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Krajowe Zjazdy Naukowo-Techniczne Młodej Kadry 
PZITB na stałe wpisały się w program działalności Ko-
mitetu Młodej Kadry PZITB i cieszą się dużą popularno-
ścią wśród młodych członków naszego stowarzyszenia. 
Głównym celem spotkań są: poszerzenie wiedzy bran-
żowej oraz wymiana doświadczeń między uczestnika-
mi. Osiemnasty Zjazd MK PZITB odbył się w Poznaniu 
13–15 października 2017. Głównym organizatorem było 
Koło Młodej Kadry PZITB O. Poznań.
Zjazd MK PZITB został podzielony na dwie części – kon-
ferencyjną i praktyczną. Pierwszy z segmentów prze-
prowadzono 13 października w Centrum Wykładowym 

Politechniki Poznańskiej, a w inauguracji udział wzię-
li m.in. sekretarz generalny PZITB Wiktor Piwkowski, 
prodziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowi-
ska dr hab. inż. Wojciech Siekierski oraz przewodniczą-
cy Komitetu Młodej Kadry PZITB Piotr Szymczak. Pod-
czas prelekcji delegaci oraz zaproszeni goście mogli 
wysłuchać prezentacji na temat odporności pożarowej 
budynków wygłoszonej przez Michała Malendowskie-
go i Wojciecha Szymkucia, pracowników Politechni-

ki Poznańskiej, oraz prelekcji przedstawicieli sponso-
rów, firm: Sika, PORR, Kopras, Konbet, Pekabex oraz 
Xella. Zwieńczeniem pierwszego dnia było szkolenie 
praktyczne przeprowadzone przez firmę Sika, podczas 
którego delegaci mogli sami wykonywać złącza w hy-
droizolacjach.
Drugiego dnia uczestnicy wzięli udział w wycieczkach, 
podczas których mieli możliwość obejrzenia budowy 
gmachu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, a także zwie-
dzenia fabryki prefabrykatów firmy Pekabex. Nie zabra-
kło też czasu na zwiedzanie centrum Poznania. Ostat-
nią z atrakcji drugiego dnia konferencji oraz finalnym 

elementem całego zjazdu była biesiada zorganizowa-
na w restauracji Gajowa 12.
Liczba delegatów przekroczyła 50 osób, które reprezen-
towały w sumie 15 Kół Młodych PZITB, a każdy z obec-
nych uczestników zachwalał wysoki poziom meryto-
ryczny zarówno części wykładowej, jak i praktycznej. 
Następny XIX Zjazd Naukowo-Techniczny Młodej Kadry 
PZITB odbędzie się w maju 2018 r. w Szczecinie.

Barbara Wolek PZITB O/Poznań

XVIII Zjazd Naukowo-Techniczny  
Młodej Kadry PZITB w Poznaniu

Grupa zwiedzająca zakład firmy Pekabex Uczestnicy zjazdu w Centrum Wykładowym Politechniki 
Poznańskiej
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