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Nagroda imienia Profesora Aleksandra Dyżewskiego jest 
przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe i praktycz-
ne z zakresu inżynierii przedsięwzięć inwestycyjnych 
i procesów budowlanych. Nagroda ma dwie kategorie: 
za osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia praktycz-
ne. Nagrody w obu kategoriach są corocznymi, indy-
widualnymi i jednorazowymi. Nagrody mają znaczenie 
prestiżowe, a ich wręczanie odbywa się w sposób uro-
czysty podczas Konferencji Naukowej w Krynicy.

Laureaci Nagrody w 2016 roku

Kapituła Nagrody im. Profesora Aleksandra Dyżewskie-
go przyznała w 2016 roku za całokształt działalności za-
wodowej nagrodę:

za osiągnięcia naukowe: dr. hab. inż. Edycie Pleban-• 
kiewicz, prof. PK, dyrektorowi Instytutu Zarządzania 
w Budownictwie i Transporcie na Wydziale Inżynierii 
Lądowej Politechniki Krakowskiej;
za osiągnięcia praktyczne: inż. Stanisławowi Wiśniow-• 
skiemu, kierownikowi i wykonawcy wielu budów, wi-
ceprezesowi zarządu ds. technicznych Przedsiębior-
stwa Budowlanego HARTBEX Sp. z o.o.

Sylwetki Laureatów:

Kol. dr hab. inż. 
Edyta Plebankiewicz, prof. PK
jest nauczycielem akademickim 
od 21 lat. Od 2013 roku pełni funk-
cję dyrektora Instytutu Zarządza-
nia w Budownictwie i Transporcie 
Wydziału Inżynierii Lądowej Poli-
techniki Krakowskiej. Rozprawę 
doktorską, na temat „Model stra-
tegii przetargowej wykonawcy 
budowlanego z zastosowaniem 
teorii zbiorów rozmytych” obro-

niła w 2001 roku, zaś stopień dr. habilitowanego uzy-
skała w 2013 roku na podstawie monografii „Procedu-
ra prekwalifikacji wykonawców robót budowlanych”. 
Jest autorem ponad 80 publikacji naukowych, w tym 7 
z tzw. Listy Filadelfijskiej. Naukowo zajmuje się zagad-
nieniami rynku budowlanego, analiz kosztów budo-
wy, efektywności procesu inwestycyjno-budowlanego 
oraz prawnymi i systemowymi aspektami funkcjono-
wania uczestników procesu inwestycyjno-budowlane-

Nagroda PZITB 
im. Profesora Aleksandra Dyżewskiego

Laureaci nagrody wraz z przewodniczącym PZITB Ryszardem Trykosko i przewodniczącą KN PZITB Marią Kaszyńską
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go. Aktywnie pracuje w organizacjach konferencji na-
ukowych, jest redaktorem i recenzentem w liczących 
się w nauce czasopismach naukowych, prowadzi sze-
roką programową i poza programową (kursy i studia 
podyplomowe) działalność dydaktyczną. Kol. dr hab. 
inż. Edyta Plebankiewicz jest postrzegana w środowi-
sku jako specjalista w zakresie prawnych i organiza-
cyjnych aspektów procesu inwestycyjnego i marketin-
gu przedsiębiorstw budowlanych.
Kapituła nagrody przyznała dr hab. inż. Edycie Pleban-
kiewicz nagrodę PZITB im. Profesora Aleksandra Dyżew-
skiego w zakresie działalności naukowej za osiągnię-
cia i nowatorskie opracowania w dziedzinie marketingu 
w budownictwie.

Kol. inż. 
Stanisław Wiśniowski
pracuje w budownictwie od 1968 
roku, przechodząc wszystkie 
szczeble zawodowej kariery: 
kwalifikowanego robotnika, maj-
stra, kierownika robót, kierowni-
ka budowy, kierownika zarządu 
budów, głównego koordynatora 
realizacji zespołu budów, człon-
ka Rady Nadzorczej, wicepre-

zesa zarządu firmy HARTBEX ds. technicznych. Reali-
zował różne pod względem wielkości i przeznaczenia 
budowy, m.in.: w Brnie (b. Czechosłowacja), Kunowicach 
(b. Czechosłowacja), w Zagłębiu Donieckim (b. ZSRR), 
na terenie Niemiec oraz w kraju – głównie w rejonie Rze-
szowa, uzyskując wiele nagród, dyplomów i wyróżnień 
(„Zasłużony, dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych”, „Kryształowa Cegła”, „Nagroda Brylan-
towego Klucza”, „Nagroda I Stopnia oraz Tytuł Budo-
wa Roku Podkarpacia 2010”). Inż. Stanisław Wiśniowski 
jest wysoko oceniany za wiedzę fachową oraz umiejęt-
ności kierowania procesami inwestycyjno-budowlany-
mi i zarządzanie produkcją budowlaną.

