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Jak ju˝ informowaliÊmy w poprzednim Absolwencie w miesiàcu mar-
cu rektorem Politechniki Poznaƒskiej na kadencj´ 2008-2012 ponownie
wybrany zosta∏ prof. dr hab. in˝. Adam Hamrol.

W miesiàcu kwietniu odby∏y si´ wybory prorektorów. Elektorzy nie-
mal˝e jednog∏oÊnie poparli kandydatury zaproponowane przez rektora
i wybrali:

– dr hab. in˝. Stefana Trzcieliƒskiego, prof.
nadzw. – na prorektora ds. kszta∏cenia;

– dr hab. in˝. Aleksandr´ Rakowskà, prof.
nadzw. – na prorektora ds. nauki;

– prof. dr hab. in˝. Karola Nadolnego – na
prorektora ds. ogólnych.

Aleksandra Rakowska i Karol Nadolny pe∏ni-
li te funkcje równie˝ w kadencji 2005-2008.

Kolejnym etapem wyborów by∏y wybory
dziekanów na 9 wydzia∏ach naszej uczelni.
Wszyscy dziekani dla których lata 2005-2008
stanowi∏y pierwszà kadencj´ (za wyjàtkiem prof.
Andrzeja Dobrogowskiego na Wydziale Elektro-
niki i Telekomunikacji) wybrani zostali ponow-
nie. Sà to:

– prof. dr hab. in˝. Jan ˚urek – na Wydziale
Budowy Maszyn I Zarzàdzania;

– prof. dr hab. Miros∏aw Drozdowski – na
Wydziale Fizyki Technicznej;

– dr hab. in˝. Marek Idzior, prof. nadzw. – na Wydziale Maszyn Robo-
czych i Transportu;

– dr hab. in˝. Andrzej Olszanowski prof. nadzw. – na Wydziale Tech-
nologii Chemicznej.

Na pozosta∏ych wydzia∏ach, na których dziekani pe∏nili t´ funkcj´ ju˝
przez dwie kadencje wybrano nowych dziekanów-elektów, którzy rozpocz-

nà urz´dowanie od 1 wrzeÊnia. Sà to:
– dr hab. in˝. arch. Jerzy Suchanek – na

Wydziale Architektury;
– dr hab. in˝. Janusz Wojtkowiak prof.

nadzw. – na Wydziale Budownictwa i In-
˝ynierii Ârodowiska;

– dr hab. in˝. Pawe∏ Szulakiewicz, prof.
nadzw. – na Wydziale Elektroniki i Tele-
komunikacji;

– dr hab. in˝. Konrad Skowronek prof.
nadzw. – na Wydziale Elektrycznym;

– dr hab. in˝. Jerzy Nawrocki, prof. nadzw.
– na Wydziale Informatyki i Zarzàdzania.

Kampani´ wyborczà w Politechnice Po-
znaƒskiej zakoƒczy∏y wybory prodziekanów
i powo∏anie przez Rektora na wniosek dzieka-
nów dyrektorów instytutów oraz kierowników
katedr i zak∏adów.

S. O.

WYBORY W POLITECHNICE POZNA¡SKIEJ

Ukoƒczy∏em studia w roku 2005 na Wy-
dziale Technologii Chemicznej Politechniki
Poznaƒskiej. Od roku, razem z mojà ˝onà
Magdà i kilkoma przyjació∏mi mieszkam i pra-
cuj´ w Dublinie. Do wyjazdu do Irlandii prze-
kona∏a mnie mo˝liwoÊç podj´cia dobrej pracy
za granicà oraz perspektywa sp∏aty kredytu
studenckiego.

