
GoÊciem tegorocznej uroczystoÊci wr´czenia statuetki Z∏otego Hi-
polita i nadania godnoÊci Wybitnej OsobistoÊci Pracy Organicznej by∏
prof. Boles∏aw Wojciechowicz, rektor Politechniki Poznaƒskiej w la-
tach 1972-1981. By∏ bowiem jednà z osób wyró˝nionym przez Towa-
rzystwo im. Hipolita Cegielskiego 

Decyzjà Kapitu∏y „Z∏otego Hipolita” pracujàcej pod przewodnic-
twem prof. Stanis∏awa Lorenca, rektora Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza Laureatami Z∏otego Hipolita w roku 2006 zostali: Ryszard Ka-
puÊciƒski – pisarz, dziennikarz, Józef Kowalczyk – arcybiskup, Nun-
cjusz Apostolski w Rzeczypospolitej Polskiej, Jan ¸uczak – naukowiec,
profesor Akademii Medycznej w Poznaniu, Zdzis∏aw Miedziarek – me-
nad˝er, dyrektor HCP w latach 1981-1987, Teresa Rabska – prawnik,
profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Kazimierz Szebiotko
– naukowiec, profesor, rektor Akademii Rolniczej w Poznaniu w la-
tach 1984-1987 i w∏aÊnie profesor Boles∏aw Wojciechowicz. 
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Cel bez planu dzia∏ania jest tylko pobo˝nym ˝yczeniem
(Antoine de Saint-Exupéry)

Czy mo˝na skoƒczyç politechnik´ i ani razu nie zobaczyç obra-
biarki? Niestety, dzisiaj jest to bardzo prawdopodobne.

Praktyki studenckie nie cieszà si´ popularnoÊcià wÊród pracodaw-
ców. W ubieg∏ym roku straci∏o moc rozporzàdzenie Rady Ministrów,
które regulowa∏o przebieg praktyk. Wprowadzona w 2005 roku nowa
Ustawa o szkolnictwie wy˝szym, w ogóle nie wypowiada si´ na ten
temat, regulacj´ zostawiajàc w gestii standardów nauczania. Te jed-
nak nie okreÊlajà ani formy przebiegu praktyk, ani sposobu przygoto-
wania do nich studentów. 

I jeÊli du˝e firmy i koncerny oferujà najlepszym studentom ró˝ne
sta˝e i praktyki, to ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa studentów raczej
nie przyjmujà. Bo po co braç na siebie jeszcze jeden k∏opot? A pro-
blemów mo˝e byç niema∏o, poniewa˝ jak wynika z raportów ZUS
i Paƒstwowej Inspekcji Pracy, m∏odzi ludzie bardzo cz´sto ulegajà
wypadkom podczas pracy. Nie trzeba wi´c si´ dziwiç pracodawcom

z MÂP, których nie staç na w∏asne s∏u˝by BHP, ˝e bojà si´, i˝ student
mo˝e sobie lub komuÊ innemu zrobiç krzywd´. 

O bezpiecznych praktykach rozmawiali przed trzema laty przed-
stawiciele samorzàdów studenckich z ca∏ej Polski podczas XVI Fo-
rum Uczelni Technicznych. Wtedy te˝ do akcji wkroczy∏a Naczelna
Organizacja Techniczna. Zosta∏ podpisany List Intencyjny pomi´dzy
Federacjà Stowarzyszeƒ Naukowo-Technicznych NOT oraz Konfe-
rencjà Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Komisjà ds. Uczel-
ni Technicznych Parlamentu Studentów RP pod patronatem Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu. Celem listu intencyjnego by∏o w∏aÊci-
we przygotowanie m∏odych kadr technicznych do wykonywania za-
wodu in˝yniera. 

