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Bezczynność byłaby wyznaniem bezradności
Człowiek
nie znosi uuwłacza
innych ludzkiej
przede wszystkim
– a bezradność
godności wad własnych.
Henryk Sienkiewicz
Zygmunt Bauman

ABSOLUTORIA
AD ROKU
2017 WAKADEMICKIEGO
POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ
INAUGURACJA
2016/2017
Pomysł
na zorganizowanie
Inauguracja
roku aka- absolutorium (z łaciny absolutodemickiego
jest dlazrodził
każdejsię z wewnętrznej potrzeby nadania
rium
– zwolnienie)
wyższej uczelni
corocznym
uroczystego
charakteru
zakończeniu studiów. Każdy student przeświętem
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całą
żywa
inaugurację
– rozpoczęcie
studiów stanowi dla młodego,
społeczność w dorosłość
akademic-człowieka moment wyjątkowy i szczewkraczającego
ką i wielu
gości.
W dniu studiów nie powinno być gorsze!
gólny.
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też zakończenie
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kim,
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może przede wszystsię inauguracja
kim
rodzicom) zaroku
pięćakadelat pracy, jaką włożyli
mickiego
2016/2017 w
w
ich wykształcenie.
PoPozdaniu wszystkich
litechnice Poznańskiej.
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i uzyskaniu zaliczeń wymaganychOtwierając
programemuroczystość
studiów, a także często po
JM Rektor
prof.magisterskiej
Tomasz Ło- nadchodzi czas
obronie
pracy
dygowski
podkreślił, że przybyli na nią goście w sposób szczena
świętowanie.
gólny
150 zaproszonych gości,
W uświetniają
Politechniceinaugurację.
Poznańskiej Spośród
absolutorium
JM
Rektor
z
imienia
i
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przywitał
85-ciu. Byli wśród nich
ma szczególnie podniosły charakter. Uroczyprzedstawiciele
władz
samorządowych, kościelnych
stość
odbywa się
w państwowych,
Auli Magna Centrum
oraz korpusu dyplomatycznego,
reprezentanci posłów na sejm RP,
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Politechniki Poznańskiej.
przedstawiciele
środowiska
akademickiego
i naukowego, doktorzy
W roku akademickim 2016/2017 absolutohonoris
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i byli
rektorzy
Politechniki
Poznańskiej, przedstaria
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7 lipca
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Technologii
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i Zarządzania), prezesi i dyrektorzy
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troniki
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zakończył
życzeniami
Magnificencja Rektor Politechniki Poznań- oraz formułą Rok
akademicki 2016/2017 uważam za otwarty - Quad Bonum Feliks Faustum Fortunatum Que Sit.
Centralnym punktem uroczystości inaugurujących rok akademicki jest immatrykulacja studentów I roku. Dziesięć osób, po 1
z każdego wydziału złożyło ślubowanie i otrzymało indeksy.
W Stowarzyszeniu Absolwentów Politechniki Poznańskiej aktualnie są 24 Koła. Członkami kół są absolwenci jednego wydziału
i roku, jednego wydziału ale różnych roczników oraz jak w przypadkuStowarzyszenie
Koła Nr 10 w Gorzowie
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różnych wydziałów
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W rokuKole
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Elektrycznego
oraz wBudowy
Maszyn
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i Zarządzania po pięciu. Pozostali ukończyli Wydział Budownictwa
pojedynczo lub łącznie od kilku osób. Wiemy, że pochodzą one,
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Wydział Technologii
Chemicznej.
Przewodniczącym
od osób lub
rozliczających
się w urzędach
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Poznania,
Koła
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stażem (od
1989Działroku)
orazjest
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Czarnkowa,
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Stowarzyszenia
Absolwentów.
Najwięcej
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w
integracje
abGorzowa Wlkp., Jeleniej Góry, Kamienia Pomorskiego,
Kętrzyna,Politechniki
Konina, Krakowa,
Leszna,
Ostrowa
Wlkp., poświęca
Piły, Rasolwentów
Poznańskiej
w tym
środowisku
domia,Brzozowski,
Śremu, Środy
Wlkp.,
Trzebnicy,
Tych, nasze
Włocławka,
WroRoman
który
przekazuje
członkom
kwartalniki,
cławiasięi Zielonej
Góry.
wcielił
w rolę sekretarza
i skarbnika oraz organizuje spotkania
Wszystkim składamy serdeczne podziękowanie.

SPOTKANIE ABSOLWENTÓW PP
W GORZOWIE WLKP.

skiej, Dziekan danego Wydziału, przedstawiciele
Stowarzyszenia
Wieloletnią
tradycją PoPoznańskiej
jest
Absolwentów, Samorządu Studentów,litechniki
jak i samych
absolwentów.
wręczanie podczas
inauguDziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania
prof. Magdalena
symbolicznych
Wyrwicka swoje wystąpienie oparła racji
na rozważaniu
słowa indekDROsówże absolwentom,
GA, mówiąc m.in.: Jestem przekonana,
nasi absolwenciktórzy
mogą
studia
przed
ruszać w dalszą drogę z entuzjazmem,rozpoczynali
z przekonaniem
o własnych
50-ciu
laty. Zaszczytu
udziakompetencjach, z dumą, że ukończyli
Politechnikę
Poznańską,
łu w tej ceremonii
tym2
c.d. w
na str.
roku dostąpili: Barbara Begier (rozpoczynająca studia
na WE w 1966 roku), Ewa
Bogdańska (WBL-1966),
Bogdan Bogdański (WBL1966), Andrzej Łagoda
(WE-1966), Maria Prądzyńska-Maślaczyńska (WBL-1966),
Jan Nowak (WBL-1966), Kazimierz Szulc (WE-1966), Hanna
Jesionowska-Tulibacka (WBL-1966), Andrzej Urbaniak (WE966) i Barbara Wołyńska (WE-1966).
Wykład inauguracyjny zatytułowany Rozwój spalinowych
układów napędowych w środkach transportu przeprowadził prof.
Jerzy Merkisz Dyrektor Instytutu Silników Spalinowych i Transportu na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu PP. W wykładzie prof. J. Merkisz powiedział m.in.: Dynamiczny rozwój
transportu w ostatnich dekadach jest ważnym czynnikiem rozwoju
gospodarczego świata i jednocześnie znacznym źródłem uciążliwości. Niekorzystne skutki transportu odczuwa zarówno środowisko przyrodnicze, jak i społeczeństwo. Rosnąca liczba pojazdów
oraz zanieczyszczenie środowiska naturalnego powodują wzrost
wymagań w zakresie zmniejszenia emisji szkodliwych składników
spalin.
Transport w Unii Europejskiej jest źródłem niemal 54% całkowitej emisji tlenków azotu, 45% tlenku węgla i 23% niemetalowych lotnych związków organicznych. Wyznaczanie przez UE
rygorystycznych celów w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku
Za kilka dni odbędzie się uroczysta inauguracja nowego roku
c.d. na str.
akademickiego 2017/2018. Jak zawsze ważnym wydarzeniem
bę-2
dzie immatrykulacja nowych studentów. Tradycyjnie w programie
jest również reimmatrykulacja, 10 wybranych absolwentów, którzy rozpoczynali studia na naszej uczelni przed 50 laty.
Inauguracja to również właściwy moment do podsumowania miNa rok
akademicki
2016/2017
przyznaliśmy
dwa stypendia
nionego
roku
akademickiego
w którym
na 10 wydziałach,
na 28po
kie4.000
zł
(10x400)
dla
studentów
Wydziału
Informatyki
PP,
z rorunkach, studiowało ponad 19 tysięcy studentów. Po raz pierwszy
dzin o niskich
dochodach,
uzyskujących
wyniki w oraz
nauce.
kształcono
m.in.
na kierunku
lotnictwo i dobre
kosmonautyka
teleinCzłonkowie
Stowarzyszenia
i
dziesiątki
tysięcy
absolwenformatyka. Słuchaczami studiów doktoranckich było 517 osób. Ponad
tów osób
Politechniki,
to rzesza
naszychpodyplomowych
potencjalnych darczyńców.
800
uczestniczyło
w studiach
Dla 317 obcoStaramy
się
do
nich
dotrzeć
z
naszą
prośbą.
krajowców z 43 krajów z wszystkich kontynentów z wyjątkiem Ameryki
Północnej,
Politechnika
Poznańska
Zaufaj
nam, wesprzyj
nas,
wpisz doprowadziła
PIT-u: studia w języku
angielskim. Kształceniem zajmowało się 1299 nauczycieli akademicSTOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
kich wśród których było 66 profesorów zwyczajnych i 113 profesoPOLITECHNIKI
rów nadzwyczajnych.
Prawie tysiącPOZNAŃSKIEJ
osób pracowało w obsłudze laboratoriów i pracowni, administracji
i utrzymaniu infrastruktury.
KRS 0000024372
Uczelnia
weżewspółpracy
z 11 przekonamy
przedstawicielami
Wielkopolskiego
Wierzymy,
w roku 2017
do siebie
większą
sektora
gospodarki prowadziła
studia
o profili praktycznym.
Wnaszego
roku 2016
rzeszę darczyńców.
Wszystkim
dziękujemy
za wsparcie
wydano
5646
dyplomów
licencjata,
inżyniera,
inżyniera
architekta,
maFunduszu Stypendialnego.
gistra, magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta i magistra sztuki.
Zarząd
S.O.

