
In au gu ra cja ro ku aka de mic kie go 2009/2010

w Po li tech ni ce Po znań skiej by ła bar dzo uro -

czy sta i zgro ma dzi ła wy jąt ko wo wie le zna -

mie ni tych go ści. By ła jed no cze śnie kul mi na -

cyj nym punk tem ob cho dów 90-le cia wyż sze -

go szkol nic twa tech nicz ne go w Po zna niu.

Na in au gu ra cji go ści li śmy po raz pierw szy

od wie lu lat Mi ni ster Nauki i Szkol nic twa

Wyż sze go prof. Bar ba rę Ku dryc ką, rek to rów

wyż szych szkół tech nicz nych w Pol sce,

przed sta wi cie li wyż szych szkół wiel ko pol ski

oraz wła dze m. Po zna nia i wszyst kich szcze -

bli wo je wódz twa wiel ko pol skie go.

W tej pod nio słej at mos fe rze od by ła się

im ma try ku la cja stu den tów re pre zen tu ją cych

pra wie czte ry ty sią ce ża ków roz po czy na ją -

cych stu dia na 9 wy dzia łach na szej uczel ni.

Dla nas nie zwy kle waż ny i pod nio sły był akt

re im ma try ku la cji – po wtór ne go, sym bo licz -

ne go przy ję cia w mu ry uczel ni 10 ab sol wen -

tów, któ rzy roz po czy na li stu dia w Po li tech -

ni ce Po znań skiej przed 50 la ty. Za szczy tu te -

go do zna li: Zbi gniew Ba liń ski (roz po czy na -

ją cy stu dia w ro ku 1959 na Wy dzia le Elek -

trycz nym), Krzysz tof Fran kow ski (1959-

WE), Mie czy sław Ka wa lec (1959-WBM),

Zbi gniew Naj dek (1959-WBM), Elż bie ta

Nie wie dział (1959-WE), Ry szard

Nie wie dział (1959-WE), Wa le ry

No wic ki (1959-WBM), An drzej

Pa ta las (1959-WBL), Woj ciech

Spa lo ny (1959-WBM) i Dio ni zy

Wo ro now ski (1959-WE). JM

Rek tor prof. Adam Ham rol wrę -

czył re im ma try ku lo wa nym spe -

cjal nie przy go to wa ne in dek sy

i przy po mniał, że wi ze run kiem,

si łą i chlu bą Po li tech ni ki Po znań -

skiej są jej ab sol wen ci.

JM Rek tor prof. Adam Ham rol w swym

wy stą pie niu przed sta wił naj waż niej sze do ko -

na nia i osią gnię cia w mi nio nym ro ku aka de -

mic kim. Przy po mniał, że 6 na uczy cie li aka -

de mic kich otrzy ma ło ty tu ł pro fe so ra (Woj -

ciech Gra bow ski, Jo an na Jó ze fow ska, Zbysz -

ko Kró li kow ski, Ma ciej Kup czyk, Jó zef Lo -

renc i Ma ciej Wi śniew ski), a 10 uzy ska ło sto -

pień na uko wy dok to ra ha bi li to wa ne go. Dwaj

pro fe so ro wie – Jan Wę glarz i Ro man Sło wiń -

ski zo sta li uho no ro wa ni ty tu łem dok to ra ho -

no ris cau sa. Za osią gnię cia w na uce 19 stu -

den tów na szej uczel ni zo sta ło wy róż nio nych

sty pen dia mi Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa

Wyż sze go.
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JM Rek tor kie ru je sło wa do re im ma try ku lo wa nych

Od ro ku 2007 Sto wa rzy sze nie po sia da sta tus or ga ni za cji po żyt -

ku pu blicz ne go. Po zy ska nie do dat ko wych środ ków fi nan so wych po -

zwo li nam peł niej re ali zo wać na sze ce le sta tu to we, w szcze gól no -

ści wspo ma gać na sze młod sze ko le żan ki i ko le gów – stu den tów na -

szej uczel ni.

