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Od wielu już lat wałeckie 
Warsztaty są podzielone na trzy 
bloki. Pierwszy obejmuje sze-
roko pojętą sferę budowlaną, 
w drugim odbywają się dysku-
sje o ekonomicznych aspektach 
inwestycji, natomiast trzeci, od-
bywający się w ramach Europej-
skich Dni Dziedzictwa pokazuje 
współczesny stan wybranych za-
bytków i obiektów w regionie, 
wybudowanych przed wiekami, 
które zostały objęte nadzorem 
konserwatora zabytków.

- Zgodnie z przyjętą kon-
wencją, staramy się rokrocznie 
zapraszać do udziału w Warsz-
tatach grono wybitnych spe-
cjalistów wielu dziedzin nie 
tylko budownictwa, ale także 
szeroko pojętego procesu in-
westycyjnego - mówią prof. dr 
hab. Jerzy Olszewski i mgr inż. 
Zbigniew Augustyniak. - Dobór 
wspomnianych gości, będących 
najczęściej moderatorami po-
szczególnych sesji tematycznych 
uzależniamy od tego, jaka jest 
wiodąca tematyka kolejnych 
edycji Warsztatów. Tradycją jest 

Dojrzałe warsztaty
Przez trzy dni w obiektach COS OPO Wałcz - Bukowina 

oraz na terenie samego miasta odbywały się obrady XVIII 
Warsztatów Nadzoru Inwestycyjnego. Ta wyjątkowa nie 
tylko w skali naszego regionu konferencja, zgromadziła 
ponad 100 uczestników, którzy przyjechali tutaj z terenu 
województw: Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego, 
Lubuskiego, Pomorskiego, Kujawsko - Pomorskiego, Ślą-
skiego, Małopolskiego oraz Mazowieckiego. 

również uczestnictwo w nich 
przedstawicieli władz regional-
nych izb inżynierów i techników, 
architektów, także prawników 
oraz samorządowców. Wałeckie 
przedsięwzięcie, jest także okazją 
do dyskusji z przedstawicielami 
Ministerstwa Infrastruktury oraz 
innych organów czy służb central-
nych naszego kraju. Taki dobór 
zaproszonych do udziału w Warsz-
tatach specjalistów, umożliwia 
nie tylko wieloaspektowe spoj-
rzenie na podejmowane tematy, 
ale jest również okazją do licznych 
dyskusji w gronie inspektorów 
nadzoru budowlanego, przed-
stawicieli firm i ludzi na co dzień 
zajmujących się budownictwem 
w samorządach i różnych urzę-
dach. 

Wśród gości, którzy uczestni-
czyli w trzydniowych obradach, 
byli między innymi profesorowie: 
Włodzimierz Starosolski, Leszek 
Pacholski, Jerzy Bykowski, Wie-
sław Buczkowski, Wiesława Głod-
kowska, Wojciech Tschuschke, 
Bogdan Nazarewicz, Zbigniew 
Bromberek, Krzysztof Zieliński, 

Jerzy Olszewski, Stanisław Flejter-
ski, Maria Słodowa - Hełpa, Leszek 
Kozioł, Władysław Stachowski, 
Jerzy Stiller, Przemysław Plusko-
ta, Iwona Kowalska, Piotr Górski, 
(większość z wymienionych nie 
tylko kierowała poszczególnymi 
sesjami, ale wygłosiła także swoje 
referaty). W gronie gości, którzy 
również przedstawili swoje wy-
stąpienia, było także ponad 20 
doktorów, m.in.: Anna Szymczak 
Graczyk, Edmund Przybyłowicz, 
Daniel Pawlicki, Barbara Ksit, Ja-
cek Mądrawski, Jacek Wdowicki 
i inni; oraz nieco większa liczba 
magistrów. Osobną część dwu-
dniowych obrad plenarnych 
zajęły krótkie prezentacje firm 
wspierających wałeckie Warsztaty: 
STEICO, BASF Polska, Remmers 
oraz BAUDER.

