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1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PSMB W ROKU 2017
Rok 2017 był kolejnym okresem energicznej działalności Stowarzyszenia przy dobrze
układającej się współpracy z wieloma instytucjami krajowymi, a przede wszystkim
z: Komitetem Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN, Instytutem Technologii Drewna
w Poznaniu, Stowarzyszeniem na rzecz promocji Dolnego Śląska i Izbą Inżynierów
Budownictwa.
W ramach działalności PSMB zrealizowanej w roku 2017 mieszczą się prace takich
komisji, jak:
 Główna Komisja d/s Działalności Gospodarczej i Budżetu
 Główna Komisja d/s Organizacji Kursów i Seminariów promocyjno-szkoleniowych
 Główna Komisja d/s Organizacji Konferencji
 Główna Komisja d/s Aktów prawnych
 Główna Komisja Kwalifikacyjna ds. Rzeczoznawstwa
 Główna Komisja d/s Nagród i Wyróżnień;
prace tych komisji wspomagane były przez:
 Radę Naukową PSMB i
 Komisję Ekspertów PSMB.
W roku 2017 Stowarzyszenie oferowało kursy i szkolenia a w ramach działalności
gospodarczej zrealizowano:
 ekspertyzy dotyczące, najczęściej trudnych, zagadnień mykologicznych
i budowlanych,
 doradztwo dla członków Stowarzyszenia i dla osób zainteresowanych
problematyką PSMB – telefonicznie lub internetowo.
W ramach działalności informacyjnej i wydawniczej:
 opublikowano informacje o Stowarzyszeniu i jego przedsięwzięciach w czasopismach
naukowo-technicznych i technicznych,
 wydano „Biuletyn Mykologiczny” Stowarzyszenia,
 wydano dwie Monografie PSMB pt. „Aspekty ochrony budynków przed korozją
biologiczną i ogniem” oraz "Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją
biologiczną i ogniem",
 członkowie stowarzyszenia opublikowali kilkanaście artykułów w czasopismach
naukowo-technicznych.

W ramach działalności organizacyjnej zwracają uwagę następujące przedsięwzięcia:
 prowadzono prace biurowo-księgowe,
 prowadzono organizacyjnie i finansowo wszystkie przedsięwzięcia PSMB,
 prowadzono kronikę PSMB,
 rozbudowano stronę domową PSMB, na której zamieszczane są bieżące informacje;
między innymi o organizowanych przez PSMB kursach, konkursach i seminariach,
 przyjęto do Stowarzyszenia nowych członków ( w tym wspierających),
 przygotowano Spotkanie Bożonarodzeniowo - Noworoczne,
Podczas obrad XIV Sympozjum „Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią,
korozją biologiczną i ogniem" świętowano 45 rocznicę powstania Stowarzyszenia.
Szczegółowe informacje zamieszczono niżej.

Informacja o nowym członku wspierającym - firmie: Klinika Wilgoci Wojciech Komorowski.
Firma specjalizuje się w usuwaniu szkód związanych z zalaniami i awariami instalacji
wodnych, wykrywaniu i lokalizacji nieszczelności, diagnostyce zawilgoconych obiektów
wg. standardów WTA, osuszeniu budynków, hydroizolacjach, dekontaminacji pomieszczeń.
Higiena i czystość mikrobiologiczna pomieszczeń, jak też dbałość o zdrowie i komfort
użytkowników jest priorytetem. Wykonuje badania jakości i czystości mikrobiologicznej
powietrza

budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, wraz z oceną zagrożenia

zdrowia. Firmę charakteryzuje specjalistyczna
diagnostyczny

oraz

osuszeniowy,

wiedza i

gwarantujący

najnowocześniejszy sprzęt

największą

efektywność

prac

przy uwzględnieniu interesów poszkodowanego jak i ubezpieczyciela. Więcej informacji
na stronie www.klinikawilgoci.pl

2. XIV SYMPOZJUM PSMB
OCHRONA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PRZED
WILGOCIĄ, KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ I OGNIEM
PROTECTION OF BUILDINGS AGAINST MOISTURE,
BIOLOGICAL CORROSION AND FIRE
Wrocław – Złoty Potok, 7.09.2017 - 9.09.2017

