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W 1924 roku z pierwszych absolwentów Paƒstwowej Wy˝szej
Szko∏y Budowy Maszyn w Poznaniu zawiàza∏ si´ komitet organi-
zacyjny, który opracowa∏ statut i zarejestrowa∏ Stowarzyszenie Ab-
solwentów. My absolwenci Politechniki Poznaƒskiej i szkó∏ jà po-
przedzajàcych spotkaliÊmy si´ 6 czerwca 2009 roku w Auli Magna
Centrum Wyk∏adowo-Konferencyjnego PP, aby Êwi´towaç 85 rocz-
nic´ tego historycznego wydarzenia.

Spotkanie nasze zaszczyci∏a swà obecnoÊcià Prorektor Poli-
techniki Poznaƒskiej prof. Aleksandra Rakowska, która przekaza∏a
nam przes∏anie od JM Rektora prof. Adama Hamrola, a potem po-
informowa∏a nas jaka dziÊ jest uczelnia i jakie sà najbli˝sze plany

jej rozbudowy i rozwoju. Przewodniczàcy Stowarzyszenia prof.
Zbigniew Stein przypomnia∏ naszà 85 letnià histori´, a Stanis∏aw
Olejniczak dzia∏alnoÊç bie˝àcà Stowarzyszenia.

WÊród licznie przyby∏ych obecny by∏ równie˝ Marian Przybyl-
ski najstarszy ˝yjàcy absolwent naszej poprzedniczki PWSBMiE
z 1930 roku obchodzàcy w bie˝àcym roku 100 rocznic´ urodzin.

Spotkanie zakoƒczy∏ wyk∏ad o êród∏ach czystej energii wyg∏o-
szony przez dr in˝. Andrzeja Grzybowskiego. Na cz´Êç towarzyskà,
d∏u˝sze rozmowy i wspomnienia przenieÊliÊmy si´ do uczelnianej
sto∏ówki na wspólny obiad. Obszerna relacja ze spotkania zamiesz-
czona zostanie w nast´pnym „Absolwencie”.

ROCZNICOWE SPOTKANIE

W pami´ci zachowuje si´ tylko burze, cisza naszej uwagi nie przyciàga
(Wolter)

Wydzia∏ Elektroniki i Telekomunika-
cji jest najm∏odszym Wydzia∏em Politech-
niki Poznaƒskiej. Uchwa∏a Senatu Akade-
mickiego Politechniki Poznaƒskiej
z dnia 31 maja 2006 roku stwierdza-
∏a „tworzy si´ nowy, dziewiàty wy-
dzia∏ – Wydzia∏ Elektroniki i Telekomuni-
kacji.” Nowy Wydzia∏ rozpoczà∏ dzia∏al-
noÊç z dniem 1 paêdziernika 2006r.

OczywiÊcie utworzenie Wydzia∏u
Elektroniki i Telekomunikacji nie oznacza-
∏o rozpocz´cia badaƒ i dzia∏alnoÊci dydak-
tycznej w tym fascynujàcym obszarze na-
uki techniki w Politechnice Poznaƒskiej,
lecz by∏o raczej potwierdzeniem skutecz-
noÊci dotychczasowych dzia∏aƒ w obszarze
elektroniki i telekomunikacji, prowadzo-
nych przez Instytut Elektroniki i Teleko-
munikacji na Wydziale Elektrycznym PP. 

Jeszcze przed II wojnà Êwiatowà w ów-
czesnej Paƒstwowej Wy˝szej Szkole Budowy
Maszyn i Elektrotechniki w Poznaniu istnia∏
kierunek obejmujàcy zagadnienia radiowe,
prowadzony przez Mariana Rajewskiego.
W drugiej po∏owie lat 40. ubieg∏ego wieku na
Wydziale Elektrycznym Szko∏y In˝ynierskiej
w Poznaniu funkcjonowa∏ Oddzia∏ Teleko-

munikacyjny (S∏abopràdowy). Absolwentem
tego Oddzia∏u by∏ póêniejszy dyrektor Insty-
tutu Elektroniki i Telekomunikacji Êp. prof.

