
Wycieczka szkolna na Międzynarodowe Targi Budowlane  

w Poznaniu BUDMA 2016 

          W czasie ferii zimowych w dniu 05.02.2016 r. odbyła się wycieczka szkolna do 

Poznania na Międzynarodowe Targi Budowlane BUDMA 2016. Uczniowie ZSZ stolarz              

i kucharz oraz Gimnazjum ze SOSW w Nowym Mieście nad Pilicą im. św. Franciszka                

z Asyżu brali udział w zwiedzaniu wystaw na MTB w Poznaniu, zarówno największego 

centrum handlowego w Polsce, jak również największych targów budowlanych w Europie 

Środkowej. 

          BUDMA jest miejscem prezentacji najnowszej oferty ponad 1000 wystawców                  

z Europy, Afryki i Azji dla ponad 50000 zwiedzających, innowacyjnych rozwiązań 

technologicznych, miejscem pozyskiwania specjalistycznej wiedzy, wymiany doświadczeń, 

a przede wszystkim spotkań biznesowych. Targi BUDMA prezentują szeroką ofertę 

produktową producentów i dystrybutorów sprzętu i materiałów budowlanych z zakresu 

budownictwa mieszkaniowego i niemieszkaniowego. 

          Głównym celem wycieczki na BUDMĘ było zapoznanie uczniów z najnowszymi 

osiągnięciami nauki i techniki z dziedziny technologii drewna. W szczególności zwiedzaliśmy 

stoiska wystawowe z budową ekologicznego budownictwa drewnianego w standardzie 

energooszczędnym i pasywnym, konstrukcjami dźwigarów wielkowymiarowych z drewna 

klejonego, dużymi elementami ścian wykonanych z tworzyw drzewnych, oknami i drzwiami 

pasywnymi z drewna, schodami drewnianymi, podłogami z desek i parkietu, deskami 

tarasowymi, konstrukcjami domów mieszkalnych budowanych z bali, środkami chemicznymi 

stosowanymi do zabezpieczania i konserwacji drewna. Zwiedzaliśmy także wystawy               

z elektronarzędziami i narzędziami do ręcznej i maszynowej obróbki drewna. Obejrzeliśmy 

pokaz na żywo i prezentacje oklejania płyt wiórowych, układanie parkietu, montaż okien               

i drzwi z zastosowaniem nowoczesnych technik montażowych, obróbkę maszynową drewna 

na obrabiarkach CNC. 

          Targi wyróżniają się dynamiczną i interaktywną przestrzenią dedykowaną fachowcom. 

Wysłuchaliśmy tu wiele opinii, pochwał, ale i uwag, co warto zmienić i ulepszyć. Zdobyliśmy 

na nich wiedzę, inspiracje, doświadczenia i poznaliśmy wiele innowacyjnych rozwiązań. 

 



Przed wejściem na Międzynarodowe Targi w Poznaniu. 

Konstrukcyjne elementy budowlane z drewna klejowego warstwowo. 

 

Przy luksusowych schodach i podłogach wyczarowanych z drewna firmy ,,Marchewka”. 



Wystawa Stowarzyszenia Parkieciarzy Polskich. 

 

Po lewej stronie prezentacja kwiatów z drewna wykonanych metodą intarsji. 



Renomowana firma Frezwid  produkująca frezy nasadowe i trzpieniowe do obróbki drewna. 

 

Wystawa domów drewnianych budowanych z bali. 



U góry  połączenie dachowe dwóch hal wystawowych targów wykonane z drewna klejonego 

warstwowo. 

Prezentacja elektronarzędzi do obróbki drewna firmy HITACHI. 

Organizator wycieczki: Kazimierz Serwik 


