
Zebranie Zarządu SWPCz 

5.01.2006, godz 12.00, sala 121 
Obecni: 

• członkowie zarządu wg listy obecności 
 

Porządek zebrania: 
1. Sprawozdanie z pracy Zarządu w 2005 r. – kol. St. Kruszyński 
2. Opracowanie informacji dla Senatu PCz dotyczących działalności Stowarzyszenia – 

kol. J. Pilarczyk 
3. Plan pracy SWPCz na 2006 rok – kol. St. Kruszyński 
4. Sprawozdanie z udziału w obchodach jubileuszu SW AGH – kol. E. Łabuda 
5. Sprawozdanie z udziału w spotkaniu roboczym „Budowanie więzi z absolwentami” w 

Toruniu – kol. K. Łyczko 
6. Powołanie oddziałów SWPCz na Wydziałach PCz – kol. K. Łyczko 
7. Nowe koła terenowe SWPCz – kol. Z. Machura 
8. VI edycja konkursu „Absolwent Roku” – kol. M. Rabenda 
9. Mistrzostwa Narciarskie – kol. K. Dyner 
10. Rajd Samochodowy – kol. B. Serafińska 
11. Spotkanie pod Kadzią – kol. L. Pustuł 
12. Spotkanie z okazji 50-lecia otrzymania dyplomów ukończenia studiów a PCz – kol. J. 

Miller 
13. Dyskusja 
14. Wnioski 
15. Uchwały 

 
Ad 1 

Zebranie otworzył prezes Jan W. Pilarczyk, podziękował za przybycie oraz złożył 
zebranym życzenia noworoczne. Następnie odbyło się głosowanie ws. porządku zebrania, 
który przyjęto jednogłośnie.  

Kol. S. Kruszyński przedstawił Sprawozdanie z pracy Zarządu w 2005 r. (załącznik nr 
1) 
 
Ad 2 

Kol. Jan. W. Pilarczyk przedstawił potrzebę przygotowania informacji o działalności 
Stowarzyszenia na rzecz Uczelni. Informacja dla senatu w sposób bardzo zwarty będzie 
przedstawiała główne kierunki działania SWPCz.. Na najbliższym posiedzeniu senatu będzie 
poruszona kwestia pt.: Analiza form współdziałania i więzi uczelni z jej absolwentami. 
Powinna tam znaleźć się informacja o sposobach utrzymania więzi z absolwentami, plan 
pracy na przyszły rok w powiązaniu z programem działalności i rozwoju Uczelni.  Powinna 
się też znaleźć informacja dotycząca współpracy z Biurem Karier. W zebraniu senatu 
powinien uczestniczyć oprócz prezesa SWPCz, również prezes Klubu I-P, ze względu na to, 
że wiele inicjatyw Klubu np. GPA, targi organizowane przez Klub, mogą pokazać nowe 
formy rozwoju i współpracy z PCz. Pomoże to przekonać senat do wsparcia finansowego 
inicjatyw Stowarzyszenia. 
 
Ad 3 

Plan pracy SWPCz na 2006 rok przedstawił  kol. St. Kruszyński (załącznik nr 2) 
 
Ad 4 
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Dokładne sprawozdanie z udziału w obchodach jubileuszu SW AGH  nie zostało 
zreferowane z powodu nieobecności kol. E. Łabudy. Uroczystość pokrótce przedstawił prezes 
J. Pilarczyk. Pomimo wielu zaproszeń (do 10 uczelni) na jubileusz przybyli nieliczni 
zaproszeni. Delegatka SWPCz kol. Łabuda wręczyła prezesowi AGH ozdobne gratulacje a 
wystąpienie jej zostało bardzo dobrze przyjęte. Niedawno w Krakowie doszło do spotkania 
prezesa SWPCz z prezesem SWAGH. Podziękował za przybycie na jubileusz i wyraził 
nadzieję na dalszą współprace. SWAGH ma 130 działających kół terenowych, stanowią 
autentyczną transmisję informacji w obie strony, wiele imprez inicjują koła. Jest to dla nas 
początek drogi i przykład, jak tworzyć i organizować koła.  

Po przeanalizowaniu sprawozdania będzie można przedyskutować, które z inicjatyw 
AGH warte są rozważenia. 
 
