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Koło nr 1 przy Politechnice Wro-
cławskiej oraz Zarząd Wrocławskie-
go Oddziału PZITB zorganizowa-
ły 29-31 maja 2015 r. XIII Krajowy 
Zjazd Naukowo-Techniczny Mło-
dej Kadry PZITB. Na te trzy dni 
Wrocław stał się stolicą środowi-
ska młodych inżynierów i miał za-
szczyt gościć 47 delegatów z 18 
Oddziałów PZITB z całej Polski: 
Bydgoszczy, Bielska-Białej, Czę-
stochowy, Gliwic, Gdańska, Kato-
wic, Koszalina, Krakowa, Lublina, 
Łodzi, Opola, Olsztyna, Piotrkowa 
Trybunalskiego, Płocka, Poznania, 
Rzeszowa, Szczecina oraz Warsza-
wy. W Zjeździe aktywnie uczestni-
czyło również 25 przedstawicieli 
Młodej Kadry z Wrocławia.

Zjazd spotkał się z aprobatą lokal-
nych władz samorządowych, jedno-
stek naukowych oraz organizacji po-
zarządowych, co sprawiło, że został 
on objęty szerokim patronatem. Pa-
tronat honorowy objęli: wojewoda 
dolnośląski Tomasz Smolarz, mar-
szałek województwa dolnośląskie-
go Cezary Przybylski, prezydent 
miasta Wrocław Rafał Dutkiewicz, 
powiatowy inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego dla miasta Wrocław Prze-
mysław Samocki, przewodniczący 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby In-
żynierów Budownictwa Eugeniusz 

Hotała, przewodniczący Federacji 
Stowarzyszeń Naukowo Technicz-
nych NOT Tadeusz Nawracaj oraz 
JM rektor Politechniki Wrocławskiej 
Tadeusz Więckowski wraz z dzie-
kanem Wydziału Budownictwa Lą-
dowego i Wodnego Jerzym Hołą. 
Informacje o organizowanej impre-

zie przekazywane były za pośred-
nictwem mediów: „Przeglądu Bu-
dowlanego”, Akademickiego Radia 
LUZ, Telewizji Politechniki Wrocław-
skiej STYK oraz czasopisma „Pry-
zmat”. Objęły one tym samym pa-
tronat medialny. Impreza zyskała 
także wsparcie sponsorów firmy 
ArcelorMittal Poland, firmy Sika Po-
land oraz DOIIB.
W piątek 29 maja przewodniczący 
Wrocławskiego Oddziału PZITB kol. 
Tadeusz Nawracaj uroczyście otwo-
rzył XIII Krajowy Zjazd Naukowo-Tech-
niczny Młodej Kadry we Wrocławiu. 
Po oficjalnym rozpoczęciu odbyła się 
sesja naukowo-techniczna.
W części tej prezentacje wygłosiło 
sześciu prelegentów. Dr inż. Jacek 
Dudkiewicz (PB Stalbet) w swym wy-
stąpieniu przestawił aspekty związa-
ne z budową jednego z najwyższych 
budynków w Polsce – budynku Sky 
Tower. Następnie prof. dr hab. inż. 
Antoni Biegus (Politechnika Wro-
cławska) szczegółowo omówił przy-
czyny katastrofy hali MTK w Cho-
rzowie. Mgr inż. Celina Kowalska 
z firmy ArcelorMittal Poland przed-
stawiła problemy związane z pro-
jektowaniem wielopoziomowych 
parkingów otwartych z wykorzysta-
niem inżynierii pożarowej. Po krót-
kiej przerwie, mgr inż. Jan Lech Zio-
berski (Biuro Inżynierskie Zioberski) 
przedstawił prelekcję poświęconą 
Narodowemu Forum Muzyki. Na-
stępnie mgr inż. Daniel Czerek (WP 
Hala Ludowa) omówił przeprowa-
dzone prace rewitalizacji Zespołu 
Hali Stulecia, a mgr inż. Jakub Są-
siadek z firmy Sika Poland przed-
stawił innowacyjne materiały hydro-
izolacyjne podziemnych konstrukcji 
budowlanych.
Po przerwie lunchowej przyszedł 
czas na sesję sprawozdawczą 
z działalności Młodej Kadry PZITB. 

