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Politechnika Poznańska to
jeden z lepiej rozpoznawal-
nych w Polsce znaków firmo-
wych Wielkopolski i jej stolicy,
Poznania – nie tylko za spra-
wą członu „poznańska”,
występującego w jej nazwie,
ale przede wszystkim przez
skojarzenie z wielkopolską
i poznańską rzetelnością.
Absolwenci naszej Uczelni są
cenieni nie tylko w kraju, ale
i na całym świecie. Trudno
wyobrazić sobie bez nich roz-
wój i wysoki poziom cywiliza-
cyjny naszego regionu.
Politechnika Poznańska świę-
tuje w roku 2009 jubileusz
90-lecia. Przy tej okazji sięga-
my pamięcią do jej poprzed-
niczki, powstałej w roku 1919
pierwszej w Wielkopolsce pol-
skiej wyższej uczelni tech-
nicznej. Mimo że pod wzglę-
dem poziomu uzyskiwanej
wiedzy inżynierskiej jej absol-
wenci nie ustępowali swoim
kolegom z Warszawy czy
Lwowa, na uczelnię mającą
w swej nazwie słowo „poli-
technika” musieli Wielkopola-
nie czekać do roku 1955.
Obecnie Politechnika Poznań-
ska należy do czołowych
uczelni technicznych w Pol-
sce, a Poligród, główny kam-
pus Uczelni, usytuowany
na prawym brzegu Warty, jest
ważną i wyróżniającą się
częścią miasta. Widok
na obiekty Politechniki rozta-
czający się z mostu św.
Rocha jest dobrze znany
mieszkańcom Poznania
i większości Wielkopolan,
a budynek rektoratu przy pl.
Marii Skłodowskiej-Curie
na Wildzie należy do najbar-
dziej charakterystycznych
zabytkowych budowli nasze-
go miasta.
Dzięki swojemu potencjałowi
naukowemu Politechnika
Poznańska spełnia wszystkie
warunki, aby być uniwersyte-
tem technicznym, ale pozo-
stajemy wierni dotychczaso-
wej nazwie ze względu
na przywiązanie do tradycji
i pozytywne skojarzenia, jakie
budzi ona u studentów i pra-
cowników oraz mieszkańców
Poznania i Wielkopolski.
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Rektor Politechniki  
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WYŻSZESZKOLNICTWOTECHNICZNEISTNIEJEWPOZNANIU
JUŻOD90LAT(1919-2009)

Początki tradycji uprawiania nauk tech-
nicznych w Wielkopolsce sięgają wieku
XVII. Wtedy powstała znana w Europie
tzw. jezuicka szkoła wmechanice, którą
współtworzyliWielkopolaninStanisław
Solski oraz Adam Kochański i Wojciech
Tylkowski.

Wolność, która przyszła do Wielko-
polski wraz z powołaniem Naczelnej
Rady Ludowej, uznanej przez Polski
SejmDzielnicowyzalegalnąpolskąwła-
dzę państwową (Poznań, 5 grudnia 1918
roku),izezwycięskimpowstaniemwiel-
kopolskim (1918-1919), umożliwiła po-
wołanie w Poznaniu polskiej uczelni
technicznej. Po zakończeniu powstania
władze polskie już od lutego 1919 roku
przejmowały gmach i urządzenia do-
tychczasowej niemieckiej Królewskiej
Wyższej Szkoły Budowy Maszyn w Po-
znaniu (Königliche Höhere
Maschinenbauschule zu Posen, 1901-
1919); także w lutym rozpoczęto nabór
kandydatów na studia, prowadzone już
w języku polskim. W marcu 1919 roku
Naczelna Rada Ludowa podjęła decyzję
o założeniu w Poznaniu wyższej szkoły
technicznej. Rekrutację słuchaczy
nakursprzygotowawczywceluwyrów-
nania różnic w poziomie wykształcenia
zapoczątkowano w czerwcu tego sa-
mego roku. W sierpniu 1919 roku ów-
czesneMinisterstwobyłejDzielnicyPru-
skiej zdecydowało o nadaniu nowo
utworzonej uczelni nazwy Państwowa
Wyższa Szkoła Budowy Maszyn. Jej dy-
rektorem został inż. dypl. Wiktor
Maćkowiak(1919-1930),absolwentWyż-
szej Szkoły Technicznej
wCharlottenburgu(obecniejesttodziel-
nicaBerlina).Przekazanoteżuczelnibu-
dynek i zniszczone urządzenia byłej
szkoły niemieckiej.

1 września 1919 roku odbyła się ofi-
cjalna inauguracja działalności PWSBM
przy Rynku Wildeckim (obecnie pl. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie). W latach 1919-
1929szkołakształciłastudentównajed-
nymwydziale–Mechanicznym,począt-
kowotylkonakierunkukonstrukcyjnym
(z pierwszym laboratorium maszyno-
wym) a od 1925 roku również na kie-
runku warsztatowym (który wymagał
znacznychinwestycjinaspecjalistyczne
laboratoria).

W 1929 roku utworzono Wydział
Elektryczny. Szczególny nacisk poło-
żono na kształcenie w zakresie budowy
i eksploatacji central oraz sieci elek-
trycznych. Szkoła otrzymała nową
nazwę – Państwowa Wyższa Szkoła Bu-
dowy Maszyn i Elektrotechniki. Uczel-
nia zapewniała nowoczesne przygoto-
wanie absolwentów; wnosiła do prze-
mysłu nowe, pionierskie rozwiązania
wzakresie procesów wytwórczych oraz

torowała dostęp do wiedzy technicznej
i praktyki.

Wcześniej,wmarcu1921roku,Poznań-
skieStowarzyszenieInżynierówiArchitek-
tów wystąpiło z inicjatywą utworzenia
wPoznaniutrzeciejwkrajupolitechniki–
uczelnizuprawnieniamiakademickimi.
Inicjatywatazostałasformułowanawdo-
kumencieMemorjałwsprawiezałożenia
politechnikiwPoznaniu.

Mimo usilnych starań wielkopol-
skiego środowiska technicznego, które
zostały poparte w 1922 roku strajkami
studentów domagających się podwyż-
szenia rangi szkoły i nadania jej upraw-
nień zgodnych z wysokim poziomem
studiów, nie udało się wtedy tego celu
osiągnąć.Wlatach30.XXwiekupowró-
conodokoncepcjiutworzeniaakademi-
ckiejuczelnitechnicznej.ZjazdZwiązku
PolskichZrzeszeńTechnicznychw1935
roku,ponownestrajkistudenckie,głosy
opinii publicznej i działalność grupy
naukowców sprawiły, że nowy dyrektor
PWSBMiE, prof. dr hab. inż. Tadeusz
Świeżawski-Paprzyca, przybyły z Poli-
techniki Lwowskiej, zwołał 19 czerwca
1937rokuwIzbiePrzemysłowo-Handlo-
wej specjalne zebranie w sprawie utwo-
rzeniapolitechnikiwstolicyWielkopol-
ski. Memoriał z obszernym uzasadnie-
niem przekazano ówczesnemu
prezydentowi miasta, a petycja została
też wręczona ministrowi prof. dr. Woj-
ciechowiŚwiętosławskiemuprzezdele-
gację studentów oraz dyrektora. W wy-
niku owych zabiegów uzyskano od Mi-
nisterstwa przyrzeczenie utworzenia
w Poznaniu w latach 1940-1941 trzeciej
polskiej politechniki.

Wybuch II wojny światowej przerwał

te dążenia; 10 września 1939 roku nie-
miecki okupant przejął poznańską
uczelnię. Do lutego 1945 roku w tych sa-
mych budynkach działała niemiecka
Państwowa Szkoła Inżynierska
(Staatliche Ingenieurschule Posen), do-
stępna jedynie dla Niemców.

Jeszcze przed zakończeniem II wojny
światowej ponownie podjęto starania
o utworzenie w Poznaniu uczelni poli-
technicznej. Jużwlutym1945roku,bez-
pośrednio po wyzwoleniu miasta, ze-
spół inżynierów z inż. Lucjanem
Ballenstedtem jako przewodniczącym
utworzył Komitet Organizacyjny Poli-
techniki Poznańskiej. Planowano prze-
kształcenie PWSBMiE w politechnikę
lubprzeniesieniePolitechnikiWarszaw-
skiej ze zburzonej stolicy do Poznania.
Podczasrozmówwmarcu1945rokuMi-
nisterstwo Oświaty uznało, że politech-
nika w Poznaniu może powstać
w czwartej kolejności – po uczelniach
warszawskiej, gdańskiej i wrocławskiej.

W lipcu 1945 roku Komitet Organiza-
cyjny Politechniki Poznańskiej uzyskał
zgodę na utworzenie w Poznaniu tylko
wyższejszkołytechnicznej,tj.SzkołyIn-
żynierskiej. Komitet Organizacyjny wy-
łonił 30 lipca 1945 roku Komitet Wyko-
nawczySzkołyInżynierskiej(wskładzie:
Lucjan Ballenstedt, Alojzy Kotecki, Ro-
manKozak,BolesławOrgelbrandiZbig-
niewZieliński)orazprzygotowałprojekt
organizacyjny nowej uczelni. Wwyniku
intensywnych starań i prac przygoto-
wawczych środowiska inżynierskiego
Ministerstwo Oświaty dekretem z 3
września 1945 roku przekształciło
PWSBMiE wSzkołę Inżynierską. Jej rek-
torem został prof. nadzw. inż. dypl. Bo-

lesław Orgelbrand (pełnił on tę funkcję
do1955roku).Szkołakształciłainżynie-
rów I stopnia. Inauguracja odbyła się 30
września 1945 roku, a już 17 września
rozpoczęto zajęcia dydaktyczne nastu-
diach dziennych na 3 wydziałach (Me-
chanicznym, Elektrycznym oraz Bu-
downictwa z 2 oddziałami: Lądowo-
Wodnym i Architektury). Szkoła
oferowała 7 kierunków (z 14–18 specjal-
nościami): technologiczny (później me-
chanika – technologia), konstrukcyjno-
energetyczny (później mechanika –
konstrukcja), architekturę, lądowo-
wodny (później budownictwo lądowe),
prądy silne i elektrotechnikę, prądy
słabe i telekomunikację (później łącz-
ność) oraz mechanizację rolnictwa.

Na mocy Uchwały nr 701 Rady Mini-
strówzdnia3września1955rokuSzkołę
Inżynierską przemiano-wano na Poli-
technikę Poznańską. O jej powstanie
środowisko zabiegało aż 36 lat! Do Poli-
techniki włączono 3-wydziałową Wie-
czorową Szkołę Inżynierską Naczelnej
Organizacji Technicznej w Poznaniu
(działającą w latach 1950-1955). Uczel-
nia otrzymała uprawnienia akademi-
ckiej uczelni technicznej, tj. prawo na-
dawania dyplomów ukończenia stu-
diów II stopnia (magistra inżyniera
i magistra). Pierwszy rok akademicki
na Politechnice Poznańskiej zainaugu-
rowano 1 września 1955 roku, a pierw-
szym rektorem nowej uczelni został
prof. zw. dr inż. Roman M. Kozak.

WpierwszychlatachPolitechnikaPo-
znańska skupiła się na wykształceniu
młodej kadry, zdolnej do podjęcia nau-
czania na poziomie II, tj. magisterskim,
orazdoprowadzeniapracnaukowo-ba-
dawczych.

