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Tak się dzieje w życiu, że ci którzy chcą mieć wszystko, tracą wszystko
Kard. Stefan Wyszyński

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO
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Minął pięcioletni okres działania władz 
Stowarzyszenia Absolwentów Politech-
niki Poznańskiej i nadszedł czas 
podsumowania i wyboru władz na 
następna kadencje. W ostatnią so-
botę listopada 2015 roku do Cen-
trum Wykładowego Politechniki na 
Piotrowie przybyło 52 delegatów 
reprezentujących wszystkie Koła 
na VI Zjazd Sprawozdawczo-Wy-
borczy. 

Po otwarciu zjazdu przez prof. 
Zbigniewa Steina i wyborze prze-
wodniczącego obrad (Zygmunt Ko-
smala) oraz sekretarza (Mirosław 
Nieborak) z serdecznymi słowami 
do zebranych zwrócił się JM Rektor 
PP prof. dr hab. inż. Tomasz Łody-
gowski absolwent naszej uczelni 
i członek SAPP. Podkreślił wartość jaką dla 
uczelni stanowią absolwenci. Stwierdził, że 
zauważa się kryzys w podejściu młodych 
ludzi do nauki. Należałoby przekazywać 
pozytywną myśl o edukacji w Polsce. Mło-

kich absolutoriach, współudział w orga-
nizacji spotkań absolwentów, apelowanie 
o 1% podatku i fundowanie stypendiów, 
poszukiwanie członków wspierających 
oraz organizacja w 2014 roku obchodów 
90-lecia powołania Stowarzyszenia Ab-
solwentów w naszej uczelni. Systema-
tycznie zabiegaliśmy o nowych, z młod-
szego pokolenia członków.

Na zakończenie swego wystąpienia 
prof. Zbigniew Stein podziękował JM 
Rektorowi za pomoc i wsparcie udzielane 
przez Uczelnie Stowarzyszeniu i poinfor-
mował, że nie będzie już kandydował na 
stanowisk przewodniczącego

Minutą ciszy uczczono zmarłych w tej 
kadencji członków, którzy przez wiele lat 
swą aktywnością i pracą we władzach na 
trwałe zapisali się w historii Stowarzysze-
nia. Są to: Leszek Frąckowiak – członek 
Zarządu w latach 1990 -2000, Aleksander 
Gorzaniak – Członek Honorowy i sekre-
tarz Komisji Rewizyjnej przez 4 kadencje, 

Inauguracja roku akademickiego 
2015/2016 w Politechnice Poznańskiej jak 
co roku odbyła się z udziałem wielu go-
ści reprezentujących świat nauki, polityki 
i gospodarki. Obecni byli przedstawicie-
le władz państwowych, samorządowych 
kościelnych i korpusu dyplomatycznego 
oraz rektorzy państwowych szkół wyż-
szych wielkopolski. Na inauguracji byli 
zaproszeni Rektorzy Politechnik z Kato-
wic, Kielc, Łodzi i Rzeszowa oraz preze-
si i dyrektorzy przedsiębiorstw z którymi 
Politechnika współpracuje, przedstawiciele 
towarzystw, organizacji i związków. Aulę 
Magna w Centrum Wykładowym PP do 
ostatniego miejsca wypełnili nauczyciele 
akademiccy, pracownicy i studenci. Prawie 
wszystkich gości z imienia i nazwiska witał 
JM Rektor prof. Tomasz Łodygowski.

Główną częścią inauguracji jest im-
matrykulacja studentów reprezentujących 
wszystkie 10 wydziałów. Po przemówie-

niu Prorektora 
prof. Jacka Goca 
i złożeniu ślubo-
wania JM Rektor 
dokonał imma-
trykulacji i wrę-
czył indeksy

Tradycją in-
auguracji jest 
reimmatrykula-
cja absolwentów, 
którzy rozpoczy-
nali studia przed 50 laty. Zaszczytu udzia-
łu w tej ceremonii dostąpili rozpoczyna-
jący studia w 1965 absolwenci Wydziału 
Budowy Maszyn: Tomasz Czajkowski, 
Ryszard Grycza, Jacek Jackowski, An-
drzej Literacki, Bolesław Łuniewicz, 
Krzysztof Magnucki, Marian Ostwald, 
Edward Pająk, Władysław Polcyn 
i Zygmunt Sekulski W złożonym ślubo-
waniu zobowiązali się do „dbania swoim 

postępowaniem o godność absolwenta 
Politechniki Poznańskiej i należny naszej 
Uczelni autorytet w kraju i zagranicą”.

Na inauguracji JM Rektor wręczył 
nauczycielom akademickim przyznane 
w dwóch kategoriach nagrody: za wybitne 
osiągnięcia dydaktyczne oraz za wybitne 
osiągnięcia naukowe.

Inaugurację zakończył bardzo ciekawy 

de pokolenie nie angażuje się w życie pań-
stwa i inicjatywy społeczne. Wg rankingów 

najlepsze uczelnie są poza Polską 
i w nich widać najlepiej łączność, 
wsparcie i budowę prestiżu przez 
absolwentów dla własnej uczelni. 
Stowarzyszenie powinno objąć swą 
działalnością większą liczbę absol-
wentów. JM Rektor zadeklarował 
wsparcie dla Stowarzyszenia i ży-
czył nowo wybranemu zarządowi 
pomyślności w działaniach na rzecz 
absolwentów naszej uczelni.

Po wyborze komisji mandato-
wo – skrutacyjnej oraz wniosków 
i uchwał Przewodniczący prof. 
Zbigniew Stein przedstawił spra-
wozdanie z działalności Stowarzy-
szenia w mijającym pięcioleciu. 

