
W kole nr 19 Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Poznaƒskiej, którego prze-
wodniczàcym jest Janusz Bekas, absolwent Wydzia∏u Elektrycznego z 1974 roku, sku-
pieni sà g∏ównie cz∏onkowie – za∏o˝yciele SAPP, którzy zebrali si´ w 1985 roku, ˝eby
reaktywowaç Stowarzyszenie. 

Ale od czasu do czasu jego szeregi powi´kszajà si´ o osoby zas∏u˝one dla naszej
Uczelni. W∏aÊnie niedawno Zarzàd SAPP podjà∏ decyzj´ o przyj´ciu w nasze szeregi ab-
solwentów i obecnych pracowników PP: Adama Hamrola, Zdzis∏awa KoÊmickiego, Ka-
zimierz Mielca, Tadeusza Paw∏owskiego i Jana Szczepaniaka.

Jednak najbardziej uroczystà chwilà zebrania Ko∏a w Sali Portretowej PP w dniu 22
maja by∏o wr´czenie godnoÊci Cz∏onka Honorowego SAPP trzem cz∏onkom Ko∏a nr 19.
Uchwa∏à IV Zjazdu SAPP godnoÊci te przyznano Janowi Deskurowi, Irenie Marcinkow-
skiej i Wojciechowi Weissowi. Dyplomy Cz∏onka Honorowego wr´czy∏ I. Marcinkow-
skiej i W. Weissowi prof. Zbigniew Stein, przewodniczàcy Stowarzyszenia. 

Informacj´ o przebiegu i ustaleniach IV Zjazdu przedstawi∏ wiceprzewodniczacy,
Stanis∏aw Olejniczak.
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„Dobra nauka, to taka nauka, która zmienia Êwiat”

Uczelnie mogà w sposób szczególny wy-
ró˝niaç osoby, które uzyska∏y znaczàce
w Êwiecie wyniki naukowe tytu∏em doktora
Honoris Causa. W styczniu tego roku odby-
∏a si´ w Politechnice Poznaƒskiej uroczy-
stoÊç wr´czenia dyplomu potwierdzajàcego
nadanie przez Senat Uczelni tego zaszczyt-
nego tytu∏u profesorowi
zwyczajnemu doktorowi
habilitowanemu, in˝ynie-
rowi Janowi W´glarzowi.

UroczystoÊç ta, z kilku
powodów, mia∏a szcze-
gólny charakter. Profesor
J. W´glarz jest absolwen-
tem Politechniki Poznaƒ-
skiej. Jest te˝ pierwszym
doktorem honorowym Po-
litechniki Poznaƒskiej,
który wszystkie etapy
kszta∏cenia przeszed∏
w naszej Uczelni. Jest te˝
pierwszym spoÊród absol-
wentów Wydzia∏u Elek-
trycznego, któremu Rada
Wydzia∏u nada∏a stopieƒ naukowy doktora
habilitowanego. I tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e jest
pierwszym absolwentem Politechniki Po-
znaƒskiej, który jest cz∏onkiem rzeczywi-
stym Polskiej Akademii Nauk. Aktualnie
jest mi´dzy innymi Prezesem Oddzia∏u
PAN w Poznaniu. 

ZaÊ do historii Uczelni uroczystoÊç z 14
stycznia zostanie wpisana tak˝e z tego po-
wodu, ˝e jako pierwsza odby∏a si´ w Sali
Wielkiej Politechniki Poznaƒskiej, miesz-
czàcej si´ w nowym Centrum Wyk∏adowym
zlokalizowanym na terenie „Poligrodu”.

Dodajmy jednak, ˝e szczególnym powo-
dem do uznania tej uroczystoÊci za wyjàtko-
wà w historii Politechniki Poznaƒ-
skiej jest to, ˝e nowy doktor Hono-
ris Causa Politechniki Poznaƒskiej
profesor J. W´glarz jest synem bardzo za-
s∏u˝onego dla Uczelni profesora – Józefa

W´glarza, o którym pisaliÊmy w numerze
31 „Absolwenta”. 

