
Do cze ka li śmy czerw ca 2011 ro ku, aby ra -

do śnie świę to wać w mu rach naj star sze go bu -

dyn ku na szej uczel ni przy pl. M. Skło dow skiej -

-Cu rie 2 50-le cie ukoń cze nia Po li tech ni ki Po -

znań skiej.

Wszyst ko za czę ło się

w lip cu 1956 ro ku, kie dy kil -

ka dni po tzw. wy pad kach

po znań skich z róż nych stron

za chod niej Pol ski przy je cha -

li śmy do Po zna nia na eg za -

min wstęp ny do naj lep szej

w tym re jo nie wyż szej uczel -

ni tech nicz nej. Szczę śli wych,

któ rzy zna leź li się na li ście

przy ję tych, by ło 240. Kil ku

jesz cze do pi sa no i 1 paź dzier -

ni ka 253 stu den tów roz po -

czę ło dro gę do ty tu łu ma gi -

stra in ży nie ra.

Dzie ka nat na sze go Wy -

dzia łu Bu do wy Ma szyn znaj -

do wał się w bu dyn ku przy ul

Strze lec kiej. Tu rów nież od by wa ła się po ło wa

wy kła dów. To tu nie raz wy sta wa li śmy

pod drzwia mi dzie ka na Ka zi mie rza Ko dy ma,

pro sząc o jesz cze jed ną szan sę. Stąd tram wa -

jem „z wi szą cym wi no gro nem stu den tów” dzi -

siej szą uli cą Pół wiej ską i Gór ną Wil dą prze -

miesz cza li śmy się w cza sie 20-mi nu to wej

prze rwy na Wil dę na na stęp ne wy kła dy i ćwi -

cze nia. Tu by ły wy kła dy w obec nej sa li Se na -

tu (me ta lo znaw stwo, wy trzy ma łość ma te ria -

łów, ma te ma ty ka) oraz fi zy ka i che mia w bu -

dyn ku dzi siej sze go Wy dzia łu Tech no lo gii Che -

micz nej. Je den dzień w ty go dniu od 8.00

na Pio tro wie w no wym bu dyn ku Wy dzia łu

Bu dow nic twa zdo by wa li śmy wie dzę z geo -

me trii wy kreśl nej.

Czas biegł szyb ko. Prze ży li śmy po li tycz -

ną od wilż paź dzier ni ko wą i zmia nę władz

w na szej oj czyź nie. Ra dość ży cia stu denc kie -

go by ła tak wiel ka, że nie za uwa ży li śmy, kie -

dy na de szły pierw sze se sje eg za mi na cyj ne.

Już po pierw szym ro ku zo sta ła z nas po ło wa.

Za czę li przy cho dzić no wi ko le dzy po wta rza -

ją cy rok i tak zmie nia ła się na sza gru pa już

do koń ca stu diów.

W ro ku 1961 na na szym ro ku ab so lu to -

rium otrzy ma ło 93 stu den tów,

w tym 5 ko le ża nek. Licz ba

dość du ża, jed nak wśród nich

by ło tyl ko 37 osób, któ re roz -

po czy na ły stu dia w 1956 ro ku.

Tyl ko 15% stu den tów na sze go

ro ku ukoń czy ło stu dia w wy -

ma ga nym 5-let nim okre sie.

Pierw szy raz po stu diach

spo tka li śmy się po 20 la tach

w ro ku 1981. By ła to za słu ga

tych ko le gów, któ rzy zwią za li

się z Po li tech ni ką, przede

wszyst kim Ja na Chaj dy i Zbi -

gnie wa To ma szew skie go. To

oni od szu ka li na sze ad re sy i za -

pro si li nas do Bła że jew ka 

k. Kór ni ka. Przy je cha ło nas

wów czas bar dzo du żo, po -

nad sześć dzie się ciu. Or ga ni za to rzy przy go to -

wa li pla kiet ki z na zwi ska mi. Nie kie dy trze ba

by ło spoj rzeć i od czy tać za po mnia ne na zwi -

sko. Na ogól nym spo tka niu każ dy przed sta -

wiał swo ją 20-let nią dro gę. Po zjeź dzie Zbi -

gniew To ma szew ski od szu kał ad re sy wszyst -

kich po zo sta łych, z któ ry mi nie uda ło się

nam na wią zać kon tak tu. Wów czas jesz cze
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Na prze ło mie czerw ca i lip ca 2011 ro ku, w dwóch ko lej nych week -

