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Komitet Młodej Kadry PZITB jest prężnie rozwijają-
cym się stowarzyszeniem zrzeszającym studentów 
i absolwentów budownictwa oraz kierunków po-
krewnych. W ramach działań Komitetu organizowa-
ne są cyklicznie Zjazdy Młodej Kadry PZITB, które 
służą m.in. integracji młodzieży zrzeszonej w Kołach 
Młodych PZITB z oddziałów z całej Polski.

Kolejny Zjazd Młodej Kadry PZITB odbył się 13–14 lu-
tego 2014 r. w Gdańsku. Z 14 oddziałów z całej Polski 
przybyło około 250 osób. Idea zorganizowania Zjazdu 
na Pomorzu narodziła się już podczas IX Zjazdu Mło-
dej Kadry PZITB w Częstochowie, gdzie przewodni-
czący PZITB, Ryszard Trykosko, wygłaszając prezenta-
cję na temat budowy tunelu pod Martwą Wisłą zaprosił 
uczestników konferencji do Gdańska, aby mogli zoba-
czyć na własne oczy ogrom inwestycji i zdobyć cenne 
doświadczenia z placu budowy. XI Zjazd Młodej Kadry 
PZITB połączono z II Sympozjum „TUNEL DROGOWY 
POD MARTWĄ WISŁĄ. Doświadczenia z budowy pierw-
szej rury tunelu”.

Zjazd rozpoczęto w Amber Expo, gdzie odbyło się ofi-
cjalne powitanie gości i uczestników Sympozjum. Kilka 
słów na przywitanie wygłosili: Ryszard Trykosko prze-
wodniczący PZITB; Prezydent Miasta Gdańska Paweł 
Adamowicz; Janusz Żbik podsekretarz stanu Minister-
stwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Marcin Kruk prze-
wodniczący Młodej Kadry PZITB.
W Sympozjum uczestniczyło około 800 osób. W sali 
przeznaczonej dla Młodej Kadry PZITB zasiadało około 
250 osób. W salach, gdzie zasiadali pozostali uczestni-
cy, przemówień prelegentów odbywających się w głów-
nej sali, wysłuchano z wykorzystaniem rzutnika.

Konferencja zakończyła się krótkim podsumowaniem. 
Głos oddano prof. zw. dr. hab. inż. Bolesławowi Mazur-
kiewiczowi z Politechniki Gdańskiej. W kolejnej części 
posiedzenia rozstrzygnięto konkurs „Honor Inżyniera” 
gdzie nagrodzono:
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 uhonorowaniu zwycięzców konkursu przyszedł 
czas na wypowiedzi przedstawicieli poszczególnych 
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miast. W kilku słowach przedstawiono działalność po-
szczególnych Kół Młodych PZITB oraz plany na przy-
szłe lata.
W następnym dniu Zjazdu miały miejsce wycieczki 
na budowy do Tunelu pod Martwą Wisłą oraz do Te-
atru Szekspirowskiego w Gdańsku. Podczas zwiedza-
nia pierwszej nitki tunelu pod Martwą Wisłą kierowni-
cy budowy opowiedzieli o technologii i pracach, jakie 
zostały wykonane podczas budowy pierwszej nitki tu-
nelu pod Martwą Wisłą. Budowa Teatru Szekspirow-
skiego była również wyjątkowa, przede wszystkim 

z uwagi na wykorzystane materiały, koncepcje archi-
tekta oraz konstrukcje otwieranego dachu, umożliwia-
jącą pokazywanie spektakli pod gołym niebem.
Odbywające się cyklicznie Zjazdy Młodej Kadry PZITB 
umożliwiają młodym inżynierom integrację środowi-
ska i wzajemną wymianę doświadczeń. Jest to dla 
nich szansa na lepszy start, bowiem udział w licz-
nych projektach i wycieczkach naukowo-technicz-
nych daje możliwość poznania nowych technologii, 
gwarantując lepsze przygotowanie do wykonywane-
go zawodu.


