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PO WALNYM 
Koleżanki i koledzy absolwenci! 
Po dwudziestu pięciu latach wydawania (ostatnio nawet 

w nakładzie 600 egzemplarzy) papierowej wersji kwartal-
nika ABSOLWENT, Stowarzyszenie nasze postanowiło, że 
kolejny sto piąty numer ABSOLWENTA będzie pierwszym, 
któremu nadamy formę wyłącznie elektroniczną. Dotych-
czasowa, papierowa wersja naszego kwartalnika była niemal 
wyłącznie dziełem zmarłego w lutym bieżącego roku kolegi 
Stanisława Olejniczaka. Staszek był właściwie człowiekiem 
– instytucją. Od trzydziestu lat dla społeczności akademic-
kiej naszej Almae Matris był wręcz kimś w rodzaju personifi-
kacji Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Poznań-
skiej. Nie da się ukryć, że zastąpienie Go w ogóle w funkcjo-
nowaniu Stowarzyszenia jest poważnym wyzwaniem. 

Przy okazji każdego z elektronicznych wydań kwartalnika 
ABSOLWENT będziemy Państwa informować (poprzez indy-
widualne adresy mailowe oraz za pośrednictwem strony in-
ternetowej Stowarzyszenia) o linku kierującym bezpośred-
nio do pełnego tekstu naszego wydawnictwa. 

Zastrzegamy się, że nasza decyzja o elektronicznym AB-
SOLWENCIE nie bazuje bynajmniej na przekonaniu, że przy-
szłość należy do totalnej telepracy czy wyłącznie zdalnego 
nauczania akademickiego. We wcześniejszych numerach 
ABSOLWENTA byliśmy przecież bardzo sceptyczni wobec 
skuteczności zarówno zdalnego studiowania jak i „Gowino-
wego” reformowania nauki i szkolnictwa wyższego. 

Dzisiaj, kiedy rządzący Polską pozwolili nam się „zdema-
skować”, z pewną rezerwą przy spotkaniach po latach, pa-
damy sobie w ramiona zastanawiając się, czy „żółwik” nie 
byłby bezpieczniejszy od „miśka”. Pamiętamy bowiem 

kompletną bezradność państwa wobec pandemii na prze-
strzeni minionych ponad dwóch lat. Czytelne są także dla 
nas „polskie” przyczyny obecnej inflacji. Naszą potężną, 
ludzką wolę przetrwania osłabia ponadto sekwencja dwóch 
stresów: pandemicznego i rosyjskich rzezi w Ukrainie. 

Ta sama wola przetrwania każe nam jednak budować 
przyszłość Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Po-
znańskiej na przesłankach odwołaniu się do naszej prawie 
stuletniej tradycji i próbie powrotu do przed-pandemicznych 
form społecznej aktywności. Wstępną „przymiarkę” takiego 
powrotu stanowiły ostatnie lata minionej sześcioletniej ka-
dencji władz Stowarzyszenia, których dokonania podsumo-
waliśmy przy okazji sprawozdawczo wyborczego Walnego 
Zjazdu Delegatów w dniu 25 września 2021 roku. Wydłużoną 

kadencję mi-
nioną postano-
wiliśmy „zrów-
noważyć” ko-
lejną cztero-
letnią, tak aby 
od roku 2025 
wrócić do sta-
tutowego wy-
miaru kadencji 
pięcioletnich. 

Turbulen-
cje okresu 

przeszłego 
zmusiły nas do 

uchwalenia (podczas tego zjazdu) kilku zmian w stowarzy-
szeniowym statucie. Pełną treść tego dokumentu, po formal-
nym zatwierdzeniu przez odpowiednie instancje państwowe, 
umieściliśmy na stronie internetowej Stowarzyszenia. 

W bieżącej kadencji chcielibyśmy wrócić do szeregu, za-
wieszonych przez pandemię, tradycyjnych form kultywacji 
stowarzyszeniowej współpracy z naszą Almae Matris. 
Przede wszystkim zaś do podtrzymywania zawiązanych w 
trakcie studiów więzi koleżeństwa w obrębie poszczegól-
nych roczników absolwenckich. Powrót do tradycji rocznico-
wych spotkań absolwenckich (i przy tej okazji odwiedzin 
uczelni w nowym kształcie) wydaje nam się dziś już realny. 
Aktualnie wiemy o przynajmniej trzech inicjatywach tego 
typu zaplanowanych na drugą połowę bieżącego roku. 
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Odpowiednie relacje z tych spotkań spróbujemy zamieścić w 
kolejnych numerach ABSOLWENTA. 

