
W czerwcu bieżącego roku – 2021 mija 25 lat od ukazania się 
pierwszego numeru Kwartalnika Stowarzyszenia Absolwentów PP. 
Na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia w marcu 1996 roku powołano 
Zespół Redakcyjny w składzie: Lech Grodziski, Marian Bień, Stani-
sław Olejniczak i Zbigniew Tomaszewski, który zobowiązał się przy-
gotować i wydawać biuletyn, później przemianowany na kwartalnik. 
Postanowiono zamieszczać w nim informacje o działalności i pracach 
Zarządu Stowarzyszenia, o spotkaniach i zjazdach kół Stowarzysze-
nia, najważniejszych wydarzeniach Uczelni, relacje z absolutorióww, 
sylwetki wybitnych absolwentów naszej Uczelni oraz artykuły i infor-
macje o sponsorach wspierających wydawanie Absolwenta.

Zespół redakcyjny zbierał się przez 2 miesiące, co tydzień dysku-
tując o formie grafi cznej i przygotowywał materiały do pierwszego 
kwartalnika. Członkowie zespołu redakcyjnego nie mieli doświad-

czenia w redagowaniu biuletynu. Stowarzyszenie nie posiadało 
komputera, jedynie Lech Grodzicki i Zbigniew Tomaszewski mieli 
dostęp do niego w miejscu pracy. Materiały do pierwszego numeru 
częściowo zostały napisane ręcznie, później zostały przepisane 
w fi rmie składającej i drukującej biuletyn. Przygotowany numer 
wydany został w czerwcu 1996 roku i oznaczono go numerem 3. 
Dużą zasługę w składzie i druku tego numeru miał kol. Bogdan Za-
stawny, wówczas członek zarządu Invest Banku. Koszty wydania 
tego numeru zostały poniesione przez ten bank.

W tym miejscu wyjaśnimy sprawę numeracji. Pomysłodawcą wy-
dawania własnego biuletynu przez Stowarzyszenie był Jan Chajda, 
kierownik Zakładu Metrologii i Systemów Pomiarowych ITBM PP. 
Inicjatywa Jana Chajdy miała zachęcić zarząd Stowarzyszenia do 
podjęcia prac zmierzających do systematycznego wydawania wła-
snego biuletynu, który miał informować o działalności Stowarzysze-
nia oraz życiu Uczelni. Wydany biuletyn oznaczono numerem 1. 
Jan Chajda ogłosił konkurs na nazwę biuletynu. Biuletyn napisany 
został na maszynie do pisania i powielony na kolorowym papierze. 

W grudniu 1995 roku Bogdan Zastawny przygotował biuletyn 
nr 2 na drugi zwyczajny zjazd sprawozdawczo wyborczy Stowa-
rzyszenia. W numerze tym pojawiła się po raz pierwszy nazwa 
naszego biuletynu – Absolwent. Numer był obszerny, zawierał 12 
stron i cały nakład został wydrukowany. 

W pierwszym okresie obejmującym 
kadencję 1995-2000 ukazało się 20 nu-
merów Absolwenta wydawanych regu-
larnie co kwartał w miesiącach marzec, 
czerwiec, wrzesień i grudzień. W tym 
okresie ukazało się wiele ciekawych 
i wartościowych publikacji, między inny-
mi opublikowano biografi ę wydziałów: 
Budowy Maszyn, Fizyki Technicznej 
i Elektrycznego. Pozyskaliśmy do współ-

pracy dr Władysławę Dembecką, która dla naszego kwartalnika 
w kilku numerach napisała historię szkolnictwa technicznego w Po-
znaniu począwszy od XVIII wieku oraz historię naszej uczelni od 
Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki, 
Szkołę Inżynierska do Politechniki Poznańskiej. Okres ten, w nu-
merze 22 podsumował redaktor naczelny Lech Grodzicki. Równo-
cześnie numer ten był ostatnim pod jego redakcyjnym kierownic-
twem. Złożył rezygnację z członka zespołu redakcyjnego i na swoje 
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Najpiękniejsza przyjaźń istnieje między ludźmi, 
którzy wiele od drugich oczekują, ale niczego nie żądają.

           Albert  Schweitzer 

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

25 LAT KWARTALNIKA ABSOLWENT
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Min´∏o 100 lat od oddania do u˝ytkubudynku rektoratu Politechniki Poznaƒ-skiej przy pl. M. Sk∏odowskiej-Curie 5.Do jego wybudowania zobowiàzanezosta∏y w∏adze miasta po utworzeniuw Poznaniu w 1898 roku Wy˝szej Szko-∏y Budowy Maszyn (Konigliche HohereMaschinenbauschule). Decyzja o budowie budynku dlaszko∏y zapad∏a ju˝ w 1901 roku. Jednakrozmowy magistratu Poznania z rzàdempruskim przeciàga∏y si´ kilka lat z powo-du prowadzonych dyskusji i uzgodnieƒw sprawie lokalizacji, budowy zapleczatj. budynku warsztatowego i hali maszynktóre stanowi∏aby pomieszczenie dla sta-∏ej wystawy maszyn dla instrukta˝u i ob-s∏ugi drobnego przemys∏u oraz rzemio-s∏a. Ówczesny dyrektor szko∏y in˝. Braunpostulowa∏ budow´ laboratorium do-Êwiadczalnego dla maszyn rolniczych.

Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Poznaƒskiej
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CZERWIEC
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To smutne, ˝e g∏upcy sà zawsze tacy pewni siebie, a màdrzy tak pe∏ni wàtpliwoÊci
(B. Russell)

Wydzia∏ Informatyki i Zarzàdzania PProzpoczà∏ dzia∏alnoÊç z dniem 1 paêdzier-nika 2001 roku. Korzenie Wydzia∏utkwià w dwóch Wydzia∏ach: Budo-wy Maszyn i Elektrycznym, stano-wiàcych zaczyn wy˝szego szkolnictwatechnicznego w Poznaniu.

Poczàtkowo WIiZ sk∏ada∏ si´ z trzechjednostek: Instytutu Informatyki, InstytutuIn˝ynierii Zarzàdzania oraz Instytutu Stero-wania i In˝ynierii Systemów.

W 2005 roku trzecià z tych jednostekprzekszta∏cono w dwie Katedry: Sterowania

i In˝ynierii Systemów oraz In˝ynierii Kom-puterowej.