Ruszy∏ cykl szkoleƒ „Bezpieczne Praktyki”. Pojawili si´ nowi part-
nerzy, którzy nieodp∏atnie zaoferowali swoich wyk∏adowców – Urzàd

http://absolwent.put.poznan.pl
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DLA PROF. B.WOJCIECHOWICZA

cd. na str. 2

Wydzia∏ Elektroniki i Telekomunikacji jest drugim wydzia∏em – po
Wydziale Informatyki i Zarzàdzania w 2001 roku – jaki „wypàczko-
wa∏” w ostatnich latach z Wydzia∏u Elektrycznego. 

Wydzia∏ powsta∏ w 2006 roku na bazie Instytutu Elektroniki i Te-
lekomunikacji. Z pi´ciu zak∏adów na nowym Wydziale powsta∏y
cztery katedry: Radiokomunikacji, Sieci Telekomunikacyjnych
i Komputerowych, Systemów Telekomunikacyjnych i Optoelektroni-
ki oraz Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki.

W roku akademickim 2006/2007 na wydziale studiowaç b´dzie
639 studentów. Na I rok studiów dziennych przyj´to 206 osób. Wy-
dzia∏ b´dzie kszta∏ci∏ w czterech specjalnoÊciach: sieci transportu in-
formacji, systemów telekomunikacyjnych, integracji technik informa-
cyjnych oraz multimediów i elektroniki powszechnego u˝ytku.

Baza dydaktyczna Wydzia∏u mieÊci si´ w nowo wybudowanym
budynku przy ul. Polanki 3 (na zdj´ciu). W∏adze Wydzia∏u (identycz-
ne jak by∏ego Instytutu) stanowià: prof. dr hab. in˝. Andrzej Dobro-
gowski – dziekan, oraz prof. dr hab. in˝. Pawe∏ Szulakiewicz i dr in˝.
Zbigniew Szamaƒski, wybrani na prodziekanów. 

WYDZIA¸ ELEKTRYCZNY
– MATKÑ DWÓCH WYDZIA¸ÓW

OsobistoÊci wyró˝nione statuetkà Z∏otego Hipolita w 2006 roku.
W pierwszym rz´dzie, drugi z lewej – prof. B. Wojciechowicz 

Fot. Archiwum Fot. W. Mankiewicz
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W poczàtku wrzeÊnia Samorzàd Studen-
tów Politechniki Poznaƒskiej, zgodnie z kil-
kuletnià ju˝ tradycjà, zorganizowa∏ obóz
szkoleniowo-integracyjny dla studentów ro-
ku „zerowego”. Tym razem miejscem spo-
tkania nowych ˝aków Politechniki Poznaƒ-

skiej by∏o Karpicko, pod
Wolsztynem. 

Z zaproszenia organizato-
rów skorzysta∏o równie˝ Sto-
warzyszenie Absolwentów
Politechniki Poznaƒskiej, któ-

re jak zawsze bardzo
przychylnie odnosi si´
do tego typu inicjatyw.
Podczas godzinnego
spotkania, kol. Adam
Szymaƒski przedstawi∏
histori´ Uczelni, Sto-
warzyszenia oraz cie-
kawostki i anegdoty
zwiàzane ze studiami.
Pi´kna pogoda, oto-
czenie drzew i jeziora
sprzyja∏y dobrej atmosferze spotkania.
Pad∏o wiele pytaƒ. Na zakoƒczenie
ka˝dy uczestnik obozu otrzyma∏ eg-
zemplarz „Absolwenta” wraz z ˝ycze-
niami wytrwa∏oÊci w nauce i termino-
wego ukoƒczenia Politechniki z jak
najlepszymi wynikami.

Starsi koledzy opracowali wyjàt-
kowo napi´ty harmonogram. Codzien-

ne pogadanki o zasadach studiowania na Po-
litechnice, korzystania z oferty biblioteki,
a ponadto spotkanie z JM Rektorem i dzieka-
nami, to tylko niektóre z punktów programu. 

Obserwujàc zapa∏, energi´ i otwartoÊç na
Êwiat nowych studentów, nale˝y mieç na-
dziej´, ˝e po ukoƒczeniu studiów zasilà oni
grono naszego Stowarzyszenia.