Wśród najważniejszych spraw którymi 
zajmował się zarząd wymienił: wydawa-
nie kwartalnika „Absolwent” będącego 
niejako na bieżąco pisaną kroniką Stowa-
rzyszenia, udział i wystąpienia na wszyst-



Politechnika Poznańska należy do najchętniej
wybieranych uczelni w Polsce. Pierwsza piątka
najbardziej obleganych uczelni w kraju to uczel-
nie techniczne: politechnika warszawska, gdań-
ska poznańska, łódzka i Akademia Górniczo-Hut-
nicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. W Po-
litechnice Warszawskiej na jedno miejsce w roku
akademickim 2013/2014 przypadało 7,3 kandy-
data. Rośnie popularność kierunków ścisłych
i technicznych.
Nasza uczelnia, Politechnika Poznańska nie-

wiele odbiega od najlepszych. Zgłosiło się ogó-
łem 26 709 kandydatów chcących studiować na 24
kierunkach. Przyjęto na I rok studiów 3 860 osób
co stanowi 6,9 kandydata na 1 miejsce. Z kierun-
ków na które przyjęto co najmniej 100 osób naj-
większą popularnością cieszyła się logistyka (14,3
kandydata na jedno miejsce), następnie energety-
ka (12,6) i mechatronika.(8,6). Z kierunków nauk
ścisłych na które przyjęto po około 60 osób bar-

dzo dużym powodzeniem cieszyła się inżynieria
materiałowa (14 kandydatów na jedno miejsce)
oraz inżynieria chemiczna i procesowa (10,2).
W stosunku do lat ubiegłych mniej chętnych by-
ło do studiowania na kierunkach architektura, bu-
downictwo i informatyka – około 6 kandydatów
na jedno miejsce.
Uczelnie techniczne w Polsce należą do naj-

bardziej popularnych typów uczelni. Na jedno
miejsce średnio przypada w nich 4,1 kandydata.
Drugą pozycje zajmują uczelnie rolnicze (3,5 kan-
dydata). Dopiero na trzecim miejscu są uniwersy-
tety (3 kandydatów).
W sumie wg Ministerstwa Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego w roku akademickim 2013/2014
na studia przyjęto 476 809 osób, w tym 366 449
na uczelnie publiczne i 110 360 na uczelnie nie-
publiczne. Najwięcej chciało studiować na kie-
runku informatyka.

S. O.

REKRUTACJANAROKAKADEMICKI 2013/2014
W POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

a Uniwersytet Warszawski największy, to
ten poznański może być najmądrzejszy.
Do tej idei przekonywał również rektor
UAM prof. Bronisław Marciniak mówiąc, że
rozproszone uniwersytety nie będą nigdy
konkurencją dla wielkich skonsolidowanych
uczelni działających na Zachodzie. W tym sa-
mym duchu wypowiadała się minister Bar-
bara Kudrycka mówiąc, że trzeba pozbyć się
partykularnych ambicji na rzecz kwestii waż-
niejszych.
W kuluarach można było później usłyszeć

jednak głosy sceptyczne do idei łączenia. Pod-
noszono argument, że UAM jako największy,
zarządzając po połączeniu uczelni wielkim
tworem ograniczyłby autonomię mniejszych
uczelni. Należy mieć nadzieję, że Politechni-
ka Poznańska druga pod względem ilości stu-
dentów i z odmiennym profilem kształcenia
nie zmieściłaby się w tym tworze.
Jak na każdej inauguracji 16 studentów

pierwszego roku, po dwóch z każdej z uczel-
ni zostało immatrykulowanych i otrzymało
indeksy w wersji elektronicznej.
Uroczystość zakończył wykład inaugura-

cyjny. Wygłosił go prof. Andrzej Legocki,
biochemik i miłośnik sztuki, były prezes PAN,
człowiek renesansu – jak przedstawił go rek-
tor UAM.Wykład z uwagi na tematykę, któ-
ra ostatnio nader często dzieli rodaków przy-
taczamy w całości (w dwóch częściach).
Następnego dnia 2 października inaugu-

racja roku akademickiego odbyła się w na-
szej uczelni. Jak każdego roku oprócz spo-
łeczności akademickiej na uroczystość przy-
było bardzo dużo gości. Byli przedstawicie-
le władz państwowych, samorządowych i ko-
ścielnych oraz korpusu dyplomatycznego.
Przybyli parlamentarzyści, przedstawiciele
środowiska akademickiego naukowego

i służb mundurowych oraz prezesi i dyrekto-
rzy przedsiębiorstw współpracujących z na-
szą uczelnią. Firmę Volkswagen Poznań,
z która Politechnika bardzo blisko współpra-
cuje i która rokrocznie jest fundatorem 10
stypendiów po 10 000 złotych reprezentowa-
ło 5 osobowe kierownictwo na czele z preze-
sem Wszystkich, każdego oddzielnie witał
Rektor prof. Tomasz Łodygowski. Szczegól-
nie gorąco witał studentów, a przede wszyst-
kim tych, którzy po raz pierwszy znaleźli się
w murach naszej uczelni.
Centralnym punktem inauguracji jest im-

matrykulacja przez JMRektora kilkunastu stu-
dentów reprezentujących 3860 osób z 10 wy-
działów przyjętych na I rok studiów stacjonar-
nych. Tradycją w Politechnice Poznańskiej jest
również ceremonia reimmatrykulacji – wręcza-
nie podczas inauguracji ro-
ku akademickiego symbo-
licznych indeksów absol-
wentom, którzy rozpoczy-
nali studia przed 50 laty.
Zaszczytu tego w bieżą-
cym roku dostąpili: Stani-
sław Bartczak (rozpoczy-
nający studia w roku 1963
naWydziale BudowyMa-
szyn),Włodzimierz Bie-
gański (1963-WBM), Ste-
fan Gładkowski (1963-
WE), Mieczysław Haj-
kowski (1963-WBM),
Andrzej Młynarczak
(1963-WBM), Bogdan
Waligórski (1963-WBM),
Jerzy Weyna (1962-
WBM) i StefanWłodarczyk (1963-WBM).
Nieodłączna częścią rozpoczęcia roku

