
Nr 78
GRUDZIEŃ

2014 r.

IS
S

N
 1

73
1-

68
71

INAUGURACJA NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicz-
nego a środki otrzymane jako z 1% z podatku od dochodu od 
osób fizycznych oraz darowizn pozwalają nam pełniej realizo-
wać nasze cele statutowe, w szczególności wspomagać naszych 
młodszych kolegów – koleżanki studentów naszej uczelni. 

W roku 2014 (rozliczenie za 2013 rok) otrzymaliśmy kwotę 
7514 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 
rozliczających się w urzędach skarbowych Poznania, oraz Bia-
łej Podlaskiej, Bydgoszczy, Czarnkowa, Działdowa, Głogowa, 
Gniezna, Jeleniej Góry, Kalisza, Konina, Koszalina, Krotoszy-
na, Lublina, Obornik Wlkp., Ostrowa Wlkp., Piły, Pleszewa, 
Słupska, Szamotuł, Śremu, Warszawy, Włocławka, Wołowa, 
Wrocławia, Zielonej Góry i Żagania.

Wszystkim składamy serdeczne podziękowanie.
Na rok akademicki 2014/2015 przyznaliśmy dwa stypendia 

po 4.000 zł (10x400) dla studentów Wydziału Budownictwa 

i Inżynierii Środowiska, z rodzin o niskich dochodach uzysku-
jących dobre wyniki w nauce.

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

Zaufaj nam, wesprzyj nas, wpisz do PIT-u:
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW

POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
KRS 0000024372

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

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów 
Politechniki Poznańskiej

Każdy jest twórcą swego losu, ale tylko ludzie sukcesu skłonni są to przyznać
           Bill Beattic

Tegoroczna inaugu-
racja roku akademic-
kiego 2014/2015 jak 
w latach poprzednich, 
odbyła się z udziałem 
wielu znamienitych 
gości ze świata na-
uki, polityki, przemy-
słu i biznesu. Obecni 
byli przedstawiciele 
władz państwowych, 
samorządowych, ko-
ścielnych i korpusu 
dyplomatycznego oraz 
rektorzy państwowych szkół wyższych wielkopolski i dy-
rektorzy samodzielnych instytutów. Swoją obecnością za-
szczycili inaugurację w naszej Uczelni rektorzy Politechnik 
z Łodzi, Rzeszowa, Gliwic i Kielc. Politechnika Poznańska 
współpracuje z bardzo wieloma przedsiębiorstwami, zakła-
dami przemysłowymi, bankami i organizacjami na terenie 
Wielkopolski stąd obecność prezesów, dyrektorów i prze-
wodniczących towarzystw, organizacji i związków. Naj-
liczniejszą grupę na inauguracji stanowili nauczyciele aka-
demiccy, studenci, pracownicy i seniorzy naszej uczelni. 
Powitanie wszystkich zaproszonych gości było najdłuższą 
częścią inauguracji.

Jak przypomniał Rektor prof. Łodygowski centralnym 
punktem uroczystości inaugurujących rok akademicki jest 
immatrykulacja studentów I roku. Okolicznościowe prze-
mówienie do studentów wygłosił Prorektor prof. Jacek 
Goc, a następnie 10 studentów – po jednym z każdego wy-
działu złożyło ślubowanie. JM Rektor dokonał immatryku-

lacji i wręczył immatrykulo-
wanym indeksy.

Tradycją Politechniki Po-
znańskiej jest wręczanie pod-
czas inauguracji roku akade-
mickiego symbolicznych in-
deksów absolwentom, którzy 
rozpoczynali studia przed 50-
ciu laty. Reimmatrykulowani 
złożyli ślubowanie. Ślubowali 
dbać o godność absolwen-
ta Politechniki Poznańskiej, 
jej rozwój i autorytet, oraz 
utrzymywanie serdecznych 

więzów z absolwentami i Uczelnią. JM rektor dokonał aktu 
reimmatrykulacji. Zaszczytu tego w bieżącym roku dostąpi-
li: Alicja Syrocka (rozpoczynająca studia w 1964 roku na 
Wydziale Budownictwa Lądowego), Grzegorz Barczyński 
(1964-WBL), Jerzy Brych (1964-WBL), Władysław Buda 
(1964-WBL), Wojciech Gaczek (1964-WBL), Marek Idzior 
(1964-WBM), Jerzy Karłowski (1963-WMRiP), Jerzy 
Kuligowski (1964-WMRiP), Zbigniew Przybylski (1964-
WBL), Jerzy Sobkowiak (1963-WMRiP) i Bogdan Zastaw-
ny (1964-WBL).

