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13 lutego 2014 r. odbyło się oficjalne zakończenie 
pierwszego konkursu kampanii "Honor Inżyniera" po-
legającego na odpowiedzeniu na pytanie: Dlaczego 
inżynier budownictwa to zawód zaufania społeczne-
go? Podsumowanie połączone z wręczeniem nagród 
odbyło się przy okazji XI Krajowego Zjazdu Młodej Ka-
dry PZITB w Gdańsku i miało miejsce zaraz po sym-
pozjum nt. budowy tunelu pod Martwą Wisłą, które-
go jednym z organizatorów był PZITB.

Na konkurs przesłano 32 prace – krótkie filmy i pra-
ce pisemne. Uczestnikami byli w zdecydowanej więk-
szości studenci, ale także osoby z dorobkiem zawodo-
wym i naukowym.
Poziom prac był naprawdę wysoki, toteż komisja mu-
siała wprowadzić wieloaspektowy system ocen punk-
towych, aby wyłonić zdobywcę pierwszego i drugiego 
miejsca. Miejsce trzecie zostało przyznane przez „głos 
publiczności” w głosowaniu internautów.
W ten sposób wyłoniono następujących laureatów:
I miejsce – Filip Marek – przedstawiciel Poznańskiej Ini-
cjatywy Filmowej – za film przedstawiający zabawną, al-
ternatywną historię powstawania jednego z najbardziej 
rozpoznawalnych obiektów budowlanych na świecie – 
Krzywej Wieży w Pizie;
II miejsce – Tomasz Howiacki – student Politechni-
ki Krakowskiej – za pouczający wiersz przedstawiają-
cy jak oczywiste i podświadome jest dla ludzi zaufanie 
do zawodu inżyniera budownictwa;
III miejsce – Maciej Trzciński – z Politechniki Łódzkiej – 
za film będący przeniesieniem jednego z kinowych hi-
tów Quentina Tarantino na grunt zmagań młodych inży-
nierów o zachowanie godności zawodu wkrótce przez 
nich wykonywanego.

Komisja postanowiła także przyznać dwa wyróżnienia 
dla prac znajdujących się tuż za podium w obu konku-
rencjach dla:

Klaudii Zawadki – z Zachodniopomorskiego Uniwer- –
sytetu Technologicznego – za poruszający i budujący 
napięcie opis katastrofy budowlanej;

Denysa Raitarovskyi – z Politechniki Łódzkiej – za film  –
obrazujący odpowiedzialność zawodu inżyniera budow-
nictwa przez najważniejsze obiekty budowlane Łodzi, 
jej rozwój i historię.

Po uroczystym wręczeniu nagród połączonym z prezen-
tacją prac, każdy z obecnych laureatów mógł opowie-
dzieć o genezie powstania swojego dzieła i wartościach, 
jakie dla niego są ważne w przyszłym zawodzie.
Wszystkie zgłoszone prace reprezentowały wysoki po-
ziom merytoryczny, wygrały jednak te najbardziej nie-
standardowe i oryginalne. Laureaci otrzymali w nagro-
dę wysokiej klasy sprzęt elektroniczny, zaś wszyscy 
uczestnicy zestaw upominków związanych z kampa-
nią „Honor Inżyniera”.
Konkurs i kampania nie mogłyby się odbyć gdyby nie 
praca koordynatorów i współpraca ze sponsorami fir-
mami: Mapei, Sika, Doka i Schomburg; sponsorem na-
gród firmą BBV Systems oraz patronami medialnymi: 
Przeglądem Budowlanym i portalem studentbuduje.pl. 
Ogromne podziękowania należą się także Zarządowi 
Głównemu PZITB, który od początku wspierał inicjaty-
wę oraz organizatorom wszystkich wydarzeń, na któ-
rych kampania mogła zaistnieć, a były to m.in.:

Studencki Konkurs Mostów Stalowych na Politech- –
nice Wrocławskiej,

Konferencja PAN i PZITB „Krynica 2013”, –
Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Kierunku Budownic- –

two na WAT,
II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, –
Studencki Konkurs Konstruktorski „Zapuść Żurawia”  –

na Politechnice Lubelskiej.
Kampania wszędzie została przyjęta entuzjastycznie, 
szczególnie przez ludzi młodych wchodzących w ży-
cie zawodowe.
Celem zapoznania się ze wszystkimi pracami nadesła-
nymi na konkurs zapraszamy do odwiedzenia zakład-
ki konkursowej na stronie www.honorinzyniera.pl.  
Naprawdę warto!
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