
Po la tach cięż kiej wal ki zbli ża my się

do ostat niej run dy, bro ni my ma gi ster kę i wy -

gry wa my wal kę. Nie sa mo wi ta ra dość, te raz

przed na mi wy śnio na przy szłość. Jesz cze tyl -

ko krót ki od po czy nek i roz po czę cie wy ma -

rzo nej pra cy. Po tem już tyl ko ży cie usła ne

suk ce sa mi i bły sko tli wa ka rie ra. Czy nie tak

po win no wy glą dać ży cie ma gi stra in ży nie ra?

Mo że, ale nie czę sto tak jest. Po czte rech la -

tach od skoń cze nia stu diów wi dzę wie lu mo -

ich ko le gów nie za do wo lo nych z obec nej pra -

cy, pra cu ją cych po ni żej kwa li fi ka cji. 

Bę dąc za gra ni cą wi dzia łem wie lu in ży nie -

rów pra cu ją cych w hi per mar ke tach czy ma ga -

zy nach. Czy tak ma wy glą dać ka rie ra eli ty te -

go kra ju? Nie. Na sza uczel nia na uczy ła nas,

wy po sa ży ła w od po wied nią wie dzę i tyl ko

od nas za le ży jak ją wy ko rzy sta my. Cza sem

pro ble mem są na sze za mia ry, wi dzę czę sto, że

ko le żan ki i ko le dzy ab sol wen ci za raz po stu -

diach chwy ta ją ja ką kol wiek pra cę. Ze wzglę -

du na brak do świad cze nia, chę ci sta bi li za cji,

z prze ko na niem iż to tak na chwi lę a po tem

coś znaj dę lep sze go. My ślę iż jest to błąd. 

Czas ucie ka a przy kła do wo pra cu jąc ja ko

przed sta wi ciel han dlo wy przez 2 la ta bę dzie

wy glą da ło to mar nie w na szym ży cio ry sie.

Zwłasz cza je śli bę dzie my w przy szło ści apli -

ko wać o in ży nier skie sta no wi sko. 

Sam po skoń cze niu stu diów my śla łem

w tej sa mej ka te go rii ale prze ko na łem się iż

nie tę dy dro ga. W koń cu je stem ma gi strem in -

ży nie rem, mo ja uczel nia na uczy ła mnie pod -

sta wo wej rze czy – umie jęt no ści szyb kiej na -

uki. Są to atu ty, któ re na ryn ku pra cy są ce nio -

ne. Po ro ku mę cze nia się na sta no wi sku sła bo

opła ca nym nie przy no szą cym mi na le ży tej sa -

tys fak cji, ock ną łem się. Po sta no wi łem za cząć

od po cząt ku za gra ni -

cą. Wy je cha łem, szu -

ka łem, mie rzy łem wy -

so ko i uda ło się. Pra co -

wa łem w fir mach in ży -

nier skich i mię dzy na -

ro do wych kon cer nach

na sta no wi skach w któ -

rych w peł ni się re ali -

zo wa łem. Bę dąc jed no -

cze śnie je dy nym Po la kiem pra cu ją cym na rów -

ni z cu dzo ziem ca mi, wi dzia łem jak in ni po pro -

stu nie uwie rzy li w sie bie. Wie lu ro da ków wy -

kształ co nych, ma gi strów i in ży nie rów pra co -

wa ło w tych fir mach w kuch ni, w ochro nie i ja -

ko służ by sprzą ta ją ce. Uświa do mi ło mi to wie -

le istot nych rze czy. Po peł ni li oni błąd na sa -

mym po cząt ku, nie przy ło ży li się do ana li zy

Wio sną 2009 ro ku tra fi łem do sta rej dru kar ni przy ul. Zwie rzy -

niec kiej w Po zna niu na wy sta wę fo to gra fii Mag dy KWIAT KIE -

WICZ z eg zo tycz nych kra in: La dahh i Bhu tan. Do wie dzia łem się,

że ich au tor ka, wraz z mę żem Mi cha łem, są ab sol wen ta mi Po li -

tech ni ki Po znań skiej. A tak że, że wraz z bra tem Mag dy, Krzysz -

to fem MA DEL SKIM – są za ło ży cie la mi i wła ści cie la mi zna nej ju -

bi ler skiej fir my YES Bi żu te ria. Po pro si łem Ich o wy -

wiad dla „Ab sol wen ta”.

Pro szę przy bli żyć nam swo ją dro gę do Po li tech ni ki.

Mo ja i Krzy sia dro ga do po znań skiej Po li tech ni ki by -
ła dość pro sta i oczy wi sta – mó wi Mag da Kwiat kie wicz.