(AS)

Dozoru Technicznego, PIP, ZUS, Powiatowy Urzàd Pracy w Poznaniu,
Stra˝ Po˝arna. Znaleêli si´ sponsorzy.

– Szacowano, ˝e na pierwsze szkolenie zg∏osi si´ ok. 30 studentów,
tymczasem do poznaƒskiego Domu Technika przysz∏a ponad setka 
– mówi Tomasz Ga∏ka, absolwent Politechniki Poznaƒskiej, kierow-
nik Zespo∏u ds. Wspó∏pracy z M∏odzie˝à ZG FSNT NOT. – Rok póê-
niej przeszkolono 200 m∏odych ludzi, w tym roku – pó∏ tysiàca. 

Internetowa rejestracja jest ca∏kiem dobrowolna, wi´c po liczbie
ch´tnych doskonale widaç, jak bardzo m∏odzie˝, i to nie tylko studen-
ci, bo równie˝ uczniowie ponadgimnazjalnych szkó∏ technicznych,
potrzebuje informacji o bezpiecznych praktykach, wiedzy o prawie
pracy, BHP, ochronie p-po˝, organizacji bezpiecznej pracy, a tak˝e
pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych. 

Po trzech latach udanego pilota˝u, nadszed∏ wi´c czas, by akcja
„Bezpieczne Praktyki” wysz∏a z Poznania w kraj. W 2007 r. szkole-
nia odb´dà si´ tak˝e w sàsiednich województwach – w Zielonej Gó-
rze, we Wroc∏awiu, w Szczecinie. Nast´pnie G∏ówna Komisja M∏o-
dzie˝y ZG FSNT NOT, której wiceprzewodniczy Roman D∏ugi rów-

nie˝ absolwent Politechniki Poznaƒskiej, zamierza doprowadziç do
bezp∏atnych szkoleƒ dla m∏odzie˝y w ca∏ej Polsce, we wszystkich te-
renowych jednostkach NOT. W obecnoÊci dr. Wojciecha Ratyƒskie-
go, prezesa FSNT NOT podpisano w Poznaniu list intencyjny „Part-
nerstwo dla praktycznej nauki zawodów technicznych”. 

T. G.

DOPIERO PRAKTYKA CZYNI Z ABSOLWENTA IN˚YNIERA

SPOTKANIE Z „ABSOLWENTEM” JU˚ PRZED INDEKSEM

Pasowanie na studenta

By∏ na obozie te˝ czas na zabaw´ Fot. (2x) A. Szymaƒski

Tomasz Ga∏ka jest in˝ynierem che-
mikiem po Politechnice Poznaƒ-
skiej. W latach 2003-2005 by∏
przewodniczàcym studenckiego sa-
morzàdu. Do NOT-u przyciàgn´∏y
go Poznaƒskie Dni Techniki. Spo-
tka∏ tam Êwietnych in˝ynierów i no-
towskie kontakty zaowocowa∏y
wieloma imprezami dla studentów.
Po skoƒczeniu studiów zaczà∏ dzia-
∏aç w Zespole ds. M∏odzie˝y.

cd. ze str. 2

Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absol-
wentów Politechniki Poznaƒskiej funkcjonuje od
1 czerwca 2004 roku, jako jedno z najm∏odszych
biur karier w Polsce.

Zosta∏o powo∏ane w celu promowania studen-
tów i absolwentów naszej Uczelni na rynku pracy,
nie tylko Wielkopolski, czy Polski, ale tak˝e poza
jej granicami. G∏ównym zadaniem biura jest po-
Êredniczenie w relacjach pracodawca – student
oraz pracodawca – absolwent poprzez nawiàzywa-
nie wspó∏pracy z organizacjami publicznymi i pry-
watnymi, tworzenie bazy danych ofert praktyk,
sta˝y i pracy, przygotowanie studentów do odby-
wania praktyk i sta˝y, rozwijanie u studentów
umiej´tnoÊci poruszania si´ po rynku pracy. S∏u˝à

temu szkolenia i warsztaty organizowane przez
biuro przy wspó∏udziale firm doradztwa personal-
nego i agend Urz´du Pracy.

