
Wiele można nauczyć się od ludzi, którzy patrzą na świat inaczej niż my
(Anthony D'Angelo)

Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów
Politechniki Poznańskiej

ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (KRS 0000024372)

Nr 70

GRUDZIEŃ

2012 r.

http://absolwent.put.poznan.pl

IS
SN

17
31

-6
87

1

We wrześniu 2012 roku minęło pięćdziesiąt
lat od rozpoczęcia studiów na Wydziale Maszyn
Rolniczych dziś noszący nazwę Wydział Maszyn
Roboczych i Transportu Politechniki Poznań-
skiej. Z tej okazji zorganizowaliśmy w dniach 14
i 15 września 2012 roku jubileuszowy zjazd.
Najwięcej pracy w jego przygotowanie włożył
Wojciech Taterczyński. Uczestniczyły w nim 3
koleżanki 36 kolegów. Absolutorium na naszym
wydziale w dniu 4 listopada 1967 roku uzyska-
ły 4 koleżanki i 62 kolegów. Nie było to nasze
pierwsze spotkanie. Pierwszy nasz zjazd odbył
się 1977 roku z okazji dziesiątej rocznicy ukończenia studiów, a póź-
niej w latach 1987, 1992, 1997, 2000, 2003, 2007 i 2010. Wszyst-
kie te zjazdy cieszyły się wysoką frekwencja. Organizatorzy stara-
li się, aby były one atrakcyjne i ciekawe. Wspominamy je zawsze
jako sympatyczne i przyjacielskie spotkania.

Tegoroczne spotkanie rozpoczęliśmy w godzinach przedpołudnio-
wych w pokoju profesorskim Wydziału Elektrycznego gdzie witali-
śmy się, gdzie była kawa i szneki z glancem. Wielu przyjechało z róż-
nych stron Polski, niektórzy z żonami a Irek Kowal z bardzo sympa-
tyczną córką.

W południe odbyło się spotkanie z Dziekanem Wydziału Maszyn
Roboczych i Transportu prof. dr hab. inż. Franciszkiem Tomaszew-

skim. W czasie tego spotkania dowiedzieliśmy się o historii wydziału
i uczelni oraz o obecnej strukturze Wydziału i jego działalności. Duże
wrażenie na nas zrobiła ilość studiujących na Politechnice – około 2.000
na „naszym” wydziale i 20.000 na całej uczelni.

Po spotkaniu poszliśmy zwiedzać niedawno wybudowane Centrum
Konferencyjno – Wykładowe z piękną aulą i uczelnianą biblioteką,
oraz zobaczyć powstający budynek Wydziału Technologii Chemicz-
nej. Byliśmy zachwyceni rozbudową campusu Piotrowo.

Następnie pojechaliśmy do Leśnego Ośrodka Szkoleniowego
w Puszczykowie, miejsca naszego zjazdu. Wieczorem przy ognisku
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Od roku 2007 Stowarzyszenie posiada status organizacji pożyt-
ku publicznego. Pozyskanie dodatkowych środków finansowych
pozwoli nam pełniej realizować nasze cele statutowe, w szczegól-
ności wspomagać naszych młodszych kolegów – koleżanki studen-
tów naszej uczelni.

Uchwałą zarządu Stowarzyszenia z września 2008 roku utworzy-
liśmy Fundusz Stypendialny, który zasilany jest środkami otrzyma-
nymi jako 1% podatku od dochodu od osób fizycznych.

W roku 2012 (rozliczenie za 2011 rok) otrzymaliśmy kwo-
tę 4.952 zł. Urzędy Skarbowe nie podały nam wszystkich nazwisk
i adresów darczyńców a wpłaty przekazywały nam pojedynczo lub
łącznie od kilku osób. Pochodzą one, od osób rozliczających się
w urzędach skarbowych Poznania, oraz Bydgoszczy, Czarnkowa,
Działdowa, Gdańska, Gniezna, Gorzowa Wlkp., Iławy, Jarocina, Je-
leniej Góry, Kalisza, Kamienia Pom., Kętrzyna, Konina, Krotoszy-
na, Lubina, Lublina, Ostrowa Wlkp., Ostrzeszowa, Piły, Puław, Sie-
radza, Śremu, Szamotuł, Szczecina, Wołowa, Wrocławia, Zielonej
Góry i Żagania.

