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Katedra Budownictwa �elbetowego Politechniki Łódzkiej została utworzona           
1 pa�dziernika 1956 r. jako pierwsza z katedr Wydziału Budownictwa L�dowego 
powołanego decyzj� ministerialn� z 11 maja 1956 r. Organizatorem i pierwszym 
kierownikiem Katedry był profesor Władysław Kuczy�ski (1915-2003), zarazem 
zało�yciel i pierwszy dziekan Wydziału, który w 1962 roku postanowił odmłodzi� 
kadr� Katedry i zaproponował prac� trojgu �wie�o upieczonym absolwentom 
pierwszego rocznika: Marii Kami�skiej, Artemowi Czkwianiancowi oraz Stefanowi 
Goszczy�skiemu. Trzeba przyzna�, �e miał w tym przypadku dobr� r�k�; po latach 
cała trójka została profesorami tytularnymi, a pierwsza dwójka całe swoje �ycie 
zawodowe zwi�zała wła�nie z Katedr�. 

Mo�na nawet powiedzie�, �e dzi�ki profesorowi Artemowi Czkwianiancowi 
historia zatoczyła koło, gdy w 1996 roku podejmował si� trudnej funkcji 
kierownika Katedry, która po jej reaktywowaniu w lutym 1990 roku (po 20 latach 
funkcjonowania w ramach Instytutu In�ynierii Budowlanej jako Zespół Konstrukcji 
Betonowych) rozpocz�ła niejako drugie �ycie jako Katedra Budownictwa 
Betonowego. I wła�nie aktualnemu szefowi, który ju� zdołał pobi� – ustanowiony 
przez Profesora Władysława Kuczy�skiego – rekord czasowy w kierowaniu nasz� 
Katedr�, chciałbym po�wi�ci� słów kilka pod pretekstem zbli�aj�cego si� jubileuszu 
siedemdziesi�tej rocznicy Jego urodzin.  

Z jednej strony mo�na powiedzie�, �e naturalnym przeznaczeniem wnuka 
Zofii Majerskiej z domu Thulie – krewnej Maksymiliana Thulie, profesora 
Politechniki Lwowskiej i nestora polskich �elbetników – było kierowanie jedn�            
z czołowych polskich katedr paraj�cych si� t� problematyk�. Z drugiej jednak 
strony mogło do tego nie doj�� z powodu braków w wiedzy ideologicznej 17-letniego 
Artema Czkwianianca, których podczas egzaminów wst�pnych na nowo 
utworzony Wydział Budownictwa L�dowego Politechniki Łódzkiej uzyskał 
bardzo dobre oceny z matematyki i fizyki, ale za to oblał egzamin z „Nauki o Polsce                        
i �wiecie współczesnym”. Miał jednak szcz��cie, bo po niedawnych wydarzeniach 
pozna�skich z czerwca 1956 roku dawały si� ju� wyczuwa� pewne symptomy 
zbli�aj�cego si� Pa�dziernika, w rezultacie czego został studentem Politechniki. 

Chocia� kto wie czy przysłowiowym j�zyczkiem u wagi nie była data 
urodzin Szanownego Jubilata (7 listopada 1939 r.), który przez długie lata PRL-u 
mógł j� �wi�towa� przy akompaniamencie rozlicznych akademii organizowanych 
ku czci Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Pa�dziernikowej. 

Warunek konieczny przyszłych sukcesów został zatem spełniony i pocz�wszy 
od roku akademickiego 1956/57 wnuk Artema Czkwianianca (który pod koniec  
XIX wieku przyw�drował za chlebem z dalekiej Armenii do polskiej ziemi 
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obiecanej) zacz�ł si� oddawa� rozkoszom �ycia studenckiego. Jak sam to po półwieczu 
okre�lił: „Nie przykładałem si� zbytnio do nauki, traktowałem j� raczej relaksowo”. 

Ju� na pocz�tku pracy zawodowej młody asystent profesora Władysława 
Kuczy�skiego zostaje rzucony na gł�bok� wod�, czyli budow� kopalni miedzi                          
w Lubinie i Polkowicach, gdzie z ramienia Katedry pełnił nadzór nad realizacj� 
betonowej obudowy szybów kopalnianych, zlokalizowanych w miejscach o wyj�tkowo 
trudnych warunkach geologicznych. W ramach działalno�ci naukowej pocz�tkowo 
zajmował si� zagadnieniami zwi�zanymi z technologi� betonu, m.in. przeprowadził 
unikatowe badania wodoprzepuszczalno�ci betonów poddanych ci�nieniu wody               
o znacznych warto�ciach (w granicach od 30 do 50 atmosfer). 