Profesor J. W´glarz, absolwent Wydzia-
∏u Elektrycznego Politechniki Gdaƒskiej,
pracowa∏ w naszej Uczelni od 1929 roku,
z wojennà przerwà, praktycznie a˝ do
Êmierci w 1980 roku. Profesor przez bardzo
wiele lat by∏ dziekanem Wydzia∏u Elek-
trycznego, tak bardzo zaanga˝owanym
w proces kszta∏cenia „elektryków”, ˝e
wszystkich swoich trzech synów zach´ci∏
do studiów w zakresie elektrotechniki, dzi´-
ki czemu wszyscy zostali absolwentami

Wydzia∏u Elektrycznego Politechniki Po-
znaƒskiej. 

Wspomniany prof. J. W´glarz, jest dru-
gim z kolei synem, urodzonym w 1947 ro-
ku, po Andrzeju a przed Piotrem. SpoÊród
trójki braci wyró˝nia si´ nie tylko wzro-
stem, ale przede wszystkim wiedzà i osià-
gni´ciami naukowymi, które sà znane w ca-
∏ym Êwiecie. Wielka szkoda dla ojca, ˝e nie
móg∏ ju˝ uczestniczyç w tej tak podnios∏ej
uroczystoÊci, która by∏a wydarzeniem zna-
czàcym w historii rodziny W´glarzów. 

http://absolwent.put.poznan.pl
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Nasi wychowawcy

Prof. Józef W´glarz (drugi od lewej w dolnym rz´dzie) z cz∏onkami
Zarzàdu Ko∏a Elektryków Szko∏y In˝ynierskiej w 1948 roku

Prof. Jan W´glarz z dyplomem Honoris Causa

W Kole nr 19 skupieni sà za∏o˝yciele SAPP
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Jest na pewno wielkà satysfakcjà dla Ire-
ny W´glarzowej, matki doktora honorowe-
go, ˝e doczeka∏a takiego wyró˝nienia swoje-
go syna. Nie jest to wprawdzie pierwsze wy-
ró˝nienie Jej syna takim zaszczytnym tytu-
∏em, ale na pewno najbardziej znaczàcym
dla rodzinnych tradycji, bo nadane przez Se-
nat Uczelni, z którà ojciec Doktora Honoro-
wego by∏ tak bardzo emocjonalnie zwiàzany.

Prof. J. W´glarz, absolwent Wydzia∏u
Elektrycznego oraz Wydzia∏u Matematyki,
Fizyki i Chemii Uniwersytetu Adama Mic-
kiewicza, jest najcz´Êciej kojarzony z infor-
matykà. Przede wszystkim dlatego, ˝e jest
dyrektorem Instytutu Informatyki Politech-
niki Poznaƒskiej od chwili jego powstania.
Obszarem pracy badawczej prof. J. W´gla-
rza jest problematyka le˝àca na styku infor-
matyki, badaƒ operacyjnych i nauk decyzyj-
nych. Obejmuje ona w szczególnoÊci proble-
my szeregowania zadaƒ i rozdzia∏u zasobów,
przy czym przez zadania rozumie si´ ogól-
nie pojmowane czynnoÊci, a przez zasoby
dowolne Êrodki, o które wspó∏ubiegajà si´
zadania, które w danej chwili mogà byç re-
alizowane. W zakresie tej problematyki pro-
fesor uzyska∏ wiele oryginalnych wyników,
szeroko cytowanych i rozwijanych w kraju
i za granicà. 

W ostatnich latach zainicjowa∏ badania
w zakresie wielokryterialnych problemów
zarzàdzania zasobami w systemach typu grid
i wspó∏redagowa∏ pierwszà w literaturze
Êwiatowej monografi´ poÊwi´conà zarzàdza-
niu zasobami w tych systemach. 

