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Koło Młodych Polskiego Związku InŜynierów i Techników Budownictwa                     
(KM PZITB) jest pręŜnie rozwijającym się stowarzyszeniem zrzeszającym 
studentów oraz absolwentów budownictwa jak oraz kierunków  pokrewnych.   
W dniach 6-8 maja miał miejsce zjazd delegacji z oddziałów z całej Polski, 
który tym razem odbył się w Gdańsku. Na przyjezdnych czekała masa atrakcji, 
gdańskie Koło Młodych przygotowało bardzo napięty plan obejmujący zarówno 
zwiedzanie placów budów, jak i odkrywanie tajemnic Gdańska z 
przewodnikiem. W zjeździe uczestniczyło 11 delegacji z: Krakowa, Wrocławia, 
Olsztyna, Koszalina, Poznania, Szczecina, Gliwic, Łodzi, Białegostoku, Lublina 
oraz oczywiście Gdańska. Goście zakwaterowani zostali w hotelu Dal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W piątek zwiedzanie rozpoczęto od słynnego stadionu PGE Arena, który 

juŜ jest niemalŜe ukończony oraz budowy Quattro Towers we Wrzeszczu.                
Po południu w historycznej Sali Rady Miasta Gdańska nastąpiło oficjalne 
otwarcie zjazdu poprowadzone przez przewodniczącego PZITB Gdańsk                      
p. Ryszard Trykosko,  następnie część oficjalną poprowadzili:  przewodniczący 
KM PZITB Gdańsk - Bartosza Breska oraz v-ce przewodnicząca Malwina 
Wilbrandt. Gośćmi honorowymi byli: z-ca Prezydenta Miasta Gdańska                       
p. Maciej Lisicki, przewodniczący PZITB p. Wiktor Piwkowski,                        
dziekan Wydziału InŜynierii Lądowej i Środowiska dr hab. inŜ. Ireneusz 
Kreja, przewodniczący PZITB Koszalin p. Krzysztof Motylak oraz rzecznik 
biura EURO 2011 p. Michał Brandt, który wygłosił ciekawy i obszerny wykład 
na temat przygotowań Gdańska na EURO 2012. Zwieńczeniem dnia był 
poczęstunek w restauracji Panorama. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sobotni dzień pasjonaci budownictwa rozpoczęli od wycieczki na budowę 

Europejskiego Centrum Solidarności. Tam rozpoczęliśmy od spotkania w 
słynnej Sali BHP, gdzie przewodniczący PZITB Gdańsk p. Ryszard Trykosko 
przywitał nas i po krótkim wstępie oddał głos Pani Patrycji Medowskiej  z-cy 
dyrektora ECS ds. Edukacyjno- Kulturalno- Naukowych, która przybliŜyła nam 
historię „Solidarności”. Następnie przeszliśmy obok Pomnika Poległych 
Stoczniowców i trafiliśmy na teren budowy.  Pani architekt Renata Wiśniowska 
przedstawiła prezentację o budowie tej bardzo nowoczesnej placówki 
muzealnej, a następnie została zarzucona szeregiem technicznych pytań od 
obecnych i przyszłych inŜynierów. Ten sam los spotkał kierownika budowy, 
oprowadzającego nas wokół wykopu pod obiekt. To była ostatnia budowa jaką 
odwiedziliśmy, następnie rozpoczęliśmy część związaną z zwiedzaniem naszego 
ślicznego miasta.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Gdańskiego portu wypłynęliśmy „pirackim” statkiem i po Martwej 
Wiśle dopłynęliśmy na Westerplatte, gdzie czekała na Nas Pani przewodnik. 
Zwieńczeniem spaceru i zwiedzania obiektów obronnych było przejście pod 
Pomnik Obrońców Westerplatte.  

Następnie przejechaliśmy do  
Zespołu Przedbramia Ulicy Długiej, 
czyli siedziby Muzeum Bursztynu. 
Po wizycie w tym miejscu, kaŜdej 
osobie, widok bursztynu na pewno 
będzie kojarzył się właśnie z 
Gdańskiem. Dalej przeszliśmy 
najpiękniejszymi ulicami śródmieścia 
do Bazyliki Mariackiej. Chętnym 
którzy zdecydowali się wejść na 
WieŜę Bazyliki, pokonanie skromnej 
ilości stopni, wynagrodził zapierający 
dech w piersiach widok Gdańskiej 
panoramy. Kolejnym punktem 
obowiązkowym przystanku podczas 
zwiedzania była fontanna Neptuna. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Następnie Długim PobrzeŜem wybraliśmy się na obiad do Tawerny 

Dominikańskiej. Na Tym skończyliśmy zwiedzanie miasta, a po krótkiej 
przerwie spotkaliśmy się na terenie Politechniki, pokazując obiekty naszej 
uczelni, gdzie równieŜ integrowaliśmy się w klubie studenckim Kwadratowa w 
budynku Bratniaka. Tam powstało kilka kolejnych pomysłów następnych 
zjazdów (…) Niedziela była dniem poŜegnania i rozjazdów do swoich miast.  
 Dziękujemy Urzędowi Miasta za udostępnienie pięknej Sali w Budynku 
Rady Miasta do uroczystego rozpoczęcia zjazdu oraz przemówień zaproszonych 
gości. Podziękowania równieŜ dla Biura Promocji Miasta Gdańsk za upominki, 
które uczestnikom przydały się podczas zwiedzania jak równieŜ stanowią ładne 
pamiątki.  

Szczególne podziękowania kierujemy równieŜ do Pana Ryszarda 
Trykosko za włoŜony wkład pracy w organizację zjazdu Młodej Kadry w 
Gdańsku oraz za pamiątki związane ze stadionem PGE Arena Gdańsk. 

Za poświęcony czas oraz pomoc w organizacji zjazdu składamy pani 
Zosi i Krystynie z oddziału PZITB Gdańsk. 

 
         Tekst:     Joanna Byczyk 

     Malwina Wilbrandt 
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