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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 
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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

Ludzie ograniczeni, a przy tym fanatycy, stanowią plagę ludzkości. 
Biada państwom, w których tacy ludzie mają władzę.
                                                                                       Mikołaj Gogol
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SPOTKANIE ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU BUDOWY MASZYN PP

KOLEJNA INWESTYCJA W KAMPUSIE PIOTROWO
W 2017 roku Politechnika Poznańska rozpoczęła budowę ko-

lejnego obiektu na Piotrowie. Budynek użytkowany będzie przez 
Wydział Architektury i Wydział Inżynierii Zarządzania. Są to 
dwa ostatnie wydziały naszej Uczelni, które swą siedzibę mają 
poza kampusem Piotrowo. Szczególnie Wydział Architektury 
pracuje w trudnych warunkach, w dzierżawionych budynkach 
b. Poznańskiej Fabryki Łożysk Tocznych przy ulicy Nieszaw-
skiej. Nowy budynek umiejscowiony jest przy ulicy Berdycho-

wo, za budynkiem Wydziału Technologii Chemicznej w kierunku 
ronda Śródka. 

Autorska Pracownia Projektowa Sławomir Rosolski Ar-
chitekt zaprojektowała 3 piętrowy budynek plus kondygnacja 
podziemna na garaże i zaplecze techniczne w planie prostokąta 
74x66 m z wewnętrznym dziedzińcem przeznaczonym na cele 
wystawiennicze, o skromnej szacie zewnętrznej, przeszklony, na-
wiązujący formą do budynku Wydziału Technologii Chemicznej. 

Jego powierzchnia całkowita wynosi 
19.523 m², a powierzchnia użytkowa 
15.523 m². Zaplanowano pomiesz-
czenia administracyjne, dydaktyczne 
i naukowe oraz lokal gastronomiczny, 
razem dla 2.400 użytkowników.

Budynek zaprojektowano w stan-
dardzie obiektu niemal zero-energe-
tycznego wyposażony w technologię 
odzysku ciepła połączonego z wen-
tylacją mechaniczną i gruntowym 
wymiennikiem ciepła. Na dachu zlo-
kalizowano ogniwa fotowoltaiczne za-
pewniające zapotrzebowanie na ener-
gie elektryczną.

Obiekt będzie podarunkiem na 100 
lecie naszej Uczelni w 2019 roku.

 Na spotkanie w dniu 14 października 
2017 roku, zorganizowane w 50 rocznicę 
uzyskania absolutorium tradycyjnie przez 
kolegów Józefa Bancewicza i Józefa Tu-
palskiego przybyło 33 seniorów absolwen-
tów. Zostaliśmy uhonorowani obecnością 
J.M. Rektora prof. dr hab. inż. Tomasza 
Łodygowskiego oraz prezesa Stowarzysze-
nia Absolwentów Politechniki Poznańskiej 
– naszego kolegę z roku – prof. dr hab. inż. 
Leszka Pacholskiego. Pan Rektor zapoznał 
nas ze strategią rozwoju Uczelni oraz jej 
obecnym potencjałem, wielokrotnie po-
większonym i ukierunkowanym zgodnie 
z obecnymi trendami i potrzebami gospo-
darki. Cieszy nas rozwój naszej Almae 
Matris. Jesteśmy dumni jako absolwenci 
Uczelni tak zacnej i znaczącej. 

Dokumentacja Politechniczna i nasza 
pamięć wskazuje, że w październiku 1967 
roku absolutorium ówczesnego Wydziału 
Mechanicznego Technologicznego uzy-
skało aż 99 jego studentów. Było nam dane 
w trakcie naszych studiów ukończyć sie-
dem różnych specjalności. 

