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ABSOLWENCI POLITECHNIKI ROKU 2015

Każdy chciał by od razu być kimś, nikt nie chce dorastać

Johann Wolfgang Goethe

Nadszedł moment o którym ma-
rzyliście, który oczekiwaliście. Otrzy-
macie z rąk władz wydziału i uczelni 
karty absolutoryjne potwierdzające 
zdanie wszystkich egzaminów, które 
obejmował wasz program studiów. 
Tym, którzy tego nie dokonali pozo-
stanie jeszcze obrona pracy dyplomo-
wej, a potem szukanie drogi w samo-
dzielnym życiu, na które będzie się 
składała praca, dom i rodzina.

Wierzymy, że tak jak my, wasi star-
si koledzy, będziecie po kilku latach 
ciepło wspominać Politechnikę, na-
uczycieli akademickich oraz koleżanki 
i kolegów. Być może wspólnie z kilko-
ma przyjaciółmi postanowicie zorga-
nizować spotkanie Waszego rocznika.

Prof. Tadeusz Kotarbiński powie-
dział Przeszłość zachowana w pa-
mięci jest częścią teraźniejszości. Pa-
mięć o naszej Uczelni, o Politechnice 
pomaga zachować Stowarzyszenie 
Absolwentów, które z niezawinio-

nymi przerwami czyni to już 90 lat. 
Organizujemy spotkania wszystkich 
członków Stowarzyszenia, pomaga-
my w przygotowaniu zjazdów róż-
nych roczników, jesteśmy „skrzynką” 
kontaktową miedzy absolwentami, 
wspomagamy finansowo najbardziej 
potrzebujących studentów. Prawie 
o wszystkim informujemy w naszym 
kwartalniku Absolwent. W nim moż-
na również znaleźć najnowsze wia-
domości z Politechniki.

Zachęcamy do wejścia na naszą 
stronę internetową http://absolwent.
put.poznan.pl na której znaleźć można 
wszystkie informacje o Stowarzyszeniu 
oraz archiwalne kwartalniki Absolwent. 

Wersje elektroniczną Absolwenta 
wysyłamy wszystkim, którzy wyrażą 
takie życzenie i przyślą nam swój adres. 
Nasz adres: absolwent@put.poznan.pl

Zarząd Stowarzyszenia Absol-
wentów Politechniki Poznańskiej 
składa Wam serdeczne gratulacje 

z okazji otrzymania absolutorium 
oraz życzy pomyślności w znalezie-
niu satysfakcjonującego miejsca dla 
inżyniera w przestrzeni gospodarczej 
oraz szczęścia w życiu osobistym.

MINĘŁO PIĘĆDZIESIĄT LAT
W dniach 5 - 7.września.2014 roku. w Poznaniu odbył 

się XIX zjazd absolwentów Wydziału Maszyn Roboczych 
i Pojazdów PP, którzy w 1970 roku otrzymali dyplomy 
ukończenia studiów. W roku 1964 przyjechaliśmy z różnych 
zakątków Polski, by po zdanym 
egzaminie wstępnym rozpocząć 
studia. Zaczynało 128 osób w tym 
7 koleżanek. Po 50. latach z rąk 
władz Uczelni i Wydziału symbo-
liczne indeksy odebrały 32 osoby, 
w tym dwie panie. 

Pierwszy nasz zjazd odbył 
się w Poznaniu w roku 1975, po 
pięciu latach od zakończenia stu-
diów. Spotykaliśmy się co 5 lat, 
ale podczas VII Zjazdu w roku 
2003 postanowiliśmy spotykać 
się rokrocznie. Organizatorami 
byli, i nadal będą koledzy mieszkający w ciekawych zakąt-
kach naszego kraju. W ten sposób poznajemy piękno naszej 
ojczyzny. Do Poznania przyjeżdżamy na okrągłe rocznice.