Dziekanem Wydzia∏u,od poczàtku jego istnienia,jest prof. dr hab. in˝. Le-szek Pacholski. Obecnieprodziekanami sà profeso-rowie: Andrzej Handkie-wicz, Jerzy Nawrockii Stefan Trzcieliƒski.Aktualnie Wydzia∏ In-formatyki i Zarzàdzaniatworzà dwa instytuty z je-denastoma zak∏adami orazdwie katedry. InstytutemInformatyki kieruje prof.zw. dr hab. in˝. Jan W´-glarz, Instytutem In˝ynie-rii Zarzàdzania – profesorMarek Fertsch, KatedràSterowania i In˝ynieriiSystemów – prof. dr hab. in˝. Krzysztof Ko-z∏owski, a Katedrà In˝ynierii Komputerowej– profesor Andrzej Rybarczyk.

http://absolwent.put.poznan.pl

„POLSKIE NOBLE” I „POLSKIE TALENTY” 
NA WYDZIALE INFORMATYKI I ZARZÑDZANIA

100 LAT BUDYNKU REKTORATU PP
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Wydzia∏y Politechniki Poznaƒskiej

Prof. dr hab. in˝. LESZEK PACHOLSKIjest dziekanem Wydzia∏u Infor-matyki i Zarzàdzania od po-wstania Wydzia∏u.
Ukoƒczy∏ Wydzia∏ BudowyMaszyn PP z dyplomem magi-stra in˝yniera mechanika bu-dowy maszyn (1968 r.). Stopie-nie naukowe doktora (1973 r.), doktora habilitowanego

(1977 r.) oraz tytu∏ profesora (1986 r.) uzyska∏ w zakre-
sie nauk technicznych. Profesorem zwyczajnym jest od
1991 roku. 

Posiada wieloletnie doÊwiadczenie w pracy na stano-
wisku nauczyciela akademickiego oraz mened˝era
w przemyÊle. Wyk∏ada i prezentuje swój dorobek
w oÊrodkach naukowych i uczelniach na ca∏ym Êwiecie.
Jest cz∏onkiem Zarzàdu Âwiatowego International Ergo-
nomics Association, rad redakcyjnych czasopism nauko-
wych o zasi´gu krajowym i Êwiatowym, Komitetu Ergono-
mii przy Prezydium PAN, Komisji Budowy Maszyn przy
Poznaƒskim Oddziale PAN. Otrzyma∏ wiele nagród ministerialnych i rektorskich
za dzia∏alnoÊç w zakresie organizacji, zarzàdzania i in˝y-
nierii produkcji. By∏ wielokrotnie wyró˝niony odznaczenia-
mi stowarzyszeniowymi, regionalnymi, resortowymi, paƒ-
stwowymi (m.in. Krzy˝ Oficerski OOP) oraz mi´dzynaro-
dowymi (m.in. IEA Fellow Award 2006).Przez ponad 21 lat kierowa∏ Instytutem In˝ynierii Za-
rzàdzania P.P.

Studenci wydzia∏u – laureaci Imagine Cup ‘2005

Fot. M. Forecki

Kwartalnik Stowarzyszenia AbsolwentówPolitechniki PoznańskiejORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (KRS 0000024372)
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Koleżanki i Koledzy!Nasza Uczelnia, Politechnika Po-znańska, przygotowuje się do Obcho-dów 100 rocznicy swojego powstania.Stowarzyszenie Absolwentów maswoją historię o pięć lat krótszą niżUczelnia. Powstało wówczas, gdyUczelnia była już znana w Wielkopol-sce a pierwsi absolwenci byli doce-niani w swoim środowisku zawodo-wym i mieli taką pozycję zawodową,by troszczyć się o los Uczelni.Na przełomie lat 1924/25, pierwsiabsolwenci postanowili utworzyć„Stowarzyszenie Absolwentów Szko-ły” którą ukończyli a która wtedy na-zywała się Państwowa Wyższa Szko-ła Budowy Maszyn. Celem powstałe-go Stowarzyszenia było przedewszystkim, wspieranie kierownictwaSzkoły w staraniach o takie zwiększe-nie prawnego statusu Szkoły, by jaknajszybciej mogła stać się Politech-

niką. Przeciw powstaniu w PoznaniuPolitechniki wypowiadały się różneśrodowiska. Takie były wtedy uwa-runkowania.
Absolwenci zdawali sobie sprawęz potrzeby działania dla dobra Szko-ły i jej absolwentów. Stowarzyszeniedziałające w latach przed drugą woj-ną światową ma ogromne zasługiw staraniach o Politechnikę w Pozna-niu. Dzisiaj po 90 latach od utworze-nia Stowarzyszenia, Politechnika Po-znańska jest Uczelnią o dużych tra-dycjach, znaną w kraju i na świecie.Stowarzyszenie Absolwentów, reakty-wowane w roku 1985, stara sięw swoich działaniach nawiązywaćdo tradycji z lat przedwojennych. In-ne są teraz uwarunkowania i dlategoobecni absolwenci nie czują potrze-by angażowania się w działania Sto-warzyszenia. Mimo wszystko Stowa-rzyszenie stara się działać jak najle-

piej z pożytkiem dla Uczelni i jej ab-solwentów. Absolwenci, mimo że niechcą się zrzeszać, czują jednak po-trzebę spotykania się. Poszczególneroczniki studiów organizują co kilkalat spotkania i zjazdy. Niektóre rocz-niki z udziałem Uczelni organizująrównież, spotkania podyplomowepo 50. a nawet niektóre 60. latachotrzymania absolutorium. Przy orga-nizacji tych spotkań Stowarzyszeniejak się okazuje jest potrzebne.Świadczy to o tym, że absolwencichcą utrzymywać kontakt z Uczel-nią. Z myślą o tych absolwentachzorganizowaliśmy dzisiejsze spotka-nie. Liczymy na liczny udział w dzi-siejszym spotkaniu naszych człon-ków. Wszystkich serdecznie witamyi zachęcamy do współpracy ze Sto-warzyszeniem.
Przewodniczący SAPPprof. dr hab. inż. Zbigniew Stein

Szanowni PaństwoW tym roku StowarzyszenieAbsolwentów Politechniki Po-
znańskiej obchodzi Jubileusz 90-lecia swojej działalności.
Główną intencją działania Stowarzyszenia, jest skupie-

nie absolwentów w celu utrzymania i stałego pogłębiania
więzi koleżeńskich, pielęgnowania tradycji i zasad etyki za-
wodowej inżynierów a także utrzymanie łączności absolwen-
tów z Uczelnią.Szanowni Państwo Politechnika Poznańska jest taka, ja-
kich ma absolwentów. Historia Uczelni to przecież nic in-
nego jak zbiór historii ludzi, którzy tworzyli i tworzą jej spo-

łeczność, wykładowców, studentów, absolwentów a więc
tych którzy zdobywali tu wiedzę i rozwijali talenty, by po-
tem swoimi umiejętnościami, popartymi dyplomem Poli-
techniki zadziwiać świat.Nasza Alma Mater może być dumna ze swoich wycho-
wanków.
Z okazji tak wspaniałego Jubileuszu składam wszystkim

członkom Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Po-
znańskiej serdeczne życzenia wielu kolejnych lat aktywnej
działalności, pełnej realizacji podjętych zamierzeń, dobre-
go zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

RektorPolitechniki Poznańskiejprof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski

Przeszłość zachowana w pamięci, jest częścią teraźniejszościprof. Tadeusz Kotarbiński

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.