Ja ko ro dzeń stwo obo je pre fe ro wa li śmy przed mio ty ści słe,
in te re so wa li śmy się tech ni ką itp. A po za tym, co chy ba naj -
waż niej sze, nasz ta ta, Ma rian Ma del ski był tak że ab sol -
wen tem po znań skiej Po li tech ni ki. Ukoń czył ją w la tach pięć dzie sią -
tych; stu dio wał na Wy dzia le Elek trycz nym. Póź niej, przez ca łe la ta pra -
co wał w za wo dzie, w za kła dach ener ge tycz nych w Czer wo na ku.

Ja ki wy dział Po li tech ni ki ukoń czy li ście i ja kie by ły wa sze pierw -

sze kro ki w ka rie rze za wo do wej?

Ja śla dem oj ca, ukoń czy łem Wy dział Elek trycz ny. Po stu diach przez
ja kiś czas pra co wa łem w elek tro cie płow ni Ka ro lin. – zdra dza Krzysz -

tof Ma del ski. – Mag da na to miast stu dio wa ła na Wy dzia le Bu dow nic -
twa Lą do we go… i wła śnie pod czas stu diów się po zna li śmy – do da je

Mi chał Kwiat kie wicz. – Obo je je ste śmy ab sol wen ta mi te go wy dzia łu.
Po stu diach Mag da pra co wa ła w po znań skich wo do cią gach, ja na to -
miast bu do wa łem fa bry kę Tar pa na w pod po znań skim An to nin ku.

Co i kie dy przy czy ni ło się, że wkro czy li ście na dro gę pro jek to -

wa nia i pro duk cji bi żu te rii?

Na sza przy go da z ju bi ler stwem mia ła po czą tek w koń cu lat 70.,
pod czas stu denc kich wa ka cji w Nor we gii, gdzie do ra bia li śmy w pra -
cow niach wy twa rza ją cych bi żu te rię. – wspo mi na Mag da Kwiat kie -

wicz. – Od kry li śmy wte dy, że pro jek to wa nie i wy ko ny wa nie ozdób
i bi żu te rii mo że być na szą pa sją. Zła pa li śmy ju bi ler skie go „bak cy -
la” i tak się za czę ło.

W ro ku 1981 Mag da, Mi chał i Krzysz tof za kła da ją

pry wat ny za kład rze mieśl ni czy o spe cjal no ści me ta lo pla -

sty ka i bi żu te ria srebr na. Zaj mu ją się wy twa rza niem bi -

żu te rii srebr nej i sztucz nej, czy li te go, co wów czas, w go -

spo dar ce so cja li stycz nej, by ło w ju bi ler stwie do zwo lo ne.

Naj więk sze suk ce sy od no si ła bi żu te ria wy ko ny wa na we -

dług wła snej, spe cjal nej tech no lo gii. To wła śnie za de cy -

do wa ło o po wo dze niu mło dych rze mieśl ni ków w pierw -

szych la tach pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej. Wzo ry ze sre -

bra czy na przy kład tak zwa ne „ażu ry”, wy ko ny wa ne uni kal ną me -

to dą tra wie nia elek tro che micz ne go cie szy ły się ogrom nym po wo -

dze niem, a pra ca nad opra co wa niem ich pro duk cji da wa ła im nie sa -

mo wi tą fraj dę. Kon ty nu acją roz po czę tej wów czas dzia łal no ści pro -

duk cyj nej jest ist nie ją ce dzi siaj Stu dio Bi żu te rii Sp. z o. o., któ re

pro jek tu je i pro du ku je m.in. eks klu zyw ną bi żu te rię z dia men ta mi

oraz bi żu te rię au tor ską STU DIO Y. 

Czy po cząt ki by ły trud ne?

Za nim na sza mło da fir ma roz krę ci ła się ja ko ta ko mu sie li śmy zjeść
wspól nie nie jed ną becz kę so li – wspo mi na Krzysz tof Ma del ski. W PRL -
-u nie by ło moż li wo ści, by nor mal nie roz wi jać pry wat ną fir mę, a zwłasz -
cza z bran ży ju bi ler skiej. Pań stwo prak tycz nie zmo no po li zo wa ło ry nek
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ob ro tu zło tem. Stąd mo gli śmy wy twa rzać tyl ko bi żu te rię sztucz ną
oraz srebr ną – i to też w bar dzo ogra ni czo nym za kre sie. 

