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52. Konferencja nauKowa „InżynIerIa PrzedsIęwzIęć Budowlanych” w BIałymstoKu

Dzielimy się wiedzą
Prezentacja osiągnięć naukowych, 
wymiana poglądów, doświadczeń 
i efektów praktycznych, 
dotyczących przedsięwzięć 
budowlanych. No i bezpośrednie 
spotkanie branży – w tym roku, 
tak szczególnie ważne. Prawie 
dwustu inżynierów: naukowców 
i praktyków spotkało się 
w Białymstoku.

Platformą do szerokiej wymiany do-
świadczeń z zakresu prowadzonych 
badań naukowych była trzydniowa, cy-
kliczna Konferencja Naukowa „Inżynieria 
Przedsięwzięć Budowlanych oraz The 
International Colloquium „Modern 
Technologies in Construction. Challenges 
of the 21st Century”, która odbyła się 18-20 
października 2021 r. w Hotelu Gołębiewski. 
Konferencja była – przy okazji – czę-
ścią obchodów Jubileuszu 70-lecia ist-
nienia Wydziału Budownictwa i Nauk 
o Środowisku Politechniki Białostockiej.
W tegorocznej Konferencji wzięli udział pra-
cownicy wyższych uczelni z kraju i zagranicy, 
z instytutów naukowych, projektanci, wyko-
nawcy robót budowlanych, producenci ma-
teriałów i wyrobów budowlanych oraz spe-
cjaliści z dziedziny zarządzania projektami. 
Podlaską OIIB reprezentował na Konferencji 
Krzysztof Falkowski, przewodniczący 
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Zakres 
tematyczny obejmował szeroko pojęte pro-

cesy i realizację przedsięwzięć budowla-
nych, z uwzględnieniem takich zagadnień 
jak: przygotowanie, programowanie i plano-
wanie inwestycji budowlanych, nowoczesne 
materiały i technologie w budownictwie, 
planowanie i realizacja robót budowlanych, 
w tym automatyzacja i cyfryzacja, proble-
matyka eksploatacji obiektów budowlanych, 
ekonomika w planowaniu, projektowaniu 
i realizacji inwestycji budowlanych, wdra-
żanie i rozwijanie nowoczesnych koncep-
cji społeczno-gospodarczych w realizacji 
przedsięwzięć budowlanych, modele i me-
tody naukowe w badaniach problematyki 
inżynierii procesów budowlanych, wspo-
maganie podejmowania decyzji w zarządza-
niu przedsiębiorstwem i przedsięwzięciem 
budowlanym.

Uroczystości rozpoczęła, witając go-
ści, Nina Szklennik, przewodnicząca bia-
łostockiego Oddziału PZITB, jednocześnie 
przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 
Konferencji oraz Michał Bołtryk, dziekan 
WBiNŚ PB. Dziekan, w imieniu własnym 
i Marty Kosior-Kazberuk – rektor uczelni, 
wyraził zadowolenie z tak licznej frekwen-
cji i złożył podziękowania organizatorom. 
Przedstawił też w skrócie historię Wydziału 

– jubilata. Łatwo ją Państwo odnajdziecie 
w Internecie, przytoczę więc tylko kilka 
ciekawych liczb. W pierwszym roku funk-
cjonowania, wydział kształcił 75 studentów, 
a obecnie jest ich niemal 2 tys. Kadra ocenia-
na jako „bardzo mocna” to: 20 profesorów 

Wykład dr. hab. inż. Janusza Krentowskiego, 
prof. Politechniki Białostockiej nt. technologicznych 
aspektów rekonstrukcji obiektów po katastrofach 
budowlanych

Zalążkiem konferencji była inicjatywa 
prof. Aleksandra Dyżewskiego (1893-1970), 
który wspólnie z pracownikami Katedry 
Organizacji, Mechanizacji i Ekonomiki 
Budowy Politechniki Warszawskiej zorga-
nizował w Gliwicach w 1963 r. sesję Katedr 
Jednoimiennych z udziałem przedstawi-
cieli wszystkich tego typu katedr w Polsce. 
Spotkania te stały się tradycją. Do dziś, choć 
pod innymi nazwami, służą wymianie do-
świadczeń dydaktycznych i informacji o pra-
cach badawczych różnych ośrodków tzw. 
Jednostkek Jednoimiennych zwanej dawniej 
TOB (technologia i organizacja budowy), 
a obecnie IPB (inżynieria przedsięwzięć bu-
dowlanych). Profesor Dyżewski, dziekan 
i rektor PW, zapoczątkował rozwój spe-
cjalizacji i ukształtował w Polsce naukowe 
podstawy technologii i organizacji robót 
budowlanych. Był wybitnym praktykiem 
i naukowcem.

Były podziękowa-
nia dla organiza-
torów, gratulacje 
i kwiaty dla Niny 
Szklennik (na zdję-
ciu pierwsza z le-
wej) z owacjami 
na stojąco. Były 
pamiątkowe zdję-
cia, a wieczorami 
czas na dyskusje 
i spotkania mniej 
oficjalne.
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tytularnych, 40 doktorów habilitowanych, 
stu adiunktów, kilkunastu asystentów i wy-
kładowców. To największy wydział pebe.

