
W Gło sie Po li tech ni ki (Nr 8/2011) uka zał się
wy wiad An drze ja Gu gul skie go z Je rzym Wi -
śniew skim, pre ze sem, za ło ży cie lem, współ -
wła ści cie lem gieł do wej fir my PBG, ab sol -
wen tem Po li tech ni ki Po znań skiej.

An drzej Gu gul ski: Czy dzi siej szy PBG

tak jak świa to we po tę gi HP, Go gle lub pol -

ski Atlas za czy nał w ga ra żu?

Je rzy Wi śniew ski: W przy pad ku PBG, nie

był to do słow nie ga raż, ale kil ka po koi wy -

naj mo wa nych w ho te lu ro bot ni czym. Był

rok 1994. Mie li śmy po mysł na biz nes. I tak

po wstał „ga ra żo wy” Pie co bio gaz. Wie rzy łem

tyl ko w to, że bio rąc ini cja ty wę w swo je rę -

ce i do cho wu jąc sta ran no ści na każ dym po -

zio mie, oraz trak tu jąc po part ner sku swo ich

współ pra cow ni ków na pew no bę dzie my mie -

li szan sę na osią gnię cie roz wo ju, za rów no dla

sie bie, jak i oto cze nia. Ale nie prze wi dy wa -

łem ta kiej ska li ja ką uda ło się osią gnąć. Du -

żym sko kiem w roz wo ju PBG by ło wej ście

fir my w 2004 ro ku na gieł dę, gdy uda ło się

po zy skać po nad 96 mln zło tych. 

Jak to się za czę ło? Po pro stu by ło wol -

no...

Uwa żam, że każ dy z nas ma ja kieś ta len -

ty, ja aku rat na le żę do osób, któ re są ak tyw ne

w ogó le, a dzia łal ność go spo dar cza to tak że

pew ne go ro dza ju ak tyw ność. Ma jąc zdo by te

do świad cze nie tech nicz ne, gdy Pol ska uwol -

ni ła się z po przed nie go sys te mu, pró bo wa łem

zmie rzyć się z go -

spo dar ką ryn ko wą,

któ ra mnie bar dzo fa -

scy no wa ła, po pro stu

by ło wol no. Do brą

stro ną dla ak tyw nych

w tam tym po cząt ko -

wym okre sie był

głód na ryn ku. Wy star czy ło coś ku pić na za -

cho dzie i szyb ko sprze dać. Je stem in ży nie rem

z wy kształ ce nia i każ de mu za le cam, że naj -

pierw trze ba się cze goś do brze na uczyć, na -

brać do sie bie za ufa nia, a póź niej do pie ro sy -

tu ować się w biz ne sie.

Roz wi ja li śmy się dro gą in we sto wa nia

każ de go za ro bio ne go pie nią dza, do brze do -

bra ne go ze spo łu i cięż ką pra cą, oraz kosz -

tem oso bi stych wy rze czeń. Źró dłem suk ce -

su jest tak że du ża do za po ko ry. Ca ły czas

trze ba się roz wi jać, szko lić, uczyć, ca ły czas

trze ba szu kać roz wią zań lep szych, bar dziej

no wo cze snych. To co nas roz wi ja ło to wdra -

ża nie pro ce sów czy tech no lo gii, któ re zdo -

by wa li śmy pod czas na szych

po dró ży biz ne so wych. Te raz

je ste śmy w przeded niu two -

rze nia pol skiej gru py bu dow la nej, któ ra jest

tak zdy wer sy fi ko wa na, że nie ma ob sza ru,

któ rym się nie zaj mu je, ale nie w ro zu mie -

niu „my dło i po wi dło”.

Jak pla no wać kie ru nek roz wo ju fir my,

jak da le ko wy bie gać w przy szłość. 

W tej chwi li nie wiem co bę dzie za 5 lat, na -

to miast ma my bar dzo pre cy zyj ne per spek ty wy
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PO LI TECH NI KA PO ZNAŃ SKA – WRO TA DO SUK CE SU

I znów mi nął ko lej ny rok. Sto sow nie

do wcze śniej pod ję tych „uchwał” spo ty -

ka my się ca łym rocz ni kiem co ro ku. Jed -

no cze śnie kon ty nu uje my na sze co mie -

sięcz ne spo tka nia w Sta rym Bro wa rze

w ka wiar ni GHIAC CI – w każ dy pierw -

szy wto rek mie sią ca. Przy by wa nas od 6

do 15 osób i to nie tyl ko po zna nia ków. 

