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W roku 2009 uczelnia nasza Politechni-
ka Poznaƒska Êwi´tuje 90 rocznic´ rozpocz´-
cia dzia∏alnoÊci swojej poprzedniczki Paƒ-
stwowej Wy˝szej Szko∏y Budowy Maszyn.

Szko∏a o tej nazwie powsta∏a w marcu
1919 roku, na podstawie decyzji dzia∏ajàcej
wówczas w Poznaniu Naczelnej Rady Ludo-
wej. Przekszta∏ci∏a ona powsta∏à w roku 1901
w zaborze pruskim, szko∏´ niemieckà Köni-
glische Höhere Maschinenbauschule o pol-
skiej nazwie Królewska Wy˝sza Szko∏a Bu-
dowy Maszyn, na szko∏´ polskà nazwanà
Paƒstwowà Wy˝szà Szko∏à Budowy Maszyn.
Dyrektorem tej szko∏y zosta∏ in˝ynier Wiktor
Maçkowiak, który jako kurator powo∏any
przez Naczelnà Rad´ Ludowà przejà∏ szko∏´
z ràk niemieckich. 

Od tej daty, czyli od roku 1919 rozpo-
czyna si´ historia polskiego wy˝szego
szkolnictwa technicznego w Poznaniu
i równoczeÊnie historia naszej Uczelni, któ-
ra na przestrzeni 90 lat, z ró˝nych powodów

kilkakrotnie zmienia∏a swà nazw´. Warto
pami´taç, ˝e ju˝ w roku 1921 znane osoby
poznaƒskiej nauki, przemys∏u i finansjery
wystàpi∏y do w∏adz polskich z Memoria∏em
w sprawie za∏o˝enia politechniki w Pozna-
niu. Starania te trwa∏y do roku 1955, w któ-
rym dzia∏alnoÊç w Poznaniu rozpocz´∏a Po-
litechnika Poznaƒska.

Od poczàtku istnienia szko∏y powstawa-
∏y i dzia∏a∏y w niej ró˝ne organizacje, o któ-
rych w poprzednich numerach „Absolwenta”
pisa∏ Êp. Jan Matczak. Zwi´kszajàca si´ licz-
ba absolwentów zrodzi∏a potrzeb´ „zorgani-
zowania si´” – powo∏ania stowarzyszenia.
W roku 1924 wy∏oniono 5 osobowà komisj´
dla przygotowania statutu i zorganizowania
zjazdu za∏o˝ycielskiego stowarzyszenia. 
Na zjazd w dniach 3-4 maja 1925 roku przy-
by∏o ponad 90% absolwentów. Zjazd powo-
∏a∏ organizacj´ pod nazwà Stowarzyszenie
Absolwentów Paƒstwowej Szko∏y Budowy

85-LECIE POWSTANIA STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW

Rzecz dobrze wykonana jest lepsza od dobrze powiedzianej
(Beniamon Franklin)

Lata coraz wspanialszego rozwoju Politechniki Poznaƒskiej,
jej rosnàcego presti˝u naukowego w kraju i poza jego granicami,
nie przyçmiewajà szacunku i uznania dla twórców podwalin
ÊwietnoÊci tej uczelni zw∏aszcza jej rektorów. Takà postacià jest
pierwszy rektor Politechniki Poznaƒskiej – profesor zwyczajny
doktor in˝ynier Roman Marian Kozak (1907-1970).

Jego droga do naszej uczelni by∏a d∏uga. By∏ po-
znaniakiem z urodzenia, matur´ zda∏ w 1929 roku
w Gimnazjum im. G. Bergera w Poznaniu. Na op∏a-
cenie kosztownych studiów politechnicznych musia∏
zapracowaç, wi´c studia na Wydziale Làdowo Wod-
nym Politechniki Warszawskiej ukoƒczy∏ dopiero
w 1938 roku przedstawiajàc prac´ dyplomowà na te-
mat budownictwa sportowego.

