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Chamstwo jest wieczne
(R. KapuÊciƒski)

W pierwszym kwartale 2007 roku Sàd Rejonowy w Poznaniu przy-
zna∏ Stowarzyszeniu Absolwentów Politechniki Poznaƒskiej status Or-
ganizacji Po˝ytku Publicznego.

Uzyskanie tego statusu umo˝liwia naszemu Stowarzyszeniu korzy-
stanie z przywileju otrzymywania od wszystkich Obywateli Rzeczypo-
spolitej odliczenia w wysokoÊci 1% podatku od dochodu wykazywane-
go w rocznych zeznaniach PIT. Otrzymywanie takich wp∏at umo˝liwi
Stowarzyszeniu realizowanie zadaƒ statutowych, a w szczególnoÊci
fundowanie stypendiów dla studentów Politechniki Poznaƒskiej oraz
udzielania pomocy finansowej absolwentom i ich rodzinom znajdujà-
cym si´ w trudnej sytuacji finansowej.

W roku 2007 po uzyskaniu statusu OPP w miesiàcu lutym zdà˝yli-
Êmy dotrzeç tylko do cz´Êci naszych cz∏onków i absolwentów Uczelni.
Cz´Êç ju˝ si´ wówczas rozliczy∏a. OtrzymaliÊmy 29 wp∏at na ∏àcznà
kwot´ 4504 z∏. Sumy wp∏at by∏y ró˝ne od kilkunastu do kilkuset z∏o-
tych. Cieszymy si´ z ka˝dej z∏otówki. Szczególnie ucieszy∏y nas wp∏a-
ty od osób nie b´dàcych cz∏onkami Stowarzyszenia znanymi nam tyl-
ko z imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania. 

Liczymy, ˝e w roku 2008 dotrzemy z naszà proÊbà do wszyst-
kich cz∏onków Stowarzyszenia oraz znacznego grona absolwentów

naszej Uczelni, ˝e liczba naszych donatorów b´dzie o wiele, wie-
le liczniejsza. 

Zmieni∏ si´ sposób przekazywania 1% podatku. Teraz wystarczy po
wyliczeniu kwoty wpisaç nazw´ i numer KRS organizacji po˝ytku pu-
blicznego, której przekazujemy 1% podatku. Reszt´ formalnoÊci doko-
na Urzàd Skarbowy. 

Otrzymane w roku 2007 i 2008 darowizny przeka˝emy na dzia∏ajà-
cy w Politechnice Poznaƒskiej fundusz stypendialny im. J. A. Goreckie-
go – przedwojennego absolwenta naszej uczelni, który pracujàc w USA
znacznà darowiznà zainicjowa∏ wspieranie studentów znajdujàcych si´
w trudnej sytuacji materialnej.

Zarzàd 
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Poznaƒskiej

http://absolwent.put.poznan.pl
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Tradycyjnie ju˝ w pierwszà Êrod´ paêdziernika 2007 roku odby∏a si´
w Centrum Wyk∏adowo – Konferencyjnym naszej uczelni na Piotrowie
inauguracja nowego roku akademickiego. Odkàd w 2004 roku oddano do
u˝ytku pierwszà cz´Êç Centrum mieszczàce aul´, inauguracja odbywa si´
zawsze w pierwszà Êrod´ paêdziernika. Dzieƒ ten jest Êwi´tem na uczel-
ni. Studenci majà dzieƒ rektorski a spo∏ecznoÊç akademicka spotyka si´
na inauguracji. 

Ciep∏o i serdecznie powitany zosta∏ najstarszy ˝yjàcy absolwent naszej
uczelni – Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Budowy Maszyn i Elektrotechni-
ki z 1930. roku Marian Przybylski, cz∏onek zarzàdu Stowarzyszenia Ab-
solwentów Politechniki Poznaƒskiej.

