
nali studia przed 50 laty, ja rozpoczynałem 
przed 50 laty pracę. Człowiek czuje ciężar 
tego czasu. Czas jak powiedział prof. Ko-
rzeniowski to jest jedyny wróg człowieka, 
i z tym wrogiem chyba nie wygramy, jeże-
li będziemy go traktowali jako wroga. Ale 
jest to coś co ludzi niezwykle łączy, ludzi 
łączy to co dzielą z innymi, co jest pewnym 

paradoksem. Ale my właśnie ten czas z in-
nymi dzielimy. Czas jest jakimś wymiarem 
naszego istnienia, podobnie jak przestrzeń. 

Ja będę mówił o miejscu czasu. Będę 
mówił o tym co o czasie mówi język, jak 
czas istnieje w języku polskim. Jak my 
używamy tego czasu aby innych do czegoś 
przekonać, żeby wykorzystać to, że ten czas 
jest czasem do naszej dyspozycji. Ja mam 
mało czasu jak Państwo wiedzą wszyscy 
skarżymy się na brak czasu. Czas jest języ-
kiem na wiele sposobów: jako pojęcie, jako 
słowo, albo jako wyraz. Słowa są między 
nami a wyrazy są między nami rzeczywi-
stością. Mówiąc słowo tak kieruje je do 
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INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Człowiek nie znosi u innych przede wszystkim wad własnych.

Henryk Sienkiewicz

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

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

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

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

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

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

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

c.d. na str. 2

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

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

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

Wszystkim składamy serdeczne podziękowanie.

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

Członkowie Stowarzyszenia i dziesiątki tysięcy absolwen-
tów Politechniki, to rzesza naszych potencjalnych darczyńców. 
Staramy się do nich dotrzeć z naszą prośbą.

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

POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
KRS 0000024372

Wierzymy, że w roku 2017 przekonamy do siebie większą 
rzeszę darczyńców. Wszystkim dziękujemy za wsparcie naszego 
Funduszu Stypendialnego.

Zarząd

PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA STOWARZYSZENIA

Można wiele nauczyć się od ludzi, którzy patrzą na świat inaczej niż my.
                                                                                    Anthony D’Angelo
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Tegoroczna inauguracja roku akade-
mickiego kończąca całoroczne obchody 
100-lecia wyższego szkolnictwa technicz-
nego w Poznaniu zgromadziła bardzo liczne 
grono gości. Przybyli przedstawiciele władz 
państwowych, samorządowych, kościelnych 
i korpusu dyplomatycznego, parlamenta-
rzyści RP, przedstawiciele środowiska aka-

demickiego i naukowego, służb munduro-
wych, prezesi i dyrektorzy przedsiębiorstw, 
towarzystw, organizacji i związków, banków 
współpracujących z naszą Uczelnią.

Wszystkich, w tym również członków 
Senatu Akademickiego i Konwentu, pra-
cowników seniorów i studentów, szczegól-
nie tych, którzy po raz pierwszy znaleźli się 
w murach naszej Uczelni JM Rektor Prof. 
Tomasz Łodygowski serdecznie powitał. 

Centralnym punktem inauguracji roku 
akademickiego jest immatrykulacja stu-
dentów I roku. Wybrane osoby – po jed-
nym z każdego wydziału – dostąpiły aktu 
immatrykulacji przez JM Rektora i otrzy-
mały indeksy.

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

W roku 2019 (rozliczenie za 2018 rok) otrzymaliśmy kwotę 
6.306 zł. Nie wszyscy darczyńcy ujawnili w zeznaniach PIT swoje 
nazwiska. Urzędy Skarbowe wpłaty przekazywały nam pojedyn-
czo lub łącznie od kilku osób. Wiemy, że pochodzą one, od osób 
rozliczających się w urzędach skarbowych Poznania, oraz Białej 
Podlaskiej, Bydgoszczy, Gorzowa Wlkp., Głogowa, Inowrocławia, 
Jeleniej Góry, Kalisza, Kętrzyna, Konina, Krakowa, Krotoszy-
na, Mogilna, Ostrzeszowa, Piły, Słupska, Włocławka, Wrocławia 
i Zielonej Góry.

