
Sprawozdanie z Plenum 1/2004 
 
Dnia 12.05.2004 r. o godz. 12.00 w małej Sali Senatu pok.121 przy ul. Dąbrowskiego 69 
odbyło się zebranie Plenum Zarządu SWPCz, na którym przedstawiono działalność 
Stowarzyszenia w roku bieżącym oraz omówiono dalszy plan działania związany z 
obchodami Jubileuszu 55-lecia PCz i Walnym Zjazdem Absolwentów. 
 

Program zebrania 
 

1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki 
Częstochowskiej za okres 28.06.2003 – 12.05.2004 

 
2. Informacja o działalności Kół Terenowych 

• Stanisław Wójcik –prezes Koła Terenowego w Warszawie 
• Jerzy Pelczarski–prezes Koła Terenowego na Śląsku 

 
3. Obchody 55-lecia P Cz – St. Kruszyński 
4. Walny Zjazd Absolwentów 
5. Dyskusja 
6. Wolne wnioski, podsumowanie 

 
Zebranie otworzył prezes kol. Jan Pilarczyk a następnie omówił jego kolejne punkty. 
Podkreślił, że wszystkie tegoroczne imprezy odbyły się dzięki pomocy finansowej JM 
Rektora. Podziękował także za wkład pracy w rozwój Stowarzyszenia i pomoc w organizacji 
imprez następującym koleżankom i kolegom: Markowi Rabendzie, Małgorzacie Majer, 
Jadwidze Bieleninik, Bożenie Serafińskiej, Krzysztofowi Dynerowi, Wojciechowi 
Liczberskiemu, Leszkowi Matejowi, Ireneuszowi Żabickiemu. 
 
Kol. St.Kruszyński przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za okres 
27.06.2003 r. – 12.05.2004 r. oraz program obchodów 55-lecia Uczelni i Zjazdu 
Absolwentów. 
 
W dyskusji: 
 
Kol. J. Miller podkreślił, że większość z założonych działań Stowarzyszenia została 
wykonana, jednakże kilka zostało zaniedbanych, jak pomoc dla absolwentów w trudnej 
sytuacji materialnej, kontakty z innymi tego typu organizacjami oraz wydanie legitymacji 
członkowskiej. 
 
Kol. J.W.Pilarczyk oznajmił, że do tej pory wpłynęło jedno podanie o pomoc i została ona 
udzielona. Jednakże taka inicjatywa jest bardzo cenna i należy poszukać na nią funduszy, np. 
określony procent składek może być przeznaczony na taki fundusz pomocy. Dodał, że należy 
stworzyć formy pozyskania środków i system ich rozdziału. W tym celu należy powołać 
specjalna fundację. 
 
Kol. Cz. Cichoń wysunął projekt pomocy w znalezieniu zatrudnienia wyróżniającym się w 
nauce studentom. 
 
Kol. T. Warchoł zauważyła, że należy rozpropagować informacje o pomocy w 
poszukiwaniach pracy, jaką studenci mogą otrzymać w Stowarzyszeniu.  
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Kol. J.W. Pilarczyk zauważył, że poprzez struktury uczelni, jeszcze przed obroną, studenci 
powinni być informowani o działalności Stowarzyszenia, aby opuszczali uczelnię ze 
świadomością, jakiego typu pomoc mogą tu otrzymać. 
 
Kol. St. Kruszyński poinformował, że zrezygnowano z druku legitymacji ze względu na duże 
koszty wykonania.  
 
Kol. L.Pustuł zauważył, że najpierw należy stworzyć plan gromadzenia środków, potem je 
zgromadzić a następnie ułożyć plan wydatków. Zauważył, że Stowarzyszenie jest za mało 
rozreklamowane w mediach (prasie i telewizji jest za mało artykułów, programów 
poświęconych działalności Stowarzyszenia), nie ma kontaktów z innymi takimi 
Stowarzyszeniami. Należy pozyskać osoby, które mogą być potencjalnymi pracodawcami i 
skontaktować je Klubem Integracyjno-Promocyjnym. Dodał, że należy zwrócić uwagę na 
bezpośredni, osobisty kontakt bo tylko taki sposób pozyskania jest skuteczny. Uznał, że 
pomysł na legitymację obecnie, kiedy dużo jest różnego rodzaju kart, nie jest trafiony i 
zaproponował, aby na zebrania wykonać specjalne rzepy z imieniem, nazwiskiem, 
wydziałem i datą ukończenia.  
 
Kol. J.W. Pilarczyk wspomniał, że wielokrotnie pisał pisma do organizacji w Leuven ale ze 
względu na zmianę władz nie było żadnego oddźwięku. Wyraził przekonanie, ze należy 
nawiązać kontakty z innymi takimi Stowarzyszeniami, np. na SGH i takie działania zostaną 
podjęte. 
 
Kol. Cz. Cichoń zaproponował wykonanie znaczka SWPCz, który noszony w klapie 
marynarki byłby zewnętrznym, widocznym elementem propagującym Stowarzyszenie.  
 
Kol. J.W. Pilarczyk zaproponował kandydaturę J.Millera na przewodniczącego Komitetu 
Organizacyjnego Zjazdu. 
 
Kol. J. Miller zaproponował, aby dokładnie opracować program Walnego Zjazdu i umożliwić 
w taktowny sposób uregulowanie zaległych składek. 
 
