
W maju 2011 roku minęło pięćdziesiąt lat
od dnia, w którym my absolwenci Wydziału
Budownictwa Lądowego Politechniki Po-
znańskiej z rocznika 1961
otrzymaliśmy karty absolu-
toryjne z rąk Dziekana prof.
Stanisława Kołaczkowskie-
go. Dla upamiętnienia tej
rocznicy i dla odświeżenia
dawnych przyjaźni spotkali-
śmy się w dniach 28 i 29
maja 2011 roku na jubile-
uszowym zjeździe. Nie było
to nasze pierwsze spotkanie
związane z okrągłą rocznicą
otrzymania dyplomów inży-
niera budownictwa lądowe-
go. Pierwsze takie spotkanie
naszego rocznika, z udziałem 56 koleżanek
i kolegów, miało miejsce w maju 1971 roku,
w dziesiątą rocznicę absolutorium. Spotka-
nie to odbyło tylko dzięki wysiłkowi orga-
nizacyjnemu grupy koleżanek i kolegów za-

mieszkałych w Poznaniu. Od tamtego czasu
spotykaliśmy się regularnie co pięć lat kolej-
no na zjazdach zorganizowanych w la-

tach 1976, 1981, 1986, 1991, 1996, 2001,
2006 i 2011. Na żadnym z tych dalszych
zjazdów liczba uczestników, wahając się gra-
nicach od 43 do 55, nie przekroczyła rekor-
dowej liczby uczestników pierwszego spo-

tkania z 1971 roku. Z tego względu cieszy-
liśmy się bardzo, iż w obecnym Jubileuszo-
wym Zjeździe uczestniczyło łącznie 46 osób

w tym 23 koleżanki.
Na każdym z naszych

spotkań, a szczególnie teraz
po pięćdziesięciu latach wra-
caliśmy pamięcią do lat spę-
dzonych w murach Politech-
niki Poznańskiej. Często pa-
dało też pytanie ilu nas było
przyjętych w 1956 na pierw-
szy rok studiów na Wydzia-
le Budownictwa Lądowego
i jaka była faktycznie liczeb-
ność naszego rocznika. Py-
tanie to nie może budzić
zdziwienia gdyż dane te, do-

tyczące odległego okresu, gdy dziekanem
Wydziału Budownictwa Lądowego był za-
służony dla Uczelni Profesor Wiktor Jankow-
ski, zatarły się w naszej pamięci. Udało się
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JUBILEUSZOWE SPOTKANIE INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Przez cztery dni w czwar-
tej dekadzie czerwca 2012 ro-
ku odbywały się absolutoria
w Politechnice Poznańskiej.

Jak co roku absolwentów
żegnały władze uczelni – rek-
torzy, dziekani, nauczyciele
akademiccy oraz młodsi ko-
ledzy i koleżanki, my przed-
stawiciele Stowarzyszenia
Absolwentów Politechniki
Poznańskiej, rodzice i bliscy.

Każdego roku w naszych
wystąpieniach przedstawia-
my cele, które przyświecają
naszej działalności i zachęcamy do włączenia się w działalność Sto-
warzyszenia. Dążymy do podtrzymywania więzów koleżeńskich z lat
studiów, wspomagamy organizację rocznikowych zjazdów i podtrzy-
mujemy łączność z Uczelnią. Jako organizacja pożytku publicznego
z przekazanych nam 1% podatku od dochodów fundujemy stypen-
dia dla najbardziej potrzebujących.

W bieżącym roku na10 wydziałach Politechniki Poznańskiej stu-
dia ukończyło 2040 osób na studiach dziennych i zaocznych. Trady-
cyjnie już najwięcej – 459 na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządza-

nia. Po raz pierwszy swoich absolwentów żegnał Wydział Inżynierii
Zarządzania, który w bieżącym roku ukończyły 233 osoby.

Stowarzyszenie w absolutoriach reprezentowali Marian Bień, Zyg-
munt Kosmala, Mirosława i Stanisław Olejniczak oraz Bogdan Za-
stawny. Wszystkim absolwentom wręczyliśmy ostatni (czer-
wiec 2012) kwartalnik „Absolwent”. Poinformowaliśmy, że wszyst-
kim, którzy przekażą nam swój adres mailowy przesyłać będziemy
wersję elektroniczną naszego kwartalnika.