Swo je wy ro by sprze da wa li mię dzy in ny mi na Jar mar kach Świę -

to jań skich or ga ni zo wa nych pod czas Mię dzy na ro do wych Tar gów Po -

znań skich. Moż na żar tem po wie dzieć, że za po śred nic twem pi lo tów
wy cie czek, tu ry stów i ko le ja rzy, za opa try wa li śmy „zgłod nia łych”
bi żu te rii kon su men tów z ca łe go blo ku wschod nie go. Po prze mia nach
w Pol sce i wpro wa dze niu wol ne go ryn ku na sza uni kal na tech no lo -
gia stra ci ła wie le ze swo ich atu tów, ale za to na szym ka pi ta łem stał
się za pas su row ca, uży wa ne go przy pro duk cji bi żu te rii. Był wte dy
bar dzo trud ny do zdo by cia i je go war tość w okre sie re form Bal ce -
ro wi cza zna czą co wzro sła. – By wa ło też pod gór kę – do da je Mi chał

Kwiat kie wicz. Głów nie dla te go, że bra ko wa ło ka pi ta łu na roz wój
przed się bior stwa, a otrzy ma nie kre dy tu gra ni czy ło z cu dem. Je śli
na wet się zda rzył – był bar dzo wy so ko opro cen to wa ny. 

Kie dy przy szedł praw dzi wy suk ces?

Wte dy, kie dy de cy du ją cy głos za czął mieć kon su ment – przez ca łe
la ta spra gnio ny zło tej bi żu te rii. Wte dy za czę ła się no wa era. Praw dzi -
we „zło te cza sy” dla zło ta i bran ży ju bi ler skiej. Po pyt na zło te wy ro by
był tak du ży, że ich ry nek stał się praw dzi wą stud nią bez dna. – wspo -

mi na Krzysz tof Ma del ski. – Klien ci naj chęt niej się ga li po zło te łań cusz -
ki, któ re im por to wa li śmy z eu ro pej skie go ośrod ka zło ta Pforz he im. In -
ne wzo ry: za wiesz ki, pier ścion ki czy kol czy ki, wy ra bia li śmy na miej scu,
w za kła dzie w Po zna niu. Jed nak na wet w tym okre sie tro je mło dych

przed się bior ców mu sia ło z wiel ką roz wa gą po dej mo wać każ dą de cy -

zję biz ne so wą. – Dla za gra nicz nych part ne rów z bran ży, od któ rych ku -
po wa li śmy to war by li śmy wte dy kom plet nie nie zna ną, nie du żą fir mą
z kra ju o wy so ce nie pew nej sy tu acji go spo dar czej – wy ja śnia Mag da

Kwiat kie wicz. Dla te go za każ dą par tię to wa ru, mu sie li śmy pła cić go -
tów ką, bez moż li wo ści ko rzy sta nia z kre dy tu ku piec kie go.

Ko lej ne praw dzi we suk ce sy fir my YES Bi żu te ria by ły kon se kwen -

cją waż nych de cy zji biz ne so wych, prze ło mo wych dla spo so bu i za -

kre su funk cjo no wa nia przed się bior stwa. Na po cząt ku lat 90. roz po -

czy na się dzia łal ność fir my ja ko hur tow ni ju bi ler skiej – ak tu al nie naj -

więk szej w kra ju – za opa tru ją cej w bi żu te rię wła ści cie li skle pów z te -

re nu ca łej Pol ski. Przy uli cy Wro cław skiej w Po zna niu, 29 wrze -

śnia 1993 ro ku zo stał otwar ty pierw szy sklep ju bi ler ski na le żą cy

do fir my YES. Je go po wsta nie moż na uwa żać za po czą tek roz wo ju

sie ci sprze da ży de ta licz nej, li czą cej dziś bli sko 90 skle pów. Fir ma

YES sta je się tak że pre kur so rem no wa tor skich na pol skim ryn ku dzia -

łań z za kre su mar ke tin gu. W 1996 ro ku ja ko pierw sza w kra ju, de -

cy du je się na sze ro ką pro mo cję ko lek cji bi żu te rii z bry lan ta mi pod ha -

słem „Ko bie ty wo lą bry lan ty”. By ła to pierw sza pra so wa kam pa nia

pro duk tów na pol skim ryn ku ju bi ler skim. 

Pro szę scha rak te ry zo wać wła sną fir mę.

Trzy pod sta wo we za kre sy dzia łal no ści na szej fir my, to sprze daż
de ta licz na bi żu te rii przez Skle py Ju bi ler skie YES dzia ła ją ce na te -
re nie ca łe go kra ju na za sa dzie fran chi sin gu, na stęp nie sprze daż hur -
to wa bi żu te rii ofe ro wa nej pod mar ką Ve ro na oraz wy twa rza nie bi -
żu te rii w za kła dzie pro duk cyj nym w Po zna niu, gdzie zresz tą mie ści
się na sza sie dzi ba – mó wi Krzysz tof Ma del ski.

