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INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Człowiek nie znosi u innych przede wszystkim wad własnych.

Henryk Sienkiewicz

Inauguracja roku aka-
demickiego jest dla każdej 
wyższej uczelni corocznym 
świętem gromadzącym całą 
społeczność akademic-
ką i wielu gości. W dniu 
6 października 2016 roku 
w wypełnionej auli Cen-
trum Wykładowego odbyła 
się inauguracja roku akade-
mickiego 2016/2017 w Po-
litechnice Poznańskiej.

Otwierając uroczystość 
JM Rektor prof. Tomasz Ło-
dygowski podkreślił, że przybyli na nią goście w sposób szcze-
gólny uświetniają inaugurację. Spośród 150 zaproszonych gości, 
JM Rektor z imienia i nazwiska przywitał 85-ciu. Byli wśród nich 
przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, kościelnych 
oraz korpusu dyplomatycznego, reprezentanci posłów na sejm RP, 
przedstawiciele środowiska akademickiego i naukowego, doktorzy 
honoris causa i byli rektorzy Politechniki Poznańskiej, przedsta-
wiciele służb mundurowych i Wojska Polskiego, przedstawiciele 
administracji państwowej i samorządowej, prezesi i dyrektorzy 
przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych, prezesi i przewodni-
czący towarzystw, organizacji i związków oraz dyrektorzy banków 
współpracujących z naszą Uczelnią, członków Senatu i Konwen-
tu i pracowników PP oraz przedstawicieli prasy, radia i telewizji. 
Szczególnie gorąco witał JM Rektor studentów, przede wszystkim 
tych, którzy po raz pierwszy znaleźli się w murach Politechniki. 
Przywitanie JM Rektor zakończył życzeniami oraz formułą Rok 
akademicki 2016/2017 uważam za otwarty - Quad Bonum Fe-
liks Faustum Fortunatum Que Sit.

Centralnym punktem uroczystości inaugurujących rok akade-
micki jest immatrykulacja studentów I roku. Dziesięć osób, po 1 
z każdego wydziału złożyło ślubowanie i otrzymało indeksy.

Wieloletnią tradycją Po-
litechniki Poznańskiej jest 
wręczanie podczas inaugu-
racji symbolicznych indek-
sów absolwentom, którzy 
rozpoczynali studia przed 
50-ciu laty. Zaszczytu udzia-
łu w tej ceremonii w tym 
roku dostąpili: Barbara Be-
gier (rozpoczynająca studia 
na WE w 1966 roku), Ewa 
Bogdańska (WBL-1966), 
Bogdan Bogdański (WBL-
1966), Andrzej Łagoda 

(WE-1966), Maria Prądzyńska-Maślaczyńska (WBL-1966), 
Jan Nowak (WBL-1966), Kazimierz Szulc (WE-1966), Hanna 
Jesionowska-Tulibacka (WBL-1966), Andrzej Urbaniak (WE-
966) i Barbara Wołyńska (WE-1966).

Wykład inauguracyjny zatytułowany Rozwój spalinowych 
układów napędowych w środkach transportu przeprowadził prof. 
Jerzy Merkisz Dyrektor Instytutu Silników Spalinowych i Trans-
portu na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu PP. W wy-
kładzie prof. J. Merkisz powiedział m.in.: Dynamiczny rozwój 
transportu w ostatnich dekadach jest ważnym czynnikiem rozwoju 
gospodarczego świata i jednocześnie znacznym źródłem uciążli-
wości. Niekorzystne skutki transportu odczuwa zarówno środowi-
sko przyrodnicze, jak i społeczeństwo. Rosnąca liczba pojazdów 
oraz zanieczyszczenie środowiska naturalnego powodują wzrost 
wymagań w zakresie zmniejszenia emisji szkodliwych składników 
spalin.

Transport w Unii Europejskiej jest źródłem niemal 54% cał-
kowitej emisji tlenków azotu, 45% tlenku węgla i 23% niemeta-
lowych lotnych związków organicznych. Wyznaczanie przez UE 
rygorystycznych celów w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku 

c.d. na str. 2

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

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 realizo-
wać nasze cele statutowe, w szczególności wspomagać naszych 
młodszych kolegów – koleżanki studentów naszej uczelni.

W roku 2016 (rozliczenie za 2015 rok) otrzymaliśmy kwo-
tę 7.131 zł. Nie wszyscy darczyńcy ujawnili w zeznaniach PIT 
swoje nazwiska. Urzędy Skarbowe wpłaty przekazywały nam 
pojedynczo lub łącznie od kilku osób. Wiemy, że pochodzą one, 
od osób rozliczających się w urzędach skarbowych Poznania, 
oraz Białej Podlaskiej, Bydgoszczy, Czarnkowa, Dębicy, Dział-
dowa, Gorzowa Wlkp., Jeleniej Góry, Kamienia Pomorskiego, 
Kętrzyna, Konina, Krakowa, Leszna, Ostrowa Wlkp., Piły, Ra-
domia, Śremu, Środy Wlkp., Trzebnicy, Tych, Włocławka, Wro-
cławia i Zielonej Góry.

Wszystkim składamy serdeczne podziękowanie.

Na rok akademicki 2016/2017 przyznaliśmy dwa stypendia po 
4.000 zł (10x400) dla studentów Wydziału Informatyki PP, z ro-
dzin o niskich dochodach, uzyskujących dobre wyniki w nauce.

Członkowie Stowarzyszenia i dziesiątki tysięcy absolwen-
tów Politechniki, to rzesza naszych potencjalnych darczyńców. 
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 2017 przekonamy do siebie większą 
rzeszę darczyńców. Wszystkim dziękujemy za wsparcie naszego 
Funduszu Stypendialnego.

Zarząd

PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA STOWARZYSZENIA

Jeśli człowiek zamknie bogactwo we własnej głowie, nikt mu go nie może odebrać. 
Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski.
                                                                                                    Benjamin Franklin
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DRODZY ABSOLWENCI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ AD 2017
W imieniu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Po-

znańskiej pragnę wyrazić naszą wspólną radość z faktu ukoń-
czenia przez Was naszej, znakomitej Almae Matris. 

Pierwszy tydzień lipca roku 2017 jest przede wszystkim wiel-
kim świętem uczelni, każdego z jej absolwentów osobiście oraz 
tych wszystkich spośród Waszych najbliższych, którzy za ten finał 
trzymali kciuki, wspomagali Wasze wysiłki i dążenia oraz przeży-
wali je na rów-
ni, a może cza-
sami bardziej 
niż Wy sami. 
Mówimy o ra-
dości wspólnej 
także dlatego, 
ponieważ zasi-
lacie Państwo, 
co najmniej 
kilkudziesięcio-
tysięczne grono 
absolwentów 
uczelni, która 
za dwa lata ce-
lebrować będzie 
stulecie swojego 
istnienia.

Od zarania 
akademickiej 
edukacji poli-
technicznej magistrowie inżynierowie stanowią tę część inteli-
gencji, która w znaczącym stopniu kształtowała i kształtuje na-
dal rozwój cywilizacyjny każdej społeczności w skali większości 
państw naszego globu. Inżynieria bowiem, jako dziedzina wiedzy 
naukowej i implementacji praktycznych, dotyczy metodycznych 
umiejętności projektowania, wytwarzania, eksploatacji i utyliza-
cji wszelkich tworów techniki o postaci konstruktów, procesów 
i systemów określanych mianem technologii. 

Na przestrzeni mijającego stulecia absolwenci polskich 
politechnik często realizowali przedsięwzięcia doniosłe 
i istotne dla losów naszego Państwa. Ich skala i zakres wy-
rastały poza ramy klasycznie rozumianej inżynierii. Po uzy-
skaniu przez Polskę niepodległości po Pierwszej Wojnie Świa-
towej, tworzyli między innymi Centralny Okręg Przemysłowy 
oraz port morski w Gdyni. Po Drugiej Wojnie Światowej 
odbudowali z ruin i odrestaurowali polskie miasta oraz od 
podstaw tworzyli przemysł i gospodarkę. Po ponownym odzy-
skaniu niepodległości w roku 1989 zrealizowali gigantyczny 
program restrukturyzacji gospodarczej i ekonomicznej. Dziś, 
w roku 2017 Państwo absolwenci polskich politechnik stoicie 
u progu nowych wyzwań, być może nawet na miarę historycz-
nych dokonań Waszych, wspaniałych poprzedników. 

Współczesny, burzliwy i nieprzewidywalny świat oczeku-
je bowiem od dzisiejszego magistra inżyniera uwzględnienia 
podmiotowości, zarówno indywidualnych użytkowników two-
rów techniki, jak i całych społeczności ludzkich.

Tradycyjne fundamenty inżynierii: materia i energia 
ewoluowały dziś i poszerzyły jej zakres o informację i inte-
ligencję. Twory techniki kreowane przez inżynierię na bazie 

tych czterech 
fundamentów 
mogą stwa-
rzać pokusę 
ich niecne-
go wyko-
r z y s t y w a n i a 
w służbie żą-
dzy władzy 
i pieniądza. 
Współczesny 
inżynier może 
więc, przez 
u w z g l ę d n i e -
nie czynnika 
humano- i an-
tropocentrycz-
nego w przed-
sięwzięciach 
technicznych, 
p r z y c z y n i ć 

się do ograniczenia politycznych dewiacji związanych 
z wykorzystaniem tworów techniki w służbie populizmu, 
demokratury, post-prawdy i niesprawiedliwej dystrybucji 
gospodarczych i społecznych profitów technologii. Twórcy 
techniki mogą sprawić, że obecny chaos kulturowy i etycz-
ny będzie miał charakter przejściowego interregnum. 
Przed nami przecież, w ramach tak zwanego „Szóstego 
Cyklu Koniunkturalnego Kondratieffa”, perspektywa epoki 
kreatywności i empatii. 

