- W dniu 22.11.2021 r Kol. Szymon Karczewski napisał:
”Z życia inżyniera na budowie, czyli kilka słów o slangu budowlanym”
Czy zastanawialiście się kiedyś, czym różni się Flex od Diaxa, szlifierki
kątowej czy „bułharki”? Otóż, wszystko stanowi określenie jednego narzędzia.
Ostatnie z nich to słowo ukraińskie, które przebojem weszło w terminologię mojej
budowy. A to tylko jedno z wielu określeń, które budzi nie lada zdziwienie
przeciętnych zjadaczy chleba oraz osób zaczynających swoją karierę w przemyśle
budowlanym.
W dniu dzisiejszym pozwolimy sobie nieco opisać język na budowie, aby
przybliżyć jego problematykę naszym obserwującym :D
„Majster, podaj wagę!”- Osoba patrząca z zewnątrz mogłaby spytać, o jaką
wagę chodzi… -Nic bardziej mylnego, chodzi tu o poziomnicę, poziomicę czy też
wagę lub wasserwagę. Ostatnie z określeń wzięło się z języka niemieckiego i
oznacza właśnie naszą poziomnicę.
Kolejne, trochę mniej zaskakujące określenie to gruszka, która oznacza
samochód przeznaczony do transportu mieszanki betonowej, możemy nazywać ją
również betonowozem. Zastanawialiście się może, ile kubików zmieści się w jednej
gruszce? Kubik to potoczne określenie jednego metra sześciennego mieszanki
betonowej, jeden betonowóz dostarcza przeważnie 8 kubików szarego złota. Idąc o
krok dalej, zastanówmy się nad sytuacją, kiedy gruszka przyjeżdża na budowę
i zaczyna rozładunek. Czy na placu budowy spotykamy się z określeniem „układanie
mieszanki betonowej?”. Oczywiście każdy inżynier wie, że według technologii to
określenie jest znacznie poprawniejsze niż „lanie betonu” popularne wśród
wszystkich pracowników.
Codziennością w mojej pracy jest także pytanie: „Panie Inżynierze, czy w tej
ścianie/stropie są jakieś „Abszparungi”? To określenie najprawdopodobniej wywodzi
się z języka niemieckiego, jednak zostało dość niepoprawnie zinterpretowane i
potocznie mówiąc, poszło w eter :D Słowo to oznacza po prostu otwory w
elementach żelbetowych.
Niezbędnym narzędziem przy stanowisku pracy każdego cieśli szalunkowego
jest krajzega, zwana także cyrkulatką, cyrkularką. Co to takiego? Te jakże
różnorodne synonimy stanowią określenie piły stołowej.
Wspomniane określenia to tylko kropla w morzu tego, co możemy przytaczać
w nieskończoność i nie zdziwiłbym się, gdyby kiedyś powstał słownik budowlanych.
:D Ten wpis to inaugurujący post będący otwarciem takiego słownika, zatem
pozostaje nam obiecać, że ciąg dalszy nastąpi.
Na koniec anegdota: Inżynier przystępuje do niwelacji szalunku stropowego i
daje pracownikowi do ręki łatę niwelacyjną. Po czym inżynier zastanawia się:

-Wszystko pięknie, tylko gdzie tu był reper? Na co pracownik odpowiada:
-Lepper? Jaki Lepper? Przecież Lepper nie żyje.

- 13.12.2021r. odbyło się spotkanie Klubu Prezesów Polski Południowej PZITB
ustalonym porządkiem, j.n.:
1. Sprawy bieżące - podsumowanie pracy Zarządu Głównego i Oddziałów w 2021 r.
2. Planowane terminy spotkań w 2022 r:
3. Życzenia świąteczno-noworoczne.

W okresie przedświątecznym odbyły się spotkania Kół:
- 14.12.2021r. Koła 28 Wojskowe w restauracji Wieniawa
I na platformach, Skype:
- 14.12.2021r Koło 9 UP
- 15.12.2021r. Koła 26 Zarządców
- 16.12.2021r Koła 35 Wykonawców
- 20.12.2021r. Koła 1 PWR

