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Ekipa wolontariuszy gotowa do pracy. W górnym rzędzie (od lewej): Radosław Paw, Daniel Bołoz, Anna Ocłoń, Urszula 
Szpakiewicz, Joanna Gawryluk, Marian Wojtyś, Magdalena Widzisz, Aleksandra Stach, Monika Turcza. W dolnym rzędzie (od 
lewej): Jacek Pytlarz, Mateusz Kowalski, Piotr Rybczyński, Marcin Golec (reporter Radia Kraków) 

Studenci i absolwenci Politechniki Krakowskiej w ra-
mach projektu „Workcamp” realizowanego przez Mło-
dą Kadrę Polskiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa w trakcie wakacji wyremontowali Pla-
cówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Pogotowie Opie-
kuńcze” w Tarnowie.
Projekt „Workcamp” jest jedną z ogólnopolskich dzia-
łalności Kół Młodej Kadry PZITB. Ma na celu charyta-
tywną pomoc instytucjom pożytku publicznego poprzez 
wykonanie prostych prac remontowych. Studenci wła-
snymi siłami organizują materiały i narzędzia, planują 
harmonogram prac i – co najważniejsze – samodziel-
nie wykonują zaplanowany remont. Projekt ma zarów-
no charakter charytatywny, jak i edukacyjny. Studenci 
mogą w praktyce wykorzystać wiedzę zdobytą na stu-
diach, zyskać umiejętności interpersonalne i w pełni 
uczestniczyć w procesie budowlanym, jakim jest re-
mont obiektu. Nie można pominąć tutaj aspektu inte-
gracyjnego tego przedsięwzięcia. Przy okazji wspól-
nych prac zawiązują się nowe znajomości i kontakty, 
gdyż pozytywne nastawienie i zabawa jest nieodłącz-
nym elementem „Workcampu”. Pierwsza realizacja pro-
jektu miała miejsce w 2014 roku. Dzięki zaangażowa-
niu członków Koła Młodych PZITB działającego przy 
Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie wyre-

montowane zostało Centrum Wsparcia Dziecka i Rodzi-
ny „TATROGRÓD” w Zakopanem. W pracach remon-
towych pomogli studenci z Politechnik Łódzkiej oraz 
Śląskiej, dzięki czemu w 14 dni udało się odnowić pra-
wie 800 m2 ścian. Następnego roku do akcji przyłączy-
ły się oddziały z Łodzi i Krakowa. Dzięki popularyzacji 
projektu zarówno w kręgach PZITB, jak i w środowisku 
budowlanym, w tym roku projekt został zrealizowany 
w sześciu placówkach w całej Polsce.
W 2015 roku przedstawiciele Krakowskiego Oddziału 
KMK PZITB, organizując „Workcamp” po raz pierwszy, 
wyremontowali skrzydło chłopięce w POW „Pogotowie 
Opiekuńcze” w Tarnowie. Prace organizacyjno-przygo-
towawcze trwały cały rok i dzięki życzliwemu wsparciu 
firmy Tikkurilla Polska SA w postaci farb, pomieszcze-
nia placówki zyskały nowe kolory. Do ubiegłorocznego 
sukcesu projektu przyczyniły się również lokalne firmy 
budowlano-remontowe z Tarnowa. Grupa 12 wolonta-
riuszy pracując cały tydzień, niejednokrotnie do póź-
nych godzin nocnych, pomalowała blisko 1000 m2 po-
wierzchni ścian i sufitów, odnowiła futryny drzwiowe 
oraz uzupełniła brakujące wyposażenie łazienki. War-
to zaznaczyć, iż większość kadry stanowiły studentki, 
które zdecydowanie przeczą stwierdzeniu, że kobiety 
to słaba płeć.

