
Ko le żan ki i Ko le dzy ab sol wen ci Po li tech ni ki Po znań skiej za chę -

ca my Was go rą co do za si le nia sze re gów Sto wa rzy sze nia Ab sol wen -

tów Po li tech ni ki Po znań skiej. Za pra sza my do współ pra cy i kon ty nu -

owa nia po nad 90 – let niej tra dy cji Sto wa rzy sze nia. Na sze Sto wa rzy -

sze nie po strze ga ne jest ja ko naj le piej dzia ła ją ce po śród po dob nych

ist nie ją cych przy in nych uczel niach. Bę dzie nas wię cej w Sto wa rzy -

sze niu to je go pre stiż i dzia ła nia bę dą więk sze. 

Sto wa rzy sze nie Ab sol wen tów Po li tech ni ki Po znań skiej jest or ga -

ni za cją po żyt ku pu blicz ne go, po sia da stro nę in ter ne to wą (http://ab -

sol went. put. po znan. pl) oraz wy da je kwar tal nik „Ab sol went”.

W kwar tal ni ku uka zu ją się ar ty ku ły z ży cia Sto wa rzy sze nia i Po li -

tech ni ki Po znań skiej, re por ta że o zjaz dach ko le żeń skich, syl wet ki

wy bit nych ab sol wen tów oraz wspo mnie nia o lu dziach zwią za nych

z uczel nią i o tych, któ rzy już ode szli. Ze środ ków, któ re są nam prze -

ka zy wa ne ja ko 1 % po dat ku od do cho dów, fun du je my sty pen dia dla

naj bar dziej po trze bu ją cych

Kwar tal nik „Ab sol went” kol por to wa ny jest bez płat nie do wszyst -

kich człon ków Sto wa rzy sze nia. Od dru gie go kwar ta łu 2011 ro ku

na bie żą co wy sy ła my wer sję elek tro nicz ną do człon ków Sto wa rzy -

sze nia, ale też do wszyst kich ab sol wen tów Po li tech ni ki Po znań skiej,

któ rzy po da dzą nam swój ad res e -ma il.

Ko le żan ko, Ko le go ab sol wen cie Po li tech ni ki Po znań skiej prze -
ślij na ad res ab sol went@put.po znan.pl swój ad res pocz ty elek tro -
nicz nej, co kwar tał otrzy masz nasz kwar tal nik „Ab sol went” z bie -
żą cy mi wia do mo ścia mi ze Sto wa rzy sze nia i Uczel ni.

AB SOL WEN CI PO LI TECH NI KI PO ZNAŃ SKIEJ
AN NO DO MI NI 2011

No i sta ło się! Na sze mu rocz ni ko wi

ab sol wen tów 1960 – 65 uda ło się do -

cze kać 50-le cia roz po czę cia stu diów

na Wy dzia le Me cha ni za cji Rol nic twa

(póź niej Ma szyn Ro bo czych i Po jaz -

dów, a obec nie Ma szyn Ro bo czych

i Trans por tu). 

Na ko lej nych na szych spo tka niach

w la tach 1990, 1995, 2000 i 2005 dys ku -

to wa li śmy o za cho dzą cych zmia nach

w kra ju, Eu ro pie i w na szych ro dzi nach

i ma rzy li śmy o na szym obec nym ju bi le -

uszu (7x7+1). Czy do cze ka my?

W licz nych roz mo wach te le fo nicz -

nych mo bi li zu ją cych nas do zor ga ni zo wa -

nia ko lej ne go spo tka nia, na tar czy wie agi to -

wa no słow ny mi ar gu men ta mi: je ste śmy

dzieć mi woj ny, na sze da ty uro dzin za wie ra -

ją się mię dzy 1939 i 1943 ro kiem i cho ciaż

by dla te go, mu si my się spo tkać. Tra dy cja

„okrą głych zjaz dów” zo bo wią zu je.

Na zjazd ko le żeń ski w dniach 6 – 7 paź -

dzier ni ka 2010 r. przy by ło z róż nych stron

Pol ski 30 ab sol wen tów z na sze go rocz ni ka.

