
W czerw cu 2012 ro ku mi nie 60-ta

rocz ni ca za koń cze nia wy kła dów na na -

szych stu diach in ży nier skich rocz ni -

ka 1949/1952. War to więc z tej oka zji

pa rę wspo mnień prze lać na pa pier.

W ro ku aka de mic kim 1949/50 na Wy -

dział Elek trycz ny Szko ły In ży nier skiej

w Po zna niu zo sta ło przy ję tych oko ło 80

stu den tek i stu den tów. Część sta no wi li

słu cha cze tzw. Kur su (Ro ku) Ze ro we -

go. By ła to spe cy ficz na for ma udo stęp -

nie nia wstę pu na wyż szą uczel nię mło -

dzie ży nie po sia da ją cej ma tu ry, któ rym

woj na i oku pa cja nie miec ka unie moż li -

wi ły nor mal ną na ukę. Po zo sta li zo sta li

za kwa li fi ko wa ni na pod sta wie zda ne go eg za -

mi nu wstęp ne go. Do dat ko wo we wrze -

śniu 1949 ro ku zo sta ła ogło szo na li sta kil ku -

na stu osób, któ re zda ły eg za min wstęp ny i zo -

sta ły przy ję te wa run ko wo. Da wa ło im to pra -

wo do uczęsz cza nia na za ję cia, ale bez udzia -

łu w ćwi cze niach i pra wa do zda wa nia eg za -

mi nów. By li przyj mo wa ni do pod sta wo wej

gru py słu cha czy w przy pad ku zwol nie nia się

miejsc. In au gu ra cja ro ku aka de mic kie go mia -

ła miej sce w au li Szko ły In ży nier skiej przy pl.

Ma rii Skło dow skiej -Cu rie na po cząt ku paź -

dzier ni ka 1949 ro ku. Sta ro ści ną ro ku zo sta ła

wy bra na Ja ni na Ja siak. 

W ma ju 1950 ro ku zo stał zor ga ni zo wa ny

kil ku dnio wy wy jazd, ce lem wko pa nia słu pów

pod bu do wa ną ze Świe bo dzi na w kie -

run ku za chod nim li nię ra dio wę zło wą.

Za kwa te ro wa ni by li śmy w szko le

w Wil ko wie i w do mach pry wat nych.

Z za da nia przy szli elek try cy wy wią za li

się zna ko mi cie, sta wia jąc słu py na od -

cin ku oko ło 20 km. Prze jazd w oby dwie

stro ny od był się od kry ty mi sa mo cho da -

mi cię ża ro wy mi. Wy jazd i wspól na pra -

ca przy czy ni ły się do in te gra cji ze spo łu,

bo wiem roz pię tość wie ku na na szym ro -

ku by ła bar dzo du ża, naj młod szy stu dent

li czył 18 lat, a naj star szy 33 la ta. 

W cza sie dru gie go se me stru sta ra -

niem Zrze sze nia Stu den tów Pol skich

Szko ły In ży nier skiej zo stał zor ga ni zo wa ny

w Po zna niu na Go lę ci nie w Tech nicz nej Ob -

słu dze Rol nic twa kurs trak to rzy stów. Miał

na ce lu przy go to wa nie kil ku dzie się ciu stu -

den tów do pra cy w okre sie wa ka cji przy żni -

wach i za ory wa niu ugo rów na „Zie miach

Od zy ska nych”. Ośro dek TOR miał świet ną

Geniusz ludzki jest nie do pomyślenia bez odrobiny szaleństwa
(Arystoteles)
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Nasz rocznik. W środku prof. Zajączkowski

WSZYST KO ROZ PO CZĘ ŁO SIĘ W 1949 RO KU

Ko le żan ki i Ko le dzy ab sol wen ci ro ku 2012 Po li tech ni ki Po -

znań skiej za chę ca my Was go rą co do za si le nia sze re gów Sto wa rzy -

sze nia Ab sol wen tów Po li tech ni ki Po znań skiej. Za pra sza my

do współ pra cy i kon ty nu owa nia po nad 90-let niej tra dy cji Sto wa -

rzy sze nia. Na sze Sto wa rzy sze nie po strze ga ne jest ja ko naj le piej

dzia ła ją ce po śród po dob nych ist nie ją cych przy in nych uczel niach.

Bę dzie nas wię cej w Sto wa rzy sze niu to je go pre stiż i dzia ła nia bę -

dą lep sze. 

Sto wa rzy sze nie Ab sol wen tów Po li tech ni ki Po znań skiej jest or -

ga ni za cją po żyt ku pu blicz ne go, po sia da stro nę in ter ne to wą

(http://ab sol went.put.po znan.pl) oraz wy da je kwar tal nik „Ab sol -

went”. W kwar tal ni ku uka zu ją się ar ty ku ły z ży cia Sto wa rzy sze nia

i Po li tech ni ki Po znań skiej, re por ta że o zjaz dach ko le żeń skich, syl -

wet ki wy bit nych ab sol wen tów oraz wspo mnie nia o lu dziach zwią -

za nych z uczel nią i o tych, któ rzy już ode szli. Ze środ ków, któ re są

nam prze ka zy wa ne ja ko 1 % po dat ku od do cho dów, fun du je my sty -

pen dia dla naj bar dziej po trze bu ją cych stu den tów na szej Uczel ni

Kwar tal nik „Ab sol went” kol por to wa ny jest bez płat nie do wszyst -

kich człon ków Sto wa rzy sze nia. Od dru gie go kwar ta łu 2011 ro ku

na bie żą co wy sy ła my wer sję elek tro nicz ną do człon ków Sto wa rzy -

sze nia i wszyst kich ab sol wen tów Po li tech ni ki Po znań skiej, któ rzy

po da dzą nam swój ad res e -ma il.

Ko le żan ko, Ko le go ab sol wen cie Po li tech ni ki Po znań skiej prze -
ślij na ad res ab sol went@put.po znan.pl swój ad res pocz ty elek tro -

nicz nej, co kwar tał otrzy masz nasz kwar tal nik „Ab sol went” z bie -
żą cy mi wia do mo ścia mi ze Sto wa rzy sze nia i Uczel ni.

W li sto pa dzie 2010 ro ku, na V Zjeź dzie Spra woz daw czo – Wy -

bor czym Sto wa rzy sze nia, wy bra no no wy Za rząd. Prze wod ni czą cym

Sto wa rzy sze nia (tak jak w czte rech po przed nich ka den cjach) zo stał

b. pro rek tor i wie lo let ni Dzie kan Wy dzia łu Elek trycz ne go prof. dr

hab. inż. Zbi gniew Ste in. 

Obec nie Sto wa rzy sze nie po sia da oko ło 400 człon ków. W sy tu acji,

kie dy na na szej Uczel ni stu diu je pra wie 20 ty się cy stu den tów, a jej mu -

ry co rocz nie opusz cza 2 ty sią ce ab sol wen tów licz ba 400 jest zbyt „eli -

tar na” W przy ję tym pla nie dzia ła nia na la ta 2011 -2015 za pi sa li śmy

m.in. dzia ła nia na rzecz zwięk sze nia licz by człon ków na sze go Sto wa -

rzy sze nia. Im bę dzie nas wię cej tym Sto wa rzy sze nie bę dzie mo gło ak -

tyw niej dzia łać i być bar dziej wi docz ną re pre zen ta cją ab sol wen tów Po -

li tech ni ki Po znań skiej. Li czy my na prze dłu że nie sa mo rzą do wej i spo -

łecz nej dzia łal no ści przez dzia ła czy or ga ni za cji stu denc kich, sta ro stów

lat i tych ab sol wen tów, któ rzy chcą za cho wać więź ze swo ją Uczel nią

Wię cej in for ma cji o Sto wa rzy sze niu znaj dzie cie na na szej stro nie

in ter ne to wej. Tam rów nież jest sta tut Sto wa rzy sze nia i de kla ra cja

człon kow ska. Za wsze mo że cie też do nas na pi sać. Od po wie my.

Ży czy my Wam po wo dze nia w zna le zie niu sa tys fak cjo nu ją cej
pra cy, suk ce sów za wo do wych i szczę ścia w ży ciu oso bi stym.

Za rząd 
Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów PP

AB SOL WEN CI PO LI TECH NI KI PO ZNAŃ SKIEJ



ka drę in struk tor ską i był do sko na le wy po sa -

żo ny w cią gni ki i ma szy ny ma rek John De -

ere, Far mal, Fer gu son, Ca se, Ze tor, Lanz

Bul dog i Ur sus. Ba za dy dak tycz na by ła

na wy so kim po zio mie, za ję cia z pod ory wek,

or ki głę bo kiej, bro no wa nia i ta le rzo wa nia

od by wa ły się na po lu do świad czal nym

ośrod ka. Naj trud niej szym za da niem by ło

opa no wa nie za cze pia nia do trak to ra 2, a na -

wet 3 przy czep. Szko le nie to da ło do bre pod -

sta wy do rze tel ne go wy ko ny wa nia za wo du

trak to rzy sty. Ca ła gru pa by ła po dzie lo -

na na ze spo ły sze ścio oso bo we, na cze le każ -

de go sta nął bry ga dzi sta wy bra ny przez ko -

le gów.

Wy jazd do PGR okrę gu szcze ciń skie go,

do któ re go pań stwo spro wa dzi ło po kaź ną

par tię tak to rów Ze tor, na stą pił w 2 ter mi nach

w lip cu 1950 ro ku. Z Wy dzia łu Elek trycz ne -

go wzię ło udział w tej ak cji 5 ko le gów. Bry -

ga da ele kry ków pra co wa ła ko lej no w ma jąt -

kach Grzyb no. Strzyż no i Są do wo.. Dzień

pra cy w okre sie żniw był wy dłu żo ny, za czy -

nał się o godz. 6.00, koń czył o 18.00 z go -

dzin ną prze rwą obia do wą. O ile po go da po -

zwa la ła pra co wa ło się jesz cze dłu żej. Obo -

wią zy wał akor do wy sys tem roz li czeń, prze -

licz ni kiem był hek tar or ki śred niej. By ła to

wspa nia ła szko ła ży cia, a otrzy ma ne za rob ki

spra wie dli wie dzie lo ne mię dzy człon ków

bry ga dy sta no wi ły nie ma ły za strzyk fi nan so -

wy na na stęp ny rok stu diów. 

Oprócz pra cy by wa ły też chwi le mi łe go re -

lak su, bo wiem w ma jąt ku Grzyb no sta cjo no -

wa ła bry ga da żniw na dziew czyn z Li ceum

z Bia ło gar du. Bar dzo nie licz ne wol ne chwi le

by ły uroz ma ica ne spo tka nia mi to wa rzy ski mi.

Pra ca w PGR zo sta ła za li czo na ja ko prak ty ka

wa ka cyj na. 

Pierw szy rok na uki był wspól ny dla

wszyst kich. Po dział na Od dział Sil no prą do wy

i Ra dio wy na stą pił na dru gim ro ku. Od dział

Sil no prą do wy miał 3 spe cjal no ści: Sie ci Elek -

trycz ne, Elek trow nie i Elek tro tech ni kę Prze -

my sło wą, Od dział Ra dio wy dwie: Ra dio tech -

ni kę Nadaw czą i Ra dio tech ni kę Od bior czą.

Część przed mio tów by ła wy kła da na ra zem dla

obu od dzia łów i wów czas za ję cia sku pia ły ca -

ły Wy dział Elek trycz ny. Na sze 2 ko le żan ki

wy bra ły spe cja li za cję elek tro me dycz ną

i po dru gim ro ku prze nio sły się na Po li tech ni -

kę War szaw ską. 

Po dru gim i po trze cim ro ku 4 ko le dzy zo -

sta li wcie le ni do woj ska. Wszy scy do słu ży li

się stop ni star szych ofi ce rów. Do łą czy ło na to -

miast 5 ko le gów, któ rzy mie li prze rwę w od -

by wa niu stu diów spo wo do wa ną wzglę da mi

oso bi sty mi.

Bar dzo nie mi łym in cy den tem by ło aresz -

to wa nie ze wzglę dów po li tycz nych na sze go

ko le gi Mi ro sła wa Ko men dziń skie go. Wraz

z kil ko ma har ce rza mi by łe go V Huf ca ZHP

Po znań -Śród mie ście zo stał osą dzo ny za nie -

le gal ne spo tka nia i ska za ny na 5 lat wię zie nia.

Dla skró ce nia ka ry pra co wał w ka mie nio ło -

mach, co przy pła cił znacz nym uszczerb kiem

na zdro wiu i przed wcze sną śmier cią. Mi ro -

sław Ko men dziń ski po od by ciu ka ry, dzię ki

życz li wo ści władz uczel ni ukoń czył stu dia

uzy sku jąc sto pień ma gi stra in ży nie ra ze spe -

cjal no ści elek tro ener ge ty ka prze my sło wa. 

Po dru gim ro ku zo sta li śmy skie ro wa ni

na mie sięcz ne prak ty ki wa ka cyj ne. Zwol nie -

ni by li stu den ci, któ rzy mie li za so bą pra cę za -

wo do wą przed stu dia mi zwią za ną z kie run -

kiem stu diów. 

Trud ne wa run ki eko no micz ne kra ju po

wy nisz cza ją cej II woj nie świa to wej po wo do -

wa ły, że po mi mo po mo cy pań stwa w for mie

sty pen diów, sto łó wek aka de mic kich i za kwa -

te ro wa nia w „aka de mi kach”, część ko le gów

pra co wa ła za wo do wo, a część ima ła się wszel -

kich moż li wych spo so bów, aby za ro bić tro chę

do dat ko wych pie nię dzy. Pra co wa li li m.in. się

ja ko in struk to rzy na uki jaz dy w pro wa dzo nej

przez Zrze sze nie Stu den tów Pol skich Szko ły

In ży nier skiej szko le kie row ców. Pla ców ka ta

po sia da ła wła sny eta to wy warsz tat i biu ro,

a ka drę wy kła dow ców i in struk to rów two rzy -

li w więk szo ści stu den ci Wy dzia łu Me cha nicz -

ne go. Sa mo cho dy do na uki jaz dy otrzy ma ne

z ba zy sprzę tu po nie miec kie go na Sta ro łę ce,

przy wra ca ne by ły do spraw no ści tech nicz nej

we wła snym warsz ta cie. W tym cza sie na sta -

nie szko ły by ły Mer ce des V 170, Opel P4,

Opel Adam 1,3, Opel Su per Six i mo to cykl

SHL. Z moż li wo ści zdo by cia pra wa jaz dy ko -

rzy sta li stu den ci wszyst kich wyż szych uczel -

ni mia sta Po zna nia. Kil ku ko le gów wy stę po -

wa ło ja ko sta ty ści w po znań skiej ope rze, któ -

ra w tym okre sie pod dy rek cją zna ko mi te go

Wa le ria na Bier dia je wa od no si ła suk ce sy w kra -

ju i za gra ni cą, kil ku pra co wa ło w za kła dach

re sor tu łącz no ści oraz w szkol nic twie.

Nie odzow nym ele men tem sta cjo nar nych

stu diów by ło ży cie to wa rzy skie. Kon cen tro -

wa ło się wo kół świe tli cy w do mu aka de mic -

kim gdzie gry wa no w ping -pon ga i sza chy.

W do mach i kwa te rach pry wat nych „kró lo -

wał” brydż. W okre sie kar na wa łu od by wa ły

się za ba wy i ba le w au li Uni wer sy te tu Po -

znań skie go (obec nie UAM) i w au li Aka de -

mii Han dlo wej (obec nie Uni wer sy tet Eko no -

micz ny).

W tym dość trud nym hi sto rycz nie okre sie

obo wią zy wa ła pod czas stu diów dys cy pli -

na obec no ści na wszyst kich wy kła dach i ćwi -

cze niach. Nie obec no ści by ły roz pa try wa ne

przez Wy dzia ło wą Ko mi sję Dys cy pli nar ną.

Na ko ry ta rzu I pię tra głów ne go gma chu by ła

ga blo ta, w któ rej wy wie sza no po sta no wie nia

Ko mi sji o na ło żo nych ka rach.

Nasz rocz nik stu diów Szko ły In ży nier skiej

był pierw szym w kra ju, przy któ rym zor ga ni -

zo wa no ja ko pi lo ta żo we Stu dium Woj sko we.

Mie li śmy to szczę ście, że kie row ni kiem Stu -

dium był mjr Zbi gniew Dłu tek, ofi cer o wy jąt -

ko wo wy so kiej kul tu rze oso bi stej, umie ją cy

zjed nać so bie przy chyl ność i sym pa tię stu den -

tów. Spe cjal no ścią Stu dium by ła broń pan cer -

na, by li śmy kształ ce ni we współ pra cy z Ofi -

cer ską Szko łą Wojsk Pan cer nych w Po zna niu

na do wód ców plu to nów i za stęp ców do wód -

ców kom pa nii. Za ję cia od by wa ły się raz w ty -

go dniu przez osiem go dzin, prze ra bia ny był

pro gram rocz nej szko ły ofi ce rów re zer wy.

Po dru gim i trze cim ro ku od by ły się la tem

na po li go nie w Bie dru sku mie sięcz ne obo zy

woj sko we. By li śmy za kwa te ro wa ni w na mio -

tach roz lo ko wa nych w le sie. Obo zy li czy ły

oko ło 300 stu den tów ze wszyst kich Wy dzia -

łów Szko ły In ży nier skiej. In ten syw ne szko le -

nie obej mo wa ło za ję cia teo re tycz ne oraz musz -

trę, jaz dę czoł giem, strze la nie z pi sto le tu TT,

pi sto le tu ma szy no we go, KBK oraz z ka ra bi nu

ma szy no we go i dzia ła czoł gu T -34. Pod ko niec

dru gie go obo zu w lip cu 1952 ro ku od by ły się

eg za mi ny koń co we. Zna ko mi ta więk szość stu -

den tów awan so wa ła na wów czas obo wią zu ją -

cy pierw szy sto pień ofi cer ski cho rą że go, po -

zo sta li z gor szy mi oce na mi otrzy ma li stop nie

pod ofi cer skie. Obóz w Bie dru sku był wi zy to -

wa ny przez Mi ni stra Szkol nic twa Wyż sze go

Ada ma Ra pac kie go. Pod ko niec 1952 ro ku

Stu dium Woj sko we zor ga ni zo wa ło w au li Uni -

wer sy te tu Po znań skie go uro czy stą pro mo cję,

któ ra rów no cze śnie sta ła się nie ja ko spo tka -

niem ab so lu to ryj nym. 

Po trze cim ro ku uda li śmy się na czte ro mie -

sięcz ne prak ty ki dy plo mo we. Od by wa ły się

w wie lu za kła dach pra cy na te re nie ca łe go kra -

ju. Trwa ły od wrze śnia 1952 ro ku do stycz -

nia 1953 ro ku. Czę ści stu den tów za li czo no ja -

ko prak ty kę dy plo mo wą pra cę w za wo dzie

przed stu dia mi. Po za koń cze niu prak tyk i na pi -

sa niu prac dy plo mo wych od by ły się eg za mi ny.

Wszy scy ab sol wen ci zo sta li ob ję ci trzy let -

ni mi na ka za mi pra cy przy dzie la ny mi przez

spe cjal ną ko mi sję. Czę ści ab sol wen tów uda ło

się po zo stać w Po zna niu, resz ta roz je cha ła się

do za kła dów pra cy w ca łym kra ju. Wy pa da

wspo mnieć ka drę na uko wą, a w szcze gól no ści

przy ja ciół mło dzie ży JM Rek to ra prof. Bo le -

sła wa Or gel bran da i Dzie ka na Wy dzia łu prof.

Jó ze fa Wę gla rza, któ rzy po mi mo bra ku pod -

ręcz ni ków i po mo cy na uko wych sta ra li się

prze lać w na sze gło wy mak si mum wie dzy.

Każ de wspo mnie nie pi sa ne po sześć dzie -

się ciu la tach mo że za wie rać pew ne nie za mie -

rzo ne nie ści sło ści i po sia da za bar wie nie su -

biek tyw nej oce ny wy da rzeń. Dzię ku ję Zbi -

gnie wo wi Pa wu le – Prze wod ni czą ce mu Ko ła

Nr 8 Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów PP oraz

po zo sta łym Ko le gom, któ rzy swo imi uzu peł -

nie nia mi przy czy ni li się do wzbo ga ce nia tre -

ści tej opo wie ści.

Ra fał Kła czyń ski

WSZYST KO ROZ PO CZĘ ŁO SIĘ W 1949 RO KU
cd ze str. 1

Przysięga. Drugi od lewej mjr Z. Dłutek, 
piąty R. Kłaczyński



Czło nek Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów

PP, wie lo let ni na uczy ciel aka de mic ki

w na szej uczel ni Zby szek To ma szew ski
od po nad 50 lat upra wia tu ry sty kę gór ską

i ka ja ko wą. Prze mie rzył pra wie wszyst -

kie pol skie szla ki, ale rów nież szla ki ukra -

iń skich i ru muń skich Kar pat. Był na trek -

kin gach w Hi ma la jach. Trud no wy mie nić

wszyst kie miej sca, któ re od wie dził. 

Ogrom ny ob szar Oce anu Spo koj ne go 

(12 tys. km) gru pa pol skich wę drow ców po ko -

na ła sa mo lo tem w trzech eta pach. 23 grud -

nia 2010 r. w 57. dniu po dró ży do oko ła świa ta

wy le cie li z naj więk sze go mia sta No wej Ze lan -

dii Auc kland i po prze kro cze niu li nii zmia ny

da ty 22 grud nia 2010 r. wy lą do wa li w sto li cy

Ta hi ti – Pa pe ete w Po li ne zji Fran cu skiej. Za -

trzy ma li się tu na kil ka dni. Wy po ży czo nym sa -

mo cho dem prze je cha li wszyst kie as fal to we dro -

gi wy spy oraz licz ne szu tro we. Ta hi ti roz sła wia

na ca ły świat kwiat gar de nii tia re Ta hi ti. Ko bie -

ty no szą go za uchem za miast ob rącz ki, wi ta się

nim tak że go ści. W tro pi kal nym kli ma cie Ta hi -

ti ude rza or gia kwia tów, ży wioł ota cza ją cej

przy ro dy, uro da ko biet – opo wia dał Zby szek.

Ta hi ti jest gó rzy stą, wul ka nicz ną wy spą zbu do -

wa ną z ba zal tów, po ro śnię tą buj ną ro ślin no ścią

tro pi kal ną. Kró lu ją olśnie wa ją ce, tur ku so we la -

gu ny od cię te od oce anu ra fą ko ra lo wą. Za chod -

nie wy brze że wy róż nia się ska li stą li nią brze -

go wą z pięk ny mi wi do ka mi oraz dłu gą pla żą

po kry tą ciem nym pia skiem po cho dze nia ba zal -

to we go. Z ko lei wy brze że wschod nie po kry te

jest bia łym pia skiem i oto czo ne la gu na mi.

Na Ta hi ti znaj du je się mu zeum Pau la Gau gu -

ina. Wiel ki ma larz przy był tu taj w 1891 r. z na -

dzie ją zna le zie nia in spi ra cji w tym ra ju. 

Po pię ciu dniach po by tu na Ta hi ti chi lij skim

sa mo lo tem po le cie li na Wy spę Wiel ka noc ną
do Han ga Roa (pas star to wy dłu go ści 3318 m

sta no wił za pa so we lą do wi sko dla pro mów ko -

smicz nych). Tę wul ka nicz ną wy spę zwie dza li

pie szo, ro we rem i sku te rem. Ma ona oko ło

5 tys. miesz kań ców, ale przy by wa tu wie lu tu -

ry stów. Jest to za miesz ka na wy spa naj bar dziej

od da lo na od in nych wysp i lą dów (do naj bliż -

szej jest 2078 km). Zna na jest przede wszyst -

kim ze znaj du ją cych się na niej wiel kich ka -

mien nych po są gów mo ai (jest ich 887). Bu do -

wa po są gów zo sta ła prze rwa na na gle

w XVI wie ku. Po wo dem by ło praw do po dob -

nie prze lud nie nie wy spy, klę ska gło du i wy buch

walk mię dzy ple mien nych. W 1935 r. utwo rzo -

no tu park na ro do wy, wpi sa ny w 1996 r. na li -

stę świa to we go dzie dzic twa UNE SCO.

Na Wy spie Wiel ka noc nej nie ma drzew

i buj nej ro ślin no ści pod zwrot ni ko wej, gle ba

jest ja ło wa, miej sca mi nie mal zu peł nie bra ku -

je ży cia. Nie ma stru mie ni. We dług uczo nych

ma so wa pro duk cja po są gów i po trzeb nych

do ich trans por tu drew nia nych ma szyn oraz

wy ko rzy sta nie drzew do bu do wy ło dzi przy -

czy ni ły się do cał ko wi tej wy cin ki la sów. To

z ko lei do pro wa dzi ło do wy gi nię cia zwie rzy -

ny, wy ja ło wie nia gle by i ru iny wy spy. Głód

spo wo do wał ple mien ne, bra to bój cze wal ki,

któ re wy nisz czy ły pier wot ną lud ność.

Z Wy spy Wiel ka noc nej Zby szek i je go to -

wa rzy sze po le cie li do San tia go, sto li cy Chi le
(trze ci etap lo tu przez Pa cy fik) i zwie dzi li to

wie lo mi lio no we mia sto. Tam ku pi li bi le ty

na prom pły ną cy wzdłuż wy brze ży chi lij skiej

Pa ta go nii (z Pu er to Montt do Pu er to Na ta les).

Miej sco wość Pu er to Montt jest po ło żo -

na 800 km na po łu dnie od San tia go. Naj pierw

po je cha li po cią giem do Tal ca (10 mie się cy

wcze śniej mia sto to znisz czy ło po tęż ne trzę -

sie nie zie mi), a po tem au to bu sem do Pu er to

Montt (600 km). Tu wsie dli na prom i w cią -

gu 4 dni do pły nę li do Pu er to Na ta les.

Pły nę li śmy dzień i noc, bli sko 1000 km

– mó wił Zby szek – mię dzy wy spa mi, fior da mi

i na tu ral ny mi ka na ła mi, rzad ko wpły wa jąc

na otwar ty oce an. Wo dy by ły spo koj ne, tyl ko

na oce anie przez kil ka go dzin ko ły sa nie by ło

do kucz li we. Pły nę li śmy dzi ką, bez lud ną kra -

iną, w któ rej spo tka li śmy tyl ko jed no ma łe osie -

dle – Pu er to Eden. Za chwy ca li śmy się pięk nem

kra jo bra zu, po dzi wia li śmy licz ne przy brzeż ne

wy spy, gó rzy ste brze gi i lo dow ce (m.in. lo do -

wiec Piu sa XI) i róż no ko lo ro we, po ły sku ją ce

w słoń cu wo dy mo rza. Za ło ga ser wo wa ła nam

trzy smacz ne po sił ki dzien nie. Wy słu cha li śmy

też in te re su ją cych wy kła dów o Pa ta go nii. 

Z Pu er to Na ta les au to bu sem po je cha li na

4-dnio wy trek king do Par ku Na ro do we go Tor -

res del Pa ine z pięk ny mi skal ny mi wie ży ca mi,

z wiel ki mi tur ku so wy mi je zio ra mi, z pa da ją -

cym po zio mo śnie giem (kra ina wia trów!). Mie -

li je chać na po łu dnie do Pun ta Are nas, a po tem

do ar gen tyń skie go mia sta Ushu aia na Zie mi

Ogni stej za Cie śni ną Ma gel la na. Nie ste ty, miej -

sco wy strajk spa ra li żo wał ko mu ni ka cję au to -

bu so wą, uwię ził w tym re jo nie kil ka ty się cy tu -

ry stów i prze kre ślił te pla ny. Z po mo cą Czer -

wo ne go Krzy ża uda ło się im wró cić do Pu er -

to Na ta les, a stąd w cza sie kil ku go dzin ne go za -

wie sze nia straj ko wej blo ka dy sa mo cho dem do -

tar li do gra ni cy ar gen tyń skiej i pie szo (kil ka ki -

lo me trów) prze szli do Rio Tur bio w Ar gen ty -
nie, by na stęp ne go dnia au to bu sem do trzeć

do le żą ce go nad Atlan ty kiem Rio Gal le gos.

Na stęp ny etap po dró ży też po ko na li au to -

bu sem. Pół to rej do by (pra wie 1000 km) je cha -

li do Bu enos Aires. W tym pięk nym i bo ga tym

mie ście z licz ny mi, ład ny mi po mni ka mi zwie -

dzi li naj waż niej sze bu dow le: ka te drę, gmach

ope ry, par la ment, pa łac pre zy den ta, je den z naj -

cie kaw szych na świe cie cmen ta rzy – Re co le -

ta oraz słyn ną dziel ni cę tan ga La Bo ca.

W 86. dniu wy pra wy z Bu enos Aires sa mo -

lo tem po le cie li na pół noc do ar gen tyń skie go

mia sta Por to Igu azu przy gra ni cy z Pa ra gwa -

jem i Bra zy lią. Nad rze ką Igu azu po stro nie ar -

gen tyń skiej i bra zy lij skiej są dwa du że par ki

na ro do we ze słyn ny mi wo do spa da mi, któ re by -

ły ce lem ich po dró ży. To czą ce się le ni wie

po pła sko wy żu wo dy Igu azu nie wy wo łu ją

żad nych emo cji aż do mo men tu, gdy roz le wa -

jąc się na sze ro kość pra wie trzech ki lo me trów,

do cie ra ją do ostrej kra wę dzi ba zal to we go usko -

ku tek to nicz ne go. Spa da ją z wy so ko ści na wet

po nad 70 m, two rząc 275 ka skad. W tym miej -

scu tuż przed po łą cze niem się z wo da mi Pa ra -

ny roz gry wa się nie zwy kłe mi ste rium na tu ry,

któ re mu to wa rzy szą: sły sza ny w pro mie -

niu 20 km huk, ob ło ki kro pe lek wo dy wy do -

by wa ją cych się z te go pie kiel ne go ko tła i nie -

praw do po dob nie pięk ne tę cze. Wra że nie jest

nie sa mo wi te, sło wa i zdję cia nie od da ją ca łe -

go uro ku te go miej sca – mó wił Zby szek.

Znad wo do spa dów Igu azu po prze kro cze -

niu gra ni cy z Bra zy lią do je cha li au to bu sem

do Rio de Ja ne iro (25 go dzin). Zwie dzi li cen -

trum mia sta, wje cha li na gó rę Gło wa Cu kru

(ko lej ką li no wą) i gó rę Cor co va do (ko lej ką zę -

ba tą). Gło wa Cu kru ma wy so kość 396 m

n.p.m. Z plat form wi do ko wych na jej szczy -

cie po dzi wia się prze pięk ne po ło że nie ofe ro -

wa ne mia stu przez przy ro dę. Na szczy cie gra -

ni to wej gó ry Cor co va do o wy so ko ści 710 m

znaj du je się słyn ny po sąg Chry stu sa Zba wi -

cie la (wy so kość 38 m, roz pię tość dło ni 23 m).

W dniu 25 stycz nia 2011 r. sied mio oso bo -

wa gru pa Po la ków od le cia ła z Rio de Ja ne iro

do Lon dy nu. Po 91 dniach wró ci li do miej sca,

w któ rym roz po czę li po dróż do oko ła świa ta.

Dwa dni póź niej na lot ni sku Ła wi ca w Po zna -

niu Mar ka Szał ka z Za to mia No we go i Zbysz -

ka wi ta li wta jem ni cze ni przy ja cie le. 

Za py ta li śmy Zbysz ka, ile trze ba mieć

na kon cie (oprócz zdro wia), aby zde cy do wać

się na ta ką da le ką i wy czer pu ją cą po dróż. Od -

po wie dział, że 33–34 tys. zł je mu wy star czy ło.

No to wał Sta ni sław Olej ni czak

PO DRÓŻ DO OKO ŁA ŚWIA TA (3)

Posągi MOAI na Wyspie Wielkanocnej

Park Narodowy Iguazu w Argentynie

Zbyszek w Rio de Janeiro
fot. Z. Tomaszewski (3x)
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Za koń czy ły się wy bo ry władz Uczel ni na ka den cję 2012 -2016. Jak już pi -

sa li śmy w Nr 67 „Ab sol wen ta” Rek to rem PP bę dzie prof. To masz Ło dy gow -

ski. Na sta no wi ska pro rek to rów wy bra ni zo sta li:

– dr hab. inż. Ja cek Goc, prof. nadzw. – ds. kształ ce nia;

– prof. dr hab. inż. Jo an na Jó ze fow ska – ds. na uki;

– prof. dr hab. inż. Jan Żu rek – ds. współ pra cy z go spo dar ką; 

– dr hab. inż. Ste fan Trzcie liń ski, prof. nadzw. – ds. edu ka cji usta wicz nej.

W mie sią cu ma ju na 10 wy dzia łach na szej uczel ni od by ły się wy bo ry dzie -

ka nów. Dzie ka ni 5 wy dzia łów, dla któ rych okres 2008 -2012 sta no wił pierw szą

ka den cję wy bra ni zo sta li po now nie. Są to:

– dr hab. inż. arch. Je rzy Su cha nek, prof. nadzw. – na Wy dzia le Ar chi tek -

tu ry;

– prof. dr hab. inż. Ja nusz Wojt ko wiak – na Wy dzia le Bu dow nic twa i In ży -

nie rii Śro do wi ska;

– dr hab. inż. Kon rad Skow ro nek, prof. nadzw. – na Wy dzia le Elek trycz nym;

– dr hab. inż. Je rzy Na wroc ki, prof. nadzw. – na Wy dzia le In for ma ty ki;

– prof. dr hab. inż. Le szek Pa chol ski – na Wy dzia le In ży nie rii Za rzą dza nia.

Na po zo sta łych pię ciu wy dzia łach wy bra no no wych dzie ka nów. Wszy scy

roz pocz ną swe urzę do wa nie od 1 wrze śnia 2012 ro ku. Po raz pierw szy tą za -

szczyt ną funk cję peł nić bę dą:

– dr hab. inż. Ro man Sta niek, prof. nadzw. – na Wy dzia le Bu do wy Ma szyn

i Za rzą dza nia;

– prof. dr hab. inż. Krzysz tof We so łow ski – na Wy dzia le Elek tro ni ki i Te le -

ko mu ni ka cji

– prof. dr hab. Ry szard Czaj ka – na Wy dzia le Fi zy ki Tech nicz nej;

– dr hab. inż. Fran ci szek To ma szew ski, prof. nadzw. – na Wy dzia le Ma szyn

Ro bo czych i Trans por tu;

– dr hab. inż. Krzysz tof Alej ski, prof. nadzw. – na Wy dzia le Tech no lo gii Che -

micz nej.

Czyn no ści wy bor cze w Po li tech ni ce Po znań skiej za koń czy ły wy bo ry pro -

dzie ka nów, przed sta wi cie li do se na tu i rad wy dzia łów oraz po wo ła nie dy rek to -

rów in sty tu tów oraz kie row ni ków ka tedr i za kła dów.

WYBORY 
W POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

Ze bra nie Za rzą du Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów PP

w dniu 4 czerw ca 2012 r. pro wa dził prze wod ni czą cy prof.

Zbi gniew Ste in.

1. Za koń czo na zo sta ła w m -cu kwiet niu prze bu do wa i ak tu -

ali za cja stro ny in ter ne to wej Sto wa rzy sze nia. Zbi gniew

Ste in po pro sił o opi nie i oce nę stro ny. Wy wią za ła się sze -

ro ka dys ku sja, w któ rej zgło szo no pro po zy cje umiesz cze -

nia na stro nie no wych do ku men tów i in for ma cji oraz lin -

ku na stro nę Po li tech ni ki..

2. Bog dan Za staw ny prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej

przed sta wił i omó wił pro to kół z kon tro li i oce ny go spo -

dar ki fi nan so wej Sto wa rzy sze nia za rok 2011. Za rząd

w gło so wa niu jed no gło śnie za twier dził bi lans oraz spra -

woz da nie fi nan so we i me ry to rycz ne.

3. Na pod sta wie zło żo nych de kla ra cji za rząd przy jął do Sto -

wa rzy sze nia Ja na Świr ko zam. w Ka mien nej Gó rze i Fe -

lik sa Kwa ska zam. w Bo gu chwa le.

4. W dniach 21 – 24 czerw ca w Po li tech ni ce od bę dą się te -

go rocz ne ab so lu to ria. Tra dy cyj nie przed sta wi my na nich

dzia łal ność Sto wa rzy sze nia i za pro si my mło dych ab sol -

wen tów do człon ko stwa i współ pra cy. Prze dys ku to wa li -

śmy udział w nich człon ków za rzą du.

5. Han na Lesz czyń ska przy po mnia ła, że w ro ku 2014 przy -

pa da 90 rocz ni ca po wsta nia Sto wa rzy sze nia Ab sol wen -

tów w b. Pań stwo wej Wyż szej Szko le Bu do wy Ma szyn.

Za pro po no wa ła pod ję cie prac zwią za nych z or ga ni za cją

tej uro czy sto ści. Na wnio sek Zyg mun ta Ko sma li za rząd

po wie rzył H. Lesz czyń skiej ko or dy na cję przy go to wań.

6. Ter min na stęp ne go ze bra nie Za rzą du wy zna czo no

na dzień 24 września 2012 ro ku.

Mi ro sław Nie bo rak

ZE BRA NIE ZA RZĄ DU SAPP

PRZY JĘ TO BI LANS ZA 2011 ROK
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