NOWY ROK AKADEMICKI

PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA STOWARZYSZENIA

c.d. na str. 2
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Procedura
certyfikacyjna
jest czasochłonna
modernizacja
publicznego
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solwenci przed Wami nowa
koncepcji oraz metodyki
badań
dotyczących
związków
szkorowej.
i determinacja,
włączenie
sięemisji
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Szczególdenciśrodków,
i absolwenci.
To onijest
są ważniejsza
naszymi najleppoziom
pomiarowej
związanej
z badaniem
jak na
klucz i dostrzec
cel. Ztechniki
tąszymi
myśląambasadorami”
zostawiam Państwa
– podsumowała
bara
Kudrycka
mówiąc, w
żenim
trzeba pozbyć się nie gorąco witał studentów, aObecny
przede wszystNajlepszym
pięciu abemisji związków
szkodliwych
spalin
umożliwia
badaniaprzez
środków
zestaw najważniejszych
prof. Magdalena
Wyrwicka.
partykularnych
ambicji na warrzecz kwestii waż- kim tych, którzy po raz pierwszy
znaleźliDziekan
się
solwentom
wręczono
przyznane
JMR
transportu
w
rzeczywistych
warunkach
eksploatacji.
Największą
tości,
którymi
powinniśmy
O
oprawę
muzyczną
uroczystości
dba
Chór
Poliniejszych.
w murach naszej uczelni.
medale „Wyróżniającemu się Absolwentowi
takich PP”,
badań,
mówił
prof. J.czterech
Merkisz
– wykonuje
jest duży
kierować
się wmożna
życiubyło
zawoPoznańskiej
Volantes
Soni,
który
W kuluarach
później usłyszeć
Centralnym punktemniedogodnością
inauguracji jesttechniki
imoraz
dodatkowo
absolwentów
koszt kilkunastu
aparaturyna
pomiarowej
i przystosowanie
jej do azabudowy
dowym.
początku
pieśń
Gaude
Mater
Polonia,
na zakońjednak
głosyRozważając
sceptyczne dolitera
idei łączenia. Pod- matrykulacja przez JM Rektora
stuotrzymało
nagrody
i listy
gratulacyjne.
pojeździe.
po literze
słowo DROGA
z absolwentami
hymnkadry
Gaudeamus
igitur.
noszono
argument,
że UAM(za
jako największy, dentów reprezentującychw3860
osób z 10 czenie
wy- wrazOsiągnięcia
naukowe
dydaktycznej
Po
wykładzie
inauguracyjnym
nadszedł
czas
na
wręczenie
Sławomirem
Lachowskim),
Najbardziej
wzruszającym,
ale
i
radosnym
momentem
zarządzając po połączeniu uczelni wielkim działów przyjętych na I rok studiów stacjonar- Politechniki Poznańskiej doceniane są w odkraznaczeń,
nagróduroczystości
i wyróżnień.
Pięciu
absolwentom
kapituła
przymożemy
przyjąć że: autonomię mniejszych nych. Tradycją w Politechnice
wręczenie
przezwRektora
i Dziekana
tworem
ograniczyłby
Poznańskiej
jest
ju i zajest
granicą.
Najlepsi
czasie
inauguracji
znała medale
„Wyróżniającemu
sięiAbsolwentowi
PP, uroczystości
a kolejnych
D – DOSKONAŁOŚĆ
(dąże- że Politechni- również ceremonia reimmatrykulacji
karty absolutoryjnej
tableau.
Na koniec
uczelni.
Należy mieć nadzieję,
– wręczaodebrali nagrody
specjalne
Rektora.
wynikami
naucew uhoniePoznańska
do najlepszych
stojącywyróżniających
na scenie ubrani się
w togi
studenci w
rzucają
górę
ka
druga podrezultawzględem ilości stu- nie podczas inauguracji ro-pięciu absolwentów
listami
gratulacyjnymi. Władze Uczelni
tów, dążenie
do mistrzostwa,
radośniei swoje
birety.
dentów
i z odmiennym
profilem kształcenia ku akademickiego symbo-norowano nagrodami
najlepszych
sportowców obecność
– medalistów
Akadeosobistego,
– Stowarzyszenia
na absolutonie
zmieściłabyautentyczność,
się w tym tworze.
licznych indeksów absol-wyróżniły również Nasza
Ceremonia reimmatrykulacji
moralność);
Jak na każdej inauguracji 16 studentów wentom, którzy rozpoczy-mickich Mistrzostw
riach Świata
trwa jużi Wielkopolski.
kilkanaście lat. Nie przekłada się ona
osiągnięcia
w pracy
dydaktycznej
i naukowej
JM
oczyszczania
spalin
są integralną
częścią
silnika
i muR –Systemy
REALIZACJA
(konsepierwszego
roku,
po dwóch
z każdej
z uczel- nali
studia
przed
50 laty. Za wybitne jednak
na udział
młodych
absolwentów
w Stowarzyprzyznałszeniu.
pracownikom
dydaktycznym
Uczelni cztery
inbyć projektowane
wspólnie ioraz
razem poddawane
badaniom.
Studentów
żegna
Dziekan
WIZwprof.
M.Rektor
Wyrwicka
niszą
zostało
immatrykulowanych
otrzymało
Zaszczytu
tego
bieżąkwentne
celowe działania
Może podniosły
charakter uroczystości
absoludywidualne
i dwie
Konieczność
zmniejszania
zużycia paliwa
indeksy
w wersji
elektronicznej.
roku dostąpili:
Stani-toryjnej i obecność najbliższych nie sprzyja
zespołowe,
etyczne
doprowadzenie
rzeczy cym
do końca
zgodnie
składaniu
takichzespołowe
deklaracji,
nagrody.
Nagrody indywiduoraz
emisji spalin
z pojazdów
osobowych
Uroczystość
zakończył
wykładterminowymi
inaugura- sław
Bartczak (rozpoczy-może praca, mieszkanie, rodzina jest celem
z wymaganiami
jakościowymi,
i kosztowymi);
pierwszoplanowym
i teraz
alne identyfikowania
otrzymali: prof.
Adam
powoduje
ciągłegodążenie
do doskonalenia
cyjny.
Wygłosił
prof. Andrzej
Legocki,
nającysię
studia
w roku 1963jeszcze absolwenci nie odczuwają potrzeby
O – ODPOWIEDZIALNOŚĆ
(która
przejawia
w działasię poprzez
konstrukcji
silnika
spalinowego.
biochemik
i miłośnik
sztuki, były
prezes PAN, na Wydziale
Budowy Ma-Stowarzyszenie ze swoją Alma Mater Hamrol, prof. Waldemar Naniach jako
wypadkowa
samoświadomości,
samoregulacji
wrocki, Agnieszka
prof. AdamGrzelczak
DąbrowAnaliza
systemów
spalania
silników
spa- szyn), Włodzimierz Bieczłowiek
renesansu
– jak
przedstawił
go reki inicjatywy);
ski i prof. Jerzy Dembczyński.
tor
UAM. Wykład
z uwagi
na tematykę,
któ- gański (1963-WBM), Stelinowych
nie pozwala
na wyłonienie
dominurającego
ostatnio
nader
często
dzielidwóch
rodaków
przy- fan Gładkowski (1963Politechnika od wielu lat
typu
zapłonu
spośród
układów:
taczamy
całości (wi dwóch
częściach).
współpracuje z wieloma przedzapłonu wiskrowego
samoczynnego.
Oba te WE), Mieczysław HajNastępnego
dnia 2 października
siębiorcami a również bankasystemy,
a tym samym
typy silników inauguutrzymu- kowski (1963-WBM),
c.d.poziom
zeroku
str. 1akademickiego
racja
odbyła
się w na- Andrzej Młynarczak
mi. Bank BZWBK ufundował
ją
około 40% udziału
w rynku.
Prorektor S. Trzcieliński wręcza
indeksdlaW.studenta
Biegańskiemu,
członków,
otwarte
dla
wszystkich
absolwentów
Poliszej
uczelni.
Jak każdego
roku
oprócz
spoBogdan
nagrodę
z WydziaPodejmowane
obecnie
działania
przy- (1963-WBM),
dalej S. Gładkowski, S. Włodarczyk,
A. Młynarczak
i J.i Weyna
łeczności
akademickiej
na
techniki mieszkających
w uroczystość
tymsilników
mieście.przyłu Maszyn
Roboczych
Transczyniające
się do rozwoju
spali- Waligórski (1963-WBM),
Fot. (2) W. Jasiecki
było
bardzo
dużo
gości.
Byliwszystkim:
przedstawicieportu za udział w projekcie
nowych
dotyczą
przede
sys- Jerzy
Ostatnie
spotkanie
członków
Koła odbyło
się we Weyna (1962Andrzej
Łagoda odbiera
gratulacje od JM RektoraUroczystość inauguracyjną zakończyły
letemów