Wszystkim składamy serdeczne podziękowanie.
Na rok akademicki 2012/2013 przyznaliśmy dwa stypendia

po 4.000 zł (10x400) dla studentów IV roku Wydziału Elektrycznego

Politechniki Poznańskiej z rodzin o niskich dochodach, uzyskujących
dobre wyniki w nauce. Ilość przyznawanych stypendiów zależy
od wielkości przekazanych nam odpisów 1% podatku.

Absolwentów Politechniki Poznańskiej są dziesiątki tysięcy, człon-
ków Stowarzyszenia jest ponad czterysta, więc rzesza potencjalnych dar-
czyńców jest bardzo duża. Staramy się do nich dotrzeć z naszą prośbą.

Sposób przekazywania 1% od osób samodzielnie się rozliczają-
cych jest prosty i łatwy. Wystarczy wyliczyć i wpisać we właściwą
rubrykę kwotę 1%, a w następnej wpisać pełną nazwę Stowarzy-
szenia i numer KRS-u.

Wierzymy, że z roku na rok przekonamy do siebie coraz większą
rzeszę darczyńców. Z góry dziękujemy wszystkim za wsparcie nasze-
go Funduszu Stypendialnego.

Zarząd
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Poznańskiej

ZWRACAMY SIĘ DO ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ,
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, ICH RODZIN, PRZYJACIÓŁ,

Z PROŚBĄ O PRZEKAZANIE 1% PODATKU DLA STOWARZYSZENIA

Zaufaj nam, wesprzyj nas, wpisz do PIT-u:
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW

POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
KRS 0000024372



była kolacja z daniami z grilla oraz trunkami
i piwem. Wokół ogniska ustawiono 15 zniczy
przypominających kolegów, którzy przed-
wcześnie odeszli z naszych szeregów. Pomi-
mo chłodnego wieczoru atmosfera była cie-
pła, sypały się dowcipy i wspomnienia z lat
studiów. Rozmowy trwały do późnych godzin
nocnych.

Nazajutrz, rano odbyła się msza w kościele
pw. Wniebowzięcia NMB w Puszczykowie.
Proboszcz tej parafii ks. Roman Poźniak w ka-
zaniu wskazał na naszą – absolwentów Poli-
techniki przyjaźń, która powoduje, że chcemy
się spotykać i pamiętamy o kolegach, którzy
odeszli do wieczności. Wymienił ich nazwiska.

Po mszy pojechaliśmy do Rogalina. Zwie-
dzaliśmy pałac, powozownie i słynne rogaliń-
skie dęby. Dużą znajomością koni i dawnych
powozów wykazał się Józef Szews, który opo-
wiedział nam o różnych rasach koni, konstruk-
cji i przeznaczeniu każdego z powozów. Hi-
storie Rogalina i pałacu rodu Raczyńskich
świetnie przekazywali nam koledzy Jerzy Bu-
gajski i Stanisław Demut.