Nieodłączną częścią rozpoczęcia w uczelni roku akade-
mickiego jest wykład inauguracyjny. W tym roku z uwagi 
na kształcenie na Wydziale Maszyn Roboczych i Transpor-
tu w specjalności silniki i transport lotniczy wykład inau-
guracyjny wygłosił Piotr Ołowski Prezes Urzędu Lotnic-
twa Cywilnego. Przekazał nam bardzo wiele ciekawych 
faktów i danych. 
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PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA STOWARZYSZENIA



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.

REKRUTACJANAROKAKADEMICKI 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 JMRektora 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
naWydziale BudowyMa-
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 StefanWłodarczyk (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

CHCEMY SIĘ SPOTYKAĆSPOTKANIE STOWARZYSZEŃ
ABSOLWENTÓW
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GOŚCIE NASZEGO JUBILEUSZOWEGO

Pierwszy regularny lot odbył się 
w 1914 roku na Florydzie w USA i trwał 
zaledwie 23 minuty. Obecnie rejs z Nowe-
go Jorku do Singapuru liczy ponad 15000 
km, trwa ok. 18,5 godziny a Airbus A 380-
800 zabiera 853 pasażerów. Ruch lotniczy 
cechuje stały wzrost. W roku 2013 na pol-
skim rynku lotniczym w ruchu regular-
nym i czarterowym przewieziono prawie 
25 mln pasażerów. Spośród 13 polskich 
portów lotniczych dominuje Warszawa, 
która obsługuje prawie 50% przewozów 
pasażerskich. Rok 2013 był najbezpiecz-
niejszy w historii komercyjnego lotnictwa 
cywilnego. W świecie wydarzyło się 90 
wypadków lotniczych, które przyniosły 

173 ofiary śmiertelne. 
Globalny wskaźnik wy-
padków wyniósł 2,8 na 
1 mln startów. Swój wy-
kład Piotr Ołowski za-
kończył stwierdzeniem, 
że transport lotniczy jest 
najbezpieczniejszym 
środkiem transportu. 

Wręczenie odzna-
czeń, nagród i wy-
różnień absolwentom 
i pracownikom Poli-
techniki Poznańskiej zakończyło uro-
czystość inauguracji roku akademic-
kiego 2014/2015.

Bezpośrednio po inauguracji odbyło 

się uroczyste otwarcie Centrum Dydak-
tycznego Wydziału Technologii Che-
micznej, gdzie już od 1 października 
2014 odbywają się zajęcia dydaktyczne.

Stanisław Olejniczak

Alicja Syrocka odbiera gratulacje po reimmatrykulacji

Kończyliśmy studia w 1959 roku na Wydziale Elek-
trycznym Politechniki Poznańskiej. Wiemy, że żyje jesz-
cze z naszego roku 57 osób. Większość należy do Sto-
warzyszenia Absolwentów Politechniki Poznańskiej. Nie 
wszyscy aktywnie uczestniczą w działalności naszego 
Koła. Zwykle na organizowanych corocznie spotkaniach 
bywa około 25 osób. 

We wrześniu 
2014 roku zorga-
nizowaliśmy spo-
tkanie w ośrodku 
wypoczynkowym 
"Wrzos" w Stę-
szewku, położo-

nym w Puszczy Zielonka. Ośrodek ma charakter kameralny 
zapewniający dużą swobodę, spacery po lesie, sale, stanowi-
sko dla grilla pod daszkiem, które były przez nas odpowied-
nio wykorzystywaane. W spotkaniu uczestniczyło 17 osób, 
w tym siostra kolegi mieszkająca w Kanadzie i zapowiada-
jąca się na następny rok. W czasie pobytu uczestniczyliśmy 
w koncercie zespołu Trebunie Tutki w pobliskiej Wierzeni-
cy. Na nasze spotkania wybieramy miejsca atrakcyjne krajo-
brazowo i bogate w historie aby poznać to co nie zdołaliśmy 
zobaczyć w czasie aktywności zawodowej z hasłem „Piękna 
nasza polska cała”.