S. O.

ABSOLWENCI ŻEGNAJĄ POLITECHNIKĘ

Uczestnicy zjazdu w 2011 roku



nam jednak ustalić, że pierwszy rok studiów
zaczęliśmy w liczbie około 150 osób a pięć
lat później absolutorium otrzymały 93 oso-
by, w tym 31 koleżanek. Możemy więc z sa-

tysfakcją stwierdzić, że nasz rocznik powięk-
szył kadrę inżynierską kraju o kilkudziesię-
ciu specjalistów z dziedziny konstrukcji bu-
dowlanych, dróg kołowych i żelaznych oraz
wodociągów i kanalizacji. Niektórzy z nas
po pięćdziesięciu latach zakończyli już swo-
ją działalność zawodową przechodząc na za-

służoną emeryturę, jednakże wiele naszych
koleżanek i kolegów w dalszym ciągu słu-
ży swoją wiedzą i doświadczeniem pełniąc
wysokie funkcje w instytucjach i przedsię-
biorstwach związanych z inżynierią lądo-
wą. Przedwczesna śmierć uniemożliwiła
kilkunastu naszym koleżankom i kolegom
kontynuację swojej służby. Wśród nich są
Tadeusz Sobkowiak i Kazimierz Jakubiak,
którzy jako inżynierowie praktycy twórczo
wykorzystywali wiedzę, pozostawiając wie-
le materialnych śladów swej działalności
w postaci zrealizowanych obiektów inży-
nierskich. Odeszła od nas na zawsze także
Hanna Majcherek oraz Andrzej Gawęcki,
którzy jako nauczyciele akademiccy na Wy-
dziae Budownictwa Lądowego Politechni-
ki Poznańskiej zaangażowani byli w kształ-
cenie młodej kadry inżynierskiej.

Jubileuszowy zjazd odbył się tradycyjnie
poza Poznaniem, tym razem w hotelu La Pa-
loma w Puszczykowie. Wzorem wszystkich
ośmiu poprzednich zjazdów spotkaliśmy się
w południe w sobotę 28 maja 2011 roku
przed Domem Technika przy ul. Wieniaw-
skiego w Poznaniu, skąd udaliśmy się do ko-
ścioła Dominikanów na mszę świętą. Po jej
zakończeniu pojechaliśmy do Puszczykowa
i tam nastąpiło otwarcie zjazdu – powitanie

uczestników spotkania, uczczenie pamię-
ci 18 koleżanek i kolegów, którzy odeszli
do wieczności oraz prezentacja historii po-
przednich zjazdów. Na zakończenie tej czę-
ści oficjalnej wręczone zostały pamiątkowe
dyplomy przygotowane dla wszystkich
uczestników zjazdu.

Po wspólnym obiedzie mieliśmy kilka
godzin czasu na spacery i koleżeńskie roz-
mowy a także na odpoczynek przed dalszą
częścią naszego spotkania. Rozpoczęła się
ona wczesnym wieczorem wspólną kolacją,
która przy muzyce i tańcach trwała niemal
do świtu.

Nasz jubileuszowy zjazd zakończył się
przed południem w niedzielę 29 maja
po wspólnym śniadaniu. Podczas zakończe-
nia zjazdu podjęta została decyzja, aby na-
stępne spotkanie zorganizować nie po pię-
ciu, lecz już po trzech latach. Oznacza to, że
kolejne nasze spotkanie już dziesiąte odbę-
dzie się w 2014 rok w 53 rocznicę ukończe-
nia studiów. Niezależnie od tych oficjalnych
spotkań, często spotykamy się także
w mniejszym gronie. Inicjatorami tych spon-
tanicznych spotkań najczęściej są osoby za-
angażowane w przygotowania do następne-
go zjazdu.

Andrzej Litewka

JUBILEUSZOWE SPOTKANIE INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
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Maj 1961 – wręczanie kart
absolutoryjnych przez Dziekana

Od absolwenta Politechniki Poznańskiej członka Stowarzy-
szenia otrzymaliśmy wakacyjne wspomnienia z 2011 roku.
Drukujemy je z opóźnieniem.

Zawsze marzyłem, żeby odwiedzić ten kraj „mlekiem i miodem
płynący”, aż wreszcie w sierpniu 2011 roku nadarzyła się stosowna
chwila. Zobaczyłem z bliska Stany Zjednoczone, mogłem się przyj-
rzeć ludziom, zobaczyć ciekawe krajobrazy, autostradę z ośmioma
pasami w jednym kierunku oraz w czasie zwiedzania muzeów nie-
które wydarzenia historyczne.

Zwiedzając część tego dużego kraju przypomniałem sobie opo-
wiadanie mojej babci, jak pod koniec XIX wieku wraz z dziadkiem
dopłynęła dużym parowcem do Ameryki „za chlebem panie za chle-
bem”. W czasie, kiedy statek dobijał do kolejnych portów wychodził
Majtek na pokład okrętu i silnym głosem przez tubę oznajmiał ko-
lejną nazwę portu na wschodnim wybrzeżu USA. Dziadkowie wy-
siedli w Baltimore.

