najwybitniejszych postaci, którzy ją tworzyli oraz
spis wszystkich absolwentów. Jej wersję elektronicz-
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W drugim dniu obchodów, 21 października, goście zwiedzili Centrum Dialogu „Przełomy” na pl. Solidarności, które w tym roku
wyróżnione zostało bardzo prestiżowymi nagrodami: za najlepszą przestrzeń
publiczną Europy – European Prize for Urban Public Space 2016 oraz tytuł
World Building of the Year
2016 na World Architecture Festival 2016 (Światowy Festiwal Architektury).
Mogli również obejrzeć panoramę Szczecina z nowego Tarasu Widokowego na
Zamku Książąt Pomorskich.
Posiedzenie komitetów odbyło się w Sali Senatu ZUT
i między innymi dotyczyło budownictwa wysokościowego oraz rewitalizacji. Na zakończenie wspólnych spotkań goście wzięli
udział w otwarciu wystawy
„Belgrade School of Architecture Visions for Szczecin
and Poznań” w wydziałowej
Galerii FORMA w budynku
„Architektury”.
Jubileusz zakończył się
Wielkim Balem Budowlanych na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie,
w którym udział wzięło ponad 300 osób.
Organizację uroczystości
jubileuszowych wsparły finansowo Urząd Miasta, Zachodniopomorska Izba Inżynierów Budownictwa,
Zachodniopomorska Izba

Księga jubileuszowa

ną na płycie CD dołączono
do aktualnego opracowania, w którym przypomniano tylko najważniejsze daty i wydarzenia z historii
Wydziału w formie kalendarium, a skupiono się na czasach współczesnych oraz
załączono spis absolwentów
z roczników 1996–2015.
W swojej 70-letniej historii mury Wydziału opuściło
ponad 13 000 absolwentów,
którzy uzyskali tytuły inżynierskie i magisterskie, a dziś
są naukowcami lub projektantami, pełnią odpowiedzialne funkcje w branży budowlanej, są właścicielami
firm budowlanych. Rozsławiają oni dobre imię Uczelni w kraju i na świecie. Są
chlubą i dumą Wydziału. n
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Drugi dzień

Architektów oraz szczecińskie firmy: Costes, Siemaszko, Calbud, Energopol, Ciroko, Modehpolmo, Erbud,
Modry Las, SEC, Melioracje,
GCO, IRMA, Tomaszewicz,
Zapol, Urbicon.
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wentami WBiA przybyłymi
na jubileusz.
Po uroczystościach w Filharmonii wszyscy zostali zaproszeni na towarzyskie spotkanie po latach do budynku Wydziału
Budownictwa i Architektury przy al. Piastów, a goście,
rektorzy i dziekani z bratnich wydziałów budownictwa i architektury z całej
Polski oraz przybyli na posiedzenia PAN członkowie
Komitetów spotkali się najpierw na odrestaurowanym
i zadaszonym dziedzińcu Muzeum Narodowego
w Szczecinie.

Zdjęcia: arch. ZUT w Szczecinie

wództwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz,
Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej PAN
prof. Kazimierz Furtak, Przewodniczący Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN
prof. Sławomir Gzell, Prezes
Izby Inżynierów Budownictwa Andrzej Roch Dobrucki, Prezes Izby Architektów
Ryszard Gruda, Przewodniczący PZITB Ryszard Trykosko oraz Wiceprzewodniczący SARP Jacek Lenart. Prof.
Zygmunt Meyer – absolwent
Wydziału, były Dziekan,
a także obecny Przewodniczący Zachodniopomorskiej
Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa – przedstawił
wspomnienie z czasów, kiedy sam studiował na Wydziale. Wystąpienie profesora Meyera ubarwione było wyświetlaną na dużym
ekranie, opracowaną przez
dr inż. arch. Karolinę Kurtz,
prezentacją zawierającą nadesłane przez absolwentów
zdjęcia z dawnych lat.
Najlepsi w roku akademickim 2015/2016 studenci odebrali z rąk JM Rektora
ZUT prof. Jacka Wróbla listy gratulacyjne, a studenci
pierwszego roku złożyli ślubowanie i zostali immatrykulowani.
Wykład inauguracyjny pt.
„Polska Doliną Elektromobilności – nowo powstająca infrastruktura jej kluczowym elementem” wygłosił
prof. Piotr Moncarz ze Stanford University w Stanach
Zjednoczonych.
Uroczystość uświetnił
Chór Akademicki im. prof.
Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego pod
batutą Szymona Wyrzykowskiego, który poza tradycyjnymi pieśniami akademickimi Gaudeamus
i Gaude Mater Polonia, śpiewanymi podczas uroczystości, przedstawił krótki program „CHAPS na bis”, wykonując swoje najlepsze
przeboje, a w finale koncertu zaśpiewane razem z zaproszonymi na scenę dawnymi chórzystami, absol-

