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 Apel Pamięci w 70 rocznicą Powstania
Warszawskiego
Społeczność
akademicka
Szkoły
Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uczciła
pamięć poległych w Powstaniu Warszawskim.
Z inicjatywy Stowarzyszenia Wychowanków w 70
rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w
dniu 1 sierpnia br. w Auli Kryształowej uczelni,
pod tablicami upamiętniającymi 453 członków
społeczności akademickiej SGGW, którzy oddali
życie w latach 1939-1945, odbył się Apel Pamięci.

grudzień 2014 r.
http://snszzs.sggw.

"W Powstaniu
Warszawskim poległo 56
wykładowców, pracowników i studentów SGGW.
Połowa z nich to młodzi ludzie w wieku 19-25 lat.
To studentki i studenci tajnej SGGW działającej w
jawnie funkcjonujących trzech szkołach: Miejskiej
Szkole
Ogrodniczo-Rolniczej
prof.
J.
Rostafińskiego, Prywatnym Liceum Rolniczym im.
St. Wiśniewskiego oraz Liceum Rybackim prof. F.
Staffa" - powiedziała Grażyna Skalmierska,
prezes Stowarzyszenia Wychowanków SGGW.
Wszyscy brali udział w heroicznych walkach,
działali w ekstremalnie trudnych warunkach, byli
strzelcami,
kwatermistrzami,
sanitariuszami,
łącznikami, kolporterami, pełnili funkcje dowódcze.
Działali w organizacjach konspiracyjnych, byli
żołnierzami Armii Krajowej. Walczyli w
batalionach Zośka, Parasol, Miotła, Ruczaj, Czata
49, pułku Baszta, w zgrupowaniach Żubr, Kiliński,
Sosna, Żywiciel, Harnaś, Chrobry i innych.
Uczestniczący w Apelu Pamięci oddali wszystkim
poległym członkom społeczności akademickiej
SGGW cześć, uczcili ich pamięć minutą ciszy oraz
złożyli wieńce pod tablicami pamiątkowymi.
W Apelu wzięła udział także delegacja naszej
organizacji Związkowej (fot.)

 Apel Poległych – Święto Niepodległości
W piątek 8 listopada z inicjatywy Stowarzyszenia
Wychowanków
SGGW
pod
tablicami
upamiętniającymi 453 członków społeczności
akademickiej Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, którzy oddali życie w
latach 1939-1945, odbył się Apel Poległych.
Częścią obchodów była także uroczystość
poświęcona
profesorowi
Zdzisławowi
Ludkiewiczowi, rektorowi naszej uczelni w latach
1925-1926.
Władze uczelni, przedstawiciele poszczególnych
wydziałów, pracownicy, studenci, przedstawiciele
organizacji związkowych oraz władze i członkowie
Stowarzyszenia Wychowanków SGGW złożyli
pamiątkowe wieńce i zapalili świece.
Oprawę artystyczną uroczystościach zapewnili
członkowie Orkiestry Reprezentacyjnej SGGW.

Następną częścią obchodów Święta Niepodległości
był bardzo ciekawy wykład w Muzeum SGGW
wygłoszony przez Panią Alinę Ludkiewicz,
wnuczkę Profesora Zdzisława Ludkiewicza,
Rektora SGGW w latach 1925-1926. Alina
Ludkiewicz opowiadała o swoim dziadku, jego
życiu i działalności, budowaniu niepoległego kraju
na podstawie zachowanych w domowym archiwum
dokumentów
i
zdjęć.
Tytuł
wykładu
brzmiał: Profesor Zdzisław Ludkiewicz (18831942) „Na intencję odrodzenia Polski” –
działalność patriotyczna i społeczna.
Po wykładzie uczestnicy spotkania wspólnie
śpiewali pieśni patriotyczne z towarzyszeniem
Ludowego Zespołu
Artystycznego SGGW
„PROMNI”.

Nasi przedstawiciele składający kwiaty pod tablicami
pamięci w Auli Kryształowej SGGW

Po Apelu Poległych uczestnicy uroczystości złożyli
także kwiaty przed tablicą w centralnej części
kampusu uczelni, upamiętniającą wszystkich
poległych w wojnach w latach 1918-1945.
Społeczność akademicka SGGW dba w ten sposób
o zachowanie w pamięci wszystkich studentów i
pracowników uczelni, którzy oddali życie za
wolność przyszłych pokoleń.


 Rocznica powstania "Solidarności" w
SGGW
oraz
strajku
przeciwko
wprowadzeniu stanu wojennego w 1981r.
Uroczystości odbyły się 12 grudnia 2014 roku.
Rozpoczęły się o godz. 16.00 Mszą Świętą
odprawioną w intencji zmarłych Członków
"Solidarność" SGGW w kaplicy akademickiej w
kościele pw. Św. Andrzeja Boboli na Rakowieckiej.

Nasi przedstawiciele składający kwiaty pod tablicą w
centralnej części kampusu SGGW
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Po mszy spotkaliśmy się pod tablicą rocznicową
„Solidarności” SGGW w Pawilonie I przy
ul. Rakowieckiej 26/30.

Po przemówieniach i wspomnieniach tamtych dni
pod tablicą rocznicową „Solidarności” SGGW
złożono kwiaty.

Wśród zebranych byli prof. dr hab. B. KlepackiProrektor SGGW, p. Janusz Sobieszczański Honorowy Przewodniczący KSN „Solidarność”,
p. Grażyna Skalmierska - Prezes Stowarzyszenia
Wychowanków SGGW, przedstawiciele organizacji
związkowych SGGW - „Solidarność’ 80” i ZNP,
członkowie i sympatycy „Solidarności” SGGW.
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O godzinie 17.30 obejrzeliśmy film Śmierć jak
kromka chleba w reżyserii Kazimierza Kutza

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
i pięknych, spełniających się marzeń
w roku 2015 życzy
Komisja Zakładowa
NSZZ „Solidarność” SGGW


W dniu 16 grudnia br. w świątecznym nastroju
odbyło się Spotkanie Wigilijne, w którym
uczestniczył JM Rektor - prof. dr hab. Alojzy
Szymański. Panu Rektorowi towarzyszyli:
Pani mgr Anna Żuchowska - Sekretarz Rektora,
Kierownik Biura Rektora,
Pan prof. dr hab. Wiesław Bielawski - Prorektor ds.
Rozwoju,
Pan prof. dr hab. Jan Niemiec - Prorektor ds.
Nauki,
Pan prof. dr hab. Bogdan Klepacki - Prorektor ds.
Dydaktyki,
Pan prof. dr hab. Marek Szyndel - Prorektor ds.
Współpracy Międzynarodowej,
Pan dr inż. Władysław W. Skarżyński – Kanclerz.

Opracowanie biuletynu i zdjęcia Ewa Kazubek
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