XIII Krajowy Zjazd 
Młodej Kadry PZITB

Uczestnicy Zjazdu przed budynkiem 
NOT we Wrocławiu

Uczestnicy podczas sesji naukowo- 
-technicznej

Sesja sprawozdawcza – wystąpienie 
władz Zarządu Głównego PZITB kol. 
Ryszarda Trykosko oraz kol. Wiktora 
Piwkowskiego
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Młodzi inżynierowie mieli okazję 
przedyskutować najważniejsze 
aspekty organizacji na szerszym 
forum w obecności przedstawicie-
li Zarządu Głównego PZITB. Poru-
szone zostały między innymi sprawy 
związane z finansowaniem w orga-
nizacji. Przewodniczący Zarządu 
Głównego kol. Ryszard Trykosko 
zwrócił uwagę, że brak dofinanso-
wania niektórych oddziałów może 
być przyczyną udziału tylko jedne-
go delegata w Zjeździe, a w nie-
których przypadkach brakiem re-
prezentantów z danego oddziału. 
Zachęcał też Młodą Kadrę do częst-
szego spotykania się w większym 
gronie i dyskutowania między inny-
mi, w jaki sposób można pomóc in-
nym oddziałom.
Sekretarz generalny Zarządu Głów-
nego PZITB kol. Wiktor Piwkowski za-
chęcał natomiast do czytania branżo-
wych czasopism, takich jak „Przegląd 
Budowlany” czy „Inżynieria i Budow-
nictwo”. Szczególną uwagę przykła-
dał do e-wydawnictw, które w łatwy 
sposób mogłyby trafić do rzeszy 
młodych odbiorców, zaś łatwiejszy 
dostęp do nich można by wynego-
cjować z wydawnictwami na specjal-
nych warunkach.
W trakcie części sprawozdawczej zo-
stały również przedstawione przez 
delegatów sprawozdania z dzia-
łalności poszczególnych oddzia-
łów. Aktywność wielu Kół Młodych 
związana jest z organizacją różne-
go rodzaju szkoleń, wyjść na naj-
ciekawsze budowy czy konferencji 
i wyjazdów dydaktycznych.
W podsumowaniu części sprawoz-
dawczej głos zabrał kol. Wiktor Piw-
kowski. W jego opinii to w rękach 

młodzieży leży dalszy los PZITB 
i to młodzież powinna dbać o wize-
runek inżyniera budownictwa, pro-
mując siebie w kontaktach i współ-
działaniu z innymi.
Po części oficjalnej uczestnicy zosta-
li zaproszeni na wieczór artystyczny 
do Teatru Polskiego na spektakl Smycz.
Dzień zakończyła I Miejska Gra In-
żynierska, w której Uczestnicy Zjaz-
du zdobywali kolejno wyznaczone 
punkty kontrolne z zagadkami, zdo-
bywając punkty, które na końcu trasy 
były wymieniane na materiały, z ja-
kich należało wybudować możliwie 
jak najwyższą wieżę.
Drugi dzień Zjazdu przeznaczony był 
na wyjścia techniczne na najciekaw-
sze obiekty Wrocławia. Pierwszym 
z nich było istniejące już od roku 
Afrykarium. Uczestnicy mieli moż-
liwość zobaczyć ten ciekawy budy-
nek nie tylko od strony dostępnej 
dla turystów, ale także od strony 
konstrukcyjnej. Podczas zwiedzania 
pomieszczeń technicznych można 
było dowiedzieć się, w jaki sposób 
działa niezwykle zaawansowana 
sieć instalacyjna Afrykarium oraz 
poznać szczegóły na temat filtra-
cji wody. Przekazano również infor-
macje, w jaki sposób powstawała 
konstrukcja całego obiektu.
Drugim z odwiedzonych obiektów 
była Hala Stulecia wraz z remonto-
wanym obecnie Pawilonem Czte-
rech Kopuł. Oprócz informacji do-
tyczących historii, architektury oraz 
konstrukcji Hali Stulecia, uczestni-
cy mieli również możliwość zoba-
czyć niezwykłe widowisko Video-
mappingu artystów z grupy AntiVJ. 
Goście odwiedzili również budowę 
rampy wjazdowej do podziemne-

go parkingu przy Narodowym Fo-
rum Muzyki.
Po południu delegaci Młodej Kadry 
zostali zaproszeni na zwiedzanie 
miasta z przewodnikiem. Uczestnicy 
mieli możliwość odwiedzenia najcie-
kawszych punktów Wrocławia i po-
dziwiania pięknej panoramy.
Wieczorem podczas uroczystej ko-
lacji nastąpiło oficjalnej zamknię-
cie Zjazdu, po czym przyszedł czas 
na dobrą zabawę integracyjna, o któ-
rą dbał DJ Arti.

Niedziela była dniem pożegnań i po-
wrotów. Dla osób, które zdecydowały 
się zostać trochę dłużej zostało zorga-
nizowane wyjście na taras widokowy 
biurowca Sky Tower, skąd uczestnicy 
Zjazdu mogli podziwiać Wrocław oraz 
najbliższą panoramę rejonu.
Podsumowując, XIII Krajowy Zjazd 
Naukowo-Techniczny Młodej Kadry 
PZITB należy uznać za udany. Od-
działy wymieniły się cennymi do-
świadczeniami, a uczestnicy zinte-
growali w swoim gronie. Należy mieć 
tylko nadzieję, że tradycja Zjazdów 
Technicznych nie zostanie przerwa-
na, a młodzi członkowie PZITB będą 
mogli dalej działać wspólnie.

I Miejska Gra Inżynierska Wizyta w Afrykarium

Uczestnicy Zjazdu na budowie rampy 
wjazdowej na parking podziemny 
przy NFM

Wieczór integracyjny


