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Koleżanki i Koledzy!
Nasza Uczelnia, Politechnika Po-

znańska, przygotowuje się do Obcho-
dów 100 rocznicy swojego powstania.
Stowarzyszenie Absolwentów ma
swoją historię o pięć lat krótszą niż
Uczelnia. Powstało wówczas, gdy
Uczelnia była już znana w Wielkopol-
sce a pierwsi absolwenci byli doce-
niani w swoim środowisku zawodo-
wym i mieli taką pozycję zawodową,
by troszczyć się o los Uczelni.

Na przełomie lat 1924/25, pierwsi
absolwenci postanowili utworzyć
„Stowarzyszenie Absolwentów Szko-
ły” którą ukończyli a która wtedy na-
zywała się Państwowa Wyższa Szko-
ła Budowy Maszyn. Celem powstałe-
go Stowarzyszenia było przede
wszystkim, wspieranie kierownictwa
Szkoły w staraniach o takie zwiększe-
nie prawnego statusu Szkoły, by jak
najszybciej mogła stać się Politech-

niką. Przeciw powstaniu w Poznaniu
Politechniki wypowiadały się różne
środowiska. Takie były wtedy uwa-
runkowania.

Absolwenci zdawali sobie sprawę
z potrzeby działania dla dobra Szko-
ły i jej absolwentów. Stowarzyszenie
działające w latach przed drugą woj-
ną światową ma ogromne zasługi
w staraniach o Politechnikę w Pozna-
niu. Dzisiaj po 90 latach od utworze-
nia Stowarzyszenia, Politechnika Po-
znańska jest Uczelnią o dużych tra-
dycjach, znaną w kraju i na świecie.
Stowarzyszenie Absolwentów, reakty-
wowane w roku 1985, stara się
w swoich działaniach nawiązywać
do tradycji z lat przedwojennych. In-
ne są teraz uwarunkowania i dlatego
obecni absolwenci nie czują potrze-
by angażowania się w działania Sto-
warzyszenia. Mimo wszystko Stowa-
rzyszenie stara się działać jak najle-

piej z pożytkiem dla Uczelni i jej ab-
solwentów. Absolwenci, mimo że nie
chcą się zrzeszać, czują jednak po-
trzebę spotykania się. Poszczególne
roczniki studiów organizują co kilka
lat spotkania i zjazdy. Niektóre rocz-
niki z udziałem Uczelni organizują
również, spotkania podyplomowe
po 50. a nawet niektóre 60. latach
otrzymania absolutorium. Przy orga-
nizacji tych spotkań Stowarzyszenie
jak się okazuje jest potrzebne.

Świadczy to o tym, że absolwenci
chcą utrzymywać kontakt z Uczel-
nią. Z myślą o tych absolwentach
zorganizowaliśmy dzisiejsze spotka-
nie. Liczymy na liczny udział w dzi-
siejszym spotkaniu naszych człon-
ków. Wszystkich serdecznie witamy
i zachęcamy do współpracy ze Sto-
warzyszeniem.

Przewodniczący SAPP
prof. dr hab. inż. Zbigniew Stein

Szanowni Państwo
W tym roku Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Po-

znańskiej obchodzi Jubileusz 90-lecia swojej działalności.
Główną intencją działania Stowarzyszenia, jest skupie-

nie absolwentów w celu utrzymania i stałego pogłębiania
więzi koleżeńskich, pielęgnowania tradycji i zasad etyki za-
wodowej inżynierów a także utrzymanie łączności absolwen-
tów z Uczelnią.

Szanowni Państwo Politechnika Poznańska jest taka, ja-
kich ma absolwentów. Historia Uczelni to przecież nic in-
nego jak zbiór historii ludzi, którzy tworzyli i tworzą jej spo-

łeczność, wykładowców, studentów, absolwentów a więc
tych którzy zdobywali tu wiedzę i rozwijali talenty, by po-
tem swoimi umiejętnościami, popartymi dyplomem Poli-
techniki zadziwiać świat.

Nasza Alma Mater może być dumna ze swoich wycho-
wanków.

Z okazji tak wspaniałego Jubileuszu składam wszystkim
członkom Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Po-
znańskiej serdeczne życzenia wielu kolejnych lat aktywnej
działalności, pełnej realizacji podjętych zamierzeń, dobre-
go zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Rektor
Politechniki Poznańskiej

prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski

Przeszłość zachowana w pamięci, jest częścią teraźniejszości
prof. Tadeusz Kotarbiński



Celem statutowym Stowarzyszenia jest in-
tegrowanie się absolwentów w celu utrzyma-
nia i stałego pogłębiania więzi koleżeńskich
i zasad etyki zawodowej inżynierów, oraz
utrzymywanie łączności absolwentów z Po-
litechniką Poznańską

Jak to praktycznie realizujemy?
Pogłębianie więzi koleżeńskich to spotka-

nia i zjazdy poszczególnych roczników ab-
solwentów Uczelni. Praktycznie takie zjazdy
odbywają się co pięć lat, ale są takie roczni-
ki które towarzysko spotykają się o wiele czę-
ściej. Organizacją zjazdów zajmują się koła
skupiające absolwentów danego rocznika lub
komitety organizacyjne. W Stowarzyszeniu
działa 26 Kół z liczbą członków od 5 do 52.

