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W bie˝àcym roku inauguracja roku akademickiego 2008/2009
w Politechnice Poznaƒskiej odby∏a si´ dopiero 8 paêdziernika 2008.
Jak w latach poprzednich aula „Magna” w Centrum Wyk∏adowo –
Konferencyjnego wype∏ni∏a si´ przedstawicielami w∏adz, wszystkich
uczelni Poznania i województwa wielkopolskiego oraz spo∏ecznoÊcià
akademickà naszej uczelni.

Inauguracja zawsze jest wzruszajàcym prze˝yciem dla pierwszo-
roczniaków –studentów którzy rozpoczynajà kszta∏cenie w naszej
uczelni. Przedstawiciele ze wszystkich 9 wydzia∏ów z∏o˝yli Êlubowa-
nie, a JM Rektor Adam Hamrol dokona∏ aktu immatrykulacji i wr´-
czy∏ indeksy.

Od wielu lat w∏adze Politechniki Poznaƒskiej w czasie inaugura-
cji roku akademickiego wracajà pami´cià do historii uczelni do jej ab-
solwentów, którzy sà jej chlubà, si∏à i wizerunkiem. Wyrazem tego
jest symboliczne, powtórne przyj´cie w mury uczelni absolwentów,
którzy rozpoczynali studia przed 50 laty. W tym roku tego zaszczytu
dostàpili: Janina Kaczmarek (rozpoczynajàca studia w roku 1958 na
Wydziale Elektrycznym), Agnieszka Wilda (1958-WBL), Marian
Bieƒ (1958-WE0, Jerzy Bzdr´ga (1958-WBL), Lech Grodzicki
(1958-WBL), Stanis∏aw Grynhoff (1958-WE), Jerzy Horowski
(1958-WBL), Jerzy Ko∏odziejczak (1958 WE), Ryszard Nowak
(1958-WE), Eugeniusz Wilda (1958-WBL).

Reimmatrykulowani w z∏o˝onym Êlubowaniu zobowiàzali si´ dbaç
swoim post´powaniem o godnoÊç absolwenta Politechniki Poznaƒskiej

i nale˝ny naszej Uczelni autorytet w kraju i zagranicà. JM Rektor do-
kona∏ aktu reimmatrykulacji i wr´czy∏ wszystkim specjalnie na tà oka-
zj´ przygotowane symboliczne indeksy.

Inauguracja jest zawsze okazjà dla przypomnienia najwa˝niej-
szych wydarzeƒ w minionym roku.

REIMMATRYKULACJA NA INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO

Od roku 2007 Stowarzyszenie posiada status organizacji po˝yt-
ku publicznego. Pozyskanie dodatkowych Êrodków finansowych
pozwoli nam pe∏niej realizowaç nasze cele statutowe, w szczegól-
noÊci wspomagaç naszych m∏odszych kolegów – kole˝anki studen-
tów naszej uczelni.

Uchwa∏à zarzàdu Stowarzyszenia z wrzeÊnia 2008 roku utworzy-
liÊmy Fundusz Stypendialny, który zasilany b´dzie Êrodkami otrzy-
manymi jako 1% podatku od dochodu. W roku 2007 od 29 darczyƒ-
ców otrzymaliÊmy 4504 z∏ natomiast w roku 2008 Urz´dy Skarbo-
we przekaza∏y nam kwot´ 8010 z∏.

Urz´dy Skarbowe nie poda∏y nam nazwisk i adresów darczyƒców
a wp∏aty przekazywa∏y nam pojedynczo lub ∏àcznie kilka. Wiemy, ˝e
pochodzà one od co najmniej 67osób rozliczajàcych si´ w 7 urz´dach
skarbowych Poznania, 2 Zielonej Góry oraz Cz∏uchowa, Dzia∏dowa,
Gniezna, Gdaƒska, Gorzowa Wlkp., Jeleniej Góry, Kielc, Konina,
Ko∏a, Koszalina, Krotoszyna, Leszna, ¸odzi, Mogilna, Pi∏y, Sieradza,
Suwa∏k, Szamotu∏, Szczecina, Ârody Wlkp., Warszawy i ˚agania.

