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Podwójny 7-8 numer „Przeglądu Budowlanego” powstał dzięki współpra-
cy Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej 
i Wodnej PAN z redakcją. Dziękuję bardzo przewodniczącej Sekcji prof. Elżbiecie  
Radziszewskiej-Zielinie za podjęcie naszej inicjatywy, aby wspierać krajowe czaso-
pisma naukowo-techniczne z wieloletnią tradycją, takie jak „Przegląd Budowlany” 
i „Inżynieria i Budownictwo”, które nie znalazły się w wykazie ministerialnym. 
Mimo że pracownicy naukowo-dydaktyczni, w związku z ewaluacją prowadzonych 
na uczelni dyscyplin naukowych, zostali zobligowani do publikowania w czasopismach zagranicznych lub wy-
soko punktowanych czasopismach polskich w języku obcym, powstał ten specjalny numer czasopisma. Dziękuję  
Autorom, a Państwa gorąco zachęcam do zapoznania się z interesującymi artykułami prezentującymi problematykę 
badań naukowych, aktualnie prowadzonych w krajowych ośrodkach naukowych.

Po prawie półtorarocznym okresie izolacji i pracy zdalnej wraz z wakacjami rozpoczął się długo oczekiwany czas 
ograniczenia obostrzeń związanych z pandemią. Jak bardzo jesteśmy spragnieni normalnych kontaktów, spotkań, 
debat, dyskusji, niech świadczą wydarzenia dotyczące naszej branży, które odbyły się „na żywo” już w czerwcu.

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem dziekana prof. Andrzeja Garbacza zorga-
nizował 10 czerwca br. w Płocku planowany na 2020 rok Zjazd Dziekanów wydziałów kształcących na kierunku 
budownictwo. Tematem wiodącym Zjazdu była ocena możliwości powrotu do prowadzenia na wydziałach jedno-
stopniowych studiów magisterskich.

16 czerwca br. odbył się w Warszawie w Centrum Nauki Mikołaja Kopernika „IX Kongres Infrastruktury Polskiej 
2021”, którego głównym tematem była „Realizacja inwestycji infrastrukturalnych w dobie aktualnych regulacji”.

21 czerwca br. w NOT odbyła się XXVII edycja plebiscytu czytelników „Przeglądu Technicznego” – „Złoty 
Inżynier 2020”. Laureatem „Diamentowego Inżyniera 2020” został prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – rektor 
Politechniki Śląskiej i przewodniczący KRASP. Gratulujemy!

22 czerwca br. odbyła się w Warszawie konferencja „Infrastruktura Polska i Budownictwo” organizowana przez 
Executive Club, w której w czterech panelach dyskutowano zagadnienia dotyczące: prawa zamówień publicznych, 
partnerstwa publiczno-prywatnego, inwestycji kolejowych oraz wpływu zmian klimatycznych na budownictwo. 
Podczas gali wręczono „Diamenty Infrastruktury i Budownictwa”. Wyróżnienie dla osobowości w branży bu-
dowlanej za całokształt działalności otrzymał z rąk wicepremiera Jarosława Gowina wieloletni prezes Budimexu  
Dariusz Blocher. Gratulujemy! Wszystkie te wydarzenia objęte były honorowym patronatem PZITB.

Gratulacje składam też Redaktor Naczelnej „Przeglądu Budowlanego” Grażynie Furmańczyk-Ziemińskiej, gdyż 
tytuł laureata w konkursie Numerus Primus Inter Pares w grupie czasopism popularyzujących naukę i technikę 
przyznano numerowi 3/2020 czasopisma „Przegląd Budowlany”.

Mamy czas wakacji, rozpoczęły się pierwsze „normalne” spotkania, wiele osób już wyjechało na urlop w kraju 
lub za granicę. Zaczynamy z optymizmem patrzeć w przyszłość, mimo zapowiadanej kolejnej, jesiennej fali pan-
demii.

I tego optymizmu, tej radości, życzę Państwu na nadchodzące wakacyjne miesiące.

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Maria Kaszyńska


