
Integracja nauki z przemysłem i biznesem
Targi BUD-ECO i Konferencja DDE i OZE we Wrocławiu

Ha la wy sta wo wa, sto isko z izo la cją i sa mo chód na prąd

W dniach 8 i 9 li sto pa da we Wro cła wiu w Cen trum Kon gre so wym
przy Ha li Stu le cia od by ły się III Mię dzy na ro do we Tar gi Bu dow nic -
twa Ener go osz częd ne go i Eko lo gicz ne go BUD  ECO 2013. 

Tar gom to wa rzy szy ła już po raz dru gi Kon fe ren cja Dol no ślą -
ski Dom Ener go osz częd ny i Od na wial ne Źró dła Ener gii.

Im pre za zo sta ła zor ga ni zo wa na przez Agen cję Wi gor, któ ra
do współ pra cy i opie ki me ry to rycz nej nad kon fe ren cją za pro si ła
Po li tech ni kę Wro cław ską. Prze wod ni czą cy mi ko mi te tu or ga ni za -
cyj ne go by li Wi told Ma li now ski z ra mie nia Wi go ru oraz An na Bać
i Ja cek Ka sper ski z Po li tech ni ki Wro cław skiej. W przed się wzię -
ciu wzię ło udział po nad 60 firm i in sty tu cji, tar gi od wie dzi ło 2000
zwie dza ją cych. W kon fe ren cji wzię ło udział 46 na ukow ców oraz
od wie dzi ło ją po nad 120 wol nych słu cha czy. To szcze gól ne
przed się wzię cie łą czy róż ne dys cy pli ny na uki stwa rza jąc rów no -
cze śnie moż li wość spo tka nia z fir ma mi re pre zen tu ją cy mi ro dzą -
cy się w Pol sce zie lo ny prze mysł. Te ma ty ka tar gów i kon fe ren cji
obej mo wa ła bu dyn ki ni sko ener ge tycz ne, pa syw ne i o pra wie ze -
ro wym zu ży ciu ener gii, zie lo ne ma te ria ły i tech no lo gie w bu dow -
nic twie, od na wial ne źró dła ener gii, zrów no wa żo ne sys te my
wy twa rza nia cie pła i ener gii, efek tyw ną go spo dar kę ener ge tycz -
ną, roz wią za nia in te li gent ne oraz eko no micz ne czyn ni ki roz wo ju

OZE i bu dow nic twa ener go osz częd ne go. Na tar gach moż na by -
ło oglą dać wie le in no wa cyj nych pro duk tów za rów no pol skich jak
i za gra nicz nych firm. 

In te gra cja tar gów i kon fe ren cji na uko wej wy ni ka m.in. z fak tu, iż
zie lo na re wo lu cja, ja ka ma się do ko nać zgod nie z po li ty ką Unii Eu -
ro pej skiej moż li wa jest je dy nie po przez wspól ne dzia ła nia w ra mach
sek to ra bu dow nic twa. Że by zmie nić obec ne na wy ki kon sump cyj ne
oraz roz rzut ność ener ge tycz ną, do ja kiej je ste śmy przy zwy cza je ni,
po trzeb ne są wspól ne dzia ła nia prze my słu, biz ne su i na uki. Przed -
się wzię cie to jest do wo dem, że idee zrów no wa żo ne go roz wo ju od -
no szą ce się do bu dow nic twa ener go osz częd ne go i eko lo gicz ne go
sta ją się mod ne tak że w Pol sce.

