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ABSOLUTORIA ANNO DOMINI 2022 
Koleżanki i koledzy absolwenci AD 2022! 
Jako reprezentant tysięcy magistrów inżynierów - wcze-

śniejszych roczników absolwenckich naszej Almae Matris a 
w szczególności w imieniu członków Stowarzyszenia Absol-
wentów Politechniki Poznańskiej, przede wszystkim, ser-
decznie gratuluję Wam, drodzy absolwenci, dzisiejszego 
sukcesu. 

Gratuluję także Waszym najbliższym i kadrze profesor-
skiej naszej uczelni. - Gaudeamus igitur iuvenes dum sum-
mus – radujmy się więc dopókiśmy młodzi… oraz: vivat aca-
demia, vivant profesores …semper sint in flore! ! - niech 
żyje uczelnia, niech żyją profesorowie, niechaj zawsze będą 
w rozkwicie! 

Jesteście Państwo, w skali kraju, rocznikiem absolwenc-
kim, w którym aż 45 procent osób w wieku około 24 lat zdo-
bywa magisterium. Dzięki temu, już dziś ponad jedna piąta 
Polaków legitymuje się, co najmniej, dyplomami magister-
skimi. Można więc powiedzieć, że zmierzamy ku społeczeń-
stwu opartemu na wiedzy i kreatywności - ku nowoczesnej 
post-industrialnej rzeczywistości. Dzieje tak mimo po-
spiesznej masowości online-owych studiów i „pandemicz-
nego” zaliczania dziesiątek testów, czasami nawet, bez jed-
nego zdania zamienionego osobiście z wykładowcą. 

Rośnie potencjał naszej, (opartej na wykształceniu) spo-
łecznej odporności na konsekwencje ludzkiej niewiedzy, 
zwykłej głupoty i karykaturalnie pojmowanej wolności. Te 
negatywne atrybuty nie-profesjonalizmu „zafundowały” Po-
lakom drugą w skali Europy liczbę nadmiarowych zgonów 
Covidowych oraz gwałtowny, w ciągu siedmiu lat, spadek w 
światowym rankingu wolności mediów z 18 na 66 pozycję. 

Dyplom magistra inżyniera uzyskiwany w uczelniach po-
litechnicznych ma charakter ewidentnie profesjonalny. 
Oznacza, oprócz umiejętności projektowania, wytwarzania i 
eksploatacji technicznych artefaktów, przede wszystkim 
profesjonalizm poszukiwania rozwiązań optymalnych i holi-
stycznych w sensie kontekstowych następstw. 

Powiedzmy sobie jednak otwarcie: nie macie Państwo 
dziś łatwego startu w życiową dorosłość. Nie potrafimy bo-
wiem przewidzieć potencjalnych zagrożeń przetrwania i 

rozwoju (zarówno w skali globalnej jak i lokalnej), wynika-
jących ze zderzenia dwóch modeli politycznego przywódz-
twa: autokratycznego i demokracji. 

Zauważmy, że profesjonalne kwalifikacje magisterskie 
stoją w sprzeczności z (nastawionym na kadencyjne trwanie 
u władzy) politykierstwem, obejmującym między innymi: 
marginalizowanie zagrożeń ekologicznych, rujnowanie pra-
worządności, upolitycznianie mediów publicznych, zadłuża-
nie państwa. złe perspektywy inwestycji rozwojowych. 
Także obecne w debacie publicznej: kłamstwo, hipokryzję i 
cynizm; kreowanie galopującej inflacji, drożyznę oraz hor-
rendum kredytowe: wreszcie „piarowe” obietnice bez po-
krycia, czy pakiet pseudo-reform. Dodajmy do tego przykła-
dowe cztery antynomie profesjonalizmu: przekop Mierzei z 
tysiąc-letnim okresem rentowności przedsięwzięcia, pozo-
rowaną budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, elek-
trownię Ostrołęka, którą zburzono zanim ruszyła, wreszcie 
słynną stępkę pod polski statek – promowiec, położoną pięć 
lat temu a dziś kwalifikowaną do złomowania. 

