
Nr 79
MARZEC

2015 r.

IS
S

N
 1

73
1-

68
71

UNIEJÓW – DOBRE MIEJSCE NA ZJAZD

Od 2000 roku, kiedy rozpoczęto na 
Piotrowie budowę Centrum Wykłado-
wego trwa systematyczna rozbudowa 
naszej Uczelni – Politechniki Poznań-
skiej. W latach 2000 – 2014 oprócz 
Centrum Wykładowego wybudowano 
Bibliotekę Techniczną, budynek Wy-
działu Elektroniki i Telekomunikacji 
przy ul. Polanka, Centrum Mechatro-
niki, Biomechaniki i Nanoinżynierii 
a ostatnio, w roku 2014 budynek Cen-
trum Dydaktycznego Wydziału Tech-
nologii Chemicznej. W sumie przy-
było Politechnice ponad 82.000 m² 
powierzchni. Powstanie tych obiektów 

byłoby niemożliwe, gdyby nie wspar-
cie funduszami unijnymi. Obecnie 
dobiega końca budowa hali sportowej 
o wymiarach 55x37 m. z widownią na 
650 miejsc. Już w nowym roku akade-
mickim 2015/2016 będą tam odbywały 
zajęcia.

Nowe budynki pozwoliły przenieść 
z Wildy – pl. M. Skłodowskiej-Curie na 
Piotrowo Bibliotekę, Instytut Technolo-
gii i Inżynierii Chemicznej, WTCh oraz 
Instytut Inżynierii Materiałowej i Za-
kład Metrologii i Systemów Pomiaro-
wych WBMiZ. Ponadto budynek Rek-
toratu opuściły dwa Zakłady WE.

Nasze życie to wieczny rozbrat marzenia z rzeczywistością
           Mikołaj Gogol

Po wspaniałym zjeździe w 2013 roku, upamiętniającym 
50 lat od rozpoczęcia studiów, który zorganizował nasz ko-
lega - Burmistrz Opalenicy dr inż. Roman Maternik, kolej-
nym „przystankiem” naszych spotkań w dniach 4 - 6 września 
2014 roku był Uniejów. Tu słynnych termach turyści z całej 
Polski „ładują swoje 
akumulatory” życia. My 
także przez ponad dwie 
godziny zażywaliśmy re-
laksu i regenerowaliśmy 
swoje siły w termalnym 
basenie, saunie i jacuzzi. 
Możemy potwierdzić 
reklamowy slogan, że 
w Uniejowie można na-
rodzić się na nowo.

Organizator VII już 
zjazdu, Andrzej Kwiat-
kowski przygotował nam 
na te trzy dni bogaty pro-
gram zwiedzania Unie-
jowa i okolicy. Uniejów 
to nie tylko Uzdrowisko 
Termalne, ale także pięk-
ny zamek Arcybiskupów 
Gnieźnieńskich, kompleks boisk im. Włodzimierza Smolarka, 
czy nieopodal położona Zagroda Młynarska /oryginalne mu-
zeum młynarskie wraz z wiatrakiem i karczmą/.

Pochodzący z XIV wieku Zamek w Uniejowie kryje w swo-
ich murach tajemnice dawnych czasów, kusząc turystów magią 
i tajemnicą. Jest jeszcze wiele innych atrakcji, ale czas pona-
glał do biesiady. Po „naładowaniu akumulatorów” w Ośrodku 
VANTUR w Księżych Młynach wieczorem rozpoczęła się bie-
siada - były znów wspomnienia z lat studenckich i dzielenie się 
problemami bieżącego życia. Warto odnotować, że z inicjatywy 

