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90 lat „Przeglądu Budowlanego”

Pierwszy Komitet Redakcyjny tworzyli: Igna-
cy Chabielski (redaktor naczelny), Henryk Mar-
tens, Stanisław Skrzywan (sekretarz redakcji) 
i Andrzej Wierzbicki. Rok później do Komitetu 
Redakcyjnego dołączyli: Józef Zaleski (redak-
tor techniczny), Aleksander Dyżewski, Wacław 
Paszkowski, Stanisław Pronaszko, M. Kieresant-
-Wiśniewski. Tematyka czasopisma obejmowa-
ła zagadnienia techniki, organizacji, gospodarki 
i wykonawstwa w budownictwie. Od chwili po-
wstania „Przegląd Budowlany” służył i służy na-
dal środowisku inwestorów, projektantów i wy-
konawców budowlanych, ale też współtworzył 
historię i rozwój budownictwa.

W okresie przedwojennym 
najwybitniejszymi twórca-
mi miesięcznika byli: mgr 
inż. Ignacy Chabielski oraz 
mgr inż. Izydor Luft, zna-
ny szerokiemu gronu inży-
nierów również w okresie 
powojennym jako au-
tor publikacji, a przede 
wszystkim jako redak-
tor „Kalendarza Przeglą-
du Budowlanego”. Na ła-
mach miesięcznika swoje 

artykuły publikowali: Wa-
cław Paszowski, Aleksan-
der Dyżewski, Stanisław 
Skrzywan, Feliks Opp-
man, Stefan Bryła, Fran-
ciszek Rostkowski, Jan 
Zawadzki. We wstę-
pie pierwszego zeszy-
tu redaktor naczelny 
Ignacy Chabielski pisał: 

… „powołano nowe czasopismo zawodo-
we…tematem powinien być rozwój ruchu bu-
dowlanego – w pierwszym rzędzie kwestia miesz-
kaniowa”.
W roku 1939 na łamach „Przeglądu Budowla-
nego” publikowali m.in.: Wacław Żenczykowski, 
Czesław Kłoś, Roman Piotrkowski, Ludomir Su-
walski i Kazimierz Biesiekierski. Ostatni numer 
„Przeglądu Budowlanego” przed wybuchem 

II wojny światowej został wydany w sierpniu 
1939 r. Ten zeszyt redagował mgr inż. Woj-
sław Bielicki.
Po przerwie wojennej nastąpiło wznowienie 
wydawania miesięcznika. Pierwszy powojenny 
numer ukazał się już 25 listopada 1945 r. Czy-
tamy w nim: „Pragniemy we wspólnym dziele 
odbudowy Kraju wytężyć wszystkie swe siły, 
oddać realizacji tego dzieła nasze umiejętno-
ści, fachowość i doświadczenie”. Kolejne stro-
ny tego numeru to smutny bilans wojny, próba 
podsumowania wojennych zniszczeń, ale tak-
że sformułowanie zadań dla inżyniera budow-
lanego przy odbudowie kraju, nowe projekty 
norm budowlanych oraz nowatorskie pomy-
sły i rozwiązania wykorzystywane przy odbu-
dowie zburzonych mostów na Wiśle. W czasie 
okupacji zarówno „Przegląd Budowlany”, jak 
i Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców 
Budowlanych Rzeczpospolitej Polskiej ponio-
sły wielkie straty. W czasie wojny oraz w obo-
zach i łagrach zginęli: Piotr Drzewiecki, Izydor 
Luft, Józef Makowski, Gustaw Martens, Stani-
sław Pronaszko, Leszek Raczyński, Stefan Bry-
ła, Aleksander Bojemski, Marian Lalewicz i wielu 
innych. W ciężkich powojennych czasach mie-
sięcznik uczestniczył w tworzeniu się nowego 
prawodawstwa i kształtowaniu postaw i świa-
domości wśród budowniczych. Redaktorem na-
czelnym czasopisma był wówczas i przez ponad 
30 kolejnych lat znany i ceniony w kręgach bu-
downictwa Wojsław Bielicki. W skład powojen-
nego zespołu wchodzili również: Aleksander Dy-
żewski, Czesław Klarner, Henryk Martens, Józef 
Nowokuński, Radzimir Piętkowski, Adam Rosz-
kowski, Stefan Martens.
Od roku 1948 „Przegląd Budowlany” zmienił 
swój charakter wydawniczy, przybierając formę 
miesięcznika. Do tej pory był drukowany w po-
staci zeszytu lub biuletynu, a w styczniu 1948 r. 
po raz pierwszy został oprawiony w kartonową 
okładkę z logo.
W połowie 1949 r. dotychczasowy wydawca 
przekazał czasopismo na zasadzie wzajemne-
go porozumienia Polskiemu Związkowi Inży-
nierów i Techników Budownictwa. Od tej pory 

w lutym 2019 roku minęło 90 lat od ukazania się pierwszego numeru „Przeglądu budowlanego”. 
Inicjatorem i wydawcą czasopisma było Stowarzyszenie zawodowe Przemysłowców budowlanych RP.

