WYDZIAŁ CHEMII
Dziekan

Łódź dnia 17 grudnia 2013 r.

Drogie Koleżanki i Koledzy
Z przyjemnością pragniemy Was wszystkich poinformować, że w ostatnich miesiącach
zostało

powołane

do

życia

Wydziałowe

Stowarzyszenie

Absolwentów

Wydziału

Chemicznego, które ma na celu podtrzymywanie kontaktów oraz integrację wszystkich osób,
które w minionych latach studiowały na kierunku chemicznym w Uniwersytecie Łódzkim.
W imieniu tego Stowarzyszenia, kierujemy do Was zaproszenie do udziału w
planowanym, ponownym spotkaniu absolwentów, w nadchodzącym 2014 roku. Data spotkania
nie jest przypadkowa, bowiem właśnie w przyszłym roku mija 40 lat od ukończenia przez
wielu z nas studiów, rozpoczętych w październiku 1969 roku. Jest to wyjątkowa okazja i
ponieważ sporo czasu minęło od ostatniego spotkania „DINOZAURÓW” proponujemy
odświeżyć wspomnienia w pierwszy weekend września 2014 roku, tj. w sobotę 6.09.2014 r.,
w nowej siedzibie Wydziału Chemii przy ul. Tamka 12. Spotkanie będzie dobrą okazją do
zapoznania się z nowymi obiektami Wydziału, jego nowoczesnym wyposażeniem oraz
doskonale urządzonymi pracowniami studenckimi. Z całą pewnością, znajdzie się także czas
na wspólne rozmowy przy filiżance kawy oraz lampce wina.
Według wstępnego planu, rozpoczniemy spotkanie w godzinach popołudniowych i
zakończymy wspólną kolacją zorganizowaną w obiektach UŁ. Przewidywany koszt udziału w
tym spotkaniu nie powinien przekroczyć 80 zł; dla osób przybywających spoza Łodzi istnieje
możliwość zarezerwowania noclegu w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym przy ul.
Kopcińskiego 21. Prosimy o zarezerwowanie czasu w podanym terminie i potwierdzenie
zainteresowania udziałem w planowanym spotkaniu. Dokładny program całej imprezy
prześlemy do końca I kwartału 2014 roku.

Korzystając z okazji, przesyłamy wszystkim Koleżankom i Kolegom najlepsze
życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia Anno 2013 oraz wszelkiej pomyślności na
nadchodzący Nowy Rok 2014 !
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W oczekiwaniu na liczne odpowiedzi z Waszej strony, pozostajemy,
z koleżeńskim pozdrowieniem,

W imieniu Wydziałowego Stowarzyszenia Absolwentów,
Dziekan Wydziału Chemii UŁ
(prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń)

P. S. Wszystkie osoby, także i te, które tym razem nie planują udziału w spotkaniu, prosimy o
wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go na jeden z podanych adresów (poczta, email, fax):

1) Danuta Kaźmierczak (Doryń)
ul. Nowa 8
95-041 Gałków Mały
Tel. 506 188 487
e-mail: dankazm@gmail.com
2) Magdalena Pietruszka,
Kierownik Dziekanatu Wydziału Chemii UŁ,
ul. Tamka 12, 91-403 Łódź
tel./fax: (042) 635 57 44;
e-mail: lenka@chemia.uni.lodz.pl lub dziekanat@chemia.uni.lodz.pl
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