W ofercie Centrum, kierowanej do studentów
i absolwentów, wa˝ne miejsce zajmujà programy
mi´dzynarodowej wymiany mi´dzy uczelniami,
m. in. Leonadro da Vinci. Natomiast pracodaw-
com CPK oferuje wspó∏prac´ w zakresie kierowa-
nia do przedsi´biorstw m∏odej kadry spe∏niajàcej
okreÊlone kryteria. 

Z Centrum wspó∏pracujà organizacje studenc-
kie, dzia∏ajàce na Politechnice Poznaƒskiej, takie
jak: IAESTE (Mi´dzynarodowy Program Wymiany
Studentów Kierunków Technicznych), CPI (Cen-
trum Promocji In˝ynierów), SIFE oraz AIESEC.

SPRZYJANIE KARIEROM 
ABSOLWENTÓW

Zgromadzenie Ogólne Oddzia∏u
Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
na swojego prezesa w kadencji 2007-
2010 wybra∏o ponownie prof. dr.
hab. in˝. Jana W´glarza, który pe∏ni∏
t´ ju˝ funkcj´ w kadencji 2003-2006.

Prof. J. W´glarz jest dyrektorem
Instytutu Informatyki Politechniki
Poznaƒskiej i jednoczeÊnie kieruje
Zak∏adem Badaƒ Operacyjnych
i Sztucznej Inteligencji. Jest on tak˝e
cz∏onkiem Prezydium PAN w War-
szawie.

„NASZ” 
PREZES 

ODDZIA¸U PAN
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14 listopada 1856 r. wieczorem w lewobrze˝nym Poznaniu rozb∏y-
sn´∏o 414 latarni gazowych i 1500 p∏omieni gazowych w prywatnych
domach i instytucjach, zasilanych siecià gazowà o d∏ugoÊci14 km
z uruchomionej tego dnia Gazowni Poznaƒskiej.

Gazownia Poznaƒska by∏a najbardziej na owe czasy nowoczesna
i architektonicznie pi´kna. Projekt i realizacj´ zlecono angielskiemu
in˝ynierowi Johnowi Moore z Berlina, który by∏ jednym z czo∏owych
architektów przemys∏owych Europy.

Pi´kno to mo˝emy podziwiaç do dzisiaj, gdy˝ budynki Gazowni to
dawny zabytkowy kompleks architektury przemys∏owej, u˝ytkowany
do chwili obecnej. Dawny budynek pierwszej piecowni retortowej to
obecnie biura GAZ-SYSTEMU, dzia∏u BHP i Stacja Obs∏ugi Samo-
chodów TRANSGAZ. Budynek „oÊmiokàt”, który mieÊci∏ dwa pierw-
sze zbiorniki gazu na 1200 m3, to obecnie siedziba Operatora Gazocià-
gów Przesy∏owych GAZ-SYSTEM Oddzia∏ w Poznaniu – cz∏onek
wspierajàcym Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Poznaƒskiej
– którym kieruje mgr in˝. Franciszek Maciejewski.

W 1925 r. administracja i dyrekcja Gazowni wprowadzi∏a si´ do
nowego biurowca przy ul. Grobla 15. Gmach ten jest dziÊ siedzibà ad-
ministracji Wielkopolskiej Spó∏ki Gazownictwa i jej oddzia∏u – Zak∏a-
du Gazowniczego Poznaƒ. WSG nale˝y do Grupy Kapita∏owej Pol-
skiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Prezesem Zarzàdu WSG
jest mgr in˝. Stanis∏aw Szo∏kowski, natomiast Zak∏adem Gazowni-
czym Poznaƒ kieruje dyrektor mgr in˝. Zdzis∏aw Kowalski. Zak∏ad
Gazowniczy Poznaƒ jest cz∏onkiem wspierajàcym Stowarzyszenia Ab-
solwentów Politechniki Poznaƒskiej.

