
Koń czy się ka den cja Za rzą du wy bra ne go w 2005

ro ku. Jak oce nia Pan Profesor te pięć lat? Ja ka dziś

jest po zy cja, miej sce Sto wa rzy sze nia wśród or ga ni -

za cji po za rzą do wych.

Dzia łal ność każ de go Za rzą du, na koń cu ka den cji,

moż na oce niać po zy tyw nie i ne ga tyw nie, po nie waż nie -

za leż nie od uzy ska nych wy ni ków za wsze chcia ło by się

osią gnąć wię cej. Uzy ska ne wy ni ki ni gdy nie mo gą za -

da wa lać. Nie ste ty dzia łal ność każ dej or ga ni za cji za le ży, w znacz -

nym stop niu, od at mos fe ry, któ ra w okre ślo nym cza sie wy stę pu je

w śro do wi sku, w któ rym ta or ga ni za cja ist nie je. Mi mo, że ce le Sto -

wa rzy sze nia moż na uwa żać za bar dzo szczyt ne, to ak tu al nie, prak -

tycz nie w ca łym kra ju, za uwa ża się brak chę ci do za an ga żo wa nej

dzia łal no ści spo łecz nej. Z tych to po wo dów Sto wa rzy sze nie nie roz -

wi ja się tak dy na micz nie jak w ro ku 1985, po je go re ak ty wo wa niu.

By ła wów czas jesz cze gru pa przed wo jen nych ab sol wen tów, bar dzo

za an ga żo wa nych w pra cę dla Sto wa rzy sze nia. Przed ro kiem zor ga -

ni zo wa li śmy spo tka nie ab sol wen tów upa mięt nia ją ce rocz ni cę po -

wo ła nia Sto wa rzy sze nia. War to pa mię tać, że Sto wa rzy sze nie po -

wsta ło na prze ło mie lat 1924/25, kie dy w Po zna niu dzia ła ła Pań -

stwo wa (Wyż sza) Szko ła Bu do wy Ma szyn po przed nicz -

ka Po li tech ni ki Po znań skiej. W spo tka niu wzię ła udział

licz na gru pa ab sol wen tów. Uczest ni cy spo tka nia uzy -

ska li in for ma cje o Sto wa rzy sze niu oraz o Uczel ni. Był

też wzo rem spo tkań przed wo jen nych re fe rat na uko wy

do ty czą cy po zy ski wa nia ener gii elek trycz nej ze źró deł

od na wial nych oraz spo tka nie to wa rzy skie. 

Jest od czu wal ne zmniej sze nie się licz by człon ków

Sto wa rzy sze nia w sto sun ku do lat 1990 -1992. Dzie -

je się tak mi mo, ze co ro ku na ab so lu to riach przed -

sta wia my Sto wa rzy sze nie i za chę ca my mło dych ab -

sol wen tów w wstąpienia i dzia łal no ści w Sto wa rzy -

sze niu.

W kil ku ostat nich la tach w gwał tow ny spo sób zma la ła licz ba

człon ków z powodu zmiany po ko le nio wej. Ab sol wen ci Uczel ni z lat

przed wo jen nych, pięć dzie sią tych i sześć dzie sią tych, któ rzy two rzy -

li Sto wa rzy sze nie licz nie uby wa ją, a mło dzi ab sol wen ci, w bar dzo

nie wiel kim stop niu zo sta ją człon ka mi Sto wa rzy sze nia. W bie żą cym

ro ku po że gna li śmy naj star sze go - z roku 1930 - ab sol wen ta Ma ria -

na Przy byl skie go, któ ry w li sto pa dzie ubie głe go ro ku ukoń czył 100.

rok ży cia. Ko le ga Przy byl ski wraz ze zmar łym nie daw no Janem

Mat cza kiem by li nie tyl ko naj star szy mi człon ka mi Sto wa rzy sze nia,

ale do ostat nich chwil ży cia nie zwy kle ak tyw ni w dzia łal no ści sto -

wa rzy sze nio wej. To głów nie oni do pro wa dzi li do re ak ty wo wa nia

Rocz nik 1959 elek try ków w nie peł nym skła dzie, ale po sze rzo ny

o współ mał żon ków i ko le gów z in nych rocz ni ków znów spo tkał się

w dniach 21-22 ma ja 2010 w Le śnym Ośrod ku Szko le nio wym

w Pusz czy ko wie. Przy czy ną nie obec no ści nie któ rych by ły cią żą ce

na nich obo wiąz ki opie ki nad bli ski mi, ale i – nie ste ty - stan zdro wia.