Ignacy Chabielski

Redaktorzy naczelni 
„PRZEGLĄDU 

BUDOWLANEGO”

Izydor Luft

Wojsław Bielicki

Stefan Pyrak
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Redaktor językowy: mgr inż. Piotr Szymczak.
Rada Programowa Czasopism i Wydawnictw 
PZITB w kadencji 2016–2020: przewodniczący 
prof. dr hab. inż. Anna Halicka, wiceprzewodni-
czący prof. dr hab. inż. Jan Bień, wiceprzewodni-
czący prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, sekre-
tarz dr inż. Magdalena Dobiszewska, prof. dr hab. 
inż. Wiesław Buczkowski, dr hab. inż. Jacek Do-
mski, prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, dr inż. 
Roman Gąćkowski, prof. dr hab. inż. Barbara 
Goszczyńska, prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizda-
ła, dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof, dr hab. inż. 
Aleksander Kozłowski, dr hab. 
inż. Jolanta Prusiel, dr inż. Te-
resa Rucińska, prof. dr hab. 
inż. Adam Zybura.
Redaktorem naczelnym od 
2016 roku jest mgr inż. Gra-
żyna Furmańczyk-Ziemińska 
pracująca w „Przeglądzie Bu-
dowlanym” od 1996 roku, 
wcześniej prowadząca dział 
reklamy i marketingu.
W roku 2018 w marcu zmarł 
mgr inż. arch. Mieczysław 
Rosochacki były redaktor na-
czelny, sprawiedliwy, kole-
żeński, człowiek z cudownym 
poczuciem humoru. W lip-
cu zaś 100. urodziny obcho-
dził doc. dr inż. Jerzy Wide-
ra. Na jesieni 2018 weszła 
w życie ustawa 2.0 zwana 
Konstytucją dla Nauki, któ-
ra znacząco wpływa na dal-
szy los miesięcznika, w związku z nią 
zmniejszyła się znacznie liczba artykułów prze-
syłanych do redakcji, co stanowi duży problem 
dla ciągłości wydawania miesięcznika.
Drodzy Czytelnicy, Autorzy, Recenzenci, KR, RP, 
Współpracownicy, Koledzy i Koleżanki z PZITB, 
PIIB, Uczelnie, Firmy, Studenci i Sympatycy, dzię-
kuję bardzo za tworzenie 90-letniej historii i do-
robku „Przeglądu Budowlanego” – i proszę bądź-
cie z nami dalej przez kolejne lata.
W tym numerze rozpoczynamy przedruki arty-
kułów z numerów archiwalnych „Przeglądu Bu-
dowlanego” – jest to ogromna skarbnica wie-
dzy, po lekturze której możemy się przekonać, 
że wiele problemów jest nadal aktualnych. Bę-
dziemy drukować artykuły archiwalne przez cały 
rok jubileuszowy.

Grażyna Furmańczyk-Ziemińska

opiekę merytoryczną nad „Przeglądem Budow-
lanym” przejął PZITB.
Zgodnie z założeniami i wytyczonymi przez 
PZITB kierunkami „Przegląd Budowlany” od-
grywa ważną rolę w wypełnianiu statutowego 
obowiązku PZITB – dbałości o wysokie kwali-
fikacje zawodowe kadry technicznej budow-
nictwa, popularyzacji technik stosowanych 
w budownictwie oraz ich twórców. Pomaga 
w poszerzaniu, uzupełnianiu i uaktualnianiu 
wiedzy, przyczynia się również do wdrażania 
postępu technicznego.
W latach 1976–1982 stanowisko redaktora na-
czelnego piastował dr inż. Stefan Pyrak, odwo-
łany przez władze stanu wojennego. W poło-
wie roku 1982 funkcje redaktora naczelnego 
objął doc. dr inż. Jerzy Widera. W roku 1999 
redaktorem naczelnym został mgr inż. arch. 
Mieczysław Rosochacki. W latach 2002–2003 
tę funkcję pełniła mgr Barbara Mikulicz- 
-Traczyk. Od roku 2003 do 2015 redaktorem 
naczelnym była mgr Agnieszka Stachecka-Ro-
dziewicz. „Przegląd Budowlany” pełni rolę cza-
sopisma szerokiego środowiska budowlane-
go. W ciągu 90 lat ukazywania się „Przeglądu 
Budowlanego” utrwalił się zarówno profil cza-
sopisma, jak i jego poziom, co jest zasługą ko-
lejnych zespołów redakcyjnych, autorów oraz 
ludzi współpracujących z redakcją. Wśród nich 
jest wielu znakomitych fachowców i cenionych 
naukowców. W „Przeglądzie Budowlanym” pu-
blikowali swoje artykuły naukowcy z Polski oraz 
innych krajów, m.in. Szwecji, Francji, Bułgarii, 
Niemiec, Holandii, Norwegii, Rosji i Wielkiej 
Brytanii. Zamieszczane artykuły są recenzowa-
ne. Wydajemy numery specjalne na zamówie-
nie organizatorów konferencji naukowych i dla 
wyższych uczelni związane z ich jubileuszami. 
Od 2009 „Przegląd Budowlany” ukazuje się tak-
że w prenumeracie elektronicznej.
W skład Kolegium Redakcyjnego wchodzą obec-
nie: prof. dr hab. inż. Marian Abramowicz, dr hab. 
eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, dr inż. Robert 
Geryło, dr inż. Paweł A. Król, dr hab. inż. Roman 
Marcinkowski, mgr inż. Jan Sieczkowski, dr inż. 
Anna Szymczak-Graczyk. Recenzenci zewnętrz-
ni: prof. Dr-Ing. Piotr Noakowski, Technische Uni-
versität Dortmund, prof. dr inż. Andrzej Nowak, 
dr h.c. Auburn University, Alabama, prof. dr hab. 
inż. Bogdan Nazarewicz, Politechnika Lwow-
ska, dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, Uniwer-
sytet Zielonogórski, doc. dr inż. Wojciech Ro-
szak, Lund University, Szwecja.
Redaktor statystyczny: mgr inż. Tadeusz Cichoński. 
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