Warto nadmieniç, ˝e w poznaƒskim Êro-
dowisku naukowo-technicznym jest prof. J.
W´glarz równie˝ znany jako wspó∏twórca
Poznaƒskiego Centrum Superkomputerowo-
-Sieciowego. Wychowa∏ wielu wspania∏ych
badaczy, którzy sà równie˝ znani nie tylko
w kraju, ale równie˝ za granicà. Pi´ciu z nich
uzyska∏o tytu∏ naukowy profesora a dwóch
zosta∏o wybranych cz∏onkami koresponden-
tami Polskiej Akademii Nauk. Jeden z Jego
wychowanków – profesor Jacek B∏a˝ewicz,
absolwent WE z 1974 roku, cz∏onek kore-
spondent PAN, pe∏ni∏ w uroczystym procesie
promocji doktorskiej profesora J. W´glarza
bardzo zaszczytnà funkcj´ promotora. W lau-
dacji napisa∏, ˝e celem, do którego dà˝y∏
i nadal dà˝y prof. J. W´glarz jest integralny
rozwój osobowoÊci wszystkich, z którymi los
Go zetknà∏, a przez to – rozwój Jego w∏asnej
osobowoÊci. Cieszy Go taki w∏aÊnie rozwój
bardzo licznej, wielopokoleniowej „rodziny
naukowej” i rodzin cz∏onków tej rodziny.
Wszyscy cz∏onkowie tej rodziny mogà za-
wsze liczyç na Jego bezinteresownà i lojalnà,
choç wymagajàcà, przyjaêƒ.

Interesujàca jest informacja, ˝e Wyró˝-
niony, tak zwanym „dziadkiem naukowym”
zosta∏ w wieku niespe∏na 35 lat! Bo dziad-
kiem naukowym zostaje si´ wtedy, gdy je-
den z wypromowanych doktorów uzyskuje
uprawnienia naukowe pozwalajàce zostaç
promotorem kolejnego doktora. 

HISTORIA
W¢GLARZÓW
Z DYPLOMEM 

DOKTORA
HONORIS CAUSA PP

cd. ze str. 2

35 osób, w tym nie-
którzy po raz pierwszy
od zakoƒczenia studiów,
uczestniczy∏o w dniach
26 – 27 maja 2006 r.
w spotkaniu absolwen-
tów Wydzia∏u Elek-
trycznego PP z 1959 ro-
ku. Nie wszyscy mogli
uczestniczyç w tym spo-
tkaniu, jednak ch´ç zo-
baczenia si´ jest du˝a,
gdy˝ wi´zi, jakie nas
wszystkich ∏àczà sà sil-
ne i pomimo znacznego
up∏ywu czasu od okresu
naszych studiów w pa-
mi´ci pozostajà ˝ywe
wspomnienia.

Spotkanie obecne
rozpocz´liÊmy od zwiedzania Muzeum Broni
Pancernej na Gol´cinie. W wielkim hangarze
zgromadzono du˝o ciekawych eksponatów
g∏ównie z okresu II wojny Êwiatowej. Zainte-
resowanie tym sprz´tem, przede wszystkim
przez m´skà cz´Êç naszej grupy, wynika
z sentymentu jaki pozosta∏ z czasów szkole-
nia wojskowego w czasie studiów a tak˝e
z odbytych çwiczeƒ na obozach wojskowych
w Biedrusku i ˚arach.

Na wspólny obiad udaliÊmy si´ do OÊrod-
ka ˚eglarskiego ZHP w Kiekrzu. Apetyty do-
pisa∏y, tote˝ poobiedni spacer nad jeziorem,
przy ∏adnej pogodzie, wprawi∏ nas w mi∏y na-

strój. Mi∏o sp´dziliÊmy popo∏udniowe godzi-
ny, w ma∏ych grupkach, na rozmowach, opo-
wiadaniach i wymianie poglàdów na interesu-
jàce tematy. PrzypomnieliÊmy sobie równie˝,
˝e byliÊmy pierwszym rocznikiem, który po
przemianowaniu w 1954 roku Szko∏y In˝y-
nierskiej wraz z Wieczorowà Szko∏à In˝ynier-
skà w Politechnik´ Poznaƒskà, rozpoczà∏ stu-
dia pi´cioletnie na pe∏nych prawach uczelni
akademickiej. Te zmiany spowodowa∏y wy-

raêny wzrost potencja-
∏u naukowego uczelni
oraz jej znaczenia.