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 fi nansowo 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.

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.

Rok  2019  jest  w  naszej  Ojczyźnie  ro-kiem obchodów 100-lecia odzyskania nie-podległości, ale również powstania bardzo wielu  instytucji  państwowych,  szkół,  sto-warzyszeń  i  organizacji. Niejako w  cieniu 100-lecia  naszej  uczelni  Stowarzyszenie Absolwentów PP obchodziło 95-lecie swo-ich „urodzin” Z tej okazji 6 kwietnia 2019 roku  zorganizowaliśmy,  pod  honorowym protektoratem JM Rektora PP prof. dr hab. Inż.  Tomasza  Łodygowskiego  spotkanie wszystkich członków Stowarzyszenia.Spotkanie  otworzył  Przewodniczący Stowarzyszenia  prof.  Leszek  Pacholski przypominając wybrane zdarzenia z naszej 95-letniej  historii.  Powitał  władze Uczelni 

w  osobie  Prorektora  prof.  Jacka Goca,  za-proszonych gości, a przede wszystkim licz-nie przybyłych członków Stowarzyszenia. Prorektor prof. Jacek Goc w swoim wy-stąpieniu przedstawił Politechnikę w dniu dzisiejszym,  dniach  w  których  odbywają się główne uroczystości 100-lecia polskie-go  wyższego  szkolnictwa  technicznego w Poznaniu. Przypomniał, że nasza uczel-nia  należy  do  najlepszych  politechnik w Polsce i posiada wyjątkowo pięknie po-łożoną  między  rzeką  Wartą  a  jeziorem Malta  bazę  lokalową. Kończąc  swoje wy-stąpienie prof. J. Goc stwierdził, że Stowa-rzyszenie  jest  ważną  i  potrzebną  częścią Politechniki.

Historię Stowarzyszenia i Uczelni przed-stawiła prof. Aleksandra Rakowska. Wspa-niale  w  swoim  wystąpieniu  przypomniała i  przybliżyła  nam  (ilustrując  na  ekranie) wspólne prawie 100 lat SA i Uczelni.Wysłuchaliśmy również dwóch interesu-jących wykładów. Prof. Jerzy Merkisz mó-wił o rozwoju układów napędowych w środ-kach  transportu,  a  prof.  Piotr Oleśkowicz--Popiel o biotechnologii w gospodarce obie-gu zamkniętego. 
Szczególnie  duże  zainteresowanie wzbu-dził  wykład  prof.  Jerzego  Merkisza  wszak wszyscy posiadamy samochody i korzystamy 
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Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych.
Gabriel Laub

Prawie  przez  cały  rok  akademicki  2018/  2019  odbywają  się w Politechnice Poznańskiej uroczystości 100-lecia polskiego wyż-szego szkolnictwa technicznego w Poznaniu. Nasza uczelnia kon-tynuuje działalność powstałej w 1919 roku w Poznaniu Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn.Główna  uroczystość  odbyła  się  22  maja  w  Sali  Ziemi  MTP z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Ministra nauki i szkol-nictwa wyższego Jarosława Gowina. Udział w niej wzięło udział bardzo  liczne  grono  osób:  rektorzy  poznańskich  państwowych szkół wyższych, rektorzy polskich Politechnik, prezesi i dyrekto-rzy przedsiębiorstw współpracujących z naszą uczelnią, oraz na-uczyciele akademiccy i pracownicyPrezydent życzył Politechnice dokonań naukowych liczących 

się w  świecie, natomiast Minister podkreślił  konieczność zwięk-szenia wydatków na szkolnictwo wyższe.Uroczystościom rocznicowym nieodłącznie towarzyszy wręcza-nie odznaczeń państwowych. Prof. Jan Węglarz odznaczony został Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą OOP, a Rektor prof. Tomasz Łodygowski  Krzyżem  Komandorskim  OOP.  Krzyżem  Ofi cerski i Kawalerskim Prezydent odznaczył 5 osób. Medale stulecia odzy-skania niepodległości wręczono 17 osobom. Rada Miasta Poznania z okazji stulecia przyznała Politechnice swoje najwyższe odznacze-nie - Złotą Pieczęć miasta Poznania. Uroczystość uświetniła Orkie-stra kameralna Polskiego Radia „Amadeusz” Agnieszki Duczmal.Kilka wybranych informacji ze 100-letniej historii naszej uczel-ni przypominamy na 2 i 3 stronie. (so)

STULECIE NASZEJ UCZELNI

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

Fot. I. Długa

95 LAT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW

 cd na str. 4

Na czerwiec 2020 roku, a po korekcie na wrzesień 2020 plano-

waliśmy organizację na terenie Kaszub, 4 spotkania absolwentów 

Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej, rocznik dy-

plomu 1965. Nasze koleżeństwo z Chojnic, Krystyna i Jan Młyna-

rzowie wszystko przygotowali a chętni uczestnictwa dokonali 

zgłoszeń. Pandemia koronawirusa pokrzyżowała nam jednak pla-

ny i do spotkania nie doszło.Pozostały za to tylko fotografi e i wspomnienia z poprzednich 

trzech spotkań! Ostatnie nasze spotkanie odbyło się w dniach 11-13 czerwca 

2019 roku i było to, już trzecie spotkanie absolwentów Wydziału 

Budowy Maszyn PP odbywające się po 54 latach od uzyskania 

dyplomu. Spotkanie trwało 3 dni i odbywało się na szlaku Mickie-

wiczowskim w Wielkopolsce. Tu 190 lat temu przebywał nasz 

Wielki Wieszcz, który chciał przekroczyć granicę Królestwa Pol-

skiego i wziąć udział w wojnie polsko – ruskiej. Przebywał wów-

czas na dworach w Kopaszewie, Choryni, Śmiełowie i innych 

miejscach w Wielkopolsce, skąd również brał natchnienie do swo-

jej epopei „Pan Tadeusz”.Miejscem docelowym był Skansen Filmowy „Soplicowo” poło-