Wieloletnià tradycjà naszej Uczelni jest równie˝ reimmatrykulacja –
wr´czanie podczas inauguracji symbolicznych indeksów absolwentom, któ-
rzy rozpoczynali studia przed 50-ciu laty. Dziewi´ciu przedstawicieli tej
grupy absolwentów: Kazimierz Balcerzak (rozpoczynajàcy studia w roku
1956 na Wydziale Budowy Maszyn), Andrzej B∏a˝ejowski (1956-WBM),
Stanis∏aw Czajkowski (1957-WE), Micha∏ Duda (1956-WBM), Janusz
Grupka (1956-WBM), Henryk Jagodziƒski (1956-WBM), Leszek Ka-
czorowski (1957-WBL), Lech Ró˝aƒski (1957-WE) i Zenon WoÊkowiak
(1957-WE) z∏o˝y∏o Êlubowanie, obiecujàc m. in.: „dbaç ca∏ym swoim po-
st´powaniem o godnoÊç absolwenta Politechniki Poznaƒskiej; dbaç o nale˝-
ny mojej Uczelni autorytet w kraju i zagranicà”. JM Rektor dotknà∏ ber∏em

ramienia ka˝dego z reimmatrykulowanych i wymieni∏ z ka˝dym uÊcisk d∏o-
ni. Prorektor prof. Tomasz ¸odygowski wr´czy∏ wszystkim symboliczne in-
deksy. Dla nas absolwentów ta cz´Êç inauguracji jest zawsze wzruszajàca
i najwa˝niejsza.

REIMMATRYKULACJA ABSOLWENTÓW, 
KTÓRZY STUDIOWALI PRZED 50. LATY!

Zwracamy si´ do wszystkich ch´tnych do wsparcia naszych dzia∏aƒ a w szczególnoÊci 
rozliczajàcych si´ indywidualnie absolwentów Politechniki Poznaƒskiej, przyjació∏ 

Stowarzyszenia i ich rodzin z proÊbà o przekazanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia

Zaufaj nam, wesprzyj nas. Wpisz do PIT-u: 

Stowarzyszenie Absolwentów 
Politechniki Poznaƒskiej

KRS 0000024372

Absolwenci przed reimmatrykulacjà 

cd. na str. 2

PRZEKA˚ 1% 
DLA STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW

POLITECHNIKI POZNA¡SKIEJ
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Rektor prof. Adam Hamrol i przedstawi∏ najwa˝niejsze informacje z dzia∏al-
noÊci Politechniki Poznaƒskiej w roku akademickim 2005/2006. Rozpoczà∏ dzia-
∏alnoÊç nowy, dziewiàty wydzia∏ Uczelni – Wydzia∏ Elektroniki i Telekomunika-
cji. Powsta∏ Konwent Politechniki Poznaƒskiej, organ doradczy, majàcy wspie-
raç dzia∏ania Uczelni, stanowiç forum wymiany myÊli i doÊwiadczeƒ. W sk∏ad
konwentu wchodzà przedstawiciele 31 wspó∏pracujàcych z Politechnikà renomo-
wanych przedsi´biorstw i organizacji biznesowych. W roku akademickim
2005/2006 prowadzono 17 kierunków studiów, na których kszta∏cono 17 934
studentów, z tego 11 707 osób
studiowa∏o na studiach stacjonar-
nych (dziennych), w tym 119 ob-
cokrajowców. Prowadzona jest
polityka aktywnego kszta∏cenia
w ramach studiów doktoranckich,
na których by∏o 526 s∏uchaczy.
Tak licznà rzesz´ studentów
kszta∏ci∏o 1173 nauczycieli aka-
demickich, w tym 58 profesorów
zwyczajnych i 244 profesorów
nadzwyczajnych.

