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 2017:
I nagrodę otrzymał:
•

prof. dr hab. inż. Antoni Biegus za artykuł pt. „Ocena wyboczenia pasów dolnych

z płaszczyzny kratownic usztywnianych obudową dachową” (nr 6/2917);
II nagrodę otrzymali:
• prof. dr hab. inż. Henryk Zobel, dr inż. Thakaa Alkhafaji, mgr inż. Marcin Wróbel
za artykuł pt. „Metoda określania trwałości mostów drogowych” (nr 11/2017);
III nagrodę otrzymał:
• prof. dr hab. inż. Jerzy Ziółko, dr h.c. za artykuł pt. „Uwagi do eurokodów dotyczących
projektowania zbiorników stalowych” (nr 6/2017).

KOLEGIUM

REDAKCYJNE

„Inżynierii

i

Budownictwa”

przyznało

nagrody

honorowe

za wyróżniającą się współpracę z redakcją w 2017 roku.
Otrzymali je:
● za wyróżniające się przedstawienie interesujących problemów w realizowanych obiektach
i konstrukcjach budowlanych w Polsce:
– prof. dr hab. inż. Michał Topolnicki, mgr inż. Oskar Mitrosz za artykuł pt. „Zabezpieczenie
wykopu na potrzeby budowy Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku” (nr 3/2017);
– mgr inż. Mateusz Hodurek, mgr inż. Czesław Hodurek za artykuł pt. „Budowa Hotelu
Ferreus w Krakowie – problemy związane z realizacją budynku w zwartej zabudowie miejskiej
(nr 10/2017);
● za treść i formę przygotowania materiałów autorskich:
– dr hab. inż. Paweł Łukowski, prof. PW, dr inż. Grzegorz Adamczewski za artykuł
pt. „Samozaleczanie i samonaprawa betonu” (nr 8/2017);
– dr inż. Marian Płachecki, dr inż. Krzysztof Koziński za artykuł pt. „Analiza przyczyn dwóch
katastrof

budowlanych

adaptowanych

zabytkowych

budynków

o

konstrukcji

murowej”

(nr 7/2017);
● za wyróżniający się debiut autorski:
–

mgr

inż.

Piotr

Woźniczka

(Politechnika

Krakowska)

za

artykuł

pt.

„Modelowanie

komputerowe pożaru stalowej hali magazynu surowców wtórnych” (nr 2/2017);
– mgr inż. Michał Borkowski (Politechnika Warszawska, filia w Płocku) za artykuł pt. „Ocena
cyklu istnienia budynków jednorodzinnych na przykładzie wybranych rozwiązań materiałowych
konstrukcyjnych” (nr 4/2017);
● za podejmowanie dyskusji na łamach „Inżynierii i Budownictwa – dr inż. Janusz Hołowaty,
dr hab. inż. Bernard Wichtowski, em. prof. ZUT za wypowiedź dyskusyjną opublikowaną w zeszycie
nr 5/2017;
● za wyróżniającą się recenzję książki opublikowaną na łamach „Inżynierii i Budownictwa”
– prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, mgr inż. Marco Teichgraeber (nr 3/2017);
– doc. dr inż. Jerzy Idzikowski (nr 2/2017);
● wyróżnienie honorowe specjalne za aktywną współpracę z redakcją „Inżynierii i Budownictwa –
prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz.

