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Jubileusz 50-lecia Wydziału Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

fot. Jerzy Ciechalski

chodów jubileuszowych – prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski. Wzruszające wystąpienie, pełne refleksji i wspomnień miał
pierwszy dziekan Wydziału – doc. dr inż. Tadeusz Kabata, który wspominał początki działalności Wydziału oraz podkreślił zaangażowanie w utworzenie Wydziału środowiska bydgoskiego,
mocno odczuwającego brak kadry budowlanej w regionie.
Galę Jubileuszową uświetnił koncert prof. Iwony Kowalkowskiej z Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu, która jest również absolwentką Wydziału Budownictwa Lądowego Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgosz-

fot. Jerzy Ciechalski
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5 kwietnia 2018 roku odbyła się Gala Jubileuszowa z okazji
50-lecia Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Złoty Jubileusz w życiu Wydziału to niepowtarzalna
okazja do refleksji, analiz i podsumowań. Galę Jubileuszową
rozpoczęło wystąpienie dziekana Wydziału dr. hab. inż. Jana
Kempy, prof. UTP, który przedstawił aktualny stan Wydziału,
plany na przyszłość i perspektywy dalszego rozwoju. Wiele
ciepłych słów do całej społeczności akademickiej i zgromadzonych gości skierował J.M. rektor – prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński. Podczas gali nie mogło zabraknąć powrotu

Wystąpienie dziekana Wydziału dr. hab. inż. Jana Kempy,
prof. UTP
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Rozpoczęcie Gali Jubileuszowej

Goście od lewej – przewodniczący PZITB Ryszard Trykosko, od
prawej – zastępca prezydenta Bydgoszczy Anna Mackiewicz

Zaproszeni goście, pierwszy z prawej – prof. Wojciech
Radomski

do przeszłości i informacji na temat historii Wydziału, którą
opowiedział prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki – prorektor ds.
współpracy z otoczeniem, który pełnił funkcję dziekana Wydziału w latach 1990–1993, 1996–2002 oraz 2008–2016.
Bardzo ciekawy wykład na temat pionierskiego znaczenia dwóch
mostów przez Brdę w Bydgoszczy wygłosił gość specjalny ob-

czy (dzisiejszy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy), oraz
występ Chóru Akademickiego Uniwersytetu TechnologicznoPrzyrodniczego w Bydgoszczy pod dyrekcją dr Agnieszki Sowy.
Ostatnim elementem pierwszego dnia Jubileuszu 50-lecia Wydziału było spotkanie towarzyskie, podczas którego był czas
na wspomnienia, uśmiechy i wspólne rozmowy.
PRz eg l Ąd bu d owl any 5/2018
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Pierwszy dziekan Wydziału doc. dr inż. Tadeusz Kabat

Koncert prof. Iwony Kowalkowskiej

fot. Jerzy Ciechalski

Dr hab. inż. Jan Kempa, prof. UTP, dr inż. Magdalena Dobiszewska,
dr inż. Krzysztof Pawłowski

Tort jubileuszowy
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Następnego dnia odbyła się Konferencja Absolwentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska pod
nazwą „Wyzwania i innowacje w działalności inżynierskiej”.
Podczas trzech sesji wygłoszono 18 referatów, których tematyka dotyczyła innowacyjnych rozwiązań inżynierskich, najważniejszych projektów i najciekawszych realizacji obiektów budowlanych, które są dziełami absolwentów WBAiIŚ.

64. Konferencja Naukowa
Komitetu Inżynierii Lądowej
i Wodnej PAN
oraz Komitetu Nauki PZITB
Krynica Zdrój, 16-20.09.2018 r.

Tematyka części problemowej

Tematyka części ogólnej

INŻYNIERIA KOLEJOWA - SZANSE I WYZWANIA

PROBLEMY NAUKOWE BUDOWNICTWA

-

Rozwój infrastruktury kolejowej
Koleje dużych prędkości
Obiekty inżynierskie
Zagadnienia środowiskowe w transporcie szynowym
Statyka i dynamika dróg szynowych
BIM w kolejnictwie
Infrastruktura tramwajowa

-

Budownictwo hydrotechniczne
Budownictwo ogólne
Fizyka budowli
Geotechnika
Inżynieria komunikacyjna
Inżynieria materiałów budowlanych
Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
Konstrukcje betonowe
Konstrukcje metalowe
Mechanika konstrukcji i materiałów
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