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Profesor Tadeusz Biliński urodził się 4 grudnia 1932 r.
w miejscowości Trzemeszno na pograniczu Wielkopolski
i Kujaw. W grudniu 1939 roku, wraz z całą rodziną został
przesiedlony do Generalnej Guberni, początkowo do Garwolina k/Warszawy, później kolejno Lublina, Garbatki i wreszcie do Częstochowy. Po wojnie rodzina Profesora wróciła do
Trzemeszna, a on sam zdał egzamin do II klasy tamtejszego
Gimnazjum i Liceum, by od roku 1947 kontynuować naukę
w Poznaniu, gdzie w 1950 roku zdaje maturę w Gimnazjum
i Liceum Św. Marii Magdaleny. Po maturze profesor pracował
przez rok jako robotnik w Oddziale Drogowym PKP w Poznaniu, a w 1951 roku rozpoczął studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu,
które ukończył ze stopniem inżyniera w 1954 r. Następnie
kontynuował studia na Politechnice Poznańskiej, gdzie
w 1956 roku otrzymał tytuł magistra inżynieria budownictwa
lądowego w specjalności konstrukcje budowlane. Dodatkowo, w latach 1956-1959, Profesor poszerzał swoje wykształcenie na studiach aspiranckich w Katedrze Budownictwa
Politechniki Poznańskiej, a także w okresie 1957-1961 studiował zaocznie matematykę na Wydziale Matematyczno-Fizycznym na Uniwersytecie Wrocławskim.
Początki działalności zawodowej i naukowej Profesora
związane są z Politechniką Poznańską, gdzie w 1959 roku
rozpoczął pracę, najpierw w Katedrze Budownictwa i potem w Instytucie Technologii i Konstrukcji Budowlanych.
W roku 1965 uzyskał stopień doktora nauk technicznych,
następnie w roku 1972, na Politechnice Wrocławskiej, stopień doktora habilitowanego. W okresie 1968-1978 decyzją
Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki piastował
stanowisko docenta etatowego, początkowo na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej, a od
1976 roku w Instytucie Budownictwa Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. Jednocześnie od 1976 roku do
września 1981 roku pełnił funkcję rektora WSInż w Zielonej
Górze. W 1978 roku Uchwałą Rady Państwa otrzymał tytuł
naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1987 roku tytuł
profesora zwyczajnego. W latach 1982-1984 został zatrudniony w ramach kontraktu zagranicznego, jako wykładowca
na Uniwersytecie Technicznym w Oranie w Algierii. W 1984
roku prof. Tadeusz Biliński wrócił do Zielonej Góry i tutaj
w Wyższej Szkole Inżynierskiej objął funkcje prorektora ds.
nauczania i wychowania oraz jednocześnie został dyrektorem Instytutu Technologii i Organizacji Budownictwa, którą
to funkcję sprawował do roku 1987. W kolejnych latach był

prodziekanem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej (1987-1990), dyrektorem Instytutu Budownictwa (19962002) oraz kierownikiem Zakładu Budownictwa Ogólnego
i Architektury (2002-2006).
Prof. Tadeusz Biliński szczególnie duży wkład wniósł
w rozwój uczelni zielonogórskich i zielonogórskiego
środowiska akademickiego. Był rektorem, prorektorem,
pełnił także funkcję dyrektora instytutu, prodziekana
w WSInż, PZ i UZ. Był inicjatorem i konsekwentnym realizatorem przeobrażeń jakościowych uczelni zielonogórskich.
Współtworzył nowe jednostki organizacyjne, współdziałał
w organizacji nowych kierunków studiów i specjalności,
wspierał utworzenie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kontynuował już podjęte inwestycje uczelniane, podejmował
nowe, bez których dzisiaj trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii
Środowiska. Wniósł duży wkład w rozwój zielonogórskiego
środowiska akademickiego. Wśród najważniejszych osiągnięć organizacyjnych Profesora należy wymienić:
uczestnictwo w tworzeniu województwa lubuskiego,
aktywny udział w działaniach na rzecz uzyskania przez
Wyższą Szkołę Inżynierską w Zielonej Górze statusu Politechniki Zielonogórskiej,
aktywne działanie w Sejmie na rzecz utworzenia Uniwersytetu Zielonogórskiego,
zainicjowanie i prowadzenie sprawy otrzymania uprawnień doktoryzowania na kierunku budownictwo na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska; były to pierwsze uprawnienia doktoryzowania w uczelni,
wsparcie i pomoc w uzyskaniu uprawnień habilitowania
w dyscyplinie budownictwo,
wprowadzenie do planu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego budowy budynku dydaktycznego A-2,
zainicjowanie budowy budynku laboratoryjnego dla inżynierii środowiska w ramach praktyk budowlanych naszych
studentów,
działania na rzecz budowy budynku dydaktyczno-laboratoryjnego dla Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska – budynek A-8 (senior budowy).