Na sze spo tka nie otwar li śmy za wo ła niem nie od ża ło wa nej pa mię -

ci dłu go let nie go prze wod ni czą ce go na sze go Ko ła Cze sia Win kle ra

Cześć Wia ruch na i wspo mnie niem o tych, któ rzy ode szli. Waż nym

i wzru sza ją cym mo men tem by ło do ko na ne przez Ma ry się Re zu lak

– No wic ką od sło nię cie od no wio nej ta blicz ki przed so sną Pi nus Pon -

de ro sa za sa dzo ną przez nas w 2002 ro ku na te re nie Ośrod ka. Wy so -

kość te go drzew ka uka zu je jak ten czas le ci. At mos fe rę i uczest ni -

ków spo tka nia sta rał się prze nieść do pa mię ci apa ra tu cy fro we go An -

drzej Zi mow ski. 

Mi łym uatrak cyj nie niem spo tka nia by ła wy ciecz ka do znaj du ją -

ce go się na te re nie Pusz czy ko wi Mu zeum Ar ka de go Fie dle ra. Przy -

wie zio ne przez nie go eks po na ty z wie lu wy jaz dów do Ame ry ki Po -

łu dnio wej prze nio sły nas na ten kon ty nent i wzbu dzi ły re flek sje

nad prze mi ja niem cza su. Zu peł nie in na at mos fe ra za pa no wa ła, kie -

dy „za mu stro wa li śmy się” na po kład eks po no wa ne go tu ża glow ca

„San ta Ma ria” „ob ro słe go” już krza ka mi po opad nię ciu po zio mu wo -

dy. Wte dy roz mo wy prze szły na in ne te ma ty. Na le ży pod kre ślić, że

pew na ilość uczest ni ków od by ła ten spa cer pie szo, bez kij ków nor -

dic wal king, do tle nia jąc swo je płu ca i po pra wia jąc kon dy cję. 

Po po wro cie do ośrod ka roz po czę ły się nie koń czą ce się roz mo wy

o wszyst kim, o cza sach stu denc kich, pra cy za wo do wej, ro dzi nie,

zdro wiu, a naj gło śniej sze i naj bar dziej żar li we o po li ty ce. Cie pły na -

strój pod trzy my wał ży wy ogień, któ re go duch w każ dym z nas sie -

dzi od ty się cy lat i chmiel za war ty w pi wie. Śpie wa nie jest za wsze

oczy wi stym i nie zbęd nym skład ni kiem na szych spo tkań. Prze cią gnę -

ło się to wszyst ko do póź nej no cy.

Pod su mo wa li śmy na sze spo tka nie pod czas śnia da nia, a na re flek -

sje na dej dzie czas. A za tem – do zo ba cze nia w na stęp nym ro ku!

Hen ryk Cza je wicz
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ZNÓW WSPO MNIE NIA I RE FLEK SJE

Roz mo wa z prof. dr hab. inż. ZBI GNIE WEM

STE INEM prze wod ni czą cym Za rzą du Sto wa rzy -

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



Sto wa rzy sze nia w ro ku 1985. Nie ste ty wraz z ni mi gi nie przed wo -

jen na tra dy cja Sto wa rzy sze nia, kie dy je go człon ka mi zo sta wa ło pra -

wie 90% ab sol wen tów. Bar dzo bo le je my, że wśród licz ne go gro na

ab sol wen tów wyż szych uczel ni, a w tym i na szej Po li tech ni ki nie

za uwa ża się za in te re so wa nia dzia łal no ścią nie tyl ko w Sto wa rzy -

sze niu Ab sol wen tów, ale rów nież w in nych or ga ni za cjach o po dob -

nym cha rak te rze. Uwa ża my, że ro bi my du żo je śli cho dzi o pro mo -

wa nie Sto wa rzy sze nia, rów nież przez

udział na szych przed sta wi cie li we wszyst -

kich uro czy sto ściach ab so lu to ryj nych.

