
obywatel świata, który życie swoje poświę-
cił Polsce i tylko Polsce. Służył jej mądrze 
i ofiarnie.

Pierwszym etapem realizacji credo ży-
ciowego młodego adepta sztuki muzycznej 
stało się uzyskanie w 1878 roku dyplomu 
ukończenia studiów w Warszawskim Insty-
tucie Muzycznym. Miał wówczas 18 lat. 

Europejski debiut I.J. Paderewskiego 
odbył się 3 marca 1888 roku w Paryżu. Po 
paryskim debiucie pianistę gościły m.in. 
Wiedeń, Londyn, Edynburg, Liverpool 
i Glasgow. Dwukrotnie miał zaszczyt grać 
dla Królowej Wiktorii. 

Opromieniony międzynarodową sławą 
I.J. Paderewski koncertował również w oj-
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Człowiek nie znosi u innych przede wszystkim wad własnych.

Henryk Sienkiewicz

Inauguracja roku aka-
demickiego jest dla każdej 
wyższej uczelni corocznym 
świętem gromadzącym całą 
społeczność akademic-
ką i wielu gości. W dniu 
6 października 2016 roku 
w wypełnionej auli Cen-
trum Wykładowego odbyła 
się inauguracja roku akade-
mickiego 2016/2017 w Po-
litechnice Poznańskiej.

Otwierając uroczystość 
JM Rektor prof. Tomasz Ło-
dygowski podkreślił, że przybyli na nią goście w sposób szcze-
gólny uświetniają inaugurację. Spośród 150 zaproszonych gości, 
JM Rektor z imienia i nazwiska przywitał 85-ciu. Byli wśród nich 
przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, kościelnych 
oraz korpusu dyplomatycznego, reprezentanci posłów na sejm RP, 
przedstawiciele środowiska akademickiego i naukowego, doktorzy 
honoris causa i byli rektorzy Politechniki Poznańskiej, przedsta-
wiciele służb mundurowych i Wojska Polskiego, przedstawiciele 
administracji państwowej i samorządowej, prezesi i dyrektorzy 
przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych, prezesi i przewodni-
czący towarzystw, organizacji i związków oraz dyrektorzy banków 
współpracujących z naszą Uczelnią, członków Senatu i Konwen-
tu i pracowników PP oraz przedstawicieli prasy, radia i telewizji. 
Szczególnie gorąco witał JM Rektor studentów, przede wszystkim 
tych, którzy po raz pierwszy znaleźli się w murach Politechniki. 
Przywitanie JM Rektor zakończył życzeniami oraz formułą Rok 
akademicki 2016/2017 uważam za otwarty - Quad Bonum Fe-
liks Faustum Fortunatum Que Sit.

Centralnym punktem uroczystości inaugurujących rok akade-
micki jest immatrykulacja studentów I roku. Dziesięć osób, po 1 
z każdego wydziału złożyło ślubowanie i otrzymało indeksy.

Wieloletnią tradycją Po-
litechniki Poznańskiej jest 
wręczanie podczas inaugu-
racji symbolicznych indek-
sów absolwentom, którzy 
rozpoczynali studia przed 
50-ciu laty. Zaszczytu udzia-
łu w tej ceremonii w tym 
roku dostąpili: Barbara Be-
gier (rozpoczynająca studia 
na WE w 1966 roku), Ewa 
Bogdańska (WBL-1966), 
Bogdan Bogdański (WBL-
1966), Andrzej Łagoda 

(WE-1966), Maria Prądzyńska-Maślaczyńska (WBL-1966), 
Jan Nowak (WBL-1966), Kazimierz Szulc (WE-1966), Hanna 
Jesionowska-Tulibacka (WBL-1966), Andrzej Urbaniak (WE-
966) i Barbara Wołyńska (WE-1966).

Wykład inauguracyjny zatytułowany Rozwój spalinowych 
układów napędowych w środkach transportu przeprowadził prof. 
Jerzy Merkisz Dyrektor Instytutu Silników Spalinowych i Trans-
portu na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu PP. W wy-
kładzie prof. J. Merkisz powiedział m.in.: Dynamiczny rozwój 
transportu w ostatnich dekadach jest ważnym czynnikiem rozwoju 
gospodarczego świata i jednocześnie znacznym źródłem uciążli-
wości. Niekorzystne skutki transportu odczuwa zarówno środowi-
sko 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% cał-
kowitej emisji tlenków azotu, 45% tlenku węgla i 23% niemeta-
lowych lotnych związków organicznych. Wyznaczanie przez UE 
rygorystycznych celów w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku 

c.d. na str. 2

http://absolwent.put.poznan.pl
facebook.com/absolwenci.politechniki.poznanskiej

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

W roku 2016 (rozliczenie za 2015 rok) otrzymaliśmy kwo-
tę 7.131 zł. Nie wszyscy darczyńcy ujawnili w zeznaniach PIT 
swoje nazwiska. Urzędy Skarbowe wpłaty przekazywały nam 
pojedynczo lub łącznie od kilku osób. Wiemy, że pochodzą one, 
od osób rozliczających się w urzędach skarbowych Poznania, 
oraz Białej Podlaskiej, Bydgoszczy, Czarnkowa, Dębicy, Dział-
dowa, Gorzowa Wlkp., Jeleniej Góry, Kamienia Pomorskiego, 
Kętrzyna, Konina, Krakowa, Leszna, Ostrowa Wlkp., Piły, Ra-
domia, Śremu, Środy Wlkp., Trzebnicy, Tych, Włocławka, Wro-
cławia i Zielonej Góry.

Wszystkim składamy serdeczne podziękowanie.

Na rok akademicki 2016/2017 przyznaliśmy dwa stypendia po 
4.000 zł (10x400) dla studentów Wydziału Informatyki PP, z ro-
dzin o niskich dochodach, uzyskujących dobre wyniki w nauce.

Członkowie Stowarzyszenia i dziesiątki tysięcy absolwen-
tów Politechniki, to rzesza naszych potencjalnych darczyńców. 
Staramy się do nich dotrzeć z naszą prośbą.

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

POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
KRS 0000024372

Wierzymy, że w roku 2017 przekonamy do siebie większą 
rzeszę darczyńców. Wszystkim dziękujemy za wsparcie naszego 
Funduszu Stypendialnego.

Zarząd

PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA STOWARZYSZENIA

Uwielbiam muzykę, ale jeszcze bardziej kocham moją Ojczyznę.
                                                                               Ignacy Jan Paderewski
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PRZEKAŻ 1% PODATKU  
DLA STOWARZYSZENIA

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

W roku 2018 (rozliczenie za 2017 rok) otrzymaliśmy kwotę 5.812 
zł. Nie wszyscy darczyńcy ujawnili w zeznaniach PIT swoje nazwi-
ska. Wiemy, że pochodzą one, od osób rozliczających się w urzędach 
skarbowych Poznania i miejscowości niemal całej Polski.

Wszystkim składamy serdeczne podziękowanie.
Na rok akademicki 2018/2019 przyznaliśmy dwa stypendia po 

4.000 zł (10x400) dla studentów Wydziału Elektroniki i Telekomu-
nikacji Politechniki Poznańskiej.

Członkowie Stowarzyszenia i dziesiątki tysięcy absolwentów 
Politechniki, to rzesza naszych potencjalnych darczyńców. Stara-
my się do nich dotrzeć z naszą prośbą.

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

POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
KRS 0000024372

SPOTYKAMY SIĘ  
6 KWIETNIA 2019

Rok akademicki 2018/2019 dla naszej uczelni jest 
szczególny, ponieważ w 2019 roku mija 100 lat od po-
wołania w Poznaniu Państwowej Wyższej Szkoły Budo-
wy Maszyn. Niedługo potem, już w 1924 roku pierwsi 
jej absolwenci postanowili powołać do życia Stowarzy-
szenie Absolwentów. W roku 2019 będziemy obcho-
dzić 95 lecie powstania Stowarzyszenia. Z okazji obu 
tych rocznic, w dniu 6 kwietnia 2019 roku w Centrum 
Wykładowym na kampusie Piotrowo, Stowarzysze-
nie Absolwentów Politechniki Poznańskiej organizuje 
okolicznościowy zjazd wszystkich, swoich członków. 
Prosimy zapisać i zapamiętać tę datę oraz obowiązko-
wo zarezerwować sobie czas na przyjazd do Poznania. 
O szczegółach zjazdu będziemy informować Państwa 
na bieżąco. Każdy członek Stowarzyszenia otrzyma 
imienne zaproszenie na powyższe spotkanie. 

Do zobaczenia 6 kwietnia 2019 w Politechnice  
Poznańskiej!

Tegoroczna inauguracja roku aka-
demickiego w Politechnice Poznańskiej 
odbyła się w szczególnym momencie. 
W 2018 roku świętujmy zwycięskie po-
wstanie wielkopolskie i odzyskanie po 123 
latach przez Polskę niepodległości, a rok 
1919 to początek wyższego szkolnictwa 
technicznego w Poznaniu. Na rok akade-
micki 2018-2019 z okazji 100-lecia zapla-
nowano wiele wydarzeń a inauguracja była 
ich początkiem i otwarciem.

Na uroczystą inaugurację zaproszono 
sto kilkadziesiąt osób z administracji pań-
stwowej i samorządowej, prezesów i dy-
rektorów przedsiębiorstw i zakładów prze-
mysłowych, prezesów i przewodniczących 
towarzystw, organizacji i związków oraz dy-
rektorów banków współpracujących z naszą 
Uczelnią. Obecni byli rektorzy poprzednich 
kadencji, członkowie Senatu, Konwentu, 
pracownicy i seniorzy naszej Uczelni oraz 
studenci. Po powitaniu – większości z imie-
nia i nazwiska i złożeniu życzeń JM Rektor 
Prof. Tomasz Łodygowski powiedział: Rok 
akademicki 2018/2019 uważam za otwarty.

Nowy rok akademicki na Politechnice 
Poznańskiej na studiach stacjonarnych roz-
poczęły 3633 osoby. Centralnym punktem 
uroczystości inauguracyjnych jest imma-
trykulacja studentów I roku. Zaszczytu im-
matrykulacji i otrzymania indeksu z rąk JM 
Rektora doznało 10 osób reprezentujących 
wszystkie wydziały 

Tradycją w Poli-
technice Poznańskiej 
jest wręczanie pod-
czas inauguracji sym-
bolicznych indeksów 
absolwentom, którzy 
rozpoczynali studia 
przed 50-ciu laty. 
W bieżącym roku za-
szczytu tego doznali 
członkowie Stowarzy-
szenia Absolwentów 
PP Danuta Rusińska
-Roszak (absolwentka 
WTCh z 1973 roku), 
Krystyna Żuchow-
ska (WE-1973), Tadeusz Górny (WE-
1973) Zbigniew Hołubowicz (WE-1973), 
Tadeusz Horoszkiewicz (WTCh-1973) 
Marek Jaworski (WE-1973), Ryszard 
Masłowski (WE-1973), Ireneusz Miesiąc 
(WTCh-1973), Antoni Serwacki (WE-
1973) i Idzi K. Wieczorek (WE-1972)

Ważną częścią każdej inauguracji 
jest wykład inauguracyjny. W tym roku 
o jego wygłoszenie poproszona została 
Rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu 
prof. Halina Lorkowska. Zatytułowała go 
„O człowieku, który zakochał się w swo-
jej ojczyźnie.”. Powiedziała min. Mam 
dziś mówić o człowieku, artyście, polityku 
Ignacym Janie Paderewskim. Był to czło-
wiek nieprzeciętny, osobowość niezwykła, 

Gratulacje od JM Rektora przyjmuje A. Serwacki



W spotkaniu uczestniczyło 10 osób. Pogoda 
i humory nam dopisywały. Mieliśmy czas 
aby spacerować po ścieżkach Puszczy Zie-
lonka, wspominać, dyskutować o sprawach 
naszej ojczyzny a również własnoręcznie 
przygotowywać dania z grilla.

Henryk Czajewicz

Politechnika Poznańska należy do najchętniej
wybieranych uczelni w Polsce. Pierwsza piątka
najbardziej obleganych uczelni w kraju to uczel-
nie techniczne: politechnika warszawska, gdań-
ska poznańska, łódzka i Akademia Górniczo-Hut-
nicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. W Po-
litechnice Warszawskiej na jedno miejsce w roku
akademickim 2013/2014 przypadało 7,3 kandy-
data. Rośnie popularność kierunków ścisłych
i technicznych.
Nasza uczelnia, Politechnika Poznańska nie-

wiele odbiega od najlepszych. Zgłosiło się ogó-
łem 26 709 kandydatów chcących studiować na 24
kierunkach. Przyjęto na I rok studiów 3 860 osób
co stanowi 6,9 kandydata na 1 miejsce. Z kierun-
ków na które przyjęto co najmniej 100 osób naj-
większą popularnością cieszyła się logistyka (14,3
kandydata na jedno miejsce), następnie energety-
ka (12,6) i mechatronika.(8,6). Z kierunków nauk
ścisłych na które przyjęto po około 60 osób bar-

dzo dużym powodzeniem cieszyła się inżynieria
materiałowa (14 kandydatów na jedno miejsce)
oraz inżynieria chemiczna i procesowa (10,2).
W stosunku do lat ubiegłych mniej chętnych by-
ło do studiowania na kierunkach architektura, bu-
downictwo i informatyka – około 6 kandydatów
na jedno miejsce.
Uczelnie techniczne w Polsce należą do naj-

bardziej popularnych typów uczelni. Na jedno
miejsce średnio przypada w nich 4,1 kandydata.
Drugą pozycje zajmują uczelnie rolnicze (3,5 kan-
dydata). Dopiero na trzecim miejscu są uniwersy-
tety (3 kandydatów).
W sumie wg Ministerstwa Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego w roku akademickim 2013/2014
na studia przyjęto 476 809 osób, w tym 366 449
na uczelnie publiczne i 110 360 na uczelnie nie-
publiczne. Najwięcej chciało studiować na kie-
runku informatyka.