Kapituła nagrody przyznała kol. inż. Stanisławowi Wi-
śniowskiemu nagrodę PZITB im. Profesora Aleksandra 
Dyżewskiego w zakresie działalności praktycznej za ca-
łokształt działalności w dziedzinie sprawnego kierowa-
nia budowami w Polsce i za granicą.

Dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. PW, 
przewodniczący Kapituły

Profesor Ryszard Kowalczyk wyróżniony 
Medalem PZITB im. Profesora Romana Ciesielskiego
Laureatem Medalu PZITB im. Prof. Romana Ciesielskie-
go w 2016 roku został prof. dr hab. inż. Ryszard Ko-
walczyk – wieloletni pracownik naukowy Politechniki 
Białostockiej, działacz społeczny Polskiego Związku In-
żynierów i Techników Budownictwa, ceniony naukowiec 
i ekspert w dziedzinie konstrukcji z betonu. Wyróżnie-
nie przyznała 24 czerwca 2016 r. Kapituła Medalu pod-
czas posiedzenia, które odbyło się w Politechnice Kra-
kowskiej. W skład Kapituły wchodzili: Ryszard Trykosko 
– przewodniczący PZITB, prof. Kazimierz Furtak – prze-

wodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 
prof. Maria Kaszyńska – przewodnicząca Komitetu Nauki 
PZITB, dr inż. Maciej Gruszczyński – przewodniczący 
Małopolskiego Oddziału PZITB (pełniący funkcję Wiel-
kiego Mistrza Kapituły), prof. Tadeusz Tatara – przewod-
niczący Komisji Nauki Oddziału Małopolskiego PZITB, 
a także dotychczasowi laureaci Medalu.
Wyróżnienie Medalem im. Profesora Romana Ciesiel-
skiego zostało ustanowione uchwałą XL Krajowego 
Zjazdu Delegatów PZITB w Gdańsku, podjętą 4 czerw-
ca 2005 r.
Medal jest przyznawany za wybitne osiągnięcia twórcze 
w dziedzinie inżynierii lądowej, połączone z wyróżniają-
cą się działalnością społeczną na rzecz budowania au-
torytetu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Bu-
downictwa oraz wierność ideałom Związku. Każdego 
roku jest przyznawany jeden medal.
Medal oznaczony numerem 11 (przyznany w roku 2016) 
został wręczony prof. Ryszardowi Kowalczykowi 11 wrze-
śnia 2016 r. podczas uroczystego otwarcia obrad Kon-
ferencji Naukowej KILiW PAN i Komitetu Nauki PZITB 
w Krynicy. 

Obrady Kapituły
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Prof. Ryszard Kowalczyk – sylwetka

urodził się 24 wrze-
śnia 1928 r. w Dębli-
nie. Studia na Wydzia-
le Inżynierii Lądowej 
Politechniki Warszaw-
skiej ukończył w 1951 r. 
Jego pierwszym miej-
scem pracy był Insty-
tut Techniki Budowla-
nej w Warszawie, gdzie 
w Zakładzie Doświad-
czalnictwa, we współ-
pracy z BISTYP-em, 
brał udział w badaniu 
i wdrażaniu konstrukcji 
powłokowych. W roku 
1955 uzyskał tzw. aspi-

