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Politechnika Poznańska, kontynu-
ując tradycje działających przed nią 
w Poznaniu wyższych szkół technicz-
nych, obchodzi w trakcie bieżącego 
roku akademickiego jubileusz stulecia. 
W wyniku zwycięskiego zakończenia, 
w roku 1919, Powstania Wielkopolskie-
go, Naczelna Rada Ludowa powołała 
w naszym mieście Państwową Wyższą 
Szkołę Budowy Maszyn. Absolwenci 
owej Szkoły pięć lat później (w paź-
dzierniku 1924 roku) zorganizowali 
pierwsze zebranie inicjujące prace or-
ganizacyjne związane z powołaniem 
swojego Stowarzyszenia. 

Pierwszy Zjazd absolwentów PWS-
BM odbył się w Poznaniu w dniu 3 maja 
1925 roku. Piękną kartę w przedwojen-
nej historii uczelni zapisały starania 
Stowarzyszenia, mające na celu uzy-
skanie na utworzenie w Poznaniu 
uczelni akademickiej. Zgodę taką na-
sza uczelnia uzyskała ostatecznie 
w roku 1939. Rok akademicki 1940/41 
miał być pierwszym rokiem istnienia 
Politechniki Poznańskiej. 

Po drugiej wojnie światowej, przez 
pięć lat reaktywowano działalność na-
szego Stowarzyszenia Absolwentów. 
Władze administracyjne PRL-u posta-
wiły jednak w roku 1949 Stowarzysze-
nie w stan likwidacji. Wznowienie 
działalności Stowarzyszenia nastąpiło 

dopiero po 35 latach – w roku 1985. 
Inicjatorami reaktywowania Stowa-
rzyszenia Absolwentów byli absolwen-
ci przedwojennej Wyższej Szkoły Bu-
dowy Maszyn i Elektrotechniki, orga-
nizujący w roku 1978 i 1985 swoje 
zjazdy. 

Dzisiejsza aktywność Stowarzysze-
nia Absolwentów Politechniki Poznań-
skiej, w 95 rocznicę swojego powsta-
nia, wydaje nam się czymś natural-
nym. Mamy statut, legitymacje człon-
kowskie, odznakę stowarzyszeniową, 
wydajemy własne czasopismo, korzy-
stamy ze stowarzyszeniowej strony in-
ternetowej i portalu społecznościowe-
go. Działa Zarząd, Komisja Rewizyjna 
i Sąd Koleżeński oraz liczne Koła Sto-
warzyszenia. Regularnie, co pięć lat, 
odbywamy sprawozdawczo-wyborcze 
zjazdy kończące kolejne kadencje i wy-
bory nowych władz Stowarzyszenia. 
Poszczególne roczniki organizują swo-
je zjazdy. Od roku 2007 mamy status 
organizacji pożytku publicznego, 
utworzyliśmy Fundusz Stypendialny 
dla studentów Politechniki Poznań-
skiej. Pielęgnujemy wszelkie formy 
łączności absolwentów z Politechniką 
Poznańską i pogłębiania więzi kole-
żeńskich. Działamy na rzecz dalszego 
rozwoju naszej Almae Matris. Współ-
pracujemy z władzami uczelni. Kulty-

wujemy tradycję i zasady inżynierskiej 
etyki zawodowej. Utrzymujemy przyja-
cielskie kontakty z organizacjami ab-
solwentów pozostałych uczelni po-
znańskich. 

Można powiedzieć, że działalność 
Stowarzyszenia Absolwentów Politech-
niki Poznańskiej jest typową dla po-
dobnych organizacji akademickich na 
całym świecie: – dozgonna więź wycho-
wanków ze swoją uczelnią. 

Stowarzyszenie wykracza niekiedy 
poza klasyczne rutyny statutowe i orga-
nizuje spotkania nadzwyczajne. 
W roku 2014 celebrowaliśmy spotkanie 
członków Stowarzyszenia z okazji 
90-lecia jego istnienia. W roku bieżą-
cym – 2019, dwie okoliczności: 100-le-
cie wyższego szkolnictwa technicznego 
w Poznaniu oraz 95 lat od utworzenia 
naszego Stowarzyszenia Absolwentów, 
niemal obligują nas do organizacji po-
dobnego, Nadzwyczajnego Zjazdu Sto-
warzyszenia.

Zapraszamy zatem serdecznie wszyst-
kich członków i sympatyków Stowarzy-
szenia Absolwentów Politechniki Po-
znańskiej do Centrum Wykładowego 
naszej Almae Matris przy ul. Piotrowo 
w Poznaniu w dniu 6 kwietnia 2019 
roku. Do zobaczenia! 

