
Rok 2009 jest ro kiem szcze gól nym, bo w ro ku 1919 po od zy -

ska niu przez Pol skę nie pod le gło ści two rzy ło się pol skie szkol nic -

two, któ re w tym ro ku ob cho dzi swo je 90-le cie.

Jed nym z pierw -

szych ju bi le uszo wych

wy da rzeń na Po li tech ni -

ce by ło w dniu 6 czerw -

ca spo tka nie człon ków

Sto wa rzy sze nia Ab sol -

wen tów Po li tech ni ki

Po znań skiej. Wy stę pu -

ją cy pod czas spo tka nia

upa mięt ni li 85. rocz ni -

cę po wsta nia Sto wa rzy -

sze nia i rów no cze śnie przy po mnie li wy da rze nia z hi sto rii Uczel ni w na -

wią za niu do 90-let niej tra dy cji pol skie go szkol nic twa tech nicz ne go

w Po zna niu. 

Spo tka nie od by ło się w Au li Ma gna bę dą ce go jesz cze w bu do -

wie, no we go Cen trum Wy kła do wo -Kon fe ren cyj ne go Po li tech ni ki.

Otwo rzył je i przy by łych go ści po wi tał Prze wod ni czą cy Sto wa rzy -

sze nia prof. Zbi gniew Ste in.

Na stęp nie za spra wą prof. Z. Ste ina prze nie śli śmy się w daw ne

cza sy. Pro fe sor przed sta wił hi sto rię po wsta nia Uczel ni i Sto wa rzy -

sze nia Ab sol wen tów, opo wie dział jak wa ży ły się jej lo sy, w ja kiej

at mos fe rze wy ku wa ła swą ran gę.

Po znań skie bar dzo po trze bo wa ło in sty tu cji na uko wo – dy dak tycz -

nych, bo wiem w prze ci wień stwie do in nych re gio nów kra ju, nie by ło

w Po zna niu uni wer sy te tu ani po li tech ni ki. Za bor ca utwo rzył co praw -

da w 1901 r. Kró lew ską Wyż szą Szko łę Bu do wy Ma szyn, a w ro ku 1903

hu ma ni stycz ną Aka de mię Kró lew ską. By ły to jednak szko ły nie miec -

kie, któ re za prze sta ły dzia łal no ści po wy co fa niu się za bor cy. Już w mar -

cu 1919 ro ku za zgo dą spra wu ją cej wów czas w Po zna niu wła dzę Na -

czel nej Ra dy Lu do wej, roz po czę ła dzia łal ność Pań stwo wa Wyż sza Szko -

ła Bu do wy Ma szyn – ja ko kon ty nu ator ka szko ły nie miec kiej. Pierw si

ab sol wen ci ukoń czy li ją w 1922 ro ku.

Sto wa rzy sze nie Ab sol wen tów Pań stwo wej Szko ły Bu do wy Ma -

szyn w Po zna niu po wsta ło na prze ło mie lat 1924/1925.
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4 li sto pa da bie żą ce go ro ku, set ne uro dzi ny

bę dzie ob cho dził mgr inż. Ma rian Przy byl ski,

naj star szy ab sol went Pań stwo wej Wyż szej

Szko ły Bu do wy Ma szyn i Elek tro tech ni ki, po -

przed nicz ki Po li tech ni ki Po znań skiej. Fe no -

men tej rocz ni cy po le ga na tym, że do stoj ny

Ju bi lat jest nie tyl ko w do sko na łej kon dy cji

umy sło wej ale przede wszyst kim fi zycz nej i to

ta kiej, że mo że ak tyw nie uczest ni czyć w pra -

cach Za rzą du Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów

mi mo, że na ze bra nia przy jeż dża z War sza wy.

Ma rian Przy byl ski stu dia roz po czął w ro -

ku 1926 w ów cze snej Pań stwo wej Szko le Bu -

do wy Ma szyn a ukoń czył je, 5 lu te go 1930 ro -

ku, już w Pań stwo wej Wyż szej Szko le Bu do -

wy Ma szyn i Elek tro tech ni ki, któ ra tą na zwę

uzy ska ła w ro ku 1929 po utwo rze niu Wy dzia -

łu Elek trycz ne go.

W cią gu stu lat ko le ga Ma rian Przy byl ski

prze żył wie le wy da rzeń hi sto rycz nych, za wo -

do wych i oso bi stych. Sto wa rzy sze nie Ab sol -

wen tów ko le gę Przy byl skie go pa mię ta przede

wszyst kim ja ko te go, któ ry w ro ku 1985 w naj -

więk szym stop niu przy czy nił się do re ak ty wo -

wa nia Sto wa rzy sze nia po 35 la tach prze rwy.