Z ini cja ty wą zor ga ni zo wa nia spo tka -

nia ab sol wen tów Wy dzia łu Elek trycz ne -

go PP z ro ku 1964 wy stą pił An drzej

Krusz czyń ski. Wraz z żo ną Kry sty ną

– tro chę młod szą ab sol went ką na sze go

Wy dzia łu, po sia da ją let niak w miej sco -

wo ści Bo ro wy Młyn k. Pszcze wa. I tam

w Ośrod ku „Bo ro wa Za to ka” zor ga ni zo -

wa li na sze ko lej ne, już dwu na ste spo tka -

nie. Pod trzy ma li śmy tra dy cję na szych

spo tkań – dla chęt nych udział wraz

z oso bą to wa rzy szą cą. Na spo tka nie

przy by ło 20 ko le ża nek i ko le gów z na -

sze go rocz ni ka oraz 9 osób to wa rzy szą -

cych. Ak tu al na li sta ad re so wa na sze go

rocz ni ka za wie ra 36 osób. Ab so lu to rium

w 1964 ro ku na na szym ro ku otrzy ma -

ło 68 ko le ża nek i ko le gów. Licz ba pięć,

tych któ rzy sta wia li się na wszyst kie na -

sze do tych cza so we spo tka nia po zo sta ła

na nie zmie nio nym po zio mie, wy trwa ły -

mi są na dal: Zby szek Ba liń ski, Bo guś

Ku bia to wicz, Bog dan Nie dba ła oraz ni -

żej pod pi sa ni. 

Pro gram spo tka nia – po dob nie jak

w ro ku po przed nim – roz pi sa ny był

na trzy dni od 2 do 4 wrze śnia 2011 ro -

ku. Spo tka nie roz po czę ło się w piąt ko -

wy wie czór tra dy cyj nie wspól ną ko la cją

w sa li re stau ra cyj nej Ośrod ka. Przy za -

sta wio nym sto le i atrak cyj nych do dat -

kach ku li nar nych to czy ły się ser decz ne

roz mo wy wspo mnie nio we i re la cje z ak -

tu al nych po czy nań i do świad czeń.

Po pół no cy w czę ści ho te lo wej, w pod -

gru pach, kon ty nu owa li śmy dal sze dys -

ku sje i wspo mnie nia. 

So bot ni ra nek roz po czę li śmy wspól -

nym śnia da niem, a po tem po je cha li śmy

DWU NA STE SPO TKA NIE PROF. TO MASZ ŁO DY GOW SKI
REKTOREM –ELEKTEM PP

Na sta no wi sko

Rek to ra kan dy do -

wa ły 2 oso by: To -

masz Ło dy gow ski

z Wy dzia łu Bu -

dow nic twa i In ży -

nie rii Śro do wi ska

i Adam Vo el kel

z Wy dzia łu Tech -

no lo gii Che micz -

nej. W wy bo rach

udział wzię ło 193 elek to rów, spo śród któ rych 135 od -

da ło swój głos na prof. To ma sza Ło dy gow skie go,

któ re go ka den cja roz pocz nie się 1 wrze śnia i trwać

bę dzie przez naj bliż sze 4 la ta.

To masz Ło dy gow ski uro dził się w 1951 ro ku
w Po zna niu. Tu uczęsz czał do III LO im. Ja na Kan -
te go. Stu dia na Wy dzia le Bu dow nic twa Lą do we go
PP ukoń czył w ro ku 1974. Od 37 lat pra cu je w na -
szej uczel ni. W 1982 r. obro nił dok to rat, a w 1997 r.
uzy skał ha bi li ta cje. Od ro ku 2008 pro fe sor zwy czaj -
ny. W la tach 2002- 2008, przez 2 ka den cje peł nił
funk cje pro rek to ra do spraw kształ ce nia.cd na str. 2



do po bli skie go Pszcze wa. Był spa cer, sma ko wi te lo dy, dys ku sje i wspo -

mnie nia, zdję cia oraz ra dość z pięk nej po go dy. Po tem by ła wi zy ta w po -

ło żo nym nie da le ko ko ście le pa ra fial nym p. w. św. Ma rii Mag da le ny.

Ma my szczę ście, że spo ty ka my Księ dza Ka no ni ka Je rze go Ga łąz kę

– pro bosz cza pa ra fii. Krót ko nas za zna ja mia z ar chi tek tu rą świą ty ni

i ob da ro wu je kil ko ma eg zem pla rza mi ju bi le uszo we go wy daw nic twa

z oka zji 750 lat Pszcze la. 

