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Ryszard Trykosko
Przewodniczący PZITB

Koleżanki i Koledzy,

Zbliżający się koniec 2018 roku przywołał jedną z najważniejszych dat w ponad 1000-letniej 
historii Polski. 11 listopada 1918 roku był przełomowym dniem w dziejach Europy i Polski. W la-
sku Compiègne pod Paryżem Niemcy podpisali rozejm kończący I wojnę światową, a w Warsza-
wie Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. W tym dniu, 11 listopada 1918 
roku, po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość, ponownie pojawiła się na mapach 
Europy i świata. 

Wiem, że każdy z Was z dumą odniósł się do Narodowego Święta, uczestniczył choćby w jed-
nej z wielu okolicznościowych uroczystości podkreślających fakt odzyskania niepodległości czy 
zgłębił historię tamtego okresu, przypominając sobie takie postaci jak: Józef Piłsudski, Ignacy 
Paderewski, Roman Dmowski, Ignacy Daszyński, Wojciech Korfanty, Wincenty Witos czy Józef Haller. 

Chciałbym w tym miejscu zwrócić uwagę na jeden jakże znamienny fakt. W 1918 roku rozpoczęło się budowanie od podstaw 
II Rzeczypospolitej. Ówczesna Polska nie miała ustalonego terytorium, nie miała konstytucji, jednej waluty, jednolitej admini-
stracji czy instytucji. Stąd integracja poszczególnych społeczności, jaka stała przed ówczesnymi przywódcami, jawiła się jako 
jedno z najważniejszych zadań do realizacji.

Z dumą więc odnotujmy fakt, że już w 1934 roku, a dokładnie 4 maja tegoż roku, taką próbę integracji (nad wyraz uda-
ną) podjęło środowisko inżynierów budownictwa, zwołując Zjazd Założycielski środowiska inżynierów budownictwa, który 
powołał Polski Związek Inżynierów Budowlanych (PZIB), organizację, której kontynuatorem tradycji jest nasze stowarzy-
szenie, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Przypomnijmy tylko, to efekt uchwały Zarządu Głównego 
PZITB z 2 lutego 1993 roku w sprawie uznania ciągłości ruchu stowarzyszeniowego inżynierów i techników budowlanych, 
a następnie przyjęcia w statucie uchwalonym 2 marca 1996 roku przez Nadzwyczajny XXXVI Krajowy Zjazd Delegatów 
PZITB w Białymstoku zapisu stwierdzającego, że PZITB jest kontynuatorem Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych, 
utworzonego 4 maja 1934. Dzięki tym decyzjom nie tylko nawiązaliśmy do chlubnych tradycji Polskiego Związku Inżynierów 
Budowlanych, ale też szczycimy się 85-letnią historią, którą, jestem o tym głęboko przekonany, będziemy godnie obchodzić już 
za kilka miesięcy, w maju 2019 roku. Warto w tym miejscu wspomnieć również o 90-leciu „Przeglądu Budowlanego” oraz 
80-leciu „Inżynierii i Budownictwa”. Mamy naprawdę się czym pochwalić i szczycić.

Pozostając w duchu tamtych lat, przywołując powyżej najwybitniejszych Polaków początku XX wieku, warto wspomnieć 
i wymienić kilka znamienitych postaci, związanych z budownictwem w tamtym okresie budowania naszej państwowości. 
Pierwszy wybrany Zarząd PZIB tworzyli: Andrzej Pszenicki (prezes), Stefan Bryła i Wacław Paszkowski (wiceprezesi), Jerzy 
Nechay (sekretarz), Wacław Żenczykowski (skarbnik). Wybrana pierwsza Komisja Rewizyjna pracowała pod przewodnictwem 
Izydora Lufta. Dzisiaj osoby te stawiamy sobie za wzór, odwołujemy się do nich, wręczając corocznie prestiżowe Nagrody 
PZITB opatrzone ich imieniem. Nagrodę im. Stefana Bryły przyznajemy za osiągnięcia naukowo-badawcze lub naukowo-
-techniczne w dziedzinie konstrukcji budowlanych. Nagrodę im. Wacława Żenczykowskiego wręczamy osobom za osiągnięcia 
naukowo-techniczne lub naukowo-badawcze w dziedzinie budownictwa, obejmujące m.in. takie problemy jak: materiały bu-
dowlane, fizykę budowli, technologię robót budowlanych. Zachęcam Koleżanki i Kolegów do przybliżenia sobie w wolnej chwili 
życiorysów naszych znamienitych poprzedników. 

Dzisiejszy wstępniak z oczywistych względów zdominowała tematyka uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości. Dla-
tego też tylko w telegraficznym skrócie wymienię najważniejsze z wydarzeń, jakie miały miejsce ostatnio w naszej organizacji. 
We wrześniu odbyły się konferencje naukowe w Wałczu (6-8) oraz Krynicy (16-20). 26 września obchodziliśmy tradycyjny 
Dzień Budowlanych. Z dumą podkreślam, obchodziliśmy wspólnie ze wszystkimi organizacjami i instytucjami związanymi 
z branżą budowlaną.  Od 4 do 7 października w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji miało miejsce coroczne spotkanie „budowlanej” 
Grupy Wyszehradzkiej V-4.

Dzisiejszy 12. numer „Przeglądu Budowlanego” zamyka tegoroczny cykl wydawniczy. Pozwólcie więc Koleżanki i Koledzy, 
że zakończę go tradycyjnymi życzeniami.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku składam wszystkim Koleżankom, 
Kolegom i ich Rodzinom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, satysfakcji i sukcesów w życiu zawodowym. 

 Serdecznie pozdrawiam,


