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Tegoroczna inauguracja roku akademic-
kiego w Poznaniu miała niecodzienny
przebieg. Po raz pierwszy w dniu 1 paź-
dziernika publiczne uczelnie zorganizowa-
ły wspólną inaugurację roku akademickie-
go. Była to pierwsza tego typu uroczystość
w Polsce. Odbyła się w Sali Ziemi Mię-

dzynarodowych Targów Poznańskich.
Przewodziło jej kolegium rektorów, czyli
ośmioosobowe gremium składające się
z rektorów ośmiu publicznych uczelni Po-
znania.

Uroczystość zaszczycił swoją obecno-
ścią Bronisław Komorowski Prezydent Rze-

czypospolitej Polskiej i Barbara Kurdycka
Minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Prezydent zachęcał poznańskie uczelnie
do łączenia i konsolidacji w obliczu kryzy-
su demograficznego. Stwierdził, że tak jak
Uniwersytet Jagieloński jest najstarszy
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cd na str. 2

Od roku 2007 Stowarzyszenie posiada status organizacji pożyt-
ku publicznego. Pozyskanie dodatkowych środków finansowych
pozwala nam pełniej realizować nasze cele statutowe, w szczegól-
ności wspomagać naszych młodszych kolegów – koleżanki studen-
tów naszej uczelni.

Uchwałą zarządu Stowarzyszenia z września 2008 roku utwo-
rzyliśmy Fundusz Stypendialny, który zasilany jest środkami otrzy-
manymi jako 1% podatku od dochodu od osób fizycznych oraz da-
rowiznami.

W roku 2013 (rozliczenie za 2012 rok) otrzymaliśmy kwo-
tę 6640 zł. Urzędy Skarbowe nie podały nam wszystkich nazwisk
i adresów darczyńców a wpłaty przekazywały nam pojedynczo lub
łącznie od kilku osób. Wiemy, że pochodzą one, od osób rozlicza-
jących się w urzędach skarbowych Poznania, oraz Bydgoszczy,
Białej Podlaskiej, Czarnkowa, Działdowa, Gdańska, Gniezna, Go-
rzowa Wlkp., Gostynia, Iławy, Inowrocławia, Jeleniej Góry, Kali-
sza, Kamienia Pom., Konina, Koszalina, Lublina, Nowego Tomy-
śla, Ostrowa Wlkp., Piły, Sieradza, Szamotuł, Środy Wlkp, Tych,
Warszawy, Wołowa, Wrocławia, Wrześni i Zielonej Góry.

Wszystkim składamy serdeczne podziękowanie.

Na rok akademicki 2013/2014 przyznaliśmy dwa stypendia
po 4.000 zł (10x400) dla studentów IV roku Wydziału budowy Ma-
szyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej z rodzin o niskich do-
chodach, uzyskujących dobre wyniki w nauce.

Absolwentów Politechniki Poznańskiej są dziesiątki tysięcy,
członków Stowarzyszenia jest ponad czterysta, więc rzesza poten-
cjalnych darczyńców jest bardzo duża. Staramy się do nich dotrzeć
z naszą prośbą.

Wierzymy, że z roku na rok przekonamy do siebie coraz więk-
szą rzeszę darczyńców. Z góry dziękujemy wszystkim za wsparcie
naszego Funduszu Stypendialnego.

Zarząd
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Poznańskiej

PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA STOWARZYSZENIA
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W kwietniu prześlemy
indywidualne zaproszeniaPrezydent RP Bronisław Komorowski na inauguracji roku akademickiego 2013/2014

wyższych uczelni publicznych m. Poznania



Politechnika Poznańska należy do najchętniej
wybieranych uczelni w Polsce. Pierwsza piątka
najbardziej obleganych uczelni w kraju to uczel-
nie techniczne: politechnika warszawska, gdań-
ska poznańska, łódzka i Akademia Górniczo-Hut-
nicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. W Po-
litechnice Warszawskiej na jedno miejsce w roku
akademickim 2013/2014 przypadało 7,3 kandy-
data. Rośnie popularność kierunków ścisłych
i technicznych.