Zgodnie z tradycyjnym, łacińskim kanonem kultury 
europejskiej, akademickie uczelnie techniczne określa się 
czasami terminem Alma Mater – Matka Żywicielka. Mat-
ka, która wyposaża swoje dzieci w zasób dziś najważniej-
szy – w wiedzę. Apeluję więc dziś do Państwa, w imieniu 
dziesiątków tysięcy absolwentów Politechniki Poznańskiej 
z roczników wcześniejszych: korzystajcie drodzy absol-
wenci Anno Domini 2017 z tego zasobu według starej ła-
cińskiej zasady: Qiud quid agis prudenter agas et respice 
finem – cokolwiek czynisz czyń roztropnie i patrz na efekt 
końcowy.

Przewodniczący SA PP
Prof. Leszek Pacholski



W spotkaniu uczestniczyło 10 osób. Pogoda 
i humory nam dopisywały. Mieliśmy czas 
aby spacerować po ścieżkach Puszczy Zie-
lonka, wspominać, dyskutować o sprawach 
naszej ojczyzny a również własnoręcznie 
przygotowywać dania z grilla.

Henryk Czajewicz

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

węgla skłania przemysł motoryzacyjny do produkcji pojazdów 
ekonomicznych oraz przyjaznych środowisku. Priorytetem UE jest 
modernizacja transportu publicznego i zachęcanie do rzadszego 
korzystania z samochodów prywatnych na rzecz komunikacji zbio-
rowej.

Systemy oczyszczania spalin są integralną częścią silnika i mu-
szą być projektowane wspólnie oraz razem poddawane badaniom. 
Konieczność zmniejszania zużycia paliwa 
oraz emisji spalin z pojazdów osobowych 
powoduje ciągłe dążenie do doskonalenia 
konstrukcji silnika spalinowego.

Analiza systemów spalania silników spa-
linowych nie pozwala na wyłonienie dominu-
jącego typu zapłonu spośród dwóch układów: 
zapłonu iskrowego i samoczynnego. Oba te 
systemy, a tym samym typy silników utrzymu-
ją poziom około 40% udziału w rynku.

Podejmowane obecnie działania przy-
czyniające się do rozwoju silników spali-
nowych dotyczą przede wszystkim: sys-
temów spalania paliwa, układów doloto-
wych i wylotowych i materiałów ograniczających straty tarcia.

Efektem tych rozwiązań jest m.in. ograniczenia objętości sko-
kowej silników przy jednoczesnym zwiększeniu stopnia ich wysile-
nia oraz zwiększenie produkcji silników 2 i 3 cylindrowych.

Głównym kierunkiem prac rozwojowych układów napędowych 
pojazdów prowadzonych przez większość koncernów samochodo-
wych, jest układ opierający się na współpracy napędu spalinowe-
go i elektrycznego tj. napęd hybrydowy. Pojazdy hybrydowe mają 
obecnie już zauważalny udział w rynku samochodowym.. W per-

spektywie 15-20 lat napęd hybrydowy powinien osiągnąć około 
25% udział w nowych pojazdach.

Każdy nowo skonstruowany pojazd musi uzyskać certyfikat ho-
mologacyjny. Procedura certyfikacyjna jest czasochłonna i skom-
plikowana, i różni się w poszczególnych państwach. Opracowanie 
koncepcji oraz metodyki badań dotyczących emisji związków szko-
dliwych spalin w rzeczywistych warunkach eksploatacji jest doko-
naniem nowoczesnym.

Obecny poziom techniki pomiarowej związanej z badaniem 
emisji związków szkodliwych spalin umożliwia badania środków 
transportu w rzeczywistych warunkach eksploatacji. Największą 
niedogodnością takich badań, mówił prof. J. Merkisz – jest duży 
koszt aparatury pomiarowej i przystosowanie jej do zabudowy 
w pojeździe. 

Po wykładzie inauguracyjnym nadszedł czas na wręczenie od-
znaczeń, nagród i wyróżnień. Pięciu absolwentom kapituła przy-
znała medale „Wyróżniającemu się Absolwentowi PP, a kolejnych 
pięciu absolwentów wyróżniających się wynikami w nauce uho-
norowano nagrodami i listami gratulacyjnymi. Władze Uczelni 
wyróżniły również najlepszych sportowców – medalistów Akade-
mickich Mistrzostw Świata i Wielkopolski.

Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i naukowej JM 
Rektor przyznał pracownikom dydaktycznym Uczelni cztery in-

dywidualne i dwie zespołowe 
nagrody. Nagrody indywidu-
alne otrzymali: prof. Adam 
Hamrol, prof. Waldemar Na-
wrocki, prof. Adam Dąbrow-
ski i prof. Jerzy Dembczyński.

Politechnika od wielu lat 
współpracuje z wieloma przed-
siębiorcami a również banka-
mi. Bank BZWBK ufundował 
nagrodę dla studenta z Wydzia-
łu Maszyn Roboczych i Trans-
portu za udział w projekcie 
Formuła Student. Na wniosek 

Kapituły Medalu za wybitny wkład w budowanie relacji z Uczelnią 
prezesowi firmy Volkswagen Poznań Jensowi Ocksenowi przyznany 
został Medal „Zasłużony dla Politechniki Poznańskiej”.

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2016/2017 w Po-
litechnice Poznańskiej zakończyło odczytanie przez Prorektora 
prof. Jana Żurka niektórych listów jakich wiele zostało skiero-
wanych na ręce JM Rektora oraz odśpiewanie przez uczestników 
wraz z chórem pieśni akademickiej „Gaudeamus …”.

Stanisław Olejniczak

Mimo, że od naszego absolutorium 
w tym roku minęło już 56 lat jest spora 
grupa kolegów, którzy chcą się spotykać. 
Stałe miejsce spotkań kolegów zamieszka-
łych w Poznaniu i okolicach jest kawiarnia 
7 Kontynentów w poznańskiej Palmiarni. 
Tu spotykamy się w każdą drugą środę 
miesiąca. 

W dniu 22 maja 2016 roku uczestniczy-
liśmy w wycieczce do Kalisza, którą przy-
gotował dla nas Wiesiek Aszkenazy. Kalisz 
należy do najstarszych miejscowości, bo 
już w połowie II wieku n.e. aleksandryjski 
uczony Klaudiusz Ptolemeusz wymienił 
w swojej książce miejscowość Kalisia poło-
żoną na „Szlaku Bursztynowym” łączącym 
imperium rzymskie z wybrzeżem Bałtyku.

Pierwsza lokacja grodu „Calisia” znaj-
dowała się na Zawodziu, gdzie dziś jest 

POJECHALIŚMY ZWIEDZIĆ KALISZ
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Rezerwat Archeologiczny. Zwiedziliśmy 
tu z przewodniczką m.in. zrekonstruowaną 
zabytkową zagrodę z budynkami, wieżę 
obronną z palisadą i wały obronne.

Następnie wróciliśmy na Rynek Główny, 
gdzie stoi okazały budynek kaliskiego Ratu-
sza. To kolejny 3 budynek w tym miejscu wy-
budowany w latach 1920-1925 nawiązujący 
do tradycji renesansowego ratusza z wieżą. 
W ratusz zwiedziliśmy muzeum historii Ka-
lisza, z wieży obejrzeliśmy panoramę miasta 
i podziwialiśmy piękny mechanizm wieżo-
wego zegara. Pobyt w Kaliszu zakończyli-
śmy wspólnym obiadem i wymianą wrażeń 
podsumowującą bardzo udaną wycieczkę. 

U progu jesieni, w dniach 9–11 września 
absolwenci z naszego Koła Nr 18 Stowarzy-
szenia Absolwentów spotkali się w ośrodku 
wypoczynkowym „Wrzos” w Stęszewku. 

Ceremonia reimmatrykulacji

Andrzej Łagoda odbiera gratulacje od JM Rektora

W spotkaniu uczestniczyło 10 osób. Pogoda 
i humory nam dopisywały. Mieliśmy czas 
aby spacerować po ścieżkach Puszczy Zie-
lonka, wspominać, dyskutować o sprawach 
naszej ojczyzny a również własnoręcznie 
przygotowywać dania z grilla.

Henryk Czajewicz

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
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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

węgla skłania przemysł motoryzacyjny do produkcji pojazdów 
ekonomicznych oraz przyjaznych środowisku. Priorytetem UE jest 
modernizacja transportu publicznego i zachęcanie do rzadszego 
korzystania z samochodów prywatnych na rzecz komunikacji zbio-
rowej.

Systemy oczyszczania spalin są integralną częścią silnika i mu-
szą być projektowane wspólnie oraz razem poddawane badaniom. 
Konieczność zmniejszania zużycia paliwa 
oraz emisji spalin z pojazdów osobowych 
powoduje ciągłe dążenie do doskonalenia 
konstrukcji silnika spalinowego.