Organizatorem XIV Sympozjum było Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa
a współorganizatorami: Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii
Nauk, Wydział Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
oraz Instytut Technologii Drewna w Poznaniu. W skład Komitetu Honorowego weszli:
Prof. dr hab. Tomasz Zawiła - Niedźwiecki – Przewodniczący KNLiTD PAN (Warszawa),
Prof. dr hab. inż. Ewa Dobrowolska – Zastępca Przewodniczącego KNLiTD PAN
(Warszawa), Prof. dr hab. Krzysztof Jan Krajewski - Dziekan Wydziału Technologii Drewna
SGGW (Warszawa), Prof. dr hab. inż. Bartłomiej Mazela - Dziekan Wydziału Technologii
Drewna UP (Poznań), Prof. dr hab. Ewa Ratajczak – Dyrektor Instytutu Technologii Drewna
(Poznań). Skład Komitetu Naukowego był następujący: Prof. Wojciech Skowroński
(Wrocław) – przewodniczący Komitetu, Prof. Krzysztof Matkowski (Wrocław) wiceprzewodniczący, Prof. Andrzej Fojutowski (Poznań), Dr inż. Jerzy Karyś (Wrocław),
Prof. Adam Krajewski (Warszawa), Prof. Czesław Miedziałowski (Białystok), Prof. Zygmunt
Orłowski (Kraków), Prof. Marlena Piontek (Zielona Góra), Dr hab. Małgorzata Piotrowska
(Łódź), Prof. Bohdan Stawiski (Zielona Góra), Prof. Henryk Stoksik (Wrocław),
Prof. Zofia Żakowska (Łódź). Komitet Organizacyjny działał w składzie: Przewodniczący:
Dr inż. Jan A. Rubin, Sekretarz: Mgr inż. Krystyna Gągała; Członkowie: Mgr inż. Kazimierz
Imbor, Dr inż. Tomasz Kania, Mgr inż. Cezariusz Magott, Dr inż. Zygmunt Matkowski,
Mgr inż. Krystyna Styrczula.
XIV Sympozjum PSMB ”Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją
biologiczną i ogniem” odbyło się w Złotym Potoku w dniach od 7 do 9 września 2017 r.

Obrady rozpoczęły się Sesją Otwarcia tematycznie wzbogaconą o zdarzenia nawiązujące
do obchodów 45-lecia działalności PSMB - wręczono medale PSMB, odznaki honorowe
i dyplomy. Przemówienie otwierające sympozjum wygłosił prof. Wojciech Skowroński
zwracając uwagę na to, że nowoczesna mykologia budowlana obejmuje swoim zakresem
zespół zagadnień fizyki budowli, technologii drewna i technologii realizacji obiektów wraz
z robotami naprawczymi i typowo konserwatorskimi. W tej tematyce mieści się szereg
nierozwiązanych do tej pory problemów wilgotnościowych (sensu stricte przepływu ciepła
i wilgoci przez materiały kapilarno-porowate), mikrobiologicznych, chemicznych
i związanych z bezpieczeństwem pożarowym. Przy tym nawiązał do obchodzonej 45 rocznicy
powstania Stowarzyszenia i wydanych z tej okazji dwóch monografii PSMB pt. „Aspekty
ochrony budynków przed korozją biologiczną i ogniem” oraz "Ochrona obiektów
budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem".
Sesję otwarcia zakończyło uroczyste wręczenie wspomnianych już nagród
honorowych PSMB i dyplomów. Podczas wręczania Medali im. Jerzego Ważnego oprócz
prof. Wojciecha Skowrońskiego wystąpiła prof. Ewa Dobrowolska - Zastępca
Przewodniczącego Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk.
W imieniu nagrodzonych medalami PSMB głos zabrała prof. Zofia Żakowska, a w imieniu
nagrodzonych odznakami honorowymi - prof. Zygmunt Orłowski. Wykaz nagrodzonych
medalami i odznakami PSMB zamieszczono niżej. Jest to grono osób reprezentujących
uczelnie i instytuty badawcze, projektantów i konserwatorów zabytków, a także wykonawców
robót remontowych i naprawczych, dystrybutorów materiałów i systemów budowlanych.
Tacy specjaliści stanowili również zasadniczą większość uczestników przedmiotowego
Sympozjum PSMB.