żony w miejscowości Cichowo w gminie Krzywiń. Skansen po-

wstał po przejęciu scenografi i z fi lmu „Pan Tadeusz” Andrzeja 

Wajdy. Inicjatorem powstania Skansenu i jego prowadzącym do 

dnia dzisiejszego jest p. Marek Pieńkowski, sokolnik i trener zwie-

rząt, pracujący ze zwierzętami przy fi lmie „Pan Tadeusz”.
W spotkaniu uczestniczyło 14 osób (większość kolegów z żo-

nami), którzy przyjechali z Częstochowy, Łodzi, Chojnic, Swa-

rzędza i Poznania. Program spotkania, poza dominującą częścią 

wspomnieniową, miał charakter wspomnieniowo – patriotyczno–

techniczno–historyczny. Pierwszy dzień poświęcony był na przyjazd do Cichowa, na 

zakwaterowanie, na zapoznanie się z dworem Sopliców gdzie by-

liśmy zakwaterowani, z przyległym do dworu folwarkiem, na spa-

cer nad jezioro, na szczegółowe zwiedzanie Skansenu oraz na licz-

ne nie kończące się rozmowy.Drugiego dnia odwiedziliśmy miejsce wiecznego spoczynku 

wielce zasłużonego Wielkopolanina gen. Dezyderego Chłapow-

skiego w Rąbiniu, gdzie złożyliśmy kwiaty i znicze na grobie. Tu 

nad mogiłą wysłuchaliśmy odczytanej przez jedną z uczestniczek, 
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Im bardziej chore jest państwo, tym więcej w nim ustaw i rozporządzeń.

           
Tacyt

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

acebook.com/absolwenci.politechniki.poznanskiej

SPOTKANIE W MICKIEWICZOWSKIM SOPLICOWIE

 cd na str. 2

Uczestnicy spotkania w strojach fi lmowych 
w zainscenizowanym polonezie

Mija właśnie piętnaście miesięcy od wej-
ścia w życie nowej ustawy o szkolnictwie 
wyższym, przygotowanej w byłym już Mi-
nisterstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
przez byłego już ministra Jarosława Gowi-
na. Ustawa nazwana Konstytucją dla Nauki 
według jej autorów zapewnić miała najlep-
sze warunki dla rozwoju polskiej nauki 
i kształcenia kadr przyszłości.Szerzej w odniesieniu do naszej uczelni 

Politechniki Poznańskiej pisaliśmy w ubie-
głym roku w Nr 100 kwartalnika „Absol-
went”. Obiecaliśmy również po roku, naszym 
czytelnikom i członkom Stowarzyszenia Ab-
solwentów PP, że spróbujemy zebrać opinię 
nauczycieli akademickich o efektach funkcjo-
nowania nowej ustawy w naszej uczelni.

Ze strony Ministerstwa i Ministra nie 
doczekaliśmy się żadnej analizy dotyczą-
cej piętnastu miesięcy funkcjonowania no-
wej ustawy. Przyczyną jest najprawdopo-
dobniej pandemia oraz fakt, że minister 
Jarosław Gowin po sześciu miesiącach 
obowiązywania ustawy w kwietniu 2020 
roku odszedł ze stanowiska ministra. Po 
następnych pięciu miesiącach Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, naj-
prawdopodobniej w statusie departamentu, 
weszło w skład powołanego we wrześniu 
2020 roku nowego Ministerstwa Edukacji 
i Nauki. W jego nazwie po bardzo wielu 
latach nie ma szkolnictwa wyższego, co 
niektórzy złośliwi uznają za relatywne ob-
niżenie roli szkolnictwa akademickiego. 

Do dziś, przez pół roku, w środkach komu-
nikacji publicznej trudno znaleźć jakiekol-
wiek wypowiedzi ministra Edukacji i Na-
uki Przemysława Czarnka dotyczące efek-
tów funkcjonowania Konstytucji dla Nauki 
w szkolnictwie wyższym. Można domnie-
mywać, że nowy minister być może nie 
utożsamia się z ustawą autorstwa swojego 
poprzednika. Pewne jego wypowiedzi dla 
mass mediów pokazują nawet inne ukie-
runkowanie preferencji rozwoju badań na-
ukowych i funkcjonowania uniwersytetów. 
Ale są to tylko przypuszczenia. Minister 
jest osobą bardzo zapracowaną. Oprócz 
pełnionej funkcji ministra, jest również 
aktywnym posłem, zasiadającym w trzech  cd na str. 3

ROK PO ZMIANACH W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM



Monografia „PROFESOR JÓZEF WĘGLARZ (1900-1980)”

Prof. Józef Węglarz był wykładowcą 
Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Ma-
szyn i Elektrotechniki w Poznaniu od 
1929, Dziekanem Wydziału Elektrycznego 
Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu w latach 
1946 – 1955 oraz Politechniki Poznańskiej 
w latach 1960 – 1969, organizatorem 
i Kierownikiem Katedry Maszyn Elek-
trycznych w latach 1952 – 1970. Natomiast 
w latach 1948 – 1949 był Prezesem Od-
działu Poznańskiego SEP.

Oddział Poznański SEP przy 
współudziale Pracowni Histo-
rycznej SEP w Opolu przygoto-
wał do druku monografię pt. 
„PROFESOR JÓZEF WĘ-
GLARZ (1900-1980) – Wy-
chowawca wielu pokoleń inży-
nierów elektryków i autorytet 
w dziedzinie maszyn elek-
trycznych”. Jest to praca zbio-
rowa pod redakcją prof. Jerzego 
Hickiewicza. Publikacja została 
opracowana pod patronatem In-
stytutu Historii Nauki Polskiej 

Akademii Nauk, Komitetu Elektrotechni-
ki Polskiej Akademii Nauk, Polskiego To-
warzystwa Elektrotechniki Teoretycznej 
i Stosowanej oraz Rektora Politechniki 
Poznańskiej. Monografia zawiera tło hi-
storyczne, życiorys Profesora, reprinty 
wybranych prac, wspomnienia o Profeso-
rze syna, współpracowników i uczniów, 
biografie nieżyjących niektórych współ-
pracowników, wychowanków i przyjaciół. 
Książka została wydana drukiem (ISBN 

978-83-950902-7-1) w serii „100 książek 
na 100-lecie SEP” w grudniu 2020 roku. 

