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Bartex jest jednym z największych polskich importerów, producentów 
i dystrybutorów win, alkoholi i innych wyrobów z tej branży, od lat 

rozpoznawalnym dzięki markom: Istra, wódka Kłosówka z kłosem, 
Edelkirsch, Vodka.pl, Brandy Budafok, Kadarka z różą. 

Na świecie postrzegany jest jako rzetelny partner, 
posiadający wszystkie certyfikaty BRC i IFS, prezentujący 

stabilną jakość i pewność we wzajemnych relacjach biznesowych. 
Kooperuje z największymi producentami na świecie.

Kontakt: bartex@bartex.com.pl    |   Centrala: tel. 61 44 26 100
Sklep Firmowy BACCHUS: bacchus@

bartex.com.pl   |   tel. 61 44 26 109
Sklep zabezpiecza też zaopatrzenie na imprezy okolicznościowe, 

rodzinne itp. na korzystnych warunkach cenowych. 
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Rzecz się zaczyna w 1919 roku. 
W Poznaniu trwa i odnosi  
sukcesy Powstanie Wielkopolskie…

Czym jest znaczenie historyczne, co to znaczy mieć historię?
Każdy naród wie, że bez historii nie ma korzeni, nie wiadomo 

skąd przyszedł, dokąd zmierza. Nasza Politechnika może się pochwa-
lić stuletnią historią, krótką jak na uczelnię. Są znacznie starsze i one 
dopiero po latach, a może nawet po setkach lat, zyskują odpowiedni 
status i uznanie. Nam udało się to, w ciągu stu lat, a początek był 
bardzo trudny.. Uczelnia powstawała z potrzeby chwili, polegającej 
na tym, że w zakładach Hipolita Cegielskiego trwała produkcja roż-
nego rodzaju maszyn rolniczych, również lokomotyw i pilnie potrze-
bowano fachowców. Trzeba było szybko przyuczyć chętnych do 
pracy. W związku z tym Rada Powstańcza powołała Państwową Wyż-
szą Szkołę Budowy Maszyn. Ale żeby ustabilizować pozycję akade-
micką, żeby wyedukować odpowiednią ilość i jakość kadry, potrzeba 
było stu lat.

Chyba nie ma piękniejszej historii jak połączenie patriotyzmu 
...z praktycyzmem. A i moment był odpowiedni...
Jakie wydarzenia mają w sobie posmak stulecia?

Właściwie cały rok akademicki poświęciliśmy wydarzeniom rocz-
nicowym. Myślę o konferencjach międzynarodowych, doktoratach 
honoris causa, wystawach, koncertach, których było bez liku, wszyst-
kie one miały ponadczasowy charakter. Najważniejsze z nich z udzia-
łem najwyższych władz państwowych, czyli prezydenta, wicepre-
miera i ministra naszego resortu oraz wielu innych dostojnych gości, 
odbyły się w  maju na Międzynarodowych Targach Poznańskich 
w obecności przeszło półtora tysiąca osób. To wydarzenie miało dla 
nas szczególny charakter i w moim odczuciu chyba było bardzo ład-
nie udane …

...było na miarę stulecia. Wszystko zwieńczył piękny koncert 
poznańskiej OrkiestryKameralnej Polskiego Radia Amadeus pod 
batutą Agnieszki Duczmal
A wydarzenia naukowe?...

Takim znaczącym i jednym z największych na uczelni była Mię-
dzynarodowa Konferencja Naukowo- Teczniczna Manufacturing 2019, 
która zgromadziła kilkaset osób. Odbyła się także konferencja na 
temat internacjonalizacji kształcenia i uniwersytetów z udziałem gości 
ze współpracujących z nami jednostek ze świata, którzy przyjechali 
na nasze główne uroczystości obchodów stulecia. We wrześniu odbę-
dzie się bardzo interesująca międzynarodowa konferencja fizyków na 
temat materiałów magnetycznych, która w Polsce jest organizowana 
dopiero po raz drugi w kilkudziesięcioletniej historii spotkań. Zestaw 
gości, którzy przyjeżdżają z  całego świata jest wyjątkowo godny. 
Liczba osób, które reprezentują Polskę jest zdecydowanie mniejsza.

Wśród tych wydarzeń są również takie, które zostały skierowane 
do załogi. Był to piknik, z udziałem około trzech i pół tysiąca pracow-
ników, ich dzieci i rodzin. Jest to impreza, która zakorzeniła się u nas 
na dobre od kilku lat.
Kraków stawia na medycynę, Gdańsk na architekturę, na co sta-
wia Politechnika Poznańska?

 Jeśli ktoś stawia na medycynę w  Krakowie, to raczej chodzi 
o Uniwersytet Jagielloński i jego wydział lekarski. Rzeczywiście, mają 
duże osiągnięcia.W
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Z Jego Magnificencją Rektorem  
Tomaszem Łodygowskim  
rozmawia Mariola Zdancewicz
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 U nas stawiamy generalnie na jakość 
kształcenia. W  obecnych czasach, doko-
nywanie zmian przy rezerwie finansowej 
nie jest proste. Oczywiście w kilku dyscy-
plinach, w kilku dziedzinach nauki jeste-
śmy w Polsce dobrze postrzegani. Chociaż 
z postrzeganiem jest różnie, szczególnie 
jeśli myślmy o  rankingach, bo nie wszy-
scy są świadomi, jak się je buduje i co ma 
wpływ na wynik. Pamiętam jeden, jakiś 
czas temu, w którym zbierano różne infor-
macje, przeliczono osiągnięcia naukowe 
na liczbę pracowników i podzielono przez 
kadrę naukową i … okazało się, że jeste-
śmy na niskiej pierwszej pozycji. ..Nato-
miast, jeżeli chcemy się porównywać 
z innymi uczelniami, to musimy brać pod 
uwagę wielkość uczelni, skalę budżetu 
oraz to, co wpływa na wynik. Dla przy-
kładu: mamy bardzo dobrych studentów 

- sportowców, ale jest ich trzy razy mniej, 
niż na Uniwersytecie Warszawskim czy na 
Akademii Górniczo – Hutniczej. Wygrać 
w takiej konfiguracji jest trudno.

 Wróćmy jednak do pytania. Na co sta-
wia Poznańska Politechnika? To trudne 
pytanie, bo próbując na nie odpowiedzieć 
też sobie, w naszym środowisku, powinni-
śmy powiedzieć jak wygląda polityka mia-
sta w stosunku do uczelni i co chce ono 
wspierać. Bo pojedyncze konkursiki dla 
zdolnych studentów, to nie jest wspiera-
nie nauki, to docenienie pewnych osób 
i to wszystko. Natomiast tu, chciałoby się 
powiedzieć „zewrzyjmy szeregi i  spró-
bujmy wesprzeć jedną, czy drugą dyscy-
plinę, jeden czy drugi kierunek studiów” 
a te mamy wyśmienite, dobrze prezentu-
jące się w Europie czy na świecie, żeby móc 
powiedzieć że w Poznaniu na Politechnice 
dzieje się coś szczególnego. Do tego jest 
potrzebna wspólna polityka miasta oraz 
urzędów: marszałkowskiego, wojewódz-
kiego i  powiatowego. To, co my robimy 
dobrze i  chcemy robić lepiej, to na przy-
kład wsparcie lotnlctwa, żeby ta dziedzina 
na naszej uczelni miała szansę się rozwinąć 
w taki sposób, w  jaki sobie wyobrażamy. 
Lotnictwo jest w zasadzie traktorem wszel-
kich nowości i  projekt, który złożyliśmy 
i który będziemy w najbliższym czasie reali-
zować, dotyczący rozwoju cyfrowego lotni-
ska w Kąkolewie, jest pewnym zaczątkiem 
takiej działalności. Chcemy być ekspertami 
w tej dziedzinie, ale żeby tak się stało trzeba 
właśnie połączenia wszystkich wymienio-
nych sił w celu wsparcia tego projektu. 

Zaplecze mamy, rozwój się rozpocznie, 
musimy szkolić studentów, którzy będą 
pilotami. Myślę więc, wracając do Pani 
pytania, że stawiamy też na lotnictwo.

...i  na współpracę z  wojskiem i  Aero-
klubem Poznańskim. Może Pan przybli-
żyć tę kwestię Panie rektorze?

Oczywiście, z wojskiem w różny 
sposób współpracujemy od lat, 
a jednym z elementów jest pozna-
nie się nawzajem. Teraz realizujemy 
już konkretne zadania zlecane 
przez wojsko i to się w ostatnim cza-
sie coraz intensywniej rozwija. Jest 
sprzyjająca atmosfera, wynikająca 
przede wszystkim z tego, że nawza-
jem sobie ufamy, że zarówno woj-
sko zna nasze kompetencje i  w  szcze-
gólnych przypadkach zleca nam zadania, 
a z drugiej strony wiemy do jakiego celu 
nasze wyniki są wykorzystywane.

Z Aeroklubem Poznańskim cieszymy 
się już wieloletnią współpracą. Mieliśmy 
i  mamy wspólne interesujące projekty. 
Razem z  kolegami z  Aeroklubu prowa-
dzimy szkolenie lotnicze w tej chwili już 
ponad 30 studentów. Trzeba sobie zdać 
sprawę, że jest ono szalenie drogie i szu-
kamy wsparcia dla tego działania. Jest 
to specjalność na kierunku Lotnictwo 
i  kosmonautyka na Wydziale Inżynierii 
Transportu, która daje kilkunastu osobom 
rocznie, szansę zdobycia licencji pilota. 
Szkolenie jest dobrze poukładane. Nie-
stety przepisy, które mówią o finansowa-
niu są dziwnie sformułowane, preferują 
szkolenia modułowe, co oznacza, że ktoś 
może w jednym mieście zrobić jeden frag-
ment szkolenia, w innym drugi. Moim zda-
niem wówczas nikt nie panuje nad kom-
petencjami szkolonego. U nas, tak jak na 
Politechnice Rzeszowskiej od lat robimy 
szkolenie zintegrowane. Gwarantuje to, 
że po trzech sezonach wykladowcy mają 
pewność poziomu kompetencji i predys-
pozycji osoby szkolonej gdyż wiadomo, że 
liczą się nie tylko umiejętności techniczne, 
ale w przypadku pilota równie ważna jest 
psychika i inne cechy.
Pozwolę sobie przypomnieć coś, co nie-
wątpliwie związane jest ze stuleciem - 
rekonstrukcję Fokkerów D-VII!

 Podjęliśmy się takiego zadania na 
stulecie Powstania Wielkopolskiego. Wła-
ściwie chcieliśmy przypomnieć że nasi 
powstańcy w zwycięskiej bitwie 6 stycznia 
1919 roku na Ławicy zdobyli około trzystu 
samolotów w  tym część dwupłatowych 
FD-7, które były gotowe do lotu i posta-
nowiliśmy takie latające repliki zbudować. 
Powstawały w zakładzie w Świdniku a wła-
ściciel przyjął dwudziestu naszych studen-
tów na praktykę. Byli zachwyceni, że mogli 
uczestniczyć w takim dziele.

 Dwa samoloty są pomalowane w ory-
ginalne barwy, jeden jest w barwach Poli-
techniki i  myślę że za chwilę będziemy 
mogli je zaprezentować w  locie na lot-
nisku. Były już eksponowane w  czasie 
wystaw stacjonarnych na Placu Wolno-
ści gdy odbywały się obchody Powstania 

Wielkopolskiego. Myślę że to było bar-
dzo dobre pociągnięcie, wprawdzie miały 
wykonać przelot nad Poznaniem ale bez-
nadziejna pogoda zepsuła ten plan. F-16 
też nie przeleciały z tego samego powodu. 
Ale jeszcze będą służyły podczas poka-
zów. Wyprodukowanie takiego samolotu 
nie jest proste, ponieważ musi podle-
gać wszystkim rygorom bezpieczeństwa 
ustalonym przez Urząd Lotnictwa Cywil-
nego, w  związku z  tym są jeszcze testo-
wane i  badane różne szczegóły tech-
niczne konstrukcji.
A czym jeszcze by chciał się Pan pochwalić?

Z czego jestem dumny? Rok na pewno 
mamy bardzo trudny. Bo to jest rok, w któ-
rym musimy się w  dużej części poddać 
się operacjom związanym z ustawą zarzą-
dzoną niedawno. To kreuje trochę proble-
mów bo wymaga również rozmów z załogą, 
żeby wszyscy rozumieli istotę zmian. Mam 
nadzieję, że uda nam się to wszystko prze-
prowadzić w  najbliższym czasie - zre-
konstruować szkołę i  przygotować ją 
do takiego stanu, żebyśmy mieli szansę 
w perspektywie kilku lat zostać uczelnią 
badawczą… Tak się składa, że przepisy 
w tej chwili właściwie w sposób zupełnie 
niezasłużony eliminowały nas z trybu sta-
rania się o status uczelni badawczej. Ktoś 
wymyślił, że żeby być uczelnią badawczą 
trzeba prowadzić różne dziedziny na przy-
kład nauki ścisłe, techniczne, medyczne itd. 
Rzeczywiście to robią tylko niektóre uni-
wersytety, a politechnika, taka rasowa jak 
nasza, miała wyłącznie nauki techniczne 
bez pielęgniarstwa czy innych i byliśmy 
unikatową uczelnią w Polsce. Musimy to 
zmienić by się dostosować. Stworzyliśmy 
już propozycję takiego podziału, ale to jest 
posunięcie, które niekoniecznie było nam 
najbardziej potrzebne.

Co możemy powiedzieć o  naszych 
absolwentach to to, że nie produkują na 
rynku bezrobocia i zatrudnieni są na takich 
stanowiskach jakie wynikają z  ich kom-
petencji. Mówiąc ogólnie poziom bezro-
bocia wśród naszych absolwentów jest 
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zaniedbywalnie niski, poniżej 1%, a to znaczy że właściwie 
nie ma wolnych inżynierów na rynku pracy.
Czy efektem tego stanu są m.in. studia dualne?

Nie. Studia dualne to chęć przedsiębiorców, którzy 
zabiegają o  pracowników i  chcieliby ich trochę szybciej 
z sobą związać i wprowadzić w rzeczywistość produkcyjną 
firmy. Jens Oksen, prezes zarządu poznańskiego Volkswa-
gena zawsze twierdził, że kształcimy bardzo dobrze, ale 
żeby absolwenci mogli się znaleźć w nowoczesnej rzeczy-
wistości twórczej, którą oni proponują a mówi się o przemy-
śle 4.0, potrzebują kolejnych dwóch lub dwóch i pół roku na 
praktykę. I stąd ta idea. Zakłady decydują się, żeby tę część 
odpowiedzialności za kształcenie wziąć na siebie. Nawet 
prace dyplomowe studenci wykonują już na potrzeby firmy 
i to ma swoje dobre strony. Jest akceptowane i oczekiwane 
przez studentów.
Proszę powiedzieć krótko o trybach kształcenia nowo-
czesnego inżyniera.

Mogę opowiedzieć historyjkę krótką?
Niedawno byłem w Sewilli. Jest tam Uniwersytet. Czwarty 

co do wieku w Europie. Właśnie obchodził 800 lat i absolutnie 
zdominował miasto. Ma tradycje i rangę. W różnych budyn-
kach, których jest w mieście bez liku są sale, w których prowa-
dzono zajęcia setki lat temu. Spojrzałem, duża sala, studenci 
siedzieli na tych grubo ciosanych ławach, tam na górze jesz-
cze była ambona, jeden czytał swoje uczoności a studenci na 
tych ławach zasypiali.... Wniosek z tego wszystkiego jestna-
stępujący: minęło 800 lat, ale sposób przekazywania wiedzy 
w dużej mierze niczym się nie różni a jest on moim zdaniem 
kluczowy..! To musi się zmienić. Prowadzenie wykładów jest 
tanie, jeden wykladowca mówi do 200 słuchaczy, otrzymuje 
honorarium i jest święty spokój. Ale czy to jest skuteczne pro-
wadzenie zajęć z dzisiejszą młodzieżą, szczególnie kandyda-
tami na inżynierów? Bardzo wątpię.
 ...co trzeba zrobić? Jak kształcić?

Trzeba mieć pieniądze. Bo każda wersja, która będzie 
bardziej zindywidualizowana, spowoduje, że w  laborato-
riach studenci będą aktywni. Będą musieli samodzielnie 
pracować, bo tylko wtedy się uczą. Trzeba z nimi siąść przy 
stole, gdzie jest sześć, góra siedem osób, rzucić temat, pro-
blem, i niech ruszą swoje szare komórki. Jeśli Pan z nimi sie-
dzący uzna, że to dobry moment, żeby ich” podprowadzić”, 
wówczas wykłada pięć lub dziesięć minut ale nie półtorej 
godziny . Jeśli wykładowca przeczytał wcześniej 30 kilogra-
mów książek to on w ciągu 5 min jest w stanie pokazać istotę 
problemu. Ale te formy uczenia są drogie, bo proszę zauwa-
żyć, że zamiast 200 osób byłoby maksymalnie 7-6. Nie jestem 
w stanie tego zaproponować w szkole, za same nadgodziny 
płacimy milionyzłotych rocznie, i musimy zastanawiać się jak 
to zrobić żeby je zminimalizować.

Jest też druga strona naszej edukacji. Mamy młodzież, 
która się przyzwyczaiła, że wszystko ma podane na tacy, 
a  w  Harvardzie czy Massachusetts Institute of Techno-
logy mają cztery kursy w ciągu semestru, cztery kursy to są 
cztery godziny w tygodniu co oznacza zaledwie 16 godz 
zajęć. Wykładowca prowadzący ma małe grupy, zna wszyst-
kich i nie dzieli spotkań na wykład, ćwiczenia itd. robi to co 
potrzebne. Ale on też mówi: „ jak przyjdziecie, dostaniecie 
ćwiczenia ijeśli nie będziecie czegoś rozumieć, to przyjdźcie 
na konsultacje”. 

To wszystko kosztuje i uczelnia powinna dysponować 
odpowiednimi funduszami na taki model kształcenia.

 Chciałoby się zindywidualizować i  zmniejszyć grupy. 
W przypadku nauk technicznych tylko praktyka naprawdę uczy.
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Niemożliwe stało się faktem! Dzieło studentów z PUT Motorsport – własno-

ręcznie wykonany bolid wyścigowy klasy Formula Student – w dniach 24-28 

lipca zawojował włoski tor Autodromo Riccardo Paletti. Młodzi adepci sztuk 

inżynierskich wrócili z Włoch w glorii chwały – nie tylko z niezwykłymi wspo-

mnieniami, ale także szeregiem znakomitych opinii i wyróżnień.