Wszystkim składamy serdeczne podziękowanie.

Na rok akademicki 2019/2020 przyznaliśmy dwa stypendia po 
4.000 zł (10x400) dla studentów Wydziału Architektury PP, z rodzin 
o niskich dochodach, uzyskujących dobre wyniki w nauce.

Członkowie Stowarzyszenia i dziesiątki tysięcy absolwentów 
Politechniki, to rzesza naszych potencjalnych darczyńców. Stara-
my 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 2020 przekonamy do siebie większą rze-
szę darczyńców. Wszystkim dziękujemy za wsparcie naszego Fun-
duszu Stypendialnego.

PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA STOWARZYSZENIA

Kultywowaną od bardzo wielu lat 
w Politechnice Poznańskiej tradycją jest 
wręczanie podczas inauguracji roku akade-
mickiego symbolicznych indeksów absol-
wentom, którzy rozpoczynali studia przed 
50 laty. W bieżącym roku tego zaszczytu 
doznali: Irena Matuszak (rozpoczyna-
jąca studia w 1969 roku na Wydziale Me-

chaniczny Technologiczny), Aleksandra 
Resterna-Borowiak (WCh), Jerzy Błasik 
(WMT), Jan Błaszczak (WCh), Jacek 
Dąbek (WMRiP), Marian Witalis Dobry  
(WMRiP), Jan Jakubowski (WMT),  
Tomasz Kachlicki (WMT) i Krzysztof 
Moskalewski (WMT).

Wszyscy, zwykle oczekują na wy-
kład inauguracyjny. O jego wygłoszenie 
JM Rektor poprosił znanego, cenionego, 
jednego z najpopularniejszych autorytetów 
w dziedzinie języka polskiego prof. Jerzego 
Bralczyka z Uniwersytetu Warszawskiego. 

Już na wstępie przywitany został gorą-
cymi brawami mówiąc: Przed chwilą była 
reimmatrykulacja państwa, którzy zaczy-



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

Henryk Czajewicz

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

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

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

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

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

S. O.

REKRUTACJANAROKAKADEMICKI 2013/2014
W POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

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

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

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

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

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

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

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

akademickiego jest wykład inauguracyjny.
Wygłosiła go prof. Elżbieta Frąckowiak

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

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

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

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

Stanisław Olejniczak

cd ze str. 1
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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

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

Henryk Czajewicz

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

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

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

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

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

S. O.

REKRUTACJANAROKAKADEMICKI 2013/2014
W POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

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

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

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

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

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

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

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

akademickiego jest wykład inauguracyjny.
Wygłosiła go prof. Elżbieta Frąckowiak

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

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

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

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

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

Fot. (2) W. Jasiecki

Immatrykulacja przez JM Rektora
Fot. W. Jasiecki

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stanisław Olejniczak

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

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

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

POJECHALIŚMY ZWIEDZIĆ KALISZ
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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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Państwa, ale jest to wyraz czegoś, czego 
w gruncie rzeczy nie znam, ale chciałbym 
poznać.

Nasza mowa odbywa się w czasie, tak 
jak pismo w przestrzeni. Czas organizuje 
nasze mówienie, organizuje także nasze 
myślenie, jest determinacją, narzędziem 
i jak powiedziałem problemem.

Co to jest czas? Jak bywa definiowany.
To jest nieprzerwany ciąg liczb, jest to 

trwanie, ale też wyodrębniony okres, to jest 
jakiś czas, punkt czasowy, jakaś linia, jakiś 
moment, czasem jest to właściwy moment, 
właściwa chwila. To jest też rodzaj rachu-
by, czego rachuby? no wła-
śnie czasu. Kiedyś słowo 
czas funkcjonowało jako 
określenie stanu błogo-
sławionego u kobiet. Taka 
jest etymologia tego słowa. 
W polszczyźnie w zapisach 
istnieje ono od XVI wieku, 
czyli od bardzo dawna, kie-
dy w ogóle polacy zaczęli 
zapisywać po polsku.

Czas odnosi się także 
do zamiaru, a po odpo-
wiednich zmianach do sto-
sownej pory czy terminu. 
Z jednej strony mamy nakaz, z drugiej stro-
ny zamiar – to co chcemy i wreszcie miej-
sce w czasie.

