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DOKOŃCZYLIŚMY WYBORY W STOWARZYSZENIU

Studentem jesteś kilka lat, Absolwentem całe życie

ZACZYNALIŚMY PRZED PIEĆDZIESIĘCIU LATY

cd na str. 2

Pierwsze zebranie nowych władz Stowarzyszenia odbyło się 
w dniu 12 stycznia 2016 roku. Spotkanie prowadził prof. Leszek 
Pacholski – Przewodniczący 
Stowarzyszenia Absolwentów 
PP. Zaproszenie na nasze zebra-
nie przyjął Rektor Politechniki 
Poznańskiej prof. Tomasz Łody-
gowski. Rektor w swym wystą-
pieniu podkreślił, że Stowarzy-
szenie Absolwentów jest ważną 
częścią Politechniki Poznań-
skiej, a wszyscy absolwenci po-
winni aktywnie identyfikować 
się ze swoją uczelnią. O randze 
uczelni świadczą jej absolwenci. 
Prof. Tomasz Łodygowski przekazał prof. Zbigniewowi Steinowi 
serdeczne podziękowanie za 30-letnie kierowanie Stowarzyszeniem, 
które zyskało opinie jednego z najlepiej działających w Poznaniu.

Prof. Leszek Pacholski nakreślił zamierzenia nowego Zarządu 
na 5-letnią kadencję. Zaznaczył, że będą kontynuowane działania 
poprzednich władz Stowarzyszenia. Podkreślił, że niezwykle waż-
na jest nasza obecność w internecie, dlate-
go poprosił Zbigniewa Włodarczaka, aby 
podjął się prowadzenia strony internetowej 
Stowarzyszenia, na której na bieżąco będą 
zamieszczane zdjęcia i wiadomości o dzia-
łalności Stowarzyszenia i pracy zarządu. 
Prof. Leszek Pacholski poinformował rów-
nież, że będzie dążyć do zwiększenia udzia-
łu absolwentów Politechniki Poznańskiej 
w życiu uczelni. Przedstawił zadania, na 
najblższy okres: 
- na stronie internetowej Stowarzysze-

nia dostępna będzie elektroniczne wersja „Głosu Politechniki” 
i kwartalnika „Absolwent”;

- będzie rozszerzana baza danych absolwentów, którzy będą otrzy-

mywać aktualne wydanie Newslettera Politechniki Poznańskiej;
- kilka razy w roku będą organizowane spotkania integracyjne 

dla członków Stowarzyszenia. Pierwsze spotkanie zaplanowano 
na 25 stycznia br. Będzie to wspólne śpiewanie kolęd, następne 
wiosenny spacer w okolicach Poznania, a w listopadzie można 
się spotkać na śpiewanie pieśni patriotycznych,

- członkowie Stowarzyszenia będą otrzymywali zapraszania na 
organizowane na Politechnice Poznańskiej wykłady otwarte 
i imprezy kulturalne.

Prof. Leszek Pacholski dodał, że dalekosiężnym celem jest 
udział Stowarzyszenia w obchodach 100-lecia wyższego szkol-
nictwa technicznego w Poznaniu, co jest planowane na rok 
2019. Wartościowym akcentem tych obchodów byłby zjazd ab-
solwentów Politechniki Poznańskiej. Następnie wywiązała się 
dyskusja o tym, jak tworzyć bazę adresów kontaktowych absol-
wentów naszej Uczelni.

Podczas zebrania dokonano wyboru osób na funkcje we wła-
dzach Stowarzyszenia. Statut Stowarzyszenia określa, że „tę samą 
funkcje we władzach Stowarzyszenia można pełnić przez dwie 
kolejne kadencje”. Zgodnie z tym zapisem w statucie na funk-
cję wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia wybrano Zygmunta 

Kosmalę, na se-
kretarza Agniesz-
kę Grzelczak i na 
skarbnika Stani-
sława Olejniczka. 
Komisja Rewizyj-
na ukonstytuowa-
ła się następująco: 
Leszek Kaczo-
rowski – przewod-
niczący, Bogdan 
Zastawny – sekre-

tarz. Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego wybrano Edwarda 
Szmausa, a sekretarzem Jerzego Horowskiego.