Ad 5 

Sprawozdanie z udziału w spotkaniu roboczym „Budowanie więzi z absolwentami” w 
Toruniu przedstawił kol. K. Łyczko. (załącznik nr 3 - K.Łyczko do doniesienia) 

24/26 paźdz. w Toruniu na Uniwersytecie im. Kopernika odbyły się warsztaty 
„Budowanie więzi z absolwentami”. Przyjechało ok. 40 uczestników. W większości zebrani 
reprezentowali Biura Karier uczelni. Z kół była reprezentacja z Cz-wy, Poznania, Szczecina. 
Spotkanie miało na celu wymianę poglądów i doświadczeń, zwłaszcza zachęcenie uczelni, 
które jeszcze nie mają takich kół, np.: z Lublina. W Uczelniach zazwyczaj w ramach Biura 
Karier dwie osoby etatowo zajmują się realizowaniem programu kontaktu z absolwentami np.: 
Toruń, Uniw. Jagielloński.  

Po przedstawieniu informacji o SWPCz i planu działania bardzo pozytywny oddźwięk 
wywołał Klub I-P, a także imprezy cykliczne, z tradycją, czym nie mogły poszczycić się inne 
Stowarzyszenia. 

Na warsztatach skoncentrowano się wyłącznie na programie działania Biura Karier w 
zakresie kontaktu z absolwentami. Powoływane są Kluby Absolwentów na każdej uczelni. 
Działalność ich polega na gromadzeniu bazy danych o członkach, oprócz zjazdów 
absolwentom proponuje się karty klubowe, możliwość korzystania z bazy uczelni, rozwijaniu 
kontaktów z absolwentami w oparciu o specjalną ofertę (klub absolwentów, karta klubowa, 
specjalne strony internetowe, spotkania absolwenckie, zjazdy, wycieczki). Wynikają z tego 
dla absolwentów różne korzyści, co jest to zachętą do utrzymania więzi z uczelnią, jak np.: 
korzystanie z biblioteki głównej uczelni, serwis informacyjny o uczelni, bezpłatne konta 
pocztowe, rabaty do księgarń, rabaty do kursów językowych, na sprzęt turystyczny, na 
przejazdy autokarowe, międzynarodowe, do optyka, do teatru (umowy z jednostkami 
kulturalnymi), specjalne umowy z bankami. Za symboliczną składkę absolwent otrzymuje 
szeroką ofertę pomocy. 

 
Ad 6 

Sprawę powołania oddziałów SWPCz na Wydziałach PCz przedstawił kol. K. Łyczko.  
Poinformował najpierw, że poprzez Stowarzyszenie kilku studentów uzyskało stypendium w 
firmie członków KIP oraz możliwość zatrudnienia po studiach.  
Członkowie SWPCz rekrutują się w większości tylko z 3 wydziałów: Met, BM i El. 
Należałoby pozyskać absolwentów ze wszystkich wydziałów. Odbyły się wstępne rozmowy z 
prodziekanami ds. nauczania i z dziekanami wydziałów dot. powołania na wydziałach 
odpowiedzialnych osób, które zajmowałyby się pozyskiwaniem nowych absolwentów, oraz z 
polecenia władz współpracowały ze Stowarzyszeniem. Należałoby podjąć akcje naboru 
chętnych na spotkaniach studentów po obronie pracy, podczas uroczystego wręczania 
dyplomów. Ale wszystko zależy od chęci i współpracy dziekanów, zwłaszcza Wydz. Bud., 
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Środ. i Zarz. Należy takie tematy poruszyć na radzie wydziału, aby wszyscy pracownicy byli 
poinformowani o działaniu Stowarzyszenia. 
 
Ad 7 i 8 

Nowe koła terenowe SWPCz – kol. Z. Machura 
VI edycja konkursu „Absolwent Roku” – kol. M. Rabenda 

Punkty te nie zostały omówione, ze względu na to, że kol. Z. Machura i M. Rabenda nie byli 
obecni na zebraniu oraz zrezygnowali z pełnienia swych funkcji w Stowarzyszeniu. Kol. J. 
Pilarczyk odczytał ich rezygnacje. 
 