Niewielkie fundusze które posiada∏em po
przyjeêdzie do Irlandii, zabezpiecza∏y tylko dwa
tygodnie mojego
pobytu, prac´ mu-
sia∏em wi´c znaleêç
natychmiast. Tro-
ch´ si´ tego oba-
wia∏em. Z∏o˝y∏em
swoje CV do kilku
agencji poÊrednic-
twa pracy, rozes∏a-
∏em równie˝ przez
internet. I tak w za-
ledwie kilka dni po
przyjeêdzie znalaz∏em prac´ w dziale obs∏ugi
klienta w du˝ej firmie budowlanej. Znaleêç tu-
taj prac´ jest naprawd´ ∏atwo, Dublin to euro-
pejska stolica kariery. Po kilku miesiàcach bez
problemu zmieni∏em prac´ na lepszà. Obecnie
pracuj´ w firmie in˝ynierskiej (Mechanical En-
gineering Contractors) zajmujàcà si´ projekto-

waniem, wdra˝aniem i realizacjà systemów za-
opatrzenia obiektów przemys∏owych w ciep∏o,
gaz, wod´ i wentylacje. Jestem jedynym obco-

krajowcem w firmie, zajmuj´ si´ projektowa-
niem instalacji, szacowaniem kosztów oraz nad-
zorem wykonania. Z pracy jestem bardzo zado-
wolony. W atmosferze partnerstwa i wspó∏pra-

cy z irlandzkimi in˝ynierami pra-
cuje si´ w dobrym nie stresujà-
cym otoczeniu. Irlandzcy in˝y-
nierowie, sà tak jak my bardzo
pracowici, szczegó∏owi, twardo
stojà na rzeczywistym gruncie
a humor dopisuje im ca∏y czas. 

Wiedza i doÊwiadczenie zdo-
byte na Politechnice Poznaƒskiej
naprawd´ bardzo przydaje si´
w mojej codziennej pracy. Nasza
uczelnia jest w Irlandii rozpo-

znawalna i posiada bardzo pozytywnà opini´,
g∏ównie poprzez solidnoÊç naszych absolwen-
tów. MyÊl´ i˝ warto zaraz po studiach popra-
cowaç w rozwini´tych krajach Unii Europej-
skiej. Europa jest wspólna, a poznanie naszych
zagranicznych partnerów jest obecnie niezb´d-
nym doÊwiadczeniem. 

W czasie wolnym od pracy, pomagam nie-
odp∏atnie rodakom którzy dopiero co przyje-
chali do Irlandii. Pisz´ im CV, pomagam

w znalezieniu pracy, za∏atwianiu spraw urz´-
dowych, a tym którzy tu mieszkajà i otwierajà
w∏asny interes opracowuj´ materia∏y marketin-
gowe pomagajàce im z sukcesem przebiç si´
na irlandzki rynek. Zadowolenie i efekty mo-
jej pomocy sà dla mnie budujàce.

SLÁINTE (POZDROWIENIA) Z IRLANDII

cd. na str. 3

Absolwenci PP

W∏adze Politechniki Poznaƒskiej. Od lewej: S. Trzcie-
liƒski, Adam Hamrol, Aleksandra Rakowska i Karol
Nadolny Fot. T. Kokowski

T. Ga∏ka z ˝onà Magdà Ulica w Dublinie
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Pierwsza cz´Êç artyku∏u o poznaƒskich kozio∏kach zamieszczona w po-
przednim numerze „Absolwenta” koƒczy∏a si´ nast´pujàcà konkluzjà:

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

To rozwiàzanie nie ma odpowiednika w dotychczasowym stanie tech-
niki, a osobliwy i niepowtarzalny charakter zastosowania sprawia, ˝e jego
ochrona patentowa nie ma sensu. Fakt, ˝e zakoƒczenie
prac nad dokumentacjà technicznà kozio∏ków nastàpi∏o
pod koniec lat osiemdziesiàtych i zbieg∏o si´ z radykal-
nymi zmianami zasad gospodarowania przedsi´biorstw
paƒstwowych sprawi∏, ˝e nasze za∏o˝enia oparte na de-
klaracji jednej z poznaƒskich firm odnoÊnie bezp∏atnego
wykonawstwa „w metalu” spali∏y na panewce. Zapra-
szani na narady przedstawiciele poznaƒskich zak∏adów
przemys∏owych zg∏aszali kwoty nierealne dla Muzeum
Historii m. Poznania, któremu podlega ratusz. Wydawa∏o si´, ˝e idea no-
wych kozio∏ków pozostanie jedynie w dokumentacji technicznej, jako pro-
jekt niezrealizowany. Jednak nie wszyscy pracownicy Muzeum zwàtpili
w mo˝liwoÊç sfinalizowania projektu. Na wyró˝nienie zas∏uguje tu mgr hi-
storii sztuki Elwira Modlibowska – pracownik naukowy Muzeum. Jej to
starania sprawi∏y, ˝e ju˝ w nied∏ugim czasie powiadomiono mnie o pozy-