W latach 60. i 70. XX wieku nastąpił
istotny rozwój organizacyjno-zada-
niowy Politechniki. Już w 1969 roku
wprowadzono studia doktoranckie,
a następnie studia podyplomowe na 5
wydziałach. Stopniowo wprowadzano
nowe kierunki studiów (w 1976 roku
byłoich15),świadcząceonowoczesnym
podejściudozadańnaukowychidydak-
tycznych.

Wlatach80.rozwójuczelnizostałza-
hamowany na skutek wprowadzenia
stanu wojennego (1981-1983).

Zmiana ustrojowa w roku 1989 zapo-
czątkowała nowy rozdział w rozwoju
potencjału naukowo-dydaktycznego
Politechniki.W1997kształconojużna 6
wydziałach (powstał wówczas Wydział
Fizyki Technicznej), na 15 kierunkach.
Obecnie kształcimy studentów na w 9
wydziałach 24 kierunkach i ponad 120
specjalnościach, zgodnie z potrzebami
współczesnej gospodarki.
Halina Ganińska

Geneza Politechniki
Poznańskiej

Strajk studentów PWSBMiE domagających się podwyższenia rangi szkoły

90 lat polskiego wyższego szkolnictwa technicznego w Poznaniu – jubileusz Politechniki Poznańskiej
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Politechnika Poznańska
w przestrzeni
współczesnego Poznania
KampusWilda
ZespołybudynkówdydaktycznychPo-
litechniki Poznańskiej i istniejących
wcześniejuczelnitechnicznychpełniły
zawszeważnekulturo-icentrotwórcze
funkcje związane z kolejnymi etapami
rozwojuprzestrzennegoPoznania.Sie-
dziba Niemieckiej Królewskiej Akade-
mii Technicznej wzniesiona została
jako dominanta centrum przyłączonej
do Poznania w 1900 roku robotniczo-
fabrycznejdzielnicyWilda.Zkoleimia-
steczko akademickie Poligród, wzno-
szone po II światowej na prawym
brzegu Warty dla Szkoły Inżynierskiej,
a następnie Politechniki, miało stano-
wićłącznikmiędzyśródmieściemapla-
nowaną wielką dzielnicą mieszka-
niowo-przemysłową Nowe Miasto.
Powstanie na początku XXI wieku
kompleksuCentrumWykładowo-Kon-
ferencyjnego oraz dalsza rozbudowa
Politechniki w paśmie Warty stanowią
jeden z najważniejszych etapów miej-
skiego programu powrotu nad rzekę.
Z kolei kampus przy ul. Nieszawskiej
wpisuje się w nieodzowne obecnie
w Poznaniu plany rewitalizacji obsza-
rów postindustrialnych.

JużpodkoniecXIXwiekuprzygoto-
wanokoncepcjępodwyższeniacywili-
zacyjnegostandardurobotniczejdziel-
nicy Wilda i jej centrum – Rynku
Wildeckiego.Wkrótcewjegootoczeniu
zaczęły powstawać budynki użytecz-
ności publicznej, które nadały temu
miejscu reprezentacyjny charakter.

W1896rokuzbudowanomonumen-
talny gmach szkoły dla dziewcząt, na-
wiązujący do stylu szwajcarskiego.
Przed jego frontem urządzono skwer
(obecnie plac Marii Skłodowskiej-Cu-
rie, dawniej plac Bismarcka, później
Bergera) z neogotycką fontanną na osi
budynku.

Wokół skweru wznoszono kolejne
budowle: w 1905 roku łaźnię miejską,
zaprojektowaną przez F. Teubnera
wstyluneorenesansowym(obecniejest
tobudynekWydziałuTechnologiiChe-
micznej PP), a w 1907 roku – neobaro-
kowy dom starców Fundacji Bergera
(obecniebudynekadministracyjnyPP).
W latach 1904-1907 powstał na Rynku
Wildeckimneorenesansowyzbórwed-
ług projektu znanego berlińskiego ar-
chitekta Oskara Hossfelda (obecnie
kościół katolicki pw. Maryi Królowej).

Jednak najważniejszą realizacją
w tym rejonie był zespół Królewskiej
WyższejSzkołyBudowyMaszyn(1907).
Monumentalnygmachrektoratudzięki
wysokiej wieży stał się dominantą dla
rynku i skweru, sprzężoną kompozy-
cyjnie z bryłą zboru ewangelickiego.

Kampus Poligród
W1952 roku Szkoła Inżynierska otrzy-
mała położony przy ulicy Strzeleckiej
gmachdawnejMiejskiejSzkołyRealnej,
ufundowany przez poznańskiego
kupca,radnegoiposłanasejmGotthilfa
Bergeraiwzniesionyw1865roku(obec-
niemieścisiętamWydziałInformatyki
i Zarządzania). Monumentalny budy-
nek,stanowiącywXIXwiekunajwięk-
szą obok biblioteki Raczyńskich pry-
watnąfundacjędlamiasta,pozniszcze-

niach wojennych odbudowany został
w prostych formach, trudno więc
uzmysłowić sobie jego dawną świet-
ność. Stanowi pamiątkę po wspaniałej
poznańskiej instytucji, w której statu-
cie – w czasie narastającej polsko-nie-
mieckiej rywalizacji narodowościowej
–donatorzagwarantowałedukację„po
wszeczasyuczniomkażdegowyznania
ikażdejnarodowości,bezjakiejkolwiek
różnicy”.

Przyszłość Politechniki zaplano-
wanojednakwinnymmiejscu.Powsta-
niemiasteczkaakademickiegoPoligród
związane jest z koncepcją rozbudowy
Poznania na prawym brzegu Warty,
przyjętą przez władze miasta wkrótce
po odzyskaniu niepodległości w 1918
roku, ale zrealizowaną dopiero po II
wojnie światowej. Najpierw (w latach
1953-1955) powstał gmach Wydziału
Budownictwa Lądowego według pro-
jektu Stanisława Pogórskiego i Lecha
Sternala, uznawany za interesujący
przykład stonowanej interpretacji ar-
chitektury socrealistycznej.

W latach 1960-1965 zespół w skła-
dzie: Witold Milewski, Zygmunt
Skupniewicz i Lech Sternal z poznań-
skiego Miastoprojektu opracował pro-
jekt rozbudowy wielkiego centrum
naukowo-dydaktycznegoPolitechniki
na terenach między ulicami: Piotrowo,
Kórnicką,PolankąiKatowicką.Przewi-
dywano wzniesienie po obu stronach
ulicy Jana Pawła II (wtedy ul. L.
Zamenhofa) dwóch kompleksów zło-
żonych z czterech podobnych 9-kon-
dygnacyjnychobiektówdydaktycznych

oraz zespołu wysokościowych akade-
mików we wschodniej części.

Ostateczniewlatach1965-1975pow-
stały dwa budynki dydaktyczne wy-
działów Mechanicznego i Elektrycz-
nego.Ichbrutalistycznaestetykasuro-
wego żelbetu stanowi nawiązanie
do tzw. habitatu marsylskiego Le
Corbusiera, słynnego przedstawiciela
stylu międzynarodowego. Towarzyszą
imakademikizobiektamisocjalno-by-
towymi oraz zespół domów dawnej
spółdzielni mieszkaniowej pracowni-
ków PP.

Kampus Piotrowo
Wobec dynamicznego rozwoju go-
spodarki i wzrostu zapotrzebowania
na kadrę inżynierską Politechnika Po-
znańska stanęła przed koniecznością
zwiększenia i unowocześnienia bazy
dydaktyczno-naukowej. Pierwsze
kroki w tym kierunku podjęto w roku
2000. Na prawym brzegu Warty zai-
nicjowano budowę nowoczesnego
kompleksu dydaktycznego, w którym
oprócz Centrum Wykładowo-Konfe-
rencyjnego znajdzie się biblioteka
techniczna. Prace podzielono na dwa
etapy. W etapie pierwszym (2000-
2005) powstało Centrum
Wykładowo-Konferencyjne, a w eta-
pie drugim (2006-2010) zostanie
ukończona budowa biblioteki uczel-
nianej. Inwestycja jest współfinanso-
wana z Funduszy Unii Europejskiej.
Ten nowoczesny oraz ciekawy archi-
tektonicznie obiekt dydaktyczny zo-
stał zaprojektowany przez poznań-

skie Biuro Architektoniczne Studio FI-
KUS (arch. Mariana Fikusa) i stanowi
ważny element sylwety prawobrzeż-
nego Poznania. Składa się z dwóch
segmentów, 2- i 3-kondygnacyjnego,
i jest podzielony trzema pasażami roz-
chodzącymi się z półkolistej agory,
których osie skierowane są na ważne
obiekty Starego Miasta – katedrę, ra-
tusz i kościół Bernardynów.

Kolejna inwestycja, której realiza-
cję rozpoczęto w roku 2009, to
obiekt pod nazwą Centrum
Mechatroniki Biomechaniki
i Nanoinżynierii. Jego koncepcja
powstała w Firmie Architektonicz-
nej YORIS z Poznania (arch. Elżbiety
Dolińskiej). Budynek będzie zlokali-
zowany na terenie kampusu
Piotrowo, u zbiegu ulic Berdychowo
i Jana Pawła II. Jego zwarta 5-kon-
dygnacyjna bryła wraz z akademi-
kami będzie tworzyć pierzeję ulicy
Jana Pawła II. Na powierzchni 13 tys.
m2 zaprojektowano nowocześnie
wyposażone pod względem infra-
struktury technicznej i systemów
ICT sale wykładowe,seminaryjneila-
boratoria,dziękiczemuUczelniawzbo-
gaci się o 3840 miejsc dydaktycznych.

Na terenie kampusu Piotrowo prze-
widziana jest w najbliższym czasie
(2010-2013) realizacja jeszcze jednej
ważnej inwestycji – Centrum Dydak-
tycznego Wydziału Technologii Che-
micznej. Najnowsza koncepcja bu-
dynku powstała w poznańskiej pra-
cowni architektonicznej home of
houses sp.z o.o. – mtt group.
Cztreokondygnacyjny budynek w
kształcieliteryHwspółtworzyćbędzie
wrazzbudynkiembibliotekitechnicz-
nej i Centrum Wykładowego pierzeję
prawego brzegu Warty. Nowa siedziba
Wydziału Technologii Chemicznej za-
pewni 2700 miejsc dydaktycznych
na ok. 12,8 tys. m2 powierzchni.