Ma rian Przy byl ski był ini cja to rem i głów nym

or ga ni za to rem Zjaz dów Ab sol wen tów przed -

wo jen nej Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Bu do -

wy Ma szyn i Elek tro tech ni ki. To na tych zjaz -

dach po dej mo wa ne by ły, skie ro wa ne do władz

Po li tech ni ki uchwa ły, o ko niecz no ści re ak ty -

wo wa nia Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów.

Na Zjeź dzie w 1985 ro ku M. Przy byl ski zo stał

wy bra ny człon kiem Za -

rzą du. Człon kiem Za rzą -

du był wy bie ra ny rów -

nież na ko lej nych czte -

rech Zjaz dach Sto wa rzy -

sze nia. W dzia łal ność

Sto wa rzy sze nia Ab sol -

wen tów M. Przy byl ski

an ga żo wał się jesz cze ja -

ko stu dent, kie dy uczest -

ni czył w pro te stach (straj -

kach) or ga ni zo wa nych

o nada nie Szko le upraw -

nień szko ły wyż szej i pra wa do uży wa nia przez

jej ab sol wen tów ty tu łu in ży nie ra.

Po ukoń cze niu stu diów M. Przy byl ski pra -

co wał w Po zna niu, w Ostrow cu Swię to krzy -

skim, w Kra ko wie, w No wej Hu cie i w War -

sza wie. W okre sie wo jen nym, dzia ła jąc

w struk tu rach AK, uczest ni czył w pro duk cji

bro ni.

Ukoń czył stu dia ma gi ster skie i uzy skał

kwa li fi ka cje rzecz ni ka pa ten to we go. Pod czas

pra cy za wo do wej za pro po no wał 112 udo sko -

na leń i no wych roz wią zań kon struk cyj nych

do róż ne go ro dza ju ma szyn i urzą dzeń, któ re

zło żył do ochro ny w urzę dzie pa ten to wym.

Uzy skał 3 pa ten ty w kra jach Eu ro py Za chod -

niej i Ja po nii.

W ma jo wym nu me rze „Gło su

Po li tech ni ki” za miesz czo ny jest ob -

szer ny wy wiad z M. Przy byl skim

prze pro wa dzo ny przez Pro rek tor

Po li tech ni ki Po znań skiej prof. Alek -

san drę Ra kow ską. Na spo tka niu Ju -

bi le uszo wym Sto wa rzy sze nia, od -

by tym 6 czerw ca 2009 r., M. Przy -

byl ski po dzie lił się wspo mnie nia mi

z okre su stu diów i pra cy za wo do -

wej. Po wie dział tak że, że czu je się

dum nym, że jest ab sol wen tem Po -

li tech ni ki Po znań skiej.

Sto wa rzy sze nie Ab sol wen tów Po li tech ni -

ki Po znań skiej do ce ni ło za słu gi Ma ria -

na Przy byl skie go dla Sto wa rzy sze nia wy róż -

nia jąc Go god no ścią Człon ka Ho no ro we go.

Przez Po li tech ni kę Po znań ską M. Przy byl ski

zo stał wy róż nio ny Me da lem Za Za słu gi dla

Uczel ni oraz Me da lem Przo du ją ce go Ab sol -

wen ta Uczel ni. 

Z oka zji set nej rocz ni cy Uro dzin ży czy -

my ko le dze Ma ria no wi Przy byl skie mu wie -

lu dal szych lat ży cia w zdro wiu, przy ta kiej

ak tyw no ści ja ką ma obec nie.

PIĘK NA, WSPA NIA ŁA ROCZ NI CA



Pierw sze ze bra nie ko le żeń skie od by ło się 24.10.1924 r., na to -

miast 11 stycz nia 1925 r. wal ne ze bra nie za twier dzi ło sta tut. Co rocz -

ne zjaz dy Sto wa rzy sze nia od by wa ły się 3 ma ja, na któ rych tra dy cją

by ło wy gła sza nie re fe ra tów o ak tu al nej pro ble ma ty ce tech nicz nej.

Sto wa rzy sze nie mia ło na ce lu „zrze sza nie wszyst kich ab sol wen -

tów na grun cie ich łącz no ści za wo do wej, dą że nie do za pew nie nia ab -

sol wen tom sta no wi ska w spo łe czeń stwie, pie lę gno wa nie po czu cia god -

no ści i so li dar no ści za wo do wej, or ga ni zo wa nie sa mo po mo cy i po śred -

nic twa pra cy, sze rze nie oświa ty za wo do wej i roz wi ja nie ży cia to wa -

rzy skie go”. By ły to bar dzo istot ne ce le dla no wo two rzą ce go się śro -

do wi ska. Ży cie po sta wi ło przed Sto wa rzy sze niem jesz cze jed no, bo -

daj czy nie naj po waż niej sze za da nie, wal kę o wyż szą ran gę szko ły.