skaniu sponsora, który wyra˝a
gotowoÊç pokrycia kosztów
warsztatowej realizacji projek-
tu. Sponsorem okaza∏ si´ po-
znaƒski przedsi´biorca mgr
in˝. Marian Marcinkowski –
absolwent Politechniki Po-
znaƒskiej. Zleci∏ on wykonaw-
stwo kozio∏ków i wszystkich
zawartych w projekcie mecha-
nizmów pracownikom tech-
nicznym zatrudnionym w Za-
k∏ad Metrologii i Systemów
Pomiarowych PP, kierowany
przez prof. dr in˝. Jana Chajd´
(absolwenta PP i cz∏onka Sto-
warzyszenia Absolwentów).
BezpoÊrednim kierownikiem
zespo∏u wykonawców by∏ Ry-
szard Urbaniak, ja natomiast
sprawowa∏em nadzór kon-
struktorski nad procesem wy-
konawstwa i monta˝u kozio∏-
ków. G∏ównym ich monterem

by∏ Zdzis∏aw Sajna. Kilka detali – elementów przek∏adni planetarnych –
z nisko modu∏owymi ko∏ami z´batymi wykonano w Zak∏adach Cegielskie-
go. W cz´Êci mechanicznej uk∏adu nap´dowego zastosowano 3 identycz-
ne przek∏adnie planetarne silnie redukujàce wejÊciowe pr´dkoÊci obrotowe
(prze∏o˝enie ok. 1:100) wa∏ów wejÊciowych ma∏ych (o mocy 180 W) sil-
ników asynchronicznych, wymuszajàcych ruchy: wysuwu (powrotu) ko-
zio∏ków z (do) wie˝y, rozchylania (sk∏adania) kaset z figurami kozio∏ków,
„trykania” rozchylonych figur kozio∏ków, znacznie poszerzajàc w porów-
naniu z rozwiàzaniem poprzednim ich mo˝liwoÊci ruchowe. W tym celu
wyeliminowano sztywne po∏àczenie nóg kozio∏ków z ramà noÊnà. W roz-
wiàzaniu poprzednim zarówno nogi przednie jak i tylne ka˝dego kozio∏ka
by∏y po∏àczone wahliwie z ramà, wykonujàcà ruchy posuwisto-zwrotne
wzd∏u˝ poziomych prowadnic rurowych. Odleg∏oÊci mi´dzy nogami
przednimi a tylnymi nie zmienia∏y si´ ani w poziomie ani w pionie. W no-
wym rozwiàzaniu ulegajà one zmianom w obu wspó∏rz´dnych, gdy˝ ko-
zio∏ki zbli˝ajà si´ do siebie po innym torze, a po innym si´ oddalajà. Zbli-
˝ajà si´ z dumnie uniesionymi g∏owami, a oddalajà – z g∏owami pochylo-
nymi. Posuwisto-zwrotne ruchy zbli˝ania i oddalania si´ kozio∏ków uzy-
skiwane sà od motoreduktora (z przek∏adnià planetarnà) przez mechanizm
korbowo-dêwigniowy. Wszystkie elementy uk∏adu nap´dowego wykonu-
jà konieczne przemieszczenia z ma∏ymi pr´dkoÊciami wzgl´dnymi przy
trzykrotnie mniejszej (w porównaniu z rozwiàzaniem poprzednim) mocy
silnika. W poprzednim rozwiàzaniu posuwisto-zwrotne ruchy kozio∏ków
by∏y nap´dzane mechanizmami krzywkowymi, osadzonymi na wa∏ach Êli-
macznic – koƒcowych elementów torów nap´dowych o ruchu obrotowym,
utworzonych przez: przek∏adnie pasowe, przek∏adnie z´bate, oraz d∏ugie
wysuwne (teleskopowe) wa∏y, zakoƒczone Êlimakami. Koƒcowe odcinki