en dach stu den ci Po li tech ni ki Po znań skiej koń czą cy stu dia, że gna li się

ze swo ją Al ma Ma ter. Te go rocz ne ab so lu to ria, w sto sun ku do lat po -

przed nich trwa ły je den dzień dłu żej. To efekt do stęp no ści do wła snej

au li i po wsta nia ko lej ne go – już dzie sią te go – wy dzia łu w wy ni ku po -

dzia łu daw ne go. Wy dzia łu In for ma ty ki i Za rzą dza nia na dwa od ręb ne

wy dzia ły. 

Za koń czo na bu do wa Cen trum Kon fe ren cyj no – Wy kła do we go z Bi -

blio te ką po zwa la or ga ni zo wać uro czy sto ści ab so lu to ryj ne w lep szej

opra wie i bar dziej pod nio słej at mos fe rze. Przy czy nia ją się do te go udo -

stęp nio ne uczest ni kom prze szklo ne ho le czę ści bi blio tecz nej, któ re sta -

no wią wspa nia łą prze strzeń do pa miąt ko wych zdjęć oraz spo tkań z ro -

dzi na mi i bli ski mi. 

W ro ku 2011 w Po li tech ni ce Po znań skiej 2331 stu den tów ukoń czy -

ło stu dia tj. za li czy ło i zda ło wszyst kie eg za mi ny. W tej licz bie jest 857

(37%) ab sol wen tów stu diów za ocz nych Po nad 60% zdą ży ło już rów -

nież wy ko nać i obro nić pra cę dy plo mo wą. Naj wię cej – 456 ab sol wen -

tów w tym ro ku by ło na Wy dzia le Elek trycz nym, naj mniej – 16, tra dy -

cyj nie na Wy dzia le Fi zy ki Tech nicz nej. Cie ka wost ką mo że być fakt, że

na Wy dzia le Za rzą dza nia więk szość ab sol wen tów koń czy ła stu dia w try -

bie za ocz nym.

Ab so lu to rium jest swe go ro dza ju uro czy stym po że gna niem stu den -

tów ze swo ją uczel nią, w któ rej spę dzi li swo je naj lep sze mło dzień cze

la ta. To tu zdo by li wy kształ ce nie na jed nej z naj lep szych uczel ni tech -

nicz nych w Pol sce, tu wy do ro śle li i usa mo dziel ni li się. Rów nież tu za -

wią za ły się przy jaź nie, któ re bę dą trwa ły przez ca łe ży cie.

W imie niu uczel ni ab sol wen tów że gna li rek to rzy i dzie ka ni. Do skła -

da nych ży czeń i gra tu la cji do łą czy li się rów nież młod si stu den ci i my

ab sol wen ci człon ko wie Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów PP. W na szym
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AB SO LU TO RIA W PO LI TECH NI CE PO ZNAŃ SKIEJ



nie by ło usta wy o ochro nie da nych oso bo wych.

Wy star czy ło na pi sać do MSW i uiścić nie wiel -

ką opła tę, by otrzy mać ad res po szu ki wa ne go.

Wkrót ce mie li śmy wszyst kie ad -

re sy z wy jąt kiem jed ne go – Ko -

re ań czy ka Jun Bok -Zu na.

Spo ty ka li śmy się po cząt ko -

wo co 5 lat. Po tem, gdy co raz

wię cej z nas prze cho dzi ło

na eme ry tu rę, zwięk szy li śmy

czę sto tli wość spo tkań. Te go -

rocz ny zjazd był już dzie sią ty.

Moż na za dać so bie py ta nie,

ja cy by li śmy. Czy to, że w ter mi -

nie ukoń czy ło stu dia tyl ko 15%, ozna cza, że

rocz nik był ma ło uzdol nio ny, ma ło pra co wi ty?