Nasze cykliczne, od pewnego czasu 
regularne, coroczne spotkania koleżeńskie 
utrwalają pamięć wspaniałych wykładow-
ców, kolegów i zdarzeń, które z upływem 
lat obrastają wręcz legendą. Zgodnie z nie-
ubłaganymi prawami przyrody nasze sze-
regi przerzedzają się. Naszych profesorów 
nie ma już niestety wśród żywych, ale na 
pewno żyć Oni będą w naszej pamięci tak 
długo, jak długo będzie nam dane spotykać 
się w gronie absolwenckim. Sentymentem 
wielkim niezmiennie darzymy godziny 
i dni przeznaczone na wojskowe szkolenie 
studentów, w ramach którego obowiąz-
kowo uczestniczyliśmy w stosownym, 
regulaminowym umundurowaniu, pod 
niezapomnianą komendą dowódcy naszej 
kompani kapitana Józefa Nowaka. Obec-
nym i przyszłym pokoleniom pragniemy 
przypomnieć, że to my – w zamierzchłych 
latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia 
– kopaliśmy (w ramach Studium Wojsko-
wego Politechniki Poznańskiej) wykopy 
pod fundamenty obecnych budynków dy-
daktycznych Wydziałów: Budowy Maszyn 

i Elektrycznego. W tamtych latach warun-
kiem dofinansowania obiektowych inwe-
stycji uczelnianych Politechniki były już 
rozpoczęte wcześniej prace budowlane.

Po pięćdziesięciu latach trudno ocenić, 
które z naszych ówczesnych specjalizacji 
inżynierskich były trudniejsze a które stu-
diowało się łatwiej. Wydaje nam się jednak 
dzisiaj, że wszystkie one były bardzo po-
trzebne polskiej gospodarce i każdy z nas 
starał się jak najlepiej w pracy zawodowej 
spłacać dług, który jako studenci zaciągnę-
liśmy u społeczeństwa. Po uzyskaniu dy-
plomu, zgodnie z obowiązującym system 
prawnym, pełnomocnik Uczelni do spraw 
zatrudnienia zadbał o to, aby każdy z nas 
zgodnie z kwalifikacjami został skierowa-
ny na szerokie drogi potrzeb gospodarki 
narodowej. W miarę naszych możliwości 
oraz umiejętności profesjonalnych i or-
ganizacyjnych staraliśmy się doskonalić 
i rozwijać. Oprócz pracy zawodowej, koń-
czyliśmy dodatkowe studia, kursy kwalifi-
kacyjne i potrzebne studia podyplomowe, 
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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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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.

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 
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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
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a to pozwalało nam dopasowywać się do 
potrzeb i wymagań naszych fabryk i zakła-
dów produkcyjnych.

Ciekawym urozmaiceniem naszego 
spotkania po 50-ciu latach od absoluto-
rium, było przedstawienie przez trzech ko-
legów swoich karier zawodowych. 

Witold Sitarz ukoń-
czył dodatkowo dwa inne 
fakultety akademickie, 
aby poczuć się pewniej 
w dziedzinie automatyki 
przemysłowej. Szefował 
znanym w tej branży Za-
kładom Automatyki Prze-
mysłowej w Ostrowie 
Wielkopolskim a później 
także największej prze-
mysłowej oczyszczalni 
ścieków w Południo-
wej Wielkopolsce. Na 
zasadzie hobby zdobył 
uprawnienia lotnicze 
i instruktorskie. Po roku 
1989 został senatorem 
RP z ramienia Platformy 
Obywatelskiej.

Piotr Kempiński 
wyspecjalizował się w organizacji i prowa-
dzeniu po kolei kilku spółek prawa handlo-
wego – krajowych i zagranicznych. Można 
ocenić, że udało mu się dobrze odnaleźć 
w realiach biznesowych. Umiał wykorzy-

stać koniunkturę i meandry transformacji 
gospodarczej w naszym kraju.

Bohdan Ogrodowski po pięcioletnim 
okresie pracy w Centralnym Biurze Kon-
strukcji Obrabiarek w Pruszkowie, które 
stanowiło wiodący ośrodek rozwojowy 
w Polsce, stał się wybitnym specjalistą 
w zakresie technologii obrabiarek stero-

wanych numerycznie. Następnie wrócił 
do rodzinnego miasta Ostrzeszowa, gdzie 
w tamtejszej Fabryce Urządzeń Mecha-
nicznych – fabryce sprzęgieł i hamulców 
elektromagnetycznych – początkowo przez 

wiele lat kierował sprawami badawczo
-rozwojowymi, a następnie (po ukończe-
niu kilku studiów podyplomowych) został  
zastępcą dyrektora tego przedsiębiorstwa 
ds. ekonomicznych. W dorobku póź-
niejszym ma miedzy innymi utworzenie 
pierwszej w Polsce branżowej spółki pol-
sko-radzieckiej FIMBES, której przez sze-

reg lat był Dyrektorem 
Generalnym. W okresie 
przełomu stuleci i pol-
skiej transformacji go-
spodarczej poświęcił się 
pracy w samorządzie 
powiatowym swojego 
Ostrzeszowa.

