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Historia poznaƒskich kozio∏ków obejmuje ju˝
ponad cztery i pó∏ wieku i wed∏ug êród∏owych za-
pisów rozpoczyna si´ datà15 marca 1550 roku,
kiedy to poznaƒscy rajcy spisali umow´ z mi-
strzem Bart∏omiejem Wolfem z Gubina, zamawia-
jàc zegar „kunsztowny”, który mia∏ ozdobiç wie-
˝´ ratusza przebudowywanego
w∏aÊnie w stylu renesansowym.
Mistrz mia∏ otrzymaç za dzie∏o
150 florenów (floren, to inaczej
dukat lub gulden). Zleceniodaw-
cy ˝àdali szeÊcioletniej gwaran-
cji i ruchomych figur kozio∏ków,
sprz´˝onych z monumentalnym
czasomierzem. Zegarmistrz upo-
ra∏ si´ z zamówieniem w ciàgu pó∏tora roku. Jego
dzie∏o zniszczy∏ huragan i po˝ar ratusza wznieco-
ny piorunem w 1675 roku. Kozio∏ki ponownie po-
jawi∏y si´ na ratuszowej wie˝y dopiero w 1913 ro-
ku, a ich ruch stymulowany by∏ ju˝ elektrycznie.
Mechanizm kozio∏ków by∏ jednak bardzo zawod-
ny i w czasie pierwszej wojny Êwiatowej przesta∏
ostatecznie dzia∏aç. Jego kolejne uruchomienie na-
stàpi∏o 25 sierpnia 1922 roku, o czym nast´pnego

dnia donosi∏ ukazujàcy si´ w Poznaniu „Kurier
Poznaƒski”. 

W czasie ostatniej wojny ratusz bardzo ucier-
pia∏, a kozio∏ki znaleziono w jego gruzach. Urucho-
miono je ponownie po odbudowie ratusza w 1954
roku. Projekt i wykonawstwo kozio∏ków zrealizo-

wano w Zak∏adach Przemys∏u
Metalowego im. Hipolita Cegiel-
skiego (HCP) w Poznaniu,
a konkretnie w Fabryce Obrabia-
rek (W-4). Zarówno w konstruk-
cji jak i w sterowaniu dominowa-
∏y zespo∏y mechaniczne, a stero-
wanie elektryczne oparto na
technice stykowej, w tym na

przekaênikach rt´ciowych, które by∏y w owych la-
tach wyró˝nikiem nowoczesnoÊci w technice uk∏a-
dów prze∏àczajàcych. 

Dzi´ki takiemu rozwiàzaniu technicznemu i so-
lidnemu wykonawstwu kozio∏ki „tryka∏y” si´ przez
35 lat, lecz pod koniec tego okresu awarie i zwiàza-
ne z nimi przestoje by∏y coraz cz´stsze, a ich usu-
wanie coraz trudniejsze. 

KOZIO¸KI Z RATUSZA
I POLITECHNIKA POZNA¡SKA

Organizacje studenckie i samorzàdowe dzia∏ajàce
w uczelniach po roku 1945 takie m. in. jak Bratnia Po-
moc i Stowarzyszenie Absolwentów zosta∏y decyzjà
w∏adz paƒstwowych w 1949 roku rozwiàzane. Jedynym
miejscem, w którym m∏odzie˝ studencka mog∏a si´ inte-
growaç, dzia∏aç, rozwijaç swoje pasje, towarzysko sp´-
dzaç czas, by∏o powsta∏e w roku 1950 Zrzeszenie Stu-
dentów Polskich. Dzia∏alnoÊç w ZSP
wzmacnia∏a wi´zy kole˝eƒskie zawiàza-
ne w czasach studenckich i pozwoli∏a
przetrwaç im przez d∏ugie, d∏ugie lata. Przyk∏adem trwa-
nia tych wi´zi jest dzia∏ajàcy w Poznaniu od 1963 roku
Akademicki Klub Seniora zrzeszajàcy by∏ych dzia∏aczy
ZSP z ca∏ego Êrodowiska akademickiego Poznania.

Cztery lata temu kilkoro „bardzo niespokojnych” ab-
solwentów naszej Uczelni zawiàza∏o grup´ inicjatywnà
w celu zorganizowania spotkania cz∏onków by∏ych Rad
Uczelnianych ZSP.

W ubieg∏ym roku w Politechnice Poznaƒskiej odby-
∏o si´ kolejne ju˝ spotkanie absolwentów naszej uczelni
– by∏ych dzia∏aczy ZSP, którzy pe∏nili ró˝ne funkcje
w Radach Uczelnianych ZSP w latach 1966 – 1972.
Wi´kszoÊç, rozwini´tà aktywnoÊç z czasów studenckich
„przeku∏a” w sukcesy zawodowe, b´dàc dziÊ naukowca-
mi, w∏aÊcicielami, udzia∏owcami, prezesami, dyrektora-
mi firm i pomimo rozlicznych zaj´ç zawodowych znaj-
duje dalej czas na realizacj´ swoich pasji spo∏ecznych.

