
– D∏ugo myÊla∏em nad
wyborem kierunku moich
studiów. Ojciec wspomina∏,
jak sam si´ nad tym zastana-
wia∏. By∏o to w czasach bar-
dzo trudnych. Jednak górale
byli przekonani, ˝e trzeba si´ uczyç. Dwóch Jego starszych braci wy-
emigrowa∏o do Stanów Zjednoczonych, jeden zmar∏ na suchoty, po
jednych s∏uch zaginà∏, Ojca wytypowali, ˝eby si´ uczy∏. W WiÊniowej,
póêniej w MyÊlenicach, Krakowie,
gdzie pomaga∏ brat matki ojca, ksiàdz
Jan Âlusarz, który by∏ wybitnym ksi´-
dzem, rozpatrywanym nawet na sta-
nowisko biskupa Stolicy Krakow-
skiej, ale z ksi´dzem Sapiehà nie mia∏
szans, ˝eby stanowisko objàç. 

Tak losy swego ojca, profesora
Józefa W´glarza, ikony Wydzia∏u
Elektrycznego naszej Politechniki,
wieloletniego dziekana i wyk∏adowcy
maszyn elektrycznych, wspomina∏
syn, prof. dr hab. in˝. Jan W´glarz,
który jako prezes Oddzia∏u Polskiej
Akademii Nauk w Poznaniu spotka∏

si´ z cz∏onkami Towarzy-
stwa Konsultantów Pol-
skich (fot. na str. 2), na za-
proszenie Wojciecha We-
issa, prezesa Oddzia∏u
TKP. Mia∏ mówiç o po-

znaƒskiej informatyce – dzisiaj i jutro, ale prof. J. W´glarz jest nie tyl-
ko Êwietnym informatykiem, ale i frapujàcym prelegentem. Sala z za-
partym tchem s∏ucha∏a fragmentów rodzinnej sagi, która mia∏a du˝y
wp∏yw na wybór kierunku studiów i zainteresowaƒ naukowych. Przy-
bli˝amy jà, na podstawie dokonanego zapisu magnetofonowego.

– Bardzo ojca pociàga∏a histo-
ria, literatura, j´zyki obce, ale
uzna∏, ˝e sà to dziedziny, z któ-

rych trudno wy˝yç. Zdecydowa∏ si´ na studiowanie czegoÊ prak-
tycznego. Maszyna elektryczna wyda∏a Mu si´ taka konkretna, roz-
wojowa, z przysz∏oÊcià. 

– Ja te˝, gdy musia∏em dokonaç wyboru, pomyÊla∏em, ˝e mo˝e au-
tomatyka to niekoniecznie, ale ju˝ istnia∏y komputery i maszyny cyfro-
we, które mia∏y przejàç funkcj´ regulatorów. Zdecydowa∏em si´ na au-
tomatyk´ na Politechnice Poznaƒskiej, myÊlàc o metrologii, z nieja-
snym przeczuciem, ˝e mo˝e kiedyÊ to b´dzie mia∏o coÊ wspólnego
z informatykà. Ale od razu postawi∏em ojcu warunek, ˝e równolegle
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Nigdy nie jesteÊmy tak biedni, aby nie staç nas by∏o na udzielenie pomocy bliêniemu 
(Miko∏aj Gogol)

– W 1980 roku ukoƒczy∏em Wydzia∏ Elektryczny Politechniki Poznaƒ-
skiej, uzyskujàc na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, z wyró˝nieniem,
dyplom mgra in˝yniera – mówi dr in˝. Mieczys∏aw (Mietek) Glinkowski, za-
mieszka∏y od ponad 20 lat w Stanach Zjednoczonych.

W Stanach Zjed-
noczonych ukoƒ-
czy∏ drugi fakultet,
w j´zyku angielskim, Masters of Engineering, na Wydziale Elektrycznym
w s∏ynnej prywatnej szkole in˝ynierskiej Rensselaer Polytechnic Institute
w Troy, w stanie Nowy Jork. Na tej samej uczelni uzyska∏ równie˝ stopieƒ na-
ukowy doktora na podstawie rozprawy pod tytu∏em „Wy∏àczniki pró˝niowe
i ich zachowanie przy ma∏ych odleg∏oÊciach mi´dzy stykami”. 