Łamy naszego kwartalnika nadal będą otwarte dla wszel-
kiego rodzaju publikacji członków naszego Stowarzyszenia. 
Czekamy na Wasze refleksje, wspomnienia, opinie i rady do-
tyczące życiowych dróg i karier inżynierskich, dzisiejszej 
uczelni technicznej oraz generalnie, roli inżynierów w ota-
czającej nas rzeczywistości. Jesteśmy gotowi Waszym mate-
riałom nadać redakcyjną formę wywiadu, rozmowy z cieka-
wym człowiekiem czy nawet felietonu. 

Podjęliśmy także próbę powrotu (od lipca 2022) do sym-
patycznego zwyczaju stałego uczestnictwa przedstawicieli 
władz Stowarzyszenia w dorocznych absolutoriach wszyst-
kich wydziałów Politechniki Poznańskiej. 

Chcielibyśmy również nadal celebrować, przy okazji 
uczelnianych inauguracji roku akademickiego, formułę tak 
zwanej re-immatrykulacji, tych spośród naszych koleżanek i 
kolegów, którzy rozpoczynali studia przed pięćdziesięcioma 
laty. 

Ponieważ dotąd dobrze współpracowało nam się z uczel-
nianym wydawnictwem pod nazwą „Głos Politechniki”, bę-
dziemy próbowali poszukać dodatkowej, nowej płaszczyzny 
dla tej współpracy. O konkretnym efekcie tej inicjatywy po-
informujemy Państwa w następnym numerze ABSOLWENTA. 

Ponieważ wcześniej fundowaliśmy w każdym roku akade-
mickim dwa stypendia po cztery tysiące złotych dla studen-
tów Politechniki Poznańskiej będących w trudnej sytuacji 
materialnej, uzyskujących dobre wyniki w nauce i angażują-
cych się w działalność w samorządzie studenckim lub w ko-
łach naukowych, chcielibyśmy i tę formę naszej dotychcza-
sowej działalności kontynuować. Uważamy bowiem, że 
oprócz roli międzypokoleniowego pomostu absolwenckiego, 
fundowanie stypendiów jest także ważną formą promocji 
Stowarzyszenia. Środki przeznaczone na stypendia pocho-
dzą z dobrowolnych wpłat jednego procenta od corocznego 
podatku dochodowego płaconego fiskusowi przez naszych 
członków. Jedna czwarta członków Stowarzyszenia dotąd 
przekazywała nam ten swój odpis. 

Podobnie jak w mijającej kadencji zamierzamy także czy-
nić starania o pozyskiwanie nowych i utrzymanie dotychcza-
sowych instytucji i członków wspierających Stowarzyszenie. 
Jest to jednak sprawa bardzo trudna i będziemy bardzo 
wdzięczni Państwu za jakąkolwiek formę wsparcia w tym za-
kresie. 

Chyba jednym z najważniejszych wydarzeń okoliczno-
ściowych kadencji 2015-2021 był nadzwyczajny zjazd Sto-
warzyszenia Absolwentów Politechniki Poznańskiej w kwiet-
niu 2019 roku, zorganizowany w Aula Magna PP, w ramach 
uczelnianych obchodów 100-lecia wyższego szkolnictwa 
technicznego w Poznaniu oraz 95-lecia istnienia naszego 
Stowarzyszenia. Dobra frekwencja uczestników, ich wie-
kowy przekrój, (od 90-latków do osób, które kończyły naszą 
Almae Matris już w XXI stuleciu), wspaniała koleżeńska at-
mosfera oraz świetny program tej imprezy, przełożyły się na 

organizacyjny i towarzyski sukces tego jubileuszu. – Sukces, 
który wypracowany został przez zbiorową aktywność i zaan-
gażowanie w poszczególne przedsięwzięcia organizacyjne 
zjazdu, wielu członków zarządu naszego Stowarzyszenia. 
Nie da się jednak ukryć, że w trakcie kadencji bieżącej stanie 
przed nami nowe wyzwanie związane ze stuleciem istnienia 
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Poznańskiej. 