Jednym z uczestników spotkania by∏ Kazimierz Szulc
w okresie studiów m. in. przewodniczàcy Komisji Kultu-

ry Rady Uczelnianej ZSP Politechniki Poznaƒskiej, dziÊ
w∏aÊciciel firmy spedycyjnej PLANSPED w Tarnowie
Podgórnym.

TrzydzieÊci pi´ç lat po ukoƒczonych studiach mo˝e
powiedzieç, ˝e jego doros∏e ˝ycie stale wype∏nione by∏o
dzia∏alnoÊcià spo∏ecznà, zaszczepionà w ZSP. Jest prze-
konany, ˝e w ruchu studenckim odkry∏ swoje spo∏eczni-

kowskie talenty, tu zdoby∏ szko∏´, prakty-
k´ i doÊwiadczenie. Nabra∏ pewnoÊci ˝e
pracowitoÊcià i entuzjazmem wyznaczone

cele sà do osiàgni´cia i marzenia si´ spe∏niajà. Od 25 lat
mieszka w Tarnowie Podgórnym. W latach 1980-1990
zajmowa∏ si´ spo∏ecznie budowà: oÊwietlenia ulicznego,
chodników, sieci wodociàgowej i gazowej, dzia∏a∏ w Ra-
dzie So∏eckiej, organizowa∏ wymiany m∏odzie˝y polsko
– niemieckiej. Uczestniczy∏ przez kilka lat w odbudowie
zabytkowego koÊcio∏a z XV wieku. To z czego najbar-
dziej jest zadowolony – to odrestaurowanie z ruin ponie-
mieckiego cmentarza w swojej miejscowoÊci. 

Niewielka miejscowoÊç pod Poznaniem Tarnowo
Podgórne zosta∏a w ramach germanizacji zasiedlona
w 1895 roku 60 rodzinami niemieckimi, które obok ro-
dzin polskich gospodarowa∏y tam a˝ do koƒca II wojny
Êwiatowej. Obydwie nacje zachowa∏y swojà wiar´, kul-
tur´ i zwyczaje, utrzymujàc tak˝e w zdecydowanej wi´k-
szoÊci dobre wzajemne stosunki. Po wojnie w∏adze PRL
dawa∏y ciche przyzwolenie na likwidacj´ wszelkich nie-
mieckich pozosta∏oÊci na naszych ziemiach. Ofiarà tej

ZRZESZENIE STUDENTÓW POLSKICH SZKO¸Ñ ˚YCIA
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PROF. ADAM HAMROL 
REKTOREM POLITECHNIKI

19 marca 2008
roku kolegium elekto-
rów wybra∏o prof. dr
hab. in˝. Adama
Hamrola na rektora
Politechniki Poznaƒ-
skiej w kadencji 2008-
2012. By∏ jedynym
kandydatem, pozosta-
∏ych 9 zg∏oszonych
przez elektorów nie

wyrazi∏o zgody na kandydowanie. Na 183
g∏osujàcych jego kandydatur´ popar∏o 155
elektorów. Prof. Adam Hamrol pe∏ni∏ funkcj´
rektora Politechniki Poznaƒskiej równie˝
w kadencji 2005-2008..

Na przedwyborczej prezentacji do wa˝-
nych zadaƒ w drugiej kadencji prof. A. Ham-
rol zaliczy∏ m. in. realizacje i ukoƒczenie ta-
kich inwestycji jak Biblioteka Techniczna,
Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nano-
technologii oraz Wielkopolskie Centrum Za-
awansowanych Technologii Informacyjnych.

Kazimierz Szulc jest absol-
wentem Wydzia∏u Elektryczne-
go Politechniki Poznaƒskiej
(1966-1972). Pracowa∏ w przed-
si´biorstwie RAFAWAG w Ra-
wiczu na stanowisku energety-
ka, w Zak∏adzie Nowych Tech-
nik Nauczania w Politechnice
Poznaƒskiej oraz w Przedsi´-
biorstwie Wdra˝ania Post´pu
Technicznego i Organizacyjne-
go POSTEOR jako specjalista,
by∏ wyk∏adowcà w Paƒstwowej
Wy˝szej Szkole Sztuk Plastycz-
nych w Poznaniu (dzisiaj- ASP).

