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W 1972 roku 140 studentów Wydziału Mechanicznego-Technolo-
gicznego uzyskało absolutorium. Fakt ten był przyczynkiem do zorga-
nizowania Zjazdu Absolwentów. Czterdzieści lat minęło jak jeden dzień,
fundując niejednemu z nas emeryturę.

Iwona Mikiewicz-Wojtkowiak, Jan Drobniak, Jerzy Gendek, Janusz
Chrul, Ryszard Frąckowiak oraz Jerzy Borowski uznali, że jest to zna-
komita okazja, żeby w możliwie
szerokim gronie spotkać się
i powspominać studenckie cza-
sy oraz podzielić się swoimi do-
świadczeniami życiowymi
z ostatnich czterdziestu lat.

Zjazd odbył się 24 listopa-
da 2012 roku. Było to praktycz-
nie nasze trzecie spotkanie.
Pierwsze odbyło się w 1997 ro-
ku w Rogoźnie. Spotkali się
wtedy prawie wszyscy absol-
wenci. Drugie, zdecydowanie mniej liczne spotkanie miało miejsce
w Poznaniu w 2002 roku.

Spośród 140 absolwentów w zeszłorocznym zjeździe wzięło
udział 68 koleżanek i kolegów. Nie ze wszystkimi udało się nawiązać
kontakt, 28 osób z różnych powodów nie mogło wziąć udziału w spo-
tkaniu, kilkunastu niestety odeszło z naszego grona na zawsze.

Lata siedemdziesiąte dwudziestego wieku były okresem zdecydo-
wanego rozwoju Politechniki Poznańskiej. Uczelnia potrzebowała no-
wych kadr nauczycielskich. Kilkunastu absolwentów naszego roczni-
ka zdecydowało poświecić się pracy naukowo-dydaktycznej w Poli-

technice Poznańskiej. Byli to: Jerzy Borowski, Krzysztof Bober, Mi-
chał Ciałkowski, Zofia Jastrzębska-Figas, Zbigniew Figas, Bolesław
Gaziński, Wiesław Grzybowski, Marian Humpich, Marian Jankowiak,
Zygmunt Młynarz, Marek Majewski, Ryszard Nowicki, Janusz Rabie-
ga, Witold Roguszka, Jerzy Rusinek, Janusz Tabisz, Edwin Tytek i Ta-
deusz Wegner. Trzech Michał Ciałkowski, Edwin Tytyk i Tadeusz We-

gner otrzymało tytuły profe-
sorskie. Warto też wspomnieć,
że w jubileuszowym spotka-
niu wzięło udział kilkunastu
absolwentów Technikum Me-
chanicznego Nr 1 mieszczące-
go się w Poznaniu, na Dębcu
(matura 1966 r.). To świetne
technikum było w latach
60-tych i 70-tych „dostarczy-
cielem” wielu kandydatów
na politechniczne studia.

Wśród obecnych na Zjeździe byli Olek Doba, Jurek Gendek (staro-
sta roku) i Marek Michalski. Wymienić ich wypada ze względu na szcze-
gólne, ekstremalne pasje.

Olek Doba dokonał na przełomie lat 2010 i 2011 nieprawdopodob-
nego wyczynu. Przepłynął kajakiem samotnie Atlantyk z Afryki (Da-
kar) do Ameryki Południowej (Acarau). Za to dokonanie został w 2012
roku laureatem SUPER KOLOSA.

Jurek Gendek od roku 1984 bierze regularnie udział w triathlo-
nach, duathlonach a od 15 lat w kwadrathlonach (pływanie, jazda
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Fundacja Humboldta powołana do wspie-
rania międzynarodowej współpracy nauko-
wej od ponad 20 lat funduje stypendia
w Niemczech, a także polskim naukowcom.
W ramach stypendium każdy z naukowców
może aplikować o nowoczesny sprzęt po-
trzebny do swoich badań.

Stypendystą Fundacji Aleksandra von
Humboldta była prof. dr hab. inż. Ewa Sta-
chowska, zatrudniona w Zakładzie Metrolo-
gii i Systemów Pomiarowych, w Instytucie
Technologii Mechanicznej na Wydziale Bu-
dowy Maszyn i Zarządzania, która la-
tach 1995-96 przebywała na stypendium Fun-
dacji na Uniwersytecie w Moguncji, pracując
w grupie profesora G. Wertha.