tych wa∏ów, przek∏adnie Êlimakowe i mechanizmy krzywkowe pracowa∏y
poza wie˝à, z du˝ymi pr´dkoÊciami obrotowymi (zasadnicza redukcja do-
konywa∏a si´ w przek∏adniach Êlimakowych), w korozyjnie oddzia∏ujàcym
Êrodowisku atmosferycznym. Te mankamenty wyeliminowano w nowym
rozwiàzaniu konstrukcyjnym. Zasadnicza redukcja pr´dkoÊci obrotowej
poszczególnych silników nast´puje w hermetycznie zamkni´tych przek∏ad-
niach planetarnych. Wysuw (powrót) kozio∏ków z (do) wie˝y ratusza do-
konuje si´ za poÊrednictwem przek∏adni ∏aƒcuchowej. Jej mo˝liwoÊci si∏o-
we pokrywajà z nadmiarem obcià˝enia wyst´pujàce w tych fazach automa-

tycznego cyklu pracy mechanizmu, zaÊ trwa∏oÊç i odpor-
noÊç na szkodliwe oddzia∏ywanie Êrodowiska jest wielo-
krotnie wi´ksza od przek∏adni Êrubowej – Êlizgowej, sto-
sowanej w rozwiàzaniu poprzednim. Rozchylanie kaset
z figurami kozio∏ków wykonuje podwójny mechanizm
jarzmowy, natomiast ruchy „trykania” – mechanizmy
dêwigniowe (przegubowe). Wszystkim wymienionym
rozwiàzaniom konstrukcyjnym przyÊwieca∏a zasada mini-
malizacji przemieszczeƒ (dróg) i pr´dkoÊci wzgl´dnych

w strefie styku wspó∏pracujàcych elementów oraz dobór materia∏ów i roz-
mieszczenia tych elementów, które eliminuje lub minimalizuje korozyjne
oddzia∏ywanie Êrodowiska. Przyk∏adem spe∏nienia tej zasady jest zarówno
hermetyzacja przek∏adni z´batych, zastàpienie przek∏adni Êrubowej prze-
k∏adnià ∏aƒcuchowà, zaÊ przek∏adni Êlimakowych mechanizmami jarzmo-
wymi. Elementy mechanizmu wykonujàce ruchy posuwisto zwrotne sà po-
∏àczone z elementami nieruchomymi za poÊrednictwem rolek (∏o˝ysk tocz-
nych), natomiast panewki ∏o˝ysk Êlizgowych wykonano z tworzywa nyla-
cast-oilon (opracowanego przez NASA dla kosmonautyki i jeszcze do nie-
dawna obj´tego embargiem). ¸o˝yska te nie tylko nie korodujà, lecz tak˝e
posiadajà w∏aÊciwoÊci samosmarne, co istotnie upraszcza konserwacj´.

We wrzeÊniu 2007 r. wyposa˝ono kozio∏ki w nowoczesne sterowanie,
opracowane i wykonane przez wyspecjalizowanà firm´ STER-PROJEKT,
kierowanà przez mgr in˝. Macieja Pijanowskiego (absolwenta Politech-
niki Poznaƒskiej). Uk∏ad sterowania oparty na elektronicznych, progra-
mowalnych uk∏adach prze∏àczajàcych firmy OMRON z dodatkowymi
funkcjami diagnostycznymi i kontrolnymi nale˝y do najnowoczeÊniej-
szych Êwiatowych rozwiàzaƒ w dziedzinie elektrycznych uk∏adów prze-
∏àczajàcych.

