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Słowo rektora

Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie 
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Jeszcze nie minęły echa udanych — to zgodna opinia uczest-
ników — głównych obchodów 70-lecia Politechniki. Przed nami 
jeszcze gala sportu, kończąca wydarzenia jubileuszowe organi-
zowane centralnie. Rok jubileuszowy wciąż jednak trwa. Odby-
wają się konferencje naukowe, przygotowywane są okoliczno-
ściowe wydania czasopism, w których ukażą się jubileuszowe 
artykuły. Obchody rocznic istnienia organizują wydziały.

Podczas majowego posiedzenia Senatu siedem dzie sięciu 
byłym i obecnym pracownikom PK zostały uroczyście wrę-
czone Medale 70-lecia Politechniki Krakowskiej. Kandydatów 
do medalu mogli zgłaszać byli i obecni rektorzy uczelni oraz 
dziekani wydziałów. Kapitułę, która dokonała wyboru z grona 
149 kandydatur, tworzyli na równych prawach rektorzy PK. Kry-
teria przyznania medalu i lista laureatów są podane oddzielnie. 
Wszystkim uhonorowanym serdecznie gratuluję i dziękuję za 
lata pracy dla dobra naszej Alma Mater.

Obchody jubileuszu potwierdziły ogromny potencjał Poli-
techniki Krakowskiej. Mam nadzieję, że tempo osiągnięć bę-
dzie zachowane przez następne lata. Ostatnie miesiące udo-
wodniły też, że potrafi my działać wspólnie, że w ten sposób 
możemy wiele osiągać. Oby tylko starczyło nam determinacji, 
wytrwałości i chęci. Jubileusz pokazał też, że mamy wokół licz-
ne grono osób i instytucji życzliwych Politechnice, co sprzyja 
rozwijaniu współpracy w zakresie wspólnych projektów badaw-
czych i dydaktycznych. Jeszcze raz dziękuję wszystkim go-
ściom uroczystości jubileuszowych, a także wszystkim, którzy 
przesłali nam serdeczne życzenia i gratulacje. Dziękuję jeszcze 
raz pracownikom i studentom, którzy przyczynili się do tak uda-
nej organizacji wydarzeń jubileuszowych.

Jakby w cieniu wydarzeń rocznicowych odbyły się tradycyj-
ne imprezy studenckie — 6. Międzynarodowy Konkurs Piosenki, 
zorganizowany przez Międzynarodowy Ośrodek Kultury Studen-
tów PK, Rajd Politechniki oraz Czyżynalia. Konkurs piosenki — 
to znakomita okazja do integracji studentów z różnych krajów, 
co może być przydatne w przyszłości. Świat jest coraz bardziej 
otwarty, środowiska pracy multikulturowe — nie wiemy, kiedy 
i z kim będziemy w przyszłości współpracować, dlatego warto 
korzystać z okazji poznawania tradycji i kultur innych narodów.

Sprawność organizacyjna, duża różnorodność oferty i spo-
kojny przebieg — to charakteryzowało tegoroczne Czyżynalia. 
Także 53. Endorfi nowy Rajd Politechniki Krakowskiej był bar-
dzo udany. Trasy górskie cieszyły się dużym zainteresowaniem, 
podobnie jak nowa inicjatywa — rajd rowerowy. Nasi studenci 

kolejny raz zdali egzamin dojrzałości i odpowiedzialności przy 
organizacji imprez masowych i nie może tej oceny zepsuć mały 
incydent, związany z chwilowym nieporządkiem w miejscu raj-
dowych wydarzeń.

Czerwiec — to ważny miesiąc w życiu uczelni, rozpoczy-
na się rekrutacja na studia na nowy rok akademicki. Przygoto-
waliśmy 4176 miejsc na 25 kierunkach studiów stacjonarnych 
i 18 kierunkach studiów niestacjonarnych I stopnia. W sumie 
w letniej rekrutacji możemy przyjąć ponad 5,5 tys. studentów. Li-
czymy na bardzo dobrych i dobrych kandydatów, którzy wybiorą 
naszą uczelnię i będą stanowić kolejne ogniwo — bogatej w ta-
lenty i sukcesy — historii naszej uczelni. Udany Dzień Otwarty 
PK oraz duże zainteresowanie naszymi stoiskami podczas te-
gorocznego Festiwalu Nauki (dziękuję wszystkim pracownikom 
i studentom zaangażowanym w to przedsięwzięcie) dają nam 
powody do rekrutacyjnego optymizmu. Także Dzień Europy, or-
ganizowany tradycyjnie przez Centrum Transferu Technologii na 
Małym Rynku w Krakowie, dobrze przysłużył się promocji naszej 
uczelni. Podobne zyski przyniósł nam udział w Małopolskim Fe-
stiwalu Innowacji. W jego ramach odbył się m.in. dzień otwarty 
Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, 
ośrodka, który nieustannie cieszy się dużym zainteresowaniem.

W maju otrzymaliśmy do rozdziału ministerialną dotację 
na kolejną — trzecią już w ostatnich latach — podwyżkę wy-
nagrodzeń. Wymagane przepisami porozumienie rektora ze 
związkami zawodowymi w sprawie zasad podziału przyzna-
nych środków zostało zawarte jeszcze w maju. Uzgodniono, 
że zasady te będą takie same jak we wcześniejszych latach. 
Średnia podwyżka wynagrodzeń wyniesie 10,02 proc. Ter-
min wypłaty podwyższonych pensji wraz z wyrównaniem od 
1 stycznia 2015 r. zależy wyłącznie od sprawności działania 
jednostek, które zajmują się organizacją procesu przyznawania 
podwyżek. Nie wyobrażam sobie jednak, aby proces ten miał 
zakończyć się później niż przed wakacjami. 

W czerwcu  kończą się zajęcia semestru letniego i zaczyna 
się letnia sesja egzaminacyjna. Już teraz życzę udanych eg-
zaminów — studentom dobrych i bardzo dobrych ocen, a na-
uczycielom akademickim satysfakcji z wiedzy i umiejętności 
studentów.

Wszystkim życzę udanych urlopów, wspaniałej pogody i do-
brego wypoczynku. 

Kazimierz Furtak
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PIERWSZE LATA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

Na początku był węgiel
Uniwersytet Jagielloński i Akademia Górnicza, wznawia-
jąc w 1945 r. działalność po latach niemieckiej okupacji, 
miały dokąd wrócić. Ich zachowane w stosunkowo dobrym 
stanie przedwojenne siedziby umożliwiały w miarę szybkie 
podjęcie normalnej pracy. W tym czasie tworzona od pod-
staw przez grupę zapaleńców nowa uczelnia politechnicz-
na musiała przede wszystkim szukać dla siebie miejsca.

Pierwsze adresy
Użyczone na samym początku lokale Krakowskiego Towa-

rzystwa Technicznego przy ul. Straszewskiego 28 i w gmachu 
Akademii Górniczej przy al. Mickiewicza 30 pozwoliły prowa-
dzić prace organizacyjne, ale były zbyt skromne, by podjąć 
działalność dydaktyczną w pełnym wymiarze. Dopiero na jesie-
ni 1945 r. zaspokojone zostały najpilniejsze potrzeby lokalowe 
Wydziałów Politechnicznych. 

W listopadzie otrzymały one budynek zarejestrowany wów-
czas pod adresem al. 3 Maja 7, a dziś znany jako Dom im. 
Józefa Piłsudskiego przy ul. Oleandry 2. Cóż za zbieg oko-
liczności! Jego projektantem był przed wojną Adolf Szyszko-
-Bohusz — teraz jeden z głównych organizatorów nowej uczel-
ni i pierwszy dziekan Wydziału Architektury. On sam zaś, dzięki 
zajmowanemu stanowisku kierownika odbudowy zamku wa-
welskiego, umożliwił uzyskanie na Wawelu budynku nr 5 na 
potrzeby Wydziału Architektury.

W ten sposób Politechnika Krakowska — chwilowo pod 
nazwą Wydziałów Politechnicznych — uzyskała warunki do 
rozpoczęcia pracy. 17 grudnia 1945 r. po raz pierwszy zebrał 
się Senat Wydziałów Politechnicznych. Zachował się protokół 
tego historycznego posiedzenia, pieczołowicie przechowywany 
w Archiwum PK. Dzięki temu wiemy, o czym wtedy dyskutowa-
no i kim byli pierwsi senatorzy uczelni. Wymieńmy ich zatem: 
prorektor AG prof. Izydor Stella-Sawicki, dziekan Wydziału In-
żynierii prof. Edmund Wilczkiewicz, delegat Wydziału Inżynierii 
prof. R. Rosłoński, dziekan Wydziału Komunikacji inż. Ignacy 
Czerniewski, delegat Wydziału Komunikacji, zastępca dziekana 
prof. Witold Biernawski, delegaci Wydziału Architektury prof. Lu-
domir Śleńdziński i prof. Bohdan Guerquin, kwestor Wydziałów 
Politechnicznych i Akademii Górniczej mgr Ignacy Włodek, se-
kretarz rachuby AG Zbigniew Ciechanowski oraz zastępca se-
kretarza dla Wydziałów Politechnicznych W. Gadomski.

Plan wydatków
Od czego rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Senatu 

Wydziałów Politechnicznych? Z protokołu wynika, że bardzo 
prozaicznie — od przedyskutowania kwestii opału dla budyn-
ków na Wawelu i na Oleandrach. Nie było uroczystych mów ani 
podniosłej ceremonii. Być może prorektor prof. Izydor Stella-
-Sawicki wygłosił na wstępie jakieś okolicznościowe zda-
nie, którego protokolant nie uznał za konieczne odnotować. 

W protokole zapisano tylko, że prorektor poinformował o przy-
dzieleniu Wydziałom Politechnicznym 30 ton węgla (20 ton dla 
Wawelu, 10 dla Oleandrów), a kwestor Włodek zapewnił, że 
w budżecie są sumy niezbędne do wykupienia tego przydziału. 
Omówiono także kwestię wynagrodzenia dla palacza na Wy-
dziale Architektury, niejakiego Adama Kozieła.

Podczas tego pierwszego posiedzenia postanowiono wy-
stąpić do ministra oświaty o przyznanie etatu dla bibliotekarza 
i jego pomocnika w celu uruchomienia biblioteki Wydziałów 
Politechnicznych w związku z otrzymaniem przez Wydział Ar-
chitektury 300 książek (źródła książek protokół nie wymienia). 
Dyskutowano o możliwości wypłacenia poborów pracownikom 
Wydziału Komunikacyjnego z kredytów AG na wydatki oso-
bowe, wypłacie wynagrodzeń za wykłady zlecone i ćwiczenia 
za listopad i grudzień i rozdziale środków na stypendia dla 
studentów Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii. Senat 
uchwalił plan wydatków na: opał, przybory biurowe, drobny re-
mont budynku na Oleandrach, pomoce naukowe dla Wydziału 
Architektury, a także na „potrzeby pracowników Wydziału In-
żynierii”. 

Wybrano też Komisję Lokalową, której Senat powierzył za-
danie podzielenia między wydziały lokali w budynku na Ole-
andrach i przydzielenia mieszkań profesorom przy ul. św. Mar-
ka 37, w domu, który przyznano Wydziałom Politechnicznym. 
Zapadły decyzje w sprawie przesłania do ministra oświaty 
i przedstawienia prezydentowi RP do nominacji wniosków 
o mianowanie trzech profesorów nadzwyczajnych — Mariana 
Kamieńskiego, Edmunda Wilczkiewicza i Włodzimierza Ronie-
wicza — profesorami zwyczajnymi.

Senat zatwierdził statut Bratniej Pomocy. W części poświę-
conej wolnym wnioskom Senat jednomyślnie zaakceptował 
propozycję prorektora Izydora Stelli-Sawickiego, aby uzyskać 
kredyty na wynagrodzenie pracowników AG — tych, którzy 
równocześnie pracują dla Wydziałów Politechnicznych i wy-
razić im podziękowanie za współpracę. Na tym zakończono 
pierwsze posiedzenie.

W Zakopanem za drogo dla profesorów
Podczas drugiego posiedzenia, które odbyło się 14 stycznia 

1946 r., zapadły ważne decyzje w sprawach lokalowych. Doko-
nano podziału pomieszczeń w budynku przy ul. Oleandry. Parter 
i trzecie piętro przyznano Wydziałowi Komunikacji, piętro pierw-
sze przeznaczono na rektorat, sekretariat i dziekanat Wydziału 
Inżynierii, a piętra drugie i czwarte otrzymał Wydział Inżynierii. 
Jedno z pomieszczeń na trzecim piętrze przeznaczono na pokój 
gościnny. Dla dziekanatu Wydziału Komunikacyjnego i na salę 
konferencyjną zarezerwowano pierwsze piętro przy ul. Stra-
szewskiego 28, a drugie piętro tego budynku zarezerwowano na 
potrzeby sali rysunkowej. Kilka pokoi w gmachu AG przy al. Mic-
kiewicza 30, oddanych do użytkowania Wydziałom Politechnicz-
nym, przeznaczono na katedry Wydziału Komunikacji. 
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Podczas tego posiedzenia sekretarz W. Gadomski po-
informował o możliwości korzystania z willi w Zakopanem, 
wydzierżawionej przez UJ dla swych pracowników w celach 
wypoczynkowych. Prof. Witold Biernawski uznał jednak poda-
ne koszty utrzymania (200 zł dziennie) za niedostępne dla pra-
cowników Wydziałów Politechnicznych. W części poświęconej 
wolnym wnioskom prof. Bohdan Guerquin postulował „wystą-
pienie do władz państwowych o przydzielenie Wydziałom Po-
litechnicznym ośrodka gospodarczego lub też dworu zabytko-
wego dla celów wypoczynkowych”.

Nadchodzące miesiące skupiły uwagę władz uczelni przede 
wszystkim na kwestiach fi nansowych. Na początku trzecie-
go posiedzenia Senatu (zorganizowanego 11 lutego 1946 r.) 
prorektor prof. Izydor Stella-Sawicki przedstawił rachunek 
za remont gmachu przy ul. Oleandry, opiewający na sumę 
140 tys. zł. Tymczasem Wydziały Politechniczne otrzymały na 
ten cel kredyty w łącznej wysokości zaledwie 40 tys. zł, do za-
płacenia pozostała więc okrągła suma 100 tys. zł. O przyznanie 
kredytów na pokrycie tej należności Senat, zgodnie z sugestią 
kwestora, postanowił wystąpić do Urzędu Wojewódzkiego. Już 
na kolejnym posiedzeniu 2 kwietnia prorektor Stella-Sawicki 
mógł poinformować o otrzymaniu kredytu na remont w wyso-
kości 200 tys. zł, o czym Wydziały Politechniczne powiadomiło 
w specjalnym piśmie Ministerstwo Odbudowy.

Uwagę senatorów w pierwszej połowie 1946 r. zaprzątało 
też wiele mniejszych kwestii fi nansowych, związanych z: za-
kupami sprzętu i pomocy naukowych, wydatkami osobowymi, 
stypendiami, opłatami wnoszonymi przez studentów, a także 
wypłatą zaległych uposażeń i należności za godziny nadliczbo-
we. W odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia Bratniej Pomocy 
Wydziałów Politechnicznych Senat udzielił gwarancji w wyso-
kości 50 tys. złotych na zakup auta. Trzeba było też ustosunko-
wać się do wniosku o zapłacenie 12 tys. zł za kurs szybowcowy 
„dla sił naukowych Wydziałów Politechnicznych” (czyli dla Sek-
cji Lotniczej, działającej na Wydziale Komunikacyjnym). Tym 

problemem Senat polecił zająć się kwesturze, jak zaznaczono: 
„w miarę możliwości”. 

Na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia ustalono listę osób za-
służonych dla organizacji Wydziałów Politechnicznych, aby 
przyznać im z tego tytułu stosowne wynagrodzenia z fundu-
szy otrzymanych od Ministerstwa Oświaty. Aby ustalić kon-
kretne kwoty dla tych osób, Senat zebrał się ponownie dwa 
dni później, 4 kwietnia. Osoby z listy podzielono na pięć 
kategorii. Do najwyższej kategorii A zaliczono rektora Wa-
lerego Goetla i prorektora Izydora Stellę-Sawickiego (otrzy-
mali po 10 tys. zł). W kategorii B znaleźli się: Adolf Szyszko-
-Bohusz, Edmund Wilczkiewicz, Włodzimierz Roniewicz, 
Witold Biernawski, Ignacy Czerniewski i Ignacy Włodek (po 
7 tys. zł). Ponadto nagrodami uhonorowano 8 osób zali-
czonych do kategorii C (po 4 tys. zł), 3 osoby zaliczone do 
kat. D (3 tys. zł) i 10 osób zaliczonych do kat. E (po 2 tys. zł). 
W sumie za prace przy organizowaniu Wydziałów Politech-
nicznych postanowiono wypłacić 123 tys. zł.