– By∏em ostatnim doktorantem – mówi – s∏ynnego profesora Allan’a Gre-
enwood’a, który by∏ m. in. cz∏onkiem zespo∏u General Electric w Philadelphii.

W póênych latach
50-tych pierwszy
na Êwiecie wpro-
wadzi∏ na rynek
energetyczny wy-
∏àcznik pró˝niowy
Êrednich napi´ç. 

Przez prawie
9 lat by∏ profeso-
rem na tej samej
uczelni i prowa-
dzi∏ aktywne ba-
dania naukowe

http://absolwent.put.poznan.pl
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O sobie i USA opowiada absolwent PP

Z du˝à satysfakcjà informujemy, ˝e Stowarzyszenie Ab-
solwentów Politechniki Poznaƒskiej uzyska∏o status Organi-
zacji Po˝ytku Publicznego.

Uzyskanie tego statusu umo˝liwia naszemu Stowarzysze-
niu korzystanie z przywileju otrzymywania od wszystkich Po-
datników Rzeczypospolitej odliczenia w wysokoÊci 1 % od
kwot podatku op∏acanego w ramach corocznych rozliczeƒ do-
chodu, wykazywanego na dokumentach PIT. 

Otrzymywanie corocznie takich wp∏at umo˝liwi Stowa-
rzyszeniu realizowanie zadaƒ statutowych, a w szczególnoÊci
fundowanie stypendiów dla studentów Politechniki Poznaƒ-
skiej oraz udzielanie pomocy finansowej absolwentom i ich
rodzinom znajdujàcym si´ w trudnej sytuacji finansowej.

Zwracamy si´, zatem do wszystkich rozliczajàcych si´ 
indywidualnie absolwentów Politechniki Poznaƒskiej, 

przyjació∏ Stowarzyszenia i ich rodzin z proÊbà 
o wp∏acanie 1% od kwoty podatku 

za ubieg∏y rok kalendarzowy
na konto Stowarzyszenia Absolwentów 

Politechniki Poznaƒskiej
nr 56 1020 4027 0000 1102 0338 9426
z dopiskiem: 1% podatku dochodowego 

na rzecz organizacji po˝ytku publicznego

Zarzàd Stowarzyszenia Absolwentów 
Politechniki Poznaƒskiej

SZANOWNI ABSOLWENCI
POLITECHNIKI POZNA¡SKIEJ

WAHAJÑC SI¢ MI¢DZY
MATEMATYKÑ I INFORMATYKÑ, 
WYBRA¸ BADANIA OPERACYJNE

Nasi wychowawcy

Ze swoim samochodem-zabawkà w Pó∏nocnej Karolinie cd. na str. 3
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b´d´ studiowa∏ matematyk´, bo w razie czego, jak sobie nie poradz´
z tymi siermi´˝nymi cz´Êciami maszyn, to uciekn´. Niech´tnie, ale
zgodzi∏ si´. Dlatego równolegle studiowa∏em matematyk´ na Uniwer-
sytecie i nas Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznaƒskiej.
Zw∏aszcza na pierwszych latach, cz´sto ucieka∏em w matematyk´. 

Chcia∏em napisaç ambitnà prac´ magisterskà
– W 1971 roku skoƒczy∏em studia politechniczne i odby∏em pó∏-

roczny sta˝ w Zak∏adach Remontowych Energetyki w Czerwonaku.
WczeÊniej – w 1969 roku – skoƒczy∏em matematyk´, bo zaliczy∏em
dwa lata w jednym roku. 

Wielki wp∏yw na moje ˝ycie za-
wodowe wywar∏ prof. W∏adys∏aw
Orlicz, który by∏ przedstawicielem
lwowskiej szko∏y Banacha. By∏o to
ciekawe, ale mnie interesowa∏o, coÊ
bardziej zbli˝onego do praktyki, do
rzeczywistoÊci, czyli matematyka
dyskretna, skoƒczona. 

Profesor s∏ucha∏ moich wàtpli-
woÊci, oczekiwaƒ, a w pewnym mo-
mencie rzek∏:

– To znaczy, ˝e tam wszystko
jest skoƒczone?