Przewodniczący SA PP
Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski

Gmach Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarzą-
dzania, jak widać na zdjęciu jest coraz bliżej ukończenia. Nadzór 
budowlany okresla to jako stan surowy zamknięty. Kończy się 
wykonywanie elewacje. Wykonawca Budimex SA z Warszawa 
i Acclona Construcción SA Madryt SA prowadzi prace wykoń-
czeniowe wewnątrz budynku. Zakończenie budowy planowane 
jest na 31 lipca 2019 roku. Po przekazaniu budynku uczelni pozo-
stanie niewiele czasu wydziałom na przeniesienie i zagospodaro-
wanie, tak by rok akademicki 1919/1920 mogły rozpocząć w no-
wych pomieszczeniach. Budynek to prezent dla naszej Uczelni na 
100 lecie wyższego szkolnictwa technicznego w Poznaniu.

KOLEŻANKI I KOLEDZY 
ABSOLWENCI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ!

CORAZ BLIŻEJ OTWARCIA



Wiedzę o powstaniu Stowarzyszenia Absolwen-
tów czerpiemy z wydawnictwa „Państwowa 
Szkoła Budowy Maszyn w Poznaniu 1919-1929” 
wydanego staraniem Stowarzyszenia Absolwen-
tów PSBM w roku 1929 na 10-lecie szkoły. Zapi-
sano w nim, że w 1924 roku wyłoniono komisję 
organizacyjną. Po opracowaniu statutu na 
dzień 3-4 maja 1925 roku zwołano zebranie kon-
stytucyjne z udziałem 90% wszystkich absol-
wentów. Celem Stowarzyszenia zapisanym 
w statucie było: zrzeszenie wszystkich absolwentów na gruncie ich łączności zawodowej, dążenie 
do zapewnienia absolwentom stanowiska w społeczeństwie, pielęgnowanie poczucia godności 
i solidarności zawodowej, organizacja samopomocy i pośrednictwa pracy, szerzenie oświaty za-
wodowej i rozwijanie życia towarzyskiego.

Legitymacja członkowska Jana Siejkowskiego 
w Stowarzyszeniu Absolwentów z 1928 roku, 
absolwenta PWSBM z 1923 roku.

Decyzją Urzędu Wojewódzkie-
go w 1949 roku Stowarzyszenie 
Absolwentów w Szkole Inżynier-
skiej zostało postawione w stan 
likwidacji. Członkom zalecono 
zrzeszanie się w NOT. Stowa-
rzyszenie działało jeszcze do 
końca 1950 roku, kiedy odbył 
się zjazd likwidacyjny. Wpłata 
składek przez Irenę Jaworska 
(Marcinkowską) wieloletnim 
członkiem zarządu (1995-2010), 
Członkiem Honorowym SA PP.

W okresie przedwojennym zjazdy Stowarzyszenia odbywały się co-
rocznie w dniu 3 maja. Na zdjęciu absolwenci na zjeździe w 1938 
roku w Pałacu Działyńskich na Starym Rynku w Poznaniu

95 LAT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY BUDOWY MASZYN I ELEKTROTECHNIKI, SZKOŁY INŻYNIERSKIEJ, POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

W latach 1932 – 1939 wydawane było przez Stowarzyszenie czasopismo, początkowo pod 
nazwą „Wiadomości Techniczne”, a później „Technolog”. Zamieszczano w nich wiadomo-
ści organizacyjne, dzielono się wiedzą, prowadzono wymianę doświadczeń zawodowych 
a nawet pośrednictwo pracy. Ostatni numer Technologa ukazał się w lipcu 1939 roku.



Starania i pragnienia reaktywowania Stowarzyszenia 
Absolwentów były formułowane już 55 lat temu. W roku 
1965 (Głos Wielkopolski z 29.03.1965) odbył się zjazd 
absolwentów, b. działaczy ZSP w PP. Na jego zakończe-
nie uczestnicy powołali Koło Absolwentów Politechniki 
Poznańskiej z przewodniczącym Andrzejem Bobińskim.

Na kolejnym zjeździe absolwentów Państwowej Szko-
ły Budowy Maszyn i Elektrotechniki w 1985 roku jego 
uczestnicy skierowali do władz uczelni rezolucję ape-
lującą o reaktywowanie Stowarzyszenia Absolwen-
tów. Rektor Politechniki Poznańskiej prof. Tadeusz 
Puchałka powołał komitet założycielski z doc. Janem 
Chajdą jako przewodniczącym.

W dniu 14 grudnia 1985 odbył się zjazd założycielski Stowarzyszenia Absol-
wentów Politechniki Poznańskiej. Zjazd uchwalił statut, wybrał przewodni-
czącego – prof. Zbigniew Stein, zarząd, komisję rewizyjną i sąd koleżeński. 
W zjeździe uczestniczyło 57 absolwentów, z których aktualnie (rok 2019) 
członkami Stowarzyszenia jest 13 osób – J. Chajda, E. Dreszczyk, W. Grocho-
lewski, J. Hliwa, A. Kordus, J. Kubik, J. Kwiatkowski, H. Leszczyńska, Pauksz-
ta, D. Rusińska-Roszak, E. Szmaus, J. Weyna i B. Zastawny.