akademickiego jest wykład inauguracyjny.
Wygłosiła go prof. Elżbieta Frąckowiak

z Instytutu Chemii i Elektrochemii Tech-
nicznej. Wykład „Zielone źródła energii”
przybliżył zebranym wykorzystanie energii
słońca i wiatru w dziedzinie elektroche-
micznych układów energii o wysokiej wy-
dajności.
JM Rektor Tomasz Łodygowski stwier-

dził: „Chlubą uczelni są wyróżniający się stu-
denci i absolwenci. To oni są naszymi najlep-
szymi ambasadorami” Najlepszym pięciu ab-
solwentom wręczono przyznane przez JMR
medale „Wyróżniającemu się Absolwentowi
PP”, oraz dodatkowo czterech absolwentów
otrzymało nagrody i listy gratulacyjne.
Osiągnięcia naukowe kadry dydaktycznej

Politechniki Poznańskiej doceniane są w kra-
ju i za granicą. Najlepsi w czasie inauguracji
odebrali nagrody specjalne Rektora.

Uroczystość inauguracyjną zakończyły
podziękowania i życzenia JMR oraz odśpie-
wanie „Gaudeamus igitur”.

Stanisław Olejniczak

cd ze str. 1
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Prorektor S. Trzcieliński wręcza indeks W. Biegańskiemu,
dalej S. Gładkowski, S. Włodarczyk, A. Młynarczak i J. Weyna

Fot. (2) W. Jasiecki

Immatrykulacja przez JM Rektora
Fot. W. Jasiecki

cd ze str. 1
Zbigniew Tomaszewski – członek Zarządu 
przez 4 kadencje, członek zespołu redakcyj-
nego kwartalnika „Absolwent”, Wojciech 
Weiss – Członek Honorowy, członek zarzą-
du w latach 1990-2005 oraz przewodniczą-
cy Sądu Koleżeńskiego przez 2 kadencje.

Bardzo szczegółowe sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej przedstawił jej prze-
wodniczący Bogdan Zastawny. Komisja 
nie miała zastrzeżeń do pracy Zarządu 
i wniosła o udzielenie Zarządowi absolu-
torium, które jednogłośnie poparli delegaci 

W dyskusji nad przedstawionymi spra-
wozdaniami głos zabierali: Henryk Czaje-
wicz, Joanna Deresiewicz, Edward Dresz-
czyk, Tadeusz Horoszkiewicz i Stanisław 
Olejniczak. Wypowiedzi dotyczyły integracji 

członków Stowarzyszenia przez zapraszanie 
na spotkania i okolicznościowe wykłady do 
Politechniki oraz organizacje innych spotkań. 
W wypowiedziach przewijały się również 
osobiste wspomnienia o swoich rocznikach 
i refleksje na te-
mat dzisiejszych 
studentów i naj-
młodszych absol-
wentów. 

Zjazd doko-
nał wyboru no-
wych władz na 
kadencję 2015 – 
2020. Przewod-
niczącym Stowa-
rzyszenia został 
profesor Leszek 
Pacholski b. wieloletni Dziekan Wydzia-
łu Informatyki i Zarządzania. Do Zarządu 
wybrani zostali: Chlebosław Adamczyk, 
Marian Bień, Joanna Deresiewicz, Agniesz-
ka Grzelczak, Jerzy Karłowski, Zygmunt 
Kosmala, Hanna Leszczyńska, Mirosław 
Nieborak, Stanisław Olejniczak, Mirosława 
Owsianowska-Olejniczak, Ireneusz Pinczak 
i Zbigniew Włodarczak. Wybrano również 
w 3 osobowym składzie Komisję Rewi-
zyjną: Leszek Kaczorowski, Kazimierz 
Kordylasiński, Bogdan Zastawny i Sąd Ko-

leżeński: Jerzy Horowski, Zbigniew Stein 
i Edward Szmaus. Na pierwszym zebraniu 
władz w styczniu 2016 roku zgodnie ze 
statutem zarząd wybierze wiceprzewodni-
czącego, sekretarza i skarbnika, a komisja 

rewizyjna i sąd 
przewodniczące-
go i sekretarza.

G r a t u l a c j e 
i życzenia nowo 
wybranemu Prze-
wodniczącemu 
prof. Leszkowi 
P a c h o l s k i e m u 
złożył prof. Zbi-
gniew Stein. 
Delegaci podzię-
kowali i obdaro-

wali kwiatami prof. Zbigniewa Steina, który 
funkcję Przewodniczącego Stowarzyszenia 
pełnił nieprzerwanie przez 6 kadencji. Zjazd 
w uznaniu zasług w kierowaniu przez 30 lat 
Stowarzyszeniem nadał prof. Z. Steinowi 
godność Członka Honorowego.

Po zakończeniu zjazdu delegaci przy 
kawie, herbacie i słodyczach jeszcze dłu-
go rozmawiali o działalności Stowarzy-
szenia i czekających nowo wybrane wła-
dze wyzwaniach.

S.O.