Z ostatniej chwili! 
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Po stu latach działalności Politech-
nika Poznańska przejdzie do histo-
rii dzięki…

Myślę, że głównie dzięki rzetelno-
ści kształcenia i jakości badań nauko-
wych. Powstanie uczelni było odpo-
wiedzią na zapotrzebowanie    na 
wykwalifikowane kadry z  wykształ-
ceniem technicznym. I taką funkcję 
przez sto lat spełniała i nadal spełnia, 
z  czego korzysta zarówno wysoko 
gospodarczo oceniany region, jak 
i uczelnia. Co ważne, potrafimy być 
efektywni i stabilni, to nas wyróżnia 
w północno-zachodniej Polsce i prze-
kłada się na świetną pozycję rankin-
gową i  na bardzo dobrą rekrutację 
studentów właśnie z  tych rejonów. 
Koledzy z  Koszalina czy Szczecina 
nawet mają nam to za złe... (śmiech). 
Dziś konkurujemy mocno z  ośrod-
kiem gdańskim, ostatnio również 
z Warszawą, troszkę z Łodzią, mocno 
z Wrocławiem.
Wiek XIX był epoką węgla i  stali, 
wiek XX elektroniki i  Internetu. 
A jaki będzie XXI wiek?

Będzie zarówno wiekiem sztucz-
nej inteligencji, jak i epoką wodorową.

Jako fizyk byłem przez pewien 
czas przewodniczącym doradczej 
grupy wodorowej przy Urzędzie Mar-
szałkowskim. Energetyka węglowa 
i  ta oparta na płynnych kopalinach 
musi być redukowana. Nadchodzi 
wiek wodoru. To pierwiastek, który 
najczęściej występuje w przyrodzie. 
Musimy tylko go efektywnie wydrzeć natu-
rze. Na świecie powstaje przemysł energii 
wodorowej o ogromnej dynamice wzrostu, 
a ewidentnym liderem jest Japonia.
To bezpieczna energia?

Tak i, co najbardziej istotne, można 
ją magazynować jak gaz, w  butlach. To 
odróżnia wodór od energii elektrycznej.
której nie umiemy magazynować.. Wszel-
kie ogniwa elektryczne to są tak naprawdę 
elementy zastępcze wyrządzające środowi-
sku wiele szkody i nie ma dla nich procedur 

utylizacji. Ostatnie, które były opracowane, 
to procedury utylizacji wycofywanych 
ogniw niklowo-kadmowych. Tak więc ten 
temat czeka na rozwiązanie przez kolejne 
pokolenia, bo to będzie problem na świe-
cie. Oczywiście świat troszeczkę boi się 
wodoru, ale niepotrzebnie.
W tym stuleciu Politechnika Poznańska 
zasłynie z...

Myślę, że z  kontynuowania wyso-
kiego poziomu kształcenia i badań nauko-
wych. Wprawdzie nowa ustawa mówi 

o  przygotowaniu i  nabywaniu 
przez studentów zdolności do 
uczenia się, i to jest ważne. Nato-
miast po naszej stronie leży jednak 
dobre kształcenie. Tak naprawdę 
chciałoby się „wyłapywać” naj-
lepszych studentów, talenty, jak 
na uniwersytetach amerykań-
skich. Udaje nam się to częściowo 
w ramach formy kształcenia poza-
formalnego  Project-based lear-
ning – tak brzmi angielska nazwa 
kształcenia projektowego, które 
zapoczątkowaliśmy. Mamy na 
uczelni wiele dużych studenckich 
inicjatyw naukowych. Tylko stu-
denckich! W ich ramach  samore-
alizują się w np. PUT Motorsport, 
PUT Solar Dynamics, PUT Train – 
konstrukcji miniaturowej lokomo-
tywy wykorzystującej nowoczesne 
technologie czy budowy rakiety. 
To bardzo intensywna aktyw-
ność  wspierana przez opiekunów 
z grona nauczycieli akademickich. 
W chwili obecnej na uczelni jest 
realizowanych ponad 30 nowych 
projektów studenckich, a dużych 

– około 10, to w sumie ponad 40 
projektów w  toku. Część z  nich 
znalazła uznanie i  była nagro-
dzona na różnych konkursach na 
świecie!

Politechnika Poznańska stara 
się zapewnić kołom naukowym 
przyzwoite środki finansowe. 
Niektóre koszty wykraczają jed-

nak znacznie poza nasze możliwości, ale 
aktywni studenci potrafią pozyskać spon-
sorów a i miejscowy przemysł jest dosyć 
otwarty.. Stuletnia Politechnika Poznańska 
posiada już dużą rzeszę, bo ponad 100 tys. 
absolwentów, którzy przejawiają pewien 
sentyment do uczelni i do tych młodych, 
aktywnych studentów i z chęcią sponso-
rują, wspierają projekty i rozwiązują wiele 
kluczowych problemów. W  ten sposób 
promują też swoje firmy i pozyskują naj-
lepszych absolwentów.

Rozpoczynamy 
nowe stulecie/
wczoraj i dziś
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Czy istnieją stereotypy wizerunku inży-
niera? Kim będzie inżynier w XXI wieku 

– biznesmenem, innowatorem, twórcą, 
a może tylko pracownikiem wielkiej kor-
poracji?

Sądzę, że inżynier przyszłości będzie 
tak naprawdę wszystkim po trochu, czyli, 
krótko mówiąc, musi mieć kompetencje 
i umiejętności, które pani redaktor wymie-
niła. Jednak i  tak zawsze najważniejsze 
będzie rzetelne przygotowanie techniczne, 
uzyskany dobry background, czyli rozu-
mienie zjawisk zachodzących w układach 
mechanicznych, technologicznych, infor-

matycznych. Reszta to samokształcenie 
i  zdolność do rozwiązywania pojawiają-
cych się problemów.

Obecnie trochę zmieniło się spoj-
rzenie na nauczanie, kształcenie. Nowa 
ustawa kładzie większy nacisk na uczenie 
się, my mamy być w tym procesie wspar-
ciem. To, co możemy dać, to solidne pod-
stawy, umiejętność poszukiwania i wybie-
rania informacji i  zdolność uczenia się 
przez całe życie. Mniejszy nacisk stawia 
się na przyswajanie wiedzy w rozumieniu 
XIX-wiecznym
Studenci oblegają modne kierunki stu-
diów, takie jak mechatronika czy infor-
matyka. W jakim stopniu Politechnika 
stara się sprostać oczekiwaniom przy-
szłych studentów, abiturientów?

Kierunków, które w  obecnej rekruta-
cji odnotowały powyżej 10 kandydatów 
na jedno miejsce, jest kilka: wspomniana 
mechatronika, inżynieria farmaceutyczna 

– nowy kierunek, logistyka. Ciągle mocno 
oblegana jest też inżynieria zarządzania 
oraz automatyka i robotyka.

Tyle, na ile możemy, staramy się zwięk-
szyć liczbę kandydatów, ale nie jest to 
proces natychmiastowy ze względu na 
problem dostępności kadry nauczają-
cej. Z  uwagi na troskę o  jakość kształce-
nia nie powinniśmy przekraczać liczby 

13 studentów na jednego nauczyciela 
akademickiego.

Dość mocno reagujemy na zapotrze-
bowanie rynkowe, jednak często okazuje 
się, że aktualnie modne kierunki są popu-
larne tylko przez kilka sezonów, ponie-
waż rynek się szybko nasyca. Przykładem 
może być modna obecnie inżynieria bio-
medyczna, której popularność prawdo-
podobnie będzie malała, więc kwestie te 
trzeba monitorować.

Od roku akademickiego 2019/2020 
uruchomiliśmy bardzo modny i potrzebny 
kierunek kształcenia – sztuczna inteligen-

cja. Wiemy też, że istnieje 
zapotrzebowanie na spe-
cjalistów – inżynierów – 
którzy będą potrafili ana-
lizować dane statystyczne 
na potrzeby całej gospo-
darki. W  Polsce, a  także 
na świecie, zbierana jest 
ogromna liczba danych 
z różnych urządzeń, w tym 
również z dużych urządzeń 
badawczych, takich jak LHC 

– Wielki Zderzacz Hadro-
nowy, gdzie jest zapisy-
wana olbrzymia ilość infor-
macji, ale one będą  w pełni 
wykorzystane w ciągu naj-
bliższych 10, 20, 30 lat, 
a może nawet później.

Medycyna potrzebuje osób, które 
będą w  stanie odczytywać i  właściwie 
analizować ogromną liczbę zapisywanych 

danych pomiarowych, ponieważ posia-
damy w kraju liczne, bardzo wydajne urzą-
dzenia diagnostyki medycznej, natomiast 
niekoniecznie jesteśmy w stanie wykorzy-
stać efektywnie wszystkie informacje o sta-
nie pacjenta. Myślę, że w niedalekiej przy-
szłości powinien zostać u nas uruchomiony 
kierunek kształcenia związany z  analizą 

danych statystycznych. Myślimy o tym, bo 
zapotrzebowanie jest ogromne.
Jest wiele rankingów polskich i  zagra-
nicznych uczelni technicznych. Jakie jest 
miejsce Politechniki Poznańskiej na tej 
mapie? Które kierunki i specjalizacje ją 
wyróżniają?

W ostatnim rankingu „Perspektyw” bar-
dzo wysoko usytuował się Wydział Inży-
nierii Zarządzania, a reszta nieco... rozcza-
rowała. Większość wydziałów/kierunków 
kształcenia powinno się znaleźć na znacz-
nie wyższej pozycji. Zapewne zabrakło 
odpowiedniej prezentacji naszych wskaź-
ników. Nie podejmujemy specjalnych dzia-
łań „dla rankingów”, bardziej istotne jest 
dla nas, żeby dobrze sprawozdawać. Jego 
Magnificencja rektor sugeruje, aby lepiej 
wykorzystywać dane, które posiadamy.

Jeśli chodzi o pozycję uczelni – zazwy-
czaj plasujemy się zaraz po „wielkiej trójce”, 
myślę tu o uczelniach o sumarycznym wyż-
szym potencjale, które kształcą znacznie 
więcej studentów i są większe od nas, czyli: 
Politechnika Warszawska, Akademia Gór-
niczo-Hutnicza i Politechnika Wrocławska. 
Naszą bezpośrednią „konkurencją” są uczel-
nie o podobnej skali – Politechnika Gdań-
ska, Śląska i Łódzka. W tej grupie konkuru-
jemy ze zmiennym szczęściem, w ostatnim 
rankingowaniu nie wypadliśmy najlepiej, 
natomiast poprzednio oscylowaliśmy 
zazwyczaj około czwartego-piątego miej-
sca i myślę, że jest to dobra pozycja. Ważne, 
abyśmy znaleźli się w TOP 5 uczelni tech-
nicznych w Polsce.

Warte podkreślenia jest, że aktualnie 
dwa kierunki PP – architektura i inżynieria 
materiałowa –uzyskały akredytację Komisji 
Akredytacji Uczelni Technicznych oraz EUR-

-ACE – jest to organizacja europejska, która 
ich udziela i uznaje za kierunki o najwyż-
szej jakości kształcenia.
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Po stu latach działalności Politechnika 
Poznańska przejdzie do historii dzięki…

Myślę, że dzięki budowaniu nowocze-
snej uczelni, bazując na pięknej wielolet-
niej tradycji. Solą naszej Alma Mater są 
jej studenci, a owocami absolwenci. Nie-
wątpliwie mają też w  tym nieoceniony 
udział liczne pokolenia pra-
cowników naukowo-dydak-
tycznych i  administracyjnych, 
wśród których nietrudno odna-
leźć wybitne osobowości. Sto 
lat historii to i dużo, i niewiele, 
gdy spojrzymy na tradycje naj-
starszych uniwersytetów. Warto 
więc czerpać z  dobrych wzor-
ców i pamiętać o ideach, jakie 
mieli założyciele naszej uczelni – 
Powstańcy Wielkopolscy. Zatem 
nie możemy zaprzepaścić tego 
czasu, który daje nam wolna 
Ojczyzna. W  roku jubileuszo-
wym należy życzyć Politech-
nice Poznańskiej zrównowa-
żonego rozwoju, a studentom 
i pracownikom – sukcesów.
Wiek XIX był epoką węgla 
i  stali, wiek XX elektroniki 
i Internetu, a wiek XXI będzie...

Nietrudno stwierdzić, że 
będzie to wiek dalszego inten-
sywnego rozwoju technolo-
gicznego, ale i, według mojej 
skromnej wiedzy, będzie to 
czas rozwoju nauk medycznych, 
informatycznych i ochrony śro-
dowiska. Jest to związane ze 
starzejącym się społeczeń-
stwem naszego globu i choro-
bami cywilizacyjnymi, takimi  
jak: otyłość, problemy diabeto-
logiczne, nowotwory czy scho-
rzenia psychiczne i naczyniowo-

-sercowe. Wszystko związane 
jest z postępem i z tym, co on 
ze sobą niesie – skażenie środo-
wiska naturalnego, modyfika-
cja żywności, promieniowanie 
jonizacyjne czy elektromagne-
tyczne etc. Będzie także wie-
kiem wyzwań w budowaniu życia w sym-
biozie z  naturą. Nie bez znaczenia są 
zmiany klimatyczne i problemy z dostęp-
nością czystej wody pitnej, jak i zdrowej 
żywności. W Polsce problem ten dotyczy 

głównie ograniczonej ilości opadów – 
szczególnie obszar Wielkopolski jest tego 
przykładem. Ponadto degradujemy nasze 
otoczenie, pozyskując surowce bez dokład-
nej analizy generowanych skutków. Innym 
problemem jest produkcja czystej energii 
elektrycznej – na którą zapotrzebowanie 

będzie rosło. No i ostatni problem – nie 
wiem, czy nie najważniejszy – to zapewnie-
nie bezpieczeństwa teleinformatycznego 
i rozwój w obszarze artificial intelligence.
W tym stuleciu PP zasłynie z...

To trudne pytanie. Uważam, że Poli-
technika Poznańska z pewnością zasłynie 
z nowych systemów kształcenia i realizo-
wania projektów o  istotnym znaczeniu 
poznawczym i użytkowym. Ważne jest, aby 
była postrzegana jako uczelnia o znako-
mitej reputacji, na której warto studiować 

i pracować. Już w ostatnich latach 
kilka dziedzin klasyfikowanych 
jest relatywnie wysoko (powyżej 

.pięćsetnego miejsca) na tzw. liście 
szanghajskiej. Obecnie prowadzo-
nych jest wiele kierunków badań 
o dużym oddziaływaniu. Istotne 
jest, aby nie zasłynąć tylko oka-
zjonalnie, ale by stanowić Uni-
wersytet Techniczny jako ważny 
ośrodek badawczy i dydaktyczny, 
w  którym prowadzone są bada-
nia na najwyższym poziomie 
światowym. 
Jak wygląda obecność zagra-
nicznych studentów i  naukow-
ców na PP i odwrotnie – poznań-
skich studentów i naukowców 
goszczących na europejskich 
i światowych uczelniach?
Niewątpliwie hasło internacjona-
lizacji szkół wyższych głoszone 
przez wielu decydentów jest 
modne i nośne, nieco gorzej jest 
jednak z  rzeczywistym wdroże-
niem jej w życie, w tym w życie 
akademickie, choć to właśnie uni-
wersytety są najbardziej otwarte 
na świat... Cieszy mnie bardzo 
fakt, że do Politechniki Poznań-
skiej przyjeżdża liczna grupa stu-
dentów z ponad sześćdziesięciu 
krajów. Po ukończeniu studiów 
alumni stają się naszymi najlep-
szymi ambasadorami. Ponadto 
obserwuję coraz częstsze przy-
jazdy czy wizyty naukowców 
z  innych krajów, pracujących 
na stałe lub czasowo na naszej 
uczelni. Wnoszą oni inne spojrze-
nie na wiele kluczowych spraw. 
Obecnie realizujemy kilkanaście 
ciekawych kierunków kształcenia 

w języku angielskim, co daje bogatą ofertę 
dla kandydatów zamierzających studiować 
na poziomie inżynierskim czy magisterskim, 
a od roku akademickiego 2019/2020 roz-
poczniemy kształcenie w  Szkole Doktor-

Rozpoczynamy 
nowe stulecie/
wczoraj i dziś

W
yw

ia
d

 z
 p

an
em

 p
ro

re
kt

o
re

m
  

 p
ro

f.
 T

eo
fi

le
m

 J
es

io
no

w
sk

im

10



skiej, również w  anglojęzycznym profilu 
programowym. Fakt ten stworzy możli-
wość pozyskania doktorantów o  najwyż-
szym potencjale.

Warto także podkreślić, że nasi pra-
cownicy i  studenci też coraz chętniej 
wyjeżdżają na zagraniczne uczelnie, 
poszerzając swoje kompetencje naukowe 
i organizacyjne.  
Wspólne projekty i  badania z  innymi 
uczelniami – konkurencja czy partner-
stwo?

W erze globalizacji nie mają sensu próby 
budowania sztucznej tożsamości. Nauka 
czy uczelnie nie znoszą ograniczeń. Naj-
ważniejsza jest wolność. Zawieramy liczne 
porozumienia z innymi ośrodkami akade-
mickimi czy naukowymi, zarówno z zagra-
nicy, jak i  kraju. Tworzymy konsorcja 
naukowe. Trzeba szczerze stwierdzić, że 
konkurujemy ze sobą, ale jest to zdrowa 
rywalizacja. Kiedy buduje się, przykła-
dowo, wspólny „Akademicki Poznań”, to 
razem można osiągnąć znacznie więcej, ale 
trzeba pamiętać o równości i zaufaniu. Two-

rząc sieci badawcze, efektywniej wykorzy-
stujemy nasze zasoby – infrastrukturę tech-
niczną oraz potencjał kadry. Obecnie, aby 
rozwiązać istotny problem, konieczne jest 
otwarcie się na świat. Mamy przecież wie-
loletnie doświadczenia w izolacji naszego 
kraju – czy były to dobre czasy?
Jakie czynniki budują markę PP?

Może nie będę oryginalny, ale renomę 
Politechniki Poznańskiej budują studenci, 
doktoranci, absolwenci i kadra. Wszystkie 
inne czynniki są także bardzo istotne, ale 
nie najważniejsze.
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Rozpoczynamy 
nowe stulecie/
wczoraj i dziś

Po stu latach działalności Politechnika 
Poznańska przejdzie do historii dzięki...?

Mam nadzieję, że Politechnika Poznań-
ska jeszcze długo nie przejdzie do histo-
rii (śmiech) i że dopiero teraz osiąga peł-
nię możliwości w zakresie prowadzenia 
badań, kształcenia oraz współpracy w skali 
lokalnej – wielkopolskiej i globalnej – mię-
dzynarodowej. Pełne prawa akademickie 
posiadamy dopiero od 1955 roku, 
kwestia infrastruktury jest jeszcze w 
toku prac. Każda uczelnia potrzebuje 
czasu, żeby osiągnąć pełnię swo-
ich możliwości i myślę, że do tego 
momentu właśnie się zbliżamy.