By li to sa mi pa no wie, cho ciaż na ro ku by ła

jed na ko le żan ka – Gra ży na, z któ rą nie ma -

my kon tak tu. Zde cy do wa na więk szość jest

już na za słu żo nych eme ry tu rach. Z ogól ne -

go sta nu koń czą cych w 1965 r. stu dia

na WMR, stra ty oso bo we prze kro czy ły

już 17% (13 osób) po wo ła nych do wiecz nej

służ by. Resz ta sto su jąc za sa dę „jak czas do -

ga nia to przo dem pusz czaj dra nia” da je do -

wo dy pra co wi to ści i wy czu cia hi sto rii. 

Spo tka li śmy się przed na szym ko ścio -

łem aka de mic kim św. Ro cha na Ra ta jach.

Po dzi wia li śmy pięk nie roz bu do wa ne osie -

dle do mów aka de mic kich Po li tech ni ki Po -

znań skiej i no wych bu dyn ków dy dak tycz -

nych. Tu roz po czę li śmy re ali zo wać za ak -

cep to wa ny przez wszyst kich ko le gów pro -

gram na sze go zjaz du, któ ry obej mo wał:

• msze św. w ko ście le pod we zwa niem

św. Ro cha z li tur gią sło wa o pra cy dla in -

nych, o hie rar chii po trzeb czło wie ka

i o zna cze niu przy jaź ni w ży ciu każ de go

z nas;

• ka wę (her ba tę) u Dzie ka na WMRiT;

• udział w in au gu ra cji ro ku aka de mic kie -

go 2010/2011, na któ rej re pre zen tan ci na -

sze go ro ku otrzy ma li in dek sy i od no wi li ślu -

bo wa nie. By li to ko le dzy: An drzej Bo ruc ki,

Edward Dresz czyk, Je rzy Hli wa, Ka zi mierz

Kra je wicz, Bru non Or łow ski, Ka zi mierz

Sar now ski, Da riusz Si kor ski, Ma rian Stań -

czak, Jan Świ re po, Ste fan To ma szew ski,

Ma rian Wil czyń ski i Ste fan Wi tak.

Trzeba żyć, nie tylko istnieć
(Plutarch)
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  W li sto pa dzie 2010 ro ku, na V Zjeź dzie Spra woz daw czo – Wy -

bor czym Sto wa rzy sze nia, wy bra no no wy Za rząd. Prze wod ni czą cym

Sto wa rzy sze nia (tak jak w czte rech po przed nich ka den cjach) zo stał

b. pro rek tor i wie lo let ni Dzie kan Wy dzia łu Elek trycz ne go prof. dr

hab. inż. Zbi gniew Ste in. 

Obec nie Sto wa rzy sze nie po sia da oko ło 400 człon ków. W sy tu -

acji, kie dy na na szej Uczel ni stu diu je pra wie 20 ty się cy stu den tów,

a jej mu ry co rocz nie opusz cza 2 ty sią ce ab sol wen tów licz ba 400 jest

zbyt „eli tar na” W przy ję tym pla nie dzia ła nia na la ta 2011 -2015 za -

pi sa li śmy m.in. dzia ła nia na rzecz zwięk sze nia licz by człon ków na -

sze go Sto wa rzy sze nia. Im bę dzie nas wię cej tym Sto wa rzy sze nie bę -

dzie mo gło ak tyw niej dzia łać i być bar dziej wi docz ną re pre zen ta cją

ab sol wen tów Po li tech ni ki Po znań skiej. Li czy my na prze dłu że nie

swo jej sa mo rzą do wej i spo łecz nej dzia łal no ści przez dzia ła czy or ga -

ni za cji stu denc kich, sta ro stów lat i tych ab sol wen tów, któ rzy chcą za -

cho wać więź ze swo ją Uczel nią

Wię cej in for ma cji o Sto wa rzy sze niu znaj dzie cie na na szej stro -

nie in ter ne to wej. Tam rów nież jest sta tut Sto wa rzy sze nia i de kla ra -

cja człon kow ska. Za wsze mo że cie też do nas na pi sać. Od po wie my.

Ży czy my Wam po wo dze nia w zna le zie niu sa tys fak cjo nu ją cej
pra cy, suk ce sów za wo do wych i szczę ścia w ży ciu oso bi stym.