Po zakończeniu wszystkich tych in-
westycji Politechnika Poznańska dy-
sponować będzie dodatkowo łącznie
około 7 tys. nowych miejsc dydaktycz-
nych i ponad 26 tys. m2 nowej po-
wierzchnidydaktycznejorazudostępni
2,6 tys. m2 nowoczesnej powierzchni
bibliotecznej. Warto wspomnieć, że
dwieostatniezwymienionychinwesty-
cjizrealizowanebędąjakobudynkipa-
sywne.
Grażyna Kodym-Kozaczko,
Elżbieta Dolińska

1–SiedzibawładzPolitechnikiPoznańskiej,dawniejKrólewskaWyższa
SzkołaBudowyMaszyn(obecniepl.M.Skłodowskiej-Curie);2–dawna
MiejskaSzkołaRealnafundacjiG.Bergera(obecnieul.Strzelecka);
3–Wydział Informatyki iZarządzaniawprzebudowanymbudynkuSzkoły
Realnej (ul.Strzelecka);4–wydziałyBudowyMaszyn iElektryczny
(ul.Piotrowo);5–WydziałBudownictwaLądowegoi InżynieriiŚrodowiska
(ul.Piotrowo);6–neogotyckafontannanatlebudynkuadministracyjnego
PP,dawnejszkołydladziewcząt(pl.M.Skłodowskiej-Curie)
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Inwestycje2000-2013: 1–budynekBibliotekiTechnicznej iCentrum
WykładowegoPolitechnikiPoznańskiej(proj.arch.MarianFikus);2–
budynekCentrumMechatronikiBiomechaniki iNanoinżynieriiPolitechniki
Poznańskiej(proj.arch.ElżbietaDolińska);3–budynekCentrum
DydaktycznegoWydziałuTechnologiiChemicznejPolitechnikiPoznańskiej
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Politechnika Poznańska, czyli
Poznański Uniwersytet Techniczny

a WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
składa się z Instytutu Architektu-
ry i Planowania Przestrzennego,
Katedry Rysunku, Malarstwa,
Rzeźby i Sztuk Wizualnych oraz
Katedry Architektury Usługowej
i Mieszkaniowej. Studenci kształ-
cą się na dwóch kierunkach:
architektura i urbanistyka oraz
edukacja artystyczna w zakresie
sztuk plastycznych. W 2006 roku
Wydział uzyskał uprawnienie
do nadawania stopnia doktora
nauk technicznych w dyscyplinie
architektura i urbanistyka. Siedzi-
ba WA znajduje się przy ul.
Nieszawskiej 13C.

a WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I INŻYNIERII ŚRODOWISKA skła-
da się z trzech instytutów: Kon-
strukcji Budowlanych, Inżynierii
Lądowej oraz Inżynierii Środowi-
ska. Studentom oferuje się dwa
kierunki: budownictwo oraz inży-
nierię środowiska. Wydział ma
uprawnienia do nadawania stop-
nia doktora nauk technicznych
i doktora habilitowanego w zakre-
sie budownictwa oraz inżynierii
środowiska Siedziba WBiIŚ znaj-
duje się przy ul. Piotrowo 5.

a WYDZIAŁ FIZYKI
TECHNICZNEJ składa się z Instytu-
tu Fizyki, Katedry Fizyki Atomowej
oraz Katedry Spektroskopii Optycz-
nej. Studenci kształcą się na dwóch
kierunkach: edukacja techniczno-
informatyczna i fizyka techniczna.
Wydział jest uprawniony do nadawa-
nia stopni doktora nauk fizycznych
oraz doktora habilitowanego
w zakresie fizyki. Siedziba WFT
mieści się przy ul. Nieszawskiej 3

a WYDZIAŁ ELEKTRONIKI
I TELEKOMUNIKACJI to z kolei
najmłodszy wydział Politechniki
Poznańskiej. W jego skład wcho-
dzą cztery katedry: Radiokomuni-
kacji, Sieci Telekomunikacyjnych
i Komputerowych, Systemów Tele-
komunikacyjnych i Optoelektroni-
ki, Telekomunikacji Multimedialnej
i Mikroelektroniki. Wydział kształ-
ci studentów na dwóch kierun-
kach: elektronika i telekomunika-
cja oraz techniczne zastosowania
Internetu. Ma uprawnienia
do nadawania stopni doktora oraz
doktora habilitowanego nauk
technicznych w zakresie teleko-
munikacji. Siedziba WEiT znajduje
się przy ul. Polanka 3.

a WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY skła-
da się z czterech instytutów: Elek-
troenergetyki, Elektrotechniki i Elek-
troniki Przemysłowej, Automatyki
i Inżynierii Informatycznej oraz
Matematyki. Studenci kształcą się
na pięciu kierunkach: automatyka
i robotyka, elektrotechnika, energe-
tyka, informatyka oraz matematyka.
Wydział ma uprawnienia do nadawa-
nia stopnia doktora nauk technicz-
nych w zakresie elektrotechniki oraz
automatyki i robotyki, a także stop-
nia doktora habilitowanego w zakre-
sie elektrotechniki oraz automatyki
i robotyki. WE ma swoją siedzibę
przy ul. Piotrowo 3A.

a WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHE-
MICZNEJ składa się z dwóch insty-
tutów: Chemii i Elektrochemii Tech-
nicznej oraz Technologii Chemicznej.
Studenci kształcą się na trzech kie-
runkach: inżynieria chemiczna i pro-
cesowa, technologie ochrony środo-
wiska oraz technologia chemiczna.
Wydział ma uprawnienia do nadawa-
nia stopni doktora nauk chemicz-
nych w zakresie chemii, doktora
nauk technicznych w zakresie tech-
nologii chemicznej, doktora nauk

chemicznych w zakresie technologii
chemicznej oraz doktora habilitowa-
nego nauk chemicznych w zakresie
technologii chemicznej. Siedziba
WTCh mieści się przy ul. Piotrowo 3.

a WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN
I ZARZĄDZANIA jest najstarszym
wydziałem naszej Uczelni. Obecną
nazwę przyjęto w 1998 roku. W jego
skład wchodzą cztery instytuty:
Mechaniki Stosowanej, Technologii
Mechanicznej, Inżynierii Materiałowej
oraz Technologii Materiałów. Studenci
kształcą się na czterech kierunkach:
inżynieria materiałowa, mechanika
i budowa maszyn, mechatronika,
zarządzanie i inżynieria produkcji.
Wydział jest uprawniony do nadawa-
nia stopnia doktora nauk technicz-
nych w zakresie mechaniki, w zakresie
budowy i eksploatacji maszyn oraz
w zakresie inżynierii materiałowej,
a także do nadawania stopnia doktora
habilitowanego w zakresie mechaniki
oraz budowy i eksploatacji maszyn.
WBMiZ mieści się przy ul. Piotrowo 3

a WYDZIAŁ MASZYN ROBO-
CZYCH I TRANSPORTU
składa się z Instytutu Maszyn

Roboczych i Pojazdów Samocho-
dowych, Instytutu Silników Spali-
nowych i Transportu, Katedry
Techniki Cieplnej oraz Katedry
Podstaw Konstrukcji Maszyn. Stu-
denci kształcą się na dwóch kie-
runkach: mechanika i budowa
maszyn oraz transport. Wydział
ma uprawnienia do nadawania
stopnia doktora nauk technicz-
nych w zakresie budowy i eksploa-
tacji maszyn i w zakresie transpor-
tu oraz stopnia doktora habilito-
wanego w zakresie budowy i eks-
ploatacji maszyn. Siedziba WMRiT
mieści się przy ul. Piotrowo 3.

a WYDZIAŁ INFORMATYKI
I ZARZĄDZANIA składa się
z Instytutu Informatyki, Instytutu
Inżynierii Zarządzania, Katedry
Sterowania i Inżynierii Systemów
oraz Katedry Inżynierii Kompute-
rowej. Wydział kształci na pięciu
kierunkach: automatyka i roboty-
ka, informatyka, inżynieria bez-
pieczeństwa, logistyka oraz zarzą-
dzanie. Jest uprawniony do nada-
wania stopnia doktora nauk tech-
nicznych w zakresie automatyki
i robotyki, budowy i eksploatacji
maszyn oraz informatyki, stopnia
doktora nauk ekonomicznych
w zakresie nauk o zarządzaniu,
a także stopnia doktora habilito-
wanego w zakresie automatyki
i robotyki oraz informatyki. WIiZ
ma swoją siedzibę przy ul. Strze-
leckiej 11.

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Potencjał dydaktyczny uczelni
Politechnika Poznańska jest nowo-
czesną uczelnią techniczną. Obecnie
proces edukacji jest prowadzony na
9wydziałachi24kierunkachkształce-
nia.
Kadranaukowaskładasięze107profe-
sorówtytularnych,ponad250profeso-
rów Politechniki oraz blisko 600
adiunktów. Łącznie wproces kształce-
nia zaangażowanych jest ponad 1100
nauczycieli akademickich. Prawie
wszystkie kierunki studiów podlegały
w ostatnich latach ocenie Państwowej
Komisji Akredytacyjnej. Większość
uzyskała ocenę pozytywną – kategorię
pierwszą.Jedenkierunek(informatyka
na Wydziale Informatyki i Zarządza-
nia) został przez Komisję wyróżniony.

Na potencjał dydaktyczny Politech-
nikiskładająsięteżjejzasobylokalowe
(ponad 100 000 m2 powierzchni użyt-
kowej). W pomieszczeniach dydak-
tycznych, spełniających wewnętrzne
warunkiwzakresiejakościkształcenia,
prowadzisięwykłady,ćwiczeniaaudy-

toryjne, projektowe i laboratoryjne.
Specjalistyczne laboratoria wyposa-
żone są na dobrym poziomie europej-
skim, a niektóre dysponują również
sprzętem unikatowym. Studenci prze-
ważnie mają dostęp do tych zasobów,
chociaż w niektórych przypadkach
tylko wybrane grupy członków kół
naukowychmogąwykorzystywaćspe-
cjalistyczny sprzęt, przeznaczony
głównie do prac badawczych.

Uczelnia dysponuje również odpo-
wiednim zapleczem wspomagającym
proces dydaktyczny (m.in. sale gimna-
styczne, siłownie, boiska) oraz zaso-
bami mieszkaniowymi w domach stu-
denckich (ponad 2300 miejsc wyposa-
żonychwprofesjonalnydostępdosieci
komputerowej).

Wszystkie te elementy potencjału
Uczelni współgrają ze sobą i zapew-
niają wysoki poziom zajęć, a w konse-
kwencji – możliwość zdobycia przez
młodzież kompetencji inżynierskich
zgodnych z wymaganiami współczes-
nego rynku pracy.

Dążymy do spełnienia wymogów
Procesu Bolońskiego
Politechnika Poznańska już odkilku lat
przystosowuje swój system kształcenia
doeuropejskichwymogówProcesuBo-
lońskiego. W roku akademickim
2000/2001wprowadzonosystempunk-
tówECTS.Opracowanoteżkartyprogra-
mowe wykładanych przedmiotów
iopublikowanoichpełnyzakresprogra-
mowy.

Od dwóch lat na wszystkich kierun-
kach oferuje się studia 2-stopniowe.
Na studiach stacjonarnych po 7 seme-
strachuzyskujesiętytułinżyniera(Isto-
pień),apo3następnychsemestrachtytuł
magistra (II stopień). Podobny 2-stop-
niowy układ przyjęto również na stu-
diach niestacjonarnych, jednak aby
utrzymaćstandardykształcenia,należy
niejednokrotnie przedłużać czas ich
trwania (czyli zwiększać liczbę seme-
strów).Wtymsystemie–nastudiachsta-
cjonarnychiniestacjonarnych–studiuje
ok. 18 tys. studentów. Ponadto jest
na Uczelni ok. 500 słuchaczy studiów

doktoranckich (III stopnia), zorganizo-
wanychrównieżzgodniezzasadamiPro-
cesuBolońskiego.

Od kiedy Polska uzyskała uprawnie-
nia do ubiegania się o wymianę zagra-
nicznąstudentówwramachprogramów
Sokrates i Erasmus, aktywnie uczestni-
czymy w tej wymianie. Około 200 stu-
dentówrocznieodbywasemestralnelub
2-semestralne studia w ponad 80 euro-
pejskich uczelniach partnerskich. Stu-
dencimogąkorzystaćzzawartychprzez
Politechnikę Poznańską umów o po-
dwójnychdyplomach,atakże,pobiera-
jąc naukę w innych uczelniach, pozna-
wać różne wymagania i systemy kształ-
cenia.