Nabycie monografii jest możliwe po-
przez Sklep Internetowy COSiW SEP:

http://www.sklep.cosiw.pl

Zebrania Zarządu

1.  Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Leszek Ka-
czorowski przedstawił 
protokół z kontroli dzia-
łalności stowarzyszenia. 
Komisja stwierdziła po-
prawność prowadzonej 
dokumentacji finansowo 
księgowej. Zarząd zapo-
znał się ze szczegółami 
zawartymi w przedsta-
wionym protokole. 

2.  Na zebraniu przedyskutowano przy-
znawanie stypendiów w roku akade-
mickim 2020/2021. W wyniku dysku-
sji, z uwagi na sytuację pandemiczną, 
zadecydowano o nie przyznawaniu 
stypendiów w bieżącym roku akade-
mickim.

3.  Stanisław Olejniczak poinformował, 
że bieżący numer Absolwenta jest 
w druku. Równocześnie zadeklaro-
wał, że przygotuje numer czerwcowy 
(nr 104) podsumowujący 25 lat wyda-
wania Absolwenta. Ze względu na sy-
tuację osobistą będzie to ostatni nu-
mer przygotowany pod jego redakcją. 
Zarząd zobowiązał się do podjęcia 
starań w zorganizowaniu zespołu re-

dakcyjnego celem dalszego wydawa-
nia kwartalnika Absolwent.

4.  Omówiono terminy Zjazdu Sprawoz-
dawczo – Wyborczego Stowarzysze-
nia, który miał się dobyć w listopa-
dzie 2020 r. Przyjęto datę 25 września 
2021 roku lub I połowa października 
2021 r. Terminy te wymagają uzgod-
nienia z Władzami Politechniki Po-
znańskiej.

5.  Na podstawie złożonej deklaracji, 
w poczet członków Stowarzyszenia 
przyjęto Leona Wojciecha Borackie-
go, absolwenta wydziału Budowy 
Maszyn z 1972 roku .

Chlebosław Adamczyk

Po 15-tu miesiącach, ze względu na pandemię, 
zarząd  mógł spotkać się w normalnych warun-
kach. Zebranie zarządu  w dniu 30.06.2021 r.  
prowadził przewodniczący Stowarzyszenia  
prof. Leszek Pacholski.
1.  Zasadnicza część zebrania zarządu poświę-

cona była organizacji VII Zjazdu sprawoz-
dawczo- wyborczego  Stowarzyszenia. Usta-
lono ostateczny termin na dzień 25.09.2021 r. 
w nowym budynku Wydziałów Architektu-
ry oraz Inżynierii Zarządzania w kampusie 
Warta przy ul. Jacka Rychlewskiego 2.  
W zjeździe wezmą udział delegaci kół w ilo-
ści jeden na dziesięciu członków. Oficjalne 
zaproszenia przesłane zostaną delegatom 
najpóźniej do dnia 10.09.2021 r. 

2.  Zygmunt Kosmala przedstawił proponowane 
zmiany w statucie Stowarzyszenia, zaznacza-
jąc, że Walne Zgromadzenie jest władne do 
podejmowania uchwał w powyższej sprawie. 

3.  Podjęto decyzję o uzupełnieniu porządku 
obrad o punkty: zmiany w statucie oraz na-
danie tytułu Członka Honorowego.

4.  Na podstawie złożonej deklaracji przyjęto 
do stowarzyszenia Agnieszkę Misztal, ab-
solwentkę WBM i Z z roku 2002, oraz Flo-
riana Florczaka absolwenta WBL z 1965 r. 

5.  Ustalono termin następnego zebrania zarzą-
du w III dekadzie sierpnia 2021 r. 

Joanna Deresiewicz

KRÓTKO Z PP
•  Politechnika Poznańska współpracuje 

z wieloma firmami z gospodarki na-
rodowej. Na bieżąco analizuje potrze-
by rynku pracy. W roku akademickim 
2021-2022 utworzone zostaną w na-
szej uczelni cztery nowe kierunki 
studiów: Bioinformatyka na Wy-
dziale Informatyki i Telekomunika-
cji, Elektromobilność na Wydziale 
Automatyki, Robotyki i Elektrotech-
niki, Mechanika i budowa pojaz-
dów na Wydziale Inżynierii Lądowej 
i Transportu oraz Technologie obie-
gu zamkniętego na Wydziale Tech-
nologii Chemicznej.

POSIEDZENIE ON-LINE ZARZĄDU
Zebranie Zarządu w dniu 26.04.2021 r. prowadził Przewodniczący Stowarzysze-

nia prof. Leszek Pacholski.
Zebranie ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne, odbyło się wyjątkowo 

w formie on-line.

WALNE 
ZGROMADZENIE 

STOWARZYSZENIA



W dotychczasowej historii naszego globu, pandemie miały 
charakter periodyczny. Pojawiały się raz na stulecie i po około 
dwóch latach wygasały. Z przebiegu każdej pandemii, a także 
w jej trakcie, ludzkość wyciągała ex post przyszłościowe wnioski 
natury higienicznej, zdrowotnej i organizacyjnej. Euforia popan-
demiczna oraz upływ czasu powodował jednak dezaktualizację 
tych wniosków. 

Przebieg obecnej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, a zwłasz-
cza kolejne jego mutacje, zdają się wskazywać na permanentny charak-
ter owego zagrożenia. Stoimy więc dziś przed dylematem imperaty-
wu potrzeby i innowacji bazowej, polegających na strategicznej 
zmiany dotychczasowego modelu funkcjonowania społeczeństw 
w wymiarze globalnym i lokalnym. Istotą tej innowacji wydaje się 
być konieczność zastąpienia obecnych, polityczno-społecznych 
podziałów i rywalizacji, modelem integracji i empatii oraz wymóg 
profesjonalnego zarządzania dysponowanymi zasobami i racjonal-
nym wykorzystaniem zdobyczy nauki i nowoczesnych technologii. 
Wyzwania te stawiają przed ludzkością potrzebę zmian mentalno-
ściowych i umysłowych, dotyczących korzystania z posiadanych 
informacji, wiedzy i mądrości oraz zdobyczy nauki i technologii. 
Czy innowacja taka doczeka się praktycznej realizacji, pokaże naj-
bliższa przyszłość. 