W roku 2014 minęło 50. lat od chwili, kiedy wręczono 
nam indeksy i rozpoczęliśmy studia na Politechnice Po-
znańskiej. Na wniosek organizatorów zjazdu, JM Rektor 
PP prof. Tomasz Łodygowski postanowił uczestników XIX 

Zjazdu powtórnie immatrykulować. Na uroczystym spo-
tkaniu w Uczelnianym Centrum Kultury Prorektor prof. 
Jacek Goc wręczył nam symboliczne indeksy. W tej pięk-
nej uroczystości uczestniczyli również Dziekan WMRiT 

prof. Franciszek Tomaszewski, 
b. Dziekan i b. Prorektor prof. 
Karol Nadolny oraz Przewod-
niczący Stowarzyszenia Absol-
wentów PP prof. Zbigniew Ste-
in. W trakcie spotkania, chwilą 
ciszy uczciliśmy pamięć naszych 
śp. Kolegów, którzy tej uroczy-
stej chwili nie doczekali. Są to; 
Mikołaj Martyniuk, Marian Czy-
żak, Józef Kulbaka, Bogdan Ko-
zak, Jerzy Woelke, Tadeusz Ma-
łek, Jan Cija, Jerzy Gohra, Sta-
nisław Janicki, Stanisława Nyka, 

Krzysztof Zieliński, Roman Gurgul i Wacław Jurewicz. Po 
oficjalnym spotkaniu prof. Karol Nadolny zapoznał nas 
z osiągnięciami naszej Alma Mater oraz oprowadził po no-
wym Centrum Wykładowo – Konferencyjnym i Bibliotece 
Technicznej oraz jeszcze wówczas oficjalnie nie otwartym 
budynku Wydziału Technologii Chemicznej. 
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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

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

MINĘŁO PIĘĆDZIESIĄT LAT

100. ROCZNICA URODZIN ABSOLWENTA NASZEJ UCZELNI

cd ze str. 1
Po tej części udaliśmy się na uro-

czystą kolację, w trakcie której wspo-
mnieniom końca nie było. W czasie 
kolacji Kazik Pondo z Chojnic wrę-

czał tym z kolegów, którzy w 2014 
roku kończyli 70 lat uroczyste adresy, 
przypominając drogi życiowe jubila-
tów. Takie wręczania odbywają się na 
każdym zjeździe począwszy od zjazdu 
w roku 2011, w którym jako pierwszy 
z kolegów Kazimierz Kordylasiński 
ukończył ten wspaniały wiek.

Na czas Zjazdu zamieszkaliśmy 
w tym samym, choć nie takim samym 
DS2, w którym Pani Kierownik stwo-
rzyła nam znakomite warunki do od-

bywania zajęć w grupach, często tych 
samych sprzed laty. Wspomnieniom 
pierwszych egzaminów, pierwszych 
profesorów, pierwszych „fajfów” 
w Agorze końca nie było.

Drugi dzień, to zwiedzanie Po-
znania. Większość kolegów nie była 
tu od dawna, niektórzy od chwili 
ukończenia studiów. Zwiedziliśmy 
za wstawiennictwem Prezesa OZPN 
Stefana Antkowiaka stadion Lecha, 
a potem Bramę Poznania - ICHOT, 
Stary Rynek na którym powitała nas 
orkiestra dęta, Wzgórze Przemysła-
wa z jego za-
bytkami i Cen-
trum Kultury 
mieszczące się 
w b. zamku ce-
sarskim zbudo-
wanym w la-
tach 1905-1910 
roku dla ostat-
niego cesarza 
n i emieck iego 
i króla Prus 
Wilhelma II. 
Strudzeni długim spacerem po starym 
mieście wszyscy chętnie wsiedli do 
autokaru, by nowy Poznań obejrzeć 
zza jego szyb. Zmęczeni całodzien-

ną wycieczką i nocnymi rozmowami, 
po powrocie do DS2 oddaliśmy się 
wspomnieniom przy piwie w klubie 
Piekiełko. Niestety po naszej Agorze 
śladów nie dostrzegliśmy. Szczegól-
nie nad tym faktem ubolewał wielo-
letni kierownik Agory - Józek Berliń-
ski. Właśnie w Piekiełku uchwalili-
śmy, że kolejny XX Zjazd odbędzie 
się w Gdyni, a rolę organizatora wziął 
na siebie na własną prośbę K. Kor-
dylasiński, który w Gdyni odbywał 
swój 3-letni żołnierski obowiązek 
jako marynarz na okręcie podwod-

nym w stopniu 
bosmana. Pro-
pozycję wszy-
scy zaakcepto-
wali, bowiem 
tam jeszcze nas 
nie było. W nie-
dzielę, po śnia-
daniu opuszcza-
liśmy gościnny 
DS2 wzruszeni, 
ale z mocnym 
postanowieniem 

spotkania się za rok - w Studenckim 
Domu Marynarza Akademii Morskiej 
w Gdyni.