Wszystkim sk∏adamy serdeczne podzi´kowanie.
Zarzàd Stowarzyszenia uchwa∏à z dnia 22 wrzeÊnia 2008 usta-

nowi∏ Fundusz Stypendialny, gospodarujàcy pozyskanymi Êrodka-
mi. Na rok akademicki 2008/2009 postanowiliÊmy przyznaç dwa

stypendia po 4.000 z∏ (10x400) dla studentów (studentek) Politech-
niki Poznaƒskiej od III roku. z rodzin o niskich dochodach na oso-
b´, uzyskujàcych dobre wyniki w nauce. IloÊç przyznawanych sty-
pendiów corocznie zale˝eç b´dzie od wielkoÊci przekazanych nam
odpisów 1% podatku od dochodu.

Absolwentów Politechniki Poznaƒskiej sà dziesiàtki tysi´cy,
cz∏onków Stowarzyszenia jest ponad pi´çset, wi´c rzesza potencjal-
nych darczyƒców jest bardzo du˝a. Naszym problemem pozostaje
dotarcie do nich z naszà proÊbà.

Od roku 2008 sposób przekazywania 1% od osób samodzielnie
si´ rozliczajàcych jest prosty i ∏atwy. Wystarczy wyliczyç i wpisaç
we w∏aÊciwà rubryk´ kwot´ 1%, a w nast´pnej wpisaç Stowarzysze-
nie i numer KRS-u. 

Wierzymy, ˝e z roku na rok przekonamy do siebie coraz wi´kszà
rzesz´ darczyƒców. Z góry dzi´kujemy wszystkim za wsparcie na-
szego Funduszu Stypendialnego.

Zarzàd
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Poznaƒskiej

PRZEKA˚ 1%
DLA STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW
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Absolwentów  Politechniki Poznaƒskiej

Nale˝ymy do czo∏ówki polskich uczelni technicznych – mówi∏ Rek-
tor prof. Adam Hamrol. Na 9 wydzia∏ach prowadzimy 23 kierunki stu-
diów spe∏niajàce wszystkie Êwiatowe standardy i wymogi, na których
kszta∏cono ponad 18 tysi´cy studentów, z tego 11,5 tysiàca na studiach
dziennych. Odnosimy znaczàce sukcesy dydaktyczne czego przyk∏adem
sà m. in. nasi studenci wygrywajàcy liczne konkursy mi´dzynarodowe
w takich dyscyplinach jak informatyka, automatyka i robotyka oraz ar-
chitektura. Politechnika Poznaƒska ma 18 uprawnieƒ do nadawania
stopnia naukowego doktora i 12 uprawnieƒ stopnia naukowego doktora
habilitowanego, spe∏nia zatem z nadmiarem wszystkie wymagania jakie
powinien wype∏niaç Uniwersytet Techniczny. JesteÊmy jednak – pod-
kreÊli∏ Rektor Adam Hamrol
wierni naszej tradycji i pe∏ni
szacunku dla nazwy Politech-
nika symbolizujàcej uczelnie
wy˝szà kszta∏càcà Êwietnych
in˝ynierów.

Politechnika chce jeszcze
lepiej kszta∏ciç fachowców
potrzebnych gospodarce i spo-
∏eczeƒstwu, prowadziç bada-
nia naukowe tworzàce nowe
mo˝liwoÊci zaspakajania po-
trzeb i oczekiwaƒ cz∏owieka.
Dlatego planuje w pasie nad-
warciaƒskim kontynuacj´ bu-
dowy biblioteki z Centrum
Nauk Informatycznych oraz
realizacj´ Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoin˝ynierii, tak aby
Kampus Warta w perspektywie pomieÊci∏ wszystkie wydzia∏y Uczelni..

UroczystoÊç zakoƒczy∏ wyk∏ad inauguracyjny prof. Andrzeja Dobro-
gowskiego z Wydzia∏u Elektroniki i Telekomunikacji pt. Tajniki czasu.

By∏a to wspania∏a lekcja i refleksja czym˝e jest czas. Na wst´pie Andrzej
Dobrogowski przytoczy∏ fragment Ksi´gi Koholeta z rozdzia∏u „Wszyst-
ko jest zale˝ne od czasu, ostatecznie od Boga”:

Wszystko ma swój czas,
i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem.
Jest czas rodzenia i czas umierania,
czas sadzenia i czas wyrywania
tego, co zasadzono,
czas zabijania i czas leczenia,
czas burzenia i czas budowania,
czas p∏aczu i czas uÊmiechu,
czas zawodzenia i czas plàsów,
czas rzucania kamieniami i czas ich zbierania,
czas szukania i czas tracenia,
czas zachowania i czas wyrzucania,
czas rozdzierania i czas zszywania,
czas milczenia i czas mówienia,
czas mi∏owania i czas nienawiÊci,
czas wojny i czas pokoju,
…
na ka˝dà bowiem spraw´ i na ka˝dy czyn
jest czas wyznaczony.
W swym wyk∏adzie prof. Andrzej Dobrogowski nie definiujàc

czym jest czas, przedstawi∏ ró˝ne interpretacje i aspekty czasu po-
przez refleksje filozoficzne, czas w fizyce, odmierzanie czasu, po˝yt-
ki z zegarów. Zakoƒczy∏ swój wyk∏ad równie˝ cytatem – fraszkà Zbi-
gniewa Lengrena „Time is Money”

Je˝eli „Czas to pieniàdz”, czy pieniàdz jest czasem?
Niestety, brak mi czasu na takie problema.
Mam wi´kszy k∏opot – ju˝ zima za pasem...
Pieniàdz jest czasem, lecz cz´Êciej go nie ma.

Stanis∏aw Olejniczak

REIMMATRYKULACJA NA INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO

To ju˝ mija prawie pó∏ wieku, kiedy w roku 1959 otrzymaliÊmy abso-
lutorium ukoƒczenia studiów wy˝szych na Wydziale Elektrycznym Poli-
techniki Poznaƒskiej. Skoƒczy∏ si´ pracowity i pi´kny okres w ˝yciu na-
szej braci studenckiej, i stan´liÊmy przed sprawdzianem zastosowania
zdobytej wiedzy oraz zweryfikowania naszych umiej´tnoÊci zawodowych.
Swoimi doÊwiadczeniami zawodowymi i tak˝e osobistymi, sukcesami
i nieraz pora˝kami dzielimy si´ na naszych spotkaniach kole˝eƒskich. 

Tegoroczne spotkanie z udzia∏em wiceprzewodniczàcego Stowarzysze-
nia Absolwentów PP Stanis∏awa Olejni-
czaka odby∏o si´ 30 maja 2008 na Wil-
dzie. S. Olejniczak zapozna∏ nas z histo-
rià powstawania poszczególnych obiek-
tów PP, aktualnà strukturà uczelni i jej
dynamicznym rozwojem w ostatnich la-
tach. Prelekcj´ nt. „Energia odnawial-
na” wyg∏osi∏ nasz kolega Henryk Cza-
jewicz. Na schodach budynku Rektora-
tu, zrobiliÊmy sobie wspólne zdj´cie.

Nast´pnie udaliÊmy si´ na piknik
nad Jezioro Kierskie. Liczymy ilu nas
jeszcze zosta∏o. I znowu nas mniej; ode-
szli Czesio Winkler, Fred Baranowski,

Stefan Kien, Janek Samek a ca∏-
kiem niedawno Zbyszko Sawiƒski. No
có˝, takie sà wyroki boskie – ka˝dy
w swojej kolejnoÊci. Bohater filmu Kazimierza Kutza, stary Habryka,
mówi∏ „z naszej pó∏ki bierà!”

Wspomnienia, wspomnienia...
Sama wizyta na Wildzie, w kompleksie przy ul Bergera, odwiedzi-

ny miejsc gdzie odby∏y si´ prawie wszystkie najwa˝niejsze wydarze-
nia w naszym studenckim ˝yciu, ma takie po˝yteczne dzia∏anie po-
rzàdkujàce zasoby pami´ci jak mechanizm FAT w ka˝dej strukturze
dysku komputerowego.

Kiedy po latach odwiedzasz miejsce, gdzie zaistnia∏y dawno jakieÊ
wa˝ne wydarzenia i to jeszcze w towarzystwie ludzi – Êwiadków tych
wydarzeƒ, twój „mentalny FAT” natychmiast odczytuje wspomnienia
zapisane gdzieÊ w najdalszych, mrocznych zakàtkach pami´ci, pokry-

tych grubymi zwa∏ami nowszych zapisów, ale ciàgle istniejàcych i zdat-
nych do odzysku. I mo˝na je odzyskaç, jeÊli si´ tylko odtworzy atmos-
fer´, klimat tamtych czasów. Nie wierzycie? Spróbujmy to zrobiç!