Główny problem Stowarzyszenia to nie-
stety malejąca ilość członków. Jest nas obec-
nie ponad 400 osób, co przy kończącej co ro-
ku ilości absolwentów, jest ilością symbolicz-
ną. Ale do niczego nikogo nie można zmu-
szać, a tylko zapraszać.

Uczestniczymy w czerwcowych absolu-
toriach wszystkich wydziałów, informując
o naszej działalności i zachęcając do wstępo-
wania w szeregi Stowarzyszenia. Każdy ab-

solwent otrzymuje numer naszego kwartal-
nika „Absolwent”, w którym jest adres pocz-
ty elektronicznej i strony internetowej.

W „Absolwencie” publikujemy relacje
ze zjazdów i spotkań roczników, artykuły
o osiągnięciach i karierach zawodowych na-
szych absolwentów w kraju i za granicą,
a także o aktualnych wydarzeniach w naszej
Uczelni. Kwartalnik „Absolwent” bezpłat-
nie przekazujemy wszystkim członkom Sto-
warzyszenia, a wersję elektroniczną wszyst-
kim absolwentom, którzy przekazali nam
swój adres mailowy. Koszty wydawania
„Absolwenta” pokrywają darowizny i skład-
ki od naszych członków wspierających (patrz
strona 6).

Od lutego 2007 posiadamy status organi-
zacji pożytku publicznego, co pozwala absol-
wentom i innym osobom na przekazywa-
nie 1% podatku dochodowego na rzecz Sto-
warzyszenia. Środki wpływające z tych od-
pisów pozwoliły nam utworzyć fundusz sty-
pendialny dla dwóch studentów rocznie, któ-
rzy znajdują się w trudnych warunkach ma-
terialnych, a wykazują się dobrymi wynika-
mi w nauce. Co roku zwracamy się do władz

kolejnego Wydziału naszej Uczelni o wyty-
powanie studentów spełniających przyjęte
kryteria.

Bardzo miłą uroczystością, którą konty-
nuujemy to reimmatrykulacja dla grupy 10
absolwentów, którzy rozpoczynali studia
przed 50 laty. Uroczystość ta odbywa się co-
rocznie w czasie inauguracji roku akademic-
kiego na Uczelni, równocześnie z immatry-
kulacją grupy studentów rozpoczynających
studia na Politechnice Poznańskiej. Stowa-
rzyszenie przygotowuje dla Uczelni propo-
zycje kandydatów przedewszystkim spośród
naszych członków.

Jest jeszcze jedna okazja aby spotkać się
z władzami Politechniki. Po upływie 50 lat
od ukończenia studiów organizowane są spo-
tkania, na których Rektor i Dziekan Wydzia-
łu wręczają okolicznościowy dyplom „Od-
nowienia Godności Magistra Inżyniera”.

Kontynuujemy również na zaproszenie
Zarządu Stowarzyszenia, spotkania z Rekto-
rem Politechniki, na których przekazujemy
JM Rektorowi informacje o pracy zarządu,
a Rektor informacje o życiu Uczelni i jej no-
wych zamierzeniach.

CZYM AKTUALNIE ZAJMUJE SIĘ
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ?

ABSOLWENCI O STOWARZYSZENIU, UCZELNI I KWARTALNIKU
Alumni (Liczba mnoga z Alum-

nus (m), Alumna (ż) pochodzi z łaci-
ny alere, co oznacza (wychować, od-
żywiać) i jest na świecie przyjętym
określeniem dla absolwentów szkół
wyższych. Organizacje Alumni stara-
ją się o utrzymanie i pielęgnację dal-
szych relacji pomiędzy absolwentami
opuszczającymi uczelnię i wychodzą-
cymi w świat kariery.

Stowarzyszenie Absolwentów Po-
litechniki Poznańskiej pielęgnuje te relacje absolwentów, czyli rela-
cje alumni np. wydając kwartalnik „Absolwent”. Tradycja ta jest
wspaniała i można tylko zachęcać członków Stowarzyszenia do jej
rozwoju i umacniania. Życzeniem do zrealizowania z mojego punk-
tu widzenia byłoby, aby zaangażowanie we wsparcie niektórych
przedsięwzięć byłej uczelni (Politechniki Poznańskiej) ze strony alum-
ni stało się moralnym zobowiązaniem dla wszystkich byłych absol-
wentów. W końcu profitujemy podwójnie z faktu, że byliśmy studen-
tami, a teraz jesteśmy absolwentami. Otrzymaliśmy od uczelni wy-
kształcenie i możliwość wyprofilowania własnej osobowości oraz
możliwość kontynuacji kontaktów i stworzenia sieci potencjalnych
partnerów w różnorodnych krokach kariery po uczelnianej. Oddając
to uczelni naszą inwencją w jej projekty, stwarzamy podstawę
do umacniania naszej własnej sytuacji, nie mówią już o tym, że da-
jemy dobry przykład przyszłym pokoleniom alumni.

Barbara Paczyńska-Lahme
Osterode/Harz (Niemcy)

Panta rei. Upłynęło 90 lat od historycznego dnia, gdy 10 paź-
dziernika 1924 r. grono absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły
Budowy Maszyn podjęło działania w celu powołania Stowarzysze-
nia Absolwentów, jako organizacji społecznej – koleżeńskiej, która
w owym czasie stawiała sobie za zadanie dwa cele podstawowe: pra-
wo do społecznego reprezentowania i wyrażania woli absolwentów

do uzyskiwania po ukończeniu studiów tytułu
inżyniera oraz pogłębiania więzi koleżeńskiej
i utrzymywania łączności ze swoją Uczelnią.