Nasza uczelnia, Politechnika Poznańska nie-
wiele odbiega od najlepszych. Zgłosiło się ogó-
łem 26 709 kandydatów chcących studiować na 24
kierunkach. Przyjęto na I rok studiów 3 860 osób
co stanowi 6,9 kandydata na 1 miejsce. Z kierun-
ków na które przyjęto co najmniej 100 osób naj-
większą popularnością cieszyła się logistyka (14,3
kandydata na jedno miejsce), następnie energety-
ka (12,6) i mechatronika.(8,6). Z kierunków nauk
ścisłych na które przyjęto po około 60 osób bar-

dzo dużym powodzeniem cieszyła się inżynieria
materiałowa (14 kandydatów na jedno miejsce)
oraz inżynieria chemiczna i procesowa (10,2).
W stosunku do lat ubiegłych mniej chętnych by-
ło do studiowania na kierunkach architektura, bu-
downictwo i informatyka – około 6 kandydatów
na jedno miejsce.

Uczelnie techniczne w Polsce należą do naj-
bardziej popularnych typów uczelni. Na jedno
miejsce średnio przypada w nich 4,1 kandydata.
Drugą pozycje zajmują uczelnie rolnicze (3,5 kan-
dydata). Dopiero na trzecim miejscu są uniwersy-
tety (3 kandydatów).

W sumie wg Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego w roku akademickim 2013/2014
na studia przyjęto 476 809 osób, w tym 366 449
na uczelnie publiczne i 110 360 na uczelnie nie-
publiczne. Najwięcej chciało studiować na kie-
runku informatyka.

S. O.

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2013/2014
W POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

a Uniwersytet Warszawski największy, to
ten poznański może być najmądrzejszy.
Do tej idei przekonywał również rektor
UAM prof. Bronisław Marciniak mówiąc, że
rozproszone uniwersytety nie będą nigdy
konkurencją dla wielkich skonsolidowanych
uczelni działających na Zachodzie. W tym sa-
mym duchu wypowiadała się minister Bar-
bara Kudrycka mówiąc, że trzeba pozbyć się
partykularnych ambicji na rzecz kwestii waż-
niejszych.

W kuluarach można było później usłyszeć
jednak głosy sceptyczne do idei łączenia. Pod-
noszono argument, że UAM jako największy,
zarządzając po połączeniu uczelni wielkim
tworem ograniczyłby autonomię mniejszych
uczelni. Należy mieć nadzieję, że Politechni-
ka Poznańska druga pod względem ilości stu-
dentów i z odmiennym profilem kształcenia
nie zmieściłaby się w tym tworze.

Jak na każdej inauguracji 16 studentów
pierwszego roku, po dwóch z każdej z uczel-
ni zostało immatrykulowanych i otrzymało
indeksy w wersji elektronicznej.

Uroczystość zakończył wykład inaugura-
cyjny. Wygłosił go prof. Andrzej Legocki,
biochemik i miłośnik sztuki, były prezes PAN,
człowiek renesansu – jak przedstawił go rek-
tor UAM. Wykład z uwagi na tematykę, któ-
ra ostatnio nader często dzieli rodaków przy-
taczamy w całości (w dwóch częściach).

Następnego dnia 2 października inaugu-
racja roku akademickiego odbyła się w na-
szej uczelni. Jak każdego roku oprócz spo-
łeczności akademickiej na uroczystość przy-
było bardzo dużo gości. Byli przedstawicie-
le władz państwowych, samorządowych i ko-
ścielnych oraz korpusu dyplomatycznego.
Przybyli parlamentarzyści, przedstawiciele
środowiska akademickiego naukowego

i służb mundurowych oraz prezesi i dyrekto-
rzy przedsiębiorstw współpracujących z na-
szą uczelnią. Firmę Volkswagen Poznań,
z która Politechnika bardzo blisko współpra-
cuje i która rokrocznie jest fundatorem 10
stypendiów po 10 000 złotych reprezentowa-
ło 5 osobowe kierownictwo na czele z preze-
sem Wszystkich, każdego oddzielnie witał
Rektor prof. Tomasz Łodygowski. Szczegól-
nie gorąco witał studentów, a przede wszyst-
kim tych, którzy po raz pierwszy znaleźli się
w murach naszej uczelni.

