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Z wyrazami szacunku  
i serdecznymi pozdrowieniami

Maria Kaszyńska
Przewodnicząca PZITB

Szanowni Państwo,

Mija pół roku działalności nowych władz PZITB w Oddziałach i w Zarządzie Głównym. 

Był to dla wszystkich bardzo trudny okres na rozpoczynanie nowej kadencji, budowanie no-

wych struktur Komitetów i Komisji. Z jednej strony przyzwyczajamy się już do funkcjonowania 

w zmienionych warunkach wytworzonych przez pandemię, do zdalnej pracy, do udziału w zdal-

nych szkoleniach, do spotkań przed monitorem komputera, a z drugiej strony tęsknimy do tego, 

co było i marzymy, aby jak najszybciej powrócić do normalności. Wszyscy to powtarzamy, takie 

składamy sobie życzenia, lecz z pewną obawą zastanawiamy się, czy to będzie ta sama „normal-

ność”, którą pozostawiliśmy równo rok temu, gdy wybuchła pandemia koronowirusa?

Tradycyjnie w marcu rozpoczynał się okres naszych PZITB konferencji, spotkań, dyskusji, podsumowań, szkoleń. Spotyka-

liśmy się najpierw w marcu na „Warsztatach” w Wiśle, w maju na „Awariach” w Międzyzdrojach, a we wrześniu w Krynicy. 

W tym roku większość konferencji nie odbędzie się lub będą w formie zdalnej. „Warsztaty” i „Awarie” zostały już przełożone na 

2022 rok, bo organizowanie tego typu konferencji w formie zdalnej na pewno nie spełniłoby oczekiwań wiernych uczestników 

tych konferencji.

Za kilka dni tradycyjnie w marcu odbędzie się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego. Podsumujemy miniony rok dzia-

łań „starych” i „nowych” władz, powołamy składy Komitetów, omówimy przygotowania do sztandarowej imprezy PZITB 

„Budowy Roku”. Z optymizmem podchodzimy do możliwości zrealizowania wydarzenia w tradycyjnej formie, przenosząc 

je z czerwca na późniejszy termin, czyli 28 września 2021 roku. Bardzo budujący jest fakt, że mimo pandemii i załamania 

gospodarki w wielu dziedzinach budownictwo nie zatrzymało się, nie spowolniło, a wręcz ze zdwojoną mocą realizuje w całym 

kraju zaplanowane inwestycje. Znalazło to też swój wyraz w liczbie zgłoszonych na konkurs „Budowa Roku” obiektów budow-

lanych. Zapraszamy jeszcze inwestorów i wykonawców do zgłaszania kolejnych zrealizowanych wspaniałych obiektów na nasz 

konkurs. Chcemy wspólnie świętować przypadający w ostatnim tygodniu września „Dzień Budowlanych”.

Kolejna niezwykle ważna, ale też i bardzo kontrowersyjna sprawa zaprzątająca nowy Zarząd PZITB – to nasze czasopisma 

„Inżynieria i Budownictwo” oraz „Przegląd Budowlany”. W tej kwestii wiele dzieje się w kraju. Podejmujemy działania, 

zarówno redaktorzy naczelni czasopism, jak i Zarząd PZITB, aby nie dopuścić do tego, by te dwa tak zasłużone dla Stowa-

rzyszenia i czytelników czasopisma zakończyły swoje istnienie. Staramy się, aby nasze czasopisma zostały wpisane na listę 

ministerialną B czasopism naukowo-technicznych i aby dalej służyły polskim inżynierom, przedstawiając najnowsze trendy 

w światowym budownictwie, osiągnięcia naszych naukowców, projektantów, konstruktorów oraz zrealizowane obiekty i suk-

cesy firm budowlanych.

Gdy ten numer „Przeglądu Budowlanego” dotrze do Państwa, będziemy już w nastroju świątecznym. Święta Wielkanocne 

to święta nadziei. Życzę więc wszystkim, by przyniosły Wam radość, życzę optymizmu, wiary i nadziei na dobry i piękny czas, 

który jest przed nami.