Agnieszka Grzelczak

W dniu 26 września 2015 r. odbył się 
kolejny, piąty już zjazd absolwentów Wy-
działu Mechanicznego Technologicznego 
(obecnie Wydział Budowy Maszyn i Za-
rządzania) Politechniki Poznańskiej. Był to 
zjazd szczególny, bowiem odbył się w 50. 
rocznicę rozpoczęcia w 1965 r. studiów. 
Poprzednie spotkania miały miejsce w la-
tach: 1996, 2001, 2006, 2011 i związane 
były z okrągłymi rocznicami zakończenia 
w 1971 r. studiów. 

Rocznik 1965-71 był szczególny, licz-
na grupa Absolwentów (ponad 20 osób) 

pozostała bowiem na uczelni, wybiera-
jąc karierę naukowo-dydaktyczną. Wśród 
nich są między innymi profesorowie: Leon 
Bogusławski, Zenon Ignaszak, Jacek Jac-
kowski, Krzysztof Magnucki, Jerzy Mer-
kisz, Marian Ostwald, Aleksandra Pertek
-Owsianna, Edward Pająk, Jan Żurek oraz 
doktorzy: Michał Andrzejewski, Danuta 
Ciesielska, Leszek Ciesielski, Wiesław 
Grzybowski, Marian Humpich, Janusz 
Kaiser, Krzysztof Pawłowski, Zygmunt 
Sekulski, Roman Siecla, Roman Struk 
i nieżyjący już: Jarosław Brukwicki, Lucy-

na Karalus-Kaczmarek, Jerzy Kodym, An-
drzej Matuszak, Andrzej Ratajczak. Wiele 
z wymienionych wyżej osób poza pracą 
naukowo-dydaktyczną pełniło lub nadal 
pełni znaczące funkcje w Politechnice Po-
znańskiej i szeroko pojętej nauce polskiej, 
a niektórzy znaleźli swoje miejsce w go-
spodarce (Marian Humpich, Janusz Kaiser, 
Krzysztof Pawłowski).

Program V Jubileuszowego Zjazdu 
obejmował część oficjalną: obrady w sali 
Rady Wydziału Budowy Maszyn z udzia-



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

cd ze str. 1

SPOTKANIA ELEKTRYKÓW ROCZNIKA 1959
Chociaż minęło już 56 lat od ukończe-

nia studiów ciągle podtrzymujemy więzy 
przyjaźni i teraz już corocznie się spoty-
kamy. Wiemy o 56 absolwentach naszego 
roku – z Wydziału Elektrycznego z 1959 
roku. Utrzymujemy przede wszystkim 
przez pocztę mailowa kontakt z 38 osoba-
mi. Osoby zamieszkałe w Poznaniu i oko-
licach spotykają się raz w miesiącu w ka-
wiarni w poznańskiej Palmiarni. Przycho-
dzi zwykle około 10 osób.

Kilku z naszego rocznika zaczyna-
ło studia w Politechnice Wrocławskiej. 
Zaprosiliśmy kolegów z Wrocławia do 
Poznania. Wspólnie pojechaliśmy do Ro-
galina, aby obejrzeć po kilkuletnim remon-
cie Pałac Raczyńskich – oddział Muzeum 
Narodowego w Poznaniu i prezentowane 
tam wystawy. Pokazaliśmy również Bre-
mę Poznania ICHOT (Interaktywne Cen-
trum Historii Ostrowa Tumskiego) miejsce 

opowiadające o losach Ostrowa Tumskie-
go i rolą jaką wyspa odegrała w czasach 
kształtowania się państwa polskiego.

Co roku or-
ganizujemy 2 
dniowe spotka-
nie w którymś 
z podpoznańskich 
ośrodków. Ostat-
nie odbyło się we 
wrześniu 2016 
roku w ośrodku 
„Wrzos” w Stę-
szewku w Pusz-
czy Zielonka.

W programie naszych spotkań wpi-
sujemy zwiedzanie ciekawych miejsc 
w najbliższej okolicy. Tym razem byliśmy 
w Uzarzewie, gdzie obejrzeliśmy drew-
niany kościół – jeden z kilkunastu takich 
obiektów w północno zachodniej okolicy 

ZACZYNALIŚMY PRZED PIEĆDZIESIĘCIU LATY

łem dziekana dr. hab. inż. Olafa Ciszaka, 
zwiedzanie obiektów Politechniki Poznań-
skiej na Piotrowie oraz udział w mszy św. 
w intencji uczestników Zjazdu w kościele 
św. Rocha. Część towa-
rzyska, o swobodniejszym 
charakterze miała miejsce 
w stołówce Politechniki 
Poznańskiej, gdzie uczest-
nikom po obiedzie zostały 
wręczone Indeksy Reimma-
trykulacyjne oraz pamiątko-
we wydawnictwo WBMiZ 
PP. W programie tej czę-
ści spotkania nie zabrakło 
przerywnika muzycznego, 
kolacji i niekończących się 
dyskusji w grupach. 