władz państwowych,
samorządowych
i ko- elektryWBM) i Stefan
Włodarczyk
(1963-WBM).
Formuła Student. Na wniosek
spalania
paliwa,
układów
wrześniu
2017 roku.
Dzięki
temu, żedolotowielu
ścielnych
oraz
korpusu
dyplomatycznego.
Nieodłączna
częścią
rozpoczęcia
roku
podziękowania
i życzenia relacji
JMR oraz
odśpieKapituły
Medalu
za wybitny
wkład w budowanie
z Uczelnią
wych
i
wylotowych
i
materiałów
ograniczających
straty
tarcia.
ków pracuje, bądź pracowało w Zakładzie EnergePrzybyli
parlamentarzyści,
przedstawiciele
akademickiego
jest
wykład
inauguracyjny.
wanie
„Gaudeamus
igitur”.
prezesowi
firmy
Volkswagen
Poznań
Jensowi
Ocksenowi
przyznany
Efektem
tych
rozwiązań
jest
m.in.
ograniczenia
objętości
skotycznym w Gorzowie Wlkp., firma ta nosząca dziś
środowiska
akademickiego
naukowego
Wygłosiła
prof. Elżbieta
Frąckowiak
Stanisław Olejniczak
został Medal
„Zasłużony dla Politechniki Poznańskiej”.
kowej
przy jednoczesnym
zwiększeniu
stopnia ichgo
wysilenazwę silników
Enea użyczyła
pomieszczenia
na to spotkania.
Uroczystość
inauguracji
roku
akademickiego
2016/2017 w Ponia
oraz
zwiększenie
produkcji
silników
2
i
3
cylindrowych.
W tegorocznym spotkaniu udział wzięli również Militechnice
Poznańskiej
zakończyło
odczytanie
przez
Prorektora
Głównym
kierunkiem
prac
rozwojowych
układów
napędowych
rosława i Stanisław Olejniczak przedstawiciele zaprof.
Jana
Żurka
niektórych
listów
jakich
wiele
zostało
skieropojazdów
prowadzonych
przez
większość
koncernów
samochodorządu Stowarzyszenia Absolwentów PP.
wanych na ręce JM Rektora oraz odśpiewanie przez uczestników
wych, jest układ opierający się na współpracy napędu spalinowePo słowie wstępnym Tadeusza Horoszkiewiwraz z chórem pieśni akademickiej „Gaudeamus …”.
go i elektrycznego tj. napęd hybrydowy. Pojazdy hybrydowe mają
cza Przewodniczącego Koła, Stanisław OlejniStanisław Olejniczak
obecnie już zauważalny udział w rynku samochodowym.. W perczak
przedstawił
najważniejsze
informacje
o praPolitechnika
Poznańska
należy do
najchętniej
dzo dużym powodzeniem cieszyła się inżynieria
cy zarządu iuczelni
działaniach
Stowarzyszenia.
Potem padały pytania i wywiązała się dyskusja.
Zebranych
interesowałnaskład
wybieranych
w Polsce.
Pierwsza piątka
materiałowa
(14 kandydatów
jednoosobowy
miejsce)
najbardziej obleganych uczelni w kraju to uczelinżynieria
chemiczna i procesowa
Stowarzyszenia i oraz
udział
w nim najmłodszych
(po 2000 (10,2).
roku)
nie techniczne: politechnika warszawska, gdańW stosunku
do lat
mniej
byabsolwentów, środki
finansowe
na ubiegłych
działalność,
na chętnych
fundowane
Zwiedziliśmyło do studiowania na kierunkach architektura, buMimo, żełódzka
od naszego
absolutorium
ska poznańska,
i Akademia
Górniczo-Hut-Rezerwat Archeologiczny.
stypendia
jak również na druk naszego kwartalnika. Pytali czy
zrekonstruowaną
w tym
minęłoStaszica
już 56 wlatKrakowie.
jest spora
nicza
im.roku
Stanisława
W Po-tu z przewodniczką m.in.
downictwo
– około
kandydatów
już przygotowania
doi informatyka
zbliżającej się
100. 6rocznicy
pozabytkową zagrodę z trwają
budynkami,
wieżę
grupa
kolegów,
którzy
chcą
się
spotykać.
litechnice Warszawskiej na jedno miejsce w roku
na jedno
miejsce. są uroczystości, czy planowstania
uczelni
i
jakie
przewidziane
obronną z palisadą i wały obronne.
Stałe miejsce spotkań kolegów zamieszkaakademickim 2013/2014 przypadało 7,3 kandyUczelnie techniczne w Polsce należą do najwany
jest zjazd
wszystkich absolwentów. Przedstawiciele zarząNastępnie wróciliśmy
na Rynek
Główny,
łych w Poznaniu i okolicach jest kawiarnia
data. Rośnie popularność kierunków ścisłychgdzie stoi okazały budynek kaliskiego Ratu-bardziej popularnych typów uczelni. Na jedno
7 Kontynentów w poznańskiej Palmiarni.
du Stowarzyszenia starali się odpowiedzieć na stawiane pytania.
i Tu
technicznych.
średnio przypada w nich 4,1 kandydata.
sza. To kolejny 3 budynek w tym
miejscu
wy-miejsce
spotykamy się w każdą drugą środę
W części
końcowej
spotkania
rozmowy
przeniosły
się(3,5
tematy
Nasza
uczelnia,
Politechnika
Poznańska
nieDrugą
pozycje
zajmują
uczelnie
rolnicze
kanbudowany w latach 1920-1925
nawiązujący
miesiąca.
związane
z Gorzowem
Wlkp..
Wspominano
niedawny
pożar
katewieleWodbiega
od
najlepszych.
Zgłosiło
się
ogódydata).
Dopiero
na
trzecim
miejscu
są
uniwersydo tradycji renesansowego ratusza z wieżą.
dniu 22 maja 2016 roku uczestniczydry, remont w śródmieściu ponad stuletniego wiaduktu kolejowełem
26 709
kandydatów
studiować
liśmy
w wycieczce
do chcących
Kalisza, którą
przy-na 24W ratusz zwiedziliśmy muzeum historii Ka-tety (3 kandydatów).
go panoramę
długości kilkuset
i przebudowa
bulwaru
nadi rz.
Wartą,
kierunkach.
na I rok
studiów Kalisz
3 860 osóblisza, z wieży obejrzeliśmy
W sumie
wg Ministerstwa
Nauki
Szkolnicmiasta metrów
gotował dlaPrzyjęto
nas Wiesiek
Aszkenazy.
gdzie
dziś
można
nie
tylko
spacerować
ale
również
zatrzymać
się
co
stanowi
6,9
kandydata
na
1
miejsce.
Z
kieruntwa
Wyższego
w
roku
akademickim
2013/2014
i podziwialiśmy piękny mechanizm wieżonależy do najstarszych miejscowości, bo
jednejzakończyliz kafejek na
lubstudia
barze
albo po prostu
usiąść
na
ławce
oprzeć
ków
napołowie
które przyjęto
co n.e.
najmniej
100 osób naj-wego zegara. Pobyt w w
W spotkaniu
uczestniczyło
10w
osób.
Pogoda
przyjęto
476 809
osób,
tym i366
449
Kaliszu
już w
II wieku
aleksandryjski
inahumory
namkoniec
dopisywały.
Mieliśmy
czas
większą
cieszyła się logistyka
na uczelnie
publiczne
i 110
360 na
uczelnie
niei wymianą
uczony popularnością
Klaudiusz Ptolemeusz
wymienił(14,3śmy wspólnym obiademwzrok
na tymwrażeń
co pływa
rzece.
Na
rozmawialiśmy
o spoabyo spacerować
po
ścieżkach
Puszczy
kandydata
na jednomiejscowość
miejsce), następnie
energety-podsumowującą bardzo udaną
w swojej książce
Kalisia połopubliczne.
Najwięcej
chciało
studiować
naZiekiercie, awycieczkę.
przede wszystkim
sportach
motorowych
– żużlu,
bo
Stal
wspominać,
dyskutować
sprawach
progu jesieni, wprzez
dniach
wrześniarunkulonka,
żoną
na „Szlaku
Bursztynowym”
łączącym nauk U
Immatrykulacja
JM9–11
Rektora
ka
(12,6)
i mechatronika.(8,6).
Z kierunków
informatyka.
Gorzów
ubiegłoroczny
mistrz
Polski w tym
roku nie owszedł
do
naszej ojczyzny a również własnoręcznie
absolwenci z naszego Koła
Nr
18
Stowarzyimperium
rzymskie
z wybrzeżem
Bałtyku.
Fot.
W.
Jasiecki
ścisłych
na
które
przyjęto
po
około
60
osób
barS. O.
wielkiego finału.
W II połowie XX w. w Szkole Inżynierskiej i Politechnice odbywały się
przygotowywać dania z grilla.
szenia Absolwentów spotkali się w ośrodku
Pierwsza lokacja grodu „Calisia” znajegzaminy wstępne pisemne i ustne m.in. z matematyki
Stanisław
HenrykOlejniczak
Czajewicz
wypoczynkowym „Wrzos” w Stęszewku.
dowała się na Zawodziu, gdzie dziś jest