Absolwenci PP
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Na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzàdach zawo-
dowych architektów, in˝ynierów budownictwa oraz urbanistów utworzo-
no w Polsce struktury kolejnych organizacji skupiajàcych osoby fizycz-
ne pracujàce zawodowo w szeroko poj´tym sektorze budownictwa. 

Samorzàd in˝ynierów budownictwa organizowa∏o siedem stowarzy-
szeƒ zwiàzanych z procesem budowlanym tj. PZITB, PZITS, SEP, SIT-
Kom, SITWM, ZMRP i SITPNiG. Na szczeblu krajowym zosta∏a utwo-
rzona Polska Izba In˝ynierów Budownictwa, natomiast w ka˝dym wo-
jewództwie powsta∏y okr´gowe izby, które sà organizacjami reprezen-
tujàcymi samorzàd zawodowy w terenie z siedzibami w miastach urz´-
dowania wojewody. 

Wielkopolska Okr´gowa Izba In˝ynierów
Budownictwa w dniu 18 maja 2002 r. przepro-
wadzi∏a swój pierwszy Zjazd za∏o˝ycielski, na
którym wybrano w∏adze izby na czteroletnià
kadencj´ czyli rad´ okr´gowà, komisj´ kwalifi-
kacyjnà, sàd dyscyplinarny, rzecznika odpowie-
dzialnoÊci zawodowej i komisj´ rewizyjnà.
Przewodniczàcym rady zosta∏ wybrany doc. dr
in˝. Marian Krzysztofiak (b. Dziekan Wydzia∏u
Budownictwa PP, cz∏onek Stowarzyszenia Ab-
solwentów PP), który równie˝ sta∏ na czele ko-
mitetu organizacyjnego izby dzia∏ajàcego ju˝
od 10 maja 2001r. Pierwsza kadencja charakte-
ryzowa∏a si´ intensywnà dzia∏alnoÊcià organi-
zacyjnà i podj´ciem szeroko zakrojonej pracy
merytorycznej. 

Zgodnie z ustawà samorzàd zawodowy in˝y-
nierów budownictwa sprawuje nadzór nad nale˝ytym i sumiennym wy-
konywaniem zawodu przez swoich cz∏onków, reprezentuje i ochrania ich
interesy zawodowe, nadzoruje przestrzeganie zasad etyki zawodowej, na-
daje i pozbawia uprawnieƒ budowlanych, prowadzi listy cz∏onków, pod-
nosi kwalifikacje poprzez szkolenie zawodowe ogólne jak i specjalistycz-
ne, wspó∏dzia∏a z organami administracji zawodowej i samorzàdu teryto-
rialnego, stowarzyszeniami naukowo – technicznymi i wy˝szymi uczel-
niami. Ponadto prowadzi post´powanie w zakresie odpowiedzialnoÊci za-
wodowej i dyscyplinarnej swoich cz∏onków poprzez organy ustawowe ja-
kimi sà rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej i sàd dyscyplinarny. 

Jednym z najwa˝niejszych dzia∏aƒ jest nadawanie uprawnieƒ budow-
lanych. Tutaj trzeba podkreÊliç, ˝e samorzàd zawodowy in˝ynierów bu-
downictwa jest organizacjà otwartà i przyjmuje w poczet cz∏onków ka˝-
dà osob´, która wyka˝e si´ Êwiadectwem ukoƒczenia studiów wy˝szych
na kierunku zwiàzanym z budownictwem i przedstawi wykaz praktyk
wymaganych przepisami oraz zda egzamin na uprawnienia budowlane
przed Komisjà Kwalifikacyjnà Izby, co niewàtpliwie odró˝nia nas od sa-
morzàdów w innych zawodach, gdzie przyj´cia sà limitowane. 

W ramach prac rady okr´-
gowej dzia∏a w WOIIB 8 ze-
spo∏ów problemowych, któ-
rych zakres obejmuje zarówno
sprawy merytoryczne jak
i formalne. 

Wa˝nym zadaniem dla sa-
morzàdu, uj´tym w ustawie,
jest prowadzenie szkoleƒ oraz
uczestnictwo w konferencjach
naukowo-technicznych. Tema-
tyk´ t´ obs∏uguje Komisja ds.
doskonalenia zawodowego
i szkoleƒ, w sk∏ad której wcho-
dzà przedstawiciele wszyst-
kich bran˝ budowlanych. Komisja opracowuje plan szkoleƒ ogólnych
i specjalistycznych na ca∏y rok kalendarzowy i nadzoruje ich realizacj´ na
bie˝àco. 