Potem wróciliśmy do Ośrodka na wspólny
obiad, po którym mieliśmy czas na rozmowy
w grupach. Wspominano nasze życie studenc-
kie. Praktyki odbywane w zakładach pracy, za-
jęcia na uczelni, kadrę naukową, ubawy w klu-
bach studenckich, studium wojskowe i obóz
wojskowy w Żaganiu. Wieczorem odbyła się
uroczysta kolacja kończąca nasz zjazd. W trak-
cje jej trwania zabrał głos starosta naszego ro-
ku nasz wspaniały kolega, prof. dr hab. Józef
Kubik były rektor Uniwersytetu im. Kazimie-
rza Wielkiego w Bydgoszczy. Nawiązał on
do naszych studiów, które trwały w niełatwych
latach. Przypomniał niektórych profesorów
i adiunktów, którzy wywarli duży wpływ
na naszą wiedzę. Potem tradycyjnie jak na po-
przednich spotkaniach, każdy z jego uczestni-
ków opowiadał w krótkich słowach o spra-
wach, które wydarzyły się w jego życiu
od ostatniego spotkania. Jeden z kolegów
przypomniał o naszym nie pokornym zacho-
waniu się na ostatnim roku studiów z powodu
niewłaściwego traktowania nas przez jednego
z wykładowców. Aby zaprotestować, odstąpi-
liśmy wszyscy z pisania sprawdzianu z przed-

miotu, który on wykładał. Zdarzenie to miało
miejsce w auli na ul. Strzeleckiej. Reakcją
na to, władze Uczelni miały zamiar zawiesić
nasz rok w prawach studenta. W tym czasie
wybuchła w akademikach epidemia „tajemni-
czej” choroby – do dzisiaj nie wiemy jaka.
Przyjechali wojskowi lekarze, aby nas leczyć
a chorych studentów przewożono do poznań-
skich szpitali. Prawdopodobnie ta sytuacja
i negocjacje władz uczelni ze starostą nasze-
go roku spowodowały odstąpienie od zwiesze-
nia naszego roku.

Nasza koleżanka Kamilla Grzeszek – Pu-
to, kronikarka naszych zjazdów, odczytała ar-
tykuł zamieszczony w kwartalniku „Absol-
went” Stowarzyszenia Absolwentów PP o spo-
tkaniach naszego rocznika. Mirosław Niebo-
rak – sekretarz w zarządzie Stowarzyszenia
przedstawił jego działalność. W wyniku tego
piętnastu kolegów zadeklarowało chęć wstą-
pienia do Stowarzyszenia.

Toastami oraz postanowieniem, że spotka-
my się za dwa lata zakończony został nasz Ju-
bileuszowy Zjazd Anno Domini 2012.

Mirosław Nieborak
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Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 odbyła się w szczegól-
nym okresie. Zakończył się 7-letni okres sprawowania tej zaszczytnej
funkcji przez prof. Adama Hamrola i rozpoczęła się 4-letnia kadencja
JM Rektora prof. Tomasza Łodygowskiego.
Z wystąpień obu Rektorów uczestnicy inaugu-
racji mogli raz jeszcze dowiedzieć się jak bar-
dzo rozwija się infrastruktura naszej Uczelni.

Zakończona budowa Biblioteki Technicz-
nej pokazuje piękno architektoniczne komplek-
su Centrum Konferencyjno – Wykładowego
Politechniki Poznańskiej. W roku 2012 odda-
ny został nowoczesny i inteligentny budynek
dla instytutów i zakładów najnowszych tech-
nologii – mechatroniki, biomechaniki i nano-
inżynierii. W sąsiedztwie Centrum Wykłado-
wego wznoszony jest budynek dla Wydziału
Technologii Chemicznej. Radosną wiadomo-
ścią była informacja o zakupie przez Politech-
nikę sąsiednich terenów między ulicą Piotro-
wo a rzeką Wartą gdzie obecnie znajdują się
boiska i korty tenisowe klubu sportowego
„Pocztowiec”. Tu w niedalekiej przyszłości powstać ma m.in. nowo-
czesna hala sportowa. Klub uczelniany AZS PP zrzesza ponad 1000
członków i we współzawodnictwie sportowym zajmuje trzecie miejsce
w Polsce wśród wyższych uczelni technicznych.