Ad 9 

Program oraz preliminarz Mistrzostw Narciarskich przedstawił kol. K. Dyner.  
Ze względu na to, ze w tym roku mistrzostwa nie będą dotowane przez Uczelnię, należy 
szukać innych źródeł finansowania, niezbędne jest znalezienie sponsora. 
 
Ad 10 

Rajd Samochodowy planowany w roku bieżącym pokrótce omówiła kol. B. Serafińska.  
Rajd gromadzi co roku wielu uczestników i jest imprezą w całości finansowaną przez 
sponsora. Tak więc w tym roku nie powinno być problemów z jego organizacją. 
 
Ad 11 

Tegoroczne plany zorganizowania Spotkania pod Kadzią przedstawił kol. L. Pustuł.  
Najważniejszą sprawą jest zainteresowanie imprezą jak największej liczby osób, aby 
uczestnicy byli ze znajomymi, a nie samotnie. I wcześniejsza sprzedaż jak największej ilości 
biletów. Pierwsze spotkanie w tej sprawie planowane jest w maju. Spotkanie dziekana z 
zarządem Stowarzyszenia przyniesie wstępne rozpoznanie sytuacji, kto za co odpowiada i 
jakie będą przeznaczone fundusze.  
 
Ad 12 

Propozycję dotyczące organizacji spotkania z okazji 50-lecia otrzymania dyplomów 
ukończenia studiów na PCz omówił kol. J. Miller. (załącznik nr 4) 
 
Ad 13 

W dyskusji: 
Kol J. Pilarczyk poinformował, ze zgodnie z ustaleniami z Klubem należy w tym roku 

wydać książki Kto-Kim. 
Kol. L. Pustuł zaproponował, aby na każdej imprezie w tym roku był osobny stolik 

Stowarzyszenia. 
Kol. Miller zauważył, że kol. M. Rabenda włożył wiele pracy i serca w organizację 

wielu imprez. Może jakaś forma wdzięczności i uhonorowania za dotychczasowe zasługi dla 
Stowarzyszenia. 

Kol. L. Pustuł poinformował, ze Klub przestaje finansować SWPCz, ma osobne konto 
i sam zarządza swoimi funduszami, wobec tego wszystkie imprezy muszą zarobić na 
utrzymanie biura i Stowarzyszenia. Nie można pozwolić sobie na to, by imprezy się nie 
zwracały i nie zarabiały. Dodał także, ze sprawy finansowe powinny być kontrolowane przez 
jedną osobę. 
Zaproponował, aby zrobić grafik imprez na początku roku i rozesłać do członków i kół 
terenowych, aby imprezy nie pokrywały się. 

Kol. J. Pilarczyk zaapelował, aby w porozumieniu z kołami terenowymi, wytypować 
kandydatów na nominowanych do Absolwenta Roku. 
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Ad 14 

Wnioski 
 

1. Należy przedstawić senatowi PCz propozycję współdziałania Stowarzyszenia z 
Uczelnią. Główne kierunki działania SWPCz w powiązaniu z programem działalności 
i rozwoju Uczelni. 

2. Należy przeanalizować i zaadaptować w miarę możności specjalną ofertę dla 
absolwentów, podobnie, jak to ma miejsce na innych uczelniach w ramach Klubu 
Absolwenta. Istotną sprawą są negocjacje rabatowe w instytucjach i pozyskanie 
sponsorów.  

3. Pozyskać dziekanów wydziałów do współpracy oraz z ramienia władz osoby 
odpowiedzialne za współpracę wydziałów ze Stowarzyszeniem. Główne cele i 
działania Stowarzyszenia przedstawić na radach wydziału. 

4. Na następnym zebraniu należy wyłonić osobę, która w zastępstwie poprowadzi sprawę 
kół terenowych i ich dokumentację. 

5. Pozyskać sponsora na Mistrzostwa Narciarskie 
6. W przypadku organizacji Kadzi należy zmobilizować cały zarząd SWPCz do 

rozprowadzenia biletów 
 
Ad 15 

Uchwały 
 

1. Przyjęto rezygnacje kol. M. Rabendy i Z. Machury z funkcji w Zarządzie SWPCz. 
2. Na miejsce kol. M. Rabendy na stanowisko wiceprezesa ds. promocji oraz sekretarza 

kapituły konkursu Absolwent Roku został wybrany w głosowaniu jawnym 
jednogłośnie kol. Marek Nita. 