Za rząd 

Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów PP

AB SOL WEN CI PO LI TECH NI KI PO ZNAŃ SKIEJ
AN NO DO MI NI 2011

Zna ny jest za pew ne, bo ostat nio na brał za -

słu żo ne go roz gło su, pla giat pra cy dok tor skiej

nie miec kie go mi ni stra obro ny. Pan mi ni ster

mu siał po dać się do dy mi sji, oka za ło się bo -

wiem, że je go pra ca dok tor ska jest ra czej zbio -

rem cy ta tów za czerp nię tych z cu dzych prac bez

po wo ła nia się na źró dła, niż wy ni -

kiem sa mo dziel nych roz wa żań na -

uko wych. 

Dla cze go mło dy, dy na micz ny

po li tyk wa ży się na ta kie ry zy ko? 

Nie wąt pli wie ty tuł na uko wy,

bę dą cy czę ścią na zwi ska, mo że

w Niem czech zde cy do wa nie po -

móc w ka rie rze. Ale nie każ de mu

– jest to bar dzo zróż ni co wa ne.

Do świad czy łam te go oso bi ście

jesz cze w 1979 r., kie dy bro ni łam

swo ją pra cę dok tor ską z tech no lo -

gii ro py naf to wej na nie miec kiej

uczel ni, w Clau sthal -Zel ler feld. Ale

za cznę od po cząt ku...

Pod czas po ża ru la bo ra to rium che mii or -

ga nicz nej w kwiet niu 1977 ro ku spa li ła się

też mo ja pierw sza wer sja pra cy ma gi ster skiej,

na pi sa na na ma szy nie bez ko pii. Brzmi to

dzi siaj ar cha icz nie, ale wte dy ozna cza ło  dla

mnie tra ge dię. O kom pu te rach nam się jesz -

cze wte dy nie śni ło. Mu sia łam za czy nać pi -

sać mo ją pra cę od no wa, na pod sta wie za pi -

sków i no ta tek, aby zdać w czerw cu 1977 eg -

za min i uzy skać, ja ko pierw sza z na sze go ro -

ku, upra gnio ny ty tuł ma gi stra in ży nie ra. No,

ale uda ło się!

Mo że też ta wpra wa w po ko ny wa niu prze -

szkód oraz nie wąt pli wie so lid ne wy kształ ce -

nie, ode bra ne na PP spra wi ły, że dok to rat w ob -

cym ję zy ku obro ni łam, pra wie do kład nie co

do dnia, dwa la ta póź niej. No i od te go eg za -

mi nu, ja ko ko bie ta z ty tu łem na uko wym, na -

uczy łam się prze ży wać róż ne, do bre i złe przy -

go dy w mo im ży ciu za wo do wym, a nie raz

i pry wat nym.

Sam eg za min uka zał mi po raz pierw szy

wy raź ne róż ni ce w od nie sie niu do płci, ja kie

wy stę pu ją przy trak to wa niu osób po sia da ją -

cych ty tuł dok to ra. 

Na zja wi sko to na tra fia łam po tem już nie -

mal co dzien nie i to do dzi siaj, dla te go też na -

po mknę łam na wstę pie o przy go dzie pa na mi -

ni stra, któ ry dość pry mi tyw nie for su jąc swo ją

ka rie rę za wo do wą „wy łu dził” ty tuł, ocze ku jąc

dzię ki te mu, więk szej po wszech nej apro ba ty. 

Wła ści wie otrzy mu je się ją fak tycz nie

w przy pad ku mę skie go ty tu łu na uko we go. Jed -

nak dam ski dok to rat sta no wił wte dy spo łecz -

ny ewe ne ment. Bar dzo do bra oce na mo jej pra -

cy na uko wej, nie do koń ca mnie usa tys fak cjo -

no wa ła i mia łam ra cję. Już na im pre zie,

po obro nie pra cy dok tor skiej, po tra dy cyj nym

ob jeź dzie mia sta Clau sthal, oka za ło się, że wła -

ści wie, mi mo iż za słu ży łam na wy róż nie nie

(po pu lar ne: sum ma cum lau de), wnio sek prze -

gło so wa no prze ciw ko. Sam fakt

pierw sze go dok to ra tu w Clau -

sthal, obro nio ne go przez KO -

BIE TĘ, był już gorz ką pi guł ką

dla kon ser wa tyw nych „mę -

skich” władz uczel ni; jed nak

udzie le nie ko bie cie oce ny z wy -

róż nie niem – by ło nie do prze -

łknię cia. 