S. O.

REKRUTACJANAROKAKADEMICKI 2013/2014
W POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

a Uniwersytet Warszawski największy, to
ten poznański może być najmądrzejszy.
Do tej idei przekonywał również rektor
UAM prof. Bronisław Marciniak mówiąc, że
rozproszone uniwersytety nie będą nigdy
konkurencją dla wielkich skonsolidowanych
uczelni działających na Zachodzie. W tym sa-
mym duchu wypowiadała się minister Bar-
bara Kudrycka mówiąc, że trzeba pozbyć się
partykularnych ambicji na rzecz kwestii waż-
niejszych.
W kuluarach można było później usłyszeć

jednak głosy sceptyczne do idei łączenia. Pod-
noszono argument, że UAM jako największy,
zarządzając po połączeniu uczelni wielkim
tworem ograniczyłby autonomię mniejszych
uczelni. Należy mieć nadzieję, że Politechni-
ka Poznańska druga pod względem ilości stu-
dentów i z odmiennym profilem kształcenia
nie zmieściłaby się w tym tworze.
Jak na każdej inauguracji 16 studentów

pierwszego roku, po dwóch z każdej z uczel-
ni zostało immatrykulowanych i otrzymało
indeksy w wersji elektronicznej.
Uroczystość zakończył wykład inaugura-

cyjny. Wygłosił go prof. Andrzej Legocki,
biochemik i miłośnik sztuki, były prezes PAN,
człowiek renesansu – jak przedstawił go rek-
tor UAM.Wykład z uwagi na tematykę, któ-
ra ostatnio nader często dzieli rodaków przy-
taczamy w całości (w dwóch częściach).
Następnego dnia 2 października inaugu-

racja roku akademickiego odbyła się w na-
szej uczelni. Jak każdego roku oprócz spo-
łeczności akademickiej na uroczystość przy-
było bardzo dużo gości. Byli przedstawicie-
le władz państwowych, samorządowych i ko-
ścielnych oraz korpusu dyplomatycznego.
Przybyli parlamentarzyści, przedstawiciele
środowiska akademickiego naukowego

i służb mundurowych oraz prezesi i dyrekto-
rzy przedsiębiorstw współpracujących z na-
szą uczelnią. Firmę Volkswagen Poznań,
z która Politechnika bardzo blisko współpra-
cuje i która rokrocznie jest fundatorem 10
stypendiów po 10 000 złotych reprezentowa-
ło 5 osobowe kierownictwo na czele z preze-
sem Wszystkich, każdego oddzielnie witał
Rektor prof. Tomasz Łodygowski. Szczegól-
nie gorąco witał studentów, a przede wszyst-
kim tych, którzy po raz pierwszy znaleźli się
w murach naszej uczelni.
Centralnym punktem inauguracji jest im-

matrykulacja przez JMRektora kilkunastu stu-
dentów reprezentujących 3860 osób z 10 wy-
działów przyjętych na I rok studiów stacjonar-
nych. Tradycją w Politechnice Poznańskiej jest
również ceremonia reimmatrykulacji – wręcza-
nie podczas inauguracji ro-
ku akademickiego symbo-
licznych indeksów absol-
wentom, którzy rozpoczy-
nali studia przed 50 laty.
Zaszczytu tego w bieżą-
cym roku dostąpili: Stani-
sław Bartczak (rozpoczy-
nający studia w roku 1963
naWydziale BudowyMa-
szyn),Włodzimierz Bie-
gański (1963-WBM), Ste-
fan Gładkowski (1963-
WE), Mieczysław Haj-
kowski (1963-WBM),
Andrzej Młynarczak
(1963-WBM), Bogdan
Waligórski (1963-WBM),
Jerzy Weyna (1962-
WBM) i StefanWłodarczyk (1963-WBM).
Nieodłączna częścią rozpoczęcia roku

akademickiego jest wykład inauguracyjny.
Wygłosiła go prof. Elżbieta Frąckowiak

z Instytutu Chemii i Elektrochemii Tech-
nicznej. Wykład „Zielone źródła energii”
przybliżył zebranym wykorzystanie energii
słońca i wiatru w dziedzinie elektroche-
micznych układów energii o wysokiej wy-
dajności.
JM Rektor Tomasz Łodygowski stwier-

dził: „Chlubą uczelni są wyróżniający się stu-
denci i absolwenci. To oni są naszymi najlep-
szymi ambasadorami” Najlepszym pięciu ab-
solwentom wręczono przyznane przez JMR
medale „Wyróżniającemu się Absolwentowi
PP”, oraz dodatkowo czterech absolwentów
otrzymało nagrody i listy gratulacyjne.
Osiągnięcia naukowe kadry dydaktycznej

Politechniki Poznańskiej doceniane są w kra-
ju i za granicą. Najlepsi w czasie inauguracji
odebrali nagrody specjalne Rektora.

Uroczystość inauguracyjną zakończyły
podziękowania i życzenia JMR oraz odśpie-
wanie „Gaudeamus igitur”.

Stanisław Olejniczak

cd ze str. 1
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Prorektor S. Trzcieliński wręcza indeks W. Biegańskiemu,
dalej S. Gładkowski, S. Włodarczyk, A. Młynarczak i J. Weyna

Fot. (2) W. Jasiecki

Immatrykulacja przez JM Rektora
Fot. W. Jasiecki

węgla skłania przemysł motoryzacyjny do produkcji pojazdów 
ekonomicznych oraz przyjaznych środowisku. Priorytetem UE jest 
modernizacja transportu publicznego i zachęcanie do rzadszego 
korzystania z samochodów prywatnych na rzecz komunikacji zbio-
rowej.

Systemy oczyszczania spalin są integralną częścią silnika i mu-
szą być projektowane wspólnie oraz razem poddawane badaniom. 
Konieczność zmniejszania zużycia paliwa 
oraz emisji spalin z pojazdów osobowych 
powoduje ciągłe dążenie do doskonalenia 
konstrukcji silnika spalinowego.

Analiza systemów spalania silników spa-
linowych nie pozwala na wyłonienie dominu-
jącego typu zapłonu spośród dwóch układów: 
zapłonu iskrowego i samoczynnego. Oba te 
systemy, a tym samym typy silników utrzymu-
ją poziom około 40% udziału w rynku.

Podejmowane obecnie działania przy-
czyniające się do rozwoju silników spali-
nowych dotyczą przede wszystkim: sys-
temów spalania paliwa, układów doloto-
wych i wylotowych i materiałów ograniczających straty tarcia.

Efektem tych rozwiązań jest m.in. ograniczenia objętości sko-
kowej silników przy jednoczesnym zwiększeniu stopnia ich wysile-
nia oraz zwiększenie produkcji silników 2 i 3 cylindrowych.

Głównym kierunkiem prac rozwojowych układów napędowych 
pojazdów prowadzonych przez większość koncernów samochodo-
wych, jest układ opierający się na współpracy napędu spalinowe-
go i elektrycznego tj. napęd hybrydowy. Pojazdy hybrydowe mają 
obecnie już zauważalny udział w rynku samochodowym.. W per-

spektywie 15-20 lat napęd hybrydowy powinien osiągnąć około 
25% udział w nowych pojazdach.

Każdy nowo skonstruowany pojazd musi uzyskać certyfikat ho-
mologacyjny. Procedura certyfikacyjna jest czasochłonna i skom-
plikowana, i różni się w poszczególnych państwach. Opracowanie 
koncepcji oraz metodyki badań dotyczących emisji związków szko-
dliwych spalin w rzeczywistych warunkach eksploatacji jest doko-
naniem nowoczesnym.

Obecny poziom techniki pomiarowej związanej z badaniem 
emisji związków szkodliwych spalin umożliwia badania środków 
transportu w rzeczywistych warunkach eksploatacji. Największą 
niedogodnością takich badań, mówił prof. J. Merkisz – jest duży 
koszt aparatury pomiarowej i przystosowanie jej do zabudowy 
w pojeździe. 

Po wykładzie inauguracyjnym nadszedł czas na wręczenie od-
znaczeń, nagród i wyróżnień. Pięciu absolwentom kapituła przy-
znała medale „Wyróżniającemu się Absolwentowi PP, a kolejnych 
pięciu absolwentów wyróżniających się wynikami w nauce uho-
norowano nagrodami i listami gratulacyjnymi. Władze Uczelni 
wyróżniły również najlepszych sportowców – medalistów Akade-
mickich Mistrzostw Świata i Wielkopolski.

Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i naukowej JM 
Rektor przyznał pracownikom dydaktycznym Uczelni cztery in-

dywidualne i dwie zespołowe 
nagrody. Nagrody indywidu-
alne otrzymali: prof. Adam 
Hamrol, prof. Waldemar Na-
wrocki, prof. Adam Dąbrow-
ski i prof. Jerzy Dembczyński.

Politechnika od wielu lat 
współpracuje z wieloma przed-
siębiorcami a również banka-
mi. Bank BZWBK ufundował 
nagrodę dla studenta z Wydzia-
łu Maszyn Roboczych i Trans-
portu za udział w projekcie 
Formuła Student. Na wniosek 

Kapituły Medalu za wybitny wkład w budowanie relacji z Uczelnią 
prezesowi firmy Volkswagen Poznań Jensowi Ocksenowi przyznany 
został Medal „Zasłużony dla Politechniki Poznańskiej”.

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2016/2017 w Po-
litechnice Poznańskiej zakończyło odczytanie przez Prorektora 
prof. Jana Żurka niektórych listów jakich wiele zostało skiero-
wanych na ręce JM Rektora oraz odśpiewanie przez uczestników 
wraz z chórem pieśni akademickiej „Gaudeamus …”.

Stanisław Olejniczak

Mimo, że od naszego absolutorium 
w tym roku minęło już 56 lat jest spora 
grupa kolegów, którzy chcą się spotykać. 
Stałe miejsce spotkań kolegów zamieszka-
łych w Poznaniu i okolicach jest kawiarnia 
7 Kontynentów w poznańskiej Palmiarni. 
Tu spotykamy się w każdą drugą środę 
miesiąca. 

W dniu 22 maja 2016 roku uczestniczy-
liśmy w wycieczce do Kalisza, którą przy-
gotował dla nas Wiesiek Aszkenazy. Kalisz 
należy do najstarszych miejscowości, bo 
już w połowie II wieku n.e. aleksandryjski 
uczony Klaudiusz Ptolemeusz wymienił 
w swojej książce miejscowość Kalisia poło-
żoną na „Szlaku Bursztynowym” łączącym 
imperium rzymskie z wybrzeżem Bałtyku.

Pierwsza lokacja grodu „Calisia” znaj-
dowała się na Zawodziu, gdzie dziś jest 

POJECHALIŚMY ZWIEDZIĆ KALISZ
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Rezerwat Archeologiczny. Zwiedziliśmy 
tu z przewodniczką m.in. zrekonstruowaną 
zabytkową zagrodę z budynkami, wieżę 
obronną z palisadą i wały obronne.

Następnie wróciliśmy na Rynek Główny, 
gdzie stoi okazały budynek kaliskiego Ratu-
sza. To kolejny 3 budynek w tym miejscu wy-
budowany w latach 1920-1925 nawiązujący 
do tradycji renesansowego ratusza z wieżą. 
W ratusz zwiedziliśmy muzeum historii Ka-
lisza, z wieży obejrzeliśmy panoramę miasta 
i podziwialiśmy piękny mechanizm wieżo-
wego zegara. Pobyt w Kaliszu zakończyli-
śmy wspólnym obiadem i wymianą wrażeń 
podsumowującą bardzo udaną wycieczkę. 

U progu jesieni, w dniach 9–11 września 
absolwenci z naszego Koła Nr 18 Stowarzy-
szenia Absolwentów spotkali się w ośrodku 
wypoczynkowym „Wrzos” w Stęszewku. 

Ceremonia reimmatrykulacji

Andrzej Łagoda odbiera gratulacje od JM Rektora

W spotkaniu uczestniczyło 10 osób. Pogoda 
i humory nam dopisywały. Mieliśmy czas 
aby spacerować po ścieżkach Puszczy Zie-
lonka, wspominać, dyskutować o sprawach 
naszej ojczyzny a również własnoręcznie 
przygotowywać dania z grilla.

Henryk Czajewicz

Politechnika Poznańska należy do najchętniej
wybieranych uczelni w Polsce. Pierwsza piątka
najbardziej obleganych uczelni w kraju to uczel-
nie techniczne: politechnika warszawska, gdań-
ska poznańska, łódzka i Akademia Górniczo-Hut-
nicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. W Po-
litechnice Warszawskiej na jedno miejsce w roku
akademickim 2013/2014 przypadało 7,3 kandy-
data. Rośnie popularność kierunków ścisłych
i technicznych.
Nasza uczelnia, Politechnika Poznańska nie-

wiele odbiega od najlepszych. Zgłosiło się ogó-
łem 26 709 kandydatów chcących studiować na 24
kierunkach. Przyjęto na I rok studiów 3 860 osób
co stanowi 6,9 kandydata na 1 miejsce. Z kierun-
ków na które przyjęto co najmniej 100 osób naj-
większą popularnością cieszyła się logistyka (14,3
kandydata na jedno miejsce), następnie energety-
ka (12,6) i mechatronika.(8,6). Z kierunków nauk
ścisłych na które przyjęto po około 60 osób bar-

dzo dużym powodzeniem cieszyła się inżynieria
materiałowa (14 kandydatów na jedno miejsce)
oraz inżynieria chemiczna i procesowa (10,2).
W stosunku do lat ubiegłych mniej chętnych by-
ło do studiowania na kierunkach architektura, bu-
downictwo i informatyka – około 6 kandydatów
na jedno miejsce.
Uczelnie techniczne w Polsce należą do naj-

bardziej popularnych typów uczelni. Na jedno
miejsce średnio przypada w nich 4,1 kandydata.
Drugą pozycje zajmują uczelnie rolnicze (3,5 kan-
dydata). Dopiero na trzecim miejscu są uniwersy-
tety (3 kandydatów).
W sumie wg Ministerstwa Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego w roku akademickim 2013/2014
na studia przyjęto 476 809 osób, w tym 366 449
na uczelnie publiczne i 110 360 na uczelnie nie-
publiczne. Najwięcej chciało studiować na kie-
runku informatyka.

