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Przemilczane prawdy stajà si´ trucicielskie
(F. Nietzsche)

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, to obecna nazwa
jeszcze niedawno Akademii Bydgoskiej, a wczeÊniej by∏a Wy˝szej Szkole
Pedagogicznej. Teraz UKW jest najm∏odszym z 18 polskich uniwersytetów. 

Rektorem tej uczelni jest prof. dr hab. in˝. Józef Kubik, absolwent Poli-
techniki Poznaƒskiej, który do Bydgoszczy doje˝d˝a z podpoznaƒskiego
Swarz´dza.

W 1972 roku uzyska∏ tytu∏ doktora nauk technicznych, a w 10 lat póêniej
doktora habilitowanego w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki
PAN. Po kolejnych 10 latach zosta∏ profesorem nauk technicznych. Jest
uznanym autorytetem w dziedzinie mechaniki i fizyki nasyconych materia-
∏ów porowatych i biomateria∏ów. Jest autorem lub wspó∏autorem ponad 160
opublikowanych prac naukowych w wi´kszoÊci w renomowanych czasopi-
smach zagranicznych. Na szczególnà uwag´ zas∏uguje monografia „Podsta-
wy dynamiki nasyconych oÊrodków porowatych”, która jest pierwszym tego
typu opracowaniem w literaturze polskiej z tej dziedziny oraz wydana i upo-
wszechniona w j´zyku angielskim monografia „Modelling Coupled Pheno-
mena in Saturated Porous Media”, której jest wspó∏autorem.

Z Akademià Bydgoskà zwiàza∏
si´ w 1974 roku. Wypromowa∏
5 doktorów i ponad 60 magistrów,
opiekowa∏ si´ dwoma zakoƒczony-
mi pracami habilitacyjnymi. Jest
organizatorem Katedry Mechaniki
Ârodowiska, a nast´pnie Instytutu
Mechaniki Ârodowiska i Informaty-
ki Stosowanej bydgoskiej uczelni.

Z inicjatywy i dzi´ki jego stara-
niom oraz wspó∏pracy z jednostka-
mi naukowymi Instytutu Podstawo-
wych Problemów Techniki PAN
w Warszawie uruchomione zosta∏y
w Bydgoszczy Ârodowiskowe Stu-
dia Doktoranckie dla kszta∏cenia

deficytowych w regionie kujawsko-po-
morskim m∏odych kadr naukowych z za-
kresu informatyki oraz mechaniki i in˝y-
nierii materia∏ów. Jest organizatorem
i opiekunem kierunku studiów – informa-

tyka in˝ynierska. W roku 2005 opuÊcili
Akademi´ Bydgoskà pierwsi in˝ynierowie
informatycy – absolwenci Wydzia∏u Mate-
matyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych.

Z Bydgoszczà zwiàza∏ si´ natomiast na
trwa∏e prof. dr hab. in˝. Arnold Wilczyƒ-
ski, który w 1963 roku skoƒczy∏ kierunek
mechanika na Politechnice Poznaƒskiej.
W naszej uczelni podjà∏ prac´ naukowà

w Instytucie Mechaniki Technicznej i w 1970 roku uzyska∏ ty-
tu∏ doktora nauk technicznych. Potem przez pi´ç lat by∏ adiunk-
tem w naszej uczelni, po czym zwiàza∏ si´ z Katedrà Wycho-
wania Technicznego WSP w Bydgoszczy. Zaczà∏ zajmowaç si´
mechanikà… materia∏ów drzewnych, poszerzajàc zaintereso-
wania o drzewnictwo, mechanicznà technologi´ drewna i kon-
strukcje drewniane. W 1989 roku obroni∏ habilitacj´ na Wy-
dziale Technologii Drewna Szko∏y G∏ównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie. W dziesi´ç lat póêniej zosta∏ profe-
sorem nauk leÊnych.