Stefan Krajewski

KOZIO¸KI Z RATUSZA I POLITECHNIKA POZNA¡SKA (2)

Ratusz bez kozio∏ków w 1912 roku

ZMAR¸ JAN IGNACY DESKUR
CZ¸ONEK HONOROWY SAPP

Z wielkim smutkiem przyj´liÊmy
wiadomoÊç o Êmierci Jana Deskura
cz∏onka honorowego Stowarzysze-
nia Absolwentów Politechniki Po-
znaƒskiej, przez cztery kadencje
przewodniczàcego Sàdu Kole˝eƒ-
skiego.

Urodzi∏ si´ 31 lipca 1922 roku
w Ostrowie Wlkp., ale przez niemal
ca∏e swoje ˝ycie mieszka∏ i praco-
wa∏ w Poznaniu.

W roku 1949 ukoƒczy∏ studia na Wydziale Budownictwa w Szkole In-
˝ynierskiej w Poznaniu. Przez 20 lat (1948-1968) pracowa∏ w Poznaƒskim
Przedsi´biorstwie Budownictwa Przemys∏owego Nr 2, gdzie zaczà∏ od
szeregowego pracownika (jeszcze przed ukoƒczeniem studiów), a skoƒ-
czy∏ na stanowisku dyrektora naczelnego. W mi´dzyczasie ukoƒczy∏ – ju˝
na Politechnice Poznaƒskiej – studia magisterskie. Swoje bogate doÊwiad-
czenie in˝ynierskie wykorzysta∏ w pracy w Poznaƒskim Zjednoczeniu Bu-
downictwa i Miastoprojekcie (1968-1981).

Nale˝a∏ do grona cz∏onków za∏o˝ycieli, którzy w roku 1985 reaktywo-
wali Stowarzyszenie Absolwentów naszej Uczelni. By∏ aktywnym cz∏on-
kiem, przez 20 lat pracujàcym we w∏adzach Stowarzyszenia. Zapami´ta-
my go jako cz∏owieka niezwykle sumiennego i obowiàzkowego zawsze
promieniujàcego ciep∏em i serdecznoÊcià.

Za swà prac´ zawodowà by∏ wielokrotnie nagradzany i wyró˝niany.
Otrzyma∏ m.in. Odznak´ Honorowà Miasta Poznania i Krzy˝ Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski. Stowarzyszenie Absolwentów PP przyzna∏o
Mu godnoÊç Cz∏onka Honorowego.

Pozostawi∏ po sobie najwspanialszy pomnik dla Politechniki Poznaƒ-
skiej. Jego trzej synowie sà równie˝ in˝ynierami – absolwentami naszej
Uczelni. 

Pozostanie na zawsze w naszej pami´ci.

J. Deskur (z lewej)
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W roku 1953 studia dzienne na Wydziale Budowy Maszyn rozpocz´∏o
127 naszych kole˝anek i kolegów podzielonych przez w∏adze wydzia∏u na
6 grup. Jak w ka˝dym roczniku cz´Êç – szczególnie na I i II roku – z ró˝-
nych powodów zosta∏a skreÊlona lub musia∏a powtarzaç rok. W mi´dzy-

czasie do∏àczy∏o do nas kilku kolegów z poprzedniego rocznika. Studia in-
˝ynierskie ukoƒczy∏o 75 absolwentów a kurs magisterski w 1958 roku 32
absolwentów. 

Kszta∏ciliÊmy si´ w czterech specjalnoÊciach: obrabiarki, narz´dzia
i technologia budowy maszyn (najch´tniej wybierana); metaloznawstwo
i obróbka cieplna; maszyny i technologia przeróbki plastycznej oraz urzà-
dzenia i technologia spawalnictwa.

