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Po okresie długiej przerwy spowodowanej pandemią powoli wracamy do rze-
czywistych spotkań, konferencji, wyjazdów zagranicznych. Krótkie relacje z odby-
tych wydarzeń znajdą Państwo w tym numerze „Przeglądu Budowlanego”. Przede 
wszystkim odbył się organizowany przez PZITB od ponad trzydziestu lat Konkurs 
„Budowa Roku”. Konkurs promujący polską myśl architektoniczno-budowlaną 
oraz krajowych wykonawców i inwestorów zaliczany jest do najbardziej prestiżo-
wych i uznanych w środowisku. Uroczysta gala finałowa XXXI edycji konkursu, podczas której wręczane były 
tradycyjne statuetki i nagrody, odbyła się 28 września 2021 r. w Domu Technika NOT w Warszawie.

Odbyły się też niektóre tradycyjnie organizowane lub wspierane przez PZITB konferencje, między innymi: ju-
bileuszowe konferencje „Renowacje” w Zielonej Górze i „Ekologia a Budownictwo” w Bielsku-Białej, z której to 
konferencji referaty zamieszczono w tym numerze. W Białymstoku odbyła się bardzo dobrze przyjeta przez środo-
wisko konferencja „Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych” zorganizowana przez białostocki oddział PZITB pod 
przewodnictwem Niny Szklennik. 

Wiele oddziałów PZITB wspólnie z okręgowymi Izbami Inżynierów Budownictwa organizowało spotkania z okazji 
Święta Budowlanych. Wszystkim organizatorom gratuluję bardzo udanych wydarzeń i dziękuję za podjęty trud.

Odbyło się też, przekładane z wcześniejszych terminów, posiedzenie Grupy Wyszehradzkiej. Tym razem organi-
zatorami były stowarzyszenie i izba inżynierów na Węgrzech. Obszerną relację z tego spotkania opracował kolega 
Zygmunt Rawicki.

Niestety planowane na grudzień posiedzenie Zarządu Głównego PZITB postanowiliśmy z uwagi na szczyt 
czwartej fali pandemii odbyć w formie zdalnej, mając nadzieję, że już na kolejnym wiosennym posiedzeniu spotka-
my się wszyscy w Warszawie.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, pamiętamy, jaki to był trudny czas w zeszłym roku, gdy trwała pande-
mia i były tak duże ograniczenia w liczbie osób, które mogły spotkać się przy wspólnym stole. Pamiętamy te obawy, 
naszą troskę o najbliższych, którzy musieli w samotności spędzać święta. Dziś mimo trwającej pandemii, dzięki 
szczepieniom, z większymi nadziejami czekamy na te najpiękniejsze dni w roku, na świąteczny blask choinki, 
na możliwość spotkania z najbliższymi przy wigilijnym stole, na czas, który w tym okresie zatrzymuje się i pozwala 
nam uwierzyć w magię świąt.

Tego pięknego czasu w zdrowiu i radości wszystkim Wam życzę.

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Maria Kaszyńska


