
Nr 85
WRZESIEŃ

2016 r.

IS
S

N
 1

73
1-

68
71

INŻYNIEROWIE Z POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

SPOTKALIŚMY SIĘ PO RAZ PIERWSZY W 1956 ROKU

Nie jest nieszczęściem, jeśli ludzie będą cię chwalić za twoje wyniki. 
Nieszczęście, jeśli będziesz spełniać uczynki poto, aby się chwalić

Lew Tołstoj

Dla studentów 
piątego roku koniec 
roku akademic-
kiego to najrado-
śniejszy ich dzień 
w całym pięcioleciu 
w murach uczelni. 
To spełnienie ma-
rzeń jakie rodziły 
się, gdy zdawali 
maturę, a również 
satysfakcja i duma 
dla rodziców i bli-
skich.

W pierwszych 
dniach lipca 2016 
roku przez trzy dni 
studenci żegnali 
się z Politechniką 
Poznańska. Ponad 
2 tysiące studentów 
z 10 wydziałów uroczyście odebrało z rąk Rektora i Dziekana karty 
absolutoryjne potwierdzające zaliczenie i zdanie wszystkich przed-
miotów przewidzianych w programie studiów.

Ostatnie słowa, podsumowania, rady na samodzielną drogę 
zawodowego życia i życzenia przekazali absolwentom Rektorzy 

i Dziekani. Infor-
macje o historii 
i działalności Sto-
warzyszenia Absol-
wentów przekazali 
absolwentom człon-
kowie władz: Prze-
wodniczący prof. 
Leszek Pacholski 
oraz Chlebosław 
Adamczyk, Marian 
Bień, Agnieszka 
Grzelczak, Leszek 
Kaczorowski, Zyg-
munt Kosmala, Sta-
nisław Olejniczak 
i Bogdan Zastawny. 
Wszystkim absol-
wentom wręczyli-
śmy ostatni numer 
kwartalnika „Ab-

solwent” z przesłaniem Przewodniczącego. Poinformowaliśmy, że 
każdy kto przekaże do Stowarzyszenia swój adres mailowy będzie 
otrzymywał bieżące numery naszego kwartalnika. Zachęcaliśmy 
do członkowstwa w Stowarzyszeniu Absolwentów, które podtrzy-

c.d. na str. 2

c.d. na str. 3

Na początku lipca 1956 roku przyjecha-
liśmy do Poznania na egzaminy wstępne by 
starać się o przyjęcie na Wydział Budowy 
Maszyn Politechniki Poznańskiej. Większość 
z nas zamieszkiwała w Poznaniu lub w nie-
odległych miejscowościach Wielkopolski. 
Mogliśmy z łatwością dojechać. Było jednak 
wielu, którzy mieszkali nawet za Wisłą, i oni 
zamieszkali na okres egzaminów w domu 
akademickim.

Tamte dni wspomina Kazik Balcerzak: 
Pamiętam lipiec 1956. Egzaminy wstępne 
były przesunięte o 2 tygodnie. Mieszkałem 
w akademiku na św. Marcinie 75 (d. Armii 
Czerwonej) w pokoju nr 6 m.in. z E. Brzęcz-
kiem, J. Bajerem, M. Dudą, J. Czarneckim, 
F. Chałupnikiem. Razem było nas 12 osób 
na piętrowych stalowych łóżkach. Okna po-
koju były od św. Marcina i wszystkie miały 
świeżo wymieniane szyby (po wypadkach 
czerwcowych). Po przespaniu kilku nocy za-
pach kitu prześladował mnie do końca wa-
kacji. Przed południem były egzaminy, a po 
południu biegaliśmy po mieście oglądając 
ślady czerwcowych wydarzeń. Na ulicach 
stały jeszcze spalone czołgi, a naprzeciwko 
naszego pokoju na ścianach budynków było 

wiele śladów po kulach.
Rok 1956 pozostaje w naszej pamięci 

również ze względu na wydarzenia politycz-
ne, które dane nam było przeżyć. Przyjecha-
liśmy zaledwie kilka dni po czerwcowych 
protestach robotników 
Cegielskiego, a potem roz-
poczęliśmy studia w czasie 
kolejnych ulicznych prote-
stów, zmian politycznych 
i powrót do władzy Włady-
sława Gomółki. Nie mogło 
to nie wpłynąć bez emocji 
na rozpoczęcie samodziel-
nego życia.

