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czek, prof. Franciszek Kocimski, doc. Zygmunt Gołębiowski, 
Józef Wozaczyński, Roman Fafius, doc. Marian Franczuk, prof. 
Piotr Zaremba, doc. Ryszard Bagiński, prof. Tomisław Maty-
szewski, prof. Jerzy Boczar, doc. Czesław Mickiewicz, prof. 
Zbigniew Mielczarek, prof. Zygmunt Meyer, prof. Włodzimierz 
Kiernożycki, prof. Władysław Szaflik, prof. Halina Garbalińska.

Obecnie na Wydziale jest prowadzone 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 dok-
torantów.

Wydział ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych 
doktora nauk technicznych w dwóch dyscyplinach: „budownic-
two” oraz „architektura i urbanistyka” oraz doktora habilitowa-
nego nauk technicznych w dyscyplinie „budownictwo”. Zna-
czącym osiągnięciem Wydziału jest też fakt przyznania przez 
MNiSW w 2013 r., w wyniku kompleksowej oceny działalności 
naukowo-badawczej, kategorii naukowej A.

4 lipca 2013 r. została powołana Rada Programowo-Gospo-
darcza Wydziału Budownictwa i Architektury. W jej skład weszły 
osoby reprezentujące szeroko pojęty świat biznesu, menedże-
rowie największych firm budowlanych i architektonicznych 
regionu zachodniopomorskiego, przedstawiciele władz samo-
rządowych i instytucji publicznych związanych z budownic-
twem. Głównym celem, który przyświecał idei powołania Rady, 
było wykorzystanie wiedzy i doświadczenia zawodowego osób 
wchodzących w jej skład do budowania trwałych relacji ze 

Wydział Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie 
obchodzi jubileusz 70-lecia. Nim jednak przejdę do relacji 
z obchodów jubileuszowych, chciałabym przedstawić krótki rys 
historyczny Wydziału, a także jego dzień dzisiejszy.

 Wydział jest jednym z trzech pierwszych wydziałów Wyż-
szej Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie, powołanej 1 grudnia 
1946 r. na mocy dekretu ówczesnego Ministra Oświaty. 
W początkach lutego 1947 r. przeprowadzono nabór i egzami-
ny wstępne na trzyletnie kursy inżynierskie; przyjęto wówczas 
około 70 studentów budownictwa lądowo-wodnego i ponad 20 
studentów architektury; zajęcia rozpoczęły się 15 lutego. Uro-
czysta inauguracja roku akademickiego 1946/1947 odbyła się 
8 marca 1947 r. Wykład inauguracyjny wygłosił delegat rządu 
ds. Wybrzeża inż. Eugeniusz Kwiatkowski, przedwojenny wice-
premier, minister przemysłu i handlu oraz minister skarbu. 15 
marca 1947 r. dyr. R. Bagiński powołał na pierwszego dziekana 
Wydziału Inżynierii mgr. inż. Jerzego Chołodzińskiego, powie-
rzając mu równocześnie obowiązek organizacji Wydziału Archi-
tektury. W roku 1948 wyodrębnił się Wydział Architektury, któ-
rego pierwszym dziekanem został dr arch. Ignacy Tłoczek 
z warszawskiej SGGW; wkrótce na tym stanowisku zastąpił go 
arch. Franciszek Kocimski.

 Wydział Inżynierii, po powstaniu Wydziału Architektury, 
funkcjonował pod nową nazwą Wydziału Budownictwa Lądo-
wego i Wodnego. W roku 1949, po dwuletnich staraniach oba 
bratnie Wydziały (Budownictwa Lądowego i Wodnego oraz 
Architektury) przejęły od Komendy Wojewódzkiej Milicji Oby-
watelskiej w Szczecinie budynek przy al. Piastów, który pozo-
staje główną siedzibą Wydziału i dziekana do dnia dzisiejsze-
go. 3 września 1956 r. Rada Ministrów uchwałą obowiązującą 
od początku roku akademickiego 1956/1957 
podniosła Szkołę Inżynierską do rangi Poli-
techniki Szczecińskiej. Później Wydział 
przechodził różne przemiany, zmieniała się 
nazwa i struktura organizacyjna Uczelni 
i Wydziału, kierunki kształcenia, specjalno-
ści, wiodąca tematyka prac naukowo-
-badawczych. Do roku 2009 był wydziałem 
Politechniki Szczecińskiej, a dziś jest naj-
większym z 10 wydziałów Zachodniopomor-
skiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie.