Pod wieczór zasie-
dliÊmy przy ognisku,
aby biesiadowaç i da-
lej kontynuowaç roz-
mowy. Kiedy zapad∏
zmrok i tylko Êwiat∏o
od p∏omieni ogniska
pozwala∏o rozpozna-
waç twarze uczestni-
ków w ich zadumie
i zamyÊleniu ktoÊ za-
nuci∏ „Czy to w dzieƒ,
czy o zachodzie...”
i wkrótce Êpiewali ju˝
wszyscy.

Nast´pnego dnia,
po wspólnym po˝e-

gnalnym Êniadaniu, wyraziliÊmy ch´ç konty-
nuowania spotkaƒ kole˝eƒskich, które dobrze
Êwiadczà o wi´zach z czasów studiów.

T. Lewandowski

NAJCENNIEJSZE PAMIÑTKI W SALI TRADYCJI
Tam, gdzie kiedyÊ stu-

denci Wydzia∏u Elektrycz-
nego poznawali podstawy
miernictwa elektrycznego,
mieÊci si´ tera Sala Trady-
cji i Historii Politechniki
Poznaƒskiej. Niesposób by-
∏o oczywiÊcie zgromadziç
wszystkich pamiàtek, ale
goÊcie i dawni absolwenci,
odwiedzajàcy uczelni´ przy
okazji choçby zjazdów,
z zainteresowaniem oglà-
dajà zbiory.

PIERWSI ODBYLIÂMY STUDIA PI¢CIOLETNIE

cd. na str. 4



AAbbssoollwweenntt
Kwartalnik Stowarzyszenia 

Absolwentów  Politechniki Poznaƒskiej

W trakcie mojej pracy i pobytu w Zimba-
bwe (Afryka), przysz∏o mi wykonywaç kontrakt
budowlany, polegajàcy na zapuszczeniu 25
studni w dnie rzeki Sabi, prowadzàcej swoje
wody do Oceanu Indyjskiego w Mozambiku.

Rzeka Sabi w porze deszczowej potrafi pro-
wadziç wzburzone wody a˝ do wysokoÊci 6 me-
trów. W porze suchej (od kwietnia do paêdzier-
nika), rzeka jest pozornie wyschni´ta. Pozornie,
poniewa˝ w g∏´boko zalegajàcych piaskach, nie-
kiedy do 44metrów, p∏ynie podziemna, niewi-
doczna go∏ym okiem rzeka. I tà w∏aÊnie rzek´
mieliÊmy niejako „ujarzmiç”, zapuszczajàc me-
todà tzw. wp∏ukiwanych studni 25 osiatkowa-
nych rur ze stali nierdzewnej o Êrednicy 150 mm
ka˝da, do g∏´bokoÊci 9 metrów. 

Osady z piasku tworzy∏y si´ w rzece przez
dziesiàtki i setki lat, z powodu bardzo ulewnych
deszczy, które w sp∏ywajàcych wodach nanosi-
∏y luêne czàsteczki gruntu i piasku. Osadzajàcy
si´ piasek spoczywa∏ przewa˝nie na twardych
ska∏ach bazaltowych, które uniemo˝liwia∏y dal-
sze jego przenikania w g∏àb. W ten sposób two-
rzy∏ si´ niejako filtr piaskowy, w którym prze-
p∏ywa∏a woda podskórna, doskonale oczyszczo-
na i w du˝ej iloÊci. Wody te by∏y pod ciÊnie-
niem i mieliÊmy wielokrotnie z tego powodu
problemy z zaÊlepieniem koƒcówek rur. 