Wiodącym tematem tegorocz-
nych Warsztatów, były szeroko 
rozumiane kwestie bezpieczeń-
stwa pracy, z uwzględnieniem 
zagadnień ergonomii. Problema-
tyka ta przewijała się w różnych 
„odsłonach” w trakcie zgłoszonych 
do porządku obrad wystąpień 
podczas obydwu dni konferencji. 
Drugim aspektem, który podej-
mowany jest już od lat w trakcie 
wałeckich Warsztatów, była pro-
blematyka rewitalizacji obszarów 
zurbanizowanych. Wśród wielu 
bardzo różnorodnych wystąpień 
podejmujących tę problematykę, 
warto wspomnieć o naprawdę 
ciekawych i interesujących refe-
ratach: prof. Leszka Pacholskiego 
(Ergonomiczne i zwinnościowe 
uwarunkowania lokalnych ini-
cjatyw rozwojowych - przygoto-
wany wspólnie z dr inż. Joanną 

Kałkowską), prof. Jerzego Stillera 
(XIX - wieczne fortyfikacje Po-
znania - historia i współczesność 
(relikty w krajobrazie miasta)), 
doktora Włodzimierza Łęckiego 
(Budowle obronne Poznania na 
przestrzeni wieków, ich stan obec-
ny i poczynania rekonstrukcyjne 
- przyg. wspólnie z mgr Hanną 
Łęcką - Wrębel) czy mgr arch. 
Przemysława Wojciechowskiego 
(Odbudowa Zamku Królewskiego 
w Poznaniu zgodna z europejską 
praktyką konserwatorską). Z bar-
dzo dużym zainteresowaniem, 
wysłuchano także wystąpienia 
jednego z najbardziej znanych 
i cenionych nie tylko w Polsce i Eu-
ropie  autorytetów w dziedzinie 
budownictwa - profesora Wło-
dzimierza Starosolskiego, który 
przedstawił „Pewne szczególne 
zagadnienia w projektowaniu 
konstrukcji żelbetonowych”. 

Ale wałeckie Warsztaty, to 
także konferencja, podczas któ-
rej dyskutuje się i ocenia całość 
ekonomicznej problematyki in-
westycji, posiłkując się przy tym 
niejednokrotnie praktycznymi 
przykładami. W tej, jakże szerokiej 
dziedzinie, również i w tym roku 
nie zabrakło ciekawych wystąpień; 
należały do nich między innymi: 
wykład profesora Stanisława Flej-
terskiego (Polityka gospodarcza 
i finansowa Polski na tle planu na 
rzecz odpowiedzialnego rozwoju), 
pani profesor Małgorzaty Słodo-
wej - Hełpa (O potrzebie realizacji 
przedsięwzięć globalizacyjnych), 
doktora Bogdana Wankiewicza 
(Obszary, formy i mechanizmy 
samorządu, biznesu, nauki i orga-
nizacji pozarządowych jako ważny 

element rozwoju samorządności 
w środowisku lokalnym), doktora 
Mariusza Piotrowskiego (System 
pracy nakładczej jako metoda za-
trudniania sprzyjająca aktywizacji 
zarobkowej i rozwojowi lokalne-
mu) czy magister Ewy Milew-
skiej (Strategia Zintegrowanych 
Inwestycji Lokalnych podstawą 
wsparcia przedsięwzięć w formule 
ZIT); warto przy tym podkreślić, 
że np. dr Wankiewicz czy mgr 
Milewska (nie tylko zresztą oni), 
w swoich wystąpieniach opierali 
się na rzeczywistych, praktycz-
nych przykładach funkcjonują-
cych w samorządach lokalnych. 

Trzeci dzień Warsztatów - to 
najczęściej sesja wyjazdowa, od-
bywająca się ramach dorocznych 
Europejskich Dni Dziedzictwa, 
dlatego też w sobotę uczestnicy 
wałeckich obrad mieli okazję za-
poznać się lub obejrzeć ciekawe 
przykłady działań rewitalizacyj-
nych naszego miasta. Najpierw 
wszyscy udali się na Plac Polski, 
gdzie małżeństwo architektów 
Małgorzata i Janusz Bieleniowie 
przedstawili nowoczesną kon-
cepcję odbudowy i adaptacji 
wałeckiej wieży ciśnień. Kolej-
nym miejscem, które pokazano 
gościom, było wnętrze Kościoła 
pw. św. Antoniego - tu zebranych 
przywitał, a także o obiekcie i jego 
otoczeniu opowiadał OFM Cap 
gwardian Marek Metelica; ojca 
gwardiana w tych opowieściach 
wspierali Zbigniew Augustyniak 
i  Jan Konwiński, a dyskusja od-
bywała się także we wspaniałych 
plenerach Ogrodów Kapucyń-
skich. Trzeba tu wspomnieć o bar-
dzo ciekawym „włączeniu” się do 

XVIII Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego rozpoczęli ich organi-
zatorzy: prof. Jerzy Olszewskii mgr inż. Zbigniew Augustyniak. 

Na początku obrad specjalne gratulacje i podziękowania za ponad 50 lat pracy w Wałczu od 

organizatorów odebrał Stanisław Machura. 