– Tak, skoƒczone!
– O, to nie jest matematyka!
I tak skoƒczy∏y si´ moje „zaku-

sy” w zakresie matematyki. Troch´
˝a∏uje tego, bo gdym wtenczas wi´-
cej czyta∏, to bym dzisiaj by∏ dalej w zagadnieniach, które mi si´ póê-
niej przydawa∏y. Matematyka da∏a mi pewnà radoÊç intelektualnà, na-
tomiast zawodowo, to by∏a pora˝ka. 

Przed skoƒczeniem studiów politechnicznych zastanawia∏em si´,
gdzie mam pisaç prac´ magisterskà. Wydawa∏o mi si´, po ukoƒcze-
niu studiów matematycznych, ˝e pojad∏em ju˝ wszystkie rozumy,
wi´c chcia∏em pisaç ambitnà prac´. W Êrodowisku poznaƒskim nie
widzia∏em takiego promotora. Zaczà∏em wi´c jeêdziç po Polsce. Ale
wsz´dzie mi mówiono: niech Pan przyjedzie, ale z doktoratem, bo
prac´ magisterskà to mo˝e Pan napisaç u kogokolwiek. Dzisiaj to ro-
zumiem, ale wtedy, by∏em bardzo rozczarowany. Trafi∏em w koƒcu
do Wroc∏awia, do genialnego docenta przed trzydziestkà, który – jak
mówiono – lubi pracowaç ze zdolnymi studentami. To by∏ ówczesny
docent Zdzis∏aw Bubnicki, który mnie przyjà∏ i da∏ trzy tematy. Wy-
bra∏em jeden, zwiàzany ze sterowaniem procesami i kompleksami,
na pograniczu teorii sterowania, maksymalizacji dynamicznej i ba-
daƒ operacyjnych. 

– Ta osoba bardzo wp∏yn´∏a na bieg mojej drogi zawodowej. Pro-
fesor, cz∏onek rzeczywisty PAN, ju˝ nie ˝yje. Jeszcze by∏ na wr´cze-
niu mi tytu∏u doktora honoris causa Politechniki Poznaƒskiej, ale wie-
dzieliÊmy, ˝e jest bardzo chory. Jestem Mu wdzi´czny za to, co dla
mnie przez ca∏e ˝ycie robi∏, gdy˝ potraktowa∏ mnie powa˝nie. Naj-
pierw pod Jego kierunkiem wykona∏em prac´ dyplomowà, a po trzech
latach doktorat. W dwa i pó∏ roku póêniej napisa∏em habilitacj´
i w marcu 1977 odby∏o si´ kolokwium.

Po obronie pracy dyplomowej podjà∏em prac´ Instytucie Automa-
tyki, który dzisiaj jest Instytutem Informatyki, ale nikt ze starszej ka-
dry ju˝ w nim nie pracuje, przechodzàc do innych placówek.

Jaki jest zwiàzek optymalizacji z informatykà?

– Badania operacyjne dotyczà optymalizacji wykonywania pew-
nych operacji, do realizacji których wymaga si´ pewnych Êrodków. To,
co ja zaczà∏em robiç z inspiracji profesora Bubnickiego dotyczy∏o w∏a-
Ênie sterowania takimi operacjami, mi´dzy którymi by∏y uwarunkowa-
nia kolejnoÊciowe. Chodzi∏o oto, ˝eby kompleks operacji wykonaç
w minimalnym czasie.

– Jaki jest zwiàzek optymalizacji z informatykà? 
– Jest bardzo istotny, bo na system komputerowy mo˝na spojrzeç,

jak na zbiór zasobów. Procesor, pami´ç operacyjna, pami´ci ze-

wn´trzne, wszelkie urzàdzenia zewn´trzne – to sà zasoby systemu.
Z drugiej strony mamy zadania u˝ytkownika. Ka˝de zadanie to pro-
cedury, czy cz´Êç programu. W systemie komputerowym coÊ musi
zarzàdzaç tymi zasobami. Bo przecie˝ zawsze powstajà konflikty.
Jest kilka zadaƒ czy podprogramów, które równoczeÊnie nie mogà
byç wykonywane, bo ka˝de z nich ˝àda na przyk∏ad procesora czy
pami´ci, która przekracza mo˝liwoÊci. W∏aÊnie w systemie kompu-
terowym system operacyjny jest takim zbiorem procedur, które za-
rzàdzajà przydzia∏em zadaƒ i zasobów w taki sposób, ˝eby zapewniç
maksymalne wykorzystanie systemu. Czyli, ˝eby przepustowoÊç by-

∏a najwy˝sza, albo ˝eby okreÊlone
zadania zosta∏y wykonane do okre-
Êlonej pory. 