Przed Państwem – dzisiejszymi absolwentami i przed 
kolejnymi rocznikami magistrów staje więc trudne zadanie 
odbudowy inteligenckiego etosu profesjonalizmu i społecz-
nościowej odnowy: moralnej i mentalnej; i na tej bazie - sa-
nacji systemu polityczno-społecznego i gospodarczego. 
Większość z nas – ludzi z dyplomami magistrów inżynierów 
- jest przecież racjonalna, uczciwa, pracowita i empatyczna. 
Cenimy sobie profesjonalizm. 

Proponuję więc Państwu, na początek, rozprawienie się 
z rozpowszechnionym, negatywnym stereotypem Polaka. O 
tym, że zaczęliśmy już burzyć ten image, niech przekonają 
nas dziś trzy, najnowsze, optymistyczne statystyki. 

Pierwsza: W roku 2021 aż 42 procent Polek i Polaków 
przeczytało więcej niż jedną książkę; to jest najlepszy wy-
nik na przestrzeni wielu poprzednich lat. Druga: W tym sa-
mym 2021 roku okazało się, że tylko jeden procent naszych 
rodaków upija się raz w tygodniu, podczas gdy średnia eu-
ropejska to 3,7 procent społeczeństwa. Trzecia: W pierw-
szym kwartale 2022 roku systemy automatycznego nadzoru 
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nad ruchem samochodów zarejestrowały aż 60 procent 
mniej, niż rok wcześniej, przekroczeń prędkości. 

A więc już dziś, idzie na lepsze w zakresie racjonalnej 
odnowy naszej kondycji społecznej. Zatem: ”...Razem mło-
dzi przyjaciele, choć droga stroma i śliska...” 

Macie, drodzy dzisiejsi absolwenci, na tej drodze spo-
łecznego, gospodarczego i politycznego continuous im-
provement (ciągłego doskonalenia), pełne wsparcie 

wcześniejszych roczników absolwenckich Politechniki Po-
znańskiej zorganizowanych w naszym Stowarzyszeniu. 

Przy okazji, zapraszamy do nas wszystkich absolwentów 
Politechniki Poznańskiej. Pełną informację o nas znajdzie-
cie Państwo wpisując po prostu w wyszukiwarkę interne-
tową: Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Poznań-
skiej. 

/ Leszek Pacholski / 
 
 

PIĘĆDZIESIĄT LAT PÓŹNIEJ 
W dniu 15 lutego 1972 roku w auli Uniwersytetu im. Ad-

ama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się absolutorium stu-
dentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego Poli-
techniki Poznańskiej będące symbolicznym zakończeniem 
naszych, niemalże sześcioletnich studiów. Pozostało jesz-
cze dla większości absolwentów zdać egzamin magisterski, 
czego już każdy w nieco późniejszym terminie dokonał. 

Absolutorium uzyskało 
140-tu studentów, w tym 9-
ciu Wietnamczyków. Koń-
czyliśmy studia rozpoczęte 
w 1966 roku na Wydziale 
Budowy Maszyn. Wydział w 
trakcie naszych studiów 
zmienił nazwę stąd ta roz-
bieżność w nazewnictwie na 
początku i na końcu naszej 
edukacji w Politechnice. 
Część rozrywkowa wspo-
mnianego absolutorium 
Anno Domini 1972 miała 
miejsce w restauracji "WZ", 
gdzie w miłej atmosferze 
godnie podsumowaliśmy 
zdobytą na Uczelni wiedzę. 

Warto w tym miejscu do-
dać, że kilkunastu z nas ów-
czesnych absolwentów pod-
jęło pracę w Politechnice na 
różnych wydziałach. 

Pięćdziesiąt lat później, 21 maja 2022 roku, postanowili-
śmy się spotkać i ponownie, godnie uczcić tak piękną rocz-
nicę uzyskania absolutorium. Należy tu wspomnieć, że w 
ostatnich 10-ciu latach spotykaliśmy się niemalże co rok, z 
wyłączeniem ostatnich dwóch pandemicznych lat. 

O godzinie 14-tej część uczestników naszego zjazdu 
wzięła udział w specjalnie zamówionej na tę okoliczność 
mszy św. w kościele pod wezwaniem św. Jana Pawła II na 
Naramowicach. 

O godzinie 15-tej rozpoczęło się spotkanie w restauracji 
"Lechicka". 