W wy ni ku kie ro wa nych pe ty cji i or ga ni zo wa nych straj ków,

w dniu 19.8.1925 r., Mi ni ster nadał Szko le no wy sta tut i pra wo

do nada wa nia ab sol wen tom ty tu łu tech no lo ga, pra wo to ob ję ło

wszyst kich ab sol wen tów – od ro ku 1922. 

W la tach 20. Po znań roz wi jał się bar dzo in ten syw nie, trwa ły przy -

go to wa nia do Po wszech nej Wy sta wy Kra jo wej. Re ali zo wa no du żo

in we sty cji ener ge tycz nych. Dzię ki te mu po wsta ła at mos fe ra sprzy -

ja ją ca utwo rze niu w Szko le Wy dzia łu Elek trycz ne go. De cy zją Mi ni -

ster stwa z dnia 15.10.1929 Szko ła otrzy ma ła no wy sta tut i na zwę

Pań stwo wa Wyż sza Szko ła Bu do wy Ma szyn i Elek tro tech ni ki.

Sy tu acja ta nie za da wa la ła jed nak słu cha czy i ab sol wen tów. Cią gle

ocze ki wa no dla ab sol wen tów Szko ły ty tu łu in ży nie ra. Pro wa dzo no za -

kro jo ne na sze ro ką ska lę dzia ła nia: pro szo no o wspar cie ab sol wen tów

zwią za nych z waż ny mi dla kra ju ga łę zia mi prze my słu (m. in. prze my -

słu obron ne go), współ dzia ła no z ra dą miej ską, z izbą prze my sło wo -

-han dlo wą oraz z gru pą po słów, któ rym uda ło się do pro wa dzić do po -

wsta nia spe cjal nej pod ko mi sji sej mo wej. Ab sol wen ci za trud nie ni

w prze my śle obron nym do tar li do Mar szał ka Ry dza -Śmi głe go.

W dniu 10 ma ja 1938 r., pod czas wie cu stu denc kie go zor ga ni zo -

wa ne go z ini cja ty wy Sto wa rzy sze nia, pod ję to uchwa łę o wy stą pie -

niu do Pre zy den ta Mo ścic kie go, by ob jął oso bi sty pa tro nat nad Szko -

łą, pro po no wa no, by Szko ła no si ła imię Pre zy den ta Igna ce go Mo -

ścic kie go. Po tych wy da rze niach, na po cząt ku 1939 ro ku Mi ni ster -

stwo zo bo wią za ło się do prze kształ ce nia Szko ły w Po li tech ni kę

na prze ło mie lat 1940/41. Woj na zni we czy ła te pla ny.

Po woj nie pol ska uczel nia tech nicz na wzno wi ła dzia łal ność już

15 kwiet nia 1945 r. Za cho wa no przed wo jen ną na zwę Szko ły.

W dniu 3 IX 1945 Mi ni ster stwo pod ję ło de cy zję o prze kształ ce niu Pań -

stwo wej Wyż szej Szko ły Bu do wy Ma szyn i Elek tro tech ni ki w Szko -

łę In ży nier ską. Swo ją dzia łal ność wzno wi ło rów nież Sto wa rzy sze nie

Ab sol wen tów.

W Szko le In ży nier -

skiej po wo ła no 3 wy -

dzia ły: Me cha nicz ny,

Elek trycz ny (ist nie ją ce

rów nież przed 1939 r.)

oraz Bu dow nic twa Lą -

do we go z Od dzia łem

Ar chi tek tu ry. Dzię ki

sta ra niom Sto wa rzy sze -

nia Ab sol wen tów oraz SEP i SIMP, de kre tem z dnia 3 II 1947, wszyst -

kim ab sol wen tom z lat 1922 –1945 nada no ty tuł za wo do wy in ży nie ra.

Sto wa rzy sze nie Ab sol wen tów, tak bar dzo za słu żo ne w sta ra niach

o ist nie nie Szko ły i o jak naj wyż szą Jej ran gę, po pię ciu la tach w ro -

ku 1950 de cy zją władz po li tycz nych zo sta ło roz wią za ne. Pa ra doks

hi sto rii.

W cza sie, gdy Sto wa rzy sze nie for mal nie nie ist nia ło, od by wa ły się

zjaz dy ab sol wen tów, głów nie przed wo jen nej PWSB MiE. Pod czas każ -

de go zjaz du do ma ga no się od władz Szko ły re ak ty wo wa nia Sto wa rzy -

sze nia Ab sol wen tów. W od po wie dzi na uchwa łę zjaz du z dnia 22 czerw -

ca 1985 r., ów cze sny rek tor Po li tech ni ki prof. Ta de usz Pu chał ka, po wo -

łał Ko mi tet Za ło ży ciel ski Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów. Prze wod ni czą -

cym Ko mi te tu zo stał ab sol went Wy dzia łu Bu do wy Ma szyn z ro ku 1961,

na uczy ciel aka de mic ki w Po li tech ni ce Po znań skiej prof. Jan Chaj da.