Miejsce czasu! Kiedy szukam defini-
cji to znajduje np. taka dziwną definicje: 
czas jest to kategoria językowa, która lo-
kalizuje czynność albo stan czasu, a więc 
czas umiejscawia. Mówimy często o tym, 
że coś się dzieje na przestrzeni czasu, że 
coś zajmuje miejsce w czasie – w tym miej-
scu przerwę – o właśnie w tym miejscu, 
nie w tym ciągu chwil, stad przejdę dalej, 
stąd? skąd?, z tego miejsca.

Czas z przestrzenią się łączy w szcze-
gólną czasoprzestrzeń. I wiemy, że nie ma 
coś takiego – jak pisali w żołnierskim dow-
cipie „będziecie tu kopali do czwartej po 
południu”. To jest właśnie czasoprzestrzeń. 
Słyszałem niedawno „to są te godziny 
gdzie wszyscy ludzie wychodzą z pracy” 
godziny, gdzie?

Za ile mam kończyć?, do której mam 
czas? Proszę państwa co ważniejsze prze-
strzeń czy czas. Przestrzeń wyznacza nam 
ramy czasu i mówimy o czasie w katego-
riach przestrzeni, czyli można by powie-
dzieć, że łatwiej by było mówić o przestrze-
ni czasu niż o czasie przestrzeni. Pytamy 
gdzie te czasy? Gdybyśmy poszukali, ale 
wiemy, że są stracone i nie znajdziemy. 
Czyli, że to jest jakieś miejsce, ten czas, 
który kiedyś odnajdziemy. Chcielibyśmy, 
ale wiemy, że to niemożliwe.

Czas ma w wielu wymiarach przewa-
gę nad przestrzenią, chociażby w języku, 
przez to, że zdania powinny być sformuło-
wane w jakimś czasie. Nie możemy sobie 
wyobrazić zdań bezczasowych. Nie może-
my? W pewnym sensie możemy sobie wy-
obrazić. Możemy mówić, że tryb rozkazują-
cy nie ma czasu.

Odróżniamy czasy względne i czasy 
bezwzględne. Czasy bezwzględne zwane 

chcieli zarządzać ryzykiem, tak jak zarzą-
dza się oświatą, kulturą i wielu innymi rze-
czami. Tym czasem my chcemy zarządzać 
teraźniejszością, a niektórzy próbują przy-
szłością zarządzać. Tym różnią się diagno-
zy od prognoz. Prognozy są trudną rzeczą, 
zwłaszcza jeśli dotyczą przyszłości. Zarzą-
dzanie daje nam złudną nadzieję, że od nas 
trochę ten czas zależy.

Ten czas szybko zleciał, komu w drogę 
temu czas, czas na mnie, najwyższy czas. 
Tym zdaniem w którym Pan Profesor Jerzy 
Bralczyk czterokrotnie użył słowo czas za-
kończył wykład inauguracyjny nagrodzony 
gorącymi i długotrwałymi oklaskami.

Po wykładzie nastąpiła nie spotykana 
na inauguracji od trzydziestu lat kampania 
przed wyborami parlamentarnymi. Naj-
pierw odczytany został list od Prezydenta 
RP, potem wystąpiła kandydatka nr 1 do 
parlamentu z Poznania z partii rządzącej, 
która kilkanaście minut wcześniej pojawi-
ła się w auli, i na koniec przedstawiciel-
ka wojewody odczytała list Premiera RP. 
Usłyszeliśmy o sukcesach rządu w ostat-
nich 4 latach i czekającej nas świetlanej 
przyszłości i dobrobycie. Zabrakło listu od 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W cieniu agitacji wyborczej JM Rektor 
wręczył odznaczenia, wyróżnienia i nagro-

dy. Wybrani absolwenci otrzymali Medal 
„Wyróżniającemu się Absolwentowi PP” 
oraz nagrody i listy gratulacyjne. Wyróż-
niono również i nagrodzono najlepszych 
sportowców naszej Uczelni.

