
  Poznań 07.07.2016 r.                                                                                              

       SPRAWOZDANIE  
 

ze spotkania prezesa CUTOB-PZITB Zbigniewa Augustyniaka  
z dyr. szkoły  Zbigniewem Talagą   

 

W czwartek, 7 lipca 2016 r., odbyło się spotkanie wiceprzewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej naszego stowarzyszenia Zbigniewa Augustyniaka z dyrektorem szkoły.  

Poruszono podczas rozmowy trzy wątki: 

1. Konferencja „Wałcz – 2017”, 

2. Targi budowlane „BUDMA 2017”, 

3. Dialog pokoleń „Absolwenci – Nauczyciele – Uczniowie”. 

   
Zbigniew Augustyniak zaprosił grupę  

uczniów naszego Technikum Budowlanego  

na Konferencję naukowa XVIII Warsztatów Nadzoru Budowlanego „Wałcz – 2017” w dniach 

09-10 września. Młodzież będzie miała okazję wziąć udział z sesji dotyczącej rewitalizacji, 

doświadczyć spotkania z młodymi doktorantami oraz obserwować sekcję ekonomiczną 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.  

W/w to zapewne wierzchołek góry lodowej… O szczegółach dowiemy się ze sprawozdania  

o ich pobycie w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu-

Bukowinie, gdzie tradycyjnie wzorem lat ubiegłych konferencja będzie miała miejsce.  

Targi budowlane „BUDMA 2017” odbędą się w miesiącu lutym, jednak prezes CUTOB 

-PZITB zaprasza naszą młodzież szkolną na godz. 10.00 w dniu 09 lutego, w szczególności  

na seminarium „INSPIRACJE – WIEDZA – BIZNES. SPOTKAJ PRZYSZŁOŚĆ. Przyszłość zaczyna 

się dzisiaj”. Odbędzie się wówczas forum budowlane pt. „Jak tanio i bezpiecznie dokonać 

modernizacji w budownictwie – stare kamienice, druga młodość. Budownictwo zgodne  

z naturą”.    

 



Ostatni z punktów spotkania dotyczył omówienia możliwości zorganizowania 09 bądź 10 

września 2017 r. w auli naszej szkoły spotkania pt. „Dialog pokoleń: Absolwenci  

– Nauczyciele – Uczniowie”. Spotkanie to ma być okazją do integracji wielu pokoleń ludzi,  

dla których losy szkoły przy ul. Rybaki 17 są nadal ważne. 

Planowane jest uroczyste spotkanie członków Stowarzyszenia Absolwentów RYBAKI 17  

z sympatykami, uczniami i pracownikami szkoły oraz absolwentami, pod hasłem „Moja nauka 

w szkole Rybaki 17 – absolwenci z rocznika 1967”.  

 

 
 

Wszystkie powyższe propozycje spotkały się z aplauzem dyr. szkoły – dra Zbigniewa 

Talagi, który wyraził chęć współpracy w poruszanych na spotkaniu wątkach.  

 

 

notatkę zredagował 

Marek Wrzesiński 

 

 

 

 

 

 

 

 