Z czasów naszych studiów pamiętamy, że odwiedzaliśmy 
lokal o tej samej nazwie wracając z zajęć , które odbywały 
się na Wildzie. Tylko, że tamta "Lechicka" (nie istniejąca 
już) znajdowała się przy ul. Dzierżyńskiego (dzisiaj ul. 
Górna Wilda). Dzisiejsza restauracja znajduje się w Hotelu 
"Lechicka" przy ulicy o tej samej nazwie. 

Spotkanie jubileuszowe, w którym wzięło udział 48-ioro 

koleżanek i kolegów, oficjalnie otworzył, witając wszyst-
kich, starosta naszego roku Jurek Gendek. Chwilą ciszy ucz-
ciliśmy pamięć naszych 34 kolegów, którzy w ciągu tych 50-
ciu lat opuścili, niestety, nasze absolwenckie szeregi. 
 

Gościem honorowym naszego spotkania był prof. dr hab. 
inż. Leszek Pacholski, prezes Stowarzyszenia Absolwentów 
Politechniki Poznańskiej, który reprezentował na tej uro-
czystości JM Rektora PP oraz Dziekana Wydziału Inżynierii 
Mechanicznej. W ich imieniu wręczył wszystkim Jubilatom 
pamiątkowy dyplom. Dyplom ten odnawia nam w imieniu 
Rzeczypospolitej Polskiej "godność magistra inżyniera me-
chanika". 
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Jednocześnie każdy z absolwentów otrzymał okoliczno-

ściową plakietkę zaprojektowaną i wykonaną przez na-
szego kolegę Jana Adama. Jan zrezygnował z przyjęcia 
zwrotu kosztów wykonania plakietki prosząc o przekazanie 

pieniędzy naszej koleżance Małgosi Woziwodzkiej, która ze 
względów zdrowotnych znalazła się w bardzo trudnej sytu-
acji życiowej. 

 
Przy smacznym posiłku rozpoczęły się rozmowy, wspo-

mnienia. Nie zabrakło oczywiście okolicznościowych toa-
stów. Mogliśmy obejrzeć trofea sportowe (polskie, europej-
skie i światowe), które od wielu lat do dnia dzisiejszego w 
triathlonach, duathlonach i kwadrathlonach zdobywa Jurek 
Gendek. 

Spotkanie upamiętnione zostało wieloma zdjęciami, 
które mamy nadzieję, oglądać będziemy wspominając mija-
jące lata na kolejnych naszych zjazdach. 
 

/ Jerzy Borowski / 
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XIV ZJAZD ABSOLWENTÓW I SŁUCHACZY 
WYDZIAŁU MASZYN ROBOCZYCH I POJAZDÓW 

POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ ROCZNIKA 1962–1967 
Poznań i Zaniemyśl 11 czerwca 2022 roku. 
Komitet organizacyjny XIV zjazdu: Józek Kubik, Stani-

sław Demut, Mirosław Nieborak 
Program spotkania: 

- Przyjazd i zbiórka w Politechnice Poznańskiej: parking 
przy DS-1, od godz. 9.00; dostępna w DS.-1 restauracja 
„Proporcja” (śniadanie), 
- godz.11.00 - msza św. w kościele p.w. św. Rocha w intencji 
absolwentów i ich rodzin oraz zmarłych Kolegów, 
- po mszy św. przejazd na cmentarze w celu odwiedzenia 
grobów naszych kolegów: śp. Jurka Bugajskiego-cmentarz 
w Swarzędzu a następnie przejazd do Środy na grób śp. Zbi-
gniewa Mądrego, 
- Przejazd do Zaniemyśla do Restauracji „Bukacik” na 
obiad, 
- Spacer a następnie przejście przez kładkę położoną na je-
ziorze Raczyńskim na wyspę Edwarda, 
- Herbatka i rozmowy na wyspie, ok. godz. 19.30 pożegna-
nia i wyjazdy. 

XIV Zjazd Absolwentów Wydziału Maszyn Roboczych i 
Pojazdów PP, rocznika 1962-1967, przygo-
towywany był z okazji 60-tej rocznicy roz-
poczęcia studiów i 55-tej rocznicy ich za-
kończenia. 