PROFESOR LESZEK PACHOLSKI 
PRZEWODNICZĄCYM STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW PP
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wykład b. Prezesa PAN prof. Micha-
ła Kleibera (absolwenta Politechniki 
Warszawskiej), zatytułowany ”Jak 
stawić czoła nadchodzącym wyzwa-
niom czyli inżynier na wagę złota”, 
który powiedział m.in.: Świadomość 
znaczenia nauk inżynierskich i no-
woczesnej techniki dla rozwoju go-
spodarczego, nie jest niestety w Pol-
sce powszechna. Stan ten ma wiele 
źródeł, wśród których z pewnością 
kluczowym jest ciągle u nas niedo-
stateczne upowszechnienie wiedzy 
o czynnikach przesądzających o cywilizacyjnym postępie ludności. 
A przecież bazujące na osiągnięciach techniki metody diagnostyki 
medycznej, nowoczesne systemy transportowe i telekomunikacyjne, 
coraz doskonalsze technologie z zakresu energetyki, wszechobecne 
produkty przemysłu chemicznego czy elektroniki użytkowej, to przy-
kłady osiągnięć technicznych całkowicie odmieniające nasze życie. 
Bolesny jest, powszechny u nas, brak wiedzy na temat wielu dzieł 
polskich inżynierów i ich wkładu w rozwój światowej techniki.

Dobrą ilustracją tego smutnego faktu może być np. całkowity brak 
szeroko dostępnej informacji o dwu pierwszych inżynierach wybra-
nych do utworzonego przed paru laty Panteonu Polskich Wynalazców 
i Odkrywców. Byli nimi: do dzisiaj zupełnie u nas nieznany, pracujący 
w Stanach Zjednoczonych jeden z twórców Internetu Paweł Baran, czy 
przemilczany przez dekady i rozsławiony dopiero w ostatnich latach 
ojciec światowej elektroniki krzemowej Jan Czochrański.

Niezwykłe wymagania wobec współczesnej techniki idą 

w parze z wyzwania-
mi przed którymi stoi 
dzisiaj świat. Nie jest 
bowiem przypadkiem, 
że większość z kluczo-
wych problemów, któ-
rych rozwiązanie za-
decyduje o przyszłości 
naszej cywilizacji, 
leży w rękach przed-
stawicieli szeroko ro-
zumianej inżynierii.

Promocja osią-
gnięć polskich inżynie-

rów zasługuje na powszechne wsparcie, wiedza o ich twórczych 
możliwościach jest czynnikiem budowania w nas wiary we wspól-
ną pomyślną przyszłość. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że 
mamy w Polsce wielu wspaniałych inżynierów.

W dłuższej perspektywie nie ma dla nas żadnej innej alter-
natywy rozwojowej jak tylko postawienie na skuteczne wyko-
rzystywanie istniejącej i nowotworzonej wiedzy przez kreatyw-
nych obywateli i przedsiębiorcze firmy.

Inaugurację zakończyło uroczyste otwarcie nowo wybudowa-
nej hali sportowej. Piękny obiekt o powierzchni ponad 82.000 
m² z pełnym zapleczem i widownią na 650 miejsc służyć będzie 
studentom i sekcjom sportowym już w tym roku akademickim. 
W obiekcie tym swoje mecze rozgrywać będzie również w sezo-
nie 2015/16 pierwszoligowa drużyna koszykówki Biofarm Ba-
sket Poznań. 

S.O.

 Po zakończeniu obrad (od prawej) Ch. Adamczyk,  
prof. J. Kubik, prof. L. Pacholski, B. Zastawny i M. Nieborak

Podziękowanie i kwiaty dla prof. Zbigniewa Steina
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JM Rektor dokonuje reimmatrykulacji



Politechnika Poznańska należy do najchętniej
wybieranych uczelni w Polsce. Pierwsza piątka
najbardziej obleganych uczelni w kraju to uczel-
nie techniczne: politechnika warszawska, gdań-
ska poznańska, łódzka i Akademia Górniczo-Hut-
nicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. W Po-
litechnice Warszawskiej na jedno miejsce w roku
akademickim 2013/2014 przypadało 7,3 kandy-
data. Rośnie popularność kierunków ścisłych
i technicznych.
Nasza uczelnia, Politechnika Poznańska nie-

wiele odbiega od najlepszych. Zgłosiło się ogó-
łem 26 709 kandydatów chcących studiować na 24
kierunkach. Przyjęto na I rok studiów 3 860 osób
co stanowi 6,9 kandydata na 1 miejsce. Z kierun-
ków na które przyjęto co najmniej 100 osób naj-
większą popularnością cieszyła się logistyka (14,3
kandydata na jedno miejsce), następnie energety-
ka (12,6) i mechatronika.(8,6). Z kierunków nauk
ścisłych na które przyjęto po około 60 osób bar-

dzo dużym powodzeniem cieszyła się inżynieria
materiałowa (14 kandydatów na jedno miejsce)
oraz inżynieria chemiczna i procesowa (10,2).
W stosunku do lat ubiegłych mniej chętnych by-
ło do studiowania na kierunkach architektura, bu-
downictwo i informatyka – około 6 kandydatów
na jedno miejsce.
Uczelnie techniczne w Polsce należą do naj-

bardziej popularnych typów uczelni. Na jedno
miejsce średnio przypada w nich 4,1 kandydata.
Drugą pozycje zajmują uczelnie rolnicze (3,5 kan-
dydata). Dopiero na trzecim miejscu są uniwersy-
tety (3 kandydatów).
W sumie wg Ministerstwa Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego w roku akademickim 2013/2014
na studia przyjęto 476 809 osób, w tym 366 449
na uczelnie publiczne i 110 360 na uczelnie nie-
publiczne. Najwięcej chciało studiować na kie-
runku informatyka.

