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Ryszard Trykosko

Koleżanki i Koledzy,
Dwukrotnie, w 2012 i 2016 roku, w lipcowo-sierpniowym wydaniu „Przeglądu Budowlanego”, 

miałem zaszczyt i honor przywitać Szanowne Koleżanki i Kolegów na łamach naszego czasopisma 
w związku z powierzeniem mi wolą Krajowych Zjazdów Delegatów PZITB zaszczytnej funkcji prze-
wodniczącego naszego stowarzyszenia. Gościłem też wielokrotnie w tzw. wstępniakach, dzieląc się 
swoimi przemyśleniami, informacjami o planach i zamierzeniach, aktualnościach i minionych wyda-
rzeniach, sukcesach, ale i problemach, jakie stały przed nami do rozwiązania. Dzisiaj następuje czas 
rozstania. Kolejny zjazd wybierze nowe władze, w tym przewodniczącego, a w uchwale generalnej 
nakreśli główne kierunki działalności PZITB do 2024 roku.

Dwukrotny wybór mojej osoby na przewodniczącego związku był dla mnie wielkim wyróżnieniem 
i zarazem wielką odpowiedzialnością. Wyróżnieniem, gdyż doceniono moją wiedzę i doświadczenie 
zawodowe w budownictwie oraz wkład i wieloletnie zaangażowanie w pracę na rzecz PZITB, a odpowiedzialnością, gdyż czułem 
jej ciężar, mnogość zadań, jakie stawialiśmy sobie każdorazowo do zrealizowania, tak aby spełniały się oczekiwania całego naszego 
środowiska zawodowego.

Oceny mojej pracy i całego Zarządu Głównego dokona 51. Krajowy Zjazd Delegatów zaplanowany na 11–13 września 2020 roku 
w Opolu. Dzisiaj mogę jednak z całą otwartością i odpowiedzialnością powiedzieć, że zrealizowaliśmy ambitne plany i zamierzenia, 
jakie przed sobą postawiliśmy. Wskażę na najważniejsze.

Wykazaliśmy skuteczność i troskę o kontynuowanie i rozwój działalności wśród młodzieży akademickiej i młodej kadry technicz-
nej. Odmłodziliśmy nasze stowarzyszenie. Widać to naocznie po dokonanych wyborach nowych władz w oddziałach terenowych. 
Znam liczne przykłady utworzenia kół w technikach budowlanych. W tym miejscu wspomnę, że myśląc o młodzieży, nie zapomina-
my o naszych Koleżankach i Kolegach Seniorach, gdyż są oni przysłowiową kopalnią wiedzy i doświadczenia zawodowego, niejedno-
krotnie stanowiąc wzór do naśladowania.

Niezmienna jest nasza aktywność na polu zdobywania i poszerzania wiedzy zawodowej. Kontynuujemy wszystkie nasze inicjatywy 
w zakresie organizacji konferencji naukowo-technicznych, sympozjów, warsztatów. Wymienienie Konferencji Naukowej Komitetu In-
żynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB w Krynicy, Warsztatu Pracy Projektanta Konstrukcji w Wiśle lub Szczyrku, 
Awarii Budowlanych w Międzyzdrojach czy Warsztatu Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego w Cedzynie, stało się oczywistością. Nie 
byłoby to możliwe, gdyby nie znakomita współpraca z uczelniami technicznymi w kraju i kadrą naukową z wydziałów budownictwa 
politechnik, a także z firmami zrzeszonymi w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa, że wymienię: PERI, Budimex, Strabag, 
Skanska, PORR, Warbud i inne. Zaangażowanie ludzi nauki i kierownictw firm budowlanych jest dla nas bezcenne i za okazywaną 
pomoc, niejednokrotnie wsparcie finansowe naszych i wspólnie realizowanych inicjatyw i projektów serdecznie dziękuję.

Trwale, i co ważne, na partnerskich zasadach współpracujemy z organizacjami samorządu zawodowego, szczególnie z Polską 
Izbą Inżynierów Budownictwa. Podtrzymujemy współpracę międzynarodową z naszymi przyjaciółmi z Czech, Słowacji i Węgier 
w ramach Grupy Wyszehradzkiej, a także z inżynierami ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Doceniamy przychylność ze strony 
administracji państwowej i samorządowej, Ministerstwa Rozwoju, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Komitetu Inżynierii 
Lądowej i Wodnej PAN oraz Instytutu Techniki Budowlanej.

Kontynuujemy nasz Konkurs „Budowa Roku”, wyróżniając corocznie najlepsze realizacje kubaturowe i infrastrukturalne, na-
gradzając projektantów i wykonawców. Osoby szczególnie zasłużone dla naszego środowiska wyróżniamy honorowymi odznakami 
PZITB, a także medalami im. prof. Ciesielskiego, prof. Bryły i prof. Żenczykowskiego, prof. Dyżewskiego czy prof. Kaufmana.

Dokładamy starań, aby w codziennej działalności towarzyszyły nam nasze czasopisma „Przegląd Budowlany” oraz „Inżynieria 
i Budownictwo”, każde z nich z tradycją dłuższą niż związek. Nieprzerwane wydawanie ich było chyba najtrudniejszym z zadań, 
jakie realizowaliśmy. Nowo wybrane władze ten temat muszą potraktować priorytetowo.

Szanowne Koleżanki i Koledzy. Czas rozstań to także czas podziękowań. Wielokrotnie podkreślałem, wręcz jest to moim mottem 
życiowym, że w pojedynkę nie osiąga się sukcesu. Sukces to praca zespołowa. Stąd też słowa podziękowania za współpracę kieruję 
do wszystkich, których spotkałem na swej drodze, których miałem przyjemność poznać, z którymi współpracowałem, niejednokrotnie 
się zaprzyjaźnić.

Dziękuję członkom prezydium i całemu Zarządowi Głównemu PZITB, także pracownikom biura w ZG w Warszawie. Dziękuję 
członkom Komitetów i Komisji, jakie funkcjonują w strukturach stowarzyszenia, a także działaczom i pracownikom 28 oddziałów 
terenowych związku. Szczególne słowa podziękowania kieruję do mojego Przyjaciela, Kolegi Wiktora Piwkowskiego, sekretarza gene-
ralnego związku, który przez osiem lat był moją prawą ręką i stanowił ogromne wsparcie w podejmowanych działaniach.

Koleżanki i Koledzy. Nie znikam z horyzontu. Będę nadal aktywny, lecz na innych polach działalności. Myślę również, że nadal 
będę Państwa gościem na łamach „Przeglądu Budowlanego”.

Dziękuję raz jeszcze. To była piękna, zawodowa przygoda, jaką przyszło mi z Wami Szanowne Koleżanki i Koledzy przez ostatnie 
osiem lat wspólnie przeżyć. Pozostaję z wyrazami serdeczności dla całego środowiska inżynierów i techników budownictwa,