Tak ujmowana woda podskórna u˝ywana
by∏a do nawadniania miejscowych pól upraw-
nych, gdzie wyst´powa∏y autentyczne czarno-
ziemy. Uprawiano g∏ownie pszenic´, zbo˝e
i kukurydz´. Nam uda∏o si´ ujàç wod´ w iloÊci
oko∏o 350 litrów na sekund´ i przes∏aç jà ruro-
ciàgami t∏ocznymi o Êrednicy 300-400 mm na
pola po∏o˝one kilka kilometrów od samej rzeki.

Nie by∏oby w tym mo˝e nic dziwnego gdy-
by nie fakt, ˝e rzeka Sabi stanowi∏a równocze-
Ênie jedyne êród∏o wody dla licznie zamieszka-
∏ej nad jej brzegami miejscowej ludnoÊci afry-
kaƒskiej. W powsta∏ych na jej dnie licznych za-
g∏´bieniach wype∏nionych wodà odbywa∏y si´

codzienne ablucje oraz prania odzie˝y i bieli-
zny, pomimo nagminnie obserwowanych tu
w dzieƒ i w nocy krokodyli oraz licznych ga-
tunków dzikich zwierzàt ze s∏oniami w∏àcznie.

Zgodnie
z miejscowà
tradycjà, ko-
biety dokonywa∏y obrz´dów oblucyjnych po
jednej stronie rzeki, a m´˝czyêni po drugiej.
Zwyczaj taki by∏ powszechnie przyj´ty i nikogo
nie dziwi∏o pojawienie si´ nad rzekà w dalekiej
perspektywie b∏yszczàcych nagich cia∏ tubylców
obojga p∏ci w dwóch ró˝nych lokalizacjach. Nie
przewidzieliÊmy jednak, ˝e pomys∏owoÊç na-
szych afrykaƒskich pracowników posunie si´
tak daleko, jak u˝ycie naszej konstrukcji stalo-
wej (6 metrów wysokoÊci) do codziennego pod-
glàdania kàpiàcych si´ nago tubylców. Odkryli-
Êmy to ca∏kiem przypadkowo, kiedy okaza∏o si´,
˝e d∏ugo poszukiwany teodolit znajdowa∏ si´ na
szczycie naszej stalowej konstrukcji do zapusz-
czania studni i s∏u˝y∏ jako lornetka udost´pniana
ch´tnym po uiszczeniu skromnej op∏aty, wyno-
szàcej równowartoÊç piwa. I co ciekawe, ch´t-
nych nie brakowa∏o, jak si´ póêniej okaza∏o, na-
wet tworzy∏y si´ kolejki tubylców najcz´Êciej
p∏ci m´skiej, do podglàdania. By∏ to dla nas
swoisty szok. Nie spodziewaliÊmy si´ takiej po-
mys∏owoÊci inicjatorów tego pomys∏u.

Obawiajàc si´ zdecydowanej reakcji ze stro-
ny starszyzny miejscowego plemienia tubyl-
ców, przerwaliÊmy ten proceder nie chcàc byç
posàdzonym o ∏amanie miejscowych tradycji
i nie dostosowanie si´ do panujàcych tu zwy-
czajów. Skoƒczy∏ si´ w ten sposób nielegalny
dochód cz´Êci naszych pracowników, którzy
poczàtkowo ostro protestowali z powodu
zmniejszonych „racji” piwa na g∏ow´.

Równie˝ w tym samym miejscu musieliÊmy
wykonaç dwie pompownie podziemne o Êredni-
cy 6 metrów i g∏´bokoÊci 11 metrów ka˝da.
Trzeba by∏o dokonaç wykopu a w∏aÊciwie drà-

