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Obrady konferencji odbyły się w uro-
kliwych salach rzeszowskiego Ratusza. 
Wiodąca jej problematyka – zagadnie-
nia związane z sieciową infrastrukturą 
miejską, gospodarką wodną i ochroną 
terenów zurbanizowanych przed powo-
dzią – wpisywała się doskonale w zainte-
resowania i dorobek naukowy Jubilata.

W spotkaniu udział wzięli liczni przed-
stawiciele Urzędu Miasta Rzeszowa 
i władz Politechniki Rzeszowskiej. Obecni 
byli też zaprzyjaźnieni reprezentanci 

wielu uczelni i  ośrodków naukowych 
z kraju i zagranicy, wiodących firm pro-
dukcyjnych, biur projektowych, przedsię-
biorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, 
włodarzy miast i, co godne pokreślenia, 
liczne grono bliskiej rodziny Profesora 
Józefa Dziopaka. Patronat honorowy nad 
tym wydarzeniem objęli: dr h.c. Tadeusz 
Ferenc, prezydent miasta Rzeszowa, prof. 
Tadeusz Markowski, rektor Politechniki 
Rzeszowskiej, prof. Cezary Madryas, 
rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. 

Aleksandr V. Kuźmin, prezydent Rosyj-
skiej Akademii Nauk Architektury i Bu-
downictwa.

Słowa uznania Jubilatowi przekazali 
osobiście: Stanisław Sienko, zastępca 
prezydenta Rzeszowa, prorektorzy Po-
litechniki Rzeszowskiej: prof. Grzegorz 
Ostasz, prof. Grzegorz Budzik i prof. Ma-
riusz Oleksy, a także prof. Piotr Koszel-
nik, dziekan Wydziału BIŚiA oraz Marek 
Kachaniak, kanclerz, i  Andrzej Sowa, 
zastępca kanclerza ds. technicznych Po-

Konferencja naukowa Infrastruktura 
Miast i jubileusz 45-lecia pracy 
naukowej prof. Józefa Dziopaka

20 października 2017 r. jubileusz 45-lecia pracy naukowej i zawodowej świętował prof. dr hab. inż. Józef Dziopak 
z Katedry Infrastruktury i Gospodarki Wodnej Politechniki Rzeszowskiej. Wyśmienitą rocznicę uczczono konferencją 
naukową Infrastruktura miast, którą zorganizowały wspólnie Politechnika Rzeszowska i Urząd Miasta Rzeszowa.
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litechniki Rzeszowskie. Wyrazy szacunku 
dla dorobku Jubilata z  innych uczelni 
i stowarzyszeń naukowych złożyli dr An-
drzej Kolonko z Politechniki Wrocławskiej, 
Natalia A. Klimova w imieniu prezydenta 
A.V. Kuźmina, prof. Wojciech Radomski, 
przewodniczący KILiW PAN w kadencji 
2007–2016 oraz Piotr Przytocki, prezy-
dent miasta Krosna.

Miłym akcentem tego wydarzenia były 
ciepłe słowa i wręczenie dyplomu uznania 
Jubilatowi przez Mariusza Karpińskiego-
-Rzepę, redaktora naczelnego, i Annę 
Karpińską-Rzepę, dyrektor marketingu 
czasopisma „Nowoczesne Budownictwo 
Inżynieryjne”, za wkład merytoryczny 
i  efektywną działalność w Radzie Na-
ukowej oraz dbanie o  jakość naukową 
prezentowanych treści w czasopiśmie.

Na ręce Jubilata uroczyste adresy skie-
rowali liczni naukowcy i specjaliści z kraju 
i zagranicy, przypominając najciekawsze 
momenty ich znajomości z  Jubilatem, 
w  tym profesorowie: Marek Gosztyła 
z PRz, Janusz Jeżowiecki i Barbara Kołw-
zan z PWr, Marek Zawilski z PŁ, Andrzej 
Kuliczkowski z PŚk i Miloslav Šlezingr z Uni-
wersytetu w Brnie. Słowa życzliwości prze-
kazali również doktorzy: Andrzej Dziubek 
z PWr, Andrzej Raganowicz z Monachium 
i Józef Trela z UTH w Sztokholmie, a także 
Grzegorz Kochanowicz z MPWiK w Suwał-
kach, Iwona Rabczak z BPBK w Rzeszowie 
oraz Edyta Zalewska wraz z Andrzejem 
Trybusiem z firmy Uponor Infra.

