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Koleżanki i Koledzy,

nastała długo oczekiwana wiosna. Corocznie, kiedy przyroda budzi się do nowego życia, kiedy 
wita nas wiosennymi barwami i promieniami słońca, wstępuje w nas optymizm, większa chęć 
do życia, do podejmowania nowych działań i wyzwań. Pozwólcie zatem, że w tym pogodnym, 
wiosennym nastroju skreślę kilka słów do majowego numeru „Przeglądu Budowlanego”.

Dokonaliśmy, jako Zarząd Główny PZITB, podsumowania minionego 2017 
roku. Miło mi zakomunikować, że zrealizowaliśmy założone cele i projekty. Cieszy pozytywna ocena zarów-
no działalności merytorycznej, jak i sytuacji finansowej Związku. To dobry prognostyk na kolejny rok naszej pracy.  
Dziękuję wszystkim za wkład pracy i społeczne zaangażowanie.

Wiosenne miesiące to tradycyjnie okres licznych konferencji, sympozjów i warsztatów. Mamy już za sobą XXXIII Ogólno-
polskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, jakie odbyły się 6–9 marca 2018 r. w Szczyrku. Tegoroczne rozpoczęły nowy, 
czteroletni cykl poświęcony „Innowacyjnym i współczesnym rozwiązaniom w budownictwie”. Wiodącym tematem wykładów 
były konstrukcje żelbetowe. Szczególne podziękowania kieruję w stronę gliwickiego Oddziału PZITB, który przy współpracy 
z Oddziałami w Bielsku-Białej, Katowicach i Krakowie zadbał o stronę merytoryczną i organizacyjną konferencji.

Odnotować należy IX Konferencję Naukowo-Techniczną poświęconą „Renowacji Budynków i Modernizacji Obszarów Za-
budowanych” w Zielonej Górze (21–23 marca 2018 r.), w trakcie której zaprezentowano wyniki, wymieniono doświadczenia 
dotyczące renowacji budynków, rewitalizacji zasobów budowlanych, problemów remontowych budowli, adaptacji obiektów 
na cele użytkowe. Konferencja miała także część praktyczną, jej uczestnicy zapoznali się z problemami renowacji barokowego 
zespołu klasztornego w Paradyżu.

Działalność naszego Związku odbywa się w symbiozie z ośrodkami naukowymi funkcjonującymi w większości miast, w któ-
rych działają nasze oddziały. Miło więc odnotować kolejne jubileusze 50-lecia działalności, jakie obchodzą w tym roku: Wy-
dział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy (5 kwietnia 2018 r.) oraz Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej (23 kwiet-
nia 2018 r.). Każdy jubileusz jest wydarzeniem szczególnym. Jest świętem całego środowiska akademickiego, grona profesorów, 
doktorów i inżynierów, pracowników administracyjnych, studentów i absolwentów. Stanowi także doskonałą okazję do podsu-
mowań, wspomnień chlubnych kart historii. To czas spojrzenia w przyszłość, czas wytyczenia nowych celów, podjęcia nowych 
zadań, wizji – dla dobra wydziału, uczelni, nauki polskiej, regionu i gospodarki. Dlatego też wszystkim, którzy zawodowo 
i emocjonalnie związani są z obu politechnicznymi wydziałami budownictwa w Bydgoszczy i Opolu, składamy serdeczne gra-
tulacje. Życzymy dalszego rozwoju, owocnych badań naukowych służących gospodarce i społeczeństwu. Życzymy realizacji 
misji, wizji oraz pasji i otwartości w działaniu w kolejnych latach. Dziękujemy za konstruktywnie układającą się współpracę 
z naszym Związkiem.

Rok 2019 to rok naszego Jubileuszu, 85-lecia istnienia Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Pod-
jęliśmy już przygotowania do tego doniosłego wydarzenia, o czym z całą pewnością będziemy Was na bieżąco informować. 
W tym kontekście, o czym wielokrotnie wspominałem i na czym wszystkim nam z pewnością zależy – dbajmy o rozwój naszego 
stowarzyszenia, o stały napływ młodych adeptów, inżynierów i techników budownictwa. Wiele sobie obiecuję po zbliżającym 
się XIX Zjeździe Naukowo-Technicznym Młodej Kadry PZITB zaplanowanym na 11–13 maja 2018 r. w Szczecinie, którego 
tematyką będzie praktyczne zastosowanie szeroko rozumianych nowoczesnych technologii w budownictwie, w produkcji mate-
riałów, procesie projektowym, w wykonywaniu i nadzorowaniu robót.

Na zakończenie zwracam się do Koleżanek i Kolegów z prośbą o wykazanie większego zainteresowania związanego z naszym 
dorocznym konkursem „Budowa Roku”. Wykażmy naszą aktywność i dołóżmy starań, aby zgłosić maksymalnie dużą liczbę 
dobrych, zrealizowanych obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych, jakie powstały w ostatnim czasie.

Serdecznie pozdrawiam,