SPOTKANIE ABSOLWENTÓW PP W GORZOWIE WLKP.

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2013/2014
W POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

POJECHALIŚMY ZWIEDZIĆ KALISZ
Z HISTORII NASZEJ UCZELNI

INAUGURACJA
ROKU
AKADEMICKIEGO
2013/2014
MECHANICY
SPOTYKAJĄ
SIĘ NADAL
DZIEWIĄTY
ZJAZD
Z UDZIAŁEM
GWIAZD

cd ze str. 1
i służb mundurowych oraz prezesi i dyrekto- z Instytutu Chemii i Elektrochemii TechNa
zakończeniu
Zjazdu
Absolwenp.w. Św.
Rocha w której
odprawiona
zosce zdobyłwpływała
tytuły mistrza
Europy
na tzw.
Absolwenci
Wydziału
Maszyn
Roboków
zainstalowanych
w obydwu
wagonizytywnie
na rozwój
i przyczyaczych
Uniwersytet
Warszawski
największy,
to
przedsiębiorstw
z na- nicznej.
„Zielone pozycji
źródła energii”
i Pojazdów
rocznik 1969, spotkali rzy
kach
dowspółpracujących
nasmsza
objaśnienia
niała
sięWykład
umacniania
miasta.
tów Wydziału
Mechanicznego-Technolostała dochodziły
okolicznościowa
święta.przeNaśrednim
i do
krótkim
dystansie, a w 2016
r.
ten
poznański
być najmądrzejszy.
szą
uczelnią. Firmę
Volkswagen Poznań,
wykorzystanie
energii
się
w dniach
01może
- 03.10.2016
r. już
po raz
wodnika,
Antoniego
Nasz przybliżył
Dziś
port zebranym
obsługuje
żeglugę
pasażerską,
gicznego
(rocznik
1972), który
odbył
się
stępnie wpana
jednej
z sal Szarmacha.
nowego obiektu
w Czechach
tytuł mistrza
Świata).
Do
tej idei przekonywał
również rektor
zprzewodnik,
która Politechnika
blisko popularna
współpra- słońca
i iwiatru
w dziedzinie elektrochedziewiąty,
razem
w Kołobrzegu.
to nie bardzo
tylko osoba
rybacką
jachtową.
24
listopadatym
2012
r. uczestnicy
podjęli WyjedWydziału Budowy
Maszyn
i Zarządzania
Podsumowaniem
Zjazdu była uroczyUAM
prof.toBronisław
Marciniak
mówiąc,
że cuje
i która rokrocznie
jest fundatoremko10 micznych
układów
energii
o wysokiejkrawybraliśmy
wyjątkowe
i
urokliwe
nadmorw
Kołobrzegu,
ale
też
niewyczerpana
Cennym
walorem
kołobrzeskiego
nogłośnie decyzję o kolejnym spotkaniu,
spotkaliśmy się z prodziekanem Wydziasta kolacja w restauracji,
w Hotelu Dorrian.
rozproszone
uniwersytety
nie będąAdama
nigdy stypendiów
po 10o 000
złotych
reprezentowadajności.
skie
miasto,
miejsce
zamieszkania
palnia
wiedzy
tym
mieście.
Po
drodze
jobrazu
są
liczne
parki,
skwery
i
pomniki
ale już za dwa
lata („Absolwent”
Nr 71
łu,5 dr.
inż. Janem
Uniejewskim.
Pan
ProTradycyjnie
do
późnych
godzin nocnych
konkurencją
dla wielkich
skonsolidowanych
osobowe
kierownictwo
na czele
z prezeJM Rektor
Tomasz
Tęczy, organizatora
Zjazdu
po to, by przy- ło
mieliśmy
kilka
przystanków.
Pierwszym
przyrody.
Spotkamy
tuŁodygowski
kasztanowcastwierczerz
marca
2013r.).
Grono
organizatorów
dziekan
zapoznał
nas
z
aktualną
strukturą
trwały
„Polaków
(patrz
absolwentów)
rozuczelni
na Zachodzie.
W tym
sa- sem
każdego
oddzielnie
witał dził:
„Chlubą
uczelni są
wyróżniający
sięgrastuciągnąćdziałających
do tego kurortu
żony, nasze
życiobył Wszystkich,
neogotycki Ratusz
– siedziba
Urzędu
wonego,
platanowce
klonolistne
i aleje
(Iwona
Wydziału oraz
dzia- denci
mowy”.
Kluczowym
tych
rozmów
we Gwiazdy.
bową. Wyjątkowym
i ciekawym
mym
duchuMikiewicz,
wypowiadała się minister Bar- Rektor prof. Tomasz Łodygowski.
Szczególi absolwenci.
To finałem
oni są naszymi
najlepJan Kudrycka
Drobniak,
Jerzy
łalnością
dydaktyczbył pomysł,
żeby się
spotkać
zaLas
rok.KołoTak
Pomysł
ten
dał niespodziemiejscem
jestNajlepszym
bagienny
bara
mówiąc,
że trzeba pozbyć się nie gorąco witał studentów,
a przede
wszyst- szymi
ambasadorami”
pięciu
abGendek,
Ryszard
i naukową,
którą
to jest, kiedy
czas
coraz
szybciej
ucieka,
wany efekt. Na
ogólnąnaliczbę
33
brzeski
z unikatowym
cypryśnipartykularnych
ambicji
rzecz kwestii
waż- kim tych, którzy po raznąpierwszy
znaleźli
się solwentom
wręczono
przyznane
przez
JMR
Frąckowiak,
zajmują się jego pra- medale
chcemy„Wyróżniającemu
spotykać
się coraz
częściej.
Zaprouczestników tegoZbizjazdu, przykiem błotnym,
który
ma korzenie
niejszych.
w murach naszej uczelni.
się
Absolwentowi
gniew
Stróżyk
i
Jerzy
cownicy.
Uczestnicy
ponowano
również
by
spotkania
odbywały
padło
aż
14
par
małżeńskich.
oddechowe
tzw.
pneumatofory
na
W kuluarach można było później usłyszeć
Centralnym punktem inauguracji jest im- PP”, oraz dodatkowo czterech absolwentów
Nie
mogło
zabraknąć
naszej
jepowierzchni
gruntu
Borowski)
postano- do
wysłuchali
się w cieplejszym
roku.– wewnątrz
jednak
głosy sceptyczne
idei łączenia.
Pod- matrykulacja przez JM spotkania
Rektora kilkunastu
stu- otrzymało
nagrodyokresie
i listy
gratulacyjne.
dynej iurzeczywistnić
wiernej koleżanki
Danuco pozwala
utrzymanie
wiło
odpowiedzi
różne
Wartopuste,
wspomnieć
o kadry
miłej niespodziannoszono
argument,
że UAM jako
największy, dentów reprezentujących
3860 osóbna
z 10
wyOsiągnięcia
naukowe
dydaktycznej
si.
Wbrew
obiegowym
opiniom,
drzewa
na
powierzchni
w terenie
tą
decyzję.
8
listopainteresujące
nas
pytace,
którą
nam
zgotował
nasz
kolega
zarządzając po połączeniu uczelni wielkim działów przyjętych na I rok studiów stacjonar- Politechniki Poznańskiej doceniane
są w Jan
krażony
nie
były
żadną
„przeszkodą”
błotnistym.
Rosną
tu
też
potężne
da 2014
r. spotkali-autonomię mniejszych nych. Tradycją w Politechnice
nia, związane
z prakAdam
obdarowując
każdego
z uczestników
tworem
ograniczyłby
Poznańskiej
jest ju
i za granicą.
Najlepsi
w czasie
inauguracji
tej
uroczystości,
a
raczej
świetnie
daglezje
sprowadzone
z
Ameryki
śmy sięNależy
na kolejnym
tycznym wykorzyzaprojektowanym
i wyprodukowanym
uczelni.
miećosób
nadzieję,
że Politechni- również ceremonia reimmatrykulacji
– wręcza- odebrali
nagrody
specjalne
się czuły
wśród
znanych
Północnej
ponad Rektora.
150 lat temu,
Zjeździe.
Zjazd rozstaniem prowadzonej
przez siebie okolicznościowym znaczkiem.
ka
Poznańska
pod względem
głównie
ze druga
słyszenia.
Zgodnie ilości stu- nie podczas inauguracji robuki i dęby. Spotkać można około
mszą tradycją
św. w kościele
pw.
św. Ro- ku
przez
Wydział działalności
naukowo-baWszyscy
otrzymali też
symboliczne
dentów
isię
z odmiennym
profilem
kształcenia
akademickiego
symbozpoczął
uświęconym
zwycza80 chronionych
ptaków,
między
cha,
po