W czasie studiów dorywczo pracowa∏ fizycznie,
nast´pnie w urz´dach, biurach projektów, a tak˝e
krótko jako asystent wolontariusz u prof. Stefana W.
Bry∏y. Jako nowo dyplomowany in˝ynier posiada∏ ju˝ spore do-
Êwiadczenie i umiej´tnoÊci. Wróci∏ wtedy do rodzinnego Pozna-
nia i rozpoczà∏ prac´ w Zarzàdzie Miejskim, gdzie m. in. podjà∏
si´ przebudowy Stadionu Miejskiego. RównoczeÊnie trudni∏ si´
nauczaniem przedmiotów technicznych w szkolnictwie Êrednim.
Z Paƒstwowym Liceum Budownictwa zwiàza∏ si´ na d∏u˝ej
i chlubnie zapisa∏ w jej dziejach. Prócz pe∏nienia zwyk∏ych obo-
wiàzków nauczycielskich, kierowa∏ Stacjà DoÊwiadczalnà i Labo-
ratorium Badaƒ Materia∏ów Budowlanych. Praca ta zapoczàtko-

wa∏a jego badania nad technologià betonów z kruszyw wielkopol-
skich i zastosowaniem materia∏ów zast´pczych w budownictwie. 

W czasie okupacji by∏ zatrudniony w zak∏adach firmy Hoentsch
w Poznaniu, kontynuowa∏ prac´ na bazie swoich nowatorskich prac
badawczych dotyczàcych prefabrykacji i oszcz´dnej gospodarki

drewnem, ustrojów gwoêdziowanych, dylów i wk∏adek
wciskanych. By∏y one na tyle rewelacyjne, ˝e okupanci
dostrzegajàc ich wartoÊç wykorzystali je w wydanym
podr´czniku dla wy˝szych szkó∏ technicznych.

BezpoÊrednio po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych
wspó∏organizowa∏ Wydzia∏ Mostowy i Drogowy w Za-
rzàdzie Miejskim w Poznaniu. Od lutego 1945 roku
kierowa∏ odbudowà poznaƒskich prowizorycznych mo-
stów: Rocha, Cybiƒskiego Uniwersyteckiego i Chwali-
szewskiego. Zwiàza∏ si´ te˝ z poznaƒskà uczelnià tech-
nicznà, wtedy Paƒstwowà Wy˝szà Szko∏à Budowy Ma-
szyn i Elektrotechniki.

W nowej powojennej rzeczywistoÊci pojawi∏y si´ szanse zre-
alizowania dawnych staraƒ o podniesienie rangi Szko∏y, by mog∏a
ona nadawaç swoim absolwentom stopnie in˝ynierskie. W systemie
wy˝szych szkó∏ wprowadzono wtedy, jako novum powo∏ywanie
uczelni dwojakiego szczebla – wy˝szych szkó∏ technicznych koƒ-
czàcych edukacj´ dyplomami in˝yniera oraz politechnik wydajà-
cych dyplomy magistra in˝yniera równowa˝ne z przedwojennymi
dyplomami in˝yniera dyplomowanego. W Poznaniu zawiàza∏y si´

ROCZNICOWE 
SPOTKANIE

W roku 2009 przypada 85 roczni-
ca zebrania za∏o˝ycielskiego Stowarzy-
szenia Absolwentów dzia∏ajàcej od
1919 roku Paƒstwowej Szko∏y Budowy
Maszyn w Poznaniu.

Z tej okazji w sobot´ 6 czerwca
o godz. 11-tej w Centrum Wyk∏adowo
– Konferencyjnym PP przy ul. Piotro-
wo 2 organizujemy spotkanie wszyst-
kich cz∏onków Stowarzyszenia. Chce-
my spotkaç si´ przede wszystkim z ty-
mi cz∏onkami, którzy nie majà okazji
do regularnych spotkaƒ na zjazdach
rocznikowych i zach´ciç m∏odych ab-
solwentów do dzia∏alnoÊci w Stowa-
rzyszeniu.

PROF. DR IN˚. ROMAN MARIAN KOZAK 
PIERWSZY REKTOR POLITECHNIKI POZNA¡SKIEJ

cd. na str. 2
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dwa komitety organizacyjne dà˝àce do utworzenia takich w∏aÊnie
ró˝nych typów szkó∏. Profesor R. Kozak dzia∏a∏ w komitecie orga-
nizacyjnym Politechniki Poznaƒskiej. Skoro jednak niedostatek sa-
modzielnej kadry naukowo-dydaktycznej, stan pomieszczeƒ i brak
zaplecza laboratoryjnego wp∏yn´∏y na odgórne decyzje pozwalajà-
ce powo∏aç w Poznaniu tylko Szko∏´ In˝ynierskà, obydwa komite-
ty organizacyjne zgodnie po∏àczy∏y si´. Tak wi´c profesor R. Ko-
zak udziela∏ si´ odtàd w Komitecie Wykonawczym Szko∏y In˝y-
nierskiej. Zajà∏ si´ organizowaniem nowego Wydzia∏u Budownic-
twa z Oddzia∏ami In˝ynierii Làdowo-Wodnej i Architektury.