S. O.

REKRUTACJANAROKAKADEMICKI 2013/2014
W POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

a Uniwersytet Warszawski największy, to
ten poznański może być najmądrzejszy.
Do tej idei przekonywał również rektor
UAM prof. Bronisław Marciniak mówiąc, że
rozproszone uniwersytety nie będą nigdy
konkurencją dla wielkich skonsolidowanych
uczelni działających na Zachodzie. W tym sa-
mym duchu wypowiadała się minister Bar-
bara Kudrycka mówiąc, że trzeba pozbyć się
partykularnych ambicji na rzecz kwestii waż-
niejszych.
W kuluarach można było później usłyszeć

jednak głosy sceptyczne do idei łączenia. Pod-
noszono argument, że UAM jako największy,
zarządzając po połączeniu uczelni wielkim
tworem ograniczyłby autonomię mniejszych
uczelni. Należy mieć nadzieję, że Politechni-
ka Poznańska druga pod względem ilości stu-
dentów i z odmiennym profilem kształcenia
nie zmieściłaby się w tym tworze.
Jak na każdej inauguracji 16 studentów

pierwszego roku, po dwóch z każdej z uczel-
ni zostało immatrykulowanych i otrzymało
indeksy w wersji elektronicznej.
Uroczystość zakończył wykład inaugura-

cyjny. Wygłosił go prof. Andrzej Legocki,
biochemik i miłośnik sztuki, były prezes PAN,
człowiek renesansu – jak przedstawił go rek-
tor UAM.Wykład z uwagi na tematykę, któ-
ra ostatnio nader często dzieli rodaków przy-
taczamy w całości (w dwóch częściach).
Następnego dnia 2 października inaugu-

racja roku akademickiego odbyła się w na-
szej uczelni. Jak każdego roku oprócz spo-
łeczności akademickiej na uroczystość przy-
było bardzo dużo gości. Byli przedstawicie-
le władz państwowych, samorządowych i ko-
ścielnych oraz korpusu dyplomatycznego.
Przybyli parlamentarzyści, przedstawiciele
środowiska akademickiego naukowego

i służb mundurowych oraz prezesi i dyrekto-
rzy przedsiębiorstw współpracujących z na-
szą uczelnią. Firmę Volkswagen Poznań,
z która Politechnika bardzo blisko współpra-
cuje i która rokrocznie jest fundatorem 10
stypendiów po 10 000 złotych reprezentowa-
ło 5 osobowe kierownictwo na czele z preze-
sem Wszystkich, każdego oddzielnie witał
Rektor prof. Tomasz Łodygowski. Szczegól-
nie gorąco witał studentów, a przede wszyst-
kim tych, którzy po raz pierwszy znaleźli się
w murach naszej uczelni.
Centralnym punktem inauguracji jest im-

matrykulacja przez JMRektora kilkunastu stu-
dentów reprezentujących 3860 osób z 10 wy-
działów przyjętych na I rok studiów stacjonar-
nych. Tradycją w Politechnice Poznańskiej jest
również ceremonia reimmatrykulacji – wręcza-
nie podczas inauguracji ro-
ku akademickiego symbo-
licznych indeksów absol-
wentom, którzy rozpoczy-
nali studia przed 50 laty.
Zaszczytu tego w bieżą-
cym roku dostąpili: Stani-
sław Bartczak (rozpoczy-
nający studia w roku 1963
naWydziale BudowyMa-
szyn),Włodzimierz Bie-
gański (1963-WBM), Ste-
fan Gładkowski (1963-
WE), Mieczysław Haj-
kowski (1963-WBM),
Andrzej Młynarczak
(1963-WBM), Bogdan
Waligórski (1963-WBM),
Jerzy Weyna (1962-
WBM) i StefanWłodarczyk (1963-WBM).
Nieodłączna częścią rozpoczęcia roku

akademickiego jest wykład inauguracyjny.
Wygłosiła go prof. Elżbieta Frąckowiak

z Instytutu Chemii i Elektrochemii Tech-
nicznej. Wykład „Zielone źródła energii”
przybliżył zebranym wykorzystanie energii
słońca i wiatru w dziedzinie elektroche-
micznych układów energii o wysokiej wy-
dajności.
JM Rektor Tomasz Łodygowski stwier-

dził: „Chlubą uczelni są wyróżniający się stu-
denci i absolwenci. To oni są naszymi najlep-
szymi ambasadorami” Najlepszym pięciu ab-
solwentom wręczono przyznane przez JMR
medale „Wyróżniającemu się Absolwentowi
PP”, oraz dodatkowo czterech absolwentów
otrzymało nagrody i listy gratulacyjne.
Osiągnięcia naukowe kadry dydaktycznej

Politechniki Poznańskiej doceniane są w kra-
ju i za granicą. Najlepsi w czasie inauguracji
odebrali nagrody specjalne Rektora.

Uroczystość inauguracyjną zakończyły
podziękowania i życzenia JMR oraz odśpie-
wanie „Gaudeamus igitur”.

Stanisław Olejniczak
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Prorektor S. Trzcieliński wręcza indeks W. Biegańskiemu,
dalej S. Gładkowski, S. Włodarczyk, A. Młynarczak i J. Weyna

Fot. (2) W. Jasiecki

Immatrykulacja przez JM Rektora
Fot. W. Jasiecki

węgla skłania przemysł motoryzacyjny do produkcji pojazdów 
ekonomicznych oraz przyjaznych środowisku. Priorytetem UE jest 
modernizacja transportu publicznego i zachęcanie do rzadszego 
korzystania z samochodów prywatnych na rzecz komunikacji zbio-
rowej.

Systemy oczyszczania spalin są integralną częścią silnika i mu-
szą być projektowane wspólnie oraz razem poddawane badaniom. 
Konieczność zmniejszania zużycia paliwa 
oraz emisji spalin z pojazdów osobowych 
powoduje ciągłe dążenie do doskonalenia 
konstrukcji silnika spalinowego.

Analiza systemów spalania silników spa-
linowych nie pozwala na wyłonienie dominu-
jącego typu zapłonu spośród dwóch układów: 
zapłonu iskrowego i samoczynnego. Oba te 
systemy, a tym samym typy silników utrzymu-
ją poziom około 40% udziału w rynku.

Podejmowane obecnie działania przy-
czyniające się do rozwoju silników spali-
nowych dotyczą przede wszystkim: sys-
temów spalania paliwa, układów doloto-
wych i wylotowych i materiałów ograniczających straty tarcia.

Efektem tych rozwiązań jest m.in. ograniczenia objętości sko-
kowej silników przy jednoczesnym zwiększeniu stopnia ich wysile-
nia oraz zwiększenie produkcji silników 2 i 3 cylindrowych.

Głównym kierunkiem prac rozwojowych układów napędowych 
pojazdów prowadzonych przez większość koncernów samochodo-
wych, jest układ opierający się na współpracy napędu spalinowe-
go i elektrycznego tj. napęd hybrydowy. Pojazdy hybrydowe mają 
obecnie już zauważalny udział w rynku samochodowym.. W per-

spektywie 15-20 lat napęd hybrydowy powinien osiągnąć około 
25% udział w nowych pojazdach.

Każdy nowo skonstruowany pojazd musi uzyskać certyfikat ho-
mologacyjny. Procedura certyfikacyjna jest czasochłonna i skom-
plikowana, i różni się w poszczególnych państwach. Opracowanie 
koncepcji oraz metodyki badań dotyczących emisji związków szko-
dliwych spalin w rzeczywistych warunkach eksploatacji jest doko-
naniem nowoczesnym.

Obecny poziom techniki pomiarowej związanej z badaniem 
emisji związków szkodliwych spalin umożliwia badania środków 
transportu w rzeczywistych warunkach eksploatacji. Największą 
niedogodnością takich badań, mówił prof. J. Merkisz – jest duży 
koszt aparatury pomiarowej i przystosowanie jej do zabudowy 
w pojeździe. 

Po wykładzie inauguracyjnym nadszedł czas na wręczenie od-
znaczeń, nagród i wyróżnień. Pięciu absolwentom kapituła przy-
znała medale „Wyróżniającemu się Absolwentowi PP, a kolejnych 
pięciu absolwentów wyróżniających się wynikami w nauce uho-
norowano nagrodami i listami gratulacyjnymi. Władze Uczelni 
wyróżniły również najlepszych sportowców – medalistów Akade-
mickich Mistrzostw Świata i Wielkopolski.

Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i naukowej JM 
Rektor przyznał pracownikom dydaktycznym Uczelni cztery in-

dywidualne i dwie zespołowe 
nagrody. Nagrody indywidu-
alne otrzymali: prof. Adam 
Hamrol, prof. Waldemar Na-
wrocki, prof. Adam Dąbrow-
ski i prof. Jerzy Dembczyński.

Politechnika od wielu lat 
współpracuje z wieloma przed-
siębiorcami a również banka-
mi. Bank BZWBK ufundował 
nagrodę dla studenta z Wydzia-
łu Maszyn Roboczych i Trans-
portu za udział w projekcie 
Formuła Student. Na wniosek 

Kapituły Medalu za wybitny wkład w budowanie relacji z Uczelnią 
prezesowi firmy Volkswagen Poznań Jensowi Ocksenowi przyznany 
został Medal „Zasłużony dla Politechniki Poznańskiej”.

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2016/2017 w Po-
litechnice Poznańskiej zakończyło odczytanie przez Prorektora 
prof. Jana Żurka niektórych listów jakich wiele zostało skiero-
wanych na ręce JM Rektora oraz odśpiewanie przez uczestników 
wraz z chórem pieśni akademickiej „Gaudeamus …”.

Stanisław Olejniczak

Mimo, że od naszego absolutorium 
w tym roku minęło już 56 lat jest spora 
grupa kolegów, którzy chcą się spotykać. 
Stałe miejsce spotkań kolegów zamieszka-
łych w Poznaniu i okolicach jest kawiarnia 
7 Kontynentów w poznańskiej Palmiarni. 
Tu spotykamy się w każdą drugą środę 
miesiąca. 

W dniu 22 maja 2016 roku uczestniczy-
liśmy w wycieczce do Kalisza, którą przy-
gotował dla nas Wiesiek Aszkenazy. Kalisz 
należy do najstarszych miejscowości, bo 
już w połowie II wieku n.e. aleksandryjski 
uczony Klaudiusz Ptolemeusz wymienił 
w swojej książce miejscowość Kalisia poło-
żoną na „Szlaku Bursztynowym” łączącym 
imperium rzymskie z wybrzeżem Bałtyku.

Pierwsza lokacja grodu „Calisia” znaj-
dowała się na Zawodziu, gdzie dziś jest 

POJECHALIŚMY ZWIEDZIĆ KALISZ
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Rezerwat Archeologiczny. Zwiedziliśmy 
tu z przewodniczką m.in. zrekonstruowaną 
zabytkową zagrodę z budynkami, wieżę 
obronną z palisadą i wały obronne.

Następnie wróciliśmy na Rynek Główny, 
gdzie stoi okazały budynek kaliskiego Ratu-
sza. To kolejny 3 budynek w tym miejscu wy-
budowany w latach 1920-1925 nawiązujący 
do tradycji renesansowego ratusza z wieżą. 
W ratusz zwiedziliśmy muzeum historii Ka-
lisza, z wieży obejrzeliśmy panoramę miasta 
i podziwialiśmy piękny mechanizm wieżo-
wego zegara. Pobyt w Kaliszu zakończyli-
śmy wspólnym obiadem i wymianą wrażeń 
podsumowującą bardzo udaną wycieczkę. 

U progu jesieni, w dniach 9–11 września 
absolwenci z naszego Koła Nr 18 Stowarzy-
szenia Absolwentów spotkali się w ośrodku 
wypoczynkowym „Wrzos” w Stęszewku. 

Ceremonia reimmatrykulacji

Andrzej Łagoda odbiera gratulacje od JM Rektora
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• Prof. Mieczysław Jaroniec z Kent State University (Ohio), wy-
bitny specjalista w dziedzinie chemii materiałów i fizykochemii 
powierzchni otrzymał Doktorat Honoris Causa Politechniki Po-
znańskiej, do roku 1991 profesor Wydziału Chemii Uniwersyte-
tu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

• Wydział Inżynierii Zarządzania znalazł się na czwartym miejscu 
Rankingu Wydziałów Ekonomicznych dziennika „Rzeczpospolita”

• Politechnika Poznańska otrzymała Medal AD REGNUM DEI 
AUGENDUM. Wręczenie medalu Rektorowi PP odbyło się 

podczas zjazdu Akcji Katolickiej w obecności JE abpa Stanisła-
wa Gądeckiego Metropolity Poznańskiego.

• Wydział Technologii Chemicznej uroczyście obchodził swoje 
50-lecie. 30 listopada odbyły się konferencje naukowe, a na-
stępnego dnia uroczystości z udziałem DHC PP prof. Tadeusza 
Malińskiego, b. nauczyciela akademickiego Wydziału TCh PP,  
Wielkopolanina, z Uniwersytety Ohio w Athens, zaproszonych 
gości, pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału i licz-
nie przybyłych absolwentów.