Politechnika Poznańska współpracuje 
z wieloma przedsiębiorstwami i instytu-
cjami. Bank Santander ufundował nagrody 
dla dwóch wyróżniających się studentów 
z Wydziału Inżynierii Zarządzania i Wy-
działu Inżynierii Transportu

Inauguracja to najlepsza chwila aby 
wręczyć pracownikom Uczelni nagrody za 
osiągnięcia naukowe. W tym roku nagrodę 
specjalną Rektora Politechniki Poznańskiej 
otrzymali dr hab Arkadiusz Ptak z Wy-
działu Fizyki Technicznej, dr hab. Gerhard 
Weber z Wydziału Inżynierii Zarządzania 
i zespół (3 osoby) z Wydziału Informatyki

Na zakończenie uroczystości JM Rek-
tor prof. Tomasz Łodygowski poinformo-
wał, że Uczelnia otrzymała wiele życzeń 
i gratulacji, złożył życzenia pomyślności 
w rozpoczynającym się roku akademic-
kim i podziękował za przybycie i udział. 
Uczestnicy z chórem PP „Volante Soni” 
odśpiewali pieśń akademicką Gaudeamus.

Stanisław Olejniczak

też deliktycznymi odnoszą się do momen-
tu mówienia. Czas przeszły to to co było, 
czas przyszły jeżeli będzie taki jak rogiem 
liźnięty. Prawdę powiedziawszy jest tylko 
teraźniejszość. Przeszłość nie wiadomo 
czy była, przyszłość nie wiadomo czy bę-
dzie. W niektórych koncepcjach, a państwo 
o wiele lepiej znają niż ja, my jesteśmy wy-
posażeni w taką złudną pamięć przeszłości 
której nie było.

W polszczyźnie nie jest to aż takie waż-
ne, ponieważ język polski jest na indeksie 
języków. Bo przeszłość i przyszłość różnią 
się niewiele. Jeśli ktoś niewyraźnie mówi, 
to nie wiemy czy mówi o przeszłości czy 

przyszłości. W języku nie-
mieckim te słowa się wy-
raźnie różnią: vergangen-
heit – przeszłość, zukunft 
– przyszłość. Kompletnie 
różne słowa.

Ciekawe jest jakich 
czasowników używamy aby 
pomogły nam w odczycie 
czasu: jest – jest czas sie-
wu, jest czas zbierania, 
iść – czy to idzie zrobić? 
Mało zwracamy uwagę na 
czasowniki, które organizu-
ją naszą wypowiedź i nasz 

stosunek do świata: dopiero, już – już 
proszę skończyć, nie dopiero zaczą-
łem, jeszcze – od paru lat pytają mnie 
czy pan jeszcze wykłada.

Kiedy mówimy o retoryce czasu 
możemy powiedzieć że: czas jest le-
karzem, podobno bardzo dobrym, ale 
też sędzią, nauczycielem – bo czas 
nas uczy. Czas nas goni, czas ucie-
ka – co zrobimy jak czas dogonimy? 
Czas nas mija – wtedy jest najgorzej. 
Mówimy przyjdzie nasz czas, kupuje-
my sobie czas – ale to już bardzo da-
leka metamorfoza, daj mi czas – jak 
ktoś może dać czas?, w swoim cza-
sie, daj czas czasowi – jak można dać czas 
człowiekowi, czas daje i zabiera, wykrada 
i mija, pędzi, płynie, włóczy się, czasami 
się zatrzymuje. Czas ma swój czas, daj czas 
czasowi, nasze czasy są dobre.

Mój czas się kończy, czas na czas, za-
raz będę kończył – przez aulę przeniósł 
się szmer żalu, że kończy się uczta ję-
zykowa, ale Profesor dokończył zdanie 
mówiąc – będę robił, a czy zrobię?, nie 
mówię skończę.

Często zdania rozpoczynamy od sło-
wa czas, określeń czasowych: pojutrze, 
w ostatnich czasach, w moim czasie, już od 
jakiegoś czasu. W moich czasach – mówią 
ludzie sędziwi do których coraz częściej się 
zaliczam. Czas jest na coś – np. tu pojawia 
się nazwa jakiegoś towaru, jest czas siewu 
i czas zbierania, czas radości i czas gnie-
wu. Pora kończyć – zaraz będę kończył, za-
raz to też bardzo ładne określenie czasowe.