Nie ste ty re zul ta ty tej for my agi ta cji są ni -

kłe. Or ga ni zo wa ne przez Za rząd spo tka -

nia z wy bra ny mi gru pa mi ab sol wen tów,

ma ją ce na ce lu za chę ce nie ich do wstę po -

wa nia w sze re gi Sto wa rzy sze nia, nie

przy nio sły ocze ki wa nych re zul ta tów. Nie

uspra wie dli wia nas to, że po dob ne trud -

no ści wy stę pu ją rów nież w in nych sto wa -

rzy sze niach. Pew nym fak tem po cie sza ją -

cym jest to, że do Sto wa rzy sze nia wstę -

pu ją ab sol wen ci, któ rzy de kla ra cje człon -

kow skie prze sy ła ją dro gą elek tro nicz ną

dzię ki stro nie in ter ne to wej Sto wa rzy sze -

nia ist nie ją cej na serwerze Po li tech ni ki

Po znań skiej. Do brą for mą pre zen ta cji Sto -

wa rzy sze nia jest kwar tal nik „Ab sol went”, któ ry in for mu je o ak tu -

al nych spra wach Sto wa rzy sze nia i Uczel ni. Dzię ki „Ab sol wen to -

wi” mo że my za chę cać do wstę po wa nia do Sto wa rzy sze nia.

Od ro ku 2007 Sto wa rzy sze nie ma sta tus Or ga ni za cji Po żyt -

ku Pu blicz ne go. Uzy sku je my z te go źró dła oko ło 8000 zł rocz -

nie. Czy sty pen dia dla 2 stu den tów rocz nie to naj lep sze wy ko -

rzy sta nie tych środ ków?

Tak, to prawda dzięku sta tusowi Or ga ni za cji Po żyt ku Pu blicz -

ne go mo że my co rocz nie uzy ski wać wpły wy z od pi sów po dat ko -

wych. Nie ste ty ogrom na licz ba or ga ni za cji dzia ła ją cych z takim

statusem w Pol sce po wo du je to, że na sze wpły wy nie są du że. Z du -

żym ubo le wa niem stwier dza m, że proś by o po par cie na szej dzia -

łal no ści 1% z po dat ku w ma łym stop niu znajdują pozytywny

oddzwięk u ab sol wen tów, a rów nież u pra cow ni ków Uczel ni. Z tych

środ ków za mie rza my fun do wać sty pen dia dla stu den tów. Nie ste ty,

niewielkie kwoty któ ry mi dys po nu je my, unie moż li wia ją roz sze rze -

nie tej ak cji. Ak tu al ne jest py ta nie, czy fun do wa nie sty pen diów jest

naj lep szą for mą wy dat ko wa nia tych pie nię dzy. Mo że lep szą for mą

by ły by jed no ra zo we za po mo gi dla stu den tów. Z dru giej jed nak

stro ny sty pen dia są pew ną for mą pro mo cji Sto wa rzy sze nia.

Sto wa rzy sze nie ma na kon cie kil ka na ście ty się cy zło tych z da -

ro wi zny przed wo jen ne go ab sol wen ta Ja na Adol fa Go rec kie go.

Nie ma my już kon tak tu z przed wo jen ny mi ab sol wen ta mi. Jak

moż na naj wła ści wiej wy ko rzy stać te środ ki?

Przed la ty Ko le ga Go rec ki da ro wał również Uczelni środ ki na po -

moc ma te rial ną dla stu den tów. Z pie nię dzy

tych w Politechnice utwo rzony był fun dusz

prze zna czo ny na sty pen dia. Po wy czer pa -

niu tych środ ków fun dusz sty pen dial ny im.

