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Młoda Kadra Polskiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa Oddział Szczecin oraz Studenckie Koło 
Naukowe Młodzi Inżynierowie PZITB zrealizowali w tym 
roku po raz pierwszy w Szczecinie projekt Workcamp. 
Jest to akcja charytatywna mającą na celu pomoc pla-

cówkom pożytku publicznego w pracach remontowych. 
W ramach tej akcji wyremontowano Miejski Ośrodek Wy-
chowawczy im. Janusza Korczaka w Szczecinie. Jest 
to placówka zamknięta, która składa się z dwóch inte-
gralnych części – Gimnazjum Nr 53 oraz Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Nr 14 o kierunku krawieckim oraz 
kucharz małej gastronomi. Ośrodek ten może pomie-
ścić do 60 osób.
Prace przygotowawcze nad projektem zaczęły się już 
w grudniu 2015 r. W trakcie rozmów z dyrekcją ośrod-
ka postanowiliśmy, że wyremontowana zostanie część 
należąca do jednej z grup dziewcząt przebywających 
w obiekcie, a mianowicie kuchnia, trzy pokoje dzienno- 
-sypialne oraz dwa korytarze.
W pierwszym etapie projektu ustalono zakres prac, wy-
konano pomiary oraz sporządzono listę potrzebnych 
materiałów. W dalszej kolejności, dzięki wsparciu firm 
Skanska i Atlas, a także anonimowych darczyńców, po-
zyskaliśmy środki na remont.
Prace remontowe rozpoczęliśmy 4 lipca br. Przez po-
nad tydzień usuwaliśmy ze ścian starą farbę i zabru-
dzenia, skuwaliśmy nadmiar tynków i szlifowaliśmy 
nierówności. Do grona członków koła dołączyli przy-
jaciele i znajomi z innych wydziałów Zachodniopomor-
skiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 
także z Akademii Morskiej i Politechniki Wrocławskiej. 
Dzięki temu, po prawie 9 dniach pracy, mogliśmy za-
brać się za wygładzanie ścian. W tym miejscu warto do-

Studenci ZUT w Szczecinie odnawiają 
Miejski Ośrodek Wychowawczy

Widok pomieszczenia w trakcie remontu

Wolontariusze podczas pracy: Agnieszka Górska, Alicja 
Hawryszków, Żaklin Wantuch

Wolontariusze: Żaklin Wantuch, Anna Marcinkiewicz, 
Krzysztof Wojciechowski, Bartosz Kosiński, Marcin Żmuda

fo
t. 

Al
icj

a 
Ha

wr
ys

zk
ów

fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f W
oj

cie
ch

ow
sk

i

fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f W
oj

cie
ch

ow
sk

i



PRzeglĄd budowlany 12/2016

wydaRzenIa
R

y
n

e
K

 b
u

d
o

w
l

a
n

y

13

dać, że w kilka dni prawie 300 m2 ścian wyszpachlowa-
ły głównie dwie koleżanki. W tym czasie reszta ekipy 
szlifowała powierzchnie ścian i przygotowywała wnę-

trza do malowania. Trzy dni przed końcem prac, przy 
pomocy ekipy fachowców z firmy Skanska, w pomiesz-
czeniu kuchennym zostały położone ceramiczne płytki 
okładzinowe na ponad 10 m2.
Prace zakończono 21.07.2016 r. Dzięki wsparciu ww. 
firm, w postaci materiałów budowlanych i doradztwa 
technicznego, udało nam się w 14 dni odnowić i poma-
lować około 400 m2 powierzchni ścian i sufitów, położyć 
kilka metrów kwadratowych płytek ceramicznych oraz 
wymienić najbardziej uszkodzone szafki kuchenne.
Jednak projekt Workcamp to nie tylko praca fizyczna. 
Podczas tych dwóch tygodni mogliśmy wykorzystać 
w praktyce wiedzę zdobytą podczas studiowania, na-
uczyć się nowych umiejętności, dzielić się swoją wie-
dzą z innymi, zyskać nowych przyjaciół. Nauczyliśmy 
się współpracować i wspierać się wzajemnie. Mimo róż-
nych przeszkód wynikających z usterek technicznych 
i nieprzewidzianych sytuacji w czasie prac remontowych 
udało nam się skończyć projekt Workcamp Szczecin 
2016 w oczekiwanym terminie. Dodatkową satysfakcję 
czerpiemy z faktu, iż to przedsięwzięcie realizowaliśmy 
pierwszy raz i wszystkie nasze zamierzenia doprowa-
dziliśmy do finału. Mamy nadzieję, że dzięki współpra-
cy z firmami i ludźmi dobrej woli uda się przygotować 
drugą edycję w przyszłym roku.

Żaklin Wantuch, Krzysztof Wojciechowski

Efekty końcowe dwutygodniowych prac wolontariuszy
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Konkurs organizowany jest od ponad 25 lat. Promuje on polskie budownictwo oraz fi rmy budowlane, 
znacząco przyczyniając się do ich rozwoju. Dzięki bogatej tradycji „Budowa Roku” stała się jednym 

z najbardziej prestiżowych przeglądów osiągnięć polskiego budownictwa.

Uczestnicy wszystkich naszych edycji oddali do użytku ponad 1300 inwestycji w całej Polsce. 
Dotychczas w Konkursie brało udział ponad 1600 inwestorów, developerów, generalnych wykonawców oraz 

jednostek projektowych, co dobitnie świadczy o tym, że Konkurs BUDOWA ROKU skupia elitę polskich 
uczestników procesu inwestycyjnego.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
przy współudziale

Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
oraz

Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego
ogłaszają:

Konkurs PZITB
BUDOWA ROKU 2016
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Serdecznie zapraszamy do udziału www.budowaroku.pl
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