KRÓTKO Z PP

czyźnie. Swoje recitale zagrał w Toruniu, 
Poznani i Lwowie. Wszędzie przyjmowano 
go z niezwykłym entuzjazmem, jego wystę-
py posłużyły wielkiej sprawie podtrzymania 
tożsamości narodowej. Każdy jego recital 
był częścią jego drogi do niepodległości, 
szczególnie wówczas gdy w programie prze-
ważały utwory Fryderyka Chopina.

Pierwsze amerykańskie turnee (w ciągu 
całego życia było ich 20) trwało 5 miesięcy 
od grudnia 1891 do kwietnia 1982 w czasie 
którego zagrał 73 koncerty. W czasie trasy 
koncertował w 1902 roku wy-
stąpił z recitalem w Białym 
Domu na zaproszenie Prezy-
denta Theodora Roosevelta.

Do ważnych zadań arty-
sty należało manifestowanie 
narodowości, przedstawiciela 
narodu pozbawionego wol-
ności, zadanie to stawało się 
aktem posłannictwa patrio-
tycznego. Interpretacje dzieł 
F. Chopina było to wygrywa-
nie Polski na fortepianie mó-
wiła prof. H. Lorkowska.

Pamiętając o począt-
kach swego życia artysty, kiedy to przyja-
ciele udzielili mu materialnego wsparcia, 
swój majątek w przeważającej części prze-
znaczył na cele dobroczynne artystyczne 
i polityczne. Jego ofiarność w pierwszym 
rzędzie służyła sprawom Polski. Znaczne 
sumy zainwestował m.in. w budowę Filhar-
monii Warszawskiej, budowę hotelu Bristol 
w Warszawie i akcje Banku Ziemskiego 
w Poznaniu. Kraków otrzymał w 1910 roku 
od I.J. Paderewskiego dar bezcenny pomnik 
Władysława Jagiełły z inskrypcją „Praoj-
com na chwałę, rodakom na otuchę”, który 
do dziś głosi chwałę polskiego oręża.

Misję polityka–artysty rozpoczął Pa-
derewski w 1914 roku i prowadził ją aż do 
śmierci. W połowie 1915 roku wyjechał do 
Stanów Zjednoczonych, gdzie przez 3 lata 
dał ponad 140 koncertów i wygłosił 340 
przemówień. Każdy koncert kończyło zagra-
nie Mazurka Dąbrowskiego i przemówienie.

Gdy pojawiła się szansa na odrodzenie 
Polski natychmiast w grudniu 1918 roku 
wrócił do Europy i Polski. 26 grudnia 1918 
roku tłumy poznańczyków witały z pochod-
niami Paderewskiego, wielkiego Polaka, 
patriotę i męża stanu na dworcu w Poznaniu.

Zamieszkał w hotelu Bazar. Stam-
tąd przemówił do niezliczonych tłumów 
zgromadzonych przed budynkiem mówiąc 
„Wszyscyśmy dzieci jednej Matki i o ile 
każdy z nas swój święty spełni obowiązek, 
mamy równe prawa do jej sprawiedliwej 

opieki. Po długich latach niewoli Ojczy-
zna się odradza. Odbudować się musi na 
tych samych podstawach, na których tu 
pierwsza budowa poczęta została. Do tego 
dzieła trzeba jedności i zgody wszystkich, 
miłości i siły, wiary i zaparcia się samego 
siebie, do tego dzieła potrzeba wszystkich 
sił i wszystkich serc zespołu” Pamiętaj-
my mówiła Profesor Halina Lorkowska, 
że pobyt Ignacego Jana Paderewskiego 
w Poznaniu stał się iskrą, która podpaliła 
od dawna już tlący się lont przygotowań 
do walki zbrojnej.

1 stycznia 1919 roku J.I. Paderewski 
przybył do Warszawy. Tak jak i w Pozna-
niu witany był z niewyobrażalną radością 
i entuzjazmem. 16 stycznia1919 roku Józef 
Piłsudski – Naczelnik Państwa powierzył 
I.J. Paderewskiemu kierowanie rządem. 
Jako Prezydent Rady Ministrów oraz Mi-
nister Spraw Zagranicznych uczestniczył 
w obradach Konferencji Pokojowej w Wer-
salu, gdzie walczył o kształt granic Rzeczy-
pospolitej. Wkrótce 
po zakończeniu kon-
ferencji w Warszawie 
zaczęły pojawiać się 
głosy krytyczne wobec 
osoby Paderewskiego. 
10 grudnia 1919 roku 
złożył on ostateczną 
rezygnację ze stano-
wiska premiera i roz-
goryczony wyjechał 
do Szwajcarii. W li-
stopadzie 1924 roku 
ostatni raz odwiedził 
swój kraj ojczysty.

W listopadzie 
1922 roku wielki mistrz klawiatury wró-
cił do publicznych prezentacji swej sztuki. 
Koncertował wielokrotnie w miastach Eu-
ropy i Ameryki. Karierę zakończył recitalem 
w Rochester w dniu 21 maja 1939 roku.

Wyróżniony został wieloma najwyższy-
mi odznaczeniami różnych rejonach świata 

(w tym Orderem Orła Białego) oraz 12. ty-
tułami Doktora Honoris Causa w tym Uni-
wersytetu Poznańskiego w 1924 roku. 

Zmarł 29 czerwca 1941 roku w Nowym 
Jorku, a pochowany został z najwyższymi 
honorami na cmentarzu Arlington w Wa-
szyngtonie. W lipcu 1992 roku doczesne 
szczątki wielkiego Polaka wróciły do Pol-
ski i spoczęły w podziemiach Archikatedry 
pw. św. Jana w Warszawie. Wykład Prof. 
Haliny Lorkowskiej został entuzjastycznie 
przyjęty długotrwającymi oklaskami.

Inauguracja to również miejsce i czas 
na wręczenie odznaczeń, 
nagród i wyróżnień. Chlubą 
Uczelni są wyróżniający się 
studenci i absolwenci. Pięciu 
absolwentów otrzymało me-
dal „Wyróżniającemu się Ab-
solwentowi PP”, a kolejnych 
pięciu uhonorowanych zosta-
ło nagrodami i listami gratu-
lacyjnymi. Studenci Politech-
niki Poznańskiej chlubią się 
znakomitymi osiągnięciami 
sportowymi. Najlepszych JM 
Rektor wyróżnił i przyznał 
jednorazowe stypendia.

Osiągnięcia pracowników Politech-
niki Poznańskiej doceniane są przez fora 
krajowe i zagraniczne. Za wybitne osią-
gnięcia dydaktyczne i naukowe trzech 
nauczycieli akademickich i trzy zespoły 
otrzymały nagrody specjalne Rektora 
Politechniki Poznańskiej. Współpracu-
jący z Politechniką Santander Universi-
dades ufundował, a jego przedstawiciel 
wręczył nagrody dwóm studentom wy-

różniającym się w działalności w kołach 
naukowych.

Uroczystość zakończyła informacja 
o otrzymanych życzeniach i gratulacjach 
oraz wspólne z chórem PP odśpiewanie 
pieśni akademickiej Gaudeamus.

Stanisław Olejniczak

Po uroczystości, od lewej T. Górny, Z. Hołubowicz, K. Żuchowska,  
D. Rusińska-Roszak, T. Horoszkiewicz, M. Jaworski, R. Masłowski,  

A. Serwacki, I. K. Wieczorek i I. Miesiąc



ków zainstalowanych w obydwu wagoni-
kach dochodziły do nas objaśnienia prze-
wodnika, pana Antoniego Szarmacha. Nasz 
przewodnik, to nie tylko osoba popularna 
w Kołobrzegu, ale też niewyczerpana ko-
palnia wiedzy o tym mieście. Po drodze 
mieliśmy kilka przystanków. Pierwszym 
był neogotycki Ratusz – siedziba Urzędu 

Miasta Kołobrzeg – wspaniale i pieczo-
łowicie zrekonstruowany po wojennym 
zniszczeniu. Stąd już tylko kilka kroków do 
gotyckiej Bazyliki o charakterystycznej dla 
Pomorza architekturze. Osoby kierujące się 
do Bazyliki spotkają Pomnik Tysiąclecia 
przedstawiający Bolesława Chrobrego, Ot-
tona III, Jana Pawła II i Benedykta 
XVI. W przedsionku znajduje się 
ekspozycja fotogramów obrazują-
cych wysiłek odbudowy bazyliki 
ze zniszczeń wojennych. 

Następnie kolejka przeniosła 
nas do Budzistowa – małego frag-
mentu miasta, który w IX i X wieku 
był naczelnym grodem plemienia 
Słowian zamieszkujących ziemię 
nad dolną Parsętą. Po podboju 
Pomorza władca Polski Bolesław 
Chrobry ustanowił tutaj w 1000 
roku siedzibę jednego z najstar-
szych biskupstw polskich. W XII i XIII w. 
gród wraz z rozległymi podgrodziami sta-
nowił jedno z centrów administracyjnych 
księstwa zachodniopomorskiego, w któ-
rym istniało kilka kościołów, targ, karczma 
i książęca mennica. Gród ten wyludnił się 
w drugiej połowie XIII w. wskutek loka-
cji w roku 1255 nowego miasta na prawie 
niemieckim. Obecnie jedyną murowaną 
pozostałością z dawnej epoki jest niewielki 
kościółek p.w. św. Jana Chrzciciela, wybu-
dowany w 1222 r. 

W malowniczym Budzistowie znajduje 
się także Ośrodek Jazdy Konnej „Michal-
ski” o powierzchni 4 hektarów. W stadninie 
znajduje się około 30 przepięknych koni. 
W ofercie stadniny jest nauka jazdy dla dzie-
ci i dorosłych, jazda rekreacyjna, przejazd 
bryczką, pokazy konne i hipoterapia, która 
legła u podstaw założenia tego ośrodka.

W marcu 1945 roku toczyły się w Ko-
łobrzegu najcięższe walki o wyzwolenie 
miasta, które upamiętnia Pomnik Zaślubin 
Polski z Morzem. Od samych początków 
istnienia Kołobrzegu funkcja portowa po-

Politechnika Poznańska należy do najchętniej
wybieranych uczelni w Polsce. Pierwsza piątka
najbardziej obleganych uczelni w kraju to uczel-
nie techniczne: politechnika warszawska, gdań-
ska poznańska, łódzka i Akademia Górniczo-Hut-
nicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. W Po-
litechnice Warszawskiej na jedno miejsce w roku
akademickim 2013/2014 przypadało 7,3 kandy-
data. Rośnie popularność kierunków ścisłych
i technicznych.
Nasza uczelnia, Politechnika Poznańska nie-

wiele odbiega od najlepszych. Zgłosiło się ogó-
łem 26 709 kandydatów chcących studiować na 24
kierunkach. Przyjęto na I rok studiów 3 860 osób
co stanowi 6,9 kandydata na 1 miejsce. Z kierun-
ków na które przyjęto co najmniej 100 osób naj-
większą popularnością cieszyła się logistyka (14,3
kandydata na jedno miejsce), następnie energety-
ka (12,6) i mechatronika.(8,6). Z kierunków nauk
ścisłych na które przyjęto po około 60 osób bar-

dzo dużym powodzeniem cieszyła się inżynieria
materiałowa (14 kandydatów na jedno miejsce)
oraz inżynieria chemiczna i procesowa (10,2).
W stosunku do lat ubiegłych mniej chętnych by-
ło do studiowania na kierunkach architektura, bu-
downictwo i informatyka – około 6 kandydatów
na jedno miejsce.
Uczelnie techniczne w Polsce należą do naj-

bardziej popularnych typów uczelni. Na jedno
miejsce średnio przypada w nich 4,1 kandydata.
Drugą pozycje zajmują uczelnie rolnicze (3,5 kan-
dydata). Dopiero na trzecim miejscu są uniwersy-
tety (3 kandydatów).
W sumie wg Ministerstwa Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego w roku akademickim 2013/2014
na studia przyjęto 476 809 osób, w tym 366 449
na uczelnie publiczne i 110 360 na uczelnie nie-
publiczne. Najwięcej chciało studiować na kie-
runku informatyka.