Zjazd był zaplanowany wcześniej (luty 
2022) w formule trzydniowej. Dla realizacji 
takiego planu dokonano rezerwacji nocle-
gów oraz zamówień gastronomicznych. 
Jednak z uwagi na jeszcze panującą wów-
czas pandemię, uwarunkowane różnymi 
obawami zgłoszenia uczestnictwa koleżeń-
stwa oraz ryzyko konsekwencji finanso-
wych dokonanych rezerwacji, planowany w 
takiej formule zjazd nie doszedł do skutku. 

Z tego względu Komitet Organizacyjny 
Zjazdów zaproponował, aby zjazd odbył się 
w formule jednodniowej w czerwcu, co 
przez koleżeństwo zostało przyjęte z aprobatą. Do koleża-
nek i kolegów zostały wysłane zaproszenia na zjazd drogą 
pocztową i e-mailową. Krótko przed terminem zjazdu kilku 
kolegów i dwie koleżanki, niestety z przyczyn zdrowotnych, 
było zmuszone do zrezygnowania z uczestniczenia w nim. 

W XIV zjeździe uczestniczyli: Zygmunt Becmer z żoną 
Krystyną, Mirosława Cacak, Adam Chlebowski, Ryszard 
Chraniuk, Jerzy Cwalina (przyjechał bezpośrednio z War-
szawy do restauracji w Zaniemyślu), Edmund Cwalina, Sta-
nisław Demut, Andrzej Filipiak, Roman Kabat, Kazimierz 
Konrad, Jerzy Kubanek, Józef Kubik z żoną Danutą, Tadeusz 

Lipski, Sława Mądry ( przyjechała z Londynu), Mirosław 
Nieborak, Stanisław Pękala, Zbigniew Rybak z żoną Elą, Pa-
weł Wawrzyńczak z żoną. (Z zarezerwowanych noclegów w 
DS-1 korzystali: Paweł Wawrzyńczak z żoną, Mirka Cacak, 
Sława Mądry i Zygmunt Becmer z żoną). 

Mszę św. w kościele p.w. św. Rocha celebrował brat 
Staszka Demuta, ks. kanonik Henryk Demut. Rozpoczynając 
mszę wymienił wszystkich kolegów, którzy zmarli (27). Do 
mszy służyli jako ministranci Paweł Wawrzyńczak i Tadek 
Lipski. We mszy uczestniczyła żona naszego zmarłego ko-
legi, śp. Willego Balcerka — Małgorzata. 

Po mszy św. odbyła się sesja zdjęciowa z udziałem ks. 
kanonika Henryka Demuta i proboszcza kościoła p.w. św. 
Rocha ks. Piotra Garsteckiego. Ksiądz proboszcz oprowadził 
nas po ważnych miejscach w kościele a następnie po nowo 
wybudowanym Centrum Duszpasterskim im. Jana Pawła II. 
Wydarzenia zjazdu fotografował Jurek Kubanek. 

Po mszy św. pojechaliśmy pomodlić się przy grobach śp. 
Jurka Bugajskiego w Swarzędzu i Zbigniewa Mądrego w 
Środzie Wlk. 

Po tych odwiedzinach kolegów pełniących „wieczną 
wartę” dotarliśmy do Zaniemyśla i usiedliśmy przy wspól-
nym obiedzie. Obiad w restauracji „Bukacik” w Zaniemyślu 
był elegancko podany i obfity. Podczas obiadu towarzyszyła 
nam dr. Danuta Pruchnik, która jest specjalistą neurolo-
giem. Pani Doktor jest znajomą Staszka Demuta, który za-
prosił Ją i poprosił, aby czuwać nad naszą kondycją - absol-
wentów seniorów. Po obiedzie odbyliśmy spacer, który po-
zwolił nam poznać uroki Zaniemyśla. Następnie przeszli-
śmy, po chybotliwej kładce, na wyspę Edwarda. 

Przy „herbatce” toczyły się intensywne rozmowy kole-
żeństwa w otoczeniu przepięknej przyrody i jeziora. W 
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rozmowach tych przeważały wspomnienia z okresu naszych 
studiów. Przypominaliśmy sobie profesorów, asystentów 
oraz najtrudniejsze egzaminy i zaliczenia. W 1967r. zbliżali-
śmy się do końca pięknego okresu studiów. Z rąk ówcze-
snego Dziekana Wydziału prof. W. Derskiego dyplomy abso-
lutoryjne otrzymało 66 osób, w tym 4 piękne, odważne i mą-
dre koleżanki: Kamila, Mirka, Sabina i Sława. 