W dniu 14 stycznia 2013 r. w Centrum Me-
chatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii od-
była się uroczystość na której Politechnika Po-

znańska otrzymała od Fundacji sprzęt
dydaktyczny o wartości ponad 15 tys.
euro. Oficjalnego przekazania dokonał
Konsul Generalny Niemiec – dr Gott-
fried Zeitz. Beneficjentem przekaza-
nego daru jest stypendystka Fundacji
prof. Ewa Stachowska.

Prof. Ewa Stachowska przez wiele
lat specjalizowała się w fizyce atomo-
wej, później zaangażowana w techni-
ki inżynierii kwantowej, a obecnie pra-
cując w Zakładzie Metrologii i Syste-
mów Pomiarowych rozszerza spektrum precy-
zyjnych metod pomiarowych o różne techniki
optomechatroniczne. Nowy sprzęt umożliwia
przeprowadzanie różnorodnych eksperymen-
tów nie tylko z zakresu optoelektroniki.

Podarowany zestaw do interferometrii jest
ostatnim darem Fundacji von Humboldta

przekazanym Polsce. Fundacja jest bardzo
zadowolona z dotychczasowej współpracy
– powiedział konsul, dzisiaj następuje jedy-
nie zmiana jej formuły, bo Polska jest już
na tyle rozwiniętym krajem, że nie potrzebu-
je tego typu pomocy.

na podstawie Głosu Politechniki Nr1 (173)
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na rowerze, przepłynięcie kajakiem i bieg płaski) odnosząc sukcesy
(w swoich kategoriach wiekowych) w zawodach krajowych, euro-
pejskich i światowych. W mistrzostwach świata oraz Europy w kwa-
drathlonie 15 razy stawał na podium, w tym wielokrotnie na najwyż-
szym. Bierze również udział w biegach długodystansowych (mara-
tony, pół maratony).

Marek Michalski uprawiając trekking przeszedł z grupą podob-
nych jak on pasjonatów trasę obejmującą Himalaje Nepalu wędru-
jąc między innymi u podnóża Mount Everestu. Będąc przy okazji
tych podróży w Kalkucie poznał nieżyjącego już dzisiaj Ojca Ma-
riana Żelazka, polskiego duchownego nominowanego do Pokojowej
Nagrody Nobla.

Z koleżeńskich, zjazdowych rozmów można wysnuć wniosek, że
Politechnika Poznańska bardzo dobrze przygotowywała swoich ab-
solwentów gdyż zdecydowana większość spośród nas osiągnęła sa-
tysfakcję i sukcesy w swojej pracy zawodowej.

Przykładem mogą tu być osiągnięcia Bolesława Gazińskiego- za-
łożyciela Firmy „Systherm”, Krzysztofa Pilawskiego – właściciela
firmy lotniczej, Jerzego Gendka – właściciela przedsiębiorstwa „Pro-
agra Rogoźno” czy Iwony Mikiewicz-Wojtkowiak – prezesa firmy
„HCP – Centrum Badawczo-Rozwojowe Sp. z o.o.

Roman Wojtkowiak poświęcił się pracy naukowo-dydaktycznej
w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, gdzie jest profeso-
rem w Katedrze Techniki Leśnej. W naszym gronie mamy też po-
sła na Sejm RP X kadencji. Jest nim Tadeusz Sierżant.

Zjazd rozpoczął się o godz. 16.30 mszą św. w kościele p. w. Św.
Rocha, potem wszyscy spotkaliśmy się w Centrum Wykładowym Po-
litechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo. Było to miejsce, w którym
większość miała okazję być po raz pierwszy. Nasze studia spędzili-
śmy przede wszystkim w budynku przy ul. Strzeleckiej. Tam rozpo-

czynaliśmy studia na Wydziale Budowy Maszyn. W trakcie studiów
nastąpiła zmiana nazwy naszego Wydziału. Absolutorium uzyskali-
śmy już na Wydziale Mechanicznym Technologicznym.

Podczas spotkania w Centrum Wykładowym gość honorowy Zjaz-
du prof. dr hab. inż. Jan Żurek, prorektor ds. współpracy z gospodar-
ka (uprzednio przez dwie kadencje Dziekan Wydziału Budowy Ma-
szyn i Zarządzania – praktycznie nasz rówieśnik) przedstawił intere-
sującą prezentację obrazującą historię oraz osiągnięcia naszego Wy-
działu na przestrzeni ostatnich lat.

