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Gdańsk, dnia 28.09.2018 r.  
 

W N I O S E K 
o uhonorowanie Medalem „Amigo Societas” (Przyjaciel Stowarzyszenia) 

PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ BUDOWNICTWA w Gdańsku 
 

Państwowe Szkoły Budownictwa to szkoła z siedemdziesięcioletnią tradycją, za którą idzie 
doświadczenie i rzetelność w kształceniu zawodowym. Jest to jednocześnie szkoła nowoczesna, 
stale rozwijająca się, którą wyróżnia bogata oferta nauki w zawodach związanych z szeroko pojętą 
branżą budowlaną, w tym kształcenie w zawodzie technik geodeta. Dzisiejsi absolwenci potocznie 
nazywanej „Budowlanki” to poszukiwani na rynku pracy fachowcy i właściciele firm związanych z 
naszym regionem. Są wśród nich także studenci i wykładowcy Politechniki Gdańskiej, gdańscy 
nauczyciele, artyści..., a ostatnio Zastępca Głównego Geodety Kraju. 

Słowem: PSB to miejsce, które przez lata kształci i kształtuje mieszkańców Gdańska i Pomorza. 

Czas, jaki upłynął od dnia powstania Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku, to już historia. 
W roku 1946 utworzono w Kielcach Hufce Budowlane „Świt”, których głównym zadaniem było 
przygotowanie młodych ludzi do wykonywania zawodów związanych z budownictwem. Ich oddział 
powstał w Gdańsku już w 1947 roku. Zmiany organizacyjne rozpoczęte w 1948 roku doprowadziły 
do wyodrębnienia się dwóch Państwowych Ośrodków Szkolenia Zawodowego. Jeden miał siedzibę 
przy ul. Rokossowskiego nr 18 (obecnie al. Grunwaldzka), drugi przy ul. Miszewskiego nr 12. W 
1950 roku połączone zostały one w jeden Zespół Kształcenia Zawodowego oznaczony numerem 
VII. Takie były początki Państwowych Szkół Budownictwa, chociaż wówczas nie używano jeszcze 
tej nazwy. Zajęcia w tym czasie odbywały się w Państwowych Ośrodkach Szkolenia Zawodowego, 
gdyż dopiero w 1954 roku oddano do użytku gmach szkoły przy al. Grunwaldzkiej 238. Nie był to 
koniec zmian organizacyjnych - w 1956 roku połączono gdańskie Technikum Budowlane z 
Technikum Budownictwa Wiejskiego w Sopocie. Od 1958 roku szkoła nosi nazwę Państwowe 
Szkoły Budownictwa. 27 marca 1980 roku PSB nadano imię profesora Mariana Osińskiego. W ten 
sposób na zawsze pozostał w świadomości i pamięci młodzieży "Budowlanki" architekt i 
nauczyciel, ważna dla Gdańska postać.  

