
                                                                                                                                   Poznań, dn. 25.04.2016 r. 

j                                                                                     
SPRAWOZDANIE  

ze spotkania z prawnukiem pierwszego dyrektora Technikum Budowlanego  

w Poznaniu przy ul. Rybaki 17, prof. Jana Rakowicza – p. Janem Rakowiczem    

                                      
                     W dniu 20 kwietnia b. r. doszło do interesującego spotkania członków Zarządu naszego 

Stowarzyszenia w osobach: prezesa Marka Wrzesińskiego, członka Zdzisława Szygendy oraz 

sekretarz Marii Świerczak, a także dyr. szkoły p. dra Zbigniewa Talagi i nauczycielki p. Doroty 

Durniewicz,  z prawnukiem pierwszego dyr. szkoły prof. Jana Rakowicza – jego imiennikiem – Janem 

Rakowiczem, który przyjechał do nas z Londynu, gdzie mieszka od urodzenia. Spotkanie to 

rozpoczęło się w budynku Technikum Budowlanego w gabinecie dyrektora, p. dra Zbigniewa 

Talagi. 

 

 



 

 

 



Po przywitaniu i wzajemnym przedstawieniu się wywiązała się ciekawa rozmowa, podczas 

której nasz gość opowiedział nam piękną polszczyzną (mimo urodzenia i wychowania w 

Wielkiej Brytanii) o swojej historii rodzinnej, koligacjach i krewnych (zwłaszcza o wuju 

Jerzym Rakowiczu, od którego w ubiegłym roku dowiedział się o naszym Stowarzyszeniu). 

Następnie przeszliśmy do „naszej ”sali 101, gdzie prezes Marek Wrzesiński przygotował 

krótką prezentację, w której przedstawił uczestnikom spotkania cele i działalność naszego 

Stowarzyszenia na rzecz pomocy Technikum Budowlanego    

 

 



 

 



Pan Jan Rakowicz zwiedził aulę szkolną, gdzie bardzo zainteresował wiszącym tam portretem 

swego pradziadka. 

 

 



 

Po opuszczeniu murów Technikum Budowlanego członkowie Zarządu Stowarzyszenia oraz 

przedstawicielka szkoły, p. Dorota Durniewicz, wraz z naszym gościem – p. Janem 

Rakowiczem – podjechali na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan (zwany Skałką Poznańską), 

gdzie znajduje się grób jego pradziadka, prof. Jana Rakowicza. Podczas drogi 

opowiedzieliśmy naszemu znakomitemu gościowi o planach restauracji grobowca, który 

mamy zamiar odrestaurować do czasu obchodów 100-lecia  naszej Szkoły w 2019 r. Bardzo 

ucieszył się on z przedstawionej przez prezesa Marka Wrzesińskiego inicjatywy planowanej 

przez Stowarzyszenie i zaproponował wsparcie swoje i innych członków rodziny dla tego 

przedsięwzięcia. Po przybyciu na miejsce spoczynku pierwszego dyrektora Szkoły, prof. Jana 

Rakowicza, prezes Marek Wrzesiński oczyścił grobowiec i zapalił okolicznościowy znicz.  



 

 



 
 

 

           

 Na zakończenie wizyty, po opuszczeniu zabytkowego cmentarza, pożegnaliśmy naszego 

gościa i podziękowaliśmy mu za przybycie do naszej Szkoły.  

Spotkanie z p. Janem Rakowiczem było dla nas wszystkich wielkim przeżyciem. Poznaliśmy 

osobiście bardzo interesującego człowieka. P. Jan Rakowicz wyraził również chęć dalszej 

współpracy z nami i wspierania inicjatyw Stowarzyszenia. 

Sekretarz                 

Maria Świerczak          


