RADA PROGRAMOWA Czasopism i Wydawnictw Polskiego Związku Inżynierów i
Techników Budownictwa wyłoniła laureatów nagród i wyróżnień za artykuły wyróżniające
się ujęciem tematyki i jej przydatnością praktyczną, opublikowane w roczniku 2010:
Nagrodę otrzymał:
• dr inż. Stefan Pyrak za artykuł „Bazylika pod wezwaniem św. Rocha i św. Jana
Chrzciciela w Brochowie – miejsce chrztu Fryderyka Chopina” (nr 4/2010)
Wyróżnienia otrzymali:
• dr hab. inż. Jerzy Antoni Żurański, prof. ITB, dr inż. Mariusz Gaczek za artykuł
„Obciążenie wiatrem budynków w ujęciu normy PN-EN 1991-1-4:2008” (nr 9/2010);
•

prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga, dr inż. Jacek Szulej za artykuł „Wyznaczanie
parametrów tłumienia drgań mostów i kładek dla pieszych” (nr 8/2010).

KOLEGIUM REDAKCYJNE „Inżynierii i Budownictwa” przyznało nagrody za
wyróżniającą się współpracę z redakcją w 2010 roku.
Otrzymali je:
•

za wyróżniający się debiut autorski – mgr inż. Anna Cieślak, za artykuł „Wpływ
wskaźnika wodno-cementowego oraz wysokich temperatur na występowanie rys w
betonie”, zeszyt nr 8 /2010;

•

za wyróżniające się przedstawienie interesujących problemów w realizowanych
konstrukcjach budowlanych w kraju – prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga,
dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek za artykuł „O skurczu betonu w badaniach
laboratoryjnych i rzeczywistych konstrukcjach, na przykładzie Świątyni Świętej Bożej
Opatrzności w Warszawie”, zeszyt nr 9/2010;

•

za treść i formę przygotowania materiałów autorskich: prof. dr hab. inż. Adam
Zybura, dr inż. Mariusz Jaśniok, dr inż. Tomasz Jaśniok za artykuł: „O trwałości,
diagnostyce i obserwacji konstrukcji żelbetowych”, zeszyt nr 10/2010;

•

za podejmowanie dyskusji na łamach „Inżynierii i Budownictwa” – dr inż. Piotr
Ignatowski za wypowiedź pt. „W sprawie artykułów dotyczących projektowania
deskowań i rusztowań”, zeszyt nr 12/2010;

•

za wyróżniającą się recenzję książki opublikowaną na łamach „Inżynierii i
Budownictwa” – prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak (zeszyt nr 1/2010);

•

wyróżnienie honorowe specjalne za wieloletnią aktywną współpracę z redakcją
„Inżynierii i Budownictwa” – prof. dr hab. inż. Szymon Pałkowski – Politechnika
Koszalińska.