Od poczàtku funkcjonowania tego Wydzia∏u w Szkole In˝y-
nierskiej profesor R. Kozak zosta∏ jego dziekanem i sprawowa∏ t´
funkcj´ przez dwie kadencje (1945-51). Za∏o˝y∏ tak˝e i kierowa∏
Laboratorium Badaƒ Materia∏ów Budowlanych, które póêniej (ju˝
w Politechnice Poznaƒskiej) przemianowano na Zak∏ad Badaw-
czy Budownictwa. Zak∏ad ten uzyska∏ wysokà rang´ w skali kra-
ju. Wykonywa∏ prace naukowe i badawcze dla wszystkich resor-
tów i otrzyma∏ uprawnienia Instytutu kontrolujàcego produkcje
i wykonawstwo na terenie ca∏ych Ziem Zachodnich. Profesor R.
Kozak organizowa∏ kursy szkoleniowe i dokszta∏cajàce dla in˝y-
nierów w zakresie technologii betonu i prefabrykacji betonów
spr´˝onych. Projektowa∏ i kierowa∏ budowà elektrowni w Gorzo-
wie Wlkp., Dychowie, Bia∏ogardzie, Koninie, Adamowie, budow-

nictwem przemys∏owym na Ziemiach Odzyskanych, sieci wyso-
kiego napi´cia, specjalnymi fundamentami pod maszyny.
W uczelni kierowa∏ katedrà Budownictwa, Prefabrykacji i Beto-
nu Spr´˝onego (1952-1955).

Intensywne prace, rozszerzenie zakresu badaƒ naukowych,
kierunków kszta∏cenia, poszerzenie bazy naukowo – dydaktycznej
poprzez wybudowanie budynku Wydzia∏u Budownictwa, zorgani-
zowanie laboratoriów, rozwój kadry samodzielnych pracowników
nauki stworzy∏y warunki do ponowienia staraƒ o przekszta∏cenie
Szko∏y In˝ynierskiej w Politechnik´. Uchwa∏à Nr 701 Rady Mini-
strów z dnia 3 wrzeÊnia 1955 roku przemianowano Szko∏´ In˝ynier-
skà w Poznaniu na Politechnik´ Poznaƒskà. Profesor Roman Kozak
zosta∏ powo∏any na stanowisko rektora Politechniki Poznaƒskiej,
a w roku 1958 ponownie wybrany przez senat na nast´pnà kadencj´.

Uczelnia o najwy˝szym ju˝ statusie, by go utrzymaç, musia-
∏a pokonywaç wiele przeszkód i trudnoÊci. Politechnika Poznaƒ-
ska przez lata jeszcze musia∏a walczyç o utrzymanie si´ na pozio-
mie akademickim. Rektor Roman Kozak, z zespo∏em kierownic-
twa uczelni, nauczycieli akademickich i pracowników administra-
cji doskonale wywiàza∏ si´ z tych zadaƒ

Prowadzàc rozleg∏e badania w dziedzinie betonów spr´˝o-
nych, budownictwa ogólnego, konstrukcji drewnianych, funda-
mentowania i stosowania materia∏ów zast´pczych, tworzàc kon-
strukcje, osiàgnà∏ te˝ praktyczne ich zastosowanie jak wprowa-
dzenie w kolejnictwie pierwszych konstrukcji spr´˝onych oraz
strunobetonowych podk∏adów kolejowych. 

Wykorzystujàc te doÊwiadczenia i osiàgni´cia w roku 1959
w Politechnice Gdaƒskiej przedstawi∏ prac´ „Wk∏adki spr´˝one ja-
ko zbrojenie betonu i ˝elbetu” i uzyska∏ stopieƒ doktora nauk tech-

nicznych. Ju˝ wczeÊniej w roku 1954 otrzyma∏ tytu∏ naukowy pro-
fesora nadzwyczajnego, a w 1958 roku profesora zwyczajnego. 

