Program uroczystości Jubileuszowych:

Koleżanki i Koledzy!
W grudniu bieżącego roku minie 65 lat od powołania do
życia Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo
– Hutniczej. Założycielom Stowarzyszenia przyświecał
jeden cel: utrzymywanie stałej więzi Wychowanków
z Uczelnią, a ponadto pielęgnowanie przyjaźni
absolwentów,
kultywowanie
tradycji
górniczych
i hutniczych, ochrona interesów zawodowych i pomoc
materialna dla członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin.
Celom tym Stowarzyszenie pozostaje wierne do dziś.
W swej działalności znajdowało i znajduje nadal uznanie
i pomoc władz Uczelni, życzliwość kierujących polskim
przemysłem.
65-lecie Stowarzyszenia Wychowanków AGH nie może
minąć bez spotkania absolwentów i naszych
Wychowawców, bez refleksji nad przeszłością
i perspektywą Naszej Uczelni, bez tego sentymentalnego
powrotu do korzeni, do serca naszej edukacji. Rozsyłamy
więc wici o Jubileuszowej Konferencji Naukowej pod
hasłem:
ROLA STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓW
AGH W INTEGRACJI UCZELNI
Z WYCHOWANKAMI I PRZEMYSŁEM

Konferencja odbędzie się 22 października 2010 r.

22.10.2010 r. (piątek)
godz. 9.00 Msza Św. (kolegiata Św. Anny)
godz. 10.00 Recepcja uczestników
godz. 12.00 Uroczystości Jubileuszowe i Konferencja
„Rola Stowarzyszenia Wychowanków
AGH w Integracji Uczelni z Wychowankami i Przemysłem” (aula A-O)
godz. 14.30 Obiad
godz. 16.00 Spotkanie koleżeńskie uczestników
Koszt udziału w Konferencji Jubileuszowej wynosi 250 zł
dla uczestników skierowanych przez Zakład Pracy.
Zgłoszenia udziału w Konferencji Jubileuszowej prosimy
przesyłać na załączonych kartach zgłoszeń na adres:
Stowarzyszenie Wychowanków AGH al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków
lub elektronicznie na adres: swagh@agh.edu.pl

Karta zgłoszenia
Uczestnictwa
w Konferencji Jubileuszowej
w dniu 22 października 2010 r.

…………………………………………………………….
Nazwisko i imię

…………………………………………………….............
…………………………………………………………….
adres do korespondencji

…….………………………………………………………
………………………………………….…………………
Nazwa i adres Zakładu Pracy*

……………………………………………………………
…………………………………………………………….
NIP Zakładu Pracy*

termin zgłoszeń 30 września 2010 r.
Wpłaty za udział w Konferencji należy wnosić na konto:
Stowarzyszenie Wychowanków AGH
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

91 1020 2892 0000 5002 0015 7412

Opłata za
uczestnictwo w wysokości …………...
zostanie przelana na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH
……………………………………….
Podpis Uczestnika

z dopiskiem: udział w Konferencji Jubileuszowej
Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania. Noclegi
oferuje Miasteczko Studenckie w Domach Studenckich
AGH. Kontakt (12)617 34 71
Wszelkie informacje o Zjeździe Jubileuszowym
i dokumenty można znaleźć na stronie internetowej AGH:
http://www.agh.edu.pl
lub uzyskać telefonicznie pod numerami:
+(48) (12) 617-32-84, +(48) (12) 617-23-55.
Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego

Przewodniczący Stowarzyszenia
Wychowanków AGH

/-/Jerzy Nowakowski

/-/Stanisław Mitkowski

………………………………………
Po9dpis Gł. Księgowego Zakładu Pracy*

* uczestnicy indywidualni nie wypełniają
Przesłać do dnia 30 września 2010 roku

STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW AGH
al. Mickiewicza 30
31-059 Kraków

STOWARZYSZENIE WYCHOWANKOW
Akademii Górniczo - Hutniczej
im. Stanisława Staszica
w Krakowie
Stowarzyszenie Wychowanków Akademii Górniczo - Hutniczej im.
Stanisława Staszica utworzone zostało na podstawie uchwały
pierwszego powojennego Zjazdu Wychowanków Uczelni w dniu
8 grudnia 1945 roku.
Stowarzyszenie działa pod honorowym patronatem JM Rektora AGH.
Członkowie Stowarzyszenia pod względem organizacyjnym są
zrzeszeni w ponad stu Kolach, najczęściej zakładowych, terenowych
oraz w Kole przy Zarządzie Głównym SW AGH. Stowarzyszenie jest
organizacją dobrowolną skupiającą absolwentów studiów dziennych
wieczorowych i zaocznych, inżynierskich, magisterskich oraz
doktoranckich, a także członków społeczności akademickiej uczelni,
niebędących jej absolwentami.
Jest organizacją, apolityczną opierającą swoją działalność na pracy
społecznej członków. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

W 2008 roku Stowarzyszenie uzyskało status
Organizacji Pożytku Publicznego

KRS 0000084696
Przekaż nam 1% podatku dochodowego
Podstawowe cele SWAGH określa między innymi Statut. Należą do
nich:
• umacnianie przyjaźni z okresu studiów,
• nawiązywanie przyjaźni koleżeńskiej pomiędzy absolwentami
rożnych wydziałów i roczników AGH,
• utrzymywanie łączności Wychowanków z Uczelnią.
• pielęgnowanie tradycji Uczelni,
• prowadzenie akcji zapomóg dla członków Stowarzyszenia
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz dla wdów
i sierot po członkach Stowarzyszenia,
• wydawanie książek, czasopism i innych opracowań utrwalających
pamięć o ludziach zasłużonych dla nauki, kultury i techniki,
o osiągnięciach naukowo-technicznych AGH i jej Wychowanków
oraz o tradycjach górniczych i hutniczych oraz uczelni.

JUBILEUSZ 65-LECIA
STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓW
AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ
organizowany pod patronatem

JM Rektora AGH

KRAKÓW
22 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