Profesor Tadeusz Biliński jest autorem lub współautorem
około 300 publikacji naukowych, w tym ok. 30 monografii. Prof. Tadeusz Biliński wypromował 11 doktorów i sprawował opiekę nad pięcioma habilitacjami. Recenzował 12
prac doktorskich i 6 prac habilitacyjnych. Opracował sześć
opinii dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników
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nauki w związku z wszczęciem postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora.
Profesor był członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej
i Wodnej PAN w latach 1999–2002 (członek Sekcji Konstrukcji Betonowych, członek Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych). M.in. zorganizował dwa posiedzenia
kierownictwa Komitetu z Ministrem Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Ministrem Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej, miał 4 programowe wystąpienia. Ponadto
był członkiem Komisji Nauki Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa (PZITB) - najpierw w Oddziale
Poznańskim, a następnie w Oddziale Zielonogórskim, pełniąc funkcję przewodniczącego, był członkiem Komitetu
Nauki PZITB.
Z inicjatywy Profesora organizowane są i przeprowadzane na naszej Uczelni cykliczne konferencje naukowe. Należą do nich szczególnie uznane w środowisku naukowym, takie jak konferencja „Konstrukcje Zespolone”
i konferencja „Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych”. Profesor był również członkiem komitetów honorowych i naukowych wielu zjazdów, kongresów
i konferencji krajowych i międzynarodowych. Prowadził
liczne seminaria naukowe, współpracował z różnymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi tak
krajowymi jak i zagranicznymi, na przykład w Belgii czy
w Niemczech.
Profesor dużo uwagi poświęcał rozwojowi młodej kadry naukowej. Jako dyrektor Instytutu Technologii i Organizacji Budownictwa w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze, organizował staże naukowe, także z udziałem
pracowników innych ośrodków naukowych, krajowych
i zagranicznych, oraz współpracował w budowie stanowisk
badawczych. Wielokrotnie sprawował opiekę naukową
krótkoterminowych staży naukowych pracowników nauki
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z innych ośrodków krajowych i zagranicznych (NRD, Belgia,
Algieria). Profesor współpracował z licznym gronem naukowców z innych krajowych ośrodków naukowych. Współpracował także z kilkoma ośrodkami zagranicznymi.
Szczególnie dużo uwagi poświęcał przygotowaniu do
zajęć dydaktycznych. Uważany jest za bardzo dobrego
wykładowcę, prowadził wykłady zawsze bez żadnych pomocy dydaktycznych. Tylko tablica i kreda, i w bezpośrednim kontakcie ze studentami. Tę zdolność pamięciowego
opanowania treści wykorzystywał w czasie wygłaszania
referatów na konferencjach czy seminariach, w czasie różnych wystąpień, prezentacji. W celu usprawnienia i podwyższenia efektywności procesu dydaktycznego wspólnie
ze swoimi współpracownikami lub osobiście opracował 17
skryptów z zakresu budownictwa prefabrykowanego, budownictwa systemowego, systemów budowlanych, za opracowanie których dwukrotnie otrzymał Nagrodę Ministra II
stopnia.
W swej działalności organizatorskiej dużo uwagi poświęcał laboratoriom dydaktycznym. W latach 1985-1986
współuczestniczył w organizacji i budowie poligonowego
laboratorium dydaktycznego technologii i organizacji budowy w Zielonej Górze. Celem organizacji tego laboratorium było stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć z technologii elementów prefabrykowanych
i z technologii i montażu elementów prefabrykowanych.