Analiza systemów spalania silników spa-
linowych nie pozwala na wyłonienie dominu-
jącego typu zapłonu spośród dwóch układów: 
zapłonu iskrowego i samoczynnego. Oba te 
systemy, a tym samym typy silników utrzymu-
ją poziom około 40% udziału w rynku.

Podejmowane obecnie działania przy-
czyniające się do rozwoju silników spali-
nowych dotyczą przede wszystkim: sys-
temów spalania paliwa, układów doloto-
wych i wylotowych i materiałów ograniczających straty tarcia.

Efektem tych rozwiązań jest m.in. ograniczenia objętości sko-
kowej silników przy jednoczesnym zwiększeniu stopnia ich wysile-
nia oraz zwiększenie produkcji silników 2 i 3 cylindrowych.

Głównym kierunkiem prac rozwojowych układów napędowych 
pojazdów prowadzonych przez większość koncernów samochodo-
wych, jest układ opierający się na współpracy napędu spalinowe-
go i elektrycznego tj. napęd hybrydowy. Pojazdy hybrydowe mają 
obecnie już zauważalny udział w rynku samochodowym.. W per-

spektywie 15-20 lat napęd hybrydowy powinien osiągnąć około 
25% udział w nowych pojazdach.

Każdy nowo skonstruowany pojazd musi uzyskać certyfikat ho-
mologacyjny. Procedura certyfikacyjna jest czasochłonna i skom-
plikowana, i różni się w poszczególnych państwach. Opracowanie 
koncepcji oraz metodyki badań dotyczących emisji związków szko-
dliwych spalin w rzeczywistych warunkach eksploatacji jest doko-
naniem nowoczesnym.
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emisji związków szkodliwych spalin umożliwia badania środków 
transportu w rzeczywistych warunkach eksploatacji. Największą 
niedogodnością takich badań, mówił prof. J. Merkisz – jest duży 
koszt aparatury pomiarowej i przystosowanie jej do zabudowy 
w pojeździe. 
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wyróżniły również najlepszych sportowców – medalistów Akade-
mickich Mistrzostw Świata i Wielkopolski.

Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i naukowej JM 
Rektor przyznał pracownikom dydaktycznym Uczelni cztery in-

dywidualne i dwie zespołowe 
nagrody. Nagrody indywidu-
alne otrzymali: prof. Adam 
Hamrol, prof. Waldemar Na-
wrocki, prof. Adam Dąbrow-
ski i prof. Jerzy Dembczyński.

Politechnika od wielu lat 
współpracuje z wieloma przed-
siębiorcami a również banka-
mi. Bank BZWBK ufundował 
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Kapituły Medalu za wybitny wkład w budowanie relacji z Uczelnią 
prezesowi firmy Volkswagen Poznań Jensowi Ocksenowi przyznany 
został Medal „Zasłużony dla Politechniki Poznańskiej”.

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2016/2017 w Po-
litechnice Poznańskiej zakończyło odczytanie przez Prorektora 
prof. Jana Żurka niektórych listów jakich wiele zostało skiero-
wanych na ręce JM Rektora oraz odśpiewanie przez uczestników 
wraz z chórem pieśni akademickiej „Gaudeamus …”.

Stanisław Olejniczak

Mimo, że od naszego absolutorium 
w tym roku minęło już 56 lat jest spora 
grupa kolegów, którzy chcą się spotykać. 
Stałe miejsce spotkań kolegów zamieszka-
łych w Poznaniu i okolicach jest kawiarnia 
7 Kontynentów w poznańskiej Palmiarni. 
Tu spotykamy się w każdą drugą środę 
miesiąca. 

W dniu 22 maja 2016 roku uczestniczy-
liśmy w wycieczce do Kalisza, którą przy-
gotował dla nas Wiesiek Aszkenazy. Kalisz 
należy do najstarszych miejscowości, bo 
już w połowie II wieku n.e. aleksandryjski 
uczony Klaudiusz Ptolemeusz wymienił 
w swojej książce miejscowość Kalisia poło-
żoną na „Szlaku Bursztynowym” łączącym 
imperium rzymskie z wybrzeżem Bałtyku.

Pierwsza lokacja grodu „Calisia” znaj-
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tu z przewodniczką m.in. zrekonstruowaną 
zabytkową zagrodę z budynkami, wieżę 
obronną z palisadą i wały obronne.

Następnie wróciliśmy na Rynek Główny, 
gdzie stoi okazały budynek kaliskiego Ratu-
sza. To kolejny 3 budynek w tym miejscu wy-
budowany w latach 1920-1925 nawiązujący 
do tradycji renesansowego ratusza z wieżą. 
W ratusz zwiedziliśmy muzeum historii Ka-
lisza, z wieży obejrzeliśmy panoramę miasta 
i podziwialiśmy piękny mechanizm wieżo-
wego zegara. Pobyt w Kaliszu zakończyli-
śmy wspólnym obiadem i wymianą wrażeń 
podsumowującą bardzo udaną wycieczkę. 

U progu jesieni, w dniach 9–11 września 
absolwenci z naszego Koła Nr 18 Stowarzy-
szenia Absolwentów spotkali się w ośrodku 
wypoczynkowym „Wrzos” w Stęszewku. 

Ceremonia reimmatrykulacji

Andrzej Łagoda odbiera gratulacje od JM Rektora

WSPOMINALIŚMY XIX WIECZNY POZNAŃ  
I PRZYJAZD IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO

W maju 2017 roku spotkaliśmy się na 
kolejnym, trzecim już spotkaniu integracyj-
nym członków Stowarzyszenia Absolwen-
tów PP. Tym razem zaproponowaliśmy tra-
sę przejazdu Ignacego Jana Paderewskiego, 
który w dniu 26 grudnia 1918 roku około 
godz. 21-wszej przyjechał do Poznania.

Zebraliśmy się na Dworcu Letnim, 
gdzie przewodnik przybliżył nam historię 
walk polaków w XIX wieku o wolność. 
Dowiedzieliśmy się, że Powstanie Wielko-
polskie w roku 2018 nie było pierwszym 
i jedynym zwycięskim powstaniem. 

Już w roku 1806 w czasie wojen na-
poleońskich w Poznaniu rozpoczęły się 
zbrojne wystąpienia ludności polskiej 
przeciw wojskom pruskim, które zakoń-
czyło się pełnym sukcesem. To wówczas 
przybył do Poznania Jan Henryk Dąbrow-
ski oraz Józef Wybicki do zorganizowa-
nia dywersji na tyłach Prusaków. Walki, 
oprócz Poznania prowadzone były przede 
wszystkim w dużych ośrodkach miejskich 
jak Ostrów Wlkp., Kalisz, Piła, a również 
Szczecinek, Słupsk, Grudziądz, a nawet 
Gdańsk i Łowicz. Zwycięska kampania 
Napoleona zakończona traktatem talżyc-
kim zaowocowała powstaniem Księstwa 
Warszawskiego (1807), które przetrwało 
tylko do 1815 roku..

Wyruszyliśmy drogą zbliżoną do tra-
sy, która I. J. Paderewski przebył karetą 
na al. Marcinkowskiego do hotelu Bazar. 
Zatrzymaliśmy się na pl. Mickiewicza przy 
śpiżowej makiecie, gdzie nasz przewodnik 
przybliżył nam mniej znane fakty z dzielni-
cy cesarskiej.

 W XIX wieku w tym miejscu, wzdłuż 
dzisiejszej al. Niepodległości znajdowa-
ły się obwarowania Twierdzy Poznań, 
a w osi ul. św. Marcin znajdowała się Bra-
ma Berlińska. Rząd Prus dla podniesienia 
znaczenia swoich wschodnich terenów 
postanowił zbudować rezydencje dla cesa-
rza. Pierwszy plan rozwoju budownictwa 
monumentalnego powstał w 1890 roku. 
Następna wersja, którą przyjęto do realiza-
cji sporządził w 1903 roku architekt Joseph 
Stüben. Wkrótce rozpoczęły się, równo-
cześnie, wielkie budowy.

W ciągu 6 lat zbudowano w tym miej-
scu wiele wspaniałych budynków – Teatr 
Wielki (arch. Max Littman), Collegium 
Minus na potrzeby Akademii Kró-
lewskiej (Aula i Rektorat UAM), 
Collegium Minus przy ul. Fredry dla 
Komisji Kolonizacyjnej (Rektorat 
AM), Collegium Iuridicum przy ul. 
św. Marcin dla Banku Spółek Reif-
feisena oraz Zamek Cesarski dla ce-
sarza niemieckiego i króla Prus Wil-
helma II, który osobiście 21.8.2010 
roku był na jego otwarciu. Oprawę 

zamku stanowił budynek Ziem-
stwa Kredytowego mieszczący 
pocztę i dziś Filharmonię oraz 
Uniwersytet Ekonomiczny, 
a jeszcze niedawno BZWBK. 
Całość uzupełniał Park A. Mickiewi-
cza i Park K. Marcinkowskiego.

Później w latach 1911–1914 po-
wstały jeszcze budynki przy ul. Wie-
niawskiego (willa bogatego adwoka-
ta A. Landsberga, obecny budynek 
Instytutu Higieny), przy ul. Fredry 
Niemiecki Bank Listów Zastawnych 
– nam znany jako ZETO oraz przy 

ul. św. Marcin Dom Ewangelicki od 
roku 1925 siedziba Akademii Muzycznej.