Gdy w 1970 roku w Politechnice Poznaƒskiej wprowadzono
struktur´ instytutowà, prof. R. Kozak zosta∏ dyrektorem Instytutu
Technologii i Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownic-
twa Làdowego. 

W uczelni ∏àcznie przepracowa∏ ponad çwierç wieku, równo-
czeÊnie szeroko wspó∏pracujàc z przemys∏em. Promowa∏ prace
doktorskie i opiniowa∏ kilkadziesiàt prac doktorskich i habilita-
cyjnych w ró˝nych uczelniach krajowych.

Prowadzi∏ badania naukowe w dziedzinie betonów spr´˝o-
nych, budownictwa ogólnego, konstrukcji drewnianych, funda-
mentowania, stosowania materia∏ów zast´pczych – konstrukcji
˝elbetowych zbrojonych w∏óknem szklanym. Stosowa∏ w∏asne
metody badawcze i prototypowà aparatur´. Wyniki swoich badaƒ
stosowa∏ w praktyce, a tak˝e referowa∏ je na forum mi´dzynaro-
dowym w wielu krajach europejskich, co u∏atwia∏a mu znajomoÊç
kilku j´zyków. Biegle w∏ada∏ francuskim, niemieckim i angiel-
skim, zna∏ tak˝e rosyjski i czeski. Sporo, jak na owe czasy publi-
kowa∏. Jest autorem 12 podr´czników m. in. Strunobeton. Projek-
towanie i wykonawstwo (1954); Kablobeton (1954,1958); Struno-
˝elbet. Konstrukcje betonowe zbrojone wk∏adkà (1964) i ponad
60 oryginalnych prac naukowych. Jest tak˝e wspó∏autorem wy-
dawnictwa PAN Budownictwo ˝elbetowe.

Jako ekspert uczestniczy∏ w odbudowie, reknstrukcji
i wznoszeeniu od podstaw licznych zak∏adów przemys∏o-
wych, budynków u˝ytecznoÊci publicznej i obiektów zabyt-
kowych.

By∏ cz∏onkiem mi´dzynarodowych organizacji technicz-
nych jak FIP, RILEM oraz CIB, a tak˝e cz∏onkiem Komite-
tu In˝ynierii Làdowej PAN, Rady G∏ównej Szkolnictwa
Wy˝szego, rad naukowych ró˝nych instytutów i kolegiów re-
dakcyjnych. oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Po-
za tym pe∏ni∏ ró˝ne funkcje spo∏eczne, m. in. by∏ radnym
miasta Poznania (1955-1969}, cz∏onkiem Wojewódzkiej
i Miejskiej Rady Naukowo-Ekonomicznej, cz∏onkiem Rady
Naukowej Ministerstwa Rolnictwa i Przemys∏u Drzewnego,
Instytutu Technologii Drewna, cz∏onkiem PZITB, w tym Ko-
mitetu Nauki Zarzàdu G∏ównego PZITB i innych gremiów.

Pozostawi∏ grono wspó∏pracowników i uczniów, któ-
rzy uzyskali najwy˝sze kwalifikacje naukowe i sprawowa-
li eksponowane funkcje w uczelni i poza nià, m. in. prof.

Tadeusz Biliƒski (rektor WSI w Zielonej Górze), prof. Boles∏aw
Nowakowski (prodziekan WBL PP), prof. Andrzej Ry˝yƒski
(dziekan WBL, nast´pnie rektor PP), prof. Andrzej Stefaƒski
(dziekan WBL PP), prof. Kazimierz Tomkowiak.

By∏ laureatem Zespo∏owej Nagrody Paƒstwowej I stopnia
(1955), Nagrody Naukowej im. prof. ˚enczykowskiego (1970),
Nagród Ministra OÊwiaty i Szkolnictwa Wy˝szego (1953,1955,
1963 i 1966) a tak˝e Nagrody Naukowej Miasta Poznania (1958).
By∏ odznaczony m. in. Krzy˝em Oficerskim OOP, Z∏otym Krzy-
˝em Zas∏ugi, Z∏otà Odznakà Honorowà Miasta Poznania i Z∏otà
Odznakà Honorowà PZITB.

W 1973 roku Zasadnicza Szko∏a Zawodowa przy Pilskim
Przedsi´biorstwie Budowlanym otrzyma∏a imi´ prof. Romana Ko-
zaka. Jego imieniem nazwano te˝ wk∏adki stalowe z´bate, które
profesor Kozak stosowa∏ w w´z∏ach konstrukcji drewnianych.