Co prawda, nie mówiło się jeszcze w tamtych czasach 
o budowaniu wizerunku uczelni, ale prof. Marian Kamieński 
(nowy dziekan Wydziału Inżynierii; objął funkcję po zmarłym 
niespodziewanie 5 kwietnia prof. Edmundzie Wilczkiewiczu) 
najwyraźniej rozumiał istotę problemu. Na posiedzeniu 4 maja 
1946 r. złożył wniosek, aby pracownicy naukowi Wydziałów Po-
litechnicznych, wszyscy, którzy publikują w różnych czasopis-
mach, przesyłali po trzy egzemplarze swych prac do rektoratu, 
tak aby z końcem roku można było Ministerstwu Oświaty i in-
nym resortom pochwalić się dorobkiem naukowym wydziałów. 
Senat przyjął wniosek.

Ulica Skawińska? Ulica Warszawska? 
A może jednak Rajska…

Oddane w użytkowanie Wydziałom Politechnicznym budyn-
ki przy ul. Oleandry i na Wawelu, a tym bardziej pomieszczenia 
użyczone przez Akademię Górniczą, miały charakter siedzib 
przejściowych. Biorąc pod uwagę szybkie ― jak się wtedy 
zdawało ― usamodzielnienie uczelni, poszukiwano stałego lo-
kum, które pozwoliłoby skupić jednostki przyszłej Politechniki 
w jednym miejscu. Za szansę uznano zwolnienie przez wojska 
radzieckie dużego budynku szpitalnego przy ul. Skawińskiej 8. 
Informację o tym fakcie złożył Senatowi sekretarz W. Gadom-
ski podczas posiedzenia, które odbyło się 2 kwietnia 1946 r. 
Senat postanowił wystąpić do Miejskiego Urzędu Kwaterunko-
wego oraz do Tymczasowego Zarządu Mienia Porzuconego 
o przyznanie tego gmachu dla Wydziałów Politechnicznych. 
Na temat efektu owych starań brak jednak wiadomości w pro-
tokołach następnych posiedzeń Senatu. Czy z powodu fi aska 
przedsięwzięcia, czy może w wyniku rezygnacji z obiektu, tego 
nie wiemy. 

Natomiast trzy i pół miesiąca później, 18 lipca 1946 r., 
podczas ostatniego posiedzenia Senatu w roku akademickim 
1945/1946, w efekcie rozmów podjętych z władzami wojskowy-
mi pojawił się temat remontu byłych koszar przy ul. Warszaw-
skiej. Na tym tle doszło do sporu między dwoma wydziałami. 
Wydział Architektury otrzymał jeden z budynków po koszarach, 
ale środki na remont tego obiektu, w wysokości 5 mln zł z Mi-
nisterstwa Komunikacji, uzyskał Wydział Komunikacji. Z jego 
strony padła więc propozycja oddania Wydziałowi Architektu-
ry połowy pierwszego, drugiego i trzeciego piętra. Wtedy za-
protestował prof. Rudolf Śmiałowski, przedstawiciel Wydzia-
łu Architektury, przypominając, że budynek w całości został 

Budynki przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie, gdzie znajduje się 
główna siedziba Politechniki Krakowskiej, zostały przyznane uczelni 
(funkcjonującej wtedy pod nazwą Wydziałów Politechnicznych AG) 
w 1947 r. Wcześniej obiekty stanowiły własność wojska — do 1918 r. 
mieściły się tu c.k. koszary im. arcyksięcia Rudolfa, syna cesarza Fran-
ciszka Józefa I, w latach 1918–1939 — koszary imienia króla Jana III 
Sobieskiego (stacjonował tu III batalion 12. Pułku Piechoty). Na zdjęciu 
front budynku głównego, widok od ul. Warszawskiej (reprodukcja z in-
formatora PK „Rok czwarty istnienia. Wydziały Architektury, Inżynierii, 
Komunikacji Akademii Górniczej w Krakowie. Program roku akademic-
kiego 1948–1949 i Kronika za lata 1945–1948”)
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przyznany architektom w zamian za lokal zajmowany na Wawe-
lu. Prof. Śmiałowski dodał, że wydział nie pomieści się w czę-
ści proponowanej mu przez Wydział Komunikacji. Rozumiejąc 
wszak, iż wszystkie wydziały są w trudnej sytuacji lokalowej, 
zaproponował oddanie Wydziałowi Komunikacji drugiego i trze-
ciego piętra oraz połowy suteren za cenę wyremontowania ca-
łego budynku. Senat przychylił się do tej koncepcji.

O budynkach przy ul. Warszawskiej dyskutowano znowu 
prawie rok później, 8 maja 1947 r. Prorektor Stella-Sawicki po-
informował, że rektor Walery Goetel, będąc z wizytą u marszał-
ka Polski Michała Rola-Żymierskiego, uzyskał dalsze budynki 
pokoszarowe dla Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii. 
Rola-Żymierski przyznał Wydziałom Politechnicznym trzy bu-
dynki, jednak z zastrzeżeniem, że część jednego z nich należy 
przeznaczyć na zbiory Muzeum Etnografi cznego. Jeden budy-
nek otrzymała Państwowa Szkoła Muzyczna.

W następstwie tej decyzji do Krakowa przyjechał pułkownik 
Łętowski, który przeprowadził wizję lokalną, aby przydzielić obu 
uczelniom konkretne obiekty. Następnie wspólnie z przedstawi-
cielami Wydziałów Politechnicznych i Państwowej Szkoły Mu-
zycznej udał się do gen. Prus-Więckowskiego, który ostatecz-
nie zatwierdził podjęte decyzje. Trzy budynki dla Wydziałów 
Politechnicznych zostały przekazane na warunkach dzierżawy, 
na okres 5 lat. Przed rozpoczęciem w nich zajęć konieczne było 
przeprowadzenie dezynfekcji i remontu. 

Sprawy nabrały dużego tempa, bowiem Senat ponownie 
zebrał się 6 dni później, 14 maja 1947 r. Podczas tego posie-
dzenia dziekan Szyszko-Bohusz poinformował, że przekazanie 
budynków Wydziałom Politechnicznym nastąpi już 16 maja. 
Senat wybrał Szyszko-Bohusza na przewodniczącego komisji 
odbiorczej. Podjęto decyzje w sprawie zabezpieczenia uzyska-
nych budynków poprzez umieszczenie w nich woźnych z po-
szczególnych wydziałów, włączenie do dyżurów studentów 
z Bratniej Pomocy, a także zatrudnienie „dwóch ludzi uzbrojo-
nych na przeciąg 1 miesiąca, jako straż obchodową w nocy”. 
O gmachach przy ul. Warszawskiej dyskutowano jeszcze raz 
podczas Senatu, który obradował 3 lipca 1947 r. Postanowiono 
wtedy nie zezwalać na urządzanie na terenie uczelni jakich-
kolwiek… ogródków działkowych. Prawo przyznawania lokali 
zastrzegł wyłącznie prorektor. Omówiono też problemy fi nanso-
we związane z remontowaniem przejętych od wojska obiektów. 

Wydało się, że kwestia nowej siedziby dla Wydziałów Po-
litechnicznych została defi nitywnie rozstrzygnięta. A jednak 
wszystko mogło jeszcze ułożyć się zupełnie inaczej! Uczelnia 
stanęła wobec możliwości uzyskania zupełnie innej lokalizacji. 
Oto bowiem do Warszawy został wezwany prorektor Wydziałów 
Politechnicznych prof. Izydor Stella-Sawicki, gdzie zapropono-
wano mu zamianę budynków przy ul. Warszawskiej na budynki 
przy ul. Rajskiej. Były to również obiekty po dawnych koszarach 
austriackich (koszarach cesarza Franciszka Józefa I), nazwane 
zresztą po roku 1918 imieniem Tadeusza Kościuszki. 

Sprawozdanie z rozmów przeprowadzonych w Warszawie 
prorektor Stella-Sawicki zdał podczas posiedzenia Senatu 
22 grudnia 1947 r. W protokole z tego posiedzenia czytamy: 
„Pertraktacje te jednak nie dały żadnego wyniku, wskutek wy-
sokich kosztów przebudowy koszar przy ul. Rajskiej”. Uczelnia 
pozostała przy ul. Warszawskiej. 

Odroczona inauguracja
W miarę upływu czasu na posiedzeniach Senatu Wydziałów 

Politechnicznych coraz bardziej dominowały sprawy dotyczące 

bieżącego funkcjonowania uczelni. Wyznaczano daty egzami-
nów wstępnych i składania podań przez kandydatów na studia, 
określano terminy semestrów i sesji egzaminacyjnych, podej-
mowano decyzje w sprawie organizowania kursów wstępnych, 
powoływania nowych ciał kolegialnych, legalizowania działal-
ności organizacji młodzieżowych na terenie uczelni i w wie-
lu innych kwestiach. Dzielono otrzymywane środki fi nansowe 
i szukano możliwości pozyskiwania dodatkowych (np. z UNRRA 
i UNESCO). Precyzowano zasady funkcjonowania uczelni. 

Termin pierwszej inauguracji roku akademickiego 
1947/1948 w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 24 wyzna-
czono na sobotę 15 listopada w gmachu Wydziału Architektury. 
Zapewne jednak zbyt optymistycznie oceniono postępy prac 
remontowych, bowiem podczas kolejnego posiedzenia Senat 
ustalił nową datę inauguracji ― 24 stycznia 1948 r.  

Wydarzenie to poprzedziło zatwierdzenie przez Senat tek-
stu roty ślubowania immatrykulowanych studentów w nastę-
pującym brzmieniu: „Przyrzekam, jako student Wydziałów Po-
litechnicznych Akademii Górniczej, dołożyć wszystkich sił, aby 
wywiązać się godnie z dobrowolnie przyjętych na siebie obo-
wiązków wobec szkoły, w której mury wstępuję. Uszanowa-
niem przepisów, sumiennością w naukach, życiem uczciwym, 
postępowaniem zgodnym z pojęciami honoru akademickiego, 
poważaniem wobec Przełożonych Władz Akademickich i Pro-
fesorów ― przyczyniać się będę do dobra Uczelni, nigdzie 
ujmy jej nie przynosząc. Jako obywatel Państwa Polskiego, 
przyrzekam strzec granic, praw i ustroju Jego; jako adept za-
wodu inżynierskiego przygotować się do odpowiedzialnych 
zadań, które będę miał do spełnienia”. Tekst ten przedstawił 
Senatowi prof. Izydor Stella-Sawicki podczas posiedzenia 
14 lutego 1947 r. 

Z protokołów posiedzeń Senatu Wydziałów Politechnicz-
nych wyłania się obraz funkcjonowania młodej uczelni. Obraz 
niekompletny, chwilami budzący więcej pytań niż odpowiedzi, 
ale w swej istocie bezcenny, gdyż protokoły są jedynym tego 
rodzaju świadectwem budowy podwalin Politechniki Krakow-
skiej. To dobry punkt wyjścia do refl eksji nad tym, czego doko-
nano w ciągu minionych 70 lat.

Lesław Peters

Fotografi ę zamieszczono w pierwszym zachowanym informatorze PK 
„Rok czwarty istnienia. Wydziały Architektury, Inżynierii, Komunikacji 
Akademii Górniczej w Krakowie. Program roku akademickiego 1948–
1949 i Kronika za lata 1945–1948” w formie nienumerowanej wklejki 
z podpisem „Wydziały Politechniczne A.G. w Krakowie. Dziedziniec”
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Kronika
Kwiecień — maj

7 IV Trzecie posiedzenie Rady Programowej Projektu „SPIN — Model transferu innowacji w Małopolsce”, prowadzonego wspólnie 
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Posiedzenie z udziałem marszałka Marka Sowy odbyło się w Mało-
polskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego PK.

8 IV Zakończenie XXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.
9 IV — 5 V Wystawa malarstwa Blanki Dudek „Przemiany” w Galerii PK „Kotłownia”.

10–12 IV V Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER pt. „Nowoczesne projektowanie i realizacja 
konstrukcji budowlanych”, zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych CONKRET w Pawilonie 
Konferencyjno-Wystawowym PK „Kotłownia”.

11 IV XIV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Centrum Kongresowym Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie.

13 IV „Kobiety na rzecz rozwoju” — VII konferencja z cyklu „Kobiety w Nauce” zorganizowana przez Centrum Transferu Technologii PK.
13–26 IV „Case Week 2015” — VI edycja ogólnopolskiego projektu warsztatów inżynierskich dla studentów i absolwentów, zorganizowa-

nych na PK przez Komitet Lokalny IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience).
15 IV Msza św. z okazji 10. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II, zorganizowana przez Duszpasterstwo Akademickie „U Brata” oraz Radę 

Osiedla Domów Studenckich PK na terenie osiedla studenckiego PK.
16 IV Uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie współpracy przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz krakow-

skich uczelni na rzecz Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki — „nh2”, stanowiącego część projektu 
„Nowa Huta Przyszłości”.

16–17 IV Konferencja Naukowo-Techniczna „Konstrukcje sprężone 2015” zorganizowana przez Instytut Materiałów i Konstrukcji Budow-
lanych Wydziału Inżynierii Lądowej PK.

16 IV Podpisanie umowy o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy PK a Instytutem Kolejnictwa w Warszawie.
17 IV Uroczyste wręczenie odznaczeń uczelnianych oraz nagród naukowych rektora wyróżnionym pracownikom PK.

Uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych.
Uczelniana Sesja Kół Naukowych 2015 na Wydziale Mechanicznym i Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej.

18 IV Spotkanie integracyjne WIiTCh „Bal Chemika”.
20 IV Finał IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Tadeusz Kościuszko — inżynier i żołnierz”.
21 IV Podpisanie porozumienia w sprawie określenia zasad współpracy Gminy Miejskiej Kraków i Politechniki Krakowskiej w zakresie 

organizacji i prowadzenia Studiów Podyplomowych „Środowisko mieszkaniowe w obszarach zur banizowanych. Rozwój, prze-
kształcenia, rewitalizacja”. Porozumienie podpisali prezydent miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski i rektor PK prof. Kazimierz 
Furtak na PK.

21–25 IV VIII Krakowskie Dni Integracji 2015.
21–24 IV „KRakowski KRwiecień KRwiodawstwa” na PK — cykliczna akcja organizowana przez Porozumienie Samorządów Studenckich 

Uczelni Krakowa we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem.
22–23 IV Konferencja Kół Naukowych Transportu KOKONAT, zorganizowana przez Zakład Systemów Komunikacyjnych WIL PK.

22, 23 i 25 IV Akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku w ramach projektu „Dwa wymazy & do bazy” zorganizowana przez Fundację 
DKMS Polska.

23 IV Konferencja prasowa w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego z udziałem ministra oraz rektorów AGH, PK i UR w sprawie 
umowy dotyczącej powstania związku uczelni.
„Dziewczyny na Politechniki” — dzień otwarty dla dziewczyn.

24–25 IV IV Krakowskie Warsztaty Reologiczne zorganizowane na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK.
27 IV Spotkanie pod hasłem „PROMETHEUS — moc dla polskiej nauki” w związku z uruchomieniem superkomputera PROMETHEUS 

w Nowej Hali Cyfronetu. 
28 IV — 4 V Międzynarodowe Warsztaty Konserwatorskie Kraków — Madryt (część krakowska), zorganizowane przez Instytut Historii Archi-

tektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury PK.
29 IV Spotkanie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z premier Ewą Kopacz.

1–4 V 53. Endorfi nowy Rajd PK — Jurgów 2015.
5–7 V Training School poświęcona wykorzystaniu technik georadarowych (GPR) w inżynierii lądowej, zorganizowana przez Instytut Za-

rządzania w Budownictwie i Transporcie Wydziału Inżynierii Lądowej PK, w ramach międzynarodowego projektu COST TU1208. 
5–10 V Juwenalia Krakowskie 2015.

6 V Wybory Najmilszej Studentki Krakowa.
7 V Uczelniana Sesja Kół Naukowych na Wydziale Inżynierii Lądowej PK.

6. Międzynarodowy Konkurs Piosenki o Nagrodę Jego Magnifi cencji Rektora zorganizowany przez Międzynarodowy Ośrodek 
Kultury Studentów PK w Klubie Studenckim „Kwadrat”.

8 V — 3 VI Wystawa Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury PK „Salon Jubileuszowy — malarstwo, grafi ka, rzeźba…” 
w Galerii PK „Kotłownia”.