Warsztaty mechaniczne
Twórcy programu naszych studiów zaplanowali nam elementy wy-

kszta∏cenia Êlusarskiego. My, marzàcy o panowaniu nad kilowoltami
i megawatami protestowaliÊmy. Ale kierownik warsztatów wyjaÊni∏ spra-

w´ prosto: Panowie, na pewno b´dzie-
cie pracowali w jakichÊ fabrykach,
gdzie czasami trzeba b´dzie wykonaç
coÊ w metalu. Honor in˝yniera wyma-
ga umiej´tnoÊci poradzenia sobie.
Wi´c uczyliÊmy si´ dorabiaç klucze,
toczyç, frezowaç, spawaç. Czy ta wie-
dza si´ przyda∏a? Nawet znacznie
szybciej ni˝ mo˝na by∏o oczekiwaç.

Studium Wojskowe
Kto z Kolegów – by∏ych ˝o∏nierzy

w stopniu „student” jeszcze pami´ta
wakacyjny obóz wojskowy w Biedru-
sku, w sierpniu 1956, miesiàc po Wy-
padkach Poznaƒskich?. Przysz∏o nam
s∏u˝yç w 23 Pu∏ku Czo∏gów z S∏ubic,

który pacyfikowa∏ wówczas Poznaƒ. Na powitanie us∏yszeliÊmy: „nu,
znaczy sie przyszli tu s∏u˝yç studenci-buntownicy? My wam wybije-
my wszelkie bunty przeciw w∏adzy ludowej!”. I wybijali, metodami
wojskowymi – przez nogi. Oszcz´dêmy szczegó∏ów. Wspomn´ jedy-
nie, ˝e pod koniec naszej miesi´cznej s∏u˝by, znaczna cz´Êç kolegów
by∏a w szpitalu lub w izbie chorych. 

A na koniec naszego tam pobytu nasi obozowi prze∏o˝eni (podofice-
rowie zawodowi) zdarli z nas haracz za rzekomo zagubione p∏aszcze su-
kienne – te marne grosze, które dostaliÊmy na drog´ jako tzw. ˝o∏d.

Sala Historii PP
To obiekt nowy, nie by∏o go za „naszych czasów” Wtedy by∏a tam

chyba sala wyk∏adowa, gdzie, prof. W´glarz skutecznie wbija∏ nam do

PRAWIE PÓ¸ WIEKU TEMU......

cd. ze str. 2

Indeks odbierze Jerzy Horowski
Fot. S. Olejniczak



g∏ów szacunek do maszyn elektrycznych a prof. Gaw´cki – troch´
mniej skutecznie – zasady termodynamiki. Tam w latach póêniejszych
mieÊci∏a si´ pracownia wyposa˝ona w najnowoczeÊniejszà, jak na owe
czasy, maszyn´ Odra 1204 nazywanà dumnie komputerem. Na tej ma-
szynie wykonywane by∏y m. in. obliczenia do trafnoÊci predykcji ob-
cià˝eƒ czynnych okr´gu energetycznego. Co to by∏a za maszyna!
Ogromne szafy wypchane elektronikà, a program i dane wprowadza∏o
si´ za pomocà dalekopisu. Trwa∏o to tygodniami, ale i tak byliÊmy bar-
dzo szcz´Êliwi, ˝e uda∏o nam si´ te obliczenia wykonaç i uzyskaç na-
wet zupe∏nie rozsàdne wyniki. DziÊ takie zadanie mo˝na wykonaç, na
jakimkolwiek wspó∏czesnym laptopie w kilka minut.

Podwórko wewn´trzne
Za budynkiem d. Studium Wojskowego a dziÊ Wydzia∏u Chemiczne-

go jest niewielkie podwórko. Rzàd gara˝y, spory brukowany plac. To by∏
przecie˝ plac apelowy Studium Wojskowego. Od zbiórki na tym placu
zaczyna∏ si´ ka˝dy kolejny dzieƒ szkolenia wojskowego. Kto by tam po-
liczy∏ tysiàce kroków defiladowych wbitych w ten bruk zanim kompania
osiàgn´∏a sprawnoÊç defiladowà.

Ale na tym placu mia∏o te˝ miejsce zdarzenie unikalne i pami´tne: wiec
w paêdzierniku 1956, kiedy to naród jeszcze podjà∏ prób´ rozpaczliwego
protestu przed zniewoleniem i przeciw rozje˝d˝aniu czo∏gami Budapesztu.

