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 p                                                                                    
SPRAWOZDANIE  

 
z działalności Stowarzyszenia „RYBAKI 17” Absolwentów Technikum 

Budowlanego im. Władysława Andersa w Poznaniu przy ul. Rybaki 17  
z okresu drugiej kadencji 2016-2020  

 

Dnia 27 kwietnia 2016 r. odbyło się w auli szkoły przy ul. Rybaki 17 Walne Zgromadzenie 

Członków Stowarzyszenia „RYBAKI 17” Absolwentów Technikum Budowlanego  

im. Władysława Andersa w Zespole Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, zorganizowane  

z powodu mijającej pierwszej kadencji Zarządu  i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.                                                                                                                                   

Podczas tego spotkania nowy Zarząd ukonstytuował się następująco:                                                        

* Marek Wrzesiński                   - Prezes                                                                                                                      

*Tomasz Spychała                       - Wiceprezes                                                                                                                  

* Elżbieta Stakun                         - Skarbnik                                                                                                                                 

* Maria Świerczak                       - Sekretarz                                                                                                                        

* Jerzy Zielonacki                        - Członek                                                                                                                    

* Zdzisław Szygenda                   - Członek                                                                                                                     

* Leszek Rutkowski                     - Członek                                                                                                                                  

Ukonstytuowała się również nowa Komisja Rewizyjna:                                                                                                              

* Tomasz Wiatr                           - Przewodniczący                                                                                                      

* Zbigniew Augustyniak             - Z-ca Przewodniczącego                                                                                                     

* Marek Świerczak                     - Sekretarz                                                                                                                                

* Jerzy Lisewski                           - Członek                                                                                                                                 

* Mirosława Kowalczyk             - Członek      

Dzięki życzliwości Pana Dyrektora dra inż. Krzysztofa Kubiaka, mamy do dyspozycji salę  

na terenie szkoły (nr 102 na 1 piętrze), w której możemy się spotykać, a przechowywać nasze 

dokumenty w sali obok (nr 101) – adres: ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań. Również za zgodą 

Dyrekcji szkoły na terenie jej budynku wisi tablica informacyjna dedykowana Stowarzyszeniu,  

a na stronie internetowej szkoły znajdują się też dane i bieżące informacje o działaniach 

naszego Stowarzyszenia (obecnie bardziej dostępne i aktualizowane przez Wiceprezesa  

 Tomasza Spychałę).         

Kolejne zebrania Prezydium Stowarzyszenia oraz Zarządu odbywały się w następującej ilości: 

 - rok 2016  4 spotkania (od 24 lutego), 

 - rok 2017  10 spotkań, 

 - rok 2018  9 spotkań, 



 - rok 2019  5 spotkań, 

 - rok 2020  3 spotkania (do 26 sierpnia). 

Głównym wydarzeniem, wokół którego sfokusowane były niemal wszystkie działania 

Stowarzyszenia RYBAKI 17, to obchody 100-lecia naszej Szkoły, datowane na 6 kwietnia  

2019 r. Główna uroczystość odbyła się w Auli UAM w Poznaniu, a jej ciąg dalszy w budynku 

szkoły przy ul. Rybaki 17. 

Po wyżej opisanej uroczystości, z powodu braku zainteresowania wstąpieniem w szeregi 

naszej organizacji kolejnych członków, których spodziewaliśmy się bezpośrednio  

po obchodach 100-lecia szkoły w kwietniu 2019 r., podjęta została decyzja o zaprzestaniu 

działań związanych z uzyskaniem przez nasze Stowarzyszenie statusu Organizacji Pożytku 

Publicznego oraz o podjęciu kroków związanych z jego wygaszeniem. 

 

Zgodnie z treścią swego statutu Stowarzyszenie zainicjowało wiele działań wspomagających  

i ubogacających działalność szkoły, takich jak:   

1. Zorganizowanie, we współpracy z CUTOB-PZITB, nieodpłatnych pobytów uczniów 

naszej szkoły, wraz z opiekunami, w Targach Budowlanych BUDMA’2015, ‘2016, ‘2017 

oraz ‘2019 na terenie MTP. 

 

2. Zorganizowanie dnia 14 czerwca 2016 r. oraz 14 czerwca 2017 r. w auli szkolnej 

spotkania uczniów klas technikum z przedstawicielami firmy KONBET Poznań 

(panowie Kamil Kapusta oraz Krystian Tórz). Po ich prezentacji, podczas rozmów 

toczonych w kameralnym gronie z udziałem wicedyrektor Barbary Kochner, dyr. 

Zbigniewa Talagi oraz prezesa Stowarzyszenia RYBAKI 17 Marka Wrzesińskiego, 

zawiązał się wątek możliwości podjęcia w zakładzie KONBET Poznań zewnętrznych 

praktyk budowlanych dla uczniów naszego technikum. 