Fir ma YES ofe ru je bo -

ga ty asor ty ment bi żu te rii

zło tej, z bry lan ta mi i in ny -

mi ka mie nia mi szla chet ny -

mi, srebr nej oraz naj cie -

kaw sze wzo ry ob rą czek

ślub nych i pier ścion ków

za rę czy no wych. – Sta ra my
się kre ować no wo ści
na pol skim ryn ku zgod nie
z naj now szy mi tren da mi
świa to wy mi, a za ra zem za -

spo ka jać po trze by tych klien tów, któ rzy wzor nic twu sta wia ją naj wyż sze
wy ma ga nia. Pa mię ta my tak że o tych, któ rzy pre fe ru ją w bi żu te rii for -
my kla sycz ne. Za pra szam ser decz nie na stro nę www.yes.pl, któ ra jest
na szą wi zy tów ką i któ ra do brze od da je cha rak ter na szej ofer ty – do da -

je Mag da Kwiat kie wicz. 

No we ko lek cje oraz wzo ry bi żu te rii two rzy dla fir my gru pa pro jek -

tan tów YES. War to wspo mnieć o eks klu zyw nej li nii bi żu te rii z dia men -

ta mi TRY LO VIA, naj mod niej szych wzo rach z YES Charms Col lec -

tion, czy bi żu te rii au tor skiej mar ki STU DIO Y. Czymś ab so lut nie wy -

jąt ko wym jest Ga le ria YES. – Ist nie je w Po zna niu, od mar ca 1998 ro -

ku, a ini cja tor ką jej po wsta nia by ła mo ja żo na Mag da. – mó wi Mi chał

Kwiat kie wicz. W Ga le rii YES od by ło się bli sko 80 wy staw in dy wi du -

al nych i zbio ro wych, tak że we współ pra cy z Mu zeum Na ro do wym

w Po zna niu. – Ce lem ist nie nia ga le rii jest pro mo wa nie, a tak że ofe ro -
wa nie naj cie kaw szych do ko nań pol skich twór ców pro jek tu ją cych bi żu -
te rię ar ty stycz ną. Od kil ku mie się cy ga le ria ma w Po zna niu no wą sie -
dzi bę, przy uli cy Pa de rew skie go – do da je jej za ło ży ciel ka.

Co mo że cie uznać za do tych cza so wy naj więk szy suk ces?

Od po wiedź na to py ta nie mu si zna leźć roz wi nię cie, na co naj mniej
dwóch płasz czy znach. Pierw sza spro wa dza się do oce ny na szej dzia łal -
no ści ja ko przed się bior ców – za uwa ża Mi chał Kwiat kie wicz. Na szym
nie wąt pli wym suk ce sem jest to, że uda ło nam się stwo rzyć fir mę, któ rą
wspól nie kie ru je my już bli sko 30 lat, fir mę, któ ra jest jed nym z li de rów
w swo jej bran ży. Na sza hur tow nia ju bi ler ska jest naj więk sza w Pol sce,
Skle py Ju bi ler skie YES są dru gą, co do licz by sie cią de ta licz ną. Na si
pro jek tan ci i sty li ści two rzą ory gi nal ne wzo ry bi żu te rii, któ re znaj du ją
uzna nie w oczach klien tów. No wła śnie, klien ci. Mo że od te go po wi nie -
nem za cząć? Bo prze cież naj więk szym suk ce sem na szej fir my jest to, że
przez te la ta na si klien ci do ce nia li na szą ofer tę. Że chęt nie do nas wra -
ca ją. Że na bar dzo trud nym ryn ku je ste śmy po strze ga ni ja ko fir ma, któ -
ra szcze gól ną wa gę przy wią zu je do cie ka we go wzor nic twa… 

Ale jest tak że dru ga, rów nie waż na płasz czy zna w od nie sie niu
do któ rej, mo że my mó wić o suk ce sie – do da je Krzysz tof Ma del ski. Bo
prze cież suk ce sem jest to, że dzia ła jąc wspól nie przez kil ka de kad
w jed nej fir mie ro dzin nej – wciąż się lu bi my!!! (śmiech). A kie ro wa -
nie ta ką fir mą, oprócz nie wąt pli wych za let, nie sie tak że spo ro po ten -
cjal nych za gro żeń. Każ de z nas po no si – ze zro zu mia łych wzglę dów
– więk szą niż w przy pad ku wy naj mo wa nych me ne dże rów od po wie -
dzial ność za po dej mo wa ne de cy zje. „Na pię cia biz ne so we”, któ re prze -
cież są isto tą ka pi ta li zmu, mo gą w pro sty spo sób prze no sić się na ży -
cie ro dzin ne. W fir mie ro dzin nej wresz cie, o wie le trud niej o „obiek -
tyw ną” oce nę po my słów i spo so bów ich re ali za cji. Uda ło nam się jed -
nak jak są dzę, wszyst kie te za gro że nia prze kuć w atu ty: na przy kład
po przez mi ni ma li zo wa nie pro ce dur i biu ro kra cji w fir mie, czy umie -
jęt ność za wie ra nia opty mal nych kom pro mi sów.