Pierwszy w´giel do produkcji gazu sprowadzano z Anglii drogà mor-
skà do portu szczeciƒskiego, a stamtàd do Poznania barkami rzekà War-

tà. To drogie, ze wzgl´du
na transport, paliwo zast´-
powano stopniowo w´-
glem ze Âlàska po wybu-
dowaniu linii kolejowej
z Wroc∏awia, a nast´pnie
z Kluczborka. W 1930
r ruszy∏a nowa piecownia,
która na wyprodukowanie
100m3 gazu potrzebowa∏a

tylko 154 kg w´gla, a wy-
produkowany koks by∏

bardziej kaloryczny od koksu hutniczego. By usprawniç transport w´gla
do piecowni wybudowano w 1914 r bocznic´ kolejowà z mostem przez
Wart´ (zburzonym w 1939r.), ∏àczàcà stacj´ Poznaƒ-Garbary z Gazow-
nià, oraz urzàdzenia do wy∏adunku w´gla z barek rzecznych.

Wobec braku polskich fachowców w Gazowni, 3 stycznia 1924 r.
uruchomiono pierwszy kurs kszta∏càcy ga-
zmistrzów w salach Paƒstwowej Szko∏y
Budowy Maszyn przy Rynku Wildeckim.
Wyk∏ady prowadzili profesorowie tej szko-
∏y, a zaj´cia praktyczne in˝ynierowie z Ga-
zowni i innych zak∏adów komunalnych.
Tak rozpocz´∏a si´ wspó∏praca Gazowni
Poznaƒskiej z pierwszà w Poznaniu pla-
cówkà wy˝szego szkolnictwa techniczne-
go, w zakresie podnoszenia kwalifikacji
kadry technicznej Gazowni. Wspó∏praca ta
trwa do chwili obecnej.

Wydarzeniem dla Êrodowisk in˝ynieryjno-technicznych Gazowni by∏
udzia∏ w XI Zjeêdzie Gazowników i Wodociàgowców Polskich w czasie
Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu. 

W czasie walk frontowych o Poznaƒ w lutym 1945 r. in˝. Stefan Bi-
lewski, z pracownikami Gazowni utrzymywa∏ dostaw´ gazu dla miasta,
a˝ do wystàpienia braku w´gla, który przerwa∏ prac´ Gazowni. Po wy-
zwoleniu Poznania za∏oga podj´∏a natychmiast prace naprawcze, a dy-
rektor in˝. Zygmunt Wirbser kupowa∏ w´giel na Górnym Âlàsku i oso-
biÊcie konwojowa∏ transporty kolejowe w´gla, by wagony gdzieÊ nie
zboczy∏y na szlaku. We wrzeÊniu 1945 r gaz dociera∏ do wszystkich
dzielnic Poznania.

W czasie wojny ze wzgl´du na brak paliw p∏ynnych dla miejskiej ko-
munikacji autobusowej okupant wprowadzi∏ gaz Êwietlny jako paliwo do
autobusów. Po wojnie wg danych MPK, pozosta∏o w Poznaniu 6 takich

autobusów. Prof. Zbigniew Stein, przewodniczàcy naszego Stowarzysze-
nia, wspomina, jak w 1949 roku, jako uczeƒ Liceum im. Jana Kantego
przy ul. Strzeleckiej, doje˝d˝a∏ takim autobusem do szko∏y, z D´bca do
ul. Zielonej, gdzie autobus tankowa∏ gaz do zbiornika z kurka przy ulicz-
nej latarni gazowej. Gazu wystarcza∏o na jeden kurs tam i z powrotem 

W 1955 dokoƒczono i uruchomiono w Naramowicach zbiornik ga-
zu typu MAN o pojemnoÊci 100 000 m3. Staruszka Gazownia przy
Grobli, nie nadà˝a∏a ju˝ z produkcjà gazu, wi´c zakupiono austriackà
licencj´, na budow´ fabryki dwugazu przy ul. Gdyƒskiej. Zak∏ad,
w pe∏ni zautomatyzowany, ruszy∏ w 1966 r i dzi´ki temu obie gazow-
nie dawa∏y 550 000 m3 gazu na dob´. W 1973 r., po 116 latach, wyga-
szono ogieƒ pod retortami na Grobli. Z krajobrazu Starego Miasta zni-
k∏a piecownia i zbiornik gazu.