Z perspektywy zarządu niezmiennie mamy ogromny sza-
cunek i wdzięczność wobec wszystkich członków kół Stowa-
rzyszenia Absolwentów PP za ich wkład w powodzenie wielu 
naszych statutowych zamierzeń. 

Do tradycyjnych, naszych osiągnięć zaliczyć można cały 
szereg przedsięwzięć, z których do kluczowych (oprócz spo-
tkań koleżeńskich poszczególnych roczników absolwenc-
kich) należą między innymi: imprezy integracyjne inicjo-
wane przez zarząd Stowarzyszenia takie, jak na przykład re-
gularne wycieczki po Poznaniu – piesze i z wykorzystaniem 
historycznego taboru tramwajowego-, inspirowane wyda-
rzeniami historycznymi i potrzebą kultywowania lokalnego 
patriotyzmu; także zwiedzanie nowych, dydaktycznych i ba-
dawczych obiektów uczelni, spotkania z władzami Politech-
niki Poznańskiej, coroczne wigilie opłatkowe Stowarzysze-
nia z udziałem rektora uczelni, wspólne wieczory kolędowe 
w okresie gwiazdkowo-noworocznym. 

Podkreślamy nadal otwarty charakter naszych spotkań 
oraz ich dostępność praktycznie dla każdego absolwenta PP 
niezależnie od członkostwa w ramach Stowarzyszenia. 

W bieżącym roku zainicjowaliśmy stałe uczestnictwo ab-
solwentów w otwartych wykładach profesorskich w Poli-
technice Poznańskiej. Na wykłady te będziemy Państwa 
imiennie zapraszali. 

Zaangażowaliśmy się także wcześniej wspierająco w ini-
cjatywę zarządu Stowarzyszenia „Pokolenia-Wielkopolska” 
zmierzającą do dokończenia historycznego kopca ziemnego 
wraz z odpowiednią infrastrukturą umożliwiającą jego zwie-
dzanie przez mieszkańców Poznania i turystów. 

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że we współczesnym spo-
łeczeństwie, wspomniane na początku tego tekstu stresy: 
po-pandemiczny i wojenny, polityczno-społeczne podziały, 
słowna brutalizacja, rosnące tempo życia, konsumpcjonizm, 
pogoń za dokonaniami, które można łatwo zwaloryzować 
materialnie, doprowadziły do pewnego rodzaju wypalenia 
się ideałów bezinteresownego społecznikostwa, altruizmu, 
solidarności i empatii. W przypadku ludzi młodych dochodzi 
także dodatkowy czynnik nadmiaru obowiązków związanych 
z trudami początkowego etapu życiowego startu. 

Nie odpuszczamy jednak sobie i wszystkim absolwentom 
Politechniki. 

Będziemy niezmiennie zachęcać Państwa do zaangażo-
wania się w bieżącą działalność naszego Stowarzyszenia. 

Liczymy nadal na dotychczasowe wsparcie, życzliwość i 
pomoc władz rektorskich i dziekańskich oraz administracji 
uczelni. 

/ Leszek Pacholski / 
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Nowy zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki 

Poznańskiej zainaugurował kolejną kadencję. (pierwsze po 
Walnym Zjeździe Delegatów, zebranie Zarządu SA PP w dniu 
18 października 2021 r.) 

Podczas Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Ab-
solwentów Politechniki Poznańskiej, w dniu 25 września 
2021 r., wybrano nowy zarząd SA PP. Przewodniczącym za-
rządu został ponownie wybrany prof. dr hab. inż. Leszek Pa-
cholski, który wyznaczył termin pierwszego zebrania no-
wego zarządu Stowarzyszenia na dzień 18 października 2021 
r. Zebranie to odbyło się tradycyjnie - w sali 404 w budynku 
rektoratu PP na Wildzie, przy pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5. 

Prof. Pacholski powitał zebranych i zaproponował porzą-
dek obrad. Propozycja ta następnie została jednogłośnie 
przyjęta. Zebranie protokołowała mgr inż. Joanna Deresie-
wicz – członek Zarządu SA PP. W zebraniu uczestniczyli 
wszyscy członkowie nowego zarządu, Komisji Rewizyjnej i 
Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia. Na wniosek prof. 
Leszka Pacholskiego dokonano krótkich autoprezentacji 
uczestników zebrania. 

