
tekst: dr hab. inż. MaREK SaLaMaK, prof. PŚl, Politechnika Śląska, zdjęcia: infratEaM

IX Międzynarodowa Konferencja Mostowców infraMOST 2019 Visegrad Group odbyła się 16–17 maja 2019 r. w ho-
telu Gołębiewski w Wiśle. Została zorganizowana przez Oddział Górnośląski Związku Mostowców Rzeczypospolitej 
Polskiej we współpracy z zespołem infraTEAM z Gliwic.

Patronat nad nią objęły: Ministerstwo 
Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad oraz PKP Polskie 
Linie Kolejowe SA. Ponadto konferencji 
patronowali: Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej 
Polskiej, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa, Czeska Izba Inżynierów 
i Techników Budownictwa CKAIT, Stowa-
rzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz 
jednostki naukowe: Politechnika Śląska, 
Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Uni-
wersytet w Żylinie i Komitet Inżynierii 
Lądowej i Wodnej PAN.

Tematyka nawiązywała do wcze-
śniejszych tego rodzaju spotkań orga-
nizowanych przez śląskich mostowców 
w Kozubniku (1985, 1994) oraz w Wiśle 
(1997, 2005, 2008, 2012, 2015 i 2017) 
pod hasłem „Konstrukcja i wyposażenie 
mostów”. W tym roku konferencja po 
raz pierwszy miała charakter międzyna-
rodowy i skierowana była głównie do 
partnerów z krajów Grupy Wyszehradz-
kiej (Czechy, Polska, Słowacja i Węgry; 
Visegrad Group).

W  konferencji uczestniczyło prawie 
300 osób reprezentujących administra-
cję drogową i kolejową, jednostki na-
ukowo-badawcze, biura projektów oraz 

przedsiębiorstwa wykonawcze, produk-
cyjne i handlowe związane z mostami. 
Uczestnicy i prelegenci przyjechali nie 
tylko z  krajów grupy V4, ale również 
z Holandii i Ukrainy. Wyjątkowo licznie 
reprezentowane były studenckie koła mo-
stowe z kilku polskich uczelni. Równocze-
śnie z konferencją studenci zorganizowali 
swój drugi już konkurs FooDBridge, pole-
gający na budowie mostów z makaronu 
spaghetti.

Na konferencji infraMOST wręczane 
były medale ZMRP za wybitne osiągnięcia 
w mostownictwie. Tegoroczni laureaci to 
Marek Łałowski (Oddział Warszawski), 
Jan Bień (Oddział Dolnośląski) oraz 
Zbisław Hadrian (Oddział Górnośląski). 
Wręczono również Górnośląski Laur Mo-
stowca, który jest inicjatywą Oddziału 
Górnośląskiego ZMRP. Tym wyróżnieniem 
odznaczony został Maciej Błach. Prezenta-
cji laureatów dokonał Stanisław Łukasik, 
wiceprzewodniczący Komitetu Organiza-
cyjnego konferencji.

Konferencję otworzył przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego prof. Marek 
Salamak z Politechniki Śląskiej, któremu 
towarzyszył prof. Kálmán Koris z Uni-
wersytetu Technicznego w Budapeszcie. 
W wystąpieniu powitalnym głos zabie-

rali kolejno: dyr. Marek Niełacny z Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad w Katowicach, prof. Ján Bujňák 
z Uniwersytetu w Żylinie, prof. Krzysztof 
Żółtowski, wiceprzewodniczący Związku 
Mostowców RP, oraz przedstawiciele 
Izb Inżynierów: z  Czech dyr. Martin 
Vilč, z Węgier prof. Kálmán Koris oraz 
z Polski dr Piotr Klikowicz. Ceremonię 
otwarcia zakończył prof. Marek Salamak 
informacją na temat inauguracji Śląskiej 
Szkoły Mostowej.

Referaty wygłaszane były w ramach 
sześciu sesji tematycznych, rozłożonych 
na dwa dni obrad i nazwanych kolejno: 
Problemowa, Utrzymanie i wyposażenie 
mostów, Technologie mostowe i materia-
łowe, Mosty kolejowe, przepusty i przejścia 
dla zwierząt, Projektowanie mostów i BIM, 
Zagadnienia dydaktyczne. Ostatnia sesja 
miała nietypowy charakter, gdyż podczas 
niej odbył się finał studenckiego konkursu 
mostów spaghetti.

Szczegółowe informacje na temat IX Kon-
ferencji Mostowców infraMOST 2019 Vi-
segrad Group oraz planowanych spotkań 
organizowanych przez ośrodek 
śląski znaleźć można na stronie 
internetowej www.inframost.info 
oraz www.infrabim.info.
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