Nieprzypadkowo ludzie o wykszta∏ceniu technicznym zwià-
zani sà z Uniwersytetem K. Wielkiego w Bydgoszczy, ponie-
wa˝ czàstkà technicznà tej uczelni jest… Instytut Techniki,
znajdujàcy si´ w strukturze Wydzia∏u – Matematyki, Fizyki
i Techniki.

http://absolwent.put.poznan.pl

PROMUJÑ TECHNIK¢ W… UNIWERSYTECIE

IS
S

N
 1

73
1-

68
71

cd. na str. 2

Losy absolwentów

Rektor prof. J. Kubik jest ab-
solwentem PP

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego prze˝ywa dyna-
miczny rozwój Fot. J. Bekas

W ostatnich dniach czerwca odby∏y si´ w naszej uczelni dla wszyst-
kich wydzia∏ów uroczystoÊci absolutoryjne zorganizowane przez studen-
tów koƒczàcych studia. Ponad 2250 studentów z 9 wydzia∏ów, którzy zda-
li wszystkie egzaminy przewidziane programem studiów otrzyma∏o z ràk
w∏adz uczelni karty absolutoryjne. Najwi´cej absolwentów w tym roku
by∏o na Wydziale Budowy Maszyn i Zarzàdzania – 470 oraz Wydziale In-
formatyki I Zarzàdzania – 450, najmniej na Wydziale Fizyki Technicznej
– zaledwie 42. 

Sà to chwile wzruszeƒ, radoÊci i refleksji. Wzruszeƒ dla rodziców i bli-
skich, radoÊci dla w∏adz uczelni i nauczycieli akademickich, refleksji dla
absolwentów. Tym chwilom towarzyszy∏y gratulacje, ˝yczenia i s∏owa po-
˝egnaƒ wypowiadane przez rektora, dziekana, przedstawicieli Stowarzy-
szenia Absolwentów i m∏odszych kolegów jeszcze studentów.

Szczególnie ciep∏e i wzruszajàce by∏y przemówienia dziekanów. To
oni ˝egnali tych, których uczyli i wychowywali przez ostatnie pi´ç a nie-
raz i wi´cej lat. W swym ostatnim s∏owie starali si´ przekazaç absolwen-
tom na dalszà drog´ to co najcenniejsze i najwa˝niejsze, o czym powinni
zawsze pami´taç.

– Absolutorium to uroczystoÊç akademicka o wieloletniej tradycji
w wielu oÊrodkach akademickich – przypomnia∏ dr hab. Andrzej Olsza-
nowski dziekan Wydzia∏u Technologii Chemicznej. – Nie oznacza ona
jednak uzyskania dyplomu ukoƒczenia szko∏y wy˝szej, bowiem ostatni
w czasie studiów jest egzamin dyplomowy. Wydzia∏ Technologii Che-
micznej w przysz∏ym mroku kalendarzowym b´dzie obchodziç 40- rocz-

nic´ powstania. Jest w grupie jednostek o znacznym dorobku naukowym,
który wed∏ug ostatniej oceny wszystkich placówek naukowych w kraju,
zosta∏ oceniony w I grupie, a wi´c wydzia∏ów i jednostek badawczych naj-

lepszych a Politechnika Poznaƒska jest zaliczana do czo∏owych uczelni
technicznych w naszym kraju. Dlatego te˝ powinniÊcie byç dumni, ˝e
koƒczycie takà uczelni´ i taki wydzia∏.

– Znany filozof prof. W∏adys∏aw Tatarkiewicz – przypomnia∏ dziekan
–napisa∏: „Cz∏owiek zdaje si´ mieç, poza fizycznymi, pi´ç potrzeb najbardziej
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– Wydzia∏ ma szeroki profil dzia∏alnoÊci technicznej – mówi prof. A. Wilczyƒski. – A cz´Êcià
Instytutu jest Katedra Konstrukcji Drewnianych, którà stworzy∏em i obecnie kieruj´. Istnieje sto-
sunkowo krótko, bo od dwóch lat, tak d∏ugo jak istnieje Uniwersytet, podczas powstawania które-
go wyodr´bniliÊmy KKD. Jednak zak∏ad zajmujàcy si´ zagadnieniami drzewnymi istnia∏ w naszej
Uczelni od dawna. By∏ to Zak∏ad Mechaniki Konstrukcji, a póêniej Zak∏ad Mechaniki Konstrukcji
i Metod Komputerowych. 