By∏ autorytetem w swojej specjalnoÊci naukowej, postacià
bardzo znanà i cenionà obdarzonà kreatywnym umys∏em. Jego
sylwetk´ przedstawia s∏owniki: Wielkopolski s∏ownik biograficz-
ny i S∏ownik biograficzny techników polskich. Wspomnienia po-
Êmiertne zamieÊci∏a Kronika Miasta Poznania (1972 nr 2), Cera-
mika Budowlana (1970 nr 10) i In˝ynieria i Budownictwo (1971
nr 2). Postaç prof. Romana Kozaka wyst´puje we wszystkich
opracowaniach dotyczàcych Politechniki Poznaƒskiej.

Osiàgni´cia profesora R. Kozaka zajmujà poczesne miejsce
w dziele zbiorowym Nauka w Wielkopolsce pod red. prof. G. La-
budy. Tak˝e archiwum Politechniki Poznaƒskiej przechowuje do-
kumenty obrazujàce wielki wk∏ad profesora Romana Kozaka
w rozwój Politechniki Poznaƒskiej.

W∏adys∏awa Dembecka 

PROF. DR IN˚. ROMAN MARIAN KOZAK 
cd. ze str. 2

Prof. R. Kozak (drugi od lewej) z wspó∏pracownikami



Maszyn w Poznaniu, przyjà∏ jej statut oraz wybra∏ w∏adze Stowarzy-
szenia to jest 6 osobowy zarzàd z J. Dankowskim jako prezesem, ko-
misj´ rewizyjnà i sàd kole˝eƒski. Kadencja w∏adz trwa∏a rok i dlate-
go corocznie odbywa∏y si´ walne zgromadzenia sprawozdawczo –
wyborcze. Zasadniczym celem Stowarzyszenia by∏o: „zrzeszanie
wszystkich absolwentów na gruncie
ich ∏àcznoÊci zawodowej, dà˝enie do
zapewnienia absolwentom stanowiska
w spo∏eczeƒstwie, piel´gnowanie po-
czucia godnoÊci i solidarnoÊci zawo-
dowej, organizacja samopomocy i po-
Êrednictwa pracy, szerzenie oÊwiaty
zawodowej, rozwijanie ˝ycia towa-
rzyskiego”.

Dzia∏alnoÊç Stowarzyszenia w la-
tach 1925 -1939 zasadniczo skupia∏a
si´ na celach statutowych, oraz stara-
niach o przyznawanie absolwentom
szko∏y tytu∏u in˝yniera. Zjazdy spra-
wozdawczo – wyborcze odbywa∏y si´
3 maja. Natomiast w ciàgu roku, zwy-
kle 8 razy, odbywa∏y si´ zebrania od-
czytowe, na których cz∏onkowie Stowarzyszenia referowali aktualne
zagadnienia z zakresu obróbki metali, elektrotechniki, radiotechniki
oraz organizacji pracy w przedsi´biorstwach i warsztatach. Stowarzy-
szenie u∏atwia∏o prenumerat´ czasopism technicznych oraz organizo-
wano wycieczki absolwentów i s∏uchaczy (studentów) do najwi´k-
szych zak∏adów przemys∏owych w Polsce.

Zarzàd Stowarzyszenia wraz z zarzàdem Stowarzyszenia Absol-
wentów warszawskiej szko∏y im. Wawelberga i Rotwanda podejmo-
wa∏ starania o przyznanie absolwentom tych szkó∏ tytu∏u in˝yniera,
a nie technologa. Niestety starania te zosta∏y zakoƒczone pozytywnie
dopiero w roku 1947.

Wielu absolwentów naszej szko∏y pracowa∏o na wa˝nych stano-
wiskach, miedzy innymi w przemyÊle zbrojeniowym (w tzw. COP-ie).
Grupa tych absolwentów, wraz z delegacjà Stowarzyszenia Absolwen-
tów Szko∏y zorganizowa∏a spotkanie z Marsza∏kiem Rydzem-Âmi-

g∏ym. G∏ównym celem spotkania by∏o uzyskanie poparcia Marsza∏ka
dla rozpocz´cia w poznaƒskiej szkole kszta∏cenia w zakresie uzbroje-
nia. Marsza∏ek nie tylko propozycj´ zaakceptowa∏, ale równoczeÊnie
przyrzek∏ swoje poparcie dla staraƒ Szko∏y o przemianowanie jej w po-
litechnik´. Dzi´ki poparciu Marsza∏ka ówczesne Ministerstwo Wyznaƒ
Religijnych i OÊwiecenia Publicznego wyrazi∏o zgod´ na utworzenie

w Poznaniu Politechniki w roku akade-
mickim 1940/411. Wybuch wojny w ro-
ku 1939 uniemo˝liwi∏ realizacj´ tego po-
stanowienia.