Nic więc dziw ne go, że kie -

dy po pa ru la tach, zło ży łam

wnio sek o otwar cie prze wo du

ha bi li ta cyj ne go, to tak na praw -

dę do dziś nie otrzy ma łam wią -

żą cej od po wie dzi. Ha bi li ta cja

ko bie ty na kon ser wa tyw nej uczel ni to by ło

przed się wzię cie ruj nu ją ce sta ry, mę ski po rzą -

dek i sta ło się dla mnie ba rie rą nie do prze -

sko cze nia.

W rze czy wi sto ści, na tra fiam na dal na ta kie

ba rie ry, w słab ną cym na si le niu do dzi siaj, mi -

mo że po otwar ciu gra nic z NRD, sam fakt, że

ko bie ty za czę ły zaj mo wać wyż sze po zy cje na -

uko we, do tarł rów nież do Clau sthal. 

Bar dzo czę sto, pod czas mo jej 12 let niej pra -

cy na uczel ni z dok to ran ta mi, zda rza ły mi się

prze śmiesz ne sy tu acje. W bran ży naf to wej pra -

ce dok tor skie bro ni li nie raz wy so ko po sta wie -

ni me na dże ro wie firm naf to wych z ca łe go

świa ta. Oto scen ka ro dza jo wa: se kre tar ka mo -

je go dok to ran ta dzwo ni do mnie, bo nie mo że

do czy tać się z no ta tek, któ re zo sta wił jej szef

(a mój dok to rant). „Pa ni... (dłu gie mil cze nie,

bo mo je pa nień skie na zwi sko Pa czyń ska jest

trud ne do wy mó wie nia (cho ciaż moż na prze -

cież po ćwi czyć) – Lah me, pan dr (po wiedz my)

Müller pro sił, aby pa ni mi wy tłu ma czy ła, bo

on jest za ję ty”. Od po wia dam więc grzecz nie,

że pan Müller wła ści wie sam po wi nien pi sać

swo ją pra cę, to wte dy nie by ło by pro ble mu.

Se kre tar ka nie da je za wy gra ną. „Pa ni... (eh,

czy mo gę mó wić tyl ko „Lah me”, bo pa ni na -

zwi sko jest ta kie trud ne do wy mó wie nia), pan

dr Müller bar dzo jed nak pa nią pro si”.... Czy

wia do mo już o co cho dzi? No wła śnie. Pan

Müller jest jesz cze dok to ran tem i wca le nie jest

to ta kie pew ne, czy po pię ciu la tach zro bi

w koń cu ten dok to rat (tym bar -

dziej, że wi docz nie sam się do te -

go zbyt nio nie przy kła da), na wet

je że li spon so ru je in sty tut przy im -

pre zach i wy po sa że niu. Ja na to -

miast, już daw no obro ni łam dok -

to rat i je stem do rad cą na uko wym

w od nie sie niu do przy go to wy wa -

ne go wła śnie dok to ra tu pa -

na Mülle ra, a jed nak se kre tar ka

upar cie na zy wa pa na Mülle ra

dok to rem (wca le nie in spe),

a u mnie wy mie nia tyl ko dru gie

(ła twe dla niej do wy mó wie nia

na zwi sko), oczy wi ście bez ty tu łu.

KO BIE TA Z TY TU ŁEM NA UKO WYM???

czy li oso bi ste pe ry pe tie ab sol went ki PP, któ ra za miesz ka ła w Niem czech

B. Pa czyń ska -Lah me 
z oj cem

Świe żo upie czo na Pa ni Dok tor w bla sza nej ka ro cy
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Za pew ne ta kie wła śnie usłuż ne za cho wa nie se -

kre ta rek w sto sun ku do ich sze fów, zgu bi ło wy -

mie nio ne go na wstę pie pa na mi ni stra.