Po tych prezentacjach podsumowano Walny Zjazd Dele-
gatów. Miedzy innymi, przejrzano zgromadzoną dokumenta-
cję dotyczącą Zjazdu. Stwierdzono, że wszystkie niezbędne 
dokumenty skompleto-
wano poprawnie. Omó-
wiono także przebieg 
Zjazdu. W konkluzji 
uznano, że Zjazd został 
dobrze przygotowany i 
przebiegł sprawnie. W 
ten sposób zamknięto 
poprzednią kadencję 
zarządu Stowarzysze-
nia Absolwentów Poli-
techniki Poznańskiej. 

Nowo wybrany zarząd SA PP na skróconą, czteroletnią 
kadencję 2021-2025 liczy trzynaście osób wraz z przewodni-
czącym Stowarzyszenia wybranym oddzielnie podczas Wal-
nego Zjazdu Delegatów. 

Podczas zebrania zarządu w dniu 18 października 2021 
dokonano następujących wyborów: kolega mgr inż. Zygmunt 
Kosmala został zastępcą przewodniczącego zarządu SA PP, 
koleżanka dr inż. Agnieszka Grzelczak jest sekretarzem, a 
kolega mgr inż. Jan Drobniak pełni funkcję skarbnika Stowa-
rzyszenia. 

Pozostali członkowie zarządu SA PP to: mgr inż. Chlebo-
sław Adamczyk, mgr inż. Joanna Deresiewicz, prof. dr hab. 
inż. Adam Hamrol, dr inż. Hanna Leszczyńska, dr hab. inż. 
Agnieszka Misztal, mgr inż. Mirosław Nieborak, mgr inż. Ire-
neusz Pinczak, mgr inż. Bogdan Waligórski, dr inż. Zbigniew 
Włodarczak . 

Podczas zebrania w dniu 18 października 2021 roku, 
ukonstytuowały się również: 

- Komisja Rewizyjna: mgr inż. Bogdan Zastawny został 
przewodniczącym, mgr inż. Szymon Kopiecki sekretarzem a 
mgr inż. Leszek Kaczorowski członkiem tej Komisji. 

- Sąd Koleżeński: dr inż. Ireneusz Gania został przewod-
niczącym, mgr inż. Paweł Jonasik i mgr inż. Józef Tupalski 
zostali członkami Sądu Koleżeńskiego. 

Prof. Pacholski zaproponował, aby zarząd Stowarzysze-
nia podzielić na następujące zespoły robocze, które mogłyby 
zajmować się różnymi sprawami organizacyjnymi: 

- Zespół do spraw informacji i przedsięwzięć integracyj-
nych SA PP - wydawanie Biuletynu ABSOLWENT, organizo-
wanie spotkań ( Joanna Deresiewicz, Agnieszka Grzelczak, 
Hanna Leszczyńska, Agnieszka Misztal, Leszek Pacholski, 
Zbigniew Włodarczak), 

- Zespół do spraw bieżącego funkcjonowania SA PP - 
kancelaria: dokumenty, finanse (Chlebosław Adamczyk, Jan 
Drobniak, Zygmunt Kosmala, Mirosław Nieborak, Leszek Pa-
cholski), 

- Zespół do spraw kontaktów zewnętrznych i wewnętrz-
nych Stowarzyszenia oraz współpracy z władzami i admini-
stracją uczelni oraz sponsoringu SA PP (Adam Hamrol, Zyg-
munt Kosmala, Agnieszka Misztal, Leszek Pacholski, Irene-
usz Pińczak, Bogdan Waligórski). 

W dalszej części zebrania przedyskutowano kilka kolej-
nych, bieżących propozycji przewodniczącego Stowarzysze-
nia dotyczących między innymi: - zmian w formie prowadze-

nia dokumentacji Stowarzyszenia (przeniesienie dokumen-
tacji na nośniki cyfrowe), - aktualizacji liczby członków SA 
PP,- oceny zasobów finansowych i możliwości opłacania róż-
nych przedsięwzięć, np.: formy i częstotliwości wydawania 
„Absolwenta” (papierowa czy elektroniczna, 2 czy 4 numery 
rocznie?), - źródeł informacji wykorzystywanych w „Absol-
wencie” oraz roli „Absolwenta” w organizowaniu spotkań 
koleżeńskich. 