Na bieżąco komunikujemy się drogą elektroniczną 
a raz w miesiącu, spotykamy się w kawiarni „Siedem 
Kontynentów” przy poznańskiej Palmiarni.

Henryk Czajewicz

Na zaproszenie na-
szego Stowarzyszenia 
we wrześniu 2014 roku 
odbyło się spotkanie 
stowarzyszeń absol-
wentów poznańskich 
publicznych uczel-
ni wyższych. W Sali 
Portretowej rektoratu 
gościliśmy przedstawi-
cieli – prezesów Sto-
warzyszeń Absolwen-
tów: Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwer-
sytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego i Akademii 
Wychowania Fizycznego.

Spotkanie było okazją do podziękowania za ich udział w na-
szym jubileuszu 90.lecia, przekazaniu zdjęć, ostatniego kwar-
talnika „Absolwent” oraz podzielenia się doświadczeniami 
z działalności stowarzyszeń.

Bardzo interesujące były informacje o formach wsparcia sto-
warzyszeń przez władze innych uczelni oraz organizowanych za-
jęciach, wykładach i spotkaniach. Wszystkim zaimponowała dzia-
łalność Stowarzyszenia Absolwentów UAM, które organizuje dla 
członków ulgowe bilety do teatrów, kina i filharmonii, możliwość 
ulgowego korzystania z pływalni, zaproszenia na otwarte wykłady 
organizowane na UAM oraz spotkania w Ogrodzie Botanicznym.

Stanisław Olejniczak

Od lewej: B. Maćkowiak (UP), M. Krawczyński 
(UM), M. Makieła (UE), S. Olejniczak (PP),  

W. Rataszewski (AWF) i M. Czerwińska (UAM).
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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.

REKRUTACJANAROKAKADEMICKI 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 JMRektora 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
naWydziale BudowyMa-
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 StefanWłodarczyk (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
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Immatrykulacja przez JM Rektora
Fot. W. Jasiecki

 JUBILEUSZOWE SPOTKANIE ELEKTRYKÓW

NA WSPÓLNYM OBIEDZIE

M. Król (THC) absolwenci WE z 1973 roku absolwenci WMRiP z roku 1969

Spotykamy się na zjazdach całym 
rocznikiem co roku. Tym razem była to 
okazja szczególna – 50-lecie absoluto-
rium i ukończenia studiów na Wydziale 
Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. 
Termin spotkania pokrywał się z datą 
uroczystości absolutoryjnej – 16 maja 
– i tylko drob-
nostka, różnica 
p ięćdz ies ięc iu 
lat: 1964 i 2014. 
Taka jubileuszo-
wa uroczystość 
wymagała szcze-
gólnej oprawy, 
stąd zaplanowana 
została część ofi-
cjalna oraz część 
koleżeńska. 

Na spotkanie 
przybyło 27 kole-
żanek i kolegów 
z naszego roczni-
ka oraz 11 osób 
towarzyszących. Bardzo wszystkich 
ucieszyła obecność naszego koleżeństwa 
z USA – Sławy i Jurka Grzymała-Bus-
se, którzy przebyli szmat drogi aby się 
z nami spotkać. Kilka osób skontakto-
wało się z nami, podając aktualne dane 
adresowe, lecz z przyczyn obiektywnych 
nie mogli przybyć na spotkanie, niektó-
rzy nawet w ostatnich godzinach infor-
mowali o swojej nieobecności. Nasza 
aktualna lista adresowa zawiera 40. ko-
leżanek i kolegów (absolutorium w 1964 
roku otrzymało 68 osób).