Uchwa łą za rzą du Sto wa rzy sze nia z wrze śnia 2008 ro ku utwo -

rzy li śmy Fun dusz Sty pen dial ny, któ ry za si la ny bę dzie środ ka mi

otrzy ma ny mi ja ko 1% po dat ku od do cho du. W ro ku 2008 od co naj -

mniej 67 dar czyń ców otrzy ma li śmy 8.010 zł na to miast w ro ku 2009

Urzę dy Skar bo we prze ka za ły nam kwo tę 7.879 zł.

Urzę dy Skar bo we nie po da ły nam wszyst kich na zwisk i ad re -

sów dar czyń ców a wpła ty prze ka zy wa ły nam po je dyn czo lub łącz -

nie od kil ku osób. Wie my, że po cho dzą one od co naj mniej 92 osób

roz li cza ją cych się w 7 urzę dach skar bo wych Po zna nia, 2 Zie lo nej

Gó ry oraz Bo le sław ca, Dział do wa, Gnie zna, Gdań ska, Go rzo wa

Wlkp., Iła wy, Ino wro cła wia, Je le niej Gó ry, Ka li sza, Kielc, Ko ni na,

Ko sza li na, Kro to szy na, Lesz na, Lu bi na, Ło dzi, Olsz ty na, Pi ły, Sie -

ra dza, Sza mo tuł, Szcze ci na, War sza wy, Wro cła wia i Ża ga nia.

Wszyst kim skła da my ser decz ne po dzię ko wa nie.

Na rok aka de mic ki 2009/2010 (II se mestr) przy zna li śmy dwa sty -

pen dia po 2.000 zł (5x400) dla stu den tów Wy dzia łu Elek trycz ne go

PP z ro dzin o ni skich do cho dach, uzy sku ją cych do bre wy ni ki w na -

uce. Ilość przy zna wa nych sty pen diów co rocz nie za le żeć bę dzie

od wiel ko ści prze ka za nych nam od pi sów 1% po dat ku od do cho du.

Ab sol wen tów Po li tech ni ki Po znań skiej są dzie siąt ki ty się cy,

człon ków Sto wa rzy sze nia jest po nad pięć set, więc rze sza po ten cjal -

nych dar czyń ców jest bar dzo du ża. Chce my do nich do trzeć z na szą

proś bą.

Od ro ku 2008 spo sób prze ka zy wa nia 1% od osób sa mo dziel nie

się roz li cza ją cych jest pro sty i ła twy. Wy star czy wy li czyć i wpi sać

we wła ści wą ru bry kę kwo tę 1%, a w na stęp nej wpi sać Sto wa rzy -

sze nie i nu mer KRS -u. 

Wie rzy my, że z ro ku na rok prze ko na my do sie bie co raz więk -

szą rze szę dar czyń ców. Z gó ry dzię ku je my wszyst kim za wspar cie

na sze go Fun du szu Sty pen dial ne go.

Za rząd

Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów Po li tech ni ki Po znań skiej

ZWRA CA MY SIĘ DO AB SOL WEN TÓW PO LI TECH NI KI PO ZNAŃ SKIEJ, 
CZŁON KÓW STO WA RZY SZE NIA AB SOL WEN TÓW PP, ICH RO DZIN, PRZY JA CIÓŁ, 

Z PROŚ BĄ O PRZE KA ZA NIE 1% PO DAT KU NA RZECZ STO WA RZY SZE NIA

Za ufaj nam, wes przyj nas, wpisz do PIT -u:
STO WA RZY SZE NIE AB SOL WEN TÓW

PO LI TECH NI KI PO ZNAŃ SKIEJ
KRS 0000024372



Do wie dzie li śmy się rów nież o pro wa dzo nych in we sty cjach i re -

mon tach. W ro ku aka de mic kim 2008/2009 za koń czo no re ali za cję sta -

nu su ro we go bi blio te ki tech nicz nej, prze bu do wę i mo der ni za cję bu -

dyn ku Wy dzia łu Bu dow nic twa i In ży nie rii Śro do wi ska (naj star sze go

w kam pu sie Pio tro wo), bu do wę Cen trum Za awan so wa nych Tech no -

lo gii Ma te ria ło wych i Na no kom -

po zy tów oraz bu do wę La bo ra to -

rium Sil ni ków Spa li no wych. Roz -

po czę to re ali za cję bu do wy Cen -

trum Me cha tro ni ki, Bio me cha ni ki

i Na no in ży nie rii. Da le ko za awan -

so wa ne są sta ra nia o po zy ska nie

środ ków na bu do wę Cen trum Dy -

dak tycz ne go Wy dzia łu Tech no lo -

gii Che micz nej. Spo re za cie ka wie -

nie wy wo ła ła in for ma cja rek to ra

o utwo rze niu w Po li tech ni ce Po -

znań skiej Cen trum Kształ ce nia Lot ni cze go.