Zjazd, któ ry od był się 14 grud nia 1985 r. re ak ty wo wał Sto wa rzy sze nie

po wsta łe w la tach 1924/25. W Zjeź dzie Za ło ży ciel skim uczest ni czy ło 57

ab sol wen tów PWSB MiE, SI i PP. Spo śród człon ków – za ło ży cie li w ju -

bi le uszo wym spo tka niu, uczest ni czy ło 17 osób: Jan Chaj da, Han na Lesz -

czyń ska, Da nu ta Ru siń ska -Ro szak, Edward Brzę czek, Alek san der Go -

rza niak, Wła dy sław Gro cho lew ski, Je rzy Hli wa, Ta de usz Kacz ma rek,

Alek san der Kor dus, Ma rian Krzysz to fiak, Jó zef Ku bik, Je rzy Kwiat -

kow ski, Do mi nik Pau kszta, Edward Szmaus, Zbi gniew Ste in, Je rzy Wey -

na i Bog dan Za staw ny. 

Na za koń cze nie swe go wy stą pie nia prof. Z. Ste in po wie dział: Wy -

buch woj ny i oku pa cja oraz póź niej sze prze mia ny po li tycz ne i spo -

łecz ne spo wo do wa ły, że nada nie PWSB MiE, póź niej szej SI, upraw -

nień po li tech ni ki prze su nę ło się w cza sie o 15 lat. 1 paź dzier ni ka 1955

ro ku od by ła się pierw sza in au gu ra cja ro ku aka de mic kie go na Po li -

tech ni ce Po znań skiej. 

Uczel nię na spo tka niu re pre zen to wa ła Pro rek tor prof. Alek san dra

Ra kow ską. Przed sta wi ła prze sła nie od JM Rek to ra Po li tech ni ki Po -

znań skiej – prof. Ada ma Ham ro la, a póź niej wy gło si ła pre lek cję

o Uczel ni, jej osią gnię ciach i pla nach na przy szłość. Mul ti me dial -

na pre zen ta cja umoż li wi -

ła po zna nie sche ma tu or -

ga ni za cyj ne go – w tym

no wych wy dzia łów i kie -

run ków kształ ce nia, te ma -

ty ki nie któ rych ba dań, no -

wych in we sty cji, wspa -

nia łych sal wy kła do wych

i bu dyn ków. Moż na by ło

obej rzeć scen ki z ży cia

Uczel ni i jej obiek ty „z lo tu pta ka”. Szcze gól ny po dziw wzbu dzi ło

no we Cen trum Wy kła do wo -Kon fe ren cyj ne z Bi blio te ką, bu dy nek

Wy dzia łu Elek tro ni ki i Te le ko mu ni ka cji na Po lan ce oraz in for ma cja

o no wym kie run ku kształ ce nia – bu do wa sil ni ków lot ni czych.

Po bu dzą cej du mę i wy wo łu ją cej wie le wzru szeń pre zen ta cji

o współ cze sno ści Uczel ni wró ci li śmy do rze czy wi sto ści. Głos za brał

Sta ni sław Olej ni czak i omó wił spra wy or ga ni za cyj ne i bie żą ce. Ilu ab -

sol wen tów zrze sza Sto wa rzy sze nie, któ re ko ła (rocz ni ki) są naj licz niej -

sze i naj ak tyw niej sze, z ja ki mi trud no ścia mi się spo ty ka my, jak pra cu -

je za rząd. Zło żył po dzię ko wa nie człon kom wspie ra ją cym, któ rzy swy -

mi skład ka mi fi nan su ją wy da wa ny kwar tal nik „Ab sol went”. Za ape lo -

wał o wspar cie Sto wa rzy sze nia ja ko Or ga ni za cji Po żyt ku Pu blicz ne -

go 1% po dat ku i za chę ce nie do te go człon ków ro dzin i zna jo mych. 

Z uczest ni ków głos za brał prof. Jan Chaj da, któ ry wzru sza ją co

mó wił o fi lo zo fii upły wu cza su, oraz Ma rian Przy byl ski, nasz se nior

– wi ta ny przez zgro ma dzo nych grom ki mi okla ska mi – wy ra ża ją cy

swą ra dość z by cia ab sol wen tem tej Uczel ni i du mę z jej wspa nia łe -

go roz wo ju.

Po wy stą pie niach człon ków dr inż. An drzej Grzy bow -

ski za pro sił ze bra nych na bar dzo in te re su ją cy wy kład pt.