Szkolnictwo wyższe i nauka, jako źródło mentalnościowej 
i umysłowej elity kadrowej, (potencjalnie przewodzącej imple-
mentacji wspomnianego wyżej strategicznego przełomu), ma do 
odegrania dziś rolę historyczną. Zainicjowana, w poprzednim 
i kończonym właśnie roku akademickim 2020/2021, Internetowa 
formuła kształcenia akademickiego i taka sama forma kongresów 
i konferencji naukowych będzie musiała jednak, w warunkach 
permanentnego zagrożenia pandemicznego, albo zastąpić albo 
ograniczyć, dotychczasową tradycję gromadzenia skupisk ludz-
kich w uczelnianych salach czy aulach kongresowych. Uniwersy-
tety i kongresy naukowe pójdą prawdopodobnie w hybrydyzację 
(konglomerat uniwersyteckiej tradycji i światłowodowego Inter-
netu) dotychczasowych form przekazu i wymiany wspomnianych 
wyżej naukowych: informacji, wiedzy i mądrości. 

Tytułowe pytanie: „uczelnia w sieci?” z trudem przebija się do 
tradycyjnej, absolwenckiej wyobraźni, która utrwaliła w nas kla-
syczny model ex cathedra – szacownego (bo w garniturze, białej 
koszuli i krawacie a czasami nawet z muszką) wykładowcy czy 
keynote speakera oraz pełnej słuchaczy sali wykładowej czy kon-
ferencyjnej. Czy można zastąpić Internetowym Online-m utrwalo-
ne w naszych głowach obrazy wypełnionych ludźmi korytarzy, sal 
wykładowych i ćwiczeniowych oraz pomieszczeń laboratoryjnych 
i projektowych Politechniki, a także pełnej auli, na której celebruje 
się uczelnianą inaugurację, absolutorium czy kongres naukowy?

Pragmatyczną odpowiedzią na to pytanie jest wspomniana 
wyżej hybrydyzacja form akademickiego przekazu. A więc na 
przykład, tradycyjny wykład akademicki dla małej grupy stu-
denckiej, realizowany w dużej sali wykładowej z wykorzysta-
niem standardów pandemicznych (dystans, higiena, maseczki 
i być może nawet, umożliwiający uczestnictwo, certyfikat po-
twierdzający poszczepienną odporność). Podobne zasady dla 

ćwiczeń, laboratoriów i projektów. Nato-
miast dla bardzo licznych grup słuchaczy 
wykładów konieczne wydaje się zastosowa-
nie formuły Internetowej. Kwestie egzekwo-
wania wiedzy (zaliczenia i egzaminy) można 
prowadzić dla grup niezbyt licznych według 
klasycznych zasad. W przypadku dużych 
roczników studenckich sprawdzane wiedzy 
musiałoby jednak ograniczyć się do wyko-
rzystaniu Internetowych testów. Wszystkie 
te przedsięwzięcia realizowane muszą być 
przy zachowaniu dotychczasowych, wyso-
kich standardów jakości wiedzy, zarówno 
prezentowanej przez prowadzących zajęcia, 
jak i egzekwowanej od studentów w formie 
zaliczeń i egzaminów. Niedopuszczalne wy-
daje się (jak to ma miejsce w przypadku 
szkolnictwa średniego i matur) łagodzenie 
wymagań egzaminacyjnych i zaliczenio-

wych dla potrzeb sztucznego utrzymania dotychczasowych 
wskaźników efektywności kształcenia.

Można eksperymentalnie spróbować także rozwiązań polegają-
cych na tym, że duże wydarzenia uczelniane typu akademicka in-
auguracja czy tradycyjne absolutoria byłyby celebrowane (zwłasz-
cza w warunkach mniejszego nasilenia „falującej” pandemii) przy 
ograniczonej (do imiennych zaproszeń) liczbie uczestników w na-
szej Aula Magna oraz zapewnieniu uczestnictwa pozostałym chęt-
nym miejsca w salach na obrzeżach tej Auli. W owych salach trans-
mitowany na ekranach byłby na żywo przebieg uroczystości z Aula 
Magna. Oczywiście standardy pandemiczne (dystans, higiena, 
maseczki i być może nawet, umożliwiający uczestnictwo, certyfi-

kat potwierdzający poszczepienną odporność), obowiązywałyby 
wszystkich uczestników tak zorganizowanych, akademickich wy-
darzeń. Realizacja proponowanych wyżej pomysłów wymagałaby 
nadzwyczajnych przedsięwzięć organizacyjnych i technologiczne-
go „uzbrojenia”. Zaletą jednak byłoby bodaj częściowe „wypląta-
nie się” z tytułowej dla tego tekstu „sieci” oraz powrót do histo-
rycznych form akademickiej tradycji. 

Na koniec, wypada zastrzec się, że powyższe refleksje redago-
wane były w lipcu 2021, przy nieznanych trendach przyszłego 
„falowania pandemii”.

Leszek Pacholski

UCZELNIA W SIECI?



miejsce zaproponował Janusza Bekasa, człon-
ka Stowarzyszenia i byłego redaktora w Głosie 
Wielkopolskim. 

Janusz Bekas jako redaktor naczelny wniósł 
do kwartalnika wiele pomysłów i zmian, poja-
wiło się więcej krótkich informacji z życia Sto-
warzyszenia i urozmaicono układ graficzny. 
W tym okresie zamieściliśmy biografię na-
stępnych wydziałów: Wydziału Budownictwa, 
Architektury i Inżynierii Środowiska, Wy-
działu Maszyn Roboczych i Transportu, Wy-
działu Technologii Chemicznej, Wydziału Ar-
chitektury oraz Wydział Informatyki i Zarzą-
dzania. W kwartalniku ukazało się wiele arty-
kułów o sukcesach zawodowych i społecznych 
absolwentów Politechniki Poznańskiej.  

W grudniu 2007 roku Janusz Bekas po 
6-letnim okresie kierowania redakcją zrezy-
gnował z pełnionej funkcji. 

Od początku wydawania kwartalnika 
było założenie, że jego skład i druk będzie 
finansowany ze środków pozyskanych 
z zamieszczanych reklam. Były to zasad-
niczo jednorazowe reklamy z firm działa-
jących na terenie Wielkopolski, w których 
prezesami lub członkami zarządów byli 
absolwenci naszej Uczelni. Walne Zgro-
madzenie Sprawozdawczo Wyborcze 
w 2005 roku wprowadziło do statutu okre-
ślenie „członka wspierającego”.

Od tego czasu nasi potencjalni sponsorzy podpisywali deklaracje 
członka wspierającego, deklarując kwotę składki rocznej. 