In au gu ra cję za koń czył bar dzo cie ka wy, ak tu al ny na dziś, wy kład

prof. Ka ta rzy ny Cha ła siń ska – Ma cu kow z Uni wer sy te tu War szaw -

skie go pt. „Czy gro zi nam zmierzch pry wat no ści?” Usły sze li śmy w nim

wie le fak tów z na sze go dnia co dzien ne go i wie le za py tań, na któ re nie

znaj du je my od po wie dzi. 

Ży je my w do bie in for ma cji. Dzi siej szy świat bar dzo róż ni się od te -

go sprzed 10-ciu czy 20-lat głów nie po stę pem w roz wo ju tech nik in for -

ma cyj nych i co raz ła twiej szym i po wszech niej szym do stę pem do in for -

ma cji. Ma so wo po wsta ją por ta le spo łecz ne, ma my co raz bar dziej do sko -

na łe wy szu ki war ki in ter ne to we, po wsta ją ogrom ne zbio ry utwo rów mu -

zycz nych, fil mów, ksią żek, map czy zdjęć sa te li tar nych do stęp ne prak -

tycz nie dla wszyst kich. Wspo ma ga my się w po dró ży no wo cze snym sys -

te mem GPS. Na dej ście tej no wej ery za wdzię cza my roz wo jo wi tech no -

lo gii szyb kiej te le ko mu ni ka cji, prze twa rza nia da nych i cy fro wym pa -

mię ciom ma so wym – mó wi ła prof. K. Cha ła siń ska -Ma cu kow.

Po wszech ny do stęp do in for ma cji, re wo lu cja cy fro wa, jak każ da

re wo lu cja tech no lo gicz na, przy no si po waż ne za gro że nia, po le ga ją ce

przede wszyst kim na ma ni pu lo wa niu in for ma cją, czy bez praw nym

z niej ko rzy sta niu. Co raz czę ściej sta je my wo bec ko niecz no ści do ko -

ny wa nia wy bo rów po mię dzy ochro ną pry wat no ści czło wie ka, a jej na -

ru sza niem w związ ku z ko niecz no ścią za pew nie nia mu bez pie czeń -

stwa czy też sku tecz nej opie ki zdro wot nej.

Czy jest gdzieś „zło ty śro dek”, któ ry za pew ni nam spo kój we wnętrz -

ny, po czu cie bez piecz nej eg zy sten cji i rów no cze śnie nie zbu rzy na sze -

go pry wat ne go ży cia?

Bio me cha ni ka to na uka zaj mu ją ca się ba da niem zmien no ści po pu -

la cji or ga ni zmów. W naj now szych za sto so wa niach ukie run ko wa na jest

na me to dy au to ma tycz ne go roz po zna wa nia lu dzi na pod sta wie ich cech

fi zycz nych (ta kich jak na przy kład li nie pa pi lar ne, geo me tria twa rzy,

dło ni, roz kład tem pe ra tur cia ła, ob raz tę czów ki, czy dna oka), czy

na pod sta wie ich cech be ha wio ral nych (do któ rych na le żą mię dzy in -

ny mi pod pis, głos, czy ru chy cia ła).

Czte ry naj czę ściej obec nie sto so wa ne iden ty fi ka to ry bio me trycz -

ne to li nie pa pi lar ne, twarz, tę czów ka, głos. Iden ty fi ka cja oso by

na pod sta wie od ci sków ma naj dłuż szą hi sto rię się ga ją cą do sta ro -

żyt no ści. Ostat nie la ta przy nio sły nam sys tem nie za wod nej iden ty -

fi ka cji czło wie ka w po sta ci ba dań DNA. Da le ka jest jesz cze dro ga

do wy ko rzy sta nia DNA w sys te mach dzia ła ją cych w tzw. „cza sie

rze czy wi stym”.