Mimo burzliwych okresów i przerw w dzia-
łalności Stowarzyszenia, to dzięki zachowaniu
tradycji i społecznego zaangażowanych wielu
Kolegów, Stowarzyszenie trwa i z powodze-
niem realizuje swoje działania statutowe.

W tym chaosie myśli i niechęci – które sta-
ły się symbolem współczesności – do działań
społecznych we wszelkich organizacjach, dzia-

łalność Stowarzyszenia Absolwentów PP stanowi pewien ewenement.
Wydaje się jednak, że wzrostowi członkowstwa Zarząd poświęca zbyt
mało zainteresowania. W Stowarzyszeniu jest zbyt mało młodych ab-
solwentów PP. Jedni zapewne są „anty” z powodu niemiłych wspo-
mnień z okresu studiów, natomiast u wielu sentyment do swojej Al-
ma Mater zrodzi się zapewne dopiero w wieku bardziej dojrzałym.
Ale prawdziwym dobrem są koleżeńskie spotkania po wielu latach,
gdy spoglądamy wstecz.

Wydawany kwartalnik „Absolwent” (ostatni Nr 75) jest wspania-
łym sposobem symbolicznego komunikowania się z absolwentami,
aczkolwiek dociera on – co jest zasadne – tylko do członków utożsa-
mianych się ze Stowarzyszeniem.

Natomiast działalność stypendialna wspierająca pewnych studen-
tów, posiada niestety ograniczone możliwości, które można by było
zwiększyć, gdyby większość członków naszego Stowarzyszenia prze-
kazywała 1% podatku na ten cel.

Wieloletnia wielowątkowa aktywność Stowarzyszenia i jego idee,
realizowane są przede wszystkim poprzez działania ludzi, którzy two-
rzą od wielu lat jego sukcesy, a także przez tych, którzy utożsamiają
się z naszym Stowarzyszeniem.

Z okazji znamienitego Jubileuszu należą się członkom Zarządu, a szcze-
gólnie wieloletniemu Przewodniczącemu prof. Z. Steinowi i wszystkim
aktywnym jego współpracownikom słowa summa cum laude.

Mieczysław A. Woźniak
Poznań



Tak jak Politechnika Poznańska kontynu-
uje tradycje działających przed nią w Pozna-
niu wyższych szkół technicznych, tak i Sto-
warzyszenie, działające obecnie pod nazwą
„Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki
Poznańskiej”, skupia absolwentów szkół, któ-

re istniały bądź istnieją w Poznaniu, począw-
szy od 1919 roku, to jest Państwowej Wyż-
szej Szkoły Budowy Maszyn, Państwowej
Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektro-
techniki, Szkoły Inżynierskiej, Wieczorowej
Szkoły Inżynierskiej oraz Politechniki Po-
znańskiej.

10 października 1924 roku, odbyło się
pierwsze zebranie inaugurujące prace orga-
nizacyjne związane z powołaniem stowarzy-
szenia. Trzy miesiące później, 11 stycz-
nia 1925 roku, odbyło się walne zebranie or-
ganizacyjne absolwentów Szkoły, na którym
formalnie utworzono Stowarzyszenie i przy-
jęto statut. 3 maja 1925 roku odbył się w Po-
znaniu Ogólnopolski Zjazd Wychowanków
PWSBM. Przyjęto wtedy nowy statut Stowa-
rzyszenia, uzgodniono kierunki działania oraz
postanowiono, że corocznie w dniu 3 maja
będą się odbywały zjazdy Stowarzyszenia.
Tę tradycję kontynuowano aż do 1939 roku.

W 1935 roku Stowarzyszenie obchodzi-
ło swoje 10-lecie. Należało wtedy do nie-
go 80% absolwentów Szkoły.

W latach 1931-1933 ukazywał się biule-
tyn o nazwie „Wiadomości”. Był on dwumie-
sięcznikiem o charakterze techniczno – spo-
łecznym. W 1934 roku tytuł biuletynu zmie-
niono na „Technolog” i zaczęto go wydawać
jako miesięcznik. Był on oficjalnym organem
Stowarzyszenia. Ostatni numer ukazał się
w lipcu 1939 roku. W „Technologu” zamiesz-
czano informacje o działalności Stowarzy-
szenia i Szkoły, artykuły naukowe i popular-
nonaukowe oraz reklamy przedsiębiorstw
z całego kraju.

Stowarzyszenie podejmowało działania,
mające na celu uzyskanie zgody najwyższych
władz państwowych na utworzenie w Pozna-
niu politechniki. Na początku 1939 roku Mi-
nisterstwo WRiOP, sprawujące nadzór
nad Szkołą, przyrzekło przekształcić ją w po-
litechnikę na przełomie lat 1940/1941. Wy-
buch wojny 1 września 1939 roku uniemoż-
liwił spełnienie przyrzeczenia Ministerstwa.

W 1945 roku, krótko po zakończeniu walk
o Poznań, reaktywowano działalność Stowa-
rzyszenia Absolwentów. Stowarzyszenie

(przy Szkole Inżynierskiej) działało w dość
ograniczonym zakresie, do roku 1950. Decy-
zją władz administracyjnych miasta w ro-
ku 1949 Stowarzyszenie zostało postawione
w stan likwidacji.