I tak po nitce do k∏´bka, poczàw-
szy od tego sterowania kompleksa-
mi operacji zaczà∏em si´ tà proble-
matykà interesowaç. 

– Zosta∏em profesorem w wieku
35 lat. Czeka∏em rok na ten tytu∏,
ale nie narzekam, bo takie by∏y cza-
sy. Jednak, jak ktoÊ by∏ dobry i pu-
blikowa∏ w Êwiatowych czasopi-
smach, to jedyne, co musieliÊmy
zrobiç z grupà kolegów-wspó∏pra-
cowników, to pokazaç, ˝e z tego coÊ
praktycznego wynika. Zacz´liÊmy,
wi´c z zagranicznych sta˝y i konfe-
rencji przywoziç „koÊci”, z których
na poczàtku lat osiemdziesiàtych

montowaliÊmy sobie komputery osobiste. Bo jak w Politechnice na-
uczaç informatyki, bez komputerów? By∏y tylko Odry, K-202 Karpiƒ-
skiego i coÊ tam jeszcze.

Walcz´ o Polsk´ informatycznà

Zacz´∏a si´ nasza przygoda, w której wspiera∏ nas dyrektor Jan
Ko∏odziejczak, kierujàcy wówczas poznaƒskà Teletrà. W pewnym
momencie dyrektor wroc∏awskiego Elwro dosta∏ zadanie urucho-
mienia produkcji polskich mikrokomputerów. Dotar∏ i do Poznania.
PowiedzieliÊmy, ˝e wiemy, jak to zrobiç. PrzedstawiliÊmy projekt
ca∏ego systemu komputerów, które z ograniczonego zasobu modu-
∏ów mo˝na by sk∏adaç najró˝niejsze konfiguracje. To by∏a na tamte
czasy absolutna rewolucja. W∏adze zapali∏y si´. Podpisywano z fa-
brykà umowy na produkcj´ 100 000 sztuk komputerów, rozdziela-
no zadania poszczególnym placówkom naukowo-badawczym i pro-
dukcyjnym. Niestety, zamiast sukcesu, by∏a wielka pora˝ka. Nasz
przemys∏ nie by∏ wtenczas w stanie tego zadania wykonaç. Po kolei
wszyscy si´ wyk∏adali! 

My za projekt Elwro 800 dostaliÊmy w 1985 roku Z∏oty Medal
MTP. Bo projekt by∏ dobry. Nauka pokaza∏a, ˝e potrafi coÊ zrobiç. Ba,
nawet po kilka elementów czy testerów dostarczyliÊmy, ale nie mogli-
Êmy podjàç produkcji seryjnej.

W 1991 roku, gdy posta∏ Komitet Badaƒ Naukowych, po d∏ugim
namyÊle, u szczytu mo˝liwoÊci naukowych, da∏em si´ namówiç na
kandydowanie do Komisji Informatycznej. MogliÊmy wyje˝d˝aç za
granic´, albo na miejscu walczyç o Polsk´ informatycznà. Zdecydowa-
∏em si´ wspó∏tworzyç kultur´ informatycznà w naszym kraju, ca∏y czas
wymuszajàc jakieÊ rozwiàzania. I dzi´ki temu mamy pi´ç centrów
komputerowych du˝ej mocy, 21 miejskich sieci komputerowych, gdzie
te zasoby lokalne sà rozprowadzane pomi´dzy wszystkich u˝ytkowni-
ków, jest sieç krajowa ∏àczàca miejskie sieci. W 1993 roku posta∏o
z moim udzia∏em Poznaƒskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe,
które jest operatorem miejskiej sieci szerokopasmowej o d∏ugoÊci po-
nad 200 kilometrów Êwiat∏owodów, do której pod∏àczone sà wszystkie
uczelnie, oÊrodki naukowe i badawcze, instytuty PAN.

Dlaczego PCS-S powsta∏o poza Politechnikà Poznaƒskà? Czy in-
formatyka jest dziedzinà technologii? I co prof. J. W´glarz sàdzi o In-
ternetowej Dolinie Warty – napiszemy w kolejnym „Absolwencie”.