Adama Tęczy postanowiliśmy powołać do życia Koło absol-
wentów Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechni-
ki Poznańskiej rocznik 1968. Koło nasze jest częścią struktury 
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Poznańskiej. Cele 
i sposób działania Koła są zgodne ze statutem SAPP. W skład 

pięcioosobowego Zarzą-
du Koła weszli: inicjator 
– Adam Tęcza (sekre-
tarz), Jerzy Kuligow-
ski (skarbnik), Edmund 
Cwalina (członek), Sta-
nisław Neweś (członek). 
Prezesem został kolega 
Jerzy Karłowski. Obecnie 
nasze Koło Nr 17 skupia 
18 członków. Uważamy, 
że taka zorganizowana 
forma pozwoli nam lepiej 
wspierać i promować na-
szą Uczelnię. Wyrażamy 
nadzieję, że nasza aktyw-
ność spowoduje, że nasi 
mniej aktywni koledzy, 
jeśli im tylko zdrowie do-
pisze, dołączą do nas ze 

swoimi propozycjami.
Drugi dzień obfitował wieloma atrakcjami. W niezbyt od-

ległym od Uniejowa Turku zwiedziliśmy Instytut Technolo-
gii Mikrobiologicznych i podległy mu zakład BIO-WORLD 
w Bratuszynie opracowujący naukowe podstawy technologii 
produkcji nowoczesnych probiotyków na bazie mikroorgani-
zmów. Wyroby te wykorzystywane są do przywracania w mi-
kroflorze gleby najbardziej optymalnych warunków rozwoju 

cd na str. 2

DUŻE INWESTYCJE, WIELKIE PRZEPROWADZKI

Przed budynkiem Geotermii w Poddębicach

Nastąpiły wielkie przeprowadzki. 
Kwestura, wszystkie działy admini-
stracji, siedziby związków zawodo-
wych i Stowarzyszenia z budynku na 
pl. M. Skłodowskiej-Curie 2 przenie-
sione zostały do gmachu Rektoratu. 

Obecnie sekretariat  
Stowarzyszenia Absolwentów PP 
mieści się w budynku Rektoratu 
w pokoju nr 110 (na I piętrze).
Cały kompleks budynków (cztery) 

znajdujący się po lewej stronie ulicy G. 
Bergera wystawiony został na sprzedaż. 
Ogłaszane są kolejne przetargi.

S.O.



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

INAUGURACJA ROKUAKADEMICKIEGO 2013/2014

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

UNIEJÓW – DOBRE MIEJSCE NA ZJAZD

WSPOMINAMY  NASZE

roślin /regenerują glebę/. Produkowane są też tzw. probiotyki 
pożyteczne dla zdrowia człowieka jak i do utrzymania czystości 
i higieny w domu. Probiotyki są również dodatkiem do pasz dla 
zwierząt gospodarskich. 

Jakże wspaniałym przeżyciem (i powrotem do lat szkol-
nych) była wizyta w Muzeum Marii Konopnickiej w Brono-
wie, gdzie zapoznaliśmy się z życiorysem słynnej poetki oraz 
z historią napisania ROTY - ojczystej przysięgi.

W drodze powrotnej zwiedziliśmy w Poddębicach ujęcie 
wód termalnych, pijalnię wód ulokowaną w dawnym kościele 
ewangelickim oraz Centrum Sportu z boiskami /jedno podgrze-
wane wodami termalnymi/ i halą sportową.

Po dość intensywnym dniu zwiedzania wieczorem przy 
grilu znów było gwarno, niekiedy rozlegał się serdeczny 
śmiech - to dzielono się przygodami z dziewczynami z lat 
studenckich.

Następnego dnia po śniadaniu były już tylko pożegnania 
i deklaracje rychłego spotkania - za rok w Poznaniu.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w trakcie 
zjazdu, 5.09.2014 r. zmarł nagle nasz kolega Jan Kania, członek 
Stowarzyszenia Absolwentów – stały uczestnik naszych zjaz-
dów. Będzie nam brakowało jego autentycznej radości z każde-
go spotkania kolegów. Mimo, że na zjeździe było zaledwie 20-
tu kolegów i dwie małżonki, to prawdziwi entuzjaści spotkań, 
z niecierpliwością czekają na kolejne.

cd ze str. 1

ALMA MATER - to druga matka, co każdego zawodowo ukształtowała.
Rodzonej matce każdy jest wdzięczny bo go wychowała.
O rodzonej matce, o rodzinie każdy pamięć kultywuje,
Ale o Politechnice, o akademiku, o kolegach pamięć się nie zachowuje.