Chlebosław Kazimierz Adamczyk

W dniu 3 czerwca 2015 roku w bu-
dynki Wagi na Starym Rynku spotka-
ło się wielu absolwentów Szkoły In-
żynierskiej, Politechniki Poznańskiej 
i znamienitych gości. Zebrani wspól-
nie świętowali 100 rocznicę urodzin 
Bogumiła Osińskiego absolwenta 
z roku 1949 Oddziału Architektury na 
Wydziale Budownictwa Szkoły Inży-
nierskiej w Poznaniu.

Bogumił Osiński urodził się w Poznaniu i tu przeżył 
prawie całe długie życie. Przed 1939 rokiem ukończył śred-
nią szkołę budowlaną i podjął prace zawodową. Ukończył 
również kurs podchorążych rezerwy i brał udział w obronie 
Warszawy w 1939 roku. Za udział w kam-
panii wrześniowej otrzymał wiele odzna-
czeń, a w 2002 roku awans na stopień pod-
porucznika WP. Bezpośrednio po zakoń-
czeniu wojny przez 10 lat zaangażował się 
w odbudowę Poznania. Przez następne lata 
pracuje w biurach projektów i zakładach 
materiałów budowlanych. Najdłuższy 
okres działalności przypada na biuro pro-
jektów przy b. zjednoczeniu kombinatów 
PGR, które tworzył, kierował i pracował 
w nim aż do przejścia na emeryturę. Stąd 
szczególnie ciepłe i serdecznie życzenia 
składali jubilatowi byli współpracownicy 
ze zjednoczenia PGR. Za całokształt osią-
gnięć w pracy zawodowej architekta, w roku 1989 odzna-
czony został Krzyżem Kawalerskim OOP.

Prezydent Miasta Poznania i Pre-
mier Ewa Kopacz skierowali do Ju-
bilata listy z życzeniami, które od-
czytał i przekazał Sekretarz UM Sta-
nisław Tamm. Osobiście życzenia 
przekazali również Prezes Oddziału 
Poznańskiego Stowarzyszenia Ar-
chitektów Polskich Piotr Kostka 
i Przewodniczący Wielkopolskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa Wło-

dzimierz Draber, Rektor Politechniki Poznańskiej prof. To-
masz Łodygowski (przebywający za granicą) skierował do 
Jubilata list gratulacyjny, który odczytał i przekazał Stani-
sław Olejniczak ze Stowarzyszenia Absolwentów PP.

Uroczystość zakończyła degustacja tortu urodzinowego 
i rozmowy z jubilatem

Fot. M. Praszkowski (2x)



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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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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NASZ KOLEJNY SZÓSTY ZJAZD

Z HISTORII NASZEJ UCZELNI

W dniach 11-12 października 2014 roku w Poznaniu odbył 
się 6 zjazd absolwentów Wydziału Budowy Maszyn rocznika 
1969-1974. W roku 95-lecia Wydziału postanowiliśmy po-
nownie spotkać się na terenie Uczelni w Sali Konferencyjnej 
( nasza dawna stołówka) oraz w pomieszczeniach Uczelnia-
nego Centrum Kultury. Uznaliśmy, że takie sentymentalne 
spotkanie ma swój szczególny urok w miejscu, gdzie studio-
waliśmy, mieszkaliśmy i spędzaliśmy wolny czas. 

W naszym spotkaniu udział wzięło 49 osób spośród około 
155, studiujących na ostatnim roku (wśród nas było wtedy 8 
Wietnamczyków). Jedna z naszych koleżanek, Grażyna Peksa, 
mieszkająca w Holandii spotkała się z nami po raz pierwszy. 
Podobnie uczynili tak nasi koledzy, pracownicy Uczelni, Ka-
rol Jóżwiak i Tomek Kachlicki. Dysponujemy aktualną bazą 
adresów, również mailowych, około 80 koleżanek i kolegów. 
Istnieje więc możliwość szybkiego kontaktu i zorganizowania 
spotkania. Spora grupa naszych absolwentów (11 osób) była 
lub jest związana z naszą Uczelnią poprzez pracę zawodową. 
Mamy w swoim gronie dwoje profesorów nadzwyczajnych 
naszej Uczelni (Ola Kawecka-Endler i Leszek Małdziński).