Janusz Bekas

WAHAJÑC SI¢ MI¢DZY MATEMATYKÑ I INFORMATYKÑ, 
WYBRA¸ BADANIA OPERACYJNE
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i dydaktyczne w tematach zwiàzanych z aparaturà energetycznà
Êrednich i wysokich napiec. 

– W 1997 zachcia∏o mi si´ ˝ycia w przemyÊle – mówi nasz ab-
solwent – wiec przenios∏em si´ do Pó∏nocnej Karoliny, do miasta
Raleigh, gdzie do dzisiejszego dnia pracuje dla firmy ABB Inc jako
dyrektor techniczny. Gdybym w skrócie mia∏ opowiedzieç o swojej
pracy zawodowej to: napisa∏em ponad 50 artyku∏ów technicznych,
nale˝´ do ponad 20 stowarzyszeƒ, jestem przewodniczàcym podko-
misji IEEE w sprawach Urzàdzeƒ i Systemów Energetycznych,
mia∏em szcz´Êcie dostaç wiele wyró˝nieƒ z IEEE oraz z CIGRE.
Nale˝´ do prywatnego klubu
naukowego Current Zero
Club, ale mo˝e nie jest to a˝
tak bardzo fascynujàce.

Chc´ opowiedzieç troch´
o moich bardziej nieformal-
nych doÊwiadczeniach i prze-
˝yciach w Stanach. Mo˝e naj-
lepiej zrobi´ to w dwóch
anegdotach opartych na praw-
dziwych zdarzeniach, które sà
w jakimÊ sensie odzwiercie-
dleniem Ameryki.

Pewien ekspert tzw.
„starej daty”, specjalizujàcy
si´ w wy∏àcznikach wysokiego napi´cia zosta∏ poproszony o po-
moc w analizie jakiegoÊ skomplikowanego problemu w wy∏àczni-
ku 345 kV w podstacji w Bostonie. Tego wy∏àcznika nikt nie
umia∏ „rozgryêç”, a coÊ w nim tam „nie gra∏o”. Ten staroÊwiecki
ekspert idzie w gronie ca∏ego zespo∏u, oglàda wy∏àcznik, patrzy na
oscylogramy, rozmawia z ekipa obs∏ugujàcà. Wszyscy myÊlà, dys-
kutujà u˝ywajàc bardzo naukowych i technicznych wyra˝eƒ. Po-
tem grupa pyta si´ tego eksperta starej daty: „Co Pan o tym sadzi?
Co to mo˝e byç, dlaczego to urzàdzenie nie dzia∏a jak powinno?” 

A on podszed∏ do jednego z pracowników technicznych, wzià∏
kawa∏ drewnianej belki, podszed∏ do tego wy∏àcznika, stuknà∏ tà bel-
kà w pewna cz´Êç mechanizmu nap´dowego tego urzàdzenia, nad-
stawi∏ ucha, i... powiedzia∏: „trzeba wymieniç to ∏o˝ysko”, pokazu-
jàc na jakàÊ cz´Êç tego mechanizmu. Wszyscy zaszokowani, ale...
okaza∏o si´, ˝e facet mia∏ racje! 

Druga anegdota dotyczy Êwiata wielkiego businessu. W korporacji
General Electric odbywa si´ bardzo wa˝ne spotkanie z czo∏owym stra-
tegicznym klientem w Nowym Jorku, podczas którego prezentuje si´
nowe urzàdzenia oraz rozwiàzania technologiczne dla energetyki. Jest
wielu najwy˝szych bosów, technologów, managerów. GE prezentuje
swoje nowe wyroby, super urzàdzenia, technologie przysz∏oÊci. Trwa
to przez kilka godzin. Ludzie z GE starajà si´, aby „sprzedaç” te tech-
nologie wa˝nemu klientowi, zachwyciç ich swoimi prezentacjami,
wykazaç, ˝e ich nowe produkty rozwià˝à klientowi wszystkie trudne
problemy systemowe, operacyjne, technologiczne itd. 

Pod koniec prezentacji czo∏owy przedstawiciel GE pyta manage-
ra firmy klienta: „No i co, podoba si´? B´dziecie kupowaç te nasze
nowe genialne produkty?” a na to klient-manager: „Wiesz, a teraz Ci
powiem, jakie my naprawd´ mamy problemy!”