– Nasza Uczelnia – podkreÊli∏
rektor Adam Hamrol zajmuje
czo∏owà pozycje w rankingu kra-
jowych uczelni technicznych
w zakresie kszta∏cenia i wyników
badaƒ naukowych. JesteÊmy re-
prezentowani niemal we wszyst-
kich instytucjach centralnych
zwiàzanych z naukà i edukacjà.
Nak∏ady na dzia∏alnoÊç naukowo – badawczà w roku 2006 wynios∏y ponad 35
mln z∏ w ramach, których realizowano 512 projektów, programów, prac i tema-
tów równie˝ dla odbiorców zagranicznych. Rezultatem prowadzonych prac ba-
dawczych by∏o m. in. uzyskanie 6 patentów i skierowanie do Urz´du Patentowe-
go 42 zg∏oszeƒ patentowych. 

Politechnika Poznaƒska na podstawie umów z partnerami zagranicznymi pro-
wadzi∏a 74 wspólne programy naukowo badawcze. W ramach mi´dzynarodowe-
go programu wymiany studentów i wyk∏adowców Sokrates/Erasmus 210 naszych
studentów wyjecha∏o za granic´ a 30 nauczycieli akademickich wyg∏osi∏o na
uczelniach partnerskich wyk∏ady. Politechnika jest cz∏onkiem wielu organizacji
mi´dzynarodowych m. in. EUA (European University Association), której przed-
stawiciele w 2006 roku wizytowali naszà Uczelni´. Pracownicy Politechniki Po-
znaƒskiej odbyli ponad 1000 zagranicznych podró˝y zagranicznych, naszà Uczel-
ni´ odwiedzi∏o 51 cudzoziemców.

– Na inwestycje i remonty – jak poinformowa∏ rektor – przeznaczono w roku
akademickim 2006/2007 ponad 23 mln z∏. W ramach inwestycji m. in. zakoƒczo-
no budow´ kompleksu badawczo-dydaktycznego dla Wydzia∏u Elektroniki i Te-
lekomunikacji przy ul. Polanki, dokonano przebudowy i modernizacji budynku
Wydzia∏u Budownictwa i In˝ynierii Ârodowiska oraz rozpocz´to II etap budowy
Centrum Wyk∏adowego i Biblioteki. Miasto odda∏o Politechnice w 20 letnià
dzier˝aw´ obiekt po Zespole Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych przy ul. Nieszawskiej,
który przystosowany zostanie dla potrzeb Wydzia∏u Architektury i Studium Wy-
chowania Fizycznego i Sportu.

Wiele miejsca w swym wystàpieniu poÊwi´ci∏ rektor sprawom studenckim.
Przypomnia∏ sukcesy w ró˝nego rodzaju konkursach, przyznane wyró˝nienia, ak-
tywnoÊç studentów w ko∏ach naukowych, klubach, zespo∏ach oraz liczne sukce-
sy i osiàgni´cia klubu uczelnianego AZS, który zajà∏ drugie miejsce w klasyfika-
cji na najbardziej usportowionà szko∏´ wy˝szà w Polsce. 

Centralnym punktem ka˝dej inauguracji roku akademickiego jest immatryku-
lacja studentów I roku. Osoby reprezentujàce wszystkie wydzia∏y i kierunki z∏o-
˝y∏y Êlubowanie a nast´pnie JM Rektor dokona∏ aktu immatrykulacji, wymieni∏
uÊcisk d∏oni i wr´czy∏ indeksy.

Nieod∏àcznà cz´Êcià inauguracji jest wyk∏ad inauguracyjny. Wyg∏osi∏ go prof.
Edward Szczechowiak z Wydzia∏u Budownictwa i In˝ynierii Ârodowiska. Temat
wyk∏adu „Budynki zrównowa˝one i efektywne energetycznie” doskonale wpisa∏
si´ w zainteresowania wi´kszoÊci uczestników, bo wszyscy chcemy mieç miesz-
kania ciep∏e i zu˝ywaç jak najmniej energii do ich ogrzewania.

UroczystoÊç zakoƒczy∏o wr´czenie medali „Wyró˝niajàcemu si´ absolwento-
wi PP” i nagród Rektora za osiàgni´cia dydaktyczne oraz odÊpiewanie hymnu
studenckiego „Gaudeamus igitur”.

