To idzie młodość...
Był rok 2012 i dobiegała końca moja druga kadencja jako
przewodniczącego PZITB, zbliżał się Zjazd, na którym zamierzałem
przekazać buławę mojemu przyjacielowi – Ryszardowi Trykosko.
Nie chodziło jednak o zmianę formalną, czułem się w obowiązku
przemyśleć i wskazać priorytety działania w następnej kadencji.
Jednym z nich była aktywizacja młodzieży, przede wszystkim akademickiej, która powinna nie tylko liczbowo uzupełnić malejące z natury stare kadry członkowskie Stowarzyszenia, ale też, a może przede wszystkim, tchnąć nowego ducha
w naszą działalność. Przedstawiłem tę koncepcję na Zjeździe,
została przyjęta i wpisana w uchwale programowej. Odtąd
praca z młodzieżą i aktywność Komitetu Młodej Kadry stały się przedmiotem nieustannej troski PZITB.

który stanął na czele KMK i z grupą cudownych młodych
chłopaków i dziewczyn z Politechniki Warszawskiej, WAT
i SGGW nadawał ton „młodzieżówce”. Trzeba tutaj przypomnieć, że wówczas środowisko warszawskie było lokomotywą ruchu młodzieżowego PZITB, tutaj tworzyły się
inicjatywy, stąd płynęły impulsy do działania w całej Polsce. Na tym spotkaniu powiedziałem zabranym, że to oni
– młodzi – mają samodzielnie i według własnych pomy-
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Marcin Kruk i Wiktor Piwkowski

Pierwszy Workcamp w Zakopanem w 2014 roku

Nowe władze nie zapomniały jednak, kto był pomysłodawcą i na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Zarządu Głównego powierzono mi, obok funkcji sekretarza
generalnego, zadanie opieki i koordynacji ruchu młodzieżowego. Nie ukrywam, że zadanie to niezwykle odpowiadało mi mentalnie i z ochotą je podjąłem. Pamiętam, jak
odbyliśmy pierwsze spotkanie kierownictwa KMK, latem
2012 roku, w Domu Technika NOT w Warszawie. Siedzieliśmy w restauracji Awangarda, było popołudnie, gorące
od atmosfery spotkania i letniego upału. Wtedy pierwszy
raz spotkałem się z Marcinem Krukiem, młodym idealistą,

słów zorganizować to działanie, rolą moją i władz Stowarzyszenia jest pomoc i rada, ale decyzje i odpowiedzialność jest ich. Przyjęli to. Marcin przedstawił swój pierwszy
pomysł – Workcamp. Samodzielnie zorganizowana grupa
młodzieży znajduje obiekt, który służy ludziom pokrzywdzonym przez los, sierotom, dzieciom z patologicznych
rodzin, samotnym matkom. Organizuje środki i siły, remontuje i wyposaża ten obiekt, oddaje go użytkownikom
zmieniony jakościowo, pachnący farbą, umeblowany i wyposażony zgodnie z potrzebami, a czasem z ich marzeniami. To wszystko ma miejsce w okresie wakacyjnym, kosztem wolnego czasu uczestników projektu.
Pierwszy Workcamp był w 2014 roku w Zakopanem, koordynatorem – grupa młodzieży z WAT-u, uczestnikami
młodzież z Politechniki Warszawskiej, Politechniki Łódzkiej i SGGW. Pierwotnie miało być tak – jest obiekt, potrzeba go wyremontować, grupa jedzie i pracuje przez dwa tygodnie od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie.
W sobotę i niedzielę beztrosko korzysta z uroków stolicy
Tatr. I tu nastąpiła pierwsza zmiana w podejściu uczestników. Po pierwszych dniach pracy zorientowali się, że nie
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Uczestnicy pierwszej konferencji Workcamp MK PZITB, Łódź 2017

chodzi tylko o remont, że chodzi o coś więcej – pomoc
dzieciom pokrzywdzonym przez życie i los, dzieciom, dla
których światem jest ten zabiedzony ośrodek, w którym
żyją, uczą się i co tu ukrywać, także cierpią nie za swoje
winy, są samotni, zdani na siebie. Wtedy coś pękło w naszej młodzieży, zapomnieli o czasie pracy i zabawie, ich
dzień pracy wydłużył się do 10–12 godzin, nie było wolnych sobót i niedziel. Wiedzieli, że zadanie, które przecież
sami wymyślili, muszą skończyć, bo nie jest ono zadaniem
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budowlanym, ale wielkim zobowiązaniem moralnym niesienia pomocy innym ludziom, ludziom potrzebującym.
Zrozumiałem wtedy, że Workcamp nie jest szkołą zawodu
budowlanego, jest szkołą życia, uczy empatii i wrażliwości społecznej. I to przesłanie obowiązuje do dzisiaj, jest
duszą przedsięwzięcia Workcamp.
Wiktor Piwkowski
Sekretarz Generalny PZITB
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