Wiele mo˝na si´ nauczyç z amerykaƒskiego sposobu prowadze-
nia businessu. To zupe∏nie inny Êwiat, i trzeba zrozumieç inny rynek,
innà psychologie kupujàcego, konkurencj´, sposób podejmowania de-
cyzji. Ja mia∏em i nadal mam to szcz´Êcie pracowaç z najlepszymi
managerami i prezydentami firm, wi´c du˝o si´ chyba nauczy∏em. 

Amerykanie, to nie jest naród prostych ludzi i w tym tak bardzo
zró˝nicowanym spo∏eczeƒstwie mo˝na zawsze si´ znaleêç i spe∏niç
w gronie ró˝nych przecudownych i bardzo interesujàcych ludzi.
Oprócz tego, gram nadal na skrzypcach elektrycznych i du˝o podró-
˝uj´ po Êwiecie s∏u˝bowo i prywatnie. Du˝o czytam ksià˝ek, intere-
suje si´ starymi ikonami, malarstwem – troch´ zbieram, w miar´
mo˝liwoÊci, antycznymi dywanami perskimi, oraz akustykà i lutnic-
twem Stradivariusa. Kocham starà architektur´, która mnie zawsze
przyciàga do „starej” Europy a w wolnych chwilach, których nieste-
ty mam coraz mniej, lubi´ pracowaç w ogródku. 

Jak to mówià po amerykaƒsku: „see you later”.

MAM SZCZ¢ÂCIE PRACOWAå 
Z NAJLEPSZYMI I DU˚O SI¢ NAUCZY¸EM

M. Glinkowski (z prawej) przed jed-
nym z wielu spotkaƒ – tym razem
w Kapsztadzie

ODSZED¸ 
JAN MATCZAK

CZ¸ONEK HONOROWY SAPP

Niespodziewanie w marcu 2007 roku
zmar∏ Jan Matczak, cz∏onek honorowy Sto-
warzyszenia Absolwentów Politechniki Po-
znaƒskiej, do ostatnich dni aktywnie dzia∏ajà-
cy cz∏onek zarzàdu. Uczestniczy∏ regularnie
w posiedzeniach Zarzàdu, którego by∏ cz∏on-
kiem, a w styczniu tego roku przyniós∏ nam
artyku∏ do „Absolwenta” o organizacjach dzia∏ajàcych w PWSBMiE.

Urodzi∏ si´ 15 czerwca 1915 roku w Jasicach, w woj. bydgoskim.
W 1936 roku ukoƒczy∏ studia na wydziale mechanicznym Paƒstwo-
wej Wy˝szej Szko∏y Budowy Maszyn i Elektrotechniki. Po latach
kontynuowa∏ kszta∏cenie na Politechnice Poznaƒskiej, uzyskujàc dy-
plom magisterski w 1963 roku.

Walczy∏ w kampanii wrzeÊniowej jako dowódca Morskiego Dy-
wizjonu Artylerii Przeciwlotniczej na Helu. Po kapitulacji zosta∏ za-
mkni´ty w obozie jenieckim w Niemczech. 

Po wojnie by∏ asystentem w Szkole In˝ynierskiej i wyk∏adowcà
w Wieczorowej Szkole In˝ynierskiej. Pracowa∏ w zak∏adach H. Ce-
gielskiego, Fabryce Obrabiarek w Por´bie k. Zawiercia i Fabryce Ob-
rabiarek Specjalnych „Wiepofama” w Poznaniu. Specjalizowa∏ si´
w konstrukcji tokarek i ocenie jakoÊciowej obrabiarek.

Przewodniczy∏ komitetowi organizacyjnemu zjazdu absolwentów
Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Budowy Maszyn i Elektrotechniki
w 1978 roku. By∏ cz∏onkiem za∏o˝ycielem reaktywowanego w 1985
roku Stowarzyszenia Absolwentów i do Êmierci cz∏onkiem zarzàdu.

Pozostanie na zawsze w naszej pami´ci!