Dla za∏atwienia spraw merytorycznych Rada WOIIB powo∏a∏a Zespó∏
ds. procesów budowlanych, którego cztery sekcje: projektowania, wyko-
nawstwa, nadzoru inwestorskiego i rzeczoznawstwa rozstrzygajà proble-
my wyst´pujàce w codziennej pracy naszych cz∏onków oraz proponujà
rozwiàzanie prawne i techniczne docelowo u∏atwiajàce wykonywanie sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Przy Izbie istnieje
OÊrodek Informacji Technicznej obejmujàcy równie˝ zbiory bibliotecz-
ne. W miesiàcu grudniu Rada WOIIB powo∏a∏a Rad´ bibliotecznà jako
zespó∏ doradczy oraz inicjujàcy kierunek dokonywania zakupów dla
OÊrodka i analizujàcy jego potrzeby. 

Wielkopolska Okr´gowa Izba In˝ynierów Budownictwa blisko wspó∏-
pracuje z Izbà Architektów. Odbywajà si´ cykliczne konsultacje na tematy
interesujàce obydwa samorzàdy oraz raz na kwarta∏ spotkanie plenarne wy-
jaÊniajàce szereg wàtpliwoÊci szczególnie przy stosowaniu prawa budowla-
nego. Wydaje Biuletyn Informacyjny jako kwartalnik, który oprócz charak-
teru informacyjnego o bie˝àcej dzia∏alnoÊci spe∏nia równie˝ rol´ szkolenio-
wà. Nad jego formà i jakoÊcià czuwa Rada Programowa sk∏adajàca si´
z cz∏onków Izby reprezentujàcych wszystkie bran˝e z zakresu budownictwa. 

Nawiàzano, w II kadencji dzia∏alnoÊci Izby kontakt z francuskà Fede-
racja BTP z regionu Wogezów. Trwa wymiana doÊwiadczeƒ wzajemne

wizyty delegacji z obu organizacji a na Targach
BUDMA 2008 podpisano porozumienie o wspó∏-
pracy. Na tych targach delegacja francuska wzi´-
∏a czynny udzia∏ w ramach Dni In˝yniera Budow-
nictwa w sesji poÊwi´conej szkolnictwu zawodo-
wemu dla potrzeb budownictwa. Strukturalnie
z ramienia WOIIB zagadnieniami tymi zajmuje
si´ Zespó∏ ds. kontaktów zagranicznych. 

Odr´bnà dzia∏alnoÊcià jest opiniowanie pro-
jektów aktów prawnych dotyczàcych budownic-
twa a w szczególnoÊci prawa budowlanego
i ustaw czy rozporzàdzeƒ z nim zwiàzanych. Te
wyjàtkowo trudnà i odpowiedzialnà prace wyko-
nuje zespó∏ prawno-regulaminowy a jego prze-
wodniczàcy wchodzi w sk∏ad komisji dzia∏ajàcej
na szczeblu krajowym i przekazuje t´ opini´ do
podkomisji sejmowych. 

Wielkopolska Okr´gowa Izba In˝ynierów
Budownictwa w Poznaniu stworzy∏a fundusz zapomóg dla cz∏onków,
którzy sà w wyjàtkowo trudnej sytuacji materialnej oraz dla najbli˝szych
cz∏onków rodzin zmar∏ych kole˝anek i kolegów. Na ten cel przeznacza-
ne sà znaczàce kwoty w bud˝ecie Izby. 

Organizacja dzia∏alnoÊci WOIIB opiera si´ w terenie na strukturach
w formie delegatur, które dzia∏ajà w pi´ciu miastach tj. Kaliszu, Koninie,
Gnieznie, Pile i Lesznie
oraz na pracy biura z siedzi-
bà w Poznaniu w Domu
Technika. Utworzenie dele-
gatur mia∏o na celu przybli-
˝enie struktur samorzàdu do
poszczególnych cz∏onków
i u∏atwienie spraw bie˝à-
cych. 

Wielkopolska Okr´gowa
Izba In˝ynierów Budownic-
twa wspó∏pracuje ÊciÊle ze
Stowarzyszeniami Nauko-
wo-Technicznymi szczegól-
nie w zakresie podnoszenia
kwalifikacji swoich cz∏on-
ków zlecajàc stowarzyszeniom organizacj´ szkoleƒ specjalistycznych.
Cz∏onkowie Izby biorà te˝ udzia∏ w konferencjach organizowanych przez
stowarzyszenia. Nale˝y podkreÊliç, ˝e samorzàd zawodowy in˝ynierów bu-
downictwa ró˝ni si´ w zasadniczy sposób od stowarzyszeƒ bowiem przy-
nale˝noÊç do niego jest obligatoryjna wg ustawy dla osób pe∏niàcych sa-
modzielne funkcje techniczne w budownictwie, natomiast przynale˝noÊç
do stowarzyszeƒ naukowo-technicznych jest dobrowolna.

