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Targi BUDMA’2022 – najważniejsze spotkanie
branży budowlanej
30. jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA’2022
towarzyszyła ekspozycja Targów Maszyn Budowlanych oraz Materiałów i Technologii dla Budownictwa
Infrastrukturalnego INTERMASZ/INFRATEC, a także branży kominkowej i kamieniarskiej.
Od 1 do 4 lutego, na łącznej powierzchni 36 000 m2, swoją ofertę zaprezentowało ponad 350 firm z 21 krajów.
Pośród tysięcy profesjonalistów goszczących w Poznaniu, silną, jak co roku, grupę stanowili kupcy z najważniejszych sieci i grup zakupowych materiałów
budowlanych z 17 państw, którzy w ramach Programu Hosted Buyers pojawili się na targach BUDMA już
po raz dziewiąty.

BUDMA to tradycyjne miejsce prezentacji licznych rynkowych premier, przygotowanych przez producentów
specjalnie na targi. Warto zwrócić uwagę na te spośród
nich, które zyskały uznanie ekspertów i zostały wyróżnione najbardziej rozpoznawalną polską nagrodą za innowacyjność – Złotym Medalem Grupy MTP. Spośród
zgłoszonych do wyróżnienia produktów Sąd Konkursowy wyłonił 26 laureatów. Są wśród nich rozwiązania
technologiczne wyróżniające się dbałością o aspekty
środowiskowe, zaskakującą funkcjonalnością, a także
wyjątkowym designem. Sześciu wystawcom, którzy
w najbardziej spektakularny sposób pogodzili wizję
stoiska ze strategią marketingową swojej firmy, przyznano nagrodę Acanthus Aureus.
Cztery targowe dni były czasem biznesowych spotkań,
dzielenia się doświadczeniami, nawiązywania współpracy, ale i rozmów o wyzwaniach dla branży budowlanej, również w kontekście zmian społecznych i dbałości o środowisko. W dynamicznie zmieniającym się
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otoczeniu niezwykle istotna jest aktualna wiedza na temat obowiązujących przepisów prawnych oraz technicznych aspektów związanych ze sztuką budowlaną. Dlatego tak istotna jest również konferencyjna
część targów.
Podczas konferencji zorganizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy dyskutowano o konieczności działań w celu poprawy bezpieczeństwa pracy na polskich budowach. Główny inspektor pracy, Katarzyna
Łażewska-Hrycko, poinformowała o wprowadzanej
przez PIP kampanii prewencyjnej „Budowa. Stop wypadkom!”
W trakcie dwudniowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych”
omówiono zagadnienie dotyczące zachowania w pożarze różnego typu konstrukcji budowlanych, odporności ogniowej przegród budowlanych oraz projektowania konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.

Tematem przewodnim tegorocznego „Dnia Inżyniera
Budownictwa” była dekarbonizacja procesu produkcyjnego na przykładzie cementu i betonu oraz prefabrykacja betonowa jako krok w kierunku budownictwa o obiegu zamkniętym.
Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe zorganizowało podczas targów prezentację i warsztaty
dla architektów poświęcone przyszłości budownictwa drewnianego w Polsce i na świecie.
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czyli wybitni architekci, socjologowie, samorządowcy i badacze architektury: Jerzy Szczepanik-Dzikowski z Markiem Moskalem z Pracowni JEMS Architekci,
Hubert Trammer – znany uczestnik Okrągłego Stołu
Europejskiego Bauhausu czy Jakub Szczęsny – twórca m.in. słynnego Domu Kereta w Warszawie. W debatach o przemianie materii, transformacji, przebudowie i renowacji oraz rewitalizacji przestrzeni średnich
i małych dyskutowali z kolei: Oskar Grąbczewski, Jakub Głaz, Monika Arczyńska, Filip Springer, Agata Stanisz, Maciej Frąckowiak, Bartosz Jarosz, Jakub Szczęsny, Małgorzata Tomczak oraz Arkadiusz Ptak.
Architektoniczna część targów BUDMA to również prezentacja realizacji projektowych pracowni architektonicznych w ramach projektu 1m/ARCH oraz wystawa
laureatów konkursu „Szkice Architektoniczne”. W tegorocznej edycji konkursu studenci kierunków architektonicznych oraz uczniowie szkół średnich mierzyli
się z zagadnieniem „Stare po nowemu. Inne spojrzenie na architekturę”. Nagrodę główną zdobyła Marta
Ruselik z Politechniki Poznańskiej.
Jak i na poprzednich edycjach, tak i tym razem nie
mogło zabraknąć stref interaktywnych pokazów,
warsztatów i szkoleń dla fachowców. Liczne warsztaty, pokazy, szkolenia oraz egzaminy mistrzowskie
przygotowane przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
ww w.prze gladbu d owla n y.p l

i Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy zgromadziły dziesiątki uczestników i tłumy widzów. Już od pierwszego dnia targów mogliśmy zobaczyć najlepszych, młodych dekarzy „w akcji” – swoje niezwykłe umiejętności
prezentowali podczas finałów pierwszych Międzyszkolnych Zawodów Branżowych „Młodzieżowy Mistrz
Dekarstwa”. Z kolei w ramach promocji parkieciarstwa
i kształcenia w zawodzie „parkieciarz” zobaczyć mogliśmy zmagania uczniów szkół zawodowych podczas egzaminu na dyplom czeladnika. Towarzyszącą
egzaminom ekspozycję firm dopełniły prezentacje,
wykłady specjalistów i ekspertów, którzy przedstawiali najświeższe trendy w designie, a także otwarte
szkolenie dla rzeczoznawców.
O tym, jak budować oszczędnie i ekologicznie, mógł
się przekonać każdy, kto na targach BUDMA odwiedził
strefę informacyjną kampanii społecznej „DOBRY MONTAŻ – BUDUJESZ DLA POKOLEŃ”, zorganizowanej przez
Związek Polskie Okna i Drzwi wraz z Partnerami.
Z kolei w ramach finałów 50. Edycji Turnieju Budowla-

nego „Złota Kielnia” swoją znajomość sztuki budowlanej
w 6 specjalnościach: murarz, tynkarz, malarz, posadzkarz, monter instalacji sanitarnych i dekarz prezentowała młodzież z kierunkowych szkół średnich.
W przestrzeni targów INTERMASZ, w ramach pokazu maszyn na „żywo”, odbył się pierwszy finał Ligi Mistrzów Operatorów. Sporą atrakcją okazała się także praca na żywo
zespołu stolarskiego z portalu NARZEDZIOHOLICY.PL,
którzy stworzyli od podstaw unikalny mebel w kształcie maszyny budowlanej projekt WALL-E.
Zapraszamy do uczestnictwa w 31. edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA,
która odbędzie się od 31 stycznia do 3 lutego 2023 r.
W przyszłym roku, w tym samym terminie, odbędą
się Międzynarodowe Targi Maszyn, Narzędzi i Komponentów do produkcji Okien, Drzwi, Bram i Fasad
Windoor-tech.
www.mtp.pl
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Szczególne miejsce w programie targów zajęło dwudniowe Forum Designu i Architektury D&A. Motywem
przewodnim forum była „OdNowa” jako nowe spojrzenie na budynek, dzielnicę, miasto. Zaproszeni goście dyskutowali o trosce o przyjazne budownictwo,
funkcjonalne planowanie, która towarzyszy odpowiedzialnym architektom, poszukującym inspiracji
również w istniejącej zabudowie i odważnie sięgającym po nowe rozwiązania z poszanowaniem tradycji.
W dyskusjach o przestrzeni bez budowania, rewitalizacji czy renowacji istniejącej tkanki miejskiej, obszarów
użyteczności publicznej, miast i ich dzielnic uczestni-