Zwrócono uwagę na fakt, że kancelaria Stowarzyszenia 
Absolwentów Politechniki Poznańskiej posiada tylko 180 ad-
resów poczty elektronicznej członków, podczas gdy pełna li-
sta członków liczy około 420 osób. Ponieważ sytuacja taka 
utrudnia szybki kontakt i bieżący przepływ informacji po-
między zarządem i członkami SA PP postanowiono zwrócić 
się pisemnie z apelem o uruchomienie odpowiednich korekt 
obecnego stanu rzeczy. 

Na zakończenie zebrania ustalono termin kolejnego ze-
brania zarządu Stowarzyszenia 

/ Joanna Deresiewicz / 
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JESZCZE O WALNYM 
Statut Stowarzyszenia Absolwentów PP przewiduje, że 

kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat. Tak było od 1985 
roku - to jest od czasu powołania do życia Stowarzyszenia w 
aktualnym formacie (czyli po wieloletnie przerwie). Zjazdy 
sprawozdawczo-wyborcze odbywały się co 5 lat. Wybierano 
nowe władze (najczęściej były to wybory uzupełniające), 
udzielano absolutorium ustępującemu zarządowi, przedsta-
wiano kierunki działań na kolejne 5 lat. 

Ale nikt nie przewidział pandemii COVID-19. Z tego po-
wodu nasze życie na dwa lata uległo całkowitej dezorgani-
zacji. Nic nie było takie same! Ograniczenia pandemiczne 
wpłynęły również na nasze Stowarzyszenie. Ponieważ nie 
mogliśmy się spotykać w większym gronie, nie można było w 
2020 roku zorganizować Walnego Zgromadzenia, które 
miało wybrać nowe władze Stowarzyszenia i ustalić plany na 
kolejne lata. Walne Zgromadzenie przedstawicieli członków 
Stowarzyszenia Absol-
wentów Politechniki Po-
znańskiej odbyło się pra-
wie z rocznym opóźnie-
niem - dopiero 25 wrze-
śnia 2021 roku. Aby za-
chować 5-letnią kaden-
cyjność, na wniosek 
ustępującego Zarządu, 
Walne Zgromadzenie 
ustaliło, że kadencja 
nowo wybranych władz 
zakończy się w 2025 
roku. 

Na Zjeździe wybrano Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd 
Koleżeński (aktualny skład osobowy można znaleźć na na-
szej stronie internetowej: http://www.absolwent.put.po-
znan.pl). Na wniosek Zarządu dokonano niewielkich 

aktualizacji i zmian w Statucie Stowarzyszenia, mających na 
celu lepsze dopasowanie zapisów statutowych do obecnych 
realiów, m. in. zapisano możliwość zdalnego (przez Internet) 
odbywanie posiedzeń Zarządu czy uproszczono sposób re-
prezentacji Stowarzyszenia na zewnątrz (aktualna treść Sta-
tutu również znajduje się na stronie internetowej Stowarzy-
szenia). Na wniosek Walnego Zgromadzenia Zarząd ustalił 
wysokość rocznej składki, począwszy od 1 stycznia 2022 
roku, dla wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia 
Absolwentów PP w wysokości 20,- zł. Szczegółowe sprawoz-
danie ze Zjazdy Stowarzyszenia ukazało się w najnowszym 
wydaniu „Głosu Politechniki”, z którym można się zapoznać 
na stronie: https://www.put.poznan.pl/glos . 