Spotkaliśmy się na 
dłużej 1 października 1956 
roku. Politechnika na I rok 
na Wydział Budowy Ma-
szyn przyjęła na podstawie 
egzaminów wstępnych 240 
osoby. Dodatkowo dopisa-
no jeszcze 12 osób i podzie-
leni alfabetycznie na 8 grup 
zaczęliśmy naszą edukację. Wydział mieścił 
się na ul. Strzeleckiej. Tu była większość 
wykładów, pozostałe na pl. M. Skłodowskiej-

Curie dokąd przemieszczaliśmy się tramwa-
jem jeżdżącym dzisiejszą ul Półwiejską. Raz 
w tygodniu jeździliśmy na Piotrowo do nowo 
wybudowanego budynku Wydziału Budow-
nictwa na wykłady z geometrii wykreślnej 

z (wówczas) doc. dr Wiktorem Jankowskim.
Pokusy życia studenckiego zaczęły da-

Przed zamkiem w Kórniku

Absolutorium na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania

http://absolwent.put.poznan.pl
facebook.com/absolwenci.politechniki.poznanskiej



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

INAUGURACJA ROKUAKADEMICKIEGO 2013/2014

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

muje bieżący kontakt z Uczelnią.
Prorektor prof. Jan Żurek do absolwentów Wydziału Budowy 

Maszyn i Zarządzania powiedział m.in.: Za Wami lata studiów, któ-
re z pewnością były latami trudu wyrzeczeń dla was i waszych naj-
bliższych. Myślę, a nawet jestem przekonany, że były to lata piękne 
i radosne, upływające w atmosferze nauki i przyjaźni, lata zdoby-
wania wiedzy umiejętności, lata młodzieńczego zapału, a także za-
wierania przyjaźni, często miłości.

Studia to okres ogromnego wysiłku. W wielkim stopniu to wy-

siłek waszych najbliższych, rodziców, wielu kochających was osób. 
To oni kilka lat temu uznali, że najlepszą inwestycją w przyszłość 
jest kształcenie. 

Oprócz uczestnictwa w wykładach, ćwiczeniach, seminariach 
zdawaliście bardzo wiele trudnych egzaminów i zaliczeń. Wielu 

z was poza nauką pracowało w samorządzie studenckim, kołach 
naukowych, zespołach artystycznych, a także klubach sportowych. 
Za to wam serdecznie dziękuję.

Za chwilę uzyskacie absolutorium, którego symbolem są karty 
absolutoryjne. A zatem FINIS CORONAT OPUS.

Pamiętajcie, że jesteście absolwentami Politechniki Poznań-
skiej, absolwentami Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, 
a w dalszym życiu czyńcie tak, aby wasza uczelnia, wasz wydział 
mogły być zawsze z was dumne.

Koniec jednego etapu jest początkiem drugiego. Dla niektó-
rych z was po dzisiejszym święcie rozpocznie się niełatwy okres za-
miany wiedzy w satysfakcjonującą pozycję zawodową i społeczną. 
Opuścicie mury uczelni. Jestem jednak przekonany, głęboko wie-
rzę, że zawsze będziecie pamiętali, że ukończyliście Politechnikę 
Poznańską, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania.

Swoje spojrzenie na okres studiów przedstawiali również 
przedstawiciele absolwentów. Wspominali swoje trudne i radosne 
chwile oraz nauczycieli akademickich, którymi zajęcia najbardziej 
zapisały się w ich pamięci.

Absolwenci, którzy ukończyli studia z najwyższa średnią ocen, 
wyróżniki się działalnością w kołach naukowych oraz uzyska-
li w klubie uczelnianym AZS-u liczące się w skali kraju wyniki 
otrzymali nagrody książkowe, dyplomy i upominki.