Wi´kszoÊç naszych cz∏onków jest absolwentami Politechniki Poznaƒ-
skiej wzgl´dnie Akademii Rolniczej a w ostatnim okresie dzi´ki progra-
mowi Akcelerator Wiedzy Technicznej zdecydowanie zacieÊni∏a si´
wspó∏praca z poznaƒskà uczelnià technicznà. WOIIB w∏àczy∏a si´ aktyw-
nie w organizacj´ imprez towarzyszàcych na Mi´dzynarodowych Tar-
gach Poznaƒskich m. in. jesteÊmy organizatorami Dni In˝yniera Budow-
nictwa na Targach BUDMA, Forum In˝ynierii Ârodowiska na Targach
POLEKO czy sesji dotyczàcych technik instalacyjnych w budynkach ni-
skoenergetycznych na Targach INSTALACJE. Wspó∏pracujemy równie˝
z Wielkopolskà Izbà Budownictwa, która zrzesza czo∏owe firmy budow-
nictwa z rejonu wielkopolski. 

W roku 2009 przewidujemy przeprowadzk´ Izby do nowej siedziby
przy ul. Dworkowej 14 w Poznaniu. Zainteresowanych zapraszamy do
naszego Biura w którym mo˝na uzyskaç pe∏nà informacj´ o WOIIB. 

mgr in˝. Jerzy Stroƒski
Przewodniczàcy Rady WOIIB

SAMORZÑD ZAWODOWY IN˚YNIERÓW BUDOWNICTWA
W WIELKOPOLSCE

Podpisanie umowy o wspó∏pracy federacjà fran-
cuskà z regionu Vosges. Od lewej: Jerzy Stroƒski,
Kazimierz Ratajczak i Daniel Virion

Wr´czanie uprawnieƒ budowlanych

Spotkanie z m∏odzie˝à na targach BUDMA
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polityki pad∏ tak˝e, jako jeden z bardzo wielu, poniemiecki cmentarz ewan-
gelicki w Tarnowie Podgórnym. Po zniszczeniach i grabie˝y miejsce wiecz-
nego spoczynku zmar∏ych zamieni∏o si´ po 50 latach w poroÊni´te chasz-
czami wysypisko Êmieci.

I by∏oby pewnie do dziÊ w takim stanie, gdyby w Tarnowie Podgórnym
nie zamieszka∏ wraz z rodzinà nasz ko-
lega Kazimierz Szulc. Jego inicjatywa,
upór i wytrwa∏oÊç doprowadzi∏y do
przekszta∏cenia tego miejsca w Park
Pami´ci stanowiàcy symbol pojedna-
nia polsko-niemieckiego i znak eku-
menizmu i tolerancji ewangelików
i katolików. Z w∏aÊciwà sobie dociekli-
woÊcià dotar∏ do osób, których przod-
kowie mieszkali i zostali pochowani
w Tarnowie Podgórnym. Nast´pnie za
poÊrednictwem utworzonego w tym
celu w Niemczech Stowarzyszenia He-
imatkreisgemeinschaft (prowadzonego
przez Hansa Turck, Niemca, by∏ego
mieszkaƒca Tarnowa Podgórnego) do-
prowadzi∏ do podpisania odpowied-
nich porozumieƒ z polskimi w∏adzami
gminy, koÊcio∏a ewangelickiego i ko-
Êcio∏a katolickiego. Trzeba tu podkre-
Êliç, ˝e uporzàdkowanie 5 000 m2 tere-

nu cmentarza w Tarnowie Podgórnym (wykarczowanie dzikiej roÊlinnoÊci,
wywóz gruzu i Êmieci, nawiezienie nowej ziemi, nasadzenia krzewów
ozdobnych i drzew, nowe ogrodzenie, za∏o˝enie bramy i wiele innych prac)
odby∏o si´ co prawda dzi´ki funduszom Stowarzyszenia, ale – przede
wszystkim – bezinteresownej pracy w∏asnej Kazimierza i jego rodziny, m∏o-
dzie˝y szkolnej i osób prywatnych. Naprawiono ocala∏e nagrobki, skatalo-
gowano osoby pochowane na cmentarzu (list´ zmar∏ych wraz z innymi do-
kumentami zamurowano w specjalnej tubie w murze z tablicà pamiàtkowà.)
Naprawiono i zakonserwowano prawie stuletni d´bowy krzy˝ cmentarny.
W centrum cmentarza postawiono na cokole figur´ „Matka z dwojgiem
dzieci” wykonanà i ofiarowanà przez rzeêbiarza niemieckiego Arthura
Schlendera. Figura matki trzymajàcej na r´ku dwoje dzieci ma wymiar sym-
boliczny. Matka symbolizuje – ziemi´ tarnowskà, która jest jedna, ∏àczy
dwoje dzieci i jest jednakowo kochana, przez Niemca i Polaka, katolika
i ewangelika. UroczystoÊç otwarcia Cmentarza Ewangelickiego – Parku Pa-
mi´ci oraz nabo˝eƒstwo ekumeniczne odby∏y si´ 28 czerwca 1997 r. DziÊ
Park Pami´ci w Tarnowie Podgórnym ˝yje nowym ˝yciem – odwiedzany
jest zarówno przez niemieckie rodziny odnajdujàce swoje korzenie, jak
i przez obecnych mieszkaƒców szukajàcych wytchnienia w tym urokliwym
i sk∏aniajàcym do przemyÊleƒ miejscu.