Należy wymienić firmy, które stosunkowo najdłużej wspierały 
nasze wydawnictwo. Należą do nich: Amica Wronki w okresie, 
gdy jej prezesem był absolwent naszej Uczelni Wojciech Kaszyń-
ski, PBG Wysogotowo, potentat w budownictwie, gdy prezesem 
był ś.p. Jerzym Wiśniewskim, Wielkopolska Spółka Gazownicza, 
Autostrada Wielkopolska, której wsparcie zapewnił nam również 
absolwent naszej Uczelni Andrzej Patalas, firma Nijhof Wassink 
z dominującym udziałem kapitału holenderskiego, kierowana 
przez absolwenta naszej Uczelni Macieja Pińczaka. Największym 
naszym sponsorem był członek naszego Stowarzyszenia Jacek Dą-

bek z Włocławka, wła-
ściciel firmy poligra-
ficznej Expol. Przez 
okres 5 lat nieodpłatnie 
składał i drukował nasz 
kwartalnik. 

Po rezygnacji Janu-
sza Bekasa z pierwot-
nego zespołu utworzo-
nego w roku 1996 po-
został Marian Bień 
i Stanisław Olejniczak. 

Absolwent silnie zadomowił się wśród członków Stowarzyszenia, 
dlatego pozostali członkowie po długiej i szczerej rozmowie 
z przewodniczącym prof. Zbigniewem Steinem podjęli się konty-
nuowania wydawania kwartalnika. Marian Bień zobowiązał się 
zadbać o stronę finansową i członków wspierających, natomiast 
Stanisław Olejniczak o przygotowywanie i redakcję materiałów do 
kolejnych numerów oraz ich druk i dystrybucję. 

Przez ostatnie 13 lat staraliśmy się łamy 
kwartalnika dzielić na wiadomości z Uczelni 
i Stowarzyszenia. Systematycznie zamieszcza-
liśmy relacje z dwóch najważniejszych, w na-
szej ocenie wydarzeń, to jest inauguracji roku 
akademickiego i uroczystości absolutoryjnych. 
Informowano o wyborach władz Uczelni i po-
szczególnych wydziałów. W programie inaugu-
racji roku akademickiego jest reimatrykulacja 
absolwentów, którzy rozpoczynali studia przed 
50 laty. Kandydatów do reimatrykulacji Stowa-
rzyszenie i biuro Rektora wybierało przede 
wszystkim spośród członków Stowarzyszenia, 
dlatego staraliśmy się obszernie o tym informo-
wać w kwartalniku. Na corocznych absoluto-
riach nasi przedstawiciele przekazywali wiado-
mości o historii i działalności Stowarzyszenia, 

a każdy absolwent otrzymywał bieżący numer Kwartalnika.
W kwartalniku zamieszczano informacje z wszystkich wydarzeń 

– spotkań, zjazdów kół i roczników, a również spotkań absolwentów 
nie będących członkami Stowarzyszenia. Absolwenci często nadsy-
łali swoje wspomnienia z okresu studiów i pracy zawodowej, które 
zamieszczaliśmy na naszych łamach. Drukowaliśmy relacje z kolej-
nych zjazdów sprawozdawczo wyborczych i prezentowaliśmy wła-
dze Stowarzyszenia na kolejne kadencje.

Wszystkie numery kwartalnika Absolwent w wersji cyfro-
wej znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia (http://
absolwent.put.poznan.pl). Nasz kwartalnik w 2003 roku zareje-
strowany został przez Bibliotekę Narodową w międzynarodowym 
systemie informacji ciągłych pod numerem ISSN 1731-6871.  
Egzemplarze naszego kwartalnika obowiązkowo składane są do 
Biblioteki Narodowej w Warszawie i Biblioteki Jagielońskiej 
w Krakowie oraz w Bibliotece Technicznej naszej uczelni. 

W bieżącym numerze jest wykaz autorów wszystkich artyku-
łów z ostatniego 25- lecia. Można przypomnieć sobie swój wkład 
w historię kwartalnika Absolwent. Zachęcamy do lektury. 

W tym miejscu jesteśmy zobowiązani wspomnieć o naszym stałym 
wydawcy. Przez 20 lat kwartalnik był składany i drukowany w firmie 
Ikograf. Szczególnie piękną kartę w tym procesie zapisała Pani Dorota 
Giertych, osobiście zaangażowana w składanie numerów Absolwenta. 

W czerwcu 2021 roku po 25 latach udziału w zespole redakcyj-
nym, ze względów osobistych, redaguję ostatni kwartalnik Absol-
wenta (nr 104). We wrześniu tego roku odbędzie zjazd sprawozdaw-
czo wyborczy Stowarzyszenia, który wybierze nowe władze. Do 
nich należeć będzie decyzja czy Absolwent będzie się ukazywać 
w dotychczasowej formie, czy innej, zważywszy na dominująca 
obecnie formę cyfrową. Nowe władze podejmą decyzję.

Wszystkim którzy wspierali kwartalnik swoim piórem, pomy-
słami a przede wszystkim środkami finansowymi składam ser-
deczne podziękowania.                                                      

 Stanisław Olejniczak
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25 LAT KWARTALNIKA ABSOLWENT

Członkowie zespołu Redakcyjnego  
z przewodniczącym Stowarzyszenia  

u JM Rektora PP. 
Od lewej: Z. Tomaszewski,  

L. Grodzicki, prof. J. Dębczyński,  
S. Olejniczak, prof. Z. Stein.

Z lewej M. Bień na uroczystości  
75-lecia urodzin prof. Z. Steina

S. Olejniczak na Absolutorium WIZ w 2013 roku.

Janusz Bekas redaktor 
naczelny kwartalnika 
Absolwent w latach 

2001-2007.



Adamczyk Chlebosław  Nr 8, 82, 104,
Adamiec Marek Nr 25, 
Baliński Zbigniew Nr 10, 61, 
Bancewicz Józef Nr 39, 
Bartkowiak Andrzej  Nr 102, 
Bekas Janusz   Nr 23, 26, 28, 29 (2x), 30, 31, 32 

(2x), 36, 37 (2x), 41, 42 (2x), 47, 
48, 49, 50, 

Bień Marian   Nr 4, 8, 10, 11, 12, 14, 20, 21, 25, 
26, 30, 37, 53, 55, 65, 73, 89, 

Binder Renata Nr 97, 
Borowski Jerzy Nr 71, 89, 
Borucki Andrzej Nr 64, 81, 
Cepryński Jacek Nr 52, 
Chajda Jan Nr 1 (2x), 27, 
Chruszczyński Andrzej Nr 87, 
Czader Andrzej Nr 87, 
Czajewicz Henryk  Nr 61, 66, 78, 83, 86, 
Czywczyński Raul Nr 19, 
Dąbek Jacek  Nr 102, 
Dekert Jan Nr 20, 
Dembczyński Jerzy Nr 39, 
Dembecka Władysława  Nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 55, 
Deresiewicz Joanna  Nr 34, 53, 57, 104, 
Dobrogowski Andrzej Nr 54, 
Dreszczyk Edward Nr 64, 81, 
Drobniak Jan  Nr 102, 
Dziurla Ewa Nr 18, 
Frankowski Jerzy Nr 81, 
Frąckowiak Leszek  Nr 2, 
Gałka Tomasz Nr 46, 52, 53, 55, 60, 
Gałkowski Andrzej Nr 43, 
Geisler Zbigniew Nr 72, 
Grodzicki Lech   Nr 4, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 