której też
uczestnicy
przeszli
dawczej.indeksów
Następnie
udaliśmy się do ko„Legitymacje
Absolwenta
Wydziału Menie
zmieściłaby
się koledzy,
w tym tworze.
absoljem,
przybyli
którzy na teren licznych
innymi
żurawie i czaple.
Jak
każdej
16alestudentów
którzy rozpoczyTuinauguracji
mogli
podziwiać
nowy wentom,
lejnego nowego
obiektu Politechniki czyli
chanicznego Technologicznego
PolitechnizPolitechniki.
naminarozpoczynali
studia,
W tak krótkim czasie
nie spopierwszego
roku,
po
dwóch
z każdej
studiaSportu
przed 50
laty.
uczelni
– Centrum
Dydaktyczne
Centrum
Politechniki
Poznańskiej.
ki Poznańskiej
- Rocznik
1972”.i Pomysłozobiekt
różnych
powodów
kończyli
po z uczel- nali
sób jest
poznać piękno
urok Koninas.
zostało
immatrykulowanych
i otrzymało
tego w bieżąWydziału
Technologii
Chemicznej,
po któ- Zaszczytu
NaUczestnicy
nas, którym
zajęcia z wychowania
dawcą i projektantem
był Jan
Wszyscy
uczestnicy
zjazdu
łobrzegu. Ci, legitymacji
którzy raz zawitali
zjazdu przed kołobrzeskim ratuszem
indeksy
w wersji
elektronicznej.
roku dostąpili:
Stanizamieszkali
w Ośrodku
Sanato- wówczas cym
rym oprowadził
Jerzy Borowski,
fizycznego
kojarzyły
się głównie z tereDrobniak.do tego miasta, zawsze wracają,
Miasta
Kołobrzeg
– wspaniale i pieczoryjno
- Wypoczynkowym
Chalkozyn.
tęskniąc za osobliwym połączeniem spokoUroczystość
zakończył
wykład
inauguraBartczak
(rozpoczyjeszcze
pracownik
tego wydziału.
Marian sław
łowiciestudia
zrekonstruowany
WWygłosił
pierwszym
zjazdu
poz Legocki,
serdeczju kuracji i aktywnego wypoczynku. Sezon
cyjny.
go dniu
prof.
Andrzej
w roku 1963 po wojennym
Jankowiak,
również
absolwent
naszego nający
zniszczeniu.
Stąd
już
tylko
kilka
kroków
do
nym
powitaniu
kolegów,
zwłaszcza
ich
trwa tu przez cały rok.
biochemik
i
miłośnik
sztuki,
były
prezes
PAN,
na
Wydziale
Budowy
Marocznika, zapoznał uczestników spotkania
gotyckiej
Bazyliki oBiecharakterystycznej dla
żon
- spotkaliśmy
porcie
Po atrakcjach wycieczkowych, pełczłowiek
renesansu
–sięjakkołobrzeskim
przedstawił
go
rek- szyn),
Włodzimierz
z badaniami
prowadzonymi
w Zakładzie
Pomorza
architekturze.
Osoby kierujące się
naUAM.
rejs statkiem
„Santa
Maria”.
Mimo,któże gański
ni wrażeń spożyliśmy kolację. Po kolacji
tor
Wykład
z
uwagi
na
tematykę,
(1963-WBM),
SteObróbki Skrawaniem. Zaprosił do zwiedo Bazyliki
spotkają
Pomnik Tysiąclecia
była
nieciekawa
/deszcz
i wiatr/,
to fan
w sanatoryjnej kawiarence niektórzy ćwirapogoda
ostatnio
nader
częstolaboratorium
dzieli
rodaków
przyGładkowski
(1963dzenia
zakładowego
prezenprzedstawiający
Bolesława
Chrobrego,
Otjednak
odczuliśmy
czyli tańce.
dreszczyk
bujania
mortaczamy
w całości (wjego
dwóch
częściach). Za- WE), Mieczysław Hajtując ifalami.
omawiając
wyposażenie.
tona III, Jana Pawła II i Benedykta
skimi
Następnego
dnia
2
października
inaugukowski
(1963-WBM),
poznał
też zebranych
sposobem
obróbki
XVI. W przedsionku znajduje się
Po morskim
rejsie, ze
zmoknięci
i wyziębieracja
roku akademickiego
odbyła hybrydosię w na- Andrzej Młynarczak
zahartowanej
oraztowarzystwo
obróbką
ekspozycja fotogramów obrazująni
na uroczystejstali
kolacji
szybko
Prorektor S. Trzcieliński wręcza indeks W. Biegańskiemu,
szej
Jak
każdego
roku oprócz
spo- (1963-WBM),
Bogdan bazyliki
wą rozgrzało.
zuczelni.
zastosowaniem
lasera.
cych wysiłek odbudowy
się
Bardzo
rozgrzewający
był toast
dalej S. Gładkowski, S. Włodarczyk, A. Młynarczak i J. Weyna
łeczności
akademickiej
na
uroczystość
przyWaligórski
(1963-WBM),
ze zniszczeń wojennych.
i powitanie
Adama Tęczy
wraz z życzeniami
Po spotkaniach
na Poligrodzie
wszyscy
Fot. (2) W. Jasiecki
było
bardzo dużo gości.
Byli
przedstawicieJerzy
Weyna kolejka
(1962- przeniosła
Następnie
udanego
Cieszył
bardzo
suto zastaudali się pobytu.
do „Hotelu
Rzymskiego”
gdzie
lewiony
władzstół.
państwowych,
samorządowych
i
koWBM)
i
Stefan
Włodarczyk
(1963-WBM).
Uroczystość
inauguracyjną
zakończyły
nas do Budzistowa – małego fragJak „de
zwykle
dziękimiała
pomysłowości
w restauracji
Rome”
miejsce
ścielnych
orazzabrakło
korpusu„energetycznych”
dyplomatycznego.
Nieodłączna
częścią
rozpoczęcia
roku podziękowania i życzenia JMR oraz odśpiementu
miasta,
który
w
IX
i
X
wieku
nakolegów
nie
uroczysta kolacja. Oczywiście głównym
nami otaczającymi akademiki, pływalnią
W Zjeździe wzięło udział 61 absolPrzybyli
przedstawiciele
akademickiego
jest
wykład
inauguracyjny. wanie „Gaudeamus igitur”.
był
grodem
plemienia
pojów
– parlamentarzyści,
oprócz
tych markowych,
pojawiły
elementem
tej kolacji
były niekończące
się
przynaczelnym
ul. Chwiałkowskiego
czy stadionem
wentów.
środowiska
naukowego Wygłosiła
go prof. Elżbietaziemię
Frąckowiak
Stanisław Olejniczak
Słowian zamieszkujących
się nalewki i akademickiego
wina z naszej hobbystycznej
dyskusje i wspomnienia.
AZS-u, nowy obiekt wywarł duże wrażeZgodnie z zeszłorocznymi sugestianad dolną Parsętą. Po podboju
działalności. Już po kilkunastu minutach było
W Zjeździe
uczestniczyło
absolnie. Piękna
profesjonalna
hala sportowa
mi kolejny Zjazd odbył się 3-ego czerwca
Pomorza
władca
Polski Bolesław
słychać
ogólny radosny
gwar,70-cioro
w którym
też
wentów.
Wśród
nich
był
niewątpliwy
bohai
dużo
pomieszczeń
pozwalających
na
2017 r. i wzięło w nim udział 48 absolwenChrobry ustanowił tutaj w 1000
uczestniczyły nasze małżonki. Była to okazja
ter naszego
Oleksię
Doba,
prowadzenie
tów. Miał on charakter nieco mniej oficjalroku
siedzibęróżnych
jednegododatkowych
z najstar- zajęć
do
lepszegogrona
poznania
pań,laureat
a dla „Super
panów
Kolosa
2013” przyznanego
sportowych
wywołało
u wielu
ny. Spotkaliśmy
się jedynie
szych
biskupstw
polskich.
W XII refleksję:
i XIII w.
czas
wspomnień
i anegdot. za „wyczyn roku”
Jak to bywa trzeciego
dnia,napouroczystej
śniadaniu
jakim
niewątpliwie
„szkoda,
naszych podgrodziami
czasów nie miekolacji wzakończenie
restauracji zjazdu,
Hotelu pożegnania
„Olimpia”.
gród
wrazżez za
rozległymi
staDrugiego
dniabyło
poprzepłyniecie
śniadaniu samotwyrunastąpiło
nowił
centrów administracyjnych
szyliśmy
autobusem
do Atlantyku.
odległej
oPodczas
34
km
iTegoroczne
życzenia
do następnego
spotkania
za rok.
niePolitechnika