˚YCIE STOWARZYSZENIOWE
W PWSBMiE 

Stowarzyszenia istniejàce w Paƒstwowej Wy˝szej Szkole Budowy
Maszyn i Elektrotechniki w latach 1929 – 1939 mo˝na by podzieliç na
trzy grupy: samopomocowe, ko∏a zainteresowaƒ i towarzyskie. Z drugiej
strony mo˝na by podzieliç je na: legalne, pó∏legalne i nielegalne. Legalne
by∏y stowarzyszenia zalegalizowane przez dyrektora, pó∏legalne nie po-
siada∏y zgody dyrektora na dzia∏alnoÊç w uczelni, ale by∏y tolerowane,
nielegalne – polityczne, nie by∏y tolerowane.

Do legalnych nale˝a∏y: Bratnia Pomoc – powsta∏a w 1921 roku, Ko∏o
Mechaników – powsta∏e w 1928 roku oraz Zwiàzek Polskiej M∏odzie˝y
Demokratycznej. Pó∏legalne, to Ko∏o Elektryków oraz kilka kó∏ zaintere-
sowaƒ. Nielegalne organizacje to M∏odzie˝ Wszechpolska, Legion M∏o-
dych oraz MyÊl Mocarstwowa. Przy tych stowarzyszeniach powsta∏y w la-
tach 1933 i 1934 stowarzyszenia o charakterze towarzyskim. Przy M∏o-
dzie˝y Wszechpolskiej powsta∏ Korpus „Stefan Czarniecki”, przy Legio-
nie M∏odych powsta∏a Korporacja „Ferumia” oraz przy MyÊli Mocarstwo-
wej – Korporacja „Hetmania”. Stowarzyszenia te uzyska∏y legalizacj´
w 1937 roku, gdy dyrektorem zosta∏ prof. dr in˝. Tadeusz Âwie˝awski.

Z uwagi na to, ˝e korporacje, podobnie jak Korpus, powstawa∏y w gro-
nie s∏uchaczy nale˝àcych do tej samej organizacji politycznej, na ich tere-
nie nie dochodzi∏o do rozbie˝noÊci na tym tle, co czyni∏o te organizacje qu-
asi apolitycznymi, gdy˝ takie sprawy na ich terenie nie mia∏y miejsca.

Korporacje wywodzà si´ z tradycji niemieckich. Dowodem na to jest
fakt, ˝e przyj´∏y one szereg okreÊleƒ niemieckich. I tak: nakrycie g∏owy
– to by∏ „dekiel”, przepaska – to by∏a „banda”, zebranie – to by∏ „ko-
mersz”, junior – to by∏ „giermek”, a senior – to „rycerz”.

Zewn´trznà oznakà korporacji czy korpusu by∏y barwy. W korpora-
cji „Ferumia” dekiel mia∏ kolor amarantowy, na denku mia∏ wyhaftowa-
ny cyrkiel w kszta∏cie monogramu. Otok dekla stanowi∏ fragment bandy,
której szerokoÊç wynosi∏a ok. 2 cm i mia∏a ten sam kolor co dekiel. Ban-
d´ nosi∏o si´ przeciàgni´tà przez pierÊ, od lewego ramienia do prawego
biodra. Korporanci, absolwenci Uczelni, stawali si´ filistrami i przyjmo-
wali godnoÊç cz∏onków honorowych. W korporacji obowiàzywa∏a zasa-
da bezwzgl´dnego pos∏uszeƒstwa. Ka˝dy giermek posiada∏ swego ryce-
rza, któremu by∏ absolutnie pos∏uszny i zobowiàzany do wykonania ka˝-
dego polecenia, niekiedy nawet bardzo bzdurnego. (cdn)

Jan Matczak
_________________
Ten tekst autor, cz∏onek Zarzàdu Stowarzyszenia Absolwentów PP, przekaza∏
Redakcji tu˝ przed swojà Êmiercià



Zebranie Zarzàdu Stowarzyszenia Absolwen-
tów PP w dniu 12 marca 2007 roku prowadzi∏
przewodniczàcy prof. Zbigniew Stein.
1. Prof. Z. Stein przekaza∏ z satysfakcjà i zado-

woleniem cz∏onkom Zarzàdu informacje, ˝e
Sàd pozytywnie rozpatrzy∏ wniosek i przyzna∏
Stowarzyszeniu status organizacji po˝ytku pu-
blicznego.