Zjazd rozpoczęliśmy krótkim powitaniem z tradycyj-
ną lampką szampana. W imieniu organizatorów uczynił to 
Krzysztof Moskalewski. Następnie gość honorowy Zjazdu, 
nasz starszy kolega ze studiów, prof. dr hab. inż. Jan Żurek, 
prorektor ds. współpracy z gospodarką przedstawił interesu-
jącą prezentację obrazującą historię oraz osiągnięcia naszego 
Wydziału na przestrzeni ostatnich lat. Dużo radości i miłych 
wspomnień dostarczył nam kolega Marek Pankowski, prezes 

Zarządu Spółki F5 Konsulting, swoją profesjonalną prezenta-
cją multimedialną zatytułowaną „Subiektywny manifest ab-
solwenta Politechniki Poznańskiej w sprawach różnych z oka-
zji 40-lecia ukończenia studiów”. Charakteryzując lata 1974-
2014, w tym okres wielkiej polskiej transformacji w dowcip-
ny sposób pokazał bogato ilustrowane zdjęciami, filmikami 
i muzyką z epoki nasze dojrzewanie życiowe i zawodowe. 
Szczególną wesołość wzbudzały liczne fotografie z okresu 

studiów i z poprzednich na-
szych spotkań.

Posileni małą przekąską 
rozpoczęliśmy zwiedzanie 
terenów Uczelni. Były to 
miejsca, w których więk-
szość miała okazję być 
po raz pierwszy. W latach 
2000-2014 oprócz Centrum 
Wykładowego wybudowa-
no Bibliotekę Techniczną, 
budynek Wydziału Elek-
troniki i Telekomunikacji, 
Centrum Mechatroniki, 
Biomechaniki i Nanoinży-
nierii, a ostatnio budynek 
Centrum Dydaktycznego 
Wydziału Technologii Che-

micznej. W sumie przybyło Politechnice ponad 82000 m² 
powierzchni użytkowej. Tradycyjnie był również czas na 
mszę św. w kościele pod wezwaniem Św. Rocha.

Wieczorem, przy suto zastawionych stołach i atrakcyj-
nych dodatkach kulinarnych była okazja do dzielenia się 

wspomnieniami, 
refleksjami i do-
świadczeniami 
życiowymi. Na-
sze spotkania są 
zawsze okazją 
do przywołania 
radosnych lat 
studenckich, któ-
re nas połączy-
ły. Szczególnie 
wiele ciepłych 
wspomnień wią-
że się z domem 

studenckim i szkoleniem wojskowym. Każde z dotychcza-
sowych spotkań było pełne radości, humoru i umacniało na-
sze koleżeńskie więzi. Wydaje się, że z każdym kolejnym 
spotkaniem jesteśmy sobie bliżsi, a jednocześnie bardziej 
dojrzali, skromniejsi i pełni pokory. Dlatego tak dobrze się 
na naszych zjazdach czujemy i dlatego je organizujemy. Nie 
zapominamy o kolegach, którzy odeszli od nas na zawsze 
(już dziesięciu z nas).

Następnego dnia po śniadaniu były już tylko pożegna-
nia i deklaracje rychłego spotkania, tym razem już za dwa 
lata, również na Politechnice.

Uczestnicy Zjazdu i ci, którzy z różnych względów nie 
mogli w nim uczestniczyć otrzymali od organizatorów płytę 
z prezentacją Marka Pankowskiego oraz płytę z imponującą 
ilością fotografii ze Zjazdu przygotowaną jak zawsze pro-
fesjonalnie przez „ naszego nadwornego fotografa” kolegę 
Jurka Błasiaka. Dzięki niemu dysponujemy bogatą doku-
mentacją z okresu studiów i ze wszystkich kolejnych spo-
tkań. To są dla każdego z nas najwspanialsze pamiątki.