Jednak obroniona w 1970 r. praca doktorska dotyczyła problematyki stricte 
konstrukcyjnej zwi�zanej z zagadnieniem �cinania w �elbecie, czyli sztandarow� 
tematyk� promotora pracy – profesora Tadeusza Godyckiego-	wirko, który został 
kierownikiem Katedry w 1968 roku po dramatycznym odej�ciu z uczelni profesora 
Władysława Kuczy�skiego w czerwcu tego� roku. 

Pocz�wszy od 1978 r. dr in�. Artem Czkwianianc kieruje zespołem 
prowadz�cym obszerne badania zwi�zane z technologi� betonów piaskowych, ich 
własno�ciami oraz praktycznym zastosowaniem w budownictwie. Prace te w 1986 r. 
zostały uwie�czone nagrod� III stopnia Ministra Budownictwa, Gospodarki 
Przestrzennej i Komunalnej. 

W działalno�ci naukowej Jubilata nastaje teraz era współpracy z dr in�. Mari� 
Kami�sk�, przede wszystkim w obszarze poszukiwania nieliniowej metody przy-                                 
datnej do analizy �elbetowych elementów pr�towych. Owocuje ona seri� publikacji                                         
w powa�nych periodykach naukowych równolegle z referatami wygłaszanymi na 
konferencjach naukowych, a w 1993 roku zostaje uwie�czona wspóln� rozpraw� 
habilitacyjn� opublikowan� w serii „Studia z zakresu in�ynierii” wydawanej przez 
Komitet In�ynierii L�dowej i Wodnej oraz Instytut Podstawowych Problemów 
Techniki Polskiej Akademii Nauk. W pracy tej rozwa�ania teoretyczne zostały 
zweryfikowane badaniami do�wiadczalnymi zaczerpni�tymi z literatury technicznej 
oraz badaniami własnymi autorów. 

Jubilat sam zreszt� przyznał, �e chocia� Jego zainteresowania naukowe 
charakteryzowały si� znacznym zró�nicowaniem tematycznym, to zawsze ł�czyła 
je jedna cecha – były �ci�le powi�zane z badaniami eksperymentalnymi, które s� 
niezb�dne do prawidłowego opisu zarówno betonu jako materiału konstrukcyjnego, 
jak i samych konstrukcji betonowych, �elbetowych i spr��onych. 

Uzyskanie drugiego stopnia naukowego usun�ło formaln� przeszkod� na 
drodze do oficjalnego obj�cia przez dr. hab. in�. Aretma Czkwianianca funkcji 
kierownika Katedry Budownictwa Betonowego PŁ. Stało si� to 1 pa�dziernika 
1996 r. i prawie zbiegło si� w czasie z uzyskaniem stanowiska profesora nadzwy-                                 
czajnego Politechniki Łódzkiej, co nast�piło 3 miesi�ce pó�niej. A jest to niemała 
jednostka, bowiem zatrudnionych w niej jest w sumie 35 osób, w tym 22 
etatowych nauczycieli akademickich, w gronie których znajduje si� 2 profesorów 
tytularnych oraz 3 profesorów uczelnianych. 
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Najwi�kszym jednak wyzwaniem dla nowego kierownika było rozwi�zanie 
nabrzmiałego ju� problemu utrzymania byłego Centralnego Laboratorium Wydziału, 
które od 1990 roku zostało przypisane do Katedry Budownictwa Betonowego wraz 
z dobrodziejstwem inwentarza, a wi�c przede wszystkim z był� hal� techno-                           
logiczn� Wydziału Budownictwa L�dowego PŁ (oddan� do u�ytku w 1972 r.)                                  
o powierzchni u�ytkowej 1275 m2 i kubaturze 8423 m3. 

Na pocz�tku nast�piła zmiana nazwy na Laboratorium Badawcze Materiałów                          
i Konstrukcji Budowlanych, a pó�niej rok po roku zacz�ły pojawia� si� kolejne 
owoce systematycznej pracy  Jubilata: doposa�enie aparaturowe, doskonalenie 
technik badawczych, szkolenie pracowników technicznych. Zwie�czeniem wielo-                                
letniego wysiłku było uzyskanie w 2004 r. statusu Laboratorium Akredytowanego                                    
w Polskim Centrum Akredytacji potwierdzone Certyfikatem PCA nr AB 536. 
Obecnie przy pomocy pracowników technicznych prowadzone s� normowe 
badania materiałów, takich jak: cement, kruszywo, stal zbrojeniowa, cegły, pustaki, 
płyty chodnikowe, kostka brukowa oraz elementów wykonanych z betonu, takich 
jak: kr�gi, rury itp. 