 

3. Zorganizowanie w dniu 21 czerwca 2016 r. w siedzibie Dyrekcji szkoły spotkania            

z Sekretarzem WOIIB p. Mirosławą Ogorzelec i Inspektorem Nadzoru 

Konserwatorskiego P. Kazimierzem Ratajczakiem, które ze strony Technikum 

Budowlanego reprezentował dyr. Zbigniew Talaga. Celem spotkania było 

wspomożenie Szkoły możliwością odbycia kilku wycieczek edukacyjnych 

dedykowanych młodzieży naszego Technikum Budowlanego z klas „Renowacje 

elementów architektury”.   

 

4. Zorganizowanie w dniu 22 czerwca  2016 r. w siedzibie Dyrekcji szkoły trójstronnego  

spotkania z Sekretarzem WIB p. Andrzejem Boruszakiem, które ze strony Technikum 

Budowlanego reprezentował dyr. Zbigniew Talaga, zaś Stowarzyszenie – patron tego 

spotkania  - Prezes Marek Wrzesiński. Spotkanie to miało na celu nawiązanie  

współpracy między Szkołą a WIB w zakresie działań zmierzających do poprawienia 



jakości kształcenia zawodowego, oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z firmami  

i organizacjami budowlanymi dla zabezpieczenia uczniom ciekawych praktyk 

zawodowych. 

 

5. Zorganizowanie w dniu 28 czerwca 2016 r. w siedzibie Dyrekcji szkoły kolejnego 

trójstronnego spotkania z red. Głosu Wielkopolskiego p. Anną Jarmuż. Technikum 

Budowlane reprezentował dyr. Zbigniew Talaga, zaś Stowarzyszenie – Prezes Marek 

Wrzesiński i Członek Zarządu p. Zdzisław Szygenda. Wątkiem przewodnim spotkania 

była promocja zawodów budowlanych oraz wszystkie związane z tym kwestie  

oraz możliwość pokazania ich na łamach prasy . 

 

6. Zorganizowanie w dniu 7 lipca 2016 r. w siedzibie Dyrekcji szkoły spotkania  

Dyrektora Z. Talagi z Prezesem CUTOB-u PZITB Oddz. Poznań Zbigniewem 

Augustyniakiem – Wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej naszego Stowarzyszenia. 

Przy spotkaniu obecny był również Prezes Stowarzyszenia Marek Wrzesiński.  

Podmiotem tego spotkania było zaproszenie grupy uczniów naszego  Technikum na  

konferencję „Wałcz – 2017” oraz koncepcja uroczystego spotkania w miesiącu 

wrześniu 2017 r. w auli naszej szkoły, pt. „Dialog pokoleń: Absolwenci – Nauczyciele – 

Uczniowie”. Spotkanie to miało być okazją do integracji wielu pokoleń ludzi,  

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

 

7. Zorganizowanie nieodpłatnej wycieczki edukacyjnej w dniu 14 września 2016 r. dla  

uczniów Technikum z klas o profilu renowacyjnym na pięknie odnawiany Ostrów 

Tumski. Młodzież naszej szkoły miała okazję zobaczyć niedostępne dla szerszej 

społeczności unikatowe szczegóły budowlanej tkanki zabytkowej kolebki miasta 

Poznania , oraz wysłuchać prelekcji na temat w/w budynków oraz prac w nich 

prowadzonych. Wydarzenie to możliwe było dzięki inicjatywie oraz zaangażowaniu 

nieodżałowanego ś.p. Kazimierza Ratajczaka – członka naszego Stowarzyszenia.  

 

8. Nieodpłatny udział uczniów klasy III o specjalności „Renowacje elementów 

architektury” w dniach 9 i 10 września 2016 r.  w konferencji „Rewitalizacja obszarów 

zurbanizowanych”, w ramach XVIII Warsztatów Nadzoru Inwestorskiego , 

zorganizowanej w Wałczu przez  PZiTB o/P-ń oraz CUTOB . Na tą wyjątkową, nie tylko 

w skali regionu, konferencję nasza młodzież została zaproszona z ramienia naszego 

Stowarzyszenia, m. in. dzięki staraniom Prezesa Marka Wrzesińskiego, a przede 

wszystkim Zbigniewa Augustyniaka – członka Stowarzyszenia i Prezesa CUTOB-u,  

a jednocześnie głównego organizatora konferencji. Także w ramach „Europejskich Dni 

Dziedzictwa 2016” uczniowie zwiedzili wiele lokalnych zabytków oraz bunkrów 

wchodzących w skład dawnego systemu umocnień Wału Pomorskiego. 

Wzorem powyższego, analogicznie rok później w dniach 8 i 9 września, uczniowie 

klasy o profilu „Renowacje elementów architektury” naszego technikum uczestniczyli 



w kolejnej konferencji Wałcz ‘2017, gdzie tematem wiodącym były „Powodzie  

w miastach powodowane wodami opadowymi”. 