Mam w zapasie zwyczaj mówienia 
o zarządzaniu czasem. Pewnie państwo 
spotkali się z tym pojęciem. Ktoś mi powie-
dział, że zajmuje się zarządzaniem czasem. 
Pomyślałem sobie, ze normalnie całym 
czasem nie można się tym zajmować. On 
tym czasem zarządzał tak, jak niektórzy 

Jacek Dąbek przyjmuje gratulacje JM Rektora

Prof. Jerzy Bralczyk



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
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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

MINĘŁO PÓŁ WIEKU

PIĘĆDZIESIĄTLECIE W WĄSOWIE
We wrześniu 2019 minęło 50 lat od 

czasu, kiedy rozpoczynaliśmy nasze studia 
na Wydziale Elektrycznym Politechniki 
Poznańskiej. Z tej okazji około 40 absol-
wentów przyjechało na trzydniowy zjazd 
do Wąsowa koło Nowego Tomyśla. Zjazd 
rozpoczął się w piątek 13.09.2019 roku ko-
lacją przy grillu. Następnego dnia uczest-
nicy zjazdu pojechali na wycieczkę do 
Wolsztyna, gdzie zwiedzili parowozownię, 
muzeum Roberta Kocha i muzeum Marci-
na Rożka. W ramach krótkiego spaceru po 
Wolsztynie zatrzymaliśmy się przy pomni-
ku Józefa Marii Hoene-Wrońskiego oraz 
poznaliśmy piękny park z pałacem Myciel-
skich. Po południu, w kościele w Wąsowie 
odbyła się uroczysta msza św. w intencji 
naszych profesorów oraz zmarłych koleża-
nek i kolegów. Po mszy w pałacu gościli-
śmy Prorektora PP prof. dr hab. inż. Jana 
Żurka oraz Prodziekana WE PP prof. PP dr 
hab. inż. Pawła Kolwicza, którzy w imie-
niu Jego Magnificencji Rektora Politechni-
ki Poznańskiej prof. dra hab. inż. Tomasza 

Jest rok 1963. Młodzi entuzjaści i zapaleńcy, absolwenci li-
ceów ogólnokształcących, techników spotykają się na egzaminie 
wstępnym na Politechnikę. Wszyscy chcą osiągnąć sukces i zdo-
być za 5,5 roku tytuł mgr inż. mechanika.

Selekcja ostra i część szczęśliwców zaczyna studia na Wy-
dziale Budowy Maszyn, przekształconym potem w Wydział Me-
chaniczny Technologiczny. Po-
czątki znajomości są utrudnione, 
część ma zajęcia dydaktyczne, 
część ma praktyki, część mieszka 
w akademiku, część w mieście 
ale integracja następuje. Łączyło 
wszystkich właściwie tylko Stu-
dium Wojskowe.

Kolejne lata to już pełna inte-
gracja. Wszyscy tworzą jedność, 
niezależnie do jakiej specjalno-
ści należą. Wspólne pomaganie 
sobie, tak przy egzaminach jak 
i w życiu codziennym. Osoby, 
które dochodzą po drodze, rów-
nież dostosowują się do całości i wszyscy wspólnie prą do przo-
du, do wymarzonego celu. Bywały oblane egzaminy, były „komi-
sy”, prace projektowe zdawane w lipcu czy sierpniu. Nikogo to 
nie przerażało, nikt nie rozpaczał. Akademiki jak zawsze - pełne 
energii, młodości, jak zwykle szalały, wspomagane przez kolegów 
mieszkających w mieście. Mimo wszystko akademiki były rów-
nież centrum nauki. Tam było można wszystkiego się dowiedzieć 
i nauczyć, tam zawsze ktoś miał skrypty, notatki z wykładów czy 
potrzebne książki.

Tak mijał rok za rokiem, pojawiły się Panie, które miały wy-
jątkowe powodzenie, ale czas ukończenia studiów dobiegał końca.