Piszący to wspomnienie przedstawił prezentację przygotowaną
trzy lata wcześniej przez Andrzeja Wołyńskiego z okazji 90-lecia Po-
litechniki Poznańskiej. Koleżanki i koledzy z zainteresowaniem obej-
rzeli zdjęcia i wysłuchali komentarzy, szczególnie dotyczących okre-
su swoich studiów.

Po spotkaniu w Uczelni uczestnicy zjazdu przenieśli się do Hote-
lu Ikar w Poznaniu, gdzie podczas uroczystej kolacji nastąpił ciąg
dalszy rozmów i wspomnień. Choć skład żeński Zjazdu był skrom-
ny (w latach 60-tych na Wydziale Budowy Maszyn dominowali pa-
nowie) doszło nawet do ekscesów (w pozytywnym tego słowa zna-
czeniu) tanecznych.

Mimo wielogodzinnych „obrad” okazało się, że czasu było zbyt
mało, żeby w nim zmieścić ogrom wspomnień. Stąd pomysł spotka-
nia naszego rocznika już za dwa lata. Jest to bardzo realne, gdyż or-
ganizatorzy są w posiadaniu adresów (w większości mailowych) nie-
malże wszystkich absolwentów naszego rocznika. Istnieje więc, moż-
liwość szybkiego kontaktu i zorganizowania spotkania.

Po zjeździe organizatorzy otrzymali od wielu uczestników podzię-
kowania oraz zdjęcia z prywatnych archiwów dotyczące okresu stu-
diów. Przesłane materiały wspomnieniowe łącznie z nagraniami fil-
mowymi oraz zdjęciami z jubileuszowego Zjazdu pozwolą przygo-
tować pamiątkowe płyty, które organizatorzy prześlą wszystkim
uczestnikom zjazdu.

Jerzy Borowski
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Na przełomie roku 2012/2013 Stowarzy-
szenie Absolwentów PP utraciło trzech
wspaniałych członków.

Wojciech Weiss elektryk, absolwent SI
z roku 1951, członek Honorowy Stowarzysze-
nia. Całe życie zawodowe poświęcił Poznanio-
wi. W czasie studiów rozpoczął pracę w Przed-
siębiorstwie Elektryfikacji Rolnictwa a koń-
czył po 40 latach pracy w Zakładach Energe-
tycznych Okręgu Zachodniego. Po przejściu
na emeryturę swoją wiedzą służył jeszcze przez
wiele lat służył różnym firmom. Swoją chlub-
ną kartę zapisał w Stowarzyszeniu Elektryków
Polskich., gdzie przez 60 lat działalności peł-
nił wiele ważnych funkcji. Uhonorowany zo-
stał godnością Członka Honorowego SEP.

Andrzej Patalas b. prezes spółki Auto-
strada Wielkopolska, który przez 47 lat bu-
dował drogi w Wielkopolsce. Pochodził
z Krotoszyna, studia na Wydziale Budownic-
twa PP ukończył w 1965 roku, na którym
w późniejszych latach prowadził również wy-
kłady. Całe swoje życie zawodowe poświę-
cił budowie dróg. Przez 25 lat pracował
w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych
w Poznaniu, przez wiele lat jej dyrektor na-
czelny. W latach 1994-1999 jako prezes
Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad był
twórcą programu budowy autostrad w Pol-
sce. Pod jego kierownictwem spółka Auto-
strada Wielkopolska S.A. w latach 2003-2011
wybudowała 255 km autostrady A2, dzięki
której Polska połączona została z siecią au-
tostrad w Europie. Należał do grona absol-

wentów PP, którzy w roku 1985 reaktywo-
wali działalność Stowarzyszenia Absolwen-
tów i wspierał je do ostatnich swoich dni.