A mo że na si na uczy cie le du żo od nas wy ma -

ga li i przez to „si to” prze szli tyl ko naj lep si?

Skła niam się ku tej dru giej te zie. Na si na -

uczy cie le du żo od nas wy ma ga li i zo sta wi -

li otwar tą dro gę tyl ko dla naj lep szych, dla

sys te ma tycz nych i pra co wi tych. Wszy scy

zo sta li ce nio ny mi in ży nie ra mi. Na Po li tech -

ni ce Po znań skiej swą wie dzę na stęp nym po -

ko le niom prze ka zy wa li wspo mnia ni już Jan

Chaj da i Zbi gniew To ma szew ski oraz Mi -

chał Szwey cer, Hen ryk Le da, Adam Do pie -

ra ła i Eu ge niusz Mi ko łaj ski. Alek san der Go -

rza niak przez wie le, wie le lat pia sto wał sta -

no wi sko dy rek to ra ad mi ni stra cyj ne go. Ro -

man Wiel gosz mło dych in ży nie rów kształ -

cił na Po li tech ni ce Kra kow skiej. An drzej

Ple wiń ski przez dłu gie la ta kie ro wał In sty -

tu tem Ob rób ki Pla stycz nej w Po zna niu.

W prze my śle i biu rach kon struk cyj nych

na kie row ni czych sta no wi skach bar dzo czę -

sto moż na by ło spo tkać in ży nie rów z Wy -

dzia łu Bu do wy Ma szyn Po li tech ni ki Po -

znań skiej z ro ku 1961. Ire ne usz Pin czak był

dy rek to rem na czel nym HCP i Za kła dów

Me ta lur gicz nych „PO MET” w Po zna niu.

Edward Brzę czek i Sta ni sław Mą dro szyk,

dy rek to rzy Fa bry ki Urzą dzeń Gór ni czych

w Ko ni nie, two rzy li po ten cjał prze my sło wy

te go re gio nu. Bar dzo du ży mi wów czas Za -

kła da mi Na praw czy mi Ta bo ru Ko le jo we go

w Ostro wie Wiel ko pol skim kie ro wa li Jan

Ja nic ki i Ju liusz Li siec ki.

Moż na by wy mie nić jesz cze wie le za wo -

do wych suk ce sów in ży nie rów me cha ni ków

rocz ni ka 1961. O jed nym war to jesz cze

przy po mnieć. 

Czte rech ko le gów w ra mach ro dzin nych

po wią zań wy je cha ło za gra ni cę. Jed nym

z nich jest Woj ciech Ko smow ski, któ ry bez -

po śred nio po stu diach wy emi gro wał do USA,

do ro dzi ny żo ny. Po cząt ki je go pra cy by ły

trud ne – za czy nał ja ko kre ślarz, a póź niej pro -

jek tant. Opra co wał kon cep cję ma szy ny

do wier ce nia otwo rów w ob wo dach dru ko wa -

nych opar tą na ło ży skach po wietrz nych pro -

wa dzo nych na gra ni to wych pro wad ni cach.

Pro jekt zre ali zo wał we wła snej fir mie ze

wspól ni ka mi ka pi ta ło wy mi. Fir ma sta ła się

na po cząt ku lat 70. XX wie ku pro du cen tem

naj lep sze go sprzę tu do ob rób ki ob wo dów dru -

ko wa nych. Mia ła przed sta wi ciel stwa na ca -

łym świe cie. Woj ciech Ko smow ski uzy skał 21

pa ten tów w dzie dzi nie bu do wy ma szyn. Był

zna nym i ce nio nym w świe cie eks per tem.

Stan Ka li for nia

przy znał mu wy róż -

nie nie „En tre pre -

neur” za osią gnię cia

w prze my śle.

Ta kich ab sol -

wen tów ma Po li -

tech ni ka Po znań ska

– ta cy ab sol wen ci

ukoń czy li w 1961

ro ku Wy dział Bu -

do wy Ma szyn.

