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Koleżanki i Koledzy,

Po kilku miesiącach nieobecności ponownie witam Państwa serdecznie i zapraszam do lektury 
wstępniaka oraz lipcowo-sierpniowego numeru „Przeglądu budowlanego”. Mamy czas waka-
cji, urlopów, spędzania wolnego czasu z rodziną nad jeziorem, morzem czy na leśnej polanie. 
Lato ucieszy z pewnością wypoczywających. Wszystkim więc życzę udanego wypoczynku, gdyż 
wtedy powrót do swoich zawodowych obowiązków wydaje się jakby łatwiejszy i z większymi 
siłami witalnymi.

Zatem kilka słów o tym, co wydarzyło się w naszym stowarzyszeniu w podstawowych sferach 
działalności. Wiosna tradycyjnie obfitowała w liczne konferencje, w tym o zasięgu krajowym. 
Pierwszą z nich były XXXIV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji zorganizowane 5–8 marca 2019 r. 
w Szczyrku przez Oddział PZITB w Bielsku-Białej, przy współpracy Oddziałów w Gliwicach, Katowicach i Krakowie. W trak-
cie konferencji wygłoszonych zostało 31 wykładów problemowych, 7 merytorycznych oraz 9 referatów wystawców. Godnym 
odnotowania jest publikacja całości w 3 konferencyjnych tomach o łącznej objętości blisko 1600 stron. Głównymi partnerami 
merytorycznymi konferencji były firmy Peri i Solbet. 

Drugą – była przygotowana 20–23 maja 2019 r. w Międzyzdrojach XXIX Międzynarodowa Konferencja „Awarie Bu-
dowlane CSF 2019”, której organizatorem był Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, z aktywnym 
zaangażowaniem prof. Marii Kaszyńskiej, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury, za co z tego miejsca serdecznie 
dziękuję, przy współudziale szczecińskiego Oddziału PZITB. Serdeczne podziękowania kieruję pod adresem osób sprawujących 
patronat honorowy: Jerzego Kwiecińskiego – ministra inwestycji i rozwoju, Norberta Książka – głównego inspektora nadzoru 
budowlanego, prof. Zbigniewa Kledyńskiego – prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Tomasza Hinca – wojewody 
zachodniopomorskiego, Olgierda Geblewicza – marszałka województwa zachodniopomorskiego, Piotra Krzystka – prezydenta 
miasta Szczecina, Randalla W. Postona z American Concrete Institute, Porozumienia dla bezpieczeństwa w budownictwie. 
Udział tak znamienitego grona przyczynił się do wysokiej rangi konferencji. Tematyka awarii i katastrof budowlanych wciąż 
jest bardzo aktualna. O zainteresowaniu tą problematyką świadczy fakt, że na konferencję zgłosiło się ponad 400 uczestników 
oraz, że została ona objęta patronatem medialnym przez 16 czasopism. 

Z przyjemnością odnotowuję także zorganizowaną 28–30 maja 2019 r. w Białymstoku, przez Główną Komisję Seniorów 
naszego Związku XXXII Krajową Naradę Seniorów PZITB. Nie ukrywam, że z uwagi na liczne zobowiązania nie uczestniczy-
łem bezpośrednio w tym spotkaniu, wiem jednak, że zakończyła się z powodzeniem, uczestnicy zrealizowali przyjęty program. 
Dziękuję za to zaangażowanie. 

Szkoleniu i edukacji młodzieży był poświęcony także Ogólnopolski Zjazd Dziekanów uczelni wyższych kształcących  
na kierunku budownictwo w czerwcu w Krakowie. Jest to bardzo ważne spotkanie zwłaszcza w kontekście wdrażania na wy-
działach budownictwa nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, zwanej potocznie „Konstytucją dla Nauki”. 

Życie nie znosi próżni. Każdy z nas rodzi się, przeżywa bezstresowo dzieciństwo, czas nauki, okres pracy zawodowej, prze-
chodzi na emeryturę, na koniec niestety żegna się z doczesnym światem. Taka kolej rzeczy spotkała też naszego Kolegę i Przy-
jaciela. 24 kwietnia 2019 roku zmarł Jerzy Tadeusz Majewski, polski inżynier budownictwa, polityk, poseł na Sejm, prezydent 
m. st. Warszawy. Był między innymi przewodniczącym Społecznego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, 
pełnomocnikiem rządu ds. budowy warszawskiego metra. Szczególną aktywność wykazywał na polu stowarzyszeniowym. Był 
aktywnym członkiem naszego Związku, w którym pełnił liczne funkcje, w tym wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego. 
Ta aktywność zaowocowała wyróżnieniem członka honorowego Związku. Cześć Jego pamięci.

Życzę Państwu udanych wakacji, do zobaczenia w kolejnym wstępniaku na łamach „Przeglądu budowlanego”. 

 Serdecznie pozdrawiam,