9 V Obchody Dnia Europy na Małym Rynku, zorganizowane po raz VI przez działający przy Centrum Transferu Technologii PK Ma-
łopolski Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct, przy współudziale władz miasta i województwa.

11 V Obchody 70-lecia Uniwersytetu Pedagogicznego.
11–15 V Tydzień Biblioteki PK.
11–27 V Wystawa grafi ki generatywnej Studenckiego Koła Naukowego Imago z Wydziału Architektury PK „From script to graphic” w Ga-

lerii PK „Gil”.
12 V Otwarcie wystawy „Leopolis semper fi delis” — ekspozycji niektórych dzieł z kolekcji „Lwowiana”, znajdujących się w zbiorach 

Biblioteki PK. Wystawę zorganizowano w Muzeum PK w ramach Tygodnia Biblioteki PK.
12–27 V Wystawa projektów studenckich Instytutu Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury PK „Uczelnia — Samorząd — 

Biznes” w Galeriach PK „Kotłownia” i „Gil”.
14 V Obchody jubileuszu 70-lecia PK: uroczysta gala w Teatrze im. J. Słowackiego, Forum „Nauka i Gospodarka” w Międzywydziało-

wym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia”.
Otwarcie w Muzeum PK wystawy kolekcjonerów Okręgu Małopolskiego Polskiego Związku Filatelistów oraz Ogólnopolskiego 
Klubu Filatelistycznego „Cracoviana”, poświęconej honorowemu senatorowi i profesorowi PK św. Janowi Pawłowi II oraz patro-
nowi uczelni Tadeuszowi Kościuszce.
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Rektor i Senat
Posiedzenie Senatu PK
24 kwietnia 2015 r.

Senat podjął uchwały w sprawie:
— opiniowania wniosku o nadanie prof. Wie-

sławowi Olszakowi tytułu doctora honoris 
causa Politechniki Świętokrzyskiej;

— powołania przedstawicieli Samorządu 
Doktorantów do komisji dyscyplinarnych 
do spraw doktorantów;

— powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;
— określenia organizacji potwierdzania 

efektów uczenia się na Politechnice Kra-
kowskiej;

— „Regulaminu studiów wyższych na Poli-
technice Krakowskiej im. Tadeusza Ko-
ściuszki”;

— zmiany efektów kształcenia dla kierunku 
energetyka, prowadzonego na Wydziale 
Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej;

— zmian w wieloletnim planie inwestycji Po-
litechniki Krakowskiej w zakresie robót 
budowlanych i projektowych oraz w pla-
nie na 2015 r.;

— zmian w „Statucie Politechniki Krakowskiej”;
— wzorów ankiet okresowej oceny nauczy-

cieli akademickich;

dziedziny wiedzy w latach akademickich: 
2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019;

— zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia regu-
laminu, zasad pobierania opłat za świad-
czone usługi edukacyjne, trybu i warunków 
zwalniania z tych opłat studentów studiów 
I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej 
oraz zasad pobierania opłat za wydanie 
dokumentów związanych z odbywaniem 
studiów na Politechnice Krakowskiej;

— zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia 
wzorów umów w sprawie warunków po-
bierania opłat za świadczone usługi edu-
kacyjne oraz za wydanie dokumentów 
związanych z odbywaniem studiów;

— zmiany efektów kształcenia dla kierunku 
fi zyka techniczna prowadzonego na Wy-
dziale Fizyki, Matematyki i Informatyki;

— zmian w wieloletnim planie inwestycji Po-
litechniki Krakowskiej w zakresie robót 
budowlanych i projektowych oraz w pla-
nie na rok 2015;

— wyboru członków Senatu do oceny dzia-
łalności organizacyjnej rektora PK.

rd

— zmian w „Regulaminie przyznawania na-
gród rektora Politechniki Krakowskiej na-
uczycielom akademickim”.

rd

Posiedzenie Senatu PK
22 maja 2015 r.

Senat podjął uchwały w sprawie:
— powołania przedstawicieli Politechniki 

Krakowskiej do Rady Związku Uczelni 
„InnoTechKrak”;

— warunków i trybu rekrutacji na I rok sta-
cjonarnych i niestacjonarnych studiów 
I i II stopnia przewidzianych do urucho-
mienia w roku akademickim 2016/2017;

— zasad przyjęć na I rok stacjonarnych 
i niestacjonarnych studiów I stopnia 
laureatów konkursów międzynarodo-
wych oraz ogólnopolskich, ubiegających 
się o przyjęcie na studia przewidziane 
do uruchomienia w roku akademickim 
2016/2017;

— zasad przyjęć na I rok stacjonarnych 
i niestacjonarnych studiów I stopnia lau-
reatów i fi nalistów olimpiad przedmioto-
wych oraz olimpiad z zakresu określonej 

14–16 V Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych na PK.
15 V Obchody jubileuszu 70-lecia PK: Konferencja Naukowa „Practical applications of innovative solutions resulting from scientifi c 

research” w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia”.
Noc Muzeów w Muzeum PK.

15–16 V Spotkanie projektu SALEIE: Strategic Alignment of Electrical and Information Engineering in European Higher Education Institu-
tions na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK.
Festiwal Czyżynalia 2015.

16–30 V Wystawa „Profesorowie i studenci. Nauczanie rysunku odręcznego w latach 1945–1982 na Wydziale Architektury PK”, zorgani-
zowana w Pałacu Sztuki przez Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury PK.

18 i 20 V Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Inżynierii Środowiska PK.
18–21 V Cykl wykładów prof. Jorge Peñy Díaza z Wydziału Architektury Politechniki José Antonio Echeverría w Hawanie.

19 V Wystawa studenckich projektów konkursowych na Instytut im. Adama Mickiewicza w Bejrucie, zorganizowana przez Wydział 
Architektury PK.
Konferencja naukowo-wspomnieniowa poświęcona 100-leciu urodzin prof. Feliksa Barańskiego, zorganizowana przez Instytut 
Matematyki Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki PK.
Posiedzenie Kapituły Nagrody im. Prof. Zbigniewa Engela.

20–23 V XV Edycja Festiwalu Nauki w Krakowie pod hasłem „Oświeć się!”.
21 V Obchody jubileuszu 70-lecia Politechniki Śląskiej.

Dzień BIM na Politechnice Krakowskiej — konferencja o technologii Building Information Modelling, zorganizowana przez Instytut 
Zarządzania w Budownictwie i Transporcie Wydziału Inżynierii Lądowej PK i BIM Klaster w ramach obchodów jubileuszu 70-lecia 
Wydziału Inżynierii Lądowej PK.

21–23 V Posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Łodzi.
22 V Uroczyste posiedzenie Senatu PK w związku z wręczeniem Medali 70-lecia PK.

Uczelniana Sesja Kół Naukowych na Wydziałach: Architektury, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Inżynierii Środowiska oraz 
Fizyki, Matematyki i Informatyki PK.

25 V Zebranie plenarne Komisji Budownictwa Oddziału Krakowskiego PAN w Galerii PK „Gil”.
25–31 V V Małopolski Festiwal Innowacji 2015 współorganizowany m.in. przez Centrum Transferu Technologii i Małopolskie Laboratorium 

Budownictwa Energooszczędnego PK.
27–29 V Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Naukowe w Zarządzaniu Projektami” współorganizowana m.in. przez Instytut Za-

rządzania w Budownictwie i Transporcie Wydziału Inżynierii Lądowej PK oraz Wyższą Szkołę Ofi cerską Wojsk Lądowych we 
Wrocławiu.

28–29 V I Warsztaty Modelowania Komputerowego w Geotechnice zorganizowane przez Instytut Geotechniki Wydziału Inżynierii Środo-
wiska PK.

29 V Dzień Dziecka 2015 na PK — otwarcie wystawy prac plastycznych dzieci pracowników PK w Galerii PK „Gil”.
29–30 V 2. Międzynarodowa Konferencja z cyklu: „Nauczanie rysunku, malarstwa i rzeźby dla architektów” — „Wyzwania XXI wieku. Ryso-

wać, malować czy skorzystać z komputera”, zorganizowana przez Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury PK.
30 V Bajkowy Dzień Otwarty Radia „Nowinki” z okazji Dnia Dziecka.

Spotkanie Stowarzyszenia Wychowanków PK z udziałem Laureatów Złotej Księgi Wychowanków w Hotelu Farmona w Krakowie.

Opracowała: Renata Dudek
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Magnifi cencjo, 
Dostojny Senacie, 
Szanowni Państwo,

uprzejmie dziękuję za zaproszenie na uroczystości Jubileuszu 70-lecia Po-
litechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Niestety, z  powodu wcześ-
niejszych zobowiązań nie mogę uczestniczyć w  tym ważnym wydarzeniu. 
Proszę przyjąć wyrazy uznania oraz serdeczne pozdrowienia dla wszystkich 
uczestników dzisiejszego spotkania.

Przez 70 lat Państwa uczelnia nieprzerwanie związana była z dziejami 
Krakowa, mając istotny wpływ na rozwój miasta i regionu. Była i jest świad-
kiem przemian wynikających z postępu cywilizacyjnego, globalizacji, rozwoju 
nowych technologii. Systematycznie i  konsekwentnie kształciła kadry inży-
nieryjne, w niebagatelny sposób przyczyniając się do wzrostu innowacyjności 
i konkurencyjności gospodarki naszego kraju.

70 lat Politechniki Krakowskiej

W maju na Politechnice Krakowskiej odbyły się głów-
ne wydarzenia dedykowane przypadającemu w tym roku 
70-leciu uczelni. Centralną uroczystością była akademia 
jubileuszowa zorganizowana w szacownym gmachu 
Teatru im. Juliusza Słowackiego. Uczestniczyli w niej 
przedstawiciele władz polskich i Unii Europejskiej oraz 
instytucji naukowych. W murach Politechniki odbyło się 
Forum „Nauka i Gospodarka” z udziałem reprezentantów 
czołowych polskich przedsiębiorstw oraz Międzynarodo-
wa Konferencja „Practical applications of innovative solu-
tions resulting from scientifi c research”, skupiająca grono 
wybitnych naukowców z kraju i zagranicy. W związku z ju-
bileuszem zaproszenie do Krakowa przyjęła Konferencja 
Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Odbyła się też 
msza św. dziękczynna za 70 lat istnienia Politechniki Kra-
kowskiej. Obchody jubileuszowe łączyło jedno wspólne 
hasło: „Nauka — Innowacje — Kształcenie — Ekonomia”, 

w skrócie NIKE, będące zarówno formą podsumowania 
udanej przeszłości, jak i określające przyszłe cele naszej 
uczelni. 

Niniejszy numer „Naszej Politechniki” poświęcamy 
niemal w całości wydarzeniom, które miały miejsce w tym 
ważnym i zarazem podniosłym dla uczelni okresie. Lek-
tura zamieszczonych na następnych stronach tekstów 
pozwoli zapewne wielu Czytelnikom wspomnieć chwile 
spędzone na uczestniczeniu w jubileuszowych uroczysto-
ściach i spotkaniach, dla pozostałych zaś będzie stanowi-
ła okazję do zapoznania się z ich przebiegiem. Być może 
też kiedyś po zapis ten zechce sięgnąć przyszły kronikarz 
dziejów uczelni, bowiem obchody 70-lecia Politechniki 
Krakowskiej zaowocowały wydarzeniami o znaczeniu 
wykraczającym poza zwyczajowe świętowanie kolejnej 
okrągłej rocznicy. 

Gratulacje i życzenia
Z okazji 70. rocznicy powołania do życia Politechniki Kra-

kowskiej na ręce Jego Magnifi cencji Rektora napłynęło wiele 
listów gratulacyjnych. Przesłali je przedstawiciele organów wła-
dzy, instytucji naukowych krajowych i zagranicznych, a także 
instytucji i organizacji życia gospodarczego. Listę nadawców 
odczytano podczas uroczystej akademii jubileuszowej, która 

odbyła się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (pu-
blikujemy ją w relacji z akademii zamieszczonej na s.11–15). 

Poniżej zamieszczamy gratulacje przesłane przez prezesa 
Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Ewę Kopacz, a na 
następnej stronie list, który nadesłała minister nauki i szkolnic-
twa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.
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Jestem przekonana, że dzisiejsza pozycja i jakość oferty naukowej Politech-
niki Krakowskiej to przede wszystkim zasługa osób zaangażowanych w  jej 
funkcjonowanie. Państwa wiedza, kompetencje i kreatywność pomagają spro-
stać wyzwaniom współczesnego świata. Dotychczasowe dokonania pokazują, 
że odpowiadacie na aktualne potrzeby kraju, dajecie ogromną szansę rozwoju 
młodym ludziom, jak również wzmacniacie konkurencyjność polskich uczelni.

Dziękując za dotychczasowy trud i pracę na rzecz rozwoju polskiej my-
śli naukowo-technicznej, proszę o przyjęcie wyrazów wdzięczności i uznania. 
Posiadacie Państwo tak istotne we współczesnym świecie umiejętności łączenia 
twardego realizmu z odważnymi pomysłami wizji przyszłości. Życzę, aby sta-
nowiły one źródło kolejnych sukcesów oraz poczucia zawodowego i życiowego 
spełnienia.

Społeczności studenckiej pragnę przekazać serdeczne życzenia, by edukacja 
na Politechnice Krakowskiej stanowiła inspirację do dalszego kształcenia, po-
głębionych analiz i naukowych badań. Cechą Was wszystkich jest odwaga — 
nie tylko w przekraczaniu barier między rozmaitymi dziedzinami wiedzy, ale 
wykazana już poprzez sam wybór takich, a nie innych studiów. W dzisiejszym 
świecie taka decyzja często — przynajmniej na początku — oznacza niepew-
ność wyniku, kariery czy zysku. Dlatego też pragnę wyraźnie podkreślić, że to, 
co robicie, jest ważne i wartościowe.

( - )
Ewa Kopacz

Magnifi cencjo, Szanowny Panie Profesorze,

dziękuję za zaproszenie na Forum Nauka i Gospodarka oraz Konferen-
cję Naukową z okazji Jubileuszu 70-lecia Politechniki Krakowskiej. Nieste-
ty, podjęte wcześniej zobowiązania służbowe uniemożliwiają mi spotkanie 
z Państwem.

Cieszę się, że obchody 70. rocznicy utworzenia Politechniki Krakowskiej 
— uczelni, która może się poszczycić wspaniałymi tradycjami i osiągnięciami 
— stały się okazją do organizacji spotkań z udziałem polskich i zagranicznych 
ekspertów. Jestem przekonana, że obie konferencje staną się ważnym forum 
wymiany myśli i doświadczeń w zakresie badań naukowych oraz współpracy 
uczelni z sektorem gospodarki.

Raz jeszcze pragnę serdecznie pogratulować Jubileuszu Uczelni i podzięko-
wać za 70 lat owocnej działalności. Życzę owocnych dyskusji, wielu kolejnych 
sukcesów oraz wszelkiej pomyślności.

( - )
Lena Kolarska-Bobińska
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Z okazji 70-lecia istnienia Politechnika Krakowska ustanowiła spe-
cjalny medal okolicznościowy dla szczególnie zasłużonych pra-
cowników uczelni. Wręczenie medali odbyło się 22 maja, podczas 
uroczystej części posiedzenia Senatu Akademickiego. Uhonoro-
wano w ten sposób 70 osób.

Prawo zgłaszania kandydatów do Medalu 70-lecia Politechniki 
Krakowskiej mieli rektorzy i dziekani zarówno obecnej, jak i wcześniej-
szych kadencji. Zaproponowali oni w sumie 149 osób, kierując się po-
niższymi kryteriami.

Uznano, że medal będzie przyznawany za zasługi dla uczelni na 
forum wewnętrznym, ale także zewnętrznym. Status kandydata nie 
mógł być czynnikiem decydującym, a zasługi wynikające tylko z tytułu 
pełnienia funkcji uznano za niewystarczające. Przyjęto, że laureaci me-
dalu muszą się wyróżniać spośród innych osób w danej grupie pracow-
niczej aktywnością, pracowitością, wynikami pracy i dbaniem o dobre 
imię uczelni. Wyróżniająca się działalność musiała trwać przez czas 
dłuższy od dwóch kadencji. W przypadku samodzielnych pracowników 
naukowo-dydaktycznych brano pod uwagę kandydatów mających nie 
tylko zasługi dla PK, ale także ugruntowaną wieloletnią wysoką pozy-
cję co najmniej na poziomie krajowym. Ponadto przyjęto, że w każdej 
grupie pracowniczej musi zostać przyznany co najmniej jeden medal. 
Działanie na szkodę wizerunku uczelni uznano za czynnik wykluczają-
cy z grona kandydatów do medalu.