Praca ich była bardzo ciężka. Dziadek chodził 10 mil pieszo na 5
godzinę rano do cegielni, gdzie w dużych kadziach deptał boso gli-
nę do wyrobu cegieł, a babcia prowadziła stancję dla kilkunastu ro-
botników, którzy też przyjechali do tego kraju za chlebem. W tym
okresie w cywilizowanej Ameryce wychodząca kobieta na ulicę mu-
siała być ubrana w długą spódnicę do kostek, bo jeżeli wyszła w krót-
kiej (normalnej) to boys rzucali w jej odsłonięte nogi kamieniami.
Fajna była cywilizacja w tej Ameryce – prawda?”O tempora o mo-
res” – chciałoby się powiedzieć.

Ale dość tej historii, bo ten kraj ma pewne priorytety w swoim roz-
woju. Znowu historia. Piszę ten tekst w dniu 11listopada w święto
Niepodległości Polski. Oprócz pisania zajadam się marcińskim roga-
lem – tradycję trzeba podtrzymać, bo przecież urodziłem się niedale-
ko Poznania, mój ojciec był powstańcem wielkopolskim, a ja skoń-
czyłem studia na przyzwoitej polskiej Uczelni. Wszystko poznańskie.

Wspomniałem o amerykańskich priorytetach w rozwoju – tak prio-
rytetem amerykanów jest szacunek do swojej flagi narodowej. Wisi

ona prawie wszędzie i przez cały rok. Podobne zwy-
czaje widziałem w Norwegii. Mama idąca z dziec-
kiem w wózku na uroczystość święta narodowego
swojemu maluchowi dała do ręki wiatraczek w bar-
wach narodowych. Tymczasem nasze poszanowanie
flagi jest kiepskie – używając żargonu.

Po wylądowaniu w Nowym Jorku, zwiedzeniu
Manhattanu, odbyciu spaceru Piątą Aleją,
zwiedzeniu World Trade Center, gwarnego
i kolorowego Broadwayu, obejrzeniu Statu-
ły Wolności z płynącego promu pojechaliśmy
na północ Stanów Zjednoczonych do Niaga-
ra Falls. Zapomniałbym dodać, że w Nowym
Jorku na ulicach też są „kociełby” i trzeba
uważać jadąc samochodem.

W czasie zwiedzania wodospadu towarzy-
szyły nam duże emocje. Ubrani w nieprze-

WSPOMNIENIA Z WYCIECZKI DO USA

Podziwiałem Niagarę, słynny wodospad



Od roku 2000, kiedy wmurowano ka-
mień węgielny pod budowę Centrum
Wykładowego z Biblioteką Techniczną
już 13 rok trwa rozbudowa kampusu Pio-
trowo.

Początki były trudne. Budowa pierw-
szej części CW (Auli Magma) trwała pra-
wie 5 lat, a kontynuacja inwestycji – bu-
dowa Biblioteki Technicznej rozpoczęła
się dopiero po trzech latach, kiedy uczel-
nia pozyskała środki z funduszy struktu-
ralnych Unii Europejskiej.

Jeszcze w czasie budowy Biblioteki
Technicznej w roku 2009 rozpoczęto
wznoszenie budynku dla Centrum Me-
chatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynie-
rii, którego budowę zakończono w grud-
niu 2011 roku. Na jego budowę Politech-
nika otrzymała z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego 53,5 mln zł
co stanowi 81% całości kosztów. Do Cen-
trum już w przerwie między sesyjnej
przeniósł się z Wildy Instytut Inżynie-
rii Materiałowej i Zakład Metrologii
i Systemów Pomiarowych. Na pięciu
kondygnacjach są 82 pomieszczenia labo-
ratoryjne i 10 sal wykładowych, z których
każda może pomieścić kilkadziesiąt osób.

Obiekt wyposażony jest w energooszczęd-
ne technologie i udogodnienia dla niepeł-
nosprawnych.

W dniu 26 czerwca 2012 roku odbyły
się jednocześnie dwie uroczystości: otwar-
cie Centrum Mechatroniki, Biomechaniki
i Nanoinżynierii oraz wmurowanie kamie-
nia węgielnego pod Centrum Dydaktycz-
ne Wydziału Technologii Chemicznej.