 
Prezes J. Pilarczyk podziękował zebranym za przybycie. Na tym spotkanie zakończono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała         za zarząd 
Katarzyna Siedlar 
 
Częstochowa, 05.01.2006 
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Zał nr 1 
Sprawozdanie z działalności  

Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej  
w roku 2005 

 
15.02. – zebranie Prezydium Zarządu SWPCz (dot. wyboru kandydatów do Absolwenta 

Roku) 

Na zebraniu dyskutowano o pracach przygotowawczych i organizacyjnych 
dotyczących Wielkiej Gali PCz oraz wyborze nominowanych do konkursu „Absolwent Roku 
2004”. Po przedstawieniu 15 kandydatur do konkursu, Zarząd dokonał wyboru 10 
nominowanych: 
 

25.02. - spotkanie Prezydium Zarządu SWPCz z nominowanymi 

Prezes Jan W. Pilarczyk przedstawił zgromadzonym program Wielkiej Gali, którego 
autorem był kol. Marek Rabenda, odpowiedzialny za uroczystą oprawę imprezy. 
Przewidziano w nim m.in. koncert Czerwonych Gitar. 
 

12.03 – VI Mistrzostwa Narciarskie  

odbyły się w sobotę, 12 marca 2005 r., w Wiśle. W imprezie, pod patronatem Rektora, 
profesora Henryka Dyi, o nagrody Jego Magnificencji w konkurencjach narciarskiej i 
snowboardowej walczyli studenci, absolwenci, pracownicy i sympatycy Politechniki 
Częstochowskiej. Do walki o czas zagrzewała nieliczna grupa kibiców.  Grupa uczestników 
liczyła ok. 100 os. Uroczyste wręczenie trofeów i dyplomów odbyło się po zawodach, w sali 
konferencyjnej hotelu „Stok. Dzięki udziałowi Belga Matthieu Bourgeois, dyplomanta z 
Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, nasze zawody nabrały nawet do pewnego 
stopnia charakteru międzynarodowego. Organizatorem imprezy był kol. Krzysztof Dyner. 
 

01.04 – zebranie Plenum Zarządu SWPCZ (dot. zadań programowych) 

prezes Jan. W. Pilarczyk przedstawił propozycje zadań zarządu na lata 2004 – 2009. 
Plany pracy odczytali kierownicy zespołów. 
 

15.04. – zebranie Klubu I-P 

Na zebraniu stwierdzono, że Klub Integracyjno Promocyjny SWPCz jest unikalną 
grupą w skali kraju, na żadnej innej uczelni takiej nie ma. Wzajemna pomoc jest  
najważniejsza, ponieważ jest to grupa, która może wiele dobrego zdziałać. Ze wszystkich 
Nominowanych do konkursu „Absolwent Roku” przez wszystkie edycje  powstała silna grupa 
50 osób, która wiele może osiągnąć. Przedstawiono także projekt Giełdy Absolwentów. 
 

15.04 – Wielka Gala i Absolwent Roku 

w sali widowiskowej Klubu Politechnik odbyło się wręczenie statuetki zwycięzcy w 
konkursie „Absolwent Roku 2004”. Kapituła wybrała laureata spośród 10 nominowanych. 
Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu został Stefan Duk. Prezes Stowarzyszenia Jan W. 
Pilarczył dokonał wręczenia medalu „Zasłużony Absolwent Politechniki Częstochowskiej” 
Zbigniewowi Błażejowskiemu, oraz Tadeuszowi Warchali, absolwentom Wydz. 
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Metalurgicznego. Po części oficjalnej nominowani ugościli zebranych lampką szampana w 
foyer, a po krótkiej przerwie, w części artystycznej, wystąpiły „Czerwone Gitary”. Po części 
oficjalnej odbyło się spotkanie towarzyskie absolwentów przy standardach jazzowych 
granych przez „Five OClock Orchestra”. 
 