Zdzis∏aw Kachlicki, który pod kierownic-
twem dr in˝. Mariana Rajewskiego wykona∏
prac´ dyplomowà na temat radiofonii prze-
wodowej wielkiej cz´stotliwoÊci. Istnia∏o te˝
wówczas laboratorium radiowe i urzàdzeƒ ra-
diowych, a póêniej Zak∏ad Radiotechniki.
Odbywa∏y si´ m. in. wyk∏ady i zaj´cia labora-
toryjne z zakresu transmisji prze-
wodowej. 

W powsta∏ej w roku 1955 Po-
litechnice Poznaƒskiej badania
z zakresu elektroniki i telekomuni-
kacji kontynuowano na Wydziale
Elektrycznym w Katedrze Automa-
tyki i Elektroniki Przemys∏owej.

W roku 1970 jednostkami or-
ganizacyjnymi Wydzia∏u Elek-
trycznego stajà si´ instytuty. Od-
tàd akademicka dzia∏alnoÊç ba-
dawcza i dydaktyczna z zakresu
elektroniki i telekomunikacji upra-

wiana jest przede wszystkim w Zak∏adzie
Elektroniki Instytutu Automatyki, a nast´p-
nie, od roku 1974, w zak∏adach Instytutu
Elektroniki.

Z poczàtkiem roku akademickiego
1975/76 zosta∏ utworzony w Politechnice
Poznaƒskiej kierunek studiów Telekomuni-
kacja. W roku 1985 Instytut Elektroniki
zmieni∏ swà nazw´ na Instytut Elektroniki
i Telekomunikacji. Nowa nazwa pe∏niej
odzwierciedla∏a zakres prac badawczych
prowadzonych w Instytucie i dydaktyki re-
alizowanej przez pracowników Instytutu.
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Wydzia∏y Politechniki Poznaƒskiej

Budynek WEiT przy ul. Polanka



AAbbssoollwweenntt
Kwartalnik Stowarzyszenia 

Absolwentów  Politechniki Poznaƒskiej

Pracownicy Instytutu EiT byli wi´c, w pe∏-
ni przygotowani do realizacji nowych za-
daƒ dydaktycznych, które pojawi∏y si´
w wyniku przekszta∏cenia w roku 1992
kierunku Telekomunikacja w kierunek
Elektronika i Telekomunikacja. 

Osiàgni´cia naukowe pracowników In-
stytutu Elektroniki i Telekomunikacji, któ-
rym towarzyszy∏o pozyskiwanie stopni i ty-
tu∏ów naukowych, jakoÊç prowadzonej dy-
daktyki, nowoczesna baza aparaturowa i lo-
kalowa stworzy∏y solidne przes∏anki do
utworzenia Wydzia∏u Elektroniki i Teleko-
munikacji w istocie na zasadzie przekszta∏ce-
nia IEiT w wydzia∏. Warto podkreÊliç, ˝e

przede wszystkim wysi∏kiem IEiT zbudowa-
no, pozyskujàc znacznà cz´Êç Êrodków finan-
sowych z ówczesnego Komitetu Badaƒ Na-
ukowych, nowoczeÊnie wyposa˝ony budy-
nek przy ulicy Polanka 1 b´dàcym obecnie
g∏ównym budynkiem wydzia∏u. Mieszczà si´
tam jednostki naukowo-dydaktyczne wydzia-
∏u, laboratoria oraz biblioteka wydzia∏owa. 

W sk∏ad Wydzia∏u wchodzà cztery
Katedry: Radiokomunikacji, Systemów Te-
lekomunikacyjnych i Optoelektroniki, Sie-
ci Telekomunikacyjnych i Komputero-
wych, Telekomunikacji Multimedialnej
i Mikroelektroniki.