Wyboru siedemdziesięciu laureatów dokonała Kapituła Medalu 
70-lecia Politechniki Krakowskiej w drodze dyskusji przedstawionych 
kandydatur. Kapituła obradowała w składzie: 

— prof. zw. dr hab. Józef Nizioł, rektor PK w latach 1990–1996;
— prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, rektor PK w latach 1996–2002; 
— prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski, rektor PK w latach 2002–2005; 
— prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, rektor PK w latach 2005–2008;
— prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, rektor PK od roku 2008. 

22 maja podczas uroczystości w Pawilonie Konferencyjno-
-Wystawowym „Kotłownia” Medalem 70-lecia Politechniki Krakowskiej 
uhonorowane zostały następujące osoby: 
prof. dr hab. inż. Andrzej Barański,
doc. dr inż. Jerzy Bogusz,
dr inż. Antoni Bojarski,
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm,
prof. zw. dr hab. inż. arch. Wojciech Buliński,
prof. zw. mgr inż. arch. Witold Cęckiewicz,
prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski,
dr hab. inż. arch. Elżbieta Dąmbska-Śmiałowska, prof. PK,
prof. art. rzeźbiarz Stefan Dousa,
prof. dr hab. inż. Michał Dyląg, 
prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga,
dr inż. Władysława Maria Francuz,
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak,
mgr Maria Gabaja,
prof. dr hab. inż. Józef Gawlik,
lic. Anna Gleń,
mgr Marek Górski,
prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich,
mgr Elżbieta Han-Wiercińska,
prof. dr hab. inż. Adam Jagiełło,
prof. zw. dr hab. inż. arch. Stanisław Juchnowicz,
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka,
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki,
prof. dr hab. inż. Jan Kazior,
prof. dr hab. Regina Kijkowska,

mgr Halina Konieczna-Smrek,
mgr inż. Jerzy Kostarczyk,
prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski,
prof. dr hab. inż. Jerzy Kramarz,
mgr Małgorzata Kurowska,
prof. dr hab. inż. Edward Maciąg,
prof. dr hab. inż. Janusz Magiera,
mgr Jacek Majka,
mgr Grażyna Mamoń,
prof. dr hab. inż. Stanisław Mazurkiewicz,
prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Mendera,
prof. dr hab. inż. Stanisław Michałowski,
prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski,
prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz,
inż. Stanisław Muzyka,
prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik,
prof. zw. dr hab. inż. Józef Nizioł,
prof. dr hab. inż. Antoni Ostoja-Gajewski,
prof. zw. dr hab. inż. Stefan Piechnik, 
mgr Lidia Ponanta,
prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki,
prof. dr hab. inż. Jan Ryś,
prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga,
mgr sztuki Barbara Skąpska,
prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń,
prof. dr hab. inż. Jacek Skrzypek,
prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk,
prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła,
prof. zw. dr hab. inż. Gwidon Szefer,
prof. dr hab. inż. Krzysztof Szuwalski,
prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński,
dr inż. Adam Tabor,
prof. dr hab. inż. Jan Taler,
prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara,
prof. dr hab. inż. Marian Tracz,
mgr inż. Ryszard Trela,
dr Czesław Wilczyński,
dr hab. Teresa Winiarska, prof. PK,
prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar,
mgr Marek Wójcik,
prof. dr hab. Włodzimierz Wójcik,
mgr Elżbieta Zagata-Garbacik,
dr inż. Janusz Zajęcki,
prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak,
mgr inż. Jan Zych.

Wzór medalu zaprojektował wybitny rzeźbiarz, od wielu lat związa-
ny z Politechniką Krakowską — prof. Stefan Dousa. 

(ps)

Uhonorowano zasłużonych pracowników Politechniki Krakowskiej

70 medali na 70-lecie
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Rektor PK prof. Kazimierz Furtak:
Współpraca jest priorytetem

Ceremonię rozpoczęło odśpiewanie Mazurka Dąbrowskie-
go przez Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata” 
pod batutą Marty Stós. Po przywitaniu gości głos zabrał Jego 
Magnifi cencja Rektor Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. 
Kazimierz Furtak. — 70 lat udanej historii Politechniki Krakow-
skiej — to powód do dumy, podziękowań, wyróżnień, ale także 
do refl eksji nad Politechniką dzisiejszą i jutrzejszą — powie-
dział na wstępie prof. Kazimierz Furtak.

Przypomniawszy pokrót-
ce niełatwe początki uczelni 
w okresie bezpośrednio po 
II wojnie światowej, prof. Fur-
tak skoncentrował się na 
dorobku szkoły, która w mi-
nionym 70-leciu wypromo-
wała 86 tys. inżynierów i ma-
gistrów inżynierów, a dziś 
na 25 kierunkach kształci 
17 tys. osób. Rektor pod-
kreślił, że Politechnika jest 
dziś ważnym partnerem dla 
władz rządowych i samorzą-
dowych, szczególnie Krako-
wa i Małopolski, a także dla 
szeroko pojętej gospodarki 
oraz środowiska akademic-

kiego. — Dziś współpraca ze wszystkimi, którzy chcą czerpać 
z dorobku naukowego naszej uczelni, jest dla nas priorytetem 
— zaznaczył prof. Kazimierz Furtak, wymieniając następnie 
strategiczne dla uczelni obszary działania.

Wystąpienie rektora było w znacznej mierze hołdem zło-
żonym ludziom Politechniki Krakowskiej. Powiedział on: 
— Największym skarbem Politechniki (…) są ludzie, którzy 
ją tworzyli w przeszłości i tworzą każdego dnia — nasi byli 
i obecni pracownicy, nasi studenci, doktoranci, słuchacze Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku i nasi wspaniali absolwenci, którzy 
zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystują do odważnego 
zmieniania świata. Rektor odniósł się też do hasła jubileuszu 

brzmiącego: „Nauka — Innowacje — Kształcenie — Ekolo-
gia”. Utworzony od niego skrót NIKE, będący imieniem grec-
kiej bogini zwycięstwa, defi niuje cele na wygraną przyszłość, 
mówił prof. Kazimierz Furtak (pełny tekst przemówienia dru-
kujemy na s. 25–26). 

Następnie odczytano obszerny fragment listu, który do 
rektora, Senatu i społeczności Politechniki Krakowskiej skie-
rowała prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz. Pani premier 
przypomniała w liście, że przez 70 lat PK miała istotny wpływ 
na rozwój miasta i regionu. „Państwa wiedza, kompetencje 
i kreatywność pomagają sprostać wyzwaniom współczesne-
go świata. Dotychczasowe dokonania pokazują, że odpowia-
dacie na aktualne potrzeby kraju, dajecie ogromną szansę 
rozwoju młodym ludziom, jak również wzmacniacie konkuren-
cyjność polskich uczelni” — napisała Ewa Kopacz (cały list 
zamieszczamy na s. 8–9). 

Wicepremier Janusz Piechociński:
Dziękuję za te udane 70 lat 

Z kolei głos zabrał wiceprezes Rady Ministrów, minister 
gospodarki Janusz Piechociński. Wicepremier przypomniał, że 
wstępując do Unii Europejskiej w 2004 r., Polska wytwarzała 
2,1 proc. europejskiego PKB, a dziś jest to 3 proc. Mamy więc 
dużą dynamikę produkcji przemysłowej, ale w dalszym ciągu 
najważniejszy jest człowiek. Nawiązując do Teatru im. J. Sło-
wackiego, w którym odbywała się uroczystość, Janusz Pie-
chociński mówił: — To symboliczne miejsce pokazuje, że dla 
środowiska naukowo-technicznego Politechniki Krakowskiej 
bardzo ważna jest symbolika wartości, bardzo ważna jest kul-
tura. Korzystanie z kultury, nie tylko tej wielkiej, globalnej, na-
rodowej czy europejskiej, ale także kultury wzajemnych relacji, 
bycia ze sobą, poprzez siebie i dla siebie. 

— Wiem, jak wielkich po tej stronie mam partnerów — mó-
wił dalej Janusz Piechociński. — Jak wielkie zrozumienie, że 

Wielka gala na 70-lecie 
Politechniki Krakowskiej
14 maja w gmachu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Kra-
kowie odbyła się uroczysta akademia jubileuszowa z okazji 
70-lecia Politechniki Krakowskiej. Ceremonia zgromadziła 
wielu dostojnych gości — przedstawicieli administracji 
państwowej i organów Unii Europejskiej, a także władz re-
gionalnych. Licznie reprezentowane były instytucje nauko-
we z całego kraju, w szczególności uczelnie techniczne. 
W uroczystości uczestniczyło znaczne grono pracowni-
ków naukowych i administracyjnych oraz studentów Poli-
techniki Krakowskiej.

Rektor Kazimierz Furtak
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nowoczesnej gospodarce dzi-
siaj, jak nigdy dotąd, potrzeba 
ludzi kompetentnych, perfek-
cyjnych i odpowiedzialnych, 
budujących swój autorytet po-
przez obdarzanie zaufaniem 
innych, poprzez dzielenie się 
kompetencją, poprzez umie-
jętność budowania wspólnoty 
i wspólnotowego działania, 
pomnażania kapitału ludzkie-
go i budowania najlepszego 
w Europie kapitału społecz-
nego. To jest ciągłe zadanie 
i to jest nasz cel. Dlatego 
dziękuję za to, że w murach 
tej uczelni ten cel się spełnia. 
(…) Dziękuję za partnerskie 
relacje z biznesem, z polską 
przedsiębiorczością, z pol-
ską infrastrukturą, bo sta-
nowicie istotną część polskiego potencjału, który jest coraz 
większy.

Nawiązując do przemówienia prof. Kazimierza Furtaka, 
wicepremier powiedział: — Nowe cele, które przed chwilą 
wyznaczył w ramach misji Politechniki Krakowskiej pan rek-
tor, pokazują bardzo wyraźnie zrozumienie dla jednego faktu: 
że razem możemy więcej; że dzisiaj uczelnia to nie jest tylko 
proces naukowo-dydaktyczny, kształcenie dla uzyskania naj-
lepszego absolwenta. Dzisiaj uczelnia to jest także animator 
więzi społecznych, twórca nowych trendów i budowania obok 
przemysłu coraz mniej dymiących kominów, przemysłu coraz 
bardziej dymiących głów. Cieszę się, że w środowisku polskiej 
techniki i technologii, także w akademickim, jest zrozumienie 
faktu, że do niedawna rywalizowaliśmy poprzez walkę, a dzi-
siaj musimy nauczyć się nowej formy rywalizacji w każdym 
wymiarze, także akademickim — poprzez zdolność do współ-
pracy i współdziałania. A wielką wartością, której dzisiaj na-
szemu światu brakuje, także na polskiej ziemi, jest zaufanie. 
Bądźmy więc godni zaufania poprzez umiejętność okazywa-
nia zaufania.

Kończąc swe wystąpienie, Janusz Piechociński powie-
dział, że z dumą i satysfakcją przyjął zaproszenie na obchody 
jubileuszu Politechniki Krakowskiej w czasie, kiedy na nowo 
defi niowane są wyzwania na dziś i na jutro. W najbliższej 
perspektywie w Europie brakować będzie 15 mln inżynierów 
i techników, czego oznaki widać już na polskim rynku pracy. 
Wicepremier mówił, że nie musimy reindustrializować polskiej 
gospodarki ale polskiemu przemysłowi trzeba nadać nowy 
wymiar, pełen nowych technologii, ale ciągle obdarzony zro-
zumieniem humanistycznej wartości człowieka. — Bo jakże 
często nasz świat ma coraz lepsze drogi, tak jak w Polsce, 
ma coraz lepsze samochody, tak jak w Polsce, ale nie zawsze 
ma lepszych kierowców. Z łatwością dzisiejszy człowiek zmie-
nia garnitury, a z trudnością zmienia się sam. Dlatego szcze-
gólnym partnerem dla gospodarki, dla biznesu, dla przedsię-
biorczości jest środowisko akademickie z politechnikami na 
czele. Za to partnerstwo i współpracę dziękuję. Ale w każdym 
dziękczynieniu jest także zadanie na jeszcze więcej. Dzięku-
jąc więc za już, za te udane 70 lat, proszę o kolejne, jeszcze 
lepsze i twórcze zmienianie polskiej rzeczywistości na lepsze. 
Wszystkiego dobrego! — powiedział Janusz Piechociński.

Komisarz Elżbieta Bieńkowska:
Polskie szkoły wyższe są potrzebne Europie

Elżbieta Bieńkowska, komisarz Unii Europejskiej ds. ryn-
ku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, rozpoczynając swoje wy-
stąpienie, zauważyła, że przybycie na jubileusz Politechniki 
Krakowskiej jest jej pierwszą wizytą w Małopolsce od cza-
su objęcia urzędu komisarza. Dodała też, że zależało jej na 
obecności na obchodach ze względu na emocjonalne związki 
z naszą uczelnią (z którą związany był przed laty jej ojciec). 
Następnie mówiła, że Politechnika Krakowska musi, podob-
nie jak wszyscy, patrzeć w przyszłość; patrzeć, jak zmienia 
się Europa i jak zmienia się Polska.  

— Jesteśmy naprawdę 
w niezwykłym momencie na-
szej historii — mówiła Elż-
bieta Bieńkowska. — Widzę 
to teraz jeszcze wyraźniej, 
pracując poza granicami kra-
ju. Widzę, jak Polska jest po-
strzegana; jak postrzegane 
są polskie uczelnie. Niedaw-
no przedstawiono ranking 
innowacyjności. (…) Żaden 
europejski kraj nie dokonał 
takiego postępu w ciągu kilku 
lat jak Polska. I to jest przede 
wszystkim państwa zasługa, 
zasługa wszystkich uczelni, 
ale głównie uczelni technicz-
nych. 

Komisarz Elżbieta Bień-
kowska przypomniała, że rok 
obecny jest dla Komisji Eu-
ropejskiej rokiem planowania 
zadań. W tych planach prze-
mysł i innowacyjność zajmują 
najwyższą rangę. Przez długie lata sądzono, że Europa będzie 
mogła konkurować w dziedzinie usług, ale dziś widać, że tak 
nie jest. Nasz kontynent odczuwa na plecach oddech innych 
obszarów gospodarczych świata. Polska, wraz z jej szkołami 
wyższymi, jest potrzebna Europie, bowiem ma ogromną ener-
gię, ma chęci i ma skrzydła, których dodały naszemu krajo-
wi fundusze europejskie i polityka regionalna. Pani komisarz 
podkreśliła, że najbliższe lata współpracy przemysłu z uczel-
niami, przekładania pomysłów ludzi nauki na potrzeby rynku, 
będą latami, w których się rozstrzygnie, czy Europa będzie 
500-milionowym, najważniejszym rynkiem świata, czy też da 
się innym przegonić.

Elżbieta Bieńkowska życzyła pozyskania jak największych 
środków na badania, w tym również na badania podstawowe, 
ponieważ właśnie z badań motywowanych ciekawością biorą 
się badania prowadzone pod kątem potrzeb rynku, przemy-
słu i przedsiębiorców. Pani komisarz życzyła też Politechnice 
Krakowskiej wspaniałej młodzieży — takiej młodzieży, która 
myśli o kraju; myśli o Europie; myśli o swoim miejscu w tym 
kraju i w tej Europie. Życząc naszej uczelni wszystkiego do-
brego na najbliższe kilkadziesiąt, a nawet na kilkaset lat (!), 
Elżbieta Bieńkowska stwierdziła na koniec, że wyczuwa, iż na 
Politechnice jest ta sama atmosfera, o której przed laty mówił 
jej ojciec.

Janusz Piechociński

Elżbieta Bieńkowska
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Wojewoda Jerzy Miller:
Ta wspólnota jest fenomenem

W administracji rządowej w woje-
wództwie małopolskim znaczny od-
setek pracowników stanowią wycho-
wankowie Politechniki Krakowskiej, 
stwierdził na początku swego wystąpie-
nia wojewoda małopolski Jerzy Miller. 
Wojewoda dziękował naszej uczelni 
nie tylko za wiedzę, którą absolwenci 
Politechniki Krakowskiej wynieśli ze 
studiów, ale także za cechujący ich na-
wyk poszukiwania prawdy. Jerzy Miller 
dziękował też pracownikom uczelni za 
częste wizyty na wsi. — Bo ciekawa 
architektura, nowoczesna technika jest 
potrzebna nie tylko w Krakowie, ale w każdym zakątku woje-
wództwa — mówił wojewoda. I podkreślił, że przy udziale pra-
cowników Politechniki zawsze może powstać coś, co będzie 
prawdziwą perełką, być może nawet jedyną w danej wsi. Może 
powstać coś takiego, co będzie zachęcać do myślenia katego-
riami postępu, a nie odtwarzania tego, co już było.