Na spotkaniach nie są ważne rozmów treści i kolegów zachowania,
Liczy się świadomość naszego bezpośredniego przebywania.
To, że się widzimy, słyszymy, jesteśmy wśród żywych,
Może nam zazdrościć grupka „sobków” leniwych.

Dla nich obcy jest uśmiech na twarzy i w sercu radość
A przecież to tak naprawdę niewiele kosztuje
Ale może sprawić wielką radość
I drogę do czyjegoś serca utoruje.

Nikt nie zdaje sobie sprawy, że my tu na ziemi,
Jesteśmy z krótką wizytą, po to by zniknąć w zaświatów cieni!
Powiadają, że trzeba się śpieszyć kochać ludzi,
Bo nikt nie wie, czy po nocy się obudzi.

Są różne drogi, ale droga do spotkania, to wspomnienia,
Wspólnego czasu, twarzy, nazwiska i imienia.

Człowiek, który potrafi jeszcze wspominać,
nie będzie się nudził, nie będzie o przeszłości zapominał.
Najbliższe spotkanie, to jedyna okazja w tym wieku -
Nie zmarnuj jej, bo na inną nie zdążysz już człowieku

Stanisław Neweś

Minęło 62 lat gdy opuściliśmy 
mury Szkoły Inżynierskiej w Pozna-
niu z dyplomem inżyniera elektryka. 
Nasz rocznik liczący 79-ciu studentów 
zasłynął tym, że stanowiliśmy bardzo 
zintegrowany zespół koleżeński. Na 
zjeździe w 25 lat od ukończenia stu-
diów, podczas spotkania, nasz Dzie-
kan prof. Józef Węglarz powiedział, że 
tak zgranego roku nie było na terenie 
ówczesnej Szkoły Inżynierskiej jak 
i obecnej Politechniki Poznańskiej.

W 10 lat później, na kolejnym 
zjęździe, podjęliśmy decyzję o utwo-
rzenia z naszego rocznika koła SAPP. 
Dzisiaj nasze Koło nr 5 jest najstar-
szym kołem . Z wybranych wówczas 
władz koła nadal żyją i działają: Zbi-

gniew Pawuła jako przewodniczący 
oraz jego dwóch zastępców: Rafał 
Kłaczyński i Aleksander Kordus.

Nadal raz w miesiącu spotykają się 
koledzy naszego rocznika w lokalu, na 
obiedzie. Nie wszyscy poznaniacy ze 
względu na stan zdrowia są w stanie 
przychodzić na spotkania. Na zdjęciu 
z obiadu 15 grudnia 2014 r. Od lewej 
są: Z. Pawuła, R. Kłaczyński, Hen-
ryk Ciechanowski, Henryk Malewski, 
A. Kordus. Przewidujemy kontynu-
owanie naszych spotkań. Należy do-
dać, że jesteśmy w przedziale wie-
kowym 85-90 lat. Z liczby 79 absol-
wentów żyje jeszcze osiemnastu. Na 
te comiesięczne spotkania przychodzi 
zwykle około 8-miu. Z tych 18-tu po-
łowa mieszka w Poznaniu, a pozosta-
li w Warszawie, Rzeszowie, Trzebini, 
Wągrowcu i 1 poza granicą. 

W 2014 roku zmarło w Pozna-
niu pięciu naszych kolegów: Marian 
Wachowczyk, Dominik Lembicz, 
Witold Nowacki i Włodzimierz Łu-
paczyński, ostatnio w grudniu od-
prowadziliśmy na miejsce wiecznego 
spoczynku Albina Szymańskiego. Na 
pogrzebach naszych kolegów w Po-
znaniu, jest nas zawsze kilku, dając 
wyraz naszej dozgonnej przyjaźni.