Prowizoryczna trybuna, t∏um z trudem mieÊci si´ na placu. Z trybuny
padajà s∏owa projektu rezolucji – odezwy do narodów Wolnego Âwiata –
„Ratujcie nas!” Tekst wywa˝ony, pokojowy – to tylko ˝àdanie poszano-
wania praw ludzkich, nic wi´cej! Do dyskusji cisnà si´ ch´tni, wnoszà po-
prawki,. I nagle na schodkach pojawia si´ profesor Józef W´glarz – nasz
ukochany „Dziadek”. Tumult na placu cichnie, wszyscy mamy pewnoÊç,
˝e nastàpi coÊ wa˝nego. On nigdy nie wypowiada∏ s∏ów bez potrzeby, ani
jako wyk∏adowca, ani jako dziekan. A jego propozycja zmiany tekstu re-
zolucji by∏a krótka: s∏owa „ograniczyç zakres dzia∏ania Urz´du Bezpie-
czeƒstwa” zastàpiç s∏owami „zlikwidowaç Urzàd Bezpieczeƒstwa”! Na
u∏amek sekundy zapad∏a cisza. Ta myÊl zapewne goÊci∏a we wszystkich
g∏owach, ale nikt nie odwa˝y∏ si´ wyraziç jej g∏oÊno. To móg∏ powiedzieç
tylko On, oficer wojny obronnej 1939 roku, wi´zieƒ oflagu w Murnau.

T∏um oszala∏. wiwatom nie by∏o koƒca, setki wyciàgni´tych ràk – jak
taÊmowy transporter – znios∏y Go z trybuny do bramy.

A na placyku, po rozejÊciu si´ uczestników wiecu, zap∏onà∏ wielki
stos, do którego ka˝dy z nas dorzuca∏ jakiÊ w∏asny udzia∏: a to Histori´
WKP (b) – krótki kurs a to skrypty i notatki z przedmiotu Podstawy
marksizmu-leninizmu. Wówczas poczuliÊmy si´ jak ludzie wolni.

Nocne rozmowy nad jeziorem Kierskim
To – oczywiÊcie – doskona∏a okazja do wzajemnej wymiany infor-

macji towarzyskich. Ale po zachodzie s∏oƒca, gdy p∏onie ognisko, po-
wstaje zwykle potrzeba wspomnieƒ. Tu te˝ dzia∏a FAT. Przypomina si´
turystyka, obozy wojskowe, wyjazdy na ˝niwa, wykopki („my som ro-
botniki sezonowe i se na ∏eb s.. nie damy) i prace spo∏eczne. A wszyst-
ko to z jakàÊ tam „oprawà muzycznà”. Zapewne nasze „wyst´py” instru-
mentalno – wokalne nie kwalifikowa∏y nas ani wówczas, ani teraz na
któryÊ z festiwali, ale przecie˝ tacy najgorsi nie byliÊmy. Jest w naszym
gronie kilku by∏ych Êpiewaków z Poznaƒskich S∏owików prof. Stuligro-
sza i wychowanków prof. Buchwalda z M´skiego chóru PP, którzy
udzielali g∏osowego wsparcia chórowi Opery Poznaƒskiej.

I to wszystko mo˝na by∏o us∏yszeç w cz´Êci akustycznej naszego noc-
nego spotkania. Ale tego trzeba by∏o pos∏uchaç, s∏owami nie wypowiesz.

A wi´c do nast´pnego spotkania, za rok. Aby wykonaç komend´ ko-
lejno odlicz i dorzuciç do ∏aƒcuszka garÊç nowych wspomnieƒ.

Edward Weksej
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Absolwentów  Politechniki Poznaƒskiej

Zjazd absolwentów Wydzia∏u Maszyn Roboczych i Transportu Poli-
techniki Poznaƒskiej zosta∏ zorganizowany w 40-tà rocznic´ uzyskania ab-
solutorium, a zarazem jest to ju˝ 45 lat od rozpocz´cia studiów.

W 1963 roku rozpocz´liÊmy studia na Wydziale Mechanizacji Rolnic-
twa, a koƒczyliÊmy w 1969 roku na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojaz-
dów. Obecna nazwa to Wydzia∏ Maszyn Roboczych i Transportu.

