
Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszyst-
kich chętnych do wspólnego spędzania 
czasu, wspominania studenckich dni, 
snucia nowych projektów wakacyjnego 
wycieczkowania. Oprócz wycieczek zagra-
nicznych i krajowych organizujemy spo-
tkania barbórkowe oraz spotkania z cieka-
wymi ludźmi podróżującymi po  świecie.
Nasze plany na przyszłość? - kontynu-
owanie dotychczasowej linii i  to chętnie 
w Waszym towarzystwie. 
Do wspólnego tworzenia naszej przyszło-
ści zaprasza Zarząd a szczególnie wielolet-
ni członek Stowarzyszenia  i współorgani-
zator wycieczek - HENRYK GÓRKA.

02–089 WARSZAWA, Al. Żwirki i Wigury 93

e-mail: absolwencigeologiiuw@op.pl
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2017 Czechy. Skalne miasto

2017 Sudety. „Organy Wielisławskie”

2018 SZlakiem Mennonitów. Marzęcino. Polska depresja.



70. letnia historia Wydziału Geologii Uniwersytetu 

Warszawskiego byłaby niepełna gdyby zabrakło w niej 

strażnika przeszłości. Takim właśnie jest Stowarzyszenie 

Absolwentów Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Początkowo w latach 90. działało jako Koło Absolwentów 

Geologii Uniwersytetu Warszawskiego a w 1999 roku, po 

uzyskaniu osobowości prawnej, zostało przekształcone 

w Stowarzyszenie. Szczegółowsze informacje zamiesz-

czone są w Księgach Pamiątkowych z 2002, 2007 i 2012 

roku wydanych przez Stowarzyszenie ze znacznym 

wkładem merytorycznym pracowników Wydziału Geolo-

gii z udziałem finansowym Sponsorów. Stowarzyszenie 

działa w oparciu o Statut. Poniżej przedstawiono pokrót-

ce informacje o działalności Stowarzyszenia w okresie 

dwóch ostatnich, pięcioletnich kadencji Zarządu.

W kadencji 2012-2017 władze Stowarzyszenia Absolwen-

tów Geologii UW działały w składzie: Zarząd: prezes - 

Marek Stępisiewicz, wiceprezes – Witold Chmielewski, 

sekretarz – Teresa Oszczepalska, skarbnik – Zofia Ćwiert-

niewska, członkowie zarządu: Anna Srokowska-Okońska, 

Hanna Oficjalska od 2017 jako sekretarz zarządu), 

Agnieszka Marcinowska, Maria Kołodyńska-Rytowska, 

Bogusław Bagiński. W trakcie kadencji Hanna Oficjalska 

zastąpiła Teresę Oszczepalską na funkcji sekretarza zarzą-

du. Komisja rewizyjna w składzie: przewodnicząca Ewa 

Hoffmann, członkowie Henryk Górka i Marcin Górka.

W kadencji 2017-2022 władze Stowarzyszenia Absolwen-

tów Geologii UW działały w składzie: Zarząd: prezes – 

Paweł Łukaszewski, wiceprezes – Marek Stępisiewicz, 
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sekretarz – Hanna Oficjalska (zm. 2021), skarbnik – Zofia 

Ćwiertniewska, członkowie zarządu: Elżbieta Gaździcka (od 

2021 jako sekretarz zarządu), Michał Ćwiertniewski, Franci-

szek Knyszyński, Halina Merta, Anna Srokowska-Okońska. 

Komisja rewizyjna w składzie: przewodnicząca Ewa 

Hoffmann, członkowie Henryk Górka i Witold Chmielew-

ski (zm. 2021). W czasie wyżej wymienionych tych 

dwóch kadencji z Zarządu Stowarzyszenia odeszli - 

Hanna Oficjalska, oprócz działalności w zarządzie była 

aktywną organizatorka wycieczek krajowych a w tym 

wycieczek jednodniowych oraz Witold Chmielewski: 

w kadencjach 1997-2002 i 2002-2007 jako prezes oraz 

2007-2012, 2012-2017 jako wiceprezes. Był aktywnym 

organizatorem zagranicznych wycieczek oraz autorem 

logo Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Absolwentów Geologii UW działa 

w różnych kierunkach a jednym z nich jest turystyka 

zagraniczna i krajowa – organizowanie wypraw. Celem tej 

działalności jest propagowanie poznawania nieznanego, 

rozwijanie wiedzy geologicznej, historycznej i integracja 

między rocznikami. Przy organizacji wypraw trzymamy się 

kilku wcześniej ustalonych „wytycznych”. Dbamy o to by 

wyprawy czy wycieczki miały charakter przyrodniczo-

-geologiczny, by ich terenem była „bliska zagranica” lub 

różne regiony Polski. Łącząc w sobie elementy geologicz-

ne, historyczne, kulturowe mają walor poznawczy 

i integracyjny. Wycieczki/wyprawy są samofinansujące się 

bez dotacji i zysku. Wszystko, od A-Z organizujemy sami. 

Posiłkujemy się lokalnymi przewodnikami, zlecając im 

obsługę wg ich autorskich programów, czasem sami 

układamy program dla przewodnika. Niekiedy wreszcie 

sami jesteśmy prowadzącymi co sprawia, że wycieczki te 

wzbogacają nas jeszcze bardziej. Na dalszych kartach 

przedstawieni jesteśmy w różnych miejscach.

2012 Litwa – Łotwa. W tle zamek w Trokach.

2013 Nadbałtyckie pejzaże. Estonia Wodospad Jagali

2014 Tatarskim Szlakiem. Supraśl. Obronna cerkiew.