Przede wszystkim jednak w laboratorium realizowane s� badania eksperymen-                                   
talne, w tym wiele grantów badawczych po�wi�conych m.in. zagadnieniom: 

− redystrybucji sił wewn�trznych w statycznie niewyznaczalnych �elbetowych 
elementach pr�towych, 

− odkształcalno�ci w�złów monolitycznych ram �elbetowych,  
− technologii i własno�ci betonów nowej generacji (betony wysokowarto�ciowe, 

samozag�szczalne, ze zbrojeniem rozproszonym), 
− zastosowania włókien w�glowych (CFRP) do wzmacniania elementów 
�elbetowych, 

− przebicia w monolitycznych zł�czach płytowo-słupowych. 
Profesor Artem Czkwianianc był kierownikiem trzech grantów badawczych,                            

a w czwartym głównym wykonawc�. 
Zamiłowanie do bada� eksperymentalnych poł�czone z gruntown� znajo-                                     

mo�ci� tajników technologii betonu zaowocowało praktycznymi rozwi�zaniami 
zło�onych problemów zwi�zanych z realizacj� skomplikowanych konstrukcji,                                     
w tym przede wszystkim masywnych fundamentów �elbetowych. I tak pod nauko-                       
wym kierownictwem Jubilata zostały wykonane: 

• wszystkie konstrukcje masywne na budowie Elektrowni P�tnów II, w tym 
fundament kotłowni o wymiarach 49,0 × 49,0 × 3,5 m i kubaturze około                                   
7,5 tys. m3, betonowany bez przerwy przez 3 doby, 

• fundamenty 
wi�tyni 
wi�tej Opatrzno�ci Bo�ej w Wilanowie, 
• fundamenty nowych turbozespołów w Elektrowni Turów, 
• zbiorniki w Oczyszczalni 
cieków w Katowicach, w tym reaktor biologiczny 

o wymiarach w rzucie poziomym około 120 × 120 m (wykonany bez dylatacji), 
• fundament budynku głównego na budowie nowego bloku energetycznego                                      

o mocy 858 MW w Elektrowni Bełchatów o wymiarach w rzucie 83,5 × 98,8 m 
i wysoko�ci od 2,5 do 4,5 m. 
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Zwraca uwag� zwłaszcza ta ostatnia realizacja (z maja 2007 r.) najwi�kszego                                  
w Polsce masywu fundamentowego, betonowanego w sposób ci�gły przez 5 i pół 
dnia (o obj�to�ci wbudowanego betonu 27,5 tys. m3). Kontrola jako�ci betonu oraz 
monitoring temperatury w masywie betonowym przeprowadzone zostały siłami 
Laboratorium Badawczego Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Katedry 
Budownictwa Betonowego PŁ. 

Dorobek naukowy Jubilata znalazł odzwierciedlenie w licznych publikacjach,                           
z których najpowa�niejsze to 7 monografii oraz 3 rozdziały w monografiach,                                       
a ponadto 34 artykuły w czasopismach recenzowanych (głównie w „In�ynierii                                   
i Budownictwie”) i 50 referatów opublikowanych w materiałach konferencyjnych,                            
z których wi�kszo�� została wygłoszona podczas konferencji krynickich. W rezultacie, 
w 1984 r. podczas XXX Konferencji Naukowej KILiW PAN oraz KN PZITB                        
dr in�. Artem Czkwianianc został uznany zasłu�onym autorem konferencji 
krynickich, a w 4 lata pó�niej został wpisany do ksi�gi honorowej miesi�cznika 
naukowo-technicznego „In�ynieria i Budownictwo” jako zasłu�ony autor tego 
czasopisma. 

Szanowny Jubilat jest równie� do�wiadczonym i cenionym dydaktykiem, 
który przez 47 lat z powodzeniem przeszedł przez wszystkie stopnie nauczy-                       
cielskiego wtajemniczenia na poziomie akademickim. W ramach przedmiotów 
konstrukcje betonowe oraz konstrukcje spr��one prowadził wykłady, seminaria 
dyplomowe, prace przej�ciowe, �wiczenia: audytoryjne, projektowe i laboratoryjne,            
a tak�e zaj�cia fakultatywne na studiach podyplomowych oraz doktoranckich. 
Razem z prof. Tadeuszem Godyckim-	wirko w 1984 roku napisał skrypt 
„Konstrukcje spr��one”. Jest tak�e promotorem ponad 130 dyplomowych prac 
magisterskich, spo�ród których dwie zostały nagrodzone w dorocznym konkursie 
ministerialnym, a jedna uzyskała pierwsz� nagrod� w konkursie organizowanym 
przez Oddział Łódzki PZITB oraz Łódzk� Okr�gow� Izb� In�ynierów Budownictwa. 

