
 

 

 

Poznań, 18.12.2020 r. 

 

Szanowni Państwo, Członkowie Izby, Drodzy Przyjaciele, 

 

Rok 2020 był jednym z najtrudniejszych dla branży targowej. Piętrzył problemy, nie szczędził nam 

dramatów, zabierał nadzieję. Ten niezwykle trudny dla wszystkich czas nadwątlił nasze siły, 

zdrowie i finanse. Wystawił na próbę zaufanie. Jednak pokazał również, że chcemy być RAZEM, 

a razem jesteśmy silniejsi! 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Członkom i Przyjaciołom Polskiej Izby Przemysłu Targowego, 

tym wszystkim, którzy z zapałem i zaangażowaniem włączyli się do działań PIPT w obronie 

interesów i w trosce o przyszłość polskiej branży targowej! Dziękujemy za kolejny wspólny rok. 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2021 życzymy Państwu, oprócz 

tak ważnego, szczególnie w czasach pandemii, zdrowia, nieustającej nadziei na lepsze jutro, która 

na nowo pobudzi nas do działania, spokoju ducha, który pozwoli wyciszyć negatywne emocje  

i choć na chwilę przyniesie ulgę od trosk, wzajemnej życzliwości, tak cennej w trudnych chwilach, 

bliskości i zrozumienia najbliższych dzięki czemu poczujemy ich wsparcie, a także  wyrozumiałości, 

życzliwości i cierpliwości.  

Nie zapominajmy o tym, co jest w życiu ważne - rodzina, uczucia, drugi człowiek. Pomagajmy 

sobie nawzajem, nich ten czas będzie czasem, aby wyciągnąć rękę do drugiej osoby, aby zintegrować 

się i wzajemnie wspierać, aby dzielić się z innymi, którzy mają mniej.   

Niech nadchodzące Święta będą przede wszystkim czasem dla Rodziny i Przyjaciół, pełnym miłości 

i bliskości, niech staną się chwilą wytchnienia od codziennych spraw i ważkich problemów  

i  pozwolą nabrać odrobiny dystansu do wszystkiego, co nas otacza. Niech świąteczna atmosfera 

sprawi, że poczują Państwo zapach choinki, dostrzegą czar kolęd, serca wypełnią się radością,  

a umysły przyjemną refleksją, że wszystko co w życiu najważniejsze macie na wyciągnięcie ręki. 

Niech Nowy Rok 2021 będzie pełen optymizmu i wyzwań, które pozwolą jak najszybciej 

zapomnieć o wydarzeniach minionych 12 miesięcy, zaś rok 2020 ze swoimi niepokojami niech 

szybko przejdzie do historii i stanie się jedynie wspomnieniem. 

 

Rada, Zarząd i Biuro 
Polskiej Izby Przemysłu Targowego 

 

 

 

 