Pe∏ny opis ca∏ego przedsi´wzi´cia wraz ze spisem 410 osób pochowa-
nych na cmentarzu, korespondencjà, dokumentacjà kolejnych etapów prac,
relacjami z wizyt i spotkaƒ roboczych wzbogacone o wspomnienia (listy,
zdj´cia) dawnych mieszkaƒców Tarnowa Podgórnego, zosta∏ wydany nak∏a-
dem Stowarzyszenia w j´zyku niemieckim (Hans Turck) oraz po polsku
w ponad 200 stronicowej ksià˝ce pod redakcjà Kazimierza Szulca.

Stanis∏aw Olejniczak

W tej sytuacji kustosz mgr Magdalena War-
koczewska zwróci∏a si´ o pomoc do ówczesnych
w∏adz miasta, a te z kolei do urz´dujàcego wów-
czas rektora Politechniki Poznaƒskiej, który
udzieli∏ odpowiedzi odmownej, stwierdzajàc, ˝e
tematyka kozio∏ków nie wchodzi w zakres zain-
teresowaƒ ˝adnej placówki badawczej naszej
uczelni. By∏a to postawa i odpowiedê typowa
dla urz´dnika paƒstwowego w PRL – odmowne
za∏atwianie interesantów by∏o cechà charaktery-
stycznà gospodarki socjalistycznej i jednà z pod-
stawowych przyczyn jej stagnacji. W tej sytuacji
v-ce przewodniczàcy Rady Narodowej m. Po-
znania mgr in˝. Bogdan Pucek (notabene absol-
went Wydzia∏u Mechanizacji Rolnictwa PP)
zwróci∏ si´ z proÊbà o pomoc do swojego przy-

jaciela prof. Zbigniewa M∏ynarka – kierownika
Katedry Geotechniki Akademii Rolniczej (ab-
solwenta Wydzia∏u Budownictwa Làdowego
PP) – o pomoc ze strony tej˝e Akademii. Tà dro-
gà uzyska∏em rekomendacj´ ze strony Akademii
Rolniczej (mimo, ˝e nie by∏em jej pracowni-
kiem) do rozwiàzania istotnego dla naszego mia-
sta problemu kozio∏ków ratuszowych. Z prof.
M∏ynarkiem wspó∏pracowa∏em bowiem ju˝ od
dwóch lat w zakresie konstrukcji urzàdzeƒ
i uk∏adów pomiarowych do badaƒ geotechnicz-
nych. Ta rekomendacja zapoczàtkowa∏a mojà
dzia∏alnoÊç technicznà zwiàzanà z konstrukcjà
i sterowaniem kozio∏ków umieszczonych w wie-
˝y naszego ratusza.

Podjà∏em Êcis∏à wspó∏prac´ z konserwato-
rem zegarów i kozio∏ków ratuszowych Piotrem

Miko∏ajczakiem – zegarmistrzem, znawcà sta-
rych zegarów. 

Przez 3 lata usuwaliÊmy wspólnie awarie
i wprowadzaliÊmy drobne zmiany techniczne
ukierunkowane na popraw´ niezawodnoÊci dzia-
∏ania mechanizmu. Z up∏ywem czasu zu˝ycie ele-
mentów sterowania mechanicznego spowodowa-
∏y koniecznoÊç wymiany tych elementów. 

Na podstawie tych doÊwiadczeƒ opracowa∏em
nowe rozwiàzanie konstrukcyjne mechanizmu
i uk∏adu sterowania kozio∏ków, które zachowujàc
uÊwi´cone tradycjà kszta∏ty i wymiary ich figur
(nad tym czuwa∏ konserwator zabytków), mia∏y
by bogatsze mo˝liwoÊci ruchowe, a w prze∏àcza-
niu faz cyklu sterowania poÊredniczy∏y wy∏àcznie
sygna∏y elektryczne.

O szczególach nowych rozwiàzaƒ konstrukcyj-
nych w nast´pnym numerze kwartalnika.