Minione sto lat na Politechnice 
na pewno zaznaczyło się wysokim 
poziomem kształcenia – i co trzeba 
podkreślić – zawsze odpowiada-
jącego zapotrzebowaniu regionu, 
lokalnego przemysłu. Nigdy nie 
borykaliśmy się z problemem bez-
robotnych absolwentów, mieliśmy 
ciekawe koncepcje w zakresie kształ-
towania programów studiów dla 
potrzeb środowiska. Myślę, że jest 
to bardzo ładna kontynuacja trady-
cji, pomysłu, który mieli Powstańcy 
Wielkopolscy – że tu musi powstać 
szkoła, która będzie kształciła kadrę 
dla potrzeb naszego rolnictwa – 
które było przecież najbardziej 
uprzemysłowione i zmechanizowane 
w całym kraju – i dla potrzeb prze-
mysłu. Fabryka Cegielskiego nie osią-
gnęłaby takiego sukcesu, gdyby nie 
było tutaj kadry przygotowanej do 
tego zakresu prac.

Druga rzecz, która definiuje 
ostatnie sto lat to oczywiście osią-
gnięcia w zakresie badań nauko-
wych, prowadzonych we współpracy 
z wielkopolskimi przedsiębiorstwami. 
Efekty tych badań były i są widoczne 
wokół: w latach osiemdziesiątych 
był to jeden z najbardziej nowoczesnych 
i efektywnych systemów sterowania 
ruchem ulicznym w mieście, który przygo-
tował bardzo mocny zespół na PP, obecnie 
mamy natomiast tramwaje firmy Moder-
trans, wyprodukowane w ramach projektu 
prowadzonego wspólnie z PP czy auto-
busy Solaris, z którym PP prowadzi wielo-
letnią udaną współpracę. Efekty tego, że 

w Wielkopolsce mamy politechnikę może 
zauważyć każdy mieszkaniec, a wyniki 
prac naukowych przekładają się na suk-
cesy pracowników. Mamy stosunkowo licz-
negrono członków PAN i trzech laureatów 

„polskiego nobla” – jak na uczelnię, która 
nie jest Uniwersytetem Warszawskim – to 
jest dużo. Świadczy to o wysokim pozio-
mie badań naukowych. Jesteśmy pierwszą 

i jak dotąd jedyną politechniką w Polsce, 
której pracownik jest laureatem ERC Star-
ting Grant – prestiżowego europejskiego 
grantu naukowego. Jest to olbrzymie osią-
gnięcie, bo w skali Polski tych grantów 
jest zaledwie kilka. To pokazuje, że mimo 
bliskiego kontaktu z przemysłem, mimo 
dużej wagi przykładanej do poziomu 
kształcenia, również badania podstawowe 

są realizowane na bardzo wysokim pozio-
mie i jest to doceniane przez innych.
Wiek XIX był epoką węgla i stali, wiek 
XX elektroniki i Internetu, a wiek XXI 
będzie ...?

Już się staje – co powoli widać – epoką 
sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligen-
cja otacza nas ze wszystkich stron i jest 
to wyzwanie – co bardzo mocno chcia-

łabym podkreślić – nie tylko dla nauk 
technicznych, ale przede wszystkim 
dla nauk społecznych. Wpływ nowych 
technologii na społeczeństwo jest już 
widoczny, ale widać także, że nie bar-
dzo potrafimy sobie z tym mechani-
zmem poradzić, nie wszyscy odnaj-
dujemy się w takim świecie i skutki 
społeczne bywają bardzo niepokojące.
Co ma Pani na myśli?

Mam na myśli chociażby uzależnie-
nie od różnych urządzeń technicznych, 
które coraz częściej obserwujemy oraz 
pewne objawy wykluczenia społecz-
nego osób, które nie nadążają za roz-
wojem technologicznym. To są pierw-
sze objawy, ale może ich być więcej i 
mogą być jeszcze bardziej skompli-
kowane. Relacje międzyludzkie rów-
nież się zmieniają, to już widać gołym 
okiem, a jest wiele zjawisk, których nie 
możemy w tym momencie przewidzieć. 
To co mnie niepokoi to to, że postęp 
technologiczny biegnie bardzo szybko 
i wyprzedza wszelkie przewidywania 
nauk społecznych dotyczące różnych 
zmian, jakie mogą zachodzić w społe-
czeństwach, a także psychice człowieka. 
To na pewno nie pozostanie bez skutku. 
Myślę, że drugim aspektem będzie 
powrót do integracji nauk – po  latach 
rozproszenia oraz głębokiej i wąskiej 
specjalizacji w badaniach naukowych 
nastąpi konieczność integracji wokół 
złożonych kwestii techniczno-społecz-
nych. Wrócimy do wieloaspektowego 

traktowania problemów.
W tym stuleciu PP zasłynie z ...?

To bardzo dobre pytanie, nie tylko 
z okazji jubileuszu, ale również w kon-
tekście zmian zachodzących w polskim i 
światowym szkolnictwie wyższym. Jako 
uczelnia stabilna, ale nie ogromna, Poli-
technika Poznańska posiada dużą zdol-
ność adaptacji do nowych wyzwań. Sądzę, 
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że może zasłynąć z nowator-
skich metod kształcenia – już 
jesteśmy pionierami na pozio-
mie polskim w zakresie kształ-
cenia dualnego. Trzeba będzie 
wypracować nowoczesne 
formy kształcenia na miarę 
XXI wieku. Możemy zasłynąć 
także dzięki ambitnej, pozba-
wionej kompleksów kadrze 
naukowej prowadzącej bada-
nia na światowym poziomie i 
w najlepszych międzynarodo-
wych zespołach. Warto wyko-
rzystać to, co zbudowaliśmy 
przez te sto lat – dobrą kadrę, 
dobrą infrastrukturę. Posia-
damy doskonałą infrastrukturę badaw-
czą i dydaktyczną, warto ją wykorzystać. 
Naszym największym problemem nato-
miast jest motywowanie młodych ludzi 
do wyboru kariery naukowej. Zwłaszcza 
ludzi z wykształceniem technicznym, któ-
rzy mają bardzo dobre możliwości zarob-
kowe poza uczelnią. Politechnika nie może 
zaoferować porównywalnych wynagro-
dzeń. Trudno się dziwić młodym ludziom 
budującym swoje życie, swoje rodziny, 
że nie stać ich na takie poświęcenie. Wia-
domo, że praca na uczelni jest zwykle 
mniej atrakcyjna pod względem finanso-
wym, niż praca w korporacji – zwłaszcza 
na początku zarobki są wielokrotnie mniej-
sze. Nie zawsze te inne – niematerialne – 
korzyści z pracy naukowej i dydaktycznej 
są dostatecznie przekonujące.
Może kiedyś zmienią się przepisy, które 
pozwolą naukowcowi szybciej komer-
cjalizować?

Być może, ale też pamiętajmy, że nie 
wszyscy chcą komercjalizować, to nie 
może być jedyna droga do osiągnięcia 
sukcesu finansowego. Naukowiec powi-
nien mieć gwarancję, że – na poziomie 
doktoratu – jest przynajmniej w granicach 
średniej krajowej, a potem już zdecydo-
wanie powyżej, bo okres kształcenia jest 
dużo dłuższy niż np. w przypadku biznesu. 
Znamy piękne przykłady sukcesów biz-
nesowych i osób, które go osiągnęły nie 
mając żadnego wykształcenia. Osoby takie 
mają bardzo dobrą intuicję i predyspozy-
cje, nie tracą czasu na uniwersytety – takich 
przykładów jest wiele. Kariery naukowej 
natomiast nie da się zrobić bez włożenia 
inwestycji czasowej, przygotowania, odpo-
wiedniej edukacji.  
Jaka jest rola badań podstawowych w 
inżynieryjnej innowacji?

Myślę, że jest to pytanie retoryczne. 
Jestem przekonana, że fundamentem 
każdego wynalazku są zjawiska fizyko-

-chemiczne i aparat matematyczny. Sama 
intuicja to za mało, aby zweryfikować 

koncepcję. Można mieć genialny pomysł, 
ale dopóki nie udowodni się, że ten pomysł 
będzie działał i że da się go przełożyć na 
konkretny produkt, to nie ma on wartości 
innowacyjnej, nie jest zakończony. Dzisiej-
szy świat wymaga od naukowca znacznie 
więcej: opracowania technologii, a nawet 
oceny ekonomicznej. Droga od badań 
podstawowych do praktycznych zastoso-
wań skraca się, ale żadnego etapu nie da 
się bezkarnie pominąć. Badania podsta-
wowe może nie są konieczne, żeby mieć 
genialny pomysł, ale na pewno niezbędne 
są do tego, żeby z tego pomysłu zrobić 
konkretny produkt.
Jaka jest przyszłość badań interdyscy-
plinarnych, zwłaszcza we współpracy z 
innymi uczelniami i placówkami badaw-
czymi?

Jak już wspomniałam badania interdy-
scyplinarne są wyznacznikiem dzisiejszych 
czasów. Politechnika Poznańska współ-
pracuje z wieloma jednostkami: uczel-
niami, instytutami badawczymi, przedsię-
biorstwami, przede wszystkim w ramach 
konkretnych projektów badawczych. Jako 
ilustrację mogę podać fakt, że ok. 15% pro-
jektów jest realizowanych w konsorcjach – 
grupach, w ramach których uzupełniamy 
się z innymi partnerami kompetencją czy 
infrastrukturą badawczą. Mamy też silnie 
rozwiniętą  współpracę międzynarodową. 
Jej efektem są liczne publikacje wspólne z 
autorami z zagranicznych uczelni współ-
działających z nami na zasadzie umów o 
współpracę czy projektów, np. w ramach 
Horyzontu 2020 – tutaj współpraca doty-
czy konkretnych zadań badawczych. Mamy 
też umowy dwustronne dotyczące kon-
kretnych przedsięwzięć, które skutkują 
powstawaniem wartościowych publikacji.
§Pomysły naukowców czy oczekiwania 
ministerstwa – co decyduje o rozwoju i 
kierunkach badań?

Moim zdaniem ani pierwszy, ani drugi z 
tych czynników. Sprawdza się tu stare przy-
słowie „potrzeba jest matką wynalazków”. 

O ile w kraju powinna ist-
nieć polityka naukowa 
skutkująca finansowa-
niem wybranych kie-
runków badań – wia-
d o m o ,  ż e  t r u d n o 
finansować wszystko 

– to jednak najbardziej 
nowatorskie trendy w 
badaniach definiują 
bieżące lub przewidy-
wane potrzeby przemy-
słu, problemy społeczne 
czy zdrowotne. W tym 
u k ł a d z i e  p ozo s t a j e 
oczywiście miejsce na 
rozwijanie czystej cieka-

wości poznawczej, czyli pomysły samych 
naukowców nieinspirowane żadnymi 
zastosowaniami praktycznymi, ale w dzi-
siejszych czasach mają one mniejsze zna-
czenie niż w poprzednich stuleciach.
Jak Pani skomentuje modne ostatnio 
zjawiska takie jak drony nowej genera-
cji, projektowanie gier komputerowych, 
endoprotezy, kierunki paraartystyczne?

Drony nowej generacji są dużym pro-
jektem, który realizujemy i jednym z kie-
runków ciekawych badań. Dużym zainte-
resowaniem cieszą się kwestie związane z 
wszelkimi urządzeniami autonomicznymi, 
nie tylko tymi latającymi, ale też pływają-
cymi i innymi. Uruchamiamy też kolejny 
projekt związany z endoprotezami, w tym 
kontekście najciekawsze z naszej perspek-
tywy były badania przeprowadzone w 
zakresie inżynierii materiałowej.

Jeśli chodzi o kierunki paraartystyczne 
trudno mi powiedzieć, czy jest taka moda... 
Uruchomiliśmy wprawdzie kierunek archi-
tektura wnętrz i mimo, że został urucho-
miony w marcu, czyli w półroczu, nie w nor-
malnym cyklu edukacyjnym, ze względu 
na oczekiwanie na zgodę ministerstwa, to 
jednak udało się skompletować pierwszy 
rocznik. Zainteresowanie było duże, spo-
dziewamy się też, że będzie rosnąć. Wydaje 
mi się, że jest to bardzo ciekawy kieru-
nek na Wydziale Architektury, aczkolwiek 
trudno mówić o modzie na Politechnice, 
nie obserwuję tego zjawiska.

Projektowanie gier komputerowych 
też jak najbardziej jest jednym z haseł, 
które w tej chwili cieszy się dużą popu-
larnością, choć myślę, że hasła te są już 
dobrze ugruntowane i że za chwilę poja-
wią się nowe, które zainspirują nas do 
dalszych kroków. Obecnie uruchamiamy 
kolejny kierunek – Sztuczna inteligencja 
w języku angielskim na Wydziale Informa-
tyki i myślę, że będzie to bardzo atrakcyjna 
propozycja dla kandydatów w kontekście 
potrzeb, które wynikają przede wszystkim 
z rozwoju gospodarki.
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Rozpoczynamy 
nowe stulecie/
wczoraj i dziś

Po stu latach działalności Politechnika 
Poznańska przejdzie do historii dzięki…

To trudne pytanie… Myślę, że dzięki 
zrównoważonemu rozwojowi pozwa-
lającemu odpowiedzieć na potrzeby 
regionu, a  także kraju. To podstawowa 
sprawa. Historia Politechniki Poznańskiej 
rozpoczęła się od spełnienia społecz-
nych oczekiwań w  dziedzinie potrzeb 
gospodarczych, co niewątpliwie wią-
zało się z  zatrudnieniem wykształ-
conej i kompetentnej kadry. I  to się 
udało. Obecnie Politechnika Poznań-
ska kształci młodych ludzi na bar-
dzo dobrym poziomie w kluczowych 
technicznych, inżynierskich spe-
cjalnościach. Nasi absolwenci chęt-
nie zatrudniani są nie tylko w regio-
nalnych firmach, ale także w  kraju 
i  poza nim, często pracują w  reno-
mowanych zachodnich korporacjach. 
Obecnie uczelnia kształci studentów 
na dziesięciu wydziałach, ale nieba-
wem to się zmieni. Wskutek słynnej 
Ustawy 2.0 będziemy mieli dziewięć 
wydziałów i  inną strukturę organiza-
cyjną, zgodną z nowo definiowanymi 
dyscyplinami nauki. Kiedyś było ich 
ponad sto, teraz mamy czterdzieści 
parę. Chcąc być uczelnią w pełni aka-
demicką, będziemy realizować nowo-
czesne założenia. To historyczne 
zmiany, bardzo poważne, które będą 
trochę trwały i  moim zdaniem są 
zbyt rewolucyjne…
Wiek XIX był epoką węgla i stali, wiek 
XX elektroniki i  Internetu. A  jaki 
będzie XXI wiek?

Uważam, że XXI wiek będzie epoką 
energii i wody. Pierwsza konferencja, 
którą organizowałem w  ramach Dni 
Politechniki Poznańskiej, dotyczyła 
inżynierii wody. Teraz okazuje się, że był 
to strzał w dziesiątkę. Problem ten jest 
poważny nie tylko w naszym regionie, 
nie tylko w Polsce, ale także na całym świe-
cie. Jestem przekonany, że w najbliższych 
latach naukowcy skupią się na poszukiwa-
niu rozwiązań w celu zapewnienia ludziom 
niezbędnej do życia ilości wody, ale także 
na sposobach jej efektywnego gromadze-
nia. Może należałoby pomyśleć o swego 
rodzaju farmach wodnych. Podobnie rzecz 
ma się z  energią; obie kwestie łączą się 

nierozerwalnie, a nowe metody powinny 
być wspomagane przez inżynierię mate-
riałową i informatyczną. Za priorytetowe 
należy także uznać prace nad sposobami 
pozbywania się dwutlenku węgla i metanu, 
zagrażających naszej planecie. W tych kie-
runkach będą zapewne podążały badania 
światowe, to przyszłość nauki.
W tym stuleciu PP zasłynie z… 

…z generowania nowych technologii. 
Istnieje duża szansa, że powstaną rozwiąza-
nia, które zadziwią i wniosą coś nowego nie 
tylko w skali kraju, ale i w wymiarze świato-
wym. Takimi przyszłościowymi obszarami 
wiedzy są m.in. energetyka i  inżynieria 
materiałowa. Już teraz możemy pochwalić 
się zespołami, które pracują nad najnow-
szymi sposobami gromadzenia energii 

elektrycznej. Życzyłbym sobie, abyśmy byli 
autorami kolejnych rozwiązań technolo-
gicznych w tych dziedzinach. Mamy dobre 
podstawy, dysponujemy świetną kadrą, 
która jest kreatywna i otwarta na nowości. 
Jeśli stworzy się warunki, to można realizo-
wać śmiałe projekty oparte o nowatorskie 
badania, a ich wyniki  wdraża w życie.
Jakie znaczenie biznesowe mają zamó-

wienia publiczne, a jakie zle-
cenia od przemysłu?  

Zgodnie ze znanym powie-
dzeniem – pecunia non olet 

– Politechnika Poznańska 
przyjmuje i  będzie przyjmo-
wała każde z  tych zamówień. 
Trzeba sobie jednak zdawać 
sprawę z  tego, że zamówie-
nia publiczne zwykle dotyczą 
zastosowań rozwiązań już opra-
cowanych. Realizowane przez 
nas duże projekty obejmują 
szkolenia i wdrażanie różnych 
procedur, które dobrze pozna-
liśmy. Znacznie ważniejsza jest 
natomiast korelacja naukowej 
i badawczej działalności naszej 
kadry z  przemysłem. Jest to 
trudne zadanie. Aby o  tym 
mówić, potrzeba jeszcze wielu 
lat systematycznych i kosztow-
nych działań. Wiemy, że potra-
fimy przebadać, opublikować 
pewne zagadnienia, ale to zle-
ceniodawca musi być prze-
konany o  naszej wiarygodno-
ści i zdolności do rozwiązania 
jego problemów. Przemysł pra-
cuje tu i teraz, sprzedaje swoje 
wyroby i potrzebuje szybkich, 
terminowych rozwiązań. Uwa-
żam, że na uczelni powinni 
pojawić się, i zapewne się poja-
wią, kompetentni ludzie lub 
instytucje, które potrafią współ-

pracować z biznesem. Jeśli Politechnika 
Poznańska marzy o tym, żeby być wzorem, 
jak np. niewielkie, ale bardzo dobre uczel-
nie amerykańskie, musi rozwiązywać te 
kluczowe kwestie. 