Z przeprowadzonej w ostatnim cza-
sie akredytacji European University
Association (EUA) wynika, że jesteśmy
znacznie bardziej zaawansowani we
wdrażaniu zasad deklaracji bolońskiej
niż większość uniwersytetów europej-
skich.

ZgodniezzasadamiprzyjętymiwBo-
loniiinakolejnychkonferencjach,wdra-

żamysystemzapewnieniajakościkształ-
cenia (w tym celu prowadzi się bieżącą
ocenę zajęć, hospitacje, ocenę progra-
mówstudiówpodkątemwymagańprze-
mysłuitp.).

Bardzo intensywnie działa Centrum
PraktykiKarierStudentówiAbsolwen-
tówPolitechnikiPoznańskiej,którepo-
średniczy między przedsiębiorstwami
istudentamiorazabsolwentami,ułatwia-
jącodbycie praktykprogramowychlub
zdobyciepracy.

Naukowców,dydaktykówistudentów
wspierająjednostkimiędzywydziałowe:
BibliotekaGłówna,StudiumJęzykówOb-
cych,StudiumWychowaniaFizycznego
iSportu,WydawnictwoPolitechnikiPo-
znańskiejorazCentrumKulturyStuden-
ckiej.

Bazadydaktycznawiększościwydzia-
łówznajdujesięnaprawymbrzeguWarty
iz tymobszaremwiążesięobecnieten-
dencjerozwojoweUczelni.Tutajplanuje
się budowęjejkolejnychobiektów.
Krystyna Długosz,
Tomasz Łodygowski
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Politechnika Poznańska, czyli
czym możemy się pochwalić
Ilu mieszkańców średnio może mieć
wieś; ilu małe, średnie lub duże mia-
steczko i miasto? Zapewne odpowie-
dzi mogłoby być wiele. Do jakiej grupy
można porównać społeczność akade-
micką Politechniki Poznańskiej?

Czym jest społeczność akademi-
cka? Oczywiście odpowiedź jest jed-
noznaczna – to studenci i pracownicy,
przy czym nie wolno zapominać o ab-
solwentach, rozrzuconych po całym
świecie, ani o służących swoim do-
świadczeniem Seniorach, czyli byłych
pracownikach Uczelni.

Gdy chcemy się pochwalić osiąg-
nięciami naszej miejscowości, poda-
jemy przykłady zakończonych sukce-
sem działań lokalnych władz i samo-
rządów lub prezentujemy
indywidualne dokonania poszczegól-
nych mieszkańców. A jak opisać
osiągnięcia Uczelni? Powinno się po-
kazać, jaki udział w jej rozwoju mają
różne grupy pracowników: nau-
kowcy, pracownicy administracyjni,
obsługa techniczna oraz inne osoby
wspomagające działania naukowców.
Byłoby to więc bardzo trudne zada-
nie! A może należałoby się skupić
na osiągnięciach naukowców, którzy
w liczbie prawie 2200 pracowników
Politechniki stanowią grupę ponad
1200-osobową? Takie zadanie rów-
nież nie byłoby łatwe! Można podać
liczbę opublikowanych prac nauko-
wych, oceniać działalność naukową
w skali roku lub 5 lat, lub też przyto-
czyć wskaźniki określające dorobek
naukowy w przeliczeniu na jednego
pracownika, na instytut lub katedrę
oraz w skali całej uczelni. Można roz-
patrywać liczby cytowań (czyli anali-
zować, ile razy prace naszych nau-
kowców zostały uwzględnione
w publikacjach uczonych na całym
świecie, służąc rozwojowi danej dzie-
dziny). Jednak wciąż nie będzie to
pełny obraz osiągnięć społeczności
akademickiej Politechniki Poznań-
skiej. Przedstawimy zatem tylko kilka
wybranych przykładów, bo przyto-
czenie wszystkich osiągnięć odnoto-
wanych w ciągu 90 lat istnienia pol-
skiego wyższego szkolnictwa tech-
nicznego w Poznaniu zajęłoby
dziesiątki stron.

Pracownicy naukowi
Aby przekazywać młodym ludziom
nowoczesną wiedzę i nauczać ich
innowacyjności oraz skutecznego
naukowego rozwiązywania wszelkich
problemów, pracownicy naukowo-
dydaktyczni muszą sami tę wiedzę
posiadać, prowadzić własne badania
naukowe oraz rozwiązywać bieżące
i przewidywać przyszłe problemy,
a także podejmować wyzwania, które
stawia otoczenie, czyli gospodarka,
społeczeństwo i środowisko, tworzyć
innowacyjne rozwiązania i wdrażać
nowoczesne technologie. Możemy się
pochwalić wieloma przykładami ta-
kich działań.

W jubileuszowym roku 2009 Poli-
technika Poznańska zatrudnia 2142
pracowników; w tej grupie jest 1208
nauczycieli akademickich, w tym po-
nad stu profesorów tytularnych.

Jest wśród nas pięciu członków
Polskiej Akademii Nauk: prof. zw. dr
hab. inż. Jan Węglarz, prof. dr hab.
inż. Jacek Błażewicz, prof. dr hab. inż.
Roman Słowiński, prof. zw. dr hab.

inż. Czesław Cempel, prof. zw. dr hab.
inż. Mirosław Dąbrowski.

Pracownicy Politechniki Poznań-
skiej zdobywają wiele prestiżowych
nagród i wyróżnień. Bardzo ważne jest
uhonorowanie profesorów naszej
Uczelni tzw. polskim Noblem, przy-
znawanym przez Fundację na rzecz
Nauki Polskiej najlepszym polskim
uczonym. W roku 2000 otrzymał ją
prof. Jan Węglarz, a w roku 2005 –
prof. Roman Słowiński. Na uwagę za-
sługują także zdobywane przez pra-
cowników Politechniki Poznańskiej
nagrody ministerialne, resortowe i re-
gionalne oraz nagrody i odznaki nau-
kowe miasta Poznania. W roku 2007
zespół naukowców z Wydziału Ma-
szyn Roboczych i Transportu został
laureatem Nagrody Marszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego w konkur-
sie Innowacyjni dla Wielkopolski
za współudział we wdrożeniu do pro-
dukcji autobusu miejskiego z napę-
dem hybrydowym.

Szczególną rolę odgrywa w Poli-
technice Poznańskiej informatyka. In-
formatycy z naszej uczelni znani są ze
spektakularnych zastosowań swoich
badań, czego przykładem jest wdro-
żenie systemu informatycznej obsługi

szpitali Eskulap. O sukcesach wielko-
polskich informatyków – naukowców
i studentów – jest głośno na całym
świecie. Ich wiedza i zaangażowanie
stanowią ogromny potencjał Pozna-
nia.

Politechnika Poznańska zawsze
była obecna w życiu Poznania i Wiel-
kopolski. Pracownicy Uczelni służą
swoją wiedzą i doświadczeniem jako
eksperci w przedsiębiorstwach pro-
dukcyjnych i w biznesie. Współpra-
cują przy inwestycjach związanych
z rozwojem Poznania.

Wielką zasługą pracowników Wy-
działu Architektury był udział w od-
budowie Poznania po zniszczeniach
wojennych. Zbigniew Zieliński, kie-
rownik Katedry Historii Architektury
Polskiej i Powszechnej, był autorem
koncepcji i kierownikiem pracowni
odbudowy Starego Miasta. Projekty
poszczególnych obiektów zabytko-
wych opracowywali pod jego kierun-
kiem absolwenci i studenci Wydziału.
Władysław Czarnecki, dziekan Wy-
działu, podarował miastu szczegó-
łową, złożoną z kilkudziesięciu rysun-
ków dokumentację odtworzenia
detalu architektonicznego i wyposa-
żenia Biblioteki Raczyńskich.

Władysław Czarnecki jest jedną
z ważniejszych postaci polskiej i po-
znańskiej urbanistyki. Był autorem
wybitnej w skali europejskiej koncep-
cji klinowo-obwodowego systemu
zieleni, w okresie powojennym wdra-
żanej w planach ogólnych Poznania
przez współpracowników i uczniów
Profesora.

Wielu Wielkopolan mieszka i pra-
cuje w budynkach zaprojektowanych
przez architektów z Politechniki.
Wszyscy znamy charakterystyczne
obiekty Portu Lotniczego Ławica, po-
litechnicznego Centrum Wykładowo-
Konferencyjnego czy Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego, a także no-
woczesne osiedla mieszkaniowe czy
centra handlowe.

Nie ma w Poznaniu i Wielkopolsce
dróg, ulic, wiaduktów, ani też dróg ko-
lejowych, do powstania których nie
przyczynili się pracownicy i absol-
wenci Wydziału Budownictwa. Sym-
boliczną postacią naszego miasta po-
zostanie Lucjan Ballenstedt – projek-
tant poznańskich mostów.

Absolwenci
Mury Politechniki Poznańskiej
do końca 2008 roku opuściło prawie

75 tysięcy osób. Nasi absolwenci two-
rzą znaczącą grupę ludzi z wykształ-
ceniem technicznym, a wielu z nich
wniosło ważny wkład w gospodarczy
i cywilizacyjny rozwój Polski. Dzięki
wiedzy wyniesionej z naszej Uczelni
potrafią łączyć teorię z praktyką
i wprowadzać w życie innowacyjne
sposoby myślenia i działania. Chętnie
wspominają okres studiów, bo prze-
cież wiadomo, że są to najszczęśliw-
sze lata w życiu większości z nas! Re-
gułą jest także, że z biegiem lat rośnie
potrzeba spotkania z kolegami i kole-
żankami (tak, tak, Drogi Czytelniku –
dziewczyny na Politechnice to nie jest
rzadkość, a na niektórych z 23 kierun-
ków stanowią one nawet obecnie
większość!). Absolwenci organizują
więc kolejne spotkania byłych grup
studenckich i dawnych roczników,
a spotkania te zawsze kończą się
obietnicą uczestniczenia w spotkaniu
następnym i lekkimi naciskami na or-
ganizatorów, aby kolejne odbyło nie
za trzy lub za pięć lat, ale KONIECZ-
NIE wcześniej!

Ogromną rolę w utrzymywaniu
więzi absolwentów z Uczelnią od-
grywa Stowarzyszenie Absolwentów
Politechniki Poznańskiej, które powo-
łano już w 1925 roku. Absolwencie! Je-
żeli jeszcze nie należysz do SA PP, to
czas najwyższy, aby o tym pomyśleć!
Zajrzyj na stronę www.put.poznan.pl,
gdzie można znaleźć nie tylko infor-
macje o Politechnice Poznańskiej
i o jej historii, ale także wskazówkę, jak
zostać członkiem Stowarzyszenia;
można też poznać jego historię oraz
np. przeczytać wywiad z jednym z naj-
starszych naszych absolwentów, Pa-
nem Marianem Przybylskim; za kilka-
naście dni będziemy świętować jego
setne urodziny!

Seniorzy
W roku 1991 z ruchu związkowego
wyodrębniono Klub Seniora Politech-
niki Poznańskiej (początkowo nosił
on nazwę Klub Emerytów i Renci-
stów). Obecnie jest w nim zarejestro-
wanych 1016 członków. Łatwiej jest
pokonać trudności zdrowotne i zrzą-
dzenia losu, gdy czuje się obecność lu-
dzi – kochających, zaprzyjaźnionych,
życzliwych, połączonych pamięcią
o wspólnej pracy w uczelni.