War to tak że wspo mnieć, że na si roz mów cy ma ją jesz cze je den

po wód do sa tys fak cji: od kil ku lat, stra te gicz ne dla funk cjo no wa nia

fir my obo wiąz ki prze ję ło młod sze, ro dzin ne po ko le nie. Ma te usz Ma -

del ski i To masz Kwiat kie wicz ob ję li od po wied nio sta no wi ska dy rek -

to ra do spraw roz wo ju oraz dy rek to ra dzia łu bi żu te rii z ka mie nia mi

szla chet ny mi.

Ja kie prze sła nie z wła sne go do świad cze nia mo gli by ście prze ka -

zać mło dym ab sol wen tom Po li tech ni ki Po znań skiej?

Waż na jest pa sja. Nie tyl ko stric te za wo do wa, zwią za na z ka rie rą
lub pro wa dze niem biz ne su. Coś, co na da je ży ciu smak, wzbo ga ca je,
roz wi ja – mó wi Mag da Kwiat kie wicz. Na przy kład w mo im przy pad ku
jest nią – oprócz two rze nia uni kal nej ko lek cji bi żu te rii ar ty stycz nej au -
tor stwa wie lu wy bit nych twór ców – fo to gra fia. Uwiel biam po dró żo wać
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ryn ku i nie umie li pod kre ślić swo ich atu tów. A te go trze ba na uczyć się

we wła snym za kre sie. 

Ko go szu ka ją fir my? Szu ka ją pra cow ni ka któ ry przy nie sie fir mie ko -

rzy ści fi nan so we. Ta kie go, któ re go pra ca po pra wi kon ku ren cyj ność fir -

my przez pod no sze nie wy ni ków. Gwa ran tem ta kie go pra cow ni ka jest ab -

sol went uczel ni tech nicz nej. Wy szko lo ny w cięż kich wa run kach z in ży -

nier skim cha rak te rem, po tra fią cy roz wią zy wać pro ble my istot ne dla roz -

wo ju fir my. Pa trz my na to w ten spo sób – co ja mo gę wnieść do fir my

a nie ja kie ko rzy ści uzy skam gdy zdo bę dę pra cę. To wie le uła twia, zwłasz -

cza je śli z tą świa do mo ścią bę dzie my pro wa dzić in te rview o pra cę. 

A co z do świad cze niem? I tu jest olśnie nie. Czy do świad cze nie li -

czy się aż tak bar dzo? Mo że, ale nie do koń ca. W każ dej fir mie uzy ska -

my prze cież nie zbęd ne prze szko le nie. A fir my ry zy ku ją tyl ko kwe stię

re la cji pra cow ni czych. Czy ta oso ba do brze za adop tu je się w śro do wi -

sku pra cy czy bę dzie bez kon flik to wa itd. Cza sem jest to aspekt klu czo -

wy dla pod ję cia de cy zji o za trud nie niu. Ale od te go są okre sy prób ne,

więc pra co daw ca jest za bez pie czo ny. 

Więc jak re ali zo wać to ma rze nie, któ re mie li śmy gdy za czy na li śmy

stu dia. Spra wa jest pro sta. Wy obraź my so bie, że je ste śmy strzel ca mi któ -

rzy mie rzą do dość od le głe go ce lu. Na szą bro nią jest współ czyn nik do -

świad cze nia i wie dzy. Ma łe do świad cze nie to współ czyn nik ma ły, dla te -

go na sza broń jest jesz cze sła ba, jest łu kiem. Aby tra fić w cel mu si my

mie rzyć wy so ko i to jest nasz klucz do suk ce su. Trze ba od sa me go po -

cząt ku apli ko wać o sta no wi ska na któ rych chcie li by śmy pra co wać. Na -

wet je śli wy ma ga niem jest kil ka lat do świad cze nia i rze czy o któ rych jesz -

cze nie ma my po ję cia. Za wsze moż na od po wie dzieć iż je ste śmy da nej

umie jęt no ści szyb ko się na uczyć. A gdy pad nie py ta nie o do świad cze nie

trze ba szcze rze od po wie dzieć że wła śnie na nie li czy my gdy do sta nie my

pra cę. Je śli nikt nie apli ku je na do bre sta no wi ska gdyż nie wie ży w swo -

je moż li wo ści, to jak pra co daw ca ma się o nim do wie dzieć. Na wet je śli

po szu ki wa nia zaj mą kil ka mie się cy war to pró bo wać do skut ku. 