Rok 1969 – i wszyscy po kolei zdają egzamin magisterski, 
ostatni, a może pierwszy poważny w życiu. Start w samodziel-
ne i odpowiedzialne życie. Na końcu okazuje się, że jest nas 100 
szczęśliwców. Pożegnania, kwiatki męskie i do zobaczenia, roz-
chodzimy się. 

Zachłyśnięci nowymi możliwościami i wyborami, gdzie, jak 
i za co pracować, wracamy do wspomnień. Po 10 latach od zakoń-
czenia studiów, 28 kwietnia 1979 roku, jest pierwsze spotkanie.

Okazuje się, że każdy coś w tym 10-leciu osiągnął. kierowni-
ków, dyrektorów, doktorów nauk technicznych itd. jest wielu.

Lata płyną, spotkania co ileś tam lat odbywają się, nie wszyscy 
pokazują się, ale to jest zrozumiałe. Towarzystwo rozjechało się 
po całym świecie, na wszystkich kontynentach ktoś żyje, działa, 
pracuje. Ktoś sięgnął po tytuły profesorskie i przekazuje wiedzę na 
swojej uczelni. Lata dalej mijają, pomalutku osiągamy wiek eme-
rytalny, co wydaje się mało prawdopodobne, bo przecież dopiero 

szaleliśmy w akademiku.
Zawsze motorem i pomy-

słodawcą spotkań byli koledzy 
z specjalności „pojazdy szyno-
we”. Oni wszystkich mobilizo-
wali i w dalszym ciągu to czynią, 
zachęcając do spotkań, nawet 
w małych grupach.

50 lat od ukończenia studiów 
zmobilizowało więcej osób i tak 
spotkaliśmy się w ramach 100-le-
cia Politechniki Poznańskiej.

Kolega Michał Śmierzchal-
ski przygotował listę 100 absol-
wentów i okazało się, że 29 z nas 

już nie żyje a o 16 osobach nic nikt nie wie. Dużą konsternację 
i przykrość sprawiła lista nie żyjących, którzy byli w naszej pa-
mięci piękni i młodzi. Ale 33 nie zniszczalnych pojawiło się przy 
wspólnym i niezwykle wesołym stole w Domu Żołnierza. Sala 
była nasza. Początek przez chwilę był śmieszny, bo nie wszyscy 
się poznali. Pytań „a kto to jest?” było sporo. Wielu można było 
rozpoznać po charakterystycznym głosie, wielu nie.

Opowiadaniom i wspomnieniom nie było końca. Z kilkoma 
osobami nawiązaliśmy kontakty na smart fonach, nie wszystkim 
zdrowie pozwoliło na spotkanie. Mimo wieku, który już osiągnę-
liśmy nikt nie mówił o chorobach, lekach, operacjach, wszyscy 
cieszyliśmy się ze wspomnień: co za „wyczyny” dokonywano 
w akademiku, kto z kim mieszkał w pokoju, z czego był znany. 
Często wspominano profesorów, wykładowców, wówczas asysten-
tów, niektórych z sympatią, o innych lepiej zapomnieć. Doskona-
ły obiad i podwieczorek wzmocniony procentami, wprowadzał 
szampańskie humory i wspomnień czar – jak to dawniej bywało: 
przy wódeczce ale bez zagryzki. Nic tego nie jest w stanie prze-
bić. Gdzie to zdrowie? Pozostał tylko kac. Znalazły się historyczne 
zdjęcia z obozów wojskowych, absolutorium, różnych spotkań.

Józef Marek

Łodygowskiego do-
konali aktu powtór-
nej immatrykulacji 
poprzez uroczyste 
ślubowanie i wręcze-
nie pamiątkowych 
dyplomów. Po reim-
matrykulacji święto-
waliśmy spotkanie 
podczas uroczystej 
kolacji. O godzinie 
21:00 uczestnicy 
wysłuchali koncertu 
pieśni Stanisława Mo-
niuszki z okazji 200. 
lecia urodzin kompo-
zytora. Solistą koncer-
tu był Michał Marzec, przy akompaniamen-
cie żony Wandy. Michał jest naszym kolegą 
z roku, absolwentem WE PP, który po stu-
diach politechnicznych podjął dalsze studia 
na wydziale wokalnym Akademii Muzycz-
nej w Poznaniu i przez wiele lat był solistą 
Teatru Wielkiego w Poznaniu. Po koncercie 

było jeszcze wiele rozmów i wspomnień do 
późnych godzin nocnych. Następnego dnia 
w niedzielę 15-tego po śniadaniu odbyliśmy 
jeszcze dłuższy spacer po pięknym wąsow-
skim parku. Do domów rozjechaliśmy się 
w atmosferze serdeczniej przyjaźni.

