
Po każ dym Zjeź dzie Sto wa rzy sze nia spo -

ty ka ją się no wo wy bra ne wła dze Sto wa rzy -

sze nia, aby zgod nie ze sta tu tem do ko nać wy -

bo ru i po dzia łu funk cji w za rzą dzie, ko mi sji

re wi zyj nej i są dzie ko le żeń skim.

Spo tka nie w Sa li Por tre to wej Rek to ra tu

pro wa dził wy bra ny przez zjazd prze wod ni -

czą cy Sto wa rzy sze nia prof. dr hab. Zbi gniew

Ste in. Po wi tał przy by łych i przed sta wił pro -

gram spo tka nia. Krót ko przed sta wił oso by,

któ re by ły już we wła dzach w po przed niej ka -

den cji oraz po pro sił o przed sta wie nie się kol.

Han ny Lesz czyń skiej, Je rze go Ho row skie go,

Mi ro sła wa Nie bo ra ka, Ire ne usza Pin cza ka,

Pio tra Wie czor ka i Lesz ka Ka czo row skie go

– no wych człon ków władz Sto wa rzy sze nia.

Sta tut prze wi du je w za rzą dzie funk cje

wi ce prze wod ni czą ce go, se kre ta rza i skarb -

ni ka, któ rzy wraz z prze wod ni czą cym two -

rzą Pre zy dium Za rzą du. Prof. Zbi gniew Ste -

in za pro po no wał na funk cję wi ce prze wod -

ni czą ce go Sta ni sła wa Olej nicz ka, se kre ta -

rza To ma sza Gał kę i skarb ni ka Mi ro sła wę

Owsia now ską -Olej ni czak. Za rząd przez

akla ma cję, jed no gło śnie za twier dził pro po -

zy cje prze wod ni czą ce go.

Ko mi sja Re wi zyj na i Sąd Ko le żeń ski po -

dzie li ły funk cje we wła snym za kre sie. Prze -

wod ni czą cym Ko mi sji Re wi zyj nej tak jak

w ostat nich czte rech ka den cjach wy bra ny zo -

stał Bog dan Za staw ny, a se kre ta rzem Alek -

san der Go rza niak (dwa dni po spo tka niu, do -

tar ła do nas smut na wia do mość o śmier ci

Alek san dra). Czło nek Ho no ro wy Sto wa rzy -

sze nia Woj ciech We iss prze wod ni czyć bę dzie

Są do wi Ko le żeń skie mu.

Po spra wach or ga ni za cyj nych prze wod ni -

czą cy prof. Zbi gniew Ste in otwo rzył dys ku sję

o naj waż niej szych dla za rzą du za da niach

w roz po czy na ją cej się ka den cji. Stwier dził, że

oprócz sta łych za dań, któ re wy ko nu je my, po -

win ni śmy wy zna czyć so bie kil ka ce lów do zre -

ali zo wa nia w naj bliż szym pię cio le ciu.

SPO TKA NIE OR GA NI ZA CYJ NE WŁADZ STO WA RZY SZE NIA

Dzień, któ ry dla nas wszyst kich był naj waż niej szy, pe łen unie sień

i szczę ścia to dzień 4 li sto pa da 1967 r., w któ rym mie li śmy Ab so lu -

to rium. By ło to uwień cze nie na szych ża kow skich zma gań przez pięć

lat stu diów w la tach 1962 – 1967. Wów czas by li śmy wszy scy ra zem,

mło dzi, uśmiech nię ci i peł ni na dziei na przy szłość.

La ta stu diów po zwo li ły

nam zżyć się ze so bą, co

spo wo do wa ło, że mie li śmy

chęć or ga ni zo wać w na stęp -

nych la tach spo tka nia ko le -

żeń skie zwa ne zjaz da mi.

Pierw szy Zjazd od był się

na 10-le cie ukoń cze nia

Uczel ni 1977 ro ku, po tem

na 20-le cie w ro ku. 1987,

na 25-le cie w ro ku 1992

i na 30-le cie w 1997 ro ku.

