
Konferencję otworzyli Karol Heidrich – dyrektor generalny 
Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, Andrzej Mochoń – prezes 
Targów Kielce SA, oraz prof. Leszek Rafalski – dyrektor Instytutu 
Badawczego Dróg i Mostów.

Pierwszą sesję rozpoczął prof. Marek Łagoda z IBDiM, wygła-
szając prezentację na temat zróżnicowania architektury mostów. 
Podkreślił, że dobrze zaprojektowane konstrukcje inżynieryjne 
oprócz spełniania swoich funkcji powinny być dostosowane 
formą do krajobrazu i warunków otoczenia.

Prof. Krzysztof Żółtowski z Politechniki Gdańskiej opowiedział 
o rozmaitości współczesnych metod projektowania mostów.

Mosty wiszące i podwieszone to domena prof. Jana Biliszczuka 
z Politechniki Wrocławskiej. Prelegent podzielił się swoim bogatym 
doświadczeniem w projektowaniu i realizacji tego rodzaju obiek-
tów, przedstawił stan obecny oraz perspektywy budowy kolejnych.

Drugi panel rozpoczął Marek Dranikowski z firmy Mostostal 
Słupca Sp. z o.o., prezes Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, 
który porównał mosty stalowe z przeszłości i teraźniejszości. 
Roztoczył także przed słuchaczami wizję konstrukcji przyszło-
ściowych.

W zastępstwie Krzysztofa Lewandowskiego wystąpił Filip 
Wolski z firmy BBV Systems Sp. z o.o. w Gdańsku. Przedsta-
wił sprężanie konstrukcji mostowych jako jedną z dróg do ich 
unowocześniania.

Dr Lech Kwiatkowski z  Instytutu Mechaniki Precyzyjnej 
w Warszawie, wygłaszając swoją prezentację o zagrożeniach 
korozyjnych infrastruktury drogowej i badaniach korozyjności 
atmosfery, zamknął ostatnią sesję konferencji.

Konferencja zakończyła się ożywioną dys-
kusją.

Wszyscy uczestnicy otrzymali monografię 
autorstwa Grażyny i Marka Łagodów, wy-
daną przez IBDiM, Piękno mostów | Beauty 
of bridges.

tekst i zdjęcia: EDYTA KANIUK, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Instytut Badawczy Dróg i Mostów wraz z Polską Izbą Konstrukcji Stalowych byli organizatorami konferencji 
Mosty i wiadukty ważnym elementem kształtowania krajobrazu, która odbyła się 14 maja 2015 r. podczas 
targów Autostrada-Polska w Kielcach.
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Mosty i wiadukty  
ważnym elementem kształtowania krajobrazu

Piękno mostów | Beauty of bridges 
wyróżnione w konkursie Technicus 2015 

Wyróżnienie specjalne w konkursie Technicus 2015 
organizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych Naczelną Organizację Techniczną otrzymała 
publikacja Instytutu Badawczego Dróg i Mostów autorstwa 
Grażyny i Marka Łagodów Piękno mostów | Beauty of 
bridges. Książka została wysoko oceniona pod względem 
merytorycznym i edytorskim.
Nagrodę z rąk sekretarza generalnego FSNT-NOT Jacka 
Kubielskiego i członka jury konkursu Janusza Kowalskiego 
odebrali autorzy oraz reprezentująca Wydawnictwo IBDiM 
red. Justyna Kiljan-Walerzak.
Wręczenie nagród odbyło się 15 maja 2015 r. na Stadionie 
Narodowym podczas 9. Targów Książki Akademickiej 
i Naukowej towarzyszących Warszawskim Targom Książki.