Politechnika Poznaƒska a przede wszystkim jej nauczyciele akademic-
cy, nasi niezapomniani profesorowie i asystenci zaopatrzyli nas w wiedz´,
która pozwoli∏a nam podjàç prac´ na wielu bardzo odpowiedzialnych sta-
nowiskach. JesteÊmy za to dziÊ bardzo wdzi´czni naszym wychowawcom.
Naszà wiedzà zdobytà w murach Uczelni i doÊwiadczeniem nabytym
w trakcie pracy zawodowej my z kolei dzieliliÊmy si´ z m∏odszymi kole-
gami i wspó∏pracownikami w przemyÊle, rzemioÊle i administracji.

Mimo, ˝e los porozrzuca∏ nas po Polsce a nawet Êwiecie, ju˝ trzeci raz
zebraliÊmy si´ na wspólnym spotkaniu. Spotkania te, to wymiana doÊwiad-
czeƒ, odnawianie m∏odzieƒczych przyjaêni, dyskusje i wspomnienia. 

Nasz zjazd w dniu 16 maja 2008 roku rozpocz´liÊmy w koÊciele Maryi
Królowej na Rynku Wildeckim. Msz´ Êw. w intencji ˝yjàcych i zmar∏ych
z naszego rocznika odprawi∏ proboszcz ks. Marcin W´c∏awski, który w ho-
milii podkreÊli∏ wartoÊci i wiedz´ otrzymanà z sàsiadujàcej z koÊcio∏em

uczelni. MyÊlami wracaliÊmy do 36 naszych kole˝anek i kolegów, którzy
odeszli do niebiaƒskiego Ojca, których ju˝ nigdy nie spotkamy.

Najwspanialszà chwilà naszego zjazdu by∏o spotkanie w Sali Senatu
Politechniki Poznaƒskiej z JM Rektorem Adamem Hamrolem i dzieka-

nem Wydzia∏u Budowy Maszyn i Zarzàdzania Janem
˚urkiem. Z wystàpieƒ rektora i dziekana us∏yszeliÊmy
jak wielkà i znaczàcà w szkolnictwie technicznym jest
dziÊ Politechnika Poznaƒska, jak dynamicznie rozbu-
dowywana jest jej infrastruktura. Wszystkim przyby-
∏ym absolwentom JM Rektor wr´czy∏ dyplomy stano-
wiàce akt odnowienia „godnoÊci magistra in˝yniera
mechanika ozdobionej tyloma tak wielkimi zaletami
oraz owocnà pracà twórczà”.

Dope∏nieniem powrotu do historii by∏o zwiedzenie
pi´knie urzàdzonej Sali Historii PP i zapoznanie si´ z hi-
storià uczelni o wiele starszà ni˝ si´ga nasza pami´ç.

W godzinach wieczornych w hotelu Polonez na
uroczystej kolacji w gronie naszych wspó∏ma∏˝on-
ków, przy muzyce, wspominaliÊmy nasze najwspa-
nialsze m∏odzieƒcze, studenckie lata. Wielkim za-
szczytem dla nas by∏ udzia∏ w tym wieczornym spo-
tkaniu naszego nauczyciela, a potem rektora PP
prof. Boles∏awa Wojciechowicza.

Nasze spotkanie nie mog∏o by si´ odbyç, gdyby nie Jan Kosobudz-
ki, Tadeusz Witold M∏yƒczak, Roman Nowicki, Andrzej Sopota, Jerzy
Szulce i Wac∏aw Zawadzki. Ich ogromne zaanga˝owanie, praca i cier-
pliwe poszukiwanie wszystkich ˝yjàcych pozwoli∏o nam sp´dziç
wspólnie te mi∏e chwile.

Jacek Cepryƒski

cd. ze str. 1
Zarobki, koszty ˝ycia oraz sposoby na znale-

zienie pracy w Irlandii sà tematami zaintereso-
waƒ m∏odych absolwentów. JeÊli b´dzie taka po-
trzeba napisz´ o tym w nast´pnym kolejnym nu-
merze naszego kwartalnika. 