I  tu znowu wracamy do problemów 
energii i wody, bo one mogą okazać się 
także interesujące dla biznesu, stanowiąc 
źródło zarobku. W przyszłości wszystko to, 
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co zużywamy w domach, będzie groma-
dzone, oczyszczane i pozostanie w obiegu 
zamkniętym. Pojawia się tu niewątpliwie 
palący problem plastiku, wyeliminowa-
nia go i  zastąpienia materiałami ekolo-
gicznymi. Obecnie wszyscy go „zjadamy”, 
każdy z nas ma w sobie jego cząsteczki, 
ponieważ używamy wykonanych z niego 

opakowań do przechowywania żywności, 
napojów itd. Myślę, że pojawiać się będzie 
coraz więcej rozwiązań oferujących biode-
gradowalne, szybko rozkładające się mate-
riały. One niestety kosztują więcej, ale nie 
możemy myśleć według zasady – po nas 
choćby potop.
Które kierunki współpracy są dla Poli-
techniki priorytetowe – przyjmowa-
nie komercyjnych zleceń czy kształce-
nie wysoko wykwalifikowanych kadr 
dla przemysłu?

Jedno i drugie jest bardzo ważne. We-
dług mnie potrafimy kształcić wysoko 
wykwalifikowane kadry. Nasi absolwenci 
dobrze sobie radzą, w większości przypad-
ków bez problemu znajdują pracę. Teraz 
położyłbym nacisk na rozwój współpracy 
komercyjnej z przemysłem. I w tej kwestii 
istotne są, jak już wspomniałem, zlecenia 
wiążące się z badaniami. Potencjalnym zle-
ceniodawcom często wydaje się, że jeste-
śmy zbyt drodzy, ale przecież każda ze 
stron musi zainwestować. Obie muszą się 
porozumieć i stworzyć zespoły, które będą 
współpracować, na tym nie można oszczę-
dzać. Nie każdy naukowiec temu podoła, 

trzeba mieć nie tylko wiedzę, ale także 
odpowiednie predyspozycje, trzeba umieć 
rozmawiać z przedstawicielami przemysłu, 
nie stosować rozwiązań „na półkę”. Często 
wspaniałym badaczom, mającym bardzo 
dobre publikacje (indeksy cytowań), nieła-
two praktycznie zastosować swoje pomy-
sły i przekuć je na sukces komercyjny.

Z  pierwszych stron gazet nie schodzą 
dwa tematy – przyszłość energetyki 
i  modernizacja armii. W  której z  tych 
dziedzin Politechnika widzi dla siebie 
szansę komercjalizacji badań?  

Przede wszystkim w dziedzinie ener-
getyki, a  raczej szeroko pojętej ener-
gii. Nasi naukowcy już mają rozwiązania, 
które będzie można skutecznie  komer-
cjalizować, nie tylko na terenie kraju, ale 
i za granicą. Jeśli chodzi o wojsko – cały 
czas współpracujemy w  tym aspekcie 
i będziemy współpracować nadal. Mamy 

pewne osiągnięcia zwią-
zane z  nowoczesnymi 
materiałami, dronami 
czy rozwiązaniami elek-
tronicznymi i  telekomu-
nikacyjnymi. Problemem 
nie jest zazwyczaj wdro-
żenie rozwiązań, lecz 
ich sprzedaż, a  następ-
nie powielanie i  dosko-
nalenie. Analizując pol-
ski budżet, trzeba sobie 
zdawać też sprawę z tego, 
że niestety mamy spore 
zadłużenie. Powinniśmy 
pomagać tym, którzy 
mają trudne warunki, ale 
też przeznaczać zdecydo-
wanie większe pieniądze 
na nowoczesne inwesty-
cje, na rozwój. Można się 
zadłużać w celu pozyski-
wania środków na nowe 
technologie czy fabryki, 
jednocześnie oczekując 
wielokrotnie większych 
zysków. Wspomniany 
problem energii to też 
problem f inansowy : 

z  jednej strony musimy ją oszczędzać, 
z drugiej – używać, podejmując działania, 
aby było jej coraz więcej. Może rozwiąza-
niem jest energia jądrowa? Myślę, że czeka 
nas w najbliższym stuleciu wiele wyzwań.
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W 1973 roku pewien student Politech-
niki Poznańskiej – Zbigniew Solak – założył 
uczelniany Zespół Tańca Ludowego. 

Od 1984 roku, kiedy kierownictwo 
objęła Marzenna Biegała-Howorska, nosi 
on nazwę Zespołu Tańca Ludowego Poli-
techniki Poznańskiej „Poligrodzianie”. Obec-
nie jest to najstarszy zespół folklorystyczny 
w środowisku studenckim w Poznaniu.  

Grupa od początku istnienia sprawnie 
się rozwijała i z czasem ruszyła na podbój 
świata. W 1998 roku była pierwszą delega-
cją z Polski, która uczestniczyła w corocz-
nym zjeździe reprezentacji regionów 
Wspólnoty Europejskiej w Rennes.

„Poligrodzianie” dotychczas odwiedzili 
sześćdziesiąt pięć krajów, czterokrotnie 
koncertowali na rzecz UNESCO, dwukrot-
nie gościli u  papieża Jana Pawła II. Byli 
zapraszani na koncerty przez wiele zna-
mienitych osobistości, m.in.: burmistrza 
Nowego Jorku, króla regionu Kota Kina-
balu, prezydenta Malty czy prezydenta 
Nepalu; ministrów kultury i  turystyki: 
Irlandii, Korei Południowej, Chin, Meksyku, 
Wenezueli, Turcji i Izraela. Zdobyli szereg 
nagród w kraju i zagranicą, najważniejsze 
z nich to: w 2012 roku – I nagroda na Olim-
piadzie Teatralnej w  Indiach w kategorii 
Folk, w 2015 roku – Mistrzostwo Świata 
w  Folklorze. Koncertowali dla więźniów 
w USA i na mongolskim stepie, w górach 

Nepalu, Chile i  Meksyku, niejednokrot-
nie będąc nie tylko pierwszymi polskimi 
artystami, ale również pierwszymi Pola-
kami na tych ziemiach. Zespół występo-
wał na prestiżowych scenach Mediolanu 
czy Nashville, w  Disneylandzie czy dla 
ponadtrzydziestotysięcznej publiczności 
w Chinach. Nagrał audycje dla krajowych 
telewizji w  Szwecji, Włoszech, Kanadzie, 
Meksyku, Chinach i  Serbii. Uczestniczył 
w takich wydarzeniach jak: EXPO w Korei 
Południowej, Europada i Świąteczne Targi 
we Frankfurcie. 

Zespół został mianowany przez mini-
stra kultury „Ambasadorem Kultury Pol-
skiej” oraz uhonorowany dyplomem przez 
marszałka województwa wielkopolskiego. 
W 2013 i 2018 roku otrzymał nagrodę oko-
licznościową ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego. Ponadto wyróżniono go jako 

„The Best Creative and Artistic Folk Art Per-
formance in Europe 2013”.  

Grupa nie tylko promuje polską kul-
turę na scenie, ale również prowadzi sze-
roką działalność edukacyjną. W 1998 roku 
powstało Uczelniane Centrum Kultury 
umożliwiające ponad 250-osobowej rze-
szy studentów naukę śpiewu, tańca czy 
gry na instrumentach. Zespół zainicjował 
również działalność dziecięcych grup folk-
lorystycznych. W 2000 roku „Poligrodzia-
nie” utworzyli dodatkową sekcję oferującą 

studentom zagranicznym naukę polskich 
tańców i pieśni narodowych. Wraz z zespo-
łem Politechniki Warszawskiej oraz z Zespo-
łem Pieśni i Tańca „Mazowsze” nagrali cykl 
prelekcji dla szkół podstawowych i  gim-
nazjalnych na Mazowszu, a  w  latach 
2002-2007 przygotowali 860 audycji dla 
przedszkoli i szkół województwa wielko-
polskiego w ramach programu edukacyj-
nego „Dziedzictwo kulturowe w regionie”. 

Obecnie grupa liczy ponad stu człon-
ków wraz z  dziesięcioosobową, profe-
sjonalną kapelą. W  swoim ponadcztero-
godzinnym programie prezentuje tańce 
narodowe, obrzędy, zwyczaje i  pieśni 
z  osiemnastu regionów Polski. Tancerze 
koncertują w  oryginalnych kostiumach, 
zaś muzyka zaaranżowana jest na właściwe 
dla danego obszaru instrumentarium.  
Zespół posiada w swoim archiwum wiele 
podziękowań i listów gratulacyjnych, m.in. 
dyplom ministra kultury i  sztuki za upo-
wszechnianie polskiej kultury poza grani-
cami kraju oraz odznaczenia za zasługi dla 
województwa wielkopolskiego. „Poligro-
dzianie” są członkiem Polskiej Sekcji Con-
seil International des Organisations de 
Festivals de Folklore et d’ArtTraditionnels  
i Polskiego Akademickiego Stowarzyszenia 
Folklorystycznego.

Współpracują z  najważniejszymi 
dla regionu instytucjami kultury, np. 

Siedemnaście razy 
wokół Ziemi
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z Muzeum Narodowym Rolnictwa i Prze-
mysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie; 
z Orkiestrą Reprezentacyjną Sił Powietrz-
nych; z  jednostkami samorządowymi 
z Gniezna, Konina i Poznania; a także z pla-
cówkami spoza Polski – z Brna i Kijowa.

Zespół jest jedynym polskim członkiem 
największej europejskiej sieci zajmującej 
się kulturą ludową – European Folk Cul-
ture Organisation, a zarazem lideruje dzia-
łaniom folklorystycznym w obszarze Polski, 
Ukrainy, Rosji i Białorusi. Współpracuje też 
z ambasadami RPA, Peru, Meksyku, Ukra-
iny czy Litwy.

„Poligrodzianie” wykonali około trzech 
tysięcy koncertów, przejechali ponad 
milion kilometrów, siedemnastokrotnie 
objechali kulę ziemską, propagując polską 
kulturę oraz kraj, a szczególnie Wielkopol-
skę, Poznań i Politechnikę Poznańską.

Zespół Tańca Ludowego Politechniki Poznańskiej „Poligrodzianie” na świecie.
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Na postęp cywilizacyjny wpływ 
mają ludzie wybitni...*

23 maja 2018 roku Jens Ocksen, prezes 
zarządu Volkswagen Poznań, został 
uhonorowany tytułem doktora honoris 
causa Politechniki Poznańskiej.

Nadanie tej godności jest wyra-
zem uznania naszego środowiska 
dla wkładu Jensa Ocksena w  rozwój 
regionu wielkopolskiego, w jego życie 
społeczne, a także podziękowaniem za 

przyczynianie się do zwiększenia poten-
cjału dydaktycznego oraz naukowego 
Politechniki Poznańskiej. Osiągniecia 
Kandydata są sumą efektów wynikają-
cych z  pracowitości, sprawności, życz-
liwości dla innych, umiejętności współ-
działania i  dynamizmu osobowości 

– argumentował prof. dr hab. inż. Adam 
Hamrol w słowach laudacji poświęconej 
wybitnemu specjaliście z zakresu inży-
nierii produkcji oraz organizacji i zarzą-
dzania procesami produkcyjnymi w prze-
myśle motoryzacyjnym.

 Przybliżmy jego sylwetkę.
Urodził się 8 kwietnia 1960 roku 

w Neustadt w Dolnej Saksonii. Dzieciń-
stwo spędził wraz z rodzicami w Repu-
blice Południowej Afryki. W wieku kilku-
nastu lat wrócił do Niemiec, gdzie w 1985 
roku ukończył studia z zakresu inżynie-
rii produkcji na Uniwersytecie Technicz-
nym w Hanowerze. W tym samym mie-
ście rozpoczął swoją karierę zawodową 
w  przedsiębiorstwie Volkswagen AG. 

Tytuł doktora honoris causa jest najwyższą godnością akademicką nadawaną 
w dowód uznania za zasługi dla uczelni oraz rozwoju nauki i kultury. 

Za Cyceronem: Czyż każdy 
zacny i poważny człowiek nie 
wyzna, że wiele nie wie i że 
ciągle powinien się uczyć?

Światowej sławy uczony prof. Mieczy-
sław Jaroniec – nauczyciel i wychowawca, 

kierownik zespołów badawczych, twórca 
założeń o  fundamentalnym znaczeniu 

dla teorii adsorpcji, che-
mii powierzchni oraz 
syntezy nanomateria-
łów – w  dniu 29 listo-
pada 2018 roku został 
wyróżniony tytułem 
doktora honoris causa 
Politechniki Poznańskiej. 

Prof. Jaroniec uro-
dzi ł  s ię  1  stycznia 
1949 roku w  Okrzei. 

Ukończył studia na Wydziale Mate-
matyki, Fizyki i Chemii na Uniwersyte-
cie Marii Skłodowskiej-Curie w  Lubli-
nie, gdzie następnie podjął pracę 
jako asystent. W  1976 roku obronił 
pracę pt. Fizyczna adsorpcja z miesza-
nin gazowych na heterogenicznych 
powierzchniach ciał stałych uzyskując 
tym samym tytuł doktora, a  w  1979 
roku tytuł doktora habilitowanego 
dzięki dysertacji pt. Opis kinetyki 
i  stanu równowagi adsorpcji z  wielo-
składnikowych mieszanin gazowych 
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Szybko dostrzeżono jego talenty inży-
nierskie, czego przykładem były zapropo-
nowane przez Ocksena innowacyjne roz-
wiązania dotyczące technologii klejenia 
szyb bocznych pionowych oraz zdolności 
kierownicze, na które zwrócono uwagę 
podczas jego pobytu w Chinach w latach 
1993-1996, gdzie nadzorował produkcję 
w przedsiębiorstwie Chin Chun Motor Co. 

Po powrocie do Hanoweru został człon-
kiem zarządu koncernu.

W  roku 2006 powierzono mu nowe 
zadanie – w Polsce.

Jako prezes zarządu i szef pionu tech-
nicznego kierował Fabryką Samochodów 
Użytkowych i Komponentów Volkswagena 
w  Poznaniu. Czteroletni pobyt Ocksena 
w Wielkopolsce znacząco przyczynił się 
do rozwoju lokalnej fabryki. W tym okre-
sie uruchomiono nowy model samochodu 
dostawczego – Caddy Maxi, zwiększono 
moce produkcyjne oraz zrestrukturyzo-
wano i zmodernizowano odlewnię. Ważne 
dla niego były sprawy kadrowe: wprowa-
dzono nowy – charakterystyczny dla Ock-
sena – sposób zespołowej organizacji 
pracy na linii produkcyjnej, wdrożono pro-
gram wspierania kreatywności pracowni-
ków oraz tzw. warsztaty ciągłego ulepsza-
nia miejsca pracy, które dzięki atrakcyjnej 
formie konkursu zachęcały do zgłaszania 
własnych pomysłów.

W  tym czasie rozwinęła się rów-
nież współpraca Ocksena z Politechniką 
Poznańską. Zainicjowano m.in. program 
stypendialny dla studentów pod nazwą 
Engineer Development Program, cykl 
wykładów o  tematyce związanej z  kon-
strukcją, produkcją i  eksploatacją samo-
chodów – prowadzonych przez kie-
rownictwo VW Poznań oraz Dni Kariery, 
obecnie funkcjonujące jako VWP Week 

mające na celu wzmocnienie współpracy 
z Politechniką.

W trakcie pobytu w Poznaniu Jens Ock-
sen został powołany na członka Zarządu 
Marki Volkswagen Samochody Użytkowe 
w  Niemczech. Odpowiedzialny był za 
ośrodki: w Hanowerze, Poznaniu i General 
Pacheco w Argentynie.

 W 2014 roku wraca do Polski i ponow-
nie przejmuje prezesurę w zarządzie VW 
Poznań – od tamtej pory do dziś kieruje 
czterema lokalnymi zakładami: fabryką 
pojazdów Caddy/Transporter w Antoninku, 
fabryką modelu Crafter we Wrześni, Odlew-
nią w Poznaniu oraz Zakładem Zabudów 
Specjalnych w  Swarzędzu. W  2015 roku 
powierzono mu niełatwe zadanie kiero-
wania budową i uruchomienia zakładu pro-
dukcyjnego we Wrześni. W niespełna dwa 
lata powstać miała jedna z  najnowocze-
śniejszych i największych fabryk motoryza-
cyjnych na świecie. Cel udało się osiągnąć 

– stworzono 3000 nowych miejsc pracy. 
Dzięki budowie fabryki we Wrześni Volks-
wagen, zatrudniając ponad 10 000 osób, 
zyskał miano największego pracodawcy 
w  Wielkopolsce. Września stała się też 
głównym punktem wytwórczym elektrycz-
nego samochodu Crafter, którego seryjną 
produkcję planuje się już na rok 2020.

Przez cały ten czas zacieśnia współ-
pracę z  Politechniką Poznańską. W  jej 
ramach zainicjowano projekt PUT 

na powierzchni ciał stałych. W roku 1985 
został mianowany na stanowisko profe-
sora nadzwyczajnego, a cztery lata póź-
niej – zwyczajnego.

Pracę naukową kontynuował podczas 
wieloletniego pobytu w  Stanach Zjed-
noczonych – w  Georgetown University, 
McMaster University oraz w  Kent State 
University, którego profesorem został 
w 1991 roku i gdzie do dziś kieruje zespo-
łem badawczym. W trakcie pobytu w USA 
rozszerzył badania teoretyczne procesów 
adsorpcji i szeroko pojętej chemii zjawisk 
powierzchniowych o chemię nanomateria-
łów i nanotechnologię.

W  swojej pracy naukowej zajmował 
się opracowywaniem podstaw teoretycz-
nych z zakresu adsorpcji fizycznej na gra-
nicy faz gaz-ciało stałe i ciecz-ciało stałe, 
szczególnie w  odniesieniu do adsorpcji 
z mieszanin gazowych i ciekłych na ener-
getycznie niejednorodnych, heterogenicz-
nych powierzchniach ciał stałych. Uważa 
się go za twórcę nowych algorytmów/
równań i zależności mających zastosowa-
nie w szeroko rozumianej teorii adsorpcji, 
rozwiązań technologicznych służących 

syntezie nanoma-
teriałów o  upo-
r z ą d k o w a n e j 
strukturze i  zde-
finiowanej poro-
watości, z  prze-
znaczeniem do 
adsorpcji,  kata-
lizy, fotokatalizy 
i  ochrony środo-
wiska.

