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W 2007 r. mija 55 lat od utworzenia Wydzia³u Geologii
na Uniwersytecie Warszawskim i zgodnie z tradycj¹ zosta³
zorganizowany zjazd absolwentów. Inicjatywê obchodów
podjê³o Stowarzyszenie Absolwentów Wydzia³u Geologii
Uniwersytetu Warszawskiego, co spotka³o siê z ¿yczliwym
poparciem w³adz wydzia³u.

W dniu 26 paŸdziernika b.r. odby³y siê uroczystoœci
plenarne, w których wziêli udzia³ pracownicy, w³adze
wydzia³u oraz absolwenci, razem ok. 300 osób. Staraniem
stowarzyszenia, przy finansowym wsparciu wielu instytu-
cji, zosta³a wydana kolejna Ksiêga Pami¹tkowa, w której
zawarte s¹ wspomnienia zawodowe wychowanków
wydzia³u, pracuj¹cych w ró¿nych dziedzinach ¿ycia
gospodarczego oraz aktualna lista nauczycieli akademic-
kich i spis absolwentów za lata 2002–2006.

W auli im. Edwarda Passendorfera posiedzenie otwo-
rzy³ prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wydzia³u Geo-
logii UW Witold Chmielewski. Po powitaniu goœci, pra-
cowników i uczestników zjazdu, zaprosi³ on do zabrania
g³osu dziekana profesora Andrzeja Koz³owskiego, który
przedstawi³ informacje na temat stanu i perspektyw rozwo-
ju oraz zmian w strukturze organizacji Wydzia³u Geologii
UW. Podstawow¹ zmian¹ jest podzia³ czasu trwania stu-
diów na dwa etapy: 3-letnie studia licencjackie i 2-letnie
magisterskie. Dziekan apelowa³ do absolwentów, aby ¿ywo
uczestniczyli w tworzeniu sprzyjaj¹cego klimatu dla geolo-
gii, poniewa¿ jest to dziedzina wa¿na i potrzebna dla gospo-
darki kraju.

Interesuj¹cy wyk³ad wyg³osi³ profesor Jerzego Nity-
choruk pt. Mumie lodowe, przes³anie z przesz³oœci, prze-
stroga na przysz³oœæ. Po wyk³adzie odby³o siê Walne
Zebranie stowarzyszenia, któremu przewodniczy³ Woj-

ciech Bareja, na którym Zarz¹d z³o¿y³ sprawozdanie z
dzia³alnoœci w okresie kadencji 2002–2007. Przedstawione
zosta³o te¿ sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, która pozy-
tywnie oceni³a dzia³alnoœæ Zarz¹du. Zebranie udzieli³o
absolutorium ustêpuj¹cemu Zarz¹dowi, a nastêpnie doko-
nano wyboru nowego Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej , któ-
re ukonstytu³owa³y siê na pierwszym posiedzeniu w dniu
6 listopada. Nowe sk³ady to: Zarz¹d: Piotr Roniewicz —
przewodnicz¹cy, Witold Chmielewski — wiceprzewod-
nicz¹cy, Halina Markulis — sekretarz, Zofia Æwiertniewska
— skarbnik, Halina Jarz¹bek, Halina Merta, Anna Sro-
kowska-Okoñska, Andrzej Barczuk i Grzegorz Barczyk —
cz³onkowie Zarz¹du oraz Komisja Rewizyjna: Ewa
Hoffmann — przewodnicz¹ca, Marcin Górka i Henryk
Górka — cz³onkowie.

Walne Zebranie stowarzyszenia przeg³osowa³o kilka
uchwa³, m.in. uchwa³ê w nastêpuj¹cym brzmieniu: Walne Zgro-
madzenie akceptuje stanowisko Zarz¹du o celowoœci wiêksze-
go spopularyzowania dzia³alnoœci Stowarzyszenia przez
wprowadzenie zasady, ¿e wszyscy absolwenci Wydzia³u Geo-
logii oraz osoby, które uzyska³y stopnie i tytu³y naukowe na
Wydziale, s¹ traktowane jako potencjalni cz³onkowie Stowa-
rzyszenia. Op³acanie sk³adek jest dobrowolne i bêdzie siê
odbywa³o okresowo, wed³ug aktualnych mo¿liwoœci poszcze-
gólnych absolwentów.

Po czêœci oficjalnej odby³y siê spotkania kole¿eñskie
absolwentów organizowane przez Instytuty i Katedrê. Na
zakoñczenie obchodów w gmachu NOT-u przy ul. Czackiego
odby³ siê bal, na którym bawi³o siê ponad stu absolwentów.
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Ryc. 1. Przemówienie dziekana Wydzia³u Geologii prof. A. Koz³owskiego. Fot. I.B. Litwin
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