NOTA BENE: Z uwagi na brak wykwalifikowanej kadry i duże zapotrzebowanie na geodetów, Zarząd 
Oddziału SGP i kierownictwo produkcyjnych jednostek geodezyjnych (WBGiTR, WPGGK oraz GOPM) 
czyniły starania o utworzenie na Wybrzeżu szkoły geodezyjnej. W roku 1955 zorganizowano przy 
Politechnice Gdańskiej dwuletni kurs - odpowiednik Pomaturalnego Studium Geodezyjnego. W latach 
1955-1958 kurs ten ukończyło 60 słuchaczy, którzy uzyskali tytuły technika geodety. Zaspokoiło to 
najpilniejsze potrzeby kadrowe. Równocześnie trwały starania o utworzenie w Gdańsku Technikum 
Geodezyjnego, uwieńczone powodzeniem dopiero w 1962 r. Technikum Geodezyjne otwarto we 
wrześniu 1962 roku. Mieściło się budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy u. Topolowej w 
Gdańsku i prowadziło swą działalność pod patronatem Zarządu Oddziału SGP, który zabezpieczał 
kadrę wykładowców, zabiegał o wyposażenie szkoły w odpowiedni sprzęt i materiały. Do klasy I 
Technikum przyjęto 80 dziewcząt i chłopców. Do roku 1970, w którym szkoła zakończyła swą 
działalność, jej mury opuściło 162 absolwentów z tytułem technika geodety. Zasilili oni w poważnym 
stopniu kadry jednostek geodezyjnych Wybrzeża. Bardzo duże zasługi przy organizacji Technikum 
oraz współpracy ze szkołą i nauczaniu młodzieży położył kol. Jan Żołobiński, działający z 
upoważnienia Zarządu Oddziału, ale także z wielkiego zamiłowania.  
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Po likwidacji Technikum Geodezyjnego w 1970 roku już po dwóch latach dał się odczuć brak napływu 
nowej kadry geodezyjnej. Podjęte starania w tej kwestii przyniosły pozytywne rezultaty. Od 1 września 
1973 roku uruchomiony został kierunek geodezyjny w Państwowych Szkołach Budownictwa w 
Gdańsku. Najpierw uruchomiono pomaturalne studium zawodowe geodezji, działające w latach 1973-
1978, a od roku 1979 jest prowadzony nabór do 5-letniego Technikum Geodezyjnego. Duże zasługi w 
uruchomieniu kierunku geodezyjnego w PSB. ponieśli koledzy: Zenon Bancer, Jerzy Przybylski, Jerzy 
Maciejczyk i Jan Żołobiński. Byli nauczyciele to przede wszystkim śp. Antoni Nalepa oraz Mieczysław 
Szułczyński, Jan Gładki i Artur Orzeł – członkowie seniorzy SGP, a obecnie Anna Kaim oraz Jarosław 
Dawidowicz (pasjonat i kolekcjoner „staroci” geodezyjnych, który był kustoszem wystawy „4 biurka – 
od mierniczego do geomatyka” podczas BKG’2016. 

Dzisiejsza „Budowlanka” posiada bogatą ofertę kształcenia zawodowego. Celem Państwowych 
Szkół Budownictwa jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanego pracownika, zorientowanego 
na nowoczesne budownictwo oraz nowoczesną geodezję, znajdującego zatrudnienie na 
europejskich i światowych rynkach pracy. Uczniowie, oprócz standardowej nauki, odbywają staże 
zawodowe w firmach w Polsce i za granicą. Umiejętności budowlano - geodezyjne pogłębiają w 
Hiszpanii. Dodatkowo doskonalą języki obce, a także poznają kulturę i historię kraju, w którym 
odbywają staże. Szkoła ściśle współpracuje z Politechniką Gdańską oraz firmami związanymi z 
geodezją, budownictwem, renowacją zabytków i stolarstwem.  

Pracodawcy coraz chętniej obejmują swoim patronatem zarówno klasy technikum, jak i szkoły 
branżowej. Klasy geodezyjne swoim patronatem objął Gdański Oddział Stowarzyszenia Geodetów 
Polskich. Dzięki tej rozwijającej się współpracy uczniowie klas geodezyjnych mają możliwość 
odbycia wizyt w firmach, urzędach administracji geodezyjnej, przyglądania się pracy geodetów na 
budowach. Wspólne zaangażowanie szkoły i Gdańskiego SGP owocuje organizacją różnych imprez, 
gdzie uczniowie mają okazję do poznawania nowych technologii w geodezji, na przykład w formie 
warsztatów z pomiarów satelitarnych. Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia i nagrody, 
ufundowane nie tylko przez instytucje państwowe, ale przede wszystkim przez firmy związane z 
branżą, które chcą pozyskać dla siebie jak najlepiej przygotowanych do zawodu pracowników. 
Nowością w szkole są innowacje pedagogiczne związane z rozwijaniem wiedzy i umiejętności w 
zakresie budownictwa a także profesjonalnego przygotowania do pracy geodety. Chcąc sprostać 
wymogom współczesnego rynku pracy i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży szkoła 
uczy zawodu i kształci przyszłych specjalistów. 
 
Wspomnieć należy, że SGP zorganizowało Pierwszy Ogólnopolski Konkurs o tytuł „Przodującego ucznia 
w nauce zawodu z dziedziny geodezji i kartografii" w Zespole Szkół Geodezyjno - Drogowych w Lublinie 
w dniach 23 - 25 kwietnia 1979 r. Kolejne Konkursy Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej odbywają się 
co roku m.in. w Gdańsku na terenie PSB, w tym eliminacje centralne: 
 IV Konkursu w dniach 24 - 26 kwietnia 1982 r. - uczestniczyło 13 szkół;  

[nota bene był to był bardzo trudny czas. Od grudnia 1981 roku w kraju trwał stan wojenny. Na 

organizację każdej imprezy trzeba było uzyskać zgodę władz. Zgodę taką Zarząd Główny uzyskał. 

