
Zebranie Zarządu SWPCz z Nominowanymi  

do tytułu „Absolwent Roku 2004” 
dnia 25.02.2005 r o godz. 12.00 w Klubie Politechnik 

 
obecni 

nominowani        władze SWPCz: 
 
        prezes Jan.W. Pilarczyk 

dyrektor Stanisław Kruszyński  
wiceprezes Leszek Pustuł 
wiceprezes Marek Rabenda 
księgowa Jadwiga Bieleninik 

 
 

Porządek zebrania: 
1. Powitanie gości 
2. Przedstawienie programu i scenariusza Wielkiej Gali 
3. Przedstawienie kosztorysu imprezy 
4. Dyskusja 
5. Wnioski 
 

 
Ad 1 

Prezes Jan W. Pilarczyk powitał zebranych, gratulując im sukcesów.  
Następnie wręczył nominacje do tytułu „Absolwent Roku 2004”. 
Omówił krótko historię konkursu, i zauważając, że jest to piąta – jubileuszowa edycja 

konkursu - podkreślił, że będzie ona szczególnie uroczysta. 
 
Ad 2 

Prezes Jan W. Pilarczyk przedstawił zgromadzonym program Wielkiej Gali, którego 
autorem jest kol. Marek Rabenda, odpowiedzialny za uroczystą oprawę imprezy.  

Przewidziano w nim m.in. występ Krzysztofa Piaseckiego i koncert Czerwonych Gitar. 
Program będzie dynamiczny i barwny a w przerwie między występami – lampka 

szampana od nominowanych dla zaproszonych gości. O godz. 21.00 odbędzie się Wielki Bal 
Absolwenta. 
 
Ad 3 

Kosztorys imprezy odczytał kol. Marek Rabenda.  
Nominowani po kolei zabierając głos, przedstawili swoje stanowisko w kwestii 

kosztów. Wszyscy obecni zaakceptowali plan budżetowy uroczystości.  
 
Ad 4 

Kol. Stefan Duk zaproponował, aby uroczystości, (a zarazem nominowani absolwenci) 
zyskały większy rozgłos poprzez artykuły w prasie ogólnopolskiej, np. Sukcesie. Szereg 
artykułów można poświęcić ludziom sukcesu – absolwentom Politechniki Częstochowskiej.  
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Kol. Jan W. Pilarczyk zauważył, że kol. Stanisław Wójcik zobowiązał się pomóc w 
nagraniu programu oraz promocji absolwentów i ich firm w TVP. 
 

Kol. Stefan Duk zaproponował, aby podczas uroczystej Gali nominowani szczególnie 
uhonorowali swoich ulubionych profesorów. Wysunął propozycję, aby co roku wyróżnaiać na 
Gali 1 lub 3 profesorów a prowadzący dziękuje mu w imieniu nominowanych. 
 

Kol. Leszek Pustuł zauważył, że w trakcie Gali będą również uhonorowani darczyńcy 
Stowarzyszenia, członkowie Klubu I-P: Cezary Marek Graj i Ryszard Szczuka. 
 

Kol. Jan W. Pilarczyk zaproponował, aby utworzyć Senat Stowarzyszenia z pośród 
nominowanych ze wszystkich edycji konkursu. W tym roku byłoby to 50 osób. Senat 
spotykałby się raz w roku, by dyskutować o promocji SWPCz i absolwentów na forum 
publicznym oraz podejmować stosowne działania. 
 

Kol. Stefan Duk wyraził słowa uznania dla pracy Stowarzyszenia i zaangażowania 
jego zarządu. 
 

Kol. Jan W. Pilarczyk zaapelował, aby Klub I-P był także klubem integrującym 
młodych absolwentów, nie tylko rodziców ale i dzieci. 
 
 
Ad 5. Wnioski 
 

1. Spotkanie członków Klubu odbędzie się 15.04.o godz 12.00 w Sali Senatu 
 
2. Nominowani podczas głosowania ustalili składkę na Wielką Galę 

 
3. Nominowani zobowiązali się nadesłać (w terminie do 15 marca): 
• - 1 zdjęcia legitymacyjnego   (do folderu) 
• - 6-10 zdjęć prywatnych   (na telebim ) 
• - informacji dotyczących życia zawodowego, społecznego i odniesionych  

              sukcesów ze szczególnym uwzględnieniem roku 2004   (do folderu) 
• - podać ilość rezerwowanych zaproszeń 

 
    4. Strojem wizytowym obowiązującym na Wielkiej Gali stroju jest smoking i muszka 
 
 
Prezes Jan W. Pilarczyk podziękował zebranym za przybycie. Na tym zebranie zakończono. 
 
 
 
 
Protokołowała         Zatwierdził 
 
Katarzyna Siedlar 
 
 
 
Częstochowa, dnia 25.02.2005r. 
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