Pierwszy rok akademicki na Politechnice
Poznańskiej zainaugurowano 1 wrze-
śnia 1955 r. ale na wznowienie działal-
ności Stowarzyszenia trzeba było cze-
kać aż trzydzieści pięć lat. W dniu 22
czerwca 1985 roku, ówczesny rektor
Politechniki Profesor Tadeusz Puchał-
ka na wniosek absolwentów przedwo-
jennej Szkoły postanowił reaktywować
działalność Stowarzyszenia.

W celu zorganizowania zjazdu za-
łożycielskiego Stowarzyszenia Absol-
wentów, Rektor Politechniki powołał
pięcioosobowy komitet założycielski

z ówczesnym docentem, (obecnie profesorem)
Janem Chajdą jako przewodniczącym. Komi-
tet opracował projekt statutu i zorganizował
zjazd założycielski. Odbył się on 14 grud-
nia 1985 roku z udziałem ponad 50 członków
założycieli. Pierwszym przewodniczącym
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki
Poznańskiej został Profesor Zbigniew Ste-
in. 13 grudnia 1986 roku odbyło się pierwsze
zebranie Zarządu Stowarzyszenia. Od tej po-
ry jego posiedzenia odbywają się cztery razy
w roku. W okresie pierwszej kadencji Zarząd
powołał 18 kół, opublikował statut, przygo-
tował i wydrukował legitymacje członkow-
skie, zaprojektował i doprowadził do wyko-
nania odznaki Stowarzyszenia, opracował
projekty regulaminów pracy Zarządu, Komi-
sji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Kolejne sprawozdawczo – wyborcze zjaz-
dy Stowarzyszenia odbyły się w grudniu
w latach 1990, 1995, 2000, 2005 i 2010.
W zjazdach uczestniczyli delegaci poszcze-
gólnych Kół wybrani zgodnie z zasadami

określonymi w statucie. Uczestnicy zjazdów
wybierali na nowe kadencje władze statuto-
we Stowarzyszenia. Profesor Zbigniew Ste-
in b. wieloletni Dziekan Wydziału Elektrycz-

nego, b. Prorektor na wszystkich zjazdach
wybierany był Przewodniczącym Stowarzy-
szenia Absolwentów Politechniki Poznańskiej
i pełni tą zaszczytną funkcję aktualnie.

Celem działania Stowarzyszenia określo-
nym w statucie jest między innymi:

– skupienie absolwentów w celu utrzyma-
nia i stałego pogłębiania więzi koleżeń-
skiej, pielęgnowania tradycji i zasad ety-
ki zawodowej,

– utrzymanie łączności absolwentów z Po-
litechniką Poznańską i działalność
na rzecz jej dalszego rozwoju.

Wzorując się na wydawanym w latach
trzydziestych XX wieku miesięczniku Sto-
warzyszenia „Technolog” w maju 1993 roku
wydawano staraniem prof. Jana Chajdy biu-
letyn „Absolwent”. Kolejny, drugi numer
ukazał się staraniem Bogdana Zastawnego
w grudniu 1995 roku z okazji zjazdu Stowa-
rzyszenia. Po tym zjeździe, jako owoc dys-
kusji, postanowiono zachować nazwę „Ab-
solwent” i wydawać kolejne numery syste-
matycznie co kwartał. W kwartalniku infor-
mujemy członków o działalności Stowarzy-
szenia, o organizowanych zjazdach koleżeń-
skich, o ważnych wydarzeniach na uczelni,
o historii i dniu dzisiejszym wydziałów,
o wybitnych nauczycielach i wychowawcach,
o dokonaniach i sukcesach absolwentów.

Stowarzyszenie na miarę swoich możliwo-
ści wspiera studentów Politechniki Poznań-
skiej. Po uzyskaniu w roku 2007 statusu orga-
nizacji pożytku publicznego utworzono Fun-
dusz Stypendialny dla studentów będących
w trudnych warunkach materialnych i z do-
brymi wynikami w nauce. Stypendia te, każ-
dego roku otrzymują dwaj studenci kolejnych
wydziałów wybrani w porozumieniu z wła-
dzami Wydziału.

Czerwiec, jest co roku miesiącem absolu-
toriów w Politechnice Poznańskiej. Na tych

uroczystościach absol-
wenci słyszą skierowa-
ne do nich słowa star-
szego kolegi – koleżan-
ki ze Stowarzyszenia,
który przekazuje im
gratulacje, życzenia,
najnowszy numer
kwartalnika „Absol-
went”, informuje o hi-
storii i działalności Sto-
warzyszenia oraz za-
prasza do współpracy.

Stowarzyszenie Ab-
solwentów Politechni-
ki Poznańskiej skupia
ponad 400 członków
działających w 26 ko-
łach liczących od 5
do 52 członków. Wyra-
żamy przekonanie, że

coraz więcej absolwentów Politechniki Po-
znańskiej, po zapoznaniu się z historią i dzia-
łalnością Stowarzyszenia dołączy do grona je-
go członków.