25, 
Grzelak Leszek Nr 85, 103, 
Grzelczak Agnieszka  Nr 83 (2x), 84 (2x), 86, 89, 94, 
Herman Mirosław J. Nr 76, 
Hliwa Jerzy  Nr 28, 64, 81, 
Jakubowski Jan  Nr 80, 99, 
Kaczorowski Leszek  Nr 82, 87, 
Karłowski Jerzy  Nr 92, 93, 97, 
Kawalec Mieczysław Nr 27, 
Kłaczyński Rafał Nr 53, 68, 73, 
Konwiński Andrzej Nr 71, 
Kosmala Zygmunt Nr 14, 
Kowalski Andrzej J.  Nr 84, 103, 
Kortylewski Bolesław Nr 39, 

Kośmicki Zdzisław Nr 28, 
Krajewska Ewa Nr 50, 
Krajewski Stefan  Nr 43, 44, 45, 46, 47, 51 (2x), 52, 
Krzysztofiak Marian Nr 24, 
Kujawa Joanna Nr 62, 
Lemański Jan Nr 49, 
Lewandowski Teodor Nr 41, 44, 
Litewka Andrzej Nr 69, 
Łęcki Włodzimierz Nr 22, 72, 
Małdziński Leszek Nr 59, 
Marciniak Marek  Nr 18, 98, 
Marcinkowska Irena  Nr
Marek Józef Nr 98, 
Markuszewski Franciszek Nr 9, 
Matczak Jan  Nr 18, 23, 47, 48, 
Milewski Witold Nr 30, 
Mitkowski Eugeniusz Nr 2, Nr 3
Murzyn Tadeusz Nr 5,
Narożny Andrzej Nr 40, 41, 42, 43, 
Nawrocki Waldemar Nr 36, 
Neweś Stanisław Nr 54, 75, 79, 83, 86, 90, 93, 
Nieborak Mirosław   Nr 63, 66, 67, 68, 69, 70 (2x), 71, 

72, 74 (2x), 75, 77, 79, 
Niewiedział  Nr 38, 58, 62, 67, 78, 94, 98, 
Elżbieta i Ryszard   
Nowak Daniela Nr 13, 35, 
Nyga Żelisław Nr 9, 
Ogrodowski Bohdan Nr 91, 
Olejniczak Stanisław   Nr 5 (2x), 6 (2x), 7, 8, 9 (2x), 10, 

11, 12 (2x), 15 (2x), 16, 17, 20, 26, 
27, 30, 31 (2x), 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 47, 48 (3x), 49 (2x), 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 (2x), 59 
(2x), 60 (2x), 61 (2x), 62 (2x), 63, 
65 (3x), 66 (2x), 67, 68, 69 (2x), 
70 (2x), 73, 74, 77 (2x), 78 (2x), 
82 (2x), 84, 85 (2x), 86, 88 (2x), 
89, 90, 92 (3x), 93 (2x), 94, 95 
(2x), 96, 97, 98, 99 (2x), 100, 101 
(2x), 102 (2x), 103, 104,

Owsianowska-Olejniczak  Nr 23 (2x), 24, 25, 26, 27, 28,  
Mirosława  29,30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 41, 

52, 56, 58, 61, 62, 
Pacholski Leszek  Nr 84, 86, 88, 95, 100, 
Paczyńska-Lahme Nr 64, 76, 
Barbara  
Paukszta Dominik  Nr 1, 18, 19, 
Pawuła Zbigniew Nr 34, 45, 53, 61, 73, 79, 
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Firma NIJHOF WASSINK jest członkiem wspierającym Stowarzyszenie Absolwentów PP

Pazda Andrzej Nr 99, 
Perz Henryk Nr 6, 17, 
Pietrzak Teresa Nr 23, 
Poreda Jacek  Nr 71, 79, 
Powalski Wojtek Nr 29, 
Prymka Alfons Nr 27, 
Przewoźny Zbigniew  Nr 98, 
Przybylska Mirosława Nr 48, 
Przybylski Marian  Nr 38, 
Puto Kamilla Nr 77, 
Rakowska Aleksandra  Nr 14, 
Ratajczak Wojciech Nr 30, 45, 
Rozpłochowska Elżbieta Nr 84, 
Rusińska-Roszak Danuta  Nr 34, 35, 36, 40, 95, 
Rymarowicz Eugeniusz Nr 64, 81, 
Skarbiński Stanisław   Nr 3, Nr 4, 8, 11, 13, 14, 16, 19, 

24, 32, 
Murawa Janusz Nr 76, 
Sobczyńska Anna Nr 40, 
Stein Zbigniew   Nr 1, Nr 2, Nr 4, 22 (2x), 26, 31, 

35, 51, 76, 81, 
Stroński Jerzy Nr 51, 
Stróżyk Zbigniew  Nr 102, 
Szudrowicz Zbigniew Nr 69, 
Szulakiewicz Paweł Nr 56, 

Szymański Adam Nr 46, 
Szymański Stanisław Nr 87, 88, 
Śledziński Michał Nr 30, 
Ślimak Stefan Nr 97, 
Tomaszewski Zbigniew  Nr 1 (2x), Nr 4, Nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 29, 34, 
35, 63, 76, 

Tor Monika Nr 45, 
Waliszewski Andrzej Sz. Nr 33, 
Weiss Wojciech  Nr 7, 54, 57, 63, 
Weiss Zenobia Nr 27, 
Weksej Edward Nr 16, 54, 
Wieczorkowski Kazimierz Nr 27, 
Wierszycki Marian Nr 94, 
Włodarczak Zbigniew Nr 87, 
Włodarczyk Stefan Nr 20, 
Wojtkowiak Iwona Nr 23, 
Wołyński Andrzej Nr 33, 
Wośkowiak Zenon  Nr 75, 91, 
Woźniak Mieczysław A.  Nr 76, 100, 101, 103, 
Zastawny Bogdan  Nr 25, 26, 38, 59, 
Zok Aleksander Nr 45
Żurek Jan Nr 83, 
Żychliński Włodzimierz Nr 11
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