Bydgoszcz ma wieloletnie tradycje drzewne i nauk drzewnych – dodaje rektor J. Kubik. – Ju˝
w latach pi´çdziesiàtych minionego wieku istnia∏ oddzia∏ bydgoski Instytutu Technologii Drewna,
zlokalizowany na terenie Fabryki Sklejek. Do lat osiemdziesiàtych istnia∏o Centralne Laboratorium
Sklejek. W latach siedemdziesiàtych docent Lech Graj, kierownik bydgoskiego oddzia∏u Instytutu
Technologii Drewna podjà∏ decyzj´ o przejÊciu do Uczelni i by∏ inicjatorem badaƒ z zakresu drzew-
nictwa. Pozyska∏ do wspó∏pracy nie˝yjàcego ju˝ profesora Kazimierza Nowaka, by∏ego dziekana
Wydzia∏u Technologii Drewna Wy˝szej Szko∏y Rolniczej w Poznaniu, który w 1983 roku przeniós∏
si´ do nas i prowadzi∏ badania dotyczàce konstrukcji i technologii wyrobów z drewna.

– Profesor Nowak – wtràca prof. A. Wilczyƒski – zach´ci∏ mnie, jako specjalist´ z zakresu mecha-
niki, do zaj´cia si´ drzewnictwem. Skorzysta∏em z tej propozycji, podejmujàc badania nad wytrzyma-
∏oÊcià po∏àczeƒ klejowych stosowanych w konstrukcjach drewnianych. Po uzyskaniu habilitacji z za-
kresu drzewnictwa, zaczà∏em skupiaç wokó∏ siebie m∏odszych pracowników naukowo-dydaktycznych,
tworzàc kilkuosobowy zespó∏ badawczy. Du˝à rol´ w rozwijaniu badaƒ drzewnych w UKW pe∏ni pro-

fesor Stanis∏aw Dzi´-
gielewski z Katedry
Meblarstwa Akademii
Rolniczej w Poznaniu,
pracujàcy dodatkowo
u nas ju˝ od ponad
dwudziestu lat. 

Zespó∏ Katedry
Konstrukcji Drew-
nianych tworzy 11.
pracowników. Jest
najwi´kszà jednostkà
Instytutu Techniki,
nadajàcà mu oblicze
naukowe. 

– Dlaczego w Uni-
wersytecie raczej hu-
manistycznym, jest
w ogóle technika?

– Bo od wielu lat – wyjaÊnia prof. A. Wilczyƒski – prowadzimy kierunek studiów, który na-
zywa si´ „edukacja techniczno-informatyczna”. Za∏o˝eniem tego kierunku jest kszta∏cenie na-
uczycieli techniki i informatyki. Niedawno obchodziliÊmy 35-lecie kszta∏cenia na tym kierun-
ku. Przez ten czas rozwija∏ si´ Instytut Techniki, wzbogaca∏a si´ baza techniczna, a wi´c tech-
nika w naszym Uniwersytecie ma wyraêne miejsce. JesteÊmy pewnym uzupe∏nieniem wydzia-
∏ów technologii drewna z Poznania i Warszawy, kszta∏càcych klasycznych in˝ynierów drzew-
nictwa. My kszta∏cimy nauczycieli o solidnym przygotowaniu drzewnym, do szkó∏ drzewnych,
z ogólnym przygotowaniem technicznym i specjalistycznym drzewnym. 

Od 1 wrzeÊnia 2005 roku uczelnia funkcjonuje jako Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
Uczelnia prze˝ywa w ostatnich latach dynamiczny rozwój. Zatrudnia oko∏o 700 nauczycieli aka-
demickich, w tym oko∏o 140 samodzielnych pracowników nauki, a ponad 50 osób legitymuje
si´ z tytu∏em naukowym profesora. Zwi´kszy∏a si´ te˝ zdecydowanie liczba studiujàcych. Uczel-
nia ma oko∏o 18 000 studentów. Oferta studiów obejmuje 16 kierunków i oko∏o 40 specjalnoÊci.
Siedziby wydzia∏ów i poszczególnych jednostek mieszczà si´ w ponad 30 budynkach i obiek-
tach dydaktycznych. Wi´kszoÊç z nich znajduje si´ w centralnych miejscach miasta i stanowi
wydzielone terytorialnie kampusy.

Janusz Bekas
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podstawowych: chce czymÊ byç; coÊ mieç; coÊ robiç; coÊ wiedzieç, coÊ od-
czuwaç. Potrzeby te sà w∏aÊciwe ka˝demu, ale w ró˝nym stopniu, ka˝da mo-
˝e staç si´ potrzebà naczelnà, w zale˝noÊci od typu cz∏owieka”.

