Koło Terenowe w Poznaniu
(Sprawozdanie z działalności za lata 2005-2009)
We wstępnych słowach sprawozdania z okazji 60-lecia utworzenia
Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i WE UG warto uwypuklić znaczenie i
specyficzność niezwykle trwałej więzi absolwenckiej, uczelnianej i ideowo
-zawodowo-twórczej. Z godłem uczelni w tle. Nie ma w tym jakichś wiąŜących definicji
czy przykazań statutowych. Niezawodnie działa tu ufność, autentyczna symbolika
autorytetów i przyjaźń. Z krajobrazem naszego wybrzeŜa morskiego w tle…
MoŜna by powiedzieć, Ŝe to nie tylko wstęp, ale takŜe podsumowanie. Tylko tyle i aŜ tyle.
W Kole Terenowym w Poznaniu spotykamy się na ogół dwa razy w roku (w siedzibie
Ośrodka Nauki Oddziału PAN) w gronie członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia.
Częstsze są spotkania sporadyczne, indywidualne, tematyczne; pomocna jest rola
korespondencji. Przewodniczący Koła Poznań utrzymuje bieŜący kontakt (poczta, telefony,
faxy, bezpośrednie wizyty) z prezesem Stowarzyszenia mgr Ludwikiem Zawiślakiem,
sekretariatem w Sopocie i członkami seniorami, takimi jak mgr Jerzy Wojtysko, mgr
Bolesław Mitręga, czy mgr Krystyna Mondalska. Bezpośredni kontakt mam takŜe z prezesem
prof. Zbigniewem Bąblewskim i innymi członkami Koła Warszawskiego: mgr Eugeniuszem
Ciesielskim, Piotrem Widymskim i prof. Zbyszkiem KrzyŜkiewiczem.
Tematyka w ramach spotkań i obiegu informacji
Wgląd i dyskusja na bazie kwartalników „Absolwent”, a ostatnio drugiego wydania
monografii „WSHM w Sopocie. Wspomnienia i refleksje studentów”, Sopot 2008 wg
koncepcji merytorycznej i redakcji mgr Bolesława Mitręgi. Praca zbiorowa, wydawca:
Stowarzyszenie Absolwentów WSHM, WSE, WE UG. Dzieło robi wraŜenie, wnosi osobliwy
styl w układzie treści, ma walory źródłowe, dokumentalne, a jednocześnie cechy popularnonaukowe i akademickie. Poznańscy członkowie - absolwenci, a takŜe sympatycy
Stowarzyszenia - naszego Koła, największą uwagą darzą edytorski dorobek, w tym rolę i
znaczenie twórczości inŜ. Eugeniusza Kwiatkowskiego i jego sopockich studentów i
absolwentów. Przejawia się troska i zainteresowanie przemianami.
Przewodniczący Koła zobrazował na bazie własnych publikacji i relacji ikonograficznych,
współdziałanie z sympozjami i warsztatami terenowo - nadwodnymi o haśle „Admirał”, np. w
Świnoujściu (2005 i 2006), w Kamieniu Pomorskim - marina, nowe projekty (2007), w
Kórniku i Rogalinie - jeziora i rzeka Warta (2008) oraz w Koninie - jeziora, rzeki, kanały i w
Licheniu (2009). Programy dotyczą Ŝeglugi i turystyki na wodach śródlądowych i drogowych
magistralach komunikacyjnych w orientacji krajobrazowej i osadniczej. Patronackie
środowiska: Komisja Urbanistyki i Planowania Przestrzennego PAN (Oddział w Poznaniu),
Międzynarodowe Studium Podyplomowe Planowania Przestrzennego na Wydziale
Architektury PP, Instytut Architektury i Urbanistyki WSG w Bydgoszczy, Autostrada
Wielkopolska SA, MAB 11 Urban Systems UNESCO.
„Gdynia - port i miasto. Era inŜyniera Eugeniusza Kwiatkowskiego” - Sesja na Wydziale
Architektury PP wspólnie z Kołem Terenowym Poznań i prezesem Stowarzyszenia.
Absolwentów WSHM, WSE i WE UG, w Sopocie (29. 05. 2009).
Referenci: prof. Lech Zimowski, mgr Ludwik Zawiślak.
We wszystkich tych zakresach tematycznych, programowych, warsztatowych i
publicystycznych uczestniczą (lub ideowo wspomagają) członkowie Koła Terenowego w
Poznaniu, przy udziale członków sympatyków, w ich gronie - architekci, urbaniści,
inŜynierowie, ekonomiści, fizycy, ekolodzy, turyści z Poznania, Wielkopolski, Bydgoszczy i
szerokiego międzynarodowego sąsiedztwa.
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Kolejne warsztaty „Admirała” planujemy w roku 2010 na Bydgoskim Węźle
Wodnym, jak zazwyczaj przy udziale prezesa mgr Ludwika Zawiślaka, absolwenta seniora
mgr Bolesława Mitręgi z Sopotu, zainteresowanych absolwentów i lokalnych akademickich
korporacji, np. z WyŜszej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
Członkami naszego Koła w Poznaniu/Wielkopolsce są absolwenci i wykładowcy
WSHM: mgr Adela Raciborska, mgr Oleńka Ogrodzińska, mgr Jerzy Myśliński, prof. Lech
Zimowski, prof. Jan Hołowiński oraz absolwenci WSE Sopot (z Mikstatu i Gniezna). W
gronie sympatyków: architekci doktorzy inŜ.: Zenon Stępniowski, Tomasz Jastrząb, Krzysztof
Borowski; inŜ. arch.: Przemysław Gawęda, Robert Zaleski, dyplomant Grzegorz Krawczak,
mgr inŜ. Andrzej Billert, mgr prawa Mieczysław Buda (z Sierakowa) i inni. Profesorowie:
Roman Świetlik (syn absolwenta Janusza), Wiesław Maik, Krzysztof Sikora z Bydgoszczy
oraz Andrzej Patalas (prezes Autostrada Wielkopolska SA) i inni.

Spotkanie członków Koła w Poznaniu - 8 kwietnia 2009r.
Od prawej: prof. Lech Zimowski, mgr Adela Raciborska, mgr Oleńka Ogrodowska
i dr inŜ. arch. Zenon Stąpniewski (członek-sympatyk Koła)
Aktywni sympatycy z Niemiec: profesorowie Günter Harder (Hannover), Peter Dehne
(Neubrandenburg), Marek Nowak (Alfter Bonn), absolwenci SP: Albert Kehl, Jan Freiberk z
Bawarii. Z Portugalii: profesorowie i twórcy: Rui Brochado z zespołem Forum UNESCO
(Porto/Viseu/Funchal Madeira).
Działalność w tym zakresie dokumentują publikacje, certyfikaty, projekty i
opracowania ikonograficzne.

prof. dr hab. n. tech. Lech Zimowski (przewodn. Koła)
Prezydent WG Urban Systems – MAB 11 UNESCO
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