n asz e s prawy

Wśród szacownych gości WPPK 2018 wymienić należy przewodniczącego PZITB Ryszarda Trykosko, przewodniczącego
PIIB Andrzeja Rocha Dobruckiego, wiceprzewodniczącego PIIB
Stefana Czarnieckiego, przewodniczących Rad Okręgowych
Izb Inżynierów Budownictwa Stanisława Karczmarczyka (Małopolskiej OIIB) i Franciszka Buszkę (Śląskiej OIIB).
Tegoroczne warsztaty otworzył wykład inauguracyjny prof. Zdzisława Trzaski pt. „Nanonauki i nanotechnologie w budownictwie i architekturze”. W trakcie WPPK, w siedmiu sesjach
tematycznych, wygłoszonych zostało 29 wykładów problemowych, przygotowanych przez najlepszych specjalistów
wywodzących się z wiodących ośrodków naukowo-badaw-
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XXXIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji
odbywały się od 6 do 9 marca 2018 r. w Centrum Kongresów
i Rekreacji Orle Gniazdo w Szczyrku. Organizatorem tegorocznej edycji Warsztatów był Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Gliwicach, przy współpracy
Oddziałów w Bielsku-Białej, Katowicach i Krakowie. Komitetowi Organizacyjnemu WPPK 2018 przewodniczył Łukasz Drobiec, a redakcją merytoryczną warsztatów zajął się Radosław
Jasiński. Tegoroczne WPPK tradycyjnie rozpoczynały nowy,
czteroletni cykl poświęcony „Innowacyjnym i współczesnym
rozwiązaniom w budownictwie”. Wiodącym tematem wykładów były konstrukcje żelbetowe.
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XXXIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy
Projektanta Konstrukcji

Przewodniczący PZITB Ryszard Trykosko występuje podczas ceremonii otwarcia WPPK

Prof. Leonard Runkiewicz wygłasza wykład

Patronat nad tegorocznymi warsztatami objęli przewodniczący oddziałów zaangażowanych w organizację WPPK: Maciej Gruszczyński, Przemysław Pępek, Andrzej Szydłowski
i Ryszard Walentyński. Działania KO Warsztatów wspomogła
15-osobowa grupa studentów Wydziału Budownictwa, działająca prężnie w Kole Młodej Kadry. Honorowego patronatu
wydarzeniu udzieliła Sekcja Konstrukcji Betonowych KILiW
PAN. Tradycyjnie patronat branżowy sprawowała Polska Izba
Inżynierów Budownictwa. Patronat medialny nad WPPK 2018
pełniły redakcje „Przeglądu Budowlanego”, „Inżynierii i Budownictwa” „Inżyniera Budownictwa”, „Materiałów Budowlanych”, „Izolacji”, „Geoinżynierii – Drogi, Mosty, Tunele” oraz
miesięczników „Mosty” i „Builder”.
W tegorocznych warsztatach wzięło udział rekordowe 618
uczestników, a dodatkowo wydano 35 jednodniowych wejściówek. Świadczy to o dużej randze WPPK, która stała się
największym w kraju spotkaniem przeznaczonym dla projektantów konstrukcji budownictwa ogólnego, przemysłowego
i inżynieryjnego, producentów materiałów budowlanych oraz
firm specjalistycznych i wykonawczych.

czych, firm projektowych i wykonawczych. Wykłady zostały
opublikowane w formie 3 konferencyjnych tomów o łącznej
objętości ponad 1600 stron. Dodatkowo w trakcie warsztatów wygłoszonych zostało 7 interesujących wykładów Merytorycznych Partnerów warsztatów oraz 10 referatów wystawców, dotyczących najnowszych rozwiązań i technologii
stosowanych w projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji.
Głównymi Partnerami Merytorycznymi były firmy Stropy.pl,
BASF i CPJS, a Partnerami Merytorycznymi firmy Solbet, Mostostal Zabrze, Peri i Hydrostop. Wykłady merytoryczne, przygotowane przez Partnerów Merytorycznych WPPK 2018 oraz
inne zainteresowane firmy zamieszczono w czwartym tomie
konferencyjnym liczącym ponad 200 stron.
Warsztatom towarzyszyła ekspozycja 42 firm, na której prezentowane były innowacyjne i najnowsze rozwiązania projektowe, materiałowe i technologiczne. Znalazło się również
miejsce dla księgarni konferencji, gdzie można było nabyć
ciekawe publikacje z zakresu budownictwa, nauk ścisłych
i nie tylko. Tradycyjnie w trakcie WPPK 2018 zorganizowany
został konkurs na najlepsze stoisko wystawiennicze, w któPRz eg l Ąd bu d owl any 4/2018
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Wieczór stropowy

Spotkanie organizatorów z wykładowcami
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Koncert zespołu Womanhood
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Prof. Adam Zybura wygłasza wykład

Komitet Organizacyjny WPPK wraz z wolontariuszami

Przekazanie „pałeczki” WPPK

rym głosowali uczestniczy WPPK. Pierwsze miejsce uzyskała firma Hydrostop, drugie firma CPJS, a miejsce trzecie przypadło firmie Peri.
WPPK były także okazją do przeżyć duchowych i artystycznych. W trakcie trzech wieczorów (zbrojeniowego, stropowego i chemicznego), organizowanych przez Głównych Partnerów Merytorycznych, uczestnicy warsztatów mieli okazje
wysłuchać duetu Gabrieli i Michała Kubarskich (akordeon
i skrzypce), chóru męskiego Calvi Cantores, podziwiać zespół taneczny Salake i wziąć udział w koncertach zespołów

muzycznych Sąsiedzi, Womanhood i Chrząszcze. Wieczór
stropowy uświetnił ponadto swoją obecnością Aleksander
Doba, polski podróżnik i kajakarz, zdobywca tytułu „Podróżnika Roku 2015 National Geographic”.
Podczas zakończenia WPPK 2018 symboliczną „pałeczkę”
przekazano organizatorom kolejnych warsztatów w 2019 roku
– przewodniczącemu Oddziału PZITB w Bielsku-Białej Przemysławowi Pępkowi i Januszowi Kozuli.

PR zeglĄ d bu d ow l an y 4/2018

Łukasz Drobiec,
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego WPPK 2018
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