PróbowaliÊmy niektóre z tych potrzeb przybli˝yç i uczyniç wa˝nymi dla
˝ycia. Okres studiów jest
uwa˝any za najpi´kniej-
szy okres w ˝yciu. To
okres nawiàzywania przyjaêni, szaleƒstw m∏odoÊci, beztroski, wolnoÊci od
podejmowania trudnych decyzji, to cz´sto czas i miejsce znalezienia wspó∏-
towarzysza ˝ycia. Dla niektórych, to jednak równie˝ okres wyrzeczeƒ i pra-
cy zarobkowej, aby móc te studia skoƒczyç.

Zakoƒczenie studiów to zakoƒczenie pewnego etapu w ˝yciu, mo˝na po-
wiedzieç, ˝e zakoƒczenie pracy, która trwa∏a 5 lub nawet wi´cej lat. Zdoby-
cie wy˝szego wykszta∏cenia to osobisty sukces. Ale szybki rozwój cywili-
zacji b´dzie zmusza∏ do nieustannego uczenia si´, podnoszenia kwalifika-
cji. Uwa˝a si´, ˝e osoby, koƒczàce obecnie studia, b´dà czasem zmuszono
nawet do 2-3-krotnej zmiany swoich kwalifikacji. Dlatego wa˝ny jest kon-

takt z uczelniami, aby stale podwy˝szaç swoje kwalifikacje, uzupe∏niajàc
wykszta∏cenia na studiach doktoranckich, podyplomowych lub studiujàc
drugi kierunek studiów. 

– Rozpoczynacie – doda∏ dziekan – nowy etap w ˝yciu, znacznie trud-
niejszy -prac´ zawodowà. ˚ycz´ Wam, abyÊcie znaleêli prac´, która b´dzie

ciekawa, pozwalajàca na
dalszy rozwój intelektu-
alny. Aby Was docenia-

no i wyró˝niano i nie zapominano o godziwej zap∏acie. Bàdêcie odwa˝ni
i rozwa˝ni w podejmowanych decyzjach. Nie bàdêcie zbyt niecierpliwi.

Cz´Êç podejmie decyzj´ o wyjeêdzie zagranic´. JeÊli b´dzie to wyjazd
zwiàzany ze zdobywaniem doÊwiadczenia zawodowego, doskonaleniem j´-
zyka obcego jest to zrozumia∏e i w pe∏ni akceptowane. Ale, jak g∏osi ∏aciƒ-
skie przys∏owie „˚adne miejsce nie powinno byç Ci milsze nad ojczyzn´”.
(…) Liczymy na to, ˝e b´dziecie pami´tali o Wydziale i Uczelni, którà koƒ-
czycie, dobrze o nim mówili, wspierali nas, utrzymywali z nami kontakty.
Pami´tajcie o maksymie Seneki, „Z ˝yciem jest jak ze sztukà teatralnà: wa˝-
ne nie jest jak d∏ugo trwa, ale jak jest zagrane”.
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KORPORACJE 
W PWSBMIE

Istniejàce w Paƒstwowej Wy˝szej Szkole Budo-
wy Maszyn i ElektrycznoÊci w latach 1929 – 1939
korporacje studneckie mo˝na by podzieliç na trzy
grupy: samopomocowe, ko∏a zainteresowaƒ i towa-
rzyskie. 

˚ycie organi-
zacyjne korporacji
sprowadza∏o si´ do komerszów, organizowanych
z regu∏y w lokalu gastronomicznym, na których oma-
wiano wydarzenia bie˝àce tak na uczelni, jak i spo-
∏eczne. Przy tym Êpiewano, jak równie˝ wypijano
spore iloÊci piwa. Okresowo organizowano imprezy
o charakterze towarzysko – rozrywkowym, które
w Korpusie nazywano „korpusówkami”.

Korporacja „Hetmania” nosi∏a bia∏e dekle z odpo-
wiednim cyrklem.