W Irlandii jeÊli masz prac´ ze Êrednimi za-
robkami staç ci´ prawie na wszystko, nawet na
zakup mieszkania na raty. Bud˝et Irlandii to
przede wszystkim podatki od sprzeda˝y, pra-
cownicy nie sà szczególnie nimi obcià˝ani i to
jest zasadnicza ró˝nica w stosunku do Polski.
Wszystko rozwiàzane jest w trosce o przeci´t-
nego obywatela. Tutaj nikt zbytnio nie kompli-
kuje sobie ˝ycia niepotrzebnà biurokracjà
i procedurami. 

˚ycie w Irlandii toczy si´ bez zb´dnej pre-
sji, czyli: praca, pub wieczorem, a w weekend
beztroska sielanka. Puby, sà dla lokalnej spo-
∏ecznoÊci miejscem, gdzie oprócz picia piwa
i za˝artych dyskusji, obarczonych ciàg∏ym
Êmiechem, taƒczy si´ i Êpiewa przy ludowej ir-
landzkiej muzyce. Atmosfera jest rewelacyjna.
Ten totalny luz irlandzki spotykam na co
dzieƒ. W sklepach mo˝emy zobaczyç panie
w pi˝amach i kapciach, które dopiero co wsta-
∏y z ∏ó˝ka. Podstawowy ubiór m∏odych Irland-

czyków to luêny dres i adidasy. Tutaj nikt si´
nie przejmuje zachowaniem czy wyglàdem
i nikt nie robi ˝adnych uwag, chyba ˝e przesa-
dzamy. Irlandia jest wysoko tolerancyjna a Ir-
landczycy to naród o przyjaznym i pozytyw-
nym nastawieniu. 

Wyspa jest naprawd´ pi´kna, nawet w ty-
powej deszczowej szarudze prezentuje si´ oka-
zale. Sam Dublin, mimo i˝ jest du˝à metropo-
lià posiada swoistà atmosfer´ typowego ma∏e-
go irlandzkiego miasteczka. Wàskie uliczki,
ma∏e sklepiki, restauracje, stragany, wystawy

i muzea wszystko to w otoczce irlandzkiej
uprzejmoÊci i humoru. Spotkaç tu mo˝na na-
prawd´ ogromnà iloÊç turystów, którzy przy-
bywajà tu z ca∏ego Êwiata. Co chwil´, na ka˝-
dym rogu s∏ychaç mieszank´ wielu j´zyków,
a króluje polski. To drugi nieoficjalny j´zyk
w Irlandii. Rodaków mo˝na spotkaç wsz´dzie,
czasem odnosz´ wra˝enie i˝ wi´cej jest Pola-
ków ni˝ Irlandczyków. W Dublinie jest du˝o
polskich sklepów, klinik medycznych a nawet
kino. Wszystkie polskie produkty i us∏ugi sà
bezproblemowo dost´pne. Do dyspozycji ma-

my polskie restauracje, kluby czy zwyk∏e
puby. Nasi muzycy koncertujà tu cz´Êciej
ni˝ w Polsce. Co ciekawe, Irlandczycy
pami´tajà jak jeszcze 10 lat temu z cen-
trum Dublina wia∏o nudà, teraz to miasto
t´tni ˝yciem, a to g∏ównie dzi´ki emi-
grantom. Najwi´kszà i chyba jedynà
zmorà w Dublinie sà autobusy, ∏adne,
dwupi´trowe ale nigdy nie wiadomo
o której przyjadà. Wszystko zale˝y tutaj
od naszego szcz´Êcia, mo˝na nawet cze-
kaç dwie godziny na autobus i nic. Czasa-
mi przyje˝d˝ajà trzy pod rzàd tej samej li-
nii ˝eby by∏o zabawniej. 

Tomasz Ga∏ka

ZJAZD NA PI¢åDZIESI¢CIOLECIE

Okolice Dublina

SLÁINTE (POZDROWIENIA) Z IRLANDII
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Tradycyjne ju˝ wiosenne spotkanie cz∏onków Stowarzyszenia Absolwentów PP za-
mieszka∏ych na ziemi Lubuskiej odby∏o si´ w 2008 roku w pi´knym miesiàcu maju.