Do wie dzie li śmy się z niej, że pierw -

sza pi sem na wzmian ka o Pszcze wie po -

cho dzi z 1256 ro ku i jest on wy mie nia ny

ja ko ca pel la nus de Pczew. Ko lej na in for -

ma cja o miej sco wo ści po cho dzi z przy -

wi le ju kró la Bo le sła wa Po boż ne go z 1259

ro ku oraz do ku men tu kró la Ka zi mie rza

Wiel kie go z 1350 ro ku, na da ją ce go przy -

wi le je dla osa dy. Pszczew był wów czas

wła sno ścią bi sku pów po znań skich – i jak

prze ko nu ją hi sto ry cy – po sia dał już pra -

wa miej skie. W po cząt kach XV wie ku

Pszczew ja ko mia sto otrzy mał z rąk bi -

sku pa po znań skie go An drze ja z Bni na herb, któ ry za cho wał się do dzi -

siaj, mi mo, iż Pszczew obec nie nie ma praw miej skich.

Pszczew był jed nym z kil ku naj daw niej szych ośrod ków pa ra fial -

nych z wło ści bi sku pów po znań skich, któ rzy po sia da li tu wła sny dwór

i ma ją tek. Już na po cząt ku XII wie ku ist nia ła pa ra fia. Za byt ko wy cha -

rak ter mia ło pier wot ne roz pla no wa nie mia stecz ka wraz z je go za bu -

do wą miesz kal ną oraz ko ścio łem pa ra fial nym p. w. św. Ma rii Mag da -

le ny. Po spa le niu Pszcze wa przez Szwe dów w 1631 ro ku, za czę to po -

wo li od bu do wy wać mia sto i ko ściół. W la tach 1640÷1654 w miej scu

spa lo ne go ko ścio ła wznie sio no no wy, mu ro wa ny, któ re go bry łę mo -

że my oglą dać do dzi siaj.

Naj star sze i naj bar dziej war to ścio we wy po sa że nie ko ścio ła sta no -

wią ob raz Wnie bo wzię cia NMP, fre ski na su fi cie w za kry stii i chrzciel -

ni ca z pła sko rzeź bą uka zu ją cą chrzest Pa na Je zu sa w Jor da nie po cho -

dzą ce z XVII wie ku oraz am bo na z XVIII wie ku z pła sko rzeź ba mi

czte rech ewan ge li stów. W oł ta rzu głów nym (w sty lu ba ro ko wym)

umiesz czo no ob raz św. Ma rii Mag da le ny – pa tron ki pa ra fii po cho dzą -

cy z XVII wie ku. 

Po obie dzie czas wol ny – spa cer

po le sie (su sza, więc bez grzy bo bra -

nia), od waż ni ru sza ją w rejs ka ja kiem

po je zio rze Chłop, spo tka nia w pod -

gru pach, de gu sta cja wi na z aro nii i od -

po czy nek w po ko jach przed wie czor -

na im pre zą. 

Wie czo rem nad brze giem je zio ra,

przy ogni sku, bie sia do wa li śmy

na wspól nej gri lo wa nej ko la cji. Pró by

wspól ne go śpie wu wy ka za ły, że pa mięć

już „nie ta” i na le ży prze wi du ją co za -

opa trzyć się w tek sty sta rych pio se nek.

Ale po zo stał wspól ny dłu gi stół, a na nim mię so i kieł ba ski z gril la, do -

mo wy chleb ze smal cem, ogór ki, pi wo i coś moc niej sze go. Naj waż niej -

sze by ły jed nak dal sze wspo mnie nia.

W nie dziel ny po ra nek po że gnal ne śnia da nie i gło so wa nie nad miej -

scem na stęp ne go spo tka nia za rok. Więk szość wy bra ła pro po zy cję

Józ ka Ja wo ro wi cza – w trze ci week end wrze śnia 2012 ro ku spo ty ka -

my się po now nie w Go łu cho wie.

Elż bie ta i Ry szard Nie wie dział

DWU NA STE SPO TKA NIE 
cd ze str. 1

na 3 la ta. Do kła da łem za wsze sta ran no ści, by

wy zna czo ny kie ru nek się po wiódł, na to miast

nie ode mnie za le ża ło to, co się rze czy wi ście

wy da rzy ło, moż na po wie dzieć, że du żo za le -

ża ło od opatrz no ści, dzię ki któ rej rze czy wi stość

oka zy wa ła się du żo lep sza od te go co za mie -

rza li śmy. Do brym przy kła dem jest kon trakt,

któ re go PBG nie po zy ska ło gdy de biu to wa ło

na GPW. Wte dy wy da wa ło się to dra ma tem.