Rozmawialiśmy również o naszym obecnym życiu, już 
jako emerytów, o pięknej Polsce i jej zagrożeniach, o tych 
rozsądnych i tych bałamutnych politykach a także o ambit-
nej młodzieży naszej nadziei. 

Pierwszy nasz zjazd odbył się po dziesięciu latach od 
ukończenia uczelni. Później były kolejne zjazdy, które zaw-
sze odbywały się w miłej, koleżeńskiej atmosferze z wyczu-
walną odpowiedzialnością za własne losy i losy młodego 

pokolenia, któremu zawsze życzyliśmy i życzymy dziś jak 
najlepiej. 

Uczestnicy naszego XIV zjazdu zostali poinformowani o 
opracowaniu broszury pt. Kronika zjazdów wraz biogra-
mami. Biogramy te poprzez specjalną ankietę zebraliśmy od 
naszych koleżanek i kolegów. Broszura ta, drogą elektro-
niczną, przesłana zostanie do wszystkich z naszego grona. 

Z dyskusji, która się wywiązała w sprawie kontynuowa-
nia zjazdów, przebijała chęć organizacji następnego zjazdu 
za dwa lata (w roku 2024) z powrotem do tradycyjnej for-
muły spotkań trzydniowych. 

Żegnaliśmy się serdecznie mówiąc sobie: do zobaczenia 
na następnym XV zjeździe! 

/ Mirosław Nieborak / 

 
 

INFORMACJA O XXV ZJEŹDZIE ABSOLWENTÓW 
WYDZIAŁU MASZYN ROBOCZYCH I POJAZDÓW 

POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Z ROKU 1970 
W dniach 10 - 12.06.2022 r. dwudziestu czterech absol-

wentów Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów z roku 
1970 spotkało się na swoim XXV Zjeździe. Głównym celem 
było odebranie z rąk władz uczelni „Odnowienia Godności 
Magistra Inżyniera Mechanika”. O "Odnowienie" mogliśmy 
się ubiegać po 50. latach od zakończenia studiów. Z uwagi 
na pandemię spotkanie to zostało przeniesione z roku 2019. 

 

Miejscem naszego spotkania była agroturystyka "Pod-
kowa" w podpoznańskim Gruszczynie. Zaproszenie na nasz 
Zjazd przyjęła Pani profesor Agnieszka Misztal prorektor 
naszej Uczelni, która w imieniu JM Rektora prof. Teofila Je-
sionowskiego wręczyła nam odnowione dyplomy. Po grom-
kim odśpiewaniu wraz z Panią prorektor Gudeamus Igitur, 
zasiedliśmy do uroczystej kolacji, podczas której nasz ko-
lega Kazik Pondo wręczał okolicznościowe adresy kolegom, 
którzy w okresie między zjazdami świętowali swoje - często 
"okrągłe" urodziny. Od wielu lat kol. Kazimierz świetnie to 
robi z własnej inicjatywy prowadząc dokładną kartotekę 
urodzin. Było więc bardzo wiele okazji do wznoszenia toa-
stów i gromkich śpiewów. 

 
Drugi dzień naszego spotkania, to zwiedzanie Narodo-

wego Muzeum Rolnictwa w Szreniawie i Muzeum Łowiec-
twa z Uzarzewie. Muzeum doskonale oddaje klimat począt-
ków naszej pracy zawodowej. Przewodnik od nas dowie-
dział się bardzo dużo, bowiem dla niego to historia, a dla 
nas to całkiem spora część zawodowego życia. Pani kustosz 
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Muzeum zaprosiła nas na wykład audiowizualny o historii 
muzeum, o jego rozwoju i problemach w zdobywaniu i od-
nawianiu eksponatów. Stare maszyny rolnicze, samochody 
(tarpan, fiat 125p i 126p, żuk…), samoloty rolnicze ( w tym 
jeden o napędzie odrzutowym !!) - wszystkie eksponaty 
jakby prosto z taśmy fabrycznej zdobią muzeum. A co cie-
kawe – część z nich jest „na chodzie”!!! W drodze do 

Muzeum Myślistwa w Uzarzewie podziwialiśmy rozwój Po-
znania w tym Kampus Piotrowo zza szyb autokaru.  