W trakcie zjazdu w kuluarach była okazja do rozmów i o 
historii, i o przyszłości SAPP. Członkowie nowo wybranych 
władz zobowiązali się do bieżącej pracy oraz do intensyfika-

cji dalszego rozwoju Stowarzyszenia. 
/ Zygmunt Kosmala / 

 

NA POMOC UKRAINIE 
Na wieść o napaści zbrojnej na Ukrainę Politechnika Po-

znańska nie pozostała obojętna. Pod patronatem JM Rektora 
PP w uczelni działają akcje pomocowe na rzecz uchodźców z 
Ukrainy oraz walczących. We współpracy z Urzędem Woje-
wódzkim powołano sztab kryzysowy, który koordynuje po-
moc i udostępnia pomieszczenia wraz z całą infrastrukturą: 
Halę Sportową i sale Uczelnianego Centrum Kultury (z po-
mocy tej skorzystało ponad dwa tysiące osób). Pomoc skie-
rowana jest również bezpośrednio do ukraińskich pracowni-
ków i studentów oraz ich rodzin w zakresie zakwaterowania, 
wyżywienia, zapewnienia tłumaczy, transportu, porad praw-
nych czy pomocy rzeczowej. Wsparcie i pomoc bieżącą za-
pewnili pracownicy PP, doktoranci i studenci. Samorząd Stu-
dentów Politechniki Poznańskiej organizuje zbiórki celowe, 
wysyłane bezpośrednio do Ukrainy. Są to głównie materiały 
medyczne i trwała żywność. Pracownicy i studenci poza po-
wyższymi działaniami włączyli się również w bezpośrednią 
pomoc potrzebującym: goszczą rodziny z Ukrainy, są wolon-
tariuszami na MTP lub w Arenie, oddają swoje rzeczy, dzieła 

sztuki na aukcje charytatywne, tłumaczą, czy choćby koor-
dynują pomoc dla kolegów z zaprzyjaźnionych ukraińskich 
uczelni. 

Stowarzyszenie Absolwentów PP rokrocznie funduje sty-
pendia dla dwóch studentów, którzy tej pomocy potrzebują. 
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W bieżącym roku akademickim - decyzją Zarządu Stowarzy-
szenia - stypendia zostały przyznane dwójce studentów z 
Ukrainy. Pragniemy przypomnieć, że pieniądze te pochodzą 
z 1% podatku przekazywanego Stowarzyszeniu przez jej 

członków. W tym miejscu chcemy darczyńcom jeszcze raz za 
wszystkie przekazywane środki serdecznie podziękować. 

/ Agnieszka Grzelczak / 

 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 
 
W dniu 1 lutego 2022 roku zmarł w wieku 84 lat Stani-

sław Olejniczak: człowiek - legenda Stowarzyszenia Absol-
wentów Politechniki Poznańskiej. Dla społeczności akade-
mickiej Politechniki i dla większości z nas, członków Stowa-
rzyszenia, Staszek (bo tak Go w Stowarzyszeniu na co dzień 
nazywaliśmy) przez dziesięciolecia historii SA PP był osobą, 
utożsamianą wręcz ze Stowarzyszeniem. Był jego twarzą i 
tożsamością zarządu przez prawie 37 lat. 

W 1985 roku wraz z grupą absolwentów, na zebraniu za-
łożycielskim, które odbyło się 21 czerwca 1985 roku współ-
uczestniczył w reaktywowaniu, po trzydziestu latach prze-
rwy, Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Poznańskiej. 
Praktycznie, był głównym inicjatorem powstania Stowarzy-
szenia. Mimo, że nigdy nie przewodniczył „swojemu” Stowa-
rzyszeniu, na Jego głowie były „od zawsze” wszelkie sprawy 
organizacyjne, finanse i kancelaria SA PP. W strukturach or-
ganizacyjnych Stowarzyszenia Stanisław Olejniczak pełnił 
przez 37 lat naprzemiennie funkcje wiceprzewodniczącego, 
sekretarza i skarbnika. Był początkowo współredaktorem a 
później jednoosobowo redaktorem kwartalnika ABSOL-
WENT, wydawanego przez Stowarzyszenie. To między in-
nymi dzięki Jego zaangażowaniu Stowarzyszenie mogło po-
chwalić się sukcesami, których wyliczanie przekracza ramy 
tego, krótkiego wspomnienia. 

Podczas ostatniego w Jego karierze, Walnego Zjazdu De-
legatów Stowarzyszenia, we wrześniu 2021 roku, dał pokaz 
Swojej nieprawdopodobnej wiedzy i erudycyjnego opanowa-
nia wszelkich historycznych i bieżących aspektów funkcjo-
nowania SA PP w emocjonalnym wystąpieniu, które w pa-
mięci uczestników ówczesnego spotkania zostanie na bar-
dzo długo. 