Wy gra li śmy go 5 lat póź niej, w przeded niu

kry zy su, za tem dla na szej fir my by ło to zde cy -

do wa nie lep sze. W biz ne sie naj waż niej sze są

trzy rze czy: lu dzie, pie nią dze i pod pi sa ny kon -

trakt. Sta le do sko na li my or ga ni za cję, do cho -

wu jąc wier no ści na szym war to ściom, ta kim

jak: ja kość, sku tecz ność, no wo cze sność.

Pol ska, to za ma ło

Fir ma do szła do mo men tu, gdy Pol ska

sta ła się dla niej lo kal nym ryn kiem. Ry zy -

kiem dla nas jest to, że je ste śmy tyl ko

na tym ryn ku, mo że my się tu taj sta rać

o wszyst kie du że pro jek ty, więc te raz szu -

ka my swo je go miej sca po za Pol ską. Spo -

dzie wa my się, że w cią gu 3 lat wyj dzie my

po za na sze gra ni ce i chce my to zro bić, gdy

je ste śmy tu taj sil ni i gdy po zy cja Pol ski jest

sil na w Eu ro pie. PBG wcho dzi za tem

na ryn ki „mod ne”, ale bar dzo trud ne, a więc

kra je by łe go ZSRR. Ma my part ne ra z któ -

rym chce my współ pra co wać w Afry ce, Za -

to ce Per skiej... bu du je my na sze struk tu ry

tak, by Pol ska by ła jed nym z wie lu ryn ków

na któ rych dzia ła my. 

By się roz wi jać za pra sza my do współ pra cy

mło dych lu dzi, któ rych do dat ko wo kształ ci my,

na wią zu je my też współ pra cę z uczel nia mi.

Czy Po li tech ni ka Po znań ska by ła wro ta -

mi do suk ce su?

Bez Po li tech ni ki Po znań skiej nie zro bił -

bym te go co zro bi łem, nie by ło by na to szans.

Skoń czy łem kie ru nek dro gi, uli ce, lot ni ska

i bar dzo do brze wspo mi nam wszyst kich mo -

ich wy kła dow ców i ca ły czas ja ki spę dzi łem

na stu diach. Po stu diach roz po czą łem pra cę ja -

ko sty pen dy sta w ga zow nic twie i roz po czą łem

na ukę w tym kie run ku, ale bez Po li tech ni ki,

bez „wsa du” in ży nier skie go trud no by ło by to

po ko nać. Z in ży nie ra ła two zro bić eko no mi -

stę, w dru gą stro nę jest to ma ło re al ne.

Na pew nym eta pie roz wo ju fir my za czy na być

po trzeb ny tak że roz wój wie dzy eko no micz -

nej, za tem na stę pu je swe go ro dza ju od wró ce -

nie ról. Trze ba po dzie lić się kom pe ten cja mi,

od dać je i się nie wtrą cać, to jest pierw szy etap

roz wo ju. Wy cho dzi się z tech ni ka ma łe go

przed się bior stwa na szer sze wo dy biz ne su.

Nie jest ła two uro snąć w Pol sce, a w mo jej

oce nie nam się to uda ło,. Ro śli śmy wła śnie

w Po zna niu, ni ko mu nie wa dząc, do cho dząc

do te go po zio mu na dro dze ryn ko wej, po przez

za mó wie nia pu blicz ne, w otwar tej kon ku ren -

cji. Bu do wą, któ ra wy róż nia przed się bior stwo

to Sta dion Miej ski w Po zna niu. Pierw sza go -

to wa are na Eu ro 2012.

Czy współ wła ści ciel tak du żej fir my za -

czy na i koń czy dzień śle dząc no to wa nia gieł -

do we swo jej spół ki? 

Nie moż na żyć sa mym biz ne sem, choć

wie lu tak wła śnie ro bi. Two rzę, ale to wszyst -

ko jest w in nych ka te go riach niż za ra bia nie

pie nię dzy, choć bez za ra bia nia pie nię dzy trud -

no by ło by o czym kol wiek mó wić. 

