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nformacje
z Kół Terenowych
KOŁO TERENOWE W CHINACH
Powołanie Koła w Szanghaju - 8 maj 2007
Tradycją istniejących od lat stowarzyszeń absolwentów anglosaskich uczelni jest, że ich członkowie współpracują w sieciach, niezależnie od miejsca pracy czy
zamieszkania. Sieć klubów absolwentów Uniwersytetu
Harvard działa na wszystkich kontynentach, w 58 krajach, w niektórych nawet po kilka klubów. Nasze Stowarzyszenie Absolwentów WSHM, WSE i Wydz. Ekonom.
UG, w ramach rozwoju struktur organizacji, właśnie 8
maja powołało do życia Koło w Szanghaju. Oto garść
informacji o jego członkach.

warzystwem Okrętowym S.A. i Chinami jest związany
od 1986 roku. W samych Chinach mieszka i pracuje już
14 rok. Aktualnie jest dyrektorem generalnym w Centrali
ChPTO S.A. w Szanghaju. Zaangażowany szczególnie w
rozwój specjalistycznego tonażu statkowego, służącego
do przewozu gotowych obiektów przemysłowych, sztuk
ciężkich i ponad gabarytowych, a także rozszerzenie
pola działalności Towarzystwa na rynkach Żeglugowych
całego świata i organizowanie rejsów okołoziemskich.
Hobby: kulturystyka.
Tadeusz Pisarczyk

Barbara Pisarczyk
- Pytlakowska (prezes Koła)
Po ukończeniu studiów pracowała w Polskich Liniach Oceanicznych w Zakładzie Amerykańskim,
następnie w Zakładzie Linii Afrykańskich i Śródziemnomorskich.
Jej praca związana była zawsze z
księgowością i rozliczeniami eksploatacyjnymi. Od roku
1985 do 1986 przebywała wraz z mężem w Tanzanii w
Dares Salam, zaś w latach 1986-1989 w Port Sudanie na
placówce PLO. W latach 1991-1998 była główną księgową w ﬁrmie agencyjnej Scanconsult. Od roku 1998 do
2005 mieszkała wraz z mężem w Holandii, a od roku
2005 przebywa w Chinach. Ma dwie córki. Jej zainteresowania poza zawodowe to sport. Jest trenerem ﬁtness,
dobrze gra w tenisa i świetnie tańczy.
Janusz Janiszewski
Ukończył Wydział Morski, Ekonomikę Transportu Morskiego w
Wyższej Szkole Ekonomicznej w
Sopocie w roku 1965. Po studiach
pracował w Morskiej Agencji
Gdańsk, Zarządzie Portu Gdańsk,
natomiast z Chińsko-Polskim To-

Po studiach pracował w Zakładzie Linii Afrykańskich i Śródziemnomorskich PLO. W latach 19851989 był przedstawicielem PLO
w Afryce. Po powrocie do Polski
pracował nadal w PLO w Zakładzie Indie, Pakistan i Arab Gulf,
a w 1991 związał się ze służbami
handlowymi Chipolbroku. W latach
1998-2005 - w Holandii, w spółce Chipolbroku. Grał intensywnie w piłkę nożną, obecnie uprawia w Szanghaju
kolarstwo, gra w tenisa, zaś urlopy w Polsce spędza na
żaglach.
Joanna Rakowska
- Nasiłowska
Po studiach pracowała jako informatyk w Poczcie Polskiej i spółce Las. W latach 1988-1992 przebywała wraz z mężem we Włoszech.
W Chinach po raz pierwszy. Uwielbia gotowanie i uprawę kwiatów.
Wojciech Rakowski
Po studiach rozpoczął pracę w PLO na kierunku
Indonezja - Wietnam - Linia Australijska. W latach
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1980-1982 pracował w spółce
Polascamar Genua. Po powrocie
do Polski zatrudnił się w Pol-Lewancie, następnie w spółce córce
Chipolbroku - „Polbrok” oraz w
Chipolbroku Gdynia, a od lipca
2004 w Szanghaju. Mówi dobrze
po włosku. Hobby: ogródek i spacery z psem.

Andrzej Ponikowski
Cała jego kariera zawodowa
związana jest z ﬁrmą Chipolbrok.
W Chinach pracował w latach
1988-1993 i aktualnie na placówce w Szanghaju (po raz drugi).
Hobby: turystyka - długie wycieczki piesze i rowerowe, także
muzyka (ma średnie wykształcenie muzyczne).
Wszyscy członkowie Koła podkreślają, iż przynależność do Zrzeszenia Absolwentów to przyjemność, a

spotkania ze starszymi i młodszymi koleżankami i kolegami przysporzą zapewne emocji i wzruszeń.
Warto byłoby działalność zrzeszenia absolwentów
WSE oraz UG częściowo choćby wzorować na podobnych zrzeszeniach w Anglii lub USA, gdzie tradycje
takie są od wielu lat kultywowane. Niektóre stowarzyszenia amerykańskie mogą pochwalić się już ponad stuletnią tradycję, a są i takie, które istnieją od 1835 roku, a
więc blisko od 200 lat.
Chętni do kontaktu z naszymi absolwentami w Szanghaju mogą się zwracać do przewodniczącej Koła Basi
Pisarczyk-Pytlakowskiej, pod adresem:
Huai Zhong Building, Apt. 404
1162 Huai Hai Road, Middle
200031, Shanghai, China
Telefon: 0086 21 6437 7841
E-mail: Ted@chipolbrok.com.cn
Opr. Ryszard Grycner
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia
(w oparciu o materiały otrzymane z Szanghaju)