Najdłużej trwającą częścią absolutorium była ceremonia wrę-
czania kart absolutoryjnych, bo w każdej uroczystości uczestni-
czyło 130–150 absolwentów. Potem pozostały już tylko wspólne 
zdjęcia z władzami uczelni, podrzucanie biretów i przyjmowanie 
gratulacji i kwiatów od najbliższych.

Stanisław Olejniczak

Historia sześćdziesięciu dziewięciu absolwentów Wydziału 
Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej, rocznika 1964 zaczę-
ła się w maju 1964 roku.

Po odbyciu pięcioletnich studiów, ówczesny dziekan prof. 
Edmund Karaśkiewicz, pod sentencją „finis coronat opus“, wrę-
czył trzem koleżankom i sześćdziesięciu sześciu kolegom karty 
absolutoryjne. Trzeba powiedzieć piękne dokumenty, zaprojekto-
wane specjalnie dla naszego rocznika przez artystę grafika Józefa 
Skorackiego. „Nasze” logo na bazie herbu Stołecznego Miasta 
Poznania do dzisiaj zdobi dokumenty uczelni. Uroczystość od-
była się w ówczesnym kinie „Wilda“. To był czas kiedy Polibuda 
nie miała jeszcze własnej, odpowiedniej auli.

Potem, po obronach prac dyplomowych i uzyskaniu stopni 
magistra inżyniera rozlecieliśmy się na długie lata po świecie. 
Zajęci zakładaniem rodzin, każdy swoją drogą życiową, budo-
waniem własnej kariery, chyba nie bardzo tęskniliśmy za sobą, 
skoro trzeba było aż pół wieku, żeby spotkać się w Soplicowie na 
uroczystości odnowienia dyplomów.

To był znowu piękny czas. Mogliśmy się policzyć. Przyjecha-
ło nas czternaścioro z jedyną koleżanką Marią Talagą - Marleną. 
Niewielu. Spotkanie upłynęło na wspomnieniach, na opowie-
ściach o sukcesach i porażkach o budowaniu Polski w ciekawych 

czasach w jakich przyszło nam żyć i pracować. Jesteśmy już za-
bytkowymi absolwentami.

Wielką radość sprawiły nam władze Politechniki. Swoją 
obecnością zaszczycili nas Prorektor prof. Jan Żurek i Dziekan 

Wydziału Bu-
dowy Maszyn 
i Zarządzania 
prof. Olaf Ci-
szak, którzy 
wręczyli nam 
dokumenty od-
nowienia dy-
plomów ukoń-
czenia studiów 
z pięknym tek-
stem: „Powagą 
P o l i t e c h n i k i 
P o z n a ń s k i e j 
z wielkim uzna-

niem odnawiamy Szanownemu Panu Godność Magistra Inżynie-
ra Mechanika“.

Z uwagą wysłuchaliśmy informacji o dzisiejszej Polibudzie. 
Jesteśmy pod wrażeniem rozmachu inwestycyjnego, oraz cieka-
wych, ciągle rozszerzanych kierunkach kształcenia dostosowa-
nych do potrzeb gospodarki. Cieszą również osiągnięcia i sukce-
sy na arenie międzynarodowej naszych pracowników naukowych 
oraz studentów. Dla nas ważna jest świadomość, że jesteśmy jed-
nym z ogniw łańcucha sztafety pokoleń wychowanków Politech-
niki Poznańskiej, uczelni zasłużonej dla Ziemi Wielkopolskiej. 
Ta świadomość sprawia, że czujemy się wspólnotą, że mamy po-
trzebę spotykania się ze sobą w murach naszej Polibudy.

Upływający nieubłaganie czas sprawia że nas ubywa, przy-
pomina nam, że trzeba spotykać się częściej. Słuchając się czasu, 
postanowiliśmy się poprawić i nadrobić nasze lenistwo i opiesza-
łość. Będziemy, kto chętny i czujący się na siłach spotykać się co 
dwa lata. Do ostatniego.