Każdego roku centralnym punktem inauguracji jest immatrykulacja
przez JM Rektora kilkunastu studentów reprezentujących 3700 osób
z 10 wydziałów przyjętch na I rok studiów stacjonarnych. Tradycją
w Politechnice Poznańskiej jest również ceremonia reimmatrykulacji
– powtórnego, symbolicznego przyjęcia w mury uczelni absolwentów,
którzy rozpoczynali studia przed 50 laty. Zaszczytu tego w bieżącym
roku dostąpili: Zbigniew Geisler (rozpoczynający studia w roku 1962
na b. Wydziale Mechaniczno – Technologicznym), Marian Jagiełka
(1962-WBL), Elżbieta Łukasiewicz (1962-WBL), Mirosław Niebo-
rak (1962-b. Wydział Mechanizacji Rolnictwa), Ryszard Nowak (1962-
WBL), Leszek Pacholski (1962-b. WM-T), Jacek Poreda (1962-
WBL), Małgorzata Łobaczewska (1962-WBL), Wojciech Taterczyń-
ski (1962-b. WMR) i Jerzy Woźnicki (1962-WBL).

Uroczystość inauguracyjną zakończył bardzo interesujący wykład
Dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska prof. Janu-
sza Wojtkowiaka pod tytułem „Energia jądrowa – za i przeciw warun-

kach polskich”. Po omówieniu stanu ener-
getyki jądrowej w świecie, technicznych
i eksploatacyjnych różnic między elektrow-
nią jądrową (EJ) a elektrownią konwencjo-
nalną (EK) oraz program budowy EJ w Pol-
sce w okresie ostatnich 30 lat prof. J. Wojt-
kowiak wymienił argumenty za i przeciw
budowie w Polsce EJ.

Do argumentów za zaliczył m. in.: jeste-
śmy skazani na budowę EJ ponieważ 80%
rocznej produkcji energii elektrycznej po-
chodzi z elektrowni węglowych z któ-
rych 90% ma ponad 30 lat, Polska zobowią-
zała się do obniżenia emisji CO2, budowa EJ
daje szanse na rozwój branży budowlanej,
instalacyjnej i elektromaszynowej i miejsca
pracy dla kadry o bardzo wysokich kwalifi-
kacjach, są niskie koszty eksploatacji EJ, jest

długi okres eksploatacji EJ (60 lat) oraz jest niskie negatywne oddzia-
ływanie EJ na środowisko.

Do argumentów przeciw zaliczył: wysokie koszty inwestycyjne EJ
(3–50) mld euro/1000 MW), długi czas realizacji (6 – 8 lat), koniecz-
ność budowy sieci najwyższych napięć, konieczność dodatkowych in-
westycji, brak akceptacji społecznej, duże zagrożenie w sytuacjach awa-
ryjnych oraz duże zapotrzebowanie wody do chłodzenia.

W podsumowaniu prof. Janusz Wojtkowiak stwierdził że: nie da
się wybudować EJ bez akceptacji społecznej; opinie na temat EJ są
silnie emocjonalne i często wynikają z niewiedzy; działania informa-
cyjne nie mogą mieć charakteru propagandowego; nie da się zagwa-
rantować 100% bezpieczeństwa; posiadanie EJ jest wyznacznikiem
poziomu cywilizacyjnego kraju; budowa EJ jest szansą na złagodze-
nie stojących przed Polską problemów energetycznych;

Uroczystość inauguracyjną zakończyło wręczenie nagród Rektora
za osiągnięcia dydaktyczne oraz odśpiewanie „Gaudeamus igitur”.