Najradośniejszymi chwilami
w działalności Klubu są urodziny na-
szych jubilatów; wspólnie świętu-
jemy ukończenie 80, 85, 90 czy 95 lat,
a teraz czekamy na jubileusz stu-
latka!

Uczestnicy spotkań wspominają
osoby i zdarzenia sprzed lat; mają też
okazję usłyszeć wiele ciepłych słów
na temat tego, co zrobili byli pracow-
nicy dla rozwoju uczeni. A zasług tych
jest naprawdę OGROM!

Szczególnie cieszymy się z tego, że
długowiecznych seniorów jest coraz
więcej; spotkania w gronie ponad 30
osób organizowane są kilka razy
w roku. Wszystkich emerytów i renci-
stów zaprasza się na tradycyjne świą-
teczne spotkania opłatkowe z wła-
dzami Uczelni.

Klub Seniora organizuje również
grzybobrania, wycieczki, m.in.
do miejsc kultu religijnego, wyjazdy
do uczelnianych miejsc rekreacyj-
nych, a także wyprawy turystyczne.
Aleksandra Rakowska

Niektóre osiągnięcia wykładowców Wydziału Architektury PP: 1 – budynek Biblioteki Technicznej i
Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej (proj. prof. Marian Fikus); 2 – osiedle „Zielone Wzgórze”
w Murowanej Goślinie (proj. – prof. Jerzy Buszkiewicz); 3 – budynek Poczty Polskiej w Komornikach (proj.
dr Jerzy Suchanek); 4 – budynek Poznańskiego Centrum Finansowego w Poznaniu (proj. arch. Ewa i
Stanisław Sipińscy); 5 – budynek mieszkalny w Poznaniu (proj. arch. Jerzy Gurawski); 6 – budynek
terminalu w Koroszczynie (proj. prof. Wojciech Bonenberg); 7 – cerkiew w Hajnówce (proj. prof. Aleksander
Grygorowicz)

Biblioteka Raczyńskich w roku 1945 i obecnie
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Nie tylko całki i macierze...
W działalności uczelni technicznych
najważniejsza jest edukacja w dziedzi-
nie nauk ścisłych. Powstaje więc wąt-
pliwość, czy w czasie takich studiów
znajdą się wolne chwile na działania
o charakterze kulturotwórczym.
O tym, że jest to możliwe, świadczy
przykład Politechniki Poznańskiej.

Najstarszy z żyjących naszych ab-
solwentów, Pan Marian Przybylski
(rozpoczynał studia w 1926 roku),
wspomina, że zawsze był czas
i na naukę, i na kulturę: „W czasie stu-
diów już grałem na skrzypcach.
Skrzyknąłem kolegów: klarnet, wio-
lonczela i fortepian, ja skrzypce –
i zrobiła się orkiestra Przybylskiego.
I każde ważniejsze zebranie Poznań-
skiej Uczelni Technicznej to był kon-
cert w naszej auli (obecnie sala Se-
natu). Na początek zawsze graliśmy
poloneza, a na końcu koncertu jakąś
uwerturę, czy też inny utwór, np.
Largo Haendla”.

Sięgnijmy pamięcią do lat 30. XX
wieku. To wtedy nasiliła się aktyw-
ność artystyczna studentów Państwo-
wej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn

i Elektrotechniki. W roku 1931 pow-
stało Koło Muzyczne, mające na celu
rozwój muzykalności i zdolności śpie-
waczych przyszłych inżynierów. Stu-
denci uformowali orkiestrę i chór,
a wieloletnia praktyka uczyniła z nich
profesjonalistów – chór męski zaczął
odnosić sukcesy. Po wojnie kontynu-
owano tę działalność. Pierwszym dy-
rygentem chóru został Wiktor
Buchwald, a jego następcami byli prof.
Stefan Stuligrosz, prof. Janusz Dzię-
cioł oraz Jacek Pawelczak. W później-
szych latach chór przyjął nazwę
„Cantamus”, a batutę otrzymał Jacek
Benn. Politechniczni śpiewacy od lat
uczestniczą z powodzeniem w kon-
kursach i festiwalach międzynarodo-
wych, nagrywają płyty i są chlubą
uczelni.

Lata 60. i 70. XX wieku były okre-
sem rozkwitu życia studenckiego
i czasem świetności klubów studen-
ckich. Istniały one we wszystkich aka-
demikach, jednak najbardziej liczyły
się wówczas „Sęk” i „Agora”. Były to
czarujące miejsca o specyficznej,
przyjaznej dla studenta atmosferze.

Zapraszano tam prawdziwe sławy,
m.in. Marylę Rodowicz, Kalinę
Jędrusik, Czesława Niemena, Jana
Kobuszewskiego, Jacka Federowicza,
Jana Pietrzaka i wielu, wielu innych.
Na deskach klubu „Sęk” w 1980 roku
zadebiutowała metalowa grupa
„Turbo”, a w „Agorze” występował je-
den z pierwszych w Poznaniu
dyskdżokejów, grający na płytach ana-
logowych Staszek Mirau. W „Pie-
kiełku”, w DS nr 2, odbyły się premie-
rowe występy kabaretu „Klaps” – póź-
niejszego „Teya” – prowadzone przez
Zenona Laskowika. W politechnicz-
nych klubach występowały też m.in.
zespoły „Przyja & Ciele” oraz „Tri”.
W klubie „Agora” zapoczątkowały
swoją działalność różne grupy arty-
styczne, takie jak teatrzyk „Alterna-
tywa”, Poznańska Estrada Studencka
„Scand 45”; tam organizowano spot-
kania Klubu Tańca Towarzyskiego
prowadzonego przez Stanisława
Jawora i Jerzego Hellego; tam odnosiły
sukcesy Kwartet Męski i Kwintet Żeń-
ski, zespół jazzowy „Kiciuś” i zespół
instrumentalny „Melonik”.

W 1971 roku powstał radiowęzeł
uczelniany, a następnie Studenckie
Radio Politechniki Poznańskiej
„Afera”, pierwsza rozgłośnia studen-
cka w stolicy Wielkopolski. Dzisiaj
wielu młodych publicystów „ Afery”
rozwija swoje dziennikarskie aspira-
cje w profesjonalnych mediach, a ra-
dio do dziś gra rocka oraz dźwięki al-
ternatywne i klubowe, a także emi-
tuje programy humorystyczne
i kulturalne.

W roku 2008 jubileusz 35-lecia
świętował Zespół Tańca Ludowego
Politechniki Poznańskiej
„Poligrodzianie”. Jednak w trakcie
poszukiwań informacji na temat jego
korzeni okazało się, że „Poligro-dzia-
nie” są starsi, niż sądzą. Już w lutym
1953 roku student III roku Wydziału
Budowy Maszyn ówczesnej Szkoły
Inżynierskiej, Kazimierz Michalik,
założył Zespół Góralski. W maju 1953
roku grupa ta zdobyła wyróżnienie
na Festiwalu Studenckich Zespołów
Artystycznych. Ich słowno-
muzyczno-taneczny spektakl stał się
częścią koncertu symfonicznego pt.

Sabałowa Opowieść, który odbył się
19 maja 1955 roku pod dyrygenturą
Jerzego Kurczewskiego i Jerzego
Młodziejowskiego.

W 1973 roku z inicjatywy studenta
Politechniki Poznańskiej Zbigniewa
Solaka powstała następna kapela lu-
dowa, a później zespół tancerzy
„Poligrodzianie”, którego pierw-
szym kierownikiem artystycznym
był Jacek Marek.

Okazuje się więc, że
„Poligrodzanie” liczą sobie 55 lat.
Jednak mimo że objechali kulę ziem-
ską ponad 30 razy i dali ok. 2500
koncertów w kraju i na świecie, nie
zamierzają przejść na emeryturę.

Z historii tej wynika jednak, że dla
inżyniera świat nie kończy się
na całkach i macierzach. To wła-
śnie studenci tworzyli, tworzą
i będą tworzyć uczelnianą kulturę,
a władze Politechniki zawsze będą
wspierać tego rodzaju działania,
czego dowodem jest utworzenie
w 1998 roku Uczelnianego Centrum
Kultury.
Marzenna Biegała-Howorska

Zespół muzyczny PWSBM, 1933 r. Występ chóru „Cantamus”

Zespół „Przyja & Ciele” Występy zespołu „Poligrodzianie”

Program radia „Afera”nadawany z dostawczego żuka w dniu
dezynsekcji pomieszczeń Politechniki przeszedł do historii

Prof. Stefan Stuligrosz podczas koncertu chóru
Politechniki Poznańskiej „Poligrodzianie”podczas spotkania z Janem Pawłem II
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Sprintem
przez 90 lat
W 1919 roku, wraz z rodzącą się polską
państwowością,zaczęłyrównieżpow-
stawać polskie organizacje sportowe,
w tym – zrzeszające studentów i pra-
cowników szkół wyższych. Właśnie
wtedyrozpocząłswądziałalnośćwPo-
znaniuAkademickiZwiązekSportowy,
założony15maja1909rokunaUniwer-
sytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Do najbardziej popularnych dyscy-
plin uprawianych w przedwojennym
AZS-ie należały: lekka atletyka, szer-
mierka, turystyka, wioślarstwo, tenis
i narciarstwo.

Po drugiej wojnie światowej, po od-
budowaniu stanu organizacyjnego,
w Akademickim Związku Sportowym
zacząłsięrozwijaćnurtsportuuczelnia-
nego. Oferowano wówczas studentom
różnorodne formy rywalizacji sporto-
wej o charakterze bardziej rekreacyj-
nym niż wyczynowym.

Od 1961 roku rozpoczął się okres
ogólnopolskiej sportowej rywalizacji
międzyuczelnianej.MistrzostwaPolski
Szkół Wyższych, a od 2008 roku Aka-
demickieMistrzostwaPolskisąnajważ-
niejszą imprezą dla sekcji Klubów
Uczelnianych AZS. W tych rozgryw-
kachbiorąudziałoczywiścietakżestu-
denci Politechniki Poznańskiej. Klub
Uczelniany AZS PP należy do najwięk-
szych wPolsce; liczy ponad 1500 czyn-
nych członków rekrutujących się nie-
malwyłączniespośródstudentówipra-
cowników naszej Uczelni i oferuje
możliwość trenowania w 35 sekcjach
sportowo-rekreacyjnych.

W rywalizacji ogólnopolskiej, czyli
w mistrzostwach Polski szkół wyż-
szych, mistrzostwach Polski politech-
nik, a także w akademickich mistrzo-
stwach Polski, reprezentanci Politech-
niki Poznańskiej regularnie plasują się
w ścisłej medalowej czołówce.

Nasi studenci odnoszą sukcesy
wwieludyscyplinach.W ostatnichkil-
kunastulatachmedalemistrzostwPol-
skizdobywałyniemalwszystkiesekcje,
przyczymnp.pływacyod sześciulatsą
niepokonaniiwracajązmistrzostwPol-
skiwblaskuzłota.Medalowymizdoby-
czami pochwalić się mogą także sza-
chiści,brydżyści,kolarzegórscy,koszy-
karze, siatkarze, piłkarze, żeglarze,
wioślarze,lekkoatleciitenisiści.Napo-
dium studenckich mistrzostw Polski
stawali również reprezentanci sekcji
jeździeckiej, narciarstwa alpejskiego,
snowboardu, trójboju siłowego, karate
i tenisa stołowego. Oczywiście medale
zdobywajązarównostudentki, jakistu-
denci. Swój udział w sukcesach mają
równieżstudenciniepełnosprawnitre-
nujący pływanie, którzy od trzech lat
wracają z mistrzostw Polski z medalo-
wym łupem.