Badania prowadzone w Katedrach
Wydzia∏u dotyczà zarówno teorii jak
i praktyki m.in. w zakresie:
• systemów telekomunikacji cyfrowej, sieci

telekomunikacyjnych i komputerowych;
• radiokomunikacji ruchomej, metod trans-

misji i odbioru radiowych sygna∏ów tele-
komunikacyjnych, metod cyfrowego
przetwarzania sygna∏ów;

• projektowania, testowania i analizy wy-
dajnoÊci scalonych uk∏adów cyfrowych
wielkiej skali integracji;

• systemów multimedialnych, a w szcze-
gólnoÊci technik przetwarzania obrazu
i dêwi´ku;

• teorii systemów, w tym zw∏aszcza teorii
systemów wielowymiarowych i wielowy-
miarowego przetwarzania sygna∏ów;

• filtracji sygna∏ów cyfrowych, struktur
i algorytmów przetwarzania sygna∏ów
w szczególnoÊci przy u˝yciu procesorów
sygna∏owych;

• propagacji sygna∏ów, anten, przetwarza-
nia w analogowych systemach telekomu-
nikacyjnych, a w szczególnoÊci projekto-
wania uk∏adów na potrzeby telefonii ko-
mórkowej oraz linii radiowych.

Cz´Êç badaƒ prowadzonych jest wspól-
nie z naukowcami zagranicznymi w ramach
realizacji projektów Piàtego, Szóstego
i Siódmego Programów Ramowych UE. 

Niektóre ksià˝ki napisane przez pra-
cowników WEiT zosta∏y wydane przez
wydawnictwa o randze Êwiatowej: Prentice
Hall, Wiley, Kluwer Academic Publishers,
Artech House, Sprinter i Goriaczia Linia
Telekom (Moskwa). 

Prace naukowców WEiT by∏y nagra-
dzane przez komitety naukowe konferencji
i stowarzyszeƒ (m. in. Institute of Electri-
cal and Electronics Engineers), Ministra
Edukacji Narodowej i Premiera RP.

Na I rok studiów stacjonarnych I stop-
nia w roku akademickim 2008/9 przyj´to
214 studentów. Obecnie na studiach stacjo-
narnych I stopnia studiuje 537 studentów,
na studiach niestacjonarnych I i II stopnia
78 studentów. Wydzia∏ oferuje takie spe-
cjalnoÊci, jak: Multimedia i elektronika po-
wszechnego u˝ytku, Systemy telekomuni-
kacyjne, Radiokomunikacja, Sieci kompu-
terowe i technologie internetowe, Sieci
transportu informacji, Integracja technik in-
formacyjnych czy Komputerowe systemy
pomiarowe.

Wydzia∏ Elektroniki i Telekomunika-
cji zaprasza tak˝e studentów do czynnego
udzia∏u w licznych ko∏ach naukowych:
AEGIS, IEEE AMPEREK, Fotoniki PHO-
TON CLUB i DIODAK.

Perspektywy rozwoju Wydzia∏u Elek-
troniki i Telekomunikacji Politechniki Po-
znaƒskiej mo˝na rozpatrywaç ze wzgl´du
na najwa˝niejsze zadania uczelni – oferty
dydaktycznej i pracy badaw-
czej. Chcemy mieç coraz wi´-
cej i coraz lepszych studen-
tów! 

W tej dziedzinie wydzia∏
stara si´ o poszerzenie i uatrak-
cyjnienie mo˝liwoÊci studio-
wania. Dla studentów studiów
dwustopniowych przewiduje-
my uruchomienie w roku aka-
demickim 2009/10 mi´dzy-
uczelnianego kierunku stu-
diów „Techniczne zastosowa-
nia internetu” wspólnie z Wy-
dzia∏em Fizyki UAM i Wy-
dzia∏em Informatyki i Gospodarki Elektro-
nicznej Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu.

Szczególnym wyzwaniem zwiàzanym
z naszà obecnoÊcià w zjednoczonej Euro-
pie i globalnej gospodarce jest umo˝liwie-
nie naszym studentom odbywania przynaj-
mniej cz´Êci studiów w j´zyku angielskim,
co automatycznie daje mo˝liwoÊç przyjmo-
wania studentów zagranicznych. Planuje-
my uruchomienie regularnych studiów ma-
gisterskich w j´zyku angielskim, a w naj-
bli˝szej przysz∏oÊci – prowadzenie po an-

gielsku nowej specjalnoÊci Internet Tech-
nologies. Jest to projekt mi´dzywydzia∏o-
wy, a zarazem przyk∏ad staraƒ o wykorzy-
stanie funduszy unijnych dla rozwijania
oferty dydaktycznej, zg∏oszony w konkur-
sie Programu Operacyjnego Kapita∏ ludzki.