Czy war to wy je chać za gra ni cę. My ślę, iż na krót ki okres cza su jak

naj bar dziej na dłuż szy nie ko niecz nie. Po prze pra co wa niu kil ku lat

za gra ni cą wró ci łem do Pol ski. Choć mia łem sta łą pra cę, przy szło ścio -

wą ka rie rę to zre zy gno wa łem i wró ci łem. Cze mu? Tę sk no ty i chę ci by -

cia z ro dzi ną nie za stą pią żad ne pie nią dze a przy jaz dy raz na ja kiś czas

tyl ko po głę bia ją ten stan. Po za tym Pol ska jest w tej chwi li kra jem

o wspa nia łych per spek ty wach. Te raz jesz cze bar dziej niż kie dy kol wiek

po trze bu je in ży nie rów. Dla te go aspekt wy jaz do wy trze ba do brze prze -

my śleć i być do nie go świet nie przy go to wa nym. Mi mo mo ich obaw

po po wro cie do Pol ski nie mia łem pro ble mów ze zna le zie niem pra cy,

uzy ska łem wie le ofert z któ rych mu sia łem wy bie rać. Z mo je go wy bo -

ru je stem bar dzo za do wo lo ny, pra cu ję w Pol sce i nie ża łu je moż li wo -

ści któ re zo sta wi łem za gra ni cą. Pod czas mo jej ana li zy ryn ku pra cy tuż

po po wro cie wi dać go łym okiem iż za po trze bo wa nie na ab sol wen tów

uczel ni tech nicz nych jest bar dzo du że. Jest za po trze bo wa nie na am bit -

nych wy kształ co nych mło dych lu dzi, któ rzy po tra fią ra dzić so bie w trud -

nych sy tu acjach. Jest za po trze bo wa nie na was, no wych ab sol wen tów

Po li tech ni ki Po znań skiej, któ rych ła twiej jest przy sto so wać i prze szko -

lić do zmie nia ją ce go się biz ne su niż oso by z du żym do świad cze niem.

Dla te go je stem pew ny iż nie bę dzie cie mie li pro ble mu ze zna le zie niem

pra cy. We dług da nych sta ty stycz nych GUS już w tej chwi li bra ku je

ok. 30 tys. in ży nie rów, za rok bra ko wać bę dzie 55 tys. a za pięć lat na -

wet 80 ty się cy. Jest to ten den cja wzro sto wa, za tem mierz cie wy so ko

a na pew no osią gnię cie swój cel. 

Za chę cam was do wstą pie nia w sze re gi Sto wa rzy sze nia Ab sol wen -

tów Po li tech ni ki Po znań skiej. By utrzy mać wza jem ny kon takt ze so -

bą, z uczel nią któ ry po ma ga w roz wo ju za wo do wym. Do dat ko wo otrzy -

my wać bę dzie cie bez płat nie bie żą ce nu me ry kwar tal ni ka „Ab sol went”

oraz wspo ma gać was bę dzie my w or ga ni za cji spo tkań i zjaz dów. Ta

więź po zwo li nam na peł ną re ali za cję w ży ciu za wo do wym ze świa -

do mo ścią iż je ste śmy wszy scy ra zem jed ną ro dzi ną któ rą łą czy na sza

Al ma Ma ter.

To masz Gał ka

(ab sol went WTCh z 2005 ro ku, 
prze wod ni czą cy Sa mo rzą du Stu denc kie go PP w la tach 2003-2005)

DRO GI AB SOL WEN CIE 
– CO PO STU DIACH?

cd ze str. 1

Roz bu do wa Po li tech ni ki w kam pu sie Pio tro wo roz po czę ła się

w 2000 ro ku. Wów czas wmu ro wa no ka mień pod bu do wę Cen -

trum Wy kła do we go z Bi blio te ką Tech nicz ną.

Pierw sza in au gu ra cja ro ku aka de mic kie go w au li no we go Cen -

trum od by ła się w paź dzier ni ku 2004 ro ku. Na II etap – bu do wę Bi -

blio te ki Tech nicz nej mu sie li śmy tro chę po cze kać. Roz po czę ła się

w 2006 ro ku, a te raz trwa wy kań cza nie we wnętrz nych po miesz -

czeń. Już nie dłu go bi blio te ka i in ne jed nost ki dy dak tycz ne roz pocz -

ną prze pro wadz kę do no wej sie dzi by. Obiekt zlo ka li zo wa ny tuż

nad War tą z du żą licz bą prze szklo nych ścian i frag men tów da chów

stwa rza nie po wta rzal ną at mos fe rę cie pła, świe tli sto ści i przy jaź ni.