W uroczystości wzięły 
udział 63 osoby. Spotkanie 
było na tyle dla nas ważne, że z dalekiej 
zagranicy przybyli: Eugeniusz Grybionko 
(USA), Stanisław Olejnik (USA), Zbi-

gniew Pietrzyk (USA) oraz Janusz Smu-
rawa (Szwecja).

Warto podkreślić, że w Politechnice 
Poznańskiej zwyczajem jest zapraszanie 
na uroczystość inaugurującą nowy rok aka-

demicki absolwentów, którzy rozpoczynali 
studia przed 50 laty. W roku akademickim 
2015/2016 zaszczytu tego dostąpili właśnie 

nasi koledzy: Tomasz Czajkowski, Ryszard 
Grycza, Jacek Jackowski, Andrzej Liber-
ski, Krzysztof Magnucki, Marian Ostwald, 
Edward Pająk, Władysław Polcyn oraz 
Zygmunt Sekulski.

Zjazd stanowił dosko-
nałą okazję do wspomina-
nia chwil z okresu studiów, 
które ożyły dzięki licznym 
zdjęciom z prywatnych 
zbiorów. Każde z nich pro-
wokowało do kolejnych 
opowieści, przywoływało 
pamięć o znajomych z tam-
tych czasów i prowadziło 
ostatecznie do jednej kon-
kluzji: to były piękne dni!

Wszyscy jednomyślnie 
potwierdzili chęć kolejnych, 
częstszych spotkań, w czym 
z pewnością pomogą organi-

zatorzy V Zjazdu (Tomasz Czajkowski, Ry-
szard Grycza, Andrzej Liberski, Jan Żurek). 

Jan Żurek

Poznania oraz Muzeum Łowiectwa miesz-
czące się w sąsiednim pałacu.

W czasie spotkań na wspólnej biesia-
dzie dzielimy się 
naszymi wspo-
mnieniami z lat 
naszej młodości. 
Tym razem Hen-
ryk Czajewicz 
urodzony na 
przedwojennych 
kresach wschod-
nich opowiadał 
nam jak toczyło 
się życie na prze-

łomie lat trzydziestych i czterdziestych 
XX w. w Brześciu nad Bugiem. Przybli-
żył nam dzieje znajdujących się tam pała-
ców Polaków trwale zapisanych w histo-
rię tamtych ziem. 

Henryk Czajewicz

Z HISTORII NASZEJ UCZELNI

W poznańskiej Palmiarni



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
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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

NASZ KOLEJNY ZJAZD
Absolwenci Wydziału Maszyn Ro-

boczych i Pojazdów rocznik 1963-1968 
w dniach 3-5 września 2015 roku znów się 
spotkali. Był to już nasz VIII zjazd. Spotka-
liśmy się po 52 latach tam, gdzie większość 
z nas rozpoczynała ‘przygodę z Politechni-
ką to jest w Domu Studenckim Nr 1 przy 
ul. Kórnickiej.

Wróciły wspo-
mnienia tamtych 
dni, lat wspólne-
go studiowania. 
Po latach można 
było porównać 
nasze skromne 
początki z obecną 
rzeczywis tośc ią 
w rozbudowanym 
Poligrodzie.

Korzystając ze 
sprzyjających oko-
liczności miejsca 
i czasu zaprosi-
liśmy do uczest-
nictwa w naszym 
zjeździe ikonę Wy-
działu Mechanizacji Rolnictwa naszych 
czasów, profesora Zdzisława Kośmickiego, 
a także obecnego Dziekana Wydziału Ma-
szyn Roboczych i Transportu prof. Fran-
ciszka Tomaszewskiego, przedstawicieli 
studenckich kół naukowych i zarządu Sto-
warzyszenia Absolwentów PP. 