Wydzia∏ stara si´ te˝ zapewniç w coraz
wi´kszym wymiarze mo˝liwoÊci studiowania
za granicà, dla studentów od II do V roku stu-
diów oraz dla doktorantów. Kilkadziesiàt
osób rocznie mo˝e studiowaç za granicà dzi´-
ki programowi ERASMUS-LLP (Lifelong
Learning Programme). Wydzia∏ dysponuje
umowami dwustronnymi z kilkunastoma
uczelniami w Belgii, Danii, Finlandii, Francji,
Niemczech, Grecji, W∏oszech, Portugalii,
Turcji, Szwecji i Anglii. Liczba i spektrum
geograficzne uczelni partnerskich zwi´ksza
si´ i uatrakcyjnia co roku.

Wydzia∏ jest równie˝ zainteresowany
kszta∏ceniem na odleg∏oÊç z wykorzysta-
niem internetu i nowoczesnych technik ko-
munikacyjnych, i przygotowuje si´ do pro-
wadzenia zaj´ç w systemie e-learningu.

Mo˝liwoÊci zatrudnienia po studiach
to sprawa, która szczególnie interesuje na-
szych absolwentów. Na prowadzonych na
wydziale studiach doktoranckich w dzie-
dzinie technologii telekomunikacyjnych
studiuje ponad 20 absolwentów.

Planujemy tak˝e powo∏anie na Wydzia-
le Mi´dzynarodowego Programu Doktoranc-
kiego, finansowanego ze Êrodków UE, który
w razie akceptacji b´dzie umo˝liwia∏ przy-
gotowywanie prac doktorskich i prowadze-
nie zwiàzanych z tym badaƒ kilkunastu dok-
torantom rocznie, na naszej uczelni i w kil-
kunastu renomowanych oÊrodkach nauko-
wo-badawczych w Europie. 

Rozwijamy ofert´ studiów podyplomo-
wych i kursów dla pracowników przemys∏u.
Oferujemy studia podyplomowe pod nazwà

Nowoczesne sieci telekomuni-
kacyjne i ich projektowanie
oraz Projektowanie i utrzyma-
nie nowoczesnych sieci telein-
formatycznych dla profesjona-
listów.

Studenci i absolwenci
WEiT majà mo˝liwoÊç zatrud-
nienia i wspó∏pracy w projek-
tach naukowych wspó∏ finan-
sowanych przez Uni´ Europej-
skà, przede wszystkim z 7.
Programu Ramowego, w któ-
rych uczestniczà uniwersytety
i firmy z wielu krajów UE,

a tak˝e w projektach prowadzonych wspól-
nie z przemys∏em polskim i Êwiatowym,
zw∏aszcza w dziedzinie telekomunikacji
multimedialnej.

Wydzia∏ stale rozwija i unowoczeÊnia
swojà baz´ naukowo-badawczà, obejmujà-
cà kilkanaÊcie laboratoriów. Wykorzystu-
jemy do tego fundusze unijne z Programu
Operacyjnego Innowacyjna gospodarka.

Wyra˝amy przekonanie, ˝e sprostamy
nie∏atwym wyzwaniom XXI wieku.

Andrzej Dobrogowski, 
Pawe∏ Szulakiewicz 

ELEKTRONIKA PRZYSZ¸OÂCIÑ
cd. ze str. 1

Prof. Andrzej Dobrogowski w obecnoÊci JM Rekto-
ra Adama Hamrola i prof. Jerzego Dembczyƒskie-
go otwiera budynek Wydzia∏u przy ul, Polanka

Dziekan WEiT prof. Pawe∏
Szulakiewicz



Wielkopolska s∏ynie z pi´knych turystycznych terenów, na któ-
rych spotykamy wiele jezior i uroczych kompleksów leÊnych. JeÊli ktoÊ
wybierze si´ w rejon Âremu i Dolska dobrze jest zboczyç z g∏ównej
drogi ∏àczàcej te miejscowoÊci. Najlepiej pojechaç mniej ucz´szczanà,
a równie dobrà drogà ze Âremu przez Kadzewo i Lubiatowo. Mi´dzy
tymi niewielkimi wioskami trafimy na jeszcze mniejszà – Me∏pin.