Pozostałością po fortyfikacjach Twier-
dzy Poznań – mówił nasz przewodnik jest 
Bastion (Fort) Colomb przy ul. Powstań-
ców Wlkp., odkopany, mieszczą-
cy dziś pub.

Z pl. A. Mickiewicza przeszli-
śmy ul. Gwarną na ul. Mielżyń-
skiego aby na dziedzińcu Poznań-
skiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk posłuchać informacji o pra-
cy organicznej polskiego ziemiań-
stwa i inicjatywach polskiego 
społeczeństwa w XIX w. I. J. Pa-
derewski jechał ulicami św. Mar-
cin, Ratajczaka i pl. Wolności.

Poznańskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk istnieje od 
1857 roku. Powstało z inicjaty-
wy członków założycieli wśród których 
byli m.in. Roger Maurycy Raczyński, Ty-
tus Działyński, Hipolit Cegielski i August 

Cieszkowski (I prezes). Powstanie To-
warzystwa było niezwykle istotnym ele-
mentem w walce o zachowanie polskości 

w Wielkopolsce. Dewizą PTPN była obro-
na zagrożonej kultury i nauki polskiej, bo 
w zaborze pruskim nie istniała żadna pol-
ska uczelnia wyższa. 

Budynki oficyny na dziedzińcu, na 
którym zatrzymaliśmy się powstały dzięki 
fundacji Seweryna Mielżyńskiego działa-
cza politycznego, malarza, kolekcjonera 
dzieł sztuki, uczestnika powstań narodo-
wych. prezesa honorowego PTPN, posła 
do sejmu pruskiego. Na początku XX wie-

ku ze składek poznaniaków rozbudo-
wano siedzibę dodając m.in. budynek 
od strony ulicy, która nosi jego imię.

Kolejny nasz przystanek był na ul. 
27grudnia przy budynku Teatru Pol-
skiego. To kolejne świadectwo walki 
o polskość w zaborze pruskim i ofiar-
ność polskiego społeczeństwa. Zbu-
dowany został w latach 1873–1875 
w podwórzu frontowej kamienicy na 
ogrodzie, który na rzecz spółki przeka-
zał Bolesław hrabia Potocki. Budowa 
sfinansowana została ze składek spo-
łecznych o czym świadczy u góry na 
frontonie napis „Naród sobie”. Była to 

reakcja na istnienie teatru niemieckiego w po-
bliskiej Arkadii. Teatr pełnił ważną funkcję 
w zachowaniu polskości do 1019 roku. 

Przed ostatnim etapem naszego spaceru 
była al. Marcinkowskiego – hotel Bazar i Bi-

c.d. na str. 4

Na pl. A. Mickiewicza

Na dziedzińcu PTPN

ul. 27 Grudnia – Teatr Polski

W głębi MN i hotel Bazar



ków zainstalowanych w obydwu wagoni-
kach dochodziły do nas objaśnienia prze-
wodnika, pana Antoniego Szarmacha. Nasz 
przewodnik, to nie tylko osoba popularna 
w Kołobrzegu, ale też niewyczerpana ko-
palnia wiedzy o tym mieście. Po drodze 
mieliśmy kilka przystanków. Pierwszym 
był neogotycki Ratusz – siedziba Urzędu 

Miasta Kołobrzeg – wspaniale i pieczo-
łowicie zrekonstruowany po wojennym 
zniszczeniu. Stąd już tylko kilka kroków do 
gotyckiej Bazyliki o charakterystycznej dla 
Pomorza architekturze. Osoby kierujące się 
do Bazyliki spotkają Pomnik Tysiąclecia 
przedstawiający Bolesława Chrobrego, Ot-
tona III, Jana Pawła II i Benedykta 
XVI. W przedsionku znajduje się 
ekspozycja fotogramów obrazują-
cych wysiłek odbudowy bazyliki 
ze zniszczeń wojennych. 

Następnie kolejka przeniosła 
nas do Budzistowa – małego frag-
mentu miasta, który w IX i X wieku 
był naczelnym grodem plemienia 
Słowian zamieszkujących ziemię 
nad dolną Parsętą. Po podboju 
Pomorza władca Polski Bolesław 
Chrobry ustanowił tutaj w 1000 
roku siedzibę jednego z najstar-
szych biskupstw polskich. W XII i XIII w. 
gród wraz z rozległymi podgrodziami sta-
nowił jedno z centrów administracyjnych 
księstwa zachodniopomorskiego, w któ-
rym istniało kilka kościołów, targ, karczma 
i książęca mennica. Gród ten wyludnił się 
w drugiej połowie XIII w. wskutek loka-
cji w roku 1255 nowego miasta na prawie 
niemieckim. Obecnie jedyną murowaną 
pozostałością z dawnej epoki jest niewielki 
kościółek p.w. św. Jana Chrzciciela, wybu-
dowany w 1222 r. 

W malowniczym Budzistowie znajduje 
się także Ośrodek Jazdy Konnej „Michal-
ski” o powierzchni 4 hektarów. W stadninie 
znajduje się około 30 przepięknych koni. 
W ofercie stadniny jest nauka jazdy dla dzie-
ci i dorosłych, jazda rekreacyjna, przejazd 
bryczką, pokazy konne i hipoterapia, która 
legła u podstaw założenia tego ośrodka.

W marcu 1945 roku toczyły się w Ko-
łobrzegu najcięższe walki o wyzwolenie 
miasta, które upamiętnia Pomnik Zaślubin 
Polski z Morzem. Od samych początków 
istnienia Kołobrzegu funkcja portowa po-

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

DZIEWIĄTY ZJAZD Z UDZIAŁEM GWIAZD
Absolwenci Wydziału Maszyn Robo-

czych i Pojazdów rocznik 1969, spotkali 
się w dniach 01 - 03.10.2016 r. już po raz 
dziewiąty, tym razem w Kołobrzegu. Wy-
braliśmy to wyjątkowe i urokliwe nadmor-
skie miasto, miejsce zamieszkania Adama 
Tęczy, organizatora Zjazdu po to, by przy-
ciągnąć do tego kurortu żony, nasze życio-
we Gwiazdy.

Pomysł ten dał niespodzie-
wany efekt. Na ogólną liczbę 33 
uczestników tego zjazdu, przy-
padło aż 14 par małżeńskich. 
Nie mogło zabraknąć naszej je-
dynej i wiernej koleżanki Danu-
si. Wbrew obiegowym opiniom, 
żony nie były żadną „przeszkodą” 
tej uroczystości, a raczej świetnie 
się czuły wśród osób znanych 
głównie ze słyszenia. Zgodnie 
z uświęconym tradycją zwycza-
jem, przybyli też koledzy, którzy 
z nami rozpoczynali studia, ale 
z różnych powodów kończyli po 
nas. Wszyscy uczestnicy zjazdu 
zamieszkali w Ośrodku Sanato-
ryjno - Wypoczynkowym Chalkozyn. 

W pierwszym dniu zjazdu po serdecz-
nym powitaniu kolegów, zwłaszcza ich 
żon - spotkaliśmy się kołobrzeskim porcie 
na rejs statkiem „Santa Maria”. Mimo, że 
pogoda była nieciekawa /deszcz i wiatr/, to 
jednak odczuliśmy dreszczyk bujania mor-
skimi falami. 

Po morskim rejsie, zmoknięci i wyziębie-
ni na uroczystej kolacji towarzystwo szybko 
się rozgrzało. Bardzo rozgrzewający był toast 
i powitanie Adama Tęczy wraz z życzeniami 
udanego pobytu. Cieszył bardzo suto zasta-
wiony stół. Jak zwykle dzięki pomysłowości 
kolegów nie zabrakło „energetycznych” na-
pojów – oprócz tych markowych, pojawiły 
się nalewki i wina z naszej hobbystycznej 
działalności. Już po kilkunastu minutach było 
słychać ogólny radosny gwar, w którym też 
uczestniczyły nasze małżonki. Była to okazja 
do lepszego poznania się pań, a dla panów 
czas wspomnień i anegdot.

Drugiego dnia po śniadaniu wyru-
szyliśmy autobusem do odległej o 34 km 
Dobrzycy, gdzie zwiedziliśmy ogrody te-
matyczne Hortulus. Jest to ponad 70-hekta-
rowy prywatny ogród botaniczny istniejący 
i doskonalony od 25 lat. Na tej powierzchni 
produkuje się i pokazuje przeszło 3500 od-
mian i gatunków drzew, krzewów ozdob-
nych, róż, bylin, ziół i pnączy, w tym także 
rzadko występujące w kraju.

Ogrody Hortulus to blisko 30 różnych 
oddzielnych tematycznych ogrodów. Są 
ogrody skalne, leśne, związane ze sztuką 
i kulturą narodową – ogród japoński, francu-
ski i śródziemnomorski. W stylu angielskim 
zaprojektowane są ogrody różnych zmy-
słów W pamięci pozostaną niezapomniane 
wrażenia wizualne jak i też praktyczne rady 
przekazane przez przewodniczkę.

Po obiedzie uczestniczyliśmy w wy-
cieczce po Kołobrzegu. Jak przystało na 
absolwentów Wydziału Maszyn Robo-
czych i Pojazdów odbyliśmy tę wyprawę 
kolorową, kolejką turystyczną. Z głośni-

zytywnie wpływała na rozwój i przyczy-
niała się do umacniania pozycji miasta. 
Dziś port obsługuje żeglugę pasażerską, 
rybacką i jachtową.