Stanis∏aw Olejniczak

REIMMATRYKULACJA
ABSOLWENTÓW, KTÓRZY

STUDIOWALI PRZED 50. LATY!

Indeks odbiera Zenon WoÊkowiak 

cd. ze str. 2

To ju˝ pó∏ wieku min´∏o od naszego startu w ˝ycie stu-
denckie. I gdyby wówczas nam – 18-20 – latkom – ktoÊ
oznajmi∏, ˝e byç mo˝e spotkamy si´ za 50 lat, przyj´libyÊmy
to z wielkim niedowierzaniem. A jednak....

SpotykaliÊmy si´ ju˝ oÊmiokrotnie. Pierwszy raz po roku,
co jest niewàtpliwie ewenementem i to chyba nie tylko
w skali naszej Uczelni. Przyczyn tego stanu mo˝na szukaç
w tym, ˝e w ramach studiów wykonywaliÊmy du˝e projekty,
anga˝ujàce po kilka osób, a tak˝e w zami∏owaniach tury-
stycznych i ch´ci do aktywnego dzia∏ania w tym zakresie,
wielu spoÊród nas. UczestniczyliÊmy w wielu rajdach tury-
stycznych, obozach i zimowiskach studenckich. Nikt spoÊród
nas nie posiada∏ w∏asnego samochodu, wi´ç w rachub´ wcho-
dzi∏ transport grupowy, Êrodkami osobowego transportu pu-
blicznego, a dla indywidualistów – modny wówczas – auto-
stop.

Drugi zjazd kole˝eƒski zorganizowaliÊmy po dwóch la-
tach, a nast´pne – w miar´ regularnie – co 5 lat. W 2005 ro-
ku zorganizowaliÊmy zjazd w Puszczykowie i tam doszliÊmy
do wniosku, ˝e byç mo˝e niewiele lat pozosta∏o nam jeszcze
do prze˝ycia, nale˝y wi´c skróciç „okresy mi´dzy zjazdowe”
do 2 lat. Tak wi´c kolejny zjazd odby∏ si´ we wrzeÊniu tego
roku w restauracji Atrium i hotelu w Puszczykowie. Przed
spotkaniem w restauracji uczestniczyliÊmy we mszy Êw.,
w koÊciele Êw. Józefa w Puszczykowie. 

Wzgl´dna systematycznoÊç naszych spotkaƒ sprawi∏a, ˝e
wzajemna identyfikacja „kto jest kto?” nie stanowi∏a wi´k-
szego problemu. A˝ strach pomyÊleç, jakie mielibyÊmy w tej
kwestii problemy, gdyby to spotkanie by∏o pierwszym po
up∏ywie 45 lat od ukoƒczenia studiów!

Na wst´pie Samozwaƒczy Komitet Organizacyjny w sk∏a-
dzie: Danka Paszkowska, Ewa Krajewska i Andrzej Chrusz-
czyƒski uroczyÊcie powita∏ uczestników spotkania, a ka˝da
uczestniczka otrzyma∏a z ràk jedynego m´˝czyzny w sk∏adzie
Komitetu, pi´knà, du˝à, czerwonà ró˝´. Cz´Êci uczestników
towarzyszyli wspó∏ma∏˝onkowie, co w przypadku naszej gru-
py nie by∏o zdarzeniem precedensowym. Zdarzeniem prece-

densowym by∏o natomiast pojawienie si´ na sali zespo∏u jaz-
zowego Transgroove Trio z Warszawy, który przygotowa∏
i wykona∏: „Koncert specjalny na Jubileusz 50-lecia wi´zi
braterstwa i przyjaêni z lat studiów 1957-1962 na Wydziale
Budownictwa Làdowego Politechniki Poznaƒskiej, potwier-
dzonym ju˝ ósmym Zjazdem Kole˝eƒskim w dniu 29 wrze-
Ênia 2007 roku”. Fundatorem tej kulturalnej i niezwyk∏ej nie-
spodzianki by∏ anonimowy kolega z naszego roku, który nie
uczestniczy∏ w zjeêdzie. Koncert „JAZZ – muzyka naszych
m∏odzieƒczych fascynacji” w wykonaniu tego zespo∏u trwa∏
45 minut.

