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Komitet Nauki PZITB w 2014r.
Informacja sprawozdawcza Zarządu KN

Bieżąca kadencja Komitetu Nauki rozpoczęła się we wrześniu 2013 roku,
w wyniku wyborów przeprowadzonych na Zebraniu Sprawozdawczo
Wyborczym Komitetu Nauki w Krynicy.
W roku sprawozdawczym – od stycznia do września 2014r, odbyły się 4
zebrania Zarządu KN, w tym zebranie plenarne.
Zebrania w minionym roku miały miejsce w następujących terminach:
Zebranie w 3 kwietnia 2014r. w Lublinie, zorganizowane zostało, na
zaproszenie Dziekana Wydziału BiA PL oraz Lubelskiej Komisji Nauki PZITB i
miało charakter okolicznościowy, związany z nadaniem Auli Wydziału
Budownictwa i Architektury PL imienia prof. dr hab. inż. Mieczysława Króla,
dr hc. Oprócz wystąpień okolicznościowych zebrani członkowie Komitetu
Nauki wysłuchali referatu, który wygłosił Jego bliski współpracownik - prof. dr
inż. Wiktor Tur z Uniwersytetu Technicznego w Brześciu prezentując dorobek
prof. M. Króla.
Zebranie w dniu 13 czerwca 2014 na Politechnice Białostockiej
połączone z Zebraniem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN na
zaproszenie Rektora PB oraz Dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii
Środowiska było związane głównie z Jubileuszem 85-lecia prof. dr hab. inż.
Ryszarda Kowalczyka i nadaniem Mu tytułu Honorowego Profesora
Politechniki Białostockiej. Laudację Jubilata w związku z nadaniem tytułu
Honorowego Profesora Politechniki Białostockiej – przedstawił Jego bliski
współpracownik prof. Andrzej Łapko, natomiast ceremonię nadania tytułu
Honorowego Profesora Politechniki Białostockiej – poprowadził JM Rektor PB,
prof.

dr

hab.

inż.

Lech

Dzienis.
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W

części

Jubileuszowej

wykład

okolicznościowy nt. „Moi przewodnicy i nauczyciele oraz zagraniczne
doświadczenia w mojej pracy zawodowej” przestawił Honorowy Profesor PB
prof. dr hab. inż. Ryszard Kowalczyk.
W dniu 16 września 2014r. w Krynicy odbyło się wspólne Zebranie
plenarne Komitetu Nauki PZITB oraz Zarządu Głównego PZITB, w ramach
Nadzwyczajnego Zjazdu PZITB z okazji 80-lecia Związku. W ramach Zebrania
przewodniczący KN przypomniał historię powołania Komitetu i dokonał
omówienia jego działalności w ostatnich latach. W części informacyjnonaukowej tradycyjnie już zaprezentowali swoje osiągnięcia Laureaci Nagród
PZITB przyznanych w roku 2014. Laureatami tych Nagród w 2014 roku zostali:
- dr hab. inż. ELŻBIETA SZMIGIERA, prof., PW – Laureatka Nagrody im.
Prof. Stefana Bryły (Komisja Nauki Oddziału Warszawskiego)
- dr inż. STANISŁAW KARCZMARCZYK – Laureat Nagrody im Prof.
Wacława Żenczykowskiego (Komisja Nauki Oddziału Małopolskiego).
Zebranie w dniu 11 grudnia 2014r. w siedzibie ZG PZITB w Warszawie
poświęcone było tematyce związanej z badaniami naukowymi i praktyką
budowlaną oraz sprawom organizacyjnym. Podczas zebrania przewodniczący
Komitetu Nauki przedstawił w skrótowej formie Sprawozdanie z prac Komitetu
Nauki PZITB w bieżącej kadencji za rok 2013/2014. zaprezentowany został
referat naukowo techniczny: „Analiza kombinacji obciążeń klimatycznych na
konstrukcje budowlane”, który przedstawił dr hab. inż. Jerzy Żurański prof.
ITB, Instytut Techniki Budowlanej. Podane zostały także informacje o
wydawnictwie polskojęzycznej wersji normy „wzorca” w zakresie konstrukcji
betonowych - Model Code 2010.
Poza zebraniami Komitetu Nauki prace organizacyjne Zarządu Komitetu
koncentrowały się przede wszystkim na ogólnokrajowych konferencjach,
którym

tradycyjnie

Konferencjom

patronuje

Krynickim.

Komitet.

Niezmiennie

Najwięcej
podkreślenia

uwagi

poświęcono

wymaga

tu

rola

regionalnych Komisji Nauki, biorących corocznie udział w pierwszym etapie
przygotowania części ogólnej Konferencji Krynickiej. Ta rola Komisji ma
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ważne znaczenie, bowiem chodzi nie tylko o terminowe zbieranie, sprawdzenie
poprawności formalnej i wstępne zaopiniowanie dużej liczby referatów, ale
także o inicjowanie prezentacji prac z poszczególnych ośrodków.
Należy także wspomnieć, że patronat Komitetu Nauki, poza konferencją
krynicką - jest udzielany najważniejszym konferencjom ogólnopolskim i
międzynarodowym,

natomiast

konferencje

o

zasięgu

regionalnym,

organizowane w poszczególnych ośrodkach są na ogół obejmowane patronatem
regionalnych Komisji Nauki PZITB.
W ostatnim roku liczba członków zmieniła się nieznacznie. Na podstawie
postępowania kwalifikacyjnego w roku sprawozdawczym kilkunastu nowych
członków, o bogatym dorobku naukowym i zawodowym. Ostatecznie aktualna
liczba członków wynosi 557 osób.
Wśród częstych spraw bieżących należy także wymienić popularyzowanie
jubileuszy zasłużonych ludzi nauki w naszej dziedzinie, udział reprezentantów
w uroczystościach z tym związanych. W minionym roku Komitet skierował
m.in. adresy okolicznościowe do swoich wieloletnich i zasłużonych członków:
Profesora Wojciecha Radomskiego, Profesora Ryszarda Kowalczyka i Prof.
Jerzego Ziółko.
Stałym punktem programu zebrań Zarządu KN były informacje
o konferencjach krajowych i zagranicznych, odbytych i planowanych.
Zarząd

Komitetu

Nauki

zakończył

kolejną

aktualizację

strony

internetowej Komitetu Nauki PZITB, która zawiera pełny zestaw informacji
o działalności Komitetu, w tym zwłaszcza uaktualnione składy Komisji i adresy
wszystkich członków. Wiele wysiłku w pracy nad aktualizacją strony
internetowej KN PZITB wkładała, podobnie jak w latach ubiegłych, Koleżanka
Sekretarz, Profesor Krystyna Zagrodzka - Godycka, której składam szczególne
podziękowania.
Przewodniczący Komitetu Nauki PZITB,

Prof. Andrzej Łapko
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