Wybory władz Stowarzyszenia 
odbywają się co 5 lat. Na zdję-
ciu władze w kadencji 1995-
2000. Od lewej: Stanisław 
Olejniczak, Władysław Lutom-
ski, Zbigniew Tomaszewski, 
prof. Zbigniew Stein, prof. Le-
szek Frąckowiak, Aleksander 
Gorzaniak, Bogdan Zastawny, 
Irena Jaworska-Marcinkow-
ska, Marian Przybylski, Ma-
rian Bień, Lech Grodzicki 
i Wojciech Weiss.

Władze Politechniki Poznań-
skiej wspierają merytorycznie 
i finansowo Stowarzyszenie. 

Przewodniczący i zarząd często goszczą u Rektora informując o bie-
żącej działalności i potrzebach. Na zdjęciu z lewej przedstawiciele 
zarządu u Rektora prof. Jerzego Dembczyńskiego w 1999 roku, z pra-
wej Przewodniczący prof. Leszek Pacholski u Rektora prof. Tomasza 
Łodygowskiego.

Od początku reaktywowania Sto-
warzyszenia, w nawiązaniu do 
okresu przed 1939 rokiem dysku-
towano o własnym wydawnictwie. 
W 1991 roku Jan Chajda stara-
niem kierowanego przez niego Za-
kładu Metrologi wydał przygoto-
wany na maszynie do pisania i po-
wielaczu biuletyn proponując dla 
niego nazwę „Absolwent” . Po 3 
latach przed kolejnym zjazdem 
sprawozdawczo-wyborczym wyda-
ny został następny numer. Zarząd 
Stowarzyszenia wybrany w 1995 
roku powołał zespół w składzie Lech Gro-
dzicki, Zbigniew Tomaszewski, Marian Bień 
i Stanisław Olejniczak, który w czerwcu 1996 
roku rozpoczął regularne wydawanie kwar-
talnika. Co 5-6 lat z zespołu redakcyjnego 
odchodziły kolejne osoby. Obecnie, po 23 latach do 
rąk absolwentów przekazywany jest Nr 95, a w re-
dakcji pozostał ostatni z wyżej wymienionych. 

Ostatni zjazd sprawoz-
dawczo-wyborczy w Sto-
warzyszeniu odbył się 
w listopadzie 2015 roku. 
Na zdjęciu władze Sto-
warzyszenia w kadencji 
2015-2020. Od prawej - 
w pierwszym rzędzie: 
Leszek Kaczorowski, Jo-
anna Deresiewicz, prof. 
Leszek Pacholski (prze-
wodniczący), Mirosława 
Owsianowska-Olejniczak, Hanna Leszczyńska, Stanisław Olejniczak, 
w drugim rzędzie: Zbigniew Włodarczak, Jerzy Horowski, Zygmunt 
Kosmala, Ireneusz Pinczak, Jerzy Karłowski, w trzecim rzędzie: Mi-
rosław Nieborak, Edward Szmaus, Chlebosław Adamczyk; na zdjęciu 
brak Agnieszki Grzelczak, prof. Zbigniewa Steina, Mariana Bienia 
i Kazimierza Kordylasińskiego.
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Absolwenci Politechniki Poznańskiej zapewne pamiętają, że 
działalność w „dawnym” (lata 1950-1973) Zrzeszeniu Studentów 
Polskich stanowiła prawdziwą szkołę życia i wielokierunkowego 
(kultura, sport, turystyka, języki obce) rozwoju młodzieży stu-
diującej, uczyła samodzielności i odpowiedzialności, przede 
wszystkim zaś wzmacniała więzy koleżeńskie powstałe w cza-
sach studenckich i pozwoliła przetrwać im przez długie, długie 
lata. Pisaliśmy o tym już w Nr 51 (2008 r.) oraz 56 (2009 r.) „Ab-
solwenta”. 

Byli działacze Zrzeszenia Studentów Polskich z okresu stu-
diów 1966-1973 utrzymują ze sobą szczególnie bliskie kontakty 
od 2004 roku, kiedy w liczbie 36 osób, wchodzących niegdyś 
w skład Komitetów Wykonawczych Rad Uczelnianych ZSP, spo-
tkaliśmy się na terenie Politechniki Poznańskiej. To pierwsze po 
ponad 30 latach od ukończenia studiów spotkanie trwało 12 go-
dzin! Wymiana doświadczeń zawodowych i społecznych, opo-
wieści o karierach naukowych, o naszych rodzinach, sposobie 
spędzania czasu, zamiłowaniach poza inżynierskich musiały zo-
stać odłożone do następnego spotkania. Spotykaliśmy się począt-
kowo co trzy lata (Karpacz 2007 i Żerków 2010), później, czując 
ciągły niedosyt, zintensyfikowaliśmy te spotkania, które nazy-
waliśmy Zjazdami (trwały zawsze 2-4 dni) i które miały zawsze 
dodatkowe walory turystyczne (Polanica 2012, Jaszowiec 2014, 
Bieszczady 2016). 