Spotkanie rozpoczęliśmy mszą św. 
w kościele p.w. św. Rocha w Poznaniu za 
zmarłych – Koleżanki i Kolegów z nasze-
go roku oraz z prośbą o błogosławieństwo 
dla żyjących. Następnie w sali posiedzeń 
Rady Wydziału Elektrycznego odby-
ło się uroczyste spotkanie z J.M. Rek-
torem Politechniki Poznańskiej – prof. 
Tomaszem Łodygowskim, Dziekanem 
Wydziału Elektrycznego – prof. Zbignie-
wem Nadolnym oraz Przewodniczącym 
Stowarzyszenia Absolwentów PP – prof. 
Zbigniewem Steinem, naszym wykła-

dowcą z okresu studiów. Po krótkich wy-
stąpieniach gości i organizatorów (m.in. 
Elżbieta Niewiedział przedstawiła prezen-
tację slajdów przypominających historię 
naszych spotkań) otrzymaliśmy z rąk J.M. 
Rektora i Dziekana pamiątkowe dyplomy 
„50-lecia ukończenia studiów w Politech-

nice Poznańskiej”. My naszym gościom 
zrewanżowaliśmy się wiązankami róż, 
pamiątkowym folderem z kalendarium 
naszych spotkań i programem bieżącej 
imprezy. Na przerwę kawową przeszli-
śmy wraz z J.M. Rektorem i Dziekanem 
do Klubu Profesorskiego w Centrum Wy-
kładowo-Konferencyjnym PP. Następnie 
wspólne zdjęcia na schodach budynku 
Centrum. Potem zwiedzanie, zupełnie 
nieznanej przez większość naszego grona, 
nowej części Uczelni. Największe zainte-
resowanie wzbudziła nowoczesna biblio-
teka uczelniana, jej wyposażenie i sposób 
pracy – ostatnich zwiedzających trzeba 
było przywoływać, by utrzymać „reżim 
czasowy” spotkania.  

Część koleżeńska spotkania odbyła 
się w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym 
w Puszczykowie. Po zarejestrowaniu się 
w recepcji Ośrodka, rozgościliśmy się we 
wcześniej zarezerwowanych pokojach. 
W piątkowe popołudnie – po inauguracyj-
nej lampce szampana – spotkaliśmy się 
tradycyjnie na uroczystym obiedzie. Przy 
suto zastawionym stole i atrakcyjnych do-

datkach kulinarnych toczyły się serdecz-
ne rozmowy wspomnieniowe i relacje 
z aktualnych poczynań i doświadczeń. 
Deszczowa pogoda nie pozwoliła nam 
w pełni zrealizować programu spotkania 
– wspólnego spaceru po uroczym nadwar-
ciańskim terenie. Stąd czas przerwy stwo-

rzył możliwość 
indywidualnych 
spotkań i rozmów, 
a także szczegól-
nie dla Pań przy-
gotowania się do 
wieczornej biesia-
dy. Ze względu na 
deszczową aurę 
kontynuowaliśmy 
nasze spotkanie 
w sali restauracyj-
nej Ośrodka. Przy 
stole i w przerwach 
między serwo-
wanymi daniami 
w s p o m n i e n i a , 

wspomnienia, wspomnienia. Jak zwykle 
w dyskusji wypłynęła sprawa kolejnego 
spotkania. Hubert Nykiel wraz z żoną 
Grażyną zaproponowali zorganizowanie 
naszego następnego spotkania w okoli-
cach Konina – termin to czerwiec przy-
szłego roku. Obecni jednomyślnie zaak-
ceptowali tę propozycję. Po północy prze-
nieśliśmy się do części hotelowej i tam 
w podgrupach – ze względu na wielkość 
pokoików – kontynuowaliśmy dalsze 
dyskusje i wspomnienia.  

W sobotni poranek pożegnalne 
śniadanie, krótki spacer po okolicy i do 
zobaczenia za rok. Jednocześnie konty-
nuujemy nasze comiesięczne spotkania 
w Poznaniu, w Starym Browarze przy 
„Szachownicy” w każdy pierwszy wto-
rek miesiąca. Przybywa nas kilka lub 
kilkanaście osób i to nie tylko pozna-
niaków. Zasiadamy przy zestawianych 
stolikach gościnnej kawiarni GHIACCI 
– popijając kawę i jedząc pyszne desery 
lodowe dyskutujemy, wspominamy, po 
prostu cieszymy się naszą obecnością. 

