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Z wyrazami szacunku  
i serdecznymi pozdrowieniami

Maria Kaszyńska
Przewodnicząca PZITB

Szanowni Państwo,

Piszę ten tekst na łamach „Przeglądu Budowlanego”, z radością i ze wzruszeniem. Okazja 
jest szczególna, gdyż 51. Krajowy Zjazd Delegatów PZITB , który odbył się 11–13 września 
2020 w Opolu powierzył mi pełnienie funkcji przewodniczącej PZITB w najbliższej kadencję 
2020-2024. To dla mnie olbrzymie wyróżnienie, zaszczyt i honor przewodniczyć związkowi, któ-
rego członkiem jestem ponad 30 lat. Dziś przed PZITB, które ma tak wspaniałą 86-letnią historię 
stoją trudne wyzwania, stoją one także przede mną, mam tego pełną świadomość i jestem pełna 
obaw, czy uda mi się poprowadzić związek przez najbliższe lata, aby nie zawieść pokładanych we 
mnie nadziei i oczekiwań, zwłaszcza że rozpoczynam kadencję w tak trudnej sytuacji związanej 
z pandemią koronawirusa. 

Funkcja, której się podejmuję, to przede wszystkim służba, a co za tym idzie olbrzymia odpowiedzialność. Jak widzę przy-
szłość PZITB, jakie mam plany i zamierzenia? Najważniejsza według mnie rola PZITB to integracja środowiska inżynierów 
budownictwa, wspieranie działalności oddziałów, to mówienie jednym głosem wspólnie z izbami i innymi stowarzyszeniami 
branżowymi w istotnych dla środowiska sprawach. Pragnę kontynuować działania, które przez ostatnie 15 lat podejmowali 
moi poprzednicy, przewodniczący PZITB Wiktor Piwkowski i Ryszard Trykosko, którym bardzo dziękuję za te lata niezwykłego 
zaangażowania i służby na rzecz naszego stowarzyszenia, i bardzo liczę na dalszą współpracę. Priorytetowe kierunki działal-
ności w nowej kadencji przyjęte uchwałą generalną zjazdu to działania służące podniesieniu roli i rangi autorytetu PZITB, 
rozwój współpracy biznesu z nauką, wspieranie działalności młodej kadry oraz wykorzystanie potencjału i doświadczenia 
naszych seniorów, współpraca z PIIB, bratnimi stowarzyszeniami i organizacjami w kraju i za granicą, administracją rządową 
i uczelniami, odnowa formuły i pozycji czasopism stowarzyszeniowych, działania na rzecz bezpieczeństwa pracy w budownic-
twie, podniesienie poziomu kształcenia techników i inżynierów budownictwa oraz kontynuacja wszystkich od lat podejmowa-
nych inicjatyw, jak patronowanie wiodącym konferencjom, organizacja konkursu „Budowa Roku”, wspieranie i organizacja 
konkursów na najlepsze prace dyplomowe na uczelniach oraz przyznawanie nagród i medali imienia znamienitych patronów, 
profesorów: Stefana Bryły, Wacława Żenczykowskiego, Aleksandra Dyżewskiego, Stefana Kaufmana i Romana Ciesielskiego. 

Pragnę zapewnić Państwa, że uczynię wszystko, by nasz związek cieszył się niesłabnącym autorytetem, odgrywał wiodącą 
rolę wśród stowarzyszeń i był wsparciem dla wszystkich członków. PZITB jest stowarzyszeniem elitarnym i chciałabym, aby 
takim pozostał, aby reprezentował i promował wartości i postawy, które powinny być wzorem dla wszystkich inżynierów, 
a szczególnie dla młodych wstępujących w nasze szeregi. Chciałabym, aby dla wszystkich aktualnych i przyszłych członków 
przynależność była wyróżnieniem, zaszczytem i dumą, a działalność dawała dużo zadowolenia, satysfakcji i dobrze służyła 
naszemu krajowi. 

Piszę te słowa w ostatnich dniach września, kiedy to zawsze obchodziliśmy uroczyście nasze święto - Dzień Budowlanych. 
Piszę te słowa również w przededniu rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego 2020/2021 na wszystkich wydziałach kształ-
cących przyszłe kadry dla budownictwa, gdy z niepokojem patrzymy w przyszłość hybrydowego czy zdalnego nauczania. 
Dziś w związku z pandemią wszystkie uroczystości, większe spotkania organizowane przez oddziały PZITB i Okręgowe Izby 
Inżynierów Budownictwa nie mogą się odbyć, ale z okazji święta pragnę wszystkim złożyć najlepsze życzenia i podziękowania 
za codzienny trud budowania. 

Życzę wszystkim zdrowia i przetrzymania tego trudnego okresu w jak najlepszej formie, przedsiębiorstwom i firmom bu-
dowlanym życzę udanych inwestycji, realizacji wspaniałych obiektów, życzę sukcesów zawodowych i naukowych kadrze aka-
demickiej, studentom realizacji planów i marzeń, a wszystkim członkom i sympatykom Polskiego Związku Inżynierów i Tech-
ników Budownictwa optymizmu i nadziei, że ten trudny okres się skończy i powrócimy do normalnych działań i spotkań, że 
nasze życie przestanie być pełne obaw i znów będzie przepełnione spokojnym działaniem, radością, pięknem i marzeniami.

Bardzo liczę na współpracę wszystkich, którym na sercu leży przyszłość polskiego budownictwa i osób w te działania zaan-
gażowanych.


