
Wspomnienie 
o śp. Stanisławie Wójciku 

4 grudnia 2004 roku w Wieluniu zmarł - po ciężkiej, nieuleczalnej chorobie - mgr inż. 
Stanisław Wójcik, działacz Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, członek Komisji 
Kwalifikacyjnej ŁOIIB, delegat na zjazd ŁOIIB. 
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Stanisław Wójcik urodził się w 1942 
roku w Wieluniu. Tu spędził szczęśliwe - jak 
wspominał - mimo historycznie trudnych 
lat, dzieciństwo i młodość, by po maturze 
uzyskanej w LO im. Tadeusza Kościuszki 
w Wieluniu rozpocząć studia na Wydziale 
Budownictwa Politechniki Łódzkiej. Studia 
ukończył z wynikiem bardzo dobrym w 
1968 roku. 

Jako mgr inż. budownictwa lądowe
go rozpoczął pracę na stanowisku inżynie
ra budowy w Wieluńskim Przedsiębiorstwie 
Budowlanym w Wieluniu. Był zawsze osobą 
bardzo aktywną, stąd już jako młody inży
nier uczył przedmiotów zawodowych w ze
spole szkół budowlanych przy WPB. Wielu 
absolwentów szkoły - dziś budowlanych z 
wieloletnim stażem - wspomina Go z tam
tego okresu jako kompetentnego i wymaga
jącego nauczyciela. 

W 1969 roku został kierownikiem bu
dowy Zakładów Sprzętu Motoryzacyjnego 
„POLMO” w Praszce, dużego (w szczytowym 
okresie zatrudniającego ponad 5 tys. pra
cowników) i bardzo nowoczesnego, jak na 
owe czasy, obiektu przemysłowego - sztan
darowej wtedy budowy WPB. Zawodowy roz
wój zaowocował awansem i od 1974 roku 
Stanisław Wójcik pełnił funkcję zastępcy dy
rektora WPB ds. technicznych. 

Mimo absorbującej pracy na tym stano
wisku, przez kolejne lata kolega Wójcik był 
aktywnym zawodowo inżynierem. Działał w 
Komisji Kwalifikacyjnej na uprawnienia bu
dowlane przy Wojewodzie Sieradzkim. Był 
także członkiem Komisji Oceny Projektów 
Inwestycyjnych w Sieradzu. 

Jego aktywność nie ograniczała się je
dynie do budownictwa. Znajdował też 
czas na hobby. Był myśliwym, członkiem 
Myśliwskiego Sądu Koleżeńskiego. Pasja, z 
jaką zajmował się łowiectwem, z jaką umiał 

i lubił opowiadać o lesie i zwierzętach (sam 
byłem chętnym słuchaczem tych opowieści), 
zyskiwała mu kolejnych przyjaciół. Melodia 
Amazing Grace odegrana nad trumną ko
legi Stanisława przez zespół sygnalistów z 
koła łowieckiego jeszcze brzmi w naszych 
uszach. 

Tu godzi się przypomnieć, że muzyka 
też była polem Jego aktywności. Fakt, że 
przez ostatnie lata nieco zarzuconym. Ale 
na zawsze pozostanie mi w pamięci ubie
głoroczny dzień lipcowy, kiedy to mogli
śmy w gronie znajomych słuchać jak gra na 
akordeonie. 

Stanisław Wójcik był patriotą swojej ma
łej ojczyzny - Wielunia, w którym się uro
dził, mieszkał i pracował. Był członkiem 
Towarzystwa Przyjaciół Wielunia i z tym mia
stem związał swoje życie. 

Był człowiekiem otwartym na drugich. 
Dysponując bogatym, wieloletnim doświa
dczeniem budowlanym, chętnie dzielił się 
nim z młodszymi kolegami. Pod jego skrzy
dłami wyrosło wielu techników i inżynierów. 
Zawsze znajdował czas dla tych, którzy chcie
li skonsultować się czy poradzić w trudnych 
lub nietypowych problemach projektowych 
albo wykonawczych. Jego inżynierska intu
icja, pedantyczna dokładność, wymagania, 
które stawiał innym, a przede wszystkim so
bie, sprawiły, że dla wielu z nas stał się nie
kwestionowanym autorytetem. 

Z udziałem kolegi Stanisława Wójcika 
jako kierownika, a później członka dy
rekcji WPB powstały zakłady produkcyj
ne, szkoły i budynki użyteczności publicz
nej, a przede wszystkim osiedla miesz
kaniowe w Wieluniu i okolicach, ale tak
że w Bełchatowie, Pajęcznie, Działoszynie, 
Wieruszowie, Sieradzu, Złoczewie i innych 
miejscowościach. W Wieluniu i okolicy zre
alizowano też niemało jego autorskich pro

jektów budowlanych i inżynierskich. Spod 
ręki kolegi Stanisława nigdy nie wychodzi
ła fuszerka czy niedoróbka, choćby to było 
drobne, jednostronicowe, robocze opraco
wanie. To profesjonalne podejście wzbu
dzało respekt i szacunek. 

Kiedy kilkanaście lat temu realia go
spodarcze uległy zupełnej zmianie, a po
nad tysiącosobowe WPB (największa firma 
budowlana w powiecie wieluńskim), nie 
wytrzymało konkurencji na kurczącym się 
rynku budowlanym i upadło (jak zresztą 
wiele innych i wszystkie wieluńskie „pań
stwowe” firmy budowlane) kolega Wójcik 
nie opuścił rąk, lecz utworzył własną fir
mę budowlaną. Cały czas był aktywny, po
budzał do działania, zachęcał i ośmielał 
do „brania spraw w swoje ręce”. Kilka firm 
budowlanych powstałych z Jego inspira
cji działa do dziś. Od wielu lat był człon
kiem PZITB, a kiedy powstawała Łódzka 
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 
był jednym z pierwszych, którzy rozpoczę
li w niej działanie. Współdziałał również w 
organizacji punktu informacyjnego Izby w 
Wieluniu. 

Śmierć przyszła jak zawsze nie w porę, 
mimo wszystko zaskakująca. Najpierw cho
roba wymusiła rezygnację z dawnej aktyw
ności. Później, od czasu do czasu, odwie
dzał nas w firmach. W końcu to my odwie
dzaliśmy Go w domu. 

Odszedł od nas wspaniały kolega, do
bry inżynier, życzliwy człowiek, które
go zawsze będziemy ciepło wspominać. 
Niech czytelnik daruje mi patos, ale wie
rzę, że niejeden kolega znający osobiście 
Stanisława Wójcika wraz ze mną zawo
ła za poetą: „kto dziś weźmie lutnię po 
Bekwarku?” 

Piotr Parkitny 
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