Na Wydziale przez te lata pracowało 
bardzo szacowne grono profesorów, którzy 
tworzyli jego podwaliny, a następnie dopro-
wadzili do tak wspaniałego rozwoju. Wielu 
już nie ma między nami. Chciałabym im 
wszystkim złożyć hołd. Dzięki ich staraniom 
i zaangażowaniu dziś możemy z dumą 
mówić o naszym Wydziale.

Nie sposób wymienić wszystkich wybit-
nych postaci naszego Wydziału, ale na 
pewno należy wymienić dziekanów, którzy 
kierowali Wydziałem od momentu jego 
powstania. Są to: doc. Jerzy Chołodziński, 
prof. Bolesław Rossiński, prof. Ignacy Tło-
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morskiego, Prezydent Miasta Szczecina, Komitet Inżynierii Lądo-
wej i Wodnej PAN oraz Komitet Architektury i Urbanistyki PAN, 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Krajowa Rada Izby Archi-
tektów, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa 
oraz Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

Obchody Jubileuszu rozpoczęła Msza Święta w intencji 
Budowlanych odprawiona przez duszpasterza akademickiego 
w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Uroczysta gala jubileuszowa odbyła się w Filharmonii 
Szczecińskiej im. Mieczysława Karłowicza. Podczas gali gratu-
lacje dla Wydziału na ręce Dziekana przekazali: Wojewoda 
Zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski, Marszałek Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Przewodniczą-
cy 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, Prze-
wodniczący PZITB Ryszard Trykosko oraz wiceprzewodniczący 
SARP Jacek Lenart. Profesor Zygmunt Meyer, absolwent 
Wydziału, były dziekan, a także obecny przewodniczący 
Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownic-
twa – przedstawił wspomnienie o Wydziale z czasów, kiedy był 
jego studentem. Wystąpienie prof. Z. Meyera było wzbogacone 
wyświetlaną na dużym ekranie, opracowaną przez dr inż. arch. 
Karolinę Kurtz, prezentacją zawierającą nadesłane przez absol-
wentów fotografie z dawnych lat.

środowiskiem akademickim przez wskazywanie kierunków 
rozwoju Uczelni, zgodnych z aktualnym i przyszłym zapotrze-
bowaniem pracodawców na rynku pracy. Z inicjatywy Rady na 
posiedzeniu, które odbyło się 24.09.2014 r. powołano Fundację 
na Rzecz Rozwoju Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT 
w Szczecinie.

Od roku 2005 Wydział wydaje swoje czasopismo „Prze-
strzeń i FORMA” w wersji polskiej i angielskiej, poświęcone 
architekturze i urbanistyce, od roku 2009 wpisane na listę cza-
sopism punktowanych (9 punktów) MNiSW. Również mamy 
własną galerię architektów FORMA, działającą pod patronatem 
Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Na Wydziale aktywnie działa 16 studenckich kół nauko-
wych, które swoje osiągnięcia prezentują na sesjach nauko-
wych, a także z sukcesami reprezentują Wydział na konkursach 
krajowych i zagranicznych.

Trudno w tej krótkiej prezentacji Wydziału nie wspomnieć 
o konferencji naukowo-technicznej „Awarie budowlane”, która 
w tym roku odbędzie się po raz 28. Z okazji tej konferencji jest, 
już tradycyjnie, wydawany specjalny majowy zeszyt czasopi-
sma „Inżynieria i Budownictwo”.

Główne obchody jubileuszowe Wydziału odbyły się 20–21 
października 2016 r. Były one połączone z inauguracją nowego 
roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale, obchodami 
Zachodniopomorskich Dni Budowlanych oraz Zjazdem Absol-
wentów. Jednym z ważnych wydarzeń Jubileuszu było wspólne 
posiedzenie w Szczecinie dwóch Komitetów PAN – Komitetu 
Inżynierii Lądowej i Wodnej oraz Komitetu Architektury i Urba-
nistyki. Posiedzenie prowadzili przewodniczący obu komite-
tów: prof. Kazimierz Furtak i prof. Sławomir Gzell. W spotkaniu 
udział wzięło ponad 50 najwybitniejszych profesorów w tych 
dyscyplinach z Polski i z zagranicy.

Patronat honorowy nad obchodami objęli: Wojewoda 
Zachodniopomorski, Marszałek Województwa Zachodniopo-

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz wręcza 
pamiątkowy medal (fot. Jerzy Undro)

Rektor ZUT prof. Jacek Wróbel, dziekan prof. Maria Kaszyńska i Rada 
Wydziału (fot. Jerzy Undro)

Wykład inauguracyjny prof. Piotra Moncarza (fot. Jerzy Undro)

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 imma-
trykulowani.