By∏o to dopiero nasze trzecie spotkanie, mimo, ˝e na pierwszym spo-
tkaniu w roku 1978 by∏y „przysi´gi”, ˝e b´dziemy spotykaç si´ co 5 lat.
Niestety zawirowania polityczne i gospodarcze w naszej ojczyênie osun´-
∏y nasze zjazdy na dalszy plan. By∏y wa˝niejsze sprawy: pielgrzymki Jana
Paw∏a II do ojczyzny, okràg∏y stó∏, transformacja i powszechny „zapa∏” pa-
triotyczno – modlitewny. Teraz nazywa si´ to obalaniem komunizmu.

Po tych burzliwych latach znów spotkaliÊmy si´ przed pomnikiem
Adama Mickiewicza, gdzie w marcu 1968 roku przysz∏o nam wiaç przed
pa∏ami MO. Ka˝dy wspomina∏ ten dzieƒ, gdy czu∏ oddech milicjanta za
swoimi plecami, a niektórzy wolniejsi w sprincie liczyli w akademiku Êla-
dy pa∏ek na swoim grzbiecie.

W 2001 roku na II zjeê-
dzie okrzykni´to mnie „guru”
zobowiàzujàc do organizacji
nast´pnego zjazdu. Przy po-
mocy dobranych asystentów
i naszych doktorantów (Ry-
szard Musia∏ i Roman Tater-
nik) doprowadzi∏em do tego
historycznego zjazdu. Dlacze-
go historycznego? – bo pod-
czas tegorocznego zjazdu po-
wtórzono ceremonie absolu-
torium (choç bez uroczystej
oprawy) wr´czenia ka˝demu
uczestnikowi certyfikatu po-
twierdzajàcego otrzymanie
w 1968 roku absolutorium.

Spotkanie nasze w Cen-
trum Wyk∏adowym Politech-
niki Poznaƒskiej na Piotro-
wie zaszczyci∏ swà obecno-
Êcià JM Rektor Adam Hamrol, który wraz z prorektorem Karolem Nadol-
nym i prodziekanem Wydzia∏u Maszyn Roboczych i Transportu Zbigni-
wem Rybakiem wr´czy∏ nam certyfikaty. W drugiej cz´Êci spotkania w∏a-
dze uczelni zapozna∏y nas z aktualnym potencja∏em uczelni, planami roz-
woju i rozbudowy unaoczniajàc nam ogrom zmian, który dokona∏ si´ od
naszego absolutorium. Na zakoƒczenie prof. Leszek Ma∏dziƒski przedsta-
wi∏ nam wyk∏ad przygotowany przy wykorzystaniu najnowszych technik
audiowizualnych pod tytu∏em „Wykres ˝elazo – w´giel”, który uzmys∏o-
wi∏ nam up∏yw czasu i pozwoli∏ na chwil´ wróciç myÊlami do wyk∏adów
prof. Zbigniewa G∏owackiego przy pomocy tablicy i kredy.

Wi´kszoÊç z nas nie mieszka w Poznaniu. ChcieliÊmy zobaczyç jak
wiele zmieni∏o si´ od roku 1968 czy te˝ ostatniego zjazdu. Wycieczka
autokarowa z zawodowym przewodnikiem pokaza∏a nam Poznaƒ jakie-
go nie znaliÊmy, podziwialiÊmy wiele nowych, pi´knych inwestycji
ostatnich lat, które z zaciekawieniem oglàdali równie˝ stali mieszkaƒcy
grodu Przemys∏awa.

W godzinach popo∏udniowych i wieczornych biesiadowaliÊmy w na-
szym akademiku – w DS. – 1 w barze Salsa, gdzie wspominaliÊmy okres
studiów, naszych nauczycieli, nieobecnych kolegów oraz sukcesy i pora˝-
ki na drodze zawodowej. Rozmowy koƒczyliÊmy nast´pnego dnia na Ênia-
daniu, ale i tak nie z wszystkimi i o wszystkim zdà˝yliÊmy porozmawiaç.

˚egnaliÊmy si´ do zobaczenia za pi´ç lat
Stanis∏aw NeweÊ, Toruƒ

NIEZAPOMNIANY III ZJAZD
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Ka˝dy kto widzi na ulicy samochód marki
Audi, zauwa˝y na masce cztery splecione ze so-
bà kó∏ka. Niektórzy kojarzà je z kó∏kami olim-
pijskimi, ale tych jest przecie˝ pi´ç. èród∏o po-
wstania charakterystycznych splecionych czte-
rech pierÊcieni jest zupe∏nie inne. 