Bez od po wie dzi po zo sta je więc py ta nie za war te w ty tu le me go wy -

stą pie nia. My ślę, że bę dzie my świad ka mi cią głe go roz wo ju tech nik in -

for ma cyj nych, a w tym, tech no lo gii, któ re mo gą być rów nież sto so wa -

ne do ogra ni cza nia na szej pry wat no ści. Być mo że do ży je my cza sów,

gdy bę dzie my mo gli nie tyl ko iden ty fi ko wać czyjś głos, czy zdal nie

od czy ty wać czy jąś tem pe ra tu rę, ale rów nież za po mo cą spryt ne go en -

ce fa lo gra fu od czy ty wać czy jeś my śli. Tu oso bi ście, wo la ła bym –stwier -

dzi ła na za koń cze nie Pa ni Pro fe sor, aby wcze śniej wy na le zio no do bry

sys tem ochro ny.

Sta ni sław Olej ni czak

cd ze str. 1

Czas szyb ko mi ja. Że gna jąc się na na szym

dzie wią tym spo tka niu ko le żeń skim w ośrod -

ku LA KE -HO TEL nad je zio rem Dy ma czew -

skim mó wi li śmy „Do na stęp ne go spo tka nia

– za rok, za dwa la ta, za pięć lat”. I to ostat nie

sfor mu ło wa nie się spraw dzi ło. W ma ju te go

ro ku mi nę ło 45 lat od dnia udzie le nia nam ab -

so lu to rium na Wy dzia le Elek trycz nym Po li -

tech ni ki Po znań skiej. Jed no cze śnie mi ja pół

wie ku (50 lat) od dnia roz po czę cia na szych

stu diów – 1 paź dzier ni ka 1959 ro ku. Tak do -

stoj ne rocz ni ce wy ma ga ły uczcze nia w gro nie

by łej „stu denc kiej współ bra ci”. A za tem zgod -

nie z po wie rzo ną nam już tra dy cyj ną mi sją

zor ga ni zo wa li śmy ko lej ne X SPO TKA NIE

KO LE ŻEŃ SKIE AB SOL WEN TÓW WY -

DZIA ŁU ELEK TRYCZ NE GO PO LI TECH -

NI KI PO ZNAŃ SKIEJ Z RO KU 1964.

Ter min te go rocz ne go spo tka nia wy bra li -

śmy na dzień 30 wrze śnia 2009 ro ku, w któ -

rym od by ła się Ju bi le uszo wa In au gu ra cja Ro -

ku Aka de mic kie go 2009/2010 w Po li tech ni ce

Po znań skiej. Tra dy cyj nie w pro gra mie in au -

gu ra cji od by ła się re im ma try ku la cja rocz ni -

ka 1959 – pię cio ro z nas zo sta ło za pro szo nych

do udzia łu w tej uro czy sto ści – Elż bie ta Nie -

wie dział, Zbi gniew Ba liń ski, Krzysz tof Fran -

kow ski, Ry szard Nie wie dział, Dio ni zy Wo ro -

no wicz. Po czę ści ofi -

cjal nej i lamp ce wi na

u Je go Ma gni fi cen cji

Rek to ra Po li tech ni ki

Po znań skiej uda li śmy

się na po po łu dnio wo -

-wie czor ne spo tka nie

na sze go ro ku.