Jan Jakubowski

uczestnicy zjazdu w Centrum Dydaktycznym WTCh

W latach 50. XX w. absolutoria odbywały się w auli budynku przy  
ul. Strzeleckiej. Przy stole prezydialnym od prawej:  

M. Tutak, F. Tatara, F. Tychowski i K. Kodym



ABSOLUTORIA I ZJAZD KRÓTKO Z PP

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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ZEBRANIA ZARZĄDU

NIJHOF WASSINK jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Poznańskiej

• Rafał Kitta, student studiów dziennych 3 roku informatyki na Wydziale Elek-
trycznym Politechniki Poznańskiej został jednym ze zwycięzców konkursu 
firmy APPLE. Konkurs polegał na napisaniu aplikacji mobilnej na system 
iOS lub OSX prezentującej zgłaszanego programistę. Nagrodą w konkursie 
jest bilet na World Wide Developer Conference, która odbędzie się w czerwcu 
br. w San Francisco. Jest to największa na świecie konferencja dla programi-
stów aplikacji mobilnych na świecie.

• W oparciu o wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2014 powstało 
zestawienie 30 polskich uczelni, po ukończeniu których mediana pensji jest 
najwyższa. Politechnika Poznańska znalazła się na szóstym miejscu ze śred-
nią wynagrodzeń absolwentów w 2014 r. wynoszącą 7664 zł brutto.

• Na ostatniej sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniu 23 kwietnia 2015 r. 
członkowie Polskiej Akademii Nauk dokonali wyboru wiceprezesów PAN 
na kadencję 2015-2018. Na funkcję wiceprezesa wybrana została m.in. prof. 
Elżbieta Frąckowiak z Wydziału Technologii Chemicznej. Prof. Frąckowiak 
należy do światowej czołówki elektrochemików zajmujących się nanomate-
riałami wykorzystywanymi do magazynowania i konwersji energii w super-
kondensatorach, ogniwach litowo-jonowych oraz ogniwach paliwowych. 

• Na Akademickich Mistrzostwach Polski w siatkówce mężczyzn w Krakowie 
w dniach 1-3 maja siatkarze Politechniki Poznańskiej, po świetnie rozegra-
nych meczach z ALK Warszawa, UEK Kraków, dostali się do ćwierćfinału mi-
strzostw, w którym po porażkach z pierwszoligowym AGH Kraków i WSM 
Warszawa zajęli 8 miejsce wśród polskich uczelni. Wrócili jednak ze srebrnym 
medalem uczelni technicznych.

• W dniach 27 – 29 maja zorganizowane były Dni Politechniki. Odbyło się uro-
czyste posiedzenie senatu połączone z wręczeniem odznaczeń państwowych 
i medali, promocje doktorskie i habilitacyjne oraz piknik pracowniczy. Krzy-
żem Kawalerskim OOP odznaczony został prof. Tadeusz Morzy z Instytutu 
Informatyki, a Złotym Krzyżem Zasługi prof. Roman Staniek z Instytutu Tech-
nologii Mechanicznej.
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Zebrania Zarządu w dniu 8 czerw-
ca 2015 roku prowadził przewodniczący 
Stowarzyszenia prof. Zbigniew Stein. 
1. Mirosław Nieborak odczytał pro-

tokół z zebrania zarządu w dniu 16 
marca 2015 r.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Bogdan Zastawny przedstawił i omó-
wił protokół z kontroli gospodarki 
finansowej Stowarzyszenia w 2014 
roku. Zarząd zatwierdził sprawozda-
nie finansowe i merytoryczne.

3. Dyskutowano o kształcie przyszłych 
władz Stowarzyszenia i propozy-
cjach, które ustępujący zarząd przed-
stawi na zjeździe sprawozdawczo – 
wyborczym.

4. Zygmunt Kosmala zaproponował, aby 
unowocześnić stronę internetową Sto-
warzyszenia, by była czytelna w wer-
sji mobilnej (na telefonach komórko-
wych i smartfonach).

5. Uzgodniono, kto będzie reprezento-
wał Stowarzyszenie na tegorocznych 
absolutoriach w dniach 3 – 5 lipca 
oraz jakie informacje należy przeka-
zać absolwentom.

6. Następne zebranie zarządu odbędzie 
się 28 września 2015 r. 

Mirosław Nieborak