  
Uczestnicy spotka-

nia postanowili konse-
kwentnie kontynuować 
swoje przemiłe imprezy 
absolwenckie w kolej-
nych latach, gdyż przy-
jaźnie zawarte na stu-
diach okazują się być 
(obok wartości najważ-
niejszej, jaką jest zdro-
wie) walorem nieprze-
mijającym, niezależnym 

od osobistych karier i przebytej drogi 
profesjonalnej, od życiowych sukcesów 
względnie porażek oraz sympatii i antypa-
tii politycznych i personalnych.

Bohdan Ogrodowski

W chłodny grudniowy dzień 
2017 roku na cmentarzu przy 
ul. Nowina w Poznaniu pożegna-
liśmy naszego kolegę i przyjacie-
la Mariana Bienia.

Urodził się w Mielcu na Pod-
karpaciu. Tu ukończył Technikum 
Mechaniczne ze specjalnością bu-
dowa płatowców. Na studia i całe 
dorosłe życie wybrał Poznań.

Już niebawem minie 60 lat 
od jego przyjazdu na studia 
w Politechnice Poznańskiej. Za-
mieszkaliśmy wspólnie w aka-
demiku na Winogradach w trud-
nych warunkach. Było nas 6 studentów w trzyosobowym pokoju 
z piętrowymi łóżkami. W moich wspomnieniach pozostaje dorod-
ny młodzian z dużą wiedzą techniczną, który od razu zyskał sym-
patię kolegów i z którym przemieszkałem całe pięcioletnie studia 
na Wydziale Elektrycznym, na tej samej specjalności. 

Jak w kalejdoskopie przewijają mi się obrazy związane z Ma-
rianem. Zajęcia na uczelni, studium wojskowe, wakacyjne praktyki 
zawodowe, obozy wojskowe w Żaganiu, ale też imprezy oraz zda-
rzenia z bardzo barwnego naszego życia studenckiego. Był zaanga-
żowany w bezinteresowną pracę społeczną, którą rozpoczął od dzia-
łalności w Zrzeszeniu Studentów Polskich Politechniki Poznańskiej, 
najpierw w Radzie Wydziałowej a później Uczelnianej. Zapłatą za 
tę działalność była satysfakcja, że można coś zrobić dla innych. Po 
ukończonych studiach miał zamiar poświęcić się pracy naukowej. 

Ówczesne uwarunkowania spowodowały jednak, że podjął pracę 
zawodową u fundatora stypendium w Przedsiębiorstwie Elektryfika-
cji i Technicznej Obsługi Rolnictwa „ Eltor” w Poznaniu.

Zelektryfikował chyba połowę wiosek w Wielkopolsce, a pra-
cę w firmie zakończył na stanowisku dyrektora ds. technicznych. 
W międzyczasie kilka lat był na kontrakcie w Libii, gdzie towarzy-
szyła mu pracująca tam zawodowo żona lekarka, oraz dwie córki, 
a później także syn urodzony w Afryce. Po rozwiązaniu w 1995 
roku firmy „Eltor” aż do emerytury w 2006 roku pracował z peł-
nym zaangażowaniem w Wielkopolskich Zakładach Gazownictwa 
w Poznaniu. Na emeryturze dalej był czynny zawodowo w prywat-
nej firmie związanej z gazownictwem

Pracę społeczną kontynuował w Stowarzyszeniu Absolwentów 
Politechniki Poznańskiej będąc przez wiele lat członkiem zarządu 
i kolegium redakcyjnym kwartalnika „Absolwent”. Uczestniczył 
z zaangażowaniem w działalności Akademickiego Klubu Seniora 
w Poznaniu, nie odmawiając pomocy w jego przedsięwzięciach.