Młodzi remontują za darmo!
Młoda Kadra PZITB o. Kraków w trakcie wakacji charytatywnie wyremontowała  
POW „Pogotowie Opiekuńcze” w Tarnowie.
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Krakowscy studenci z KMK PZITB podczas pracy

W tym roku wolontariusze z Krakowa postanowiło do-
kończyć rozpoczęte w POW w Tarnowie dzieło i po-
nownie podjęli się organizacji „Workcampu” w tej-
że placówce. Pogotowie Opiekuńczo-Wychowawcze 
ma charakter interwencyjny. Jest to miejsce, w którym 
dzieci otrzymują doraźną opiekę w czasie trwania sy-

tuacji kryzysowej. Do Pogotowia Opiekuńczego tra-
fiają dzieci znalezione na ulicy, uciekające z domów, 
niepełnoletnie ofiary przemocy domowej, uczniowie 
nierealizujący obowiązku szkolnego. Placówka może 
pomieścić do 30 wychowanków w każdym wieku, 
do momentu ukończenia 18 roku życia. W tegorocz-
nej edycji odświeżona została część przeznaczona 
dla dziewcząt i młodszych podopiecznych. Tym razem 
wśród ekipy remontującej dało się zauważyć parytet 
płci. Nowy, pełen zapału zespół postanowił spróbo-
wać alternatywnych możliwości pozyskania środków 
pieniężnych do wykonania remontu. Dzięki zbiórce 
crowdfoundingowej, czyli finansowaniu społeczne-
mu na portalu PolakPotrafi.pl udało się zebrać część 
niezbędnego kapitału. Pozostałe pieniądze studenci 
i studentki pozyskali ze zbiórki kościelnej oraz dzię-
ki wsparciu firmy MP Mosty. Młodzi adepci sztuki bu-
dowlanej znaleźli także wsparcie dla swoich działań 
wśród członków Związku Nauczycieli Polskich O. Tar-
nów. Część materiałów została ponownie pozyska-
na od tarnowskich przedsiębiorców, a w tym w du-
żej mierze od składu budowlanego „Sigma”. Zakres 
zakładanych prac obejmował uzupełnienie ubytków 
w ścianach i sufitach oraz odświeżenie blisko 900 m2 
powierzchni, doposażenie łazienek oraz odnowienie 

futryn drzwiowych. Na najmłodszych wychowanków 
placówki czekała miła niespodzianka – artystyczna 
dekoracja ścian jednego z pokoi. Dzięki ozdobnemu 
malowaniu pomieszczenie otrzymało nową nazwę – 
„Dżungla Najmłodszych”. Prace w pocie czoła reali-
zowane były przez cały tydzień, zarówno w dzień, jak 

i w nocy. Dzięki projektowi „Workcamp” młodzież nie 
tylko zdobyła doświadczenie zawodowe, ale przede 
wszystkim stała się wrażliwa na potrzeby i problemy in-
nych ludzi, którzy potrzebują pomocy. To doświadcze-
nie jest nie mniej ważne jak zawodowe, a kto wie czy nie 
ważniejsze. Trudy i zmęczenie rekompensowane były 
przez ogromną wdzięczność podopiecznych i wycho-
wawców. Na oficjalnym przekazaniu skrzydła budyn-
ku do użytkowania nie zabrakło kierownictwa placów-
ki oraz wiceprezydenta miasta Tarnowa. Patronat nad 
przedsięwzięciem objął rektor Politechniki Krakowskiej 
prof. Kazimierz Furtak.
Działalność krakowskich studentów zrzeszonych w KMK 
PZITB spotkała się z pozytywnym odzewem lokalnych 
mediów. Podczas przygotowań i prac remontowych pla-
cówkę odwiedziło wielu dziennikarzy, którzy wyrażali 
wielką aprobatę dla projektu. To jeszcze bardziej zmo-
tywowało organizatorów do rozpoczęcia prac nad kolej-
ną edycją. Wraz z początkiem nowego roku akademic-
kiego ekipa ponownie zabierze się do wytężonej pracy. 
Wolontariusze już dziś z uśmiechami na ustach zadają 
sobie pytanie, gdzie pojawią się w przyszłym roku i ja-
kie niespodzianki czekać będą na podopiecznych ko-
lejnej remontowanej placówki.

Mateusz Kreska, Magdalena Słota, Monika Turcza


