WSPOMNIENIE

ŻEGNAMY DR. INŻ. MARKA SZCZĘSNEGO
Drodzy Czytelnicy, Szanowni Państwo.
26 listopada br. dotarła do nas niespodziewana i smutna wiadomość, że doktor
inżynier Marek Szczęsny zakończył swoje pracowite, pełne zaangażowania życie.
Odejście tak cenionego fachowca i życzliwego człowieka jest dla nas wszystkich
niepowetowaną stratą.
Z wielkim żalem i smutkiem dołączamy do grudniowego numeru AKTUALNOŚCI
wspomnienie o Panu Prezydencie Marku Szczęsnym.
Żonie, rodzinie, wszystkim, których zasmuciła ta niespodziewana śmierć
składamy nasze najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

Fot. Teka oraz archiwum WIB i ZSB.

Redakcja AKTUALNOŚCI WIB
Rada, zarząd i członkowie Izby

WSPOMNIENIE

O MARKU SZCZĘSNYM
MÓWIĄ OSOBY Z NIM WSPÓŁPRACUJĄCE
Przez ponad 20 lat blisko współpracowałem z Markiem. Posiadał
dużą wiedzę i był bardzo rzeczowy. Zawsze dążył do polubownego
rozwiązywania spraw. Był w naszym środowisku niezwykle
ceniony i bardzo lubiany. Na zawsze w mojej pamięci pozostanie
Jego uśmiechnięta i życzliwa ludziom twarz.
Ryszard Szulc,
prezes zarządu firmy ATANER

Na MTP, 2000 r.
Bardzo mądry, uczciwy, wspaniały człowiek, z którym się przyjaźniliśmy,
a wiele Jego cennych uwag było bardzo przydatnych w życiu.
Henryk Judkowiak,
prezes Wielkopolskiego Klubu Kapitału

Spotkanie z wicepremierem Markiem Polem
„Infrastruktura – klucz do rozwoju”, 18.03.2002 r.

Wigilia 2000 r.

Dziesięciolecie Izby, 2002 r.
Jego śmierć wywołała poczucie głębokiej straty, straty gdy odchodzi przyjaciel.
Dr inż. Andrzej Boruszak,
wiceprezes zarządu firmy METALPLAST CONSULTING

Marek Szczęsny jako prezes zarządu firmy STOLBUD we Włoszczowie, 2005 r.

XIII walne zgromadzenie Izby
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Spotkanie z przedstawicielami WOIIB w sprawie współpracy
między izbami, 2006 r.

Z przykrością i żalem żegnamy Pana Marka Szczęsnego,
współzałożyciela Wielkopolskiej Izby Budownictwa, jej wieloletniego
Prezydenta.
Pan Marek Szczęsny był człowiekiem o wielkiej charyzmie, który
wspierał i rozwijał ideę samorządu gospodarczego.(…)
Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielił się z następnymi pokoleniami
przedsiębiorców. (…) Orędownik działań na rzecz etyki zawodowej
i rzetelności w obrocie gospodarczym. (…) Dziękujemy za wszelkie
inicjatywy i wysiłek na rzecz promocji i rozwoju samorządu
gospodarczego. Jesteśmy dumni z naszej wieloletniej współpracy.
Wojciech Kruk,
prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Pan dr inż. Marek Szczęsny, założyciel
Wielkopolskiej Izby Budownictwa i jej
wieloletni Prezydent był człowiekiem
oddanym samorządowi budowlańców,
tworzył go i cierpliwie pracował nad jego
rozwojem. (…) Odszedł człowiek bardzo
zasłużony, kreatywny, łączący środowisko
branży budowlanej. Będzie nam Go
brakowało…
Mec. Leszek Binkowski,
prezes Gospodarczego Sądu Arbitrażowego

Konferencja arbitrażowa, 2007 r.

Dzień Budowlanych 2012

Dzień Budowlanych 2014

Pięćdziesięciolecie Zespołu Szkół Budowlanych

Doktora Marka Szczęsnego poznałem jako szefa Wielkopolskiej Izby Budownictwa niezwyczajnie
łączącego różne barwy jej członków w ważną i skutecznie działającą strukturę organizacji
społecznej i gospodarczej. Po okresie kilku lat współpracy doszedł pogłębiony zespół relacji osobistych,
w których serdeczność i pamięć dowodziły Jego wrażliwości oraz zaangażowania w każdy aspekt
życia osób z szerokiego otoczenia WIB. Odszedł człowiek niepospolity, różnorodnie i bardzo
otwarcie traktujący życie zawodowe, społeczne i osobiste.
Jakiego Marka Szczęsnego będzie brakowało? Najbardziej Tego, który mógł jeszcze tak wiele zrobić
i Tego, który Swoją energią mógłby łamać schematy i ograniczenia. Niech Doktor Marek Szczęsny
pozostanie wśród nas przez pamięć i kontynuację spraw dla Niego ważnych.
Piotr Styczeń,
przyjaciel Izby, wieloletni wiceminister budownictwa

Pięćdziesięciolecie Zespołu Szkół Budowlanych
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Spotkanie z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem, 2015 r.

Pięćdziesięciopięciolecie ZSB

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa z wielkim żalem przyjęła
wiadomość o śmierci Prezydenta
Wielkopolskiej Izby Budownictwa
kol. Marka Szczęsnego.
W naszej pamięci pozostanie zawsze
osobą, która blisko współpracowała i brała
udział we wspólnych przedsięwzięciach
i spotkaniach dotyczących budownictwa
zarówno na szczeblu lokalnym jak
i centralnym z udziałem parlamentarzystów.
Należy podkreślić Jego inicjatywę
i wykazywaną chęć do wzajemnych
kontaktów, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.
Mgr inż. Jerzy Stroński,
przewodniczący rady WOIIB

Wręczenie złotej honorowej odznaki WIB, 2016 r.

BUDMA 2020

Wyjazd do FAKRO, 2019 r.

BUDMA 2020

Rok 1997

Spotkanie z wicepremier Jadwigą Emilewicz, 2020 r.

