Koło Terenowe w Warszawie
Pierwszą próbę utworzenia w Warszawie Koła Absolwentów WSHM podjęto w
połowie lat 70. Z inicjatywy Michała Stalskiego doszło do spotkania w prywatnym
mieszkaniu na Saskiej Kępie kilku absolwentów WSHM, w większości b. studentów Instytutu
Morskiego, którzy zadeklarowali chęć zrzeszenia mieszkających w Warszawie kolegów we
wspólnej organizacji. Niestety, nie podjęto potem Ŝadnych kroków zmierzających do
urzeczywistnienia tego celu.
Kilka lat później omawiano powołanie Warszawskiego Koła Absolwentów naszej
uczelni podczas spotkania około dziesięciu kolegów z profesorem Bolesławem
Kasprowiczem w lokalu PTE w Warszawie. Wyłoniono nawet dwuosobowy zespół w
składzie Zbigniew Bąblewski i Michał Stalski, który miał zająć się formalną stroną
organizacji Koła. Ale i tym razem do jego powstania nie doszło. Rozproszeni, zajęci pracą
zawodową i urządzaniem się w trudnych warunkach ówczesnej Warszawy absolwenci nie
odczuwali potrzeby zrzeszania się.
Obecnie działające w Warszawie koło powstało dzięki inicjatywie ośmiu absolwentów
WSHM, WSE i wydziałów ekonomicznych UG, którzy 15 listopada 2000 roku skierowali do
Zarządu Stowarzyszenia w Sopocie formalny wniosek o powołanie w Warszawie Koła
Terenowego Absolwentów WSHM, WSE i WE UG.
Po zatwierdzeniu tego wniosku przez władze Stowarzyszenia, 22 lutego 2001 roku
odbyło się pierwsze organizacyjno-wyborcze zebranie Koła, z udziałem 26 osób. W skład
wybranego wówczas Zarządu weszli:
Czesław Leśniak - przewodniczący
Mirosław Zięba - wiceprzewodniczący
Ireneusz Wrześniewski
Maria Magdzińska - sekretarz
Zarząd ten pełnił swą funkcję przez dwie kolejne kadencje, tj. do 30 stycznia 2007 roku. Stan
osobowy Koła na dzień 22 lutego 2001 wynosił 30 osób, dwa lata później liczba ta wzrosła do
45.
Początkowo zebrania Koła odbywały się w sali uŜyczonej przez Ministerstwo
Transportu i Gospodarki Morskiej. Podczas nich zaproszeni przez zarząd prelegenci wygłosili
wiele interesujących referatów, między innymi dotyczących sytuacji i perspektyw rozwoju
portów i Ŝeglugi morskiej w Polsce, polskiego rybołówstwa morskiego, historii sopockiej
uczelni, prac Sejmu RP związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Prelekcje
te spotykały się z Ŝywą reakcja zebranych. Najbardziej gorącą dyskusję wywoływały referaty
dotyczące sytuacji gospodarki morskiej w Polsce i zmian programowych w sopockiej uczelni.
W okresie swej sześcioletniej kadencji zarząd bardzo przyczynił się do wznowienia
koleŜeńskich kontaktów naszych absolwentów i bliŜszego poznania się absolwentów WSHM,
WSE i WE UG
W roku 2004 Koło straciło moŜliwość korzystania z wcześniej uŜytkowanej sali.
Jednocześnie członkowie postanowili, Ŝe następne zebrania powinny mieć charakter spotkań
koleŜeńskich. Od tej pory odbywają się one w warszawskich kawiarniach.
31 stycznia 2007 Koło wybrało nowy Zarząd w składzie:
Zbigniew Bąblewski - przewodniczący
Władysław Gondzik
Anna Halagiera - sekretarz
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W ciągu minionych dwóch lat zarząd ten ulegał dwukrotnym zmianom: po przeniesieniu się
kol. Halagiery na WybrzeŜe w jego skład weszła kol. Alicja Samol, a po śmierci kol.
Gondzika kol. Eugeniusz Ciesielski
Obecnie zebrania Koła o charakterze spotkań koleŜeńskich odbywają się dwa razy w
roku. Oczywiście, przy tej okazji omawiamy sprawy organizacyjne. DuŜym
zainteresowaniem członków cieszył się wydany w 2008 roku Album Pamiątkowy WSHM –
wspomnienia i refleksje studentów. Zarząd wspólnie z kol. Marią Magdzińską rozprowadził
40 egzemplarzy, 7 egzemplarzy przekazał bezpośrednio wybranym członkom Zarząd
w Sopocie.
Aktualnie Koło liczy 51 zarejestrowanych członków, ale w zebraniach uczestniczy w
najlepszym razie dwadzieścia kilka osób. Maleje tez liczba osób opłacających składki. Dalsza
aktywność, a być moŜe nawet istnienie Koła będzie zaleŜało od dopływu nowych członków –
zamieszkałych w Warszawie absolwentów wydziałów ekonomicznych Uniwersytetu
Gdańskiego. Ostatnio odnotowujemy wzrost zainteresowania członkowstwem w Kole wśród
tej grupy absolwentów.

Opr. Zbigniew Bąblewski
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