Stefan Krajewski

KOZIO¸KI Z RATUSZA I PP
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Na marcowym posiedzeniu Zarzàdu przewodniczàcy
Stowarzyszenia prof. Zbigniew Stein poinformowa∏ zebra-
nych, ˝e w najbli˝szych dniach kolega Stanis∏aw Olejni-
czak b´dzie obchodzi∏ 70 – tà rocznic´ urodzin. W zwiàz-
ku z tym przewodniczàcy, w imieniu Zarzàdu, z∏o˝y∏ Jubi-
latowi serdeczne ˝yczenia urodzinowe. ˚yczy∏ Jubilatowi
d∏ugiego ˝ycia w dobrym zdrowiu a przede wszystkim dal-
szej aktywnej oraz zaanga˝owanej pracy w Zarzàdzie dla
dobra Stowarzyszenia.

Z okazji jubileuszu Stanis∏awa Olejniczaka warto wspo-
mnieç o Jego dokonaniach dla Stowarzyszenia. Zacz´∏o si´
to, gdy przed ponad dziesi´ciu laty, podjà∏ si´ pracy w Zarzà-
dzie Stowarzyszenia i od tej pory jest dobrym duchem i si∏à nap´dowà Sto-
warzyszenia. Chocia˝ formalnie pe∏ni funkcj´ wice-przewodniczàcego Za-
rzàdu to praktycznie spe∏nia rol´ „Sekretarza Generalnego” i „Dyrektora Biu-
ra Stowarzyszenia”, bo w∏aÊciwie robi wszystko to, co dobrze s∏u˝y dzia∏al-
noÊci Stowarzyszenia nie tylko w chwili obecnej ale równie˝ w przysz∏oÊci. 

Podczas pracy w zarzàdzie doprowadzi∏, mi´dzy innymi, do takiego upo-
rzàdkowania spraw organizacyjnych i finansowych, ˝e Stowarzyszenie mo-
˝e sprawnie dzia∏aç zgodnie z wszystkimi wymaganiami obowiàzujàcych
przepisów. Do dokonaƒ S. Olejniczaka mo˝na te˝ zaliczyç ewidencj´ Sto-
warzyszenia w organach statystycznych i podatkowych, przygotowywanie
dla nich deklaracji i zeznaƒ a tak˝e systematycznà aktualizacj´ stanu praw-
nego Stowarzyszenia w organach sàdowych. Istotne sà zas∏ugi S. Olejnicza-

ka w dzia∏aniach o przyznanie Stowarzyszeniu statusu orga-
nizacji po˝ytku publicznego.

Na szczególne wyró˝nienie zas∏ugujà dzia∏ania S. Olej-
niczaka w nawiàzywaniu i utrzymywaniu systematycznych
kontaktów z ko∏ami Stowarzyszenia i wieloma cz∏onkami.
Pomaga absolwentów Politechniki w organizowaniu zjaz-
dów kole˝eƒskich.

Wraz z Marianem Bieniem, poprzez cz∏onków wspiera-
jàcych, zapewni∏ Stowarzyszeniu stabilizacj´ finansowà,
która pozwala od 10 lat na wydawanie i bezp∏atne kolporto-
wanie kwartalnika „Absolwent”. Jest od poczàtku cz∏onkiem
zespo∏u redakcyjnego kwartalnika. Stanis∏aw Olejniczak sta∏

si´ w naszej uczelni rozpoznawalnym znakiem Stowarzyszenia nie tylko ze
wzgl´du na swój wzrost ale przede wszystkim przez znaczàcy udzia∏ w ta-
kich wydarzeniach uczelnianych jak inauguracje roku akademickiego i ab-
solutoria. Uczestniczy∏ w przygotowaniu ekspozycji Sali Historii Politechni-
ki Poznaƒskiej i od 1999 roku jest jej opiekunem. 

Dla wielu absolwentów i starszych pracowników Politechniki Stanis∏aw
Olejniczak jest rozpoznawany jako koszykarz poznaƒskiego Lecha, który
w 1961 roku, b´dàc jeszcze studentem V roku Wydzia∏u Budowy Maszyn
debiutowa∏ w reprezentacji Polski, którà w nast´pnych latach reprezentowa∏
na trzech Mistrzostwach Europy i Olimpiadzie w Tokio.

W 70 rocznic´ urodzin ˝yczymy Stanis∏awowi Olejniczakowi wszystkie-
go najlepszego. ZS

SIEDEMDZIESIÑTE URODZINY

ZRZESZENIE STUDENTÓW POLSKICH SZKO¸Ñ ˚YCIA
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Posiedzenie Zarzadu Stowarzyszenia Absolwentów PP w dniu
3 marca 2007 roku prowadzi∏ przewodniczàcy – prof. Zbigniew Stein
1. Przewodniczàcy odczyta∏ pismo od Janusza Bekasa informujàce

o rezygnacji z funkcji redaktora naczelnego kwartalnika „Absol-
went” i cz∏onka Stowarzyszenia Absolwentów.