Zbigniew Pawuła

ZNAMY SIĘ OD PONAD 65 LAT !



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.
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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

INAUGURACJA ROKUAKADEMICKIEGO 2013/2014

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

SPOTKALIŚMY SIĘ W KARKONOSZACH

JUBILEUSZOWE  SPOTKANIE  W  2014  ROKU

Spotykamy się co roku. 
W czerwcu 2014 roku było 
to w uroczo położonym 
na południowym stoku 
gór Izerskich pensjonacie 
Magdalena w Szklarskiej 
Porębie. Stąd roztacza się 
wspaniały widok na szczy-
ty Karkonoszy. Doskonałe 
miejsce i fantastyczny na-
strój spotkania sprawiły, że 
było ono niezwykle udane.

Stawiło się 28 osób 
przyjemnie i wesoło spę-
dzając wspólne chwile 
podczas wieczornej bie-
siady, którą otwarła gospodyni pen-
sjonatu, nasza koleżanka Basia Kozak. 
Wspominaliśmy radosne lata studiów, 
dzieliliśmy się swoimi radościami 
i smutkami oraz refleksjami i doświad-
czeniami z dorosłego życia.

Następnego ranka pojechaliśmy 
zwiedzić Pragę. Dzielnie przeszliśmy 
przez Hradczany, Katedrę, Złotą Ulicz-
kę i wspaniałą, malowniczą trasą przez 
winnice i ogrody doszliśmy na most 
Karola. Dalej Starówka, skosztowali-
śmy knedliczki i ugasiliśmy pragnienie 
kufelkiem czeskiego piwa.

W trakcie wieczornej kolacji nie-
spodzianka i to jaka! Bogdan Walczak 
prezentuje na video prawie godzinny 
film, na który składają się zdjęcia i fil-
my, pokazujące cały okres naszej pięć-
dziesięcioletniej znajomości. Oglą-
damy uchwycone obiektywem nasze 
studenckie życie, praktyki, obozy woj-
skowe, absolutorium i kolejne zjazdy. 
Wszystko to w pięknej oprawie mu-
zycznej. Łza się w oku zakręciła. Czy 
my naprawdę byliśmy tacy młodzi? 

Film nastroił nas nostalgicznie 
na resztę wieczoru. Wspomnienia, 

spowodowały miły na-
strój. Każdy z nas nieźle 
poradził sobie w życiu, 
tym zawodowym i pry-
watnym. Nasi nauczy-
ciele akademiccy dobrze 
przygotowali nas do ży-
cia i zawodu. Nie zapo-
mnieliśmy również o na-
szych kolegach, którzy 
już odeszli, czcąc ich pa-
mięć minutą ciszy. Nocne 
Polaków rozmowy trwały 
prawie do świtu.

Ustaliliśmy, że organi-
zacją następnego spotka-

nia absolwentów Wydziału Budownic-
twa Lądowego PP z roku 1967 zajmą 
się koledzy Lechosław Mytnik i Wie-
sław Terlecki z Koszalina oraz Ma-
rian Jagiełka i Włodzimierz Dajerling 
z Kołobrzegu. Spotkanie ma się odbyć 
w dniach 12 do 14 czerwca 2015 roku 
w Mielnie.

Następnego dnia, po śniadaniu rozje-
chaliśmy do swoich domów, ciesząc się 
na następne spotkania, bo jeszcze dużo 
przed nami. Bo nam się po prostu chce!

Do zobaczenia Kochani 
 Jacek Poreda

W latach 1950 -1991 w Politechnice Poznańskiej istnia-
ło Studium Wojskowe, które dla studentów było odpowied-
nikiem szkolenia wojskowego, jakie pozostała nie studiują-
ca polska młodzież odbywała w ramach zasadniczej służby 
wojskowej.