Marian Krzysztofiak absolwent SI z ro-
ku 1954, b. dziekan Wydziału Budownictwa
Lądowego PP, wybitny fachowiec, wspania-
ły nauczyciel, znawca i historyk architektu-
ry. Był skarbnicą wiedzy o swoim wydzia-
le i pracujących na nim nauczycielach aka-
demickich, gromadził historyczne dokumen-
ty. Wiele dokumentów w Sali Historii PP po-
chodziło z jego zbiorów. Jako przewodni-
czący komitetu organizacyjnego położył du-
że zasługi w tworzeniu Izby Inżynierów Bu-
downictwa w Poznaniu. Miał nieocenione
zasługi w ratowaniu budownictwa sakralne-
go pracując w komisji przy Arcybiskupie
Poznańskim.

POŻEGNALIŚMY …

Absolwenci Technikum Mechanicznego Nr 1 w Poznaniu

Nasze koleżanki – od lewej Janina Małas, Maria Surmanowicz, Mał-
gorzata Woziwodzka i druga od prawej Iwona Mikiewicz-Wojtkowiak



Początek to październik 1962 roku. Na wy-
dziale Budownictwa Lądowego Politechniki
Poznańskiej rozpoczynamy studia. Młodzi lu-
dzie, urodzeni pod koniec II Wojny Świato-
wej. Nasza młodość przypada na okres róż-
nych zmian politycznych. Kształcenie akade-
mickie kończymy podczas gorącej, studenc-
kiej wiosny 1968 roku. Profesor dr hab. Wik-
tor Jankowski, dzięki swej mądrości, nie do-
puszcza do prowokacji na Uczelni i w ten spo-
sób chroni nasze, młode i gorące głowy.

Jubileuszowe spotkanie jest już 13-tym
zjazdem koleżeńskim naszego roku.

W pogodny, ostatni wrześniowy week-
end 2012 roku organizuje je Rysiu Nowak,
przy pomocy niżej podpisanych w Leśnym
Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie.
Od rana zjeżdża ze wszystkich stron Pol-
ski 38 osób, aby zasiąść na uroczystej ko-
lacji.

Gościem honorowym jest nasz nauczy-
ciel, profesor dr hab. inż. Władysław Łań-
czak, który mimo godnego wieku, ze swa-
dą i humorem wspomina, przed stojącym
w recepcji powiększonym tableau, swoich
kolegów a naszych wykładowców. Opo-
wiada o wydarzeniach z dawnych lat. Przy-
jechał, mieszkający w Norwegii, stały
uczestnik naszych spotkań, nasz kolega
Andrzej Tomaszewicz wraz z bardzo miłą
żoną Reginą.

Zjazd otwiera Rysiu Nowak, witając ser-
decznie wszystkich obecnych, a potem chwi-
lą ciszy i zadumy czcimy pamięć jedenastu
kolegów, którzy odeszli.

W trakcie kolacji niespodzianka i to jaka!
Bogdan Walczak prezentuje na video prawie
godzinny film, na który składają się zdjęcia
i filmy, pokazujące cały okres naszej pięć-
dziesięcioletniej znajomości. Oglądamy
uchwycone obiektywem nasze studenckie ży-
cie, praktyki, obozy wojskowe, Absoluto-
rium, kolejne zjazdy. Wszystko to w pięknej
oprawie muzycznej. Łza się w oku zakręci-
ła. Czy my naprawdę byliśmy tacy młodzi?
Dziękujemy Ci Bogdanie.

Film nastroił nas nostalgicznie na resztę
wieczoru. Wspomnienia, obecność Pana Pro-
fesora spowodowały miły nastrój. Każdy
z nas nieźle poradził sobie w życiu, tym za-
wodowym i prywatnym. Nasi nauczyciele

akademiccy dobrze przygotowali nas do ży-
cia i zawodu.

Duma rozpierała nas również w dniu na-
stępnym. Na znacznie powiększonym terenie
naszej Uczelni, wyrosło akademickie miasto
z pięknymi budynkami wykładowymi, w któ-
rych mieszczą się liczne instytuty i zakłady
najnowszych technologii, budynek Bibliote-
ki Technicznej, nowoczesny kampus, a wkrót-
ce hala sportowa. Zwiedziliśmy laboratorium
konstrukcji budowlanych, gdzie profesor dr
hab. inż. Józef Jasiczak wręczył naszemu ko-
ledze profesorowi dr hab. inż. Wojtkowi Gra-

bowskiemu pamiątkowy dyplom z okazji uro-
dzin. Nasz stary budynek WBL, jak i akade-
miki trzymają się dziarsko. Wspominaliśmy
też klub studencki Sęk, pierwszy klub Poli-
techniki, w którym przetańczyliśmy wiele
wieczorów. Skromnie nadmienimy, że funda-
menty pod kolejny, trzeci akademik kopali-
śmy w ramach studium wojskowego. Aby
znowu choć trochę poczuć się jak studenci,
zjedliśmy posiłek w barze akademickim.