Konferencja obejmowała 9 sesji: „Sesję Otwarcia”, "Sesję Inżynierską", „Dyskusję
Generalną” (podczas której sformułowano sumaryczne wnioski sympozjalne) i 6 sesji
wypełnionych prezentacjami referatów z dyskusją merytoryczną, którym przewodniczyli:
prof. prof. Ewa Dobrowolska, Zofia Żakowska, Marlena Piontek, Wojciech Skowroński,
Andrzej Fojutowski, Zygmunt Orłowski, dr hab. Małgorzata Piotrowska, dr Zygmunt
Matkowski oraz dr Jan Antoni Rubin.
Podczas sympozjum żywe zainteresowanie wzbudziły m.in. referaty: Grzyby domowe
w obiektach budowlanych (Katarzyna Łuszczyńska, Marlena Piontek, Hanna Lechów),
Spektrometria mas – przyszłość współczesnego laboratorium mikologicznego (Patryk
Bielecki, Małgorzata Stempniewska, Sylwia Krzętowska, Małgorzata Dziedziech, Janusz
Dzisko), Wytrzymałość i wybrane właściwości fizyczne drewna poddanego różnym metodom
sztucznego starzenia (Ewa Dobrowolska, Agnieszka Jankowska, Agnieszka Laskowska),

Trwałość termomodyfikowanego drewna bielu sosny w kontakcie z gruntem – 3 lata badania
poligonowego (Andrzej Fojutowski, Aleksandra Kropacz, Andrzej Noskowiak), Chaotyczne
naprawy i rekonstrukcje więźb dachowych skutkujące powtórnym rozwojem korozji
biologicznej (Witold Frąckowiak, Tomasz Wróbel), Przypadek wystąpienia grzyba
domowego właściwego w mieszkaniu na pierwszym piętrze nowego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego (Lesław Hebda), Odporność ogniowa nienośnych ścian gipsowych (Tomasz
Kania), Nalot biologiczny na elewacji kościoła świętego Franciszka z Asyżu w Zielonej
Górze (Hanna Lechów, Marlena Piontek, Katarzyna Łuszczyńska), Modelowanie numeryczne
stref zdegradowanych w konstrukcjach budynków (Czesław Miedziałowski, Adam
Walendziuk), Analiza stanu technicznego konstrukcji więźby dachowej i stropu
w XV-wiecznym kościele św. Bartłomieja w Mogile (Zygmunt Orłowski, Weronika
Czwojdrak, Rafał Pastuszka), Analiza stanu technicznego płyt elewacyjnych OWT-67
w aspekcie robót termomodernizacyjnych – studium przypadku (Marcin Orłowski, Zygmunt
Orłowski), Od biomineralizacji do biocegły (Anna Otlewska, Stanisław Kańka, Beata
Gutarowska), Ocena odporności kompozytów siarkowo-betonowych na korozję biologiczną
(Małgorzata Piotrowska, Anna Koziróg, Agata Czyżowska, Katarzyna Pielech-Przybylska,
Zofia Żakowska, Beata Gutarowska), Zabytkowy kościół w Pszczynie-Ćwiklicach
(Jan Antoni Rubin), Ocena mykologiczna drewnianej konstrukcji zabytkowego kościoła
w Pszczynie-Ćwiklicach (Jan Antoni Rubin, Sabina Jasiulek), Grzyby pleśniowe
w pomieszczeniu biurowym – studium przypadku (Małgorzata Stempniewska, Patryk
Bielecki, Małgorzata Dziedziech, Sylwia Krzętowska, Janusz Dzisko), Degradacja oleju
kreozotowego w impregnowanym drewnie przez grzyb rozkładu białego Phanerochaete
chrysosporium (Jadwiga Zabielska-Matejuk, Anna Stangierska, Aleksandra Kropacz).

Uczestnicy sympozjum mieli okazję poznać najnowsze technologie i wyroby będące
w dyspozycji firm: Carsekt Sp. z o.o., Keim Farby Mineralne Sp. z o.o., Remmers Polska Sp.
z o.o., Grupa Atlas, Prebex Wrocław, Webac, P.P.U.H. Akces Brunon Kieloch a ponadto
wzięli udział w plenerowej prezentacji zastosowania systemu Saurus (do mikrofalowego

zwalczanie owadów w drewnie budowli) oraz w zwiedzaniu zamku Pieskowa Skała najlepiej zachowany obiekt w ciągu tak zwanych Orlich Gniazd, stanowiący oddział Zamku
Królewskiego na Wawelu. Sponsorami konferencji byli: Prebex Wrocław, Carsekt Sp. z o.o.,
Grupa Atlas, P.P.U.H. Akces Brunon Kieloch, Remmers Polska Sp. z o.o.