Początek spotkania uświetnił wy-
stęp chóru Politechniki pod dyrekcją 
prof. Wioletty Miłkowskiej. Mieliśmy oka-
zję usłyszeć i zobaczyć chór w nietypowej 
odsłonie i z innym, niż zwykle, repertu-
arem. Chórzyści wystąpili w strojach, nie 
klasycznych, a bardziej swobodnych wy-
konując muzykę gospel w towarzystwie 
zespołu Maksa Fedorova. Partie solowe 
śpiewała sopranistka, Anna Talarczyk.

Po krótkiej przerwie zaczęły się me-
rytoryczne sesje. Odnotuję m.in. forum 
dyskusyjne nt. Budownictwa 4.0 – inno-
wacyjność drogą do sukcesu na rynku 
krajowym i zagranicznym. Przygotował 
je i poprowadził Polski Klaster Budowlany.

W drugim dniu konferencji referaty 
i panele dyskusyjne urozmaiciło otwar-
te zebranie sekcji Inżynierii Przedsięwzięć 
Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej 
i Wodnej Polskiej Akademii Nauk. Miało 
ono uroczystą formę, odbyło się w auli 

Magna Pałacu Branickich. Rozpoczęło się 
od gratulacji z okazji urodzin Włodzimierza 
Martinka, prof. Politechniki Warszawskiej. 
Następnie uczestnicy wysłuchali wykła-
du dr. hab. inż. Janusza Krentowskiego, 
prof. Politechniki Białostockiej na temat 
technologicznych aspektów rekonstrukcji 
obiektów po katastrofach budowlanych. 
Sprawnie poprowadzony wykład zainte-
resował zebranych. Podsłuchałam, by-
ły liczne gratulacje. Cieszymy się razem 
z panem Januszem, gdyż jest on członkiem 
Rady Programowej naszego biuletynu. No 
i my też gratulujemy.

Następnie goście zwiedzili wnętrza 
i ogrody Pałacu Branickich, łącznie z no-
woczesnym, multimedialnym muzeum 
w piwnicy Pałacu.

W środę przyszedł czas na podsumo-
wanie obrad i zakończenie konferencji. 
Prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-
Ziel ina,  pr zewodnic ząca Komite tu 
Naukowego Konferencji, w imieniu wszyst-
kich uczestników wysoko oceniła poziom 
merytoryczny obrad oraz doskonałą orga-

nizację. Przypomnę, że Konferencja miała 
się odbyć w hotelu Żubrówka w Białowieży, 
a dwa tygodnie przed konferencją, orga-
nizatorzy byli zmuszeni zmienić plany 
z powodu ogłoszenia stanu wyjątkowego 
w pasie przygranicznym Polski wschodniej.

W konferencji wziął udział dr inż. Adam 
Bar yłka – dyrek tor Depar tamentu 
Architektury, Budownictwa i Geodezji 
w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. 
Wiele osób uczestniczy w konferencji cy-
klicznie, jak np. Jacek Zabielski, prodziekan 
ds rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie. Zapytaliśmy 
go o wrażenia.

– Kolejny raz na konferencji orga-
nizowanej przez WBiNŚ PB – mówi. – 
Tegoroczne spotkanie jest szczególnie 
ważne. Spotykamy się bowiem po ponad 
roku izolacji. Przywraca nam ono normal-
ność, przywraca szansę bezpośredniej 
wymiany doświadczeń, porozmawiania 
o wspólnych działaniach, o tym, co reali-
zujemy w poszczególnych jednostkach 
akademickich. Co się zmieniło, co może-
my wprowadzić, jak unowocześnić naszą 
ofertę kształcenia. Jak rozwijać nasze ba-
dania w zakresie inżynierii przedsięwzięć 
budowanych. W imieniu całego środowiska 
akademickiego UW-M (a przyjechaliśmy 
ośmioosobową grupą) bardzo dziękuję 
za zaproszenie.

Przypomnijmy, iż gospodarzem 52. 
Konferencji jest WBiNŚ PB, a współorga-
nizatorami PZITB Oddział w Białymstoku 
oraz Polski Klaster Budowlany.

TEKST I ZDJęCIA: BARBARA KLEM
RELACJA Z KONFERENCJI:

http://www.ipb2021.pb.edu.pl/

Konferencje nauko-
we są odpowiedzią 
na potrzeby współ-
działania katedr 
wyższych uczelni 
technicznych zaj-
mujących się pro-
blematyką techno-
logii i organizacji 
budownictwa i ich 
współdziałania 
z jednostkami na-
ukowymi zaplecza 
naukowego resortu 
budownictwa

Punktem kulminacyjnym obchodów roku 
jubileuszowego było uroczyste posiedzenie 
Rady Wydziału. To symboliczny gest mający 
upamiętnić 70-letnią historię obiektu. W uro-
czystości wzięli udział: władze wydziału, rekto-
rzy, prorektorzy i dziekani polskich uczelni, wo-
jewoda podlaski, pracownicy i absolwenci PB 
i przyjaciele. Wydarzenie było okazją do wspo-
mnienia historii i podziękowania wszystkim, 
którzy przyczynili się do jego rozwoju.

– 70 lat ciągłego rozwoju i budowania poten-
cjału zaowocowało tym, że wydział stanowi 
dzisiaj ponad jedną trzecią uczelni – powiedzia-
ła podczas uroczystej Rady dr hab. inż. Marta 
Kosior- Kazberuk, prof. PB, rektor PB. – Jego 
oferta dydaktyczna jest dostosowana do po-
trzeb regionu i zapewnia wykształcenie inży-
nierom, którzy potrafią odnaleźć się na współ-
czesnym, globalnym rynku pracy.