Cennym walorem kołobrzeskiego kra-
jobrazu są liczne parki, skwery i pomniki 
przyrody. Spotkamy tu kasztanowca czer-
wonego, platanowce klonolistne i aleje gra-

bową. Wyjątkowym i ciekawym 
miejscem jest bagienny Las Koło-
brzeski z unikatowym cypryśni-
kiem błotnym, który ma korzenie 
oddechowe tzw. pneumatofory na 
powierzchni gruntu – wewnątrz 
puste, co pozwala utrzymanie 
drzewa na powierzchni w terenie 
błotnistym. Rosną tu też potężne 
daglezje sprowadzone z Ameryki 
Północnej ponad 150 lat temu, 
buki i dęby. Spotkać można około 
80 chronionych ptaków, między 
innymi żurawie i czaple.

W tak krótkim czasie nie spo-
sób jest poznać piękno i urok Ko-
łobrzegu. Ci, którzy raz zawitali 
do tego miasta, zawsze wracają, 

tęskniąc za osobliwym połączeniem spoko-
ju kuracji i aktywnego wypoczynku. Sezon 
trwa tu przez cały rok.

Po atrakcjach wycieczkowych, peł-
ni wrażeń spożyliśmy kolację. Po kolacji 
w sanatoryjnej kawiarence niektórzy ćwi-
czyli tańce. 

Jak to bywa trzeciego dnia, po śniadaniu 
nastąpiło zakończenie zjazdu, pożegnania 
i życzenia do następnego spotkania za rok. 

Podczas uroczystej kolacji w pierw-
szym dniu, Zarząd naszego Koła Stowa-
rzyszenia Absolwentów PP zaproponował 
by następne zjazdy były objęte patronatem 
zarządu Koła. Podjęto decyzję, że X Zjazd 
odbędzie się w Toruniu. Z ramienia zarzą-
du organizacją zjazdu zajmie się Stanisław 
Neweś wraz z Józefem Błońskimm (rodo-
witym Torunianinem). Mamy nadzieję, że 
więcej kolegów wraz z żonami zdecyduje 
się na udział w przyszłorocznym zjeździe.

Toruń to piękne miasto z bogatą histo-
rią i zabytkami oraz wieloma nowocze-
snymi obiektami. W 1231 roku Krzyżacy 
wznieśli tu pierwszą warownię w Starym 
Toruniu /koło Górska/.. Wielki Mistrz 
zakonu krzyżackiego Herman von Salza 
w 1233 roku nadał osadzie w Starym Toru-
niu prawa miejskie, a w 1236 roku dokona-
no translokacji Torunia na teren obecnego 
Starego Miasta. 

Stanisław Neweś

Uczestnicy zjazdu przed kołobrzeskim ratuszem
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i książęca mennica. Gród ten wyludnił się 
w drugiej połowie XIII w. wskutek loka-
cji w roku 1255 nowego miasta na prawie 
niemieckim. Obecnie jedyną murowaną 
pozostałością z dawnej epoki jest niewielki 
kościółek p.w. św. Jana Chrzciciela, wybu-
dowany w 1222 r. 

W malowniczym Budzistowie znajduje 
się także Ośrodek Jazdy Konnej „Michal-
ski” o powierzchni 4 hektarów. W stadninie 
znajduje się około 30 przepięknych koni. 
W ofercie stadniny jest nauka jazdy dla dzie-
ci i dorosłych, jazda rekreacyjna, przejazd 
bryczką, pokazy konne i hipoterapia, która 
legła u podstaw założenia tego ośrodka.

W marcu 1945 roku toczyły się w Ko-
łobrzegu najcięższe walki o wyzwolenie 
miasta, które upamiętnia Pomnik Zaślubin 
Polski z Morzem. Od samych początków 
istnienia Kołobrzegu funkcja portowa po-

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

DZIEWIĄTY ZJAZD Z UDZIAŁEM GWIAZD
Absolwenci Wydziału Maszyn Robo-

czych i Pojazdów rocznik 1969, spotkali 
się w dniach 01 - 03.10.2016 r. już po raz 
dziewiąty, tym razem w Kołobrzegu. Wy-
braliśmy to wyjątkowe i urokliwe nadmor-
skie miasto, miejsce zamieszkania Adama 
Tęczy, organizatora Zjazdu po to, by przy-
ciągnąć do tego kurortu żony, nasze życio-
we Gwiazdy.

Pomysł ten dał niespodzie-
wany efekt. Na ogólną liczbę 33 
uczestników tego zjazdu, przy-
padło aż 14 par małżeńskich. 
Nie mogło zabraknąć naszej je-
dynej i wiernej koleżanki Danu-
si. Wbrew obiegowym opiniom, 
żony nie były żadną „przeszkodą” 
tej uroczystości, a raczej świetnie 
się czuły wśród osób znanych 
głównie ze słyszenia. Zgodnie 
z uświęconym tradycją zwycza-
jem, przybyli też koledzy, którzy 
z nami rozpoczynali studia, ale 
z różnych powodów kończyli po 
nas. Wszyscy uczestnicy zjazdu 
zamieszkali w Ośrodku Sanato-
ryjno - Wypoczynkowym Chalkozyn. 

W pierwszym dniu zjazdu po serdecz-
nym powitaniu kolegów, zwłaszcza ich 
żon - spotkaliśmy się kołobrzeskim porcie 
na rejs statkiem „Santa Maria”. Mimo, że 
pogoda była nieciekawa /deszcz i wiatr/, to 
jednak odczuliśmy dreszczyk bujania mor-
skimi falami. 

Po morskim rejsie, zmoknięci i wyziębie-
ni na uroczystej kolacji towarzystwo szybko 
się rozgrzało. Bardzo rozgrzewający był toast 
i powitanie Adama Tęczy wraz z życzeniami 
udanego pobytu. Cieszył bardzo suto zasta-
wiony stół. Jak zwykle dzięki pomysłowości 
kolegów nie zabrakło „energetycznych” na-
pojów – oprócz tych markowych, pojawiły 
się nalewki i wina z naszej hobbystycznej 
działalności. Już po kilkunastu minutach było 
słychać ogólny radosny gwar, w którym też 
uczestniczyły nasze małżonki. Była to okazja 
do lepszego poznania się pań, a dla panów 
czas wspomnień i anegdot.

Drugiego dnia po śniadaniu wyru-
szyliśmy autobusem do odległej o 34 km 
Dobrzycy, gdzie zwiedziliśmy ogrody te-
matyczne Hortulus. Jest to ponad 70-hekta-
rowy prywatny ogród botaniczny istniejący 
i doskonalony od 25 lat. Na tej powierzchni 
produkuje się i pokazuje przeszło 3500 od-
mian i gatunków drzew, krzewów ozdob-
nych, róż, bylin, ziół i pnączy, w tym także 
rzadko występujące w kraju.

Ogrody Hortulus to blisko 30 różnych 
oddzielnych tematycznych ogrodów. Są 
ogrody skalne, leśne, związane ze sztuką 
i kulturą narodową – ogród japoński, francu-
ski i śródziemnomorski. W stylu angielskim 
zaprojektowane są ogrody różnych zmy-
słów W pamięci pozostaną niezapomniane 
wrażenia wizualne jak i też praktyczne rady 
przekazane przez przewodniczkę.

Po obiedzie uczestniczyliśmy w wy-
cieczce po Kołobrzegu. Jak przystało na 
absolwentów Wydziału Maszyn Robo-
czych i Pojazdów odbyliśmy tę wyprawę 
kolorową, kolejką turystyczną. Z głośni-

zytywnie wpływała na rozwój i przyczy-
niała się do umacniania pozycji miasta. 
Dziś port obsługuje żeglugę pasażerską, 
rybacką i jachtową.

Cennym walorem kołobrzeskiego kra-
jobrazu są liczne parki, skwery i pomniki 
przyrody. Spotkamy tu kasztanowca czer-
wonego, platanowce klonolistne i aleje gra-

bową. Wyjątkowym i ciekawym 
miejscem jest bagienny Las Koło-
brzeski z unikatowym cypryśni-
kiem błotnym, który ma korzenie 
oddechowe tzw. pneumatofory na 
powierzchni gruntu – wewnątrz 
puste, co pozwala utrzymanie 
drzewa na powierzchni w terenie 
błotnistym. Rosną tu też potężne 
daglezje sprowadzone z Ameryki 
Północnej ponad 150 lat temu, 
buki i dęby. Spotkać można około 
80 chronionych ptaków, między 
innymi żurawie i czaple.

W tak krótkim czasie nie spo-
sób jest poznać piękno i urok Ko-
łobrzegu. Ci, którzy raz zawitali 
do tego miasta, zawsze wracają, 

tęskniąc za osobliwym połączeniem spoko-
ju kuracji i aktywnego wypoczynku. Sezon 
trwa tu przez cały rok.

Po atrakcjach wycieczkowych, peł-
ni wrażeń spożyliśmy kolację. Po kolacji 
w sanatoryjnej kawiarence niektórzy ćwi-
czyli tańce. 

Jak to bywa trzeciego dnia, po śniadaniu 
nastąpiło zakończenie zjazdu, pożegnania 
i życzenia do następnego spotkania za rok. 