Uczestnicy wałeckiej konferencji podczas obrad. Wykłady nie tylko profesorów Starosolskiego i Flejterskiego, zostały wysłuchane z nieukrywanym zainteresowaniem. 

W Ogrodach Kapucyńskich OFM Cap gwardian Marek Metelica kontynuował 

ciekawą historię wałeckiej parafii Kapucynów. 

Podczas sobotniego zwiedzania obiektów Grupy Warownej Cegielnia uczestnicy nie tylko 
wysłuchali dosyć ciekawej prelekcji ....

... ale była to także okazja do zrobienia takich pamiątkowych „fotek”; 

na zdjęciu prof. Zbigniew Bromberek z małżonką. 

dyskusji profesora Zbigniewa Bromberka, który 
w interesujący sposób wskazał genezę i różno-
rodność powstawania stylów w budownictwie 
(zwłaszcza sakralnym) na przestrzeni dziejów.  
Warto nadmienić, że trzeciego dnia organizato-
rzy XVIII Warsztatów, zaprosili do udziału w nich 
także kilkudziesięcioosobową grupę młodzieży 
z jednego z poznańskich techników. Ostatnim 
„punktem”, który odwiedzono tego dnia, były 
obiekty Grupy Warownej Cegielnia. gdzie nie 
tylko na tym, ale też innych przykładach Bog-
dan Węglewski przedstawił i omówił kwestię 
budowli obronnych. Z przedstawionej wypowie-
dzi (opartej na różnych źródłach), można było 
przekonać się, jak często błahe, czy mało istotne 
szczegóły czy zdarzenia mają wpływ na historię 
świata i jak na przykład „kryzys nadprodukcji” 
pewnych dóbr, w konsekwencji doprowadza do 
wybuchu wojen. Posiłkując niejako wypowiedź 
prelegenta, niektórzy z uczestników zwrócili 
uwagę obecnej młodzieży na fakt, że w życiu 
nie     warto ulegać do końca nastrojom nacjo-
nalistycznym, ponieważ historia, także i tego 
miejsca  pokazuje, do czego mogą doprowa-
dzić takie postawy. Dodatkową atrakcją była 
niewątpliwie możliwość zwiedzenia bunkrów, 
wchodzących w skład dawnego systemu umoc-
nień Wału Pomorskiego. 

 - Obserwuję i jednocześnie uczestniczę 
w wałeckich Warsztatach już od 15 lat - po-

wiedział na koniec Włodzimierz Draber, 
przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu. 
- Za każdym razem dostrzegam w nich coś 
nowego, coś interesującego. Ten pomysł 
Zbyszka Augustyniaka, którego od lat wspie-
ra profesor Jerzy Olszewski, jest unikalny 
w skali całej Polski. Co roku spotykają się 
tutaj inspektorzy nadzoru budowlanego, 
rzeczoznawcy, inżynierowie, właściciele 
firm, ale także profesorowie, przedstawiciele 
samorządów(wyjątkowo w tym roku nie było 
parlamentarzystów) po to, aby dyskutować 
i omawiać wiele sytuacji, zdarzeń czy pro-
blemów z jakimi my - „budowlańcy” spoty-
kamy się na co dzień. Tak wielopoziomowa 
wymiana poglądów, ale także wiele dyskusji 
pomagają wszystkim nam w naszych dzia-
łaniach, w codziennej pracy. Tym bardziej, 
że mamy tu przedstawicieli samorządów 
różnych województw, a to pozwala na wza-
jemną wymianę i porównanie doświadczeń; 
okazuje się, że zdarza się iż te same, albo 
bardzo podobne decyzje czy postępowania 
w danym regionie, prowadzone są czasami 
w nieco odmiennych uwarunkowaniach 
interpretacji. To cenne, ponieważ takie 
szerokie spojrzenie pozwala nam „widzieć 
i przewidywać” znacznie więcej, niż tylko to, 
co dostrzegamy „na własnym podwórku”. 
Szkoda, że po raz pierwszy w historii (z przy-
czyn niezależnych od organizatorów), w tym 
roku nie było więcej kolegów ze Szczecina, 
mam nadzieję, że ich absencja jest spo-
radyczna. Tym niemniej mogę zapewnić, 
że zarówno my, jak i koledzy z PZITB oraz 
cała reszta branżowców będziemy nadal 
wspierali i dopingowali profesora Olszew-
skiego i Zbyszka Augustyniaka w tym, aby 
kontynuowali Warsztaty. Bo one są nam 
wszystkim po prostu POTRZEBNE !.     