Na przełomie lat 50. i 60., kiedy kierownikiem Studium 
był ppłk Kazimierz Sidorowicz zyskało znaczącą pozycje 
w strukturze Politechniki. W niewielkiej kubaturze uczel-
ni zajmowało duże powierzchnie w budynkach przy pl. 
M. Skłodowskiej-Curie 1. Rektor corocznie wraz z wieloma 
zaproszonymi gośćmi odbierał tradycyjną defiladę z okazji 
obchodzonego wówczas Święta Wojska Polskiego w dniu 
12 października. W towarzystwie generalicji z Inspektoratu 
Szkolenia MON Rektor wizytował szkolenie studentów na 
poligonie w Żaganiu. W żartobliwym żargonie mówiło się 
„Politechnika przy Studium Wojskowym”. W pomieszcze-
niach zgromadzono wiele ciężkiego sprzętu wojskowego. 
Obok na zdjęciu (rok 1958) mjr Mieczysław Kroczak pro-
wadzi ze studentami zajęcia z budowy silnika czołgu T-34.

Z HISTORII NASZEJ UCZELNI 
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SPOTKANIA, ZJAZD 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
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W okresie po jubileuszu 90-lecia Stowarzyszenia odbyły 
się 3 zebrania zarządu, we wrześniu i grudniu 2014 roku oraz 
16 marca 2015 roku. Zebrania Zarządu prowadził przewod-
niczący Stowarzyszenia prof. Zbigniew Stein. Najważniej-
szymi sprawami które omawialiśmy były: 
1. Przekazano dyplomy prezesom firm - członkom wspiera-

jącym Stowarzyszenia, którzy byli nieobecni na naszym 
jubileuszowym spotkaniu w maju 2014 roku.

2. Na zaproszenie naszego Stowarzyszenia 22.09.2014 r. 
w Sali Portretowej Rektoratu odbyło się spotkanie prze-
wodniczących – przedstawicieli Stowarzyszeń Absol-
wentów poznańskich wyższych uczelni publicznych. 
Było to nasze podziękowanie za udział w naszym jubi-
leuszowym spotkaniu oraz okazja do podzielenia się do-
świadczeniami z działalności.

3. Omówiliśmy zadania jakie czekają Stowarzyszenie 
w roku 2015 w którym odbędzie się Zjazd Sprawozdaw-
czo - Wyborczy.

4. Powraca sprawa likwidacji w roku 2012 Sali Historii PP, 
która mieściła się w budynku Rektoratu. Absolwenci or-
ganizujący zjazdy i spotkania zwracają się z pytaniem 
o możliwość jej zwiedzenia. Dotychczas nie przygoto-
wano na Piotrowie całościowej prezentacji zebranych 
pamiątek i dokumentów.

5. Mamy nie rozwiązaną sprawę bieżącego aktualizowania 
strony internetowej Stowarzyszenia. Zgłaszane dotych-
czas propozycje nie doczekały się realizacji.

6. W okresie od 1 lipca 2014 do 16 marca 2015 r., na pod-
stawie złożonych deklaracji przyjęto do Stowarzyszenia 
14 członków. 

7. Spośród zgłoszonych kandydatów z WBLiIŚ przyznano 

tylko 1 stypendium na rok akademicki 2014/2015. Nie 
wydatkowane środki wykorzystane zostaną w następnym 
roku akademickim.

8. Na zebraniu w dniu 16.03.2015 r. zarząd spotkał się 
Kacprem Kuczą studentem V roku na Wydziale Budow-
nictwa Lądowego i Inżynierii Środowiska, tegorocznym 
naszym stypendystą 

9. Ustalono datę Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wybor-
czego na 28 listopada 2015 r. W kołach wybrani zostaną 
delegaci w ilości 1 delegat na 7 członków.

10. Na następnym zebranie w dniu 25 maja 2015 r. człon-
kowie zarządu mają określić terminy w których będą 
mogli reprezentować Stowarzyszenie na tegorocznych 
absolutoriach. 

Mirosław Nieborak

ZEBRANIA ZARZĄDU

NIJHOF WASSINK jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Poznańskiej
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