HISTORIA STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW PP

Zarząd Stowarzyszenia z 1925 roku

Zarząd w 2014 roku. Od lewej: Bogdan Zastawny, Ireneusz Pinczak,
Hanna Leszczyńska, Zbigniew Stein (przewodniczący), Mirosława
Owsianowska-Olejniczak, Mirosław Nieborak, Zygmunt Kosmala,

Stanisław Olejniczak i Aleksander Zok.
Brak na zdjęciu Mariana Bienia i Jerzego Horowskiego.



Oficjalna inauguracja działalności Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn
(PWSBM) odbyła się w dniu 1 wrze-
śnia 1919 roku.

Lata 1919-1929 to trudny okres działal-
ności Państwowej Wyższej Szkoły Budowy
Maszyn (PWSBM) – z jednym Wydziałem
Mechanicznym oraz biblioteką – w la-
tach 1922-1929 działała pozbawiona w swej
nazwie wyższa.

W 1929 roku Szkoła ponownie uzyskała
status szkoły wyższej, po czym aż do 1939
roku funkcjonowała pod nazwą Państwowa
Wyższa Szkoła Budowy Maszyn i Elektro-
techniki (PWSBMiE) z dwoma wydziałami:
Mechanicznym i Elektrycznym.

Tym samym 2-wydziałowa Szkoła po-
znańska jako wyższa szkoła nieakademicka
zrównała się pod względem uprawnień i po-
ziomu kształcenia z podobną szkołą war-
szawską. Szkoła poznańska kładła szczegól-
ny nacisk na kształcenie umiejętności nie-
zbędnych w pracy w przemyśle, a warszaw-
ska (Wawelberga i Rotwanda) skupiała się
na zagadnieniach teoretycznych.

W marcu 1921 roku, poznańskie Stowa-
rzyszenie Inżynierów i Architektów wystąpi-
ło z inicjatywą utworzenia
w Poznaniu trzeciej w kraju
po Lwowie i Warszawie poli-
techniki z uprawnieniami aka-
demickimi. Jednak mimo usil-
nych starań środowiska tech-
nicznego, popartych strajkami
studentów, nie udało się wtedy
osiągnąć tego celu.

Od 10 września 1939 roku
do lutego 1945 roku – w okre-
sie okupacji – w obecnych bu-
dynkach Politechniki na Wil-
dzie działała niemiecka Pań-
stwowa Szkoła Inżynierska
(Staatliche Ingenieurschule Posen), dostęp-
na jedynie dla Niemców, których sprowadza-
no z całej III Rzeszy.

W lutym 1945 roku, bezpośrednio
po wyzwoleniu Poznania, zespół inżynierów
z inż. Lucjanem Ballenstedtem jako prze-
wodniczącym utworzył Komitet Organiza-
cyjny Politechniki Poznańskiej. Zakładano
przekształcenie istniejącej PWSBMiE w po-
litechnikę lub przeniesienie Politechniki
Warszawskiej ze zburzonej stolicy do Po-
znania; jednakże Ministerstwo Oświaty
w marcu 1945 roku uznało, że w Poznaniu
może powstać politechnika, ale jedynie
w czwartej kolejności (po Warszawie, Gdań-
sku i Wrocławiu),

Lata 1945-1955 to okres przekształcenia
przedwojennej PWSBMiE w Szkołę Inżynier-
ską z uprawnieniami szkoły wyższej oraz kon-
stytuowania się nowej uczelni, zmian nazw
wydziałów i działań organizacyjnych. Mini-
sterstwo Oświaty w lipca 1945 roku wyrazi-
ło zgodę na utworzenie w Poznaniu Szkoły
Inżynierskiej z 3 wydziałami: Mechanicznym,
Elektrycznm oraz nowym – Budownictwa z 2

oddziałami: Lądowo-Wodnym i Architektu-
ry. Wydziałami kierowali dziekani. W 1951
roku powołało do życia pierwsze katedry. Sie-
dzibą uczelni był gmach byłej PWSBMiE
przy pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5.

Od marca 1954 roku w Szkole Inżynier-
skiej prowadzono zajęcia na 5 wydziałach:
Budowy Maszyn, Elektrycznym, Budownic-
twa, Architektury (1950) i Mechanizacji Rol-
nictwa (1953); Wtedy powstawały zakłady,
jak również Studium Wojskowe (1949-1990),
Zakład Graficzny (1950-2001), Studium Wy-
chowania Fizycznego (1952, od 1974 roku
pn. Studium Wychowania Fizycznego i Spor-
tu), Studium Praktycznej Nauki Języków Ob-
cych (od 1953 roku, obecnie Studium Języ-
ków i Komunikacji), a także pierwsze Stu-
dium Zaoczne dla pracujących na Wydziale
Budowy Maszyn (1954); od 1952 roku po-
wstawały pierwsze biblioteki zakładowe. 3
września 1955 roku przemianowano Szkołę
Inżynierską w Poznaniu na Politechnikę Po-
znańską, do której włączono 3-wydziałową
Wieczorową Szkołę Inżynierską Naczelnej
Organizacji Technicznej, działającą w Pozna-
niu w latach 1950-1955. Uczelnia otrzymała
uprawnienia akademickiej uczelni technicz-

nej, tj. prawo nadawania dyplomów ukończe-
nia studiów II stopnia (ze stopniem nauko-
wym magistra inżyniera lub magistra) bądź
równorzędnych.

