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Minęło już sporo czasu od naszego Zjazdu Absolwentów zorganizowanego z
okazji 55-lecia Wydziału Mechaniki Precyzyjnej/Mechatroniki PW, zjazdu wypełnionego
licznymi mile wspominanymi spotkaniami, rozmowami na Wydziale i zabawą w Klubie
"STODOŁA" . Na tą uroczystość Zarząd Koła przygotował publikację pt. „Księga
Wspomnień „ tom I będącą zbiorem wspomnień absolwentów i przyjaciół, która
wzbudziła wielkie zainteresowanie i wysoką ocenę uczestników zjazdu. Spełniając
życzenia absolwentów, Zarząd Koła pragnie opublikować kolejne wspomnienia jako
„Księga Wspomnień „tom II. Publikacja ta będzie wpisywać się w obchody 100 – lecia
odzyskania niepodległości Polski.
Dumni ze swojej Uczelni, bogaci w wiedzę, doświadczenie i kontakty utrwalmy
nasze przeżycia związane z Wydziałem, na którym studiowaliśmy, rozwijaliśmy nasze
umiejętności, zdobywaliśmy nie tylko wiedzę, ale i grono przyjaciół, którzy są z nami na
dobre i na złe.
Udokumentujmy wysiłkiem wielu osób atmosferę życia Wydziału, atmosferę
wydarzeń kulturalnych, sportowych, giełd egzaminacyjnych, spotkań klubowych czy
prywatnych zabaw.
Opiszmy nasze doświadczenia związane z rozpoczęciem pierwszej pracy,
rozwijaniem się naszej drogi zawodowej. Przekażmy nasze doświadczenia związane z
zakładaniem własnych firm i ich rozwojem, doświadczenia zdobyte w okresie, gdy
realizowaliśmy ciekawe projekty, kierowaliśmy dużymi firmami lub ich jednostkami,
współtworzyliśmy wolną Polskę.
Podzielmy się ciekawymi historiami z naszej działalności społecznej,
charytatywnej, kulturalnej i sportowej. Nie zapomnijmy również o rodzinach, które często
wzajemnie poznaliśmy.
Piszmy o sukcesach i o niepowodzeniach, piszmy o trudnościach, które
musieliśmy pokonywać zagranicą, gdy los zmusił nas do emigracji.
Piszmy też o kolegach, których już nie ma a którzy zapisali się w naszych
wspomnieniach.
Napiszmy wspomnienia w formie eseju, wywiadu, opisu, szczerze, z humorem
lub ze smutkiem, gdy tak będzie trzeba, z sercem i emocjonalnie, z własną subiektywną
oceną zdarzeń i zachowań.
Niech ta Księga wypełni się prawdziwym życiem zarówno tych, którzy dopiero
zaczynają zmagania z zawodową samodzielnością jak i tych, którzy bogactwem swoich
doświadczeń mogliby obdzielić niejeden rocznik absolwentów.

Czasu zostało niewiele, aby zdążyć z wydaniem Księgi na czas Obchodów 100-lecia
Odzyskania Niepodległości, zatem zmobilizujmy się, weźmy do ręki pióro i nie
odkładając na później sięgnijmy w głąb pamięci i zacznijmy pisać. Napiszmy
wspomnienia, aby nasz ślad, który zostawiamy ocalić od zapomnienia.
Materiały do Księgi , które mogą być w formie eseju, wywiadu czy opisu ze zdjęciami,
prosimy przesyłać do 31 lipca 2018 roku na jeden z adresów:
absolwenci@mchtr.pw.edu.pl;
szafranski@impol-1.pl
dh@mchtr.pw.edu.pl
Wstępnie proponowana objętość tekstu do 15 stron B5.W nagłówku pierwszej
strony autora należy umieścić z lewej strony tekst zawierający: Imię i Nazwisko, lata
studiów oraz nazwę ukończonej specjalności, a z prawej zdjęcie w stylu portretowym o
wymiarach 4 cmx5.5 cm tak jak to pokazano poniżej
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Kilka z pośród nadesłanych do „Księgi wspomnień „ tom I zamieściliśmy na naszej
stronie
http://absolwenci.mchtr.pw.edu.pl
zakładka
„Księga
pamiątkowa”.
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Osoby chętne do pomocy w trudzie wydania Księgi prosimy
zespołu.
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