Profesor Zdzisław Kośmicki niezwy-
kle ciekawie i dokładnie przybliżył nam 
historię naszego Wydziału Mechanizacji 
Rolnictwa poprzez Wydział Maszyn Ro-
boczych i Pojazdów do obecnego Wy-
działu Maszyn Roboczych i Transportu. 
Wszyscy pamiętamy pierwsze spotkanie 
z ówczesnym dr inż. Z. Kośmickim na 
IX semestrze przy projektowaniu maszyn 
rolniczych. Prof. Z. Kośmicki, wieloletni 
dziekan Wydziału, z charakterystyczną 
dla siebie swadą przedstawił początki 
i chronologię rozwoju Wydziału tak, że 
obecny jego Dziekan prof. Franciszek 
Tomaszewski z podziwem przyznał, 
że o wielu szczegółach dowiedział się 
pierwszy raz.

Nasz kolega Jerzy Karłowski barwnie 
przedstawił swoją „przygodę z inżynierią 
rolniczą” poprzez doświadczenia zagra-
niczne, a głównie w pracy w Poznańskim 
Oddziale IBMER. Wielu naszych kolegów 
po studiach też miało „przygody” w rolnic-
twie, ale czy to były rzeczywiście przygo-
dy? Niekiedy były to rozczarowania, ale 
nie z winy rolnictwa a tzw. transformacji 
w początkach 90. lat.

Młodzi koledzy z Koła naukowego 
transportu publicznego, między innymi 
Dawid Licheniak przybliżyli nam proble-
my transportu, a Wojciech Staszewski i To-

masz Czarnuszewicz z Koła naukowego 
inżynierii wirtualnej projektowania zapo-
znali nas ze swoimi pracami badawczymi 
realizowanymi w doskonale wyposażonym 
budynku Mechatroniki i Nanotechnologii. 
Stosowane tam metody badawcze i osią-
gnięcia wywarły na nas wielkie wrażenie. 

Wiceprzewodniczący Zarządu Stowa-

rzyszenia Absolwentów Politechniki Po-
znańskiej Stanisław Olejniczak, a także se-
kretarz zarządu Mirosław Nieborak przed-
stawili nam problemy Stowarzyszenia 
Absolwentów PP zachęcając do jego przy-
należności. Na spotkaniu swoimi doświad-
czeniami w życiu Koła Nr 21 też absol-
wentów wydziału mechanizacji rolnictwa 
podzielił się nasz starszy kolega prof. Józef 
Kubik, do niedawna Rektor Uniwersytetu 
im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Po owoc-
nym dniu wy-
kładów i dys-
kusji wieczo-
rem był nasz 
czas. Po 
kolacji wró-
ciliśmy do 
wspomnień 
najlepszych 
lat naszej 
m ł o d o ś c i , 
lat przygód 
i młodzieńczych fascynacji. Rozmowy, 
wspomnienia, przeglądanie albumów ze 
zdjęciami trwały do północy a nawet i dłużej.

Drugi dzień zjazdu, to dzień wyciecz-
kowy, który rozpoczęliśmy od zwiedzania 
fabryki silników okrętowych w Zakładach 
HCP. Kiedyś flagowa fabryka HCP o zasłu-
żonej międzynarodowej renomie wywarła 
na zwiedzających mieszane uczucia. Obec-
ny stan fabryki to cień dawnej historii. 
Trudno się z tym pogodzić. 

Na szczęście drugim obiektem do 
zwiedzania było Muzeum Rolnictwa 
w Szreniawie. Muzeum położone na skraju 

Wielkopolskiego Parku Narodowego, na 
terenie XIX wiecznego majątku ziemskie-
go. Przez 50 lat funkcjonowania muzeum 
zgromadziło ponad 25 tysięcy eksponatów. 
Nie sposób w krótkim czasie wszystko 
obejrzeć Już nie mówiąc o zapoznaniu się 
z dziejami poszczególnych eksponatów. Na 
większą uwagę zasługuje postęp technicz-

ny w zakresie źró-
deł energii w rol-
nictwie, z pokaź-
nym zbiorem sil-
ników rolniczych 
(wraz z kolekcją 
lokomobil paro-
wych). Ciekawą 
ekspozycją jest też 
agrolotnictwo wraz 
z kolekcją statków 
powietrznych. 

Na zakończe-
nie dnia wyciecz-
kowego było zwie-
dzanie Muzeum 
w Kórniku. To 
zabytkowy zamek, 

w przeszłości rezydencja rodu Górków, 
Działyńskich i Zamojskich, usytuowany 
przy ogrodzie dendrologicznym. W zam-
ku znajduje się bogata i słynna biblioteka, 
gromadząca najstarsze zabytki piśmien-
nictwa polskiego. Przechowywane są tu-
taj między innymi rękopisy Mickiewicza 
i Słowackiego.