Ciekawe kto zgasi światło? finis coronat opus
Leszek Grzelak

ZABYTKOWI ABSOLWENCI WYDZIAŁU BUDOWY MASZYN 1964

Uczestnicy zjazdu w skansenie filmowym Soplicowo

Absolwenci ze specjalizacji Odlewnictwo

c.d. ze str. 1

Do absolwentów przemawia Prorektor Prof. Jan Żurek
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ten poznański może być najmądrzejszy.
Do tej idei przekonywał również rektor
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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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Immatrykulacja przez JM Rektora
Fot. W. Jasiecki

wać odznaki już po pierwszym semestrze 
kiedy trzeba było uzyskać zaliczenia z wielu 
przedmiotów. Resztę dopełniły zaliczenia 
i egzaminy po II semestrze. Po pierwszym 
roku zostało nas już tylko 140-tu. W następ-
nych latach już w mniejszej ilości jednych 
żegnaliśmy a innych zaczynających wcze-
śniej studia witaliśmy po urlopach i powtór-
kach. Na trzecim roku dołączyła do nas gru-
pa z Politechniki Wrocławskiej.

Absolutorium absolwentów WBM PP 
kończących studia w 1961 roku odbyło się 
w miesiącu maju. Tamten czas na zjeździe 
w 1996 roku tak wspominał śp. Zbyszek To-
maszewski: Otrzymaliśmy dyplom absolu-
toryjny, tablo – także uśmiechy bliskich, ży-
czenia, kwiaty. Potem był bal absolutoryjny. 
A po nim, nasze ścieżki zaczęły się rozcho-
dzić. Każdy z nas myślał o swojej pracy dy-
plomowej, o jej obronie, o egzaminie dyplo-

mowym, o przyszłej pracy, o przyszłym życiu 
w innych warunkach, w nowym otoczeniu. 
We wrześniu rozpoczęły się nasze zmagania 
z komisjami egzaminów dyplomowych i były 
to nasze ostatnie wymiany spojrzeń, uśmie-
chów, rad, ostatnie wspólne radości, gratu-
lacje, uściski, poklepywania. 

Na karcie absolutoryjnej figurują nazwi-
ska 93 osób w tym 5 dziewczyn. W tej grupie 
było tylko 39 osób, które zaczynały studia 
w roku 1956.

Potem jako inżynierowie rozjechaliśmy 
się do pierwszej pracy. Prawie wszyscy mieli-
śmy stypendia fundowane przez różne firmy. 
Najwięcej zostało w Poznaniu i znalazło za-
trudnienie w HCP, Wiepofamie, dozorze tech-
nicznym i różnych biurach projektów. Każdy 
wybierał miejsce w pobliżu rodziny, lub tam 
gdzie była możliwość otrzymania mieszka-
nia. Trafiliśmy m.in. do Konina, Ostrowa 
Wlkp., Jarocina, Torunia, Gdańska, Wrocła-
wia, Warszawy, Szczecina, Zielonej Góry 
a nawet Krakowa, Bielska Białej i Olsztyna. 
Siedmiu kolegów pozostało w Politechnice 
wybierając pracę naukowo-dydaktyczną.

To właśnie tym kolegom z Politechniki 
Jasiowi Chajdzie i Zbyszkowi Tomaszew-
skiemu zawdzięczamy, ze po 20 latach w roku 
1981 mogliśmy się znów się spotkać. Na ten 
pierwszy zjazd do Błażejewka przyjechały 53 
osóby. Niekiedy musieliśmy pytać o nazwi-
sko i na nowo się poznawać. W okresie do 
następnego spotkania odnaleźliśmy adresy 
wszystkich absolwentów naszego rocznika. 
Na drugi zjazd do Mikorzyna k. Konina za-
prosił nas w 1987 roku Staszek Mądroszyk 
wówczas dyrektor FUGO Konin. Tu, na ten 
zjazd przyjechało 69 osób. Już nigdy nie spo-

tkaliśmy się w tak licznym gronie.
W tym roku – 2016 odbył się nasz 

XII zjazd. Ze względu na ilość uczestników 
powinniśmy powiedzieć, że było to spotkanie 
po 55 latach tych absolwentów, którzy chcą 
się zobaczyć i którym zdrowie i sprawy ro-
dzinne na to pozwalają.