Z gazem klasycznym Poznaƒ rozsta∏ si´ w 1985 r. kiedy zamkni´to
„Nowà Gazowni´” przy ul. Gdyƒskiej, przechodzàc ca∏kowicie na zasila-
nie odbiorców gazem ziemnym. Fabryk´ dwugazu sprzedano do Chin do
miasta Fuxin gdzie montowa∏ jà i uruchamia∏ w latach 1986-89 zespó∏ in-
˝ynierów Gazowni Poznaƒskiej, a wÊród nich in˝. Jan Wicorek, obecny
kierownik Dzia∏u Eksploatacji Oddzia∏u Zak∏adu Gazowniczego Poznaƒ.

PrzejÊcie na zasilanie odbiorców wy∏àcznie gazem ziemnym z sieci ga-
zowych wysokiego, Êredniego i niskiego ciÊnienia zmieni∏o zupe∏nie orga-
nizacj´ pracy Gazowni Poznaƒskiej, poprzez po∏àczenie z siecià gazowà
ca∏ego kraju i Europy.

Gazownia Poznaƒska przez ca∏y okres istnienia mia∏a szcz´Êcie do
dyrektorów, czego dowodem jest to, ˝e przez 150 lat istnienia mia∏a ich
tylko szeÊciu. Byli oni jednoczeÊnie dobrymi mened˝erami, jak i fa-

chowcami. W latach: 1855-1888 Gazow-
nià zarzàdza∏ Johann Wilschak, 1888-1920
– Hans Martens, 1920-1939 – Antoni
Dziurzyƒski, 1945-1952 – Zygmunt Wirb-
ser, 1952-1988 – Henryk Dziaczkowski,
a od 1988 roku, do chwili obecnej – Stani-
s∏aw Szo∏kowski.

OczywiÊcie o sukcesach decyduje te˝
za∏oga, cz´sto wielopokoleniowa, w któ-
rej pracuje obecnie na odpowiedzialnych
stanowiskach ponad stu absolwentów
Politechniki Poznaƒskiej, oraz wiele

osób studiujàcych na naszej uczelni zaocznie lub koƒczàcych studia
podyplomowe, a kilku studia doktoranckie. 

W 2000r w ramach outsourcingu wysz∏y z Gazowni s∏u˝by pomoc-
nicze. Ich pracownicy utworzyli spó∏ki ATREM, ELOGAZ, GAZ-
KOMPLEX, TESGAS, TRANSGAZ oraz PBG S. A. kierowane przez
mgr in˝. Jerzego WiÊniewskiego, które jest cz∏onkiem wspierajàcym
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Poznaƒskiej.

G∏ówne obchody 150-lecia Gazowni Poznaƒskiej odby∏y si´ 18 grudnia.
W czasie akademii wr´czono okolicznoÊciowe odznaczenia zas∏u-

˝onym pracownikom w tym równie˝ absolwentom Politechniki Po-
znaƒskiej. Gazownia Poznaƒska otrzyma∏a natomiast Statuetk´ Hipo-
lita Cegielskiego, jako wyraz uznania za wk∏ad Gazowni w realizacj´
idea∏ów pracy organicznej

PONAD 100 ABSOLWENTÓW PP PRACUJE W 150-LETNIEJ GAZOWNI 

cd. na str. 4

Budynek piecowni w okresie mi´dzywojennym 

Podczas akademii w Operze – mgr Irena Granops, mgr in˝.
Jerzy WiÊniewski i mgr Wies∏aw Lindner

Od lewej: in˝. Kornel Konarski, mgr in˝.
Ewa Przedpe∏ska, in˝. Jan Wicorek 



Posiedzenie Zarzàdu Stowarzyszenia Absolwentów PP w dniu 
11 grudnia 2006 roku prowadzi∏ przewodniczàcy prof. Zbigniew Stein.