Z dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia w la-
tach 1945-1950 zachowa∏o si´ niewiele
dokumentów. Jest w Sali historii Poli-
techniki Poznaƒskiej zawiadomienie
o zjeêdzie likwidujàcym (z nakazu w∏adz)
Stowarzyszenia w dniu 6 maja 1950 roku
i apel o wst´powanie jego cz∏onków do
Naczelnej Organizacji Technicznej.

Przez trzydzieÊci pi´ç lat od roku
1950 do 1985 namiastkà Stowarzyszenia
by∏y zjazdy absolwentów – najcz´Êciej
najstarszych, jeszcze z przed 1939 roku.
To Oni byli ziarnem, z którego wykluwa-

∏a si´ idea reaktywowania Stowarzyszenia. Na kolejnym zjeêdzie ab-
solwentów przedwojennej Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Budowy Ma-
szyn i Elektrotechniki, który odby∏ si´ 22 czerwca 1985 roku podj´to
uchwa∏´ o koniecznoÊci reaktywowania Stowarzyszenia Absolwentów.
Przy du˝ym poparciu ówczesnego Rektora Politechniki prof. Tadeusza
Pucha∏ki w dniu 8 grudnia 1985 roku odby∏ si´ zjazd za∏o˝ycielski Sto-
warzyszenia, na którym uchwalono statut i wybrano w∏adze. W istocie
Zjazd ten z przyczyn formalnych traktowany jako za∏o˝ycielski, w rze-
czywistoÊci reaktywowa∏ Stowarzyszenie, które przesta∏o dzia∏aç w ro-
ku 1950, a którego poczàtek liczymy od roku 1924, w którym rozpo-
cz´∏a dzia∏alnoÊç komisja organizacyjna.

Obecnie piàty kolejny zarzàd z tym samym przewodniczàcym
prof. Zbigniewem Steinem realizuje statutowe zadania Stowarzyszenia
i troszczy si´ o jego dalszy rozwój.

Stanis∏aw Olejniczak
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W wrzeÊniu 2008 roku w Mielcu w woj.
Podkarpackim, odby∏ si´ pierwszy po 50 la-
tach zjazd absolwentów Technikum Mecha-
nicznego z roku 1958. specjalnoÊç Budowa
P∏atowców. By∏o to mo˝liwe dzi´ki zaanga˝o-
waniu tych, którzy nadal mieszkajà w Mielcu
i podj´li si´ trudu odszukania kole˝anek i ko-
legów. Matur´ ze specjalnoÊcià budowa p∏a-
towców w 1958 r. zda∏y w dwóch klasach 54
osoby, w tym trzynaÊcie dziewczàt.

Po maturze wi´kszoÊç pozosta∏a w Miel-
cu, podejmujàc prac´ w Wytwórni Sprz´tu
Komunikacyjnego – Fabryce Samolotów.

Na zjeêdzie zjawi∏o si´ 30 osób. Dzie-
wi´ç osób nie do˝y∏o spotkania, wielu stan
zdrowia nie pozwoli∏ przyjechaç. Z grona
obecnych na spotkaniu, dwudziestu ukoƒczy-
∏o wy˝sze studia techniczne. W tym gronie
spotka∏o si´ 3 absolwentów Politechniki Po-
znaƒskiej.

Józef Rzeszut absolwent Wydzia∏u Me-
chanizacji Rolnictwa specjalnoÊç silniki trak-
cyjne z roku 1965, Jan Âl´zak absolwent Wy-
dzia∏u Budowy Maszyn specjalnoÊç odlew-
nictwo z roku 1967 i Marian Bieƒ absolwent
Wydzia∏u Elektrycznego specjalnoÊç sieci
i uk∏ady elektroenergetyczne z roku 1963. 