S. O.

REKRUTACJANAROKAKADEMICKI 2013/2014
W POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

a Uniwersytet Warszawski największy, to
ten poznański może być najmądrzejszy.
Do tej idei przekonywał również rektor
UAM prof. Bronisław Marciniak mówiąc, że
rozproszone uniwersytety nie będą nigdy
konkurencją dla wielkich skonsolidowanych
uczelni działających na Zachodzie. W tym sa-
mym duchu wypowiadała się minister Bar-
bara Kudrycka mówiąc, że trzeba pozbyć się
partykularnych ambicji na rzecz kwestii waż-
niejszych.
W kuluarach można było później usłyszeć

jednak głosy sceptyczne do idei łączenia. Pod-
noszono argument, że UAM jako największy,
zarządzając po połączeniu uczelni wielkim
tworem ograniczyłby autonomię mniejszych
uczelni. Należy mieć nadzieję, że Politechni-
ka Poznańska druga pod względem ilości stu-
dentów i z odmiennym profilem kształcenia
nie zmieściłaby się w tym tworze.
Jak na każdej inauguracji 16 studentów

pierwszego roku, po dwóch z każdej z uczel-
ni zostało immatrykulowanych i otrzymało
indeksy w wersji elektronicznej.
Uroczystość zakończył wykład inaugura-

cyjny. Wygłosił go prof. Andrzej Legocki,
biochemik i miłośnik sztuki, były prezes PAN,
człowiek renesansu – jak przedstawił go rek-
tor UAM.Wykład z uwagi na tematykę, któ-
ra ostatnio nader często dzieli rodaków przy-
taczamy w całości (w dwóch częściach).
Następnego dnia 2 października inaugu-

racja roku akademickiego odbyła się w na-
szej uczelni. Jak każdego roku oprócz spo-
łeczności akademickiej na uroczystość przy-
było bardzo dużo gości. Byli przedstawicie-
le władz państwowych, samorządowych i ko-
ścielnych oraz korpusu dyplomatycznego.
Przybyli parlamentarzyści, przedstawiciele
środowiska akademickiego naukowego

i służb mundurowych oraz prezesi i dyrekto-
rzy przedsiębiorstw współpracujących z na-
szą uczelnią. Firmę Volkswagen Poznań,
z która Politechnika bardzo blisko współpra-
cuje i która rokrocznie jest fundatorem 10
stypendiów po 10 000 złotych reprezentowa-
ło 5 osobowe kierownictwo na czele z preze-
sem Wszystkich, każdego oddzielnie witał
Rektor prof. Tomasz Łodygowski. Szczegól-
nie gorąco witał studentów, a przede wszyst-
kim tych, którzy po raz pierwszy znaleźli się
w murach naszej uczelni.
Centralnym punktem inauguracji jest im-

matrykulacja przez JMRektora kilkunastu stu-
dentów reprezentujących 3860 osób z 10 wy-
działów przyjętych na I rok studiów stacjonar-
nych. Tradycją w Politechnice Poznańskiej jest
również ceremonia reimmatrykulacji – wręcza-
nie podczas inauguracji ro-
ku akademickiego symbo-
licznych indeksów absol-
wentom, którzy rozpoczy-
nali studia przed 50 laty.
Zaszczytu tego w bieżą-
cym roku dostąpili: Stani-
sław Bartczak (rozpoczy-
nający studia w roku 1963
naWydziale BudowyMa-
szyn),Włodzimierz Bie-
gański (1963-WBM), Ste-
fan Gładkowski (1963-
WE), Mieczysław Haj-
kowski (1963-WBM),
Andrzej Młynarczak
(1963-WBM), Bogdan
Waligórski (1963-WBM),
Jerzy Weyna (1962-
WBM) i StefanWłodarczyk (1963-WBM).
Nieodłączna częścią rozpoczęcia roku

akademickiego jest wykład inauguracyjny.
Wygłosiła go prof. Elżbieta Frąckowiak

z Instytutu Chemii i Elektrochemii Tech-
nicznej. Wykład „Zielone źródła energii”
przybliżył zebranym wykorzystanie energii
słońca i wiatru w dziedzinie elektroche-
micznych układów energii o wysokiej wy-
dajności.
JM Rektor Tomasz Łodygowski stwier-

dził: „Chlubą uczelni są wyróżniający się stu-
denci i absolwenci. To oni są naszymi najlep-
szymi ambasadorami” Najlepszym pięciu ab-
solwentom wręczono przyznane przez JMR
medale „Wyróżniającemu się Absolwentowi
PP”, oraz dodatkowo czterech absolwentów
otrzymało nagrody i listy gratulacyjne.
Osiągnięcia naukowe kadry dydaktycznej

Politechniki Poznańskiej doceniane są w kra-
ju i za granicą. Najlepsi w czasie inauguracji
odebrali nagrody specjalne Rektora.

Uroczystość inauguracyjną zakończyły
podziękowania i życzenia JMR oraz odśpie-
wanie „Gaudeamus igitur”.

Stanisław Olejniczak

cd ze str. 1
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Prorektor S. Trzcieliński wręcza indeks W. Biegańskiemu,
dalej S. Gładkowski, S. Włodarczyk, A. Młynarczak i J. Weyna

Fot. (2) W. Jasiecki

Immatrykulacja przez JM Rektora
Fot. W. Jasiecki

DZIEWIĄTY ZJAZD Z UDZIAŁEM GWIAZD
Absolwenci Wydziału Maszyn Robo-

czych i Pojazdów rocznik 1969, spotkali 
się w dniach 01 - 03.10.2016 r. już po raz 
dziewiąty, tym razem w Kołobrzegu. Wy-
braliśmy to wyjątkowe i urokliwe nadmor-
skie miasto, miejsce zamieszkania Adama 
Tęczy, organizatora Zjazdu po to, by przy-
ciągnąć do tego kurortu żony, nasze życio-
we Gwiazdy.

Pomysł ten dał niespodzie-
wany efekt. Na ogólną liczbę 33 
uczestników tego zjazdu, przy-
padło aż 14 par małżeńskich. 
Nie mogło zabraknąć naszej je-
dynej i wiernej koleżanki Danu-
si. Wbrew obiegowym opiniom, 
żony nie były żadną „przeszkodą” 
tej uroczystości, a raczej świetnie 
się czuły wśród osób znanych 
głównie ze słyszenia. Zgodnie 
z uświęconym tradycją zwycza-
jem, przybyli też koledzy, którzy 
z nami rozpoczynali studia, ale 
z różnych powodów kończyli po 
nas. Wszyscy uczestnicy zjazdu 
zamieszkali w Ośrodku Sanato-
ryjno - Wypoczynkowym Chalkozyn. 

W pierwszym dniu zjazdu po serdecz-
nym powitaniu kolegów, zwłaszcza ich 
żon - spotkaliśmy się kołobrzeskim porcie 
na rejs statkiem „Santa Maria”. Mimo, że 
pogoda była nieciekawa /deszcz i wiatr/, to 
jednak odczuliśmy dreszczyk bujania mor-
skimi falami. 

Po morskim rejsie, zmoknięci i wyziębie-
ni na uroczystej kolacji towarzystwo szybko 
się rozgrzało. Bardzo rozgrzewający był toast 
i powitanie Adama Tęczy wraz z życzeniami 
udanego pobytu. Cieszył bardzo suto zasta-
wiony stół. Jak zwykle dzięki pomysłowości 
kolegów nie zabrakło „energetycznych” na-
pojów – oprócz tych markowych, pojawiły 
się nalewki i wina z naszej hobbystycznej 
działalności. Już po kilkunastu minutach było 
słychać ogólny radosny gwar, w którym też 
uczestniczyły nasze małżonki. Była to okazja 
do lepszego poznania się pań, a dla panów 
czas wspomnień i anegdot.

Drugiego dnia po śniadaniu wyru-
szyliśmy autobusem do odległej o 34 km 
Dobrzycy, gdzie zwiedziliśmy ogrody te-
matyczne Hortulus. Jest to ponad 70-hekta-
rowy prywatny ogród botaniczny istniejący 
i doskonalony od 25 lat. Na tej powierzchni 
produkuje się i pokazuje przeszło 3500 od-
mian i gatunków drzew, krzewów ozdob-
nych, róż, bylin, ziół i pnączy, w tym także 
rzadko występujące w kraju.

Ogrody Hortulus to blisko 30 różnych 
oddzielnych tematycznych ogrodów. Są 
ogrody skalne, leśne, związane ze sztuką 
i kulturą narodową – ogród japoński, francu-
ski i śródziemnomorski. W stylu angielskim 
zaprojektowane są ogrody różnych zmy-
słów W pamięci pozostaną niezapomniane 
wrażenia wizualne jak i też praktyczne rady 
przekazane przez przewodniczkę.

Po obiedzie uczestniczyliśmy w wy-
cieczce po Kołobrzegu. Jak przystało na 
absolwentów Wydziału Maszyn Robo-
czych i Pojazdów odbyliśmy tę wyprawę 
kolorową, kolejką turystyczną. Z głośni-

zytywnie wpływała na rozwój i przyczy-
niała się do umacniania pozycji miasta. 
Dziś port obsługuje żeglugę pasażerską, 
rybacką i jachtową.

Cennym walorem kołobrzeskiego kra-
jobrazu są liczne parki, skwery i pomniki 
przyrody. Spotkamy tu kasztanowca czer-
wonego, platanowce klonolistne i aleje gra-

bową. Wyjątkowym i ciekawym 
miejscem jest bagienny Las Koło-
brzeski z unikatowym cypryśni-
kiem błotnym, który ma korzenie 
oddechowe tzw. pneumatofory na 
powierzchni gruntu – wewnątrz 
puste, co pozwala utrzymanie 
drzewa na powierzchni w terenie 
błotnistym. Rosną tu też potężne 
daglezje sprowadzone z Ameryki 
Północnej ponad 150 lat temu, 
buki i dęby. Spotkać można około 
80 chronionych ptaków, między 
innymi żurawie i czaple.

W tak krótkim czasie nie spo-
sób jest poznać piękno i urok Ko-
łobrzegu. Ci, którzy raz zawitali 
do tego miasta, zawsze wracają, 

tęskniąc za osobliwym połączeniem spoko-
ju kuracji i aktywnego wypoczynku. Sezon 
trwa tu przez cały rok.

Po atrakcjach wycieczkowych, peł-
ni wrażeń spożyliśmy kolację. Po kolacji 
w sanatoryjnej kawiarence niektórzy ćwi-
czyli tańce. 

Jak to bywa trzeciego dnia, po śniadaniu 
nastąpiło zakończenie zjazdu, pożegnania 
i życzenia do następnego spotkania za rok. 

Podczas uroczystej kolacji w pierw-
szym dniu, Zarząd naszego Koła Stowa-
rzyszenia Absolwentów PP zaproponował 
by następne zjazdy były objęte patronatem 
zarządu Koła. Podjęto decyzję, że X Zjazd 
odbędzie się w Toruniu. Z ramienia zarzą-
du organizacją zjazdu zajmie się Stanisław 
Neweś wraz z Józefem Błońskimm (rodo-
witym Torunianinem). Mamy nadzieję, że 
więcej kolegów wraz z żonami zdecyduje 
się na udział w przyszłorocznym zjeździe.

Toruń to piękne miasto z bogatą histo-
rią i zabytkami oraz wieloma nowocze-
snymi obiektami. W 1231 roku Krzyżacy 
wznieśli tu pierwszą warownię w Starym 
Toruniu /koło Górska/.. Wielki Mistrz 
zakonu krzyżackiego Herman von Salza 
w 1233 roku nadał osadzie w Starym Toru-
niu prawa miejskie, a w 1236 roku dokona-
no translokacji Torunia na teren obecnego 
Starego Miasta. 

Stanisław Neweś

Uczestnicy zjazdu przed kołobrzeskim ratuszem

ków zainstalowanych w obydwu wagoni-
kach dochodziły do nas objaśnienia prze-
wodnika, pana Antoniego Szarmacha. Nasz 
przewodnik, to nie tylko osoba popularna 
w Kołobrzegu, ale też niewyczerpana ko-
palnia wiedzy o tym mieście. Po drodze 
mieliśmy kilka przystanków. Pierwszym 
był neogotycki Ratusz – siedziba Urzędu 

Miasta Kołobrzeg – wspaniale i pieczo-
łowicie zrekonstruowany po wojennym 
zniszczeniu. Stąd już tylko kilka kroków do 
gotyckiej Bazyliki o charakterystycznej dla 
Pomorza architekturze. Osoby kierujące się 
do Bazyliki spotkają Pomnik Tysiąclecia 
przedstawiający Bolesława Chrobrego, Ot-
tona III, Jana Pawła II i Benedykta 
XVI. W przedsionku znajduje się 
ekspozycja fotogramów obrazują-
cych wysiłek odbudowy bazyliki 
ze zniszczeń wojennych. 

Następnie kolejka przeniosła 
nas do Budzistowa – małego frag-
mentu miasta, który w IX i X wieku 
był naczelnym grodem plemienia 
Słowian zamieszkujących ziemię 
nad dolną Parsętą. Po podboju 
Pomorza władca Polski Bolesław 
Chrobry ustanowił tutaj w 1000 
roku siedzibę jednego z najstar-
szych biskupstw polskich. W XII i XIII w. 
gród wraz z rozległymi podgrodziami sta-
nowił jedno z centrów administracyjnych 
księstwa zachodniopomorskiego, w któ-
rym istniało kilka kościołów, targ, karczma 
i książęca mennica. Gród ten wyludnił się 
w drugiej połowie XIII w. wskutek loka-
cji w roku 1255 nowego miasta na prawie 
niemieckim. Obecnie jedyną murowaną 
pozostałością z dawnej epoki jest niewielki 
kościółek p.w. św. Jana Chrzciciela, wybu-
dowany w 1222 r. 

W malowniczym Budzistowie znajduje 
się także Ośrodek Jazdy Konnej „Michal-
ski” o powierzchni 4 hektarów. W stadninie 
znajduje się około 30 przepięknych koni. 
W ofercie stadniny jest nauka jazdy dla dzie-
ci i dorosłych, jazda rekreacyjna, przejazd 
bryczką, pokazy konne i hipoterapia, która 
legła u podstaw założenia tego ośrodka.

W marcu 1945 roku toczyły się w Ko-
łobrzegu najcięższe walki o wyzwolenie 
miasta, które upamiętnia Pomnik Zaślubin 
Polski z Morzem. Od samych początków 
istnienia Kołobrzegu funkcja portowa po-

Politechnika Poznańska należy do najchętniej
wybieranych uczelni w Polsce. Pierwsza piątka
najbardziej obleganych uczelni w kraju to uczel-
nie techniczne: politechnika warszawska, gdań-
ska poznańska, łódzka i Akademia Górniczo-Hut-
nicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. W Po-
litechnice Warszawskiej na jedno miejsce w roku
akademickim 2013/2014 przypadało 7,3 kandy-
data. Rośnie popularność kierunków ścisłych
i technicznych.
Nasza uczelnia, Politechnika Poznańska nie-

wiele odbiega od najlepszych. Zgłosiło się ogó-
łem 26 709 kandydatów chcących studiować na 24
kierunkach. Przyjęto na I rok studiów 3 860 osób
co stanowi 6,9 kandydata na 1 miejsce. Z kierun-
ków na które przyjęto co najmniej 100 osób naj-
większą popularnością cieszyła się logistyka (14,3
kandydata na jedno miejsce), następnie energety-
ka (12,6) i mechatronika.(8,6). Z kierunków nauk
ścisłych na które przyjęto po około 60 osób bar-

dzo dużym powodzeniem cieszyła się inżynieria
materiałowa (14 kandydatów na jedno miejsce)
oraz inżynieria chemiczna i procesowa (10,2).
W stosunku do lat ubiegłych mniej chętnych by-
ło do studiowania na kierunkach architektura, bu-
downictwo i informatyka – około 6 kandydatów
na jedno miejsce.
Uczelnie techniczne w Polsce należą do naj-

bardziej popularnych typów uczelni. Na jedno
miejsce średnio przypada w nich 4,1 kandydata.
Drugą pozycje zajmują uczelnie rolnicze (3,5 kan-
dydata). Dopiero na trzecim miejscu są uniwersy-
tety (3 kandydatów).
W sumie wg Ministerstwa Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego w roku akademickim 2013/2014
na studia przyjęto 476 809 osób, w tym 366 449
na uczelnie publiczne i 110 360 na uczelnie nie-
publiczne. Najwięcej chciało studiować na kie-
runku informatyka.