 
Prof. Jaroniec jest 
jednym z  nie -
wielu polsk ich 
naukowców, który 
zdołał osiągnąć 
ś w i a t o w y  s u k-
ces w  kontekście 
trudnej amerykańskiej konkurencji. Jak 
pisze prof. Bogusław Buszewski: należy do 
ścisłego grona najwybitniejszych obecnie 
aktywnych chemików polskich, zaś w dzie-
dzinie inżynierii materiałowej i fizykoche-
mii ciała stałego do grona liderów w skali 
światowej. Doktor honoris causa znalazł się 
na liście 100 najlepszych naukowców na 

świecie i najczęściej cytowanych badaczy 
w dziedzinie chemii. Jest członkiem wielu 
ważnych towarzystw naukowych, bardzo 
często zapraszanym do wygłaszania wykła-
dów na renomowanych kongresach i kon-
ferencjach. Jest redaktorem prestiżowych 
czasopism indeksowanych przez Thom-
son Reuters JCR, autorem 1160 prac opu-
blikowanych w czasopismach naukowych 
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Motorsport – Formula Student, którego 
celem była budowa bolidu Formuły 1, 
ponadto odbyły się cztery kolejne edycje 
programu Be the Best – skierowanego do 
studentów badających zagadnienia zwią-
zane z  VW. Kontynuowano Dni Kariery, 
cykle wykładów, program letnich praktyk 
studenckich i  Studencki Program Amba-
sadorski. Istniejący już program Engineer 
Development rozszerzono o kolejne uczel-
nie oraz podjęto się kontynuacji zapocząt-
kowanych w 2013 roku Studiów Dualnych, 
polegających na łączeniu nauki w zakre-
sie automatyki i robotyki z praktyką zawo-
dową w  VWP. Powstawały tam również 
prace dyplomowe.

Jens Ocksen angażował się w  akcje 
społeczne w  domach dziecka, uczestni-
czył w dyskusjach na temat funkcjonowa-
nia metropolii poznańskiej, przyczynił się 
również do uruchomienia programu Nie-
bieskie Granty wspierającego ekologiczne 
inicjatywy w regionie. Ponadto wziął udział 
w uruchomieniu programu Szkoła Małego 
Inżyniera, wspierał organizacje pożytku 
publicznego, a  także akcje świąteczne 
organizowane dla dzieci z ubogich rodzin 
w parafiach sąsiadujących z zakładami VWP.

 System pracy i osobiste zaangażowanie 
Ocksena sprawiły, że Volkswagen zajmuje 
obecnie istotną pozycję nie tylko w Pozna-
niu, Wielkopolsce, ale i w całym kraju. Kon-
cern stał się ważną częścią życia społecz-
nego i akademickiego. Jak mówi prof. Adam 
Hamrol: Volkswagen nie tylko wniósł do Pol-
ski produkcję samochodów użytkowych, ale 

przyczynił się również 
do transferu nowej 
techniki i  technolo-
gii, wzbogacając nasz 
potencjał o światowe 
doświadczenie i umie-
jętności zdobywania 
rynków dla polskich 
produktów. Kierowany 
przez Ocksena zaklad 
przyczynił się do 
wzmocnienia poten-
cjału naukowego 
Politechniki Poznań-
skiej w zakresie trans-
portu, pojazdów samochodowych, budowy 
maszyn i automatyzacji produkcji. 

 Jego działalność na rzecz regionu 
została doceniona przez władze samorzą-
dowe i  instytucje krajowe. W  2016 roku 
jako pierwszy cudzoziemiec został lau-
reatem Nagrody im. Ryszarda Kapuściń-
skiego przyznawanej za „czynienie dobra”, 
został wyróżniony w  plebiscycie „Praco-
dawca Przyjazny Pracownikom” organi-
zowanym pod patronatem prezydenta 
RP, a w 2015 roku z rąk burmistrza Wrze-
śni otrzymał „Złoty Wrzos” – nagrodę za 
zasługi dla promocji miasta. W 2017 roku 
zdobył tytuł „Chief Executive Officer of the 
year”, nagrodę przyznawana przez Execu-
tive Club – organizację biznesową zrzesza-
jącą przedstawicieli top managementu.

Ci, którzy znają Jensa Ocksena osobi-
ście, określają go jako świetnego inżyniera 
i  menedżera, ale również wspaniałego 

człowieka – wyczulonego na nierówności 
społeczne, charakteryzującego się szacun-
kiem wobec drugiej osoby, dla osiągnięć 
pracowników i ich kreatywności, dążącego 
do likwidowania barier i zapewnienia nie-
ograniczonego dostępu do edukacji.

Wniosek Senatu Politechniki Poznań-
skiej o nadanie tego zaszczytnego tytułu 
poparły senaty: Politechniki Krakowskiej, 
Politechniki Koszalińskiej oraz Zachodnio-
pomprskiego Uniwersytetu Technologicz-
nego w Szczecinie. 

Teksty opracowała na podstawie  
wydania okolicznościowego 

Marta Wojciechowska,  
Merkuriusz Polska

 *  prof.dr hab. inż.T. Łodygowski JM Rektor 
Politechniki Poznańskiej

(liczba ich cytowań wynosi około 51 
tysięcy) oraz współautorem pierwszej na 
świecie monografii poświęconej niejedno-
rodnym adsorbentom pt. Physical Adsorp-
tion on Heterogeneous Solids, napisanej 
z prof. R. Madeyem.

Jest laureatem wielu nagród i wyróż-
nień, spośród których wymienić należy: 

Nagrodę Mini-
s t ra  O ś w i a t y 
i   Szkolnictwa 
Wyższego, którą 
wręczono mu 
pięc iok rotnie, 
o d z n a c z e n i e 
Z ł o t y m  K r z y -
ż e m  Z a s ł u g i , 
tytuły doktora 
honoris causa 
U n i we r s y t e t u 
Mikołaja Koper-
nika oraz Woj-
skowej Akade-
mii Technicznej 
czy Medal Marii 
S k ł o d ows k i e j -

-Curie przyznawany przez Polskie Towa-
rzystwo Chemiczne.

Pomimo swojego wieloletniego 
pobytu w USA profesor utrzymuje regu-
larne kontakty z ojczyzną i uważany jest 
za ambasadora Polski oraz polskiej nauki 
i  kultury w  środowisku międzynarodo-
wym. Podczas pobytów w kraju wygłasza 

liczne wykłady na zjazdach i sympozjach, 
ściśle współpracuje z  polskimi ośrod-
kami naukowymi oraz z ogromną chęcią 
uczestniczy w rozwijaniu młodej kadry – 
pod jego okiem przeprowadzono wiele 
staży naukowych oraz powstało 30 dyser-
tacji doktorskich, w tym 12 związanych 
z Polską.

Nadanie prof. Jarońcowi tytułu dok-
tora honoris causa jest hołdem złożonym 
nauce, ciężkiej pracy i wzorcowej akade-
mickiej postawie. 

 Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr 
hab. inż. Tomasz Łodygowski tak argumen-
tował powyższą decyzję:

 W  uznaniu zasług Laureata dla roz-
woju nauki i Jego zaangażowania w rozwój 
naszej Uczelni na różnych płaszczyznach 
Jej działalności, Senat Akademicki pod-
jął uchwałę o nadaniu Panu Profesorowi 
Mieczysławowi Jarońcowi tytułu Doktora 
Honoris Causa Politechniki Poznańskiej. 
Z dumą honorujemy tym zaszczytnym tytu-
łem uczonego wielkiego formatu, wspa-
niałego dydaktyka, dociekliwego badacza 
i Przyjaciela Naszej Uczelni.
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W ostatnich dniach nieprzyjaciel w sze-
rokim zakresie zastosował w walce z kawa-
lerją samoloty, w ten sposób kompensując 
zbyt szczupłe siły. W dniu 16 i 17 sierpnia 
eskadry nieprzyjaciela w liczbie dochodzą-
cej do 9 samolotów krążyły nad nacierają-
cymi kolumnami konnej armji. Zuchwale 
zniżając samoloty, nieprzyjaciel ostrzeli-
wał nasze oddziały i zarzucał je bombami. 
Wojska atakowane z powietrza nie mniej, 
niż trzy razy na dzień, mają ogromne straty 
w ludziach i koniach. W jednej tylko 6 dywi-
zji kawalerji w dn. 17.VIII zabito i raniono 
przeszło 100 ludzi i  100 koni. Jedno 
z natarć 6-ej dywizji kaw., odparto wyłącz-
nie za pomocą samolotów. Proszę o rozkaz 
natychmiastowego wysłania do mego roz-
porządzenia jednej baterji przeciwlotniczej, 
która by podążała za armją*.

W  kulminacyjnym momencie wojny 
polsko-bolszewickiej polski radiowy 
wywiad odczytał powyższą alarmującą 
depeszę. Nadał ją dowódca elitarnej 1. 
Armii Konnej Siemion Budionny,  który 
po przełamaniu na początku czerwca 
1920 roku polskich pozycji na południowy 
zachód od Kijowa, zmierzał do zajęcia 
Lwowa. Przez półtora miesiąca kilkukrot-
nie próbowano go zatrzymać, lecz za każ-
dym razem wymykał się z  matni. W  dru-
giej dekadzie sierpnia 1. Armia Konna 
ruszyła bezpośrednio na Lwów. Jedynym 
polskim odwodem był III. Dywizjon Lot-
niczy. Pomiędzy 16 a 18 sierpnia lotnicy 
dywizjonu wykonywali po kilka lotów 
dziennie, atakując bolszewicką kawalerię 
i ostatecznie uniemożliwiając jej zajęcie 
miasta. W akcji tej chlubny udział wzięły 
wszystkie eskadry dywizjonu: zdomino-
wana przez amerykańskich ochotników 7. 
Eskadra Myśliwska im. T. Kościuszki, pierw-
szy oddział lotniczy utworzony w niepod-
ległej Polsce – 5. Eskadra Wywiadowcza, 
czy też osławiona „eskadra oblężonego 
Lwowa”, czyli 6. Eskadra Wywiadowcza. 

* Cyt. za: E. Lewandowski, Zarys historji 15-ej eska-
dry myśliwskiej (obecnie 132-ej), „Przegląd Lotniczy”, r. 
1929, nr 5, s. 377-378. Pisownia oryginalna.

Największy jednak splendor za powstrzy-
manie Budionnego spłynął na 15. Eskadrę 
Myśliwską. Podstawę jej wyposażenia sta-
nowiły wówczas Fokkery D.VII.

Wspomniany samolot to jedna z naj-
słynniejszych konstrukcji lotniczych opra-
cowanych podczas pierwszej wojny świa-
towej. Wszedł do produkcji w 1918 roku 
w rezultacie wygranej w konkursie orga-
nizowanym przez niemieckie władze lot-
nicze. Anthony Fokker zgłosił do rywali-
zacji Fokkera V.XI i Fokkera V.18. Oprócz 
niego swoje prototypy zgłosiły najważ-
niejsze niemieckie wytwórnie samolotów: 
Albatros, Pfalz, Roland, Rumpler, Siemens-

-Schuckert, Aviatik, DFW, Junkers, LVG 
oraz Schütte-Lanz, a wyboru dokonywali 
najlepsi niemieccy piloci myśliwscy. Byli 
to m.in. Manfred von Richthofen, Adolf 
Ritter von Tutschek, Bruno Loerzer, Hans-

-Georg von Osten, Erich Löwenhardt i Theo 
Osterkamp. Zarówno rodzimy produ-
cent w Schwerinie, jak i zakłady Albatrosa 
w Joahnnisthal oraz w Pile (Schneidemühl) 
podjęły się seryjnej produkcji Fokkera D.VII. 
Był to dwupłatowy jednomiejscowy samo-
lot myśliwski. Do jego napędu stosowano 
rzędowe jednostki napędowe Mercedesa 
(180 koni mechanicznych), bądź BMW (226 
koni mechanicznych). W zależności od sil-
nika Fokker D.VII rozwijał 185 km/h (Merce-
des), bądź 200 km/h (BMW). Silnik Merce-
desa pozwalał na wzniesienie się na 6400 
m, a jednostka napędowa BMW – 600 m 
wyżej. Myśliwiec dysponował zasięgiem na 
poziomie 400 km (Mercedes), bądź 450 km 
(BMW). Był uzbrojony w dwa, zsynchroni-
zowane ze śmigłem karabiny maszynowe.

W pierwszej połowie kwietnia na front 
trafiło kilkadziesiąt maszyn. Samoloty spły-
wały jednak do jednostek bojowych zde-
cydowanie za wolno. W chwili zakończenia 
działań zbrojnych pierwszej wojny świato-
wej na froncie znajdowało się 900 Fokke-
rów D.VII. Samolot ten na tyle dał się we 
znaki siłom powietrznym Ententy, że jako 
jeden z warunków zawieszenia broni zwy-
cięskie mocarstwa zażądały wydania wła-
śnie tych myśliwców. 

Bojowe wykorzystanie Fokkerów D.VII 
nie skończyło się na pierwszej wojnie świa-
towej. Latano na nich w czasie powstania 
wielkopolskiego 1918-1919, ale były wów-
czas pilotowane przez Niemców. Między 
innymi 8 stycznia 1919 roku w czasie ataku 
Fokkerów D.VII na Chodzież został zestrze-
lony dowódca niemieckiego oddziału lotni-
czego z Piły ppor. pil. Max Näther. 

Historia Fokkerów D.VII z biało-czerwo-
nymi szachownicami wygląda nieco inaczej 
niż często się to przedstawia. Powtarzana 
jeszcze ciągle informacja o  przechwyco-
nej na lotnisku w Ławicy „całej eskadrze 
Fokkerów” to jeden ze wspólnych mitów 
powstania wielkopolskiego i historii pol-
skich skrzydeł. W rzeczywistości na lotni-
sku Ławica 6 stycznia 1919 roku powstańcy 
wielkopolscy przejęli trzy myśliwce tego 
typu (dwa były sprawne). Fokker D.VII był 
bowiem konstrukcją bardzo nowoczesną, 
a takich samolotów Niemcy potrzebowali 
na froncie zachodnim, by przeciwstawić 
się rosnącej potędze ilościowej i jakościo-
wej Ententy. Na wschodzie po zawartym 
z bolszewicką Rosją pokoju brzeskim znaj-
dowały się głównie starsze samoloty oraz 
pojedyncze nowoczesne maszyny, które 
stosowano do szkolenia kolejnych zastę-
pów pilotów, obserwatorów i mechaników.

Większa liczba Fokkerów D.VII znala-
zła się w Polsce dopiero w drugiej poło-
wie 1919 roku. Były to samoloty sprzeda-
wane przez samych Niemców. Podpisany 
w  czerwcu 1919 roku traktat wersalski 
zabraniał bowiem Republice Weimarskiej 
posiadania samolotów bojowych. Nie-
mieckim fabrykantom pozostało więc 
tylko zaoferować samoloty poza grani-
cami. Najłatwiej było dobić targu z pozba-
wionymi przemysłu lotniczego państwami, 
które toczyły zbrojne konflikty o swe gra-
nice, np. z  II Rzeczypospolitą. Co warto 
podkreślić Niemcom nie przeszkadzał 
wówczas zbytnio fakt poważnego napię-
cia dyplomatycznego pomiędzy ich kra-
jem a Polską. W końcu 1919 roku w pol-
skim lotnictwie było 10 Fokkerów D.VII. 
Dalsze maszyny tego typu Polacy kupili 

O tym, jak Fokkery DVII 
służyły w polskim  
lotnictwie  wojskowym

Mariusz Niestrawski     
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w Wolnym Mieście Gdańsku. Z  Niemiec 
i Gdańska pochodziło około 25 Fokkerów 
D.VII. Następnych 20 pozyskano później we 
Francji. Wśród wszystkich blisko pięćdzie-
sięciu maszyn dziewięć zostało wyprodu-
kowanych w pilskiej wytwórni Ostdeutsche 
Albatros Werke GmbH. 

Fokkery D.VII zapisały piękną kartę 
w historii polskich skrzydeł podczas wojny 
polsko-bolszewickiej. Były używane w 13. 
i 15. Eskadrze Myśliwskiej oraz w Szkole 
Lotniczej w  Ławicy i  jej późniejszej kon-
tynuatorce – Wyższej Szkole Pilotów 
w Ławicy. Pojedyncze maszyny tego typu 
wykorzystywano też jako maszyny dys-
pozycyjne lotniczych dowództw różnego 
szczebla. Na początku sierpnia 1920 roku, 
oblatując Fokkera D.VII, zginął dowódca 
III. Dywizjonu Myśliwskiego kpt. pil. Stefan 
Bastyr. W drugiej i trzeciej dekadzie mie-
siąca, w czasie operacji warszawskiej, za 
sterami Fokkera D.VII zasiadał szef lotnic-
twa Sztabu Ścisłego Naczelnego Wodza 
mjr. pil. Jerzy Kossowski. Kilka Fokkerów 
latało wówczas także w ramach 13. Eskadry 
Myśliwskiej. To właśnie na takiej maszynie 

17 sierpnia 1920 roku został zestrzelony 
i zginął sierż. pil. Kazimierz Jankowski.

Historia polskich Fokkerów D.VII jest 
jednak związana przede wszystkim z dzie-
jami 15. Eskadry Myśliwskiej. Temu oddzia-
łowi lotniczemu nie było wprawdzie dane 
zmierzyć się z  lotnictwem Armii Czerwo-

nej, ale na szeroką skalę był on wykorzy-
stywany do prowadzenia nalotów sztur-
mowych. Po raz pierwszy Fokkery D.VII 
pokazały swą wartość w  ostatniej deka-
dzie maja i na początku czerwca 1920 roku. 
Wówczas 15. Eskadra Myśliwska odzna-
czyła się w walce z bolszewickimi pocią-
gami pancernymi w rejonie stacji kolejo-
wej Rudnica. W nalotach brało udział całe 
lotnictwo 6. Armii, ale największe słowa 
uznania kierowano w stronę 21. Eskadry 
Niszczycielskiej, która zniszczyła tory kole-
jowe, a także 15. Eskadry Myśliwskiej, która 
nalotami szturmowymi nie pozwoliła na 
ich naprawę.

Półtora miesiąca później 15. Eskadra 
Myśliwska znów zwróciła na siebie uwagę 
całego polskiego światka lotniczego. Sie-
dzący za sterami Fokkerów piloci na 
tyle spowolnili postępy 1. Armii Konnej 

Siemiona Budionnego, że „Konarmia” nie 
zdołała zająć Lwowa. Czołowi piloci 15. 
Eskadry Myśliwskiej wykonywali w dniach 
16-20 sierpnia po cztery loty bojowe dzien-
nie. W czasie zmagań z Budionnym szcze-
gólnie odznaczyli się: dowódca eskadry 
por. pil. Jerzy Dziembowski, por. pil. Józef 
Hendricks, ppor. pil. Edward Lewandowski 
oraz sierż. pil. Antoni Bartkowiak.