Centralnym punktem inauguracji jest im-
matrykulacja przez JM Rektora kilkunastu stu-
dentów reprezentujących 3860 osób z 10 wy-
działów przyjętych na I rok studiów stacjonar-
nych. Tradycją w Politechnice Poznańskiej jest
również ceremonia reimmatrykulacji – wręcza-
nie podczas inauguracji ro-
ku akademickiego symbo-
licznych indeksów absol-
wentom, którzy rozpoczy-
nali studia przed 50 laty.
Zaszczytu tego w bieżą-
cym roku dostąpili: Stani-
sław Bartczak (rozpoczy-
nający studia w roku 1963
na Wydziale Budowy Ma-
szyn), Włodzimierz Bie-
gański (1963-WBM), Ste-
fan Gładkowski (1963-
WE), Mieczysław Haj-
kowski (1963-WBM),
Andrzej Młynarczak
(1963-WBM), Bogdan
Waligórski (1963-WBM),
Jerzy Weyna (1962-
WBM) i Stefan Włodarczyk (1963-WBM).

Nieodłączna częścią rozpoczęcia roku
akademickiego jest wykład inauguracyjny.
Wygłosiła go prof. Elżbieta Frąckowiak

z Instytutu Chemii i Elektrochemii Tech-
nicznej. Wykład „Zielone źródła energii”
przybliżył zebranym wykorzystanie energii
słońca i wiatru w dziedzinie elektroche-
micznych układów energii o wysokiej wy-
dajności.

JM Rektor Tomasz Łodygowski stwier-
dził: „Chlubą uczelni są wyróżniający się stu-
denci i absolwenci. To oni są naszymi najlep-
szymi ambasadorami” Najlepszym pięciu ab-
solwentom wręczono przyznane przez JMR
medale „Wyróżniającemu się Absolwentowi
PP”, oraz dodatkowo czterech absolwentów
otrzymało nagrody i listy gratulacyjne.

Osiągnięcia naukowe kadry dydaktycznej
Politechniki Poznańskiej doceniane są w kra-
ju i za granicą. Najlepsi w czasie inauguracji
odebrali nagrody specjalne Rektora.

Uroczystość inauguracyjną zakończyły
podziękowania i życzenia JMR oraz odśpie-
wanie „Gaudeamus igitur”.

Stanisław Olejniczak

cd ze str. 1
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Prorektor S. Trzcieliński wręcza indeks W. Biegańskiemu,
dalej S. Gładkowski, S. Włodarczyk, A. Młynarczak i J. Weyna

Fot. (2) W. Jasiecki

Immatrykulacja przez JM Rektora
Fot. W. Jasiecki



Tysiącletnie dzieje naszego narodu hoj-
nie obdarowały nas sytuacjami, w których
należało się odwoływać do przynależności
narodowej.

Niezwykle ważnym kryterium polsko-
ści jest zamieszkiwane terytorium, krajo-
braz ojczysty, ziemia-żywicielka. Naszą
ziemią plemienną i kolebką państwowości
jest Wielkopolska. Później ojczyzna stała
się ogromna. Od zdobytych kresów
wschodnich po, przez wieki zapomniane
i odzyskane później, kresy zachodnie.

„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród, nie da-
my pogrześć mowy” – w tej triadzie ziemia
jest ostoją trwania, ród – dziedziczną ple-
miennością, a język polski – międzyludzkim
spoiwem. Oczywistym wymogiem tożsamo-
ści plemiennej jest pochodzenie od wspól-
nych przodków. Naród bowiem stanowi
wspólnotę żywych i umarłych, od których
żyjący się wywodzą. Szczególnie istotnym
wyznacznikiem definiującym polską świa-
domość jest rodzimy język. Jest wielkim
skarbem Polaków i niezastąpionym prze-
wodnikiem dziejowym. Umożliwia nie tyl-
ko wyrażanie codziennych myśli, ale także
przysparza wielkiego bogactwa naszej kulturze, nieomylnie ukazując
busole polskości. Wszyscy, którzy przyczynili się do rozwoju języka
polskiego – od pierwszej zachowanej sentencji w XIII-wiecznej księ-
dze henrykowskiej, od Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, z Jaku-
bem Wujkiem, autorem sławnego przekładu Biblii, po wieszczów epo-
ki romantyzmu i mistrzów słowa polskiego czasów nowożytnych
– wszyscy oni znaleźli trwałe miejsce w panteonie narodowej kultu-
ry. W miarę upowszechniania edukacji nastąpiło połączenie języka
potocznego i intelektualnego w jeden język ogólnopolski.

