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Od ubiegłego roku nad Starym Miastem w Poznaniu góruje syl-
wetka odtworzonego Zamku Królewskiego. Początki zamku się-
gają XIII w. kiedy to założyciel Poznania w 1253 r. Prze-
mysł I przy zachodniej części miasta prawdopodobnie wzniósł
pierwszą warownię. Dzieło ojca kontynuował Przemysł II, za któ-
rego czasów powstała zasadnicza część budowli. Zamek na Wzgó-
rzu Zamkowym, dziś zwanym Górą Przemysła, stał się jego sie-
dzibą. Przemysł II w 1295 r.
koronował się w Gnieźnie
na króla Polski. Po jego
śmierci kolejni władcy rezy-
dowali w Krakowie. Zamek
poznański stał się siedzibą
starostów generalnych Wiel-
kopolski, często odwiedzany
był przez królów w czasie ich
pobytu w Wielkopolsce.

Burzliwe były losy zamku
w następnych wiekach: nisz-
czony przez pożary i wojny
(m. in. potop szwedzki), od-
budowywany, zmieniał swoje
oblicze. W XIX w. mocno
przebudowany przez admini-
strację pruską w małym stop-
niu przypominał zamek. Za-
gładę przyniosła II wojna
światowa niszcząc to co pozo-

stało z dawnej budowli. W czasie odbudowy po 1945 r. Starego
Miasta z różnych względów (m. in. brak było determinacji co
do formy odbudowanej budowli) nie objęto planem inwestycyj-
nym zamku.

Po konferencji na temat przeszłości i przyszłości zamku w 2002
r., przy poparciu 18 organizacji społecznych, powołany został Ko-
mitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu. Jego celem

było doprowadzenie do odbu-
dowy zamku. Ponieważ naj-
więcej materiałów dotyczyło
wyglądu zamku w 1 poło-
wie XVII w. wytyczne Miej-
skiego Konserwatora Zabyt-
ków określiły taki ogólny
kształt budowli, jaki miała
ona w tym czasie. W konkur-
sie architektonicznym wzię-
ło udział 21 zespołów z kra-
ju. Wybrano projekt opraco-
wany w pracowni „Arcus”
pod kierunkiem architekta
Witolda Milewskiego.

Komitet prowadził szeroką
akcję promocyjną dla pozy-
skania środków i zyskania ak-
ceptacji społecznej. Wybrany
projekt budowli nie wszystkim
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Już niedługo pożegnacie się ze swoją uczelnią, w której zdobyli-
ście wykształcenie i przeżyliście niezapomniane chwile. Kontakt
z uczelnią możecie jednak utrzymywać poprzez Stowarzyszenie Ab-
solwentów Politechniki Poznańskiej chlubiące się 90 – letnią tradycją.

Stowarzyszenie Absolwentów PP jest organizacją pożytku pu-
blicznego, posiada stronę internetową (http://absolwent. put. po-
znan. pl) oraz wydaje kwartalnik „Absolwent”. W kwartalniku uka-
zują się artykuły z życia Stowarzyszenia i Politechniki, reportaże
o zjazdach koleżeńskich, sylwetki wybitnych absolwentów oraz
wspomnienia o ludziach związanych z uczelnią. Fundujemy sty-
pendia dla najbardziej potrzebujących studentów naszej Uczelni

Kwartalnik „Absolwent” kolportowany jest bezpłatnie do wszyst-
kich członków Stowarzyszenia. Na bieżąco wysyłamy wersję elek-
troniczną do wszystkich absolwentów Politechniki Poznańskiej.

Koleżanko, Kolego absolwencie Politechniki Poznańskiej prze-
ślij na adres absolwent@put.poznan.pl swój adres poczty elektro-
nicznej, co kwartał otrzymasz nasz kwartalnik „Absolwent” z bie-
żącymi wiadomościami ze Stowarzyszenia i Uczelni.