Marek Marciniak



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

Henryk Czajewicz

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

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

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

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

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

S. O.

REKRUTACJANAROKAKADEMICKI 2013/2014
W POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

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

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

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

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

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

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

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

akademickiego jest wykład inauguracyjny.
Wygłosiła go prof. Elżbieta Frąckowiak

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

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

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

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

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

Fot. (2) W. Jasiecki

Immatrykulacja przez JM Rektora
Fot. W. Jasiecki

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stanisław Olejniczak

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

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

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

POJECHALIŚMY ZWIEDZIĆ KALISZ
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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

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
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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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PUSZCZYKOWO – LAS I RZEKA WARTA

JUBILEUSZOWE XX SPOTKANIE

Po udanym spotkaniu w 2013 roku , które upamiętniało 50-le-
cie ukończenia studiów na Wydziale Elektrycznym Politechniki 
Poznańskiej, postanowiliśmy ponownie spotkać się z okazji 60-le-
cia rozpoczęcia studiów i 55-lecia ich ukończenia.

Uroczyste spotkanie naszego rocznika odbyło się w Leśnym 
Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie 14 października 2018 roku.

Swój udział zgłosiło 20 osób, w tym 16 absolwentów. Łatwo 
było przyjechać z Poznania, gdzie dziś mieszkają: Henryk Centała, 
Jerzy Kołodziejczyk, Edward Mróz, Ryszard Nowak, Andrzej Sło-
miński, Zenon Wośkowiak, Ma-
rek Zieleśkiewicz, Wanda Bachul-
ska i Piotr Szczepanek. Bardzo 
ucieszył nas przyjazd Bolesława 
Fanselowa z Białegostoku, Stani-
sława Grynhoffa z Szamotuł, An-
drzeja Jóźwiaka z Konina, Janiny 
Kaczmarek z Kalisza, Henryka 
Kowalewskiego z Warszawy, Zbi-
gniewa Przewoźnego ze Słupska 
i Jana Wierzby z Lubicza.

Po przyjeździe, zrobiliśmy 
kilka wspólnych zdjęć na scho-
dach ośrodka i jego otoczeniu. Spotkanie rozpoczęło się od uro-
czystego obiadu w czasie którego minutą ciszy uczciliśmy naszego 
wspaniałego, nieodżałowanej pamięci Mariana Bienia, przewodni-
czącego naszego Koła, członka zarządu Stowarzyszeni Absolwen-
tów PP i organizatora naszych wszystkich poprzednich spotkań. 

Okolicznościowe wspomnienie o Marianie, przedstawił jego ser-
deczny przyjaciel Zenon Wośkowiak.

Wspólny obiad był miejscem naszych wspomnień o poprzed-
nich spotkaniach i o naszym gronie profesorskim. Potem spacer 
nad płynącą w pobliżu rzekę Wartę na wspomnienia i zdjęcia 
z przyjaciółmi.

Kiedy słońce zaczęło się chylić ku zachodowi zasiedliśmy przy 
akompaniamencie muzyki do uroczystej kolacji z lampką wina 
i szampana. Przy wspaniałych potrawach trwały niekończące się 

wspomnienia i dyskusje. W mię-
dzyczasie Zbyszek Przewoźny na 
telebimie wyświetlił zdjęcia i filmy 
dokumentujących nasze prawie 
wszystkie poprzednie spotkania.

Próby wspólnego śpiewu wy-
kazały, że pamięć już nie ta i należy 
skorzystać z wcześniej przygoto-
wanych przez Jankę i Zenka śpiew-
ników. Najsprawniejsi w tańcach 
wracali do minionych lat. Po półno-
cy spotkanie przeniosło się do pokoi 
hotelowych. To wynik upływu lat.