Uczest ni czy li śmy w Po -

wszech nym Zjeź dzie Ab sol -

wen tów Po li tech ni ki Po znań -

skiej 15 wrze śnia 2000 ro ku

w po znań skiej Are nie. Z tej oka zji, od był się nasz zjazd tzw. mi le nij -

ny. Aby uczcić to wy da rze nie, po je cha li śmy do Led no gó ry i prze szli -

śmy przez Bra mę Ty siąc le cia. W ro ku 2003 uczest ni czy li śmy w ju -

bi le uszu 50 – le cia na sze go wy dzia łu, no szą ce go na zwę Wy dział Ma -

szyn Ro bo czych i Trans por tu. Wy ko rzy sta li śmy to spo tka nie i zor -

ga ni zo wa li śmy Zjazd z oka -

zji na sze go 35-le cia. Na stęp -

ne na sze Zjaz dy z oka zji 40-

le cia i 43-le cia od by ły się

w Her ma no wie k/No we go

Mia sta nad War tą, we Fol -

war ku Kon nym. Ten ostat ni

od był się w dniach 24-26

wrze śnia 2010 ro ku.

Stu dia na na szym ro ku

ukoń czy ło 66 osób. Z na -

szych sze re gów ode szło 14

ko le gów. Cześć ich pa mię ci.

W ostat nim Zjeź dzie uczest -

ni czy ło 33 ab sol wen tów.

Dzięki zgodzie małe rzeczy rosną, przez niezgodę wielkie upadają
(Salustiusz)
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Od le wej: L. Ka czo row ski, J. Ho row ski, M. Bień, M. Nie bo rak, T. Gał ka, A. Zok i A. Szy mań ski

Uczestnicy zjazdu po mszy św. w Dębnie

SPO TKA NIA AB SOL WEN TÓW
b. WY DZIA ŁU ME CHA NI ZA CJI ROL NIC TWA PP ROCZ NI KA 1967



Sta ni sław Olej ni czak pro wa dzą cy se kre -

ta riat Sto wa rzy sze nia przy po mniał ze bra -

nym naj waż niej sze za da nia, re ali zo wa ne

w spo sób cią gły m.in.: utrzy my wa nie kon -

tak tu, ko re spon den cji z wszyst kim człon ka -

mi, w szcze gól no ści człon ka mi wspie ra ją -

cy mi; re da go wa nie kwar tal ni ka „Ab sol -

went”; udział i pro mo wa nie Sto wa rzy sze -

nia w co rocz nych ab so lu to riach; wy bie ra -

nie na in au gu ra cję ro ku aka de mic kie go ab -

sol wen tów do re im ma try ku la cji; pro wa dze -

nie stro ny in ter ne to wej; pro mo cja Sto wa -

rzy sze nia dla po zy ska nia 1% po dat ku oraz

spra woz daw czość dla Urzę du Skar bo we go,

Są du i Mi ni ster stwa PiPS. Z wy mie nio nych

za dań kwar tal nik „Ab sol went” i stro na in -

ter ne to wa pil nie po trze bu ją wspar cia no wy -

mi si ła mi.

Zyg munt Ko sma la pod kre ślił zna cze nie

stro ny in ter ne to wej, naj waż niej sze go dziś

me dium, któ rą na le ży uno wo cze śnić. Pro po -

nu je pi sać new slet ter o ak tu al nych wy da rze -

niach w SAPP i PP i co mie siąc wy -

sy łać do wszyst kich człon ków Sto -

wa rzy sze nia.

To masz Gał ka i Adam Szy ma ski

pro po no wa li za cie śnie nie współ pra -

cy z Sa mo rzą dem Stu denc kim, sta -

ro sta mi i stu den ta mi ostat nich lat,

co mo że za owo co wać za in te re so -

wa nie Sto wa rzy sze niem po stu -

diach.

Bog dan Za staw ny uwa ża, że na -

le ży szu kać kon tak tu z ab sol wen ta -

mi ak tyw nie dzia ła ją cy mi w or ga ni za cjach

stu denc kich. Wyjść do nich z pro po zy cją

wy sył ki „Ab sol wen ta” dro gą elek tro nicz ną.

Mo że po cza sie po ja wi się w nich re flek sja

i za pi szą się do Sto wa rzy sze nia.

Ire ne usz Pin czak py tał re to rycz nie ile

chcie li by śmy mieć człon ków w Sto wa rzy -

sze niu. Czy 400 to ma ło? Mo że na le ży bar -

dziej za dbać o ja kość, o człon ków ak tyw -

nych. Moż na ogło sić kon kurs na stro nę in -

ter ne to wą Sto wa rzy sze nia wśród stu den tów

ostat nich lat Po li tech ni ki.