My, Koleżanki i Koledzy – absolwenci Wydziału Elektrycz-
nego Politechniki Poznańskiej z 1963 roku będziemy wspominać 
Mariana z wdzięcznością za organizowanie wielu rocznic ukoń-
czenia naszych studiów, będziemy pamiętać jako świetnego fa-
chowca w swojej branży, człowieka czynu gotowego do pomocy 
każdemu, kto tego potrzebował. Był nie tylko dobrym mężem, 
ojcem i dziadkiem, ale też wspaniałym i uczynnym kolegą i przy-
jacielem. Miał wiele pasji, w których się realizował. Po prostu był 
dobrym człowiekiem, o którym pamięć pozostanie na długo.

Bardzo trudno się z tym pogodzić, że Mariana już z nami nie 
ma, ale wierzymy, że jest w innym, lepszym świecie.

Zenon Wośkowiak

MARIAN BIEŃ (1941–2017)

SPOTKANIE ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU BUDOWY MASZYN PP



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
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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

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
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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

Stanisław Olejniczak: Pracuje Pan 
jeszcze w ASEA?

Janusz Smurawa: Już nie. Dzięki tym 
wszystkim opisanych wyżej okolicznościom 
mogłem przejść w roku 2010, po ukończeniu 
65 lat w stan spoczyn-
ku, tzn. na zasłużoną 
emeryturę. Odcho-
dziłem ze stanowiska 
”Senior Project Mana-
ger’a” o ugruntowanej 
pozycji w Dziale Pro-
jektów i Programów 
Inwestycyjnych firmy, 
wiodącej w tym czasie 
na globalnym rynku 
systemów oczyszcza-
nia spalin w przemy-
śle energetycznym. 
Po drodze znalazlo 
się w moim osobistym 
portfelu kilkadziesiąt 
wykonanych instalacji 
ochrony środowiska tak na rynku skandy-
nawskim, jak i w krajach gdzie do niedawna 
obowiązywała ”tajemnicza” gospodarka pla-
nowa. Dodatkową satysfakcja dla mnie jest 
fakt, że dwa z tych projektów zrealizowałem 
w moim rodzinnym mieście,. Były to dwie 
kompletne istalacje w EC Karolin, która 
w ten sposób stała sie pionierem na rynku 
produkcji ”czystej energii”.

Jaki jest system kształcenia inżynie-
rów i techników w Szwecji. 

 System kształcenia i nabór na studia 
kształtowane były w tym czasie w ścisłej 
współpracy, a w rzeczywistości, pod za-
potrzebowanie organizacji reprezentują-
cych poszczegolne branże pracodawców. 
Efektem tego było położenie nacisku na 
wiedzę praktyczną i umiejętność używania 
najnowszych technologii. W efekcie uda-
nej realizacji tego założenia młody inży-
nier zatrudniony w przemyśle rozpoczynał 
”produkować” wartość dodaną dla swego 
zakładu niemal od pierwszego dnia pracy.
Zatrudnia się jednoczesnie pracowników 
spełniających jak najdokładniej rzeczy-
wiste wymagania miejsca pracy, unikając 
zatrudniania osób o zbyt wysokich, nie-
przystających do wymagań konkretnego 
stanowiska, kwalifikacjach. Dawało to 
większą efektywność dla firmy zatrudnia-
jącej i dywersyfikowało oraz poszerzało 
jednocześnie możliwości młodych ludzi 
próbujących określić i wybrać swój przy-
szły profil zawodowy. Ewentualny dalszy 
rozwój kariery był i jest dalej wspierany 

W poprzednim naszym kwartalniku 
(Nr 90) zamieściliśmy pierwszą część 
rozmowy z Januszem Smurawą absol-
wentem Wydziału Budowy Maszyn i Za-
rządzania z roku 1972 mieszkającym 
w Szwecji. Teraz drukujemy dalszy ciąg 
rozmowy.

i sterowany aktywnie przez pracodawcę, 
z oddelegowaniem w uzasadnionych przy-
padkach na studia i indywidulanie dobrane 
kursy uzupełniające.