Kon takt z ota cza ją cą go przy ro dą sta no wi o pięk nie te go obiek tu.

Te raz w dal szej roz bu do wie cam pu su nie bę dzie przerw.

W dniu 20 ma ja br. wbu do wa ny zo stał ka mień pod bu do wę Cen -

trum Me cha tro ni ki, Bio me cha ni ki i Na no in ży nie rii u zbie gu ulic

Ja na Paw ła II i Ber dy cho wo. Ma być ukoń czo ne do koń ca 2011

ro ku. Wów czas prze nio są się do nie go m.in. za kła dy Wy dzia łu Bu -

do wy Ma szyn i Za rzą dza nia dzia ła ją ce obec nie na Wil dzie,

na pl. M. Skło dow skiej -Cu rie i uli cy Czar nec kie go. Re ali za cja tej

in we sty cji jest moż li wa dzię ki po zy ska nym środ kom fi nan so wym

z Fun du szy Struk tu ral nych Unii Eu ro pej skiej.

W stra de gii ma my za pi sa ną jed ność miej sca – po wie dział prof.

Adam Ham rol, rek tor Po li tech ni ki Po znań skiej. Do 2013 ro ku wszy -
scy przy szli in ży nie ro wie stu dio wać bę dą w kam pu sie Pio tro wo.
W po li tech nicz nym mia stecz ku nad War tą po miesz czą się bu dyn ki
dy dak tycz ne, la bo ra to ria ba daw cze i do my stu denc kie. W pla nach
są: park i ba za spor to wa. Za le ży nam by stu dent, któ ry ra no przy -
cho dzi na uczel nię nie miał ocho ty opusz czać jej do wie czo ra.

i no to wać, a póź niej prze twa rzać mo je prze ży cia i im pre sje za po -
mo cą fo to gra fii. I dzie lić się ni mi z wi dza mi – za pra szam na stro nę:
www.mag da kwiat kie wicz.com. Z ko lei w przy pad ku Krzysz to fa tą
pa sją jest współ cze sne ma lar stwo, zwłasz cza abs trak cyj ne. Część je -
go zbio rów, dzie ła wy bit nych pol skich ma la rzy, jest pre zen to wa -
na w for mie sta łej eks po zy cji w sie dzi bie na szej fir my. Na sza sy tu -
acja, kie dy star to wa li śmy w do ro słe ży cie jest dia me tral nie róż -
na od na szych młod szych ko le gów – ab sol wen tów koń czą cych stud -
nia w tych la tach. Stąd nie wszyst kie na sze do świad cze nia i ra dy ma -
ją za sto so wa nie w dniu dzi siej szym – za uwa ża Mag da Kwiat kie wicz.

Zmie nił się świat, Pol ska, po wsta ły i roz kwi tły no we tech no lo gie
i mo dy. Ale, wy da je mi się, pew ne za sa dy dzia ła nia, sto su nek do ota -
cza ją ce go świa ta i sie bie sa mych, wciąż po zo sta ją nie zmien ne. Waż -
ne jest oczy wi ście, by mieć łut szczę ścia, ale mo że on za pro cen to wać
chy ba tyl ko wte dy, kie dy to wa rzy szy mu kon se kwen cja w dzia ła niu
i pra co wi tość. Ow szem, li czy się suk ces, ale nie moż na go spro wa -
dzać tyl ko do wy mia ru biz ne so we go czy fi nan so we go, bo to mo że
oka zać się pu łap ką. Z ko lei suk ce su nie spo sób osią gnąć – tak mi się
wy da je – bez bu do wa na wła ści wych re la cji z part ne ra mi i pra cow -
ni ka mi. A pro pos bu do wa nia – ab sol wen ci Po li tech ni ki Po znań skiej,
nie z tyl ko wy dzia łu bu dow nic twa, ma ją so lid ne pod sta wy do te go,
by osią gać suk ce sy tak że w biz ne sie. Na sza uczel nia do brze do nich
przy go to wu je. Znam bar dzo wie lu przed się bior ców, któ rzy od nie śli
suk ces, a swo ją edu ka cje i wie dzę zdo by wa li w Po li tech ni ce.

Mi ło sły szeć te do bre opi nie o na szej uczel ni. Dzię ku ję za bar -

dzo cie ka wą i in te re su ją cą roz mo wę.