S. O.
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a Uniwersytet Warszawski największy, to
ten poznański może być najmądrzejszy.
Do tej idei przekonywał również rektor
UAM prof. Bronisław Marciniak mówiąc, że
rozproszone uniwersytety nie będą nigdy
konkurencją dla wielkich skonsolidowanych
uczelni działających na Zachodzie. W tym sa-
mym duchu wypowiadała się minister Bar-
bara Kudrycka mówiąc, że trzeba pozbyć się
partykularnych ambicji na rzecz kwestii waż-
niejszych.
W kuluarach można było później usłyszeć

jednak głosy sceptyczne do idei łączenia. Pod-
noszono argument, że UAM jako największy,
zarządzając po połączeniu uczelni wielkim
tworem ograniczyłby autonomię mniejszych
uczelni. Należy mieć nadzieję, że Politechni-
ka Poznańska druga pod względem ilości stu-
dentów i z odmiennym profilem kształcenia
nie zmieściłaby się w tym tworze.
Jak na każdej inauguracji 16 studentów

pierwszego roku, po dwóch z każdej z uczel-
ni zostało immatrykulowanych i otrzymało
indeksy w wersji elektronicznej.
Uroczystość zakończył wykład inaugura-

cyjny. Wygłosił go prof. Andrzej Legocki,
biochemik i miłośnik sztuki, były prezes PAN,
człowiek renesansu – jak przedstawił go rek-
tor UAM.Wykład z uwagi na tematykę, któ-
ra ostatnio nader często dzieli rodaków przy-
taczamy w całości (w dwóch częściach).
Następnego dnia 2 października inaugu-

racja roku akademickiego odbyła się w na-
szej uczelni. Jak każdego roku oprócz spo-
łeczności akademickiej na uroczystość przy-
było bardzo dużo gości. Byli przedstawicie-
le władz państwowych, samorządowych i ko-
ścielnych oraz korpusu dyplomatycznego.
Przybyli parlamentarzyści, przedstawiciele
środowiska akademickiego naukowego

i służb mundurowych oraz prezesi i dyrekto-
rzy przedsiębiorstw współpracujących z na-
szą uczelnią. Firmę Volkswagen Poznań,
z która Politechnika bardzo blisko współpra-
cuje i która rokrocznie jest fundatorem 10
stypendiów po 10 000 złotych reprezentowa-
ło 5 osobowe kierownictwo na czele z preze-
sem Wszystkich, każdego oddzielnie witał
Rektor prof. Tomasz Łodygowski. Szczegól-
nie gorąco witał studentów, a przede wszyst-
kim tych, którzy po raz pierwszy znaleźli się
w murach naszej uczelni.
Centralnym punktem inauguracji jest im-

matrykulacja przez JMRektora kilkunastu stu-
dentów reprezentujących 3860 osób z 10 wy-
działów przyjętych na I rok studiów stacjonar-
nych. Tradycją w Politechnice Poznańskiej jest
również ceremonia reimmatrykulacji – wręcza-
nie podczas inauguracji ro-
ku akademickiego symbo-
licznych indeksów absol-
wentom, którzy rozpoczy-
nali studia przed 50 laty.
Zaszczytu tego w bieżą-
cym roku dostąpili: Stani-
sław Bartczak (rozpoczy-
nający studia w roku 1963
naWydziale BudowyMa-
szyn),Włodzimierz Bie-
gański (1963-WBM), Ste-
fan Gładkowski (1963-
WE), Mieczysław Haj-
kowski (1963-WBM),
Andrzej Młynarczak
(1963-WBM), Bogdan
Waligórski (1963-WBM),
Jerzy Weyna (1962-
WBM) i StefanWłodarczyk (1963-WBM).
Nieodłączna częścią rozpoczęcia roku

akademickiego jest wykład inauguracyjny.
Wygłosiła go prof. Elżbieta Frąckowiak

z Instytutu Chemii i Elektrochemii Tech-
nicznej. Wykład „Zielone źródła energii”
przybliżył zebranym wykorzystanie energii
słońca i wiatru w dziedzinie elektroche-
micznych układów energii o wysokiej wy-
dajności.
JM Rektor Tomasz Łodygowski stwier-

dził: „Chlubą uczelni są wyróżniający się stu-
denci i absolwenci. To oni są naszymi najlep-
szymi ambasadorami” Najlepszym pięciu ab-
solwentom wręczono przyznane przez JMR
medale „Wyróżniającemu się Absolwentowi
PP”, oraz dodatkowo czterech absolwentów
otrzymało nagrody i listy gratulacyjne.
Osiągnięcia naukowe kadry dydaktycznej

Politechniki Poznańskiej doceniane są w kra-
ju i za granicą. Najlepsi w czasie inauguracji
odebrali nagrody specjalne Rektora.

Uroczystość inauguracyjną zakończyły
podziękowania i życzenia JMR oraz odśpie-
wanie „Gaudeamus igitur”.

Stanisław Olejniczak
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Prorektor S. Trzcieliński wręcza indeks W. Biegańskiemu,
dalej S. Gładkowski, S. Włodarczyk, A. Młynarczak i J. Weyna

Fot. (2) W. Jasiecki

Immatrykulacja przez JM Rektora
Fot. W. Jasiecki

ROCZNIK 1970 WMRiP W AKADEMII MORSKIEJ

PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA STOWARZYSZENIA

Nasz kolejny, już XX Zjazd odbył się 
w II połowie czerwca 2015 roku w Gdyni. 
Gościny użyczyła nam Akademia Morska, 
zamieszkaliśmy w Hotelu Marynarza „Dwa 
Żagle”, pięknie położonym przy plaży 
z widokiem na marinę, port wojenny, okręt 
– Muzeum Błyskawicę i w bezpośredniej 
bliskości Muzeum Marynarki Wojennej, 
Muzeum Miasta i Oceanarium. W tym 
czasie w Gdyni obchodzone było Święto 
Morza, z licznymi atrakcjami ( rejsy ża-
glowcem, koncerty, defilady) i prawdziwie 
czerwcową pogodą.