Przewodniczącym Stowarzyszenia jest b. prorektor i wieloletni
Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Zbigniew Ste-
in. Stowarzyszenie posiada około 400 członków. W sytuacji, kiedy
na naszej Uczelni studiuje prawie 20 tysięcy studentów, a jej mury
corocznie opuszcza 2 tysiące absolwentów liczba ta jest zbyt „eli-
tarna” Działamy na rzecz zwiększenia liczby członków. Im będzie
nas więcej tym Stowarzyszenie będzie mogło aktywniej działać
i być bardziej widoczną reprezentacją absolwentów Politechniki
Poznańskiej. Liczymy na przedłużenie samorządowej i społecznej
działalności przez działaczy organizacji studenckich, starostów lat
oraz absolwentów chcących zachować więź ze swoją Uczelnią

Więcej informacji o Stowarzyszeniu znajdziecie na stronie in-
ternetowej. Tam również jest statut Stowarzyszenia i deklaracja
członkowska. Zawsze możecie też do nas napisać. Odpowiemy.

Życzymy Wam powodzenia w znalezieniu satysfakcjonu-
jącej pracy, sukcesów zawodowych i szczęścia w życiu oso-
bistym.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów PP
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przypadł do gustu. Przeciwnicy odbudowy, głównie rekrutujący się
ze środowiska historyków sztuki nazwali go nawet „Zamkiem Gar-
gamela”. Ale większość mieszkańców Poznania poparła ideę odbu-
dowy zamku w formach historycznych (wg sondażu radia „Merku-
ry” 82% głosów było „za”).

Komitet zebrał przez 10 lat 1,6 miliona zł. Pozwoliło to na prze-
prowadzenie badań archeologicznych, architektonicznych, wyko-
nanie pełnej dokumentacji projektowej i sfinansowanie części de-
tali architektonicznych. Mimo oporów Muzeum Narodowego w Po-
znaniu, które jest właścicielem zamku i będzie jego użytkowni-
kiem prace przy restytucji ruszyły w końcu 2010 r. Są one finan-
sowane przez władze Poznania i województwa wielkopolskiego
– łącznie 18 mln zł.

Zamek jest odbudowywany w dużej mierze za sprawą absol-
wentów Politechniki Poznańskiej. Inżynierowie z dyplomami na-
szej Uczelni stanowią ¼ członków liczącego 130 osób Komitetu

Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu. W obecnej kaden-
cji liczącego 15 osób Zarządu Komitetu 4 osoby są absolwentami
Politechniki i piastują w nim poważne funkcje. Prezesem jest Wło-
dzimierz Łęcki (abs. Wydziału Budownictwa), wiceprezesem An-
drzej Jacek Kowalski (abs. Wydziału Budowy Maszyn), skarbni-
kiem Zenon Wośkowiak (abs. Wydziału Elektrycznego), szefem
komisji inwestycyjnej Jerzy Gładysiak (abs. Wydziału Budow-
nictwa). Większość z tych osób pracowała w Komitecie w poprzed-
nich kadencjach (3 kadencje od 2002 r.). Bardzo dużą pomoc w re-
alizacji inwestycji okazali absolwenci Politechniki wykonujący
ekspertyzy wstępne, biorący udział w konkursie architektonicz-
nym i opracowujący dokumentację projektową.

Badania gruntu i stanu fundamentów wykonała nieodpłatnie fir-
ma „GT Projekt”, szefem zespołu był Paweł Łęcki (abs. Wydziału
Budownictwa). Oceny stanu technicznego zachowanych murów do-
konał społecznie zespół pracowników Politechniki i ówczesnej Aka-
demii Rolniczej (prof. Henryk Mikołajczak, prof. Wiesław Bucz-
kowski, dr Kajetan Marcinkowski – abs. Wydziału Budownictwa).
Projekt opracowany został przez pracownię „Arcus” Leszka Ka-
czorowskiego (abs. Wydziału Budownictwa). Twórcą koncepcji ar-
chitektonicznej i autorem projektu jest Witold Milewski (abs. Wy-
działu Architektury). Wielu absolwentów wsparło finanse Komite-
tu darowiznami oraz przez zakup certyfikatów i cegiełek.

