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PROF. DR HAB. ADAM HAMROL
Profesor Adam Hamrol urodził się 4 lutego 1952 r. w Wolsztynie, dzieciństwo spędził w Starym Widzimiu. W 1971 roku po
ukończeniu Liceum
Ogólnokształcącego
w Wolsztynie został
studentem Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej. Duży wpływ na jego przyszłą drogę
zawodową miał wyjazd po czwartym roku studiów, w
roku 1975, na dwumiesięczne praktyki studenckie IAST
do Austrii. Pracę na Politechnice Poznańskiej rozpoczął
ZAKŁADY GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE
ADAM CHOROSZY, BRONISŁAW CICHY
W kwietniu 1983 roku Panowie Adam Choroszy i Bronisław Cichy postanowili rozpocząć wspólną działalność
gospodarczą. Przy ul. Drzymały w Wolsztynie powstała
Smażalnia Ryb, obsługiwana początkowo osobiście przez
właścicieli, a później z pomocą jednego pracownika.
W 1995 roku firma kupiła i kompleksowo wyremontowała znaną, ale niestety mocno podupadłą restaurację
„KROMSKI i synowie” s.c.
„Kromski i synowie” s.c. - firma o tej nazwie powstała w
2000 roku. Została założona przez braci Wojciecha i Daniela Kromskich. Chociaż wśród właścicieli nie jest wymieniony Leon Kromski , który ukończył już 88 lat, jego
synowie z powodzeniem kontynuują rodzinne tradycje.
W pierwszych latach istnienia firma zatrudniała 8 osób,
dziś liczba ta wzrosła do 12-tu.

w 1976 roku w Instytucie Technologii Maszyn, a od 2005
roku pełni funkcję rektora tej uczelni. W roku 1985 podjął współpracę z ośrodkami naukowymi na Uniwersytetach Technicznych w Hanowerze oraz w Jenie. Dzięki
uzyskanym wynikom oraz opublikowanym na ich podstawie pracom przyznano mu prestiżowe stypendium naukowe Alexandra von Humboldta. Przebywał na nim przez
17 miesięcy w latach 1988–1989 na Uniwersytecie w
Hanowerze. W roku 1991 uzyskał stopień doktora habilitowanego a w roku 1999 tytuł profesora. W roku 2003
został kierownikiem Zakładu Zarządzania Jakością, w
roku 2008 przekształconym w Zakład Zarządzania Produkcją. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi,
m. innymi we Francji, Niemczech, USA, Szwecji, Słowacji.
W latach 1993–1999 sprawował funkcję prodziekana
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Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, a w latach 1999
–2005 dziekana tego Wydziału. Podczas jego kadencji
Uczelnia znacznie rozbudowała swój potencjał, widoczny
zwłaszcza w zakresie infrastruktury. Od roku 2010 jest
członkiem European Academy of Quality Sciences.
W roku 2009 został laureatem XII Edycji Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości w kategorii nauka oraz Liderem
Pracy Organicznej -nagrody Towarzystwa im. Hipolita
Cegielskiego. Za kształtowanie nadwarciańskiego kampusu akademickiego Politechniki Poznańskiej otrzymał w
roku 2011 medal Sekcji Architektury, Poznańskiego Oddziału PAN „Natuare Tutela Res Necessaria Hominum”.
Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem
Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu

„Kaukaska”. Wkrótce udało się przywrócić dawną świet- z ośmiu w Polsce – uzyskał tytuł „IPA HOUSE”.
ność i dobre tradycje gastronomiczne lokalu, którego
atrakcyjność z pewnością podniósł 17-pokojowy hotel o
dobrym europejskim standardzie. W celu stworzenia
możliwości goszczenia większych grup turystycznych
rozbudowano hotel o kolejne 14 pokoi. Kolejna znacząca
inwestycja firmy to zakup w 2001 roku Zajazdu „Baszta”
w Żodyniu. Obecnie w firmie zatrudnionych jest 30
osób. W 2010 roku Hotel „Kaukaska” – jako jeden
Obecnie produkowanych jest
siedem modeli
kołowrotków.
Drugim profilem produkcji
są proste krosna
ręczne,

oferowane w 3 szerokościach, a oprócz tego szeroki
asortyment akcesoriów do przędzenia i tkania. W ofercie
spółki znajdują się również inne wyroby toczone z drewna takie, jak tralki , słupy , zwieńczenia słupków itp.
Produkty firmy „Kromski i synowie” z Wolsztyna cieszą
się bardzo dobrą opinią u odbiorców na całym świecie,
głównie w Stanach Zjednoczonych i Europie , ale także
w Japonii, Australii i Kanadzie.