Ja na Go rec kie go prze stał ist nieć. Ak tu al nie

Sto wa rzy sze nie dys po nu je jesz cze kwo tą

kil ku na stu ty się cy zło tych któ re Jan Adolf

Go rec ki, w for mie da ro wi zny, prze zna czył

dla przed wo jen nych ab sol wen tów lub ich

ro dzin, któ re znaj dą się w trud nej sy tu acji

fi nan so wej. Część da ro wa nych pie nię dzy

prze zna czy li śmy na za po mo gi dla osób po -

trze bu ją cych fi nan so we go wspar cia. Nie -

daw no zmar ły Jan Mat czak, ja ko czło nek

Za rzą du, pro wa dził roz po zna nie czy są

jesz cze oso by po trze bu ją ce ta kiej po mo cy.

Ak tu al nie nie zna my już kan dy da tów do ta -

kie go fi nan so we go wspar cia. Pod ję li śmy

więc de cy zję o włą cze niu tych środ ków do fun du szu sty pen dial ne -

go Stowarzyszenia dla stu den tów. 

Ja kie zda niem Pa na Pro fe so ra są naj pil niej sze spra wy któ -

ry mi po win ni za jąc się de le ga ci na V Zjazd Sto wa rzy sze nia?

W mo im prze ko na niu de le ga ci na Zjazd po win ni przede wszyst -

kim za jąć się for ma mi pre zen ta cji Sto wa rzy sze nia, któ re ma ją do -

pro wa dzić do wzro stu licz by człon ków. Dla dal sze go roz wo ju Sto -

wa rzy sze nia spra wą o pod sta wo wym zna cze niu jest wy ło nie nie kil -

ku człon ków chęt nych do pra cy w Za rzą dzie. W Za rzą dzie po trzeb -

ni są człon ko wie z ini cja ty wą, któ rzy bę dą chcie li po świę cić tro chę

cza su dla Sto wa rzy sze nia. Pod czas ob rad po trzeb na jest też dys ku -

sja do ty czą ca po zy ski wa nia środ ków dla Sto wa rzy sze nia, a rów -

nież sposobu ich wy dat ko wa nia. Powinniśmy również

przedyskutować, czy fun do wa nie sty pen diów dla stu den tów jest

wła ści wą for mą pre zen ta cji Sto wa rzy sze nia?

Roz ma wiał Sta ni sław Olej ni czak 
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Szyb ko mi nę ło 58 lat od za koń cze nia wy -

kła dów i eg za mi nów na ostat nim se me strze

na Wy dzia le Elek trycz nym Szko ły In ży nier -

skiej w Po zna niu. Ci, któ rzy nie od by wa li prak -

ty ki bro ni li pra cę dy plo mo wą w koń cu 1952

ro ku, po zo sta li na po cząt ku 1953 ro ku. Z na -

ka za mi pra cy uda li śmy się do róż nych za kła -

dów pra cy na te re nie Po zna nia i ca łej Pol ski,

na wet aż do Rze szo wa.

By ło nas wte dy 72 ko le gów, sa mi męż czyź -

ni. Dzi siaj po ty lu la tach jest nas jesz cze trzy -

dzie stu trzech. W czerw cu 2008 ro ku od był się

nasz ostat ni Zjazd Ko le żeń ski. Usta lo no wów -

czas, że na stęp ny ma się od być za dwa la ta. Ale

w tym wie ku dwa la ta mo że znacz nie zmie nić

na sze ży cie (stan zdro wia, sy tu acje ro dzin ne),

co wpły nę ło na re al ność od by cia zjaz du. 

Po prze pro wa dzo nych roz mo wach son da -

żo wych po sta no wi li śmy spo tkać się na obie -

dzie w re stau ra cji, li cząc, że ta for ma za chę ci

do przy jaz du więk szą ilość ko le gów. Mi mo pi -

sem ne go za pro sze nia przy by ło nie ste ty tyl ko

sied miu ko le gów. Na sze spo tka nie swo ją obec -

no ścią za szczy cił Prze wod ni czą cy Sto wa rzy -

sze nia prof. Zbi gniew Ste in, ab sol went Wy -

dzia łu Elek trycz ne go z 1953 ro ku.

Ko ło na sze, któ re sku pia ab sol wen tów

z jed ne go rocz ni ka, jest naj star szym ko łem

w Sto wa rzy sze niu, prze ja wia ją cym jed nak du -

żą ak tyw ność. 

Od ostat nie go Zjaz du z na sze go gro na ode -

szli do wiecz no ści:

– Ma rian Karcz (lat 83), wie lo let ni kie row -

nik pra cow ni w Po znań skim Biu rze Pro jek tów

Bu dow nic twa Prze my sło we go, dzia łacz władz

SEP, Za słu żo ny Se nior SEP;

– Raj mund Ko wal ski (85 lat), ca łe ży cie

za wo do we zwią zał ze Sta cja mi Ra dio wo -Te -

le wi zyj ny mi w Po zna niu. Był m.in. kie row -

ni kiem śred nio fa lo wej sta cji ra dio wej w Prze -

bę do wie;

– Hen ryk Ma łec ki (lat 87), był kie row ni -

kiem ze spo łu bu dów w Elek tro mon ta żu – Za -

chód w Po zna niu.

– Je rzy Zie liń ski (lat 83), po stu diach pra -

cę roz po czął w Elek trow ni Pi wo ni ce, a po tem

peł nił wie le kie row ni czych funk cji w łódz kiej

ener ge ty ce.

Na sze przy jaź nie z okre su stu diów owo cu -

je tym, że raz w mie sią cu spo ty ka my się w re -

stau ra cji na obie dzie, na któ rym w mi łej at mos -

fe rze roz ma wia my o prze szło ści, te raź niej szo -

ści i o przy szło ści. Z ty mi, któ rzy nie mo gą

przy być, przy je chać, roz ma wia my te le fo nicz -

nie. Dzwo ni my nie tyl ko w Po zna niu, ale rów -

nież do Rze szo wa, War sza wy, Trze bi ni, Gdań -

ska, Zie lo nej Gó ry, Ka li sza i Kro to szy na.

Do wszyst kich ko le gów po sia da my ak tu al ne

ad re sy miej sca za miesz ka nia, co po zwa la

na utrzy ma nie kon tak tu i wię zi ko le żeń skiej. 

Na za koń cze niu ostat nie go spo tka nia

obia do we go w dniu 15 wrze śnia 2010 ro ku

ży czy li śmy so bie i po zo sta łym ko le gom, któ -

rzy nie mo gli przy być, zdro wia i jesz cze wie -

lu lat ży cia.

Zbi gniew Pa wu ła

Plac Marii Skło dow skiej -Cu rie 2; 
sie dzi ba se kre ta ria tu Sto wa rzy sze nia

WSZYST KO ZA CZĘ ŁO SIĘ 61 LAT TE MU



Tak jak mie siąc maj jest mie sią cem uro -

czy sto ści pierw szo ko mu nij nych, tak w czerw -

cu we wszyst kich pol skich uczel niach wyż -

szych od by wa ją się ab so lu to ria.

Po li tech ni ka Po znań ska w ostat nich dniach

czerw ca 2010 ro ku po że gna ła 2120 swo ich

wy cho wan ków ze stu diów dzien nych i za ocz -

nych, z dzie wię ciu wy dzia łów, któ rzy zda li

wszyst kie eg za mi ny prze wi dzia ne to kiem stu -

diów. Naj wię cej – 394 z naj star sze go Wy dzia -

łu, Bu do wy Ma szyn i Za rzą dza nia.

Przez trzy dni, od ra na do póź ne go po po -

łu dnia au la Ma gna w Cen trum Wy kła do wo

– Kon fe ren cyj nym na Pio tro wie go ści ła ab -

sol wen tów, ich ro dzi ny i bli skich, wła dze wy -

dzia łów, rek to rów, a rów nież przed sta wi cie -

li za rzą du Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów Po -

li tech ni ki Po znań skiej. Wła dze uczel ni kie -

ro wa ły ostat nie ra dy na sa mo dziel ną dro gę

za wo do wą, za chę ca ły do dal sze go do kształ -

ca nia się, do pod ję cia stu diów dok to ranc kich.

Przed sta wi cie le Sto wa rzy sze nia – Ma rian

Bień, To masz Gał ka, Mi ro sła wa i Sta ni sław

Olej ni czak, Adam Szy mań ski, Bog dan Za -

staw ny – in for mo wa li o naj waż niej szych fak -

tach z 85 let niej hi sto rii, ce lach i za da niach

oraz za chę ca li do włą cze nia się w dzia łal ność

Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów. Wszyst kim te -

go rocz nym ab sol wen tom wrę czo no ostat ni

(czer wiec 2010) nu mer na sze go kwar tal ni ka

„Ab sol went”.

Sło wa kie ro wa ne do ab sol wen tów przez

wła dze uczel ni za wsze by ły peł ne cie pła, ra -

do ści i ży czeń na sa mo dziel ną za wo do wą dro -

gę. Pro rek tor Po li tech ni ki Po znań skiej prof.

Ka rol Na dol ny do ab sol wen tów Wy dzia łu Bu -

dow nic twa i Ochro ny Śro do wi ska po wie dział

m.in. Świę tu je my dziś Ab so lu to rium, w któ -

rym ci, któ rzy mo gą o tym sta no wić, to zna -

czy wła dze Uczel ni, in for mu ją ze bra nych tu

go ści, iż ukoń czy li ście prze wi dzia ne pro gra -

mem stu dia. Tak na praw dę do nio słość dzi siej -

sze go dnia oce ni cie za kil ka na ście, mo że i kil -

ka dzie siąt lat. Wte dy to do pie ro na kan wie

swo ich sa mo dziel nych in dy wi du al nych ży cio -

wych do świad czeń bę dzie cie mo gli stwier dzić,

że stu dia by ły pięk nym okre sem w ży ciu. Na -

wet je że li dzi siaj tak to nie wy glą da. Bo oka -

że się, że to, co sta no wi ło trud ność, co by ło

prze szko dą w cza sie stu diów, na bie rze in nych

wła ści wych wy mia rów.

To, co jesz cze nie daw no wy da wać się mo -

gło być pię trze niem prze szkód przed Wa mi,

ju tro bę dzie od bie ra ne ja ko sta -

wia nie roz sąd nych wy mo gów.

W Wa szej pa mię ci po zo sta ną

przede wszyst kim Ci spo śród na -

uczy cie li aka de mic kich, któ rzy sta -

wia li po przecz kę wy ma gań wy so -

ko. Zbyt nia po błaż li wość, je że li się

z ta ką spo tka li ście, cho ciaż

na krót ką me tę wy god na, nie przy -

nie sie w przy szło ści plo nów w po sta ci Wa -

szych suk ce sów wy ni ka ją cych z moż li wo ści

wy ko rzy sta nia wie dzy na by tej na Uczel ni.

Od wa gi i de ter mi na cji w re ali za cji am bit -

nych pla nów, dziel no ści i szczę ścia, na któ -

re moż na li czyć, je śli mu się po ma ga oraz

opty mi zmu i wia ry w suk ces ży czył prof. Ka -

rol Na dol ny ab sol wen tom w imie niu wszyst -

kich na uczy cie li aka de mic kich Po li tech ni ki

Po znań skiej.

Uro czy sto ści ab so lu to ryj ne w swym sce -

na riu szu prze wi du ją rów nież wy stą pie nie

przed sta wi cie la ab sol wen tów. Dzień dzi siej -

szy – mó wił Woj ciech Szy mań ski ab sol went

Wy dzia łu Bu dow nic twa i In ży nie rii Śro do wi -

ska – jest szcze gól ny, wy jąt ko wy, bo koń czy

się na sza 5-let nia przy go da zwa na stu dia mi.

Już za chwi lę każ dy ru szy w swo ją stro nę.

Za ry zy ku ję stwier dze nie, że był to okres

ma gicz ny, z jed nej stro ny wy glą da ją cy tro -

chę jak ko me dio dra mat, gdy na przy kład pró -

bo wa łeś dro gi ko le go o 4 ra no na dzień

przed eg za mi nem na uczyć się jak naj wię cej,

o 5-tej stwier dza łeś z prze ra że niem, że nic

nie umiesz, a o 8-mej ru sza łeś śmia ło na eg -

za min. Lub, gdy rwa łeś wło sy z gło wy, bo to

prze klę te spraw dze nie w pro jek cie nie chcia -

ło wyjść mniej sze niż 1.

A z dru giej stro ny był to okres, w któ rym

na wią za li śmy mnó stwo cie ka wych zna jo mo -

ści i przy jaź ni, któ re bę dą trwać la ta mi. Był

to okres, w któ rym po zna li śmy smak praw -

dzi we go ży cia stu denc kie go – bez tro skie go

i sza lo ne go. Przez te 5 lat każ dy z nas uzbie -

rał mnó stwo wspa nia łych wspo mnień, któ -

rych nikt nam nie mo że ode brać i któ re zo -

sta ną z na mi na za wsze.

Już za chwi lę się roz je dzie my i każ dy ru -

szy w swo ją stro nę – po wie dział na za koń -

cze nie Woj ciech Szy mań ski, ale li czę na to,

że na sze dro gi jesz cze gdzieś się prze tną, że

jesz cze nie raz się spo tka my. Kto

wie, mo że na bu do wie, mo że

w biu rze pro jek to wym lub tak

po pro stu, by po wspo mi nać te 5

lat, te 5 lat któ re koń czą się wła -

śnie dzi siaj.

Naj lep si z naj lep szych wy róż -

nie ni zo sta li przez wła dze Wy -

dzia łu za wy ni ki w na uce i dzia -

łal ność w ko łach na uko wych na gro da mi

książ ko wy mi. Stu dium Wy cho wa nia Fi zycz -

ne go i Spor tu pa miąt ko wy mi pla kiet ka mi

i dy plo ma mi uho no ro wa ło spor tow ców – stu -

den tów re pre zen tan tów Pol ski i me da li stów

Mi strzostw Aka de mic kich.

Uro czy sto ści koń czy ły gra tu la cje, dzie -

siąt ki, set ki zdjęć z wła dza mi uczel ni, ko le -

ga mi, ro dzi na mi i bli ski mi.

Sta ni sław Olej ni czak

IN ŻY NIER LE ON CHMA RA
Z głę bo kim smut kiem i ża lem po że gna li śmy zmar łe go w dniu 22

kwiet nia 2010 ro ku śp. inż. Le ona Chma rę, mą dre go Przy ja cie la

i wspa nia łe go Ko le gę,

Uro dzo ny w Byd gosz czy 8 kwiet nia 1916 ro ku, ukoń czył Pań -

stwo wą Wyż szą Szko łę Bu do wy Ma szyn i Elek tro tech ni ki w Po -

zna niu w 1939 r. Pra cę w 1939 ro ku roz po czął w elek trow ni na Jach -

ci cach (obec nie EC I w Byd gosz czy). W cza sie oku pa cji pra co wał

w przed się bior stwie „We st preus sen Werk”.

Po wy zwo le niu był pra cow ni kiem Za kła dów Ener ge tycz nych

w Byd gosz czy, or ga ni za to rem Biu ra Pro jek tów, kie row ni kiem Re -

jo nu Sie ci i Dy rek to rem Tech nicz nym Za kła du Sie ci Elek tro ener -

ge tycz nej Byd goszcz. Wro ku 1958 prze cho dzi do pra cy w Wo je -

wódz kim Biu rze Pro jek tów Bu dow nic twa Ko mu nal ne go na sta no -

wi sko Kie row ni ka Pra cow ni Elek trycz nej, gdzie pra co wał do 1979

ro ku, do cza su przej ścia na eme ry tu rę.

Od 1946 ro ku ak tyw nie uczest ni czył

w pra cach Sto wa rzy sze nia Elek try ków

Pol skich Od dzia łu Byd go skie go. W 1988

ro ku Zjazd SEP przy znał mu god ność

Za słu żo ne go Se nio ra Sto wa rzy sze nia

Elek try ków Pol skich.