Źró dła od na wial ne w pol skim sys te mie elek tro ener ge tycz -

nym. Przed sta wił nam w nim stan in we sty cyj ny i eks plo -

ata cyj ny pol skiej elek tro ener ge ty ki, źró dła ener gii od na -

wial nej (bio ma sa, wod ne i wia tro we), oraz pro ble ma ty kę

przy łą cza nia du żych ferm wia tro wych do sys te mu elek tro -

ener ge tycz ne go.

Po wy kła dzie, koń czą cym część ofi cjal ną spo tka nia,

uczest ni ków za pro szo no do sto łów ki Po li tech ni ki – na wspa nia ły

obiad. Oczy wi ście, jak zwy kle przy ta kiej oka zji, nie by ło wia do mo,

co waż niej sze: obiad czy roz mo wy, wspo mnie nia, wspo mnie nia. Że -

gna jąc się ży czy li śmy so bie du żo zdro wia i wszyst kie go naj lep sze go

– do ko lej ne go spo tka nia.

Jo an na De re sie wicz
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Mie siąc czer wiec na wszyst kich uczel -

niach wyż szych jest cza sem po że gnań dla

stu den tów otrzy mu ją cych ab so lu to rium

– po twier dze nie od by cia stu diów i za li cze -

nia wszyst kich przed mio tów,

zgod nie z pla nem i pro gra mem

stu diów.

W Po li tech ni ce Po znań skiej

w ro ku 2009 na 9 wy dzia łach tą

wspa nia łą uro czy stość prze ży -

ło 2150 stu den tów. Naj wię cej ab -

sol wen tów w tym ro ku by ło

na Wy dzia le Bu do wy Ma szyn

i Za rzą dza nia – pra wie 400, naj -

mniej tra dy cyj nie już na naj -

mniej szym Wy dzia le Fi zy ki

Tech nicz nej. Tra dy cją sta ło się

już, że uro czy sto ści ab so lu to ryj -

ne or ga ni zo wa ne są łącz nie dla

stu diów dzien nych i za ocz nych.

Sto wa rzy sze nie Ab sol wen tów

już od 10 lat uczest ni czy w ab so -

lu to riach prze ka zu jąc obok gra tu -

la cji i ży czeń in for ma cje o hi sto -

rii i dzia łal no ści Sto wa rzy sze nia

oraz za chę ca jąc do wstę po wa nia

w je go sze re gi. W te go rocz nych ab so lu to -

riach Sto wa rzy sze nie re pre zen to wa li: Ma -

rian Bień, Mi ro sła wa i Sta ni sław Olej ni -

czak, Adam Szy mań ski oraz Bog dan Za -

staw ny.

Ab so lu to ria or ga ni zo wa ne są przez stu -

den tów – Sa mo rząd Stu denc ki jed nak bar -

dzo waż ny mi go ść mi są wła dze uczel ni

i wy dzia łów. Z wiel ką uwa gą ab sol wen ci

i wszy scy obec ni wsłu chu ją się w sło wa

Dzie ka na. Wie dzą, że to już ostat ni „wy -

kład”, że to już pra wie sło wa po że gnal ne,

że to już ostat nia wska za nie na ca łe do ro słe

ży cie za wo do we.

Że gna jąc ab sol wen tów Wy dzia łu Bu do -

wy Ma szyn i Za rzą dza nia Dzie kan – prof.

Jan Żu rek po wie dział: Ab so lu to rium to uro -

czy stość nie zwy kle do nio sła, jest świę tem

ca łej spo łecz no ści aka de mic kiej, wień czą -

cy mi wspól ny wy si łek na uczy cie li i bli skich

Wam osób. Za Wa mi są już jed nak la ta stu -

diów, któ re z pew no ścią by ły la ta mi tru du

i wy rze czeń dla Was i Wa szych naj bliż -

szych. By ły to la ta pięk ne i ra do sne, upły -

wa ją ce w at mos fe rze na uki i przy jaź ni, la ta

zdo by wa nia wie dzy i umie jęt no ści, la ta mło -

dzień cze go za pa łu, a tak że za wie ra nia przy -

jaź ni, czę sto mi ło ści.

Oprócz uczest nic twa w wy kła dach, ćwi -

cze niach, se mi na riach, za ję ciach i prak ty -

kach, zda wa li ście wie le trud nych eg za mi nów,

za li czeń pro jek tów, ćwi czeń i la bo ra to riów.

Wie lu z was po za na uką pra co wa ło w sa mo -

rzą dzie stu denc kim, wie lu po świę ca ło swój

czas w ko łach na uko wych, ze spo łach ar ty -

stycz nych, a tak że klu bach spor to wych.