Stanisław Feliks Olejniczak urodził się 28 marca 1938 
roku w Zbąszyniu, gdzie ukończył szkołę podstawową. 

Jesienią 1954 roku Egon Klein, lekkoatleta, a przede 
wszystkim wspaniały pomysłodawca i organizator stworzył 
w Zbąszyniu drużynę koszykówki. 

Do treningów w tej nowej dyscyplinie przekonał i namó-
wił również Stanisława Olejniczaka. WŁÓKNIARZ, bo tak na-
zywała się drużyna sportowa ze Zbąszynia, wiosną 1955 
roku zadebiutowała wraz ze Stanisławem Olejniczakiem w 
rozgrywkach klasy „C” organizowanych w ramach okręgu 

leszczyńskiego. W tym czasie począt-
kujący koszykarz uczęszczał już do 
Technikum Mechanicznego w Świe-
bodzinie, dokąd codziennie dojeżdżał 
pociągiem. Oprócz pobierania nauki 
występował tam także w drużynie 
szkolnej SKS ZRYW Świebodzin, wy-
stępującego w klasie „B” okręgu zie-
lonogórskiego. W 1956 roku podczas 
udanych dla ZRYWU mistrzostw wo-
jewództwa Stanisław Olejniczak za-
prezentował się na tyle korzystnie, że 
został powołany, jako jedyny ze Świe-
bodzina, do reprezentacji Zielonej 
Góry na Ogólnopolską Spartakiadę 

młodzieży szkół zawodowych. 
Wiosną 1956 roku Stanisław Olejniczak zdał maturę. Po 

konsultacjach i rozmowach kwalifikacyjnych rozpoczął tre-
ningi z pierwszoligową drużyną seniorów LECH Poznań. 

Od października tego samego roku został studentem Po-
litechniki Poznańskiej mieszkając w akademiku. 

W LECHU, grając na pozycji skrzydłowego, stopniowo 
rozwijał Swoją wspaniałą, sportową karierę. Już w pierw-
szym sezonie zadebiutował w pierwszej lidze koszykówki, by 
w sezonie następnym 1957/1958 zostać z LECHEM mistrzem 
Polski. W tym też sezonie Stanisław Olejniczak został powo-
łany do młodzieżowej kadry narodowej Polski. W pierwszej 
reprezentacji Polski debiutował 8 stycznia 1961 roku w wy-
granym 74:70 meczu z Finlandią w Helsinkach. 

W tym samym 1961 roku ukończył studia na Wydziale Bu-
dowy Maszyn Politechniki Poznańskiej uzyskując dyplom 
magistra inżyniera. 

W 1963 roku został powołany do okresowej służby woj-
skowej i zdecydował się kontynuować dalszą karierę spor-
tową w LEGII Warszawa. Po zakończeniu sportowej kariery 
w LEGII Warszawa powrócił do Poznania. Uzyskał uprawnie-
nia instruktora koszykówki i pracował z młodzieżą w OLIM-
PII Poznań w latach 1975-1977. 

W trakcie trwania koszykarskiej kariery sportowej był 
między innymi: kilkukrotnie mistrzem Polski, wicemistrzem 
Europy w roku 1962 oraz uczestnikiem drużyny, która odnio-
sła największy w historii polskiej koszykówki sukces w 
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postaci szóstego miejsca podczas Igrzysk Olimpijskich w To-
kio w 1964 roku. 

Miejscami pracy z którymi Stanisław Olejniczak związał 
się zawodowo były kolejno: Dyrekcja Okręgowa Kolei Pań-
stwowych w Poznaniu (1962-1963), Wojskowy Klub Spor-
towy Legia Warszawa (1963-1965), Sztab Generalny Wojska 
Polskiego (1965-1967), Szefostwo Służby Komunikacji 

Wojskowej Głównego Kwatermistrzostwa Wojska Polskiego 
(1967- 1974) oraz Szefostwo Przewozów Wojskowych w Po-
znaniu (1974-1995). 

Posiadał stopień podpułkownika Wojska Polskiego. 
W Swoim dorobku ma cały szereg wysokich odznaczeń za 

osiągnięcia sportowe i pracę zawodową. 
/ Zygmunt Kosmala, Leszek Pacholski / 

 

Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW PP 
W dniach 28 marca i 25 kwietnia 2022 roku odbyły się 

dwa spotkania członków zarządu Stowarzyszenia Absolwen-
tów PP z udziałem przedstawicieli Komisji Rewizyjnej i Sądu 
Koleżeńskiego. Przedmiotem obrad były bieżące sprawy or-
ganizacyjne Stowarzyszenia. 