Od wielu lat spotykamy się w gronie oko-
ło 40 osób, do Gdyni zjechało nas 42 w tym 
Małgosia Lasko i Bożena Pytlik, które dziel-
nie dotrzymują nam kroku. W pierwszym 
dniu, po obiedzie Dziekan Wydziału Mecha-
nicznego Akademii Morskiej urządził nam 
pokaz wizualno – akustycznej pracy siłowni 
na statku, z demonstracją sterowania wszyst-

kim co jest potrzebne do życia „miasta” ja-
kim na pełnym morzu jest statek (energia, 
słodka woda, oczyszczalnia ścieków, kuch-
nia itd.,) W pomieszczeniu tym czuliśmy się 
jak na prawdziwym 
statku, obserwując 
na ekranach pracę 
silników, agregatów 
i wszystkich urzą-
dzeń. Nie opuszczając 
pomieszczenia ofi-
cer widzi jak pracują 
wszystkie urządzenia, 
dzięki którym statek 
może miesiącami nie 
zawijać do portów. 
Dla wszystkich, a na-
wet dla organizatora 
zjazdu – bosmana mgr 
inż. Kazimierza Kor-
dylasińskiego pokaz był bardzo interesujący.

Wieczorem na uroczystej kolacji w Klu-
bie Studentów AM „Bukszpryt, zaproszony 
„Wilk Morski” w mundurze oficera Marynarki 
Handlowej Zenon Nowicki, wiele lat pływa-
jący w roli odpowiedzialnego za prawidłową 
pracę maszynowni, opowiadał nam o swoich 
przygodach w służbie inżynierskiej na morzu 
i odpowiadał na liczne pytania „Wilków Lą-
dowych”. W Bukszprycie czuliśmy się lepiej 
niż w oficerskiej messie, a za sprawą rozwe-
selających trunków czuliśmy się jak na bardzo 
wzburzonym morzu. Wielu z nas na parkiecie 
pokazało, w jakiej jeszcze formie są, mimo 
„sztormu za burtą”. Okazuje się, że upływa-
jące lata, nie wpływają na kondycję naszych 
koleżanek i kolegów tak, jak wynikałoby to 
z numerów Pesel.

W trakcie kolacji Kazimierz Pondo wrę-
czył tym, którzy ukończyli 70-tkę specjalne 
adresy wspominając szczególne zdarzenia 
z ich życia akademickiego na wesoło, ze 
śpiewem i z toastami. Wracając do hotelu 

„zaliczaliśmy” różne okolicznościowe noc-
ne imprezy na plaży i nie tylko.

W drugim dniu - w sobotę zwiedzali-
śmy autokarem Trójmiasto. Zwiedziliśmy 

m.in. Starówkę, Długi Targ, Żuraw i Kate-
drę w Oliwie ze wspaniałym półgodzinnym 
koncertem organowym. Na Westerplatte 
popłynęliśmy Galeonem, z którego pokładu 
oglądaliśmy Gdańsk z obu stron Motławy. 
A wszystko w atmosferze muzyki morskiej 
(szanty), bowiem na pokładzie był dyżurny 
bard z gitarą. Śpiewaliśmy wszyscy razem 
z nim, a pozostali uczestnicy rejsu, oraz tu-
ryści na pobrzeżach nagradzali nas brawa-
mi. Po zwiedzaniu, obiadokolacji i krótkim 
odpoczynku niemalże do białego rana zali-
czaliśmy kolejne imprezy Święta Morza..

W ostatnim dniu po śniadaniu ustalili-
śmy miejsce kolejnego – już XXI Zjazdu. 
Na wniosek Wojtka Tadeuszaka w czerwcu 
2016 roku spotykamy się na ziemi wałbrzy-
skiej, w Sokołowsku w Gminie Mieroszów, 
w pensjonacie „Leśne Źródło”. 

Pożegnania trwały jak zwykle długo, ale 
rozstawaliśmy się z mocnym postanowie-
niem kontynuowania corocznych spotkań.

 Chlebosław Kazimierz Adamczyk

Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicz-
nego a środki otrzymane jako z 1% z podatku od dochodu od 
osób fizycznych oraz darowizn pozwalają nam pełniej realizować 
nasze cele statutowe, w szczególności wspomagać naszych młod-
szych kolegów – koleżanki studentów naszej uczelni.

W roku 2015 (rozliczenie za 2014 rok) otrzymaliśmy kwotę 
7514 zł. Nie wszyscy darczyńcy ujawnili w zeznaniach PIT swoje 
nazwiska. Urzędy Skarbowe wpłaty przekazywały nam pojedyn-
czo lub łącznie od kilku osób. Wiemy, że pochodzą one, od osób 
rozliczających się w urzędach skarbowych Poznania, oraz Białej 
Podlaskiej, Bydgoszczy, Czarnkowa, Działdowa, Gorzowa Wlkp., 
Jeleniej Góry, Kalisza, Konina, Kamienia Pomorskiego, Kętrzyna, 
Krakowa, Ostrowa Wlkp., Piły, Radomia Szamotuł, Śremu, Tych, 
Wałbrzycha Włocławka, Wrocławia, Zielonej Góry i Żagania.

Wszystkim składamy serdeczne podziękowanie.

Na rok akademicki 2015/2016 przyznaliśmy dwa stypendia 
po 4.000 zł (10x400) dla studentów Wydziału Maszyn Robo-
czych i Pojazdów, z rodzin o niskich dochodach, uzyskujących 
dobre wyniki w nauce.

Czterysta członków Stowarzyszenia i dziesiątki tysięcy ab-
solwentów Politechniki, to rzesza naszych potencjalnych dar-
czyńców. Staramy się do nich dotrzeć z naszą prośbą.