2. Postanowiono wys∏aç pisma do w∏adz Poli-
techniki, dziekanów wszystkich wydzia∏ów,
dyrektorów instytutów oraz cz∏onków Stowa-
rzyszenia z informacjà i proÊbà o przekazanie
1% podatku na rzecz Stowarzyszenia.

3. Przewodniczàcy poinformowa∏ o spotkaniu
cz∏onków Stowarzyszenia zamieszka∏ych w Lu-
buskim, które odbywajà si´ corocznie i uczest-
niczà w nich równie˝ cz∏onkowie zarzàdu.

4. W styczniu z inicjatywy cz∏onka zarzàdu Alek-
sandra Zoka zorganizowane zosta∏o spotkanie
m∏odych cz∏onków Stowarzyszenia, którzy po-
jedynczo wst´powali do Stowarzyszenia i sà je-
dynymi reprezentantami swego roku i wydzia-
∏u. Frekwencja by∏a bardzo ma∏a i nie uda∏o si´
przedyskutowaç zaplanowanych tematów oraz
zintegrowaç tej grupy cz∏onków.

5. Poproszono przewodniczàcego Komisji Rewi-
zyjnej o przeprowadzenie rocznej kontroli go-
spodarki finansowej Stowarzyszenia 

6. Termin nast´pnego zebrania zarzàdu Stowa-
rzyszenia wyznaczono na 28 maja 2007 roku.

Stefan Krajewski

AAbbssoollwweenntt
Kwartalnik Stowarzyszenia 
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ZEBRANIE ZARZÑDU SAPP

STOWARZYSZENIE
JEST OPP

Sta∏o si´ ju˝ tradycjà, ˝e po Nowym Roku
corocznie spotkajà si´ cz∏onkowie Stowarzysze-
nia z Ko∏a Nr 5 w Zielonej Góry i absolwenci
naszej uczelni zamieszkali w tym mieÊcie i re-
gionie. 

AktywnoÊç swà ko∏o zawdzi´cza Stanis∏awo-
wi Skarbiƒskiemu – przewodniczàcemu oraz
Hannie i Zbigniewowi Leszczyƒskim. To w∏a-
Ênie w goÊcinnych pomieszczeniach firmy Eltor
Hania i Zbyszek przyjmujà nas wszystkich kawà,
herbatà i s∏odyczami i stwarzajà serdecznà at-
mosfer´, zach´cajàcà do dyskusji i wspomnieƒ. 

W tegorocznym spotkaniu prócz wspomnia-
nych ju˝ gospodarzy uczestniczyli: Marian
Adamski z Zielonej Góry, Ma∏gorzata Boryna
ze Szprotawy, Kazimierz Grodziƒski z Nowej
Soli oraz Jaros∏aw Konecki, Janusz Piechowiak,
Józef Pu∏kownik, Wiktor Strzy˝ewski i Kazi-
mierz Wojciechowski. 

Gdyby we wszystkich ko∏ach Stowarzysze-
nia by∏a piel´gnowana tradycja corocznych spo-
tkaƒ moglibyÊmy stwierdziç, ˝e statutowy cel
„Skupianie absolwentów dla utrzymania i sta∏e-
go pog∏´biania wi´zi kole˝eƒskiej...” jest realizo-
wany. Ze strony zarzàdu Stowarzyszenia w spo-

tkaniu uczestniczyli przewodniczàcy prof. Zbi-
gniew Stein oraz Miros∏awa i Stanis∏aw Olejni-
czak. DzieliliÊmy si´ wiadomoÊciami o Stowa-
rzyszeniu i w∏asnymi wspomnieniami ze stu-
diów i pracy zawodowej. OpowiadaliÊmy cieka-
wostki z miejsc, w których mieszkamy i ˝yjemy.
Ma∏gosia Boryna, która d∏ugie lata przepracowa-
∏a w odlewni ˝eliwa w Przemkowe pod Szprota-
wà zaprasza∏a nas do obejrzenia obiektów i bu-
downictwa pozosta∏ego po stacjonujàcych
w Polsce przez 50 lat wojskach radzieckich. 

Kilka godzin razem sp´dzonych min´∏o
szybko i pozosta∏o nam czekaç na nast´pne
przysz∏oroczne spotkanie.

Miros∏awa Olejniczak

SPOTKANIE ABSOLWENTÓW – LUBUSZAN
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