S. O.

REKRUTACJANAROKAKADEMICKI 2013/2014
W POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

a Uniwersytet Warszawski największy, to
ten poznański może być najmądrzejszy.
Do tej idei przekonywał również rektor
UAM prof. Bronisław Marciniak mówiąc, że
rozproszone uniwersytety nie będą nigdy
konkurencją dla wielkich skonsolidowanych
uczelni działających na Zachodzie. W tym sa-
mym duchu wypowiadała się minister Bar-
bara Kudrycka mówiąc, że trzeba pozbyć się
partykularnych ambicji na rzecz kwestii waż-
niejszych.
W kuluarach można było później usłyszeć

jednak głosy sceptyczne do idei łączenia. Pod-
noszono argument, że UAM jako największy,
zarządzając po połączeniu uczelni wielkim
tworem ograniczyłby autonomię mniejszych
uczelni. Należy mieć nadzieję, że Politechni-
ka Poznańska druga pod względem ilości stu-
dentów i z odmiennym profilem kształcenia
nie zmieściłaby się w tym tworze.
Jak na każdej inauguracji 16 studentów

pierwszego roku, po dwóch z każdej z uczel-
ni zostało immatrykulowanych i otrzymało
indeksy w wersji elektronicznej.
Uroczystość zakończył wykład inaugura-

cyjny. Wygłosił go prof. Andrzej Legocki,
biochemik i miłośnik sztuki, były prezes PAN,
człowiek renesansu – jak przedstawił go rek-
tor UAM.Wykład z uwagi na tematykę, któ-
ra ostatnio nader często dzieli rodaków przy-
taczamy w całości (w dwóch częściach).
Następnego dnia 2 października inaugu-

racja roku akademickiego odbyła się w na-
szej uczelni. Jak każdego roku oprócz spo-
łeczności akademickiej na uroczystość przy-
było bardzo dużo gości. Byli przedstawicie-
le władz państwowych, samorządowych i ko-
ścielnych oraz korpusu dyplomatycznego.
Przybyli parlamentarzyści, przedstawiciele
środowiska akademickiego naukowego

i służb mundurowych oraz prezesi i dyrekto-
rzy przedsiębiorstw współpracujących z na-
szą uczelnią. Firmę Volkswagen Poznań,
z która Politechnika bardzo blisko współpra-
cuje i która rokrocznie jest fundatorem 10
stypendiów po 10 000 złotych reprezentowa-
ło 5 osobowe kierownictwo na czele z preze-
sem Wszystkich, każdego oddzielnie witał
Rektor prof. Tomasz Łodygowski. Szczegól-
nie gorąco witał studentów, a przede wszyst-
kim tych, którzy po raz pierwszy znaleźli się
w murach naszej uczelni.
Centralnym punktem inauguracji jest im-

matrykulacja przez JMRektora kilkunastu stu-
dentów reprezentujących 3860 osób z 10 wy-
działów przyjętych na I rok studiów stacjonar-
nych. Tradycją w Politechnice Poznańskiej jest
również ceremonia reimmatrykulacji – wręcza-
nie podczas inauguracji ro-
ku akademickiego symbo-
licznych indeksów absol-
wentom, którzy rozpoczy-
nali studia przed 50 laty.
Zaszczytu tego w bieżą-
cym roku dostąpili: Stani-
sław Bartczak (rozpoczy-
nający studia w roku 1963
naWydziale BudowyMa-
szyn),Włodzimierz Bie-
gański (1963-WBM), Ste-
fan Gładkowski (1963-
WE), Mieczysław Haj-
kowski (1963-WBM),
Andrzej Młynarczak
(1963-WBM), Bogdan
Waligórski (1963-WBM),
Jerzy Weyna (1962-
WBM) i StefanWłodarczyk (1963-WBM).
Nieodłączna częścią rozpoczęcia roku

akademickiego jest wykład inauguracyjny.
Wygłosiła go prof. Elżbieta Frąckowiak

z Instytutu Chemii i Elektrochemii Tech-
nicznej. Wykład „Zielone źródła energii”
przybliżył zebranym wykorzystanie energii
słońca i wiatru w dziedzinie elektroche-
micznych układów energii o wysokiej wy-
dajności.
JM Rektor Tomasz Łodygowski stwier-

dził: „Chlubą uczelni są wyróżniający się stu-
denci i absolwenci. To oni są naszymi najlep-
szymi ambasadorami” Najlepszym pięciu ab-
solwentom wręczono przyznane przez JMR
medale „Wyróżniającemu się Absolwentowi
PP”, oraz dodatkowo czterech absolwentów
otrzymało nagrody i listy gratulacyjne.
Osiągnięcia naukowe kadry dydaktycznej

Politechniki Poznańskiej doceniane są w kra-
ju i za granicą. Najlepsi w czasie inauguracji
odebrali nagrody specjalne Rektora.

Uroczystość inauguracyjną zakończyły
podziękowania i życzenia JMR oraz odśpie-
wanie „Gaudeamus igitur”.

Stanisław Olejniczak

cd ze str. 1
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Prorektor S. Trzcieliński wręcza indeks W. Biegańskiemu,
dalej S. Gładkowski, S. Włodarczyk, A. Młynarczak i J. Weyna

Fot. (2) W. Jasiecki

Immatrykulacja przez JM Rektora
Fot. W. Jasiecki

DZIEWIĄTY ZJAZD Z UDZIAŁEM GWIAZD
Absolwenci Wydziału Maszyn Robo-

czych i Pojazdów rocznik 1969, spotkali 
się w dniach 01 - 03.10.2016 r. już po raz 
dziewiąty, tym razem w Kołobrzegu. Wy-
braliśmy to wyjątkowe i urokliwe nadmor-
skie miasto, miejsce zamieszkania Adama 
Tęczy, organizatora Zjazdu po to, by przy-
ciągnąć do tego kurortu żony, nasze życio-
we Gwiazdy.

Pomysł ten dał niespodzie-
wany efekt. Na ogólną liczbę 33 
uczestników tego zjazdu, przy-
padło aż 14 par małżeńskich. 
Nie mogło zabraknąć naszej je-
dynej i wiernej koleżanki Danu-
si. Wbrew obiegowym opiniom, 
żony nie były żadną „przeszkodą” 
tej uroczystości, a raczej świetnie 
się czuły wśród osób znanych 
głównie ze słyszenia. Zgodnie 
z uświęconym tradycją zwycza-
jem, przybyli też koledzy, którzy 
z nami rozpoczynali studia, ale 
z różnych powodów kończyli po 
nas. Wszyscy uczestnicy zjazdu 
zamieszkali w Ośrodku Sanato-
ryjno - Wypoczynkowym Chalkozyn. 

W pierwszym dniu zjazdu po serdecz-
nym powitaniu kolegów, zwłaszcza ich 
żon - spotkaliśmy się kołobrzeskim porcie 
na rejs statkiem „Santa Maria”. Mimo, że 
pogoda była nieciekawa /deszcz i wiatr/, to 
jednak odczuliśmy dreszczyk bujania mor-
skimi falami. 

Po morskim rejsie, zmoknięci i wyziębie-
ni na uroczystej kolacji towarzystwo szybko 
się rozgrzało. Bardzo rozgrzewający był toast 
i powitanie Adama Tęczy wraz z życzeniami 
udanego pobytu. Cieszył bardzo suto zasta-
wiony stół. Jak zwykle dzięki pomysłowości 
kolegów nie zabrakło „energetycznych” na-
pojów – oprócz tych markowych, pojawiły 
się nalewki i wina z naszej hobbystycznej 
działalności. Już po kilkunastu minutach było 
słychać ogólny radosny gwar, w którym też 
uczestniczyły nasze małżonki. Była to okazja 
do lepszego poznania się pań, a dla panów 
czas wspomnień i anegdot.

Drugiego dnia po śniadaniu wyru-
szyliśmy autobusem do odległej o 34 km 
Dobrzycy, gdzie zwiedziliśmy ogrody te-
matyczne Hortulus. Jest to ponad 70-hekta-
rowy prywatny ogród botaniczny istniejący 
i doskonalony od 25 lat. Na tej powierzchni 
produkuje się i pokazuje przeszło 3500 od-
mian i gatunków drzew, krzewów ozdob-
nych, róż, bylin, ziół i pnączy, w tym także 
rzadko występujące w kraju.

Ogrody Hortulus to blisko 30 różnych 
oddzielnych tematycznych ogrodów. Są 
ogrody skalne, leśne, związane ze sztuką 
i kulturą narodową – ogród japoński, francu-
ski i śródziemnomorski. W stylu angielskim 
zaprojektowane są ogrody różnych zmy-
słów W pamięci pozostaną niezapomniane 
wrażenia wizualne jak i też praktyczne rady 
przekazane przez przewodniczkę.

Po obiedzie uczestniczyliśmy w wy-
cieczce po Kołobrzegu. Jak przystało na 
absolwentów Wydziału Maszyn Robo-
czych i Pojazdów odbyliśmy tę wyprawę 
kolorową, kolejką turystyczną. Z głośni-

zytywnie wpływała na rozwój i przyczy-
niała się do umacniania pozycji miasta. 
Dziś port obsługuje żeglugę pasażerską, 
rybacką i jachtową.

Cennym walorem kołobrzeskiego kra-
jobrazu są liczne parki, skwery i pomniki 
przyrody. Spotkamy tu kasztanowca czer-
wonego, platanowce klonolistne i aleje gra-

bową. Wyjątkowym i ciekawym 
miejscem jest bagienny Las Koło-
brzeski z unikatowym cypryśni-
kiem błotnym, który ma korzenie 
oddechowe tzw. pneumatofory na 
powierzchni gruntu – wewnątrz 
puste, co pozwala utrzymanie 
drzewa na powierzchni w terenie 
błotnistym. Rosną tu też potężne 
daglezje sprowadzone z Ameryki 
Północnej ponad 150 lat temu, 
buki i dęby. Spotkać można około 
80 chronionych ptaków, między 
innymi żurawie i czaple.

W tak krótkim czasie nie spo-
sób jest poznać piękno i urok Ko-
łobrzegu. Ci, którzy raz zawitali 
do tego miasta, zawsze wracają, 

tęskniąc za osobliwym połączeniem spoko-
ju kuracji i aktywnego wypoczynku. Sezon 
trwa tu przez cały rok.

Po atrakcjach wycieczkowych, peł-
ni wrażeń spożyliśmy kolację. Po kolacji 
w sanatoryjnej kawiarence niektórzy ćwi-
czyli tańce. 

Jak to bywa trzeciego dnia, po śniadaniu 
nastąpiło zakończenie zjazdu, pożegnania 
i życzenia do następnego spotkania za rok. 

Podczas uroczystej kolacji w pierw-
szym dniu, Zarząd naszego Koła Stowa-
rzyszenia Absolwentów PP zaproponował 
by następne zjazdy były objęte patronatem 
zarządu Koła. Podjęto decyzję, że X Zjazd 
odbędzie się w Toruniu. Z ramienia zarzą-
du organizacją zjazdu zajmie się Stanisław 
Neweś wraz z Józefem Błońskimm (rodo-
witym Torunianinem). Mamy nadzieję, że 
więcej kolegów wraz z żonami zdecyduje 
się na udział w przyszłorocznym zjeździe.

Toruń to piękne miasto z bogatą histo-
rią i zabytkami oraz wieloma nowocze-
snymi obiektami. W 1231 roku Krzyżacy 
wznieśli tu pierwszą warownię w Starym 
Toruniu /koło Górska/.. Wielki Mistrz 
zakonu krzyżackiego Herman von Salza 
w 1233 roku nadał osadzie w Starym Toru-
niu prawa miejskie, a w 1236 roku dokona-
no translokacji Torunia na teren obecnego 
Starego Miasta. 

Stanisław Neweś

Uczestnicy zjazdu przed kołobrzeskim ratuszem

DOPIERO TRZECI ZJAZD NA CZTERDZIESTOPIĘCIOLECIE

NASZE DZIEWIĘTNASTE SPOTKANIE

Na początek trochę historii. Pierw-
szy zjazd naszego rocznika – absolwen-
tów Wydziału Elektrycznego z roku 1973 
odbył się 21-22 listopada 1981 roku 
w Ośrodku „Energetyk” w Baranowie  
k/Poznania z udziałem około stu absolwen-
tów. Na drugi zjazd trzeba było czekać aż 
dwadzieścia trzy lata. Grono kolegów zorga-
nizowało w kwiet-
niu 2004 bardzo 
atrakcyjne spo-
tkanie dla ponad 
110 absolwentów. 
Program zjazdu 
zawierał spotkanie 
na Politechnice 
z wykładem oko-
licznościowym, 
bankiet w hotelu 
Lake w Nowym Dymaczewie i zwiedzanie 
zakładu produkcyjnego ADB Global (elek-
tronika profesjonalna) w Zielonej Górze, 
należącego do naszego kolegi – Andrzeja 
Rybickiego. Ciekawym punktem tego zjazdu 
było też seminarium pod żartobliwym tytu-
łem „Jak zmarnowałem życie”, na którym 
każdy absolwent opowiadał o sobie.

