
PLENUM 1/2003 
 
 
Dnia 27.06.2003 r. o godz. 12.00 na stołówce „Gigant” odbyło się zebranie 
Plenum Zarządu SWPCz, na którym przedstawiono działalność Stowarzyszenia 
w roku bieżącym oraz omówiono dalszy plan działania  
 
Zebranie otworzył prezes kol. Jan Pilarczyk a następnie omówił jego kolejne 
punkty. 
 
Kol. St.Kruszyński przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 
okres 20.12.2002r. – 26.06.2003r. 
 
Skarbnik kol. Jadwiga Bieleninik przedstawiła sytuację finansową 
Stowarzyszenia. Regularnie wpłaca składki tylko ok. 10 % członków pomimo 
wciąż odnawianego z nimi kontaktu m.in. przez akcję świąteczną, i są to w 
przeważającej części absolwenci Wydz. Włókienniczego. Zwróciła uwagę, iż 
organizowane ostatnio imprezy nie przyniosły oczekiwanych dochodów  
a Stowarzyszenie działa obecnie dzięki pomocy Klubu Integracyjno-
Promocyjnego. 
 
Prezes kol. Jan Pilarczyk przedstawił sprawozdanie z zebrania założycielskiego 
Koła Terenowego SWPCz nr 2 w Warszawie, w którym wzięło udział 50 
absolwentów naszej Uczelni oraz zostały wybrane władze Koła w składzie: 
Stanisław Wójcik (prezes), Edward Firek, Andrzej Kraterski, Mirosław Dobrut. 
 
W dyskusji: 
 
- Kol. Leszek Pustuł zaproponował omówienie każdej imprezy po jej 
zakończeniu w celu uniknięcia błędów i niedociągnięć w następnych imprezach. 
 
- Kol. Janusz Miller zauważył, że zostały rozluźnione kontakty z wieloma 
absolwentami Wydz. Włókienniczego i należałoby przedsięwziąć działania 
mające na celu ponowną ich integrację. 
 
- Prezes kol. Jan Pilarczyk zauważył, że Stowarzyszenie utrzymuje kontakt z 
absolwentami, dzięki akcji świątecznej. W celu integracji absolwentów powstała 
także strona internetowa. 
 
- Kol. Czesław Cichoń zauważył, że tylko poprzez osobiste kontakty z 
absolwentami można poszerzać liczbę członków. 
 
- Kol. Elżbieta Łabuda zauważyła, że obecnie nastał trudny okres dla wszystkich 
stowarzyszeń, lecz nie należy zaniechać wysiłków i działać dalej. 
 



- Kol. Jerzy Pelczarski zauważył, że tylko poprzez osobiste kontakty 
utrzymywana jest więź miedzy absolwentami na Śląsku. Dzięki temu 30 osób 
regularnie uczestniczy w zebraniach Koła i pragnie spotykać się częściej. 
 
- Kol. Wanda Jeziorska zaproponowała utworzenie Koła SWPCz na Wybrzeżu i 
podjęła się roli jego koordynatora. 
 
- Kol. Tolimira Warchoł zauważyła, że wielu absolwentów mieszka na Dolnym 
Śląsku i zaproponowała utworzenie tam Koła SWPCz. 
 
- Prezes kol. Jan Pilarczyk zauważył, że poszerzenie ilości członków jest 
możliwe, dzięki tworzeniu Kół Terenowych. Zaproponował utworzenie Kół w 
Ostrowcu i Zawierciu. 
 
- Kol. Tolimira Warchoł zaproponowała utworzenie punktu informacyjnego w 
biurze SWPCz dla absolwentów poszukujących pracy. Zauważyła, że takie 
biuro mogłoby nie tylko integrować absolwentów, lecz również pomagać w 
znalezieniu pracy. Zaproponowała także swoją kandydaturę do prowadzenia 
takiego biura. 
 
- Prezes kol. Jan Pilarczyk zaproponował zorganizowanie Walnego Zjazdu 
Wychowanków P.Cz. połączonego z obchodami Jubileuszu 55-lecia 
Politechniki Częstochowskiej. 
 
- Kol. St. Kruszyński zaproponował zorganizowanie zebrania sprawozdawczo – 
wyborczego, w którym wzięliby udział członkowie utrzymujący kontakt z 
Uczelnią i mający uregulowane składki członkowskie. 
 
- Kol. Jerzy Pelczarski zauważył, że Zjazd Absolwentów powinien być 
połączony z Balem Absolwenta i spotkaniami na wydziałach, gdyż osobiste 
spotkania towarzyskie pełnią dużą rolę w utrzymaniu więzi z Uczelnią. 
 
- Kol. Leszek Pustuł zaproponował, aby we wrześniu wysłać formalne 
zaproszenia na zjazd i pobrać część wpłaty jako deklarację udziału w zjeździe. 
 
- Kol. Janusz Miller zauważył, że Walny Zjazd Absolwentów powinien być 
zintegrowany z uczelnianymi obchodami Jubileuszu 55-lecia i w porozumieniu 
z władzami uczelni. 
 
- Kol. Marek Rabenda zauważył, iż koszy Zjazdu i Jubileuszu dla większości 
absolwentów mogą wydać się zbyt wysokie. Z tego względu zaproponował, aby 
koszty wpisowego były symboliczne, a każdy uczestnik po przyjeździe mógł w 
miarę swoich możliwości zadeklarować, w jakiej imprezie będzie brał udział. 
 



- Prezes kol. Jan Pilarczyk zaproponował zorganizowanie we wrześniu 
spotkania roboczego, na którym zapadną konkretne ustalenia dotyczące 
organizacji Walnego Zjazdu SWPCz. 
Podziękował także kol. Leszkowi Pustułowi-viceprezesowi Klubu Integracyjno-
Promocyjnego za zaangażowanie i wspieranie SWPCz. Słowa podziękowania 
skierował również do kol. Kazimierza Łyczki za pomoc w organizacji 
„Absolwenta roku” oraz wyraził prośbę o pomoc w organizacji Zjazdu.  
Podziękował także wszystkim zebranym za zaangażowanie i wkład pracy na 
rzecz Stowarzyszenia. 
 
Na tym zebranie zakończono. 
 
 
Podsumowanie: 
 
-W głosowaniu jawnym zebrani jednomyślnie przyjęli wniosek o powołanie 
Koła Terenowego nr 2 w Warszawie oraz zatwierdzili skład Zarządu Koła i jego 
regulamin. 
-Kol. Tolimira Warchoł podjęła się zorganizowania punktu pracy dla 
absolwentów. 
-Kol. Wanda Jeziorska podjęła się integrowania absolwentów P.Cz. na 
Wybrzeżu. 
-Dokonano podsumowania imprezy „Absolwent Roku 2002” 
 
 
 
Protokołowała 
 
Katarzyna Siedlar 
 
Częstochowa, dnia 27.06.2003r. 