 

9. Spotkanie z dr. inż. Andrzejem Boruszakiem, które miało miejsce 28 lutego 2017 r.   

w gabinecie Dyr. szkoły dra inż. Krzysztofa Kubiaka, podczas którego poruszono wątki 

udziału uczniów naszego Technikum Budowlanego w I Konferencji Naukowej  

pt. „Roger Sławski i jego epoka”, oraz zaproszenie naszej szkoły do uczestnictwa  

w Wielkopolskiej Izbie Budownictwa. 

 

10. Udział uczniów naszego Technikum Budowlanego w w/w konferencji naukowej, która 

odbyła się 24 marca 2017 r. w gmachu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,  

a także kolejnej, analogicznie rok później. 

 

11. Ugoszczenie w murach naszej szkoły jej absolwentów z roku 1967 – spotkanie miało 

miejsce 19 kwietnia 2017 r.  

 

12. Współorganizowanie spotkania pt. „Dialog pokoleń Absolwenci-Nauczyciele-

Uczniowie”, którego pomysłodawcą był P. Zbigniew Augustyniak  

– Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia RYBAKI 17.  

W/w przedsięwzięcie zorganizowane zostało w budynku naszej szkoły, a następnie 

rozszerzone o spacer po ciekawych obiektach Poznania. 

 

13. Spotkanie uczniów naszego technikum z mgr inż. Sebastianem Sergielem  

– innowacyjnym projektantem domów kopułowych. Prelekcja odbyła się 9 marca 

2018 r. w auli naszej szkoły. 

 

14. Wycieczka dla uczniów klas ogólnobudowlanych naszego Technikum Budowlanego  

do fabryki Wienerberger w Honoratce/Konina, producenta ceramiki budowlanej  

Wydarzenie to miało miejsce 28 marca 2018 r.   

 

15. Spotkanie z red. Głosu Wielkopolskiego p. Bogną Kisiel w celu promowania naszej 

szkoły w prasie lokalnej. Spotkanie odbyło się z Dyrektorem szkoły dr. inż. Krzysztofem 

Kubiakiem, przy udziale Prezesa Stowarzyszenia RYBAKI 17 – Marka Wrzesińskiego, 

dnia 5 kwietnia 2018 r. 

 

16. Prelekcja firmy STO – renomowanego producenta chemii budowlanej – w auli naszej 

szkoły dla uczniów technikum budowlanego. Spotkanie poprowadzone przez  

p. Tomasza Ryszkowskiego oraz p. Paulinę Szałek z w/w koncernu budowlanego. 

 



17. Zorganizowanie nieodpłatnego dostarczania do biblioteki szkoły czasopism 

technicznych z branży budowlanej (na prośbę Stowarzyszenia pozytywnie 

odpowiedziało, i cały czas na bieżąco przesyła swe periodyki techniczne 6 redakcji).   

 

18. Aktywna pomoc szkole w przygotowaniach obchodów jubileuszu jej 100-lecia oraz  

uhonorowaniu ważnej postaci pierwszego dyrektora szkoły od roku 1919 – prof.  Jana 

Rakowicza, poprzez:                                                                                                                                    

 działania na rzecz odrestaurowania jego grobowca, tj. szukanie sponsorów w celu 

realizacji nowego grobowca Jana Rakowicza (m. in. rozmowy prowadzone z SARP-em 

o/Poznań);       

 nawiązanie kolejnego kontaktu z prawnukiem prof. Jana Rakowicza – jego 

imiennikiem Janem Rakowiczem, mieszkającym na stałe w Londynie, oraz zaproszenie 

go na spotkanie w Poznaniu, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2016 r. z udziałem 

dyr. Zbigniewa Talagi, Prezesa Marka Wrzesińskiego oraz innych członków 

Stowarzyszenia. Jan  Rakowicz  zadeklarował wsparcie dla Stowarzyszenia poprzez 

przekazanie nam wielu ciekawych i cennych materiałów dotyczących osoby jego 

pradziadka, a także wyraził chęć finansowego uczestniczenia w dziele odnowienia 

nagrobka swego dziadka;                                                                                                   

 zbieranie i przekazywanie do szkolnej Izby Pamięci pamiątek, dla zorganizowania 

jubileuszowej wystawy.        

 

19. Współudział Stowarzyszenia RYBAKI 17 w uroczystościach obchodów jubileuszu  

100-lecia Szkoły, które odbyły się 6 kwietnia 2019 r. w poznańskiej Auli UAM,  

a następnie kontynuowana była w gmachu naszej szkoły przy ul. Rybaki 17  

w Poznaniu.  

Nasze Stowarzyszenie RYBAKI 17 zasponsorowało szkołę kwotą 2.000 zł.               

 

                                                                                                                  

 

 

              Marek Wrzesiński 

Prezes Stowarzyszenia RYBAKI 17 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                     

 