Wi dzę w Pa na ga bi ne cie wie le sta rych

przed mio tów i ob ra zów, w PBG Ga le ry za -

chwy ca łem się ob ra za mi m.in. Jac ka Mal -

czew skie go i Jó ze fa Cheł moń skie go

Uda ło mi się ura to wać pięk ny dwór

z XIX w., któ ry jest w mo im prze ko na niu spu -

ści zną tzw. do mu pol skie go. Uwa żam, że na -

sza oj czy zna od ro dzi ła się po za bo rach tyl ko

dla te go, że był w na szej tra dy cji wła śnie dom

pol ski, a więc by ła ro dzi na któ ra prze ka zy wa -

ła war to ści, dzię ki cze mu gdy w 1918 ro ku,

w wy ni ku splo tu wy da rzeń po ja wi ła się moż -

li wość od ro dze nia to Pol ska do szła do te go

nie mal że w cu dow ny spo sób.

Nie ukry wam, że mo ją pa sją jest ma lar stwo

z prze ło mu XIX i XX w., z nur tu tzw. re ali -

zmu hi sto rycz ne go. Nie trak tu ję te go ja ko

zbie ra nia po to by po ka zać, że mam ta kie ob -

ra zy, ale ja ko ochro nę te go pięk na i wy raz pa -

trio ty zmu.

A. G. Fir ma za trud nia kil ka ty się cy osób i pa -
nu je tu taj ro dzin na at mos fe ra, któ rej mo gą za -
zdro ścić pra cow ni cy in nych kor po ra cji. Je rzy
Wi śniew ski po ma ga wie lu oso bom i or ga ni za -
cjom. Jed ną z wspie ra nych or ga ni za cji jest
Sto wa rzy sze nie Ab sol wen tów Po li tech ni ki Po -
znań skiej. Te go nie do wie dzia łem się pod czas
roz mo wy z nim, ale z pra cow ni ka mi. 

PO LI TECH NI KA PO ZNAŃ SKA – WRO TA DO SUK CE SU
cd ze str. 1



Czło nek Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów

PP, wie lo let ni na uczy ciel aka de mic ki

w na szej uczel ni Zby szek To ma szew ski

od po nad 50 lat upra wia tu ry sty kę gór ską

i ka ja ko wą. Prze mie rzył pra wie wszyst -

kie pol skie szla ki, ale rów nież szla ki ukra -

iń skich i ru muń skich Kar pat. Był na trek -

kin gach w Hi ma la jach. Trud no wy mie nić

wszyst kie miej sca, któ re od wie dził. 

Szes na ste go dnia wy pra wy do oko ła świa ta

Zby szek i je go to wa rzy sze przy le cie li z Sin ga -

pu ru do Au stra lii i wy lą do wa li w por to wym

mie ście Dar win na pół no cy kon ty nen tu. Prze -

sie dli się do sa mo lo tu le cą ce go do Ca irns

(na wschod nim wy brze żu) i tak roz po czę ła

się 27-dnio wa przy go da 12 Po la ków z pią tym

kon ty nen tem.

Z Ca irns wy pły nę li ka ta ma ra nem (na ca ły

dzień) na Wiel ką Ra fę Ko ra lo wą – wiel ką

atrak cję Au stra lii. Na stęp nie wy po ży czy li 3 sa -

mo cho dy i wy ru szy li w wiel ką po dróż po Au -

stra lii (prze je cha li oko ło 8 tys. km). Obej rze li

la sy desz czo we (dżun glę) i re zer wa ty le żą ce

na pół noc od Ca irns (Park Na ro do wy Da in tree

z rze ką kro ko dy li, je zio ro kra te ro we La ke

Eacham i wo do spa dy w oko li cach mia sta Mil -

laa Mil laa). Po je cha li wzdłuż wy brze ża na po -

łu dnie, aż do mia sta Town svil lee, a po tem

na za chód – w au stra lij ski in te rior. Po dro dze

oglą da li oso bli wo ści kon ty nen tu: gru py skal -

ne, po la upad ku me te ory tów. Wresz cie do je -

cha li do Stu art Hi gh way – naj dłuż szej dro gi

Au stra lii łą czą cej Dar win z Ade laj dą – i po je -

cha li w kie run ku Ade laj dy. Za trzy ma li się

w Par ku Na ro do wym ze świę tą gó rą Abo ry ge -

nów Ulu ru (Ay ers Rock). Ta czer wo na gó ra

– bę dą ca jed nym z sym bo li Au stra lii – jest zle -

pień cem o wy so ko ści względ nej 348 m i ob -

wo dzie oko ło 8 km. Oglą da li ją z gó ry pod czas

lo tu awio net ką, obe szli do oko ła (wej ście na gó -

rę jest za bro nio ne), po dzi wia li o wscho dzie

i za cho dzie słoń ca.