Na ju bi le uszo wy zjazd w pią tek 10

czerw ca 2011 ro ku przy by ły 43 oso by

– 61% spo śród ży ją cych. Już 23 oso by ode -

szły na wiecz ny spo czy nek. Wie lu uspra wie -

dli wi ło swo ją nie obec ność sta nem zdro wia

i obo wiąz ka mi ro dzin ny mi. 

Roz po czę li śmy nasz zjazd udzia łem w od -

pra wio nej spe cjal nie z tej oka zji mszy św.

w ko ście le pw. Ma ryi Kró lo wej na Ryn ku Wil -

dec kim. Po tem prze szli śmy do bu dyn ku Rek -

to ra tu, do sa li Se na tu, któ ra wy peł ni ła się w ca -

ło ści. Ra zem z na mi w uro czy sto ści uczest ni -

czy li ko le dzy

przez wie le lat

z na mi stu diu ją -

cy, ale koń czą cy

stu dia rok póź -

niej. Wszy scy

two rzy my dziś

naj licz niej sze ko -

ło w Sto wa rzy -

sze niu Ab sol -

wen tów Po li -

tech ni ki Po znań skiej, przez któ re in te gru je my

się, uzy sku je my na bie żą co in for ma cje o uczel -

ni i or ga ni zu je my ko lej ne spo tka nia i zjaz dy.

In for ma cje o ab sol wen tach WBM z ro -

ku 1961 przed sta wił Sta ni sław Olej ni czak,

prze wod ni czą cy Ko ła. Wspo mniał o la tach

pięć dzie sią tych XX wie ku, w któ rych da ne

nam by ło stu dio wać, i ko le gach, któ rzy naj -

le piej za świad czy li o wy so kim po zio mie

kształ ce nia na Po li tech ni ce Po -

znań skiej. Wy ra ził wdzięcz ność

i po dzię ko wa nie dla Rek to ra prof.

dr. hab. inż. Ada ma Ham ro la

za przy ję cie za pro sze nia i moż li -

wość spo tka nia w mu rach uczel ni.

Rek tor, dzię ki któ re mu

na spo tka niu pa no wa ła at mos fe -

ra cie pła i ser decz no ści, wy ra ził

za do wo le nie ze spo tka nia i po -

dziw dla na szej kon dy cji psy -

chicz nej i fi zycz nej, za cho wa nej mi mo upły -

wu 50 lat. Przed sta wił stan dzi siej szy Po li -

tech ni ki, wy dzia łów, licz bę na uczy cie li aka -

de mic kich i pra cow ni ków, re ali zo wa ne in -

we sty cje i te, któ re bę dą roz po czę te w naj -

bliż szych la tach. Dzię ki kom pu te ro wej wi -

zu ali za cji mo gli śmy po dzi wiać po ło że nie

kam pu su Pio tro wo w pa sie wo dy i zie le ni,

mię dzy War tą a je zio rem Mal ta. Po ka zu jąc

zdję cia sprzed lat, Rek tor przed sta wił hi sto -

rię po wsta wa nia, po cząw szy od ro ku 1953,

bu dyn ków na Pio tro wie. Dziś wie my, że

roz bu do wy wa na jest ha la spor to wa, koń czo -

na bu do wa Cen trum Me cha tro ni ki, Bio me -

cha ni ki i Na no in ży nie rii, a wkrót ce roz pocz -

nie się bu do wa bu dyn ku dla Wy dzia łu Tech -

no lo gii Che micz nej.

Uczel nia przy go to wa ła dla nas mi łą,

wzru sza ją cą nie spo dzian kę. Wszy scy otrzy -

ma li śmy z rąk Rek to ra prof. dr. hab. inż.

Ada ma Ham ro la dy plo my od na wia ją ce
god ność ma gi stra in ży nie ra me cha ni ka udo -
sko na lo ną pra cą i wie lo let nim do świad cze -
niem. W cza sie wrę cza nia Rek tor z każ dym

z nas za mie nił kil ka słów, wspo mi nał po -

przed nie spo tka nia i zda rze nia. Dla każ de -

go zna lazł czas na pa miąt ko wą fo to gra fię.