Korpus „Stefan Czarniecki” powsta∏ w 1933 roku
z inicjatywy kolegów wywodzàcych si´ z M∏odzie˝y
Wszechpolskiej. Barwy korpusu to granatowy dekiel
z wyhaftowanym na denku herbem Stefana Czarniec-
kiego „¸odzia”. By∏a to czerwona tarcza z ukoÊnym
pasem i poÊrodku z∏oty pierÊcieƒ. Otok dekla, jak
i banda, by∏a to trójbarwna taÊma o szerokoÊci
3x5mm w kolorach nazywanych: granat-z∏oto-purpu-
ra. Aby zostaç cz∏onkiem korpusu nale˝a∏o przejÊç
okres kandydacki, w czasie którego kandydat musia∏
zapoznaç si´ ze statutem oraz poznaç cel jego istnie-
nia. Do tego by∏ przygotowywany przez prefekta,
który w dalszym ciàgu opiekowa∏ si´ równie˝ junio-
rami. Jumior posiada∏ jedynie bierne prawo wybor-
cze. Na wniosek prefekta junior zostawa∏ seniorem
i nabywa∏ pe∏ni´ praw cz∏onkowskich. Po ukoƒczeniu
studiów przechodzi∏ do grupy filistrów, stajàc si´ jed-
noczeÊnie cz∏onkiem honorowym. 

W odró˝nieniu od seniora filister nosi∏ band´
o szerokoÊci 3 cm. Ka˝dy z trzech kolorów mia∏
szerokoÊç 1 cm. Do stroju galowego obowiàzywa∏a
banda wàska o szerokoÊci ok. 0,5 cm. Obowiàzywa-
∏a do fraka lub smokinga. Korpus posiada∏ swoje za-
wo∏anie: „Scjentiam et laboram ad Poloniae poten-
tiam”, co w t∏umaczeniu znaczy: „Wiedzà i pracà do
pot´gi Polski”.

Po zakoƒczeniu drugiej wojny Êwiatowej ˝adna
z tych organizacji nie zosta∏a reaktywowana, z uwa-
gi na to, ˝e ówczesny
ustrój nie przewidywa∏
istnienia tego typu orga-
nizacji.

Jan Matczak
_______________
Ten tekst autor, cz∏onek
Zarzàdu Stowarzysze-
nia Absolwentów PP,
przekaza∏ Redakcji tu˝
przed swojà Êmiercià,
w marcu tego roku.

Wspomnienia

Rektor prof. J. Kubik (z prawej) i prof. A. Wilczyƒski (z lewej) w rozmowie
z autorem artyku∏u
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Niewielu czytelników „Absolwenta” zapewne pami´ta, ˝e w latach
czterdziestych i na poczàtku lat pi´çdziesiàtych w budynkach Politech-
niki przy pl. M. Sk∏odowskiej-Curie nr 1 i 5 mieÊci∏o si´ Paƒstwowe
Gimnazjum Mechaniczno – Elektryczne oraz Paƒstwowe Liceum Me-
chaniczno-Elektryczne. 

Nauka w gimnazjum
trwa∏a 3 lata i uzyskiwa-
∏o si´ tzw. ma∏à matur´. Potem, po zdaniu egzaminu wst´pnego, konty-
nuowaliÊmy przez 2 lata nauk´ w Liceum. W trakcie naszej nauki w Li-
ceum, nastàpi∏a reorganizacja szkolnictwa Êredniego. Ârednie szko∏y za-
wodowe przekszta∏cono w 4-letnie technika.

Gdy ukoƒczyliÊmy I klas´ liceum w 1951 roku przyj´to nas do klasy
maturalnej czteroletniego Technikum Mechaniczno-Elektrycznego Mi-
nisterstwa Przemys∏u Maszynowego. UkoƒczyliÊmy jà w 1952 roku ze
Êwiadectwem dojrza∏oÊci i tytu∏em technika budowlanego – kierunek
technika sanitarna. Klas´ maturalnà, ukoƒczy∏o 36 uczniów. Zarówno
Gimnazjum jak i Liceum by∏y szko∏ami wy∏àcznie m´skimi. Dopiero
w 1952 r. do ju˝ wtedy Technikum Mechaniczno-Elektrycznego zacz´to
przyjmowaç dziewcz´ta i szko∏a stawa∏a si´ stopniowo koedukacyjna.