Atrakcjà i ozdobà Me∏pina jest dwór z 5 hektarowym parkiem,
dawna posiad∏oÊç rodziny Unrugów, w∏aÊcicieli dóbr w tej miejsco-
woÊci, zwiàzanych z Wielkopolskà od XVI w. Jednym z ostatnich
potomków tego rodu by∏ admira∏ Józef Unrug – dowódca obrony
Wybrze˝a w 1939 roku.

Dwór w Me∏pinie zwróci∏ naszà szczegól-
nà ciekawoÊç, gdy dowiedzieliÊmy si´, ˝e od
1982 roku jego w∏aÊcicielem jest Kajetan Py-
rzyƒski absolwent Wydzia∏u Maszyn Robo-
czych i Transportu Politechniki Poznaƒskiej
z roku 1973.

Ju˝ w trakcie studiów da∏ si´ poznaç jako
cz∏owiek niezwykle aktywny, widzàcy Êwiat
oczami spo∏ecznika, szukajàcy ciàgle nowych
pól dzia∏ania. By∏ jednym z filarów Zrzeszenia Studentów Polskich na
Politechnice, pracujàc w Radzie Uczelnianej jako jej sekretarz oraz
Przewodniczàcy Uczelnianego Sàdu Kole˝eƒskiego.

Tu˝ po obronie pracy magisterskiej wyjecha∏ na 6 miesi´cy do
Szwecji na tzw. praktyk´ podyplomowà. Po powrocie, jako stypendy-
sta naukowy, w roku 1974 podjà∏ prac´ w naszej uczelni w Instytucie
Mechaniki Teoretycznej. Niestety nie znalaz∏ w sobie powo∏ania na-
uczyciela akademickiego. Wyjecha∏ nad morze, do Gdyni gdzie przez
6 miesi´cy pracowa∏ w Polskich Liniach Oceanicznych. „Uwieƒcze-
niem” zatrudnienia w firmie paƒstwowej by∏a 2 letnia praca w biurze

projektowym Bekadeks – Spo-
masz w Poznaniu.

Trzy lata pracy w trzech bar-
dzo ró˝nych dziedzinach przeko-
na∏y Kajetana Pyrzyƒskiego, ˝e
swoje ambicje i marzenia zreali-
zowaç mo˝e tylko pracujàc na
w∏asny rachunek. W roku 1976
kupi∏ w okolicach Poznania zie-
mi´ i za∏o˝y∏ wielkotowarowe
gospodarstwo warzywnicze. Czas

upadajàcej gospodarki socjalistycznej, kiedy brakowa∏o niemal wszyst-
kiego, a na pó∏kach sklepowych w ciàg∏ej sprzeda˝y by∏ tylko ocet
i musztarda, okaza∏ si´ okresem wspania∏ej koniunktury dla warzywnic-
twa. Pozwoli∏y K. Pyrzyƒskiemu zarobiç pierwsze wi´ksze pieniàdze.

W okresie (1980-1981) budzenia si´ w Polsce demokracji K. Py-
rzyƒski bardzo aktywnie uczestniczy∏ w ˝yciu politycznym kraju dzia-
∏ajàc w Niezale˝nym Samorzàdnym Zwiàzku Zawodowym Rolników
Indywidualnych „SolidarnoÊç”. Jest sygnatariuszem jego statutu. Szu-
kajàc ciàgle nowych wyzwaƒ w grudniu 1981 roku zamierza∏ wyjechaç
do Australii. Niestety stan wojenny pokrzy˝owa∏ jego plany.