Należało teraz pokonać liczne lokalne trudności organizacyjne związane z zakwaterowaniem 

uczestników, zabezpieczenie żywności (produkty żywnościowe były reglamentowane), itp. Z trudem 

wszystkie przeszkody zostały pokonane. Konkurs odbył się w kwietniu 1982 roku na terenie 

Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku. Udział w nim wzięło około 50 uczestników i 10 

członków jury. Dzięki zaangażowaniu znacznej liczby kolegów z zarządu oddziału oraz komitetu 

organizacyjnego takich jak kol: A. Nalepa, M. Żak, A. Orzeł, dyrektora PSB mgr Z. Klamana, 

dyrektora WBGiGG Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku mgr inż. Józefa Gieronia ciągłość 

corocznych konkursów nie została przerwana pomimo trudnej sytuacji gospodarczej i politycznej w 

kraju.] 

 XXI Konkursu w dniach 15-17 kwietnia 1999 r. - uczestniczyło 18 szkół;  
 XXII Konkursu w dniach 6 - 8  kwietnia 2000 r. - uczestniczyło 19 szkół.  
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18 maja 2018 roku obchodzono 70-lecie istnienia Państwowych Szkół 
Budownictwa w Gdańsku bowiem jak wspomniano wcześniej historia 
szkoły sięga 1948 roku. Od tego czasu kolejne pokolenia uczniów i 
nauczycieli, jako sukcesorzy tradycji, dopisują karty historii i budują 
wizerunek szkoły, na który składają się: mądrość, pracowitość, 
otwartość na świat i potrzeby innych. Byli uczniowie (w tym absolwenci 
Technikum Geodezyjnego), grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście 

spotkali się najpierw na mszy św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, a następnie w na uroczystej 
gali w szkole. Dla dawnych uczniów obchody Jubileuszu szkoły były okazją do odnowienia 
znajomości i powspominania dawnych czasów. Było to również spotkanie dla tych, którym na sercu 
leży współczesny kształt szkolnictwa zawodowego. Nie zabrakło grona geodetów – sympatyków 
PSB: ze Stowarzyszenia Geodetów Polskich, urzędów i firm. Firma OPEGIEKA z Elbląga 
uatrakcyjniła Jubileusz dzięki zaprezentowaniu drona służącego w pracy do zadań pomiarowych. 
Podczas Jubileuszu dron został wzniesiony i wykonano z niego pamiątkowe zdjęcia uczestnikom 
imprezy. Gdańska OPGK sp. z o.o. współsponsorowała Jubileuszowe wydawnictwa. 
 
Gdańskie SGP współpracuje z kadrą PSB od wielu lat. Aktualnie z Panią Dyrektor Renatą WYPASEK 
współpraca układa się wzorowo. To dzięki jej inicjatywie zawarto POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 
w dniu 2 czerwca 2016 roku w Gdańsku (podczas Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego) pomiędzy: 
Państwowymi Szkołami Budownictwa, a Stowarzyszeniem Geodetów Polskich - oddział w Gdańsku. 
Godne podkreślenia jest profesjonalne przygotowanie przez Panią Dyrektor tekstu porozumienia 
dotyczącego patronatu Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku nad kształceniem w zawodzie technik 
geodeta. Dzięki staraniom m.in. pani dyrektor PSB (we współpracy z Geodetą m. Gdańska 
Bogumiłem Koczotem - członkiem SGP) w dniu 28 czerwca 2018 roku Rada Miasta Gdańska nadała 
w Gdańsku-Jasieniu ulicy nazwę prof. Mariana Osińskiego – patrona Państwowych Szkół 
Budownictwa. 
 
Członkowie gdańskiego Zarządu Oddziału SGP uwzględniając powyższe rekomendują 
kandydaturę PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ BUDOWNICTWA w Gdańsku kształcącej m.in. w 
zawodzie TECHNIK GEODETA do uhonorowania Medalem „Amigo Societas” 
(Przyjaciel Stowarzyszenia) jako wyraz szczególnego uznania jak również 
podziękowania za współpracę z środowiskiem geodetów Pomorza Gdańskiego, ze 
Stowarzyszenia Geodetów Polskich. 
 
 
 

      Prezes Oddziału SGP  
/ Ryszard RUS / 
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