
                                                                                                                                   Poznań 12.03.2013 

                                                                                     
SPRAWOZDANIE  

z uroczystości Święta Patrona Technikum Budowlanego                                              

– gen. Władysława Andersa 

                                      
                     W dniu 1 marca, jak co roku od kilku lat, Technikum Budowlane i XXI Liceum 

Ogólnokształcące w Poznaniu przy ul. Rybaki 17 obchodzą  uroczyście Dzień Patrona Szkół, którym 

jest generał Władysław Anders. O wyborze jego na Patrona zadecydował  nie tylko wielki 

autorytet generała, ale również jego związki z Wielkopolską.     

 

                                                                                                                                               

Uroczystości te odbyły się w auli Szkoły, a rozpoczął je wystąpieniem Dyr. Zbigniew Talaga, 

który powitał wszystkich obecnych uczniów i przybyłych gości, w tym również 

przedstawicieli naszego Stowarzyszenia: Wiceprezesa Marka Wrzesińskiego, Skarbnik 

Elżbietę Stakun oraz Sekretarza Marię Świerczak. Następnie na salę wszedł poczet 

sztandarowy  i stanął na podium, a wszyscy uczestnicy obchodów odśpiewali hymn 

narodowy.   



 

 



W dalszej kolejności Dyrektor wygłosił krótkie okolicznościowe przemówienie i uhonorował 

nagrodami oraz wyróżnieniami laureatów konkursu wiedzy o generale Władysławie Andersie. 

 

 



Po rozdaniu nagród został wyświetlony film z uroczystości nadania szkole imienia Patrona,   

na które przyjechała wówczas do Poznania Irena Anders, wdowa po generale, a  w programie 

uroczystości brali udział także Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny i Wiceprezydent 

Maciej Frankiewicz., oraz film, który przypomniał szczegółowo zgromadzonym wszystkie 

zasługi generała i jego szlak bojowy: udział w powstaniu wielkopolskim w 1919 r. i w wojnie 

polsko-bolszewickiej, jego protest przeciwko jałtańskim porządkom i walkę na obczyźnie.  

Po seansie filmowym uczniowie Szkoły przedstawili bardzo ciekawy i wzruszający program 

artystyczny muzyczno-recytatorski, zakończony pięknym odśpiewaniem przez jedną  

z uczennic znanej pieśni żołnierskiej „Czerwone maki na Monte Cassino”. 

 

 

 



 

 



 

 

Po występach uczniów ponownie zabrał glos Dyr. Talaga, przedstawił obecnym 

uczestniczących w obchodach Święta Patrona członków Stowarzyszenia i poprosił 

Wiceprezesa Marka Wrzesińskiego o wygłoszenie przemówienia.   



 

 

Prezes Marek Wrzesiński przedstawił zgromadzonym po krótce historię powstania oraz 

główne cele  działalności Stowarzyszenia Absolwentów Technikum Budowlanego „RYBAKI 17”,  

a także podzielił się wspomnieniami , kiedy sam był jeszcze uczniem Technikum.                                                                                                                                                         

Następnie  Dyr. Zbigniew  Talaga  podziękował  za  uwagę wszystkim uczestnikom uroczystości 

i zamknął oficjalną akademię obchodów Święta Patrona Szkoły. Uczniowie z wychowawcami 

udali się na dalsze atrakcje świętowania Dnia Patrona : wykład – prezentację p. Łukasza 

Wierzbickiego do sali gimnastycznej i na Warsztaty p.t. „Gen. Władysław Anders i problemy 

nowoczesnej wojny” do sali 304, a członkowie Stowarzyszenia wyrazili wdzięczność 

Dyrekcji Szkoły za możliwość uczestniczenia w tak pięknej Akademii.  

 

Sekretarz                 

Maria Świerczak          

 