Ogromnie ważnym elementem dla uformowania polskości było
przyjęcie chrześcijaństwa. Oznaczało ono formalne przypisanie pań-
stwa do Europy łacińskiej, zachodniej. Zespolenie tradycji chrześci-
jańskiej z kulturą narodową stworzyło ostoję polskości. W trudnych
dla narodu latach i w czasach przełomów Kościół był niezawodnym
azylem dla „żywej polskości”. Dla wielu ludzi, zwłaszcza tych któ-
rych losy rzuciły na obczyznę, oznaczała ona dostęp do polskiej kul-
tury, zaś u ludzi religijnych – wierność wierze Ojców i kult Bogu-
rodzicy, czym zawsze wyróżniał się polski katolicyzm.

Każde pokolenie wnosiło nowe wartości do skarbnicy polsko-
ści. Nie były to przeżycia jednorodne, bo często opisywały losy po-
jedynczych ludzi. W tym więc sensie trudno jest mówić o „jedynej,
prawdziwej polskości”. Polskość jest bowiem emanacją burzliwych
i często nawet tragicznych losów naszego narodu. Trzeba ją rozu-
mieć jako tożsamość każdego pokolenia formowaną w odmiennych
warunkach historycznych. Dlatego też jej poczucie będzie inne u Po-
laków zamieszkujących ziemie ongiś należące do Rzeczypospoli-
tej, inne zaś u rodaków rozproszonych po świecie. Inna też będzie
polskość w okresie świetności państwa, od polskości tworzonej
w czasach trudnych – ku pokrzepieniu serc.

Czy polskość należy zaliczyć do obciążeń, czy też może do na-
rodowych zalet… Moim zdaniem do zalet! I powinniśmy być z niej
dumni. Polsce dane było odegrać znaczącą rolę w historii Europy.
Nadało to polskości rangę podmiotowości, która jednak obciążo-
na była trudnym do okiełznania indywidualizmem, co w końcu unie-
możliwiło nam wypracowanie skuteczniejszych form parlamenta-
ryzmu. Polskie drogi znaczone były nader często partykularnymi
ambicjami, co nie zawsze pokrywało się z dążeniami wspólnoty
państwowej.

Przez wieki całe polskość oznaczała
wzajemne przenikanie się kultur wielu na-
rodów. Jakże znamienny był ów narodowo-
ściowy tygiel ludzki na kresach wschod-
nich, skąd wyszło na świat tylu wielkich
Polaków i zasłużonych twórców narodowej
kultury!

Wiele przetrwałych przez stulecia cech
polskości ukształtowała szeroka otwartość
oraz ujmującą gościnność naszego narodu.
Polska była otwarta na oścież dla ludzi
spoza naszego plemienia. Oskar Kolberg,
Aleksander Brückner, Samuel Linde czy
Artur Grottger wpisani zostali w szczytny
rejestr wybitnych twórców polskiej kultu-
ry. Przynależność do naszego społeczeń-
stwa często też była atrakcyjna dla ruskich
bojarów i litewskich kniaziów.

Mocnym spoiwem polskości był za-
wsze zasób stereotypowych i historycznie
ukształtowanych symboli składających się
na swoiste narodowe „legendarium”. By-
ła to „arka przymierza pomiędzy dawny-
mi i bliskimi laty”, wspólnota duchowa
utwierdzająca w tożsamości każdego, kto
do niej przystąpił.

Wartością ponadczasową, przybierającą w każdej epoce pokrew-
ne wyobrażenia były narodowe mity. Legenda Somosierry odżyła
po latach w bohaterskich szarżach pod Rokitną, a 30 lat później
pod Monte Cassino. Tak jak okopy Woli odżyły na barykadach Sta-
rówki. Skarbiec narodowy, z którego hojnie czerpały i na którym
wychowały się kolejne pokolenia Polaków, wywodził się wpraw-
dzie ze średniowiecznej Sarmacji, ale w zasadzie zbudowany zo-
stał w wieku XIX. Cały ten wiek wypełniony był przywoływaniem
epopei potopu i wojen kresowych. Trzeba jednak także w tym miej-
scu powiedzieć, że to porozbiorowe stulecie, ważne dla formowa-
nia się nowoczesnej Europy, było wskutek rozbiorów w dużym
stopniu stracone dla cywilizacyjnego rozwoju Polski.