kajakiem
po Poznańska
raz drugi
liśmy jedno
takich zznakomitych
warunków dodzo dużym
spotkanie
byłosię właściwie
należy do
najchętniej
powodzeniem
cieszyła
inżynieria
w któ-materiałowa
Dobrzycy,
gdzie
zwiedziliśmy
ogrodyOlka
tePodczas
uroczystej
kolacji
pierwkolacji mogliśmy
wysłuchać
opowieści
uprawianiazachodniopomorskiego,
sportu na uczelni”. Ciekawe
kontynuacją
niedokończonych
wybieranych
uczelni
w Polsce.
Pierwsza
piątkaksięstwa
(14 kandydatów
na jednowrozmów
miejsce)
rym istniało kilka kościołów,
targ,
karczma
matyczne
Hortulus.
Jest to ponad 70-hektaszym
dniu, Zarząd
naszego KołaGorącym
Stowaoraz
uzyskać
dedyco
sobie
w
tym
moi
wspomnień
z
lat
poprzednich.
najbardziej obleganych uczelni w kraju to uczeloraz inżynieria chemiczna i procesowa (10,2).
i książęca mennica. Gród
tenmogli
wyludnił
się
rowy
prywatny
ogród
istniejący
rzyszenia
Absolwentów
PPwyprawa
zaproponował
kację
w książcepolitechnika
jego botaniczny
mencie
myśleć
tematemdobyła
oczywiście
Olka
nie
techniczne:
warszawska,
gdań-w drugiej połowie XIII
W stosunku
latzjazdy
ubiegłych
mniej
chętnych
byw.
wskutek
lokaiautorstwa
doskonalony
od
25
lat.
Na
tej
powierzchni
by
następne
były
objęte
p.t. „Olo
nai Akademia Górniczo-Hutnasi koledzy Olekło do Doby
i problemy,
które goarchitektura,
w patronatem
jej trakcie
ska
poznańska,
łódzka
studiowania
na
kierunkach
bucji w roku 1255 nowego miasta na prawie
produkuje się i pokazuje przeszło 3500 odzarządu Koła. Podjęto decyzję, że X Zjazd
Atlantyku.
Kajakiem
i Jurek Gendotknęły.
Dzisiaj już–wiemy,
wszystko
nicza
Stanisława
Staszica
w Krakowie.
W Po-niemieckim. ObecnieDoba
i informatyka
około
6że
kandydatów
jedyną murowanądownictwo
mianim.
i gatunków
drzew,
krzewów
ozdobodbędzie
się w Toruniu.
Z ramienia
zarząprzez ocean”.
dek,
mimona jedno
skończyło
i Olek
odniósł
litechnice
na jedno
w rokupozostałością z dawnej
miejsce.się szczęśliwie
epokiktórzy
jest niewielki
nych,
róż,Warszawskiej
bylin, ziół i pnączy,
w miejsce
tym także
du
organizacją
zjazdu zajmie
się Stanisław
Uczestnicy
Zjaz-w kraju.
tych
spartańskich
kolejny wraz
wielki
sukces.
Również
akademickim
2013/2014
przypadało 7,3 kandy-kościółek p.w. św. Jana
techniczne
w Polsce
należąkolejny
do
najChrzciciela,
wybu- Uczelnie
rzadko
występujące
Neweś
z Józefem
Błońskimm
(rododu Ogrody
podtrzymali
po- to blisko
sukces
w quadrathlonie
odniósł
w jedno
tym
data.
RośnieHortulus
popularność
kierunków
ścisłychdowany w 1222 r. warunków w ja-bardziej
popularnych
typówMamy
uczelni.
Na
30 różnych
witym
Torunianinem).
nadzieję,
że
mysł
spotkania
się za
niejednokrotnie
roku
Jurek
Gendek
w Niemi oddzielnych
technicznych.
średnio
przypada
wznich
4,1 kandydata.
W malowniczym kich
Budzistowie
znajdujemiejsce
tematycznych
ogrodów. Są
więcej
kolegów
wrazzdobywając
żonami
zdecyduje
Nasza
uczelnia,
Politechnika
pozycje
uczelnie
rolniczezjeździe.
(3,5
kandwa
lata.skalne,
w naszych
czasachDrugąsię
czech
po zajmują
razwkolejny
mistrzostwo
Europy
Konnej „Michalogrody
leśne,
związane Poznańska
ze sztuką nie-się także Ośrodek Jazdy
na udział
przyszłorocznym
W stadninie
i kulturą
narodową
– ogród japoński,
francuToruń to
miasto
z bogatą
histowiele
od najlepszych.
Zgłosiło
się ogó-ski” o powierzchni 4 hektarów.
Dopiero
napiękne
trzecim
miejscu
są
15odbiega
października
prowadzone
byłydydata).
w swojej
kategorii
wiekowej
nauniwersyśrednim
przepięknych
koni.tety (3
ski
i śródziemnomorski.
W stylu angielskim
rią
i zabytkami oraz wieloma nowoczełem
26
709 kandydatów
studiować na 24znajduje się około 30
kandydatów).
2016
roku
odbył się chcących
zajęcia
wychowania
dystansie.
ofercie stadniny
naukatak
jazdy
dla dzie- Wsnymi
zaprojektowane
sąjużna
ogrody
różnych
zmyobiektami.
W 1231
roku
kierunkach.
Przyjęto
I rok studiów
860 osóbW
sumie
wg Ministerstwa
Nauki
i Krzyżacy
Szkolnickolejny, czwarty
Zjazd
naszego 3roczfizycznego,
mają jest
dzisiaj
wspaniałe
Ponownie
niespodziankę
przygotował
ci
i
dorosłych,
jazda
rekreacyjna,
przejazd
słów
W
pamięci
pozostaną
niezapomniane
wznieśli
tu
pierwszą
warownię
Starym
co
stanowi
6,9
kandydata
na
1
miejsce.
Z
kieruntwa
Wyższego
w
roku
akademickim
nika przygotowany przez powiększone
osiągnięcia sportowe. Olek, to światowy
Jan Adam, który zaprojektował 2013/2014
iwwykonał
konne i hipoterapia,
którana studia
wrażenia
wizualne
jakco
i też
praktyczne
Toruniu
/koło
Mistrz
ków
na grono
które
przyjęto
najmniej
100 rady
osób
przyjęto
809
osób, Wielki
w tym
366
449
nieco
organizatorów
(Iwona
Mi- naj-bryczką,
kajakarz pokazy
wszechczasów,
ogłoszony przez
dla każdego
z476
nasGórska/..
indywidualną
okolicznoległa
u
podstaw
założenia
tego
ośrodka.
przekazane
przez
przewodniczkę.
zakonu
krzyżackiego
Herman
von
Salza
większą
popularnością cieszyła
się logistyka
kiewicz-Wojtkowiak,
Jan Drobniak,
Jerzy(14,3National Geographic „Podróżnikiemna uczelnie
ściową publiczne
plakietkę. i 110 360 na uczelnie nieW marcu 1945 roku toczyły się w Ko-publiczne.
Po obiedzie
w energetywyw 1233Najwięcej
roku nadałchciało
osadziestudiować
w Starymna
Torukandydata
jednouczestniczyliśmy
miejsce),
następnie
kieGendek,pona
Krzysztof
Fiklewicz,
Ryszard
Roku 2015”.
Jurek natomiast
wyrósł na
Aktualnie
organizatorzy
Zjazdów
łobrzegu
najcięższe
walki
o
wyzwolenie
cieczce
Kołobrzegu.
Jak przystało
na
niu
prawa
miejskie,
a
w
1236
roku
dokonaImmatrykulacja
przez
JM Rektora
ka
(12,6) i mechatronika.(8,6).
Z kierunków
naukczołowego
runkuprzygotowują
informatyka. kolejne spotkanie, które plaFrąckowiak,
Kazimierz
Maćkowiak,
Zbiw
Polsce,
Europie
i
na
Świecie
miasta, które upamiętniaFot.
Pomnik
Zaślubin
absolwentów Wydziału Maszyn Robono translokacji Torunia na teren obecnego
W. Jasiecki
ścisłych
na które iprzyjęto
po około 60 Rozosób bar-quadrathlonistę w swojej
S. O.
gniew iStróżyk
Borowski).
kategorii
wiekonowane Miasta.
jest na maj 2018 roku.
Polski z Morzem. Od samych
początków
czych
Pojazdów Jerzy
odbyliśmy
tę wyprawę
Starego
poczęło gokolejką
spotkanie
w kaplicyZkościoła
wej. (w 2015
r. na Słowacji
oraz w PolJerzy Borowski
istnienia
Kołobrzegu
funkcja portowa
pokolorową,
turystyczną.
głośniStanisław
Neweś

