
Pożegnanie Weterana 
4 grudnia 2007 r. zmarł nagle inż. Euge
niusz Miarka – jeden z dwóch najstarszych 
członków Łódzkiej Okręgowej Izby Inży
nierów Budownictwa, który przepraco
wał w zawodzie prawie 65 lat. Urodził się 
6 kwietnia 1919 r. w Woli Wężykowej (woj. 
łódzkie), skąd później rodzina przeniosła 
się do Łodzi, gdzie łatwiej było o pracę. 
Uczył się w gimnazjum im. Stefana Że
romskiego, które ukończył w 1938 r., uzy
skując tzw. małą maturę. 

Naukę w Liceum Elektrycznym, funk
cjonującym w ramach Państwowej 
Szkoły Przemysłowo-Technicznej, prze
rwał wybuch II wojny światowej. Jak 
wszyscy młodzi Polacy musiał pójść do 
pracy fizycznej. Początkowo pracował 
jako cieśla, a po dwóch latach, dzięki do
brej znajomości języka niemieckiego, 
został zatrudniony w charakterze pisa
rza w jednej z niemieckich firm budow
lanych, która miała siedzibę w Łodzi. Po 
wojnie szybko nadrobił stracony dla 
edukacji czas, uzyskując aż trzy świadec
twa maturalne. Pierwsze (w 1945 r.) wy
dało mu Liceum im. Mikołaja Kopernika, 
drugie Liceum Elektryczne, a trzecie (w 
1951 r.) Korespondencyjne Technikum 
Budowlane w Warszawie. Od 1952 roku 
studiował w funkcjonującej w ramach 
Politechniki Łódzkiej Wieczorowej Szko
le Inżynierskiej, którą ukończył w 1956 

r., uzyskując tytuł inżyniera budownic
twa lądowego. 

Równolegle pracował zawodowo, 
m.in. jako kreślarz, a od 1948 roku jako 
projektant. Przez 30 lat kolejno praco
wał w Biurze Projektowania Zakładów 
Włókienniczych (1948-1957), Łódzkim 
Biurze Budownictwa Kolejowego (1957-
-1958), Biurze Dokumentacji Techni
cznej Przemysłu Lekkiego (1958-1968) 
oraz w Biurze Studiów i Projektów Prze
mysłu Włókienniczego (1968-1979). 

25 czerwca 1964 r. uzyskał uprawnie
nia budowlane do projektowania oraz 
do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności konstrukcyjno-inżynie-
ryjnej, a kilka lat później został wpisany 
na wojewódzką listę rzeczoznawców bu
dowlanych. Był autorem projektów kon
strukcji wielu obiektów przemysłowych 
na terenie całego kraju. 

Inżynier Eugeniusz Miarka po przej
ściu na emeryturę nie zerwał czynnego 
kontaktu z zawodem, pracując dorywczo 
jako kierownik robót rozbiórkowych, in
spektor nadzoru inwestorskiego a rów
nież jako rzeczoznawca budowlany. Na 
listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa został wpisa
ny 4 lutego 2003 r., a więc w wieku 84 
lat. W tym czasie już praktycznie nie pra
cował, a mimo to ani na chwilę nie za-

wiesił członkostwa w Izbie. Chciał w ten 
sposób zaświadczyć swoją przynależ
ność do środowiska kadry technicznej 
Łodzi i woj. łódzkiego oraz umiłowanie 
swojego zawodu, który dane Mu było 
uprawiać tak długo. 

31 marca 2004 r. podczas skromnej 
uroczystości, jaka odbyła się w siedzibie 
Izby z okazji jubileuszu 85. urodzin, za
pytany, co chciałby przekazać młodszym 
pokoleniom inżynierów, swoje rady sfor
mułował następująco: „Ważne jest, żeby 
to, co się robi, miało jakiś sens, żeby wi
dzieć ten sens. A poza tym, trzeba do te
go zawodu podchodzić odpowiedzialnie, 
nie można lekceważyć pracy, bo z jednej 
strony odpowiada się za niedociągnięcia 
przed swoim sumieniem, a z drugiej – 
można się też dostać do więzienia. To 
jest ważne w naszym zawodzie, bo prze
cież w budowanych przez nas obiektach 
mieszkają i pracują ludzie i to my odpo
wiadamy za poniesiony przez nich z ty
tułu naszych niedociągnięć uszczerbek 
na zdrowiu. Poza tym, trzeba mieć na 
uwadze, że aby coś należycie wykonać, 
trzeba dysponować odpowiednią wie
dzą i nie można tego lekceważyć”. 

Inżynier Eugeniusz Miarka swoim ży
ciem udowodnił prawdziwość tezy, iż 
„warto być przyzwoitym”, a niejako 
przy okazji zaświadczył, że etos inży
nierski nie jest pojęciem pustym. 

Cześć J ego p a m i ę c i ! 
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