Konferencje naukowe
XXXIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji
Warsztaty odbyły się od 6 do 9 marca 2018 r. w Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo w Szczyrku. Ich
organizatorem był Oddział Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa w Gliwicach, przy współpracy
Oddziałów w Bielsku-Białej, Katowicach i Krakowie. Komitetowi Organizacyjnemu WPPK-2018 przewodniczył kol.
Łukasz Drobiec, a redakcję merytoryczną materiałów
konferencyjnych wykonał kol. Radosław Jasiński. Tegoroczne WPPK tradycyjnie rozpoczynały nowy, czteroletni
cykl poświęcony „innowacyjnym i współczesnym rozwiązaniom w budownictwie”. Wiodąca problematyka wykładów dotyczyła konstrukcji żelbetowych.
Patronat nad tegorocznymi warsztatami objęli przewodniczący Oddziałów zaangażowanych w organizację
WPPK, koledzy Maciej Gruszczyński (Oddział Małopolski), Przemysław Pępek (Bielsko-Biała), Andrzej Szydłowski (Katowice) i Ryszard Walentyński (Gliwice). Działania
Komitetu Organizacyjnego wspomagała 15-osobowa grupa studentów Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej,
działająca w Kole Młodej Kadry PZITB. Honorowego patronatu udzieliła Sekcja Konstrukcji Betonowych KILiW
PAN. Tradycyjnie patronat branżowy sprawowała Polska
Izba Inżynierów Budownictwa, a patronat medialny pełniły
redakcje „Przeglądu Budowlanego”, „Inżynierii i Budownictwa”, „Inżyniera Budownictwa”, „Materiałów Budowlanych”, „Izolacji”, „Geoinżynierii – Drogi, Mosty, Tunele”
oraz miesięczników „Mosty” i „Builder”.
W tegorocznych WPPK wzięło udział 618 uczestników,
a dodatkowo wydano 35 jednodniowych wejściówek. Była
to największa w historii liczba ich uczestników, co świadczy o tym, że stały się one największym w Polsce spotkaniem projektantów konstrukcji budownictwa ogólnego,
przemysłowego i inżynieryjnego, producentów materiałów
budowlanych oraz firm specjalistycznych i wykonawczych.
W WPPK wzięli udział: przewodniczący PZITB kol.
Ryszarda Trykosko, przewodniczący Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzej Roch Dobrucki i wiceprzewodniczący tej Rady Stefan
Czarniecki oraz przewodniczący
Rad Okręgowych Izb Inżynierów
Budownictwa Stanisław Karczmarczyk (Małopolska OIIB) i Franciszek Buszka (Śląska OIIB).
Tegoroczne WPPK rozpoczęły
się od wykładu inauguracyjnego
prof. Zdzisława Trzaski pt. „Nanonauki i nanotechnologie w budownictwie i architekturze”. W siedmiu
sesjach wygłoszono 29 wykładów
problemowych, przygotowanych
przez specjalistów wywodzących
się z wiodących ośrodków naukowo-badawczych, firm projektowych
i wykonawczych. Wykłady zostały
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opublikowane w formie trzech tomów materiałów konferencyjnych, o łącznej objętości ponad 1600 stron. Dodatkowo
wygłoszono 7 interesujących wykładów merytorycznych
partnerów WPPK 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 oraz inne
zainteresowane firmy, zamieszczono w czwartym tomie
materiałów konferencyjnych, liczącym ponad 200 stron.
Warsztatom towarzyszyła ekspozycja 42 firm, na której
były prezentowane innowacyjne i najnowsze rozwiązania
projektowe, materiałowe i technologiczne. Znalazło się
również miejsce dla księgarni konferencji, gdzie można
było nabyć ciekawe publikacje, m.in. z zakresu budownictwa i nauk ścisłych. Tradycyjnie w trakcie WPPK został
zorganizowany konkurs na najlepsze stoisko wystawiennicze, w którym głosowali uczestnicy WPPK. Pierwsze
miejsce zajęła firma Hydrostop, drugie CPJS, a trzecie
firma PERI.
W trakcie trzech wieczorów (zbrojeniowego, stropowego i chemicznego), organizowanych przez głównych partnerów merytorycznych, uczestnicy warsztatów mieli możliwość wysłuchania duetu Gabrieli i Michała Kubarskich
(akordeon i skrzypce), chóru męskiego Calvi Cantores,
podziwiania zespołu tanecznego Salake i wzięcia udziału
w koncertach zespołów muzycznych Sąsiedzi, Woman-
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Przekazanie „pałeczki” WPPK kolegom z Bielska-Białej

hood 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 kol. Przemysławowi Pępkowi i kol. Januszowi
Kozuli.
Łukasz Drobiec
Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego WPPK 2018
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