W 2003 r. został powołany na eksperta Pa�stwowej Komisji Akredytacyjnej                      
i odt�d brał udział w pracach Zespołów Oceniaj�cych kierunek kształcenia 
„Budownictwo” na Politechnikach: Krakowskiej, Szczeci�skiej, Warszawskiej                       
i Cz�stochowskiej oraz Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy i Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego AR w Warszawie. 

Wypromował tak�e dwóch doktorów nauk technicznych. Dysertacja doktorska 
Przemysława Bodzaka została wyró�niona w konkursie Ministra Infrastruktury,                                 
a praca Marka Sitnickiego otrzymała wyró�nienie Rady Wydziału Budownictwa, 
Architektury i In�ynierii 
rodowiska PŁ. 

Jubilat nie ograniczał si� tylko do pracy na uczelni. W latach 80. odbył roczny 
sta� na budowie, co w poł�czeniu z ponadtrzyletni� prac� w Biurze Projektowo-
Badawczym Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt – Łód�” umo�liwiło              
Mu uzyskanie w 1989 roku decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do 
pełnienia samodzielnej funkcji technicznej projektanta w specjalno�ci konstrukcyjno- 
budowlanej. Jest autorem lub współautorem ponad 150 opinii technicznych oraz 
ekspertyz z zakresu budownictwa ogólnego, konstrukcji �elbetowych i spr��onych,                               
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a tak�e współtwórc� dwóch patentów. Był tak�e konsultantem i weryfikatorem 
wielu projektów konstrukcyjnych, w tym projektu Filharmonii Łódzkiej, który 
został wyró�niony w dorocznym konkursie ministerialnym. 

W marcu 2003 r. został wpisany na list� członków Łódzkiej Okr�gowej Izby 
In�ynierów Budownictwa, co umo�liwia Mu kontynuowanie wykonywania samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie, głównie w zakresie rzeczoznawstwa 
budowlanego. W ci�gu kilku lat funkcjonowania samorz�du zawodowego dał si� 
pozna� jako do�wiadczony i ceniony wykładowca na kursach i szkoleniach 
organizowanych przez Łódzk� Izb�. W latach 2004-2005 był kierownikiem oraz 
głównym wykładowc� cyklu szkole� zorganizowanych dla członków ŁOIIB pod 
hasłem „Spotkania czwartkowe na Politechnice”. 

Jako kierownik Katedry Budownictwa Betonowego PŁ nie tylko z powodzeniem 
rozwin�ł jej działalno��, lecz tak�e był inicjatorem rozpocz�tej w 1991 r. działalno�ci 
wydawniczej. Opublikowana pod patronatem Sekcji Konstrukcji Betonowych 
Komitetu In�ynierii L�dowej i Wodnej PAN seria wydawnicza pod tytułem 
„Badania do�wiadczalne elementów i konstrukcji betonowych” obejmuje sprawozdania 
z bada� eksperymentalnych realizowanych w Laboratorium Badawczym Materiałów                         
i Konstrukcji Budowlanych. Dotychczas ukazało si� 16 zeszytów, w których 
zamieszczono sprawozdania z bada�: monolitycznych w�złów ram portalowych, 
tarcz, ustrojów ramowych, konstrukcji płytowo-słupowych, słupów, elementów 
pr�towych z betonów wysokowarto�ciowych, elementów �elbetowych poddanych 
skr�caniu, belek wzmacnianych ta�mami CFRP, skurczu i pełzania betonów 
samozag�szczalnych. Jest to unikatowe w skali kraju wydawnictwo nawi�zuj�ce do 
niemieckiej serii zeszytów Deutscher Ausschuss für Stahlbeton. Za realizacj� tego 
pomysłu zespół autorski Katedry otrzymał w 1995 r. wyró�nienie specjalne 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

Z zakresu działalno�ci organizacyjnej Jubilata nale�y wymieni� pełnienie                        
w latach 1980-1986 funkcji Dyrektora do spraw Nauki w Instytucie In�ynierii 
Budowlanej Politechniki Łódzkiej oraz wykonywanie trudnych zada� sekretarza 
naukowego XXXVII i XXXVIII Konferencji Naukowej „Krynica – 1991” i „Krynica 
– 1992”, a tak�e przewodniczenie Komitetowi Organizacyjnemu II Mi�dzy-                              
narodowej Konferencji Naukowej „Modele obliczeniowe i nowe koncepcje                                        
w mechanice konstrukcji z betonu”, która odbyła si� w Łodzi w 1996 roku               
pod patronatem Sekcji Konstrukcji Betonowych Komitetu In�ynierii L�dowej 
i Wodnej PAN. 