Podczas uroczystej kolacji w pierw-
szym dniu, Zarząd naszego Koła Stowa-
rzyszenia Absolwentów PP zaproponował 
by następne zjazdy były objęte patronatem 
zarządu Koła. Podjęto decyzję, że X Zjazd 
odbędzie się w Toruniu. Z ramienia zarzą-
du organizacją zjazdu zajmie się Stanisław 
Neweś wraz z Józefem Błońskimm (rodo-
witym Torunianinem). Mamy nadzieję, że 
więcej kolegów wraz z żonami zdecyduje 
się na udział w przyszłorocznym zjeździe.

Toruń to piękne miasto z bogatą histo-
rią i zabytkami oraz wieloma nowocze-
snymi obiektami. W 1231 roku Krzyżacy 
wznieśli tu pierwszą warownię w Starym 
Toruniu /koło Górska/.. Wielki Mistrz 
zakonu krzyżackiego Herman von Salza 
w 1233 roku nadał osadzie w Starym Toru-
niu prawa miejskie, a w 1236 roku dokona-
no translokacji Torunia na teren obecnego 
Starego Miasta. 

Stanisław Neweś

Uczestnicy zjazdu przed kołobrzeskim ratuszem

W poprzednim kwartalniku (Nr 87) za-
mieściliśmy pierwszą część „wykładu” 
Stanisława Szymańskiego o odmierzaniu 
czasu (na podstawie książki E. G. Ri-
chads`a – Kalendarz i jego historia). Po-
niżej dokończenie.

Zgodnie z bulą papieską nowy kalen-
darz został wprowadzony tylko w pięciu 
krajach: Watykanie, Włoszech, Portuga-
lii, Hiszpanii i w Polsce. Pozostałe euro-
pejskie kraje katolickie dokonały zmiany 
w ciągu 1583 roku. Z oporami i bardzo 
znacznym opóźnieniem wprowadziły go 
kraje protestanckie, prawosławne, a także 
Chiny, Egipt, Japonia, Persja i Turcja, która 
jako ostatnia dokonała tej zmiany dopiero 
w 1926 roku.

Wydawałoby się, że kalendarz grego-
riański będzie zadawalał wszystkich, jed-
nak już od połowy XVIII 
wieku zaczęto krytykować 
kalendarz gregoriański. Od 
tego czasu zgłaszano wiele 
propozycji reformy. Naj-
ciekawszą wydaje się pro-
pozycja kalendarza stałego 
opracowana w połowie 
XIX wieku.

Jedną z cech kalenda-
rza gregoriańskiego, naj-
bardziej nie lubianą przez 
reformatorów jest to, że 
istnieje aż 14 różnych ka-
lendarzy rocznych, czyli 
możliwych układów dni ty-
godnia w latach zwykłych 
i przestępnych. Jak wygod-
nie byłoby – argumentują reformatorzy – 
gdyby wystarczył tylko jeden „wieczny” 
kalendarz.

Aby to osiągnąć, niezbędne jest oczy-
wiście, żeby każdy rok zaczynał się od 
tego samego dnia tygodnia. To z kolei 
wymaga, wymyślenia jakiegoś sposobu, 
aby rok składał się z niezmiennej ilości 
pełnych tygodni. Okazuje się, ze nie jest to 
wcale takie trudne. Wystarczy rok podzie-
lić na cztery kwartały po 13 tygodni, czyli 
po 91 dni. Każdy pierwszy miesiąc kwar-
tału zaczynałby się od niedzieli i liczyłby 
31 dni, a pozostałe dwa miesiące miałyby 
po 30 dni. Dodatkową zaletą takiego po-
działu byłoby to, że wszystkie miesiące 
w roku miałyby po 26 dni powszednich.

Rok liczyłby 52 tygodnie, czyli 364 
dni, a 365 dzień roku byłby tzw. „dniem 
poza tygodniowym” i miałby datę albo 
31 grudnia, albo 0 lipca.

W kalendarzu stałym piątek nigdy nie 
przypadałby „13”, a wszystkie święta, pań-
stwowe stałe kościelne oraz imieniny i uro-
dziny, oraz imieniny i urodziny obchodzili-
byśmy zawsze w tym samym dniu tygodnia.

Uproszczenie kalendarza w XIX w., 
a nawet w pierwszej połowie XX w. przy-

niosłoby wiele korzyści ekonomicznych, 
ale dzisiaj wprowadzenie tej zmiany przy-
niosłoby chyba (?) zbyt duże zamieszanie. 
W milionach komputerów i programów 
do nich znajdują się, oparte na kalendarzu 
gregoriańskim funk-
cje przetwarzania dat. 
Koszty wymiany tych 
funkcji byłyby znacz-
nie większe niż koszty 
rozwiązania „problemu 
2000 roku”. Poza kom-
puterami istnieje mnó-
stwo innych urządzeń 
z wbudowaną funkcją 
kalendarza, czy pokazywania daty. Wymie-
nić można chociaż kilka: datowniki, zegar-
ki, automaty parkingowe. Czy warto pono-
sić takie koszty? Czy opłaci się robić takie 
zamieszanie? Wreszcie kto podjąłby się 

wprowadzenia tej reformy?
Na zakończenie można 

jeszcze przypomnieć refor-
mę wymyśloną w Związku 
Radzieckim. Reformę, któ-
ra funkcjonowała za nasze-
go życia, bo do 1940 roku.

W maju 1929 roku na 
V Zjeździe Rad Związku, 
w celu lepszego wykorzy-
stania maszyn w fabrykach 
i zwiększenia produkcji, 
zaproponowano zmianę ty-
godnia roboczego. Stalin 
poparł projekt i 26 sierpnia 
tegoż roku Rada Komisarzy 
Ludowych ogłosiła dekret, 
na mocy którego, od dnia 

1 października 1929 roku dotychczasowy 
tydzień został zniesiony, a na jego miej-
sce wprowadzono „tydzień nieprzerwanej 
produkcji” (nieprerywke), który miał nie 
siedem, a tylko pięć dni. Optymistycznie 
założono, że nastąpi wzrost 
produkcji o 20%. Idea zmia-
ny polegała na tym, że jed-
na piąta siły roboczej miała 
pracować przez cztery dni 
i odpoczywać piątego dnia. 
Druga jedna piąta miała roz-
poczynać 4-dniowy tydzień 
pracy drugiego dnia (o jeden 
dzień później), trzecia jedna 
piąta trzeciego dnia i tak da-
lej. W ten sposób w każdym 
dniu tygodnia pracowały 
cztery piąte robotników, 
a jedna piąta odpoczywała. 
Pięć dni tygodnia zachowy-
wało dotychczasowe nazwy (w języku ro-
syjskim nie mają one znaczenia religijnego), 
pozostałe dwa, sobota i niedziela zostały 
zlikwidowane. Poza wzrostem wydajności 
chciano rozbić życie religijne. Krupska, 
wdowa po Leninie, zgodnie z najlepszą tra-
dycją komunistyczną, uznawała niedzielne 

spotkania za dostateczny powód, by zlikwi-
dować ten dzień. Robotnikom wydano kolo-
rowe dokumenty, które określały jaki dzień 
wolny przysługuje ich posiadaczowi. Każdy 
dzień miał swój kolor. Były dokumenty ko-

loru żółtego, pomarań-
czowego, czerwonego, 
fioletowego i zielonego. 
W związku z tym dni ty-
godnia zaczęto nazywać 
odpowiadającymi im 
kolorami.

Nieprerywka miała 
dwie zasadnicze wady. 
Po pierwsze fatalnie 

wpływała na życie rodzinne i społeczne: 
członkowie tej samej rodziny, przyjaciele, 
a nawet małżonkowie otrzymywali różne-
go koloru dokumenty, wskutek czego mie-
li bardzo mało okazji do spędzenia razem 
wolnego czasu. Chociaż, w rezultacie refor-
my robotnicy sowieccy mieli więcej czasu 
wolnego niż ich koledzy z Zachodu, narze-
kali: „co mi z tego, że jestem w domu jeśli 
żona jest w fabryce, dzieci w szkole i nikt 
mnie nie może odwiedzić”. Władze musia-
ły ugiąć się pod presją społeczną i z dniem 
16 marca 1930 roku zezwolono na synchro-
nizowanie wolnych dni członków rodziny.

Druga wada „tygodnia nieprzerwanej 
produkcji” polegała na tym, że trudno było 
utrzymać ciągłość administracji i nadzoru 
nad maszynami. Odpowiedzialność była 
tak rozproszona, że w praktyce nikt się do 
niej nie poczuwał. Dodatkowym efektem 
ubocznym było to, że organizowanie ma-
sówek robotniczych – uważane przez ko-
munistów za niezbędne – zostało w prakty-
ce uniemożliwione.

Chociaż władzom trudno było przyznać 
się do błędu, nieprerywka została zniesiona 
dekretem z 23 listopada 1931 roku. Zre-
zygnowano z poszatkowanego tygodnia 

pracy i wprowadzono, dla 
wszystkich, wspólny dzień 
odpoczynku, ale jeszcze 
nie powrócono do siedmio-
dniowego tygodnia. Chcąc 
utrzymać przynajmniej wa-
lor antyreligijny reformy, 
począwszy od dnia 1 grud-
nia 1931 roku wprowadzo-
no tydzień sześciodniowy 
(szestidniewkę) i wszyscy 
mieli mieć 1 dzień wolny, 
raz na tydzień – sobotę.