Wielki gest wykonał absolwent Wydziału Elektrycznego, wła-
ściciel firmy „Utal” Jacek Wojciechowski, który w styczniu tego
roku postanowił w pełni sfinansować pomnik króla Przemysł II,
który stanie przed zamkiem. Pomnik autorstwa Roberta Sobociń-
skiego jest już przygotowywany, jego odsłonięcie przewidziane
jest jesienią br., rok wcześniej niż zaplanowano otwarcie muzeum.

Można bez przesady stwierdzić, że absolwenci Politechniki
w głównym stopniu przyczynili się do restytucji Zamku Królew-
skiego w Poznaniu.

W. Ł.
(Pogrubioną czcionką wyróżniono nazwiska członków Stowarzy-
szenia Absolwentów Politechniki Poznańskiej)
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• Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
przyznała Wydziałowi Budowy Maszyn
i Zarządzania uprawnienia do nadawania
stopnia doktora habilitowanego nauk tech-
nicznych w dyscyplinie inżynieria materia-
łowa. Wydział posiada takie uprawnienia
również w dwu innych dyscyplinch;

• Zarząd Polskiego Towarzystwa Chemiczne-
go przyznał prof. Juliuszowi Pernakowi
z Wydziału Technologii Chemicznej medal
im. Ignacego Mościckiego za wybitne osią-
gnięcia naukowe;

• Pięciu naukowców Politechniki Poznańskiej:
Ewa Tuliszka-Sznitko, Marek Idzior, Tade-
usz Dobski, Franciszek Tomaszewski i Sta-
nisław Nosal odebrało z rąk Prezydenta Bro-
nisława Komorowskiego nominacje profe-
sorskie;

• Dr inż. Tomasz Jankowiak z Wydziału Bu-
downictwa i Inżynierii Środowiska otrzymał
nagrodę naukową Komitetu Mechaniki PAN
im. Prof. Michała Życzkowskiego przyzna-
waną młodym pracownikom nauki za prace
umieszczone w czasopismach naukowych
lub książkach;

• Politechnika Poznańska na targach sektora
teleinformatycznego i gospodarki cyfrowej

DeBIT w Hanowerze przedstawiła Mobilne
Centrum Dowodzenia przygotowane przez
Instytut Informatyki służące do kierowania
operacjami antyterrorystycznymi i antykry-
zysowymi. Częścią instalacji był bezzałogo-
wy dron służący rozpoznawaniu zagrożeń.

• Prezydent RP w dniu 18 kwietnia 2013 ro-
ku nadał tytuł profesorski dr hab. inż. Teo-
filowi Jesionowskiemu z Wydziału Techno-
logii Chemicznej, który jest najmłodszym
(ur. w 1970 r.) profesorem Politechniki Po-
znańskiej

• Prof. Janusz Rajski absolwent Politechniki
Gdańskiej w dniu 23 maja 2013 roku otrzy-
mał doktorat honoris causa Politechniki Po-
znańskiej. W latach 1973 – 1984 pracował
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Po-
znańskiej. Od 1984 roku pracuje w Kana-
dzie i USA, aktualnie w firmie Mentor Gra-
phics (współpracuje z Wydziałem Elektro-
niki i Telekomunikacji PP), czołowym
w skali światowej producentem oprogramo-
wania do syntezy i testowania elektronicz-
nych układów scalonych.

KRÓTKO Z PP

Piwnice zamkowe z XIV w.

Na budowie Centrum
Dydaktycznego Wydziału
Technologii Chemicznej
PP na Piotrowie zawi-
sła 18 maja br. symbolicz-
na wiecha. Czterokondy-
gnacyjny budynek z pod-
ziemnym parkingiem po-
mieści 3 duże sale audy-
toryjne, 54 laboratoria
oraz pomieszczenia kon-
sultacyjne i do przecho-
wywania materiałów dy-
daktycznych.