Sobotni wieczór – to dalszy ciąg wspomnień, przy mu-
zyce z czasów naszej młodości. Wspomnieniom – mimo 25. 
spotkań - końca nie było. W niedzielę rozstawaliśmy się z 
mocnym postanowieniem spotkania za rok na XXVI Zjeź-
dzie. Teraz na Ziemi Lubuskiej. 

/ Chlebosław Kazimierz Adamczyk / 

 
 

ZŁOTY ZJAZD WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO 
POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ ROCZNIK 1966-1972 

Zgodnie z przekazem własnego źródła (Pani 
Profesor Agnieszka Misztal, która jest równocze-
śnie prorektorem PP i członkiem zarządu Stowa-
rzyszenia Absolwentów PP), informujemy naszych 
czytelników, że w dniach 13-14 maja 2022 odbyło 
się pod hasłem: „Złoty Zjazd Wydziału Elektrycz-
nego Politechniki Poznańskiej – rocznik 1966-
1972”, spotkanie absolwenckie naszych koleżanek 
i kolegów elektryków, po pięćdziesięciu latach od 
daty ukończenia studiów. 

Niestety, do momentu wydania tego numeru 
ABSOLWENTA, nie udało nam się skontaktować z 
głównym organizatorem zjazdu Panem Profesorem 
Andrzejem Urbaniakiem w sprawie uzyskania ma-
teriałów opisujących to wydarzenie. Prezentujemy 
zatem tylko okolicznościowe zdjęcie i liczymy, że 
obszerniejszy opis „Złotego Zjazdu WE PP” znaj-
dzie się w kolejnym numerze naszego kwartalnika. 
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Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU 
STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW PP 

W ramach posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Poznańskiej w dniu 13 czerwca 2022 r. 
przede wszystkim dokonano ustalenia formy i treści wystąpień a także kandydatur osób reprezentujących Stowarzyszenie 
podczas dziesięciu lipcowych (8-10) absolutoriów poszczególnych wydziałów Politechniki Poznańskiej. 

Członkowie zarządu zostali także poinformowani o czterech jubileuszowych spotkaniach roczników absolwenckich PP 
w maju i czerwcu bieżącego roku. Przewodniczący przypomniał ponadto o potrzebie uczestnictwa członków władz SAPP w 
takich spotkaniach jubileuszowych. Poruszył ponadto sprawę wznowienia udziału członków SAPP w uroczystościach inau-
guracyjnych PP, po przerwie spowodowanej pandemią. Zarząd postanowił powrócić w bieżącym roku do tradycji typowania 
dziesięciu absolwentów PP do uroczystej re-immatrykulacji w 50 rocznicę rozpoczęcia studiów. 

Przewodniczący SAPP przedstawił ponadto relację o swoim udziale (w charakterze zaproszonego gościa) w Walnym 
Zebraniu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w dniu 3 czerwca 2022 r. Przy tej okazji przedyskuto-
wano kwestię ewentualnego zorganizowania w naszej uczelni stowarzyszeniowej Izby Pamięci. 

Ustalono także dwie osoby odpowiedzialne za przygotowanie na początek lipca br. kwartalnika ABSOLWENT nr 106 ( 
Lato 2022). 

Na miesiąc wrzesień bieżącego roku przesunięto termin organizacji naszej stowarzyszeniowej imprezy integracyjnej, 
pierwotnie planowanej na czerwiec 2022. 

Przedyskutowano i dokonano formalnych ustaleń w sprawie tak zwanej opłaty reprograficznej i należnego nam wyna-
grodzenia ze strony Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL z tytułu edycji naszego kwartalnika AB-
SOLWENT. 

Przewodniczący SA PP poinformował także o rozpoczęciu przez Politechnikę Poznańską realizacji projektu pod nazwą: 
„Odpowiedzialni inżynierowie dla otoczenia społecznego – trzecia misja Politechniki Poznańskiej”, w ramach którego ru-
szają między innymi działania przeznaczone głównie dla seniorów. 

Kolejne zebranie zarządu SAPP zaplanowano na 26 września br. 
/ Redakcja / 
 

 
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 
 

 
 
 
 
 