Podczas pierwszego z zebrań uruchomiono nową inicja-
tywę stałego uczestnictwa absolwentów PP w wykładach 
otwartych prezentowanych w uczelni przez nowo mianowa-
nych profesorów tytularnych. Inicjatywa ta została przez nas 
podjęta i z powodzeniem zrealizowana po raz pierwszy w 
okresie poprzedzającym drugie, kwietniowe posiedzenie na-
szego zarządu. Będziemy ją kontynuować to znaczy przy ko-
lejnej okazji roześlemy wszystkim członkom Stowarzyszenia 
imienne zaproszenia. 

Dokonaliśmy ustaleń z władzami uczelni dotyczących 
udziału przedstawicieli Stowarzyszenia w dorocznych abso-
lutoriach a także kwestię re-immatrykulacji naszych absol-
wentów (w 50 rocznicę rozpoczęcia studiów w PP) w trakcie 
uroczystych inauguracji nowego roku akademickiego. 

Uchwałą zarządu podczas posiedzenia kwietniowego, 
przyznaliśmy jedno stypendium Stowarzyszenia dla ukraiń-
skiego studenta Politechniki Poznańskiej. 

Nasza Komisja Rewizyjna przedstawiła protokół z bada-
nia finansów i działalności Stowarzyszenia za ubiegły rok ka-
lendarzowy. 

Przedyskutowaliśmy także kwestię opłacalności naszych 
składek członkowskich. 

Z nadzieją na zmianę tego stanu rzeczy w przyszłości, 
musieliśmy odnotować spadek wpływów z jedno 

procentowych, dobrowolnych odpisów, przy dorocznych de-
klaracjach podatkowych, naszych członków i sympatyków. 

Podczas posiedzenia kwietniowego oficjalnie uzyskali-
śmy potwierdzenie faktu rejestracji przez Krajowy Rejestr 
Sądowy naszego statutu po zmianach zaproponowanych 
przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w 
dniu 25 września 2021 roku. 

Zarząd SA PP przyjął do wiadomości informację o organi-
zacji kilku najbliższych spotkań roczników absolwenckich. O 
spotkaniach tych będziemy opisowo informować na łamach 
naszego kwartalnika ABSOLWENT. 

W trakcie zebrania kwietniowego zapoznaliśmy jego 
uczestników z pełną treścią (wznowionego w postaci elek-
tronicznej) numeru 105 naszego kwartalnika ABSOLWENT. 

Skarbnik Stowarzyszenia kolega Jan Drobniak poinfor-
mował o swoich stałych dyżurach w biurze SA PP w budynku 
rektoratu na Wildzie (wtorki i czwartki w godzinach 10:00 do 
12:00). 

Zarząd Stowarzyszenia wyraził wdzięczność koledze Ja-
nowi Drobniakowi za ogrom prac włożony w uporządkowa-
niu dokumentacji SA PP dla potrzeb przeniesienia jej na no-
śniki elektroniczne. 

Koleżanka Agnieszka Grzelczak sekretarz SA PP zapropo-
nowała program i datę tradycyjnego czerwcowego spotkania 
integracyjnego, otwartego dla wszystkich członków Stowa-
rzyszenia. O jego szczegółach poinformujemy Państwa w 
bezpośredniej korespondencji. 

Termin następnego zebrania zarządu SA PP ustalono na 
13 czerwca 2022 roku.

 
 

 
WYDAWCA: Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Poznańskiej 
REDAKCJA: Zarząd SAPP 
Od numeru 105 publikowany wyłącznie w formie elektronicznej. 
Egzemplarz bezpłatny 
 

 
ADRES REDAKCJI: 60-965 Poznań, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5 
tel. +48 61 665 35 02 
e-mail: absolwent@put.poznan.pl 
http://absolwent.put.poznan.pl 
KONTO: PKO BP nr 56 1020 4027 0000 1102 0338 9426 
Organizacja pożytku publicznego KRS 0000024372 
 

 
 
 
 
 


