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Zostały wygłoszone trzy referaty proble-
mowe: Konstrukcje zespolone w budynkach 
wysokich przez prof. Ryszarda Kowalczyka, 
Stropy zespolone stalowo-betonowe przez 
prof. Leopolda Sokoła i Konstrukcje po-
włokowo-gruntowe przez prof. Czesława 
Machelskiego. Natomiast 39 referatów 
naukowych, w tym 12 zagranicznych, zo-
stało wygłoszonych w sześciu sesjach te-
matycznych: Teoria, Badania doświadczalne 
i wzmocnienie, Nowe technologie, Analizy 
numeryczne, Projektowanie i diagnostyka 
oraz Problemy rekonstrukcji i współpracy 
konstrukcji z podłożem. Ostatnia sesja była 
prowadzona w języku angielskim. 

W ramach konferencji odbyła się także 
sesja wyjazdowa, której celem było zwie-

dzenie sprężonego mostu drogowego 
przez Odrę, wykonanego metodą nawi-
sową, będącego w ostatnim stadium bu-
dowy, oraz eksploatowanego już przejścia 
dla zwierząt o konstrukcji gruntowo-po-
włokowej. Zwiedziliśmy również skansen 
etnograficzny w Ochli koło Zielonej Góry, 
z pięknym występem zespołu regional-
nego Górale Czadeccy.

W przeddzień otwarcia konferencji od-
były się warsztaty poświęcone projekto-
waniu stropów zespolonych stalowo-beto-
nowych. Wykład wprowadzający wygłosił 
prof. Leopold Sokół, a zajęcia praktyczne 
prowadziła dr Anna Palisson-Sokół.

Łącznie w konferencji wzięło udział 80 
osób, w tym 12 z zagranicy: Ukrainy, Biało-

rusi i Francji. W gronie uczestników było aż 
18 profesorów i doktorów habilitowanych. 
W warsztatach uczestniczyły 44 osoby, 
w tym 16 pracowników nauki, ośmiu pro-
jektantów i 20 studentów specjalności kon-
strukcje budowlane i inżynierskie.

Sesje otwarcia i zamknięcia konferencji 
Konstrukcje zespolone prowadzili prof. Ta-
deusz Biliński, przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego, oraz prof. Kazimierz 
Flaga, przewodniczący Komitetu Nauko-
wego. W obu sesjach uczestniczył prof. 
Kazimierz Furtak. W sesji otwarcia wy-
soko ocenił dotychczasowe konferencje, 
w których niemal wszystkich aktywnie 
uczestniczył. Uroczystego otwarcia do-
konał prof. Wojciech Strzyżewski, pro-
rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Na  zakończenie konferencji nastąpiła 
zmiana kierownictwa Komitetu Orga-
nizacyjnego. Przewodniczącym został  
dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ, 
sekretarzem naukowym dr inż. Joanna 
Kaliszuk, a sekretarzem organizacyjnym  
dr inż. Paweł Błażejewski. Dotychcza-
sowy przewodniczący Komitetu Or-
ganizacyjnego, prof. Tadeusz Biliński, 
pozostał jego honorowym prze-
wodniczącym. Podsumowania 
i uroczystego zamknięcia doko-
nał prof. Kazimierz Flaga.
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XI Konferencja Naukowa 
Konstrukcje Zespolone

29 i 30 czerwca 2017 r. odbyła się tradycyjnie w Zielonej Górze kolejna, XI Konferencja Naukowa Konstrukcje ze-
spolone, którą objęli patronatem prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i 
Wodnej PAN, mgr inż. Janusz Kubicki, prezydent miasta Zielonej Góry, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, rektor 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski, przewodniczący Polskiego Towarzy-
stwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.
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