Dzień zakończyliśmy grillową biesiadą
przy ognisku. W swobodnej atmosferze,
w piękny wieczór rozmawialiśmy o sprawach
zawodowych, rodzinie, dzieciach i wnukach.

Humorem tryskał kolega dr inż. Błażej
Zgoła bardzo lubiany przez studentów
wykładowca naszej Uczelni.

Jak doszło do tak silnej integracji?
Po prostu zżyliśmy się ze sobą przez
pięć lat trudnych studiów. Potem rozje-
chaliśmy się w różne strony Polski
i świata, zdobyliśmy pozycje zawodo-
we, założyliśmy rodziny i po dwudzie-
stu latach zatęskniliśmy za sobą.

Pierwsze spotkanie w dwudziestą
rocznicę absolutorium zainicjował
z gronem kolegów Janusz Kozak
w podpoznańskim motelu Ławica. A potem
to już poszło. Ponieważ to Jubileusz 50-le-
cia i 13-te spotkanie, to wspomnimy nieco
o historii poprzednich zjazdów.

Po pięciu latach w 1992 roku znów spo-
tkaliśmy się na Ławicy, gdzie zaszczycili nas
swoją obecnością profesorowie Witold Wo-
łowicki i Władysław Łańczak, a także nie-
zwykle przez nas lubiana Pani Ekspedyta Łę-
gowska. W 1997 roku spotkaliśmy się w Głu-
szynie w Dworku pod Platanem. Zjazdy te

były tak udane, że postanowiliśmy spotykać
się częściej.

W grudniu 2000 roku zaprosili nas kole-
dzy z Kołobrzegu. Trochę zmarzliśmy, więc
postanowiliśmy przenieść się na terminy wio-
senne. W maju 2001 roku spotkanie zorgani-
zowali koledzy z Zielonej Góry na terenie
Klubu Strzeleckiego Gwardia. Były zawody
strzeleckie i zwiedzanie miasta.

W 2002 roku spotykamy się w Kiekrzu
w Ośrodku Dowództwa Wojsk Lotniczych.
Tym razem spotkaliśmy się z liczną grupą na-
szych profesorów, a uroczystą kolację za-
szczyciła Pani Dziekan prof. Halina Koczyk.

W 2004 roku zaprasza nas do swojego
Hotelu Zdrojowego Pro-Vita w Kołobrzegu
Marian Jagiełka. W 2006 roku było bardzo
wytwornie, bo w oddalonym o 40 km od Po-
znania Pałacu w Szczepowicach. Przy pięk-
nej majowej pogodzie spacery po pałacowym
parku i dużo, dużo zdjęć.

Koledzy z Zielonej Góry, po raz drugi za-
prosili nas w 2008 roku do miejscowości
Przylep, przy lotnisku Aeroklubu Zielono-
górskiego i część z nas skorzystała z dużej
atrakcji jaką był kilkunastominutowy prze-
lot samolotem nad miastem. Na spotkanie
przyleciał z Kanady kolega Heniu Szyman-
dera, który pełnił obowiązki szefa infrastruk-
tury komunikacyjnej aglomeracji Toronto.

W swoim przytulnym pensjonacie Mag-
dalena w Szklarskiej Porębie gości nas
w 2009 roku koleżanka Basia Kozak. Obec-
nie go pięknie rozbudowała. Tam, po raz
ostatni niestety, spotkaliśmy się z naszym ko-
legą prof. dr hab. inż. Jasiem Jeżem. Piękne
w maju Karkonosze zapewniły niezapomnia-
ne wrażenia widokowe.

A w 2010 roku znów zaprosił nas Marian
Jagiełka, który zdążył już wybudować luk-
susowy hotel SPA Aquarius oczywiście
w Kołobrzegu i tam zagościliśmy. Były tam
też kąpiele w basenie i konieczna już odno-
wa biologiczna.