Po zakończeniu działań zbrojnych 
wojny polsko-bolszewickiej, w  grudniu 
1920 roku, w polskim lotnictwie było 15 
Fokkerów D.VII. Kolejnych 20 czekało na 
transport z Francji. Samolot ten oceniano 
na tyle pozytywnie, że w pierwszych kon-
cepcjach pokojowej organizacji polskiego 
lotnictwa brano pod uwagę pozyska-
nie jeszcze kilkudziesięciu takich maszyn. 
Ostatecznie wizja ta nie doczekała się 
realizacji. Jedną z  tego konsekwencji 

Dane taktyczno-techniczne 
samolotu Fokker D.VII 

z silnikiem BMW

Długość: 6,95 m
Wysokość: 2,75 m
Rozpiętość: 8,9 m
Odstęp między płatami: 1,38 m
Powierzchnia nośna: 20,5 m2

Masa własna: 670 kg
Masa startowa: 880 kg
Prędkość maksymalna: 200 km/h
Czas wznoszenia na 1000 m: 2,5 minuty
Czas wznoszenia na 5000 m: 14 minut
Pułap: 7000 m
Zasięg: 450 km
Czas lotu: 1,7 h

Samolot 
myśliwski 
Fokker D.VII w 
niemieckim 
malowaniu (nr 
461). [G. Feuchter, 
Die Luftwaffe 
in Gegenwart, 
Berlin 1938, s. 15]

Fokker D.VII w polskich barwach. Na zdjęciu jest widoczny egzemplarz 
o numerze fabrycznym 1611/18 i numerze Stacji Lotniczej Ławica 
502/18. W 1920 roku na tym samolocie latał ppor. pil. Wojciech Biały. 
Wbrew panującym w historiografii opiniom tylko ten Fokker 15. Eskadry 
Myśliwskiej był wyposażony w wyrzutniki na dwie bomby 12,5 kg. [„Sport”, 
r. 1923, nr 63, s. 273]

Kolejny niemiecki Fokker D.VII. Uwieczniony na zdjęciu egzemplarz 
(nr 8520/18) został wyprodukowany w pilskich zakładach 
Ostdeutsche Albatros Werke. [Ze zbiorów National Archives and 
Records]
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było pozostawienie mozaiki 
sprzętowej w polskich Woj-
skach Lotniczych. Dla uła-
twienia szkolenia i  zaopa-
trzenia poszczególne typy 
maszyn koncentrowano 
w danym garnizonie. Wypo-

sażone w  Fokkery D.VII 13. 
i 15. Eskadry Myśliwskie tra-
fiły do utworzonego w 1921 
roku w Poznaniu 3. Pułku Lot-
niczego. W pierwszej z nich 
zgrupowano maszyny z silni-
kami Mercedesa, a w drugiej 

– z silnikami BMW. W polskim 
lotnictwie udane konstruk-
cje Anthony’ego Fokkera 

były wykorzystywane aż do 1927 roku. 
O tym, jak dobry był to samolot najlepiej 
świadczy fakt, że wykorzystywali go nie 
tylko Niemcy i Polacy, ale także: Holendrzy, 
Węgrzy, Belgowie, Szwajcarzy, Litwini oraz 
Rosjanie. Pojedyncze maszyny trafiły też 
na wyposażenie sił powietrznych szeregu 
innych państw.
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Początek 1919-1923

Redakcja dwutygodnika ilustrowa-
nego „Polska Flota Napowietrzna” – pierw-
szego czasopisma lotniczego w  wolnej 
od rządów trzech cesarzy 
Polsce, wydawanego od 1 
sierpnia 1919 roku do 1921 
roku w  Poznaniu, a  następ-
nie w  Warszawie – nagło-
śniła informację o  tym, że 
28 czerwca 1919 roku z  ini-
cjatywy Inspektoratu Wojsk 
Lotniczych odbędzie się 
pokaz akrobacji lotniczych 
na Ławicy. Na lotnisku zgro-
madziły się tłumy zaintereso-
wanych tego typu sportem, 
w tym establishment miejski, 
a to dzięki temu, iż służby mun-
durowe zapewniły transport 
mieszkańcom Poznania i przy-
ległych okolic. Rangi wydarze-
niu dodała obecność znamienitych osobi-
stości z Warszawy; wysokich urzędników 
administracji państwowej, wśród których 
nie zabrakło także ministra spraw wojsko-
wych – generała porucznika Józefa Krzysz-
tofa Leśniewskiego. Przybyłych gości 
powitał generał Gustaw Macewicz. Nikt 
wtedy jeszcze nie przypuszczał, że kon-
kurs to początek drogi do powstania aero-
klubu w Poznaniu. Choć ten rodzaj broni 
w odrodzonym wojsku był dopiero w fazie 

początkowego rozwoju, to droga prowa-
dząca do powołania organizacji cywilnej, 
jaką miał być klub sportowy, nie była zbyt 
wyboista. Już 30 października 1919 roku 
w  gmachu Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk zebrała się elita miejska 
wraz z  majętnym kupcem Kazimierzem 
Otmianowskim (1881-1953), aby współ-
tworzyć Aeroklub Polski w Poznaniu. Pod-
czas debaty wybrano członków zarządu. 
Prezesem został dotychczasowy prezy-
dent miasta Jarogniew Drwęski, a  wice-
prezesami: Józef Englich – dyrektor Banku 
Związku Spółek Zarobkowych i Bogusław 
Dobrzycki – późniejszy prezes Poznańskiej 
Dyrekcji Kolei. Niebawem Aeroklub Polski 
w Poznaniu przyjęto w poczet Międzyna-
rodowego Związku Aeronautycznego. 

18 stycznia 1921 roku w stolicy zorga-
nizowano spotkanie zarządów Aeroklubu 
Warszawskiego i Aeroklubu Polskiego. Na 

posiedzeniu omówiono zasady funkcjono-
wania tych ugrupowań. Wtedy to ukonsty-
tuowała się Komisja Statutowa, która 13 
marca 1921 roku opracowała wstępną 
wersję statutu o nazwie Aeroklub Rzeczy-
pospolitej Polskiej. 

10 września 1922 roku Ministerstwo 
Spraw Wojskowych i Aeroklub Rzeczypo-
spolitej Polskiej wyszły z propozycją przy-

gotowania Pierwszego Lotu Okrężnego na 
linii powietrznej Warszawa – Lwów – Kra-
ków – Poznań – Warszawa. Tego samego 
dnia poznański klub wraz 3 Pułkiem Lot-
nictwa w Poznaniu zaproponował licznie 
przybyłym żołnierzom i ludności cywilnej 
pełne wrażeń popisy lotników, służących 
w tutejszej formacji militarnej.

W  listopadzie następnego roku na 
plenarnym zebraniu Zarządu Aeroklubu 
Polskiego dokonano kilku zmian perso-
nalnych. Obowiązki prezesa przejął po 
Drwęskim inżynier Dobrzycki. Na ofertę 
pierwszego wiceprezesa odpowiedział 
pozytywnie podpułkownik Camillo Per-
ini, na drugiego zaś – ówczesny dyrektor 
Poznańskiej Fabryki Płatków Ziemniacza-
nych – pan Wyszomirski. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
obecny Aeroklub Poznański im. Wandy 

Modlibowskiej jest spadkobiercą mię-
dzywojennych organizacji lotniczych, 
m.in.: Związku Lotników Polskich, 
Wielkopolskiego Klubu Lotników, 
Poznańskiego Aeroklubu Akademic-
kiego i Aeroklubu Poznańskiego.

Drugi etap 1928-1931

Poznański Aeroklub Akademicki 
powołał komitet organizacyjny, któ-
rego przewodniczący, Ludwik Rosiń-
ski, był wówczas studentem Wyż-
szej Szkoły Handlowej w Poznaniu 
(członkowie nowo utworzonego 
klubu to słuchacze wymienio-
nej wyżej uczelni i  Uniwersytetu 
Poznańskiego). Poza przewodniczą-

cym komitet tworzyli: Kazimierz Górale-
wicz, Niemir Bidziński, Kazimierz Rapp, 
Bolesław Karliński, Oswald Sęp-Szarzyń-
ski, Jan Marcinkiewicz, Janusz Mościcki 

– bratanek prezydenta Ignacego Mościc-
kiego. Klub rozpoczął działalność 17 paź-
dziernika 1928 roku.

Członkowie zgrupowania, wspierani 
przez 3 Pułk Lotniczy, dysponowali wten-
czas dwoma aeroplanami Hanriot H-28, 
na których uczyli się pilotażu. Pierwsza 
wyszkolona grupa studentów otrzymała 
licencję w  1929 roku. Wśród nich był 

Zarys dziejów 
Aeroklubu 
Poznańskiego

19
19

-
Wiesław Kubiak

Janusz Mościcki, pierwszy od lewej, 
bratanek prezydenta II RP

Aeroklub Poznański karta pocztowa. Ze 
zbiorów Lecha Konopińskiego.
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uczestnik i bohater 
II wojny światowej 

– Janusz Mościcki 
(1906-1985), syn 
Witolda. W  1944 
roku przeprowadził 
sprawnie akcję lot-
niczą pod kryptoni-
mem „Most”, która 
miała na celu nie-
zwłoczne przekaza-
nie do Anglii drogą 
powietrzną doku-
mentacji technicz-
nej rakiet typu V1 
i V2. Maszyna, pod egidą Królewskich Sił 
Powietrznych, w nocy z 15 na 16 kwietnia 
1944 roku zabrała na swój pokład człon-
ków Delegatury RP na Kraj wraz z mikro-
filmami. To tylko jedno, lapidarnie ujęte 
wydarzenie wojennych przeżyć Janusza 
Mościckiego. 

Prezentując historię Aeroklubu 
Poznańskiego, warto przypomnieć 
pewien epizod. W  roku 1930 zapadła 
decyzja o budowie awionetki na podsta-
wie prywatnych badań i  rysunku tech-
nicznego inżyniera Antoniego Jankow-
skiego. Prototyp wnet oddano do lotów 
próbnych. Pomimo wysiłku załogi, czu-
wającej nad przebiegiem przygotowania 
jednosilnikowca do wzbicia się w  prze-
stworza, podczas pierwszego oblotu 
konstrukcja pomysłodawcy rozpadła się 
na wiele części.

Aeroklub Poznański 1931-1939

29 marca 1931 roku w wyniku konso-
lidacji Wielkopolskiego Klubu Lotników 
z Poznańskim Aeroklubem Akademickim 
powstał Aeroklub Poznański. Major Ludwik 
Zeifert zgodził się objąć funkcję prezesa. 
Za jego rządów stworzono pięć sekcji: 
techniczną, prowadzoną przez Edwarda 
Szwencera; szkolną, pod okiem Edwarda 
Hołodyńskiego; treningową, oddaną pod 
nadzór wymienionego już E. Hołodyń-
skiego; sportową i propagandową, obie 
kierowane przez Alfreda Chrzanowskiego. 

Aeroklub Poznański kilka razy brał 
udział w  zmaganiach sportowych, a  10 
listopada 1932 roku Wanda Modlibow-
ska – uzdolniona magister chemii – skom-
pletowała drużynę szybowcową i szybko 
zdobyła szlify w  pilotażu. Była pierwszą 
lotniczką w Aeroklubie Poznańskim z kate-
gorią A. Jesienią 1933 roku w Bezmiecho-
wej do kategorii A dodała kolejne serie B 
i C, co niewątpliwie świadczyło o jej talen-
cie, odwadze, predyspozycji oraz klasie. 
Była trzecią kobietą w odrodzonej Polsce, 
która uzyskała kategorię C. W 1936 roku 
wystartowała z Marią Hrynakowską w VI 

Krajowym Lotniczym Kon-
kursie Turystycznym. 

Przed wybuchem II 
wojny światowej przy-
stąpiła do ekipy, która 
wyraziła chęć opano-
wania wiedzy teoretycz-
nej i praktycznej w klasie 
nauki sterowania samo-
lotami RWD-10 i RWD-17. 
Tam też poznała techniki 
akrobacji i  tajniki lotów 
bez widoczności. W  cza-
sie okupacji pracowała na 
rzecz Rządu RP na uchodź-

stwie, najpierw w Delegaturze Rządu RP na 
Kraj, jako kurier, potem jako kierowniczka 
komórki szyfrów i przełożona sekretariatu 
delegatury. W 1945 roku NKWD rozpoznało 
w niej wroga ludu, i podobnie jak Janusza 
Mościckiego, wysłano ją w głąb Kraju Rad. 
W 1946 roku wróciła do Poznania, gdzie, 
jak niegdyś, zaoferowano jej pracę w Aero-
klubie Poznańskim.

Powojenna działalność Aeroklubu 
Poznańskiego 1945-2019

 Po zwycięstwie koalicji antyhitlerow-
skiej nad Niemcami, 
w  drugiej połowie 
1945 roku, wzno-
wiono pracę Aero-
klubu Poznańskiego. 
Na pierwszym zgro-
madzeniu dawni 
członkowie wybrali 
s p o ś r ó d  s i e b i e 
zarząd. W jego skład 
weszli: Mieczysław 
Stodolski – prezes, 
Marian Duszyński, 
Zbigniew Laszkie-
wicz, Witold Sowiń-
ski, Ewa Korczyńska. 

Z n i s z c z o n a 
infrastruktura tech-
niczna przedwo-
jennych zasobów 
aeroklubu zmusiła 
władze organizacji 
do zabiegania w Ministerstwie Komunika-
cji o wsparcie dla niedawno reaktywowa-
nej placówki oświatowo-wychowawczej. 
Wkrótce przyszła pozytywna odpowiedź. 
Od tej pory zrzeszeni mogli korzystać 
z  ośrodka szkoleniowego w  Kobylnicy. 
W latach 1945-1950 znakomite wyniki osią-
gnęli dwaj modelarze: Jan Bury i Bolesław 
Degler, którzy w  zawodach międzynaro-
dowych zajęli trzecie miejsce. W 1949 roku 
Główny Zarząd Aeroklubu Rzeczypospo-
litej Polskiej przyznał odłamowi poznań-

skiemu drugie miejsce w  kraju. Jeszcze 
w tym samym roku władza komunistyczna 
zabrała wszelkie uprawnienia lotnicze 
sanacyjnym członkom klubu. 27 stycznia 
1957 roku wybrano nowy zarząd. Niedługo 
po tym zaistniała sekcja balonowa, wio-
dąca prym w Polsce. Miłym zaskoczeniem 
dla sympatyków i adeptów tej dyscypliny 
było utworzenie filii w Gnieźnie i w Pile. 

W  Polsce Ludowej społecznicy aero-
klubu doprowadzili do realizacji wielu 
zamierzonych planów na rzecz zwiększe-
nia zasięgu działalności organizacji. Nie-
zwykłym powodzeniem w całym kraju cie-
szyły się mityngi, na których oklaskiwano 
zwycięzców podniebnych manewrów. 

W latach 70. magister Lech Molewski 
szkolił pasjonatów latania na lotni. Nato-
miast w latach 80. dało się odczuć braki 
finansowe, co nie sprzyjało rozwojowi 
klubu. Jedyną wtenczas imprezą, godną 
uwagi na poziomie międzynarodowym, 
była konkurencja balonowa o puchar Gor-
don-Benetta, w  czasie której zawodnicy 
poznańskiej drużyny bili wszelkie rekordy 
popularności i osiągnięć sportowych. 

W  1990 roku w  wyniku przeobrażeń 
ustrojowych państwa zmieniono nazwę 
Aeroklubu PRL na Aeroklub Polski oraz 
nadano osobowość prawną regionalnemu 

zrzeszeniu i prawo do 
działalności gospodar-
czej.

Cztery lata później 
zorganizowano Moto-
lotniowe Mistrzostwa 
Świata, za które klub 
otrzymał dyplom Mię-
dzynarodowej Federa-
cji Lotnictwa Sporto-
wego.

Aeroklub Poznań-
ski wiele zawdzięcza 
Poznańskiemu Klu-
bowi Seniorów Lot-
nictwa, który syste-
matycznie wspomaga 
go i   pracuje dla 
jego dobra.
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Na rozwój Bezzałogowych Systemów 
Walki i  ich dynamikę, tak jak w  przy-
padku innych rodzajów uzbrojenia woj-
skowego, wpływ ma szereg elementów 
natury politycznej, 
ekonomicznej, 
gospodarczej, 
społecznej 
i naukowej. 
Układ i  siła 
poszczegól-
nych czyn-
ników będą 
p o w o d o w a ł y 
różne natężenie, 
proporcje i  kierunki 
zmian w  układzie 
wyposażenia si ł 
zbrojnych w  sys-
temy załogowe 
i   bezzałogowe. 
Presja finansowa 
ostatnich lat zmu-
siła wiele państw do 
rewizji kształtu i wielkości 
wydatków obronnych, a co się 
z  tym wiąże także do zmian orga-
nizacyjnych i strukturalnych sił zbroj-
nych oraz ich wyposażenia. Przy zacho-
waniu aktualnego potencjału bojowego 
dąży się do zaspokojenia wyznaczonego 
poziomu ambicji poprzez zapewnienie 
efektywniejszych, ale też mniej kosztow-
nych środków walki. W trend ten wpisują 
się znakomicie Bezzałogowe Systemy 
Walki, które dzięki swoim wciąż zwiększają-
cym się możliwościom coraz częściej zastę-
pują tradycyjne załogowe systemy. 

W ostatnim dziesięcioleciu znacząco 
zwiększył się udział bezzałogowych plat-
form latających w  działaniach operacyj-
nych, ale nie tylko...

Najbardziej rozpowszechnioną bez-
załogową platformą latającą jest powy-
żej zaprezentowany kwadrokopter. Ta naj-
prostsza wielowirnikowa konstrukcja jest 
zdolna nie tylko do latania po zaprogra-
mowanej trasie lub wykonywania poleceń 
operatora w celu zmiany parametrów lotu. 
Dotychczas uważaliśmy, iż to już wszystko, 
co potrafi kwadrokopter, inżynierowie 
jednak zaprezentowali nowe możliwości 
zdalnie sterowanych minihelikopterów. 
Mark Cutler i  Jonathan P. Howe opraco-
wali kwadrokoptery posiadające nieosią-
galne dotychczas możliwości manewrowe.

Akrobacyjne figury i  dynamiczne 
zwroty możliwe są dzięki zasto-

sowaniu śmigieł o  zmiennym 

skoku. Dotych-
czas drony ze śmi-
głami o stałym skoku były zdolne do wielu 
manewrów, ale nie do obracania się śmi-
głami do dołu...

Do czego może się przydać kwadro-
kopter? Kilkanaście miesięcy temu dostar-
czano w  ten sposób pizzę. Niedawno 
amerykański Massachusetts Institute of 
Technology postanowił wykorzystać je 
w  roli przewodników oprowadzających 
gości i studentów po kampusie uczelni.

Kampus amerykańskiej uczelni – zda-
niem studentów i wielu gości – jest praw-
dziwym labiryntem, w  którym łatwo się 
zgubić i stracić wiele czasu na poszukiwa-
nie właściwej drogi. Problem ten udało się 
rozwiązać... Jak przystało na jedną z najlep-
szych uczelni technicznych na świecie, MIT 
postanowił zaangażować do tego zada-
nia kwadrokoptery.