Stanisław Olejniczak

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013

Reimetrykulacja Mariana Jagiełki
Fot. Wojciech Jasiecki



Już niedługo eksponaty Sali Historii Po-
litechniki Poznańskiej będą eksponowane
w nowym miejscu, w Bibliotece Technicznej
i Centrum Wykładowo-Konferencyjnym
w kampusie „Warta”

Sali Historii otwarta została w roku 1977
na parterze budynku Rektoratu przy pl. M.
Skłodowskiej-Curie i udostępniała swoje
zbiory do 1990 roku. Ekspozycja obejmowa-
ła historię uczelni, aktualne wydarzenia i pla-
ny rozwojowe. Nieoceniony wkład w przy-
wrócenie pamięci o początkach szkoły
po 1919 roku mieli absolwenci – członkowie
Stowarzyszenia Absolwentów PP. W czasie
organizowanych zjazdów przekazali do Sali
Historii wiele bezcennych dokumentów jak
notatki, wydawnictwa, legitymacje, dyplo-
my i wiele zdjęć. Zmiany polityczne ro-
ku 1989 spowodowały zlikwidowanie eks-
pozycji i przekazanie jej do „przechowania”.

W roku 1998 ówczesny Rektor prof. Eu-
geniusz Mitkowski zdecydował o przezna-
czeniu pomieszczenia naprzeciw gabinetu
Rektora na Salę Historii. Pomieszczenie nie-
małym kosztem zostało wg. projektu inż.
arch. Ignacego Grzędy całkowicie przebudo-
wane i wyposażone. Przez kilka miesięcy ze-
spół pod kierunkiem prof. Zbigniewa Steina

przygotowywał ekspozycje, a w dniu 23
czerwca 1999 roku Rektor prof. E. Mitkow-
ski dokonał uroczystego jej otwarcia.

Oficjalnie za początek powstania naszej
uczelni przyjmujemy rok 1919, w którym
Polska odzyskała niepodle-
głość. Wiemy jednak, że już
w ostatnich latach XIX wie-
ku istniała w Poznaniu wyż-
sza szkoła budowy maszyn.
W Sali Historii pokazywa-
ny był odpis umowy (w ję-
zyku niemieckim i polskim
tłumaczeniu) zawartej 19
października 1901 roku po-
między Królewskim Rzą-
dem Rejencyjnym a mia-
stem Poznań w sprawie za-
łożenia i utrzymywania
Wyższej Szkoły Budowy
Maszyn. Właśnie na podsta-
wie tej umowy został zapro-
jektowany, wybudowany

i oddany szkole 7 kwietnia 1907 roku budy-
nek przy placu M. Skłodowskiej-Curie 5,
w którym nieprzerwanie od ponad 100 lat jest
gabinet najpierw dyrektora a potem rektora
uczelni.

W Sali Historii można było zobaczyć
również „Memorjał w sprawie założenia

politechniki w Poznaniu” opublikowany
przez Stowarzyszenie inżynierów i archi-
tektów w Poznaniu w marcu 1921 roku,
zdjęcie wykładowców i słuchaczy z 1919

roku, legitymacje szkolne i działających or-
ganizacji, dyplomy ukończenia szkoły z ty-
tułem technologa oraz wiele zdjęć i wydaw-
nictw z lat 1919 -1939. Bezcennym doku-
mentem jest zaproszenie na Bal „Bratniej

Pomocy” z 1936 roku. Zawiera on wykaz
komitetu honorowego, który dokumentuje
osoby pracujące wówczas w szkole i z nią
współpracujące.

W posiadaniu Sali Historii jest również
wiele oryginalnych dokumentów ze Szkoły
Inżynierskiej i Politechniki Poznańskiej. Swo-

je trofea prezentowało tu również Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu. Z bibliote-
ki Uczelni podziwiać mogliśmy jej „białe kru-
ki” m.in. Architektura obejmująca wszelki ga-

tunek murowania
i budowania z 1812
roku i w języku nie-
mieckim Geschichte
der Physik z ro-
ku 1892.

Biblioteka Tech-
niczna i Centrum
Wykładowe będą
trzecim, kolejnym
miejscem ekspono-
wania pamiątek hi-
storii naszej Uczel-
ni od 1976 roku.
Jesteśmy przekona-

ni, że ekspozycja w tym przestronnym,
wspaniałym budynku spotka się z dużym za-
interesowaniem studentów, nauczycieli aka-
demickich, pracowników i gości.