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

POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
KRS 0000024372

Wierzymy, że w roku 2016 przekonamy do siebie coraz więk-
szą rzeszę darczyńców. Wszystkim dziękujemy za wsparcie na-
szego Funduszu Stypendialnego.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów PP

JM Rektor Politechniki Poznańskiej 
prof. Tomasz Łodygowski spotkał się 
z prof. Leszkiem Pacholskim Przewod-
niczącym Stowarzyszenia Absolwentów 
PP i przekazał mu gratulacje z okazji 
wyboru na to stanowisko. JM Rektor 
liczy, że przez swą działalność Stowa-
rzyszenie przybliży absolwentów do 
Uczelni. Przewodniczący poinformował 
Rektora o najbliższych planach działal-
ności Stowarzyszenia. 



Politechnika Poznańska należy do najchętniej
wybieranych uczelni w Polsce. Pierwsza piątka
najbardziej obleganych uczelni w kraju to uczel-
nie techniczne: politechnika warszawska, gdań-
ska poznańska, łódzka i Akademia Górniczo-Hut-
nicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. W Po-
litechnice Warszawskiej na jedno miejsce w roku
akademickim 2013/2014 przypadało 7,3 kandy-
data. Rośnie popularność kierunków ścisłych
i technicznych.
Nasza uczelnia, Politechnika Poznańska nie-

wiele odbiega od najlepszych. Zgłosiło się ogó-
łem 26 709 kandydatów chcących studiować na 24
kierunkach. Przyjęto na I rok studiów 3 860 osób
co stanowi 6,9 kandydata na 1 miejsce. Z kierun-
ków na które przyjęto co najmniej 100 osób naj-
większą popularnością cieszyła się logistyka (14,3
kandydata na jedno miejsce), następnie energety-
ka (12,6) i mechatronika.(8,6). Z kierunków nauk
ścisłych na które przyjęto po około 60 osób bar-

dzo dużym powodzeniem cieszyła się inżynieria
materiałowa (14 kandydatów na jedno miejsce)
oraz inżynieria chemiczna i procesowa (10,2).
W stosunku do lat ubiegłych mniej chętnych by-
ło do studiowania na kierunkach architektura, bu-
downictwo i informatyka – około 6 kandydatów
na jedno miejsce.
Uczelnie techniczne w Polsce należą do naj-

bardziej popularnych typów uczelni. Na jedno
miejsce średnio przypada w nich 4,1 kandydata.
Drugą pozycje zajmują uczelnie rolnicze (3,5 kan-
dydata). Dopiero na trzecim miejscu są uniwersy-
tety (3 kandydatów).
W sumie wg Ministerstwa Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego w roku akademickim 2013/2014
na studia przyjęto 476 809 osób, w tym 366 449
na uczelnie publiczne i 110 360 na uczelnie nie-
publiczne. Najwięcej chciało studiować na kie-
runku informatyka.
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a Uniwersytet Warszawski największy, to
ten poznański może być najmądrzejszy.
Do tej idei przekonywał również rektor
UAM prof. Bronisław Marciniak mówiąc, że
rozproszone uniwersytety nie będą nigdy
konkurencją dla wielkich skonsolidowanych
uczelni działających na Zachodzie. W tym sa-
mym duchu wypowiadała się minister Bar-
bara Kudrycka mówiąc, że trzeba pozbyć się
partykularnych ambicji na rzecz kwestii waż-
niejszych.
W kuluarach można było później usłyszeć

jednak głosy sceptyczne do idei łączenia. Pod-
noszono argument, że UAM jako największy,
zarządzając po połączeniu uczelni wielkim
tworem ograniczyłby autonomię mniejszych
uczelni. Należy mieć nadzieję, że Politechni-
ka Poznańska druga pod względem ilości stu-
dentów i z odmiennym profilem kształcenia
nie zmieściłaby się w tym tworze.
Jak na każdej inauguracji 16 studentów

pierwszego roku, po dwóch z każdej z uczel-
ni zostało immatrykulowanych i otrzymało
indeksy w wersji elektronicznej.
Uroczystość zakończył wykład inaugura-

cyjny. Wygłosił go prof. Andrzej Legocki,
biochemik i miłośnik sztuki, były prezes PAN,
człowiek renesansu – jak przedstawił go rek-
tor UAM.Wykład z uwagi na tematykę, któ-
ra ostatnio nader często dzieli rodaków przy-
taczamy w całości (w dwóch częściach).
Następnego dnia 2 października inaugu-

racja roku akademickiego odbyła się w na-
szej uczelni. Jak każdego roku oprócz spo-
łeczności akademickiej na uroczystość przy-
było bardzo dużo gości. Byli przedstawicie-
le władz państwowych, samorządowych i ko-
ścielnych oraz korpusu dyplomatycznego.
Przybyli parlamentarzyści, przedstawiciele
środowiska akademickiego naukowego

i służb mundurowych oraz prezesi i dyrekto-
rzy przedsiębiorstw współpracujących z na-
szą uczelnią. Firmę Volkswagen Poznań,
z która Politechnika bardzo blisko współpra-
cuje i która rokrocznie jest fundatorem 10
stypendiów po 10 000 złotych reprezentowa-
ło 5 osobowe kierownictwo na czele z preze-
sem Wszystkich, każdego oddzielnie witał
Rektor prof. Tomasz Łodygowski. Szczegól-
nie gorąco witał studentów, a przede wszyst-
kim tych, którzy po raz pierwszy znaleźli się
w murach naszej uczelni.
Centralnym punktem inauguracji jest im-