Formę i program tegorocznego spotkania 
wybraliśmy tak, aby każdy mógł znaleźć czas 
na uczestnictwo. Spotkaliśmy się w piątek 3 
czerwca w Dworku Biesiadnym w Radzewi-
cach. Ten czas wybrany został przede wszyst-
kim dla tych, którzy przyjechali z daleka. 
Przyjechał M. Fus z Warszawy, K. Balcerzak 
z Sieradza i P. Dubowski z Nowej Soli. Do-
łączyli z Poznania Alicja Jaeger, I. Bochniak, 
R. Formalik, W. Grocholewski, T. Nawrot 
i M. i S. Olejniczakowie. Zaczęliśmy nasze 
spotkanie kolacją przy kacz-
ce, rybie i piwie w restauracji 
„Nadwarciańska” w Radzewi-
cach 

Następnego dnia po śniada-
niu pojechaliśmy do Kórnika. 
Dojechali: A. Błażejewski, M. 
Duda, A. Plewiński, I. Pinczak, 
B. Targoszyński i J. Stefaniak. 
Pewnie wszyscy tam kiedyś 
byli, ale warto było zobaczyć raz 
jeszcze zamek z prawie 600 let-
nią historią i jego zbiory biblio-
filskie i dzieł sztuki. Podziwialiśmy piękne 
wnętrza – ozdobne portale drewniane, sztu-
katerie i drewniane podłogi. Oglądaliśmy kil-
kusetletnie starodruki i portret Teofili z Dzia-
łyńskich Szołdrskiej – Potulickiej „Białej 
Damy”, która całe życie poświęciła sprawie 
rozwoju kulturalnego i gospodarczego Kór-
nika. Niektórzy koledzy spacerowali w pięk-

nym parku – arboretum kórnickim dzieląc się 
wspomnieniami lat studenckich.

Potem wyruszyliśmy do Rogalina. Za-
trzymaliśmy się na rynku przy Ratuszu 
w Bninie na pyszne desery lodowe. Bnin dziś 
jest częścią Kórnika choć przez ponad 300 lat 
do roku 1934 posiadał prawa miejskie. 

Aby zwiedzić całą rodową siedzibę 
Raczyńskich w Rogalinie, jeden z najwy-
bitniejszych przykładów architektury rezy-
dencjonalnej w Polsce trzeba by poświęcić 
cały dzień, a przecież my czekaliśmy już 
na najważniejszą część naszego spotkania 
wczesno wieczorny bankiet. Większość wy-
brała zwiedzanie wnętrza pałacu i galerii ob-
razów. Część, która miała dużo do wspomi-
nania poszła do ogrodu francuskiego i parku 
krajobrazowego ze skupiskiem starych dę-
bów. Dołączył do nas Tadek Murzyn.

Wnętrzom pałacu po kilkuletnim remon-
cie przywrócono historyczny wystrój z lat 
trzydziestych XX wieku. Z uwagą i zacie-
kawieniem wyposażeni w audio przewodni-
ki podziwialiśmy w pałacowych wnętrzach 
zabytkowe meble, obrazy, żyrandole, wyso-
kie piece z białych kafli oraz dębowe szafy 
w neorokokowej bibliotece dekorowane bo-
gatą snycerką.

Prawdziwą uczta było zwiedzenie Gale-
rii Obrazów najlepszego prywatnego zbio-
ru malarstwa współczesnego na ziemiach 
polskich przed 1939 rokiem. Utworzona 
została w 1910 roku w specjalnie dobudo-
wanym budynki przez Edwarda Aleksandra 
Raczyńskiego. Obecnie prezentowane jest 
w niej 250 dzieł najwybitniejszych polskich 
malarzy XIX i XX wieku. Są tu m.in. wspa-
niałe obrazy J. Malczewskiego, A. Gie-

rymskiego, W. Podkowińskiego, L. Wy-
czółkowskiego, O. Poznańskiej, a również 
pastele S. Wyspiańskiego i olbrzymi (973 
cm x 484 cm) obraz J. Matejki Joanna d’Arc 
(Dziewica Orleańska)