TRADYCYJNA „WIECHA”



We wrześniu 2012 roku minęło pięćdzie-
siąt lat od rozpoczęcia przez nas studiów
na Wydziale Budowy Maszyn przemianowa-
nym później na Wydział Mechaniczno-Tech-
nologiczny. Z tej okazji 12.09.2012 roku od-
był sie jubileuszowy zjazd absolwentów na-
szego roku. Dwa dni
wcześniej na uroczystej
inauguracji roku akade-
mickiego, J. M. Rektor
PP prof. Tomasz Łody-
gowski dokonał reim-
martykulacji – powtór-
nego symbolicznego
przyjęcia w mury uczel-
ni 10 absolwentów z ró-
znych wydziałów, któ-
rzy rozpoczynali studia
przed 50-laty. Wśród
nich bylo dwóch kole-
gów z naszego roku
Zbigniew Geisler i prof.
Leszek Pacholski.

Spotkanie absolwen-
tów naszego wydziału
odbyło się 12 wrze-
śnia 2012 roku w jednej
z sal Biblioteki Tech-
nicznej PP z udziałem
nowego Rektora prof. Tomasza Łodygow-
skiego. Upłynęło w serdecznej atmosferze,
na wspomnieniach z lat studiów, ciekawych
rozmowach na tematy osobiste oraz przeby-
tych karierach zawodowych. Wspomnienia
zaczęły się od przypomnienia uroczystości
z naszego absolutorium w październiku 1967
roku, które odbyło się w sali Kina Pałacowe-
go w Zamku Cesarskim. Uzyskało je 98 na-
szych kolegów (koleżanek nie było na na-
szym roku) z rąk Dziekana prof. Mariana Tu-
taka oraz Prodziekana i opiekuna naszego ro-
ku prof. Zbigniewa Kurzawy.

Dla przypomnienia na Wydziale Mecha-
niczno-Technologicznym było 7 specjaliza-
cji: Obrabiarki, narzędzia i technologia bu-
dowy maszyn, Maszyny i technologia prze-

róbki plastycznej, Metaloznawstwo i obrób-
ka cieplna, Urządzenia i technologia odlew-
nictwa, Pojazdy szynowe, Maszyny i urzą-
dzenia energetyczne oraz Ekonomika przed-
siębiorstw budowy maszyn.

Nowatorskim rozwiązaniem w rozpo-
częciu naszych studiów była półrocz-

na praktyka na I semestrze, w zakładach
pracy w Poznaniu /Wiepofama, HCP... /,
gdzie bezpośrednio na żywo zapoznawali-
śmy się z problemami produkcyjnymi, wy-
konując różne prace ślusarskie lub monta-
żowe. Bardzo pomogło to nam później opa-

nować materiały techniczne i przygotować
się do egzaminów. Większość naszych ko-
legów od 3 roku pobierało stypendia fun-
dowane od wybranych zakładów przemy-
słowych w różnych regionach Polski, stąd
mieliśmy pewne zatrudnienie w przemyśle
po zakończeniu studiów.

W tym trudnym okresie na wykładach
obowiązywała dyscyplina obecności, szcze-
gólnie u prof. Mariana Tutaka z obrabiarek,
prof. Bronisława Kiepuszewskiegi z obrób-
ki skrawaniem, doc. Zbigniewa Głowackie-
go z metaloznawstwa czy prof. Alfonsa Za-
jączkowskiego z fizyki.

