
Spotkanie Prezydium Zarządu  

z Nominowanymi w konkursie „Absolwent Roku 2005” 

24.02.2006r. 

 
Obecni: 

Zarząd: 
Prezes Jan W. Pilarczyk 
Wiceprezes Leszek Pustuł  
Wiceprezes Marek Nita  
Dyrektor St. Kruszyński  
 
Nominowani: 
Włodzimierz Górski, Bogusław Łyczba, Piotr Machura, Ryszard Szczuka 
 

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 2005”. Omówił krótko 

historię konkursu a nominowani przedstawili pokrótce swoje sylwetki i osiągnięcia. 
Podkreślił wielki prestiż i znaczenie tej uroczystości, unikatowej w skali kraju, którą pragną 
skopiować inne Uczelnie. 
 
Ad 2 i 3 

Prezes Jan W. Pilarczyk przedstawił zgromadzonym ramowy projekt programu 
Wielkiej Gali, którego autorem jest kol. Marek Nita, odpowiedzialny za uroczystą oprawę 
imprezy.  

Kol. Marek Nita odczytał budżet imprezy oraz przedstawił propozycje dot. oprawy 
części artystycznej Gali:  

Początek Gali o godz 18.00 w sali widowiskowej Klubu Politechnik. 
• Prowadzący: Jacek Borkowski i  jego występ kabaretowy 
• Występ zespołu krakowskiego Capri 
• Występ Akademickiego Teatru Tańca – spektakl „Drakula” 
• W przerwie, w foyer lampka szampana 
• Wieczorem o godz 21.00 odbędzie się Bal Absolwenta  

 
Nominowani po kolei zabierając głos, przedstawili swoje stanowisko w kwestii kosztów. 
Wszyscy obecni nominowani zaakceptowali plan budżetowy uroczystości. 
 
Od godz. 10.00 będzie odbywać się w sali marmurowej Klubu Politechnik Giełda Promocji 
Absolwentów. Szczegóły wystawy do ustalenia z kol. Dobrowolskim. 
 
 



Ad 5. Wnioski 
 

1. Spotkanie członków Klubu odbędzie się 21.04.o godz 16.00  
 
2. Nominowani podczas głosowania ustalili składkę na Wielką Galę 

 
3. Ustalono, że będzie wydany album ze zdjęciami z uroczystości (ilość i cena w 

zależności od ilości zamówień) 
 

4. Nominowani zobowiązali się nadesłać (najpóźniej do 10 kwietnia): 

• - 1 zdjęcie wizytowe (legitymacyjne)  - (do folderu i prasy) 

• - 8-15 zdjęć z życia prywatnego  - (do prezentacji na telebimie podczas Gali) 

• - informacje dotyczące życia zawodowego, społecznego i odniesionych  

                          sukcesów ze szczególnym uwzględnieniem roku 2005  - (do folderu i prasy) 

• - podać ilość rezerwowanych zaproszeń na Galę i Bal 

5. Strojem wizytowym obowiązującym na Wielkiej Gali stroju jest smoking i muszka. 

6. Odpłatność za Bal dla gości - 100 zł/os (nominowani wejściówki gratis) 

7. Impreza będzie nagłośniona w mediach: prasa regionalna i telewizja reg, może i TVN. 

8. Następne spotkanie robocze z nominowanymi 31.III lub 7.IV 

 
Prezes Jan W. Pilarczyk podziękował zebranym za przybycie. Na tym zebranie zakończono. 
 
 