14.05 – VII Rajd Samochodowy 

Tegoroczny rajd objął patronatem Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. Henryk 
Dyja. Głównym sponsorem imprezy był FRANK – CARS, dealer FORDa. Start odbył się z 
salonu Forda, zawodnicy kończyli rajd na mecie, która znajdowała się w ośrodku 
wypoczynkowym „DAWPOL” w Zawadach. W rajdzie uczestniczyło 26 załóg. Komandorem 
była kol. Bożena |Serafińska  

 

03.06 - XXX Spotkanie pod Kadzią. 

Z okazji obchodów 55-lecia Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki 
Stosowanej oraz święta z okazji Dnia Hutnika 2005, po kilku latach przerwy, Dziekan, Rada 
Wydziału oraz  Stowarzyszenie zorganizowali tradycyjne Spotkanie pod Kadzią. Spotkanie 
odbyło się tradycyjnie na stołówce akademickiej Gigant w godz. popołudniowych. W 
imprezie wzięło udział ok. 400 os.  
 

 29 sierp – 16 wrzesnia  odbył się obóz naukowy 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 Dziwińskiemu, włascicielowi salonu forda 
Frank Cars za pomoc w transporcie, Firmie Stalprofil za otrzymaną blachę, Andrzejowi 
Cyprysowi za odlew okna ) 
 

16.09. - Spotkanie Klubu I-P i Giełda Promocji Absolwentów w Podlesicach 

Dnia 16.09.2005 r. w hotelu „Ostaniec” w Podlesicach odbyło się kolejne spotkanie 
Klubu Integracyjno-Promocyjnego, zrzeszającego absolwentów – liderów w działalności 
gospodarczej, społecznej i politycznej, głównie dyrektorów, prezesów i właścicieli 
przedsiębiorstw. W godz. 10.00 - 17.00 odbywała się „Giełda Promocji Absolwentów PCz”, 
na której produkty swoich firm prezentowali członkowie Klubu. Od godzin rannych 
przybywali goście, by uczestniczyć w giełdzie. Głównym koordynatorem i pomysłodawcą 
giełdy był kol. Jerzy Dobrowolski - wiceprezes Klubu, właściciel kilku firm Dobrowolski i 
WUKOM (produkcja i dystrybucja urządzeń i pojazdów samochodowych specjalistycznych). 
Przybyło 14 wystawców z całej Polski. odbyło się zebranie Klubu. W spotkaniu 
prowadzonym przez prezesa Klubu kol. Andrzeja Szeląga wzięło udział około 40 osób. 
Wśród zaproszonych gości obecny był JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. January 
Bień oraz Kanclerz PCz mgr Wiesław Wiatrak. W swoim wystąpieniu JM Rektor podkreślił 
znaczenie istnienia Klubu oraz wagę takiej inicjatywy, jak GPA. Dodał, iż Politechnika 
Częstochowska otwarta jest na współpracę gospodarczą z absolwentami - członkami Klubu.  

 

15.12. - Akcja świąteczna (wysłanie kartek świątecznych do absolwentów 
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Współpraca z czasopismem środowiska akademickiego "Politechnika Częstochowska" 

 

Pozyskanie stypendiów dla studentów PCz - 3 stypendia rozdane, 2 do Wulkanu czekają: 1 

odlewnik i 1 mechanik 

 
 
 
Zał nr 2 

Planowane działania Stowarzyszenia w 2006 roku 
 

1. Mistrzostwa Narciarskie – 25 luty  

2. Absolwent Roku – 21 kwiecień 

3. Spotkania Klubu Integracyjno-Promocyjnego – 21 kwiecień  

4. Giełda Promocji Absolwentów – 21 kwiecień  

5. Wydanie kolejnego informatora „Kto – Kim” – 21 kwiecień  

6. Rajd Samochodowy – 13 maj  

7. Spotkanie pod Kadzią - czerwiec 

8. Obóz naukowy w Sielpi - wrzesień 

9. Odnowienie dyplomów ukończenia studiów po 50 latach - wrzesień/paźdz. 

 
 
 
Zał nr 3  

Sprawozdanie z udziału w spotkaniu roboczym „Budowanie więzi z 
absolwentami” 24/26 paźdz. w Toruniu na Uniwersytecie im. Kopernika (załącznik nr 3 - 
K.Łyczko do doniesienia) 
 
 
 
Zał nr 4 

Propozycje 
dotyczące uroczystości odnowienia dyplomów ukończenia studiów  

po 50 latach od ich uzyskania 
 

1 października 1956 r., a więc 50 lat temu, podczas inauguracji roku akademickiego 
rektor Politechniki Częstochowskiej prof. Jerzy Kołakowski wręczył pierwsze dyplomy 
magisterskie 57 absolwentom Wydziałów: Budowy Maszyn (50 osobom), Metalurgicznego (2) 
i Włókienniczego (5). 