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2013/2014
W POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

INAUGURACJA
ROKU
AKADEMICKIEGO
2013/2014
KRÓTKO
Z PP
INAUGURACJA
ROKU
AKADEMICKIEGO
2016/2017
PAMIĘTAJĄC
O POZNAŃSKIM
CZERWCU

ZEBRANIE ZARZĄDU

ABSOLUTORIA, KONTROLA KR

cd ze str. 1
i służb mundurowych
prezesi
i dyrektoz Instytutu
Chemii Chemicznej
i Elektrochemii
Tech• Dr oraz
inż.
Krzysztof
Fic lat
z Wydziału
Technologii
lauc.d. ze
str. 1
warzyszenia
Absolwentów
Poznańskiej
wzostał
czwartek
Poznański
Czerwiec 1956 roku – jako wydarzenie niedoceniaspektywie
15-20
napęd Politechniki
hybrydowy
powinien
osiągnąć
około
ane
Uniwersytet
Warszawski
największy,
to
rzy
przedsiębiorstw
współpracujących
z
nanicznej.
Wykład
„Zielone
źródła
energii”
grantu
Europejskiej
Rady terenowe”
ds. Badań na
Naukowych
13prestiżowego
października
br.
miały
miejsce „zajęcia
ten temat.
wZebranie
skali
Polski
– jestStowarzyszenia
tym
wydarzeniem,
o produkcji
którym
Wielkopola25%
udział w nowych
pojazdach.
zarządu
w do
dniu
6 czerwca
węgla
skłania
przemysł
motoryzacyjny
pojazdówreatem
ten
poznański
może być
najmądrzejszy.
szą
uczelnią.
Firmę Volkswagen
Poznań,
przybliżył5-letniego
zebranym
wykorzystanie
energii
Spotkanie,
poznański
Oddział certyfikat
Instytutu
Panie
powinni
pamiętać
i wiedzieć
nieco
więcej.
Zatem
– w związku
Grant.
Nazorganizował
realizację
dotyczącego
2017
roku prowadził
Przewodniczący
prof.
Leszek
PacholKażdy
nowoktóre
skonstruowany
pojazd
musiprojektu
uzyskać
hoekonomicznych
oraz przyjaznych
środowisku.
Priorytetem
UE jestERC Starting
Do
tej
idei
przekonywał
również
rektor
z
która
Politechnika
bardzo
blisko
współprasłońca
i
wiatru
w
dziedzinie
elektrochemięci Narodowej,
rozpoczęło
na pętli jest
tramwajowej
Dębiec.
Stąd
zmodernizacja
mijającą
w tym
roku 60. publicznego
rocznicą tychi wydarzeń
– wdoramach
Sto-superkondensatorów
ski
na którym:
(urządzeń
dosię
przechowywania
energii
takich
jak
mologacyjny.
Procedura
certyfikacyjna
czasochłonna
i skomtransportu
zachęcanie
rzadszego
UAM
prof. Bronisław
mówiąc,
że cuje i która rokrocznie udaliśmy
jest fundatorem
10 micznych
układów
energii
wysokiej
wysięi różni
w godzinną
podróż
starym państwach.
zabytkowym
tramwajem
1. Przyjęto
protokół
zMarciniak
poprzedniego
zebrania
i akumulatory)
przyznano
dofinansowanie
w okwocie
prawie
plikowana,
się
w poszczególnych
Opracowanie
korzystania
z samochodów
prywatnych
na rzeczsporządzony
komunikacji zbio-baterie
rozproszone
uniwersytety
nie będą nigdy stypendiów po 10 000 złotych
reprezentowadajności.które stały się świadkiem wydarzeń
po ulicach
Poznania
w miejsca,
przez Chlebosława
Adamczyka.
1,4 mln
Euro. Maja
one
zastosowanie
w wielu dziedzinach
m.in. wszkomekoncepcji
oraz
metodyki
badań dotyczących
emisji związków
rowej.
konkurencją
dla
wielkich
skonsolidowanych
ło
5
osobowe
kierownictwo
na
czele
z
prezeJM opowieściami
Rektor Tomaszpani
Łodygowski
stwiertamtego
czasu,
a
okraszoną
Agnieszki
2. Bogdan Zastawny sekretarz Komisji Rewizyjnej przeddycynie
(rozruszniki
oraz transporcie
(samochody
elektryczne).
dliwych
spalin wserca)
rzeczywistych
warunkach
eksploatacji
jest Kołodokouczelni
działających
na Zachodzie.
W tymzsasemgospodarWszystkich, każdego oddzielnie witał dził: „Chlubą uczelni są wyróżniający się stustawił
Protokół Komisji
Rewizyjnej
kontroli
Dr inż.
Krzysztof
Fic jest jednym z czterech Polaków, którzy uzyskali
naniem
nowoczesnym.
mym
wypowiadała
się minister
Barprof. Tomasz Łodygowski.
Szczegól- denci i absolwenci. To oni są naszymi najlepki duchu
finansowej
Stowarzyszenia
w 2016
roku.Rektor
Sprawdzono
dofinansowanie
wpoziom
ostatniej edycji tego
konkursu.związanej z badaniem
Obecny
pomiarowej
bara258
Kudrycka
że trzeba
pozbyć się
nie gorącooraz
witał studentów, a przede wszyst- techniki
szymi ambasadorami”
Najlepszym pięciu abpozycjimówiąc,
w księdze
przychodów
i rozchodów
• Politechnika
Poznańska
współpracuje
z umożliwia
kilkudziesięcioma
firmami
emisji
związków
szkodliwych
spalin
badaniaprzez
środków
partykularnych
ambicji
na
rzecz
kwestii
ważkim
tych,
którzy
po
raz
pierwszy
znaleźli
się
solwentom
wręczono
przyznane
JMR
stan środków finansowych w kasie i koncie w PKOBP
w
kraju
i
zagranicą.
Zawarte
porozumienia
zakładają
połączenie
wiedzy
transportu
w
rzeczywistych
warunkach
eksploatacji.
Największą
niejszych.
SA. Z odpisu 1% z rozliczenia PIT za 2015 w
rokmurach
uzyskano
naszej uczelni.
medale „Wyróżniającemu się Absolwentowi
kadryniedogodnością
naukowej PP
działalności
badawczo-rozwojowej
Uczelni
potakich
badań,
mówił
prof. J.czterech
Merkisz
– jest zduży
7139,10
zł. Ufundowano
na rok usłyszeć
akademicki 2016/17
dwa punktem
W
kuluarach
można było później
Centralnym
inauguracji
jesti imPP”,
oraz
dodatkowo
absolwentów
trzebami
firm
koszt kilkunastu
aparatury
pomiarowej
i przystosowanie
jej do zabudowy
stypendia
dla studentów
Wydziału
jednak
głosy sceptyczne
do idei
łączenia.Informatyki.
Pod- matrykulacja przez JM
Rektora
stuotrzymało
nagrody i listy gratulacyjne.
w3860
pojeździe.
w poszukiwaniu
3. Przewodniczący
Stowarzyszenia
poinformował,
że
noszono
argument, że UAM
jako największy,
dentów reprezentujących
osób z 10 wyOsiągnięcia naukowe kadry dydaktycznej
Po wykładzie
inauguracyjnym
czasdoceniane
na wręczenie
odinnowacyjnych
w
tym
roku
w
dniach
7,
8
i
9
lipca
odbędą
się
w
Polizarządzając po połączeniu uczelni wielkim działów przyjętych na I rok studiów
stacjonarPolitechniki nadszedł
Poznańskiej
są w kraznaczeń,
nagródjest
i wyróżnień.
Pięciu Najlepsi
absolwentom
kapituła
przyrozwiązań
zatechnice
absolutoria
w którychmniejszych
powinniśmy nych.
uczestniczyć.
tworem
ograniczyłby
autonomię
Tradycją w Politechnice
Poznańskiej
ju i za granicą.
w czasie
inauguracji
W dyskusji
kto przekaże
absolwentom
informa„Wyróżniającemu
się Absolwentowi
PP, a kolejnych
p e w nznała
i a j ą cmedale
y c h– wręczauczelni.
Należy przyjęto,
mieć nadzieję,
że Politechnirównież
ceremonia reimmatrykulacji
odebrali nagrody
specjalne Rektora.
cje o Stowarzyszeniu.
absolwentów wyróżniających się wynikami w nauce uhorozwój
konkuka Poznańska
druga pod względem ilości stu- nie podczas inauguracji
ro-pięciu
4. Agnieszka
Grzelczak
sekretarz
zarządu reprezentująca
norowano
rencyjny
firm nanagrodami i listami gratulacyjnymi. Władze Uczelni
dentów
i z odmiennym
profilem
kształcenia
ku akademickiego symboStowarzyszenie
w
zespole
przygotowującym
obchody
wyróżniły
rynku.
Rektorrównież najlepszych sportowców – medalistów Akadenie zmieściłaby się w tym tworze.
licznych indeksów absolCeremonia
reimmatrykulacji o pracach ze100-lecia naszej Uczelni
poinformowała,
mickich
Mistrzostw Świata i Wielkopolski.
Tomasz
ŁodyJak na każdej inauguracji 16 studentów wentom, którzy rozpoczydziejskiej z Biura Edukacji Narodowej IPN o ludziach i warunkach
społu
i naszym
udziale. Mirosław
Nieborak
podjął
się i muZa dniu
wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i naukowej JM
Systemy
oczyszczania
są zintegralną
częścią
silnika
gowski
w
pierwszego
roku,
po dwóchspalin
z każdej
uczel- nali
studia
przed
50
laty.
życia w latach 50. XX wieku w Poznaniu. Następnie przeszliśmy
przygotowania materiałów o Stowarzyszeniu do roczniRektor2017
przyznał pracownikom dydaktycznym Uczelni cztery inbyć projektowane
wspólnie ioraz
razem poddawane
4 września
niszą
zostało
immatrykulowanych
otrzymało
Zaszczytubadaniom.
tego w bieżąpod Poznańskie Krzyże, gdzie przedstawiona została historia pocowej książki.
dywidualne
i dwie
zespołowe
Konieczność
zmniejszania
zużycia
paliwa
roku
podpisał
indeksy
w
wersji
elektronicznej.
cym
roku
dostąpili:
Stanimnika, upamiętniliśmy ofiary Poznańskiego
Czerwca
i zapaliliśmy
5. Agnieszka Grzelczak zaproponowała zorganizowanie
nagrody.
Nagrody
indywiduoraz
emisji
spalin
z
pojazdów
osobowych
Uroczystość
zakończył
wykład
inaugurasław
Bartczak
(rozpoczylist
intencyjny
między
Politechniką
Poznańską
a
Pratt&Whitney
Kalisz,
znicz.
W
programie
nie
mogło
również
zabraknąć
zwiedzania
Muspotkania integracyjnego połączonego np. z pieczeniem
alneprodukujący
otrzymali:
prof.
Adam
powoduje
ciągłe
dążenie
do doskonalenia
cyjny.
Wygłosił
goterenie
prof. Andrzej
Legocki,
studia w rokuktóra
1963zeum
jest częścią
amerykańskiego
do
saPowstania
Poznańskiegokoncernu
– Czerwiec
1956, któresilniki
znajduje
się
ziemniaków
na
Muzeum
Rolnictwa nający
w Szreniawie
Hamrol,
prof. Waldemar
Nakonstrukcji
silnika
spalinowego.
biochemik
i miłośnik
sztuki,
były prezes
PAN, Poznaniu.
na Wydziale Budowy
Ma-w pobliskim
molotów
i rakiet. Porozumienie
określa
zakres
współpracy
we wspólnej
Zamku Cesarskim.
Spotkanie
zakończyliśmy
rozmolub wizytę
w miejscu
bogatym
w historię
wrocki,
Adam
DąbrowAnaliza
systemów
spalania
silników
spaczłowiek
renesansu
jak
przedstawił
go rekszyn),
Włodzimierzrealizacji
Bie-wą przy
kawie i pysznej
tracie wstaży
kawiarni
w prof.
Zamku
Cesarskim.
projektów,
organizowaniu
i praktyk
oraz
tworzeniu
na
6. Ustalono
termin–następnego
zebrania
zarządu
Stowarzyski
i prof.
Jerzy
Dembczyński.
tor
UAM.
z16
uwagi
na tematykę,
któlinowych
niedzień
pozwala
na wyłonienie
dominuSte- kierunków
Takie wspólne
spotkania
stają się
już
tradycją.
Są oneprac
okazją
szenia Wykład