— Po trzecie bardzo dziękuję, że Politechnika tworzy wspól-
notę ze wszystkimi krakowskimi uczelniami. To jest fenomen 
w skali kraju. Żadne środowisko akademickie w Polsce nie two-
rzy tak zwartego konglomeratu pomysłów, potencjału i determi-
nacji — mówił wojewoda, przekazując naszej uczelni życzenia 
wszystkiego dobrego na następne lata. 

Marszałek Marek Sowa:
W klimacie zaufania i partnerstwa

70 lat to piękny wiek. Dla człowieka to okres wielu doświad-
czeń i życiowych sukcesów, jednym słowem: życiowa mądrość. 
Dla uczelni — to ogromny kapitał, zdobyty dzięki ludziom, dzięki 
absolwentom, pracownikom tej uczelni. Ale różnica jest taka, że 
o ile dla człowieka rozpoczyna się wówczas spokojne życie, o tyle 
dla uczelni tak naprawdę to dopiero zdany egzamin dojrzałości. 

Powiedziawszy to, marszałek województwa małopolskiego 
Marek Sowa wyraził zadowolenie z faktu, że w ciągu ostatnich 
lat między urzędem marszałkowskim a Politechniką Krakow-
ską udało się zbudować klimat zaufania i partnerstwa. — Dzięki 
temu mogliśmy zrealizować szereg projektów i mamy przygo-
towane dobre plany na przyszłość. Aby je urzeczywistnić (…), 
musimy dobrze wykorzystać potencjał naszych absolwentów, 
naszych uczonych, przedsiębiorczych ludzi w Małopolsce — 
mówił Marek Sowa. Marszałek wyraził przekonanie, że z udzia-
łem naukowców PK łatwiej będzie realizować plany urzędu 
marszałkowskiego oraz życzył społeczności akademickiej PK 
zrealizowania planów współpracy z innymi uczelniami, współ-
pracy z biznesem, a także indywidualnych sukcesów.

Wiceprezydent Katarzyna Cięciak:
Kształcicie wspaniałą młodzież

— Powstanie Politechniki Krakowskiej przed 70 laty miało 
ogromny wpływ na rozwój polskiej myśli naukowo-technicznej, 
na kształcenie polskiej kadry inżynierskiej, a także na przyszłość 
rozwoju naszego miasta — powiedziała wiceprezydent Krako-
wa Katarzyna Cięciak, ilustrując to stwierdzenie przykładami 

przebudowy Rynku Głównego, renowacji Małego Rynku i utworze-
nia unikatowego muzeum w podziemiach Rynku, a więc spektaku-
larnych inwestycji realizowanych przy wsparciu ekspertów z Poli-
techniki Krakowskiej. Katarzyna Cięciak przypomniała podpisanie 
w kwietniu porozumienia PK i Gminy Miejskiej Kraków w sprawie 
uruchomienia studiów podyplomowych, które będą wsparciem dla 
procesu przebudowy i rewitalizacji obszarów mieszkaniowych. 

Wiceprezydent Krakowa podkreśliła, że Politechnika Kra-
kowska zawsze wspierała potencjał intelektualny miasta, 
wzmacniając rolę krakowskiego ośrodka intelektualnego. Mó-
wiła, że bez sektora wiedzy i nauki Kraków nie mógłby się 
rozwijać, nie mógłby realizować swoich głównych celów strate-
gicznych. — W imieniu pana profesora Jacka Majchrowskiego 
i własnym serdecznie dziękuję całej społeczności Politechniki 
Krakowskiej za udział w kształtowaniu wizerunku naszego mia-
sta, nie tylko poprzez porządkowanie jego przestrzeni archi-
tektonicznej, ale przede wszystkim poprzez wzmacnianie po-
tencjału kulturowego, społecznego i ekonomicznego naszego 
miasta, a także za to, że kształcicie i wychowujecie wspaniałą 
młodzież — powiedziała wiceprezydent Katarzyna Cięciak. 

Zwieńczeniem tej części uroczystości w Teatrze im. Juliu-
sza Słowackiego było wręczenie odznaczeń. Medalami za Dłu-
goletnią Służbę udekorował wyróżniających się pracowników 
Politechniki Krakowskiej wojewoda Jerzy Miller. Z rąk marszał-
ka Marka Sowy odznaczenia odebrały osoby, którym przyzna-
no Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego — Krzyż 
Małopolski. Osoby uhonorowane Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej otrzymały to odznaczenie z rąk kuratora małopol-
skiego Aleksandra Palczewskiego. (Listę odznaczonych zamie-
ściliśmy w poprzednim numerze „Naszej Politechniki”). 

Przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś:
Pokazujecie niezbędny kierunek działania

Z kolei głos zabrali przedstawiciele ogólnopolskich instytucji 
skupiających szkoły wyższe. Prof. Wiesław Banyś, przewodni-
czący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, kie-
rując do rektora Politechniki Krakowskiej gratulacje z okazji ju-
bileuszu naszej uczelni, zaznaczył, że PK od 70 lat buduje swój 
wspaniały kapitał intelektualny. — Chylimy czoła przed państwa 
dokonaniami — powiedział prof. Wiesław Banyś. 

W dalszej części swego wystąpienia przewodniczący KRASP 
mówił o wyzwaniach, przed którymi stoją uczelnie w Polsce. Jed-
ne z wyzwań są związane z globalizacją, a więc w konsekwen-
cji dotyczą konkurencyjności, która występuje nie tylko w Polsce 

Jerzy Miller Marek Sowa Katarzyna Cięciak
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i Unii Europejskiej, ale 
obejmuje cały świat. 
Prof. Wiesław Banyś 
przypomniał ważne hasło 
UE: „Bogactwo w różno-
rodności”, oznaczające 
także konieczność dba-
nia o uczelnie, które być 
może nie należą do czo-
łówki, ale w swoich regio-
nach spełniają niezwykle 
ważną rolę. W Unii Euro-
pejskiej trzeba też coraz 
bardziej promować i reali-
zować ideę koncentracji 
kapitału intelektualnego. 
Prof. Banyś zwrócił uwa-
gę na problemy związane 
z przekazywaniem skła-
dek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, co w konsekwencji 
rzutuje na przepływ polskich uczonych np. do Francji czy Niemiec, 
i odwrotnie. Potrzebujemy takich unijnych regulacji, które pozwo-
lą na spokojne i skuteczne przenikanie kapitału intelektualnego 
w Europie, aby Unia Europejska stała się zdecydowanie bardziej 
konkurencyjna niż w tej chwili. 

Prof. Wiesław Banyś powiedział, że mamy jeszcze dużo do 
zrobienia w tej dziedzinie w naszym kraju, ale już sporo się 
dzieje. Powstały dwa konsorcja uczelni technicznych — Pol-
ski Instytut Technologii oraz Autostrada Technologii i Innowacji, 
do której należy Politechnika Krakowska. Pod tym względem 
uczelnie techniczne są wzorem dla innych szkół wyższych 
w Polsce, jak i poza naszymi granicami. Zwracając się do śro-
dowiska uczelni technicznych, w szczególności do Politechniki 
Krakowskiej, przewodniczący KRASP mówił: — Pokazujecie 
państwo ten kierunek działań, który jest dla nas absolutnie nie-
zbędny, byśmy byli bardziej konkurencyjni i bardziej efektywni. 

Innym zdarzeniem, świadczącym o koncentracji kapitału 
intelektualnego, jest utworzenie pierwszego w Polsce formal-
nego związku trzech uczelni: Politechniki Krakowskiej, Akade-
mii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 
Prof. Banyś powiedział, że w tym kierunku powinny podążać 
również inne uczelnie. Następnie mówił o wysokiej pozycji, 
jaką uzyskała Polska w trakcie prowadzonych przez Światową 
Organizację Własności Intelektualnej badań dynamiki rozwoju 
innowacyjności w poszczególnych krajach. Na koniec 2012 r. 
było to trzecie miejsce za Chinami i Włochami. 

Kończąc swe wystąpienie, prof. Wiesław Banyś przypo-
mniał niedawny apel do rządu o zwiększenie fi nansowania ba-
dań podstawowych, bo bez nich nie ma badań stosowanych. 
Nawiązując zaś do kwestii zaufania, przekonywał, że bez wza-
jemnego zaufania nie uda się nam wiele osiągnąć. — I miej-
my, oczywiście, zaufanie do świetnych uczelni polskich, w tym 
uczelni technicznych — powiedział przewodniczący KRASP, 
życząc Politechnice Krakowskiej sukcesów.

Przewodniczący KRPUT prof. Tadeusz Więckowski:
W przyszłość na fundamencie nowoczesnego 
uniwersytetu technicznego

W imieniu Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicz-
nych głos zabrał prof. Tadeusz Więckowski. A trzeba podkreślić, 

że na jubileusz Politechniki 
Krakowskiej z całego kraju 
przybyli wszyscy członkowie 
tego gremium. Nawiązując 
do rocznicy, prof. Tadeusz 
Więckowski powiedział: 
— Te 70 lat Politechnika 
Krakowska fantastycznie 
wykorzystała. Myślę, że 
zbudowała fundament, na 
którym będzie budowała 
swoją przyszłość przez ko-
lejne dziesięciolecia. Jest to 
fundament nowoczesnego 
uniwersytetu technicznego 
typu badawczego. 

Przewodniczący KRPUT 
mówił następnie o zapo-
trzebowaniu na ludzi po-
siadających dużą wiedzę 
i potrafi ących przenosić 
osiągnięcia naukowe do 
praktyki, do przemysłu. — To duże wyzwanie dla wszystkich 
uczelni, ale przede wszystkim dla uczelni technicznych — po-
wiedział prof. Więckowski. W Polsce są 24 uczelnie techniczne, 
choć trzeba pamiętać, że na uniwersytetach też są wydziały 
techniczne, znakomicie wypełniające swoją funkcję. Prof. Ta-
deusz Więckowski podkreślił, że przed Politechniką Krakowska 
rysuje się wspaniała przyszłość. Jednocześnie zwrócił uwagę, 
że nauki stosowane i podstawowe idą ze sobą w parze.

W podsumowaniu swego wystąpienia przewodniczący 
KRPUT stwierdził, że uczelni nie tworzą budynki ani infrastruktu-
ra. Za pieniądze można postawić obiekty i kupić aparaturę. Ale 
na wykształcenie specjalistów potrzeba dziesięcioleci, a właśnie 
tego dokonała Politechnika Krakowska. Złożywszy rektorowi PK 
gratulacje w imieniu wszystkich rektorów uczelni technicznych 
prof. Tadeusz Więckowski powiedział: — Niech żyje Politechnika 
Krakowska i ma się dobrze przez kolejne 70-lecia.

* 
Zaproszenie do udziału w obchodach 70-lecia Politechni-

ki Krakowskiej przyjęły osoby reprezentujące ośrodki władzy 
różnych szczebli, świat nauki, biznesu oraz instytucje życia 
publicznego. Oprócz wyżej wymienionych w gali jubileuszowej 
w Teatrze im. J. Słowackiego wzięli udział: 
— przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider,
— przewodnicząca Rady Europejskiej Organizacji Badań Ją-

drowych CERN prof. Agnieszka Zalewska, 
— prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak,
— przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego, prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woź-
nicki,

— przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prezes Za-
rządu Głównego AZS prof. Marek Rocki,

— rektorzy uczelni Krakowa z przewodniczącym Kolegium 
Rektorów Krakowskich Szkół Wyższych prof. Wojciechem 
Nowakiem, rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W ceremonii uczestniczyli także: przedstawiciele korpusu dy-

plomatycznego, przedstawiciele Kościoła krakowskiego, przedsta-
wiciele sponsorów i instytucji partnerskich, przedstawiciele insty-
tucji naukowych, w tym uczelni zagranicznych, współpracujących 

Prof. Wiesław Banyś

Prof. Tadeusz Więckowski
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z Politechniką Krakowską, doctorzy honoris causa i honorowi pro-
fesorowie PK, Senat PK wraz z byłymi rektorami naszej uczelni, 
a także reprezentanci Konwentu Seniorów PK, Stowarzyszenia 
Wychowanków PK i Uniwersytetu Trzeciego Wieku PK.

Podczas spotkania w Teatrze im. J. Słowackiego prowadzący 
uroczystość Bogusław Nowak odczytał listę osób, które wystoso-
wały gratulacje z okazji jubileuszu. Pisma nadesłali: prezes Rady 
Ministrów RP Ewa Kopacz, minister nauki i szkolnictwa wyższe-
go prof. Lena Kolarska-Bobińska (oba przesłania drukujemy na 
s. 8–9), minister sprawiedliwości Borys Budka, minister środowi-
ska Maciej Grabowski, minister administracji i cyfryzacji Andrzej 
Halicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, rzecznik 
prasowy rządu, sekretarz stanu Małgorzata Kidawa-Błońska, po-
seł do Parlamentu Europejskiego, kandydat na prezydenta RP 
(obecnie prezydent elekt) dr Andrzej Duda, posłanka na Sejm RP 
Jagna Marczułajtis-Walczak, senator RP prof. Ryszard Górecki, 
prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński, dyrektor 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Jan Kurzydłowski, 
przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki prof. Michał 
Karoliński oraz przewodniczący wraz z wiceprzewodniczącymi 
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa — prof. Wojciech 
Nowak, prof. Tadeusz Słomka i prof. Ewa Kutryś. Ponadto li-
sty gratulacyjne nadesłali też rektorzy poszczególnych uczelni 
krakowskich i innych polskich szkół wyższych, przedstawiciele 

uczelni zagranicznych oraz przedstawiciele instytucji i organiza-
cji przemysłowych.

Dopełnieniem części ofi cjalnej akademii były występy arty-
styczne. Bogusław Nowak przypomniał, że absolwenci uczelni 
technicznych nie zawsze zasilają szeregi polskiej kadry inży-
nieryjnej. Jednym z przykładów wyboru innego typu kariery 
zawodowej jest muzyk Jan Karpiel-Bułecka, który podczas uro-
czystości wystąpił z zespołem góralskim. Członkowie zespołu 
— podobnie jak on — studiowali na Politechnice Krakowskiej. 
W drugiej części koncertu słuchaliśmy Big-Bandu Akademii 
Muzycznej w Krakowie pod kierownictwem Wojciecha Grobo-
rza. W partiach solowych wystąpiła Ilona Szczepańska.

Na uczestników gali jubileuszowej w Teatrze im. J. Słowac-
kiego czekało specjalne wydanie „Naszej Politechniki”, poświę-
cone historii uczelni, a także spojrzeniu na jej dzień dzisiejszy 
z perspektywy 70 lat. Edycja wzbudziła duże zainteresowanie 
gości akademii.

Po zakończeniu ceremonii profesorowie, pracownicy i stu-
denci Politechniki Krakowskiej uformowali pod gmachem teatru 
pochód, który przeszedł ulicami miasta do siedziby uczelni. Na 
kampusie odbył się tradycyjny piknik, co roku towarzyszący 
w maju obchodom Święta Szkoły. 

Lesław Peters

Główne uroczystości z okazji jubileuszu Politechniki Kra-
kowskiej poprzedziła msza św. odprawiona 14 maja w go-
dzinach rannych w bazylice św. Floriana. Liturgię koncele-
brował metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz. 
W nabożeństwie uczestniczyli pracownicy i studenci uczel-
ni z rektorem PK Kazimierzem Furtakiem.

Kard. Stanisław Dziwisz, witając przybyłych na mszę, 
przypomniał, że Politechnika Krakowska od począt-
ku była związana z kościołem św. Floriana i dziękował 
za to świadectwo wiary. Podkreślił, że dla biskupa jest 
umocnieniem fakt, iż uczelnie krakowskie żyją tradycją; 
żyją swoimi przekonaniami religijnymi i swoje świętowa-
nie pragną rozpoczynać od dziękczynienia przy ołtarzu 
w trakcie mszy świętej. Ksiądz kardynał dziękował Bogu 
za — jak się wyraził — „wspaniałych 70 lat” i prosił o dal-
sze błogosławieństwo, zaznaczając przy tym: — Prze-
cież wszyscy wiemy, jak ważna jest ta uczelnia dla mia-
sta Krakowa i dla Polski.