˝enia w litych ska∏ach (poczàwszy od g∏´boko-
Êci 3 metrów od poziomu terenu). Wykorzystu-
jàc umiej´tnoÊci tubylców, który sporzàdzali ∏a-
dunki wybuchowe z nawozów amonowych, do-
konaliÊmy w jednym miejscu oko∏o 700 wybu-
chów, przygotowujàc wykop pod budow´ ˝el-
betowej konstrukcji pompowni. Nale˝y te˝ do-
daç, ˝e w tym miejscu temperatury latem do-
chodzi∏y do +40 stopni w cieniu, co stwarza∏o
dodatkowe trudnoÊci w uzyskaniu zak∏adanej
wydajnoÊci pracy i tym samym post´pu robót.
A musieliÊmy uciec z „dna rzeki” przed nasta-
niem pory deszczowej. Uda∏o nam si´ ca∏e to
przedsi´wzi´cie, co stanowi∏o dla mojej ˝ony
i mnie – w∏aÊcicieli firmy, powód do satysfak-
cji, ˝e mieszkaƒcy tak odleg∏ego i egzotycznego
kraju jakim dla miejscowych by∏a Polska, pora-
dzili sobie z wszystkimi k∏opotami i w rezulta-
cie zakoƒczyli pomyÊlnie ten egzotyczny pod
ka˝dy wzgl´dem kontrakt. 

Andrzej Naro˝ny

W dyskusji uczestniczyli: Z. Stein, Bogdan
Zastawny, Janusz Bekas, Marian Krzysztofiak,
Jaros∏aw Gàszczak, Wojciech Weiss, Stanis∏aw
Poloszyk, Stefan Krajewski.

Postulowano, ˝eby w 2010 roku zorganizo-
waç kolejny Zjazd Absolwentów PP, ale w Êci-
s∏ym zwiàzku z w∏adzami Uczelni, które po-
winny takie spotkanie potraktowaç jako ele-
ment promocji Uczelni. W∏adze Uczelni po-
winny ten punkt widzenia spopularyzowaç
wÊród w∏adz dziekaƒskich i pracowników
Uczelni.

– Celowe by∏oby – twierdzono – promo-
wanie absolwentów z dokonaniami, a przez
to, ukazywaç Uczelni´, jako fundament roz-
wijania talentów, kszta∏towania osobowoÊci,
jako placówk´ naukowà z odpowiednim za-
pleczem badawczym itp.

Zg∏oszono wobec w∏adz SAPP postulat
stworzenie Ko∏a Absolwentów, wyró˝nionych
Nagrodà Goreckiego.

– SAPP powinno zainicjowaç cykl spotkaƒ
z ciekawymi ludêmi, zwiàzanymi z PP, ˝eby
zainteresowaç szersze grono osób dzia∏alno-
Êcià SAPP – mówi∏ W. Weiss.

Zwracano uwag´ na brak jednolitej kon-
cepcji dzia∏ania Stowarzyszenia. Potrzebna
jest wizja celu, do którego SAPP dà˝y∏by
w nowej sytuacji, ró˝niàcej si´ od tej, sprzed
20 lat, gdy SAPP reaktywowano. Taka kon-
cepcja, przygotowana przez Zarzàd, powinna
byç przedmiotem dyskusji cz∏onków.

W g∏osowaniu jawnym funkcj´ przewod-
niczàcego Ko∏a nr 19 powierzono ponownie
J. Bekasowi. 

(bej)

JAK TEODOLIT POS¸U˚Y¸ DO PODGLÑDANIA?

ZJAZD ABSOLWENTÓW BY¸BY PROMOCJÑ UCZELNI

W dyskusji uczestniczyli (od lewej) S. Krajewski, 
B. Zastawny, J. Gàszczak i M. Krzysztofiak 

O IV Zjeêdzie mówi∏ wiceprzewodniczacy SAPP

Dyplom cz∏onka honorowego dla I. Marcin-
kowskiej Fot. Janusz Bekas

Nasz absolwent w Afryce
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1. Zebranie Zarzàdu Stowarzyszenia Absolwen-
tów Politechniki Poznaƒskiej w dniu 29 maja
prowadzi∏ prof. Zbigniew Stein. W zebra-
niu uczestniczy∏o 8 cz∏onków Zarzàdu. 

2. Stowarzyszenie uczyni∏o kolejny krok
w staraniach o przyznanie statusu Organi-
zacji Po˝ytku Publicznego. Krajowy Sàd
Rejestrowy przyjà∏ i zatwierdzi∏ zmiany
w statucie Stowarzyszenia wprowadzone
przez IV Zwyczajny Zjazd Stowarzyszenia
w dniu 16 listopada 2005.