na
października
2017
roku. gański (1963-WBM),
uczelni
kształcenia
studentów
i ustalaniu
tematyki
dynie tylko
do poznawania historii
naszego
miasta, ale przede
wszystrającego
ostatnio
nader
często
dzieli dwóch
rodaków
przy- fan
Politechnika
od wielu
lat
Gładkowski
(1963typu
zapłonu
spośród
układów:
plomowych
odpowiadających
potrzebom
Pratt&Whitney.
Marian
Bień
doświadczeń
absolwentów
taczamy
całości (wi dwóch
częściach).
współpracuje
z wieloma
przedzapłonuwiskrowego
samoczynnego.
Oba te WE), Mieczysław Haj-kim do międzypokoleniowej wymiany
serdecznie
zapraszamy
na
Następnego
2 października
siębiorcami
a również
bankasystemy,
a tym dnia
samym
typy silników inauguutrzymu- kowski (1963-WBM),Politechniki Poznańskiej. Wszystkich
racja
roku akademickiego
odbyła
się w na- Andrzej Młynarczaknastępne spotkania już w 2017 roku.mi. Bank BZWBK ufundował
ją poziom
około 40% udziału
w rynku.
Prorektor S. Trzcieliński wręcza
indeks
W.studenta
Biegańskiemu,
szej uczelni.
Jak każdego
roku
oprócz spoAgnieszka
Grzelczak
nagrodę
dla
z WydziaPodejmowane
obecnie
działania
przy- (1963-WBM), Bogdan
dalej S. Gładkowski, S. Włodarczyk,
A. Młynarczak
i J.iWeyna
łeczności
akademickiej
na uroczystość
łu Maszyn
Roboczych
Transczyniające
się do rozwoju
silników przyspali- Waligórski (1963-WBM),
Fot. (2) W. Jasiecki
było
bardzo
dużo gości.
Byliwszystkim:
przedstawicieportu za udział w projekcie
nowych
dotyczą
przede
sys- Jerzy Weyna (1962Andrzej
Łagoda odbiera
gratulacje od JM Rektora
letemów
władz państwowych,
samorządowych
i ko- WBM) i Stefan
Włodarczyk
(1963-WBM).
Uroczystość
inauguracyjną
zakończyły
Formuła
Student. Na
wniosek
spalania paliwa,
układów dolotościelnych
oraz korpusu
dyplomatycznego.
Nieodłączna
częściąKapituły
rozpoczęcia
roku
podziękowania
i życzenia JMR
odśpieMedalu
za wybitny
wkład w budowanie
relacjioraz
z Uczelnią
wych i wylotowych
i materiałów
ograniczających
straty tarcia.
inż. igitur”.
Leszka
Pacholskiego
Wieczorem
grudnia
2016
Przybyli
parlamentarzyści,
przedstawiciele
akademickiego
jest wykład
inauguracyjny.
waniePoznań
„Gaudeamus
prezesowi
firmy Volkswagen
Jensowi
Ocksenowi
przyznany
Efektem
tych19
rozwiązań
jest
m.in. ograniczenia
objętości skozainaugurowały
tradycyjroku w Klubie
Politechniki, w naukowego
buśrodowiska
akademickiego
prof. Elżbieta
Frąckowiak
Stanisław Olejniczak
został Medal
„Zasłużony dla Politechniki Poznańskiej”.
kowej silników
przy jednoczesnym zwiększeniuWygłosiła
stopnia ichgowysilene dzielenie się opłatkiem,
dynku uczelnianej stołówki akaUroczystość inauguracji roku akademickiego
2016/2017 w
Ponia oraz zwiększenie
produkcji
silników 2 i 3 cylindrowych.
natomiast świąteczne
menu
demickiej,
Stowarzyszenie
Absollitechnice
Poznańskiej
zakończyło
odczytanie
przez
Prorektora
Głównym
kierunkiem
prac
rozwojowych
układów
napędowych
dobrane zostało zgodnie
wentów Politechniki Poznańskiej
prof. Jana Żurka niektórych listów zjakich
wiele
zostałowigilijną.
skieropojazdów prowadzonych
większość koncernów samochodopolską
tradycją
zorganizowało,
z okazji przez
nadchowanych na ręce JM Rektora oraz odśpiewanie
uczestników
wych, jestŚwiąt
układ Bożego
opierający
się na współpracy napędu spalinoweW trakcie przez
Biesiady
wyświedzących
Narodzewraz z chórem pieśni akademickiej „Gaudeamus
…”.
go i elektrycznego
tj. napęd hybrydowy.
Pojazdy hybrydowe mają
tlane były, na
dużym ekranie,
nia,
spotkanie środowiskowe
pod
Stanisław
Olejniczak
obecnieBiesiada
już zauważalny
fotografie
z wcześniejszych,
nazwą
Wigilijna.udział w rynku samochodowym.. W perPolitechnika
dzo dużym powodzeniem
cieszyłaimprez
się inżynieria
tegorocznych
StowaW impreziePoznańska
tej wzięłonależy
udziałdo najchętniej
wybieranych
uczelni
w Polsce.
Pierwsza piątka
materiałowa (14 kandydatów
na jedno miejsce)
rzyszenia: styczniowego
wietrzydzieści osób,
członków
Zarząnajbardziej
obleganych
uczelni
w kraju to uczeloraz inżynieria chemiczna
i procesowa dwóch
(10,2).
czoru kolędowego,
du Stowarzyszenia
oraz
reprezennie
techniczne:
warszawska, gdańW stosunku do lat ubiegłych
mniej chętnych
byokolicznościowych
wycietantów
naszychpolitechnika
Kół. Honorowym
Rezerwat Archeologiczny. Zwiedziliśmy
Mimo, żełódzka
od naszego absolutorium
ska
poznańska,
ło do studiowania naczek
kierunkach
architektura,
bupo Poznaniu
nawiązująuczestnikiem
Biesiadyi Akademia Górniczo-Hutw tym
minęłoStaszica
już 56wlat
jest spora
nicza
im.roku
Stanisława
Krakowie.
W Po-tu z przewodniczką m.in. zrekonstruowaną
downictwo1050-lecia
i informatyka
– około
kandydatów
cych do jubileuszu
Chrztu
Polski6oraz
60-lecia
był Rektor
Politechnizabytkową zagrodę z budynkami, wieżę
grupa kolegów,
którzy chcą się spotykać.
litechnice
Warszawskiej
na jedno
miejsce.
Poznańskiego
Czerwca
1956 roku, a także przypominająki Poznańskiej
prof. dr na jedno miejsce w roku
obronną z palisadą i wały obronne.
Stałe miejsce spotkań kolegów zamieszkaakademickim
2013/2014
Uczelnie
techniczne
w Polsce
należą
doroku
najcych uczelniane
absolutoria
w miesiącu
lipcu
2016
hab. inż. Tomasz
Ło- przypadało 7,3 kandyNastępnie wróciliśmy na Rynek Główny,
łych w Poznaniu i okolicach jest kawiarnia
w których
udział brali
przedstawiciele
Stowarzyszenia.
dygowski,
członek
nadata.
Rośnie
popularność
kierunków ścisłychgdzie stoi okazały budynek kaliskiego
bardziej
popularnych
typów
uczelni.
Na
jedno
Ratu7 Kontynentów w poznańskiej Palmiarni.
Serdeczna
spotkania
zdomiStowarzyszenia.
i szego
technicznych.
miejscei ciepła
średnioatmosfera
przypadatego
w nich
4,1 kandydata.
sza. To kolejny 3 budynek w tym miejscu wyTu
spotykamy się w każdą drugą środę
nowana
zostałapozycje
przez zajmują
osobisteuczelnie
akcentyrolnicze
retrospektywne
Krótkie,
okoliczNasza
uczelnia,
Politechnika
Poznańska
nieDrugą
(3,5
kanbudowany w latach 1920-1925 nawiązujący
miesiąca.
Biesiady
oraznasatysfakcję
z obecnej
pozycji
nościowe
wystąpienia
wiele
najlepszych.
się ogó-do tradycji renesansowego ratuszauczestników
dydata).
Dopiero
trzecim miejscu
są uniwersyz wieżą.
Wodbiega
dniu 22od
maja
2016 roku Zgłosiło
uczestniczyuczelni itety
perspektyw
jej rozwoju. Wieczór zakończyliJego
Magnificencji
łem
26 709
kandydatów
studiować
(3 kandydatów).
liśmy
w wycieczce
do chcących
Kalisza, którą
przy-na 24W ratusz zwiedziliśmy muzeum historii Kaśmy
odśpiewaniem
kilku
kolęd oraz niezłomnym
postaRektora
oraz
Przekierunkach.
na I rok
studiów Kalisz
3 860 osóblisza, z wieży obejrzeliśmy panoramę miasta W sumie wg Ministerstwa
Nauki i Szkolnicgotował dlaPrzyjęto
nas Wiesiek
Aszkenazy.
nowieniem
kontynuacji
Stowarzyszeniowej
Wigilii
w laStowa- na 1 miejsce. Z kieruncowodniczącego
stanowi
6,9
kandydata
twa
Wyższego
w
roku
akademickim
2013/2014
i podziwialiśmy piękny mechanizm wieżonależy do najstarszych miejscowości, bo
tach
następnych.
rzyszenia
Absolwenków
na połowie
które przyjęto
co n.e.
najmniej
100 osób naj-wego zegara. Pobyt w Kaliszu zakończyliW spotkaniu
Pogoda
na studia
przyjęto uczestniczyło
476 809 osób,10wosób.
tym 366
449
już w
II wieku
aleksandryjski
Leszek
Pacholski
tów PPpopularnością
prof. dr hab.cieszyła się logistyka (14,3
i humory
nam dopisywały.
Mieliśmy
czas
większą
na uczelnie
publiczne
i 110 360
na
uczelnie
nieśmy wspólnym obiadem i wymianą wrażeń
uczony Klaudiusz Ptolemeusz
wymienił
NIJHOF
WASSINK
jest członkiem wspierającym
Stowarzyszenia
Absolwentów
PPpo
aby spacerować
ścieżkach
Puszczy
bardzo udaną
wycieczkę.
kandydata
na
jednomiejscowość
miejsce),
następnie
energety-podsumowującą
w swojej książce
Kalisia
połopubliczne.
Najwięcej
chciało
studiować
na ZiekieWydawca: Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Poznańskiej
ADRES REDAKCJI: 60-965 Poznań, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, tel. 61/665-35-02
lonka,
dyskutować
o sprawach
U
progu jesieni, wprzez
dniach
września
na i„Szlaku
Bursztynowym”
łączącym
Immatrykulacja
JM9–11
Rektora
każoną
(12,6)
mechatronika.(8,6).
Z Stanisław
kierunków
nauk
runku
informatyka.
Redakcja:
Olejniczak
e-mail:
absolwent@put.poznań.pl
http://absolwent.put.poznan.pl
Wydawca:
Stowarzyszenie
Absolwentów
Politechniki
Poznańskiej
ADRES
REDAKCJI:
60-965
Poznań,
pl.wspominać,
M. Skłodowskiej-Curie
5, tel. 61/665-35-02
a 1102
również
własnoręcznie
NAKŁAD:
600
KONTO:
PKOnaszej
BP nr 56ojczyzny
1020
4027 0000
0338 9426
Stowarzyimperium
z wybrzeżem
Bałtyku.
Fot.NrW.18
Jasiecki
Redakcja:
Stanisław
Olejniczak
e-mail:
absolwnet@put.poznań.pl
http://absolwent.put.poznan.pl
ścisłych
narzymskie
które przyjęto
po około
60egzemplarzy
osób
bar-absolwenci z naszego Koła
S. O.
87-800 Włocławek
Skład,Pierwsza
druk i łamanie:
EXPOL,
P. Rybiński,
J. Dąbek,
sp.j., ul. Brzeska
Egzemplarz
bezpłatny.
NAKŁAD:
500 egzemplarzy
KONTO:
PKO BPprzygotowywać
nr
56 1020 4027
0000
1102z0338
9426
dania
grilla.
szenia4,Absolwentów
spotkali się w
ośrodku
lokacja
grodu
„Calisia”
znajSkład, druksię
i łamanie:
EXPOL, P. Rybiński,
J. Dąbek,
Brzeska 4, 87-800 Włocławek
Egzemplarz bezpłatny.
Henryk Czajewicz
wypoczynkowym
„Wrzos” w Stęszewku.
dowała
na Zawodziu,
gdzie dziś
jestsp.j., ul.

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2013/2014
W POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ
POJECHALIŚMY ZWIEDZIĆ KALISZ