Przygn´biajàca atmosfera stanu wojennego i prawie ca∏kowita sta-
gnacja w gospodarce pozwoli∏a mu zainwestowaç zarobione pieniàdze
w ryzykownà nieruchomoÊç – marzenie swego ˝ycia. Na poczàtku
1982 roku kupi∏ ruin´ kompleksu dworsko-parkowego w Me∏pinie. Ten
dwór spodoba∏ mu si´ najbardziej z 17 propozycji przedstawionych
przez konserwatora zabytków. Widaç by∏o, ˝e kiedyÊ by∏ tu ∏adny park
z centralnie usytuowanym budynkiem. Jak si´ okaza∏o by∏ to pierwszy
po wojnie zakup takiego obiektu w Wielkopolsce. 

Do Australii jednak polecia∏ – w lutym 1983 roku. Dwór w Me∏-
pinie, a w∏aÊciwie jego remont sta∏ si´ studnià bez dna. Ârodków finan-
sowych na jego remont ciàgle by∏o za ma∏o. W Australii zarabia∏ na
dwór naprawiajàc maszyny w∏ókiennicze. 

Po powrocie do kraju w 1984 r za∏o˝y∏ firm´ chemicznà, która
dzia∏a do dziÊ. Pierwszym wyrobem by∏a maÊç ogrodnicza wytwarza-
na wed∏ug w∏asnej technologii; drugim – nadal produkowanym –
uszczelniacz do smarowania kraw´dzi opon bezd´tkowych przy ich
wymianie. Na oba produkty, dotàd nieznane na polskim rynku, ich au-
torowi przyznane zosta∏y patenty.

Kajetan Pyrzyƒski wdra˝ajàc coraz nowsze produkty niszowe ni-
gdy nie zapomnia∏ o macierzystej uczelni i swoich pasjach naukowych.
Jego firma wspó∏pracuje m. in. Instytutem W∏ókien Naturalnych w Po-

znaniu, Politechnikà Poznaƒskà, Uniwersytetem Poznaƒskim oraz Po-
litechnikà Wroc∏awskà. Przez krótki okres (w roku 1987) wspólnie
z Amerykaninem i Anglikiem prowadzi∏ tak˝e za∏o˝onà w Berlinie Za-
chodnim firm´ handlowà. By∏ to równie˝ czas du˝ego rozwoju finan-
sowego. W tym czasie intensywnie remontowa∏ budynki w Me∏pinie

oraz kupi∏ zabytkowà kamienic´
w Âremie. Po 5 latach, w roku
1987 stan dworu pozwoli∏ K. Py-

rzyƒskiemu wraz z rodzinà w nim zamieszkaç. Za jego uratowanie
w 1994 roku Minister Kultury Kazimierz Dejmek nagrodzi∏ Go wyró˝-

nieniem, a od Wojewody Poznaƒskiego W∏odzi-
mierza ¸´ckiego otrzyma∏ Z∏oty Medal.

Na poczàtku 1991 roku, podobnie jak wie-
lu inwestorów, prze˝y∏ szok dramatycznej deko-
niunktury. Osoba, która zarzàdza∏a jego firmà za-
∏o˝y∏a w∏asne przedsi´biorstwo zabierajàc mu
klientów i prawie po∏ow´ pracowników. Po kil-
ku latach firm´ odratowa∏.

Dzi´ki swojej niezwyk∏ej witalnoÊci, ∏atwo-
Êci nawiàzywania znajomoÊci i przyjaêni oraz

bieg∏ej znajomoÊci j´zyka esperanto Kajetan Pyrzyƒski bardzo du˝o
podró˝uje. Zwiedzi∏ 37 paƒstw na prawie wszystkich kontynentach,
wsz´dzie, gdzie by∏, ma przyjació∏. Zawsze uÊmiechni´ty, otwarty,
przyjazny wobec ludzi i optymistycznie nastawiony do Êwiata wbrew
wszelkim przeciwnoÊciom losu, jest postrzegany jako osoba godna za-
ufania, niezawodny partner w interesach i serdeczny druh. W roku
2005 miesi´cznik Przeglàd Techniczny nada∏ Mu godnoÊç Z∏otego In-
˝yniera, a jesienià ubieg∏ego roku Kajetan Pyrzyƒski zosta∏ mianowa-
ny Honorowym Konsulem Peru w Polsce. 