Pierwszy rok akademicki na Politechnice
Poznańskiej zainaugurowano 1 września 1955
roku. Istniały wówczas wydziały: Budowy
Maszyn, Elektryczny, Budownictwa (od 1956
roku Budownictwa Lądowego) i Mechaniza-
cji Rolnictwa (w 1957 roku połączony z Wy-
działem Mechanizacji Rolnictwa Politechni-
ki Wrocławskiej). Pierwszym rektorem PP był
Roman M. Kozak (1955-1962).

W latach 60. i 70. nastąpiły kolejne zmia-
ny organizacyjne na Uczelni. W 1968 roku,
kiedy rektorem był Prof. Zbigniew Jasicki
(1962-1969), powstał Wydział Technologii
Chemicznej.

W 1970 roku, od kadencji Rektora Wik-
tora Jankowskiego (1969-1972), zmieniono
strukturę uczelni z katedralnej na instytuto-
wą. Po tych zmianach struktura Politechniki
obejmowała 5 wydziałów, których nazwy do-
stosowano do zapotrzebowania gospodarki:
Budownictwa Lądowego, Chemiczny, Elek-

tryczny, Mechaniczno Technologiczny i Ma-
szyn Roboczych i Pojazdów.

Kolejny Rektor Bolesław Wojciechowicz
(1972-1981), rozpoczął kierowanie uczelnią
w Roku Nauki Polskiej z zamiarem przyspie-
szenia rozwoju Politechniki, co czynił z po-
wodzeniem do końca lat 70. Zmiany społecz-
no-polityczne w Polsce zapoczątkowane
na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, odczu-
walne także na uczelniach wyższych, wyra-
ziły się m.in. w pierwszej połowie lat 80 co-
rocznymi zmianami rektorów.

Na Politechnice Poznańskiej funkcję tę
pełnili kolejno Edmund Tuliszka (1981-
1982), Czesław Królikowski (1982-1983),
Wiktor Jankowski (1983-1984) i Tadeusz Pu-
chałka (1984-1985).

W latach 80. struktura organizacyjna w za-
sadzie nie uległa zmianie, chociaż od ro-
ku 1985, po objęciu funkcji Rektora przez An-
drzeja Ryżyńskiego (1985-1990), liczba insty-
tutów na wydziałach wzrosła do 16, a jedno-
stek międzywydziałowych ponownie było 7.

W latach 1990-1993 Rektorem Politech-
niki Poznańskiej był Jarosław Stefaniak.

Podczas dwóch kadencji Rektora Eugeniu-
sza Mitkowskiego (1993-1999) Politechnika

Poznańska została przyjęta
do zaszczytnego grona uczel-
ni autonomicznych (1996)
i wyróżniła się wprowadze-
niem przyjętego przez senat
zdecentralizowanego systemu
zarządzania i finansowania,
sprzyjającego racjonalnemu
zarządzaniu uczelnią.

W czasie kadencji Rekto-
ra Jerzego Dembczyńskiego
(1999-2005) powstał – z ra-
cji intensywnego rozwoju
nowoczesnych technologii
– Wydział Informatyki i Za-

rządzania (w 2001 roku), wzbogacono także
infrastrukturę o Centrum Wykładowo-Kon-
ferencyjne w kampusie Poligród nad Wartą
oraz o tzw. mały kampus, tj. obiekty dla Wy-
działu Fizyki Technicznej i Wydziału Archi-
tektury przy ul. Nieszawskiej w Poznaniu.

W latach 2005-2012 Rektorem uczelni był
Adam Hamrol. W tym okresie powstał Wy-
dział Elektroniki i Telekomunikacji (2006).
Uczelnia podjęła kilka inwestycji, które ma-
ją służyć studentom i naukowcom całej Wiel-
kopolski: II etap inwestycji – budowa biblio-
teki uczelnianej i rozbudowa centrum wykła-
dowego (2005-2010) oraz budowa Centrum
Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynie-
rii, które oddano do użytku w 2011 roku.
W kampusie Poligród kończy się budowa bu-
dynku dla Wydziału Technologii Chemicz-
nej, rozpoczęto budowę hali sportowej.

Od 2006 roku Politechnika Poznańska po-
siada 10 wydziałów, a w nich w 19 instytutów
i 12 katedr. Potencjał rozwojowy uczelni
wspomagają 4 jednostki międzywydziałowe.

Od roku 2012 trwa kadencja Rektora To-
masza Łodygowskiego.

DZIEJE POZNAŃSKIEJ UCZELNI POLITECHNICZNEJ

Nowy gmach Wychiału Technologii Chemicznej.
W październiku 2014 rozpoczną się tutaj zajęcia.



• Mateusz Garniewicz student Wydziału Elektrycznego reprezentował Polskę w nar-
ciarstwie alpejskim na tegorocznej Olimpiadzie w Soczi. W slalomie specjalnym za-
jął 53 miejsce. Na zdjęciu na poznańskim stoku „Malta” z młodym adeptem narciar-
stwa Szymonem Pernakiem.

• W kampusie Piotrowo rozpoczęła się budowa hali sportowej o wymiarach 55x37m.
W czasie zajęć dla studentów będzie można podzieli ją na trzy części. Trybuny po-
mieszczą 650 widzów, a na balkonie dodatkowo znajdzie się bieżnia o długo-
ści 55 m. Zakończenie budowy przez firmę Budimex planowane jest na czer-
wiec 2015 roku.