Ta ki śmiesz ny (dla męż czyzn) pro blem, ale

nie ste ty dla mnie sta wał się nie raz ob se sją,

szcze gól nie wte dy, kie dy fak tycz nie za czę łam

na to zwra cać uwa gę. Tym bar dziej, że z bar -

dzo mi bli skie go źró dła (mój brat) wie dzia łam,

że na praw dę nie ma żad nych pro ble mów z wy -

mo wą trud ne go na zwi ska „Pan prof. dr Pa czyń -

ski”. Z bie giem cza su przy zwy cza iłam się

do fak tu, że ty tuł dok to ra w Niem czech jest zde -

cy do wa nie i pra wie wy łącz nie mę ski. Na uczel -

ni to jesz cze pół bie dy. Pra wie wszy scy współ -

pra cow ni cy mie li ja kiś tam ty tuł. W Niem czech

oso by z ty tu łem dok to ra, w bez po śred niej roz -

mo wie mię dzy so bą, tra dy cyj nie po mi ja ją ten

ty tuł. Jed nak i na uczel ni zda rza ły mi się nie raz

bar dzo nie zręcz ne i śmiesz ne sy tu acje. 

W po ło wie lat 80-tych ubie ga łam się o sta -

no wi sko kie row ni ka In sty tu tu Ba dań Ro py

Naf to wej w Ku ala Lum pur. Oczy wi -

ście ca ła apli ka cja, łącz nie ze spi sem

opu bli ko wa nych prac i li sta mi re fe ren -

cyj ny mi, by ły przy go to wa ne w ję zy -

ku an giel skim. W tym ję zy ku, u po sia -

da cza ty tu łu, za stę pu je on wska zów kę

płcio wą pa ni, pan.

Mo je na zwi sko w tej wer sji ję zy -

ko wej i ze skró co nym imie niem

do pierw szej li te ry nie wska zu je

na płeć, a ty tuł dok to ra jesz cze mniej,

tym bar dziej, że po cho dził z tak re no -

mo wa nej, kon ser wa tyw nej, mę skiej

uczel ni, na któ rej w owym cza sie pra -

co wa ły za le d wie trzy ko bie ty z ty tu ła -

mi dok to rów. Osta tecz nie człon ko wie

ko mi sji, od po wie dzial nej za wy bór

kan dy da ta przy je cha li spe cjal nie

do Clau sthal (ten In sty tut, w któ rym

wte dy pra co wa łam był, obok In sty tu tu w Pa -

ry żu, naj bar dziej re no mo wa ną pla ców ką ba -

daw czą ro py naf to wej w Eu ro pie), by mnie po -

znać i prze pro wa dzić da lej idą ce roz mo wy

kwa li fi ka cyj ne. 

Obo pól ne za sko cze nie ja kie na stą pi ło, gdy

we szłam na roz mo wy, mo gło być ka drem z fil -

mu nie za po mnia ne go ko mi ka Lo uis de Fu nes.

Je den z człon ków ko mi sji po dał mi od ra -

zu (bar dzo przy tom nie, no bo w ja kim in nym

ce lu mo że wejść ko bie ta prze szka dza jąc męż -

czy znom w tak waż nych spra wach, jak wy bór

i oce na kan dy da ta) ta cę z fi li żan ka mi i roz ka -

zał to nem nie zno szą cym sprze ci wu, abym

przy nio sła za rów no od po wied nią ilość czy -

stych fi li ża nek, jak i po now nie ka wę oraz her -

ba tę i to bar dzo spraw nie. Po kil ku se kun do wej

kon ster na cji po ła pa łam się i zro zu mia łam, że

je stem dla nich „se kre tar ką – kel ner ką”, a nie

kan dy da tem. Omal szlag mnie nie tra fił

i na mo ment za po mnia łam an giel skie go i do -

brych ma nier. Jed nak prze zwy cię ży łam tę sy -

tu ację i od sta wi łam ta cę, mó wiąc do bit nym

gło sem mo je na zwi sko łącz nie z ty tu łem dok -

to ra. Uda ło mi się tak że za żar to wać z oznak

pa ni ki, któ re po ja wi ły się na twa rzach człon -

ków ko mi sji. 