Za gad nie nia na uko we kon fe ren cji po dzie lo ne zo sta ły na dwa
kie run ki. Pierw szy kie ru nek to�� ar chi tek to nicz ny obej mu je ro zu -
mie nie ar chi tek tu ry i pro jek to wa nia ar chi tek to nicz ne go po przez
pry zmat świa do me go za rzą dza nia ener gią (w tym pie nią dzem),
pod no sze nia kom for tu użyt ko wa nia oraz zbli że nia czło wie ka
do na tu ry i jej ochro nę. Od no si się on do za gad nień po pra wy
ener ge ty ki w ska li bu dyn ku, uli cy miej skiej, ze spo łów za bu do wy
(no wo pro jek to wa nej i re wi ta li za cji) oraz miast. Do ty czy on też
kwe stii szkła i świa tła (na tu ral ne go, sztucz ne go, noc ne go), a tak -
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że zie le ni. Kie ru nek ten zwią za ny jest z za sto so wa niem kon kret -
nych roz wią zań for mal nych, funk cjo nal nych, kon struk cyj nych
i ma te ria ło wych oraz tech no lo gicz nych z po gra ni cza ar chi tek tu -
ry, bu dow nic twa i in ży nie rii. Za wie ra on na rzę dzia słu żą ce
do opty ma li za cji roz wią zań czy to w ska li bu dyn ku czy mia sta.
Wska zu je tak że tra dy cyj ne pro eko lo gicz ne i ener go osz częd ne
ko rze nie w pol skiej ar chi tek tu rze wer na ku lar nej. Dru gi kie ru nek
in sta la cyj ny wska zu je za gad nie nia ener ge ty ki w od nie sie niu
do roz wią zań in sta la cyj nych, głów nie po ten cjał OZE oraz no wo -
cze snych i in te li gent nych tech no lo gii in sta la cyj nych. Kie ru nek ten
uwzględ nia tak że aspekt eko no micz ny i praw ny zwią za ny z wdra -
ża niem OZE.

Pod czas BUD -ECO moż na by ło zo ba czyć wie le in no wa cyj -
nych roz wią zań, od sa mo cho du na pę dza ne go elek trycz nie, przez
su per trwa łe drew no po izo la cje bu dow la ne o wy so kiej izo la cyj -
no ści. Fir mom pre zen tu ją cym naj cie kaw sze wy ro by przy zna no
na gro dy w 3 ka te go riach: pro dukt tar gów, in no wa cja, naj cie kaw -
sze sto isko oraz wy róż nie nie za pro mo wa nie ener go osz częd no -
ści i eko lo gii.

Ce lem przed się wzię cia ze stro ny na uko wej jest stwo rze nie plat -
for my wie dzy i wy mia ny do świad czeń w śro do wi sku na uko wym
mię dzy uczel nia mi i po szcze gól ny mi wy dzia ła mi szkół wyż szych
z Dol ne go Ślą ska, a tak że z Pol ski. W kon fe ren cji wzię ło udział 46
przed sta wi cie li re pre zen tu ją cych wy dzia ły i in sty tu ty ar chi tek tu ry,
bu dow nic twa, ar chi tek tu ry kra jo bra zu, in ży nie rii śro do wi ska, tech -
ni ki ciepl nej i me cha ni ki pły nów, ener go elek try ki, za rzą dza nia fi -
nan sa mi oraz pra wa i ad mi ni stra cji. Kon fe ren cja zgro ma dzi ła
na ukow ców z ta kich uczel ni, jak Po li tech ni ka Wro cław ska, Wro -
cław ski Uni wer sy tet Przy rod ni czy oraz Eko no micz ny, Po li tech ni -
ka Ślą skiej, Po znań ska, War szaw ska, Czę sto chow ska oraz
Uni wer sy tet Zie lo no gór skie go, Za chod nio po mor ski Uni wer sy tet
Tech no lo gicz ny, Wyż sza Szko ła Za rzą dza nia i Eko lo gii w War sza -
wie. Wzię li w niej udział tak że spe cja li ści in dy wi du al ni. Te fak ty po -
twier dza ją ro sną cą po pu lar ność zrów no wa żo ne go bu dow nic twa.
Tar gom i kon fe ren cji to wa rzy szy ły kon kur sy stu denc kie na 4 wy -
dzia łach Po li tech ni ki Wro cław skiej. Przy czy ni ły się one do dat ko -
wo do zie lo nej re wo lu cji tak że wśród mło dzie ży aka de mic kiej. 

An�na Bać�i Ja�cek�Ka�sper�ski

Rozdanie nagród laureatom konkursu studenckiego na wydziale Inżynierii Środowiska. Od lewej: 
Piotr Jadwiszczak kurator konkursu, Wojciech Rybczyński przedstawiciel sponsora, nagrodzeni studenci

Rozdanie nagród laureatom konkursu
studenckiego na wydziale Architektury.
Od lewej: Piotr Michalski i Anna Bać
organizatorzy konkursu, Krzysztof Cebrat
promotor wraz z autorkami jednej z prac
nagrodzonych
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