Po tej wycieczkowej wyprawie wie-
czorem, w zaciszu akademickiego klubu po 
kolacji znów były wspomnienia, rozmowy 

i planowanie 
następnych 
s p o t k a ń . 
S z c z e g ó l -
nie przypadł 
nam do gustu 
wypróbowa-
ny sposób 
spotkań na-
szych star-
szych kole-
gów, którego 
zalety opisał 

prof. Józef Kubik. Oni praktykują spo-
tkania rodzinne z udziałem małżonków, 
a nawet wnuków. Ustaliliśmy, że najbliższe 
spotkanie w 2016 roku w Kołobrzegu od-
będzie się z udziałem małżonek.

Na obecnym Zjeździe w Poznaniu było 
w sumie 36 osób - liczymy, że w Kołobrze-
gu będzie nas znacznie więcej.

Trzeciego dnia Zjazdu w sobotę po 
śniadaniu i spacerze po Malcie zakończył 
się nasz VIII Zjazd. Żegnaliśmy się życząc 
sobie szczęśliwego spotkania w 2016 roku 
w Kołobrzegu.

Stanisław Neweś

W Muzeum Rolnictwa w Szreniawie



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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Z NARODZENIA PANA DZIEŃ DZIŚ WESOŁY
W zimowy wieczór 25 stycznia 2016 

roku w Klubie Profesorskim w Centrum 
Wykładowym Politechniki Poznańskiej 

zebrali się członkowie Stowarzyszenia Ab-
solwentów Politechniki Poznańskiej, aby 
powrócić do starej polskiej tradycji wspól-
nego śpiewania kolęd.

Spotkanie rozpoczął prof. Leszek Pa-
cholski – Przewodniczący Stowarzyszenia, 
który przywitał przybyłych i poinformował, 
że to spotkanie kolędowe inauguruje cykl 
spotkań o charakterze integrującym człon-
ków Stowarzyszenia. Prof. L. Pacholski 
przedstawił przyjęty na  ostatnim zebraniu 
zarys działania nowo wybranego zarządu 
Stowarzyszenia. Poprosił o włączenie się 
w zbieranie i przygotowanie wykazu absol-
wentów Politechniki Poznańskiej (adresów 

kontaktowych) w związku z planowanymi 
w 2019 roku obchodami 100-lecia naszej 
uczelni oraz przygotowywanego z tej okazji 

zjazdu absolwentów naszej 
uczelni.

Przez ponad dwie 
godziny niósł się głos 
pięknych polskich kolęd, 
które prowadził obdarzo-
ny pięknym głosem prof. 
Stefan Joniak, wieloletni 
członek chóru Politechni-
ki Poznańskiej. Akompa-
niował absolwent Akade-
mii Muzycznej w Pozna-

niu Radosław Mateja. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali śpiewniki, przygotowane spe-

cjalnie na tę okazję przez Wydawnictwo 
Politechniki Poznańskiej. Następne spotka-
nie zaplanowano na wiosnę.

  Agnieszka Grzelczak

A2 razy d∏u˝sza.
www.autostrada-a2.pl

KRÓTKO Z PP
• Prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski 

wybrany został Rektorem Politechniki 
Poznańskiej na kolejną – drugą kaden-
cje 2016 -2020 

• Politechnika Poznańska podpisała 
umowę poszerzającą zakres współpra-
cy z Państwową Wyższą Szkołą Zawo-
dową w Gnieźnie. Umowa umożliwi 
pracownikom dydaktycznym PWSZ 
podejmowanie studiów podyplomo-
wych i doktoranckich prowadzonych 
przez PP oraz przeprowadzanie prze-
wodów doktorskich i habilitacyjnych. 
Przedstawiciel PP zasiadać będzie 
w Senacie PWSZ w Gnieźnie.

• Trwają przygotowania do budowy 
w kampusie Piotrowo budynku dla Wy-
działu Architektury i Wydziału Inżynierii 
Zarządzania. Budynek powstanie wzdłuż 
nabrzeża Cybiny (Warty) za obiektem 
Wydziału Technologii Chemicznej. Za-
projektowany przez architektów Poli-
techniki Poznańskiej należeć będzie na 
pewno do najpiękniejszych w kampusie.

• Na zawodach robotów RobotChellenge 
we Wiedniu student Wydziału Budowy 
Maszyn i Zarządzania zaprezentował 
robot, który okazał się najszybszy spo-
śród prezentowanych tam 80 konstruk-
cji z Europy i Meksyku;
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