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Ryszard Trykosko
Przewodniczący PZITB

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W czasie kiedy Redakcja oddaje do druku kolejny numer naszego czasopisma, mają miejsce 
dwa znaczące wydarzenia w dziejach naszego Związku.

W dniach 14-19 września 2014 r. odbywa się coroczna Konferencja Naukowa organizowana 
przez Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitet Nauki PZITB w Krynicy. Współorganizatorem tegorocznej jest 
Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

Część problemowa Jubileuszowej 60. edycji pt. „Budownictwo na terenach zurbanizowanych – nauka, praktyka, perspek-
tywy” obejmuje w sesjach tematycznych takie zagadnienia jak: charakterystykę współczesnych obszarów zurbanizowanych, 
problemy i niepokoje współczesnych miast, budownictwo na obszarach o zabudowie zwartej, budynki wysokie i wysokościowe, 
infrastrukturę miast oraz nowoczesne kształtowanie budynków miejskich, ich wnętrz z uwzględnieniem komfortu użytkowa-
nia. Z kolei część ogólna konferencji w trakcie sesji tematycznych porusza zagadnienia z dziedziny budownictwa ogólnego, 
fizyki budowli, geotechniki, inżynierii komunikacyjnej, materiałów budowlanych, przedsięwzięć budowlanych, zagadnienia 
konstrukcji betonowych, metalowych, problemy budownictwa wielkopłytowego.

Konferencja krynicka inauguruje jesienny sezon spotkań naukowych i sympozjów organizowanych staraniem naszych Ko-
mitetów oraz oddziałów terenowych. Wspomnę więc tylko, że kolejnym znaczącym będzie sympozjum pt. „Przeprawa mostowa 
przez Wisłę koło Kwidzyna”, organizowane 16 października 2014 r. w Gdańsku wspólnie przez ZG PZITB przy współpracy 
z Pomorską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Wspominam gdańskie sympozjum celowo, gdyż jest ono przykładem 
wzorcowo układającej się współpracy naszych członków zrzeszonych zarówno w PZITB, jak i Polskiej Izbie Inżynierów Bu-
downictwa. O tym wydarzeniu informuje także okolicznościowa strona „Organizatorów, Partnerów i Mediów” zamieszczona 
w niniejszym numerze Przeglądu Budowlanego oraz artykuł omawiający zastosowanie specjalnych rozwiązań z zakresu de-
skowań dla unikatowej konstrukcji żelbetowej kwidzyńskiego mostu, autorstwa inżynierów z PERI Polska. Odsyłam także 
Koleżanki i Kolegów do nr 10/2014 „Inżynierii i Budownictwa”, numeru w całości poświęconemu temu wydarzeniu.

Drugim, jakże znaczącym, wyjątkowym wydarzeniem był odbywający się 16 września 2014 r., a więc w trakcie trwania 
konferencji krynickiej, Nadzwyczajny Zjazd PZITB. Zjazd stanowił zwieńczenie obchodów 80-lecia naszego Związku, konty-
nuatora utworzonego 4 maja 1934 roku Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych. Należy wspomnieć, że Zjazd, będący 
realizacją kierunkowej uchwały Zarządu Głównego PZITB z 10 września 2013 roku, ustanawiającej rok 2014 rokiem Jubile-
uszu 80-lecia Związku, odwołał się do pozytywistycznych postaci i działań wielkich polskich budowniczych, wskazując je jako 
wzór do naśladowania dla naszych młodszych Koleżanek i Kolegów, którzy coraz aktywniej włączają się i udzielają społecznie 
w pracy na rzecz Związku. Miło mi w tym miejscu wspomnieć, że fakt odniesienia się do historii i tradycji Związku doceniony 
został przez Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który swoim Patronatem Honorowym objął to wyjątkowe dla 
nas wydarzenie. Z całą pewnością kolejne numery „Przeglądu Budowlanego” przyniosą szczegółowe relacje i sprawozdania 
zarówno z konferencji, jak i Nadzwyczajnego Zjazdu.

Przełom września i października zbiega się z tradycyjnymi obchodami Dnia Budowlanych.
Z tej okazji, jest mi niezmiernie miło, w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownic-

twa, móc skierować do wszystkich Koleżanek i Kolegów, do całej społeczności ludzi związanych z branżą budowlaną, najlepsze 
życzenia, wyrazy szacunku i gratulacje z okazji tegorocznego Święta. Dziękuję za wspólne efekty naszej pracy, którymi są 
powstające domy, obiekty użyteczności publicznej, infrastruktura techniczna. To wynik naszej wiedzy, doświadczenia, pro-
fesjonalizmu, niejednokrotnie trudu, jaki wkładamy w ich powstanie. Bądźmy dumni z tego, co tworzymy bezpośrednio lub 
przy naszym współudziale. Za to wszystko Państwu, Koleżankom i Kolegom inżynierom i technikom wszystkich branż budow-
nictwa, architektom, pracownikom nauki, studentom, a także seniorom budownictwa z okazji Dnia Budowlanych serdecznie 
dziękuję. Życzę realizacji osobistych planów oraz zdrowia i szczęścia osobistego.