W roku 1932 powsta∏ w Niemczech koncern
samochodowy Auto-Union. W jego sk∏ad wcho-
dzi∏y cztery, dotychczas samodzielne fabryki sa-
mochodów: Horch, Audi, Wanderer i DKW. Te
w∏aÊnie marki symbolizujà wspomniane kó∏ka. 

Najbardziej luksusowym i oczywiÊcie naj-
dro˝szym pojazdem koncernu by∏ Horch – na-
zwa pochodzi od nazwiska za∏o˝yciela fabryki
in˝yniera Augusta Horcha. Klasa tego wozu by-
∏a porównywalna z Mercedesem i Maybachem.
O solidnoÊci pojazdów tej marki niech Êwiadczy
fakt, ˝e jeszcze w latach pi´çdziesiàtych ubieg∏e-
go stulecia, jeêdzi∏ po Poznaniu czerwony Horch
[zapewne zdobycz wojenna], nale˝àcy do Miej-
skiej Rady Narodowej. 

Drugi z kolei pojazd koncernu Audi, by∏
równie˝ autem luksusowym, ale mniej „wypa-
sionym” od Horcha i oczywiÊcie taƒszym. Za∏o-
˝ycielem fabryki Audi by∏ równie˝ August
Horch. Cechà charakterystycznà tego auta by∏a
metalowa atrapa w kszta∏cie jedynki umieszczo-
na na zakr´tce ch∏odnicy. 

Trzeci z kolei Wanderer oznakowany styli-
zowanà literà „W”, nale˝a∏ do samochodów po-
pularnych, a du˝o egzemplarzy pojazdów tej

marki, jeêdzi∏o po naszym kraju jeszcze wiele lat
po II wojnie Êwiatowej. 

Na koƒcu czwórki sytuuje si´ DKW. Popu-
larna Dekawka, okreÊlana by∏a z∏oÊliwie jako
„dykta, klajster, woda” z uwagi na sztuczne two-

rzywo z którego wykonana by∏a karoseria wozu.
Fabryka DKW produkowa∏a tak˝e doskona∏e
motocykle. Na motorze DKW 350 z kompreso-
rem triumfowa∏ w po∏owie ubieg∏ego wieku, po-
znaƒski motocyklista Jerzy Mieloch, który na to-
rze trawiastym na ¸awicy zdobywa∏ kilkakrot-
nie cenne trofeum „Z∏oty Kask”.

Po II wojnie Êwiatowej nie wznowiono pro-
dukcji Horcha, Wanderera i DKW. We Wschod-
nich Niemczech produkowano auto IFA, sko-
piowane z Dekawki „Meisterklasse” z blaszanà
karoserià. Wozów tych, równie˝ w Polsce
w pierwszych latach powojennych by∏o doÊç du-
˝o, zanim zastàpi∏y je Trabanty i Wartburgi. 

Jedynà markà z przedwojennego koncernu
Auto – Union produkowanà do dziÊ, jest Audi
z koncernu Volkswagena. 

Tak wi´c cztery splecione pierÊcienie, które
kiedyÊ umieszczane by∏y na maskach wszyst-
kich czterech marek wozów nieistniejàcego kon-
cernu, majà obecnie wy∏àcznie charakter histo-
ryczny i nie odzwierciedlajà dzisiejszej rzeczy-
wistoÊci. 

Wojciech Weiss
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KRÓTKO Z PP
• W dniu 20 wrzeÊnia 2008 roku zmar∏ prof. Jaros∏aw Stefaniak rektor Politechniki Poznaƒ-

skiej w latach 1990-1993. 

• W roku akademickim 2008/2009 na I roku studiów stacjonarnych rozpocznie nauk´ 3534 stu-
dentów. Najwi´kszym powodzeniem cieszy∏ si´ kierunek Budownictwo, gdzie o jedno miej-
sce ubiega∏o si´ prawie 4 kandydatów, oraz Informatyka i Architektura – 3 osoby/miejsce. 

• Politechnik´ Poznaƒskà jako miejsce dalszej edukacji wybra∏o 21 laureatów olimpiad.

• Po raz drugi odby∏a si´ w Politechnice „Noc Naukowców”, impreza propagujàca uczelnie
m∏odej spo∏ecznoÊci Poznania. Pokazy, warsztaty, wyk∏ady i koncerty w kampusie Piotrowo
obejrza∏o 26 wrzeÊnia ponad 15 tysi´cy osób.


