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KOLO TERENOWE POZNA SKIE

1. 26 czerwca 2006 roku w moim li cie skierowanym
do Zarz du Stowarzyszenia Absolwentów w Sopocie
mi dzy innymi napisałem: "prze ycia, jakie zgotował
Kolega Prezes wraz z 1M Rektorem UG uczestnikomjubileuszowego Zjazdu Absolwentów i Przyjaciół WSHM,
WSE i WE UG w dniu 24 czerwca 2006 roku w Gdyni i
w Sopocie pozostan w pami ci i sercach do ko ca
moich/naszych dni .... Nie znajduj słów do odtworzenia
jak e doniosłej i przyjaznej atmosfery, autentycznego
nastroju "doby sze dziesi ciolecia" wyre yserowanej
przepi knie na widowni i scenie Teatru w Gdyni, a nast pnie w murach Uczelni Jubilatki, WSHM w Sopocie.
Serdeczne, zasłu one gratulacje dla Kierownictwa i Zespołu Organizacyjnego Zjazdu..."

Poznaniu wg zaplanowanego terminu i programu przy
udziale ponad 20 osób. Obok aktywnej grupy pozna skiej doł czyli z inicjatywami tacy Wielkopolanie, jak:
prezesi lokalnych grup aktywizacji gospodarczej- Witold
Wróbel (Rokietnica), mgr Mieczysław Buda (Sieraków),
prof. dr hab. Roman Dziergwa i mgr Iwona Wiorek
(Ostrzeszów), mgr Bohdan Ogrodowski oraz mgr Kazimierz Mi , sekretarz Urz du Miasta i Gminy Mikstat
(pow. ostrzeszowski), absolwent naszej post- WSHM,
czyli Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu
Gda skiego, Sopot (1978). Zadeklarowano przyjacielski
nurt współpracy, m.in. w programach inicjatywy lokalneprodukty regionalne ,,np. wyroby, usługi, rewitalizacje".
Pisemne i telefoniczne pozdrowienia członkowskie
przekazali- kol. Jana Domicz- Kami ska (USA), kol. Jan
2. W dniu 2 pa dziernika 2006 roku odbyło si jesien- Gru ewski (Francja), kol. Józef Niziołek ( l sk), kol.
ne spotkanie członków i przyjaciół koła Stowarzyszenia Bolesław Mitr ga, kol. prezes Ludwik Zawi lak (GdyAbsolwentów w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w
nia). Spotkanie zako czyło si o ywion debat przy

Podczas uroczystego wr czania miniaturek Sztandaru Stowarzyszenia w czasie Pierwszego Zjazdu Absolwentów WSHM,
WSE, WE UG- 24.06.2006 r. Odprawej: Rektor UG pro! Andrzej Ceynowa, mgr Bolesław Mitr ga, mgr Jerzy Woj tysko,
pro! Lech Zimowski i pro! Tadeusz Szczepaniak.
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lunchu w klubie PAN i degustacji wybornych produktów
regionalnych "Made in Rokietnica and Sieraków".
3. Koło Pozna skie chyli głowy w dniach ałoby po
naszym bohaterskim ołnierzu AK, studencie IM/TUZZ,
absolwencie- seniorze WSHM, doktorze nauk geograficznych p. Michale Stalskim, zmarłym 8 wrze nia
2006r. w Warszawie, pochowanym 18.09.2006 r.
Dokumentalne fotografie z uroczysto ci pogrzebowych otrzymał Prezes Koła od s siada dr M. StalskiegoPana mgr in . Bogumiła Czy ewskiego z Warszawy.
Serdecznie dzi kujemy za ten szlachetny uczynek.
W oczekiwaniu na nowy egzemplarz kwartalnika
"Absolwent" nr 3
Moc pozdrowie
Prezes Koła Pozna skiego prof. dr hab. Lech Zimowski

Pierwszy Zjazd Absolwentów 24.06.2006 r. Aula w gmachu dawnego WSHM w Sopocie.

Spotkanie w kawiarni "Złoty Ul" w Sopocie w dniu 02.08.2006 r. z okazji urodzin Prezesa Stowarzyszenia Koła
Pozna skiego. Od lewej: mgr Stanisław Teodorowicz, mgr Jerzy Wojtysko, pro! Lech Zimowski, mgr Krystyna AlkiewiczMondalska, mgr Bolesław Mitr ga