Ko niec jed ne go eta pu jest po cząt kiem

dru gie go. Po dzi siej szym świę cie roz po czy -

na się nie ła twy okres za mia ny wie dzy w sa -

tys fak cjo nu ją cą Was po zy cję za wo do wą

i spo łecz ną. Pa mię taj cie, że je ste ście ab sol -

wen ta mi Po li tech ni ki Po znań skiej, ab sol -

wen ta mi Wy dzia łu Bu do wy Ma szyn i Za -

rzą dza nia, a w dal szym ży ciu czyń cie tak,

aby Wa sza Uczel nia mo gła być za wsze

z Was dum na.

Na ko niec Dzie kan Jan Żu rek przy to czył

prze sła nie Al fon so Or ti za z ży cze nia mi aby

przy świe ca ło ono ab sol wen tom w ko lej nym

eta pie dro gi ży cio wej.

Ja kie kol wiek wy zwa nia po sta wi
przed to bą ży cie,

pa mię taj, aby za wsze mieć wzrok
utkwio ny w sam szczyt gó ry,
gdyż czy niąc tak, pa trzysz na to 

co wiel kie.
Pa mię taj o tym i nie po zwól, aby ja kiś

pro blem lub ja kaś spra wa 
– jak kol wiek wiel ka by się wy da wa ła

– znie chę ci ły cię,
ani by two ją uwa gę roz pra sza ło coś

mniej sze go od szczy tu gó ry.

Przed sta wi cie le Sto wa rzy sze nia Ab sol wen -

tów oprócz gra tu la cji i ży czeń dla te go rocz -

nych ab sol wen tów wie le mó wi li o 85 let niej

hi sto rii Sto wa rzy sze nia i je go dzia łal no ści

na rzecz in te gra cji na sze go śro do wi ska. Sto -

wa rzy sze nie po trze bu je no -

wych mło dych człon ków,

stąd na sze ape le o wstę po -

wa nie do Sto wa rzy sze nia

i włą cze nie się w je go

dzia łal ność. Wszyst kim ab -

sol wen tom wrę czy li śmy

ostat ni nu mer na sze go

kwar tal ni ka „Ab sol went”.

Z uczel nią, na uczy cie -

la mi aka de mic ki mi że gna -

li się rów nież ab sol wen ci.

Dzię ko wa li wszyst kim,

któ rzy mie li wkład w to, że

koń czą stu dia i sta ją się in -

ży nie ra mi. Na Wy dzia le

In for ma ty ki i Za rzą dza nia

Mar ta Szczo drak mó wi ła

m.in.: „Już nie bę dzie my

mieć oka zji spo tkać się w tak licz nym gro nie

w mu rach uczel ni, któ ra by ła na szym dru gim

do mem przez ostat nie pięć lat. Aż trud no

uwie rzyć ile rze czy wy da rzy ło się w tym cza -

sie. Jesz cze pa mię tam pierw sze spo tka nie

w au li przy ul. Strze lec kiej, kie dy pew nie nikt

z nas nie my ślał o dzi siej szej uro czy sto ści. Pa -

mię tam na sze pierw sze wy kła dy, prze ra że nie

ma te ria łem, któ ry pre zen to wa li nam pro fe so -

ro wie. Pa mię tam też pierw szy eg za min, któ -

ry oka zał się dla nas zim nym prysz ni cem.

Suk ce syw nie zdo by wa li śmy za li cze nia

z ćwi czeń i la bo ra to riów, od da wa li śmy pro -

jek ty i zda wa li śmy eg za mi ny. Z cza sem to,

co z po cząt ku wy da wa ło się abs trak cyj ne

i nie po ję te prze sta ło stra szyć, sta ło się bar -

dziej zro zu mia łe, a na wet atrak cyj ne.

Pod czas stu dio wa nia nie tyl ko zdo by li -

śmy wie dzę i nie tyl ko po pra wi li śmy swo ją

od por ność na stres. Tu taj mo gli śmy za sma -

ko wać stu denc kie go ży cia, na bra li śmy swo -

iste go po czu cia hu mo ru ty po we go dla stu -

den tów Po li bu dy oraz na wią za li śmy przy jaź -

nie i zna jo mo ści, któ re mam na dzie ję prze -

trwa ją pró bę cza su, cze go so bie i wam ży czę.

W imie niu wszyst kich stu den tów chcia -

ła bym dro gim wy kła dow com ser decz nie po -

dzię ko wać za dzie le nie się wie dzą

i umie jęt no ścia mi. Dzię ku je my

za po moc w zdo by wa niu do świad -

cze nia i to nie tyl ko pod czas za jęć,

ale tak że w ra mach kół na uko wych,

i wresz cie dzię ku je my za cier pli -

wość do nie za wsze do sko na łych

stu den tów. Na szcze gól ną wdzięcz -

ność za słu gu ją na si ro dzi ce. Po -

wstań my, od wróć my się i spoj rzyj -

my w gó rę na swo ich ro dzi ców,

aby śmy wspól nie po dzię ko wa li im

za wszyst ko go rą cy mi bra wa mi”.