ranturę w Katedrze Wytrzymałości Materiałów Wydzia-
łu Budownictwa Przemysłowego Politechniki Warszaw-
skiej i rozpoczął prace nad doktoratem pod kierunkiem 
prof. Wacława Olszaka. Stopień naukowy doktora nauk 
technicznych uzyskał 1957 r. Po doktoracie pracował 
jako adiunkt w II Katedrze Mostów kierowanej przez 
prof. Zbigniewa Wasiutyńskiego. Następnie w latach 
1959–77 pracował w Zakładzie Mechaniki Ośrodków 
Ciągłych Instytutu Podstawowych Problemów Techniki 
PAN kierowanym przez prof. Wacława Olszaka, a następ-
nie przez prof. Antoniego Sawczuka. Równocześnie pra-
cował w niepełnym wymiarze godzin w Zakładzie Kon-
strukcji Sprężonych ITB kierowanym przez prof. Wiktora 
Grzegorzewskiego. W tym okresie przebywał na prawie 
rocznym stażu w Biurze Projektów prof. Fritza Leonhard-
ta w Stuttgarcie, a potem przez trzy lata (1960–63) pra-
cował w Instytucie Badawczym EMPA w Zurychu, gdzie 
uczestniczył w unikatowych badaniach dynamicznych 
i zmęczeniowych mostu Opfikon. Opiekę nad tymi bada-
niami sprawował prof. Bruno Thurlimann. Poza tym brał 
udział w badaniach próbnych wielu mostów w Szwajca-
rii. W roku 1967 uzyskał stopień naukowy doktora ha-
bilitowanego w Politechnice Warszawskiej w dziedzinie 
zachowania się konstrukcji betonowych pod wpływem 
obciążeń dynamicznych. W tym samym roku otrzymał 
stypendium zagraniczne i dzięki kontaktom z prof. Ada-
mem Nevillem przez ponad rok pracował w Uniwersyte-
cie Calgary w Kanadzie. W badaniach tych zostały za-
stosowane wówczas nowoczesne techniki pomiarów 
oraz rejestracji obciążeń i odkształceń betonu, umożli-
wiające obserwację i analizę jego zachowania przy ob-
ciążeniach bardzo szybko zwiększających się. Rezultaty 
tych badan zostały opublikowane w „Journal of Ameri-
can Concrete Institute”.
W 1975 roku otrzymał propozycję pracy w Lehigh Uni-
versity w Bethlehem PA w Stanach Zjednoczonych i funk-
cję sekretarza w organizacji międzynarodowej Council 
on Tall Buildings and Urban Habitat. Funkcję tę pełnił 

przez kilkanaście lat, w tym ponad dwa lata przebywając 
w USA. W następnych latach dojeżdżał tam na 2–3 mie-
siące raz lub dwa razy do roku. Praca w CTBUH umożli-
wiała nawiązanie licznych kontaktów z czołowymi spe-
cjalistami i projektantami budynków wysokich na całym 
świecie (m.in. z Lynn S. Beedle, Fazlur Khanem, Leslie 
Robertsonem). W roku 1992 otrzymał tytuł naukowy pro-
fesora nauk technicznych. W roku 1988 został wybrany 
przewodniczącym zespołu konstrukcji budynków wy-
sokich CTBUH, co zaowocowało wydaniem tomu mo-
nografii „Structural Systems of Tall Buildings” w 1995 r. 
W latach 2001–07 pełnił w tej organizacji funkcję wice-
przewodniczącego na Europę.
W latach 1990–1992 sprawował funkcje redaktora na-
czelnego czasopisma naukowego „Archives of Civil En-
gineering”, a następnie – do roku 2007 był członkiem 
zespołu redakcyjnego tego czasopisma. Od 2012 r. 
jest członkiem Rady Programowej Czasopism i Wy-
dawnictw PZITB.
W 1977 roku rozpoczął pracę na Wydziale Budownictwa 
Politechniki Białostockiej, gdzie na początku lat osiem-
dziesiątych pełnił funkcję dyrektora Instytutu Budownic-
twa i dziekana wydziału. Był też kierownikiem Katedry 
Konstrukcji Budowlanych. W roku 1983 otrzymał pro-
pozycję pracy jako ekspert UNESCO do spraw naucza-
nia technicznego i zawodowego na Bliskim Wschodzie 
w ramach UNRWA i przez 6 lat organizował i nadzoro-
wał ośrodki szkolenia technicznego i zawodowego dla 
Palestyńczyków w Jordanii, Syrii, Libanie, pod Jerozo-
limą i w Gazie. Po powrocie w 1989 roku kontynuował 
pracę w Politechnice Białostockiej.
W 1992 roku, na zaproszenie rektora Uniwersytetu Be-
ira Interior w Portugalii, rozpoczął, wraz z grupą kilkuna-
stu profesorów z Polski, pracę w tamtejszym Uniwersy-
tecie. Pełnił tam przez 4 lata funkcję dziekana wydziału 
budownictwa, a następnie pracował (do 2009 r.) jako 
profesor i prowadził dwa przedmioty: konstrukcje sprę-
żone i projektowanie.

W roku 2001 otrzymał godność profesora honorowego 
Politechniki Krakowskiej, w roku 2004 – Politechniki Ślą-
skiej, a w roku 2014 – Politechniki Białostockiej.

Profesor Ryszard Kowalczyk jest autorem bądź współau-
torem 10 książek i monografii oraz około 100 prac opu-
blikowanych w czasopismach naukowych i materiałach 
konferencji krajowych i międzynarodowych.

Za swą działalność został uhonorowany m.in. Medalem 
„Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej” (2004) i meda-
lem PZITB im. prof Stefana Kaufmana (2013). 

Dr inż. Maciej Gruszczyński 
– przewodniczący Małopolskiego Oddziału PZITB, 

pełniący funkcję Wielkiego Mistrza Kapituły