Wcześniej w latach 1953-56 na trzech wydziałach 808 absolwentów otrzymało 
dyplomy ukończenia studiów inżynierskich. 
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1. Uroczystość odnowienia dyplomów jest przewidywana w końcu września 2006 roku. 
(termin do uzgodnienia). 

2. Akt odnowienia dyplomów magisterskich i inżynierskich obejmie absolwentów  
4 roczników Wydz. Budowy Maszyn, 3 roczników Wydz. Metalurgicznego i 3 
roczników Wydz. Włókienniczego.  
Wg wstępnego rozpoznania dotyczyłby ok. 100 osób – emerytów w wieku powyżej 70 

lat. 
3. W organizowanym z tej okazji zjeździe uczestniczyliby dodatkowo absolwenci z roku 

1957, a w przypadku Wydz. Włókienniczego również z lat późniejszych (1957-61), a 
także współmałżonkowie „bohaterów” imprezy – dodatkowo ok. 100 osób. 

4. Uroczystość odbędzie się w Klubie Politechnik z udziałem władz Uczelni w togach, 
chóru, sztandarów PCz i SWPCz, mediów. 
Program obejmie przemówienie Rektora, uczczenie zmarłych wykładowców  
i absolwentów, wręczenie dyplomów magisterskich i inżynierskich przez dziekanów 
wydziałów, wręczenie medali „Zasłużony Absolwent PCz” przez prezesa SWPCz,  
przemówienie przedstawiciela dyplomantów. 
W części rozrywkowej przewidywane jest wyświetlenie filmu z działalności Uczelni  
w latach 50. oraz zespołu artystycznego (kwartet smyczkowy, chór Collegium  
Cantorum) ? 

5. Spotkanie towarzyskie – uroczysta kolacja z udziałem zespołu muzycznego jest 
planowane w sali restauracji Polonia. 

6. Koszty uczestnictwa wyniosą maksymalnie 100 zł/os.(zróżnicowane w zależności  
od zakresu świadczeń) i będą obejmowały udział w kolacji, wykonanie ozdobnego 
dyplomu, pamiątkowe fotografie, korespondencję. 

7. Organizatorem imprezy będzie Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki 
Częstochowskiej wspomagane przez władze i administrację Uczelni oraz 
Wydziałów Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz Inżynierii Procesowej, 
Materiałowej i Fizyki Stosowanej. 
Liczymy na udostępnienie pokojów w domu studenckim (odpłatne), udostępnienie sali  
w klubie Politechnik i jej wystrój, pokrycie kosztów występów artystycznych, 
partycypacja w kosztach dyplomów i korespondencji. 

8. Spośród członków Zarządu organizacją zjazdu oraz samej uroczystości zajmą się 
koledzy:  
J. Pilarczyk, S. Kruszyński, J. Miller, R. Juszczuk, W. Szczygielski, T. Warchoł,  
J. Ćwiękowska, L. Sikora, J. Sipa, Cz. Cichoń.  
Spoza Zarządu do współpracy zostaną zaproszeni koledzy: S. Rozanow, S. Waczyński,  
J. Wilczyński, Z. Błażejowski, Z. Piłkowski, L. Jeziorski i inni. 
Oczywiste jest zaangażowanie kol. K. Siedlar i J. Bieleninik. 
Wskazany jest udział w Komitecie Organizacyjnym przedstawicieli władz uczelni  
i wydziałów. 
 

      Następna uroczystość odnowienia dyplomów jest przewidywana w 2009 roku w ramach 
obchodów jubileuszu 60-lecia PCz. 
 
 

05.01.2006 r. 
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