Na za koń cze nie ab sol wen tom

po zo sta ły już tyl ko wspól ne zdję cia

z wła dza mi Uczel ni, pro fe so ra mi,

ro dzi ca mi i świę to wa nie suk ce su.

Sta ni sław Olej ni czak

AB SOL WEN CI OPUSZ CZA JĄ PO LI TECH NI KĘ
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Sa mo cho dów w okre sie mię dzy wo jen nym

by ło nie po rów ny wal nie mniej niż obec nie,

a au ta do staw cze, za stę po wa ły w znacz nym

stop niu wo zy kon ne. Sa mo chód oso bo wy był

luk su sem. Ce na no we go sa mo cho du oso bo -

we go, wa ha ła się od kil ku do kil ku na stu ty -

się cy zło tych (ak tu al ny prze licz nik zło tów -

ki 10:1), więc czę sto je den eg zem plarz mu -

siał star czyć nie licz nym na byw com na ca łe

ży cie. Po wo do wa ło to, że po uli cach przed -

wo jen ne go Po zna nia, jeź dzi ły za rów no „sta -

rusz ki” z lat dwu dzie stych, jak

i naj now sze mo de le z lat 1938

i 1939. 

Z te go co pa mię tam, by ły

w cen trum Po zna nia czte ry sa lo ny

sa mo cho do we. Je den pro wa dzo ny

przez fir mę Sier szyń ski był w pół -

noc no-za chod nim na roż ni ku bu -

dyn ku „Ar ka dii” przy Pla cu Wol -

no ści i sprze da wał sa mo cho dy

kon cer nu „Au to -Union”. Dla

chłop ców w mo im wie ku (w 1939

ro ku mia łem 9 lat), atrak cją by ła

szy ba wy sta wo wa sa lo nu spusz -

cza na do piw ni cy, dzię ki cze mu

na byw ca au ta mógł z sa lo nu wy -

je chać bez po śred nio na uli cę.

Przy Pla cu Wol no ści 17 był sa lon

aut mar ki „Ad ler” w któ rym moż na by ło do -

stać pięk ne pro spek ty. Przy uli cy Kan ta ka, był

sa lon ame ry kań skiej mar ki Wil lys -Over land

dziś już nie ist nie ją cej. Przy uli cy Dą brow -

skie go w po bli żu skrzy żo wa nia z ul. Mic kie -

wi cza by ła fir ma A. Ja błoń ski – Po znań ski Sa -

lon Sa mo cho dów, ofe ru ją cy oso bo we au ta

m.in. Vau xhall, Gra ham i do staw cze Bed ford. 

Z sa mo cho dów ma ło li tra żo wych naj wię -

cej na uli cach Po zna nia by ło Pol skich Fia -

tów, cze skich Skód, Tatr i Ae ro, nie miec kich

ma łych Mer ce de sów V170, Opli (Ka det

i Olim pia), DKW, BMW, Wan de rer i Ad ler,

au striac kich Stey rów, fran cu skich Re naul tów,

Peu ge otów i Ci tro enów oraz ame ry kań skich

For dów. Au ta te prze waż nie by ły kie ro wa ne

przez wła ści cie li a nie za wo do wych kie row -

ców. Rzecz cha rak te ry stycz na, by ło wśród

nich pro por cjo nal nie znacz nie wię cej ka brio -

le tów niż obec nie. 

W sa mo cho dach śred nio li tra żo wych do -

mi no wa ły bez a pe la cyj nie au ta ame ry kań skie -

go kon cer nu GM a więc Che vro le ty i Bu ic ki,

któ re do star cza ne w czę ściach z USA, mon -

to wa ne by ły w Pol sce w za kła dach Lil pop,

Rau i Lo ewen ste in w War sza wie. Wszyst kie

by ły pro du ko wa ne tyl ko w dwóch ko lo rach:

czar nym i ciem no gra na to wym. Sa mo cho dy

te ofe ro wa ne by ły przez fir mę Za gór ski,

w dwóch wer sjach: 5-cio oso bo we i 7-io oso -

bo we z dwo ma roz kła da ny mi krze seł ka mi

umiej sco wio ny mi za przed nim opar ciem (dziś

już te go ty pu aut się nie pro du ku je). 