Podczas nabożeństwa przywołane zostały dwie po-
stacie Kościoła katolickiego związane silnie z Politech-
niką Krakowską — św. Jan Paweł II i Sługa Boży Jerzy 
Ciesielski. Mówił o nich kard. Stanisław Dziwisz, mówił 
też w homilii ks. Andrzej Scąber, który przypomniał, że 
właśnie poprzez związek z młodzieżą akademicką św. 
Jan Paweł II nauczył się kontaktu z młodymi, co sam 
później przyznał. Zaś kontakt ten po wielu latach zaowo-
cował Światowymi Dniami Młodzieży — kolejne odbędą 

Msza św. dziękczynna za 70 lat istnienia Politechniki Krakowskiej

Od początku z kościołem św. Floriana
się za rok w Krakowie. Swoją homilię ks. Scąber kończył słowa-
mi pieśni „Gaudeamus igitur”: Vivat Academia, vivant professo-
res, vivat membrum quodlibet, vivant membra quaelibet, sem-
per sint in fl ore. (Pełny tekst homilli drukujemy na s. 27–28.)

Podczas mszy św. życzenia dla Politechniki Krakowskiej 
popłynęły też od proboszcza bazyliki św. Floriana ks. Grzego-
rza Szewczyka.

(ps)
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Obchody 70-lecia Politechniki Krakowskiej stały się okazją 
do zorganizowania pod Wawelem posiedzenia Konferencji 
Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. W agendzie spo-
tkania, które odbyło się 15 maja, znalazły się zagadnienia 
o podstawowym znaczeniu dla środowiska akademickiego. 
Obrady prowadził przewodniczący KRPUT prof. Tadeusz 
Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej, a uczest-
nikiem posiedzenia był przewodniczący Konferencji Rek-
torów Akademickich Szkół Polskich prof. Wiesław Banyś, 
rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W przededniu posiedzenia KRPUT rektorzy uczelni tech-
nicznych wzięli udział w akademii jubileuszowej w Teatrze im. 
Juliusza Słowackiego, a następnie przeszli ulicami Krakowa 
w uroczystym pochodzie. Tego samego dnia mieli też okazję 
uczestniczyć w Forum „Nauka i Gospodarka”.

15 maja obrady Konferencji Rektorów Polskich Uczelni 
Technicznych rozpoczęły się od powitania przybyłych przez gos-
podarza spotkania, rektora Politechniki Krakowskiej prof. Kazi-
mierza Furtaka. Przedstawił on biorących udział w posiedzeniu 
prorektorów PK — dr. hab. Andrzeja Białkiewicza, prof. PK, 
prof. Dariusza Bogdała i prof. Leszka Mikulskiego. Życząc uda-
nych obrad, prof. Furtak nawiązał do słów przewodniczącego 
KRPUT, że Kraków sprzyja intensywnej, wytężonej pracy. Ta 
opinia miała okazać się prorocza, bowiem bogaty program spo-
tkania (którego ostatnią sesję zaplanowano na drugi dzień ob-
rad) zdołano zrealizować w ciągu jednego dnia. 

Posiedzenie rozpoczęła dyskusja na temat proponowanych 
zmian w ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym 
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Zmiany owe miały-
by zmierzać w kierunku podwyższenia liczby samodzielnych 
pracowników nauki, niezbędnych do nadawania na wydziałach 
szkół wyższych doktoratów i habilitacji. Dla uczelni technicznych 
oznaczałoby to poważne trudności w funkcjonowaniu w zakresie 
niektórych dyscyplin naukowych, dlatego problemowi temu po-
święcono w trakcie krakowskiego spotkania dużo uwagi. Drugim 
ważnym zagadnieniem, na którym skoncentrowali się uczestnicy 
posiedzenia, był projekt regulaminu wynagrodzeń premiującego 
wyróżniających się pracowników szkół wyższych i jednocześnie 
motywującego do jeszcze lepszej pracy. Mówiono, że wprowa-
dzenie regulaminu powinno sprzyjać uporządkowaniu systemu 
wynagrodzeń i zarazem uelastycznieniu go. 

Podczas spotkania poruszono też wiele innych bieżących 
kwestii, które sprawiają trudności w codziennym funkcjonowa-
niu uczelni technicznych, a także takich, które niosą zagrożenia 
na przyszłość. Mówiono m.in. o sprawozdawczości do systemu 
POLON, dyskutowano o systemie akredytacji kierunków kształ-
cenia przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych, 
debatowano na temat aktywności studentów i doktorantów, 
omawiano możliwości pozyskiwania przez uczelnie techniczne 
środków fi nansowych z Narodowego Centrum Nauki i Narodo-
wego Centrum Badań i Rozwoju oraz z programu „Horyzont 

2020”. Prof. Jerzy Woźnicki, przewodniczący Rady Głównej 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawił ustalenia dotyczą-
ce zaplanowanej na czerwiec br. pierwszej wizyty na Ukrainie 
rektorów polskich uczelni akademickich, wskazując przy tym na 
elementy programu szczególnie interesujące dla rektorów uczel-
ni technicznych (np. wizyta w nowoczesnej hucie). W programie 
wizyty przewidziano spotkania w Kijowie i Dniepropietrowsku. 

Odbyła się też prezentacja nowych przedsięwzięć Fun-
dacji Edukacyjnej „Perpektywy”, skierowanych do studentek 
technicznych szkół wyższych. Jednocześnie podsumowano 
tegoroczną akcję „Studentki na politechniki”. Przewodniczą-
cy KRPUT określił ją mianem fantastycznej promocji uczelni 
technicznych. Biorąc jednak pod uwagę znaczne sfeminizo-
wanie niektórych wydziałów (szczególnie architektury, chemii 
czy środowiska), być może trzeba będzie rozpocząć analo-
giczną akcję adresowaną do młodych mężczyzn. W trakcie 
posiedzenia przedstawiono ponadto działania prowadzone 
w ramach Rady Młodych Naukowców oraz studenckiego Fo-
rum Uczelni Technicznych.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że krakowskie spotkanie 
Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych zainau-
gurowało prace nad ważnym dokumentem, jakim ma być pakt 
dla nauk ścisłych i technicznych. Wzorem dla tego przedsię-
wzięcia jest pakt dla humanistyki. Chodzi o to, ażeby problemy 
środowiska uczelni technicznych stały się przedmiotem debaty 
społecznej i zaczęły być dostrzegane przez decydentów. 

Na majowe posiedzenie KRPUT przybyli do Krakowa wszy-
scy rektorzy polskich uczelni technicznych. 

(ps)

Posiedzenie KRPUT w Krakowie

Debata o najważniejszych problemach 
uczelni technicznych

Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak wita uczestni-
ków spotkania; w prezydium zasiadają (od lewej): rektor Uniwersytetu 
Śląskiego, przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś, rektor Poli-
techniki Wrocławskiej, przewodniczący KRPUT prof. Tadeusz Więc-
kowski, rektor Politechniki Gdańskiej prof. Henryk Krawczyk
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— Które z problemów podjętych w trakcie krakowskiego 
spotkania Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych 
uważa Pan za najważniejsze?

— Zajęliśmy się przede wszystkim kwestią wymagań zwią-
zanych z uprawnieniami wydziałów do habilitowania i nada-
wania stopni doktorskich. Na ten temat toczy się obecnie 
w środowisku akademickim dyskusja. Pojawił się postulat, by 
zwiększyć wymaganą liczbę samodzielnych pracowników na-
uki, by wydział mógł posiadać uprawnienia w zakresie nadawa-
nia habilitacji i doktoratów. Dyskusję na ten temat próbuje się 
łączyć z problemem jakości habilitacji i doktoratów oraz z kwe-
stią liczby dyscyplin naukowych. Zdaniem KRPUT prowadzi to 
do złych rozwiązań. Oczywiście, zgadzamy się, że trzeba dys-
kutować zarówno o jakości doktoratów i habilitacji, jak i o ewen-
tualnym zmniejszeniu liczby dyscyplin, ale naszym zdaniem nie 
ma to żadnego związku z liczbą samodzielnych pracowników 
nauki niezbędnych do posiadania przez wydział wspomnia-
nych uprawnień. Tym bardziej że jakość prac doktorskich czy 
habilitacyjnych nie zależy od liczby samodzielnych pracow-
ników nauki. Przecież w danej jednostce może być mniejsza 
liczba pracowników samodzielnych, dbających o jakość, jak 
i duża liczba pracowników, którzy o to w ogóle się nie troszczą. 
Istotne natomiast jest to, że podwyższenie minimalnej liczby 
samodzielnych pracowników nauki, koniecznej do posiadania 
uprawnień w zakresie nadawania stopni, może spowodować 
utratę uprawnień przez wiele jednostek.

— Jaka może być skala tego problemu?
— Kiedy pojawiły się takie propozycje, rektorzy zaczęli ro-

bić analizy i okazało się, że skala byłaby bardzo poważna. Ist-
nieje niebezpieczeństwo, że w przypadku niektórych dyscyplin 
w ogóle mogłoby nie być wydziałów posiadających uprawnienia 
do doktoryzowania i habilitowania. To dotyczy w szczególności 
niektórych dyscyplin z zakresu nauk technicznych. Są wydziały, 
szczególnie w zakresie nauk podstawowych, jak np. wydziały 
chemii, złożone z bardzo wielu samodzielnych pracowników 
nauki. I te sobie poradzą. Ale są też takie wydziały, szczegól-
nie w przypadku niektórych nauk stosowanych, że podniesie-
nie liczby tych pracowników oznaczałoby utratę uprawnień do 
nadawania stopni.

— Z tego, co Pan Rektor mówi, wynika, że stanowi to za-
grożenie dla wszystkich uczelni technicznych, zarówno małych, 
jak i dużych. 

— Oczywiście! To dotknęłoby wszystkich, choć bardziej 
boleśnie odczułyby to mniejsze szkoły. Bo jeżeli jakiś wydział 
posiada uprawnienia do habilitowania w dwóch lub trzech dys-
cyplinach, to zmniejszenie tej liczby o jedną dyscyplinę nie po-
zbawiłoby tej jednostki praw akademickich związanych z habi-
litowaniem. Natomiast w przypadku mniejszego wydziału, który 
ma uprawnienie w jednej dyscyplinie, jego utrata byłaby dużym 
problemem. 

— Podczas posiedzenia KRPUT w Krakowie mówiono 
także o problemach płynących z postawienia jednostkom na-
ukowym wymogu współpracy z gospodarką przy ubieganiu się 
o fundusze z programu „Horyzont 2020”. 

— Takie jest zalecenie Komisji Europejskiej. To oznacza, że 
musi być przemysł zainteresowany współpracą z nauką i uczel-
nie zainteresowane współpracą z przemysłem. A przemysł ma 
do wyboru: albo opracowywać technologie wspólnie z polskimi 
uczelniami, albo je gdzieś kupować. Znając nasze realia, prze-
mysł będzie wolał kupować, niż inwestować w polską naukę, 
bo nie wszystkie opracowywane technologie w praktyce się 
sprawdzają. Dlatego podczas krakowskich obrad mówiliśmy, że 
uczelnie techniczne potrzebują większych możliwości pozys-
kiwania środków na badania wyprzedzające.

— Słowem, trzeba nauczyć się przewidywać, czego będzie 
oczekiwał przemysł. 

— Tak, tylko dziś nie wiadomo, skąd miałyby pochodzić 
pieniądze na tego typu badania. Są też kłopoty ze sposobem 
wynagradzania naszych pracowników aplikujących o środ-
ki w ramach „Horyzontu 2020”. System fi nansowania nauki 
w Polsce jest trochę odmienny w porównaniu z innymi kraja-
mi europejskimi. Dzisiaj, kiedy stosujemy jednakowe zasady 
do „Horyzontu 2020” w Polsce i w Europie, mogą się pojawiać 
pewne perturbacje. Ale mam nadzieję, że sobie z tym wszyst-
kim poradzimy.

— W jaki sposób?
— Rozmawialiśmy o wprowadzeniu na naszych uczelniach 

regulaminu wynagrodzeń. To jest potężne wyzwanie. Potrze-
bujemy systemowej metody wynagradzania naszych pracow-
ników, pracujących w ramach „Horyzontu 2020” lub w progra-
mach zasilanych przez środki strukturalne. Za kilka tygodni 
gotowy będzie regulamin wzorcowy. Każda uczelnia, która 
zechce wdrożyć go u siebie, będzie mogła dokonać zmian, 

Nauki techniczne potrzebują paktu
Rozmowa z prof. Tadeuszem Więckowskim, przewodniczącym 
Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, rektorem Politechniki 
Wrocławskiej
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jeśli uzna je za stosowne. Zespół ekspertów, pracujących nad 
tym projektem, powinien także opracować sposób wdrażania 
tego regulaminu, bo mogą się z tym wiązać różne perturbacje. 
W szczególności regulamin musi być konsultowany ze związ-
kami zawodowymi. 

— Jak ocenia Pan wprowadzenie takiego regulaminu?
— Plusem są klarowne, jasne zasady. Odtąd będzie moż-

na wykorzystywać pewne narzędzia przydatne przy wypłacaniu 
wynagrodzeń osobom pracującym nie tylko w ramach umowy 
o pracę, ale również w ramach „Horyzontu 2020”. Z drugiej 
strony, taki regulamin — jak każda regulacja — wiele rzeczy 
usztywnia. Jeżeli uszyjemy sobie za ciasny garnitur, to potem 
może on nam krępować ruchy. Są też szczegółowe kwestie do 
rozwiązania. Dyskutujemy na przykład, jak premiować osoby, 
które przynoszą na uczelnię projekty. Bo pracownicy wykazu-
ją się przecież różną aktywnością. Tych aktywnych należałoby 
nagradzać, tymczasem w przypadku nauczycieli akademickich 
nie ma systemu premiowego. Stąd propozycja, aby powstał 
odpowiedni fundusz, służący do wynagradzania osób wnoszą-
cych wkład w budowanie uczelni. Tym bardziej że zdarza się, iż 
nawet dobrze przygotowany projekt nie zdobywa grantu. W ta-
kim przypadku premia przyznana przez rektora lub dziekana 
byłaby formą zachęty do dalszego działania. Dzisiaj mechaniz-
mów tego typu nie mamy.

— A skąd wziąć pieniądze na premiowanie?
— Trzeba je pozyskać ze środków, którymi uczelnia dys-

ponuje. Do utworzenia takiego funduszu konieczne jest też 
stosowne instrumentarium prawne: odpowiednie zarządzenie, 
zgoda senatu itd. Każda uczelnia musi to wykonać we własnym 
zakresie.

— W programie krakowskiego spotkania KRPUT znalazł 
się jeszcze jeden interesujący temat: pakt dla nauk technicz-
nych. Proszę przybliżyć czytelnikom „Naszej Politechniki”, co 
to za pakt. 

— Chcemy głośno powiedzieć, że nauki techniczne muszą 
zostać dostrzeżone, szczególnie te, o których tu mówiłem, czyli 
tzw. nauki „wyprzedzające”. Dziś możemy pozyskiwać środki 
europejskie we współpracy z fi rmami, ale przedsiębiorstwa 
chcą gotowych technologii na odpowiednim poziomie rozwoju. 
Firmy nie są skłonne fi nansować prac technicznych wyprze-
dzających. Konieczne jest więc, jak się to robi w wielu krajach, 
wsparcie tej sfery nauki z różnych stron, w tym także z budżetu 
państwa. Jeżeli odpowiednie fi nansowanie się nie pojawi, to 
za kilka lat możemy mieć bardzo poważne kłopoty, bowiem ist-
niejące zespoły badawcze zaczną się rozpadać, a wchodzący 
w ich skład badacze wyjadą za granicę. I o tym będzie pakt dla 
nauk technicznych. 

— Do kogo będzie adresowany pakt? 
— Naturalnym adresatem będzie Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego. Będziemy zachęcali decydentów, 
żeby pochylili się nad tym dokumentem, ale liczymy, że deba-
ta nad paktem toczyć się będzie w różnych miejscach, w tym 
także na forum Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To 
będzie dokument medialny. Liczymy na dyskusje w mediach. 
O sprawach poruszonych w pakcie zamierzamy głośno mówić, 
bo polska gospodarka i gospodarka europejska potrzebuje in-
żynierów. A ja dodaję: prawdziwych inżynierów. 

— To znaczy?
— Żeby wykształcić prawdziwego inżyniera, uczelnia musi 

mieć bardzo dobrą kadrę, odpowiednią infrastrukturę, porząd-
ne laboratoria itd. Tymczasem dzisiaj do kształcenia inżynie-
rów biorą się uczelnie, które nie mają tradycji, nie mają od-
powiednio przygotowanej kadry, nie mają infrastruktury. Biorą 
się do tego, bo przyszła moda na inżyniera. Polska gospo-
darka potrzebuje inżynierów, którzy potrafi ą czegoś dokonać, 
a nie tylko mieć dyplom. To jest wyzwanie, które nas czeka. 
Mamy naprawdę bardzo dobre uczelnie techniczne i chodzi 
o to, żebyśmy tego nie zepsuli. W pogoni za studentem kreuje 
się modne, głównie modne z nazwy, kierunki, za którymi nic 
nie idzie. Młodzież daje się łapać na ten lep, a po ukończe-
niu studiów okazuje się, że za dyplomem nie idą odpowiednie 
kompetencje. O tym musimy wyraźnie mówić. Nikt z zewnątrz 
nie psuje tego środowiska, sami to sobie fundujemy, tu nie ma 
co mieć pretensji do kogokolwiek.