Spo tka nie za koń czy ły wspól ne zdję cia

przed hi sto rycz nym 104-let nim bu dyn kiem

Rek to ra tu.

Część bie siad na zjaz du od by ła się

w Pusz czy ko wie, w Ośrod ku La sów Pań -

stwo wych, w ci szy, spo ko ju nad le ni wie pły -

ną cą War tą. Tu spa ce ro wa li śmy, po tem

przy za sta wio nych sto łach do póź nych go -

dzin noc nych dzie li li śmy się wia do mo ścia -

mi o so bie i wspo mnie nia mi. Koń cząc to

spo tka nie na stęp ne go ran ka przy śnia da niu,

py ta li śmy, kie dy się znów spo tka my.

Sta ni sław Olej ni czak
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imie niu in for ma cje o dzia łal no ści Sto wa rzy sze nia i gra tu la cje dla ab -

sol wen tów prze ka za li człon ko wie za rzą du Ma rian Bień, To masz Gał -

ka, Mi ro sła wa i Sta ni sław Olej ni czak, Adam Szy mań ski, Piotr Wie czo -

rek i Bog dan Za staw ny. Prze ka za li śmy wszyst kim rów nież ostat ni nu -

mer kwar tal ni ka „Ab sol went” in for mu jąc o moż li wo ści otrzy my wa nia

go w wer sji elek tro nicz nej oraz za chę ca li śmy do wstę po wa nia do Sto -

wa rzy sze nia i włą cze nia się w je go dzia łal ność.

Z za in te re so wa niem ze bra ni przyj mu ją za wsze sło wa że gna ją cych

się z uczel nią ab sol wen tów. Trud no opi sać swo je uczu cia po 5, a cza -

sem i wię cej, la tach spę dzo nych w mu rach Po li tech ni ki Po znań skiej

– mó wi ła Ar le ta Bo gu sław ska z Wy dzia łu Bu dow nic twa i In ży nie rii

Śro do wi ska. Każ dy z nas, ab sol wen tów, wie ile cza su, wy sił ku i po -

świę ce nia wy ma ga ło od nas by sta nąć tu, w au li na szej Al ma Ma ter uzy -

sku jąc ty tuł Abi tu rien ta. Dla mnie te to gi i bi re ty, któ re no si my dziś z du -

mą są sym bo lem speł nia ją cych się ma rzeń i aspi ra cji, na któ re pra co -

wa li śmy przez ostat nie la ta.

Jed nak dzi siej szy dzień jest szcze gól nym: nie tyl ko dla nas, wcho -

dzą cych w no wy etap ży cia, ale rów nież dla na szych Ro dzi ców ob ser -

wu ją cych owoc swo ich wie lo let nich sta rań. Jest to rów nież dzień suk -

ce su na szych na uczy cie li, któ rych spo tka li śmy na każ dym szcze blu edu -

ka cji. I wła śnie tym, bez i mien nym bo ha te rom dzi siej sze go dnia chcia -

ła bym zło żyć naj ser decz niej sze po dzię ko wa nia.

Dro dzy Pro fe so ro wie, dzię ku je my Wam za ostat nich 5 lat wspól nej

pra cy, w cza sie któ rej prze ka zy wa li ście nam swo ją wie dzę. Dzię ku je -

my za wa szą cier pli wość, po świę ce nie; wie rzy my, że na tle in nych rocz -

ni ków wca le nie wy pa da my tak bla do. Obie cu je my, że na dłu gie la ta

po zo sta nie cie w na szych wspo mnie niach. Na za wsze już, zo sta nie cie

bo ha te ra mi aneg dot, któ ry mi stra szy li śmy młod sze rocz ni ki. Każ dy

z was, dro dzy Pro fe so ro wie, jest dla nas twa rzą i in dy wi du al no ścią,

z któ ry mi wią żą się emo cje w tych nie czu łych i zim nych mu rach.

Wy ra ża my na szą wdzięcz ność pra cow ni kom na sze go Wy dzia łu,

przede wszyst kim Pa niom z dzie ka na tu, bez któ rych życz li wej po mo -

cy i ra dy stu dio wa nie by ło by jesz cze trud niej sze. Dzię ku je my.