Nie mu szę za pew ne pod kre ślać, że mi mo,

iż wie lo krot nie po wta rza no, jak bar dzo cie ka -

we są mo je pu bli ka cje i ży cio rys (zresz tą by ło

to już tak że pi sem nie uję te w za pro sze niu

na roz mo wy), to pa nom nie uda ło się ukryć

roz cza ro wa nia od no śnie mo jej płci. Mia łam

po czę ści wra że nie, że cze ka ją aż ten „głu pi

żart” się wy ja śni i ja się na resz cie prze kształ -

cę w …męż czy znę. 

Nie mniej cie ka we by ły rów nież spo tka nia

z fir ma mi, któ re sku tecz nie ko rzy sta ły z mo -

ich pu bli ko wa nych prac i od cza su do cza su ich

przed sta wi cie le za pra sza li „bied nych” na ukow -

ców na wy staw ne ko la cje (ni gdy jed nak nie

mó wi li ile za ra bia li na na szych cie ka wych wy -

ni kach na uko wych). Pod czas któ rejś, ko lej nej

te go ty pu ko la cji, je den z ta kich przed sta wi cie -

li po ka zał mi z za do wo le niem ra chu nek, któ -

ry za pła cił wła śnie za na szą ko la cję na pa rę

osób i stwier dził: „Pa ni (oczy wi ście bez ty tu -

łu) nie za ra bia te go na wet na mie siąc, co ja wy -

da ję w je den wie czór”. Ten ty tuł się pa ni nie

prze kła da na fi nan se. To od po wied nio za bo la -

ło, bo mi mo bra ku wy cho wa nia, im per ty nent

miał ra cję.

Po Tar gach w Han no we rze w 1989 r.,

na któ rych, ja ko od po wie dzial na za pre zen ta -

cję wy ni ków na uko wych In sty tu tu, pra co wa -

łam z licz ny mi dok to ran ta mi i dy plo man ta mi

i na któ rych sys te ma tycz nie, bez sku tecz nie szu -

ka no roz mów cy „pa na dok to ra Pa czyń ska -Lah -

me”, zde cy do wa łam się opu ścić uczel nię i po -

sta no wi łam na uczyć się „pra co wać na wła sny

ra chu nek”. Po cząt ki by ły trud ne, jak to zwy -

kle by wa na no wym, nie zna nym po let ku. Jed -

nak otwar cie gra nic w Eu ro pie i mo je, już za -

wsze ist nie ją ce upodo ba nia do ob cych ję zy ków

spra wi ły, że utwo rzo ne prze ze mnie biu ro do -

rad czo -tłu ma cze nio we bar dzo szyb ko się roz -

wi nę ło. Trud no so bie wy obra zić, że na wet mój

pierw szy, ofi cjal ny wpis ja ko do rad cy do spraw

współ pra cy z Pol ską, w Izbie Han dlu Za gra -

nicz ne go był prze krę tem wy ni ka ją cym z ty tu -

łu dok to ra. Otóż prze chrzczo no mnie – jak ła -

two się do my śleć, na mę skie go wła ści cie la ty -

tu łu dok to ra. Któż bo wiem sły szał o dok to rze

in ży nie rze –– bia ło gło wie.

W Unii Eu ro pej skiej po szło mi le piej, bo

gdy się apli ko wa łam na do rad cę, to w for mu -

la rzu by ła ru bry ka: płeć, no i ktoś tę ru bry kę

prze czy tał i uwzględ nił. Jed nak pro jek ty w kra -

jach Eu ro py po łu dnio wej wy ka za ły, że ten pro -

blem ist nie je nie tyl ko w Niem czech, a do te -

go do cho dzi ca ły sze reg in nych bar dzo cie ka -

wych biz ne so wo -na uko wych, dam sko – mę -

skich re la cji, o któ rych mi się na wet nie śni ło.

Ale to te mat na na stęp ny, osob ny re por taż.

