Nagrody „Inżynierii i Budownictwa" za rok 2020
Rozstrzygnięto coroczny, 26. konkurs dla Autorów artykułów opublikowanych na łamach
miesięcznika „Inżynieria i Budownictwo".
RADA PROGRAMOWA Czasopism i Wydawnictw Polskiego Związku Inżynierów i Techników
Budownictwa wyłoniła laureatów nagród honorowych za artykuły wyróżniające się ujęciem
tematyki i jej przydatnością praktyczną, opublikowane w rdczniku 2020.
I nagrodę otrzymali: prof. dr hab. inż. Marian Giżejowski, mgr inż. Paweł Wiedro za artykuł
pt. ,,Analityczne modele eurokodowe i symulacje numeryczne wyboczenia technicznego prętów
stalowych" (nr 1-2/2020);
II nagrodę otrzymał dr inż. Michał Gołdyn za artykuł pt. ,,o projektowaniu styków między
betonami układanymi w różnym czasie » (nr 7/2020);
III nagrodę otrzymał dr inż. Zbigniew Plewako za artykuł pt. ,,Wzmocnienie zbiornika
żelbetowego po awarii" (nr 4-5/2020).
KOLEGIUM REDAKCYJNE „Inżynierii i Budownictwa" przyznało nagrody honorowe za
wyróżniającą się współpracę z redakcją. Otrzymali je:
■ za wyróżniające się przedstawienie interesujących problemów w realizowanych
obiektach i konstrukcjach budowlanych w Polsce:
■ prof. dr hab. inż. Michał Topolnicki za artykuł pt. ,,Obciążenia od ruchu pojazdów
w geotechnicznych analizach nasypów drogowych" (nr 3/2020);
■ za treść i formę przygotowania materiałów autorskich:
■ dr inż. Przemysław Bodzak: za artykuł pt. ,,O wzmacnianiu konstrukcji żelbetowych
materiałami stalowymi i kompozytowymi" (nr 8/2020),
■ dr inż. Ryszard Daniel za artykuł pt. ,,Nowy most Kościuszki jeszcze jedną wizytówką
Nowego Jorku" (nr 6/2020),
■ dr hab. inż. Bernard Wichtowski - em. prof. ZUT, mgr inż. Krzysztof Konecki za artykuł
pt. ,,Rozkład naprężeń w złączu stalowym doczołowym z jednostronnymi nakładkami
rombowymi określony metodą elementów skończonych" (nr 12/2020);
■ za wyróżniający się debiut autorski: Karolina Maria Michalak (studentka). za cykl
artykułów informacyjnych:
■· za wyróżniające się recenzje książek: prof. dr hab. inż. Zbigniew Cywiński (nr 8/2020),
prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara (nr 1-2/2020).
WYRÓŻNIENIE HONOROWE SPECJALNE redakcji czasopisma „Inżynieria i Budownictwo"
otrzymali: prof. dr hab. inż. Marian Giżejowski, prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski.

* * *

Wyróżnienia honorowe specjalne w corocznych konkursach (od 1995 r.) otrzymali
(w układzie chronologicznym): Zespół autorski „Metroprojektu" (1995), Zakład Mostów Instytutu
Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej (1996), Gdański Oddział PZITB (1997), Jan Biliszczuk
i Leszek Budych (1998), Wacław Zalewski (1999), Roman Ciesielski (2000), Jerzy Ziółko (2001), Gustaw
Rakowski (2003), Andrzej Jarominiak (2004), Wojciech Radomski (2005), Andrzej Ajdukiewicz (2006),
Bolesław Kłosiński (2007), Zygmunt Pater (2008), Maria Kaszyńska (2009), Szymon Pałkowski (2010),
Henryk Zobel (2011), Andrzej Łapko (2012), Jerzy A. Żurański (2013), Tadeusz Tatara (2014), Wiktor
Piwkowski (2015), Szczepan Gapiński (2016), Andrzej Garbacz (2017), Michał Topolnicki (2018),
Kazimierz Furtak (2019), Marian Giżejowski i Aleksander Kozłowski (2020).

Serdecznie gratulujemy w imieniu Rady Programowej, Kolegium Redakcyjnego i redakcji.