Ostatni Zjazd dawnej RU ZSP odbył się w wrześniu 2018 roku 
na Pomorze Szczecińskie. Zaczęliśmy tradycyjnie od wspólnego 
zdjęcia przed gmachem Rektoratu PP. O oprawę muzyczno-po-
etycką naszego wyjazdu zadbał Witek Tomaszewski, z wielką 
starannością przeplatając muzykę francuską, polską poezję śpie-
waną i utwory kabaretowe. Było i wzruszająco i śmiesznie.

W pierwszym dniu przespacerowaliśmy się po malowniczym 
miasteczku nadmorskim Nowe Warpno z pięknym Ratuszem 
o konstrukcji ryglowej, zwiedziliśmy budynek słynnej Filharmo-
nii Szczecińskiej, a później z przewodnikiem-pasjonatem obje-
chaliśmy najważniejsze miejsca Szczecina, zabytki i miejsca hi-
storycznie ważne dla tego miasta i regionu. Mieliśmy okazję 
przekonać się także, jak współczesna historia (wydarzenia z 1968 
i 1970 roku) zmieniały społeczność Szczecinian. 

Hotel w centrum miasta okazał się bardzo dobrym miejscem 
na 2 noclegi, ale także na zorganizowanie spotkania konferencyj-
nego; oczywiście nie mogło zabraknąć słynnych pasztecików za-
rejestrowanych na unijnej Liście Produktów Tradycyjnych - na-
prawdę bardzo smaczne. Obejrzeliśmy i wysłuchaliśmy interesu-
jących opowieści przewodnika o historii Szczecina, anegdotach 
z nią związanych i przebiegu odbudowy miasta po II wojnie świa-

towej. Wydarzeniom z tamtych lat poświęcona jest też lwia część 
ekspozycji w kilkukrotnie nagradzanym przez międzynarodowe 
instytucje kultury Centrum Dialogu „Przełomy”, którą zwiedzi-
liśmy w niedzielne przedpołudnie. Większość z nas była bardzo 
poruszona tymi wspomnieniami….

W sobotni poranek wyruszyliśmy do Niemiec: do muzeum-fa-
bryki rakiet V1 i V2, zwiedziliśmy oryginalnego U-bota z cza-
sów wojny, z jednej strony podziwiając (jako inżynierowie) ów-
czesną niemiecką myśl techniczną, z drugiej radowaliśmy się, że 
ten etap relacji międzynarodowych mamy już za sobą. Z przy-
jemnością odwiedziliśmy jeszcze urokliwe cesarskie uzdrowisko 
Ahlbeck na wyspie Uznam. Wieczór w restauracji „Litewskie 
Jadło” upłynął pod znakiem światowej polityki i niezwykle inte-
resujących dyskusji, nie tylko ekonomicznych (świetny Witek 
Wojciechowski jako wprowadzający i moderator!). 

W drodze powrotnej do Poznania, wykonaliśmy żwawy spa-
cer wokół Jeziora Szmaragdowego, aby zobaczyć jak „buki złocą 
się wśród innych drzew”. 

Aby tradycji stało się zadość, podjęliśmy próbę ustalenia miej-
sca następnego zjazdu w roku 2020. Padały różne propozycje or-
ganizacji zjazdu w ciągu tygodnia pracy, wszak prawie wszyscy 
jesteśmy emerytami.

Danuta Rusińska-Roszak
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Od 3 lat zarząd organizuje spotkania stwarzające okazje do integra-
cji członków Stowarzyszenia. Jest to wspólne poznawanie ciekawych 
miejsc i zabytków w Poznaniu oraz spotkania z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku.

Takie spotkanie odbyło się w grudniu 2018 z udziałem Rektora PP 
prof. Jacka Goca, władz Stowarzyszenia i przewodniczących – przed-
stawicieli Kół zamieszkałych w Poznaniu.

W świątecznym nastroju podzieliliśmy się opłatkiem, złożyliśmy 
sobie życzenia, degustowaliśmy wybrane potrawy wigilijne. Były 
wspomnienia, rozmowy o 100-leciu naszej uczelni i życzenia na Nowy 
Rok.

SPOTKANIE B. DZIAŁACZY ZRZESZENIA STUDENTÓW POLSKICH

SPOTKANIA 
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA


