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Pierwszy numer pisma „Zabezpieczenia” ukazał się w 1998 roku. Aż trudno uwierzyć, że minęły już 
22 lata! Od tamtego momentu aż do dziś czasopismo ukazywało się regularnie, przekazując wiedzę 
o najnowszych trendach i rozwiązaniach w branży elektronicznych systemów zabezpieczeń. Przez 
cały ten okres, dzięki współpracy z gronem znakomitych autorów i specjalistów w swoich dziedzi-

nach, lektura „Zabezpieczeń” umożliwiała pozyskanie wiedzy o nowych produktach, przewidywanych kierun-
kach rozwoju naszej branży i możliwościach wykorzystania poszczególnych rozwiązań. Nasi redaktorzy byli 
uczestnikami licznych wydarzeń, między innymi wielu targów, konferencji i jubileuszy. Objętość „Zabezpie-
czeń” systematycznie się zwiększała, jakość wydruku i przygotowywanych materiałów poprawiała się z roku 
na rok. Dzięki temu zawsze mogliśmy liczyć na zainteresowanie wiernych czytelników, co jest najlepszym 
i najważniejszym dowodem na sukces czasopisma. 

Sukces „Zabezpieczeń” zawdzięczamy przede wszystkim ciężkiej pracy zespołu redakcyjnego. Należy podkre-
ślić zwłaszcza role dwóch Pań – Teresy Karczmarzyk i Elżbiety Końki. To one, dzięki swojej codziennej pracy 
i zaangażowaniu, były w stanie przekonać do współpracy autorów, koordynowały wszelkie prace związane 
z przygotowywaniem, wydawaniem i dystrybucją pisma, a w późniejszym okresie również tworzeniem strony 
internetowej, i to przede wszystkim ich zasługą jest to, że „Zabezpieczenia” przetrwały na rynku tak długo 
w tak dobrej formie. Z kolei nasi specjaliści od „czarnej roboty” – Stanisław Banaszewski, Andrzej Walczyk 
oraz Paweł Karczmarzyk – zawsze starali się zadbać o odpowiedni poziom publikowanych tekstów. Serdecz-
nie dziękujemy. Bardzo doceniamy to, co udało się osiągnąć.

Niestety, wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Dziś, jako wydawca „Zabezpieczeń”, stanęliśmy przed 
poważnym dylematem dotyczącym dalszego funkcjonowania naszego czasopisma. Nie sposób nie zauwa-
żyć, że w ostatnich latach wszystkie media uległy głębokim przemianom wynikającym przede wszystkim 
ze zmian w podejściu do dystrybucji wiedzy, cyfryzacji oraz krótkiego czasu życia informacji. Ponadto 
w ostatnich tygodniach stanęliśmy przed poważnym wyzwaniem mającym związek z pandemią. Negatyw-
ne skutki epidemii COVID-19 będą odczuwane przez zdecydowaną większość firm i zapewne odcisną 
piętno również na rynku szeroko rozumianych mediów. 

Świadomi dorobku, jaki udało się wypracować przez ostatnie lata, jesteśmy mimo wszystko zmuszeni do 
podjęcia bolesnej decyzji o zawieszeniu wydawania czasopisma „Zabezpieczenia” na czas nieokreślony. 
Niniejszy numer będzie ostatnim wydanym w dotychczasowej formie. Będziemy bacznie obserwować rynek 
medialny i rozwój sytuacji gospodarczej w Polsce, a w szczególności w naszej branży. Być może za jakiś czas 
zdecydujemy się na kontynuowanie w zmienionej formie misji „Zabezpieczeń”, jaką było dostarczanie aktual-
nej i wartościowej wiedzy o elektronicznych systemach bezpieczeństwa. 

Dziękujemy Państwu, naszym Czytelnikom, za zainteresowanie w ostatnich dwóch dekadach. Życzymy wielu 
sukcesów zawodowych i, miejmy nadzieję, do zobaczenia!

Wydawca

Drodzy Czytelnicy!          