Miej scem te go rocz -

ne go spo tka nia był Ho -

tel Grodz ki w Po zna niu

przy uli cy Ostrow skiej. Pod trzy ma li śmy tra -

dy cję ostat nie go spo tka nia – udział wraz z oso -

bą to wa rzy szą cą (la ta le cą i stwier dzi li śmy, że

przy jem nie jest po wspo mi nać sta re dzie je

w po sze rzo nym – o bli skie nam oso by – gro -

nie). Osta tecz nie na spo tka nie przy by ło 25 Ko -

le ża nek i Ko le gów – Ab sol wen tów Wy dzia łu

Elek trycz ne go Po li tech ni ki Po znań skiej oraz 4

oso by to wa rzy szą ce. Po nad to 13 osób skon -

tak to wa ło się na mi, po da jąc ak tu al ne da ne ad -

re so we, lecz z przy czyn obiek tyw nych nie mo -

gli przy być na spo tka nie (nie któ rzy w ostat nich

dniach, a na wet go dzi nach in for mo wa li nas

o swej nie obec no ści). Na le ży pod kre ślić, że po -

dob nie jak po przed nio oprócz ni żej pod pi sa -

nych, we wszyst kich do tych cza so wych spo tka -

niach udział wzię li: Zby szek Ba liń ski, Olek

Gan dec ki, Ma rian Ko stenc ki, Bo guś Ku bia to -

wicz, Bog dan Nie dba ła i Ry siek Sob ko wiak.

Po tra dy cyj nym wspól nym zdję ciu i in au -

gu ra cyj nej lamp ce szam pa na – wspól ny uro -

czy sty obiad. Po tem ka wa z ciast kiem, a wie -

czo rem grill – ze wzglę du na po go dę „pod da -

chem”. Przy sto le i w prze rwach mię dzy po sił -

ka mi wspo mnie nia, wspo mnie nia, wspo mnie -

nia. Na za koń cze nie

dwie „uchwa ły”: 

– w każ dy pierw -

szy wto rek mie sią ca

pró buj my spo tkać się

na ka wie w Sta rym

Bro wa rze przy „sza -

chow ni cy” (pro po zy -

cja Ma ria na Ko stenc -

kie go i An drze ja Cho -

le wiń skie go), 

– na stęp ne spo tka -

nie za rok pod ko niec

wrze śnia w Go łu cho wie k. Ka li sza (pro po zy -

cja Józ ka Ja wo ro wi cza).

Wie rzy my, że uda nam się w peł ni zre ali -

zo wać na sze uchwa ły.

Elż bie ta i Ry szard Nie wie dział

„Po wtór na” im ma try ku la cja Zbi -
gnie wa Ba liń skie go

W au li Ma gna PP
od le wej: Z. Ba liń ski,
E. Nie wie dział, R. Nie -
wie dział, K. Fran kow -
ski i D. Wo ro no wicz

Uczest ni cy spo tka nia przed ho te lem Grodz ki

ROCZ NI CO WA IN AU GU RA CJA RO KU AKA DE MIC KIE GO

NA SZE DZIE SIĄ TE SPO TKA NIE PO AB SO LU TO RIUM



Po raz pierw szy po 20 la tach od za koń -

cze nia stu diów spo tka li śmy się w ro ku 1981

w Bła że jew ku nad je zio rem Bniń skim.

Na miej sce te go rocz ne go dzie wią te go już

spo tka nia wy bra li śmy Pusz czy ko wo. Ośro -

dek La sów Pań stwo wych po ło żo ny nad brze -

giem War ty, na te re nie Wiel ko pol skie go Par -

ku Na ro do we go z da la od zwar tej za bu do wy

oka zał się miej scem wspa nia łym.

Nim do tar li śmy do Pusz czy ko wa, wzię li -

śmy udział w dniu 6 czerw ca 2009 ro ku

w Po zna niu, w rocz ni co wym spo tka niu Sto -

wa rzy sze nia Ab sol wen tów Po li tech ni ki Po -

znań skiej w no wym Cen trum Wy kła do wo

– Kon fe ren cyj nym na szej uczel ni na Pio tro -

wie. Nasz rocz nik, jest naj licz niej szym Ko -

łem w Sto wa rzy sze niu. Sku pia nie tyl ko tych,

któ rzy ukoń czy li stu dia w 1961 ro ku, ale

rów nież tych, któ rzy z na mi stu dio wa li a pra -

cę dy plo mo wą obro ni li tro chę póź niej. Z na -

mi prze ży li pięk ne la ta stu denc kie, a ich rocz -

ni ki nie or ga ni zu ją spo tkań i zjaz dów.