Stanisław Olejniczak

SALA HISTORII POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
ZMIENIA SWOJE MIEJSCE
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Zebranie zarządu Stowarzysze-
nia Absolwentów dniu 12 grud-
nia 2012 roku było wyjątkowe. JM
Rektor Politechniki Poznańskiej
prof. Tomasz Łodygowski przyjął
zaproszenie przewodniczącego Sto-
warzyszenia Zbigniewa Steina i za-
szczycił nas swą obecnością. U pro-
gu 4 letniej kadencji mogliśmy Rek-
torowi przedstawić naszą działal-
ność i zadania, które realizujemy.

Sekretarz Mirosław Nieborak
omówił przyjęty na początku ka-
dencji plan działania. Zaakcentował te zagadnienia, z którymi wycho-
dzimy na zewnątrz do absolwentów i studentów jak: prowadzenie wła-
snej strony internetowej, wydawanie kwartalnika „Absolwent”, fun-
dowanie stypendiów dla studentów, uczestnictwo w absolutoriach,
współudział w doborze kandydatów do reimmatrykulacji i organizo-
wanie okolicznościowych spotkań członków Stowarzyszenia.

Hanna Leszczyńska przedstawiła Rektorowi nasze przygotowania
do obchodów w 2014 roku 90-lecia powołania do życia Stowarzysze-
nia Absolwentów.

O sprawach organizacyjnych i finansowych Stowarzyszenia mó-
wił Stanisław Olejniczak. Przypomniał, że Stowarzyszenie jest Orga-
nizacja Pożytku Publicznego i pozyskane tą drogą środki przeznacza
na stypendia dla studentów Politechniki. Bezpłatnie rozdawany człon-
kom i absolwentom kwartalnik „Absolwent” finansowany jest ze skła-
dek członków wspierających. Nasze coroczne uczestnictwo w uroczy-

stościach absolutoryjnych ma zachę-
cić młodych absolwentów do dzia-
łalności w Stowarzyszeniu.

Rektor prof. Tomasz Łodygow-
ski w swym wystąpieniu życzliwie
mówił o działalności Stowarzysze-
nia i zadeklarował pomoc ze strony
uczelni w realizacji naszych zadań.
Stwierdził, ze liczba 400 członków
jest zbyt skromna jak na liczbę żyją-
cych absolwentów ocenianą na po-
nad 100 tysięcy. W Uczelni działa
portal informatyczny „Era inżynie-

ra”, do którego można by włączyć adresy członków Stowarzyszenia
i materiały z „Absolwenta”. W nawiązaniu do naszego 90-lecia za-
proponował jego organizację w szerszym zakresie, dla większej ilo-
ści absolwentów, do którego mogłaby się włączyć Uczelnia. Rektor
podzielił się z nami informacjami o inwestycjach w kampusie „War-
ta”, miejscu Politechniki wśród uczelni technicznych w Polsce oraz
sukcesami sportowymi klubu uczelnianego AZS. Na zakończenie prof.
Tomasz Łodygowski podziękował członkom władz za aktywną dzia-
łalność i integrację absolwentów Politechniki Poznańskiej.

Po wystąpieniu Rektora wywiązała się wielowątkowa dyskusja o no-
wych kierunkach kształcenia w Uczelni, oddanych do użytku nowych
budynkach oraz już realizowanych i planowanych inwestycjach.

Spotkanie zakończyły życzenia świąteczne i noworoczne Rekto-
ra i Przewodniczącego Stowarzyszenia.

Mirosław Nieborak

JM REKTOR PP PROF. TOMASZ ŁODYGOWSKI NA ZEBRANIU ZARZĄU

NIJHOF
W

ASSINK
jestczłonkiem

wspierającym
StowarzyszeniaAbsolwentów

PP