Naszym wychowawcà w Liceum by∏ matematyk, ówczesny jeszcze
student Uniwersytetu Poznaƒskiego – Henryk WiÊniewski, póêniejszy
profesor i dyrektor Instytutu Matematyki Politechniki Poznaƒskiej.
Ogromnà jego zas∏ugà by∏o, ˝e wtedy, na poczàtku lat 50-tych, nauczy∏
nas matematyki i to tej wy˝szej, ∏àcznie z rachunkiem ca∏kowym i ró˝-
niczkowym. I nawet polubiliÊmy matematyk´. A na studiach, przynaj-
mniej I semestr by∏ dla nas powtórkà wiedzy z matematyki nabytej
w szkole Êredniej. 

Nowatorski by∏ sposób nauczania matematyki przez profesora Wi-
Êniewskiego. Oprócz dodatkowych (dobrowolnych) lekcji – prowadzo-
nych przez naszego wychowawc´, lepsi uczniowie z matematyki mie-
li obowiàzek pomagania s∏abszym kolegom. Pomagania w nauce, a nie
dawania odpisywaç zadaƒ domowych czy dawaç odpisywaç na kla-
sówkach. Da∏o to wr´cz rewelacyjne wyniki. Na naszych Êwiadec-
twach maturalnych na 36 uczniów by∏o osiem ocen bardzo dobrych
i kilkanaÊcie dobrych.

Wi´zi z naszym matematykiem – wychowawcà (niewiele zresztà
starszym od swoich uczniów) trwajà do dnia dzisiejszego, mimo up∏y-
wu ponad 55 lat od ukoƒczenia szko∏y Êredniej. Zawsze uczestniczy on
w naszych zjazdach.

Zjazd z okazji 55-lecia matury odby∏ si´ 15 czerwca tego roku. Z nie-
gdysiejszych 36 maturzystów z 1952 r. ˝yjà jeszcze 22 osoby, z których
19 wzi´∏o udzia∏ w ostatnim zjeêdzie. 

Ponad 50 % z nas ukoƒczy∏o studia wy˝sze kierunek in˝ynieria sa-
nitarna. 14 osób na Politechnice Poznaƒskiej, a 6 osób na Politechni-
ce Warszawskiej. Dwie osoby z naszej klasy maja tytu∏y profesora
zwyczajnego – prof. dr hab. in˝. Czes∏aw Grabarczyk i prof. dr hab.
in˝. Zbigniew Szperliƒski. Wszyscy absolwenci klasy technika sani-

tarna byli i sà cenionymi, niekiedy wybitnymi specjalistami z ró˝nych
specjalizacji z zakresu in˝ynierii sanitarnej, uznanymi przez Êrodowi-
sko naukowo-techniczne w kraju i zagranicà. Naszym starostà by∏ ko-
lega Czes∏aw Grabarczyk, póêniejszy profesor, nauczyciel akademic-

ki w Politechnice War-
szawskiej, Politechnice
Poznaƒskiej, a obecnie

w Szkole G∏ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wybitny
specjalista in˝ynierii sanitarnej, szczególnie z zakresu mechaniki cie-
czy i gazów. 

Technikami o specjalnoÊci sanitarnej, staliÊmy si´ niejako z „urz´-
du”. By∏o wówczas w naszym liceum osiem klas pierwszych i dyrek-
tor mgr Boles∏aw Dziubalski wyznaczy∏, która klasa, jakà b´dzie mia-
∏a specjalnoÊç, a komu to si´ nie podoba – stwierdzi∏ – to mo˝e odejÊç
ze szko∏y. Naszej klasie dyrektor „przydzieli∏” specjalnoÊç technika sa-
nitarna. My mechanicy buntowaliÊmy si´, ˝e mamy zostaç „sanitariu-
szami”, jak wtedy mówiono. Ale zostaliÊmy, i chyba wszyscy – tak
wynika z naszej ˝yciowej drogi zawodowej – polubiliÊmy narzuconà
nam specjalnoÊç.

Dyrektorem Gimnazjum by∏ in˝ynier Adam Wieczorowski, wielki
patriota, oficer AK, ojciec prof. Kazimierza Wieczorowskiego, równie˝
absolwenta gimnazjum i liceum, a potem absolwenta Politechniki Po-
znaƒskiej i jej wieloletniego nauczyciela akademickiego. Prefektem by∏
ksiàdz kanonik Franciszek Marteƒka, ogromnie szanowany przez
uczniów, je˝d˝àcy wówczas motocyklem z przyczepà, co nam szczegól-
nie imponowa∏o.