1. Zaj´to si´ kwartalnikiem „Absolwent”. Stwierdzono, ˝e pozyskiwa-
nie materia∏ów do publikacji i proponowanie tematów powinno byç
powinnoÊcià równie˝ cz∏onków zarzàdu, którzy powinni wspieraç ze-
spó∏ redakcyjny.

2. Aleksander Zok zaproponowa∏, aby aktywizowaç cz∏onków SAPP
przez organizowanie spotkaƒ wytypowanych kó∏ z Zarzàdem Stowa-
rzyszenia. Wymaga to analizy aktualnej struktury Stowarzyszenia
i poszczególnych kó∏, a rola integracyjna takich spotkaƒ jest oczywi-
sta. Najbli˝sze zorganizowane zostanie w styczniu 2007 roku z naj-
m∏odszymi cz∏onkami Stowarzyszenia.

3. Podj´to decyzj´ o wystàpienie do Sàdu Rejonowego w Poznaniu
z wnioskiem o wpisanie Stowarzyszenia Absolwentów PP w Krajo-
wym Rejestrze Sàdowym jako organizacja po˝ytku publicznego.

4. Zarzàd przeanalizowa∏ list´ cz∏onków proponowanych do skreÊlenia
z powodu nie op∏acania sk∏adek i nieodpowiadajàcych na korespon-
dencje. Decyzje w tej sprawie od∏o˝ono do nast´pnego zebrania.

5. Termin nast´pnego spotkania Zarzàdu Stowarzyszenia wyznaczono
na 12 marca 2007 roku.

Stefan Krajewski 

AAbbssoollwweenntt
Kwartalnik Stowarzyszenia 
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ZEBRANIE ZARZÑDU SAPP

„ABSOLWENT” 
TROSKÑ ZARZÑDU

Zmieniajà si´ technologie, rodzaje gazu, sposoby przesy∏u i dystry-
bucji. Gaz ziemny znajduje zastosowanie do coraz innych celów, na
przyk∏ad do pracy urzàdzeƒ klimatyzacyjnych i silników samochodo-
wych. Wcià˝ niezmiennie najwa˝niejsi pozostajà ludzie tworzàcy za-
∏og´ Gazowni, a wÊród nich, wspomniane ju˝, liczne grono absolwen-
tów Politechniki Poznaƒskiej. Marian Bieƒ

PONAD 100 ABSOLWENTÓW PP
PRACUJE W 150-LETNIEJ GAZOWNI 

Min´∏o 50 lat od rozpocz´cia przez nas studiów na Wydziale Budowy
Maszyn Politechniki Poznaƒskiej, które koƒczyliÊmy w 1961 roku. Z tej
okazji postanowiliÊmy spotkaç si´ 4 paêdziernika na inauguracji roku aka-
demickiego w nowym Centrum Wyk∏adowym na Piotrowie.

Okazja do spotkania w roku 2006 by∏a wyjàtkowa, wi´c by∏o nas pi´ç-
dziesi´ciu – wi´cej ni˝ na zjeêdzie przed dwoma laty. I tylko ˝a∏owaç mo˝-
na, ˝e nie dotarli niezawodni uczestnicy – Miko∏aj Fus z Warszawy i Zyg-
munt Krok z Wroc∏awia. Cieszy zawsze pojawienie si´ kolegów bardzo
dawno nie widzianych, a takà niespodziank´ sprawili nam Jan Janicki
z Ostrowa Wlkp i Bog-
dan Dybowski z Pozna-
nia. CieszyliÊmy si´
z przyjazdu Julka Lisiec-
kiego z Ostrowa Wlkp.,
który skutecznie walczy
z przebytym udarem.