Roz ma wiał Sta ni sław Olej ni czak

NO WE IN WE STY CJE 
PO LI TECH NI KI

cd na str. 4
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W stycz niu 2010 r. Po li tech ni ka otrzy ma ła ze środ -

ków unij nych (Pro gram Ope ra cyj ny „In fra struk tu ra

i Śro do wi sko”) 87 mln zł na bu do wę cen trum dy dak -

tycz ne go Wy dzia łu Tech no lo gii Che micz nej. Bu dy nek

przy ul. Ber dy cho wo o po wierzch ni cał ko wi tej po -

nad 20.000 m2 zlo ka li zo wa ny bę dzie wzdłuż rze ki War -

ty obok Cen trum Wy kła do we go i Bi blio te ki. Ak tu al nie

przy go to wy wa ny jest pro jekt bu dow la ny, a za koń cze nie

tej in we sty cji prze wi dzia ne jest na rok 2013. Wy dział

Tech no lo gii Che micz nej Po li tech ni ki Po znań skiej jest

jed nym z czo ło wych, naj lep szych w kra ju, a jed no cze -

śnie nie po sia da wła snej sie dzi by i jest lo ka li za cyj nie

po dzie lo ny mię dzy Pio tro wo i Wil dę.

My ab sol wen ci bę dzie my trzy mać kciu ki za po myśl -

ność i ter mi no we za koń cze nie in we sty cji.

Sta ni sław Olej ni czak

ZMARŁ MA RIAN PRZY BYL SKI
CZŁO NEK HO NO RO WY SA PP

W czerw cu 2009 ro ku Ma rian Przy byl ski uczest -

ni czył w Cen trum Wy kła do wo – Kon fe ren cyj nym Po -

li tech ni ki Po znań skiej w uro czy sto ściach 85 rocz ni -

cy utwo rze nia Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów na szej

uczel ni. Wszy scy cie szy li śmy się je go obec no ścią i do -

sko na łym zdro wiem. Wie dzie li śmy, że za pięć mie -

się cy bę dzie ob cho dził 100 uro dzi ny.

Uro dził się w Po zna niu, był chło pa kiem z uli cy Mo -

sto wej, z oko lic Sta re go Ryn ku, z ser ca Po zna nia. W ro -

ku 1930 ukoń czył – na szą po przed nicz kę – Pań stwo -

wą Wyż szą Szko łę Bu do wy Ma szyn i Elek tro tech ni ki.

Je go dro ga za wo do wa za czę ła się w Po zna niu, ale wio dła przez Ostro wiec Świę -

to krzy ski, Kra ków do War sza wy. W swo im ży cio ry sie wspa nia łą kar tę za pi sał

w cza sie oku pa cji nie miec kiej dzia ła jąc w struk tu rach Ar mii Kra jo wej.

Po 1945 ro ku ukoń czył stu dia ma gi ster skie i po świę cił się pra cy rzecz ni ka

pa ten to we go. Miał w swym do rob ku pa ten ty za re je stro wa ne w kra jach Eu ro py

Za chod niej i wie le no wych roz wią zań kon struk cyj nych.

Od ro ku 1985, od cza su re ak ty wo wa nia Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów był człon -

kiem za rzą du wno szą cym wie le po my słów i nie oce nio nych rad. Cią gle ak tyw ny.

Ja ko naj star szy ab sol went był go ściem na in au gu ra cjach ro ku aka de mic kie go

i wszyst kich du żych uro czy sto ściach w Po li tech ni ce. Z du mą mó wił o na szej uczel -

ni, pod kre ślał war to ści z niej wy nie sio ne. Po li tech ni ka Po znań ska wy róż ni ła go

Me da lem Za Za słu gi dla Uczel ni i Me da lem Przo du ją ce go Ab sol wen ta.

W li sto pa dzie 2009 ro ku w gro nie ro dzi ny, przy ja ciół, przed sta wi cie li Po li tech -

ni ki Po znań skiej i Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów ra do śnie świę to wa li śmy je go 100

uro dzi ny. Był w bar dzo do brej dys po zy cji fi zycz nej i psy chicz nej, miał wie le pla -

nów, któ rych nie zdą żył już zre ali zo wać. Zmarł na gle 15 ma ja 2010 ro ku.

Za wsze po zo sta nie w na szej pa mię ci.

A
utostrada W

ielkopolska II SA
 jest człon kiem

 w
spie ra ją cym

 Sto w
a rzy sze nia A

b sol w
en tów

 PP

NO WE IN WE STY CJE PP

Cen trum Me cha tro ni ki. Bio me cha ni ki i Na no in ży nie rii 
(wi zu ali za cja)

cd ze str. 3
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