
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. 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”. 
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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 

 

Współpraca z czasopismem środowiska akademickiego "Politechnika Częstochowska" 

 

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

mechanik 
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