Jedenastu reprezen-
tantów naszego rocznika
– Ireneusz Bochniak, Pa-
we∏ Dubowski, Ryszard Formalik, Aleksander Gorzaniak, Bonawentura
Kaiser, Gra˝yna Lewandowska, W∏adys∏aw Lutomski, Stanis∏aw Olejni-
czak, Ireneusz Piƒczak Andrzej Plewiƒski i Roman Wielgosz zosta∏o po-
wtórnie, po pi´çdziesi´ciu latach, immatrykulowanych w poczet studentów
Politechniki Poznaƒskiej (na zdj´ciu).

Udzia∏ w tej uroczystoÊci by∏ dla nas du˝à radoÊcià. DoznaliÊmy bo-
wiem przyj´cia w przyjacielskiej atmosferze jaka panuje pomi´dzy nauczy-
cielami akademickimi a m∏odzie˝à studiujàcà. Od˝y∏y wspomnienia minio-
nych lat i cieszymy si´, ˝e jesteÊmy absolwentami tej Uczelni, która rozwi-
ja si´ dynamicznie i zyskuje wysokie oceny zarówno zawodowe jak i spo-
∏eczne. SpostrzegliÊmy ogromnà ró˝nic´, in plus, w stosunku do lat, kiedy
my byliÊmy studentami.

Po uroczystoÊci oficjalnej udaliÊmy si´ na spotkanie kameralne do pi´k-
nie po∏o˝onego OÊrodka Szkoleniowo-˚eglarskiego ZHP nad jeziorem
Kierskim. Pobyt w oÊrodku rozpocz´liÊmy od wspólnego obiadu. Potem
rozmowy i dyskusje kontynuowane podczas spaceru nad jeziorem i na

przystani jachtowej. Podczas zebrania ko∏a Stowarzyszenia Absolwentów
du˝à atrakcjà by∏à i cieszy∏a si´ du˝ym zainteresowaniem kopia dziennika
z lat 1956 –1958. SprawdzaliÊmy, kogo pami´tamy z 253 osób zaczynajà-
cych studia.

Kolacja przy wspólnym stole rozpocz´∏a wspomnienia i rozmowy, co
nowego u nas. Naszà ciekawoÊç o budowie i pierwszym balu sylwestro-
wym w hotelu Sheraton przy ulicy Bukowskiej zaspakaja∏ Irek Piƒczak,
prezes inwestora – Centrum Obs∏ugi Bisnesu. Andrzej Plewiƒski – dyrek-
tor Instytutu Obróbki Plastycznej wspomina∏ ciàgle aktywnego jeszcze za-
wodowo prof. Tadeusza Ruta – wynalazcy kucia wa∏ów korbowych oraz
zdradza∏ nam tajemnice jak w gospodarce wolnorynkowej mogà funkcjo-
nowaç instytuty naukowe. Jak sobie radzà nasi absolwenci jako nauczycie-
le akademiccy w Politechnice Krakowskiej opowiada∏ nam Romek Wiel-
gosz. Olka Gorzaniaka – by∏ego dyrektora administracyjnego PP z 26 let-
nim sta˝em na tym stanowisku pytano, jaka atmosfera panuje w naszej
uczelni, ˝e tak wiele osób pracuje tu ca∏e ˝ycie. JeÊli dodamy wspomnie-
nia i pytania o rodzin´, dzieci, hobby, sport i nieocenione zdrowie ∏atwo
zrozumieç, ˝e rozmowy trwa∏y jeszcze d∏ugo, d∏ugo po pó∏nocy.

Nast´pnego dnia po wspólnym Êniadaniu serdeczne ˝egnaliÊmy si´
i wyra˝aliÊmy ˝yczenia ponownego nieodleg∏ego spotkania.

Gra˝yna Lewandowska

PO IMMATRYKULACJI… ZJAZD ABSOLWENTÓW

cd. ze str. 3

Tramwaj reklamujàcy 150 lat Gazowni Poznaƒskiej Fot. WSG