W roku akademickim 2005/2006
w klasyfikacji na najbardziej usporto-
wioną polską szkołę wyższą Politech-
nikaPoznańskaznalazłasięnadrugim
miejscu wśród 271 sklasyfikowanych
uczelni.

Studenci Politechniki odnoszą suk-
cesy nie tylko na arenach krajowych,
zwłaszcza w ostatnich latach. W 2005
rokusiatkarzebardzoudaniestartowali
w Akademickich Mistrzostwach Eu-
ropy, zajmując piąte miejsce, żeglarze
uplasowali się na ósmym miejscu
wAkademickichMistrzostwachŚwiata
w 2006 roku, awans do Akademickich
Mistrzostw Europy wywalczyli także
koszykarze. Piłkarze i tenisiści stołowi

niemal co roku wracają z pucharami
z europejskiego turnieju w Eindhoven.

Politechnika Poznańska, biorąc
w 2006 roku pod swoje skrzydła Mło-
dzieżowyKlubKoszykówki„Pyra”,uto-
rowałaklubowiPBGBasketdrogędoek-
straklasy. Koszykówka na najwyższym
poziomiekrajowymwróciładoPoznania.

Ligową wizytówką Politechniki są
obecniesiatkarze(Iliga)ikoszykarze(II
liga),chociaż„indywidualiści”teżmają
sięczympochwalić,np.obecnistudenci
PP Dominik Kubiak – akademicki
mistrz świata w ósemce wioślarskiej –
czy lekkoatleta Robert Kubaczyk – re-
prezentantPolskinaolimpiadziewPe-
kinie.

Niewątpliwie największą gwiazdą
olimpijską w dziejach naszej Uczelni
jestMarianDudziak,wielkaindywidu-
alność sztafety 4 x 100 m, który
na igrzyskach w Tokio (1964) zdobył
srebrny medal. Marian Dudziak jest
obecnie profesorem na Wydziale Ma-
szyn Roboczych i Transportu.

UdziałemwIgrzyskachOlimpijskich
poszczycić się mogą także:
a inż. Stanisław Olejniczak – koszy-
karz poznańskiego Lecha, olimpij-
czyk z Tokio (1964), absolwent Poli-
techniki Poznańskiej
a inż. Piotr Tobolski – wioślarz war-
szawskiego AZS – AWF, olimpijczyk
z Moskwy (1980), absolwent Politech-
niki Poznańskiej
a inż. Dariusz Świerczewski – koszy-
karz poznańskiego Lecha, olimpij-
czyk z Rzymu (1960), absolwent Poli-
techniki Poznańskiej
a mgr inż. Adam Wojciechowski –
wioślarz poznańskiego AZS – AWF,
olimpijczyk z Aten (2004), absolwent
Politechniki Poznańskiej
a Andrzej Ptak – hokeista na trawie,
olimpijczyk z Rzymu (1960)

Sport studencki to nie tylko wspa-
niała przygoda młodości i szkoła cha-
rakteru,alerównieżdoskonałapromo-
cja Uczelni. Wszelkie sukcesy, w tym
oczywiścietakżesportowe,studentów
ipracownikówniewątpliwiezwiększają
jej prestiż, zwłaszcza w oczach tych,
którzy chcieliby, aby szkoła wyższa
umożliwiła im nie tylko zdobycie wy-
kształcenia, ale również realizację ży-
ciowych pasji.

Uczelniana kultura fizyczna to jed-
nakże nie tylko rywalizacja sportowa,
ale również obowiązkowe zajęcia wy-
chowania fizycznego. Zaczęto je orga-
nizować w roku 1951. Obecnie w Stu-
diumjestzatrudnionych20osób,wtym
17 nauczycieli akademickich (8 star-
szych wykładowców, 3 wykładowców
i 6 instruktorów) oraz 3 pracowników
administracyjno-technicznych.Wszy-
scy nauczyciele są magistrami wycho-
wania fizycznego z tytułami trener-
skimi i instruktorskimi, co pozwala
na prowadzenie zajęć oraz sekcji spor-
towych na wysokim poziomie.

Studenci uczestniczący w zajęciach
wychowania fizycznego mają do wy-
boru kilkanaście dyscyplin: sporty si-
łowe, piłkę nożną, koszykówkę, siat-
kówkę, unihokej, wioślarstwo i ergo-
metr wioślarski, jogging, łyżwiarstwo,
squash, kolarstwo górskie, aerobik, te-
nis stołowy, tenis, pływanie, narciar-
stwo, łyżworolki, nordic walking. Pra-
cownicy Studium prowadzą również
zajęcia rekreacyjno-sportowe dla pra-
cowników PP.
Wojciech Weiss

Drużyna koszykarzy Politechniki Poznańskiej w 2008
roku
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Ligowy mecz koszykarski w 2006 roku

Marian Dudziak na igrzyskach olimpijskich w Tokio
(1964)

Zwycięski bieg Mariana Dudziaka na 100 metrów
(Puchar Europy w 1968 roku)

Student piątego roku Wydziału Budowy Maszyn
Stanisław Olejniczak reprezentował Polskę na ME
w koszykówce w 1961 r.; był współtwórcą największych
sukcesów polskich koszykarzy – srebrnego medalu
na ME w 1963 r., brązowego medalu na ME w 1965 r.
i szóstego miejsca w turnieju olimpijskim w Tokio
w 1964 r.

Studenci na lodowisku Pracownicy PP na sali gimnastycznej
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Dlaczego warto zostać inżynierem
Poznańnależydonajwiększychośrod-
ków akademickich w Polsce. Zdobywa
tutaj wiedzę ok. 140 tys. studentów.
Przybywająpociągami,samochodami,
a ci z zagranicy – samolotami.
Douczelniczęstodocierajątramwajem.
Korzystają ze środków transportu bę-
dących wytworem myśli technicznej
inżynierów. Około 15% z nich przy-
bywa do naszego miasta właśnie po to,
żeby podjąć studia w Politechnice Po-
znańskiej – jedynym uniwersytecie
technicznym w Wielkopolsce. Dla-
czego chcą zostać inżynierami, dla-
czego chcą mieć wykształcenie tech-
niczne? Powodów jest wiele i mają one
charakter indywidualny. Z pewnością
częśćosóbpodejmującychstudiawPo-
litechnice Poznańskiej jest zafascyno-
wana techniką. Jak można nie być nią
zafascynowanym? Historia odkryć
iwynalazków jest pasjonująca. A prze-
cież prawdopodobieństwo, że weźmie
się udział w powstawaniu nowej tech-
niki i innowacji, wzrośnie, jeśli ukoń-
czy się studia techniczne.

Społeczeństwa, w których nauka
nie stoi na najwyższym poziomie
i które nie wnoszą wkładu do jej glo-
balnego rozwoju, są i będą
marginalizowane. Nadrobić zapóź-
nienia technologiczne i zapewnić pol-
skiej gospodarce miejsce wśród naj-
szybciej rozwijających się gospodarek
Unii Europejskiej, która z kolei jako
całość konkuruje o prymat światowy,
można wyłączne poprzez rozwój
nauki i kształcenie młodych ludzi.
Uzyskanie wiedzy niezbędnej do pod-
jęcia tych wyzwań zapewniają studia
w Politechnice Poznańskiej. Uczelnia
oferuje kształcenie na 25 kierunkach
studiów prowadzonych na 9 wydzia-
łach: Architektury, Budownictwa i In-
żynierii Środowiska, Budowy Maszyn
i Zarządzania, Elektroniki i Telekomu-
nikacji, Elektrycznym, Fizyki Tech-
nicznej, Informatyki i Zarządzania,
Maszyn Roboczych i Transportu oraz
Technologii Chemicznej. Kształcenie,
zgodne ze standardami przyjętymi
w Unii Europejskiej, odbywa się
na studiach I stopnia (które w Poli-
technice Poznańskiej na 24 kierun-
kach i ponad 120 specjalnościach koń-
czą się uzyskaniem tytułu zawodo-
wego inżyniera), II stopnia
(magisterskich), III stopnia (doktoran-
ckich) oraz na licznych studiach po-
dyplomowych (obecnie oferta stu-
diów podyplomowych obejmuje 40
kierunków). Coraz więcej specjalności
na studiach magisterskich prowadzi
się w języku angielskim, nie tylko dla-
tego, że dorobek nauki światowej jest
publikowany głównie w tym języku,
ale także dlatego, że Politechnika Po-
znańska wpisuje się w sieć europej-
skich uniwersytetów technicznych
kształcących młodzież z różnych
części świata. Oferta kształcenia na-
szej Uczelni jest systematycznie roz-
szerzana, czego przykładem może być
wprowadzenie takich nowych spe-
cjalności, jak transport lotniczy i sil-
niki samolotowe. Przedsięwzięcia te
finansowane są ze środków UE w ra-
mach rozpoczętego w 2008 roku pro-
gramu Era inżyniera.

Zwykło się uważać, że studia tech-
niczne są trudniejsze i wymagają „za-
kuwania”. To, co jest trudne dla jed-
nych, nie musi być jednak trudne dla
innych. Z zawodem inżyniera wiąże
się olbrzymia odpowiedzialność spo-
łeczna. Źle skonstruowany produkt
może spowodować katastrofę, a w naj-
lepszym przypadku powoduje nieza-
dowolenie użytkownika. Aby sprostać
tej odpowiedzialności, proces kształ-

cenia musi spełniać pewne wymogi,
czego wyrazem są liczne zajęcia labo-
ratoryjne. Jednakże ci kandydaci,
a później studenci, których interesuje
technika, nie uważają tych studiów
za trudne, są one bowiem formą ich
samorealizacji, a także inwestycją
w przyszłość; inwestycją – bo inżynie-
rowie są niezbędni w gospodarce,
czego przejawem jest m.in. to, że na-
wet w obecnym czasie kryzysu i spo-
wolnienia gospodarczego znajdują
dobrą pracę. Absolwentów Politech-
niki Poznańskiej można spotkać we
wszystkich zakładach przemysło-
wych i często stanowią tam dominu-
jąca grupę. Trudno sobie wyobrazić
takie firmy, jak VW Poznań, Solaris,
MAN, Philips, Glaxo Smith Clain, Pratt
& Whittney, czy Budimex (wymie-
niamy tylko przedsiębiorstwa glo-
balne lub międzynarodowe zlokalizo-
wane w Poznaniu bądź Wielkopolsce),
bez inżynierów mechaników, elektro-
techników, elektroników, informaty-
ków, chemików, budowlańców,
logistyków czy organizatorów pro-
dukcji i zarządzania. Według szacun-
ków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego deficyt kadry technicznej
w przemyśle w roku 2013 wyniesie ok.
47 tys. inżynierów, a w usługach – ok.
22 tys. Być może właśnie dlatego mło-
dzi ludzie wybierają teraz studia tech-
niczne częściej niż w przeszłości, a po-
twierdzeniem tego zjawiska jest ko-
lejny wzrost liczby nowo przyjętych
studentów pierwszego roku w roku
akademickim 2009/2010, który roz-
pocznie się w Politechnice Poznań-
skiej 30 września.

