
Sprawozdanie z działalności Kola Seniorów 0/Gliwice 

Za okres od 1993r do 2018r. 
 
 

W tym roku mija 25 rocznica powstania Koła Seniorów przy Oddziale PZITB w 

Gliwicach z inicjatywy: 

1. mgr inż. Romana Hofmana 

2. mgr inż. Michała Wisłockiego - przewodniczącego seniorów we Wrocławiu 

3. dr inż. Rudolfa Mokrosza - przewodniczącego oddziału PZITB w Gliwicach. 

 

Na polecenie Zarządu Oddziału w Gliwicach zebranie organizacyjne odbyło się 1 

września 1993r na którym wybrano Zarząd Koła Seniorów w składzie: 

- kolega Roman Hofman — przewodniczący 

- kolega Henryk Skobyłka — zastępca przewodniczącego 

- kolega Wacław Szkudlarski - sekretarz 
 

Po każdym zebraniu powiększała się liczba sympatyków, aż osiągnęła 32 członków, a 

później ich ilość zmniejszyła się do 8 członków. Od dwóch lat do chwili obecnej stan 

liczebny Koła powiększył się do 20 członków. 

 

Działalność Koła Seniorów była i jest oparta o „Ramowy program pracy", zaakceptowany 

przez Zarząd O/Gliwice i zatwierdzony na zebraniach Koła Seniorów. 
 

Celem działalności Koła było i jest: 

1. zrzeszenie seniorów, byłych członków PZITB oraz utrzymanie z nimi kontaktów 

koleżeńskich 

2. zwalczanie bezczynności wśród seniorów przez wzmożenie aktywności życiowej 

3. przekazywanie zdobytej wiedzy i doświadczeń zawodowych poprzez spotkania z 

członkami Koła Młodych O/Gliwice 

4. pomoc koleżeńska 
 

Zebrania Koła Seniorów odbywały się raz w miesiącu i miały charakter towarzyski, 

urozmaicony odczytami, prelekcjami, filmami i slajdami. Co roku były też spotkania 

noworoczne i opłatkowe. Odczyty, prelekcje, filmy i slajdy przedstawiały osiągnięcia 

techniczne, sportowe, kulturalne, historyczne i zdrowotne. 
 

Członkowie Koła Seniorów uczestniczyli: 

 w seminariach organizowanych przez Śląską. Okręgową Izbę Inżynierów 

 w konferencjach Krajowej Narady Seniorów, organizowanej przez Główną 

Komisję Seniorów PZITB 

 sesji seniorów organizowanej przez 0/Wrocław, pt. „Człowiek – przyroda - 

budownictwo" 
 
Członkowie Koła Seniorów uczestniczyli w opracowaniach: 

 ekspertyz i opinii budowlanych ocenianiu prac dyplomowych zgłoszonych do 

corocznej nagrody im. Prof. Brzozowskiego 

 pomagali również, w organizowaniu konferencji „Warsztat pracy projektanta 

konstrukcji budowlanych" - Beskid – Szczyrk 



 

Członkowie Kola Seniorów brali udział w wycieczkach organizowanych przez 

Politechnikę Śląską: 

 na szlakach turystycznych jednodniowych, niedzielnych w Beskidach, Tatrach, 

Pieninach i Karkonoszach 

 na szlakach turystycznych wielodniowych w Bieszczadach, Górach 

Świętokrzyskich, Karkonoszach, Pieninach i Górach Czesko — Słowackic 

 w sezonie zimowym, w pieszych wycieczkach górskich i zjazdach na nartach. 

 

Koło Seniorów organizowało również wycieczki krajoznawcze: 

 piesza wycieczka Tarnowskie Góry, Sztolnia Czarnego Pstrąga, połączona ze 

spływem na łodziach 

 piesza wycieczka na trasie Taciszów - Pławniowice, gdzie zapoznano się z 

robotami remontowymi w Pałacu Balestroma 

 piesza turystyka po lasach w okolicy Gliwic, połączona ze zbieraniem jagód i 

grzybów 

 zwiedzanie muzeów i radiostacji gliwickiej 

 wycieczka do palmiarni, gdzie zapoznano sic nie tylko z cudowna roślinnością, ale 

również spojrzano ,,okiem inżyniera" na konstrukcję palmiarni. 

 

W ramach pomocy koleżeńskiej odwiedzano kolegów samotnych i zgodnie z 

regulaminem PZITB, wypłacano zapomogi dla członków będących w trudnej sytuacji 

materialnej lub zdrowotnej. 

 

Służono poradami w rozwiązaniach technicznych, przy schronisku Brata Alberta w 

Bojkowie, kierując sic maksymą „Na darmo żyje ten, kto nikomu nie pomaga". 

 

Występowali do Zarządu O/Gliwice o nadanie godności „Zasłużony senior PZITB" i 

innych odznaczeń technicznych. 
 

W obecnej kadencji Zarząd Koła Seniorów działa w składzie: 

- kolega Wacław Szkudlarski - przewodniczący 

- kolega Henryk Nowak - zastępca przewodniczącego. 
 
 

Opracował przewodniczący Kola Seniorów — W. Szkudlarski 

Gliwice, kwiecień 2018r 
 