System o  nazwie SkyCall składa się 
z  instalowanej na smartfonie aplikacji 
i z kwadrokopterów. Jeśli podczas wędró-
wek po terenie uczelni stracimy orientację, 
wystarczy wezwać drona. Kwadrokopter 
przyleci do nas, a dzięki wprowadzonemu 
w aplikacji miejscu docelowemu zacznie 
nas prowadzić, pokazując jednocześnie, 

gdzie mamy się udać.
Co istotne, podczas lotu dron 
nie tylko zwraca uwagę na 

to, by nie wpadać na 
różne przeszkody, ale 

też leci w  takim tem-
pie, by zawsze być 
w  pobliżu prowa-
dzonej osoby. Proto-
typowe kwadrokop-

tery używają w  tym 
celu m.in.: modułu WiFi, 

GPS i kamery.
Dron potrafi  w  razie 

potrzeby cofnąć się lub zatrzy-
mać, gdy prowadzona przez 

niego osoba przystanie, by 
zamienić z kimś parę słów 
lub przeczytać coś na 
tablicy ogłoszeń. Ponadto, 

choć za wezwanie i  usta-
lenie miejsca docelowego 

odpowiada odpowiednia apli-
kacja, dron obsługuje również komuni-
katy głosowe. Istotną funkcją urządze-
nia jest możliwość działania wewnątrz 
budynków. W tym przypadku przeszkodą 
mogą okazać się tradycyjne drzwi, ale 
można to rozwiązać za pomocą czujni-
ków, które otwierałyby je przed nadlatują-
cym przewodnikiem.

Doświadczenie zdobyte podczas 
pracy nad SkyCall zaprocentuje zapewne 
przy innym projekcie, w  którym rój 

Kwadrokoptery
Wielowirnikowe platformy latające – 
perspektywy rozwoju i wykorzystania 
Bezzałogowych Systemów Powietrznych

 Leszek Cwojdziński

Leszek Cwojdziński – generał dywizji, pilot 
klasy mistrzowskiej, ekspert lotniczy, autor 
prac naukowych dotyczących techniki lot-
niczej. Zajmuje się optymalizacją eksploata-
cji i wykorzystaniem statków powietrznych 
oraz bezzałogowych platform wielozadanio-
wych w siłach zbrojnych. Ceniony dowódca i 
wychowawca wielu lotniczych pokoleń.
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kwadrokopterów ma zostać wykorzy-
stany do zbierania danych środowisko-
wych, działań poszukiwawczych i militar-
nych w obiektach budowlanych i w terenie 
zurbanizowanym. Pozwoli to na drobia-
zgową analizę obszaru objętego bada-
niem, z  uwzględnieniem m.in. czystości 
powietrza, wód czy występujących na 
danej przestrzeni roślin. Przedstawiony 
przez MIT pomysł wydaje się więc nie tylko 
ciekawy, ale też na tyle dopracowany, że 
podobne urządzenia w niedalekiej przy-
szłości mogłyby z powodzeniem zastąpić 
ratowników w rejonach dotkniętych trzę-
sieniem ziemi, przewodników wycieczek 
lub przewodników osób niedowidzących 
czy niepełnosprawnych na wózkach. Dzia-
łania bojowe w terenie zurbanizowanym 
uważane są za jedne z najtrudniejszych. 
Wsparcie żołnierzy przez przystosowane 
do tego bezzałogowe kwadrokoptery 
wyposażone w hybrydowe systemy pozy-
cjonowania wydaje się być nieodzowne.

Przewiduje się, że udział Bezzało-
gowych Systemów Powietrznych w  naj-
bliższym dziesięcioleciu w potencjale sił 
zbrojnych wzrośnie cztero-, pięciokrotnie. 
Pozwala to na stwierdzenie, że w pozosta-
łych rodzajach Bezzałogowych Systemów 
Walki tendencja będzie podobna. 

W perspektywie najbliższej dekady czy 
dwóch postęp technologiczny w  zakre-
sie materiałów, napędów oraz uzbrojenia 
będzie stymulował rozszerzenie pakietu 
możliwych obszarów zastosowań BSP. 
Spodziewać się można, że będą one jesz-
cze w szerszym zakresie wzmacniać zdol-
ności obserwacji i rozpoznania powietrz-
nego. Dotyczyć to będzie w szczególności 
rozpoznania z dużej, a zatem z bezpiecznej 
odległości. Zakres prowadzonej działalno-
ści rozpoznawczej, dzięki zastosowaniu 
multisensorowych układów, zdecydowa-
nie się poszerzy. Już obecnie przewiduje 
się umieszczenie na pokładzie bezzałogo-
wego środka powietrznego stacji radiolo-
kacyjnej lub radaru z aperturą syntetyczną 
(SAR). Uwidoczni się też konstruowanie 
wielozadaniowych platform rozpoznaw-
czych i komunikacyjnych. Dzięki umiejsco-
wionej na ich pokładzie szerokiej gamie 
urządzeń technicznych będą one w stanie 
zasilać wojska w zakresie wszystkich kate-
gorii informacji rozpoznawczej – od opto-
elektronicznej, poprzez elektroniczną, do 
sygnałowej służącej wykrywaniu czynni-
ków broni masowego rażenia. Posiadanie 
wielu źródeł zdobywania informacji wpły-
nie na uniezależnienie procesu ich pozyski-
wania, np. od warunków atmosferycznych. 

Coraz powszechniejsze stają się bez-
załogowe platformy latające w  ukła-
dzie kwadro- i  multikoptera będące na 
uwięzi. Dzieje się tak ze względu na różny 

charakter potrzebnych danych na poszcze-
gólnych szczeblach dowodzenia. Takie roz-
wiązanie umożliwia praktycznie nieprze-
rwane przebywanie platformy w powietrzu, 
gdyż przewodem uwięziowym dostar-
czana jest jednocześnie energia elek-
tryczna. Konstrukcje, wykorzystywane 
do wsparcia bezpośredniego walczących 
wojsk, będą wymagały zdolności zwięk-
szonego przetrwania w mocno nasyconym 
środkami walki środowisku. Stąd wiele pro-
jektowanych konstrukcji bsp wykonywa-
nych jest w technologii „stealth”. 

Kolejne generacje bezzałogowych 
statków powietrznych charakteryzować 
się będą zwiększeniem poziomu nieza-
wodności i bezpieczeństwa lotu  – przewi-
duje się, że czas bezawaryjnej pracy sys-
temu wzrośnie z 300 do 1000 godzin lotu. 
Co więcej, dzięki mniejszej masie starto-
wej drony staną się bardziej mobilne i nie 
będą wymagać stałych baz, dróg starto-
wych oraz rozbudowanej infrastruktury. 
Liczebność personelu obsługowego może 
być zredukowana do kilku osób obsługi 
naziemnej i operatorów, przy utrzymaniu 
zdolności do prowadzenia operacji lotni-
czej przez całą dobę. 

W  perspektywie najbliższych 20-25 
lat można spodziewać się wykształce-
nia wyspecjalizowanych bezzałogowych 
środków powietrznych. Najprawdopo-
dobniej ten rodzaj systemu walki będzie 
obecny w działaniach walki elektronicznej 
(WE), zarówno w zakresie osłony elektro-
nicznej, jak i oddziaływania ofensywnego – 
niszczenia systemów elektronicznych bądź 
zakłócania ich pracy. Przewiduje się rów-
nież, że działania bsp w obszarze WE będą 
łączone w celu uzyskania komplementar-
ności systemu oddziaływania elektronicz-
nego z wyspecjalizowanymi samolotami 
załogowymi, szczególnie w niebezpiecznej 
strefie w bliskości zakłócanych obiektów. 

Pogląd ten zgodny jest z planami roz-
wojowymi systemów bezzałogowych pro-
ponowanymi przez planistów amerykań-
skich, którzy wskazują na potrzebę łączenia 
działań platform i systemów załogowych 
z częścią bezzałogową. Nowy jakościowo 
system określany jako Manned-Unmanned 
System Teaming (MUM-T) będzie zdolny 
do realizacji następujących grup zadań:
• zwalczanie wrogich sił ofensywnych 

naziemnych i nawodnych z większych 
odległości (Stand-off Distance), zapew-
nienie mobilności wojsk w  operacji 
wejścia na teatr działań (Initial Entry);

• zapewnienie zdolności do przemiesz-
czania i wykonania manewru podczas 
prowadzenia działań ofensywnych;

• zapewnienie środków na rozwinięcie 
i podtrzymanie linii komunikacyjnych 
oraz logistycznych;

• zapewnienie osłony rozmieszczonych 
elementów wojsk;

• zapewnienie ciągłej obserwacji i  roz-
poznania teatru działań oraz neutra-
lizacja wykrytych i  zidentyfikowa-
nych zagrożeń.

Wyszczególniona lista zadań pozwala 
na zidentyfikowanie kolejnego obszaru 
roz woju bezzałogowych środków 
powietrznych, a  mianowicie wsparcie 
transportu wojsk i  zaopatrzenia realizo-
wane w różnym wymiarze: strategicznym, 
operacyjnym i taktycznym. Zadania tego 
typu będą wykonywane w oparciu o róż-
norodną pod względem parametrów tech-
niczno-taktycznych platformę bsp. Obec-
nie w  systemy bezzałogowe do zadań 
transportu powietrznego wyposażane są 
przede wszystkim pododdziały sił specjal-
nych, czyli jednostki działające z dużym 
stopniem autonomii, we wrogim otocze-
niu oraz w oderwaniu od własnych źródeł 
zaopatrzenia. Przewiduje się jednak roz-
szerzenie kręgu potencjalnych użytkow-
ników w wyniku wykształcenia się różnych 
klas tego sprzętu. 

Użycie wyspecjalizowanych bezza-
łogowych platform latających przynosi 
znaczne korzyści finansowe, obniża koszty 
szkolenia i utrzymania gotowości systemu 
do realizacji zadań. Ponadto zmniejsza 
ryzyko strat niezamierzonych oraz moral-
nych i politycznych skutków przechwyce-
nia załogi statku powietrznego. Dotych-
czasowe doświadczenia pokazują, iż wiele 
misji dotąd wykonywanych przez samoloty 
może być z powodzeniem realizowanych 
przez systemy bezzałogowe.

Niemniej jednak samolot załogowy 
pozostanie jeszcze częścią naszego arse-
nału obronnego, gdyż przynajmniej 
w  najbliższej przyszłości BSP nie będą 
wystarczająco wyposażone, by zwyciężać 
w walkach powietrznych i zdobyć pano-
wanie w powietrzu. Jak ważne jest długo-
terminowe planowanie w celu osiągnięcia 
zakładanych rezultatów pokazują ame-
rykańskie koncepcje rozwoju systemów 
bezzałogowych, zawarte w  opublikowa-
nym w lutym 2014 r. „US Air Force RPA Vec-
tor: Vision and Enabling Concepts 2013-
2038”. Ten uszczegółowiony dokument 
zastępuje koncepcję rozwoju bezzałogo-
wych systemów walki USAF Plan 2009-
2047. Tendencja rozwojowa Bezzałogo-
wych Systemów Powietrznych wskazuje, że 
proces nasycenia sił zbrojnych tym rodza-
jem środka walki będzie postępował dość 
dynamicznie, co szczególnie zauważymy 
w obrębie środków uderzeniowych. Jed-
nakże – w dającej się przewidzieć przyszło-
ści – drony nie będą wypierały systemów 
załogowych, a raczej je uzupełniały. 
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Obecne zespoły naukowe na Politechnice Poznańskiej sięgają korzeniami  lat 70. 
XX wieku. W drugiej połowie ubiegłego stulecia  powołano do życia Koło Naukowe 
Mechaników  W M R i P (teraz  Wydział Inżynierii Transportu), gdzie dopiero w 1973 r. 
zjednoczeni w tym ciele naukowym zwołali I Studencką Sesję Naukową. 

Zainteresowani pogłębianiem wiedzy technicznej, dla których 
program nauczania to tylko zwykły standard, mogą rozwijać swoją 
inwencję twórczą, w ramach kilku kół naukowych. Takie zaanga-
żowanie to dobry sposób na zdobycie doświadczenia, umiejętno-
ści pracy w zespole, rozwinięcie predyspozycji do  efektywnego 
planowania i projektowania konstrukcji  oraz  zastosowania wszel-
kich konfiguracji informatycznych, tak niezbędnych po ukończe-
niu politechniki. Dzięki takim referencjom, wydanym przez wła-
dze uczelni,  można szybko znaleźć zatrudnienie w najlepszych 
firmach zaliczanych do największych potentatów w gospodarce 
ogólnoświatowej.

Koło Naukowe Mechaników

to najstarsza organizacja studencka na tej wszechnicy. Świeżo 
upieczeni abiturienci, oprócz przygotowania teoretycznego i prak-
tycznego z zakresu mechatroniki, transportu, mechaniki, materia-
łoznawstwa, lotnictwa, poznają podstawowe zagadnienia z kilku, 
wydaje się, odległych dziedzin, chociażby z budownictwa, medy-
cyny, które są jednak powiązane z kierunkami badań na tej tech-
nicznej uczelni. 

Znawcy dziejów poszczególnych wydziałów twierdzą, że 
laboratoria Politechniki Poznańskiej należą do tych najlepiej 

zorganizowanych i zaopatrzonych, w niezbędny sprzęt i oprogra-
mowanie,  w Polsce. 

Częste wyjazdy i konferencje naukowe umożliwiają zrzeszo-
nym zapoznanie się z faktyczną,  autentyczną i praktyczną wiedzą 
w przedsiębiorstwach  motoryzacyjnych, transportowych i mecha-
nicznych, np. budowa maszyn przemysłowych. 

Koło Naukowe Inżynierów Transportu Publicznego

zajmuje się innowacją, promowaniem i rozwojem sieci trans-
portu publicznego metropolii poznańskiej. Zaangażowani adepci 
tego Koła współpracują z pokrewnymi  instytucjami zagranicz-
nymi. Dzięki temu współdziałaniu obie strony zapoznają się z 
myślą techniczną i nową technologią w danym kraju. Poza tym 
pasjonaci pojazdów szynowych i ruchu kołowego sami reali-
zują własne projekty, oparte na wnikliwych pomiarach i bada-
niach laboratoryjnych. Toteż uczestniczą w międzynarodowych 
zawodach Railway Challenge w Anglii. Miniaturowe lokomotywy 
muszą spełniać wiele wymagań, aby mogły być dopuszczone 
do rywalizacji. Nasi studenci zaprojektowali pociągi o napędzie 
wodorowym, modułowym i zdalnie sterowanym. 

Koła naukowe
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Koło Naukowe Silników Spalinowych

to zrzeszenie, które powstało w 2010 roku. Działalność tej orga-
nizacji skupia młodzież zafascynowaną budową silników zasilanych 
paliwami płynnymi oraz tworzeniem katalizatorów ograniczających 
stężenie spalin niebezpiecznych dla środowiska naturalnego.

Ta grupa studentów bierze udział w szkoleniach, stażach i w 
realizacji projektów badawczych, na które otrzymała wsparcie 
finansowe. W tym zespole wyodrębnił się zespół PUT Rally Team, 
biorący udział w wyścigach aut sportowych, ustalonej z góry marki. 
Przyszła reprezentacja uczelni zbudowała samochód rajdowy na 
bazie Fiata Seicento. W tym pojeździe, załoga wybrana do zawo-
dów, zmodernizowała układ hamulcowy, zawieszenie oraz polep-
szyła parametry silnika.

Poza tym przyszli inżynierowie mogą korzystać z laboratoriów 
Instytutu Silników Spalinowych i Transportu. Do tych należą: labora-
torium cieplnych procesów silnikowych, laboratorium ochrony śro-
dowiska, laboratorium smarowania i łożyskowania silników spalino-
wych, laboratorium badań symulatorowych, laboratorium badań 
napędów hybrydowych i elektrycznych, laboratorium projektowa-
nia i dynamiki pojazdów. 

Koło Naukowe Inżynierii Wirtualnej Projektowania

Członkowie tej grupy zgłębiają arkana projektowania kompu-
terowego, obliczeń numerycznych, druku 3 D, inżynierii wirtualnej, 
programowania. Ich projekty wzbudziły zainteresowanie jury Gali 
Grantów i komisji międzynarodowych konkursów, o czym świadczą 
nagrody: SAE Formuła Student za obliczenia aerodynamiczne dla 
bolidu PUT Motorsport, SAE Aerodesing USA za optymalną budowę 
samolotu. Abstrahując od współzawodnictwa pomiędzy uczelniami, 

należy wyróżnić prototypy skonstruowane przez uzdolnionych 
studentów tego Koła: zdalnie sterowaną maszynę kroczącą, 
pojazd o cechach zbliżonych do quadrocoptera i poduszkowca, 
drukarkę 3 D dla wyrobów cukierniczych, pojazdy kołowe zasi-
lane wkrętarkami akumulatorowymi  ( nazwane Moth i Moth 2).

Koło Naukowe Maszyn Roboczych

W tym zgrupowaniu swoje miejsce znaleźli sami entuzjaści 
szeroko rozumianych maszyn roboczych, wykorzystywanych 
w rolnictwie, budownictwie i leśnictwie. Podejmują oni śmiałe 
kroki w konstruowaniu układów pneumatycznych i hydraulicz-
nych. Tym studentom pomocą służy Zakład Maszyn Roboczych, 
udostępniając im swój park maszynowy. W tym zakładzie można 
zapoznać się z procesami wysiewu omłotu, separacji nasion, bry-
kietowania materiałów roślinnych, właściwościami mechanicz-
nymi gruntów ornych, metodami badań maszyn roboczych i pro-
cesów w nich zachodzących, modelowaniem trójwymiarowych 
konstrukcji maszyn, badaniami zużycia elementów pracujących, 
np. odporności na ścieranie. 

Powyższy tekst jest tylko namiastką tego, co reprezentują, 
wkrótce, nominowani do tytułu zawodowego inżynier Poli-
techniki Poznańskiej. Rzecz jasna, że jeden artykuł prasowy nie 
wystarczy, aby opisać inne wydziały ze znacznym dorobkiem naj-
lepszych studentów. 

Opracował Wiesław Kubiak
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Bojowo, historycznie  
i z potrzeby chwili... 

Historia uczelni 
zaczęła się bojowo 
– trwało Powstanie 

Wielkopolskie,  
powołała ją do 
życia Naczelna 

Rada Ludowa – oraz 
z potrzeby chwili 

– Zakłady Hipolita 
Cegielskiego 

pilnie poszukiwały 
wykształconej kadry.
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Państwowa Wyższa Szkoła Budowy 
Maszyn stała się faktem i rozpoczęła zaję-
cia 1 września 1919 roku. Zanim jednak 
doszło do pierwszego absolutorium, obni-
żono jej status, usuwając z  nazwy przy-
miotnik „wyższa”. Natychmiast zainicjo-
wano starania o przywrócenie rangi.