Wra ca jąc do Nie miec: na wet kie dy już dys -

po no wa łam dłu go let nim sta żem w opar ciu

o umo wy kon sul ta cyj ne w fir mach, któ rym do -

ra dza łam, to bar dzo czę sto zda rza ło mi się, że

pa nie se kre tar ki, dzwo niąc do mo je go biu ra

mó wi ły przy kła do wo: „pan dr Müller pro si

o roz mo wę z pa nią Lah me”. Moi współ pra -

cow ni cy, wta jem ni cze ni w te mat, za wsze od -

po wia da li: pa ni dr Pa czyń ska -Lah me od dzwo -

ni do pa na Mülle ra, jak tyl ko znaj dzie na to

czas”. Sa ma sta ra łam się bez po śred nio ni gdy

tak nie od po wia dać, gdyż do świad czy łam raz

na so bie, iż w przy pad ku ta kiej re ak cji u ko -

bie ty biz ne su, jest ona trak to wa na jak „ka pry -

śna ko za”” pod czas, gdy po dob na re ak cja

u męż czy zny wy wo łu je ogrom ny po dziw od -

no śnie je go biz ne so we go ta len tu

do sta wia nia na swo im.

Ale i w po li ty ce nie by wa ina -

czej. Or ga ni zu jąc po dróż go spo -

dar czą do Pol ski dla pre mie ra

Dol nej Sak so nii (zresz tą póź niej

dłu go let nie go kanc le rza Nie -

miec) do świad czy łam w Mi ni -

ster stwie Go spo dar ki w War sza -

wie, rów nież lek ko śmiesz ne go

zda rze nia. Otóż szef kan ce la rii

spraw dzał obec ność uczest ni ków

roz mów do pro to ko łu i czy ta jąc

mo je na zwi sko sam z sie bie po -

pra wił je na... ski, przy czym na -

wet prze pro sił już za błąd

w przy go to wa nej li ście obec -

nych. Gdy w koń cu nie zna le zio -

no pa na dr Pa czyń skie go, po -

zwo li łam so bie skrom nie zwró cić uwa gę, że

być mo że cho dzi tu taj o mo ją skrom ną oso bę...

za chwyt sze fa kan ce la rii ze zna le zie nia „za gu -

bio nej owiecz ki”... nie był tak na praw dę wy -

czu wal ny.

No cóż, na szczę ście cza sy się zmie nia ją,

jed nak pod tym wzglę dem, w śli ma czym tem -

pie. Na dal przy cho dzą za pro sze nia na kon gre -

sy, sym po zja, ba le i in ne im pre zy lub re kla my,

na któ rych wid nie je Pan dr Pa czyń ska -Lah me

szcze gól nie, gdy ta kie za pro sze nie do sta ję

po raz pierw szy. W cza sach kom pu te rów jest

ta wy go da, że za pa mię tu ją one za zwy czaj do -

ko na ne ko rek ty.

Mi nę ły już pra wie 32 la ta, a ja na dal dum -

nie trzy mam się mo je go dok tor skie go ka pe lu -

sza, ale nie za wsze z po wo dze niem. Te mat ten,

jak wia do mo jest jed nak i w Pol sce bar dzo ak -

tu al ny. Do koń ca jed nak nie wiem, czy po czę -

ści my, ko bie ty sa me je ste śmy te mu win ne, nie

re agu jąc bar dziej agre syw nie na ta kie nie do -

cią gnię cia i czy na praw dę usta le nia, do ty czą -

ce pew ne go pro cen to we go udzia łu ko biet

w po zy cjach kie row ni czych w przy szło ści coś

zmie nią w tej mę sko -dam skiej hie rar chii ty tu -

ło wej i sta no wi sko wej. W Pol sce wid mo tzw.

pa ry te tu sta no wi po noć czar ną chmu rę nad gło -

wa mi kon ser wa tyw nych męż czyzn.

Bar ba ra Pa czyń ska -Lah me

Pod pi sy wa nie umo wy o współ pra cy z fir mą „Cen tra/Exi de w ro ku 1997.
Od le wej: prof. J. Ra kow ski, dr B. Pa czyń ska -Lah me, Rek tor prof.
E. Mit kow ski. Pre zes Cen tra -Exi de K. Pau lus, prof. J. Per nak, stoi
M. Ra ci bor ski
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• spo tka nie z Dzie ka nem prof. dr hab.

inż. Mar kiem Idzio rem na te mat uczel nia -

nej ba zy dy dak tycz nej, pro wa dzo nych ba -

da niach a na wet cie ka wost kach o zmia nie

kli ma tu;

• spo tka nie w Pa ła cy ku pod li pa mi w Swa -

rzę dzu na wspo mnie nio wej bie sia dzie, noc -

nych roz mo wach z da la od po li ty ki i na ucza -

nia etycz ne go.