Rocz ni co we spo tka nie Sto wa rzy sze nia

by ło oka zją dla wie lu zo ba cze nia no wej au li

w Cen trum Wy kła do wym, przy po mnie nia so -

bie lub po zna nia 85 let niej hi sto rii Sto wa rzy -

sze nia Ab sol wen tów i wy słu cha nia in for ma -

cji pro rek tor Alek san dry Ra kow skiej o dniu

dzi siej szym Po li tech ni ki. Przy bli żo no nam

rów nież bie żą ce pro ble my i dzia łal ność Sto -

wa rzy sze nia. Jak w do brych la tach trzy dzie -

stych XX wie ku, gdy na co rocz nych zjaz dach

wy gła sza ne by ły re fe ra ty o te ma ty ce tech -

nicz nej, spo tka nie za koń czy ło się wy kła dem

– o źró dłach od na wial nych w pol skim sys te -

mie elek tro ener ge tycz nym.

Póź niej przy szedł nie skrę po wa ny czas

na roz mo wy i wspo mnie nia, na to, na co cze -

ka my, co mo bi li zu je

nas do przyj ścia,

do przy jaz du do Po -

zna nia nie kie dy z od -

le głych miej sco wo ści.

Jesz cze w Po zna niu

na wspól nym obie -

dzie z in ny mi człon -

ka mi Sto wa rzy sze nia

do ko na li śmy wi zu al -

ne go „spraw dze nia”,

kto jest na zjeź dzie

i wy mie ni li śmy in for -

ma cje o tych, któ rych

nie ma z na mi. Już od kil ku na stu lat w ko lej -

nych zjaz dach uczest ni czy oko ło 45 do 50

osób. Sta no wi to po nad 50% wy sy ła nych za -

pro szeń.

Do Pusz czy ko wa do je cha li śmy

spraw nie i szyb ko. Za chwy ce niu

pięk nym kra jo bra zem szyb ko za -

kwa te ro wa li śmy się i ru szy li śmy

na spa cer po oka la ją cym ośro dek

par ku i na skar pę pły ną cej nie opo -

dal War ty. Tu był czas nie tyl ko

na dys ku sje i wspo mnie nia, ale

przede wszyst kim na pa miąt ko we

zdję cia. 

Kie dy słoń ce za czę ło się zni żać

na nie bo skło nie za sie dli śmy do wspól -

nej wie cze rzy.

Rocz nik nasz jest dość jed no li ty

wie ko wo. Mie li śmy to szczę ście, że

kie dy przy szła po ra dla sied mio lat -

ków pój ścia do szko ły skoń czy ła się

woj na. Są w na szej gru pie „wcze -

śnia ki” – rocz nik 1939 i kil ko ro tro -

chę star szych. Zna la zło się rów nież

tro je „se nio rów” – Olek Go rza niak,

Fra nek Ko nik i Ma ryś An drze jew ski, któ rzy

przed pod ję ciem stu diów od bu do wy wa li oj -

czy znę. Olek Go rza niak (rocz nik 1926) póź -

niej szy dłu go let ni dy rek tor ad mi ni stra cyj ny

na szej Po li bu dy, aby po bu dzić w nas re flek -

sję o prze mi ja niu za re cy to wał test, któ re go

frag men ty brzmią:

Mło dość – to wio sna, sta rość –je sień po no
Tak mó wiąc, wiel ką róż ność prze oczo no
Gdy je sień mi ja, wio sna znów nad cho dzi
Sta rzy zaś ni gdy już nie bę dą mło dzi.

Wszy scy się sta rze je my,
lecz nikt z nas nie chce być sta ry…
Jak że więc czas po wstrzy mać,
gdy wciąż na krę ca my ze ga ry.

Aże by przy tej czyn no ści
nie my śleć o prze mi ja niu -
ze ga ry są dziś na ba te rie
nie po kój nasz od da la jąc.

Ła duj my na sze ba te rie,
bier ność – zo staw my ki bi com. 
Licz my na wła sną ener gię,
cza su szczę śli wi nie li czą.

Dzi wić mo że, jak czę sto wra ca my do cza -

sów naj dal szych do okre su stu diów. Wspo -

mi na my na szych pro fe so rów, kło po ty z za li -

cze nia mi i eg za mi na mi, ży cie i przy go dy

w aka de mi ku. Gra tu lu je my so bie, że od ostat -

nie go spo tka nia nie wie le zmie ni li śmy się.