Rozmowy, taƒce i konsumpcja trwa∏y do póênej nocy,
stwarzajàc okazj´ do konfrontacji poglàdów dotyczàcych
ró˝nych aspektów ˝ycia, nie wymyÊlonych ani wyczytanych,
lecz opartych na doÊwiadczeniach realnie prze˝ytych lat.

Ewa Krajewska

OSIEM ZJAZDÓW
PRZEZ 50 LAT
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Prof. dr hab. in˝. Czes∏aw Królikowski
jest absolwentem z 1950 roku, by∏ym na-
uczycielem oraz teraz, jednym z najstarszych
absolwentów i przyjacielem Technikum
Energetycznego w Poznaniu.

– Obecnie – mówi∏ profesor podczas uro-
czystego Zjazdu z okazji 70. lecia Techni-
kum Energetycznego – rozwój Zespo∏u Szkó∏
Elektrycznych nr 1 obserwuj´ jako nauczy-
ciel akademicki. Pracujàc w tej szkole w la-
tach pi´çdziesiàtych jako nauczyciel, by∏em
jednoczeÊnie studentem Szko∏y In˝ynier-
skiej. Absolwenci tej szko∏y nazywali mnie
w szkole profesorem, a jak przyszli do Szko-
∏y In˝ynierskiej, to ja tam by∏em… asysten-
tem, co bardzo ich dziwi∏o.

Pracujàc w tej szkole jako nauczyciel, za-
szczepiono mi bakcyla nauczyciela. Póêniej,
wielu przysz∏ych nauczycieli Technikum
Energetycznego mia∏o ze mnà kontakt na

Wydziale Elektrycznym Politechniki Po-
znaƒskiej, albo te˝ absolwenci technikum
s∏uchali moich wyk∏adów z elektroenergety-
ki na studiach. Z nauczycieli, którzy nam
najbardziej utkwili w pami´ci, to musz´
wspomnieç o profesorach Witoldzie Gibasie-
wiczu, Boles∏awie Dziubalskim, Józefie W´-
glarzu i wielu innych. To dzi´ki nim pi´li-
Êmy si´ po drodze kariery zawodowej i na-
ukowej. 

Mo˝e niewa˝ne
jest, ˝e ta szko∏a jest
wielka, a wa˝ne jest,
˝e ona jest nasza!
Ciesz´ si´, ˝e ta szko-
∏a w takiej formie
utrzyma∏a si´, bo by∏
okres reformowania
edukacji, zak∏adajàcy
likwidacje techników.
By∏em jednym z tych,
którzy polemizowali
z ówczesnà wicemi-
nister oÊwiaty, ˝eby
nie likwidowaç tego rodzaju szkó∏. Dobrze, ˝e
Technikum Energetyczne wcià˝ istnieje!

• • •
Zespó∏ Szkó∏ Elektrycznych nr 1 w Po-

znaniu jest szko∏à o 70-letniej tradycji, bar-
dziej znanà pod nazwà Technikum Energe-
tyczne. Niedawno powsta∏o Stowarzyszenie
Absolwentów i Przyjació∏ Zespo∏u Szkó∏
Elektrycznych nr 1 w Poznaniu. Prezesem
Stowarzyszenia jest Marek Szczepaniak, wi-
ceprezesem – Marek KaraÊkiewicz, a skarb-
nikiem Ma∏gorzata Grzemska. Podczas
pierwszego spotkania absolwentów, by∏ych
i obecnych nauczycieli oraz przyjació∏ Szko-

∏y przedstawiony zosta∏ projekt or-
ganizacji jubileuszu 70. lecia Ze-
spo∏u Szkó∏ Elektrycznych Nr
1 w Poznaniu. Odby∏ si´ on 20
paêdziernika w Centrum Wyk∏ado-
wo – Konferencyjnym naszej
uczelni.