W poniedziałkowy poranek pożegnalne śniadanie i dyskusja 
nad następnym naszym spotkaniem. Udaliśmy się na parking ży-
cząc sobie wzajemnie, by zdrowie i los pozwoliły nam w tym sa-
mym gronie spełnić nasze marzenia. Do zobaczenia! 

Zbyszek Przewoźny

Nasze koleżanki i koledzy nie zapo-
mnieli o znaczącym w ich życiu okresie 
studiów i wciąż maja ochotę na wspólne 
spotkania. Na inauguracji 1 października 
1959 r. w auli Politechniki Poznańskiej 
przy ul. Strzeleckiej było nas 90 osób. 
Absolutorium 16 maja 1964 r. w sali kina 
„Wilda” uzyskało 68 absolwentów. 

Od kilku lat spotykamy się na zjazdach 
koleżeńskich. Pierwszy zjazd odbył się 
w 20-tą rocznicę zakończenia studiów, po-
tem organizowaliśmy spotkania regularnie 
co 5 lat. W roku 2009 (50-ta rocznica za-
kończenia studiów) koledzy wystąpili z ini-
cjatywą corocznych spotkań. Zaznaczyli 
jednak, że jubileuszowe rocznice muszą 
być obchodzone szczególnie uroczyście. 

W czerwcu ubiegłego roku na zjeździe 
w Borowym Młynie k. Pszczewa ustalono, 
że następne – już dwudzieste – jubileuszo-
we spotkanie odbędzie się jako jednodniowe 
(z ewentualnym noclegiem) w 2019 roku 
w pobliżu lub w granicach „wielkiego Po-
znania”. Będzie to zjazd w 60-tą rocznicę 
rozpoczęcia studiów i 55-tą ich zakończenia.

Jubileuszowe spotkanie 28 września 
2019 r. rozpoczęliśmy mszą św. w poznań-
skiej Farze w intencji zmarłych koleżanek 
i kolegów oraz żyjących absolwentów o bło-
gosławieństwo Boże na dalsze lata życia. 
Część koleżeńska jubileuszowego spotkania 
odbyła się w Dworku Staropolskim w Pozna-

niu przy ul. B. Krzywoustego. Na spotkanie 
przybyło 25 osób – siedemnastu absolwen-
tów i osiem osób towarzyszących. Rozpo-
częliśmy spotkanie wspomnieniami o trzech 
kolegach – organizatorach niezapomnianych 
spotkań, którzy odeszli do wieczności. Byli 
to: Józek Jaworowicz – spotkanie w Gołu-
chowie k. Kalisza, Andrzej Kruszczyński – 
spotkanie w Borowym Młynie k. Pszczewa 
i Hubert Nykiel – spotkanie w Mikorzynie 
k. Konina. Cześć Ich pamięci.

Po inauguracyjnej lampce szampana 
rozpoczęliśmy wspólny uroczysty obiad 
w sali Świerkowej Dworku zakończony 
tradycyjną kawą i ciastem. Potem wspól-
ne zdjęcie na pamiątkę spotkania, Piękna 
pogoda zmobilizowała nas do wyjścia na 
świeże powietrze i kontynuowania spotka-
nia w uroczym ogrodzie dworku. Podczas 

wieczornej biesiady, przy zastawionym 
stole i atrakcyjnych dodatkach kulinarnych 
toczyły się serdeczne rozmowy wspomnie-
niowe oraz relacje z aktualnych poczynań 
i doświadczeń. Postanowiono kontynu-
ować coroczne spotkania wyjazdowe – 
Zbyszek Przewoźny obiecał przedstawić 
propozycję na rok następny. Przypomnieć 
należy, że od 2009 roku tradycją są czwart-
kowe spotkania przy szachownicy w Sta-
rym Browarze w Poznaniu. 

Około godziny 22-giej część poznania-
ków pożegnała towarzystwo, a przyjezdni 
oraz reszta nocująca w dworku kontynu-
owała spotkanie na piętrze części hote-
lowej. W niedzielny poranek pożegnalne 
śniadanie z tylko jednym hasłem „szczęśli-
wego powrotu i do następnego spotkania”.

Elżbieta i Ryszard Niewiedział