Wydział Technologii Chemicznej mie-
ści się obecnie w kilku budynkach na Pio-
trowie i Wildzie, których część, nie daje
możliwości wyposażenia w nowoczesną
infrastrukturę techniczną. Nowy budynek
Wydziału zaprojektowany został w kształ-
cie litery „H”, gdzie dwa równoległe czte-
rokondygnacyjne skrzydła połączone są
szklanym łącznikiem. Mieścić będzie trzy
sale audytoryjne i 54 nowoczesne labora-
toria. Atrakcyjna lokalizacja budynku
wzdłuż rzeki Warty, z widokiem na stare
miasto zapewni kadrze dydaktycznej
i studentom wspaniałe warunki do pracy
i nauki.

Na budowę Centrum Dydaktycznego
Wydziału Technologii Chemicznej z fun-
duszy europejskich uczelnia otrzymała 87
mln zł, co stanowi ok. 79% kosztów. Za-

kończenie budowy planowane jest w poło-
wie 2014 roku.

S. O.

UE WSPOMAGA ROZBUDOWĘ KAMPUSU PIOTROWO
POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

makalne peleryny podpływali-
śmy pod masy spadających
ogromnych ilości wody
pod najszerszą, prawie 800 me-
trową część wodospadu zwaną
„końską podkową”. Wieczorem
przeszliśmy pieszo przez most
na rzece Niagarze do kanadyj-
skiego miasta Niagara Falls.
Stamtąd przy świetle reflekto-
rów podziwialiśmy wspaniałe
widoki wodospadu.

Następnego dnia podróż
przez Pensylwanię do Filadelfii,
zwiedzanie historycznej części
miasta, związanej z Deklaracją
Niepodległości z 1776 roku
i Konstytucją USA; pęknięty
Dzwon Wolności, Independence
Hall; krótki spacer po uliczkach
starego miasta, przy których sto-
ją zabytkowe domy m.in. ten,
w którym mieszkał Tadeusz Ko-
ściuszko, kiedy brał udział w re-
wolucji amerykańskiej.

Przejazd do Waszyngtonu, zwiedzenie stolicy Stanów Zjednoczo-
nych w tym Kapitolu – siedziby kongresu i senatu, pomnika Kazi-
mierza Puławskiego, pomnika Tadeusza Kościuszki stojącego
przed frontem białego domu, krótki spacer po cmentarzu Arlington
z grobami rodzin Kennedy.

Kolejny etap to Floryda przez Karolinę Północną i Południową
oraz stan Georgia. Stany te wchodziły w skład 13 pierwszych stanów,
które pod koniec XVIII wieku utworzyły nowe państwo – USA.
W kolejnym dniu nowe turystyczne atrakcje-zwiedzanie parku roz-
rywki Walta Disneya w Orlando, a następnie przejazd na przylądek
Cape Canaveral gdzie znajduje się centrum lotów kosmicznych.

Nie bardzo mogę pisać o szczegółach zwiedzania, bo Kolega Sta-
nisław O. wyznaczył mi objętość tych wspomnień i myślę, że jestem
bliski jego wyczerpania

Przez 16 dni tej wycieczki zobaczyłem dużo interesujących rze-
czy, nie widziałem natomiast żadnego pijanego na ulicy, bezdomnych
tak i grubasów trochę. A propos, jeżeli chcesz kupić alkohol w skle-
pie, musisz mieć 21 lat, a kasjer musi wpisać rok urodzenia odczy-
tany z paszportu bądź innego dokumentu, do kasy fiskalnej, w prze-
ciwnym razie nie może skasować sprzedanego alkoholu i to jest sku-
teczność prawa amerykańskiego.

Na koniec parę zdań wrażeń ze zwiedzania Miami Beach. Spa-
cer po nad morskim deptaku Ocean Drive – niesamowite wrażenie.
Tu znajdują się najbardziej eleganckie, zabytkowe hotele w stylu
„art. deco”, tu płynie się łodzią przez kanały zarośnięte mangrow-
cami, ogląda pokaz aligatorów, a w czasie rejsu statkiem wyciecz-
kowym wzdłuż brzegów zatoki podziwia się rezydencje milione-
rów m.in. Jennifer Lopez, Ricky Martin, Jackie Chan, Julio Igle-
sias i Cher.

Po powrocie do
Polski znajomi pyta-
ją mnie jak żyją
przeciętni ameryka-
nie? Średnia płaca to
około 30.000 dola-
rów rocznie. Ceny
żywności porówny-
walne z naszymi,
markowe ciuchy
na przecenach sezo-
nowych można ku-
pić taniej o 50% ani-
żeli u nas, a benzyna jest o połowę tańsza. Jednym słowem warto ten
kraj zobaczyć, który dysponuje najpotężniejszą gospodarką i machi-
ną wojenną świata, popatrzeć na luksus z bliska, a wracać z optymi-
zmem, że w Polsce też będzie dobrze.