Do Swa rzę dza do tar li śmy w go dzi nach

po po łu dnio wych peł ni wra żeń, wzru szeń

i du my, że 50 lat te mu wy bra li śmy wła ści -

wą Uczel nię.

Na po cząt ku bie sia dy spraw dzo no li stę

obec no ści i przy ję to uspra wie dli wie nia ab -

sen cji. Mi nu tą ci szy uczczo no pa mięć zmar -

łych ko le gów. Tu przy wo ły wa li śmy naj sym -

pa tycz niej sze chwi le na sze go ży cia stu denc -

kie go za wo do we go i ro dzin ne go w ce lu oca -

le nia od za po mnie nia te go, co dla nas by ło

wy zwa niem tam tych i obec nych cza sów.

Tak jak daw niej nie dzie li li śmy uczuć, ale

je po mna ża li śmy. Uzbro je ni w ra do sny na -

strój, cie ka we epi zo dy z na sze go ży cia oso -

bi ste go oraz do bre na lew ki i sta re śpiew ni -

ki, bie sia do wa li śmy do ra na spraw niej si

w wy ści gu z szyb ko upły wa ją cym cza sem.

Wspo mnie niom nie by ło koń ca. Wie lu

ko le gów za bra ło z so bą zdję cia – do ku men -

ty z tam tych lat. Naj wię cej ra do ści i no stal -

gii by ło przy oglą da niu zdjęć z obo zów woj -

sko wych „czoł gi stów” w Ża ga niu.

Na stęp ne go dnia śnia da nie, zwie dza nie Mu -

zeum Pszcze lar stwa i do Po zna nia. Tu zwie -

dza nie ka te dry, spa cer kład ką Bi sku pa Jor da -

na, któ ra sta no wi daw ny most św. Ro cha i da -

lej na Sta ry Ry nek, na któ rym o godz. 12.00

po wi ta li śmy Po znań skie Ko zioł ki. Zwie dzi li -

śmy uni kal ną ma kie tę daw ne go Po zna nia

w pod zie miach klasz to ru o. o Fran cisz ka nów.

Na za koń cze nie spo tka nia, za pla no wa no

wy jazd do Bie dru ska do dr inż. Ja na Ku char -

skie go ab sol wen ta Po li tech ni ki Po znań skiej,

któ ry był ma gi stran tem prof. dr hab. inż.

Edwar da Dresz czy ka. Go spo darz przy jął nas

woj sko wym ja dłem we wła snej po sia dło ści

– d. pa ła cu von Tre skow. Po dro dze prze szli -

śmy ma low ni czą dro gą le śną do Re zer -

wa tu Me te ory tów w Mo ra sku. 

Z per spek ty wy mi nio ne go cza su

stwier dza my z ogrom ną sa tys fak cją, że

spo tka nie by ło nam bar dzo po trzeb ne.

Po zwo li ło na no wo zin te gro wać się.

Choć jesz cze da le ko do na stęp ne go ju -

bi le uszu to mo że?

„Mo że jesz cze kil ka wio sen,
kil ka szcze rych spo tkań z lo sem,
kil ka wnu cząt w świat wy pra wić,

swym dziew czy nom ra dość spra wić,
po dzię ko wać ko mu trze ba,

trzy mać fa son w trud nych chwi lach,
oto cze niu świat umi lać.

Cie szy my się swo imi prze ży cia mi oglą -

da jąc w za ci szu do mo wym pa miąt ko wy film

z kro ni ką fak to gra ficz ną na sze go Ju bi le uszu. 

Ko cha ni Przy ja cie le i Ko le dzy dzię ku je -

my za mi łe z Wa mi spo tka nie. 

An drzej Bo ruc ki, Edward Dresz czyk, 

Je rzy Hli wa, Eu ge niusz Ry ma ro wicz

JU BI LE USZ 50 LE CIA ROZ PO CZĘ CIA STU DIÓW
cd ze str. 1
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