Studia to oczywiście nie tylko zdo-
bywanie wiedzy profesjonalnej, ale
też nauka życia w szerokim znaczeniu
oraz fantastyczna przygoda. Przyszli
inżynierowie, studenci Politechniki

Poznańskiej, mają bardzo szerokie
możliwości rozwoju zainteresowań
i talentów, poznawania świata i samo-
realizacji. Ci, którzy chcą dać upust
swoim pasjom naukowym, organiza-
cyjnym czy społecznym, mogą podjąć
działalność w studenckich organiza-
cjach samorządowych i kołach nauko-
wych. W Politechnice Poznańskiej
działa ich ponad 50. Ogromną saty-
sfakcję uczestnikom i jednocześnie
światowy rozgłos Politechnice Po-
znańskiej przynoszą na przykład suk-
cesy w prestiżowych konkursach, ta-
kich jak Imagine Cup, AeroDesign czy
Międzynarodowe Zawody Sumo Ro-
botów CybAiRBot.

Imagine Cup to prawdopodobnie
największy na świecie konkurs infor-
matyczny organizowany przez
Microsoft. Każdego roku setki tysięcy
studentów z całego świata ubiegają się
o wyjazd na światowe finały i walczą
o jak najlepsze miejsca. Organizator,
fundując studentom wysokie nagrody
pieniężne oraz wspaniałą podróż
w przeróżne zakątki świata, pragnie
zachęcić ich do wykorzystania włas-
nej wyobraźni, pasji, kreatywności
i wiedzy w celu rozwiązania najwięk-
szych światowych problemów. Biorąc
udział w rywalizacji, poza nagrodami
zdobywa się cenne i nieprzeciętne do-
świadczenie. Opracowane rozwiąza-
nie oceniane jest przez wybitnych in-
formatyków, biznesmenów, specjali-
stów w dziedzinie marketingu oraz
w innych fachowców. Finały krajowe
oraz światowe dają niepowtarzalną
szansę rozmowy z jurorami, weryfi-
kacji pomysłów oraz zaprezentowa-
nia siebie; można też poznać najlep-
szych studentów z wielu krajów,
a wszystko to w atmosferze sportowej
rywalizacji i we wspaniałej oprawie
przygotowanej przez Microsoft.

Po konkursie zostaje coś jeszcze: pro-
jekt, który rzeczywiście może coś
zmienić!

Studenci Politechniki Poznańskiej
od początku wiodą prym w Imagine
Cup, zajmując czołowe lokaty. Zapre-
zentowali już aplikacje wspomagające
transport, edukację, rolnictwo, współ-
pracę on line, a nawet ratujące życie.
Wykorzystali do tego modele helikop-
terów, skanery kodów kreskowych,
telefony komórkowe, kamery, spe-
cjalne układy elektroniczne i, co naj-
ważniejsze, samodzielnie stworzone
oprogramowanie. Projekty te zawsze
były wysoko oceniane przez jury,
dzięki czemu w latach 2009, 2008
i 2006 Politechnika Poznańska znala-
zła się na pierwszym miejscu w ran-
kingu uczelni przygotowanym przez
firmę Microsoft.

Od dwóch lat studenci Politechniki
Poznańskiej reprezentują Polskę i Eu-
ropę w zawodach AeroDesign, odby-
wających się w Stanach Zjednoczo-
nych. Zawody polegają na zbudowa-
niu latającego modelu samolotu,
który w swojej klasie udźwignie naj-
większy ciężar. W 2009 roku w Van
Nuys w Kalifornii zespół naszej
Uczelni w konkurencji z 31 drużynami
z całego świata zdobył ósme miejsce
w klasie Regular.

Od sześciu lat Politechnika Poznań-
ska jest znana jako międzynarodowe
centrum rozgrywek Sumo Robotów.
Przyciągają one dziesiątki młodych
konstruktorów, którzy zmagają się
w konkurencjach wyłaniających naj-
lepszego robota w różnych katego-
riach. W dwóch ostatnich latach to
właśnie roboty zaprojektowane i zbu-
dowane przez studentów z naszej
Uczelni wygrywały te zawody.

Warto podkreślić, że kadra i stu-
denci Politechniki Poznańskiej nie za-

mykają się we własnym śro-dowisku,
lecz organizują przedsięwzięcia skie-
rowane do szerokiej społeczności Po-
znania i Wielkopolski. Jednym z ta-
kich przedsięwzięć jest Noc Naukow-
ców – europejska impreza, od 2005
roku odbywająca się w ostatni piątek
września w całej Europie. Politech-
nika od trzech lat wygrywa konkursy
Komisji Europejskiej na jej organiza-
cję. Do współpracy zaprasza najważ-
niejsze ośrodki naukowe stolicy Wiel-
kopolski, w tym Poznańskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe, Uni-
wersytet Medyczny, Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza oraz Uniwersy-
tet Przyrodniczy.

Noc Naukowców co roku przyciąga
co najmniej 10 tys. ludzi w różnym
wieku, a Politechnika staje się wów-
czas prawdziwym centrum przystęp-
nej nauki i mądrej rozrywki.

Ogromnym zainteresowaniem
cieszą się pokazy „Fizyka-show” pro-
wadzone przez „Davida Copperfielda
Politechniki Poznańskiej” (jest nim
dr Adam Buczek) – widowiskowy
spektakl, pozornie magiczny, a w rze-
czywistości oparty na naukowych
podstawach i prawach fizyki. Pokazy
chemiczne „Bum-bum” oraz „Labo-
ratorium szalonego chemika” za-
chwycają publiczność, zarówno tę
najmłodszą, biorącą udział w war-
sztatach, mieszającą żele i odczyn-
niki, jak i starszą, oglądającą spekta-
kularne wybuchy. Niezwykle inspi-
rujące okazują się pokazy
laboratoryjne „Plastic-fantastic” –
długo po ich zakończeniu młodzi lu-
dzie chwalą się wykonanymi samo-
dzielnie niesamowitymi formami
plastycznymi. Tajemnicze „Labora-
torium Q” to nic innego jak „poli-
techniczny James Bond” i jego zespół
z Laboratorium Systemów Mobil-
nych. Ci, którzy wychodzili z labora-
toriów, powtarzali: „Wow, nie wie-
działem, że na Polibudzie robią takie
rzeczy”. Niesamowitym rekordem
„ilości hałasu w czasie” cieszy się tra-
dycyjny już „Konkurs krzykaczy”.
Podczas jednej z imprez wspólnie po-
bito rekord Poznania, wykrzykując
ponad 131 decybeli. Mimo że w Labo-
ratorium Wysokich Napięć wywoły-
wano prawdziwe burze, chętnych
do ich podziwiania nigdy nie brakuje.
Jest tłoczno i wesoło, chociaż pod na-
pięciem. „Poszukiwacze zaginionych
wad” pokazują, jak wykrywać wady
i uszkodzenia za pomocą urządzeń
i metod badań nieniszczących – jed-
nym słowem superzabawa
w superdetektywa.

Noc Naukowców nabiera artystycz-
nego smaczku dzięki warsztatom
„Technobiżuteria”, gdzie pod kierun-
kiem profesjonalistów można tworzyć
oryginalną biżuterię z części kompu-
terowych. Dodatkową atrakcją są po-
kazy mody inspirowane… dziełami ar-
chitektonicznymi, począwszy od mo-
numentalnego antyku, a skończywszy
na realizacjach współczesnych. Oka-
zuje się, że motywy architektoniczne
doskonale prezentują się nie tylko
na elewacjach budynków, ale także
na wybiegu – w ręcznie wykonanych
strojach studentek Wydziału Archi-
tektury PP.

Atrakcji z roku na rok przybywa,
przybywa też publiczności, która chce
zobaczyć, co tak naprawdę się kryje
w tajemniczych laboratoriach Poli-
techniki.

Czy warto zostać inżynierem? Za-
pytaj tych, którzy są inżynierami,
a najlepiej przekonaj się sam.
Stefan Trzcieliński

W 2007 roku zespół IN@PUT w składzie: Michał
Tartanus, Marek Wronowski, Szymon Wybrański,
Michał Zygmunt pod opieką dr. inż. Mikołaja
Sobczaka zdobył Nagrodę Businessu przyznawaną
za pomysły o największym potencjale rynkowym
na Imagine Cup w Seulu

W2008rokuzespółTogetherwskładzie:Tomasz
Nowak,PiotrSikora,DariuszWalczak iMarcinWrzos
podopiekądr.inż.JackaJelonkaznalazłsię
wświatowymfinale ImagineCup;stworzonyprzeznich
system2GetThereumożliwiakojarzeniekierowców
ipieszychpodróżującychw tymsamymkierunku

Zespół Politechniki Poznańskiej w składzie: Hubert
Hausa, Krzysztof Kotecki, Marcin Gajewski, Bartosz
Szymkowiak,Wojciech Batog,Adam Szcześniak
i Maciej Wnuk, zdobywcy 8. miejsca w klasie Regular
w zawodach Aero Design Podczas Nocy Naukowców łączymy zabawę z nauką
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Bezpośrednie i pośrednie
spotkania z Politechniką
Spotkasz się z naszą Uczelnią nie tylko
wtedy,gdywybierzeszsięnaWildę(sie-
dzibarektoratu,administracjiiBiblioteki
Głównej), na ul. Nieszawską (Wydział
ArchitekturyiWydziałFizykiTechnicz-
nej)lubStrzelecką(WydziałInformatyki
i Zarządzania), lub też gdy odwiedzisz
nasznajwiększykampus–Piotrowo,na-
zywany także kampusem Warta, gdzie
mają swą siedzibę pozostałe wydziały.
MaszoczywiściekontaktzPolibudą(bo
tak popularnie nazywana jest nasza
Uczelnia)równieżwtedy,gdyspotykasz
naszych pracowników i studentów. Ale
bardzo często, Drogi Czytelniku, nawet
nie zdajesz sobie sprawy, że masz kon-
taktzPolitechniką,żekorzystaszzosiąg-
nięćnaszychnaukowców,żepodziwiasz
obiektylubrozwiązaniatechnicznebę-
dące rezultatem prac właśnie „naszych
ludzi”.

Idąc ulicami (nie tylko Poznania),
oglądaszobiektyzaprojektowaneprzez
naszych obecnych i byłych pracowni-
ków.Należytuwspomniećobudowlach
zaprojektowanychprzeznieżyjącegojuż
profesoraWładysławaCzarneckiego(np.
zespół mieszkalny przy ul. Rolnej
i Wspólnej, szpital przy ul.
Szamarzewskiego, Dom Żołnierza
przyul.RatajczakaczyOśrodekZdrowia
przy ul. Słowackiego). Może kiedyś za-
trzymasz się przed kościołem parafial-
nymNMPwGłogowie,kościołempara-
fialnym w Prudniku lub przed innymi
oryginalnymi obiektami sakralnymi,
przemysłowymi i innymi. A może pod-
czaswędrówkibędzieszpodziwiałzmo-
stu św. Rocha widok na Centrum
Wykładowo-Konferencyjne PP, a pod-
czas wizyty w Krakowie odwiedzisz
Kampus600-leciaOdnowieniaUniwer-
sytetu Jagiellońskiego – to będzie także
spotkanie z Politechniką! Także gdy,
zwiedzając Hajnówkę, podziwiasz
piękną cerkiew, lub gdy w Gorzowie
Wlkp. zachwycasz się nowoczesną syl-
wetką budynku poczty, lub też gdy bę-
dzieszniecodalejinagranicachwschod-
niej i byłej zachodniej zwrócisz uwagę
na oryginalne zabudowania terminali
granicznych–toteżbędąkontaktyzPo-
litechniką!

