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Mija kolejny rok naszych wspólnych działań. Wszyscy wierzyliśmy, że po dłu-
gim okresie pandemii powrócimy do bliżej niezdefiniowanej normalności. Niestety 
wybuch wojny na Ukrainie uświadomił nam, że nie ma już powrotu do spokojnego 
czasu przed pandemią.

Jaki był ten rok w PZITB? Z działalności zdalnej przeszliśmy najpierw do spo-
tkań hybrydowych, aby w końcu na dobre powrócić do spotkań „na żywo”. Swoje 
działania skierowane przede wszystkim na rozwój naszych wydawnictw „Inżynie-
rii i Budownictwa” oraz „Przeglądu Budowlanego” rozpoczęła Fundacja PZITB.

Wreszcie odbyły się wszystkie najważniejsze konferencje PZITB i te poprzekładane z poprzednich lat i te plano-
wane na 2022 rok. W maju odbyła się w Międzyzdrojach Jubileuszowa XXX Konferencja „Awarie Budowlane”, 
która zgromadziła 430 uczestników. W czerwcu w Wiśle odbyły się „Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji” 
dotyczące problemów geotechnicznych, zorganizowane przez Małopolski Oddział PZITB, które zgromadziły 400 
uczestników. Krynicka Konferencja Naukowa pod patronatem KILIW PAN i KNPZITB tym razem z Krynicy 
została przeniesiona do Krakowa i zorganizowana we wrześniu przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki 
Krakowskiej. Uczestniczyło w niej 180 osób. Tradycyjnie we wrześniu odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna 
w Wałczu „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych” organizowana przez CUTOB PZITB Poznań. W paździer-
niku odbyły się w Cedzynie koło Kielc nasze dwie konferencje, najpierw „Kontra” zorganizowana przez Komitet 
Trwałości Budowli PZITB i Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a następnie „Warsztat Pracy 
Rzeczoznawcy Budowlanego” zorganizowane przez Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Święto-
krzyskiej i Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Relacje ze wszystkich tych wydarzeń były prezentowane 
na łamach „Przeglądu Budowlanego”, jak również i z innych konferencji, którym patronowało PZITB.

Mijający rok to czas jubileuszu Izby Inżynierów Budownictwa. Minęło już 20 lat od momentu powołania Izb. 
Obchody jubileuszowe rozpoczęły się w czerwcu galą XX-lecia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w pięknej 
scenerii Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, a potem Okręgowe Izby organizowały swoje 
regionalne jubileusze. 20 września br. odbyła się w sali balowej Domu Technika NOT w Warszawie uroczysta 
Gala Finałowa XXXII edycji konkursu PZITB „Budowa Roku’2021”, podczas której wręczane były laureatom 
tradycyjne statuetki i nagrody. W październiku odbyło się też kolejne spotkanie Grupy Wyszehradzkiej, tym razem 
zorganizowane przez stowarzyszenie i izbę inżynierów na Słowacji. A cały ten rok obfitujący w tak wiele ważnych 
wydarzeń zakończył Zjazd Polskich Inżynierów zorganizowany w listopadzie w Waszyngtonie przez Radę Polskich 
Inżynierów w Ameryce Północnej.

Koniec roku zawsze nastraja do podsumowań, co z noworocznych planów udało się zrealizować, jakie postano-
wienia spełnić, czy marzenia wciąż pozostają tylko marzeniami, czy też przybliżają nas do wytyczonych celów. 
Pandemia, wojna, kryzys energetyczny, galopująca inflacja to wszystko na pewno nie nastraja optymizmem. Każdy 
z nas zapewne robi sobie swój wewnętrzny rachunek, swój bilans plusów i minusów tego roku, ale jaki by on nie był 
dla każdego z nas, to na przekór wszystkim i wszystkiemu chcemy z wiarą i nadzieją patrzeć w przyszłość.

Pragnę wszystkim serdecznie podziękować za ten rok, za współpracę, za zaangażowanie, za życzliwość i wsparcie 
we wszystkich działaniach dla dobra PZITB, jego Członków i Sympatyków.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, święta, w czasie których pragniemy być razem, dzielić się dobrem i rado-
ścią, przeżywać wspólnie ten piękny, magiczny czas i z optymizmem spoglądać na lepsze jutro.
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