W imieniu współpracowników z Kate-
dry Infrastruktury i Gospodarki Wodnej 
słowa uznania i wdzięczności wygłosił 
obecny kierownik jednostki, dr hab. inż. 
Daniel Słyś, prof. PRz, który opisał syl-
wetkę Profesora Józefa Dziopaka na slaj-
dach w wyjątkowo humorystyczny sposób 

ujawniając mało znane fakty z życiorysu 
Jubilata od lat młodości, przez egzotyczne 
podróże służbowe po licznych krajach na 
różnych kontynentach, aż po najnowsze 
czasy.

Na zakończenie pierwszej części konfe-
rencji wystąpił Jubilat, który podziękował 
zebranym za liczne przybycie. Szczególne 
słowa wdzięczności skierował do Prezy-
denta Miasta Rzeszowa za objęcie konfe-
rencji patronatem honorowym i udostęp-
nienie stylowych pomieszczeń w Ratuszu. 
Podkreślił, że spotkanie to odbywa się 
w szczególnym miejscu, stolicy innowacji, 
gdzie mieści się wymarzona przez niego 
Politechnika Rzeszowska, w której stworzył 
od zera zespół kierowany obecnie przez 
prof. Daniela Słysia, swojego wychowanka 
i pierwszego doktoranta. Jubilat podzięko-
wał licznie zebranej rodzinie za okazywane 
wsparcie i wspomniał w ciepłych słowach 
o zasługach swoich Rodziców w ukształto-
waniu zasad życiowych, którzy zapewnili 
mu rodzinną atmosferę, wskazali ważne 
drogowskazy i strategiczne przesłania.

Nawiązał też do bliskiej współpracy 
z  prof. Tadeuszem Gabryszewskim, 
pierwszym opiekunem naukowym i za-
wodowym Jubilata, który odegrał wio-
dącą rolę w jego rozwoju w początkowej 
fazie kariery naukowej na Politechnice 
Krakowskiej.

Odbyła się też miła uroczystość 
wręczenia dyplomów uznania, które 
zostały przyznane przez władze Poli-
techniki Rzeszowskiej partnerom konfe-
rencji za owocną współpracę i osiągnięcia 
w kształtowaniu infrastruktury komunal-
nej. W imieniu firmy Uponor Infra dyplom 
odebrali Andrzej Trybuś i Edyta Zalewska, 
a firmę Wavin Polska reprezentowali Ro-
bert Uniejewski i Agnieszka Wrzesińska.

Dwie sesje naukowe obejmowały tema-
tykę z zakresu inżynierii lądowej i wodnej 
oraz zagadnienia z  inżynierii i ochrony 
środowiska. Wygłoszono 14 referatów 
dotyczących głównie rozwoju miasta Rze-
szowa, projektowania, eksploatacji i reno-
wacji obiektów infrastruktury komunalnej 
oraz sposobów zagospodarowania wód 
deszczowych. 

Konferencja zakończyła się uroczystą 
kolacją w sali Widokowej hotelu Rzeszów 
przy nieprzerwanym akompaniamen-
cie muzyki różnych pokoleń. Spotkanie, 
które zaszczycili nowi goście: prof. Elzbieta 
Plaza z KTH Royal Institute of Technology 
w Sztokholmie oraz doc. Martina Zele-
ňáková i dr Vlasta Ondrejka Harbuľáková 
z Uniwersytetu Technicznego w Koszy-
cach, było okazją do bliższej integracji 
i wymiany poglądów. Delegacja z Koszyc 
przekazała Jubilatowi medal Uniwersy-
tetu Technicznego w Koszycach, przyznany 
przez Dziekana Wydziału Budownictwa 
i Inżynierii za owocną współpracę przy 
realizacji wspólnych grantów badawczych 
i dydaktycznych. 

Tuż przed północą, ku zaskoczeniu Ju-
bilata i zebranych gości, wjechał okazały 
tort, a podczas jego krojenia uczestnicy 
odśpiewali Profesorowi tradycyjne sto lat.

Niepowtarzalną atmosferę wspoma-
gał udany występ skrzypaczki, a bankiet 
trwał do wczesnych godzin porannych 
dnia następnego, z wieloma jeszcze pa-
rami na parkiecie i oczywiście szanownym 
Jubilatem. 

W opiniach uczestników jubileuszo-
wego spotkania potwierdza się atmos-
fera relaksu i  szampańskiego 
nastroju, a  goście wynieśli 
sympatyczne wrażenia ze sto-
licy Podkarpacia.