Rocznicę Stowarzyszenia świętowano w pierwszym dniu podczas Spotkania
Koleżeńskiego pod hasłem "45 lat minęło to piękny wiek, na drugie tyle teraz przygotuj się".
W programie tej wieczornej uroczystej kolacji znalazła się wypowiedź opublikowana
pt. "Historyczny zarys działalności Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa
w latach 1971–2017" (autorzy: Jerzy Karyś, Wojciech Skowroński) oraz wystąpienie Zespołu
Pieśni i Tańca "Śląsk".
Wojciech Skowroński - przewodniczący PSMB

3. NAGRODY PSMB W ROKU 2017
Laureaci Medalu im. Jerzego Ważnego:
prof. dr hab. inż. Zofia Żakowska
mgr inż. Piotr Kozarski
Laureaci Medalu im. Zygmunta Stramskiego:
mgr inż. Andrzej Schuhmacher
mgr inż. Krystyna Gągała
mgr inż. Jan Kunert
dr Stanisław Kobiela
Honorowe Odznaki PSMB Złote z Diamentem otrzymali:
prof. dr hab. inż. Bartłomiej Mazela
prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski
prof. dr hab. inż. Zygmunt Orłowski
prof. dr hab. inż. Wioletta Żukiewicz-Sobczak
mgr inż. Lidia Kisielewska
mgr inż. Ryszard Kowalski
mgr Małgorzata Stempniewska
Honorowe Odznaki Złote PSMB otrzymali:
mgr inż. Barbara Dąbrowska
mgr inż. Adam Gierczak
mgr inż. Sabina Jasiulek
mgr inż. Wojciech Komorowski
Honorowe Odznaki Srebrne PSMB otrzymali:
prof. dr hab. Marlena Piontek
dr inż. Tomasz Kania
Dyplomy przyznane na wniosek Przewodniczącego PSMB otrzymali:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Matkowski
prof. dr hab. inż. Henryk Stoksik
dr hab. inż. Małgorzata Piotrowska
dr inż. Zygmunt Matkowski
dr inż. Jan Antoni Rubin
dr inż. Tomasz Kania
mgr inż. Tadeusz Grabarek
mgr inż. Krystyna Gągała
mgr inż. Krzysztof Wilczyński
mgr inż. Mieczysław Magiera
mgr inż. Cezariusz Magott
mgr inż. Kazimierz Imbor
mgr inż. Krystyna Styrczula
mgr inż. Barbara Dąbrowska

4. NOWOŚCI KSIĄŻKOWE PSMB W ROKU 2017
Monografia PSMB nr 13 - Tom XIV
PRZEDMOWA do Monografii Nr 14

Monografia PSMB nr 14

Monografię tę wydajemy z okazji
rocznicy powstania Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa.
Rocznicy ”nieokrągłej, do obchodzenia na
co dzień", jak pisała Wisława Szymborska.
To właśnie codzienna, żmudna praca
wszystkich mykologów, zrzeszonych
w naszym stowarzyszeniu, przyczynia się
do zwiększania bezpieczeństwa wszelkiego
rodzaju budynków, z których korzystają
ludzie. Dotyczy to zarówno projektowania
trwałych, bezpiecznych i zdrowych
budynków, jak i leczenia tych, które
zostały w jakiś sposób dotknięte chorobą,
co należy kojarzyć z SBS (sick building
syndrom) - ich trwałością i stanem
technicznym.
Specjaliści i rzeczoznawcy PSMB
przedstawiają w niniejszej monografii
wyniki swoich badań i przemyśleń.
Obiekty mieszkalne, gospodarskie
i przemysłowe, nawet bezbłędnie
zaprojektowane i idealnie wykonane,
bywają narażone na korozję biologiczną zagraża im wilgoć, sprzyjająca rozwojowi
korozji biologicznej. Dotyczy to prawie
każdego miejsca budynku - starego,
któremu udało się przez wiele lat „być
zdrowym”, jak i nowego, wzniesionego
przy użyciu najnowszych materiałów
i technologii. Bezpieczeństwo, oczywiście,
to także odporność na działanie ognia.
Omawiane w monografii problemy
biologiczne i techniczne świadczą
o interdyscyplinarnym charakterze
tej niezwykle ważnej dla naszego
bezpieczeństwa wiedzy.
prof. Wojciech Skowroński