Che vro let był au tem po pu lar nym i tań szym,

na to miast Bu ick bar dziej luk su so wy i oczy wi -

ście droż szy. Obie mar ki mia ły na szyb ko ścio -

mie rzu mak sy mal ną pręd kość 180 km/godz.

z któ rą to pręd ko ścią, nikt oczy wi ście wów -

czas w Pol sce nie jeź dził. Sa mo cho dy te mia -

ły jed nak wa dę nad ste row no ści któ ra by ła

przy czy ną wy pad ków. W jed nym z nich zgi -

nął na dro dze do Kór ni ka zna ny po znań ski pie -

karz Ka miń ski. Ty mi sa mo cho da mi jeź dzi li bo -

ga ci kup cy i prze my słow cy, by ły one rów nież

służ bo wy mi sa mo cho da mi ban ków i du żych

firm. Wiel kie go, 7-oso bo we go Bu ic ka miał

Bank Związ ku Spół ek Za rob ko wych a po dob -

ne go Che vro le ta, Cen tra la Rol ni ków.. Po pu lar -

ność tych dwóch ma rek wy ni ka ła z prze stron -

no ści wnę trza (na tyl nym sie dze niu mie ści ły

się swo bod nie trzy oso by) i kon ku ren cyj no ści

cen w sto sun ku do ma rek eu ro pej skich. Jeź dził

rów nież po Po zna niu wiel ki Do dge, wła sność

Ban ku Ziem stwa

Kre dy to we go. 

Nie licz ne eg -

zem pla rze sa mo -

cho dów ma rek an -

giel skich jak Es -

sex, Hil l man, Vau -

xhall, Mor ris i Au -

stin oraz wło skich

Fiat, Lan cia i Al fa

Ro meo, rów nież

moż na by ło za ob -

ser wo wać na uli -

cach na sze go mia -

sta.

Mu szę wspo -

mnieć o su ną cych

do stoj nie po uli -

cach Po zna nia dwóch wiel kich „ka re tach

z mo to rem” bel gij skiej mar ki Mi ne rva z prze -

ło mu lat dwu dzie stych i trzy dzie stych. Jed ną

miał ku piec bła wat ny Ka ła maj ski a dru gą pro -

du cent ko sme ty ków Fal kie wicz. Przed Ho te -

lem Ba zar czę sto stał sta ro świec ki czar ny

Rolls Roy ce, po noć wła sność hra bie go Ko -

ściel skie go z Mi ło sła wia. 

Osob ną gru pę sta no wi ły sta re zde ze lo wa -

ne au ta róż nych ma rek, prze waż nie uży wa ne

ja ko tak sów ki, zwa ne wów czas au to do roż ka -

mi, w od róż nie niu od do ro żek kon nych dość

licz nych wów czas w Po zna niu.

Po II woj nie świa to wej znik nę ło [za pew -

ne na sku tek prze sta wie nia się w la tach 1941-

1945 na pro duk cję wo jen ną] wie le zna nych

ame ry kań skich ma rek sa mo cho do wych ta -

kich jak: Hud son, De So to,

Pac kard, Gra ham i wspo mnia -

ny już Wil lys Over land któ ry

prze sta wił się na pro duk cję

słyn nych „ła zi ków” Je epów.

W okre sie mię dzy wo jen -

nym wszyst kie sa mo cho dy

mia ły kie run kow ska zy w po -

sta ci pod świe tla nych wy chy la -

nych strza łek, umiesz czo nych

w ra mie przed niej szy by au ta.

Czer wo ne lam py z ty łu (po je -

dyn cze lub po dwój ne), mia ły

wy łącz nie cha rak ter świa teł

ha mul co wych (stop). Sta no wi

to nie la da kło pot dla ko lek cjo -

ne rów sta rych aut, któ re wy -

ma ga ją prze ró bek (obo wią zu -

ją lam py na przed nich i tyl nich błot ni kach),

po wo du ją cych uszczer bek dla ich ory gi nal -

no ści.

Mo ja zna jo mość ma rek sa mo cho dów jeż -

dżą cych w przed wo jen nym Po zna niu wy ni -

ka nie tyl ko z pa sjo no wa nia się tym te ma tem

chłop ców w mo im wie ku, ale tak że z te go że

miesz ka łem od uro dze nia do ro ku 1939

na za chod niej stro nie Pla cu Wol no ści (obec -

nie ul. Ra taj cza ka) przy zbie gu z uli cą 3 Ma -

ja na prze ciw ko sta cji ben zy no wej, któ ra ist -

nia ła jesz cze kil ka lat po II woj nie świa to wej.

Po tra fi łem go dzi na mi sie dzieć w oknie i ob -

ser wo wać za jeż dża ją ce do tan ko wa nia au ta.

Woj ciech We iss

SAMOCHODY W PRZEDWOJENNYM POZNANIU

Auto Union DKW F5-700 z 1937 roku (20 KM, Vmax 80 km/h)

Wanderer W25 z 1937 roku (85 KM, Vmax 145 km/h)
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