Ka˝dy z nas studiowa∏ na innym Wy-
dziale i w ró˝nych latach, w czasie studiów

nie spotkaliÊmy si´ w Poznaniu, a po studiach
los i stypendia fundowane rzuci∏y ka˝dego
z nas w inne strony.

Józef Rzeszut jako stypen-
dysta pracowa∏ w POM-ie
w Âwieciu nad Wis∏à, skàd po
trzech latach przeszed∏ do
ELANY Toruƒ, gdzie praco-
wa∏ jako Mechanik na Wydzia-
le Chemicznym do czasu przej-
Êcia na emerytur´ w 2000 r.

Jan Âl´zak b´dàc stypen-
dystà Pleszewskiej Fabryki Ob-
rabiarek, po roku pracy w 1968
r przeszed∏ do Huty Stalowa
Wola do Dzia∏u G∏. Mechani-
ka. W latach 1970-1974, praco-
wa∏ w Kopalni Siarki w Tarno-
brzegu, a nast´pnie w FSC
w Lublinie, a od 1975 r w filii
Odlewni ˚eliwa URSUS w Lublinie do czasu
przejÊcia na emerytur´ w 1998 r.

Ja podjà∏em prac´ jako stypendysta
w Poznaƒskim Przedsi´biorstwie Elektryfika-
cji Rolnictwa, przemianowanym na ELTOR
Poznaƒ, z którego w1995 r., po 32 latach pra-
cy odszed∏em do Wielkopolskiego Zak∏adu
Gazownictwa w Poznaniu, gdzie pracowa∏em
do 2006r, do czasu przejÊcia na emerytur´.

O naszych losach studenckich na Poli-
technice Poznaƒskiej, potem zawodowych,

osobistych i rodzinnych,
dowiedzieliÊmy si´ dopie-
ro 6 wrzeÊnia 2008 r na
spotkaniu w Mielcu. Oka-
za∏o si´, ˝e wi´kszoÊç ko-
le˝anek i kolegów, studio-
wa∏a pracujàc i posiadajàc
ju˝ rodziny. Tym wi´ksze
uznanie dla tych wszyst-
kich, którzy w takich wa-
runkach ukoƒczyli studia
wy˝sze. 

Zjazd rozpoczà∏ si´
mszà Êw., potem odwie-
dziliÊmy mielecki cmen-
tarz, gdzie z∏o˝yliÊmy
kwiaty na grobach na-
szych profesorów, a na-

st´pnie zwiedzaliÊmy Stref´ Ekonomicznà
w Mielcu. Spotkanie odbywa∏o si´ w salach
Domu Kultury w Mielcu i trwa∏o do póênych
godzin nocnych.

Czas dla nas p∏ynie coraz szybciej i po-
zostaje nam go coraz mniej, dlatego postano-
wiliÊmy spotykaç si´ cz´Êciej, nie mo˝emy
ju˝ czekaç kolejnych 50 lat!

Marian Bieƒ

Zjazd Stowarzyszenia Absolwentów w dniu 3.05.1938 
w Pa∏acu Dzia∏yƒskich w Poznaniu

85-LECIE POWSTANIA STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW

ABSOLWENTÓW PP SPOTKAå MO˚NA WSZ¢DZIE

Stojà od lewej: 
J. Âl´zak, M. Bieƒ i J. Rzeszut

cd. ze str. 1
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Jeszcze rok temu nikt by si´ nie spodziewa∏, ˝e Irlandi´ mo˝e do-
tknàç jaki kolwiek kryzys. Mo˝na to by∏o jednak przewidzieç obser-
wujàc niespotykany boom inwestycyjny. Budowano wsz´dzie
i wszystko, nikt nie martwi∏ si´ o to czy to si´ sprzeda lecz za ile. Kil-
ka ostatnich lat zapotrzebowanie by∏o du˝e, wi´c ka˝dy chcia∏ kawa-
∏ek tego tortu skonsumowaç. Firm bu-
dowlanych pojawia∏o si´ coraz wi´cej
i wi´cej. Uzyskiwa∏y one bardzo ∏atwo
kredyty inwestycyjne. Banki poprzez
swoich ekspertów widzia∏y w ka˝dej
z tych inwestycji êród∏o du˝ego zysku,
wiec ch´tnie udziela∏y kredytów. Inwe-
stycje realizowano pe∏nà parà, najwi´cej
tych mieszkaniowych, jako ˝e ka˝dy
chcia∏ jak najszybciej skoƒczyç jednà bu-
dowe, zarobiç i rozpoczàç nast´pnà.
Trwa∏ budowlany wyÊcig. 