2. Prof. Stein wyrazi∏ przekonanie, ˝e nasz kwartalnik b´dzie na-
dal si´ ukazywa∏. Zaapelowa∏ do cz∏onków zarzàdu o przygoto-
wywanie materia∏ów do „Absolwenta”. Wojciech Weiss i Zyg-
munt Kosmala zobowiàzali si´ przygotowaç artyku∏y do czerw-
cowego numeru.

3. Zbli˝a si´ czerwcowy termin absolutoriów. Przewodniczàcy przy-
pomnia∏, ˝e w ubieg∏ym roku na absolutoriach przekazaliÊmy
wszystkim absolwentom gratulacje i zaproszenia do dzia∏ania
w Stowarzyszeniu. Wyrazi∏ przekonanie, ˝e tak b´dzie równie˝
w tym roku. Zygmunt Kosmala, Miros∏awa i Stanis∏aw Olejniczak
oraz Bogdan Zastawny potwierdzili swój udzia∏ w tegorocznych
absolutoriach.

4. Zarzàd poprosi∏ Komisj´ Rewizyjnà o przeprowadzenie rocznej
kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia.

5. Zarzàd przyjà∏ do Stowarzyszenia Mariana Jankiewicza absolwen-
ta Wydzia∏u Elektrycznego z roku 1954. SkreÊlono 3 cz∏onków
z powodu nieop∏acenia sk∏adek pomimo przypomnienia.

6. Prof. Zbigniew Stein w imieniu cz∏onków zarzàdu z∏o˝y∏ Stanis∏a-
wowi Olejniczakowi ˝yczenia 70. urodzin i wr´czy∏ ksià˝kowy
upominek.

7. Termin nast´pnego zebrania Zarzàdu wyznaczono na dzieƒ 26
maja b.r. na godz. 17.00

Stefan Krajewski

KRÓTKO Z PP
• Wydzia∏ Technologii Chemicznej obchodzi w tym roku 40 lecie po-

wstania wydzia∏u. Uroczyste posiedzenie Rady Wydzia∏u z udzia∏em
zaproszonych w∏adz uczelni i przedstawicieli wydzia∏ów chemii
z prawie wszystkich paƒstwowych wy˝szych uczelni w Polsce odby-
∏o si´ 7 lutego w Centrum Wyk∏adowo-Konferencyjnym PP.

• Prof. zw. dr hab. in˝ Piotr Perzyna z Instytutu Podstawowych Proble-
mów Techniki PAN otrzyma∏ doktorat honoris causa Politechniki Po-
znaƒskiej. Prof. Piotr Perzyna jest wybitnym specjalistà z mechaniki
cia∏a sta∏ego. Jest wspó∏twórcà nowej dyscypliny naukowej – teorii
lepkoplastycznoÊci. UroczystoÊç wr´czenia doktoratu odby∏a si´ 20
lutego 2008 roku. Jest to ju˝ 28 tytu∏ doktora honoris causa przyzna-
ny przez Politechnik´ Poznaƒskà. Pierwszy tytu∏ otrzyma∏ w roku
1967 prof. W∏adys∏aw Âlebodziƒski wybitny matematyk, nauczyciel
akademicki naszej uczelni w okresie mi´dzywojennym.

• W bie˝àcym roku mija trzy letnia kadencja w∏adz uczelni i wydzia-
∏ów. Zgodnie z nowym statutem szkó∏ wy˝szych teraz kadencje b´-
dà czteroletnie. Rektora na kadencj´ 2008 – 2012 poznamy w mie-
siàcu marcu. W kwietniu zaplanowano wybór prorektorów a w maju
dziekanów i prodziekanów. Akcj´ wyborczà zakoƒczy w czerwcu
wybór dyrektorów instytutów oraz kierowników studiów, katedr i za-
k∏adów.

• Dr hab. in˝. W∏adys∏aw Mantura z Instytutu In˝ynierii Zarzàdzania
na Wydziale Informatyki i Zarzàdzania otrzyma∏ tytu∏ profesora na-
uk ekonomicznych, a dr hab. in˝. Marian Ostwald z Instytutu Mecha-
niki Stosowanej na Wydziale Budowy Maszyn i Zarzàdzania tytu∏
profesora nauk technicznych. Aktualnie Politechnika Poznaƒska za-
trudnia 94 profesorów tytularnych.

ZEBRANIE ZARZÑDU SAPP
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