Czerwcowy stacjonarny Zarząd Główny PZITB
9 czerwca 2022 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa, było to pierwsze po ponad dwóch latach posiedzenie stacjonarne.
Przewodnicząca PZITB Maria Kaszyńska powitała wszystkich zebranych na posiedzeniu Zarządu Głównego PZITB.
Następnie przekazała, że zmarł Kolega prof. dr hab. inż.
Jan Ślusarek (wspomnienie było opublikowane w numerze 5–6/2022 PB). Wszyscy uczcili pamięć zmarłego Kolegi chwilą ciszy.
Poinformowała, że odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Odznaczeń, na którym został rozpatrzony wniosek o nadanie wyróżnienia „Zasłużonym dla PZITB”, który został jednogłośnie
przyjęty przez ZG PZITB dla Wydziału Inżynierii
Lądowej Politechniki Warszawskiej za wieloletnią twórczą i szczególnie efektywną współpracę z PZITB, w tym również z redakcją „Inżynierii i Budownictwa” oraz jej wydawcą – Fundacją
PZITB Inżynieria i Budownictwo. Przypomniała,
że nasza współpraca z wydziałem trwa nieprzerwanie blisko 88 lat, czyli od Zjazdu Założycielskiego PZITB, a pierwszy Zarząd Główny tworzyli
wybitni przedstawiciele środowiska naukowego w dziedzinie inżynierii lądowej i budownictwa. Wydział był od 1951 roku siedzibą redakcji
„Inżynierii i Budownictwa”, a liczne grono pracowników naukowych należało i należy do autorów, recenzentów i konsultantów, co ma duży
wpływ na wysoki poziom artykułów. Poprosiła
o odbiór wyróżnienia „Zasłużonym dla PZITB”
dziekana prof. dr. hab. inż. Andrzeja Garbacza
dla WIL PW. Profesor w imieniu swoim, a także
poprzedników i pracowników WIL PW podziękował za otrzymane wyróżnienie, które jest dla
wydziału docenieniem pracy na rzecz środowiska budowlanego.
Następnie przewodnicząca poinformowała,
że po raz pierwszy w dziejach PZITB zostało
nadane wyróżnienie: Tytuł Honorowego Przewodniczącego Komitetu dla prof. Leonarda
Runkiewicza, który od 1993 do 2020 roku nieprzerwanie pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu
Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej PZITB. Jego wiedza, kompetencje, otwartość i zaangażowanie były fundamentem przy realizowaniu działań
na rzecz Komitetu. Współpracował z organizacjami rządowymi – podejmował dyskusje legislacyjne dotyczące
ustawy Prawo budowlane i rozporządzeń ministra właściwego ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa, a także współpracy

8

ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi działającymi
w sferze budownictwa.
Profesor Leonard Runkiewicz podziękował za otrzymane
wyróżnienie i stwierdził, że przez te wszystkie lata pracy
społecznej w PZITB traktuje Stowarzyszenie jako swój trzeci dom (dom, praca, PZITB), w którym zawsze spędzał czas wśród przyjaznych i życzliwych ludzi.
Maria Kaszyńska stwierdziła, że mamy nareszcie okazję, żeby podziękować osobom
które pracowały w Fundacji PZITB Inżynieria
i Budownictwo – prof. dr hab. inż. Hannie Michalak, która przez ostatnie 7 lat była redaktorem naczelnym „Inżynierii i Budownictwa”.
Dziękowała za zaangażowanie i poświęcenie
w prowadzeniu i utrzymaniu wysokiego poziomu czasopisma dr. inż. Stefanowi Pyrakowi i prof. Wojciechowi Włodarczykowi.
Prof. dr hab. inż. Hanna Michalak podziękowała wszystkim za współpracę, to był wielki
zaszczyt pracować na rzecz środowiska budowlanego. W szczególności dr. inż. Stefanowi Pyrakowi, który był dla niej mentorem
i nauczycielem.
Dr inż. Stefan Pyrak podziękował za serdeczne
słowa skierowane pod jego adresem. Z redakcją „Inżynieria i Budownictwo” związany jest
od 57 lat i dalej współpracuje. Uważa, że praca w redakcji i współpraca z PZITB cały czas go
kształtowała, uczyła pokory do ludzi, a zarazem
zdobywał wiedzę i doświadczenie od największych autorytetów z tego środowiska.
Mieczysław Grodzki poinformował, że 20 kwietnia
2022 roku miało miejsce uroczyste wręczenie aktu
nominacyjnego na profesora przez Prezydenta RP
Andrzeja Dudę prof. dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej,
który otrzymała 10 marca 2020 roku. Natomiast
24 stycznia 2022 roku Maria Kaszyńska została
uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej.
Członkowie Zarządu Głównego PZITB nagrodzili wszystkich
laureatów gromkimi brawami.
Po części uroczystej przeszliśmy do porządku obrad. Raz
jeszcze trzeba podkreślić, że członkowie ZG PZITB wyjątkowo licznie się stawili na zebraniu, co pokazało, jak wszyscy
potrzebowali spotkać się „na żywo”. Kolejny Zarząd Główny PZITB przewidziany jest na wrzesień.
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