By ły rów nież gło sy pe sy mi stycz ne. Od -

czu wa się brak za in te re so wa nia dzia łal no -

ścią spo łecz ną (Alek san der Zok) i nie ma

chę ci, na stro ju, we wnętrz nej po trze by przy -

na leż no ści do sto wa rzy szeń i in nych or ga -

ni za cji spo łecz nych (Ma rian Bień).

Han na Lesz czyń ska pro po nu je wy sy ła -

nie kwar tal ni ka „Ab sol went” tyl ko pocz tą

elek tro nicz ną

Pod su mo wu jąc dys ku sję prze wod ni czą -

cy prof. Zbi gniew Ste in pro sił aby na na -

stęp ne ze bra nie za rzą du w mie sią cu mar cu

każ dy przy go to wał na pi śmie pro po zy cje

do pla nu dzia ła nia za rzą du w roz po czy na -

ją cej się ka den cji. Łącz nie z tym co już zo -

sta ło zgło szo ne po zwo li nam na na stęp nym

ze bra niu ta ki plan do pre cy zo wać i przy jąć.

Sta ni sław Olej ni czak
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SPO TKA NIE OR GA NI ZA CYJ NE WŁADZ STO WA RZY SZE NIA

Zgło szeń uczest ni cze nia w nim by ło wię cej, ale róż ne zda rze nia lo -

so we nie po zwo li ły wszyst kim przy je chać.

Na sze zjaz dy z re gu ły dzie lą się na trzy czę ści. Wpierw jest uro czy -

sta msza św. Mo dli my się w niej za ko le gów, któ rzy ode szli oraz za pro -

fe so rów i na uczy cie li aka de mic kich oraz nas sa mych. Po mszy or ga -

ni zo wa ne są wy ciecz ki do in te re su ją cych miejsc i za byt ków

w Wiel ko pol sce. Na stęp nie po wspól nym obie dzie, od by -

wa ją się ser decz ne roz mo wy o tym, co się wy da rzy ło

w ostat nim okre sie w na szym ży ciu a po tem na stę pu je część

kul tu ral na. Ta część wy peł nio na jest te atrem, kon cer tem lub

ko la cją z tań ca mi. Po tem czę sto na stę pu ją dłu gie „Po la ków

Roz mo wy”.

Stu dia na na szym ro ku ukoń czy ły czte ry ko le żan ki: Ka -

mil la Grze szek, Mir ka Ca cak, Sa bi na Sko czy las i Sła wa Pa -

ry sek. Sta ro stą na sze go ro ku był i jest na dal Jó zef Ku bik,

obec nie Rek tor Uni wer sy te tu Ka zi mie rza Wiel kie go w Byd -

gosz czy. Jó zek jak my go na zy wa my jest wspa nia łym ko -

le gą i przy ja cie lem. Za wdzię cza my je mu za wsze mi łą i cie -

płą at mos fe rę na szych spo tkań. Ma my z nim za wsze bez po śred ni kon -

takt, je śli po trze bu je my ja kieś po ra dy lub in for ma cji. Na sze zjaz dy

or ga ni zo wa ne są przez Ko mi tet Or ga ni za cyj ny, do któ re go wcho dzą

wspo mnia ny Jó zek, Bog dan Pu cek, Woj tek Ta ter czyń ski, Sta szek De -

mut, Zbi gniew Mą dry, Mi ro sław Nie bo rak, Zbi gniew Ry bak, Sta siu

Przy chodz ki i Dzier ży mir Gon ca rze wicz. Z ko mi te tu ode szli na za -

wsze Wi lii Bal ce rek, Woj tek Mar kie wicz oraz Wie siek Woj da.

Wspo mnia ny ko mi tet spo ty ka się przed pla no wa nym zjaz dem

i oma wia spra wy or ga ni za cyj ne. Oprócz te go spo ty ka się na za pro sze -

nie jed ne go z je go człon ków z oka zji Świąt Bo że go Na ro dze nia i No -

we go Ro ku, aby prze ła mać się opłat kiem i zło żyć so bie ży cze nia.

