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Poznań, dn. 21 maja 2013 r. 

 
  
 Dnia 21 maja 2013 r. odbyło się spotkanie w siedzibie SARP w Poznaniu na Starym 

Rynku pomiędzy przedstawicielami w/w organizacji a Stowarzyszeniem RYBAKI 17.  

SARP reprezentowali Piotr Kostka (prezes SARP) wraz z Eugeniuszem Skrzypczakiem (były 

prezes SARP), natomiast nasze stowarzyszenie – Bogdan Olejniczak (prezes) oraz Marek 

Wrzesiński (wiceprezes). 

 

Rozmowa dotyczyła kilku wątków skupionych wokół osoby prof. Jana Rakowicza.  

1. Odnowienie nagrobka profesora wraz z wcześniejszym przeprowadzeniem konkursu 

na płytę nagrobną. Propozycja konkursu wypłynęła ze strony SARP-u. Termin 

rozstrzygnięcia konkursu typowany został na okres zimowy ze względu na planowane 

odsłonięcie nowej płyty nagrobnej podczas uroczystości imieninowych profesora  

w czerwcu 2014 r.  

2. Poruszony został temat wcześniejszych ustaleń poczynionych przez nas  

u konserwatora zabytków ze względu na lokalizację grobu prof. Jana Rakowicza 

(Skałka jako miejsce zabytkowe). Ze strony Stowarzyszenia RYBAKI 17 zwrócono 

uwagę na pełne poparcie przedsięwzięcia przez Urząd Konserwacji Zabytków przy 

założeniu współpracy naszego stowarzyszenia z SARP-em. 

3. Kwestia częściowego sponsoringu SARP-u w/w przedsięwzięcia ze zwróceniem uwagi 

na szczególne zasługi profesora dla środowiska architektów i urbanistów miasta 

Poznania. 

4. Podjęto temat całościowych działań związanych z obchodem 100-lecia polskiej szkoły 

przy ul. Rybaki 17 w Poznaniu datowanych na rok 2019. W tym kontekście podjęto 

wątek zagospodarowania skweru przed szkołą, na którym mogłyby być zlokalizowane 

pomnik/popiersie/obelisk/tablica informacyjna (lub temu podobne) poświęcone 

pierwszemu dyrektorowi polskiej szkoły – prof. Janowi Rakowiczowi. Tutaj, wzorem 

płyty nagrobnej, planowany projekt wraz z potencjalnym wykonaniem jednej z w/w 

propozycji przy pomocy SARP-u. 
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Przedstawiciele SARP-u wyrazili zadowolenie z możliwości współudziału w obchodach 

100-lecia polskiej szkoły, z którą wielu ich członków jest związanych. Zwrócili bowiem uwagę 

na fakt, iż zarówno Technikum Budowlane nr 1 przy ul. Rybaki 17 w Poznaniu jak i osoba 

pierwszego jej dyrektora – prof. Jerzego Rakowicza – nie są im obojętne. 
  

Spotkanie zakończyło się wymianą adresów korespondencyjnych oraz ustaleniami 

zmierzającymi do ponownego kontaktu w kwestii w/w przedsięwzięcia. 

 

 

 

 

 

 

             Marek Wrzesiński 

             wiceprezes Stowarzyszenia RYBAKI 17 
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