Narodowe legendarium jest ciągle otwartą skarbnicą polskiego
świata wyobraźni. Staropolska tradycja w przeszłości chętnie przy-
woływała wzorce greckie i rzymskie. To pewnie dlatego Skrzetu-
ski miał duszę rzymską, choć nie jestem pewien, czy ktokolwiek
wiedział, co ona mogła oznaczać.

Minione stulecie obfitowało w brzemienne i często jakże tra-
giczne wydarzenia. Wrzesień 39, Powstanie Warszawskie, boha-
terskie czyny Polski Podziemnej, ale także rozstrzeliwania i tu-
łaczki po nieludzkiej ziemi. Później zaś tak bliskie nam polskie
przełomy: Czerwiec i Październik, Sierpień i Grudzień. Narodo-
we legendarium tworzyli wielcy i sławni, ale także bezimienni
Polacy. Na liście chwały jest zarówno Mały Powstaniec, jak i Ja-
nek Wiśniewski. Przeszłość jest stale obecna wśród nas, bez
względu na nasze przekonania. Jest znacznikiem nierozdzielnej
polskości.

Wiek XIX przyniósł dwie często przeciwstawiane sobie trady-
cje postaw patriotycznych: podjęcie czynu zbrojnego dla zrzucenia
jarzma niewoli, albo rozpoczęcie walki o Ojczyznę inną drogą; po-
przez wytrwałe kształcenie społeczeństwa i kult pracy od podstaw.
Ciekawe, że pamięć o zrywach wolnościowych była w naszej tra-
dycji zawsze stawiana wyżej od kultu pracy organicznej. W pol-
skiej historiografii wykształcił się swoisty kult wojen, nawet tych
przegranych.

Od redakcji: Część druga wykładu zamieszczona zostanie w na-
stępnym numerze

O WSPÓŁCZESNYM ROZUMIENIU POLSKOŚCI
Wykład inauguracyjny wygłoszony przez prof. Andrzeja Legockiego na wspólnej inauguracji roku akademickiego

2013/2014 poznańskich uczelni publicznych z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Profesor Andrzej Legocki
Fot. W. Jasiecki



• W październiku 2013 w Politechnice Poznań-
skiej odbyła się inauguracja Akademii Inży-
niera. Akademia Inżyniera to przedsięwzię-
cie, które zapewni inżynierom z firm w Wiel-
kopolsce warunki do ciągłego dokształcania
się i uaktualniania swojej wiedzy poprzez
program ustawicznego kształcenia się.
Współzałożycielami Akademii są czołowe
firmy z Wielkopolski m.in. Solaria Bus & Co-
ach, Budimex, Volkswagen Poznań, Aescu-
lap–Chifa, Amica, Beiersdorf Manufacturing,
Famot Pleszew i Aquanet;.

• Profesor Jan Węglarz z Instytutu Informaty-
ki został tegorocznym laureatem nagrody
Złotego Hipolita. Wyróżnienie to przyznawa-
ne jest od 2001 roku przez Towarzystwo im.
Hipolita Cegielskiego wraz z tytułem Wybit-
nej Osobowości Pracy Organicznej;

• Studentki Politechniki Poznańskiej Magda-
lena Stróżyk i Katarzyna Żmudzińska startu-
jące w 4 osobowym zespole wywalczyły

w 2013 roku tytuł Mistrza Świata w w akro-
batyce szybowcowej;

• Na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania
świętowano 50 – lecie istnienia i działania

Zakładu Odlewnictwa. Historia zakładu
związana jest przede wszystkim z nazwi-
skiem jego twórcy prof. Tomaszem Mikie-
wiczem.
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Zebranie zarządu w dniu 9 grudnia 2013 roku prowadził
przewodniczący Stowarzyszenia prof. Zbigniew Stein.

1. Sekretarz Stowarzyszenia Mirosław Nieborak odczytał
protokół z zebrania Zarządu w dniu 30 września 2013 roku.

2. Omawiano przygotowania do spotkania w dniu 24 ma-
ja 2014 roku

– wystąpienie o przyznanie odznaczeń państwowych i Pre-
zydenta Poznania dla członków Stowarzyszenia.