Ko cha ni ro dzi ce, dzię ku je my za wasz trud i po świę ce nie, któ re

wło ży li ście w nasz suk ces. Suk ces, któ re go je ste ście dziś świad ka mi.

Do ce nia my wasz trud, co dzien ne wy rze cze nia i po świę ce nie, któ re

trwa ły znacz nie dłu żej niż ostat nie 5 lat. To wy by li ście na szy mi pierw -

szy mi na uczy cie la mi, na uczy cie la -

mi ży cia, kształ tu ją cy mi na sze spoj -

rze nie na świat; wpa ja ją cy mi war -

to ści bez któ rych nasz dzi siej szy

suk ces był by nie moż li wy. To dzię -

ki wam mie li śmy oka zję po znać

smak stu denc kie go ży cia. 

Dro gie ko le żan ki i ko le dzy. Jak -

by to by ło wczo raj pa mię tam, na -

sze pierw sze wspól ne spo tka nie,

gdy uro czy ście od ma wia li śmy tekst

ślu bo wa nia. To wte dy sta tek Po li -

bu da, na któ ry się wspól nie za okrę -

to wa li śmy wy ru szył w dłu gi rejs.

Gdy pięć lat te mu, wcho dzi li śmy na po kład, port do któ re go zmie rza -

li śmy, wy da wał się nie wy obra żal nie da le ko. W cza sie każ dej z 10 se -

sji, któ re prze ży li śmy dzi siej szy dzień, pa ra dok sal nie, od da lał się co -

raz bar dziej. Dziś, gdy uro czy stość ab so lu to ryj na z na szym udzia łem

sta je się fak tem, nie mo że my się na dzi wić, że na sza po dróż do bie ga

koń ca, że do bi ja my bez piecz nie do por tu. Po dróż nie by ła ła twa. By -

ły sztor my, bu rze i cięż ki ostrzał z dział, któ re to wa rzy szy ły nam co

se sję. Czę sto to wa rzy szy ła nam wte dy roz pacz i trwo ga, że przyj dzie

wbrew na szej wo li opu ścić sta tek. A gdy se sji nie by ło na ho ry zon cie

to wa rzy szy ła nam ra dość, gdy wspól nie z kam ra ta mi pod po kła dem

gra li śmy w ko ści po pi ja jąc rum. Dro dzy Ko le żan ki i Ko le dzy, wła -

śnie te go wia tru w ża glach ży czę wam na każ dy na stęp ny dzień wa -

sze go ży cia.. Dro dzy to wa rzy sze po dró ży, nie mó wi my so bie dziś że -

gnaj cie, lecz do zo ba cze nia. Wie rzę, że gdy po la tach za brzmi okrę -

to wy dzwon, każ dy z nas sta wi się na we zwa nie, by wspól nie wspo -

mi nać chwi le, któ re prze cho dzą do hi sto rii.

Swo je wy stą pie nie Ar le ta Bo gu sław ska za -

koń czy ła sło wa mi: Pa nie Rek to rze, Sza now ni

Dzie ka ni na wa sze rę ce chcia ła bym w imie niu

Ab sol wen tów Wy dzia łu Bu dow nic twa i In ży -

nie rii Śro do wi ska ro ku 2011 zło żyć naj ser decz -

niej sze po dzię ko wa nia Wła dzom Rek tor skim,

Wła dzom Dzie kań skim, Pro fe so rom, Na uczy -

cie lom Aka de mic kim oraz pra cow ni kom Wy dzia łu za trud wło żo ny

w na szą edu ka cję.

Po tem by ło już mi ło i ra do śnie. Ab sol wen ci otrzy ma li z rąk Rek -

to ra i Dzie ka na kar ty ab so lu to ryj ne, a naj lep si jesz cze na gro dy książ -

ko we i li sty gra tu la cyj ne. Uro czy stość koń czy ły zdję cia z wła dza mi

uczel ni i bli ski mi.