Tak jak kształcenie, pewnie również 
organizacja pracy różni się od tego co 
znamy i mieliśmy w Polsce

Szwedzi twierdzą, że mają umiejętność 
pracy grupowej w swoich genach. Nawet je-
żeli jest to przesada to robią wszystko aby 
wdrożyć do tego swoich młodych obywa-
teli. Młody Szwed styka się z tą szczegól-
ną metodą rozwiązywania problemów już 

w wieku przedszkolnym. Swoje kompe-
tencje rozwija później w wieku szkolnym 
jak również jeszcze później na 
studiach i zabiera je ze sobą do 
swojego miejsca pracy. A tam 
rozwija je dalej w praktycznym 
działaniu. Wchodzi w to także 
umiejętność uczestnictwa w dys-
kusjach prowadzonych w grupie, 
ich organizowania i prowadze-
nia w optymalny sposób. Daje to 
w efekcie bardzo owocne spotka-
nia i dyskusje kończące sie dobrze 
i jednoznacznie sformułowanymi 
wnioskami i zaleceniami, które 
raz jednoznacznie przyjęte, i to 
przeważnie jednogłośnie, wyklu-
czają potrzebę dalszych usciślają-
cych dyskusji i komentarzy.

Do tego dochodzi jeszcze 
wyjątkowa kultura konsensusu. 
Mamy w języku polskim bardzo 
mądre przysłowie ” zgoda budu-
je, niezgoda rujnuje”. Ale przy-
słowie to nie ma niestety prze-
łożenia na codzienną praktykę. 
Inaczej jest u naszych sąsiadów 
z północy. Uzyskanie wspólnego 
spojrzenia na stojące przed ze-
społem zadania i sposób ich roz-
wiązania jest głownym celem organizowa-
nych spotkań i dyskusji. Finalnym efektem 
takiego podejścia jest fakt, że uzgodniony 
i zakceptowany przez wszystkich wspólny 
plan działania daje możliwość szybkiego 

ABSOLWENT POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ W SZWECJI (2)
i kreatywnego rozwiązania stojących przed 
grupą wyzwań i zadań. Sukces osiągany 
przez zespół jest sukcesem wszystkich 
jego członków.

Pomimo tak dobrego wykształcenia 
i przygotowania pewnie też zdarzają się mo-
menty trudne czy niepwodzenia

Oczywiście. Wpadki duże i katastrofal-
ne jak wiadomo omijają tylko tych, którzy 
nie podejmują ryzyka przecierania nowych 
ścieżek. To samo dotyczy działalności firm 
szwedzkich, których działanie bardzo czę-
sto związana jest z dużym wkładem inowa-
cyjnym i testowaniem nowych rozwiązań 
technologicznych. I pomimo sprawnej or-
ganizacji, efektywnego zarządzania, dobrej 
pracy zespołowej oraz metodycznej analizy 
potencjalnego ryzyka i zagrożeń, dochodzi 
czasem również do spektakularnych pora-
żek. I tu znowu do głosu dochodzi szwedzki 
pragmatyzm. Naprawa błędu lub pomyłki nie 
koncentruje się i nie kończy na znalezieniu 
”winnego” Cała ”para” idzie w analizę ca-
łego łancucha decyzyjnego, znalezienie jego 
słabego ogniwa i jego skuteczne wyelimi-
nowanie. Efektem takiego podejścia jest to, 
że pracownik podejmując ryzykowne nieraz 
decyzje, analizowane i konsultowane często 
wspólnie z członkami zespołu, niezależnie 
od szczebla decyzyjnego, ma poczucie, że 
popełnienie pomyłki czy błędu nie spowodu-
je bezpośrednich negatywnych następstw dla 
jego kariery. Oczywiście katastrofy dużego 

kalibru związane z dużymi stratami finanso-
wymi lub wizerunkowymi prowadzą często 
do utraty stanowiska ale z zasady dotyczy to 
wysoko usytuowanych szefów a nie szerego-
wych członków zespołu.
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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
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a Uniwersytet Warszawski największy, to
ten poznański może być najmądrzejszy.
Do tej idei przekonywał również rektor
UAM prof. Bronisław Marciniak mówiąc, że
rozproszone uniwersytety nie będą nigdy
konkurencją dla wielkich skonsolidowanych
uczelni działających na Zachodzie. W tym sa-
mym duchu wypowiadała się minister Bar-
bara Kudrycka mówiąc, że trzeba pozbyć się
partykularnych ambicji na rzecz kwestii waż-
niejszych.
W kuluarach można było później usłyszeć