Po lekcji historii wróciliśmy do Dworku 
Biesiadnego, bo tu przygotowano dla nas ban-
kietowe przyjęcie. Dotarli do Radzewic ostatni 
uczestnicy: E. Brzęczek, W. Lutomski, A. Ra-
tajczak, K Rogalewski, M. Wawrzynkiewicz 
i A. Węcki. Jedząc podawane kolejno pyszne 
potrawy i sącząc czerwone wino wspominali-
śmy. Wspominaliśmy lata studiów – naszych 
profesorów, kłopoty z zaliczeniami i egzami-
nami, studium wojskowe i obozy w Żaganiu, 
przygody towarzyskie. Oglądaliśmy zdjęcia 
z poprzednich 11 zjazdów. Informowaliśmy 
się o kolegach, którzy powiadomili nas że 
nie mogą przyjechać, przypominaliśmy sobie 
tych, których nie spotykamy od wielu lat, oraz 
tych 33, których nie ma już wśród żywych. 
Dzieliliśmy się informacjami czym dzisiaj na 
emeryturze się zajmujemy, jakie pasje i obo-
wiązki wypełniają nam czas.

Po niedzielnym śniadaniu przyszedł czas 
na pożegnania i pytanie czy i z kim spotkamy 
się następnym razem.

Stanisław Olejniczak
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Kolacja w „Nadwarciańskiej”

Na rynku w Bninie

W pałacu w Rogalinie

Bankiet w Dworku Biesiadnym

SPOTKALIŚMY SIĘ PO RAZ PIERWSZY W 1956 ROKU



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”.
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BĘDZIEMY NA ABSOLUTORIACH KRÓTKO Z PP
• Na pierwszy rok studiów 

w roku akademickim 2016/17 
na 10 wydziałach przyjęto 
ogółem 4059 osób na studia 
stacjonarne i 1106 osób na stu-
dia niestacjonarne. Najwięcej 
studentów przyjęto na Wydział 
Elektryczny – 744 i Wydział 
Budowy Maszyn i Zarządzania 
– 627. Największym zaintere-
sowaniem cieszył się Wydział 
Inżynierii Zarządzania i Wy-
dział Informatyki na których 
na 1 miejsce kandydowało 8 
chętnych; 

• Po raz pierwszy w roku aka-
demickim 2016/2017 studenci 
będą się kształcić na kierunku 
lotnictwo i kosmonautyka - na 
studiach niestacjonarnych;

• Politechnika Poznańska za-
jęła w roku 2016 czwarte 
miejsce w Akademickich Mi-
strzostwach Polski w których 
prowadzona jest klasyfikacja 
w 40 dyscyplinach sportowych, 
a bierze w nich udział bierze 
ponad 200 uczelni w Polsce;

ZEBRANIA ZARZĄDU

W dniu 6 czerwca 2016 roku odbyło się kolejne zebranie Zarządu. Prowadził je Przewodni-
czący Stowarzyszenia Absolwentów PP prof. Leszek Pacholski. 
1. Zarząd przyjął protokół z zebrania w dniu 11 kwietnia 2016 r. Prof. Leszek Pacholski zapo-

znał zarząd z planem zebrania - sprawami, którymi będziemy się zajmować.
2. Zbigniew Włodarczak przedstawił propozycje unowocześnienia strony internetowej Sto-

warzyszenia oraz wyniki z kontroli wejść na naszą stronę. Poinformował, że utworzona 
została  strona Stowarzyszenia na facebooku.

3. Agnieszka Grzelczak poinformowała o planowanym dla członków Stowarzyszenia spotka-
niu integracyjnym, które ma się odbyć na początku października 

4. Ustalono szczegółowy harmonogram uczestnictwa członków zarządu w tegorocznych ab-
solutoriach w dniach 8 – 10 lipca. Udział w nich weźmie 8 osób.

5. Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Leszek Kaczo-
rowski odczytał i omówił 
protokół z rocznej kontro-
li gospodarki finansowej 
Stowarzyszenia. Protokół 
przyjęty został jednogłośnie 
przez zarząd.
6. Na podstawie złożonych 
deklaracji zarząd przyjął do 
Stowarzyszenia 5 członków. 
Cztery osoby to nauczyciele 
akademiccy z wydziału In-
żynierii Zarządzania.
7. Następne zebranie zapla-
nowano na 3 października 
2016 roku.

Z HISTORII NASZEJ UCZELNI
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