W dniu 15 września 2018 roku, 45 lat 
po ukończeniu studiów spotkaliśmy się po 
raz trzeci. Udział prawie 90 uczestników 
przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania, 
co dowodzi o trafności przedsięwzięcia 
i świadczy o wyjątkowych więzach łączą-
cych absolwentów naszego rocznika.

Zaczęliśmy od spotkania na Wildzie, czyli 
powrotu w stare mury, do przeszłości. Mimo 
sobotniego – wolnego dnia, udało się przejść 
korytarzami do Sali Senatu, dawnej naszej sali 
wykładowej a potem w przyziemiu zwiedzić 
laboratorium maszyn elektrycznych, najstar-
szego i ostatniego pomieszczenia dydaktycz-
nego w tym historycznym budynku. 

Uroczyste otwarcie zjazdu odbyło się 
w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym 
PP na Piotrowie. Przewodniczący Komi-
tetu Organizacyjnego Marian Wierszycki, 
powitał wszystkich zebranych. Następnie 
Waldemar Nawrocki przypomniał sylwetki 
zmarłych Kolegów i Profesorów oraz opo-
wiedział o rozwoju Politechniki w okresie 
od ukończenia przez nas studiów. Kolej-
nym punktem był wykład okolicznościowy 
dr inż. Andrzeja Grzybowskiego na temat 
samochodów elektrycznych oraz wystąpie-
nie Andrzeja Rybickiego, który opowie-
dział o swojej firmie – Advanced Digital 
Broadcast (ADB). Kolega Rybicki został 

obdarowany krawatem Politechniki, jako 
najhojniejszy sponsor Zjazdu. Na zakoń-
czenie części oficjalnej odsłoniliśmy ławkę 
ufundowaną przez absolwentów przy gma-
chu Wydziału Elektrycznego.

Najważniejsza, towarzyska część zjaz-
du, odbyła się w Hotelu Park nad Maltą. 
Bankiet został wzbogacony o koncert akor-

deonisty oraz wspólne śpiewanie rajdo-
wych piosenek.

Wyrażamy głębokie przekonanie, że 
mimo dużych rozmiarów imprezy, udało 
nam się sprostać wyzwaniom logistyczno
-organizacyjnym. Dziękujemy Sponsorom 
(czyli 45 absolwentom), za wsparcie i zna-
czący wkład w organizację Zjazdu. 

Jednocześnie zachęcamy do zaangażo-
wania w organizację kolejnego zjazdu tym 
razem już w 2021 r. Spotkania zjazdowe są 
czymś szczególnym dla uczestników – wra-
ca pamięć do lat studenckich, wspominamy 
przyjaźnie, profesorów i odległe wydarzenia. 

Marian Wierszycki

W numerze 78 kwartalnika „Absol-
went” z grudnia 2014 roku opisaliśmy 
naszą jubileuszową uroczystość, która 
odbyła się w dniach 16 i 17 maja 2014 
roku z okazji 50-lecie ukończenia stu-
diów na Wydziale Elektrycznym Politech-
niki Poznańskiej. Absolutorium w 1964 
roku otrzymało 68 osób, a na jubileuszo-
we XV spotkanie przybyło 27 Koleżanek 
i Kolegów z naszego rocznika oraz 11 osób 
towarzyszących. Podjęliśmy wówczas jed-
nomyślną „uchwałę” o corocznym konty-
nuowaniu koleżeńskich spotkań. 

I tak kolejne spotkania odbyły się: 
XVI w czerwcu 2015 roku w Mikorzynie 
k. Konina, XVII w czerwcu 2016 roku 
w Borowym Młynie k. Pszczewa, i XVIII 
w czerwcu 2017 r. również w Borowym 

Młynie. W każdym z tych spotkań suma-
ryczna liczba uczestników – absolwen-
tów i osób towarzyszących przekraczała 
20 osób. 

Czas jest jednak nieubłagany. Kolejni 
koledzy odchodzą do wieczności – Hubert 
Nykiel w 2015 roku, Mieczysław Ślusar-
czyk w 2017 roku, a ostatnio Włodzimierz 
Adam Popko. Również stan zdrowia – 
m.in. ze względu na PESEL – ogranicza 
liczbę uczestników w naszych spotkaniach. 
W tym roku kolejny raz skorzystaliśmy 
z propozycji naszego Kolegi Andrzeja 

Kruszczyńskiego i w Ośrodku „Bo-
rowa Zatoka” w Borowym Młynie 
k. Pszczewa zorganizowaliśmy już 
dziewiętnaste wspólne spotkanie. 
Ostatecznie na spotkanie przybyło 
tylko 13 osób – dziewięcioro absol-
wentów i cztery osoby towarzyszące. 
Zabrakło nawet Andrzeja – organiza-
tora spotkania, który ze względu na 
stan zdrowia musiał zrezygnować 
z uczestnictwa. 

Program spotkania – podobnie 
jak w latach poprzednich – rozpisa-

ny był na trzy dni od 8 do 10 czerwca 2018 
roku. Rozpoczęliśmy wspólnym obiadem 
w sali restauracyjnej Ośrodka, a następnie 
ze względu na upalną pogodę kontynuowa-
liśmy spotkanie na tarasie przy kawie i de-

serze, czekając na wieczorne ochłodzenie 
i tradycyjny grill. Cały czas toczyły się ser-
deczne rozmowy wspomnieniowe oraz re-
lacje z aktualnych poczynań i doświadczeń. 

Sobotni ranek rozpoczęliśmy wspólnym 
śniadaniem, a potem „czas wolny” – jedni 
pojechali do pobliskiego Pszczewa, drudzy 
do trochę dalszego Mierzyna k. Międzycho-
du, a jedna z par wybrała się na rejs kaja-
kiem po jeziorze Chłop. Spotkaliśmy się na 
wspólnym obiedzie, a potem wzorem dnia 
poprzedniego kontynuowaliśmy spotkanie 
przy kawie, deserze i winie. Wieczorem uro-
czysta kolacja w sali restauracyjnej ośrodka. 
Przy zastawionym stole i atrakcyjnych do-
datkach kulinarnych toczyły się serdeczne 
rozmowy i wspomnienia. W ramach bardzo 
sympatycznych dyskusji ustalono, że na-
stępne – Jubileuszowe XX spotkanie, 60 lat 
od rozpoczęcia studiów i 55 lat od ich za-
kończenia – odbędzie się jako jednodniowe 
(z ewentualnym noclegiem) we wrześniu 
przyszłego roku w pobliżu lub w granicach 
“wielkiego Poznania”. Postanowiono rów-
nież kontynuować comiesięczne pierwszo 
czwartkowe spotkania w Starym Browarze 
przy „Szachownicy”. 

W niedzielny poranek pożegnalne 
śniadanie i tylko jedno hasło „szczęśliwe-
go powrotu i do następnego spotkania”.

Elżbieta i Ryszard Niewiedział



W spotkaniu uczestniczyło 10 osób. Pogoda 
i humory nam dopisywały. Mieliśmy czas 
aby spacerować po ścieżkach Puszczy Zie-
lonka, wspominać, dyskutować o sprawach 
naszej ojczyzny a również własnoręcznie 
przygotowywać dania z grilla.

Henryk Czajewicz

Politechnika Poznańska należy do najchętniej
wybieranych uczelni w Polsce. Pierwsza piątka
najbardziej obleganych uczelni w kraju to uczel-
nie techniczne: politechnika warszawska, gdań-
ska poznańska, łódzka i Akademia Górniczo-Hut-
nicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. W Po-
litechnice Warszawskiej na jedno miejsce w roku
akademickim 2013/2014 przypadało 7,3 kandy-
data. Rośnie popularność kierunków ścisłych
i technicznych.
Nasza uczelnia, Politechnika Poznańska nie-

wiele odbiega od najlepszych. Zgłosiło się ogó-
łem 26 709 kandydatów chcących studiować na 24
kierunkach. Przyjęto na I rok studiów 3 860 osób
co stanowi 6,9 kandydata na 1 miejsce. Z kierun-
ków na które przyjęto co najmniej 100 osób naj-
większą popularnością cieszyła się logistyka (14,3
kandydata na jedno miejsce), następnie energety-
ka (12,6) i mechatronika.(8,6). Z kierunków nauk
ścisłych na które przyjęto po około 60 osób bar-

dzo dużym powodzeniem cieszyła się inżynieria
materiałowa (14 kandydatów na jedno miejsce)
oraz inżynieria chemiczna i procesowa (10,2).
W stosunku do lat ubiegłych mniej chętnych by-
ło do studiowania na kierunkach architektura, bu-
downictwo i informatyka – około 6 kandydatów
na jedno miejsce.
Uczelnie techniczne w Polsce należą do naj-

bardziej popularnych typów uczelni. Na jedno
miejsce średnio przypada w nich 4,1 kandydata.
Drugą pozycje zajmują uczelnie rolnicze (3,5 kan-
dydata). Dopiero na trzecim miejscu są uniwersy-
tety (3 kandydatów).
W sumie wg Ministerstwa Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego w roku akademickim 2013/2014
na studia przyjęto 476 809 osób, w tym 366 449
na uczelnie publiczne i 110 360 na uczelnie nie-
publiczne. Najwięcej chciało studiować na kie-
runku informatyka.

S. O.

REKRUTACJANAROKAKADEMICKI 2013/2014
W POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

a Uniwersytet Warszawski największy, to
ten poznański może być najmądrzejszy.
Do tej idei przekonywał również rektor
UAM prof. Bronisław Marciniak mówiąc, że
rozproszone uniwersytety nie będą nigdy
konkurencją dla wielkich skonsolidowanych
uczelni działających na Zachodzie. W tym sa-
mym duchu wypowiadała się minister Bar-
bara Kudrycka mówiąc, że trzeba pozbyć się
partykularnych ambicji na rzecz kwestii waż-
niejszych.
W kuluarach można było później usłyszeć

jednak głosy sceptyczne do idei łączenia. Pod-
noszono argument, że UAM jako największy,
zarządzając po połączeniu uczelni wielkim
tworem ograniczyłby autonomię mniejszych
uczelni. Należy mieć nadzieję, że Politechni-
ka Poznańska druga pod względem ilości stu-
dentów i z odmiennym profilem kształcenia
nie zmieściłaby się w tym tworze.
Jak na każdej inauguracji 16 studentów

pierwszego roku, po dwóch z każdej z uczel-
ni zostało immatrykulowanych i otrzymało
indeksy w wersji elektronicznej.
Uroczystość zakończył wykład inaugura-

cyjny. Wygłosił go prof. Andrzej Legocki,
biochemik i miłośnik sztuki, były prezes PAN,
człowiek renesansu – jak przedstawił go rek-
tor UAM.Wykład z uwagi na tematykę, któ-
ra ostatnio nader często dzieli rodaków przy-
taczamy w całości (w dwóch częściach).
Następnego dnia 2 października inaugu-

racja roku akademickiego odbyła się w na-
szej uczelni. Jak każdego roku oprócz spo-
łeczności akademickiej na uroczystość przy-
było bardzo dużo gości. Byli przedstawicie-
le władz państwowych, samorządowych i ko-
ścielnych oraz korpusu dyplomatycznego.
Przybyli parlamentarzyści, przedstawiciele
środowiska akademickiego naukowego

i służb mundurowych oraz prezesi i dyrekto-
rzy przedsiębiorstw współpracujących z na-
szą uczelnią. Firmę Volkswagen Poznań,
z która Politechnika bardzo blisko współpra-
cuje i która rokrocznie jest fundatorem 10
stypendiów po 10 000 złotych reprezentowa-
ło 5 osobowe kierownictwo na czele z preze-
sem Wszystkich, każdego oddzielnie witał
Rektor prof. Tomasz Łodygowski. Szczegól-
nie gorąco witał studentów, a przede wszyst-
kim tych, którzy po raz pierwszy znaleźli się
w murach naszej uczelni.
Centralnym punktem inauguracji jest im-

matrykulacja przez JMRektora kilkunastu stu-
dentów reprezentujących 3860 osób z 10 wy-
działów przyjętych na I rok studiów stacjonar-
nych. Tradycją w Politechnice Poznańskiej jest
również ceremonia reimmatrykulacji – wręcza-
nie podczas inauguracji ro-
ku akademickiego symbo-
licznych indeksów absol-
wentom, którzy rozpoczy-
nali studia przed 50 laty.
Zaszczytu tego w bieżą-
cym roku dostąpili: Stani-
sław Bartczak (rozpoczy-
nający studia w roku 1963
naWydziale BudowyMa-
szyn),Włodzimierz Bie-
gański (1963-WBM), Ste-
fan Gładkowski (1963-
WE), Mieczysław Haj-
kowski (1963-WBM),
Andrzej Młynarczak
(1963-WBM), Bogdan
Waligórski (1963-WBM),
Jerzy Weyna (1962-
WBM) i StefanWłodarczyk (1963-WBM).
Nieodłączna częścią rozpoczęcia roku

akademickiego jest wykład inauguracyjny.
Wygłosiła go prof. Elżbieta Frąckowiak

z Instytutu Chemii i Elektrochemii Tech-
nicznej. Wykład „Zielone źródła energii”
przybliżył zebranym wykorzystanie energii
słońca i wiatru w dziedzinie elektroche-
micznych układów energii o wysokiej wy-
dajności.
JM Rektor Tomasz Łodygowski stwier-

dził: „Chlubą uczelni są wyróżniający się stu-
denci i absolwenci. To oni są naszymi najlep-
szymi ambasadorami” Najlepszym pięciu ab-
solwentom wręczono przyznane przez JMR
medale „Wyróżniającemu się Absolwentowi
PP”, oraz dodatkowo czterech absolwentów
otrzymało nagrody i listy gratulacyjne.
Osiągnięcia naukowe kadry dydaktycznej

Politechniki Poznańskiej doceniane są w kra-
ju i za granicą. Najlepsi w czasie inauguracji
odebrali nagrody specjalne Rektora.

