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Koleżanki i Koledzy!

Rok 2019 to pierwszy rok obowiązywania nowego sta-

tutu Związku. Uchwalony w 2018 r.  postanowieniem 

Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, 25.03.2019 r. 

wpisany został do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Zakończyło to proces dostosowywania statutu do no-

wych warunków działania Związku. Jedną z istotnych 

konsekwencji jest wydłużenie kadencji organów 

Związku do 4 lat. Stąd planowane pierwotnie na rok 

2019 wybory nowych organów statutowych zostały 

przesunięte na rok 2020. Czeka nas więc w najbliższym 

czasie procedura zebrań sprawozdawczo-wyborczych 

w Oddziałach oraz zjazd sprawozdawczo-wyborczy 

Związku (kwiecień 2020 r.). Szczegółowy kalendarz 

wyborczy zostanie przekazany wszystkim członkom 

za pośrednictwem Oddziałów po najbliższym zebra-

niu Rady Krajowej. Podana zostanie również zasada 

wyboru delegatów na zjazd sprawozdawczo-wyborczy 

Związku. Zachęcam wszystkich członków do aktywne-

go uczestniczenia w zebraniach sprawozdawczo-wy-

borczych w Oddziałach i wyboru delegatów na zjazd 

krajowy. Mając na uwadze dalszy rozwój ZMRP, za-

chęcam do wyboru władz Oddziałów oraz delegatów 

na zjazd sprawozdawczo-wyborczy młodych członków. 

Chciałbym, by Związek stał się atrakcyjny dla młodych 

inżynierów mostowców m.in. poprzez ich aktywne 

uczestnictwo we władzach. 

Przed zbliżającym się zjazdem sprawozdawczo-

-wyborczym Związku zwracam się również z prośbą 

do wszystkich członków o propagowanie w środo-

wisku mostowców bardzo mi bliskiej idei zawartej 

w deklaracji programowej związanej z powstaniem 

ZMRP, a opracowanej przez jednego ze współzałoży-

cieli ZMRP prof. Mieczysława Rybaka: „Podnosimy ko-

leżeńskość i prawość w postępowaniu i pracy do rangi 

kanonu nadrzędnego w naszym działaniu. W świecie 

zanikających zasad etycznych chcemy ratować swoją 

moralność i wykazać, że jest to nie tylko możliwe, ale 

pożyteczne i przynoszące satysfakcję”. Chciałbym w ten 

sposób zachęcić do wstępowania w szeregi ZMRP 

wszystkich, którym bliskie są te idee, a nie tylko korzy-

ści utylitarne związane z przynależnością do naszego 

Związku. Sądzę, że jest to jeden ze sposobów zachęca-

nia inżynierów, zwłaszcza młodych, do wstępowania 

w szeregi ZMRP i bycia jego aktywnymi członkami.

  Arkadiusz Madaj

  Przewodniczący ZMRP

Sekcja Młodych Mostowców 
Związku Mostowców 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Oddział Dolnośląski
21.03.2018 r. na mocy porozumienia podpisanego 

przez opiekuna Koła Naukowego Młodzi Mostowcy 

PWr dra inż. Pawła Hawryszkowa oraz przewodniczą-

cego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej 

Oddział Dolnośląski dra inż. Marcina Sęka powołano 

Sekcję Młodych Mostowców (SMM) działającą przy 

Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział 

Dolnośląski (ZMRP OD) wywodzącą się z członków 

Koła Naukowego Młodzi Mostowcy PWr (KN). Główny-

mi celami podjętej inicjatywy są: otoczenie KN stałym 

patronatem ZMRP OD i stworzenie platformy ułatwia-

jącej młodym inżynierom rozpoczęcie pracy zawo-

dowej, opieka merytoryczna i doradcza w kwestiach 

zawodowych, zainteresowanie młodzieży inicjatywami 

Związku, transfer młodych adeptów inżynierii mo-

stowej do środowiska mostowców oraz promowanie 

działalności studenckiej w tym środowisku.

Ponadto określono sześć fundamentalnych celów 

współpracy oraz rozwiązań organizacyjnych, m.in. 

umożliwienie udziału członkom sekcji w wydarze-

niach organizowanych przez ZMRP OD i promowanie 

działalności KN. Opiekę merytoryczną nad SMM objęli 

wspólnie przewodniczący ZMRP OD oraz opiekun KN.

Wraz z powołaniem SMM mianowano Zarząd Sekcji, 

w skład którego weszli absolwenci Koła Naukowego 

Młodzi Mostowcy PWr i jednocześnie członkowie 

ZMRP OD: mgr inż. Krzysztof Galik – przewodniczący, 

mgr inż. Artur Bielecki oraz mgr inż. Bronisław Czaplew-

ski – wiceprzewodniczący.

oprac. M. Sęk, P. Hawryszków

Wystawa Inżynierowie i Technicy 
w ostatnim 100-leciu Bydgoszczy

7 października 2019 r. na Moście Staromiejskim im. 

Jerzego Sulimy-Kamińskiego w Bydgoszczy otwarto 

kolejną wystawę z okazji Bydgoskiego Roku Wolności. 

Tym razem miasto upamiętniło inżynierów i techni-

ków, którzy przez minione sto lat walnie przyczynili się 

do rozwoju Bydgoszczy. Wystawa nosi tytuł Inżynie-

rowie i Technicy w ostatnim 100-leciu Bydgoszczy. W jej 

otwarciu udział wzięli prezydent Bydgoszczy Rafał 

Bruski, przedstawiciele rady miasta, członkowie NOT 

z przewodniczącym Andrzejem Myśliwcem, przedsta-

wiciele Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku Mo-

stowców RP na czele z członkiem zarządu Janem Siu-

dą, przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa z jej przewodniczącą 

Renatą Staszak na czele oraz Pomorsko-Kujawskiej Izby 

Budownictwa. Twórcy wystawy podkreślają, że inżynie-

rowie i technicy odegrali znaczącą rolę w budowaniu 

potencjału Bydgoszczy. To z ich inicjatywy powstawały 

nowe kierunki techniczne, które przygotowywały 

do pracy kolejne pokolenia specjalistów działających 

później w obszarze budownictwa, kolejnictwa, zieleni 

miejskiej, geodezji czy drogownictwa. To w ich gło-

wach rodziły się pomysły, z których korzystamy do dziś. 

Prezentacja ich dokonań na Moście Staromiejskim 

ma pomóc mieszkańcom lepiej poznać środowisko 

inżynierów. Jedna z szesnastu plansz została przygo-

towana przez Oddział Pomorsko-Kujawski Związku 

Mostowców RP. Prezentowane są na niej niektóre 

bydgoskie obiekty mostowe z podkreśleniem roli 

członków Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku 

Mostowców RP w procesie budowlanym.

oprac. Oddział Kujawsko-Pomorski ZMRP

Podpisanie porozumienia w sprawie powołania Sekcji Młodych Mostowców ZMRP 

OD (od prawej: dr inż. Leszek Budych – skarbnik ZMRP OD, dr inż. Marcin Sęk – 

przewodniczący ZMRP OD, dr inż. Paweł Hawryszków – wiceprzewodniczący ZMRP 

OD oraz opiekun KN, mgr inż. Krzysztof Galik – przewodniczący SMM)