Nasze popularne PGM (gimnazjum) mieÊci∏o si´ w budynku, w któ-
rym jest Rektorat Politechniki Poznaƒskiej i mia∏o odzielne wejÊcie od
ul. Bergera. Liceum zaÊ zajmowa∏o budynek przy Placu Marii Sk∏odow-
skiej-Curie 1 w którym swoje pracownie i sale wyk∏adowe ma obecnie
Wydzia∏ Technologii Chemicznej PP.

Tradycyjnie, cz´Êç oficjalna naszych „spotkaƒ maturalnych” odby-
wa si´ w budynku naszej dawnej szko∏y, dziÊ Politechniki Poznaƒskiej,
z której poprzedniczkà – Szko∏à In˝ynierskà wielu z nas jest zwiàzanych
jako jej studenci i absolwenci.

Honorowym goÊciem naszego ostatniego spotkania by∏ prof. Kazi-
mierz Wieczorowski, który wspomina∏ m. in. swego ojca, dyrektora
PGM-u i histori´ naszej szko∏y Êredniej, której korzenie si´gajà 1922 r.
By∏a to zawsze szko∏a nastawiona bardzo patriotycznie, skierowana na
prac´ organicznà. Sukcesj´ po naszej szkole (zarówno Gimnazjum jak
i Liceum oraz Technikum Mechaniczno-Elektrycznym) przej´∏o póê-
niejsze Technikum Energetyczne a obecnie Zespó∏ Szkó∏ Elektrycznych
nr 1 im. H. Zegalskiego, przy ul. Dàbrowskiego w Poznaniu.

Jan F. Lemaƒski 
———————————
Autor jest absolwentem Wydzia∏u Budownictwa Làdowego PP z 1957
roku

ZWIÑZALI SI¢ Z PP JU˚… W GIMNAZJUM 

Jednym z najstarszych budynków u˝ytkowanych przez Politech-
nik´ Poznaƒskà jest budynek Wydzia∏u Informatyki i Zarzàdzania
przy ul. Strzeleckiej 11. Otrzyma∏a go Politechnika (wówczas jesz-
cze Szko∏a In˝ynierska) po odbudowie ze zniszczeƒ wojennych
w 1952 roku. 

Przenios∏y si´ tam dwie szko∏y, które cz´Êciowo korzysta∏y z bu-
dynku przy pl. M. Sk∏odowskiej-Curie 5. By∏y to Wieczorowa Szko-
∏a In˝ynierska i Szko∏a In˝ynierska przy Naczelnej Organizacji Tech-
nicznej. Obie wkrótce zosta∏y w∏àczone w struktury Szko∏y In˝ynier-
skiej, a do budynku przeniesiony zosta∏ Wydzia∏ Budowy Maszyn.

Obecny budynek wybudowany zosta∏ na pozosta∏oÊciach funda-
mentów i Êcian gimnazjum matematyczno-przyrodniczego im. Got-
thilfa Bergera, jednego z najpi´kniejszych budynków szkolnych
w Poznaniu, dorównujàcy znakomitym wzorom europejskim. 

Gotthilf Berger (1794-1874) urodzi∏ si´ w Poznaniu w niemieckiej
ewangelickiej rodzinie kupieckiej, która zajmowa∏a si´ handlem drew-
nem i winem. Na wycince lasów i handlu drewnem w Wielkim Ksi´-
stwie Poznaƒskim i Królestwie osiàgnà∏ znacznà fortun´. W 1855 ro-
ku sprzeda∏ firm´ i ca∏kowicie poÊwi´ci∏ si´ pracy spo∏eczno-politycz-
nej. Od 1850 roku by∏ radnym miejskim, a od 1866 tak˝e cz∏onkiem
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magistratu. Jako radny miejski szczególnie interesowa∏ si´ sprawami oÊwia-
ty i gorliwie popiera∏ projekt za∏o˝enia w Poznaniu szko∏y realnej, której
otwarcie nastàpi∏o w 1853 roku.