Zjaz dy są oka zją do wy mia ny do świad czeń i prze my śleń. Wspo mi -

na my na nich na sze ży cie stu denc kie, któ re by ło bar dzo in ten syw ne i ra -

do sne. By li śmy mło dzi. W gło wie oczy wi ście mie li śmy na ukę, ale nie

tyl ko nią ży li śmy. Cho dzi li śmy na tzw. faj fy – za ba wy, do stu denc kich

klu bów ta kich jak Od No wa, Brat niak, Ago ra, Sęk, Nurt czy Ja gien ka.

Al bo po pro stu na stu denc kie pi wo lub sław ne wi no „La cri ma”

Czym sta wa li śmy się

star si i bar dziej do świad cze -

ni to na sze spoj rze nie

na świat się zmie nia ło. Stu -

dio wa li śmy i koń czy li śmy

stu dia w in nym sys te mie po -

li tycz nym, o któ rym na sze

dzie ci ma ją już mgli ste po -

ję cie a dla wnu ków jest on

abs trak cją. Koń cząc stu dia

i roz po czy na jąc pra ce za wo -

do wą by li śmy bar dzo uf ni,

że ca ły świat jest przed na -

mi. Ale rze czy wi stość by ła jed nak zu peł nie in na. Zdo by wa li śmy ży -

cio we i za wo do we do świad cze nia. By li śmy mło dzi i nie ba li śmy się

pra cy. Wy ni ki, ja kie w niej osią ga li śmy da wa ły nam du żo sa tys fak cji.

Pra co wa li śmy na róż nych sta no wi skach w POM -ach, Kom bi na tach

PGR, ja ko kon struk to rzy ma szyn, w urzę dach, na uczel niach. Nie któ -

rzy pro wa dzi li swo je przed się bior stwa i fir my. Ro dzi ły się nam dzie -

ci po tem wnu ki. Ob cho dzi li śmy na sze le cia mał żeń stwa i cie szy li śmy

się z suk ce sów na szych dzie ci a póź niej wnu ków.

Kro ni ki wszyst kich zjaz dów opra co wu je i pi sze, na sza ko le żan ka

Ka mi la, za co wszy scy je ste śmy jej bar dzo wdzięcz ni.

Mi ro sław Nie bo rak

SPO TKA NIA AB SOL WEN TÓW
b. WY DZIA ŁU ME CHA NI ZA CJI ROL NIC TWA PP ROCZ NI KA 1967

Od le wej: J. Chaj da i W. We iss prze wod ni czą cy SK

Od le wej: Z. Ko sma la i B. Za staw ny prze -
wod ni czą cy KR

Oglądamy kronikę zjazdów
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Ósme go lu te go 2011 ro ku,

na cmen ta rzu ju ni kow skim, po -

że gna li śmy Alek san dra Go rza -

nia ka. Był dla mnie bli skim

czło wie kiem, ko le gą ze stu -

diów, Przy ja cie lem. Po zna łem

Go w 1956 ro ku na pierw szym

ro ku stu diów na Wy dzia le Bu -

do wy Ma szyn Po li tech ni ki Po -

znań skiej. Ra zem stu dio wa li -

śmy i ra zem skoń czy li śmy stu -

dia w 1961 ro ku. Mie li śmy

na ro ku wie lu star szych ko le gów, Olek był

ode mnie star szy o 12 lat. Wy róż niał się wśród

nas doj rza ło ścią, ży cio wą mą dro ścią, do -

świad cze niem. Wszy scy ce ni li śmy Je go ra dy,

Je go wy bo ry, wte dy w la tach na szej mło do -

ści, ale i póź niej w la tach doj rza łe go ży cia.

Uro dził się 21 li sto pa da 1926 ro ku w Po -

zna niu. Wie dzie li śmy, że cho dził do szko ły

na po znań skim Ła za rzu, że śpie wał w Po -

znań skim Chó rze Ka te dral nym Wa cła wa Gie -

bu row skie go, że w cza sie oku pa cji nie miec -

kiej pra co wał ja ko ro bot nik (to karz). Wie -

dzie li śmy, że po za koń cze niu woj ny słu żył

w Woj sku Pol skim (od 1945 do 1952 ro ku),

że wal czył w Biesz cza dach, że te trud ne la ta

zo sta wi ły w Nim tak głę bo kie ry sy, iż nie po -

tra fił od wie dzić tam tych stron (w Biesz cza -

dy po je chał do pie ro kil ka lat przed śmier cią).