Nasz rocznik studiów objęty był szkole-
niem w Studiu Wojskowym na Wildzie, a każ-
da środa tygodnia /przez 4 lata/ była rezerwo-

wana na opanowanie tajni-
ków ze szkolenia m.in.
ogniowego i taktycznego.
Szkolenie kończyło się
dwoma obozami w okre-
sie letnim w jednosce pan-
cernej w Żaganiu po 2
i po 4 roku studiów.
Wspomnienia z tego okre-
su, te przyjemne połączo-
ne z ćwiczeniami na poli-
gonie oraz niezbyt miłe
zwiazane z dyscypliną
w jednostce, z nocnymi

alarmami czy defiladami są dziś chętnie przy-
woływane. Dzielnie przeżyliśmy to, a wielu
naszych kolegów po końcowym egzaminie
awansowało na stopnie podoficerskie.

Nieodzownym elementem studiów stacjo-
narnych obok nauki, było życie towarzyskie,
skupione w klubach studenckich np. „Mu-

rzynek”, w domu studenckim przy ul. Sło-
wackiego, a potem kluby „Sęk”, Agora, D-5
w campusie na Kórnickiej.

Po spotkaniu zwiedzilismy niedawno wy-
budowane Centrum Konferencyjno-Wykłado-
we z piękną aulą i skomputeryzowaną uczel-

nianą Bibliotekę, byli-
śmy zachwyceni rozbu-
dową campusu Piotrowo
nad rzeką Wartą.

Ubiegłoroczny zjazd
był już kolejnym piątym
naszym spotkaniem.
Pierwszy zjazd odbył
się w 1977 roku w sali
NOT-u z okazji 10
rocznicy ukończenia
studiów z udziałem na-
szego opiekuna prodzie-
kana prof. Z. Kurzawy.
Drugie spotkanie kole-
żeńskie odbyło się
w 1993 roku z oka-
zji 25-lecia ukończenia
studiów w auli przy ul.
Strzeleckiej z udziałem
Dziekana prof M. Tuta-
ka, Prodziekana prof. Z.
Kurzawy i dr. J. Chajdy.

Spotkanie zakończyliśmy w zajeździe
w Czerniejewie miłymi wspomnieniami
o trudnych momentach egzaminacyjnych
oraz z życia towarzyskiego.

Mile wspominamy mjr. J. Nowaka, któ-
ry był naszym dowódcą kompani i z którym
spotkalismy się we wrzesniu 2006 roku,
z okazji jego 80-urodzin /jako płk/ w sali
na ul. Strzeleckiej, gdzie wysłuchaliśmy
ciekawego wykładu na tematy wojskowe
i NATO a w dowód naszej serdecznej
wdzięczności wręczyliśmy mu symbolicz-
ną ale prawdziwą szablę.

Kolejny zjazd absolwentów zorganizowa-
ny przez naszych kolegów Bolesława Korty-
lewskiego, Józefa Bancewicza oraz prof.
Leszka Pacholskiego odbył się w roku 2007,
z okazji 40-lecia ukończenia studiów
w Obrzycku k. Szamotuł. W pałacowych
przestrzeniach, przyjacielskiej atmosferze,
z godziną szczerości z życia zawodowego
i prywatnego cieszyliśmy się ze wspólnie
spędzonego czasu..

Na nasze spotkania przybywało śred-
nio 40 kolegów, wielu niespodziewanie
i przedwcześnie odeszło. Swą obecnością
na ubiegłorocznym zjeździe zaszczycali nas
koledzy, którzy w latach 80-tych wyjechali
za granicę aby tam realizowac swoje zawo-
dowe marzenia. Z Nowego Jorku przyjechał
Andrzej Wentland, a z Szwecji Zenon Gra-
jek. Dziękujemy im za to, sprawili nam swą
obecnościa wiele radości.

Na zakończenie naszego ostatniego spo-
tkania obiecaliśmy się spotykać każdego na-
stępnego roku – nie wiem czy to zrealizuje-
my ale mamy taką nadzieję.