• • •
Zespó∏ Szkó∏ kontynuuje trady-

cje powsta∏ego w 1937 roku Paƒ-
stwowego Liceum Mechaniczno –
Elektrycznego, Technikum Mecha-
niczno – Elektrycznego i Techni-
kum Energetycznego. Dyrektorami
tych szkó∏ byli: A. Wieczorowski,
Kazimierz Markiewicz (1937-
1947), Boles∏aw Dziubalski (1947-
1961), Adolf Jurek (1961-1977),
Marian Maluda (1977-1990), An-
drzej Jesionowski (1990-2002) i obecnie

Henryk Czajczyƒski (od
2002 roku). 

• • •
We wrzeÊniu 1937 roku

powsta∏o Paƒstwowe Li-
ceum Mechaniczne i Elek-
tryczne w Poznaniu, stano-
wiàce podbudow´ Wy˝szej
Szko∏y Budowy Maszyn,
z którà stanowi∏o organiza-
cyjnà ca∏oÊç. By∏a to szko∏a
zawodowa, trzyletnia, stop-
nia drugiego z siedzibà
w budynku dzisiejszej Poli-
techniki Poznaƒskiej
przy placu Marii
Sk∏odowskiej-Curie.

Uczniów przyjmowano po „ma∏ej matu-
rze”, tj. po przedwojennych szeÊciu kla-
sach oÊmioletniego gimnazjum. W roku
szkolnym 1937/38 szko∏a mia∏a dwie
klasy – mechanicznà i elektrycznà.

1 marca 1945 roku Szko∏a podj´∏a
prac´ jako samodzielna jednostka.
W miesiàc póêniej liczy∏a 182 uczniów,
a od 1 czerwca otwarto klas´ przygoto-

wawczà dla 64 uczniów. W lipcu odby∏
si´ pierwszy egzamin dojrza∏oÊci. Z kla-
sy mechanicznej zda∏o go 16 osób,
a z klasy elektrycznej – 13.

W 1949 roku Szko∏a liczy∏a 16 od-
dzia∏ów rozmieszczonych w trzech budyn-
kach: – przy placu M. Sk∏odowskiej-Curie,
w Liceum Êw. Marii Magdaleny przy ul. Ró-
˝anej i w Szkole Podstawowej Nr 39 przy ul.
Daszyƒskiego Od 1 wrzeÊnia w sk∏adzie pla-
cówki znalaz∏y si´ szko∏y dla doros∏ych –
Paƒstwowe Liceum Mechaniczne dla Doro-
s∏ych oraz Paƒstwowe Liceum Elektryczne.
Szko∏y te realizowa∏y swoje zadania statuto-

we do koƒca roku szkolnego 1960/61, a na-
st´pnie w∏àczono je do Technikum Mecha-
nicznego Zaocznego w Poznaniu.

Od 1 wrzeÊnia 1951 roku obowiàzywa∏a
nowa nazwa szko∏y – Technikum Mecha-
niczno-Elektryczne Ministerstwa Przemys∏u
Ci´˝kiego w Poznaniu. Póêniej szko∏a podle-
ga∏a Ministerstwu Energetyki i jednoczeÊnie
zmieni∏a nazw´ na Technikum Energetyczne.
W 1958 roku wszystkie agendy Technikum
Energetycznego uzyska∏y jednà siedzib´
w budynku przy ul. In˝ynierskiej. 1 wrzeÊnia
1964 roku przekazano Technikum Energe-
tycznemu nowà „tysiàclatk´” usytuowanà
przy ul. Dàbrowskiego 163. JednoczeÊnie

nadano Szkole imi´ – genera∏a Aleksandra
Zawadzkiego. 

Nowa siedziba oczywiÊcie cieszy∏a ca∏à
spo∏ecznoÊç szkolnà, umacnia∏a pozycj´
Szko∏y, jednak˝e by∏y to w∏aÊciwie tylko
mury. Wszystko trzeba by∏o tworzyç od pod-
staw.