Nie On je den umiał mil czeć. Mie li śmy wie -

lu ko le gów, któ rzy z róż nych po wo dów nic

nie mó wi li o swych oku pa cyj nych i sy be ryj -

skich prze ży ciach. To tak że wy zna cza ło ich

miej sce w na szym gro nie. Olek po re zy gna -

cji ze służ by woj sko wej (do słu żył się stop nia

ka pi ta na), pod jął pra cę w Po -

znań skiej Fa bry ce Ma szyn

Żniw nych i rów no le gle skoń -

czył I Li ceum Ogól no kształ cą -

ce im. Ka ro la Mar cin kow skie -

go w Po zna niu (ma tu rę zdał

w 1956 ro ku). Po skoń cze niu

stu diów pra co wał w Po li tech -

ni ce Po znań skiej, naj pierw

na sta no wi sku za stęp cy dy rek -

to ra ad mi ni stra cyj ne go, po tem

dy rek to ra ad mi ni stra cyj ne go

(na eme ry tu rę prze szedł w 1993 ro ku). Wy -

kła dał też na swej uczel ni przed mio ty z ob -

sza ru or ga ni za cji i za rzą dza nia oraz me tro lo -

gii. Po wszech nie ce nio ny jest ja ko twór ca no -

wo cze snej ad mi ni stra cji, ja ko or ga ni za tor

uru cha mia nia i nad zo ru naj waż niej szych in -

we sty cji w Po li tech ni ce Po znań skiej.

Zna łem Je go mat kę, Je go oj ca. Prze jął

od Nich naj lep sze ce chy Po znań czy ków. Zna -

łem Je go żo nę Ma rię (zmar ła

kil ka lat przed Nim), znam

Je go cór kę Be atę, któ ra za -

wsze by ła Je go du mą (skoń -

czy ła ar chi tek tu rę na PP).

Olek był tu ry stą. To w Je -

go to wa rzy stwie, w 1957 ro -

ku, pod czas prak ty ki w cho -

rzow skim Kon sta lu po raz

pierw szy w ży ciu po sze dłem

w gó ry. Był to Be skid Ślą ski.

We szli śmy na Klim czok,

na Skrzycz ne. Za uro cze nie

gó ra mi, uko cha nie wę dro -

wa nia po zo sta ło we mnie

do dziś. W mo ich wę dro wa niach wie lo krot -

nie my ślą po wra ca łem do be skidz kich ście -

żek prze mie rza nych ra zem z Ol kiem.

Gdy koń czy łem 40 lat, zor ga ni zo wa li śmy

rajd „40. ki lo me trów na czter dzie sto le cie”. Pię -

ciu tu ry stów prze szło tę tra sę. Olek miał wów -

czas pra wie 53 la ta. Mó wi łem wte dy: „Olek!

chciał bym mieć za 13 lat ta ką kon dy cję, ja ką

Ty masz dziś”. By łem z Ol kiem na kil ku wy -

ciecz kach Ko ła PTTK pra cow ni ków PP.

Wcho dzi li śmy ra zem na wie le gór. Ga si li śmy

gór skie zmę cze nie nie jed nym pi wem. Gdy

mie li śmy trud no ści or ga ni za cyj ne, lo gi stycz -

ne, za wsze mo gli śmy li czyć na Je go po moc.

Po zo sta ły tak że w mo ich oczach ob ra zy

uśmiech nię te go Ol ka wśród pięk nych dziew cząt

Ze spo łu Tań ca Lu do we go „Po li gro dzia nie”

(Olek był, z ra mie nia rek to ra, opie ku nem te go

ze spo łu). Niech ten Uśmiech Szczę śli we go Czło -

wie ka po zo sta nie w mo jej pa mię ci.

Zbi gniew To ma szew ski

II Woj na Świa to wa zmie ni ła nie tyl ko oby cza je lu dzi, ale tak że

spo sób ubie ra nia się. Chciał bym wy mie nić tyl ko kil ka cha rak te ry -

stycz nych ro dza jów stro jów mę skich, któ re cał ko wi cie po szły w za -

po mnie nie. Moż na do nich za li czyć: ka lo sze (śnie gow ce), ge try, la -

ski spa ce ro we i ka pe lu sze.