Przewodniczàcy Ko∏a Stanis∏aw Skarbiƒski do∏o˝y∏ wszelkich staraƒ, aby spotkaç
si´ w jak najwi´kszym gronie. Oprócz bezpoÊrednich telefonów informacja o spotka-
niu ukaza∏a si´ równie˝ w Gazecie Lubuskiej. Niezawodni Hanna i Zbigniew Lesz-
czyƒscy udost´pnili pomieszczenia swojej firmy Eltor-Pol i stworzyli jak zwykle
wspania∏à atmosfer´. Nie zabrak∏o równie˝ napojów i s∏odyczy.

W spotkaniu udzia∏ wzi´li równie˝ cz∏onkowie zarzàdu Stowarzyszenia przewod-
niczàcy prof. Zbigniew Stein oraz Miros∏awa i Stanis∏aw Olejniczk, którzy korzysta-
jàc z ∏adnej pogody przyjechali nieco wczeÊnie aby pospacerowaç po mieÊcie i poznaç
pi´kno Zielonej Góry. Zapewniam – jest co zwiedzaç. W Centrum Informacji i Promo-
cji Turystyki zaoferowa-
no nam wiele ciekawych
folderów o zabytkach,
mieÊcie i okolicy. Wie-
my ju˝, ˝e od 6-14 wrze-
Ênia 2008 nale˝y przyje-
chaç na Winobranie. 

Wracajàc do spotka-
nia nale˝y powiedzieç;
jak zwykle by∏o mi∏o i sympatycznie. GoÊcie z Poznania mówili o pracy zarzàdu,
dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia i rozwoju oraz rozbudowie Politechniki. Lubuszanie
wspominali wyk∏adowców, zapami´tane sytuacje i chwile z okresu studiów.

Ma∏gorzata Boryna ze Szprotawy pyta∏a o warunki uzyskania uprawnieƒ do wy-
dawania Êwiadectw energetycznych budynków. Janusz Piechowiak opowiada∏ aneg-
dot´ jak prof. Zajàczkowski na zaj´ciach z fizyki demonstrowa∏ dzia∏anie si∏y od-
Êrodkowej wybierajàc do pokazu studentki. Swoimi wspomnieniami z uczelni i cie-
kawostkami z Zielonej Góry dzielili si´ równie˝ Jaros∏aw Konecki, Jerzy Stürmer
i Bogdan Màdry.

Wszyscy umówiliÊmy si´ ju˝ na przysz∏oroczne spotkanie.
Miros∏awa Olejniczak

ABSOLWENCI W ZIELONEJ GÓRZEROÂNIE BIBLIOTEKA
POLITECHNIKI

W drugiej po∏owie kwietnia 2008 roku zawis∏a wiecha
na powstajàcym na Piotrowie budynku biblioteki Politech-
niki Poznaƒskiej. B´dzie stanowi∏ dope∏nienie bry∏y istnie-
jàcego ju˝ Centrum Wyk∏adowego – Konferencyjnego. 

Budowa wykonywana przez firm´ Skanska ze wzgl´du
na grunt nadrzecznej skarpy posadowiona zosta∏a na ponad
1500 palach. W budynku surowe betonowe Êciany i stropy
nie b´dà tynkowane i malowane, stàd wykonanie wymaga-
∏o wyjàtkowej starannoÊci i dok∏adnoÊci.

Biblioteka ma byç ukoƒczona za dwa lata i b´dzie s∏u-
˝yç ca∏emu Êrodowiskowi akademickiemu Poznania. Ma
w niej dzia∏aç najnowoczeÊniejszy system wypo˝yczania
ksià˝ek zwany SelfCheck, który pozwoli wziàç dowolnà
ksià˝k´ z pó∏ki i wyjÊç. System sam zarejestruje jej wypo-
˝yczenie oraz zwrot po wrzuceniu do specjalnego sejfu. 

W bibliotece nie zabraknie miejsc – mini gabinetów do
indywidualnej pracy wyposa˝onych w komputery. 