Cie szy li śmy się, że

na zjazd przy by li

daw no nie wi dzia ni

Bru no Frey er, Ta -

dek Na wrot i Ja nek

Ja nic ki. Ra du je nas

każ de spo tka nie

z Jul kiem Li siec -

kim. Dzię ko wa li -

śmy tym, któ rzy

od by li naj dłuż szą

po dróż: Ro man

Wiel gosz z Kra ko -

wa, Bo niek Ka izer

z Olsz ty na, Mi ko łaj Fus z War sza wy, Ka zik

Bal ce rzak z Sie ra dza, Ka zik Po mor ski

z Byd gosz czy, Zby szek Sa wic ki z Wo ło wa

i Zby szek Szu dro wicz z Lu bi nia.

Na koń cu dłu giej ko la cji i przy ran nym

śnia da niu pa da ły py ta nia, kie dy znów się

spo tka my, zo ba czy my. Mó wio no: nie cze -

kaj my, czas dla nas bie gnie zbyt szyb ko.

Praw da. Od spo tka nia czerw co we go mi nę ło

już pół ro ku.

Maj lub czer wiec 2011 ro ku bę dzie cza -

sem naj lep szym. Mi nie 50 lat, kie dy ode bra -

li śmy z rąk Dzie ka na Wy dzia łu Bu do wy Ma -

szyn prof. Ka raś kie wi cza kar ty ab so lu to ryj -

ne. Mo że znów mu ry Po li tech ni ki bę dą dla

nas go ścin ne a wła dze wy dzia łu, uczel ni za -

szczy cą na sze spo tka nie.

Sta ni sław Olej ni czak

SPO TKA NIE ME CHA NI KÓW W PUSZ CZY KO WIE

Na wspól nym obie dzie w Po li tech ni ce

W Pusz czy ko wie zbie ra my się do zdję cia

Po go da i pięk na przy ro da sprzy ja ją roz mo wom

Na sze my śli, na sze roz mo wy nie mo gły

omi nąć tych ko le gów, któ rych nie by ło

z na mi, a szcze gól nie tych, z któ ry mi już

ni gdy się nie spo tka my. W okre sie od ostat -

nie go na sze go zjaz du w 2006 ro ku do „kra -

iny wiecz ne go ży cia” ode szli Bo gu sław

Więc kow ski, Ed mund Szyf fer, Hen ryk Ta -

mow ski, Ta de usz Stranz, Je rzy Ja sie wicz

i Wie sław Ka szub kie wicz. Ju rek Ja sie wicz

jak nas pa mięć nie my li przy jeż dżał z To -

ru nia na wszyst kie na sze zjaz dy. Tym ra -

zem też cze kał na spo tka nie, dzwo nił, py -

tał. Nie do cze kał. Zmarł na gle mie siąc

przed spo tka niem.

Z szcze gól nym bó lem przyj mo wa li śmy

wie ści o nie ule czal nej cho ro bie Wie sia Ka -

szub kie wi cza. Był za wsze przy or ga ni za cji

zjaz dów. Przez 20 lat or ga ni zo wał dla nas

spo tka nia kar na wa ło we. Za chę cał nas do ak -

tyw no ści i ży cia to wa rzy skie go. Od dał się

bez resz ty ZPiT „ŁA NY” przy Uni wer sy te -

cie Przy rod ni czym w Po zna niu, gdzie

przez 32 la ta był kie row ni kiem ar ty stycz -

nym. My za pa mię ta my Go ja ko wspa nia łe -

go ko le gę i przy ja cie la, znaw cę sa mo cho -

dów, mi ło śni ka spor tów wod nych i do ostat -

nich chwil ak tyw ne go nar cia rza. Wie lu z nas

za wdzię cza Mu umie jęt ność jaz dy na nar -

tach i ra dość na pol skich i al pej skich sto kach. 

Z Wie siem w Wa gra in w Au strii
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Dzień 4 li sto pa da 2009 ro ku był ocze ki wa ny nie tyl ko przez sza -

now ne go Ju bi la ta rów nież przez ca ła ro dzi nę, licz ne gro no przy ja -

ciół, ser decz nych zna jo mych oraz przez dłu go let nich przy ja ciół ze

Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów Po li tech ni ki Po znań skiej, któ re go jest

ho no ro wym człon kiem. Uro czy sto ści 100 – nych uro dzin ab sol wen -

ta Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Bu do wy Ma szyn i Elek tro tech ni ki

z 1930 ro ku, od by -

ły się w dniu 8 li -

sto pa da 2009 ro ku

w War sza wie.