Jednak również ta re-
forma wprowadziła zamie-
szanie i podziały w spo-

łeczeństwie. Powodowało to bałagan 
administracyjny i 26 czerwca 1940 roku 
szestidniewka została ostatecznie zlikwido-
wana. Po 11 latach powrócono do siedmio-
dniowego tygodnia i przywrócono niedzie-
lę jako dzień odpoczynku.

Stanisław Szymański

KALENDARZE, ODMIERZANIE CZASU

Zegar słoneczny

Szafa z zegarami

Klepsydra



W spotkaniu uczestniczyło 10 osób. Pogoda 
i humory nam dopisywały. Mieliśmy czas 
aby spacerować po ścieżkach Puszczy Zie-
lonka, wspominać, dyskutować o sprawach 
naszej ojczyzny a również własnoręcznie 
przygotowywać dania z grilla.

Henryk Czajewicz

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
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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

węgla skłania przemysł motoryzacyjny do produkcji pojazdów 
ekonomicznych oraz przyjaznych środowisku. Priorytetem UE jest 
modernizacja transportu publicznego i zachęcanie do rzadszego 
korzystania z samochodów prywatnych na rzecz komunikacji zbio-
rowej.

Systemy oczyszczania spalin są integralną częścią silnika i mu-
szą być projektowane wspólnie oraz razem poddawane badaniom. 
Konieczność zmniejszania zużycia paliwa 
oraz emisji spalin z pojazdów osobowych 
powoduje ciągłe dążenie do doskonalenia 
konstrukcji silnika spalinowego.

Analiza systemów spalania silników spa-
linowych nie pozwala na wyłonienie dominu-
jącego typu zapłonu spośród dwóch układów: 
zapłonu iskrowego i samoczynnego. Oba te 
systemy, a tym samym typy silników utrzymu-
ją poziom około 40% udziału w rynku.

Podejmowane obecnie działania przy-
czyniające się do rozwoju silników spali-
nowych dotyczą przede wszystkim: sys-
temów spalania paliwa, układów doloto-
wych i wylotowych i materiałów ograniczających straty tarcia.

Efektem tych rozwiązań jest m.in. ograniczenia objętości sko-
kowej silników przy jednoczesnym zwiększeniu stopnia ich wysile-
nia oraz zwiększenie produkcji silników 2 i 3 cylindrowych.

Głównym kierunkiem prac rozwojowych układów napędowych 
pojazdów prowadzonych przez większość koncernów samochodo-
wych, jest układ opierający się na współpracy napędu spalinowe-
go i elektrycznego tj. napęd hybrydowy. Pojazdy hybrydowe mają 
obecnie już zauważalny udział w rynku samochodowym.. W per-

spektywie 15-20 lat napęd hybrydowy powinien osiągnąć około 
25% udział w nowych pojazdach.

Każdy nowo skonstruowany pojazd musi uzyskać certyfikat ho-
mologacyjny. Procedura certyfikacyjna jest czasochłonna i skom-
plikowana, i różni się w poszczególnych państwach. Opracowanie 
koncepcji oraz metodyki badań dotyczących emisji związków szko-
dliwych spalin w rzeczywistych warunkach eksploatacji jest doko-
naniem nowoczesnym.

Obecny poziom techniki pomiarowej związanej z badaniem 
emisji związków szkodliwych spalin umożliwia badania środków 
transportu w rzeczywistych warunkach eksploatacji. Największą 
niedogodnością takich badań, mówił prof. J. Merkisz – jest duży 
koszt aparatury pomiarowej i przystosowanie jej do zabudowy 
w pojeździe. 

Po wykładzie inauguracyjnym nadszedł czas na wręczenie od-
znaczeń, nagród i wyróżnień. Pięciu absolwentom kapituła przy-
znała medale „Wyróżniającemu się Absolwentowi PP, a kolejnych 
pięciu absolwentów wyróżniających się wynikami w nauce uho-
norowano nagrodami i listami gratulacyjnymi. Władze Uczelni 
wyróżniły również najlepszych sportowców – medalistów Akade-
mickich Mistrzostw Świata i Wielkopolski.

Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i naukowej JM 
Rektor przyznał pracownikom dydaktycznym Uczelni cztery in-

dywidualne i dwie zespołowe 
nagrody. Nagrody indywidu-
alne otrzymali: prof. Adam 
Hamrol, prof. Waldemar Na-
wrocki, prof. Adam Dąbrow-
ski i prof. Jerzy Dembczyński.

Politechnika od wielu lat 
współpracuje z wieloma przed-
siębiorcami a również banka-
mi. Bank BZWBK ufundował 
nagrodę dla studenta z Wydzia-
łu Maszyn Roboczych i Trans-
portu za udział w projekcie 
Formuła Student. Na wniosek 

Kapituły Medalu za wybitny wkład w budowanie relacji z Uczelnią 
prezesowi firmy Volkswagen Poznań Jensowi Ocksenowi przyznany 
został Medal „Zasłużony dla Politechniki Poznańskiej”.

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2016/2017 w Po-
litechnice Poznańskiej zakończyło odczytanie przez Prorektora 
prof. Jana Żurka niektórych listów jakich wiele zostało skiero-
wanych na ręce JM Rektora oraz odśpiewanie przez uczestników 
wraz z chórem pieśni akademickiej „Gaudeamus …”.

Stanisław Olejniczak

Mimo, że od naszego absolutorium 
w tym roku minęło już 56 lat jest spora 
grupa kolegów, którzy chcą się spotykać. 
Stałe miejsce spotkań kolegów zamieszka-
łych w Poznaniu i okolicach jest kawiarnia 
7 Kontynentów w poznańskiej Palmiarni. 
Tu spotykamy się w każdą drugą środę 
miesiąca. 

W dniu 22 maja 2016 roku uczestniczy-
liśmy w wycieczce do Kalisza, którą przy-
gotował dla nas Wiesiek Aszkenazy. Kalisz 
należy do najstarszych miejscowości, bo 
już w połowie II wieku n.e. aleksandryjski 
uczony Klaudiusz Ptolemeusz wymienił 
w swojej książce miejscowość Kalisia poło-
żoną na „Szlaku Bursztynowym” łączącym 
imperium rzymskie z wybrzeżem Bałtyku.

Pierwsza lokacja grodu „Calisia” znaj-
dowała się na Zawodziu, gdzie dziś jest 

POJECHALIŚMY ZWIEDZIĆ KALISZ

c.d. ze str. 1

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Rezerwat Archeologiczny. Zwiedziliśmy 
tu z przewodniczką m.in. zrekonstruowaną 
zabytkową zagrodę z budynkami, wieżę 
obronną z palisadą i wały obronne.

Następnie wróciliśmy na Rynek Główny, 
gdzie stoi okazały budynek kaliskiego Ratu-
sza. To kolejny 3 budynek w tym miejscu wy-
budowany w latach 1920-1925 nawiązujący 
do tradycji renesansowego ratusza z wieżą. 
W ratusz zwiedziliśmy muzeum historii Ka-
lisza, z wieży obejrzeliśmy panoramę miasta 
i podziwialiśmy piękny mechanizm wieżo-
wego zegara. Pobyt w Kaliszu zakończyli-
śmy wspólnym obiadem i wymianą wrażeń 
podsumowującą bardzo udaną wycieczkę. 

U progu jesieni, w dniach 9–11 września 
absolwenci z naszego Koła Nr 18 Stowarzy-
szenia Absolwentów spotkali się w ośrodku 
wypoczynkowym „Wrzos” w Stęszewku. 

Ceremonia reimmatrykulacji

Andrzej Łagoda odbiera gratulacje od JM Rektora

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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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
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warzyszenia Absolwentów Politechniki Poznańskiej w czwartek 
13 października br. miały miejsce „zajęcia terenowe” na ten temat. 

Spotkanie, które zorganizował poznański Oddział Instytutu Pa-
mięci Narodowej, rozpoczęło się na pętli tramwajowej Dębiec. Stąd 
udaliśmy się w godzinną podróż starym zabytkowym tramwajem 
po ulicach Poznania w miejsca, które stały się świadkiem wydarzeń 
tamtego czasu, a okraszoną opowieściami pani Agnieszki Koło-

dziejskiej z Biura Edukacji Narodowej IPN o ludziach i warunkach 
życia w latach 50. XX wieku w Poznaniu. Następnie przeszliśmy 
pod Poznańskie Krzyże, gdzie przedstawiona została historia po-
mnika, upamiętniliśmy ofiary Poznańskiego Czerwca i zapaliliśmy 
znicz. W programie nie mogło również zabraknąć zwiedzania Mu-
zeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956, które znajduje się 
w pobliskim Zamku Cesarskim. Spotkanie zakończyliśmy rozmo-
wą przy kawie i pysznej tracie w kawiarni w Zamku Cesarskim.

Takie wspólne spotkania stają się już tradycją. Są one okazją 
nie tylko do poznawania historii naszego miasta, ale przede wszyst-
kim do międzypokoleniowej wymiany doświadczeń absolwentów 
Politechniki Poznańskiej. Wszystkich serdecznie zapraszamy na 
następne spotkania już w 2017 roku.

Agnieszka Grzelczak

PAMIĘTAJĄC O POZNAŃSKIM CZERWCU

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE
Wieczorem 19 grudnia 2016 

roku w Klubie Politechniki, w bu-
dynku uczelnianej stołówki aka-
demickiej, Stowarzyszenie Absol-
wentów Politechniki Poznańskiej 
zorganizowało, z okazji nadcho-
dzących Świąt Bożego Narodze-
nia, spotkanie środowiskowe pod 
nazwą Biesiada Wigilijna. 