Ma równie˝ kolejnà, do niedawna skrywanà pasj´: jest poetà.
W 2007 roku wyda∏ swój pierwszy (wszystko wskazuje na to, ˝e nie
ostatni) tomik wierszy „Opoka wolnoÊci” wraz z p∏ytà i ich nagraniem
w znakomitej interpretacji Zbigniewa Grochala. Oto jeden z nich pod
tytu∏em „Teraz”

Teraz czas to jedyny naszego prze˝ywania
CodziennoÊci i wszelkiego doÊwiadczania
JeÊli jak ryba wodà ogarni´ci wolnoÊcià
Obdarowani b´dziemy pe∏nià i sytoÊcià
Teraz dêwignià mocy jest jak stali wàtku

Tworzy Êwiat pragnieƒ naszych i rozsàdku
Zale˝y od wolnego wyboru emocji w osnowie
I nasycenia jej wolnoÊcià lub l´kiem w okowie

RadoÊci dope∏niajà dwie wspania∏e córki: z pierwszego ma∏-
˝eƒstwa 33 letnia Asia oraz z obecnego bardzo szcz´Êliwego zwiàz-
ku 15 letnia Michalinka. 

W paêdzierniku 2008 roku w gronie rodziny i licznie przyby∏ych
przyjació∏ Kajetan i Ma∏gorzata Pyrzyƒscy obchodzili hucznie setnà
rocznic´ ukoƒczenia budowy dworu w Me∏pinie w jego pierwotnej
postaci oraz 25 rocznic´ obj´cia dworu w posiadanie przez jego obec-

nych w∏aÊcicieli. DziÊ
dwór w Me∏pinie jest ju˝
w ca∏oÊci odbudowany i ja-
ko jeden z nielicznych
w Polsce ma pierwotne
przeznaczenie domu miesz-
kalnego. Jego w∏aÊciciele
majà przekonanie, ˝e odbu-
dowany dwór, symbol pol-
skiej tradycji, s∏u˝yç b´dzie
nast´pnym pokoleniom. 

Gospodarze Ma∏gorza-
ta i Kajetan Pyrzyƒscy pro-

wadzà dom otwarty; odwiedzajà go cz´sto goÊcie: cz∏onkowie rodziny,
przyjaciele z dalekich stron i z ró˝nych Êrodowisk, ze Êwiata biznesu, kul-
tury i nauki. Szczególny charakter majà spotkania Kajetana z gronem
dawnych dzia∏aczy Zrzeszenia Studentów Polskich na Politechnice Po-
znaƒskiej wspominanego przez nich jako szko∏y aktywnoÊci i dzia∏ania
dla spo∏ecznoÊci naszego regionu.

W∏adze Politechniki cz´sto podkreÊlajà, ˝e chlubà Uczelni sà jej
absolwenci; osoba Kajetana Pyrzyƒskiego jest tego najlepszym przy-
k∏adem. Stanis∏aw Olejniczak
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Kajetan Pyrzyƒski w swoim biurze

Paƒstwo Pyrzyƒscy goÊci witajà w strojach
z poczàtku XX w.

PAN NA DWORZE W ME¸PINIE

Absolwenci PP
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Zachowujàc wieloletnià tradycj´, absolwenci Politechniki Po-
znaƒskiej, jednoczeÊnie cz∏onkowie Stowarzyszenia Absolwentów
zamieszkali w Zielonej Górze i okolicy spotkali si´ w s∏oneczny ma-
jowy dzieƒ 2009 roku w goÊcinnych progach Centrum Wyposa˝ania
Wn´trz przy alei Zjednoczenia. To tu od wielu lat przyjmujà nas
Hanna i Zbigniew Leszczyƒscy w∏aÊciciele firmy.

Ka˝de spotkanie jest zawsze oczekiwane nie tylko przez Lubu-
szan, ale równie˝ goszczàcych na nich cz∏onków zarzàdu Stowarzy-
szenia. Stanowià one miejsce wymiany wspomnieƒ, okazj´ do roz-
mów o wszystkim, o polityce, gospodarce, sporcie i turystyce,
a przede wszystkim form´ integracji Êrodowiska.