Od 1963 r. członek PZITB; pełnił funkcje najpierw sekretarza, a potem 
przewodnicz�cego Koła Zakładowego przy Politechnice Łódzkiej a tak�e 
przewodnicz�cego Komisji Nauki Oddziału Łódzkiego PZITB. W 1996 r. wraz                                
z prof. Mari� Kami�sk� otrzymał presti�ow� nagrod� PZITB im. Wacława 
�enczykowskiego za osi�gni�cia naukowe w dziedzinie budownictwa. 

Wreszcie 24 pa�dziernika 2006 r. nadeszła chwila, o której marz� wszyscy 
naukowcy. W tym dniu w Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie Prezydent RP 
wr�czył nominacje profesorskie 60 osobom, w tym dr. hab. in�. Artemowi 
Czkwianiancowi z Politechniki Łódzkiej. 
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Szanowny Jubilat zatem ju� przed trzema laty mógłby spocz�� na laurach                           
i przyst�pi� do odcinania kuponów od zgromadzonego dorobku. Nic takiego 
jednak nie nast�piło, bo nast�pi� nie mogło. Po pierwsze, takie kalkulowanie jest 
obce Profesorowi. A po wtóre, nawet gdyby bardzo chciał, to nie ma szans na zbyt 
długi odpoczynek. Bo do drzwi skromnego gabinetu pukaj� ju� kolejni doktoranci 
(których ju� uzbierało si� w sumie czterech), bo zbli�a si� termin zako�czenia 
kolejnego grantu, bo znów nie wystarczyło pieni�dzy na pobory dla nauczycieli, bo 
trzeba napisa� kolejn� recenzj� doktoratu lub habilitacji, bo nie ma kto wykona� 
terminowej, trudnej ekspertyzy, bo trzeba rozdzieli� zaj�cia dydaktyczne w sytuacji 
malej�cej (z reformy na reform�) liczby godzin przypadaj�cych na Katedr� 
Budownictwa Betonowego, bo...  

Nie na miejscu zatem byłaby próba podsumowywania kariery w trakcie jej 
trwania. Zamiast tego pozwol� sobie na gar�� osobistych refleksji. Uwa�am 
mianowicie, �e nasz Profesor stanowi niezwykły przykład wysublimowanej 
zło�ono�ci natury ludzkiej. 

 
Mały wzrostem, lecz wielki duchem. 
Tyle dokonał, a wszyscy Go lubi�. 

 
Z pozoru leniwy, nigdy si� niespiesz�cy, cz�sto nawet sprawiaj�cy wra�enie 

gorliwego wyznawcy dewizy „co masz zrobi� dzisiaj – zrób jutro” – osi�gn�ł 
bardzo du�o, znacznie wi�cej ni� wielu pracoholików. 

A przecie� wcale nie nale�ał do ulubie�ców losu, który nieraz mocno Go 
do�wiadczał. W 1996 roku prze�ył gł�bok� tragedi� utraty ukochanej �ony Jolanty 
(z domu Funkiewicz), kole�anki ze studiów po�lubionej 32 lata wcze�niej. 

Cichy, skromny, �yczliwy dla wszystkich, potrafił skuteczniej ni� niejeden 
dyplomowany mened�er wyprowadzi� z kryzysu byłe Centralne Laboratorium,                              
z utrzymaniem którego miał problemy onegdaj du�y Instytut In�ynierii Budowlanej PŁ. 

Pomimo siedmiu krzy�yków na karku utrzymuje dobr� form� fizyczn�, od lat 
systematycznie grywa w tenisa. Ch�tnie wyje�d�a w góry, zim� szusuj�c na 
nartach, a latem przemierzaj�c szlaki turystyczne z nadziej�, �e wnuczek Filip 
(rocznik 2002) pójdzie w Jego �lady. 

Drogi Profesorze, cieszymy si� razem z Tob� z udanego prze�ycia pierwszych 
siedemdziesi�ciu lat, �ycz�c Ci jak najwi�kszej liczby dalszych lat w jak 
najlepszym zdrowiu, czyli 

 
    a d  m u l t o s  a n n o s !  

 
Dr in�. Andrzej B. Nowakowski 
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