Ka lo sze. Bu ty, któ re no si li męż czyź ni (prze waż -

nie pół bu ty), nie mia ły jak dziś cha rak te ru „jed no ra -

zó wek” i no si ło się je z uwa gi na dość wy so ką ce nę

przez wie le lat. Po zdar ciu po de szew (skó rza nych),

„ze lo wa ło” się je i no si ło da lej. Ze lo wa nie sta no wi -

ło pod sta wo we za ję cie ma łych warsz ta tów szew skich.

Zi mą, na kła da ło się na bu ty, gu mo we płyt kie ka lo -

sze, tzw. „śnie gow ce” chro nią ce przed bło tem

i (z uwa gi na wy ło że nie fil cem) w ja kimś stop niu

przed zim nem.

Przed wej ściem do do mu lub ja kiejś in sty tu cji, ka -

lo sze zo sta wia ło się w gar de ro bie, aby za cho wać czy -

stość pod łóg. Dla unik nię cia po mył ki, mia ły one we -

wnątrz ma łe owal ne blasz ki z pierw szy mi li te ra mi

imie nia i na zwi ska wła ści cie la. Nie wiem dla cze go,

ale w mo jej pa mię ci utkwił fio le to wy ko lor fil cu, któ -

rym wy kła da ne by ły owe śnie gow ce. Dziś, dzię ki sze -

ro kie mu wy bo ro wi obu wia zi mo we go i let nie go, ka -

lo sze, po szły cał ko wi cie w za po mnie nie.

Ge try. By ły ro bio ne z gru be go fil cu i sta no wi ły

jak by sub sty tut cho le wek cha rak te ry stycz nych dla

tzw. trze wi ków. Chro ni ły one oko li ce kost ki i wierz -

chu sto py przed zim nem (za pi na ne by ły na za trza ski) i sta no wi ły jed -

no cze śnie sy no nim ele gan cji i za moż no ści. Ge try mę skie, nie gdyś

bar dzo po pu lar ne, są chy ba dzi siaj nie do ku pie nia, ale ama to rzy fil -

mów ar chi wal nych mo gą je obej rzeć na no gach zna nych gwiazd fil -

mo wych w tym tak że tan ce rzy, np. Fre da Asta ire, lub mu rzyń skich

mi strzów jaz zu.

La ski spa ce ro we. Każ dy z uważ nych ob ser wa to -

rów osób fi gu ru ją cych na zdję ciach z okre su

sprzed 1939 ro ku zwra ca uwa gę, że trzy czwar te pa -

nów w tzw. „śred nim wie ku” mia ło w rę ce la skę. La -

ski te nie słu ży ły do pod pie ra nia się, lecz by ły swe -

go ro dza ju re kwi zy tem spa ce ro wym. Oso by cho re

or to pe dycz nie, ka le cy, no si li ku le tzw. pa cho we, cięż -

kie i nie po ręcz ne (kul łok cio wych jesz cze wte dy nie

zna no). 

La ski spa ce ro we, na wią zy wa ły do tra dy cji po przed -

nich wie ków i sta no wi ły nie kie dy praw dzi we dzie ła

sztu ki. Prze waż nie, by ły to la ski dę bo we, me ta lo we

lub bam bu so we z za krę co ny mi rącz ka mi (czę sto zło -

ty mi lub srebr ny mi). Spa ce ru ją cy, prze waż nie nie sta -

wia li tych la sek na zie mi, lecz wy ma chi wa li ni mi w po -

wie trzu. Ta kim pa nem, cho dzą cym z fru wa ją cą w po -

wie trzu pięk ną bam bu so wą la ską był mój oj ciec, co

wy wo ły wa ło we mnie swe go ro dza ju roz ba wie nie. 

Ka pe lu sze. Każ dy sza nu ją cy się miesz cza nin,

no sił nie za leż nie od po ry ro ku ka pe lusz. Moż na to
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za uwa żyć na zdję ciach ro dzin nych, ro bio nych przed woj ną przez

ulicz nych „le ica rzy”. Czy zi mą czy la tem, ka pe lusz był re kwi zy -

tem wręcz nie zbęd nym. Ka pe lu sze by ły mięk kie, flau szo we lub

we lu ro we, Jed nak naj więk szym po wo dze niem cie szy ły się sztyw -

ne z za wi nię tym ron dem tzw. „ede ny”. Ka pe lusz ta ki no sił w słyn -

nym se ria lu, je go bo ha ter Ni ko dem Dyz ma oraz wspo mnia ny już

wy żej mój ta to, któ ry je śli zdej mo wał go na chwi lę to tyl ko po to,

aby obe trzeć chu s tecz ką spo co ne czo ło. 