Sta ni sław Olej ni czak

cd ze str. 1

AB SO LU TO RIA W PO LI TECH NI CE PO ZNAŃ SKIEJ

W pierw szej de ka dzie lip ca spo tka li śmy się

w Sa li Por tre to wej rek to ra tu, aby zło żyć ży cze -

nia i uczcić 80. rocz ni cę uro dzin pro fe so ra Zbi -

gnie wa Ste ina, prze wod ni czą ce go Sto wa rzy -

sze nia Ab sol wen tów Po li tech ni ki Po znań skiej.

Pro fe sor Zbi gniew Ste in jest nie tyl ko naj -

dłu żej pra cu ją cym na uczy cie lem aka de mic kim

i skarb ni cą wie dzy o uczel ni, ale rów nież ca łą

naj now szą hi sto rią Sto wa rzy sze nia Ab sol wen -

tów PP.

W ro ku 1985 re ak ty wo wa ne po 35 la tach

Sto wa rzy sze nie Ab sol wen tów na pierw szym

zjeź dzie człon ków za ło ży cie li wy bra ło prof.

Zbi gnie wa Ste ina prze wod ni czą cym za rzą du.

Ko lej ne pięć zjaz dów jed no gło śnie po wie rza -

ło Mu tą od po wie dzial ną funk cję. Jest dla nas

przy ja cie lem, na uczy cie lem i au to ry te tem.

W uczel ni (Szko le In ży nier skiej i Po li tech -

ni ce) Pro fe sor pra cu je od ro ku 1952. Bie żą cy

rok aka de mic ki jest Je go 60 ro -

kiem na uczy cie la aka de mic kie -

go. W tym cza sie przez wie le ka -

den cji peł nił funk cję Dy rek to ra

In sty tu tu Elek tro tech ni ki Prze -

my sło wej, Dzie ka na Wy dzia łu

Elek trycz ne go i Pro rek to ra. Jest

iko ną i ży wą hi sto rią Wy dzia łu.

Przy ka wie i uro dzi no wym

tor cie wspo mi na li śmy przy go dy

z okre su stu diów i za cho wa nia

na szych na uczy cie li Zło ży li śmy Pro fe so ro wi

ży cze nia zdro wia, dłu gich po god nych lat ży -

cia oraz sił i ener gii w kie ro wa niu dzia łal no -

ścią Sto wa rzy sze nia. S. O.

80. URO DZI NY PRO FE SO RA ZBI GNIE WA STE INA
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Prze jeż dża jąc służ bo wo lub pry wat nie przez

uro cze miej sco wo ści na sze go kra ju rzad ko

znaj du je my czas, aby się za trzy mać, zwie dzić

i po dzi wiać nasz kraj. A na praw dę war to! Po -

dró żu je my po róż nych kra jach

i kon ty nen tach za po mi na jąc

o tym jak pięk ne pe reł ki ar chi -

tek tu ry i kul tu ry ma my w na -

szym kra ju. Na szczę ście do -

cho dzi my do okre su eme ry tu -

ry i po by tów sa na to ryj nych.

War to re pe ro wa nie swe go

zdro wia po łą czyć z tym, na co

ni gdy nie by ło do tej po ry cza -

su, czy li na zwie dza nie.

Na po czą tek pro po nu je my

uro cze Po mo rze Środ ko we.

SŁUPSK. Na uli cy Zam ko wej znaj dzie my

daw ny Za mek Ksią żąt Po mor skich wznie sio -

ny na prze ło mie XIV i XV w. przez Księ cia

Bo gu sła wa X Wiel kie go. Mie ści się w nim

Mu zeum Po mo rza Środ ko we go Sły nie z naj -

więk szej w Pol sce ko lek cji ma lar stwa por tre -

to we go Sta ni sła wa Wit kie wi cza – Wit ka ce go.

Po wsta ło w ro ku 1965 od za ku pu od sy na przy -

ja cie la Wit ka ce go 110 pa ste lo wych prac ar ty -

sty. W ko lej nych la tach mu zeum po więk sza ło

zbiór do li czą cej obec nie ko lek cji 233 por tre -

tów. Naj wię cej z okre su 1923-1939, kie dy

w Kra ko wie dzia ła ła Fir ma Por tre to wa Wit ka -

ce go. Do cen nych eks po na tów na le żą rów nież

nu mi zma ty, w tym mo ne ty bi te w men ni cach

ksią żąt po mor skich.