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

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

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

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

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

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

akademickiego jest wykład inauguracyjny.
Wygłosiła go prof. Elżbieta Frąckowiak

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

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

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

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

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

Fot. (2) W. Jasiecki

Immatrykulacja przez JM Rektora
Fot. W. Jasiecki

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
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większą popularnością cieszyła się logistyka (14,3
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Drugą pozycje zajmują uczelnie rolnicze (3,5 kan-
dydata). Dopiero na trzecim miejscu są uniwersy-
tety (3 kandydatów).
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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
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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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Zebranie zarządu w dniu 22 kwietnia 2013
roku prowadził przewodniczący Stowarzysze-
nia prof. Zbigniew Stein.
1. Na prośbę przewodniczącego, minutą ciszy
uczczono pamięć zmarłej w kwietniu bieżą-
cego roku Ireny Jaworskiej-Marcinkowskiej
Członka Honorowego Stowarzyszenia.

2. Zapoznano się i przyjęto bez uwag protokół
z zebrania z 25 lutego 2013 roku.

3. Hanna Leszczyńska przewodnicząca Komi-
tetu Organizacyjnego Jubileuszu 90 – lecia
Stowarzyszenia omówiła dotychczasowe
ustalenia z harmonogramu zadań. Przyjęto
następujące ustalenia:
– należy intensywnie poszukiwać sponsorów;
– przewodnicząca przygotuje wstępną kal-
kulację kosztów;
– sekretarz Mirosław Nieborak przedstawił
propozycję materiałów, które powinny
znaleźć się specjalnym – jubileuszowym
wydaniu kwaralnika „Absolwent”;
– omówiono możliwości i procedurę wystą-
pienia o odznaczenia państwowe, woje-
wództwa, miasta, i uczelniane. Zygmunt
Kosmala stwierdził, iż członkowie Stowa-

rzyszenia winni być odznaczeni przez Sto-
warzyszenie. Przyjęto propozycje Irene-
usza Pinczaka by za wybitne zasługi dla
Stowarzyszenia wręczyć dyplomy lub li-
sty gratulacyjne.

4. Przewodnicząca komitetu organizacyjnego
z Przewodniczącym Stowarzyszenia prze-
każą osobiście Rektorowi PP pismo z proś-
ba, o objęcie przez J. M. Rektora patronatu
nad Jubileuszem 90-lecia.

5. Leszek Kaczorowski sekretarz Komisji Re-
wizyjnej przedstawił protokół komisji z kon-
troli gospodarki finansowej Stowarzyszenia
w 2012 roku. Zarząd przyjął protokół
i w głosowaniu zatwierdził sprawozdanie fi-
nansowe i merytoryczne.

6. Na podstawie złożonych deklaracji zarząd
przyjął do Stowarzyszenia 5 członków.

7. Omówiono udział członków zarządu w ab-
solutoriach, które odbędą się w dniach 22
i 23 czerwca br. Wyznaczono osoby, które
będą na nich reprezentować Stowarzyszenie.

8. Termin następnego zebrania Zarządu Stowa-
rzyszenia ustalono na 30 września 2013 r.

Mirosław Nieborak

ZEBRANIE ZARZĄDU

PRZYGOTOWANIA
DO ROCZNICOWEGO SPOTKANIA

AutostradaW
ielkopolskaIISA

jestczłonkiem
wspierającym

StowarzyszeniaAbsolwentów
PP

PRZECZYTALIŚMY
W Głosie Wielkopolskim z 10.04.

2013 prezes Volkswagen Poznań Mi-
chael Kleis na pytanie dziennikarzy
– Volkswagen to nie tylko produkcja
samochodów i komponentów w odlew-
ni, ale i szkolnictwo. W Swarzędzu
działacie wspólnie z Zespołem Szkół
Nr 1, współpracujecie również z Poli-
techniką Poznańską powiedział:
w Swarzędzu kształcimy w pięciu za-
wodach. Wspólnie ze szkołą wypraco-
wujemy profile nauki. We wszystkich
tych zawodach i trzech rocznikach
chcielibyśmy kształcić ok. 100
uczniów. Jeśli chodzi o studia to
wspólnie z Politechniką Poznańską
chcemy wprowadzić – podobnie jak to
jest w Niemczech tryb studiów dual-
nych; wg polskiej ustawy są to studia
o profilu praktycznym. Studia te będą
polegać na tym, że już w trakcie nauki
studenci będą nabywać praktyczne
umiejętności w naszej fabryce, pozna-
wać przyszłe środowisko pracy i ludzi
– to jest bardzo dobre rozwiązanie. Bo
to wszystko im pomoże, gdy po za-
kończeniu nauki rozpoczną pracę
w VW.