W tym roku frekwencja dopisa∏a, kràg wokó∏ d∏ugiego sto∏u by∏
zamkni´ty. Z Nowej Soli przyjecha∏ Kazimierz Grodziƒski, przyszed∏
niewidziany na poprzednich spotkaniach Henryk Sypniewski, nie za-
wiedli Wiktor Strzy˝ewski, Jaros∏aw Konecki, Marian Andrzejewski,
Jerzy Stürmer i Kazimierz Wojciechowski. Z ost´pów borów Rzepiƒ-
skich przyjecha∏ Bogdan Màdry. Ze wzgl´du na chorob´, nie przyje-
cha∏a tym razem ze Szprotawy Ma∏gorzata Boryna. Aby by∏o nas
wielu zadba∏ i czuwa∏ nad tym przewodniczàcy zielonogórskiego Ko-
∏a Stanis∏aw Skarbiƒski. Z Poznania przyjecha∏ przewodniczàcy Sto-
warzyszenia prof. Zbigniew Stein i cz∏onkowie zarzàdu Miros∏awa
i Stanis∏aw Olejniczak. Ca∏oÊci dope∏ni∏a goÊcinnoÊç gospodarzy
Hanny i Zbigniewa Leszczyƒskich.

Jak zwykle wspominaliÊmy studenckie przygody i naszych na-
uczycieli akademickich. Dominujàcym tematem dyskusji sta∏ si´ sys-

tem przesy∏u energii elektrycznej i budowa linii przesy∏owych, wszak
by∏ on rozbudowywany i modernizowany przez wielu obecnych na spo-
tkaniu absolwentów Wydzia∏u Elektrycznego PP. Wymieniano wiado-
moÊci o czystej energii pozyskiwanej z elektrowni wodnych dzia∏ajà-
cych na ziemi lubuskiej i wiatrowych, których budowa jest planowana

Nie zabrak∏o pytaƒ o skutki Êwiatowego kryzysu na lokalnà go-
spodark´. Z ust H. Sypniewskiego i Z Leszczyƒskiego us∏yszeliÊmy
opini´, ˝e kondycja prowadzonych przez nich firm jest o wiele lep-
sza ni˝ opinie g∏oszone w mediach publicznych i cz´Êç polityków.
H. Sypniewski w∏aÊciciel firmy rodzinnej produkujàcej rozdzielnie
elektryczne oraz obudowy z tworzyw sztucznych i metalowe do
urzàdzeƒ elektrycznych, ma na rok 2009 pe∏en portfel zamówieƒ.
Aby terminowo si´ z nich wywiàzaç dodatkowo zatrudniono kilka
osób w dzia∏ach produkcyjnych.

Nie zabrak∏o równie˝ rozmów o naszych zainteresowaniach po-
zazawodowych. By∏o to bardzo interesujàce, poniewa˝ okaza∏o si´,
˝e sà wÊród nas koledzy aktywnie wypoczywajàcy na stokach nar-
ciarskich lub polach golfowych. Dyskusja w której dzieliliÊmy si´
wra˝eniami z europejskich oÊrodków narciarskich, przygód i upad-
ków by∏a ˝arliwa i d∏uga.

Na zakoƒczenie przedstawiciele zarzàdu zach´cali do udzia∏u
w czerwcowym spotkaniu w Poznaniu z okazji 85–lecia powstania
Stowarzyszenia Absolwentów w naszej poprzedniczce Paƒstwowej
Wy˝szej Szkole Budowy Maszyn.

Miros∏awa Olejniczak

SPOTKANIE ABSOLWENTÓW W ZIELONEJ GÓRZE

GAZ-SYSTEM
 jest cz∏onkiem wspierajàcym Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Poznaƒskiej

Od lewej: J. Stürmer, S. Skarbiƒski, H. Sypniewski, H. Leszczyƒska, Z. Leszczyƒski, J. Konecki, W. Strzy˝ewski, K. Wojciechowski, B. Màdry, K. Grodziƒski,
Z. Stein, S. Olejniczak i M. Olejniczak.

Operator Gazociàgów Przesy∏owych GAZ-SYSTEM Sp. z o.o.
Oddzia∏ w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznaƒ
tel. 061 854 43 10, 061 854 43 11, fax 061 854 43 12