— Kiedy treść paktu zostanie upubliczniona?
— Praca trochę jeszcze potrwa. Być może pakt ogłosimy 

z początkiem nowego roku akademickiego lub pod koniec 
obecnego roku kalendarzowego.

— Jak wygląda Politechnika Krakowska z perspektywy 
człowieka, który na co dzień przygląda się wszystkim uczel-
niom technicznym w Polsce, czyli z punktu widzenia przewod-
niczącego KRPUT?

— Bardzo wysoko cenię Politechnikę Krakowską. Jest 
uczelnią rozpoznawalną nie tylko w Krakowie, ale również 
w całej Polsce. W czasie obchodów jubileuszowych przyj-
rzałem się osiągnięciom Politechniki Krakowskiej: budzą one 
wiele szacunku. I co bardzo istotne, Politechnika harmonijnie 
wpisała się w krakowskie środowisko. Nie jako uczelnia kon-
kurująca z innymi, ale jako jeden z elementów dopełniających 
to środowisko. Wiem, że na PK są kierunki kształcenia, któ-
rych nie ma na innych uczelniach. Mam nadzieje, że w przy-
szłości Politechnika Krakowska też sobie poradzi, bo to fanta-
styczna uczelnia.

— Dziękuję za te miłe słowa i za rozmowę.

Rozmawiał: Lesław Peters

Uczestnicy krakowskiego posiedzenia KRPUT mieli okazję zapoznać 
się z niezwykłym muzeum pod płytą Rynku Głównego
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Politechnika Krakowska jest miejscem licznych spotkań 
naukowców z całego kraju i zagranicy. Zwykle konferencje 
naukowe organizowane są w ramach poszczególnych dys-
cyplin, gromadząc specjalistów zajmujących się wybrany-
mi zagadnieniami. Obchody jubileuszu uczelni podsunęły 
myśl urządzenia międzynarodowego spotkania o charak-
terze multidyscyplinarnym, opartego na przeglądzie tema-
tów z różnych dziedzin nauki.

15 maja w budynku „Działowni” odbyła się konferencja 
„Practical applications of innovative solutions resulting from 
scientifi c research”. Uczestniczyli w niej naukowcy reprezentu-
jący ośrodki badawcze różnych krajów. Przedstawili oni referaty 
dotyczące zagadnień, które są przedmiotem zainteresowania 
naukowców pracujących na różnych wydziałach Politechniki 
Krakowskiej. Organizatorzy spotkania wyszli bowiem z założe-
nia, że konferencja monotematyczna dotycząca jednego wy-
branego problemu, nie będzie interesująca dla całej społecz-
ności naukowej naszej uczelni. A jubileusz szkoły skłaniał do 
poszukiwania bardziej uniwersalnej formuły spotkania.

Dzięki temu podczas konferencji można było się przyj-
rzeć ważnym osiągnięciom osób związanych współpracą z PK 
w dyscyplinach, które są uprawiane na Politechnice od wielu lat. 
Referaty przedstawili badacze utrzymujący kontakty z poszcze-
gólnymi wydziałami PK. Wystąpieniom przysłuchiwali się i w dys-
kusjach uczestniczyli przedstawiciele różnych dyscyplin nauki. 

Konferencję otworzył przewodniczący Komitetu Organiza-
cyjnego Jubileuszu Politechniki Krakowskiej prof. Błażej Sko-
czeń, który podkreślił wyjątkowy, wielodyscyplinarny charakter 
spotkania poświęconego nauce i innowacyjności. W imieniu 

rektora Politechniki Krakow-
skiej uczestników konferencji 
przywitał prorektor ds. nauki 
prof. Jan Kazior. Przedstawił 
on w zarysie działalność Poli-
techniki, zwracając uwagę na 
znaczenie transferu wiedzy 
do gospodarki. Mówił też, że 
wysoki odsetek absolwentów 
PK znajduje po ukończeniu 
studiów w ciągu pierwszego 
roku pracę. Prof. Kazior wy-
raził nadzieję, że konferencja 
stanie się platformą wymiany 
myśli, a być może także oka-
zją do nawiązania współpra-
cy w zakresie tworzenia pro-
jektów w ramach Programu 
„Horyzont 2020”. 

Konferencja została po-
dzielona na cztery sesje. 
Pierwszą, zatytułowaną „Science and technology”, poprowadził 
prof. Błażej Skoczeń, a otworzyło ją wystąpienie prof. Agnieszki 
Zalewskiej — przewodniczącej Rady Europejskiej Organizacji 
Badań Jądrowych CERN, od lat związanej z Instytutem Fizyki 
Jądrowej PAN w Krakowie. Wygłosiła ona referat „Science and 
technology — two facets of CERN”.

Mamy jeszcze w pamięci wykład prof. Agnieszki Zalewskiej 
na podobny temat, przedstawiony podczas inauguracji roku 
akademickiego na Politechnice Krakowskiej w październiku 
ubiegłego roku. Obecne wystąpienie nie było jednak prostym 
powtórzeniem tamtego referatu. Znakomita uczona, zajmują-
ca się w swej pracy badawczej eksperymentalną fi zyką czą-
stek, tym razem więcej mówiła o technologicznych i naukowo-
-technicznych aspektach budowy akceleratorów i detektorów 
cząstek. Agnieszka Zalewska opisała, jak konstruowane były 
poszczególne elementy Wielkiego Zderzacza Hadronów i po-
ruszyła kwestię wkładu nauk inżynieryjnych w tworzenie instru-
mentów badawczych dla fi zyki cząstek.

Drugim referentem był prof. Piotr Moncarz ze Stanford Uni-
versity w Stanach Zjednoczonych. Swoje wystąpienie poświęcił 
on kwestii dostosowania nowych systemów energetycznych do 
potrzeb środowiska („Sustainability and environmental respon-
sibility of new energy systems”). Dopełnieniem pierwszej sesji 
był referat prof. Paulo Lourenço z Minho University w Portugalii 
na temat osiągnięć w zakresie zaawansowanych badań na-
ukowych w kontekście profesjonalnej praktyki i innowacji („Pre-
serving our past, building our future: A success story from high 
level research, professional practice and innovation”).

Konferencja „Practical applications of innovative solutions resulting 
from scientifi c research”

Spotkanie specjalistów z różnych 
dziedzin

Autorzy wygłoszonych na konferencji referatów (od lewej): prof. Zbi-
gniew Kundzewicz, prof. Agnieszka Zalewska i prof. Herbert Bühler

Prof. Błażej Skoczeń wita uczestni-
ków konferencji
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Druga sesja, którą prowadził prof. Andrzej Truty, odbyła się 
pod hasłem „Computational support for engineering”. Rozpoczę-
ło ją wystąpienie doctora honoris causa Politechniki Krakowskiej 
prof. Herberta Manga, reprezentującego Technische Universität 
w Wiedniu. Były prezes Austriackiej Akademii Nauk przekony-
wał, że mechanika obliczeniowa to znakomity obszar do badań 
służących poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań zaawanso-
wanych problemów inżynierskich („Computational mechanics 
— an ideal research area for innovative solutions of challenging 
engineering problems”). Prof. Piotr Noakowski z Dortmund Uni-
versity w Niemczech przedstawił specjalistyczny referat dotyczą-
cy projektowania konstrukcji z uwzględnieniem rzeczywistych 
momentów zginających („Proper design of the R/C structures in 
terms of the actual bending moments. Redistribution and drop of 
the cross sectional forces due to cracking”). 

Z kolei prof. Leszek Demkowicz z University of Texas mówił 
o zastosowaniu metod adaptacyjnych elementów skończonych 
w symulacjach pomiarów akustycznych w otworach („Applica-
tion of hp-adaptive Finite Element (FE) Method to simulation of 
sonic measurements in a borehole”). Na zakończenie tej części 
obrad prof. Tadeusz Burczyński z Instytutu Podstawowych Pro-
blemów Techniki PAN przedstawił kwestię wykorzystania mo-
delowania komputerowego do zagadnień inżynierii wielkoska-
lowej i biomedycznej („Computational intelligence in multiscale 
and biomedical engineering”). 

Sesja trzecia nosiła tytuł „Materials and structures”, a po-
prowadził ją prof. Aleksandr Prociak. Tę część konferencji 
otworzył referat prof. Holma Altenbacha z Magdeburg Universi-
ty w Niemczech. Referent rozważał problem, czy modelowanie 
materiału jest efektywnym narzędziem służącym do poprawia-
nia konstrukcji, czy jedynie swego rodzaju zabawą uprawianą 
przez ludzi nauki („Material modelling: a game for scientists or 
an effective tool to improve structures”). 

O nowoczesnych materiałach polimerowych z punktu wi-
dzenia zarówno badań podstawowych, jak i stosowanych mówił 
jedyny na konferencji przedstawiciel Politechniki Krakowskiej 
prof. Krzysztof Pielichowski. W swoim wystąpieniu „New poly-
meric materials — challenges and perspectives” przedstawił 
trzy grupy polimerów, mających jego zdaniem przyszłość za-
równo w badaniach naukowych, jak i w dziedzinie zastosowań 
— materiały fazowo zmienne do akumulacji energii, hydrożele 
polimerowe do zastosowań biomedycznych oraz w rolnictwie 
oraz materiały hybrydowe organiczno-nieorganiczne, łączą-
ce ze sobą cechy związków wielkocząsteczkowych i cerami-
ki. Mówca przekonywał, że możliwe jest uzyskanie zupełnie 

nowych cech materiałów, 
które mogą zostać wyko-
rzystane do opracowania 
nowych produktów. Na 
zakończenie trzeciej se-
sji prof. Dieter Weichert 
z RWTH-Aachen Univer-
sity w Niemczech wygłosił 
referat o stanach granicz-
nych materiałów i kon-
strukcji („Limit states of 
materials and structures”). 

Ostatnia sesja, którą 
prowadził prof. Jerzy Pamin, 
była zatytułowana „Gene-
ral engineering problems”. 
Prof. René de Borst z Uni-
versity of Glasgow swój refe-
rat poświęcił zagadnieniom 
numerycznej symulacji, 
którą przedstawił jako trzeci 
fi lar nauk technicznych — 
obok eksperymentu i teorii. Swe wywody przedstawił na szerokim 
tle historycznym, poczynając od dokonań Kartezjusza i Francisz-
ka Bacona. Prof. Zbigniew Kundzewicz z Instytutu Środowiska 
Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu mówił o zarządzaniu ryzy-
kiem powodzi w aspekcie zmian zachodzących w klimacie („Flood 
risk management under global changes”), zwracając przy tym 
uwagę, że dziś tzw. woda tysiącletnia niesie z sobą większe za-
grożenia niż dawniej.

Wystąpienie prof. Herberta Bühlera z Műnster University 
było poświęcone problemom architektury na początku czwar-
tej rewolucji przemysłowej. Zawarta w referacie problematyka 
budynków zeroenergetycznych korespondowała z pracami 
prowadzonymi aktualnie na PK. W ostatnim referacie kon-
ferencji prof. Grzegorz Skarpetowski, reprezentujący fi rmę 
Bombardier i ZHAW Zurich w Szwajcarii dowodził, że przy-
szłością kolei europejskich są lokomotywy wielosystemowe, 
dostosowane do zasilania z różnych sieci trakcyjnych, wy-
stępujących w poszczególnych krajach, a nawet regionach. 
Mówca nie krył jednak, że konstrukcja takich lokomotyw jest 
bardzo skomplikowana. 

Warto na zakończenie dodać, że w wystąpieniach referen-
tów reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe pojawiały 
się akcenty polskie. Niektóre dotyczyły osiągnięć badaczy zwią-

zanych z Politechniką Krakowską, 
jak w przypadku referatu prof. Hol-
ma Altenbacha, który w samych 
superlatywach wyrażał się o osiąg-
nieciach naukowych prof. Michała 
Życzkowskiego. Multidyscyplinarna 
konferencja była rzadką w dzisiej-
szej nauce okazją do spotkania spe-
cjalistów z różnych dziedzin nauk 
inżynieryjnych. Dostarczyła ona 
materiału do ciekawych przemyśleń 
i spostrzeżeń, o czym świadczy-
ły wystąpienia osób zabierających 
głos w dyskusjach po poszczegól-
nych referatach. 

(ps)

Prof. Piotr Moncarz

Kolejnych wystąpień sala słuchała z uwagą
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Jednym z głównych wydarzeń w ramach obchodów ju-
bileuszu Politechniki Krakowskiej było Forum „Nauka 
i Gospodarka”. Odbyło się ono 14 maja w godzinach 
popołudniowych, po uroczystej akademii jubileuszowej. 
Do budynku Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-
-Badawczego „Działownia” na zaproszenie uczelni przy-
byli przedstawiciele wielu znaczących fi rm działających 
w Polsce. I to właśnie im przede wszystkim oddano głos, 
aby wypowiedzieli się na temat kierunków, w jakich po-
winna iść współpraca środowiska akademickiego z oto-
czeniem gospodarczym.

Pierwszy patent Politechniki Krakowskiej
Zanim rozpoczęły się obrady, prezes Urzędu Patentowego RP 

dr Alicja Adamczak przekazała rektorowi Politechniki Krakowskiej 
prof. Kazimierzowi Furtakowi najwyższe wyrazy uznania i sza-
cunku za osiągnięcia uczelni w dziedzinie wynalazczości oraz za 
kreowanie postaw innowacyjnych i twórczych w społeczeństwie. 
Słowa zostały potwierdzone wręczeniem specjalnego dyplomu. 
Alicja Adamczak dodała, że w rankingu wszystkich uczelni, dzia-
łających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nasza uczelnia 
pod względem aktywności zgłoszeniowej w ciągu ostatnich pięciu 
lat, a także jeśli chodzi o uzyskane prawa wyłączne na wynalazki 
i wzory użytkowe, plasuje się na 10. miejscu.

Rektor otrzymał z rąk pani prezes także reprint pierwszego 
patentu udzielonego Politechnice Krakowskiej. Patent ów, no-
szący numer 39286, trwa od 17 marca 1955 r. Został udzielony 
Katedrze Budownictwa Żelbetowego, a jego przedmiotem jest: 
„wyprawa nienasiąkalna (szczelna) oraz beton wykonany z tej 
wyprawy”. Ponadto dr Alicja Adamczak wręczyła rektorowi sta-
tuetkę symbolizującą dobrobyt, którego życzyła całej społecz-
ności Politechniki Krakowskiej.

Uczestników forum w imieniu Komitetu Organizacyjnego 
Jubileuszu 70-lecia PK powitał jego przewodniczący prof. Bła-
żej Skoczeń, który zwrócił uwagę na to, że wobec wstąpienia 

w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej współpraca pomiędzy na-
uką i gospodarką ma dziś wymiar ponadnarodowy. — To forum 
jest dla nas szczególnie ważnym elementem obchodów jubile-
uszu 70-lecia, ponieważ wiąże ze sobą elementy, na których 
Politechnice Krakowskiej szczególnie zależy — solidne podsta-
wy naukowe, innowacje, wdrożenia, które znajdują odzwiercie-
dlenie w konkretnej rzeczywistości gospodarki narodowej oraz 
przemysłu — podkreślił. Następnie prowadzenie obrad przejął 
organizator forum, były rektor PK prof. Józef Gawlik.

U źródeł sukcesu Doliny Krzemowej
Forum podzielono na trzy panele. Pierwszy z nich toczył się 

pod hasłem „Nauka i gospodarka”, a wykład wprowadzający 
wygłosił prof. Piotr Moncarz ze Stanford University w Stanach 
Zjednoczonych. Uprzedzając zebranych, że na początku bę-
dzie trochę „łopatologii”, prof. Moncarz zaczął od stwierdze-
nia, iż uczelnia służy do tworzenia podwalin innowacyjności. 
Uczelnia nie ma być jednak fabryką innowacyjności, nie jest 
przedsiębiorstwem do tworzenia start-upów. Zaś w przedsię-
biorstwie chodzi o to, żeby tworzyć to, co ktoś zechce kupić 
za cenę wyższą od ceny produkcji. Przedsiębiorstwo jest tym 
miejscem, w którym tworzy się innowacje.