Autostrada Wielkopolska II S.A. jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Absolwentów PP

ABSOLWENT POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ W SZWECJI (2)

Jak można podsumować organizację 
pracy w Szwecji?

Zdaję sobie sprawę, że zaprezentowa-
ne wnioski i oceny są bardzo subiektywne 
i w pewnej mierze uproszczone i może 
zbyt pozytywne w swojej wymowie. Ale 
przywołując te, a nie inne aspekty dzia-
łalności gospodarczej, chcialem dojść do 
pewnego uogólnienie, którm można by 
było zdefiniować typowo szwedzkie po-
dejście do pracy. Ujęte ono jest w powie-
dzeniu, że najważniejsze w wykonywanej 
pracy nie jest indywidualna kariera czy 
wymierne korzyści materialne, ale po-
czucie zadowolenia i dumy z dobrze i rze-
telnie wykonanej pracy, tak w wymiarze 
osobistym jak i zespołowym. Jest to po-
dejście może trochę anachroniczne w cza-
sach powszechnej globalizacji i totalnej 
pogoni za zyskiem jak również daleko 
posuniętego indywidualizmu. Ale takie 
właśnie były moje własne doświadczenia 
zebrane w trakcie mojej 25 letniej kariery 
w Szwecji i oglądająć się wstecz docho-
dzę do wniosku, że moje odnalezienie się 
w nowej rzeczywistości, w nowym kraju 
ułatwione było właśnie przez pełne przy-
jęcie i przyswojeniem tych w/w ”kodów 
socjalno-społecznych”. 

Wspominał Pan, że od 2010 roku 
jest Pan na zasłużonej (szwedzkiej) eme-
ryturze. Z pewnością jako osoba ciągle 
młoda dzieli się Pan swym bogatym do-
świadczeniem zawodowym

Z tą młodością to 
mała przesada, ale tak 
się właśnie złożyło, 
że już od roku 1999 
”spłacam ” swój dług 
wobec kraju, który 
udzielił mi gościny 
w trudnym dla mnie 
i mojej rodziny mo-
mencie oraz kraju, 
który mnie ukształ-
tował i umożliwił mi 
zdobycie dobrego wy-
kształcenia i zawsze 
będzie dla mnie kra-
jem, w którym mam 
swoje korzenie. 

Udaje mi się to ro-
bić dzieląc się zdoby-
tym doświadczeniem, 
w zakresie zarzą-
dzania kompleksowymi projektami prze-
mysłowymi, podejmując się roli doradcy/
konsultanta oraz uczestnicząc w roli autory-
zowanego assessora certyfikacji prowadzo-

nych przez organizację IPMA (International 
Project Management Association). Organi-
zacja ta o zasięgu globalnym, promuje za-
wód Kierownika Projektów oraz prowadzi 
uznawaną na całym świecie certyfikację 

Kierowników Projek-
tów (Project Manage-
rów – PM), w syste-
mie IPMA – 4L oraz 
ocenę i certyfikację 
instytucji, organiza-
cji i przedsiębiorstw 
pod kontem dojrzało-
ści pro-projektowej, 
w systemie IPMA 
– DELTA. Jeżeli ko-
goś ciekawią dalsze 
szczegóły to zapra-
szam do mojego profi-
lu na ”Linked In”.

Kończąc i dzięku-
jąc za naszą interesu-
jącą rozmowę, mam 
nadzieję, że spotka-
my się w szerokim 
gronie absolwentów 

Politechniki Poznańskiej na zbliżających 
się milowymi krokami uroczystościach 
100-lecia naszej szacownej Uczelni.

A więc do zobaczenia w 2019 roku!

Widziane z komina instalacji spalarni  
odpadów w Jönköping

c.d. na str. 4