– wystąpienie o wyróżnienia z Politechniki Poznańskiej
– listy gratulacyjne Stowarzyszenia.
– wzory i druk zaproszeń
3. Hanna Leszczyńska przedstawiła wstępną kalkulację

kosztów obiadu na terenie Campusu PP i koncertu w wykona-
niu chóru mieszanego PP. Znamy koszt druku „Absolwenta
(2500 egz.) oraz zaproszeń i dyplomów. Po dyskusji przyjęto,
że całość kosztów nie powinna przekroczyć kwoty 13.000 zł.

4. Wywiązała się dyskusja nad przedstawionymi przez Mi-
rosław Nieboraka materiałami do rocznicowego wydania „Ab-
solwenta”. Ostatecznie przyjęto, że „Absolwent” będzie li-
czył 6 stron i nie powinien zawierać reklam, jedynie wykaz na-
szych dotychczasowych darczyńców i członków wspierają-
cych. Historia Stowarzyszenia i naszej Uczelni wraz z zdjęcia-
mi powinny zmieścić się na dwóch stronach.

5. Otrzymaliśmy dwa wnioski z Wydziału Budowy Maszyn
i Zarządzania o przyznanie stypendiów fundowanych przez
Stowarzyszenie. Wnioski zostały sprawdzone przez dziekanat
i pozytywne zaopiniowane przez prodziekana ds. studenckich.
Dotyczą studentów 4 roku studiów Beaty Buśko i Piotra Jó-
zefczaka. Zarząd zaakceptował wnioski i przyznał stypendia
na rok akademicki 2013/2014.

6. Termin następnego zebrania Stowarzyszenia ustalono
na 9 lutego 2014 r.

Mirosław Nieborak

KRÓTKO Z PP

Zebranie Zarządu w dniu 30 września 2013 roku prowadził przewodniczą-
cy Stowarzyszenia prof. Zbigniew Stein.

1. Mirosław Nieborak, sekretarz Stowarzyszenia odczytał protokół z zebra-
nia w dniu 22 kwietnia 2013 roku

2. Hanna Leszczyńska, przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego obcho-
dów 90-lecia Stowarzyszenia omówiła realizacji przyjętego harmonogramu:

– JMR Tomasz Łodygowski przyjął honorowy patronat nad uroczystością
– poprzez Kanclerza zarezerwowana została Aula Magna w CW-K
– wstępną kalkulacje kosztów H. Leszczyńska przedstawi na następnym ze-

braniu
– wykład okolicznościowy na spotkaniu „Różne wizje oświetlenia” wygło-

si Paweł Baranowski;
– część artystyczną spotkania winna być wypełniona występem zespołu

z Politechniki (chór, zespół Poligrodzianie)
– informacja o spotkaniu jest na naszej stronie internetowej
3. Mirosław Nieborak poinformował, że dysponuje odpowiednimi mate-

riałami do jubileuszowego wydania „Absolwenta” i przypomniał propono-
wany jego układ. Bogdan Zastawny zaproponował aby list rektora na oko-
liczność jubileuszu znalazł się również w tym wydaniu. Zygmunt Kosmala
wyraził opinie, że artykuły nie powinny być za obszerne i ubarwione zdję-
ciami. Wersja robocza „Absolwenta” przygotowana zostanie na następne ze-
branie zarządu

4. Na następnym zebraniu Mirosława Owsianowska–Olejniczak przedłoży
projekt zaproszeń, a członkowie zarządu przedstawią listy osób spoza Stowa-
rzyszenia do zaproszenia na spotkanie.

5. Bogdan Zastawny omówił warunki i zasady przyznawania odznaczeń
państwowych i miasta Poznania. Zaproponował aby wystąpić o wyróżnienie
do JM Rektora oraz przygotować dyplomy od Stowarzyszenia. Ustalono wstęp-
ną listę kandydatów do odznaczeń i wyróżnień

6. Zarząd na podstawie otrzymanych deklaracji przyjął do Stowarzyszenia
pięciu nowych członków.

7. Ustalono termin następnego zebrania Zarządu na 9 grudnia 2013 r.
Mirosław Nieborak

ZEBRANIE ZARZĄDU

ROZMAWIAMY O ORGANIZACJI
ROCZNICOWEGO SPOTKANIA

ZEBRANIE ZARZĄDU

STOWARZYSZENIE
PRZYZNAŁO STYPENDIA

Z HISTORII NASZEJ UCZELNI

Legitymacja Zygmunta Bąkowskiego z roku 1927.
absolwenta z 1930 roku, darczyńcy wielu pamiątek do Sali Historii PP


