XXXIII Krajowa Narada Seniorów w Częstochowie

Otwarcie narady – przewodni- Przewodnicząca GKS – Teresa
czący PZITB Ryszard Trykosko
Lipska

ZG PZITB – Ryszard Trykosko, prezydent miasta Częstochowy
– Krzysztof Matyjaszczyk, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego dla powiatu częstochowskiego – Bogdan Anioł,
prorektor ds. rozwoju Politechniki Częstochowskiej – dr hab.
inż. Maciej Mrowiec prof. PCz, dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej – dr hab. inż. Maciej Major prof. PCz, przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa – Roman Karwowski, przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
– Mirosław Boryczko, prezes zarządu Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej
Rada w Częstochowie – Grzegorz Lipowski, wiceprzewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i skarbnik ZG PZITB – Waldemar Szleper oraz przedstawiciele ZO PZITB w Częstochowie. Przewodniczący Izb
Inżynierów Budownictwa przedstawili bieżącą działalność
samorządu zawodowego, podkreślając dobrą współpracę
ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, w szczególności
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Organizatorzy tegorocznej, już XXXIII Krajowej Narady Seniorów, czyli Zarząd Oddziału Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa w Częstochowie, chcąc zachować
tradycję, ale także mając na uwadze bezpieczeństwo seniorów, zaproponowali zmianę terminu narady oraz jej harmonogramu, dostosowując warunki spotkania do wymaganych
standardów bezpieczeństwa sanitarnego. Narada odbyła się
31.08–02.09.2020 r. w Częstochowie.
Patronat honorowy objęli: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa. W przedsięwzięciu wzięli udział seniorzy reprezentujący 10 oddziałów PZITB z całego kraju: Warszawa,
Kraków, Bielsko-Biała, Poznań, Toruń, Gdańsk, Kielce, Łódź,
Opole, Częstochowa. Każdy z uczestników XXXIII Krajowej
Narady Seniorów otrzymał materiały merytoryczne oraz informacyjne związane z programem narady, a także pierwszą
Kronikę Koła Seniorów Oddziału PZITB w Częstochowie.
Jeszcze przed uroczystym rozpoczęciem narady seniorzy
spotkali się z Mirosławem Zwolińskim, który jest autorem
wielu przewodników i publikacji o Częstochowie, okolicach
Częstochowy oraz terenach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Uczestnicy narady, oddając się w ręce Pana Mirosława,
przebyli 800-letnią podróż po historii Częstochowy. Od początków jej powstania do czasów teraźniejszych. Następnie
pod opieką organizatorów wszyscy udali się na zwiedzanie
sanktuarium wraz z klasztorem zakonu Paulinów na Jasnej
Górze. Wzbogaceni o sporą dawkę wiedzy historycznej i architektonicznej seniorzy i zaproszeni goście zgromadzili się
w sali konferencyjnej na uroczystym otwarciu XXXIII Krajowej
Narady Seniorów. Przy wejściu do sali konferencyjnej przybyłych powitała słodkościami Małgosia, w tradycyjnym stroju częstochowskim, który pochodzi z zasobów Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa”. Zespół ten
jako jedyny posiada oryginalne stroje częstochowskie, które zostały odtworzone przez choreografa tego zespołu oraz dyrektora artystycznego
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”– Jarosława Świątka. Inaugurację narady swoją
obecnością uświetnili: przewodniczący
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Tradycyjnie, wiosną każdego roku, inżynierowie i technicy budownictwa – seniorzy PZITB spotykali
się na krajowej naradzie. Niestety w tym roku trudne okoliczności ogólnoświatowe, związane
z rozwijającą się pandemią koronawirusa, spowodowały konieczność odwołania Krajowej Narady
Seniorów zaplanowanej na maj 2020 roku.
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Inauguracja narady – zaproszeni
goście i uczestnicy
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Zwiedzanie Jasnej Góry

Drugi dzień narady – Koszęcin

w zakresie form podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz
przedsięwzięć integracyjnych. Uczestnicy narady mieli możliwość podjęcia merytorycznej dyskusji branżowej i zadania
nurtujących ich pytań, także dotyczących samorządu zawodowego. Wielu seniorów budownictwa, pomimo przejścia
na emeryturę, jest nadal czynnych zawodowo.
Prezes zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Rada w Częstochowie
– Grzegorz Lipowski w imieniu Zarządu Rady podziękował
za dotychczasową współpracę i wręczył medale przewodniczącej ZO PZITB – Agacie Modrzyckiej oraz przewodniczącemu Koła Seniorów Oddziału PZITB w Częstochowie – Adamowi Chmurze za całokształt działalności oraz integrowanie
środowiska technicznego.
Po wystąpieniach gości uroczystego rozpoczęcia XXXIII Krajowej Narady Seniorów dokonał przewodniczący ZG PZITB
– Ryszard Trykosko. Dalszą część narady poprowadzili jej gospodarze: przewodnicząca Głównej Komisji Seniorów – Teresa
Lipska oraz przewodniczący Koła Seniorów Oddziału PZITB
w Częstochowie – Adam Chmura. Zwieńczeniem pierwszego dnia Krajowej Narady Seniorów PZITB był wykład Adama
Chmury „Uprzemysłowienie budownictwa mieszkaniowego
w ocenie seniora rzeczoznawcy budowlanego”.
W drugim dniu obrady odbywały się w Koszęcinie. Kol. Ewa
Wieczorek poinformowała o rozstrzygnięciu Konkursu GKS
„Wspomnienia Seniora PZITB” i przedstawiła jego wyniki:
I nagrody nie przyznano, II nagrodę otrzymał kol. Zbigniew
Perzyński z Oddziału w Koszalinie, a wyróżnienie otrzymał
kol. Hubert Matulewicz z Oddziału w Gdańsku. Poinformowała także, że ze względu na pandemię nagrody zostaną przesłane
do oddziałów. W dalszej części narady dyskutowano m.in. o propozycji zmian w regulaminie konkursu,
wnioskach i zasadach przyznawania
tytułu „Zasłużony Senior PZITB”, a także omówiono sytuację w Kołach Seniorów poszczególnych oddziałów.

Po części merytorycznej seniorami zaopiekowali się przewodnicy Zespołu Pałacowo-Parkowego, którzy przybliżyli
historię obiektu oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, którego
siedzibą jest zwiedzany kompleks.
Rozpoczynając trzeci dzień narady, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego w Częstochowie – Maciej Hasik zaprezentował uczestnikom narady inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej oraz towarzyszącej, realizowane w Częstochowie na przestrzeni ostatnich lat oraz obecnie, a także
planowane kierunki rozwoju miasta w tym zakresie. W dalszej części przyszedł czas na opracowanie wniosków i podsumowanie, odchodzącej powoli do historii, XXXIII Krajowej
Narady Seniorów PZITB w Częstochowie.
Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał imienny
certyfikat uczestnictwa oraz wspólne zdjęcie z inauguracji XXXIII Krajowej Narady Seniorów PZITB, a do osób, które nie mogły być obecne na tegorocznej Krajowej Naradzie
Seniorów z powodów zdrowotnych oraz pandemii wysłano
kartki okolicznościowe, podpisane przez wszystkich uczestników narady.
Krajowa narada była dla seniorów budownictwa okazją
do wymiany doświadczeń zawodowych, ale także integracji. Tegoroczne przedsięwzięcie zostało docenione za wartość merytoryczną, ale także za przygotowanie organizacyjne, a uczestnicy wielokrotnie podkreślali, że na długo
pozostanie w ich pamięci.
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Ostatni dzień narady i zakończenie

Bożenna Janusik, Agata Modrzycka
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