3. Zarzàd postanowi∏ nawiàzaç kontakt ze
wszystkimi stypendystami Funduszu Go-
reckiego (absolwenta naszej Uczelni
z 1933 roku) i zach´ciç ich do dzia∏alnoÊci
w Stowarzyszeniu. Ponadto oczekujemy li-
sty starostów z ostatnich lat z poszczegól-
nych wydzia∏ów (zobowiàza∏ si´ je przygo-

towaç T. Ga∏ka), aby z podobnym apelem
si´ do nich zwróciç.

4. Nawiàzanie kontaktu SAPP z tegoroczny-
mi absolwentami naszej Uczelni sta∏o si´
priorytetowym punktem obrad w zwiàzku
ze zbli˝ajàcymi si´ terminami absolutoriów
na wszystkich wydzia∏ach PP. Cz∏onkowie
Zarzàdu (S. Olejniczak – WA i WFT oraz
WMRiT, M. Owsianowska – WTCh, A.
Szymaƒski – IiZ, B. Zastawny WBiIÂ)
podj´li si´ uczestnictwa w absolutoriach.
Na poprzednim zebraniu Zarzàdu M. Bieƒ
zobowiàza∏ si´ do udzia∏u w absolutoriach
Wydzia∏u Elektrycznego, a T. Ga∏ka na
Wydziale Budowy Maszyn i Zarzàdzania. 

5. Przewodniczàcy Komisji Rewizyjnej za-
znajomi∏ Zarzàd z dzia∏alnoÊcià finansowà
Stowarzyszenia. Wszystkie obszary dzia∏a-

nia Stowarzyszenia wykazujà niewielkie
zyski, a ca∏a dokumentacja finansowa by∏a
prowadzona wzorowo. Dzia∏alnoÊç Komi-
sji zosta∏a bardzo pozytywnie oceniona. 

6. B. Zastawny zaapelowa∏ o zorganizowanie
jubileuszowego ogólnouczelnianego zjazdu
absolwentów, uzasadniajàc promocyjny
aspekt imprezy tak znacznej rangi dla na-
szej Uczelni. Wykaza∏ te˝ koniecznoÊç za-
anga˝owania w jej organizacj´ uczelnianej
administracji.

7. Termin nast´pnego zebrania Zarzàdu wy-
znaczono na 18 wrzeÊnia.

Stefan Krajewski 

PB
G

 S
A

je
st

 c
z∏

on
ki

em
 w

sp
ie

ra
jà

cy
m

 S
to

w
ar

zy
sz

en
ia

 A
bs

ol
w

en
tó

w
 P

ol
ite

ch
ni

ki
 P

oz
na

ƒs
ki

ej
AAbbssoollwweenntt

Kwartalnik Stowarzyszenia 
Absolwentów  Politechniki Poznaƒskiej

WYDAWCA: Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Poznaƒskiej 
REDAGUJE ZESPÓ¸: Janusz Bekas (redaktor prowadzàcy), 

Marian Bieƒ, Stanis∏aw Olejniczak
NAK¸AD: 1200 egzemplarzy

ADRES REDAKCJI: 60-965 Poznaƒ, pl. M. Sk∏odowskiej-Curie 5, tel. 0-61/665-35-02
e-mail: absolwent@put.poznan.pl          http://absolwent.put.poznan.pl 

KONTO: PKO BP nr 56 1020 4027 0000 1102 0338 9426
Redakcja nie odpowiada za treÊç og∏oszeƒ. 

Nie zamówionych materia∏ów nie zwracamy, zastrzegamy sobie mo˝liwoÊç zmian redakcyjnych w materia∏ach nades∏anych. Egzemplarz bezp∏atny.

ZEBRANIE ZARZÑDU SAPP

SÑD ZAREJESTROWA¸ STATUT SAPP

NAJCENNIEJSZE 
PAMIÑTKI W SALI 

TRADYCJI

Fot. Janusz Bekas
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