Profesor Tadeusz Biliński w latach 70. angażował się
w organizowanie studiów podyplomowych na terenie zakładów pracy. Przykładowo zorganizował i prowadził przyzakładowe studium prefabrykacji w Zjednoczeniu Budownictwa Rolniczego w latach 1969–1971, w których udział
brali pracownicy inżynieryjno-techniczni biura Zjednoczenia Budownictwa Rolniczego i przedsiębiorstw budownictwa rolniczego. W całym okresie pracy zawodowej działał
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w różnych, pozauczelnianych, strukturach organizacyjnych, szczególnie dużo uwagi poświęcając wdrażaniu systemów budownictwa i nowych technik. Był konsultantem
naukowym i doradcą.
Profesor Tadeusz Biliński poza działalnością naukową
i dydaktyczną bardzo aktywnie uczestniczył w życiu społecznym i gospodarczym na szczeblu regionalnym i krajowym. Współpracował z licznymi przedsiębiorstwami budowlanymi, zakładami produkcji wyrobów budowlanych,
kombinatami budowlanymi, biurami projektowymi, a także
organami władzy rządowej i samorządowej. Był współorganizatorem Kongresu Budownictwa Polskiego w roku 2002
w Warszawie.
Profesor Tadeusz Biliński był niezwykle aktywnym uczestnikiem życia społecznego i politycznego. Od 1985 roku,
przez pięć kolejnych kadencji był posłem na Sejm Rzeczpospolitej i w tym czasie był m. in. Członkiem Delegacji
Parlamentarnej Polski do Parlamentu UE, piastował także
funkcje przewodniczego sejmowej komisji Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej. Za całokształt pracy w parlamencie otrzymał niezwykle cenny wyraz uznania
w postaci Pucharu Fair Play przyznanego Mu przez posłów,
członków Komisji.
Profesor działał aktywnie również w licznych stowarzyszeniach związanych m.in. z budownictwem, problematyką racjonalizacji użytkowania energii czy spółdzielczością
mieszkaniową.
Za wybitne zasługi i zaangażowanie w pracy naukowej,
dydaktycznej i stowarzyszeniowej Profesor był wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski (1978 i 1989), Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą OOP (2000), Medalem Komisji Edukacji
Narodowej (1978), i innymi odznaczeniami oraz nagrodami.
Nie sposób wymienić wszystkich obszarów aktywności
Pana Profesora, za które otrzymał wiele nagród, odznaczeń
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i wyróżnień, między innymi statuetkę Lubuskiej Izby Budownictwa „Kielnia Lubuska”, tytuł Honorowego Obywatela Miasta Zielona Góra. W trakcie swojej pracy naukowej,
organizacyjnej i społecznej zyskał uznanie bardzo wielu
ludzi, wobec których był zawsze niezwykle życzliwy.
Gdy 45 lat temu Pan Profesor przeniósł się z Poznania do
Zielonej Góry miejscowe uczelnie były młodymi, dopiero
początkującymi ośrodkami naukowymi. W 1976 roku prof.
Tadeusz Biliński powołany został na rektora jednej z nich
- Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Objęcie przez Niego tej
funkcji zapoczątkowało nowy etap rozwoju Uczelni, która
w ciągu kolejnych 20 lat uzyskała status Politechniki. Pan
Profesor doskonale rozumiał potrzebę dalszego rozwoju
regionalnego ośrodka naukowego, aktywnie uczestnicząc
w pracach związanych z powołaniem Uniwersytetu Zielonogórskiego. W trakcie swojej 40-letniej pracy pełnił także
wiele innych funkcji administracyjnych związanych ściśle
z uczelniami zielonogórskimi będąc dziekanem, prodziekanem, dyrektorem instytutu, kierownikiem zakładu. Profesor zawsze niezwykłą troską otaczał młodszych adeptów
pracy naukowej.
Mając na uwadze niezaprzeczalny wkład w rozwój Uniwersytetu Zielonogórskiego poprzez inicjowanie i konsekwentne realizowanie przeobrażeń jakościowych uczelni
zielonogórskich, zarówno w zakresie rozwoju zielonogórskiego środowiska akademickiego, współtworzenia nowych
jednostek organizacyjnych, organizacji nowych kierunków
studiów i specjalności, podejmowaniu inwestycji uczelnianych, Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Uniwersytetu Zielonogórskiego złożyła wniosek o nadanie profesorowi Tadeuszowi Bilińskiemu tytułu profesora
honorowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, który uzyskał
jednomyślne poparcie zarówno Uczelnianej Rady Dyscyplin
Naukowych jak i Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego.
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