Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa PZITB w Poznaniu
na Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA 2022

Po rocznej przerwie, spowodowanej pandemią, w dniach od 1 do 4 lutego 2022 roku odbyła się 30.
jubileuszowa edycja Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2022 – targów znanych i cenionych
przez wykonawców, architektów, przedstawicieli handlu materiałami budowlanymi oraz inwestorów
i deweloperów. Przez cztery dni w 4 największych pawilonach wystawienniczych Międzynarodowych
Targów Poznańskich prezentowane były budowlane nowości, innowacje narzędziowe oraz premiery
rynkowe, jak również produkty, które wyznaczać będą trendy w 2022 roku. Centrum Usług TechnicznoOrganizacyjnych Budownictwa PZITP w Poznaniu sp. z o.o. było trzydzieści lat temu jednym
z pomysłodawców powstania tych waśnie targów i również w tym roku było obecne na targach na
stoisku 9 w pawilonie 3, jak również i przede wszystkim w roli organizatora cyklicznego seminarium
NOWOCZESNE TECHNOLIGIE W BUDOWNICTWIE, które odbyło się 3 lutego w Sali seminaryjnej A
w pawilonie 3.

stoisko CUTOB PZITB sp. z o.o. w Poznaniu i goście firmy podczas rozmów

Seminarium NOWOCZESNE TECHNOLIGIE W BUDOWNICTWIE
W seminarium uczestniczyło ponad siedemdziesiąt osób, którzy wysłuchali sześcioro prelegentów.
W pierwszej części zaprezentowano cztery wykłady, traktujące o nowoczesnych technologiach
w różnych dziedzinach budownictwa. Jako pierwszy wystąpił profesor Politechniki Lwowskiej doc. dr
inż. Bogdan Nazarewicz, a zreferował temat „Nowe podejścia i rozwiązania w nowobudowanych
obiektach na Ukrainie”. Drugim prelegentem był mgr inż. Szymon Kapela, który wspólnie z profesorem
WWSSE, dr inż. Arturem Kisiołkiem, przygotował i wygłosił referat zatytułowany „Panelowe systemy
stropowe”. Trzecim wykładowcą był prezes zarządu firmy Ultrapur sp. z o.o., mgr Artur Papis,
referujący temat „Pianka poliuretanowa – nowoczesny i skuteczny materiał do izolacji poddasza”. Na
koniec wystąpił dr inż. arch. Roman Pilch, przedstawiciel CUTOB PZITB w Poznaniu sp. z o.o., który
wygłosił wykład pt. „Rewitalizacja ekologiczna środowiska zurbanizowanego na przykładach
implementacji wybranych współczesnych farb i tynków elewacyjnych”.
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Konkurs NOWOCZESNE TECHNOLIGIE W BUDOWNICTWIE
W drugiej części seminarium nastąpiło oficjalne rozstrzygniecie konkursu na prace inżynierskie,
magisterskie, doktorskie w temacie zbieżnym z tytułem seminarium, czyli NOWOCZESNE
TECHNOLOGIE W BUDOWNICTWIE (konkurs pod linkiem: http://cutob-poznan.pl/konkurs.html). Jury
– dr inż. Edmund Przybyłowicz, przewodniczący, i członkowie: prof. dr. hab. inż. Wiesław Buczkowski,
dr. inż. Barbara Ksit, dr. inż. Anna Szymczak-Graczyk, dr. hab. inż. Ireneusz Laks – wyłoniło dwoje
laureatów. Pierwszą nagrodę zdobyła rozprawa doktorska, której autorem jest dr inż. Marek Kopras,
a której tytuł brzmi „Weryfikacja metod projektowania i obliczeń konstrukcji płyt obudowy wykopów
tymczasowych”. Ze względu na fakt, iż prof. dr hab. inż. W. Buczkowski i dr inż. A. Szymczak-Graczyk są
promotorami rozprawy doktorskiej Pana Marka Koprasa, zostali wyłączeni z oceny i głosowania
dotyczącego tej pracy.

od lewej: Prezes CUTOB PZITB Poznaniu, mgr inż. Andrzej Piątkowski, dr inż. Marek Kopras, dr. inż.
Anna Szymczak-Graczyk, mgr inż. Mateusz Banaszyk, prof. dr. hab. inż. Wiesław Buczkowski

Przyznano też wyróżnienie pani inż. Julii Błaszkiewicz za pracę inżynierską pt. „Analiza porównawcza
wybranych cech technicznych betonu wykonanego przy użyciu kruszywa wapiennego i granitowego”.
Promotorem tej pracy jest dr. hab. inż. Krzysztof Zieliński, profesor PP. Laureatom wręczono ozdobne
czeki, mające pokrycie w nagrodach pieniężnych w wysokości 1000 i 500 zł, a promotorom prac
specjalne podziękowania. Cała czwórka została obdarowana prezentami od głównego sponsora
seminarium, którym w tym roku była firma MATBET sp. z o.o., a reprezentowali ją mgr inż. Agata
Banaszyk i mgr inż. Mateusz Banaszyk

od lewej: Prezes CUTOB PZITB Poznaniu, mgr inż. Andrzej Piątkowski, inż. Julia Błaszkiewicz, prof. dr.
hab. inż. Krzysztof Zieliński, prof. PP, mgr inż. Mateusz Banaszyk, MATBET
Seminarium zakończyły wystąpienia laureatów konkursu.
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