Czas gra∏ istotnà rol´, dlatego ka˝da
dodatkowa para ràk na budowie by∏a na
wag´ z∏ota. Poszukiwanà si∏à roboczà stali si´ imigranci, którzy znaj-
dywali prac´ g∏ównie na budowach i biznesach pokrewnych jak maga-
zyny, gastronomia, us∏ugi. Na wieÊc o mo˝liwoÊciach dobrego zarob-
ku imigrantów przybywa∏o i przybywa∏o. Zaczyna∏o brakowaç miesz-
kaƒ. S∏ysza∏o si´, ˝e w niektórych 3 pokojowych mieszkaniach zakwa-
terowanych jest po 15 osób. W Irlandii panowa∏o wtedy przekonanie
o ogromnym zapotrzebowaniu lokalowym, które de facto by∏o sztucz-
nie generowane przez imigrantów bez planów sta∏ego pobytu. Kredyt
mieszkaniowy mo˝na by∏o uzyskaç bardzo ∏atwo, wzrasta∏ wi´c popyt
na mieszkania. Ka˝dy spodziewa∏ si´, ˝e po zakupie mieszkanie b´dzie
mo˝na wynajàç, a czynsz pokryje raty kredytu. „Maszyna budowlana”
rozp´dza∏a si´ bez opami´tania, a˝ nastàpi∏ krach. 

Skoƒczone inwestycje wystawiono na sprzeda˝ by sp∏aciç zacià-
gni´e kredyty, ale nikt nie pali∏ si´ by je kupowaç. To by∏ moment

krachu i poczàtek kryzysu. Banki wstrzyma∏y wydawanie kolejnych
kredytów, wszystko spowolni∏o. Nastàpi∏y masowe zwolnienia na
budowach w wi´kszoÊci imigrantów, którzy z powodu braku pracy
zaczeli opuszczaç Irlandi´. To spowodowa∏o kolejny problem –
mniej imigrantów to mniejsze obróty w handlu, gastronomii a przede

wszystkim opuszczanie wynajmowa-
nych mieszkaƒ, na które trudno ju˝ by∏o
znaleêç ch´tnych. Zacz´to wi´c te
mieszkania sprzedawaç. W tej chwili
mamy sytuacj´ w której 40.000 nowo
wybudowanych mieszkaƒ i tyle samo
starych stoi pustych.

O sytuacji w Irlandii Êwiadczy fakt
i˝ jeszcze nie tak dawno j´zyk polski
mo˝na by∏o us∏yszeç niemal wsz´dzie, te-
raz to rzadkoÊç. 

Biznes budowlany by∏ matkà ˝ywi-
cielkà dla ca∏ej irlandzkiej gospodarki, je-
go upadek spowodowa∏ lawin´ zwolnieƒ.

Obecnie szanse na znalezienie pracy przez nowoprzyby∏ych rodaków
bez doÊwiadczenia i bardzo dobrej znajomoÊci j´zyka angielskiego sà
zerowe. 

A jak wykszta∏cenie to tylko techniczne – in˝ynierowie prawie
wszystkich spejalnoÊci sà nadal poszukiwani. Sam ostatnio zmieni∏em
prac´ bez problemu. Obecnie pracuj´ w departamencie in˝ynieryjnym
du˝ego koncernu farmaceutycznego jako in˝ynier projektów.

Irlandczycy za obecnà sytuacj´ winià rzàd, który nie przygotowa∏
si´ na kryzys. Jednak˝e nikt tutaj przesadnie nie narzeka. Ludzie patrzà
optymistycznie w przysz∏oÊç i starajà si´ wspólnie sytuacj´ poprawiç.
Rzàd ruszy∏ z interesujàcymi programami pobudzenia gospodarki
i obecnie widaç ju˝ pewne symptomy poprawy. Odnosi si´ wra˝enie,
i˝ tygrys podnosi si´ po ci´˝kim nokaucie.

Tomasz Ga∏ka

SLÁINTE (POZDROWIENIA) Z IRLANDII W KRYZYSIE (3)
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Dublin jest pi´kny – równie˝ w kryzysie