5. KURS MYKOLOGICZNO - BUDOWLANY W ROKU 2018
Kurs mykologiczno – budowlany nt. „Ochrona budynków przed wilgocią i korozją
biologiczną”, spełniający wymagania kursu podyplomowego, trwać będzie od 19.02
do 2.03.2018 r. Tematyka kursu zrealizowana zostanie w ciągu 140 godzin. Wykładowcami
będą najlepsi specjaliści w dziedzinie ochrony obiektów budowlanych. Przewidujemy
również prezentacje rozwiązań systemowych. Kurs kończy się egzaminem (dla chętnych)
i wydaniem świadectwa. Ukończenie kursu stanowi warunek konieczny do uzyskania
w późniejszym czasie uprawnień rzeczoznawcy PSMB, według zasad obowiązujących
w Stowarzyszeniu. Może być również przydatne dla członków Izby Inżynierów Budownictwa
i zarządców budynków. Uczestnicy kursu muszą legitymować się ukończeniem studiów
wyższych technicznych w dziedzinie: budownictwo lądowe, wodne, architektura, technologia
drewna,

konserwacja

zabytków,

chemiczna

i

biologiczna

inżynieria

materiałowa

lub biotechnologia.
Kierownik kursu: dr inż. Zygmunt Matkowski
Miejsce kursu: Wrocław
Adres dla korespondencji:
Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa,
53-601 Wrocław, ul. Tęczowa 57, I p.
Tel/fax. (0-71) 344 80 12, e-mail: biuro@psmb.wroclaw.pl
Istnieje możliwość zamówienia przez PSMB dość taniego hotelu, po wcześniejszym
zgłoszeniu takiej potrzeby.
Termin kursu : 19 - 23.02 i 26.02 - 02.03.2018 r.
Warunki uczestnictwa
Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 2.200,- zł + VAT (23%) i obejmuje koszt udziału
w kursie, materiałów kursowych oraz koszty organizacyjne (bez kosztów podróży,
zakwaterowania i wyżywienia).
Należność za udział w kursie należy wpłacić na konto nr 37 1030 0019 0109 8530 0045 6327
(Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa) z dopiskiem – „kurs” i z adnotacją,
kogo wpłata dotyczy.
Terminy:
- przesłanie karty zgłoszenia

29.12.2017 r.

- wniesienie opłat

14.01.2018 r.

- przesłanie przez organizatorów informacji
o zakwalifikowaniu do udziału w kursie

31.01.2018 r.

Program ogólny kursu
Część teoretyczna
•

zagadnienia prawne dotyczące ochrony obiektów budowlanych

•

mikroorganizmy niszczące materiały budowlane

•

destrukcyjne działanie szkodników biologicznych, tj. grzybów domowych, grzybów-

pleśni, owadów, glonów i bakterii na elementy drewniane i na inne materiały
budowlane pochodzenia organicznego i nieorganicznego
•

wybrane działy fizyki budowli

•

synergistyczne oddziaływanie czynników degradacyjnych na obiekty

•

identyfikacja czynników biologicznych i technicznych

•

szkodliwy wpływ mikroorganizmów na zdrowie ludzi i zwierząt

•

ocena stanu zagrożenia budynków oraz ich elementów przez czynniki biologiczne

•

zasady prawidłowej profilaktyki konstrukcyjnej, chemicznej

i eksploatacyjnej
•

diagnostyka i zabezpieczanie przeciwwilgociowe obiektów budowlanych z podaniem

nowoczesnych metod osuszania zawilgoconych budynków, w tym budynków zabytkowych
•

stosowanie efektywnych metod i środków chemicznych do robót impregnacyjno-

odgrzybieniowych i przeciwogniowych
•

zabezpieczenia materiałowe i konstrukcyjne obiektów

•

wybrane działy ochrony przeciwpożarowej

•

organizacja nadzoru i odbioru robót impregnacyjno-odgrzybieniowych

•

sporządzanie ekspertyz mykologiczno-budowlanych i prawidłowe ich wykorzystanie

przez inwestora, projektanta i wykonawcę robót.
Część praktyczna
Przewidziano zajęcia terenowe na obiektach porażonych przez czynniki biologiczne. Podczas
ich trwania wykonywane będą grupowe i indywidualne ekspertyzy mykologiczno –
budowlane budynków.

6. AKTUALNOŚCI
Przypominamy, że miesięczna składka członkowska wynosi 10 zł - 120 zł rocznie
(emeryci i renciści: 5 zł na miesiąc - 60 zł rocznie). Numer konta: 37 1030 0019 0109 8530
0045 6327. Zgodnie z wieloletnią tradycją nie płacą składek: członkowie honorowi, zasłużeni
seniorzy i profesorowie tytularni.

*****

Członkom i Sympatykom
Polskiego Stowarzyszenia Mykologów
Budownictwa,
Drogim Członkom Honorowym,
Zasłużonym Seniorom
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności
w Nowym 2018 Roku
życzy
Wojciech Skowroński - Przewodniczący
PSMB
z Zarządem Głównym