Zbigniew Geisler

ZACZYNALIŚMY W 1962 ROKU

Spotkanie z JM Rektorem prof. Tomaszem Łodygowskim
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Zebranie zarządu w dniu 22 kwietnia 2013
roku prowadził przewodniczący Stowarzysze-
nia prof. Zbigniew Stein.
1. Na prośbę przewodniczącego, minutą ciszy

uczczono pamięć zmarłej w kwietniu bieżą-
cego roku Ireny Jaworskiej-Marcinkowskiej
Członka Honorowego Stowarzyszenia.

2. Zapoznano się i przyjęto bez uwag protokół
z zebrania z 25 lutego 2013 roku.

3. Hanna Leszczyńska przewodnicząca Komi-
tetu Organizacyjnego Jubileuszu 90 – lecia
Stowarzyszenia omówiła dotychczasowe
ustalenia z harmonogramu zadań. Przyjęto
następujące ustalenia:
– należy intensywnie poszukiwać sponsorów;
– przewodnicząca przygotuje wstępną kal-

kulację kosztów;
– sekretarz Mirosław Nieborak przedstawił

propozycję materiałów, które powinny
znaleźć się specjalnym – jubileuszowym
wydaniu kwaralnika „Absolwent”;

– omówiono możliwości i procedurę wystą-
pienia o odznaczenia państwowe, woje-
wództwa, miasta, i uczelniane. Zygmunt
Kosmala stwierdził, iż członkowie Stowa-

rzyszenia winni być odznaczeni przez Sto-
warzyszenie. Przyjęto propozycje Irene-
usza Pinczaka by za wybitne zasługi dla
Stowarzyszenia wręczyć dyplomy lub li-
sty gratulacyjne.

4. Przewodnicząca komitetu organizacyjnego
z Przewodniczącym Stowarzyszenia prze-
każą osobiście Rektorowi PP pismo z proś-
ba, o objęcie przez J. M. Rektora patronatu
nad Jubileuszem 90-lecia.

5. Leszek Kaczorowski sekretarz Komisji Re-
wizyjnej przedstawił protokół komisji z kon-
troli gospodarki finansowej Stowarzyszenia
w 2012 roku. Zarząd przyjął protokół
i w głosowaniu zatwierdził sprawozdanie fi-
nansowe i merytoryczne.

6. Na podstawie złożonych deklaracji zarząd
przyjął do Stowarzyszenia 5 członków.

7. Omówiono udział członków zarządu w ab-
solutoriach, które odbędą się w dniach 22
i 23 czerwca br. Wyznaczono osoby, które
będą na nich reprezentować Stowarzyszenie.

8. Termin następnego zebrania Zarządu Stowa-
rzyszenia ustalono na 30 września 2013 r.

Mirosław Nieborak

ZEBRANIE ZARZĄDU

PRZYGOTOWANIA
DO ROCZNICOWEGO SPOTKANIA
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PRZECZYTALIŚMY
W Głosie Wielkopolskim z 10.04.

2013 prezes Volkswagen Poznań Mi-
chael Kleis na pytanie dziennikarzy
– Volkswagen to nie tylko produkcja
samochodów i komponentów w odlew-
ni, ale i szkolnictwo. W Swarzędzu
działacie wspólnie z Zespołem Szkół
Nr 1, współpracujecie również z Poli-
techniką Poznańską powiedział:
w Swarzędzu kształcimy w pięciu za-
wodach. Wspólnie ze szkołą wypraco-
wujemy profile nauki. We wszystkich
tych zawodach i trzech rocznikach
chcielibyśmy kształcić ok. 100
uczniów. Jeśli chodzi o studia to
wspólnie z Politechniką Poznańską
chcemy wprowadzić – podobnie jak to
jest w Niemczech tryb studiów dual-
nych; wg polskiej ustawy są to studia
o profilu praktycznym. Studia te będą
polegać na tym, że już w trakcie nauki
studenci będą nabywać praktyczne
umiejętności w naszej fabryce, pozna-
wać przyszłe środowisko pracy i ludzi
– to jest bardzo dobre rozwiązanie. Bo
to wszystko im pomoże, gdy po za-
kończeniu nauki rozpoczną pracę
w VW.