KUèNIA HARTU KADR NIE TYLKO DLA ENERGETYKI

Wype∏ni∏a si´ absolwentami wielka sala konferencyjna PP

Nauczyciel w-f Henryk Màdroszyk jest od pó∏ wieku zwiàzany ze szko∏à

Najstarsi ˝yjàcy absolwenci z obecnym dyrektorem H. Czaj-
czyƒskim

Absolwenci kierunku technika cieplna w swojej dawnej
klasie 

W imieniu absolwentów przemawia∏ prof. Cz. Królikowski
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1 stycznia1977 nastàpi∏a kolejna
zmiana nazwy Szko∏y – powo∏ano
Zespó∏ Szkó∏ Elektrycznych, W sie-
dem lat póêniej w Zespole Szkó∏
Elektrycznych otwarto pierwszà
w Poznaniu oraz w województwie
pracowni´ informatyki, poczàtkowo
wyposa˝onà w jeden mikrokompu-
ter, a w roku nast´pnym kolejne
osiem komputerów. W kolejnych la-
tach powsta∏a druga pracownia in-
formatyczna. Obecnie szko∏a nosi
imi´ Henryka Zygalskiego, wybitne-
go polskiego kryptologa, który wraz
z zespo∏em dokona∏ dekrypta˝u nie-
mieckiej maszyny szyfrujàcej typu
„Enigma”. 

W sk∏ad Zespo∏u Szkó∏ Elektrycznych nr
1 im. Henryka Zygalskiego wchodzi obecnie
Technikum Energetyczne, XXVI Liceum
Ogólnokszta∏càce i XXVI Liceum Profilowa-
ne. Nauka realizowana jest w technikum m∏o-
dzie˝owym 5-letnim w zawodach: technik
elektryk i technik elektronik w specjalno-
Êciach: elektryczna i elektroniczna automatyka
przemys∏owa, systemy komputerowe, elektro-
technika przemys∏owa, energoelektronika.

Absolwentom tej szko∏y, których znaczna gru-
pa zwykle póêniej kontynuowa∏a studia w Poli-
technice Poznaƒskiej (jak ni˝ej podpisany), wcià˝
brzmi w uszach fragment hymny szko∏y: Hej
Technikum Energetyczne, to kuênia hartu przez
pi´ç d∏ugich lat, to kuênia kadr dla energetyki. ˚y-
cie pokaza∏o jednak, ˝e nie tylko dla energetyki,
bo absolwentem szko∏y jest i starosta poznaƒski
i niedawny wicewojewoda, którzy mówili o swo-
ich korzeniach na jubileuszowym zjeêdzie.

Janusz Bekas 

•  Mieczys∏aw Glinkowski absolwent
Wydzia∏u Elektrycznego z roku
1980, cz∏onek Stowarzyszenia Ab-
solwentów PP, pracujàcy na stano-
wisku dyrektora technicznego
w ABB w Raleigh w Pó∏nocnej Ka-
rolinie w USA, wyg∏osi∏ w listopa-
dzie 2007 na seminarium naukowym
Instytutu Elektroenergetyki wyk∏ad
o strukturze organizacyjnej firmy
ABB oraz jej najnowszych osiàgni´-
ciach naukowo – technicznych w za-
kresie ∏àczników Êrednich napi´ç.

• W dniu 1 grudnia 2007 Politechnika
Poznaƒska zorganizowa∏a drzwi
otwarte dla kandydatów na studia
w roku akademickim 2008/2009.
Mo˝na by∏o zobaczyç wybrany Wy-
dzia∏ i ciekawe laboratoria dydak-
tyczne.

•  Zmar∏ prof. zw. Janusz Sawicki d∏u-
goletni nauczyciel akademicki
w Politechnice Poznaƒskiej, specja-
lista w dyscyplinach; automatyka
i robotyka oraz telekomunikacja.

(so)

AAbbssoollwweenntt
Kwartalnik Stowarzyszenia 
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