Kol. E. Łabuda przedstawiła projekty sztandaru oraz wyjaśniła jego symbolikę. 
 
Kol. J. Miller zaproponował wyróżnienie na Zjeździe tych osób, które przyczyniły się do 
rozwoju Stowarzyszenia i służą wciąż pomocą. Mogłyby być to pamiątkowe dyplomy 
wręczone przez prof. Jeziorskiego. 
 
Kol. K. Łyczko zaproponował rozesłanie wiadomości o Zjeździe pocztą elektroniczną oraz 
przedstawienie ordynacji wyborczej, która umożliwi proceder zgłaszania kandydatów oraz 
uchwały wniosków. Należy także sporządzić sprawozdania m.in. z działalności zarządu i 
komisji rewizyjnej. 
 
Kol. J.W. Pilarczyk zaproponował sporządzenie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia 
na nośniku multimedialnym, przedstawienie go w postaci prezentacji, ilustrowane danymi 
liczbowymi i zdjęciami. 
 
Kol. J. Miller zaproponował ustalenie na Zjeździe nowej wysokości składki członkowskiej w 
kwocie 25 zł rocznie z możliwością zniżki 10 zł dla emerytów i osób w trudnej sytuacji. 
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Kol. St. Kruszyński zaproponował głosowanie w postaci mandatów, które będą dostępne dla 
członków, którzy maja uregulowane składki. 
 
Kol. J.W. Pilarczyk zaproponował, aby przed Walnym Zjazdem ustawić kilka stanowisk, 
każde z danego wydziału, przy którym uczestnicy mogliby dokonać zaległych wpłat. 
Zaproponował także osobę kol. Marka Rabendy na prowadzącego część oficjalną Zjazdu. 
Podkreślił także konieczność dokonania takich zmian w Statucie, aby umożliwić 
stowarzyszeniu pozyskanie ewentualnych funduszy unijnych. Zachęcił zebranych do 
przemyślenia i przedstawienia takich zmian. 
 
Kol. L. Pustuł przedstawił projekt przekształcenia Stowarzyszenia na Stowarzyszenia 
Pożytku Publicznego ze względu ma możliwość uzyskania pomocy w finansowaniu 
działalności z Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego.  
 
Kol. J.W. Pilarczyk poprosił zebranych o zapoznanie się z podobnymi statutami w świetle 
przepisów unijnych tak, aby stowarzyszenie było otwarte na nowe możliwości i działanie w 
unii. 
 
Kol. K. Łyczko zaapelował, aby większy nacisk położyć na kontakt poprzez stronę 
internetową. 
 
Kol. St. Kruszyński przedstawił informację o obozie naukowym w Sielpii Wielkiej, 
połączony z odnową zabytków hutnictwa (zrekonstruowano piec pudlingowy i wymieniono 
zniszczone elementy koła wodnego). Sponsorami obozu byli członkowie Stowarzyszenia i 
Klubu Integracyjno-Promocyjnego (podziękowanie za pomoc w organizacji Obozu 
Naukowego w Sielpi sponsorom: Andrzejowi Siennickiemu, Włodzimierzowi Chwalbie, 
Markowi Wróblewskiemu oraz państwu Krawczykom.). W związku z powyższym 
zaproponował powołanie Klubu Ochrony Zabytków i zaproponował na prezesa prof. Mariana 
Kielocha. 
 
Kol. J. W. Pilarczyk zaproponował kol. W. Jeziorską na przewodnicząca zespołu pracującego 
nad nowym Statutem. Poprosił zebranych o przemyślenia i propozycje zmian w statucie. 
 
Kol. L. Pustuł zaproponował, aby umożliwić uregulowanie zaległych składek przy okazji 
spotkań w katedrach. Poprosił o wysunięcie kandydatur osób za to odpowiedzialnych. 
 
Kol. K. Łyczko poinformował, że organizacja spotkań w katedrach leży w gestii Katedr i 
osoby odpowiedzialne za tą imprezę zostaną wyłonione w terminie późniejszym przez 
odpowiednie jednostki organizacyjne. Zobligował się do udzielania informacji o 
Stowarzyszeniu na wydziale wśród studentów. 
 
Podsumowanie: 
 
-Dokonano podsumowania działalności Stowarzyszenia za okres 27.06.2003 r. – 12.05.2004 r. 
- Przedstawiono program obchodów 55-lecia Uczelni i Zjazdu Absolwentów. 
- Zatwierdzono projekt sztandaru SWPCz 
- Na wniosek kol. St. Kruszyńskiego powołany został Klub Ochrony Zabytków, którego 
prezesem został prof. Marian Kieloch 
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- Na wniosek kol. J.W. Pilarczyka powołano Komitet Organizacyjny, którego 
przewodniczącym został Janusz Miller a zastępcą W. Jeziorska. 
- Powołano zespół pracujący nad zmianami w statucie. Koordynować pracę zespołu 
zobowiązała się kol. W. Jeziorska. 
 
Kol. J.W. Pilarczyk podziękował zebranym za przybycie. 
 
Na tym zebranie zakończono. 
 
 
 

protokołowała:        zatwierdził: 

Katarzyna Siedlar 

 

 

Częstochowa, dnia 12.05.2004 r. 
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