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Ryszard Trykosko
Przewodniczący PZITB

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zawitała wiosna, najpiękniejsza chyba pora roku, kiedy wszystko budzi się do życia. Opty-
mizm udziela się z pewnością każdemu z nas, gdyż wszystko co nas otacza, jawi się w wiosen-
nych barwach i promieniach słońca. Życzmy sobie tego optymizmu w życiu jak najwięcej.

Dokonaliśmy, jako Zarząd Główny PZITB, podsumowania minionego 2014 roku. Z dumą 
podkreślam, że zrealizowaliśmy wszystkie założone cele i projekty. Był to dla nas rok szczegól-
ny, rok jubileuszowy, 80 lat naszej działalności. Wspominałem o tym w swojej wypowiedzi w „Przeglądzie Budowlanym” 
na przełomie 2014/2015 roku. Cieszy pozytywna ocena działalności merytorycznej jak i sytuacji fi nansowej Związku. To dobry 
prognostyk na kolejny rok naszej społecznej pracy. Raz jeszcze dziękuję Wam wszystkim, za społeczne zaangażowanie w tym 
wyjątkowym okresie.

Rok 2015 w swoich zapowiedziach również zapowiada się optymistycznie. Na pierwszy plan wybĳ a się Konkurs „Budowa 
Roku 2014”, którego jubileuszową XXV edycję podsumujemy 23 czerwca podczas uroczystej Gali. Wyłonimy wyróżniające się, 
zrealizowane w 2014 roku, w skali kraju obiekty budowlane ze wszystkich rodzajów budownictwa, wręczając laureatom i wy-
różnionym tzw. „Polskie Oskary Budownictwa”. Miło wspomnieć, że konkurs, od pierwszej jego edycji, organizujemy przy 
współudziale i aktywnym wsparciu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

W październiku br. będziemy, wspólnie z naszymi przyjaciółmi z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, gospodarzami spo-
tkania izb i związków organizacji budowlanych krajów Grupy Wyszehradzkiej V-4. Gospodarzem spotkania będzie Gdańsk.

Rok bieżący to także kontynuacja wdrażania zawartych przez Związek porozumień dotyczących m.in. spraw bezpieczeń-
stwa w budownictwie, bezpieczeństwa p.pożarowego czy modelowania informacji o budynkach i budowlach, potocznie zwa-
nego „BIM” (Building Information Modeling). To ostatnie, jest wynikiem trójstronnego porozumienia zawartego pomiędzy 
Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Stowarzyszeniem Architektów Polskich i PZITB. Wspomaganie projektowania 
specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym jest na porządku dziennym każdego projektanta. Informatyzacja objęła 
swoim zasięgiem wszystkie grupy zawodowe, stąd BIM będzie także tematem przewodnim posiedzenia Grupy V-4.

Każdorazowo, korzystając z zaproszenia „Przeglądu Budowlanego”, wspominam o naszej młodzieży, odbudowie struktur 
Związku, zasilaniu młodą kadrą inżynierską. Podkreślam, że sprzyjamy każdej inicjatywie Komitetu Młodej Kadry. Wiem, 
że nasi młodzi Przyjaciele kontynuują, za pośrednictwem mediów społecznościowych, działania zmierzające konsekwentnie 
do przywrócenia budownictwu właściwej rangi społecznej. Polskie budownictwo osiągnęło poziom światowy, jest w stanie pod-
jąć każde wyzwanie techniczne i technologiczne. Zainicjowany w ubiegłym roku cykl programów telewizyjnych „Honor Inży-
niera” ma na celu zerwanie z często pojawiającym się jeszcze przekazem medialnym o bylejakości, korupcji w budownictwie.

Jak zawsze prezentacji i promocji wiedzy technicznej służą organizowane przez nas konferencje, sympozja czy warsztaty 
naukowe, zarówno cykliczne jak i jednorazowe promujące uznane realizacje inżynierskie. Nie sposób wyliczyć wszystkich. 
Zachęcam więc i zapraszam do bieżącej lektury naszych czasopism branżowych, „Inżynierii i Budownictwa” oraz „Przeglądu 
Budowlanego”, gdzie oprócz prezentowanych artykułów naukowych i popularno-naukowych znajdują się sprawozdania z od-
bytych spotkań jak i zaproszenia do uczestnictwa w kolejnych.

Rozpocząłem od jubileuszy i na nich zakończę dzisiejsze wprowadzenie. W czerwcu swoje jubileusze obchodzą dwie zna-
mienite polskie uczelnie techniczne. Jubileusz 100 lat działalności obchodzi Politechnika Warszawska, natomiast 70-letnim 
istnieniem pochwalić się może Politechnika Krakowska. Nie jest tajemnicą, że wydziały budownictwa na obu Uczelniach 
należą do wiodących kierunków studiów. Profesorom, kadrze naukowej oraz pracownikom naukowo-technicznym gratuluję 
osiągnięć naukowych dla dobra i rozwoju polskiej nauki. Dziękuję za wiedzę przekazywaną studentom, za publikacje nauko-
we i dydaktyczne. Dziękuję za coraz owocniej rozwĳ ającą się współpracę z biznesem, gdyż polskie fi rmy oczekują od uczelni 
wykwalifi kowanej i kompetentnej kadry młodych inżynierów. Wielu z Państwa dziękuję za członkowstwo i zaangażowanie 
w pracę w szeregach naszego Stowarzyszenia. Wszystkim raz jeszcze gratuluję pięknych jubileuszy, życząc dalszych sukcesów 
naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych oraz zdrowia i szczęścia osobistego.