W ko ście le pa -

ra fial nym Ju bi la ta

p. w. św. Ja na Kan -

te go na war szaw -

skim Żo li bo rzu

na uro czy stej mszy

dzięk czyn nej bar -

dzo licz nie zgro -

ma dzi li się bli scy

i zna jo mi: czte ro -

po ko le nio wa ro dzi na, są sie dzi, zna jo mi, przed sta wi cie le or ga ni za cji

któ rych człon kiem był lub jest Ma rian Przy byl ski. Wła dze Po li tech -

ni ki Po znań skiej re pre zen to wa ła Pro rek tor Alek san dra Ra kow ska,

a za rząd Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów PP prze wod ni czą cy Zbi gniew

Ste in oraz Mi ro sła wa i Sta ni sław Olej ni cza ko wie. 

Po mszy świę tej uro dzi no we przy ję cie od by ło się w po bli skim

Do mu Piel grzy ma przy pa ra fii św. Sta ni sła wa Kost ki. To tu mo gli -

śmy zo ba czyć wzru sza ją ce spo tka nie Ju bi la ta z pra pra wnucz ką i po -

dzi wiać Je go wspa nia łą spraw ność fi zycz ną i in te lek tu al ną. Z wiel -

ką god no ścią i mą dro ścią ży cio wą, mi mo sze re gu wzru szeń, ju bi lat

przy jął bar dzo wie le ży czeń i gra tu la cji oraz wy słu chał dzie siąt ki na -

de sła nych li stów i de dy ka cji. Wy mie nić tu na le ży li sty gra tu la cyj ne

od władz dziel ni cy Żo li borz, m. sto łecz ne go War sza wy i Pre mie ra

Rzą du RP Do nal da Tu ska. Sto wa rzy sze nie Ab sol wen tów wrę czy ło

ju bi la to wi al bum „Mia sto z wi zją”, któ ra bar dzo wier nie przed sta wia

Po znań z okre su mię dzy wo jen ne go, a więc cza su stu denc kich lat Ju -

bi la ta. Wrę czo no rów nież sty lo wy list gra tu la cyj ny z wi do kiem rek -

to ra tu Politechniki oznańskiej w tle.

Uro czy stość by ła nie tyl ko prze ży ciem dla Ju bi la ta, ale tak że dla

wszyst kich uczest ni ków tej wspa nia łej i wy jąt ko wej uro czy sto ści.

Spo tka nie od by ło się w mi -

łej ro dzin nej at mos fe rze

przy za sta wio nych sto łach.

To a sty znacz nie róż ni ły się

o tych wzno szo nych ogól -

nie na przy ję ciach uro dzi -

no wych, po nie waż 100 lat

sta ło się fak tem. Mie li śmy,

więc przy jem ność wzno sić

ju bi la to wi to ast 200 lat, aby

przez sze reg lat za cho wał

ta ką wspa nia łą kon dy cję in -

te lek tu al ną, wy jąt ko wą po -

go dę du cha i zdro wie, któ re jest pod sta wą do bre go sa mo po czu cia.

Dro gi Pa nie Ma ria nie, ży czy my wszyst kie go co naj lep sze i cze -

ka my na cen ne wska zów ki jak żyć, aby Pa nu do rów nać. Dzię ku je -

my za chwi le wzru szeń, któ re Pan nam do star cza swo ją obec no ścią.

Mi ro sła wa Olej ni czak

MA RIAN PRZY BYL SKI ŚWIĘ TO WAŁ 100. ROCZ NI CĘ URO DZIN

PB
G

 S.A
. jest człon kiem

 w
spie ra ją cym

 Sto w
a rzy sze nia A

b sol w
en tów

 Po li tech ni ki Po znań skiej

Marian Przy byl ski z de le ga cją 
Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów

Ju bi lat z ro dzi ną (dru gi od le wej 
pra wnuk z pra pra wnucz ką)
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