- Zjazd Młodej Kadry PZITB W Szczecinie
W dniach 11-13 maja br. w Szczecinie odbył się XIX Krajowy Zjazd Naukowo-Techniczny Młodej
Kadry PZITB, w którym wzięło udział sześciu członków koła nr 1 przy Politechnice Wrocławskiej.
Pierwszy dzień stanowił czas konferencyjny, podczas którego wystąpili przedstawiciele firm, m.in.
firmy Danwood zajmującej się projektowaniem oraz realizacją domów energooszczędnych.

.
W kwestii naukowej poruszono również problematykę budownictwa przyszłości oraz zagadnienia
dotyczące projektowania pali. Zaprezentowano także działalność szczecińskiej młodej kadry,
Krajowego Komitetu oraz Młodej Kadry PZITB. Młodzi Inżynierowie z Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przedstawili swój projekt konkursowy –
Samowystarczalny dom na wodzie. Na koniec piątkowej części konferencyjnej Pan mgr inż. Adam
Zieliński zaprezentował koncepcję druku 3D na świecie i w Polsce. Uczestnicy odwiedzili laboratorium,
w którym mogli zobaczyć m.in. drukarkę 3D przeznaczoną do układania mieszanki betonowej

Dzień zakończył się biesiadą w hotelu Julian.

Podczas oficjalnej części biesiady przekazano kronikę zjazdową kolejnemu oddziałowi
organizującemu zjazd. Sobota rozpoczęła się od wyjścia na budowę biurowca Posejdon II.
Kierownik budowy przedstawił technologie stosowane przy realizacji obiektu, m.in. prefabrykowane
elementy łazienkowe. Biurowiec połączony jest z sąsiednim budynkiem, w którym można było
dostrzec elementy konstrukcyjne, takie jak np. strop Kleina.

Po zakończeniu wizyty na budowie uczestnicy zjazdu udali się na grę miejską, gdzie była możliwość
lepszego zapoznania się ze Szczecinem.
Wczesnym popołudniem członkowie Młodej Kadry przejechali do hotelu Vulcan, który został
wybudowany na poniemieckim bunkrze. W sąsiedztwie obiektu znajduje się Vulcan Training Centre,
gdzie grupa zapoznała się z działaniem branży Offshore – branża związana z pracą na platformach
wiertniczych. Przedstawiony został niezbędny sprzęt, który służył do pokazania odpowiednich
zachowań w przypadku niebezpieczeństwa. Następnie uczestnicy udali się do centrum Szczecina na
zwiedzanie z Przewodniczącym Szczecińskiego Oddziału PZITB – dr inż. Stefanem Nowaczykiem.
Pan Doktor opowiadał o zabytkach i problemach ich renowacji, a także o katastrofie, która wydarzyła
się w Zamku Książąt Pomorskich, gdzie słup z pierwszego piętra przebił strop nad parterem i wpadł do
pomieszczenia kondygnację niżej. Po zwiedzaniu przyszedł czas na powrót do hotelu, gdzie
ogłoszono wyniki gry miejskiej. Wieczorem uczestnicy mieli okazję odwiedzić studencki klub „Pinokio”.
Krajowy Zjazd umożliwił nawiązanie znajomości z przedstawicielami oddziałów z całej Polski i
umożliwił zacieśnianie współpracy między członkami Młodej Kadry z całego kraju.

- Wyjazd organizacyjno – integracyjny Koła nr 1 PWR
W dniach 18.05.-20.05. odbył się wyjazd koła PZITB nr 1 przy Politechnice Wrocławskiej. O godzinie
15:10 grupa studencka z Zarządem Koła wyjechała z Wrocławia pociągiem do Szklarskiej Poręby. Po
zakwaterowaniu w ośrodku konferencyjno-szkoleniowym „Radość” spotkaliśmy się na zapoznawczym
grillu podczas którego omawialiśmy program działania i zasady współpracy grupy studenckiej z
członkami Koła i z Zarządem.

W sobotę 19 maja wyruszyliśmy w góry. Około godziny 17 zdobyliśmy szczyt „Szrenica”.

Po powrocie do ośrodka (około godziny 21) spędziliśmy czas na grach planszowych. Około północy
udaliśmy się na spacer oglądając rozgwieżdżone niebo. W niedzielę 20 maja po śniadaniu graliśmy
we frisbee. O godzinie 13:40 grupa wyjechała ze Szklarskiej Poręby w kierunku Wrocławia.