Od zna czo ny był wie lo ma od zna cze -

nia mi pań stwo wy mi i sto wa rzy sze nio -

wy mi m.in. Krzy żem Ka wa ler skim Or -

de ru Od ro dze nia Pol ski, Zło tą Od zna ką

Ho no ro wą SEP i NOT i Me da lem za Za -

słu gi dla Mia sta Byd gosz czy.

In ży nier Le on Chma ra był dla nas nie kwe stio no wa nym au to ry -

te tem i na uczy cie lem. Odej ście na sze go Przy ja cie la uświa do mi ło

nam jak wiel ką i nie po wta rzal ną po nie śli śmy stra tę.

Zbi gniew Ba liń ski 

(prze wod ni czą cy Ko ła Nr 3 w Byd gosz czy)

NA STĘP NE DWA TY SIĄ CE AB SOL WEN TÓW
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Ab sol wen ci Po li tech ni ki Po znań skiej za miesz ka li na Zie mi Lu -

bu skiej - człon ko wie Ko ła Nr 5 – re gu lar nie or ga ni zu ją co rocz ne

spo tka nia. Prze wod ni czą cy Ko ła Sta ni sław Skar biń ski za pra sza

na nie rów nież ab sol wen tów nie bę dą cych człon ka mi Sto wa rzy -

sze nia, bądź na le żą cy do in nych kół. 

Te go rocz ne spo tka nie od by ło się w wy jąt ko wej sce ne rii. Or ga -

ni za to rzy na je go miej sce wy bra li zie lo no gór ską Pal miar nię. Miej -

sce pięk ne z dłu gą hi sto rią. To tu na tym wzgó rzu w 1818 ro ku za -

ło ży ciel wi niar ni i wy twór ni szam pa na Au gust Grem pler wzniósł

do mek wi niar ski. W ro ku 1961 do bu do wa no do nie go Pal miar nię,

w któ rej po śród tro pi kal nej ro ślin no ści mie ści się ka wiar nia i re -

stau ra cja. Po nie daw nej grun tow nej prze -

bu do wie swo ją uro dą przy cią ga go ści i tu -

ry stów.

W tym ro ku ab sol wen ci przy by li bar -

dzo licz nie. Oprócz za miesz ka łych w Zie -

lo nej Gó rze, zja wił się rów nież Ka zi mierz

Gro dziń ski z No wej So li oraz Ma rian

Jent kow ski i Je rzy Szmyt z Go rzo wa

Wlkp. Tra dy cyj nie już na spo tka niu był

Prze wod ni czą cy Sto wa rzy sze nia prof.

Zbi gniew Ste in i człon ko wie za rzą du Mi -

ro sła wa i Sta ni sław Olej ni cza ko wie.

Głów nym ce lem ta kich spo tkań jest in -

te gra cja śro do wi ska in ży nier skie go i pod -

trzy ma nie wię zów przy jaź ni z okre su stu -

diów i pra cy za wo do wej. O pra cy za wo -

do wej mó wi my w cza sie prze szłym, bo

więk szość jest już na eme ry tu rze.

Roz ma wia li śmy o wszyst kim. Prof. Zbi gniew Ste in in for mo -

wał o dniu dzi siej szym Uczel ni, jej no wych in we sty cjach, kie run -

kach kształ ce nia oraz o dzia łal no ści Sto wa rzy sze nia. Dys ku sja ob -

ję ła wszyst kie te ma ty łącz nie z go spo dar ką i po li ty ką. 

Spo tka nie by ło oka zją do wy bo ru de le ga tów na pla no wa ny

w mie sią cu li sto pa dzie zjazd spra woz daw czo – wy bor czy SAPP.

Za ufa niem ob da rzo no Han nę Lesz czyń ską, Hen ry ka Syp niew skie -

go i Je rze go Szmy ta.

Mi ro sła wa Olej ni czak

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

SPO TKA NIE W ZIE LO NEJ GÓ RZE
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