Zbigniew Szudrowicz

Waszyngton, przed siedzibą
Kongresu USA

Z córką Julią i zięciem Arturem na Florydzie

Uroczystość wmurowania
kamienia węgielnego pod CD WTCh

fot. W. Jasiecki
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W Auli Magna Centrum Wykładowo – Kon-
ferencyjnego w trzeciej dekadzie czerwca br. od-
było się specjalne uroczyste posiedzenie Sena-
tu Politechniki Poznańskiej, na którym wręczo-
no nauczycielom akademickim i pracownikom
odznaczenia państwowe i resortowe medale.

Łącznie odznaczonych zostało 74 osób,
w tym jedenaście Orderami Odrodzenia Polski.
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej odznaczenia państwowe wręczał Jerzy
Smoliński z kancelarii Prezydenta RP, natomiast
Medale Komisji Edukacji Narodowej wręczył
Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek..

Wśród odznaczonych znaleźli się również
członkowie Stowarzyszenia Absolwentów Po-
litechniki Poznańskiej. Dziekan Wydziału In-
żynierii Zarządzania prof. dr hab. inż. Leszek
Pacholski odznaczony został Krzyżem Koman-
dorskim OOP, prorektor (w latach 2005-2012)
prof. dr hab. inż. Aleksandrze Rakowskiej wrę-
czono Krzyż Kawalerski OOP, natomiast dr
hab. inż. Jacek Jackowski prof. nadzw. PP, kie-
rownik Zakładu Odlewnictwa otrzymał Złoty
Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Gratulujemy wszystkim odznaczonym.
S. O.

ODZNACZENIA DLA
PRACOWNIKÓW
POLITECHNIKI

Zebranie zarządu Stowarzyszenia Absolwen-
tów PP w dniu 26 września 2012 r. prowadził
przewodniczący – prof. Zbigniew Stein.
1. Zbigniew Stein otworzył zebranie i poinfor-

mował o spotkaniu z nowo wybranym Rek-
torem Politechniki Poznańskiej prof. Toma-
szem Łodygowskim. Rektor bardzo intere-
sował się działalnością Stowarzyszenia i za-
pewnił o wsparciu Stowarzyszenia przez
Uczelnię.

2. Stanisław Olejniczak poinformował o ab-
solutoriach, jakie odbyły się w czerwcu te-
go roku na Politechnice Poznańskiej (wię-
cej w bieżącym kwartalniku).

3. Bogdan Zastawny poinformował o rozmo-
wie, jaką przeprowadził w czasie absoluto-
riów z obecnym Rektorem. Wynikało
z niej, że Rektor jest zdeterminowany, aby
zorganizować Zjazd Powszechny Absol-
wentów. Wymieniono również opinie na te-
mat możliwości prowadzenia ewidencji
wszystkich absolwentów we współpracy
z Stowarzyszeniem.

4. Omówiono sposób wyłonienia 2 kandyda-
tów do stypendiów Stowarzyszenia w ro-
ku akad. 2012/2013. Po dyskusji przyjęto,
że Zygmunt Kosmala (na WE), Tomasz
Gałka i Piotr Wieczorek (na WBMiZ),
i Bogdan Zastawny (na WBiIŚ) w termi-

nie do 19 października przeprowadzą son-
dażowe rozmowy.

5. Hanna Leszczyńska przedstawiła projekt
jubileuszowego spotkania w roku 2014
z okazji 90 lecia powołania Stowarzysze-
nia i harmonogramu zadań do wykonania.
W dyskusji wstępnie ustalono:
– powołanie Komitetu Organizacyjnego

w I kwartale 2013 roku;
– termin maj 2014 do uzgodnienia z Rek-

torem PP;
– monografia Stowarzyszenia w powiąza-

niu z historią Uczelni powinna być za-
mieszczona w jubileuszowym wydaniu
„Absolwenta”;

– na spotkanie oprócz członków Stowarzy-
szenia należy zaprosić gości;

– powinniśmy pozyskać sponsorów i fun-
datorów;

– informację o zjeździe należy zamieścić
z rocznym wyprzedzeniem na stronie in-
ternetowej i przygotować specjalne za-
proszenia;

– nadanie odznaczeń dla osób zasłużonych
dla Stowarzyszenia.

6. Termin następnego zebranie zarządu
(Gwiazdkowe), wstępnie ustalono na 12
grudnia 2012 roku.

Mirosław Nieborak
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