
PRzeglĄd budowlany 6/2016

wydaRzenIa
R

y
n

e
K

 b
u

d
o

w
l

a
n

y

11

20–22 kwietnia 2016 w Poznaniu odbyła się pod pa-
tronatem medialnym „Przeglądu Budowlanego” trze-
cia Ogólnopolska Studencka Konferencja Budow-
lana Budmika 2016, której Sponsorem Tytularnym 
była firma P&T.

Budmika to doroczne spotkanie najambitniejszych stu-
dentów kierunków związanych z budownictwem. Po-
mysłodawcami i głównymi organizatorami tego przed-
sięwzięcia są członkowie Koła Naukowego Studentów 
Budownictwa z Politechniki Poznańskiej.
Konferencja już od pierwszej edycji była największym 
tego typu wydarzeniem w Polsce, a każdego roku roz-
wijała się jeszcze bardziej. Grono odbiorców powięk-
szało się z roku na rok o studentów kolejnych kierun-
ków, zaczynając od budownictwa w 2014 roku, poprzez 
dodanie w 2015 roku studentów inżynierii środowiska 
i architektury w 2016. Przedstawiciele dodanych kierun-
ków reprezentowani byli również wśród organizatorów 
Konferencji przez Koło Naukowe Inżynierii Środowiska 
oraz Koło Naukowe Studentów Architektury z Politech-
niki Poznańskiej. Ich obecność pozwoliła na komplek-
sową dyskusję na tematy związane z nowoczesnym bu-
downictwem. Efektem współpracy między Kołami było 
przeprowadzenie w zeszłym roku podczas Konferencji 
Dnia Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego. 
Drugim elementem, który charakteryzował poprzednią 
edycję, była debata z udziałem JM rektora Politechniki 
Poznańskiej oraz przedstawicieli firm branżowych, któ-
rej tematem było przygotowanie młodych inżynierów 
do potrzeb rynku.
Sukcesy poprzednich lat nie ostudziły zapału organiza-
torów i w tym roku po raz pierwszy można było wziąć 
udział w Budmice w wersji międzynarodowej, ponieważ 
przygotowany został panel anglojęzyczny, gdzie prace 
przedstawiali studenci z Polski i z zagranicy. Ten nowy 
element Konferencji cieszył się ogromnym zaintereso-
waniem, co pokazuje, jak bardzo potrzebna jest plat-

forma do międzynarodowego dialogu między młodymi 
inżynierami budownictwa. Budmika to jednak nie tylko 
prezentacje uczestników, a również okazja do spotka-
nia przedstawicieli sponsorów i patronów. Swoją obec-
nością Budmikę zaszczycili m.in. JM rektor Politechniki 
Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski oraz 
sekretarz generalny PZITB Wiktor Piwkowski. Trzy dni 
Konferencji były wspaniałą okazją do odwiedzenia sto-
isk sponsorów i rozmowy, a podczas Konferencji można 
też było wysłuchać wykładów Sponsorów. W tym roku 
w murach Centrum Wykładowego Politechniki Poznań-
skiej gościli znamienici goście z firmy PERI, która jest 
już kolejny raz Sponsorem Strategicznym wydarzenia, 
Piotr Borucki, Werner Brunner i Paweł Gulak. Opowie-
dzieli oni o nowatorskich rozwiązaniach stosowanych 
przez tę firmę. Hasłem Budmiki jest „Porozmawiajmy, 
jak budować jutro” – taka rozmowa nie byłaby możli-
wa bez uwzględnienia tematyki technologii BIM, dla-
tego właśnie w programie Konferencji nie mogło za-
braknąć poświęconemu niej panelu. Prelegentami byli 
przedstawiciele firm sponsorskich, którzy zaprezento-
wali możliwości oprogramowania podczas trwających 
cały dzień warsztatów. Organizatorzy zadbali, by oprócz 
części merytorycznej znaleźć w programie czas na roz-
rywkę. Pierwszego dnia Budmiki w budynku Aula Nova 
Akademii Muzycznej zorganizowano Koncert Inaugura-
cyjny Konferencji Budmika 2016, podczas którego wrę-
czono trzy statuetki dla pracowników naukowych szcze-
gólnie zaangażowanych w pomoc przy organizacji tego 
przedsięwzięcia.
Do tej pory Budmika była wydarzeniem dorocznym, jednak 
następna edycja przewidziana jest dopiero na rok 2018. 
Organizatorzy zapowiadają, że wydłużony czas jest im 
potrzebny na przygotowanie wydarzenia w pełni między-
narodowego. Plany owiane są tajemnicą, jednak sposób 
przeprowadzenia dotychczasowych edycji daje powody, 
by liczyć na naprawdę interesujące wydarzenie.
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