WędrująculicamiPoznania,raczejnie
myśliszotym,żenasipracownicyaktyw-
nieuczestniczyliwlikwidacjizniszczeń
wojennych w Poznaniu i Wielkopolsce,
pracującm.in.przyodbudowiewieżyRa-
tusza, mostów św. Rocha i Królowej Ja-
dwigi, katedry poznańskiej, hal wysta-
wowych na terenie MTP, a także mostu
w Kaliszu oraz katedry gnieźnieńskiej.
Agdyspojrzysznapoznańskiekoziołki,
niezastanawiaszsięnadtym,żetoopra-
cownikPolibudydbaoichsprawność!

Gdynocązachwycaszsięelementami
architektonicznymi budynków oświet-
lonych tak wspaniale, że wyglądają…
piękniejniżwdzień,pomyśl,żetotakże
przykład działania naszych „oświetle-
niowców” z Wydziału Elektrycznego
wspomaganychprzezpracownikówWy-
działu Architektury oraz Wydziału Bu-
downictwaiInżynieriiŚrodowiska.

Pamiętaj, że bezpiecznie dojedziesz
doceluswoichwędrówekpociągiem,po-
nieważ naukowcyzPPczuwalinadmo-
dernizacjąpodtorzakolejowegoizbadali

jego stan oraz prowadzili konsultacje
w sprawie dostosowania mostów i wia-
duktówdoruchupociągówosiągających
prędkość 250 km/h. Jedziesz także bez-
pieczniesamochodem,bonasipracow-
nicym.in.sprawdzilinawierzchniędrogi,
zaproponowali wzmocnienie słabego
podłoża, nadzorowali budowę nowych
mostów izadbali o optymalne sterowa-
nie ruchem ulicznym i oświetleniem
drogowym (efekt pracy naukowców
zkilkuinstytutówPP).

Twój kolejny kontakt z naszą Uczel-
nią nastąpi być może, gdy zamieszkasz
w superenergooszczędnym budynku –
bo właśnie w Politechnice Poznańskiej
już w roku 2000 zbudowano pierwszy
w Polsce szkoleniowy dom pasywny,
aroku2008oddanodoużytkubudynek
laboratoryjny wykonany w technologii
pasywnej. Jest to alternatywne rozwią-
zaniemającenaceluzmniejszeniezuży-
ciaenergiiwbudownictwie.

Gdyodwiedziszwszpitaluprzyjaciela
(przebywającego tam oczywiście tylko
na badaniach kontrolnych i poddawa-
negonieinwazyjnymmetodomdiagno-
stycznym – osiągnięcie m.in. pra-
cowników Instytutu Elektrotechniki
i Elektroniki Przemysłowej – Wydział
Elektryczny),pomyślotym,żejesttoje-
denzponad70szpitali,wktórychzasto-
sowano system zarządzania szpitalami
Eskulap (Instytut Informatyki). A jeśli
kiedyś wybierzesz się do apteki, przy-
pomnij sobie, że i tam zastosowano po-
dobne systemy zarządzania – również
autorstwa naszych pracowników. Być
możeprzyokazjikupiszlekarstwo,które
powstało w wyniku wieloletniej współ-
pracy PP z przemysłem farmaceutycz-
nym(WydziałTechnologiiChemicznej).

Z osiągnięciami naszych informaty-
ków zetkniesz się nie tylko wtedy, gdy
spotkaszczłonkówtzw.szkołyprofesora
JanaWęglarza,któryjestdyrektoremIn-
stytutuInformatykiPP,atakżePoznań-
skiego Centrum Superkomputerowo-
Sieciowego.WPCSSopracowanoiwdro-
żono m.in. projekt Pionier, będący
realizacją polskiego internetu optycz-
nego,czylisiecikomputerowejobardzo
wysokiej przepustowości. Kadra nau-
kowa Uczelni ma ogromne zasługi
w tworzeniu PCSS, a oba ośrodki nau-
kowebardzoczynniewspółpracują.Zet-
kniesz się z naszymi informatykami
takżewtedy,gdyusłyszyszlubzobaczysz
tzw.bezpilotowce,czylisamoloty,które
mogąwspomócdziałalnośćoperacyjną
policji,śledzićpodejrzanychitrasęukra-
dzionegosamochodu,aleteżnp.obser-
wować,czywlasachniepojawiłsięogień
(Wydział Informatyki i Zarządzania).
W wiadomościach ze świata również
usłyszyszonaszychinformatykach,któ-
rzyprowadzilinp.obliczeniaorazekspe-
rymenty związanezeszczepionkąprze-
ciwko wirusowi Nilu Zachodniego (In-
stytutInformatyki)!

Pomyśl o naszych informatykach
również wtedy, gdy umieścisz swoje
dane w odpowiedniej bazie, gdzie będą
bezpieczne, właściwie zaszyfrowane
i niedostępne dla internetowych wła-
mywaczy.Pamiętaj,żesłużbydochodze-
niowe ścigające przestępców (oczywiś-
cie nie tylko internetowych) postępują
szybkoibezbłędnie,ponieważposługują
sięopracowanymwPPanalizatoremfak-
tów i związków (Wydział Elektryczny –
Instytut Automatyki i Inżynierii Infor-
matycznej).Możekiedyśsłużbydocho-
dzeniowe będąwykorzystywałyroboty,

którewprzyszłościwspomogądziałania
naszychżołnierzy.Byćmożeinneroboty
(z całej gamy skonstruowanych w PP)
w przyszłości podadzą Tobie wyma-
rzoną kawę (Wydział Informatyki i Za-
rządzania oraz Wydział Elektryczny),
oczywiścieprzygotowanątakjaklubisz,
bo przecież wcześniej sam robota… za-
programujesz!

Popowrociedodomu,gdyusiądziesz
w wygodnym krześle, pomyśl, że może
tojestkolejnyprzykładTwegokontaktu
z Politechniką – może właśnie ergono-
miściznaszejUczelniwspieralipowsta-
nie Twojego mebla albo stanowiska
pracy (Instytut Inżynierii Zarządzania).
Siedzącprzedtelewizorem,pamiętaj,że
właśnie podjęto prace, aby zapobiec
awarii systemu elektroenergetycznego
(co oznacza, że bez zakłóceń obejrzysz
ulubiony program telewizyjny) i że to
pracownicyInstytutuElektroenergetyki
przygotowaliodpowiedniezabezpiecze-
nia sieci elektrycznych lub sprawdzili
stan izolacji transformatora i ostrzegli
przedtąawarią(WydziałElektryczny).

Korzystajączwieluurządzeńelektro-
nicznychnajnowszejgeneracji,powinie-
neś pamiętać, że jest to Twoje kolejne
spotkaniezPolitechniką;możewłaśnie
wtymurządzeniuwykorzystanowyniki
pracyWydziałuElektronikiiTelekomu-
nikacji PP (np. konstrukcję nowego sy-
stemu dostępu radiowego uniwersal-
nego systemu radiokomunikacyjnego
czwartej generacji lub elastyczną plat-
formęradiowąumożliwiającąkorzysta-
nie z obecnych i przyszłych systemów
bezprzewodowych).

Cieszysz się, że lodówka sprawnie
funkcjonuje i możesz wyjąć z niej pro-
duktyspożywczeo dobrychwłaściwoś-

ciach – dobrych dlatego, że samochód
dostarczającyjedoTwojegoulubionego
sklepu został sprawdzony w specjali-
stycznym laboratorium pod względem
stanuizolacyjnościtermicznejprzezna-
szych pracowników (Wydział Maszyn
Roboczych i Transportu). A gdy spoj-
rzysznaswójsprzętAGDooptymalnych
i przyjaznych dla użytkownika kształ-
tachifunkcjachlubsięgnieszpointerak-
tywnąinstrukcjęjegoobsługi–będzieto
ponownespotkaniezPolitechniką(Wy-
działBudowyMaszyniZarządzania).

Jadącdopracywygodnymiekologicz-
nymautobusem,zwróćuwagę,zemoże
jesttopojazd,któregorozwiązaniatech-
niczne powstały we współpracy produ-
centaznaszymipracownikami(Wydział
MaszynRoboczychiTransportu).Kiedy
jedzieszsamochodem,nawetnieuświa-
damiasz sobie, ile pożytecznych prac
narzeczpoprawy„ekologiisilników”(nie
tylko samochodowych) wykonali pra-
cownicy naszej Uczelni. A wsiadając
dowindy,zauważ,żeporuszasięonawy-
jątkowo cicho, co jest efektem współ-
pracy Instytutu Elektrotechniki i Elek-
troniki Przemysłowej Wydziału Elek-
trycznego z międzynarodowym
koncernem.Gdywpracyposługujeszsię
„poręcznymi” narzędziami, pomyśl, że
byćmożeopracowalijelubulepszylipra-
cownicy Politechniki. Zachwycasz się
funkcjonalnością nowych nanoma-
teriałów lub nanowarstw – tym też zaj-
mująsięnasibadacze!Ajeśliuważasz,że
Twojestanowiskopracyjestniewygodne
i że należałoby pomyśleć o zmianach –
pomogąCinasipracownicy(WydziałBu-
dowy Maszyn i Zarządzania)! A więc
znowu–pomyślonaszejUczelni!

Przytoczyliśmy tylko wybrane przy-
kłady wykorzystania efektów pracy na-
szychnaukowców.Jednakmająoniwiele
innych zadań, stawianych m.in. przez
członków Konwentu PP – stowarzysze-
niazrzeszającegoprzedstawicieliwspół-
pracujących z Politechniką renomowa-
nych przedsiębiorstw i organizacji pro-
biznesowych; spotkania Konwentu
stanowią forum wymiany myśli i do-
świadczeń.

Czytelniku,pamiętaj,żePolitechnika
Poznańskaiwcześniejszetradycjeszkol-
nictwa technicznego są obecne w życiu
Poznania i Wielkopolski już od 90 lat.
PracownicyUczelnisłużąswojąwiedzą
idoświadczeniemjakoeksperciwprzed-
siębiorstwachprodukcyjnychiwbizne-
sie oraz są obecni przy inwestycjach
związanych z rozwojem Poznania i re-
gionu. Drogi kontaktu z naszą Uczelnią
są bardzo różne! Jesteśmy otwarci
nawszystkiezadaniaiwyzwania.Zapra-
szamydowspółpracyidodalszychkon-
taktówzPolitechnikąPoznańską!

A na zakończenie przepraszamy na-
szychpracownikówzato,żenieudałosię
pokazaćwieluinnychichosiągnięć,wy-
mienić wszystkich prac i pochwalić się
wszystkimi sukcesami. Na swoje uspra-
wiedliwienie mamy tylko to, że opis
osiągnięć każdej jednostki organizacyj-
nych naszej Uczelni mógłby stanowić
odrębnąobszernąpublikację.

AleksandraRakowska

Most Rocha w Poznaniu Gmach poczty w Gorzowie Wielkopolskim

Doświadczalny dom pasywny
Bezpilotowce gotowe do startu oraz Żuraw na stole
laboratoryjnym
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