W imprezie tej wzięło udział 
trzydzieści osób, członków Zarzą-
du Stowarzyszenia oraz reprezen-
tantów naszych Kół. Honorowym 
uczestnikiem Biesiady 
był Rektor Politechni-
ki Poznańskiej prof. dr 
hab. inż. Tomasz Ło-
dygowski, członek na-
szego Stowarzyszenia.

Krótkie, okolicz-
nościowe wystąpienia 
Jego Magnificencji 
Rektora oraz Prze-
wodniczącego Stowa-
rzyszenia Absolwen-
tów PP prof. dr hab. 

inż. Leszka Pacholskiego 
zainaugurowały tradycyj-
ne dzielenie się opłatkiem, 
natomiast świąteczne menu 
dobrane zostało zgodnie 
z polską tradycją wigilijną. 
W trakcie Biesiady wyświe-
tlane były, na dużym ekranie, 
fotografie z wcześniejszych, 
tegorocznych imprez Stowa-
rzyszenia: styczniowego wie-
czoru kolędowego, dwóch 
okolicznościowych wycie-
czek po Poznaniu nawiązują-

cych do jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski oraz 60-lecia 
Poznańskiego Czerwca 1956 roku, a także przypominają-
cych uczelniane absolutoria w miesiącu lipcu 2016 roku 
w których udział brali przedstawiciele Stowarzyszenia.

Serdeczna i ciepła atmosfera tego spotkania zdomi-
nowana została przez osobiste akcenty retrospektywne 
uczestników Biesiady oraz satysfakcję z obecnej pozycji 
uczelni i perspektyw jej rozwoju. Wieczór zakończyli-
śmy odśpiewaniem kilku kolęd oraz niezłomnym posta-
nowieniem kontynuacji Stowarzyszeniowej Wigilii w la-
tach następnych.

Leszek Pacholski

Poznański Czerwiec 1956 roku – jako wydarzenie niedocenia-
ne w skali Polski – jest tym wydarzeniem, o którym Wielkopola-
nie powinni pamiętać i wiedzieć nieco więcej. Zatem – w związku 
z mijającą w tym roku 60. rocznicą tych wydarzeń – w ramach Sto-
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KRÓTKO Z PP
 W projekcie „Kultura Przedsiębiorczo-

ści dla mieszkańców Wielkopolski” 
organizowanym przez Uniwersytet 
A. Mickiewicza i Politechnikę Poznań-
ską 5 studentów naszej uczelni zostało 
nagrodzonych i wyróżnionych za po-
stawę w życiu codziennym oraz kul-
tywowanie tradycji pracy organicznej 
i pracy u podstaw. Wyróżnienia przy-
znawane były w 3 kategoriach, których 
wzorcami byli Emilia Szczaniecka 
(aktywista), Dezydery Chłapowski 
(społecznik) i Karol Marcinkowski  
(filantrop).

 Polskie uczelnie techniczne w ramach 
Nowego Jedwabnego Szlaku podpisa-
ły z uczelniami z Chin porozumienie 
w ramach którego, Polacy będą wizyto-
wać chińskie uniwersytety, prowadzić 
wspólne projekty badawcze oraz wy-
mieniać się kadrami. Politechnika Po-
znańska uczestniczy w tym projekcie.

 W kwietniu br. zmarł prof. Andrzej  
Ryżyński Rektor Politechniki Poznań-
skiej w latach 1985-1990. 

 Profesor Andrzej Dobrogowski współ-
twórca Wydziału Elektroniki i Teleko-
munikacji PP na wniosek Stowarzy-
szenia Inżynierów Telekomunikacji 
wyróżniony został przez Ministra Ad-
ministracji i Cyfryzacji honorową od-
znaką Zasłużony dla Łączności.

blioteka Raczyńskich. Biblioteka zbudowa-
na została w roku 1828 zgodnie z pomysłem 
i z pieniędzy hrabiego Edwarda Raczyńskie-
go. Zaczątek stanowił prywatny księgozbiór 
fundatora. W roku 1945 budynek został 
bardzo poważnie zniszczony. Udział w jego 
odbudowie, która rozpoczęła 
się w 1953 mają wykładow-
ca Szkoły Inżynierskiej prof. 
Władysław Czarnecki i ab-
solwenci Wydziału Archi-
tektury z 1953 roku Witold 
Milewski, Zygmunt Skup-
niewicz i Zygmunt Lutom-
ski. Ci absolwenci współpra-
cowali z sobą ponad 50 lat 
i w ich dorobku jest wiele 
ważnych budynków w Po-
znaniu. Ostatnim Witolda 
Milewskiego jest projekt re-
stytucji Zamku Królewskie-
go Przemysła II w Poznaniu

Na zakończenie pozostało spojrzenie 
na hotel Bazar, okno nad wejściem z któ-
rego I. J. Paderewski przemówił do pozna-
niaków. Hotel Bazar SA – jak podkreślał 
nasz przewodnik Adam Dykiert – to głów-
na, najważniejsza istytucja w XIX w., gru-
pująca polskich społeczników. Budynek 
powstał w 1842 roku z inicjatywy lekarza 
i społecznika Karola Marcinkowskiego, 
oraz ziemian Józefa Łubieńskiego, Józefa 
Smułdrzyńskiego. Większość akcjonariu-
szy spółki stanowili ziemianie.

W Bazarze swoją siedzibę miały 
m.in.: Centralne Towarzystwo Gospo-
darcze, Bank Włościański, Towarzystwo 
Naukowej Pomocy dla Młodzieży i Towa-
rzystwo Ludoznawcze. Tu powstały tytuły 
prasowe jak Dziennik Poznański, Kurier 
Poznański i Orędownik. W Bazarze ob-

radował Centralny Komitet Wykonaw-
czy, który przygotowywał polskie listy 
do Sejmu Pruskiego i Parlamentu Rzeszy. 
Na parterze Bazaru były sklepy polskich 
kupców, w tym sklep żelaza Hipolita  
Cegielskiego.

Ostatnim naszym przystankiem był 
Stary Rynek. Tu w restauracji Columbus 
zjedliśmy desery i wypiliśmy kawę roz-
mawiając o Stowarzyszeniu i Uczelni oraz 
wspominając bliskich i czasy studenckie.

Stanisław Olejniczak

W ostatniej dekadzie maja rozpoczęła się w Politechnice Po-
znańskiej rejestracja na studia stacjonarne pierwszego stopnia (in-
żynierskie) na rok akademicki 2017/2018. Sposób rekrutacji obec-

REKRUTACJA W POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ
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Na Starym Rynku

nie jest zupełnie inny, aniżeli pamiętają 
to wydarzenie prawie wszyscy człon-
kowie Stowarzyszenia Absolwentów. 

Wszystko odbywa się elektronicz-
nie. Jest w czym wybierać. Na 10 wy-
działach Politechniki Poznańskiej są 
32 kierunki, najwięcej – po 5 na Wy-
dziale Budowy Maszyn i Zarządzania 
oraz Wydziale Elektrycznym.

Już od 25 maja kandydaci mogą zalo-
gować się na stronie internetowej Politech-
niki i wpisać swoje zgłoszenie – zamiar stu-
diowania w naszej Uczelni. Podaje swoje 
dane osobowe i wyniki egzaminu matural-
nego, preferowaną kolejność kierunków na które ubiega się o przy-
jęcie oraz wgrywa swoje zdjęcie na legitymację. Potem pozostaje 
jeszcze wnieść wymaganą opłatę rejestracyjną (150 lub 85 zł), sprawdzić w systemie przed 
końcem rekrutacji (3 lipca) zgodność wszystkich danych i czekać na ogłoszenie wyników.

Dla kandydatów nie ma egzaminów, z wyjątkiem ubiegających się o przyjęcie 
na kierunek Architektura, którzy mają egzamin z rysunku, polegający na sprawdze-
niu umiejętności transponowania przestrzeni na płaszczyznę rysunku.

Wyniki – liczba punktów obliczana jest na podstawie dość rozbudowanych wzorów 
rankingowych np. W = 0,5 JP + 0,5 JO + 2,5M + 2X. Finaliści olimpiad stopnia centralnego 

przyjmowani są z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Osoby, 
które uzyskają status ZAKWALIFIKOWANY muszą złożyć osobiście 
podpisane podanie i dostarczyć oryginały wymaganych dokumentów.

Na tym etapie rekrutacji następują niekiedy znaczne zmiany, 
ponieważ kandydaci zgłaszają się w kilku uczelniach i niekiedy 

w drugiej turze kwa-
lifikacji dla osób, któ-
re nie zostały zakwa-
lifikowane.

Publikacja list 
przyjętych na studia 
i przesłanie kandyda-
towi decyzji kończy 
drogę do bycia stu-
dentem Politechniki 
Poznańskiej.

Na nowych stu-
dentów czekają 3802 
miejsca – taki limit 

w kilku uzyskują status zakwalifikowanego. 
Wówczas wybierają jedną, gdzie składają 
oryginały dokumentów.

Zwolnione miejsca rozdzielane są 

dla naszej Uczelni ustaliło Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Powodzenia!

Stanisław Olejniczak


