Koleżanki i Koledzy,
Minęło 101 lat od historycznej daty 11 listopada 1918 roku, dnia, kiedy po 123 latach niewoli
Polska odzyskała jakże upragnioną niepodległość. Wspominałem o tym w ubiegłorocznym, grudniowym numerze „Przeglądu Budowlanego”. Dzisiaj z satysfakcją mogę stwierdzić, że aktywnie i z godnością włączyliśmy się w ogólnopolski nurt obchodów rocznicy 100-lecia odzyskania
niepodległości. Wydarzenie to zdominowało kilka naszych spotkań, co z dumą podkreślam.
Pierwszym był VII Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa, jaki zorganizowano w Częstochowie 20 września 2019 roku. Kolejne wydarzenie to zorganizowany 4 października 2019
roku 50. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZITB poświęcony odzyskaniu niepodległości i 85-leciu naszego Związku.
W obu spotkaniach naturalnie nawiązaliśmy do pięknych kart historii, działającego od 1934 roku Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych oraz obecnego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, stowarzyszenia utworzonego
w 1948 roku, które uznało ciągłość ruchu stowarzyszeniowego inżynierów i techników budowlanych, co podkreślono dwukrotnie, w uchwale ZG PZITB z 2 lutego 1993 roku oraz uchwale Nadzwyczajnego XXXVI Zjazdu Delegatów z 2 marca
1996 roku w Białymstoku.
Okazją do ukazania dorobku Związku w roku 100-lecia odzyskania niepodległości na międzynarodowym forum stało się
coroczne spotkanie Izb i Związków Budowlanych Krajów Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się w Łodzi i w Warszawie
3–6 października 2019 roku. Podobny charakter miało spotkanie, jakie odbyło się na drugiej półkuli naszego globu. 25–26 października 2019 roku delegacja PZITB wraz z przedstawicielami kilku wydziałów budownictwa polskich politechnik uczestniczyła w posiedzeniu Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej.
Z racji, że październik br. obfitował w liczne spotkania naszych członków, z dziennikarskiego obowiązku wspomnę o kolejnej
aktywności naszych Koleżanek i Kolegów, członków Komitetu Młodej Kadry, którzy 18–20 października br. zorganizowali
kolejny swój zjazd, tym razem w Warszawie-Płochocinie, w jakże gościnnych progach firmy Peri. Serdecznie dziękujemy.
Koleżanki i Koledzy, wielokrotnie we wstępniakach, jakie zamieszczałem na łamach „Przeglądu Budowlanego” wspominałem o szybko upływającym czasie. Biegnie on nieubłaganie zwłaszcza wtedy, gdy wykazujemy naszą aktywność w działaniu.
Dziękuję za to Wasze zaangażowanie w bieżące i okazjonalne sprawy naszego stowarzyszenia.
Zbliżający się nieuchronnie 2020 rok przypomina nam, że jest on ostatnim z kadencji lat 2016–2020 władz naszego Związku. Od początku nowego roku rozpoczynamy przygotowania do odbycia kolejnego, 51. Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB.
Zainaugurują go zjazdy sprawozdawczo-wyborcze, jakie w I kwartale 2020 roku odbędą się w naszych oddziałach terenowych.
Podsumujemy nasze ostatnie 4 lata pracy, skonfrontujemy plany z ich realizacją, dokonamy wyboru władz na nową kadencję
lat 2020–2024.
Obecny 12. numer „Przeglądu Budowlanego” jest ostatnim w tegorocznym cyklu wydawniczym. Dlatego też zgodnie z tradycją zakończę go świątecznymi życzeniami.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego 2020 Roku wszystkim Koleżankom,
Kolegom i ich Rodzinom składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów.
Serdecznie pozdrawiam,

Ryszard Trykosko
Przewodniczący PZITB
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