W 1861 roku G. Berger ofiarowa∏ miastu 65 talarów na budow´ nowe-
go gmachu dla szko∏y realnej. W dokumencie darowizny podkreÊli∏, ˝e
szko∏a przyjmowaç b´dzie uczniów bez wzgl´du na narodowoÊç i religi´.
Budow´ szko∏y (dziÊ przy ul. Strzeleckiej 11) zakoƒczono w 1865 roku.
Pi´kno architektury tego budynku dziÊ mo˝emy podziwiaç ju˝ tylko na
zdj´ciach. W 1890 roku szkole nadano imi´ fundatora, G. Bergera, która
przetrwa∏a do roku 1945. Dzia∏ania wojenne zrówna∏y ten pi´kny gmach
niemal˝e z ziemià. Odbudowywano go na prze∏omie lat 40. i 50. XX wie-
ku dla potrzeb poligraficznych Uniwersytetu Poznaƒskiego. W tym celu
powsta∏a w Êrodkowej cz´Êci budynku, na wysokim parterze du˝a aula,
wsparta na bardzo solidnych fundamentach. 

Budynek szko∏y realnej nie by∏ jedynym, który G. Berger pozostawi∏ Po-
znaniowi. W swoim testamencie zapisa∏ miastu kwot´ 150 tysi´cy marek na
utworzenie i prowadzenie przytu∏ku dla starców. Budowa tego domu (przy
pl. M. Sk∏odowskiej-Curie) zakoƒczona zosta∏a w 1909 roku i pe∏ni∏ swà ro-
l´ do 1939 roku. Nazwisko tego spo∏ecznika utrwala w naszej pami´ci ulica
jego imienia przy Rynku Wildeckim, mi´dzy budynkami Politechniki.

W∏adze Politechniki Poznaƒskiej zamierzajà przywróciç pierwotnà syl-
wetk´ budynku przy ul. Strzeleckiej z charakterystycznymi elementami ce-
chujàcymi XIX wieczny budynek szko∏y realnej. Opracowana zosta∏a kon-
cepcja architektoniczna jego rewitalizacji, która do czasu realizacji na
pewno zostanie jeszcze wzbogacona.

Stanis∏aw Olejniczak
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KRÓTKO Z PP
• Prawie 3500 miejsc na 9 wydzia∏ach przygotowano dla studentów

I roku w roku akademickim 2007/2008 na studiach stacjonarnych.
Najwi´cej na Wydziale Informatyki i Zarzàdzania oraz Wydziale
Budowy Maszyn i Zarzàdzania. Najwi´kszym zainteresowaniem
cieszy∏y si´ studia na Wydzia∏ach: Architektury, Budownictwa
i In˝ynierii Ârodowiska, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Ma-
szyn Roboczych i Transportu, na których nie by∏o ju˝ we wrzeÊniu
dodatkowej rekrutacji.

• Studenci Wydzia∏u Informatyki i Zarzàdzania oraz Elektroniki
i Telekomunikacji uczestniczyli w sierpniu w konkursie Imagine
Cup 2007 w Seulu dla studentów informatyki. W kategorii progra-
mowanie systemów wbudowanych zespó∏ politechniki zajà∏
6 miejsce, a zespó∏ w sk∏adzie Jacek Barcikowski (PP) i Julia Gór-
niewicz (Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski) pierwsze miejsce
w kategorii film krótkometra˝owy.

• Wydzia∏ Architektury goÊci∏ Christian Kereza, laureata pierwszej
nagrody w mi´dzynarodowym konkursie na projekt Muzeum
Sztuki Wspó∏czesnej w Warszawie.

• Zespó∏ PP przedstawi∏ najlepszy projekt i by∏ 28 wrzeÊnia organi-
zatorem Nocy Naukowców. Takie imprezy popularno-naukowe
i rozrywkowe b´dà organizowane we wszystkich krajach Unii Eu-
ropejskiej.

• Na 3 paêdziernika zaplanowano w Politechnice Poznaƒskiej inaugu-
racj´ nowego roku akademickiego 2007/2008, podczas której 10 ab-
solwentów po 50 latach „prze˝yje” uroczystoÊç reimmatrykulacji.

• Na cmentarzu Mi∏ostowo po˝egnano doc. dr hab. Zbigniewa Ra-
tajczaka, by∏ego prorektora PP oraz dziekana i prodziekana Wy-
dzia∏u Maszyn Roboczych i Pojazdów, który by∏ in˝ynierem me-
chanikiem i doktorem matematyki.

(SO)