MERDA Zakład Przetwórstwa i Uboju Zwierząt Sp. z o.o. cy do produkcji ekologicznej. Firma współpracuje z kon- - właściciele Zakładu oraz Prezes Zarządu Daniel
trahentami z Polski, Europy, Afryki i Azji. Aż 90% udziału Szymański.
Firma MERDA jest przedsiębiorstwem rodzinnym i pocałej sprzedaży, dostarczanych jest na rynki zagraniczne.
wstała w 2001 roku, z tradycjami i doświadczeniem
W zakładzie wdrożony jest system HACCP, dzięki którez poprzedniego zakładu uboju drobiu, założonego przez
mu można szybko zidentyfikować i zapobiec potencjalPana Floriana Merda w roku 1990. Obecnie zatrudnionym zagrożeniom. W rankingu Firm Rodzinnych Roku
nych jest tu 84 pracowników. Podstawową działalnością
2011, opublikowanym w Newsweek Polska w kategorii
przedsiębiorstwa jest produkcja tuszek i elementów
firm średnich Zakład uzyskał pierwsze miejsce w wojemięsa drobiowego pozyskanych z żywca kury nioski oraz
wództwie wielkopolskim. Nagrodę odebrali—Florian
kury mięsnej. Zakład posiada certyfikat BIO uprawniająMerda, Agnieszka Merda Lisiecka, Edyta Szymańska
P.P.H.U. „NICO“ Sp.cywilna
18 stycznia 2001
roku Państwo Aneta
i Artur Jabłońscy
założyli spółkę cywilną pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-HandlowoADAM ŻUCZKOWSKI
Poeta i nauczyciel—w 1976
r. zamieszkał w Wolsztynie.
1 września 1983 roku powierzono mu pracę na stanowisku dyrektora Szkoły
Podstawowej w Kębłowie.

Usługowe NICO z siedzibą w Niałku Wielkim. Początkowo zatrudniali zaledwie 3 osoby, dziś liczba ta osiągnęła
osiemdziesięciu pracowników. Firma specjalizuje się
w produkcji mebli tapicerowanych ze skóry naturalnej,
sztucznej i materiałów tekstylnych, a także szyciu pokrowców na meble i wykonywaniu stelaży meblowych.
W międzyczasie właściciele NICO zainwestowali w budowę nowej hali produkcyjnej i otworzyli nową stolarnię,

gdzie powstają stelaże do mebli. W listopadzie 2011
roku uruchomili myjnie bezdotykowe typu EHRLE. Pani
Aneta i Pan Artur chcieliby rozwijać firmę poprzez wdrożenie kolejnego etapu rozbudowy zakładu, a przede
wszystkim usamodzielnienie się, dzięki projektowaniu
i produkcji mebli pod własną marką. Nagrodę Burmistrza odebrała współwłaścicielka firmy Aneta Jabłońska.

Funkcję dyrektora, najpierw Szkoły Podstawowej, a potem Gimnazjum w Kębłowie pełnił przez 28 lat. Jako
poeta debiutował na łamach wydawnictw studenckich
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, publikując
swoje wiersze i teksty poetyckie między innymi w Dwutygodniku Społeczno-Kulturalnym „Nadodrze”, „Głosie
Nauczycielskim” i poznańskiej „Gazecie Malarzy i Poe -

tów”. W 1997 roku zredagował pierwszą Antologię wierszy poetów wolsztyńskich „Przebudzenie”. Jest twórcą
Uniwersytetu Poezji nad Dojcą działającego przy Bibliotece Publicznej w Wolsztynie. Tomiki wierszy Adama
Żuczkowskiego to „Pisane na piasku”, „Głaz - wiersze
wolsztyńskie”, „Kresy minionego teraz”, „A w ustach
węzeł słów”, „Dokładanie do Słońca. Wybór wierszy”.