Elżbieta i Ryszard Niewiedział

SPOTKANIA
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ZJAZD ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU BUDOWY MASZYN

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.

REKRUTACJANAROKAKADEMICKI 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 JMRektora 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
naWydziale BudowyMa-
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 StefanWłodarczyk (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
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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

Spotkanie wszystkich członków Stowarzyszenia Absol-
wentów Politechniki Poznańskiej w dniu 25 maja 2014 z oka-
zji 90.lecia powstania Stowarzyszenia było doskonałą okazją 
dla spotkania się naszego rocznika, kończącego studia w 1961 
roku na Wydziale Budowy Maszyn. 

Większość, zdecydowana większość naszego roku należy do 
Stowarzyszenia Absolwentów. Aktualnie nasze Koło jest najwięk-
szym w Stowarzyszeniu i liczy 48 członków. Są w naszym Kole 
koledzy (Jan Chajda, Edward Brzęczek, Władysław Grocholewski 
i Zbigniew Tomaszewski), którzy byli w zespole reaktywującym 
Stowarzyszenie w 1985 roku. Wielu członków naszego Koła – 
oprócz wcześniej wymienionych aktywnie przez ostatnie 30 lat 
pełniło i pełni różne funkcje we władzach Stowarzyszenia (Gra-
żyna Lewandowska, Władysław Lutomski, Stanisław Olejniczak, 
Ireneusz Pinczak, Michał Szweycer i Marek Wawrzynkiewicz). 

Umówiliśmy się na spotkanie w Baranowie pod Poznaniem, 

Oni pierwsi dotarli nad j.Kierskie

Wydawca: StowarzyszenieAbsolwentów Politechniki Poznańskiej
REDAGUJĄ:

Marian Bień i Stanisław Olejniczak
NAKŁAD: 2400 egzemplarzy

ADRES REDAKCJI: 60-965 Poznań, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, tel. 61/665-35-02
e-mail: absolwent@put.poznan.pl http://absolwent.put.poznan.pl

KONTO: PKO BP nr 56 1020 4027 0000 1102 0338 9426
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

Nie zamówionych materiałów nie zwracamy, zastrzegamy sobie możliwość zmian redakcyjnych w materiałach nadesłanych. Egzemplarz bezpłatny.

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
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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.

w ośrodku nad jeziorem Kierskim. W godzinach popołudniowych 
przy pięknej, może nawet nader upalnej pogodzie, zebraliśmy się 
w ośrodku. Był czas na wspólne spacery, rozmowy o czasie mi-
nionym od ostatniego spotkania w 2011 roku, a również naszym 
zdrowiu i dolegliwościach. Tu również „policzyliśmy się”. Oka-
zało się, że zabrakło kilku kolegów, którzy zgłosili się, opłacili, 
jednak z różnych losowych zdarzeń nie dojechali. Bardzo zabra-
kło nam Wacka Miedzińskiego z Inowrocławia, Bogdana Mądre-
go z Zielonej Góry, Zbyszka Przybyły z Biadek k. Krotoszyna 
i Zbyszka Sawickiego z Wołowa. Oni zawsze byli z nami. Razem 
z tymi, którzy swój udział ograniczyli do spotkania w Politechni-
ce było nas dwudziestu siedmiu. To mało, zaledwie niewiele po-

nad połowę tych 
co w 2011 roku 
świętowali 50 le-
cie absolutorium.

Późnym po-
południem, kie-
dy słońce jesz-
cze wysoko było 
na nieboskłonie 
zasiedliśmy do 
wspólnej biesia-

dy. I znów wspomnienia z pięknych lat studenckich, zawodo-
wej kariery, rodzinie, dzieciach a również wnukach. Niestety 
coraz częściej wspominamy tych, którzy już odeszli i tych któ-
rym zdrowie nie pozwala przybyć na nasze spotkanie.

Rozmowy i wspomnienia trwały długo, ostatni opusz-
czali sale bankietową już po północy. Najwytrwalsza szóst-
ka opuszczała ośrodek po niedzielnym śniadaniu z pytaniem, 
kiedy znów spotkamy się.

Stanisław Olejniczak

Ta szóstka kończyła zjazd 
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