Uroczystość inauguracyjną zakończyły
podziękowania i życzenia JMR oraz odśpie-
wanie „Gaudeamus igitur”.

Stanisław Olejniczak
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Prorektor S. Trzcieliński wręcza indeks W. Biegańskiemu,
dalej S. Gładkowski, S. Włodarczyk, A. Młynarczak i J. Weyna

Fot. (2) W. Jasiecki

Immatrykulacja przez JM Rektora
Fot. W. Jasiecki

węgla skłania przemysł motoryzacyjny do produkcji pojazdów 
ekonomicznych oraz przyjaznych środowisku. Priorytetem UE jest 
modernizacja transportu publicznego i zachęcanie do rzadszego 
korzystania z samochodów prywatnych na rzecz komunikacji zbio-
rowej.

Systemy oczyszczania spalin są integralną częścią silnika i mu-
szą być projektowane wspólnie oraz razem poddawane badaniom. 
Konieczność zmniejszania zużycia paliwa 
oraz emisji spalin z pojazdów osobowych 
powoduje ciągłe dążenie do doskonalenia 
konstrukcji silnika spalinowego.

Analiza systemów spalania silników spa-
linowych nie pozwala na wyłonienie dominu-
jącego typu zapłonu spośród dwóch układów: 
zapłonu iskrowego i samoczynnego. Oba te 
systemy, a tym samym typy silników utrzymu-
ją poziom około 40% udziału w rynku.

Podejmowane obecnie działania przy-
czyniające się do rozwoju silników spali-
nowych dotyczą przede wszystkim: sys-
temów spalania paliwa, układów doloto-
wych i wylotowych i materiałów ograniczających straty tarcia.

Efektem tych rozwiązań jest m.in. ograniczenia objętości sko-
kowej silników przy jednoczesnym zwiększeniu stopnia ich wysile-
nia oraz zwiększenie produkcji silników 2 i 3 cylindrowych.

Głównym kierunkiem prac rozwojowych układów napędowych 
pojazdów prowadzonych przez większość koncernów samochodo-
wych, jest układ opierający się na współpracy napędu spalinowe-
go i elektrycznego tj. napęd hybrydowy. Pojazdy hybrydowe mają 
obecnie już zauważalny udział w rynku samochodowym.. W per-

spektywie 15-20 lat napęd hybrydowy powinien osiągnąć około 
25% udział w nowych pojazdach.

Każdy nowo skonstruowany pojazd musi uzyskać certyfikat ho-
mologacyjny. Procedura certyfikacyjna jest czasochłonna i skom-
plikowana, i różni się w poszczególnych państwach. Opracowanie 
koncepcji oraz metodyki badań dotyczących emisji związków szko-
dliwych spalin w rzeczywistych warunkach eksploatacji jest doko-
naniem nowoczesnym.

Obecny poziom techniki pomiarowej związanej z badaniem 
emisji związków szkodliwych spalin umożliwia badania środków 
transportu w rzeczywistych warunkach eksploatacji. Największą 
niedogodnością takich badań, mówił prof. J. Merkisz – jest duży 
koszt aparatury pomiarowej i przystosowanie jej do zabudowy 
w pojeździe. 

Po wykładzie inauguracyjnym nadszedł czas na wręczenie od-
znaczeń, nagród i wyróżnień. Pięciu absolwentom kapituła przy-
znała medale „Wyróżniającemu się Absolwentowi PP, a kolejnych 
pięciu absolwentów wyróżniających się wynikami w nauce uho-
norowano nagrodami i listami gratulacyjnymi. Władze Uczelni 
wyróżniły również najlepszych sportowców – medalistów Akade-
mickich Mistrzostw Świata i Wielkopolski.

Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i naukowej JM 
Rektor przyznał pracownikom dydaktycznym Uczelni cztery in-

dywidualne i dwie zespołowe 
nagrody. Nagrody indywidu-
alne otrzymali: prof. Adam 
Hamrol, prof. Waldemar Na-
wrocki, prof. Adam Dąbrow-
ski i prof. Jerzy Dembczyński.

Politechnika od wielu lat 
współpracuje z wieloma przed-
siębiorcami a również banka-
mi. Bank BZWBK ufundował 
nagrodę dla studenta z Wydzia-
łu Maszyn Roboczych i Trans-
portu za udział w projekcie 
Formuła Student. Na wniosek 

Kapituły Medalu za wybitny wkład w budowanie relacji z Uczelnią 
prezesowi firmy Volkswagen Poznań Jensowi Ocksenowi przyznany 
został Medal „Zasłużony dla Politechniki Poznańskiej”.

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2016/2017 w Po-
litechnice Poznańskiej zakończyło odczytanie przez Prorektora 
prof. Jana Żurka niektórych listów jakich wiele zostało skiero-
wanych na ręce JM Rektora oraz odśpiewanie przez uczestników 
wraz z chórem pieśni akademickiej „Gaudeamus …”.

Stanisław Olejniczak

Mimo, że od naszego absolutorium 
w tym roku minęło już 56 lat jest spora 
grupa kolegów, którzy chcą się spotykać. 
Stałe miejsce spotkań kolegów zamieszka-
łych w Poznaniu i okolicach jest kawiarnia 
7 Kontynentów w poznańskiej Palmiarni. 
Tu spotykamy się w każdą drugą środę 
miesiąca. 

W dniu 22 maja 2016 roku uczestniczy-
liśmy w wycieczce do Kalisza, którą przy-
gotował dla nas Wiesiek Aszkenazy. Kalisz 
należy do najstarszych miejscowości, bo 
już w połowie II wieku n.e. aleksandryjski 
uczony Klaudiusz Ptolemeusz wymienił 
w swojej książce miejscowość Kalisia poło-
żoną na „Szlaku Bursztynowym” łączącym 
imperium rzymskie z wybrzeżem Bałtyku.

Pierwsza lokacja grodu „Calisia” znaj-
dowała się na Zawodziu, gdzie dziś jest 

POJECHALIŚMY ZWIEDZIĆ KALISZ
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Rezerwat Archeologiczny. Zwiedziliśmy 
tu z przewodniczką m.in. zrekonstruowaną 
zabytkową zagrodę z budynkami, wieżę 
obronną z palisadą i wały obronne.

Następnie wróciliśmy na Rynek Główny, 
gdzie stoi okazały budynek kaliskiego Ratu-
sza. To kolejny 3 budynek w tym miejscu wy-
budowany w latach 1920-1925 nawiązujący 
do tradycji renesansowego ratusza z wieżą. 
W ratusz zwiedziliśmy muzeum historii Ka-
lisza, z wieży obejrzeliśmy panoramę miasta 
i podziwialiśmy piękny mechanizm wieżo-
wego zegara. Pobyt w Kaliszu zakończyli-
śmy wspólnym obiadem i wymianą wrażeń 
podsumowującą bardzo udaną wycieczkę. 

U progu jesieni, w dniach 9–11 września 
absolwenci z naszego Koła Nr 18 Stowarzy-
szenia Absolwentów spotkali się w ośrodku 
wypoczynkowym „Wrzos” w Stęszewku. 

Ceremonia reimmatrykulacji

Andrzej Łagoda odbiera gratulacje od JM Rektora

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.
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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
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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
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warzyszenia Absolwentów Politechniki Poznańskiej w czwartek 
13 października br. miały miejsce „zajęcia terenowe” na ten temat. 

Spotkanie, które zorganizował poznański Oddział Instytutu Pa-
mięci Narodowej, rozpoczęło się na pętli tramwajowej Dębiec. Stąd 
udaliśmy się w godzinną podróż starym zabytkowym tramwajem 
po ulicach Poznania w miejsca, które stały się świadkiem wydarzeń 
tamtego czasu, a okraszoną opowieściami pani Agnieszki Koło-

dziejskiej z Biura Edukacji Narodowej IPN o ludziach i warunkach 
życia w latach 50. XX wieku w Poznaniu. Następnie przeszliśmy 
pod Poznańskie Krzyże, gdzie przedstawiona została historia po-
mnika, upamiętniliśmy ofiary Poznańskiego Czerwca i zapaliliśmy 
znicz. W programie nie mogło również zabraknąć zwiedzania Mu-
zeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956, które znajduje się 
w pobliskim Zamku Cesarskim. Spotkanie zakończyliśmy rozmo-
wą przy kawie i pysznej tracie w kawiarni w Zamku Cesarskim.

Takie wspólne spotkania stają się już tradycją. Są one okazją 
nie tylko do poznawania historii naszego miasta, ale przede wszyst-
kim do międzypokoleniowej wymiany doświadczeń absolwentów 
Politechniki Poznańskiej. Wszystkich serdecznie zapraszamy na 
następne spotkania już w 2017 roku.

Agnieszka Grzelczak

PAMIĘTAJĄC O POZNAŃSKIM CZERWCU

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE
Wieczorem 19 grudnia 2016 

roku w Klubie Politechniki, w bu-
dynku uczelnianej stołówki aka-
demickiej, Stowarzyszenie Absol-
wentów Politechniki Poznańskiej 
zorganizowało, z okazji nadcho-
dzących Świąt Bożego Narodze-
nia, spotkanie środowiskowe pod 
nazwą Biesiada Wigilijna. 

W imprezie tej wzięło udział 
trzydzieści osób, członków Zarzą-
du Stowarzyszenia oraz reprezen-
tantów naszych Kół. Honorowym 
uczestnikiem Biesiady 
był Rektor Politechni-
ki Poznańskiej prof. dr 
hab. inż. Tomasz Ło-
dygowski, członek na-
szego Stowarzyszenia.

Krótkie, okolicz-
nościowe wystąpienia 
Jego Magnificencji 
Rektora oraz Prze-
wodniczącego Stowa-
rzyszenia Absolwen-
tów PP prof. dr hab. 

inż. Leszka Pacholskiego 
zainaugurowały tradycyj-
ne dzielenie się opłatkiem, 
natomiast świąteczne menu 
dobrane zostało zgodnie 
z polską tradycją wigilijną. 
W trakcie Biesiady wyświe-
tlane były, na dużym ekranie, 
fotografie z wcześniejszych, 
tegorocznych imprez Stowa-
rzyszenia: styczniowego wie-
czoru kolędowego, dwóch 
okolicznościowych wycie-
czek po Poznaniu nawiązują-

cych do jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski oraz 60-lecia 
Poznańskiego Czerwca 1956 roku, a także przypominają-
cych uczelniane absolutoria w miesiącu lipcu 2016 roku 
w których udział brali przedstawiciele Stowarzyszenia.

Serdeczna i ciepła atmosfera tego spotkania zdomi-
nowana została przez osobiste akcenty retrospektywne 
uczestników Biesiady oraz satysfakcję z obecnej pozycji 
uczelni i perspektyw jej rozwoju. Wieczór zakończyli-
śmy odśpiewaniem kilku kolęd oraz niezłomnym posta-
nowieniem kontynuacji Stowarzyszeniowej Wigilii w la-
tach następnych.

Leszek Pacholski

Poznański Czerwiec 1956 roku – jako wydarzenie niedocenia-
ne w skali Polski – jest tym wydarzeniem, o którym Wielkopola-
nie powinni pamiętać i wiedzieć nieco więcej. Zatem – w związku 
z mijającą w tym roku 60. rocznicą tych wydarzeń – w ramach Sto-
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NIJHOF WASSINK jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Absolwentów PP

TRAMWAJEM PRZEZ HISTORIĘ POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
W naszych spotkaniach z historią po ponad roku wróciliśmy 

do tematu Powstania Wielkopolskiego. Tym razem uczestniczyli-
śmy w lekcji terenowej specjalnie dla nas zorganizowanej przez 
Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu. Zajęcia te odbywają się 
w ramach kolejnej edycji projektu realizowanego przez IPN pod 
tytułem „Tramwajem przez historię najnowszą”, który poświęcony 
jest bohaterom Powstania Wielkopolskiego.

W przejmująco zimne środowe popołudnie 26 września 2018 
roku grupa członków Stowarzyszenia Absolwentów Politechni-
ki Poznańskiej spotkała się przy Pomniku Powstańców Wielko-
polskich, gdzie zapoznaliśmy się z samym pomnikiem, historią 
jego budowy, a także upamiętniliśmy bohaterów poprzez sym-
boliczne zapalenia znicza. Następnie mieliśmy okazję przejechać 
zabytkowym tramwajem MPK w pobliżu miejsc związanych 
z Powstaniem Wielkopolskim, stanąć na płycie dawnego Placu 
Wilhelmowskiego (dziś pl. Wolności), gdzie powstańcy składali 

przysięgę na wierność ojczyźnie, stanąć przy Hotelu Bazar pod 
oknem, z którego 27 grudnia 1918 roku przemawiał Ignacy Jan 
Paderewski i poznać najciekawsze fakty historyczne związane ze 
zwycięskim Powstaniem Wielkopolskim.

Spacer zakończył się przy Muzeum Powstania Wielkopolskie-
go – Oddziale Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Odwa-
chu na Starym Rynku, którego niestety nie udało nam się zwiedzić 
ze względu na późną godzinę. A później rozgrzewaliśmy się gorą-
cą herbatą w kawiarni przy Starym Rynku.

Spacer poprowadziła dla nas pani Maja Rausch – poznanianka 
o bamberskich korzeniach, która od siedmiu lat z pasją wykonuje 
zawód przewodnika miejskiego po Poznaniu. Jest laureatką Kon-
kursu Literackiego „Poznań – miasto to powieść” (w 2016 roku) 
za powieść sensacyjną „Szachownica, czyli sztuka rozPoznania” 
o zuchwałej kradzieży obrazu z Muzeum Narodowego.

Agnieszka Grzelczak


