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SPRAWOZDANIE  

ze spotkania z wnukiem pierwszego dyrektora Technikum Budowlanego  

w Poznaniu przy ul. Rybaki 17 (prof. Jan Rakowicz) – p. Jerzym Rakowiczem    

                                      

                     W dniu 23 sierpnia b.r. doszło do interesującego spotkania członków Zarządu 

naszego Stowarzyszenia w osobach: Prezesa Bogdana Olejniczaka, Wiceprezesa Marka 

Wrzesińskiego oraz Sekretarz Marii Świerczak z wnukiem pierwszego Dyr. Szkoły Jana 

Rakowicza – p. Jerzym Rakowiczem, który przyjechał do nas z Warszawy.     

 

 

Po przywitaniu i wzajemnym przedstawieniu się  wspólnie pojechaliśmy na Cmentarz          

św. Wojciecha gdzie znajduje się grób Jana Rakowicza. Podczas drogi opowiedzieliśmy 

naszemu znakomitemu gościowi o naszym Stowarzyszeniu i planach restauracji grobowca 

jego dziadka oraz umieszczenia jego pomnika przed budynkiem Szkoły, do czasu obchodów 

100-lecia  naszego Technikum w 2019 r.        



 

 

Po przybyciu na miejsce spoczynku prof. Jana Rakowicza Wiceprezes Marek Wrzesiński 

oczyścił grobowiec i zapalił okolicznościowy znicz. W międzyczasie do naszej grupy dotarł 

także prawnuk prof. Jana Rakowicza – p. Tomasz Kwieciński, prawnik i adwokat.    



 

               

Oboje gości opowiedzieli nam w skrócie swoją historię rodzinną, o koligacjach oraz pobliskich 

grobach swych wspólnych przodków (Krysiewicz, Drobnik). Ucieszyli się bardzo z 

przedstawionej przez Prezesa Bogdana Olejniczaka inicjatywy planowanej przez 

Stowarzyszenie – tj. odnowy grobowca Jana Rakowicza – i zadeklarowali swój udział 

finansowy w tym przedsięwzięciu. 

 



Następnie wszyscy uczestnicy spotkania, po opuszczeniu cmentarza, przyjechali do 

Technikum Budowlanego nr 1 przy ul. Rybaki 17.  

 

Zwiedzili budynek Szkoły i spożyli w auli symboliczny poczęstunek przygotowany przez  

dyr. Technikum Budowlanego p. Zbigniewa Talagę. 

 



 

Pamiątkowa fotografia z portretem profesora Jana Rakowicza (od lewej: wnuk profesora – p. Jerzy 

Rakowicz oraz prawnuk profesora – p. Tomasz Kwieciński).  

 



 

 

 



Po opuszczeniu murów Technikum Budowlanego członkowie Zarządu Stowarzyszenia wraz z 

p. Jerzym Rakowiczem podjechali na ul. Kościelną, pod kościół p.w. Najświętszego Serca Pana 

Jezusa i Św. Floriana, projektowany niegdyś przez prof. Jan Rakowicza, 

 

 

 



 

i dalej na osiedle Podolany, dla którego założenia urbanistyczne projektował również prof. Jan 

Rakowicz. Na terenie plebanii lokalnego księdza – proboszcza Rafała Pierzchały – uczestnicy 

spotkania przywitali się z biografem prof. Jana Rakowicza – dr. inż. Piotrem Zubielikiem 

(niebieski T-shirt).  

 



Ksiądz proboszcz, który od ponad 20 lat jest duszpasterzem w parafii Matki Boskiej 

Pocieszenia na Podolanach, zaprosił wszystkich obecnych na spacer po osiedlu i jako 

przewodnik omawiał po drodze jego układ urbanistyczny, poszczególne ulice (w tym również 

ul. Jana Rakowicza), okolicę stacji kolejowej, budynki mieszkalne, a także opowiadał ciekawe 

historie niektórych jego mieszkańców. 

 

 



 

Po powrocie późnym wieczorem do plebanii ksiądz proboszcz zaprosił uczestników spaceru 

na poczęstunek, gdzie kontynuowano interesujące rozmowy na temat życia i działalności 

prof. Jana Rakowicza. Pan Jerzy Rakowicz przywiózł ze sobą wiele cennych materiałów… 

 



 

…a także pamiątek po swoim dziadku i podzielił się nimi z p. Piotrem Zubielikiem oraz z nami. 

Będziemy mogli wykorzystać uzyskane informacje np. przy tworzeniu pamiątkowej bibliografii 

na 100-lecie Szkoły. 

 



 

Na zakończenie wizyty wszyscy uczestnicy podziękowali księdzu proboszczowi za wspaniałą 

gościnę, pożegnali się i opuścili plebanię. Spotkanie z p. Jerzym Rakowiczem było dla nas 

wszystkich wielkim przeżyciem. Poznaliśmy bowiem osobiście bardzo interesującego 

człowieka – biznesmena i żeglarza. Zapoznaliśmy się także z historią jego przodków oraz 

koligacjami rodzinnymi. Otrzymaliśmy od niego wiele cennych historycznych materiałów 

dotyczących postaci jego dziadka – prof. Jana Rakowicza, które postaramy się wykorzystać w 

opracowywanej bibliografii na 100-lecie naszej Szkoły. Pan Jerzy Rakowicz wyraził również 

chęć dalszej współpracy z nami i wspierania inicjatyw Stowarzyszenia. 

 

 

          Sekretarz               

          Maria Świerczak          

 