Wykład inauguracyjny pt. „Polska doliną elektromobilności 
– nowo powstająca infrastruktura jej kluczowym elementem” 
wygłosił prof. Piotr Moncarz z Stanford University w Stanach 
Zjednoczonych.

Uroczystość uświetnił występ Chóru Akademickiego 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, absolwentami 
WBiA przybyłymi z całego świata na Jubileusz.

Po uroczystościach w Filharmonii wszyscy zostali zaprosze-
ni na spotkanie po latach do budynku Wydziału Budownictwa 
i Architektury, a goście, rektorzy i dziekani z bratnich wydziałów 
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czyła bardzo ożywiona dyskusja. Następnie 
goście wzięli udział w otwarciu wystawy 
„Belgrade” w wydziałowej Galerii FORMA 
w budynku „Architektury”.

Na zakończenie Jubileuszu odbył się 
Wielki Bal Budowlanych na Zamku Książąt 
Pomorskich w Szczecinie, w którym udział 
wzięło ponad 300 osób.

Organizację uroczystości jubileuszowych 
wsparły finansowo: Urząd Miasta, Zachod-
niopomorska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa, Zachodniopomorska Izba 
Architektów oraz szczecińskie firmy Costes, 
Siemaszko, Calbud, Energopol, Ciroko, 
Modehpolmo, Erbud, Modry Las, SEC, 
Melioracje, GCO, IRMA, Tomaszewicz, Zapol, 
Urbicon.

Z okazji jubileuszu 70-lecia została 
wydana piękna księga jubileuszowa, stano-
wiąca kontynuację publikacji wydanej 
w 1996 r. z okazji jubileuszu 50-lecia 
Wydziału. W wydawnictwie z roku 1996 

budownictwa i architektury z całej Polski oraz 
przybyli na posiedzenia PAN członkowie Komite-
tów spotkali się najpierw na odrestaurowanym 
i zadaszonym dziedzińcu Muzeum Narodowego 
w Szczecinie.

W drugim dniu obchodów, 21 października, 
goście zwiedzili Muzeum Centrum Dialogu Prze-
łomy na placu Solidarności, które w tym roku 
zostało wyróżnione prestiżowymi nagrodami: za 
najlepszą przestrzeń publiczną Europy – Europe-
an Prize for Urban Public Space 2016 oraz tytu-
łem World Building of the Year 2016 na World 
Architecture Festival 2016 (Światowym Festiwalu 
Architektury). Mogli również obejrzeć panoramę 
Szczecina z nowego Tarasu Widokowego na 
Zamku Książąt Pomorskich.

Posiedzenie komitetów odbyło się w Sali 
Senatu ZUT. Dotyczyło ono m.in. projektowania 
budynków wysokich. Referaty przygotowane 
przez profesorów z obu komitetów wzbudziły 
duże zainteresowanie słuchaczy, o czym świad-

Od lewej: prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzej Dobrucki, 
dziekan Wydziału profesor Maria Kaszyńska, prezes Polskiej Izby Architektów 
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była szeroko przedstawiona historia Wydziału, sylwetki najwy-
bitniejszych postaci, którzy ją tworzyli, oraz spis wszystkich 
absolwentów. Jej wersję elektroniczną na płycie CD dołączo-
no do aktualnego opracowania, w którym przypomniano tylko 
najważniejsze daty i wydarzenia z historii Wydziału w formie 
kalendarium, natomiast pokazano jego dzień dzisiejszy i załą-
czono spis absolwentów roczników 1996–2015.

W swojej 70-letniej historii mury Wydziału opuściło ponad 
13 000 absolwentów z tytułami inżynierskimi i magisterskimi. 
Dziś są oni naukowcami, projektantami, właścicielami firm 
budowlanych, pełnią odpowiedzialne funkcje w branży budow-
lanej. Rozsławiają oni dobre imię Uczelni w Polsce i na świecie. 
Są chlubą i dumą naszego Wydziału.

Jubileusz i zjazd absolwentów to doskonała okazja do 
wspomnień, odnowienia przyjaźni, zapoznania się z dniem 
dzisiejszym Wydziału, jego sukcesami i problemami, ale też do 
spojrzenia w przyszłość.

Jako dziekan rozpoczynający kolejną kadencję i zapisujący 
kolejne karty historii mogę wyrazić dumę, że jestem absolwent-
ką i całe swoje życie zawodowe związałam z naszym Wydzia-
łem, a teraz mogę nim kierować, starając się kontynuować 
dobre tradycje akademickie moich poprzedników. Dziękuję 
wszystkim, którzy przez te 70 lat tworzyli jego historię, i tym, 
którzy budują jego dzień dzisiejszy.