W listopadzie 2011 roku koledzy z Gło-
gowa zaprosili nas a jakże, do ośrodka
KGHM w Leśnej Dolinie. Było mnóstwo
atrakcji, bo oprócz zwiedzania Starówki i Mu-
zeum Piastów zwiedziliśmy Hutę Miedzi.

I tak doszliśmy do końca, ale jeszcze du-
żo przed nami. We wrześniu 2013 roku zjazd
organizują koleżeństwo z Bydgoszczy. Zgło-
siło się już ponad 30 osób. Bo nam się
po prostu chce! Do zobaczenia Kochani!

Andrzej Konwiński, Jacek Poreda

SPOTKANIE Z OKAZJI 50 ROCZNICY ROZPOCZĘCIA STUDIÓW

Od lewej: Andrzej i Regina Tomaszewicz,
prof. Wojciech Grabowski i Urszula Kramer
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Zebranie zarządu w dniu 25 lu-
tego 2013 roku prowadził prze-
wodniczący Stowarzyszenia prof.
Zbigniew Stein.

1. Zbigniew Stein powitał
dwóch stypendystów Stowarzy-
szenia, którzy na zaproszenie za-
rządu przybyli na zebranie. Tego-
rocznymi stypendystami Stowa-
rzyszenia zostali dwaj studenci
Wydziału Elektrycznego – Michał
Wagner student piątego roku
i Mariusz Galler z trzeciego roku. Stypen-
dyści w krótkich słowach opowiedzieli
o sobie, o studiach i o swoich planach za-
wodowych po skończeniu studiów. Podzię-
kowali za przyznane stypendia, które po-
prawią im status materialny i warunki stu-
diowania.

2. Kontynuowano omawianie spraw zwią-
zanych z przyszłoroczną rocznicą 90-lecia
Stowarzyszenia. Postanowiono:

– powołać Komitet Organizacyjny w oso-
bach Hanna Leszczyńska (przewodni-
cząca), Zygmunt Kosmala (wiceprze-
wodniczący) oraz Mirosław Nieborak,
Mirosława Owsianowska-Olejniczak,
Ireneusz Pińczak i Bogdan Zastawny;

– ustalono wstępnie termin spotkania na 24
maja 2014 r. w Centrum Konferencyjno-
–Wykładowym PP. Zwrócimy się z proś-
bą do J. M. Rektora PP prof. Tomasza Ło-
dygowskiego o objęcie patronatu nad ju-
bileuszem.

– monografia Stowarzyszenia zamiesz-
czona zostanie w specjalnym wydaniu
kwartalnika „Absolwent”;

– informacja o Jubileuszu Stowarzysze-
nia w kwietniu 2013 zamieszczona zo-
stanie na stronie internetowej Stowa-
rzyszenia, Uczelni i w „Absolwencie”;

– przygotowane zostaną imienne zapro-
szenia, do wszystkich członków Sto-
warzyszenia, władz Uczelni, nauczy-

cieli akademickich, władz miasta i wo-
jewództwa oraz absolwentów PP;

– w programie spotkania przewidziano
okolicznościowy wykład i występ ze-
społu (muzycznego, tanecznego) dzia-
łającego na terenie uczelni;

– spotkanie zakończy wspólny obiad
uczestników;

– analizowane jest wystąpienie o przy-
znanie odznaczeń;

– wszyscy członkowie zarządu powinni
podjąć starania o pozyskanie sponso-
rów i fundatorów.

3. Stanisław Olejniczak poinformował
o okresie rozliczeń z Urzędem Skarbowym
i prosił o wpłaty 1% oraz zachęcenie zna-
jomych, aby też zadeklarowali 1% dla Sto-
warzyszenia.

4. Przyjęto do Stowarzyszenia 4 człon-
ków na podstawie przesłanych deklaracji

5. Uczczono minutą ciszy kolegów, któ-
rzy na przełomie roku odeszli na wieczny
spoczynek. Są to: Członek Honorowy Woj-
ciech Weiss oraz Marian Krzysztofiak i An-
drzej Patalas.

6. Ustalono termin następnego zebrania
na 22 kwietnia 2013 r.

Mirosław Nieborak
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ZEBRANIE ZARZĄDU

NASI STYPENDYŚCI I JUBILEUSZ STOWARZYSZENIA

Od lewej: Mariusz Galler i Michał Wagner
– stypendyści Stowarzyszenia Absolwentów PP