KRÓTKO Z PP

Podstawową zasadą, którą powinien kie-
rować się każdy inżynier wykonując swój
trudny i bardzo odpowiedzialny zawód,
oprócz sztuki jego rzetelnego wykonywa-
nia, jest niewątpliwie pielęgnowanie trady-
cji tego zawodu oraz przestrzeganie zasad
etyki zawodowej.

Skupienie absolwentów Politechniki Po-
znańskiej dla utrzymania i stałego pogłę-
biania zawodowej więzi koleżeńskiej w du-
żej mierze przyczynia się do praktycznej
realizacji powyższej zasady.

Istotnym wyrazem osobistego w tym udziału jest formalna przy-
należność do Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Poznań-
skiej, co zapewnia dodatkowo podtrzymywanie trwałej więzi absol-
wentów z macierzystą uczelnią. Jego członkowie tworząc wspólno-
tę swojej Alma Mater, zaangażowaną w różnych przedsiębiorstwach
państwowych i prywatnych zarówno w kraju, jak i za granicą, ma-
ją możliwość nie tylko wymiany doświadczeń zawodowych, ale
również pogłębiania i doskonalenia wiedzy inżynierskiej w duchu
koleżeńskiej współpracy, a nierzadko i przyjaźni, co umacnia ich
pozycję zawodową.

Nie mniej ważną motywacją przynależności do Stowarzyszenia jest
dla wielu absolwentów Politechniki Poznańskiej możliwość kontynu-
acji znajomości ze studiów, a dla tych z młodszych roczników, poszu-
kiwanie pomocy u swoich starszych koleżanek i kolegów w znajdo-
waniu zatrudnienia odpowiadającego zarówno nabytym umiejętno-
ściom, jak i kształtowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej.

Mirosław J. Herman
Gdańsk

ABSOLWENCI O STOWARZYSZENIU, UCZELNI I KWARTALNIKU
„Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów PP przychodzący

do mnie regularnie dzięki operatywności i życzliwości redakcji, skra-
ca doskonale dystans pomiędzy skandynawsko-szwedzką codzien-
nością i przeszło 40-letnią już historią (absolutorium 1972), tak waż-
nego w każdym indywidualnym życiorysie okresu. Przypomina aka-
demicki czas z jego wszystkimi wzlotami i czasem upadkami – te
ostatnie na szczęście zacierane są przez upływ czasu i może także
częściowo przez selektywną pamięć. Kwartalnik jest dla mnie źró-
dłem wiedzy o aktualnych i bardziej „nostalgicznych” wydarze-
niach naszej mojej Alma Mater.

Kontakt z tymi wydarzeniami wydaje mi się szczególnie waż-
ny w sytuacji „codziennego umocowania” w innej rzeczywistości.
W moim przypadku dzieli mnie od poznańskiej areny zdarzeń tyl-
ko Morze Bałtyckie, ale dla wielu kolegów łączy on odległe kon-
tynenty.

Do tego dochodzi satysfakcja związana z ciągłym rozwojem
naszej uczelni, konfrontowana z osobistymi „inspekcjami”
przy okazji kolejnych wizyt w Poznaniu, tak prywatnych jak rów-
nież służbowych. Te ostatnie tworzą okazje do spłaty swoistego
długu zaciągniętego w trakcie studiów na Politechnice Poznań-
skiej. Zdobyta w czasie studiów wiedza oraz zdobyte dzięki niej
doświadczenie zawodowe powracają dzięki temu do mego rodzin-
nego miasta. Czy można sobie wyobrazić lepsze zakończenie ka-
riery zawodowej?

Ale o szczegółach będziemy mogli porozmawiać na zbliżającym
się „milowymi krokami” spotkaniu absolwentów w którym mam
nadzieję uczestniczyć.

A więc do zobaczenia na majowym spotkaniu.
Janusz Smurawa

Solna (Szwecja)

warzyszenia Absolwentów w Politechnice Poznańskiej. Zespół
Inicjatywny (którego byłem członkiem), w 1985 roku przywrócił
do życia nasze Stowarzyszenie. Byliśmy już inni, realny socja-
lizm pozostawił w nas swe piętno. Jednak w wielu z nas żyła cią-
gle tęsknota do bycia razem, do działań natury społecznikowskiej.
Przeważała działalność w mniejszych grupach, w kołach danego
rocznika. Ze wzruszeniem wspominam spotkania organizowane
przez nieżyjących już Renatę i Wiesława Kaszubkiewiczów (kie-
rowników zespołu ŁANY przy UP w Poznaniu).

Przez około 10 lat pracowałem w redakcji kwartalnika Sto-
warzyszenia „Absolwent”. Był to dobry czas, pozostało po nim
wiele przyjaźni i sympatycznych, pomagających żyć relacji. Dzia-
łałem też intensywnie na niwie turystycznej. Styl działań, życia
w tym obszarze jest podobny do działań SAPP. Zawsze jest
wspierająca się grupa, zawsze są podobne cele, zawsze są po im-
prezowe spotkania, zawsze są więzi ludzi, którzy coś wspólnie
przeżyli.

Oby ten sposób życia, trwał. Oby nigdy nie uaktywnili się lu-
dzie, którzy chcieliby powtórzyć działania znane nam ze sporej
części naszego życia.