W są siedz twie w bu dyn ku Mły na Zam ko -

we go dzia ła wy sta wa et no gra ficz na po świę -

co na prze mia nom kul tu ro wym Po mo rza

Środ ko we go, przed sta wia daw ną wieś po -

mor ską i po wo jen nych osad ni -

ków.

Obok Zam ku stoi ko ściół

św. Jac ka. Od po cząt ku XIV w.

do 1524 r. na le żał do Do mi ni -

ka nów. Za wie ra cen ne pa miąt -

ki po ksią żę cej dy na stii Gry fi -

tów rzą dzą cych na Po mo rzu

od XII do XVII w. Ród ten, nie

spo krew nio ny z ro dem Pia stów

od XIII w. pie czę to wał się her -

bem Gryf. Księż na Erd mu ta

w XVII w. ufun do wa ła oł tarz

głów ny (na zdjęciu obok), w któ rym na ob ra -

zie ukrzy żo wa ne go Chry stu sa ad o ru ją go klę -

cząc, z księ ciem Ja nem Fry de ry kiem. Cy no -

we sar ko fa gi pa ry ksią żę cej wy do by to z pod -

zie mi ko ścio ła w la tach 70-tych XX wie ku

i umiesz czo no w Mu zeum w Zam ku, wraz

z za cho wa ny mi sza ta mi, w któ rych zo sta li po -

cho wa ni. War to jesz cze za gląd nąć na ry nek,

aby po dzi wiać wspa nia ły neo go tyc ki Ra tusz

z 1901 ro ku 

UST KA. Ze Słup ska do Ust ki jest tyl -

ko 18 km. Pięk ne mia sto łą czą ce cha rak ter

uzdro wi ska z nad mor skim wy po czyn kiem

i por tem ry bac kim. 

Przy pla ży wschod niej w ro ku 1892 zbu do -

wa na zo sta ła ośmio kąt na la tar nia mor ska o wy -

so ko ści 22 m., któ rej świa tło wi docz ne jest

z od le gło ści 15 mil mor skich. Zwie dza nie la -

tar ni moż li we jest tyl ko w okre sie let nim. Pla -

ża wschod nia ob le ga na przez pla żo wi czów co -

rocz nie – jak w Trzę sa czu za bie ra na jest przez

mo rze. 

Nie opo dal w cen trum Ust ki w 1886 ro ku

po wsta ła let nia re zy den cja kanc le rza Nie miec

Ot to von Bi smarc ka. Neo re ne san so wy bu dy -

nek zwa ny „czer wo ną wil lą” jest dziś jed nym

z naj ład niej szych, za ra zem naj le piej utrzy -

ma nych w ca łej

Ust ce. Obec nie

mie ści się w nim

pen sjo nat Wil la

Red.

Pla ża za chod -

nia znaj du je się

na le wym brze gu

wpa da ją cej do mo -

rza rze ki Słu pi.

Sta no wi ona ka nał

por to wy obu do wa -

ny z obu stron mo lem. W od le gło ści 600 m.

na za chód jest tzw. trze cie mo lo. Jest to roz po -

czę ta w 1938 ro ku przez III Rze szę bu do wa

no we go por tu. Po woj nie na no szo ny przez mo -

rze pia sek utwo rzył na tu ral ne mo lo. 

Cie ka wost ką Ust ki jest rów nież Mu zeum

Chle ba przy pry wat nej pie kar ni, pre zen tu ją ce

hi sto rię wy pie ku chle ba i urzą dzeń pie kar ni -

czych.

Za chę cam do od wie dze nia tych miej sco -

wo ści.

Ma rian Bień

WA KA CYJ NE RE FLEK SJE AB SOL WEN TA PP

W
SG

 jest człon kiem
 w

spie ra ją cym
 Sto w

a rzy sze nia A
b sol w

en tów
 Po li tech ni ki Po znań skiej
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