Zwie dzi li Ade laj dę (na zy wa ną mia stem ko -

ścio łów), nad mor ską dziel ni cę Gle nelg i bar -

dzo cie ka wy Park Przy rod ni czy Cle land (moż -

na się tam przy tu lić do kan gu rów i uści skać

mi sia ko alę). Jest to pięk ne miej sce, wiel ki ob -

szar, gdzie zwie rzę ta ży ją pra wie jak na wol -

no ści. 

Na stęp nie sa mo cho da mi wy ru szy li na po -

łu dnie – na przy lą dek Ca pe Je rvis, aby się do -

stać na Wy spę Kan gu ra (150 km dłu go ści) i zo -

ba czyć jej tu ry stycz ne oso bli wo ści: gru py skal -

ne Ad mi rals Arch i Re mal ka ble Rocks, re zer -

wa ty kan gu rów, fok i mi si ko ala. Spę dzi li tam 3

dni. Wstęp do wie lu sa mo ob słu go wych par -

ków jest płat ny. In for ma cje o wy so ko ści opła -

ty znaj du ją się na ta bli cy, a pie nią dze wkła da

się do ko per ty i wrzu ca do od po wied niej

skrzyn ki. Ostat ni noc leg był nad rze ką Roc ky

Ri ver. Wę dru jąc wzdłuż jej brze gu, do szli

do jej uj ścia do Oce anu Po łu dnio we go.

Po po wro cie na kon ty nent w dro dze

do Syd ney mie li ko lej ną prze pra wę pro mem

przez naj więk szą rze kę Au stra lii – Mur ray.

Omi nę li Mel bo ur ne, ale za trzy ma li się w Par -

ku Na ro do wym Ko sciusz ko i we szli na naj -

wyż szą gó rę Au stra lii Mo unt Ko ściusz ko

(2228 m). Od da li tak że hołd naj więk sze mu

pol skie mu ba da czo wi Au stra lii – Paw ło wi

Strze lec kie mu. Zwie dzi li sto li cę Au stra lii

Can ber rę. W jed nym z naj pięk niej szych miast

świa ta – Syd ney – po dzi wia li dwa je go sym -

bo le: słyn ny ni to wa ny most nad za to ką i rów -

nie słyn ny gmach ope ry (otwar ty w 1973 ro -

ku i już wpi sa ny na li stę świa to we go dzie dzic -

twa UNE SCO). Ro dzi mych kry ty ków pol -

skich bu dów – mó wił Zby szek – moż na po -

in for mo wać, że mi mo iż Au stra lia na le ży

do naj le piej zor ga ni zo wa nych kra jów świa ta,

koszt bu do wy ope ry był kil ka krot nie więk szy

niż pla no wa ny, a ter min otwar cia prze su nię -

to z 1965 ro ku na rok 1973 (bu do wę we dług

pro jek tu duń skie go ar chi tek ta Jørna Utzo na

roz po czę to w 1959 ro ku). 

Z Syd ney 7 osób (do koń ca bio rą cych

udział w wy pra wie) od le cia ło do Chri st church

w No wej Ze lan dii. Na Wy spie Po łu dnio wej

– opo wia dał Zby szek –wy na ję li sa mo cho dy

i przez 6 dni za chwy ca li się jej uro dą i dba ło -

ścią o nią jej miesz kań ców. W No wej Ze lan dii

wy stę pu ją wszyst kie stre fy kli ma tycz ne: od tro -

pi kal ne go la su desz czo we go do ośnie żo nych,

po kry tych lo dow ca mi ob sza rów wy so ko gór -

skich. Ogrom ne wra że nie zro bił na pol skiej

gru pie Aora ki – Mo unt Co ok Na tio nal Park.

Spo glą da li na naj wyż szy szczyt Alp Po łu dnio -

wych (Pół noc ne są w Eu ro pie) Aora ki – Mo -

unt Co ok (3754 m), na lo do wiec, je zio ro i do -

li nę Ho oke ra oraz Ta sma na (obie do li ny nie ja -

ko obej mu ją naj wyż szą gó rę No wej Ze lan dii).

Wzru sze ni sta li pod po mni kiem Sir Ed mun da

Per ci va la Hil la re go, naj po pu lar niej sze go oby -

wa te la No wej Ze lan dii, pierw sze go czło wie -

ka, któ ry wszedł na Mo unt Eve rest (8848 m).

