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XIX Spotkanie Redaktorów Gazet Akademickich – udało się!

Droga Krysiu plus Spółka!
Bardzo dziękujemy Ci za perfekcyjną organizację tegorocznego zjazdu. Było super! 
Mamy nadzieję, że mimo ogromu pracy organizacyjnej, Ty i cała Twoja ekipa też się 
wspaniale bawiliście. 

Agnieszka Sikora
Uniwersytet Śląski

Drodzy Organizatorzy XIX Spotkania Redaktorów Gazet Akademickich! 
Przesyłam podziękowania za profesjonalnie zorganizowany zjazd, który zostanie w 
mojej pamięci. Była wspaniała atmosfera.
 

Grażyna Wójcik
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Szanowna Pani Krysiu, 
bardzo dziękuję za miłe spotkanie.

Ewa Jaworska
Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wrocławiu

Kochani, ja też pięknie dziękuje i serdecznie pozdrawiam

Marta Olejnik
Politechnika Rzeszowska

Dziękuję za piękne zdjęcia oraz za wspaniałą gościnę.

Marcin Kania
"Konspekt" Kraków

Dziękuję. To miłe, że sporo mediów lokalnych zauważyło nas – wasza w tym 
zasługa. Dzięki raz jeszcze. To było sympatyczne i inspirujące spotkanie, tym 
bardziej dla mnie - debiutantki.

Jola Kubik
Uniwersytet Śląski
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„ Dzięki, miło powspominać!
 

Anna Kowalczyk
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Krysiu,
to było bardzo udane spotkanie; perfekcyjne pod względem organizacyjnym.
Żadnych opóźnień, pospiechu, wszystko spokojnie, fajnie. Program bardzo
ciekawy (zwłaszcza podobały mi się czeskie uzdrowiska) - żałuję, że nie
zdążyliśmy na pierwsze dwa punkty - choć zabrakło jakiegoś szkolenia,
warsztatów czy wykładu stricte dziennikarskiego/redaktorskiego (pytanie: czy
zawsze musi być?). Dzięki. U Ciebie zawsze tak miło :-)
I koniecznie muszę jeszcze powiedzieć: masz świetny zespół, a przynajmniej
podczas spotkania młodzi pokazali się z najlepszej strony. Bardzo
sympatyczni, sprawni, skuteczni.

Piotr Kieraciński
"Forum Akademickie"

Kochani! 
Ja również bardzo serdecznie dziękuję za atrakcyjną i wzorową organizację  
spotkania oraz bardzo ciepłe przyjęcie! 
Z gorącymi pozdrowieniami z Sopotu 
PS. Tylko szkoda, że te dni tak szybko minęły... 

Tadeusz  Zaleski
Uniwersytet Gdański

Szanowna Pani Redaktor,
 składam na Pani ręce,  wszystkich pracowników Działu Promocji i  Kultury oraz  
władz Politechniki Opolskiej serdeczne podziękowania za organizację i zaproszenie  
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy do udziału w XIX 
Zjeździe Redaktorów Gazet Akademickich na Państwa Uczelni.
 Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Zjazdu dziękuję i życzę dalszych 
sukcesów w pracy zawodowej. Składam również wyrazy uznania dla 
dwudziestoletniego dorobku Wiadomości Uczelnianych, które Pani redaguje. 

Przemysław Kulon
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Witelona w Legnicy


	Szanowna Pani Redaktor,

