
 

Stowarzyszenie RYBAKI 17   61-883 Poznań, ul. Rybaki 17     

NIP 783-168-40-74      Regon 301951254    KRS 0000393596   
konto:    PKO BP S.A.    03 1020 4027 0000 1902 0971 9917     

 
 
 

_____________________________________________ 
 

29.09.2013 r. 

SPRAWOZDANIE ze spotkania w WOIIB w Poznaniu 

 
 Dnia 26 września 2013 r. o godz. 9.30 odbyło się spotkanie w Wielkopolskiej okręgowej Izbie 

Inżynierów Budownictwa, mieszczącej się przy ul. Dworkowej 14 w Poznaniu. Było to spotkanie 

trójstronne, które ze strony WOIIB reprezentował jej prezes – Jerzy Stroński, Technikum Budowlane 

– dyr. Zbigniew Talaga, zaś Stowarzyszenie RYBAKI 17 – Marek Wrzesiński.  

Inicjatorem spotkania było Stowarzyszenie RYBAKI 17, które patronowało temu przedsięwzięciu, zaś 

dyr. Zbigniew Talaga zwrócił się do prezesa Jerzego Strońskiego z propozycją nawiązania współpracy 

pomiędzy szkołą a instytucją, zwracając uwagę na fakt, iż obecnie szkoła stanęła w obliczu nowej 

sytuacji społeczno-gospodarczej. Jej konsekwencją są głębokie zmiany w systemie kształcenia 

zawodowego, które – i to stanowiło clou spotkania – wymusza zdecydowanie lepszą współpracę  

z firmami i organizacjami tworzącymi środowisko branży budowlanej. Wymienił dyrektor kilka 

możliwych obszarów współpracy, takich jak: 

•  pomoc organizacyjno-finansowa w przygotowaniach do kształcenia i zdobywania 

kwalifikacji zawodowych, 

•  pomoc w nawiązywaniu kontaktów z firmami i organizacjami budowlanymi celem poprawy 

jakości kształcenia zawodowego, 

•  pomoc w organizacji wycieczek dydaktycznych i dostępu do bazy np. laboratoriów, których 

zakup w warunkach szkolnych nie jest celowy ani możliwy, 

•  wspieranie inicjatyw szkół budowlanych zmierzających do stworzenia zintegrowanego 

systemu szkolenia uczniów w zawodach budowlanych. 

 Prezes WOIIB Jerzy Stroński na powyższe zareagował przychylnie, co zdaje się znamionować 

pierwszy, korzystny dla Technikum Budowlanego nr 1 etap współpracy. Zadeklarował także chęć 

zwizytowania warsztatów szkolnych zlokalizowanych przy ul. Świerkowej 10 – zapewne pomoże to 

zwizualizować projektowane przedsięwzięcie nawiązania współpracy oraz nada temu odpowiedni 

pęd. 

Spotkanie zakończyło się w bardzo pozytywnej, rokującej rozwój kontaktu, atmosferze.    

 

sprawozdanie zredagował   

Marek Wrzesiński 
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Absolwentów  Technikum  Budowlanego   

im.  gen.  WŁadysŁawa  Andersa  

w  Zespole  SzkóŁ  Budownictwa  nr 1  
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