Zbigniew Tomaszewski
Poznań

W życiu Stowarzyszenia Absolwentów
Politechniki Poznańskiej spotykają się lu-
dzie o cechach szczególnych. Jedni mają
je już w sobie, inni nabywają je lub roz-
wijają. Te cechy wiążą się ze strukturą
społeczeństwa obywatelskiego, które naj-
dobitniej rozwinęło się w czasach II Rze-
czypospolitej.

W 1945 roku zacząłem naukę w szko-
le podstawowej, w małym miasteczku. Pa-
miętam życie ludzi tam mieszkających.

Była powojenna bieda, ale jak intensywnie kwitło społeczne ży-
cie. Przywróciły swą działalność rzemieślnicze stowarzyszenia,
klub piłkarski (którym kierował mój ojciec), organizacje kościel-
ne, harcerstwo. Nikt nie zmuszał do ich zakładania (reaktywowa-
nia). Tylko tęsknota ludzkich dusz napędzała ich tworzenie i dzia-
łalność. Potem przyszedł czas smutku. Władze stłumiły te ele-
mentarne dążenia ludzkie prowadzące do samorealizacji.

Później dowiedziałem się, że podobnie potoczył się los Sto-
warzyszenia Absolwentów Szkoły Inżynierskiej w 1950 roku.
W latach osiemdziesiątych XX wieku, po stanie wojennym, za-
czął się czas odwilży. Powstały warunki do reaktywowania Sto-
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Przychodzi taki czas w życiu studenta kie-
dy należy zastanowić się nad tym co było i co
przed nami. Wy jesteście właśnie w takim
momencie. Niebawem rozstaniecie się
z uczelnią i wkroczycie w dorosłość. Przez
pierwsze lata po obronie pracy dyplomowej
każdy z Was będzie szukał własnego pomy-
słu na życie, na które będzie składało się:
– praca, dom, rodzina.

Po kilku latach zaczynają powracać
wspomnienia z uczelni, – te dobre bo złe
zdążyły się zatrzeć. Być może wspólnie
z kilkoma przyjaciółmi spróbujecie zorga-
nizować spotkanie koleżanek i kolegów
z roku. Powrócą wspomnienia i odnowią się
zatarte kontakty.

Taka to jest historyczna ciągłość.
Jak powiedział prof. Tadeusz Kotarbiński

– PRZESZŁOŚĆ ZACHOWANA W PAMIĘ-
CI JEST CZĘŚCIĄ TREAŹNIEJSZOŚCI.

Aby kontynuować kontakt z Uczelnią,
także po skończeniu nauki, powstało Stowa-
rzyszenie Absolwentów Politechniki Poznań-
skiej. Początki tej organizacji sięgają 1924
roku. Uczelnia w tym czasie nosiła nazwę
Państwowa Szkoła Budowy Maszyn. Stowa-
rzyszenie musiało zawiesić swoją działalność
na okres drugiej wojny światowej i niestety
na lata 50, 60 i 70. Dopiero w 1985 roku ab-
solwenci reaktywowali Stowarzyszenie
w obecnym kształcie.

Działamy w przekonaniu, że Stowarzysze-
nie potrzebne jest i Absolwentowi i Uczelni.

ABSOLWENTOWI – bo podtrzymuje
więzy i wspomnienia z lat studiów, pozwa-

la wrócić do tych momentów kiedy kształ-
towała się jego osobowość, tożsamość
i światopogląd.

UCZELNI – bo siłą i chlubą Uczelni są jej
absolwenci, którzy nie są anonimowi – ale
ukierunkowani w swoim życiu zawodowym
i prywatnym na Uczelnię, która dała im wie-
dzę a niekiedy i wychowanie.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Ab-
solwentów PP składamy Wam serdeczne gra-

tulacje z okazji otrzymania absolutorium,
a jednocześnie zwraca się do Was z życze-
niem abyście nie zapomnieli o swojej Uczel-
ni – Politechnice Poznańskiej.

Zachęcamy Was do nawiązania w stosow-
nym dla Was czasie, kontaktu ze Stowarzy-
szeniem i włączenie się w jego działalność.
Życzymy Wam wszystkiego dobrego w ży-
ciu osobistym i pracy zawodowej na najbliż-
sze miesiące i lata.

DRODZY ABSOLWENCI ROKU 2014

• INVEST BANK S.A.
• ENERGETYKA POZNAŃSKA S.A.
• TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
• POZ-BULDING HOLDING
• WYTWÓRNIA SPRZĘTU MECHANICZNEGO

KROTOSZYN S.A.
• JEDYNKA POZNAŃ S.A.
• AMICA WRONKI S.A.
• INSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ POZNAŃ

• H. CEGIELSKI – POZNAŃ S.A.
• ODLEWNIA ŻELIWA „ŚREM” S.A.
• ERA GSM
• ORBIS HOTEL POLONEZ
• ZAKŁAD SPRZĘTU MOTORYZACYJNEGO

POLMO KALISZ sp. z o.o.
• Grupa Energetyczna ENEA S.A.
• GAZ-SYSTEM sp. z o.o.
• PBG S.A.

W LATACH 1997-2012 NASZ KWARTALNIK WSPIERALI

AKTUALNIE WSPIERAJĄ STOWARZYSZENIE

Z HISTORII NASZEJ UCZELNI

Wykładowcy PWSBMiE w rok 1934. Siedzą: drugi od lewej Stanisław Rejowicz,
Eugeniusz Jezierski, Bazyli Iwaniuk-Kowalczyk i Marian Jarkowski.