Je go zdję cie znaj du je się na pię cio do la ro wym

bank no cie no wo ze landz kim. Dru gim wiel kim

oby wa te lem No wej Ze lan dii jest Sir Er nest Ru -

the ford – fi zyk ją dro wy. W 1908 ro ku otrzy -

mał Na gro dę No bla. Pra ce pro wa dzo ne pod je -

go kie run kiem przez je go uczniów zo sta ły na -

gro dzo ne trze ma Na gro da mi No bla. Jest to wy -

jąt ko we osią gnię cie w świe cie na uko wym. 

Na Wy spie Po łu dnio wej by li jesz cze

przy lo dow cu Fran za Jo ze fa, zwie dzi li mia -

sto Ka iko ura oraz wy pły nę li w mo rze spe -

cjal nym stat kiem, aby ob ser wo wać pły wa ją -

ce wie lo ry by.

Po do tar ciu na pół noc ny kra niec Wy spy Po -

łu dnio wej, do mia sta Pi ston, od da li sa mo cho -

dy i pro mem prze pra wi li się na Wy spę Pół noc -

ną do sto li cy kra ju Wel ling ton. Tu znów wy -

na ję li sa mo cho dy i wy ru szy li na zwie dza nie.

Tra sa wio dła przez Park Na ro do wy Ton ga ri ro

(trek king w wul ka nicz nych gó rach), mia sto

Ro to rua, wul ka nicz ne do li ny Wa iman gu i Wa -

io ta pu, gej zer La dy Knox oraz Park Przy rod -

ni czy, któ re go wi zy tów ką jest ptak ki wi – sym -

bol No wej Ze lan dii. Na za koń cze nie po by tu

w tym kra ju zwie dzi li naj więk sze mia sto, mia -

sto że gla rzy – Auc land. W No wej Ze lan dii

na Zbysz ku naj więk sze wra że nie wy war ła nie -

sły cha nie pięk na przy ro da i per fek cyj na or ga -

ni za cja (bry tyj ska tra dy cja praw na, po sza no -

wa nie pra wa, czy stość i po rzą dek, tro ska o do -

bro wspól ne, sza cu nek do pra cy, sza cu nek

do bry tyj skie go dzie dzic twa, sza cu nek do dru -

gie go czło wie ka). 

W 57. dniu wę drów ki wsie dli do sa mo lo -

tu le cą ce go do Los An ge les, któ ry miał mię -

dzy lą do wa nie w Pa pe ete na Ta hi ti, naj więk -

szej wy spie Po li ne zji Fran cu skiej, na środ ku

Oce anu Spo koj ne go, i tam się za trzy ma li.

O Ta hi ti – miej scu ma rzeń wie lu po dróż ni -

ków – opo wie my w na stęp nym, ostat nim od -

cin ku.

No to wał Sta ni sław Olej ni czak

PO DRÓŻ DO OKO ŁA ŚWIA TA (2)

Au stra lia – świę ta gó ra Abor ge nów Ulu ru

No wa Ze lan dia – Wul ka nicz na 
Do li na Va iman gu

fot. Z. Tomaszewski (4x)

Au stra lia – Mo unt Ko ściusz ko (2228 m)

No wa Ze lan dia – Do li na Ta sma na
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• W mie sią cu mar cu od by ły się pierw -

sze te go rocz ne ab so lu to ria dla 140

stu den tów stu diów nie sta cjo nar nych

Wy dzia łu In ży nie rii Za rzą dza nia

• Trwa ją wy bo ry władz na ka den -

cję 2012 – 2016. W mar cu wy bra no

rek to ra, w kwiet niu wy bra ni zo sta ną

pro rek to rzy, a w ma ju dzie ka ni i pro -

dzie ka ni. W czerw cu wy bra ny zo sta -

nie se nat i ra dy wy dzia łów. Wszy scy

roz pocz ną swe urzę do wa nie 1 wrze -

śnia 2012 r.