W  „Wiadomościach Technicznych” 
z 1921 roku ukazał się Memoriał w sprawie 
założenia politechniki w Poznaniu zawiera-
jący uzasadnienie powołania takiej uczelni, 
propozycje realizacji planu dotyczące 
potrzebnego gruntu, gmachu, kosztów 
budowy, urządzeń i  funkcjonowania jed-
nostki. Jednak musiało minąć dużo czasu, 
żeby marzenia o  politechnice w  Pozna-
niu mogły się spełnić. Stało się to dopiero 
wiele lat później.

Jesienią 1929 roku uczelni nadano 
nowy statut i przemianowano ją na Pań-
stwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn 
i Elektrotechniki. W takiej formie działała 
do wybuchu drugiej wojny światowej, 
a  jej mury opuściło siedmióset szesna-
stu absolwentów. Koniec wojny oznaczał 
dla politechniki początek działań. Jednak 
reaktywowano ją jako Szkołę Inżynierską. 
Dopiero w 1955 roku powstała Politech-
nika Poznańska (dalej PP), która przejęła 
cztery wydziały z  istniejących w  Szkole 
Inżynierskiej oraz wszystkie jednostki 
międzywydziałowe. Mieszkańcy Poznania 
przeżywali to wydarzenie z  wielką rado-
ścią, choć był to  dopiero początek starań, 
by nadać tej instytucji rangę odpowiada-
jącą nazwie.

Zasadniczą zmianą w  strukturze 
uczelni było wprowadzenie w 1970 roku 
systemu instytutowego: w miejsce daw-
nych katedr przy każdym wydziale utwo-
rzono dwa lub trzy instytuty. W 1968 roku 
powstał Wydział Chemiczny (obecnie 
Technologii Chemicznej), w 1997 – Wydział 
Fizyki Technicznej, w  1999 – Wydział 
Architektury, w 2001 – Wydział Informa-
tyki i  Zarządzania, a  w  2006 – Wydział 
Elektroniki i  Telekomunikacji. W  2010 
roku zreorganizowano Wydział Informa-
tyki i  Zarządzania, powstały wówczas 
Wydział Informatyki oraz Wydział Inżynie-
rii Zarządzania.

W  1995 roku PP, jako pierwsza pol-
ska uczelnia techniczna, została człon-
kiem Conference of European Schools 
for Advanced Engineering Education and 
Research – CESAER – organizacji skupia-
jącej najlepsze politechniki i uniwersytety 
techniczne w Europie. W 2000 roku odbył 
się Pierwszy Powszechny Zjazd Absolwen-
tów, a w 2004 roku uczelnia obchodziła 
osiemdziesiątą piątą rocznicę powstania 
polskiego wyższego szkolnictwa technicz-
nego w Poznaniu. Od roku akademickiego 
2006/2007 dotychczasowe studia dokto-
ranckie prowadzone są jako studia trze-
ciego stopnia.

Jednocześnie trwa rozbudowa kam-
pusu na Piotrowie. W 2010 roku oddano do 
użytku nową siedzibę Biblioteki wraz z Cen-
trum Wykładowym. Od 2012 roku studenci 
mogą korzystać z nowoczesnego Centrum 
Mechatroniki, Biomechaniki i  Nanoinży-
nierii; w 2014 roku postawiono budynek 
dydaktyczny Wydziału Technologii Che-
micznej, a w 2015 roku – halę sportową.

Realizacja misji uczelni pozwala urze-
czywistnić wizję PP jako czołowego w kraju 
uniwersytetu technicznego z aspiracjami 
bycia partnerem uczelni europejskich 
i światowych pod względem jakości kształ-
cenia oraz poziomu badań naukowych.  
Od kilku lat też konsekwentnie realizuje 
strategię umiędzynarodowienia uczelni 
m.in. poprzez cykliczny udział w edukacyj-
nych misjach zagranicznych. Prioryteto-
wymi kierunkami są państwa Partnerstwa 
Wschodniego, zwłaszcza Ukraina, państwa 
o dużym potencjale demograficznym, jak: 
Chiny, Indie, Turcja, Kazachstan i stosun-
kowo świeżo odkryte rynki – Uzbekistan, 
Turkmenistan, Tadżykistan, w tym państwa 
posiadające rozbudowane systemy stypen-
dialne. Ponadto, w  ramach nowego pro-
jektu, uczelnia chciałaby zwiększyć swoją 
rozpoznawalność w krajach, w których jej 
obecność była dotychczas znikoma lub 
nie było jej wcale – w Wietnamie, Tajlandii, 
USA, Peru i Ekwadorze.

Jednostka posiada ponad czterysta 
aktywnych umów bilateralnych w  pro-
gramie Erasmus+, dzięki którym  za gra-
nicę wyjeżdża ponad tysiąc studentów 
i  kilkuset pracowników, oraz ponad sto 
pięćdziesiąt aktywnych umów z  ośrod-
kami zagranicznymi z całego świata, doty-
czących wspólnych badań naukowych 
oraz wymiany studentów i pracowników. 
Powstało także polsko-chińskie Centrum 
Badawcze Nowego Jedwabnego Szlaku, 
do jego głównych zadań będzie należał 
transfer nauki, edukacji, kultury, a w kon-
sekwencji również biznesu.

Wysokiej jakości badania naukowe 
stanowią integralny element strategii 
uczelni w  randze uniwersytetu technicz-
nego. Potwierdzeniem wysokiej pozycji 
naukowej PP jest ocena parametryczna 
jednostek naukowych Komitetu Ewalu-
acji Jednostek Naukowych (KEJN) za lata 
2013-2017. W  roku 2018 zrealizowano 
łącznie sto osiemdziesiąt jeden projektów 
naukowo-badawczych. Uczelnia posiada 
uprawnienia do nadawania stopnia dok-
tora w dziewiętnastu dyscyplinach i dok-
tora habilitowanego w  czternastu dys-
cyplinach. Rocznie dorobek naukowy 
jej pracowników powiększa się o  około 
dwa tysiące pozycji: artykułów, monogra-
fii, podręczników oraz innych publikacji. 
Jednostka została uhonorowana nagrodą 
ELSEVIER Research Impact Leaders 2016 
w kategorii Medical Sciences, nadawaną 

szkołom wyższym, których publikacje 
miały największy wpływ na postrzeganie 
polskiej nauki w świecie. Nagroda została 
przyznana za badania i publikacje w zakre-
sie inżynierii biomedycznej.

W rankingu webometrycznym opraco-
wywanym przez Consejo Superior de Inve-
stigaciones Cientificas (CSIC) PP lokuje się 
na trzecim miejscu wśród uczelni technicz-
nych w Polsce pod względem cytowalności 
publikacji. W najnowszej edycji rankingu 
QS World University Rankings znalazło się 
14 polskich uczelni, wśród nich jest także PP. 
W styczniu 2017 roku uczelnia otrzymała 
grant H2020 Marie Skłodowska-Curie Glo-
bal Fellowships jako jedyna w Polsce w tej 
edycji. Jednostka ma aż trzech laureatów 
Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
zwanej polskim Noblem, a jej naukowcy 
znajdują się we władzach Polskiej Akade-
mii Nauk oraz licznych międzynarodowych 
towarzystw naukowych.

Dziś PP jest szkołą wyższą składającą 
się z dziesięciu wydziałów, na ponad trzy-
dziestu kierunkach kształci się tu prawie 
dwadzieścia tysięcy studentów pod opieką 
kadry nauczycieli akademickich liczącej 
ponad tysiąc osób. Ogromne znaczenie 
ma innowacyjny program studiów dual-
nych, których specyfika polega na łączeniu 
wiedzy teoretycznej z praktyką w wiodą-
cych firmach takich, jak m.in. Volkswagen 
Poznań, Solaris czy Phoenix Contact.

Studenci wybierają studia na PP ze 
względu na wysoki poziom nauczania, 
a  także możliwość realizowania poza-
naukowych zainteresowań oraz przyja-
zną atmosferę. Wiele możliwości dają koła 
naukowe i inne organizacje studenckie. Na 
uczelni działa z powodzeniem studenckie 
Radio „Afera”. Sukcesami poszczycić się 
może istniejący od 1919 roku Akademicki 
Związek Sportowy – studenci w nim zrze-
szeni zajmują czołowe miejsca w Mistrzo-
stwach Polski Politechnik, Mistrzostwach 
Polski Szkół Wyższych i  Akademickich 
Mistrzostwach Wielkopolski. Od 1973 roku 
w kraju i za granicą triumfy święci folklory-
styczny Zespół Tańca Ludowego „Poligro-
dzianie”, a także kameralny chór mieszany 

„Volantes Soni”, posiadający w repertuarze 
muzykę sakralną, współczesną oraz utwory 
gregoriańskie w nowych aranżacjach.

Przez 100 lat Politechnika Poznańska 
stale się rozwija stając się  nowoczesną, 
otwartą na zmiany. Osiągnięcia naukowe 
i oferta dydaktyczna sprawiły, że obecnie 
jest jedną z najlepszych uczelni technicz-
nych w Europie.

W materiale uwzględniono infomacje z Ency-
klopedii Powszechnej, ze strony internetowej 
PP oraz z artykułu zamieszczonego  w  Prze-
glądzie  Technicznym autorstwa Jolanty 
Szajbe.

100 lat temu...  
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prof. Bolesław Orgelbrand  
(rektor w latach 1945-1955)

ur. 24 kwietnia 1884 r. 
w Warszawie
Dyplom inżyniera mechanika uzyskał 
na politechnice w belgijskiej Ganda-
wie. Był pierwszym i  ostatnim zara-
zem rektorem Szkoły Inżynierskiej 
w  Poznaniu. Po przemianowaniu 
uczelni w 1955 roku na Politechnikę 
Poznańską pozostał jej profesorem. Był 
związany z Zakładami H. Cegielskiego, 
należał do Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. Specjalizował się w sil-
nikach spalinowych.

prof. zw. dr inż.  
Zbigniew Jasicki  
(rektor w latach 1962-1969)

ur. 16 sierpnia 1915 r. w Zawadzie

Studiował na Wydziale Elektrycznym 
Politechniki Warszawskiej. W  czasie II 
wojny światowej zaangażowany w dzia-
łalność konspiracyjną. Związany z  Poli-
techniką Śląską, najpierw w  Krako-
wie, później w  Gliwicach. Brał udział  
w utworzeniu Instytutu Nowych Źródeł 
Energii i Ośrodka Maszyn Matematycz-
nych w  Poznaniu . Uważany za organi-
zatora odbudowy polskiej powojennej 
energetyki.

prof. zw. dr hab. inż. 
Bolesław Wojciechowicz 
(rektor w latach 1972-1981)

ur. 2 stycznia 1927 r. w Postawach

Absolwent Szkoły Inżynierskiej 
w  Poznaniu. Związany z  Instytu-
tem Maszyn Roboczych i  Pojaz-
dów Samochodowych, kierował 
Laboratorium Izotopowym. Twórca 
koncepcji „kształcenia przy nauce”, 
polegającej na udziale studentów 
w badaniach przeprowadzanych na 
uczelni. Poświęcił się przede wszyst-
kim zgłębianiu podstaw tribologii, 
prace pisane pod jego kierunkiem 
dały początek poznańskiej szkole 
tribologicznej.

prof. dr  
Wiktor Jankowski 
(rektor w latach 1969-1972 
i 1983-1984)

ur. 6 lipca 1913 r. w Berlinie

Zdobył tytuł magistra filozofii 
w zakresie matematyki na Uniwer-
sytecie Poznańskim. Dwukrotny 
rektor Politechniki Poznańskiej, 
związany z Wydziałem Budownic-
twa Lądowego, Katedrą Geometrii 
Wykreślnej oraz Instytutem Mate-
matyki. Główną dziedzinę jego 
zainteresowań stanowiła tematyka 
z pogranicza funkcji analitycznych 
i  algebry, ale przede wszystkim 
poświęcił się geometrii wykreślnej, 
na temat której napisał wielokrot-
nie wznawiany podręcznik.

prof. zw. dr hab. inż. 
Edmund Tuliszka  
(rektor w latach 1981-1982)

ur. 18 października 1920 r. 

Pierwszy demokratycznie wybrany 
rektor Politechniki Poznańskiej, dzia-
łacz Solidarności. Związany kolejno 
z  Katedrą Teorii Maszyn Cieplnych, 
Zakładem Techniki Cieplnej oraz Insty-
tutem Techniki Cieplnej i  Silników 
Spalinowych. Autor książek o  turbi-
nach cieplnych, termodynamice tech-
nicznej oraz mechanice płynów.

prof. Roman Kozak  
(rektor w latach 1955-1962)

ur. 19 stycznia 1907 r. w Poznaniu

Pierwszy rektor Politechniki Poznań-
skiej. Ukończył studia na Wydziale 
Lądowo-Wodnym Politechniki War-
szawskiej. Jego zainteresowania 
naukowe związane były z  budow-
nictwem ogólnym, betonami sprę-
żonymi, konstrukcjami drewnianymi 
i fundamentowaniem. Dzięki swojej 
pracy przyczynił się do rozwoju Poz-
nania. Kierował odbudową mostów 
i innych obiektów zniszczonych pod-
czas II wojny światowej, w tym Biblio-
teki Raczyńskich, Pałacu Działyń-
skich, Ratusza i Katedry, brał udział 
w  budowie kolektora na lewym 
brzegu Warty, nowego ujęcia wody 
dla miasta czy fabryki akumulatorów. 
Pracował także przy budowie osiedli 
na Ratajach.

Poczet Rektorów  
Politechniki Poznańskiej
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prof. zw. dr hab. inż. 
Czesław Królikowski  
(rektor w latach 1982-1983)

ur. 8 stycznia 1926 r. w Jarocinie

Współpracownik AK. Dyplom inży-
niera elektryka zdobył na Wydziale 
Elektrycznym Szkoły Inżynierskiej 
w Poznaniu. Wybitny badacz w dzie-
dzinie wyładowań elektrycznych 
w gazach i w próżni. Pasję naukową 
łączył z  powołaniem dydaktycz-
nym oraz działalnością państwową, 
był związany z Ministerstwem Edu-
kacji Narodowej, brał udział w refor-
mie edukacji oraz pracował jako eks-
pert MEN.

prof. zw. dr hab. inż. 
Andrzej Ryżyński  
(rektor w latach 1985-1990)

ur. 9 lipca 1926 r. w Poznaniu

Studiował na Wydziale Inżynierii 
Lądowo-Wodnej Szkoły Inżynierskiej 
w  Poznaniu oraz na Wydziale Inży-
nierii Lądowej Politechniki Gdańskiej. 
Związany z  Katedrą Dróg i  Mostów, 
Zakładem Budowy Mostów oraz 
Instytutem Inżynierii Lądowej Poli-
techniki Poznańskiej. Jego zaintere-
sowania naukowe skupiały się wokół 
konstrukcji inżynierskich, w  szcze-
gólności mostów. Prowadził bogatą 
działalność inżynierską, m.in. przy 
budowie trzech mostów na Warcie 
w Poznaniu czy infrastruktury Jeziora 
Maltańskiego.

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mitkowski 
(rektor w latach 1993-1999)

ur. 14 lipca 1940 r. w Cielczy

Specjalista z  zakresu elektroenergetyki, związany 
z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. 
Odznaczony m.in. Medalem 80-lecia Polskiej Myśli 
Technicznej oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski.

prof. dr hab. inż. Adam Hamrol  
(rektor w latach 2005-2012)

ur.  4 grudnia 1952 r. w Wolsztynie 

Tytuł magistra zdobył na kierunku Mechanika 
i budowa maszyn na Politechnice Poznańskiej. Zwią-
zany z Instytutem Technologii Maszyn, Wydziałem 
Budowy Maszyn i Zarządzania oraz Katedrą Zarzą-
dzania i  Inżynierii Produkcji. Główne obszary jego 
zainteresowań naukowych wiążą się z nadzorowa-
niem procesu wytwarzania oraz zarządzaniem jako-
ścią. Stypendysta Fundacji Aleksandra von Hum-
boldta, członek m.in. Komitetu Inżynierii Produkcji 
PAN, Komitetu Budowy Maszyn PAN oraz European 
Academy of Quality Sciences.

prof. dr hab. Jerzy Dembczyński 
(rektor w latach 1999-2005)

ur.  14 marca 1943 r. w Wolsztynie

Studia ukończył na Wydziale Matematyki, Fizyki 
i Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Pozna-
niu. Założyciel i pierwszy Dziekan Wydziału Fizyki 
Technicznej Politechniki Poznańskiej, stypendysta 
Fundacji Aleksandra von Humboldta. Specjalizo-
wał się w zagadnieniach z zakresu fizyki atomowej 
i spektroskopii. Pod jego kierunkiem został zbu-
dowany pierwszy w Polsce przestrajalny jednomo-
dowy laser barwnikowy.

prof. zw. dr hab. inż. 
Jarosław Stefaniak  
(rektor w latach 1990-1993)

ur. 17 maja 1929 r. w Poznaniu

Uzyskał dyplom magistra filozofii 
w zakresie matematyki  na Wydziale 
Matematyczno-Przyrodniczym Uni-
wersytetu Poznańskiego. Przez całe 
życie silnie związany z  Politechniką 
Poznańską, w  tym przede wszyst-
kim z  Katedrą Mechaniki Technicz-
nej, Instytutem Mechaniki Technicz-
nej oraz Wydziałem Mechanicznym 
Technologicznym. Jako pracow-
nik naukowy uczestniczył również 
w  wielu pracach naukowo-badaw-
czych dla przemysłu.

prof. zw. dr inż.  
Tadeusz Puchałka  
(rektor w latach 1984-1985)

ur. 9 grudnia 1929 r.

Studia ukończył na Wydziale Elek-
tromechanicznym Akademii Górni-
czo-Hutniczej. Związany z Zakładem 
Podstaw Automatyki   i  Automatyki 
Przemysłowej Politechniki Poznań-
skiej. Autor prac naukowych z zakresu 
automatyki i teorii automatów i orga-
nizator badań naukowych w dziedzi-
nie automatyki. Honorowy członek 
Poznańskiego Towarzystwa Przyja-
ciół Nauk.
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M
ali P

oligrodzianie

Już od 35 lat zespół „M
ali Poligrodzianie” przy 

pom
ocy dźw

ięków
, strojów

 i układów
 choreogra -

ficznych, odw
ołując się do tradycji i folkloru, nie 

tylko w
zbudza zachw

yt odbiorców
, ale przypo -

m
ina o pięknie, bogactw

ie i znaczeniu korzeni.