matrykulacja przez JMRektora kilkunastu stu-
dentów reprezentujących 3860 osób z 10 wy-
działów przyjętych na I rok studiów stacjonar-
nych. Tradycją w Politechnice Poznańskiej jest
również ceremonia reimmatrykulacji – wręcza-
nie podczas inauguracji ro-
ku akademickiego symbo-
licznych indeksów absol-
wentom, którzy rozpoczy-
nali studia przed 50 laty.
Zaszczytu tego w bieżą-
cym roku dostąpili: Stani-
sław Bartczak (rozpoczy-
nający studia w roku 1963
naWydziale BudowyMa-
szyn),Włodzimierz Bie-
gański (1963-WBM), Ste-
fan Gładkowski (1963-
WE), Mieczysław Haj-
kowski (1963-WBM),
Andrzej Młynarczak
(1963-WBM), Bogdan
Waligórski (1963-WBM),
Jerzy Weyna (1962-
WBM) i StefanWłodarczyk (1963-WBM).
Nieodłączna częścią rozpoczęcia roku

akademickiego jest wykład inauguracyjny.
Wygłosiła go prof. Elżbieta Frąckowiak

z Instytutu Chemii i Elektrochemii Tech-
nicznej. Wykład „Zielone źródła energii”
przybliżył zebranym wykorzystanie energii
słońca i wiatru w dziedzinie elektroche-
micznych układów energii o wysokiej wy-
dajności.
JM Rektor Tomasz Łodygowski stwier-

dził: „Chlubą uczelni są wyróżniający się stu-
denci i absolwenci. To oni są naszymi najlep-
szymi ambasadorami” Najlepszym pięciu ab-
solwentom wręczono przyznane przez JMR
medale „Wyróżniającemu się Absolwentowi
PP”, oraz dodatkowo czterech absolwentów
otrzymało nagrody i listy gratulacyjne.
Osiągnięcia naukowe kadry dydaktycznej

Politechniki Poznańskiej doceniane są w kra-
ju i za granicą. Najlepsi w czasie inauguracji
odebrali nagrody specjalne Rektora.

Uroczystość inauguracyjną zakończyły
podziękowania i życzenia JMR oraz odśpie-
wanie „Gaudeamus igitur”.

Stanisław Olejniczak
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ABSOLWENTKA POLITECHNIKI POZNAńSKIEJ W USA

NIJHOF WASSINK jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Poznańskiej

Poznanianka Grażyna Słupianek wykształcenie techniczne 
uzyskała w uczelniach naszego miasta. Po maturze podjęła na-
ukę w Pomaturalnym Studium Technicznym przy Zespole Szkół 
Budowlanych Nr 1 w Poznaniu przy ul. Rybaki, po którego ukoń-
czeniu uzyskała tytuł technika budownictwa. Pierwszą pracę 
zawodową podjęła w 1993 roku w Pracowni Architektonicznej 
„ARCUS” w Poznaniu prowadzonej przez absolwentów naszej 
uczelni mgr inż. arch. Zygmunta Lutomskiego i mgr inż. Leszka 
Kaczorowskiego. W trakcie pracy zawodowej podjęła studia na 
Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej, któ-
rą z tytułem inżyniera budownictwa lądowego ukończyła w 2000 
roku. Sprawy rodzinne spowodowały, że nabytą w czasie studiów 
wiedzę nie spożytkowała dla firmy w której była zatrudniona. 

W 1998 r. mąż Grażyny, po obronie pracy doktorskiej na 
Akademii Medycznej w Poznaniu został skierowany na staż dok-
torancki do uczelni w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych. Po 
zakończeniu stażu podjął tam pracę naukowo – badawczą, którą 
w dalszym ciągu kontynuuje.

Po obronie pracy dyplomowej, Grażyna wraz z córką wyje-
chała do męża i w pod filadelfijskiej miejscowości mieszkają do 
dnia dzisiejszego. Początkowe lata pobytu poświęciła wychowy-
waniu córki, a właściwie córek, bo w roku 2002 urodziła drugą 
córkę. Zawsze jednak chciała, marzyła o podjęciu pracy zawo-
dowej.

Bezpośrednio po przyjeździe do Stanów podjęła intensyw-
ną naukę języka angielskiego, a także przysposobienia zawodo-
wego. Kończy kursy obsługi programów komputerowych m.in. 
CAD i REVIT, projektowania wnętrz itp. Po uzyskaniu Zielonej 
Karty w 2009 r. podjęła pierwszą pracę zawodową w biurze pro-
jektowym na stanowisku asystenta. 

Dokształcając się, kończąc kursy, zdecydowała się na zmianę 
specjalizacji z konstrukcji budowlanych na instalacje wentylacji 

i klimatyzacji. W 2011 roku zmienia pracodawcę. Zatrudniła się 
w firmie Kupper Engineering INC na stanowisku Senior Mecha-
nical Desinger. i kontynuując swą nową specjalizację projektuje 
instalacje dla wielu znanych na rynku amerykańskim inwesto-
rów. Aktualnie opracowuje projekty branżowe w szczególności 
dla obiektów użyteczności publicznej i dokształca się. Obecnie 
uczęszcza na kurs ASHRAE, który pozwoli jej pogłębić swą wie-

dzę w dziedzi-
nie mechaniki 
i wprowadzać 
najnowsze stan-
dardy do swych 
prac projekto-
wych.

Cieszy się 
uznaniem za 
posiadaną wie-
dzę techniczną, 
s z a c u n k i e m 
swoich praco-
dawców, jest 
lubiana przez 

współpracowników. Pracą i wiedzą wystawia jak najlepsze świa-
dectwo swojej uczelni. To zdobyte w Politechnice Poznańskiej 
wykształcenie zawodowe umożliwiły Grażynie Słupianek podję-
cie pracy w USA a potem zmianę specjalizacji zawodowej.

Weekendy, w których córki nie biorą udziału w zawodach 
sportowych oraz podczas urlopu z rodziną wypoczywa w licz-
nych pobliskich parkach, arboretach i na nie odległych plażach 
nad oceanem Atlantyckim oraz zwiedza ciekawe obiekty w tym 
dużym kraju rozciągającym się od oceanu do oceanu.

    Leszek Kaczorowski