• Dr inż. Woj ciech Jaś kow ski z In sty -

tu tu In for ma ty ki zna lazł się wśród 117

sty pen dy stów Fun da cji na rzecz Na -

uki Pol skiej dla wy bit nych mło dych

uczo nych

• Ab sol went Wy dzia łu Elek tro ni ki i Te -

le ko mu ni ka cji mgr inż. To masz Grzy -

mal ski – pra cow nik fir my Traff Tech -

no lo gy w Po zna niu, czło nek ze spo łu

mło dych in ży nie rów i stu den tów „Sa -

veUP Te am” na gro dzo ne go przez Ko -

mi sję Eu ro pej ską zo stał wy róż nio ny

ty tu łem „Zło ty In ży nier 2011” w ka -

te go rii Mło dzi In ży nie ro wie

w XVIII ple bi scy cie Prze glą du Tech -

nicz ne go i Na czel nej Or ga ni za cji

Tech nicz nej

KRÓT KO Z PP

Ze bra nie Za rzą du Sto wa rzy sze nia Ab sol wen -

tów PP w dniu 5 mar ca 2012 r. pro wa dził prze -

wod ni czą cy prof. Zbi gniew Ste in.

1. W stycz niu w Ka li szu w Pań stwo wej Wyż -

szej Szko ły Za wo do wej od by ło się spo tka nie

z człon ka mi róż nych Kół i ab sol wen ta mi Po li -

tech ni ki Po znań skiej z te re nu Ka li sza. Przed sta -

wi cie le Za rzą du po dzie li li się in for ma cja mi

o dzia łal no ści i o pla nach Sto wa rzy sze nia na na -

stęp ne la ta.

W Po zna niu od by ło się spo tka nie no wo rocz -

ne władz Sto wa rzy sze nia z przed sta wi cie la mi Kół.

Na spo tka niu Ze non Woś ko wiak opo wie dział hi -

sto rie Zam ku Kró lew skie go na wzgó rzu Prze my -

sła w Po zna niu i przed sta wił po stęp prac oraz

wkład ab sol wen tów Po li tech ni ki Po znań skiej

przy je go bu do wie.

2. Sta ni sław Olej ni czak omó wił po stęp prac

zwią za nych z ak tu ali za cją stro ny in ter ne to wej Sto -

wa rzy sze nia. Zmie nio ny zo stał wy ko naw ca.

W dys ku sji Mi ro sław Nie bo rak przy po mniał, że

na jed nej z za kła dek po wi nien być list kie ro wa ny

do ab sol wen tów, pro mu ją cy wstę po wa nie do Sto -

wa rzy sze nia. Człon ko wie za rzą du zgła szać bę dą

uwa gi do stro ny te sto wej.

3. Sta ni sław Olej ni czak po in for mo wał, że

wszy scy człon ko wie wspie ra ją cy Sto wa rzy sze nia

wpła ci li skład kę za rok 2011.

4. Bog dan Za staw ny za pro po no wał, aby wy -

sto so wać list do Fir my Volks wa gen w Po zna niu,

w któ rym Sto wa rzy sze nie po pro si o prze sła nie in -

for ma cji do ty czą cych wspie ra nia stu den tów i za -

trud nia nia ab sol wen tów Po li tech ni ki Po znań skiej

oraz po dej mo wa nych dzia łań na rzecz mia sta,

w ce lu umiesz cze nia ich w na szym kwar tal ni ku.

5. Mi ro sław Nie bo rak i Bog dan Za staw ny za -

pro po no wa li, aby Sto wa rzy sze nie na ła mach

„Ab sol wen ta” po par ło ideę bu do wy Zam ku Kró -

lew skie go w Po zna niu, po przez za miesz cze nie

ar ty ku łu Ze no na Woś ko wia ka, o za an ga żo wa niu

przy tym przed się wzię ciu ab sol wen tów na szej

uczel ni. 

6. Sta ni sław Olej ni czak po dzie lił się wia do -

mo ścia mi o człon kach Sto wa rzy sze nia za miesz -

ka łych za gra ni cą. Jed nym z nich jest ks. Piotr

Mo drze jew ski ab sol went Wy dzia łu Elek trycz ne -

go spra wu ją cy po słu gę ka płań ską w Chor wa cji

w Ri je ce, z któ rym uda ło nam się na wią zać ko re -

spon den cje ma ilo wą.

7. Na za koń cze nie ze bra nia prze dys ku to wa -

no udział człon ków za rzą du w te go rocz nych ab -

so lu to riach, któ re od bę dą się w dniach 22 – 24

czerw ca.

8. Ter min na stęp ne go ze bra nie Za rzą du wy -

zna czo no na dzień 4 czerw ca 2012 ro ku.

Mi ro sław Nie bo rak
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ZE BRA NIE ZA RZĄ DU SAPP

SPO TKA NIA Z CZŁON KA MI STO WA RZY SZE NIA