W Pol sce zna ne by ły trzy wy twór nie ka pe lu szy mę skich: „Ha -

big”,” Hückel” (pro du ko wa ne w Sko czo wie), oraz naj bar dziej re no -

mo wa na fir ma „Bor sa li no”, od któ rej to na zwy przy jął się fa son ka -

pe lu sza roz po wszech nio ny przez słyn ne go Hum ph reya Bo gar ta. Na -

kry cie gło wy tej fir my, cu dem oca lo ne w za wie ru sze wo jen nej, mój

oj ciec no sił jesz cze po woj nie. War to wspo mnieć, że rów nież w ka -

pe lu szach, umiesz cza ło się owal ne blasz ki z li ter ka mi wła ści cie la,

ce lem unik nię cia po mył ko wej za mia ny w gar de ro bach. Dziś w do -

bie naj róż niej szych mę skich na kryć gło wy, sta ry tra dy cyj ny ka pe lusz

mę ski, zwłasz cza „eden” od szedł w prze szłość.

Od dziel ną gru pę sta no wi ły me lo ni ki i cy lin dry. Me lo ni ki o sztyw -

nym pół okrą głym den ku, do dziś no szą głów nie an giel scy urzęd ni -

cy ban ko wi, na to miast cy lin dry (za wsze czar ne), by ły ga lo wym na -

kry ciem gło wy pre zy den tów, pre mie rów, wyż szych urzęd ni ków, ary -

sto kra cji i …stan gre tów. Swo istą od mia ną cy lin dra był tzw. sza po -

klak, skła da ny i otwie ra ny ude rze niem o dłoń, nie zbęd ny re kwi zyt

róż ne go ro dza ju ba lów i re dut. My ślę, że do zmierz chu cy lin drów,

przy czy ni ła się wy so kość wnętrz współ cze snych aut, nie po rów ny -

wal na do przed wo jen nych do stoj nych wiel kich li mu zyn. Dziś cy lin -

dry są re kwi zy ta mi te atrów ope ret ko wych i te atrzy ków re wio wych,

a moż na je tak że zo ba czyć w te -

le wi zji w re la cjach z wy ści gów

kon nych w Ascot w Wiel kiej.

Bry ta nii, oraz na gło wach stan -

gre tów pa rad nych ka ret.

Trze ba rów nież wspo mnieć

o słom ko wych ka pe lu szach z pła -

skim den kiem ty pu „pa na ma”

(mi mo na zwy po cho dzą cych

z Ekwa do ru). By ły one bar dzo

po pu lar ne w la tach dwu dzie stych

i trzy dzie stych w Ame ry ce (w Eu -

ro pie no sił go m.in. zna ny ak tor

Mau ri ce Che va lier). Dzi siaj „pa -

na my” po szły w cał ko wi te za po -

mnie nie.

Na za koń cze nie, pra gnę wspo -

mnieć o jesz cze jed nym nie ist -

nie ją cym już dziś mę skim atry bu cie (co praw da nie z dzie dzi ny gar -

de ro by), czy li o tzw. bi no klach. By ły to nie du że owal ne oku la ry bez

ra mek i za usz ni ków, mo co wa ne u na sa dy no sa przy po mo cy spe cjal -

nych klesz czy ków. Bi no kle by ły nie zmier nie po pu lar ne u pa nów

w śred nim i star szym wie ku. Dziś nie wiem czy moż na by je do stać

u któ re go kol wiek opty ka. Przy oszo ła mia ją cym wy bo rze opraw

do oku la rów, nie ma co ża ło wać bi no kli, tym bar dziej że by ły one

uciąż li we w użyt ko wa niu, przez nie ustan ny ucisk na na sa dę no sa.

Ich za le tą był ma ły for mat po zwa la ją cy na uży cie ma łe go, po ręcz -

ne go etui.

Woj ciech We iss
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