A czym jest sama innowacja? Według prof. Moncarza — to 
połączenie kilku elementów: oryginalnej technologii, biznesu 
(ryzykującego przede wszystkim kapitałem), a także human 
values, czyli kapitału ludzkiego, umiejącego przekształcić myśl 
w gotowy produkt, za który ktoś zechce zapłacić więcej, niż 
kosztowała produkcja. Niektórym się zdaje, że wynalazek, za 
który dostaje się Nagrodę Nobla, jest innowacją. — To nie jest 
żadna innowacja — mówił prof. Moncarz — dopóki ktoś nie zro-
bi z tego czegoś, z czego będziemy mogli korzystać.

Forum „Nauka i Gospodarka”

Wobec wyzwań multidyscyplinarności

Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak do gratulacji i ży-
czeń dla Politechniki Krakowskiej dołączyła statuetkę symbolizującą 
dobrobyt

Uczestnicy pierwszego panelu (od prawej): Grzegorz Bednarski, Aga-
ta Juzyk, Piotr Noakowski, Wiesław Nowak, Izabela Paluch, Grzegorz 
Wąchocki
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W swym wystąpieniu prof. Piotr Moncarz odwołał się do 
przykładu Doliny Krzemowej. Zajmuje ona mniej więcej ob-
szar jednego powiatu, na którym działa 10 tys. fi rm znanych 
na całym świecie. 1,1 mln ludzi zatrudnionych jest w sektorze 
zaawansowanych technologii, a prócz tego jest 8 mln ludzi ob-
sługi. Dolina Krzemowa generuje przychód 1,4 biliona dolarów 
rocznie. Początek dały i na drogę do sukcesu wprowadziły ją 
poważne uczelnie — University of California w Berkeley i Stan-
ford University — będące źródłami wiedzy. Rząd potrzebował 
miejsca, które tworzyłoby nowe rozwiązania innowacyjne, po-
trzebne dla silnej gospodarki i do obrony kraju.

Co się udało w Dolinie Krzemowej, czego nie zdołano unik-
nąć w wielu innych miejscach? Nie przekształcono uniwersyte-
tów w zakłady usługowe. W Stanach Zjednoczonych są uniwer-
sytety, które kiedyś były bardzo dobre, lecz przekształciły się 
w zakłady usługowe i straciły swoją rangę. Oczywiście, bardzo 
trudno ustalić granicę, bo z jednej strony zależy nam na trans-
ferze technologii i wdrożeniach, ale wiemy, że do tego potrzeb-
ny jest udział we wdrażaniu ludzi nauki, twórców nowych tech-
nologii. Musimy jednak dbać o to, aby twórcy w dalszym ciągu 
pozostawali twórcami, a nie stawali się zarządcami przedsię-
biorstw, przekonywał prof. Moncarz.

W dalszej części swego referatu mówca skupił się na po-
trzebie multidyscyplinarności. Dziś jest to klucz do sukcesu, 
mówił prof. Moncarz i radził uczelniom, by unikały przedsię-
wzięć, które nie mają wymiaru multidyscyplinarnego i w któ-
rych nie uczestniczą osoby reprezentujące różne dyscypliny 
wiedzy. Profesor podkreśli, że wielkie znaczenie ma program 
TOP 500 Innovators, służący wykształcaniu kultury pracy ze-
społowej.

Kończąc, Piotr Moncarz zaakcentował silnie konieczność 
myślenia w skali globalnej. Konkretny produkt może być adreso-
wany na jakiś rynek, np. grecki, ale gdy mówimy o przedsiębior-
czości, myśleć trzeba globalnie. — Bo dzisiaj odległości na rynku 
nowoczesnych produktów zbliżają się do zera, szczególnie jeżeli 
to jest produkt związany z elektroniką — przekonywał pierwszy 
wykładowca Forum „Nauka i Gospodarka”. Do zawartych w jego 
wystąpieniu tez odnosiło się wielu uczestników spotkania.

Zrozumieć potrzeby odbiorców
Po wykładzie wprowadzającym wypowiadali się kolejni 

paneliści. Jako pierwsza głos zabrała Izabela Paluch, pre-
zes spółki INTECH PK. Nawiązując do słów prof. Moncarza, 
stwierdziła, że przykłady interdyscyplinarności zaczynają być 

standardem w realiach uczelnianych. Politechnika Krakow-
ska prowadzi projekty, do których zaprasza się przedsiębior-
ców, ludzi z doświadczeniem rynkowym; ludzi, którzy potrafi ą 
przygotować uczelnię do trudnego dialogu między sferą nauki 
i przedsiębiorczości. Izabela Paluch mówiła o złożoności pro-
cesu komercjalizacji wyników badań naukowych. Powołując się 
na własne doświadczenia wyniesione z pobytu na Uniwersy-
tecie Stanforda i w Dolinie Krzemowej, stwierdziła, że przede 
wszystkim trzeba zrozumieć potrzeby odbiorców, a dopiero na 
tej podstawie tworzyć usługi i produkty. To dotyczy zarówno sfe-
ry nauki, jak i biznesu, przedsiębiorców.

Izabela Paluch wyraziła przekonanie, że stać nas na stwo-
rzenie własnej Doliny Krzemowej. Warunkiem jest stworzenie 
przestrzeni fi zycznej, ale również pewnego rodzaju przestrze-
ni psychologicznej, w której mogłaby się rozwijać kultura inno-
wacyjności. Chodzi o zwracanie uwagi, że nie tylko wydajność 
jest najważniejsza; liczy się też ryzyko i możliwość eksploracji. 
Trzeba nagradzać za sukces, ale dawać ludziom również przy-
zwolenie na ponoszenie porażek. Porażka jest czymś, na czym 
najprędzej się uczymy. Prezes spółki INTECH PK mówiła też, jak 
ważny jest intelektualny kapitał, który powinien być traktowany 
z równym szacunkiem co kapitał fi nansowy, jeśli nie z większym.

Wiesław Nowak z fi rmy NOVMAR (budującej elektrownie 
i zakłady przetwórcze na całym świecie) zaczął od deklaracji, 
że od 25 lat walczy z durniami, politykami i biurokracją, a także 
z głupotą w Kościele, bo głupota występuje wszędzie. Najwięk-
szy żal ma jednak do polityków, do własnego państwa, ponieważ 
10 proc. swego czasu poświęca na pracę twórczą, a reszta idzie 
na walkę z urzędnikami. Aby odreagować — pisze fraszki. Wśród 
gorzkich wynurzeń pracodawcy wyjątkowo ciepło zabrzmiały sło-
wa o zatrudnianych przez Wiesław Nowaka absolwentach Poli-
techniki Krakowskiej, nazwanych mądrymi chłopakami.

Grzegorz Wąchocki z fi rmy ComArch Technologies skon-
centrował się na zjawisku zwanym „internetem rzeczy” (Internet 
of Things). Dziś jest 12 miliardów rzeczy, które nie są podłączo-
ne do internetu. Szacuje się, że w roku 2020 ich liczba spad-
nie do około 50. W bezpośrednim otoczeniu każdego z nas — 
w domu, w miejscu pracy, w hotelu, na lotnisku itd. — za pięć 
lat tych rzeczy będzie pięciokrotnie więcej. To już nie będą tylko 
telefony, ale różne przedmioty, które nie były dotąd kojarzo-
ne z elektroniką. W Stanach Zjednoczonych można już kupić 
łyżkę, która liczy, ile zupy zjedliśmy w danym miesiącu. Do sie-
ci zaczynamy podłączać własne okna, żeby sprawdzić, czy je 

Przed rozpoczęciem obrad salą zawładnął zespół góralski złożony 
z wychowanków PK
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zamknęliśmy, wychodząc z domu albo chcąc przed powrotem 
włączyć ekspres do kawy lub żelazko. Grzegorz Wąchocki na-
wiązał też do słów prof. Piotra Moncarza o multidyscyplinarno-
ści, która ma dziś kluczowe znacznie.

Wartość świeżego spojrzenia
Doświadczeniom z kontaktów z nauką poświęcił swoje wy-

stąpienie Grzegorz Bednarski, prezes fi rmy Neostrain, która zaj-
muje się monitoringiem stanu technicznego konstrukcji. Współ-
praca z nauką była w tym przypadku rzeczą naturalną, bowiem 
fi rma została założona m.in. przez pracowników uczelni, w tym 
również przez osoby wywodzące się z Politechniki Krakowskiej. 
Jednym z tematów realizowanych we współpracy z PK jest 
rozwój technologii monitoringu stanu technicznego konstrukcji 
w obszarze hydrotechniki. Zaczęto od wspólnego ułożenia biz-
nesplanu oraz solidnej analizy potencjału technicznego i ryn-
kowego. Zainteresowanie opracowaną technologią jest duże. 
Grzegorz Bednarski podkreślił, że od początku dążono do tego, 
aby stworzyć technologię wiodącą w skali światowej. Myślano 
o rynkach o największym potencjale. Współpraca z PK dotyczy-
ła nie tylko rozwoju technologii, ale również działania na owych 
rynkach docelowych. — Wydaje mi się, że to jest przykład mode-
lowy, pozytywny — powiedział prezes Bednarski.

Doświadczeniami z reprezentowanej przez siebie fi rmy 
EXPONENT dzielił się również prof. Piotr Noakowski. Firma 
została założona 26 lat temu w Niemczech przez dwóch Pola-
ków i dziś zatrudnia 50 osób. Specjalnością jest projektowanie 
i sporządzanie ekspertyz naukowo-technicznych dotyczących 
bardzo wysokich wież (300–350 m) oraz pieców przemysło-
wych, pracujących w wysokich temperaturach (do 1700 st. C), 
w tym hutniczych. Mówiąc o źródłach sukcesu fi rmy, Piotr No-
akowski podkreślił szczególnie znaczenie połączenia świata 
nauki i świata praktyki.

Bardzo duży nacisk na innowacje stawia KGHM Polska 
Miedź — światowy lider w produkcji srebra. Reprezentująca tę 
jedną z najbardziej znanych polskich fi rm dyrektor Agata Juzyk 
podkreśliła znaczenie wypracowania dobrego mechanizmu 
współpracy przedsiębiorstwa ze światem nauki. Żeby wiedza, 
którą tworzą naukowcy, znalazła zastosowanie w praktyce gos-
podarczej, to przedsiębiorcy muszą nauczyć się bardzo dobrze 
defi niować własne krytyczne wyzwania. A ponieważ to nie za-
wsze się udaje, KGHM potrzebuje ludzi nauki także do tego, 
żeby móc precyzyjnie określić, w jaki sposób mierzyć się ze 
swoimi wyzwaniami, mówiła Anna Juzyk.

W jej wypowiedzi powróciła kwestia znaczenia multidyscy-
plinarności. KGHM wspólnie z Narodowym Centrum Badań 
i Rozwoju realizuje obecnie program wsparcia przemysłu metali 
nieżelaznych w Polsce. Jednym z ważniejszych aspektów tego 
programu jest łączenie w ramach projektów co najmniej dwóch 
zespołów, co ma być gwarancją wysokiego poziomu gotowości 
technologicznej produktów, które powstaną w ramach tych pro-
jektów. Liczy się przy tym obecność zespołów z uczelni lub fi rm, 
które wcześniej nigdy nie współpracowały z KGHM, gdyż to one 
dostarczają świeżego spojrzenia i one mogą zakwestionować 
tkwiące w głowach schematy, tym samym dając szansę stworze-
nia przełomowych innowacji, przekonywała Anna Juzyk.

Nasza droga energia
Hasło drugiego panelu brzmiało „Energetyka, infrastruktura 

i środowisko”. Jego przebieg w znacznym stopniu ukierunkował 

wykład wprowadzający „Polska 2025: wyzwania wzrostu gos-
podarczego w energetyce” wygłoszony przez Tomasza Marci-
niaka z McKinsey & Company. 

W energetyce ważne są trzy obszary: bezpieczeństwo do-
staw energii (przy starzejących się aktywach w Polsce jest to 
duże wyzwanie inwestycyjne), konkurencyjność cen energii 
(co łączy się z wyborem technologii, które pozwalają jak naj-
taniej generować energię) oraz ochrona środowiska. Wzrost 
zapotrzebowania na energię elektryczną staje się w Polsce 
relatywnie wolny. Dzięki realizowanym obecnie inwestycjom 
nie ma więc zagrożenia dostaw w najbliższych latach. Mniej 
optymistycznie przedstawia się natomiast sprawa cen energii. 
Ceny hurtowe energii elektrycznej w Niemczech są znaczne 
niższe niż w Polsce, co wynika z dużego udziału w produkcji 
energii w Niemczech odnawialnych źródeł energii, a konkretnie 
energetyki wiatrowej, wyjaśniał Tomasz Marciniak. To oznacza, 
że nawet przy niższych kosztach pracy w Polsce nasza kon-
kurencyjność w poszczególnych gałęziach przemysłu maleje.

Z symulacji przeprowadzonych dla rynku polskiego, mówił 
Tomasz Marciniak, wynika, że trudno będzie wypracować me-
chanizm rynkowy, który pozwoli na osiągnięcie bezpiecznych 
zwrotów z inwestycji w energetyce. Większość konwencjonal-
nych technologii, które zapewniają stabilność systemu energe-
tycznego, nie daje gwarancji rentownego realizowania inwesty-
cji. To, zresztą, dotyczy nie tylko Polski, ale wszystkich krajów 
Europy kontynentalnej.

W Polsce spalanie węgla brunatnego pozostaje cały czas 
technologią, która jest najbardziej ekonomicznie uzasadniona. 
Spalanie węgla kamiennego jest na drugim miejscu. Oczeku-
jemy, że ze względu na nasze zasoby naturalne będą to na-
dal technologie podstawowe dla systemu wytwarzania energii 
elektrycznej. Ale badania wykazują, że środowisko zamieszka-
nia zaczyna być trzecim najważniejszym oczekiwaniem Pola-
ków z punktu widzenia poprawy szeroko defi niowanego dobro-
bytu (zaraz po opiece zdrowotnej i edukacji). W tym kontekście 
ważne jest, jak będziemy ewoluować w kierunku czystych 
technologii wytwarzania energii elektrycznej, stwierdził Tomasz 
Marciniak.

Kalifornia kwestionuje fotowoltaikę
Uczestnicy panelu zwracali uwagę na uprzywilejowanie 

energii ze źródeł odnawialnych, energii, która w Polsce kupo-
wana jest w pierwszej kolejności. Mówiono, że z jednej strony 
mamy problem, jak inwestować w coś, co nie przynosi zysku, 
a z drugiej strony — priorytetem jest bezpieczeństwo dostaw. 
Padł argument, że na energetykę odnawialną stać kraje bogate, 
bo wiąże się ona z systemem dopłat. Prof. Piotr Moncarz powie-
dział, że burzenie status quo tylko po to, żeby wyglądać nowo-
cześnie, jest co najmniej mało rozsądne. Przykładem może być 
fotowoltaika. Niektórzy zachłystują się entuzjazmem Niemców 
dla fotowoltaiki, ale gdybyśmy podliczyli, ile podatnik niemiecki 
za nią płaci, to żaden rozsądny Polak by się na to nie zgodził, 
stwierdził Piotr Moncarz i zauważył, że Polska leży bardziej na 
północ niż lepiej nasłonecznione obszary Niemiec. Jako odmien-
ny przykład przytoczył Kalifornię, gdzie fotowoltaika jest wciąż 
kwestionowana jako źródło energii elektrycznej.

— Radziłbym się mocno zastanowić, zanim się damy 
wciąg nąć w zabawę pod tytułem fotowoltaika w Polsce — po-
wiedział prof. Moncarz. Jako przykład energetycznego absur-
du z innej części Europy przytoczył przykład Hiszpanii, gdzie 
w pełni sprawna elektrownia jądrowa pracuje na… jałowym 
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biegu tylko dlatego, że podpisane zostały kontrakty na dostawy 
energii produkowanej przez generatory wiatrowe. Tymczasem 
wytwarzają one prąd po cenie znacznie wyższej od produkowa-
nego przez elektrownię jądrową.

O potrzebie inwestowania w energetykę w Polsce mówił 
przedstawiciel fi rmy ALSTON Mariusz Mielczarek. Polska jest 
dziś największym placem budowy w dziedzinie energetyki w Eu-
ropie. Ale konieczna jest poprawa technologii. W naszym kraju 
na jedną wyprodukowaną megawatogodzinę wypuszczamy do 
atmosfery tonę dwutlenku węgla. Natomiast średnia unijna to 
400 kilogramów dwutlenku węgla na jedną megawatogodzinę. 
Z kolei Robert Sekuła, szef działu wynalazczości w krakowskim 
centrum badawczym koncernu ABB, dostarczającego technolo-
gie z zakresu energetyki i automatyki, powrócił do zagadnienia 
multidyscyplinarności, stwierdzając, że sukces fi rmy opiera się 
w znaczącym stopniu na działalności zespołów multidyscyplinar-
nych. Mówiąc zaś o krakowskim centrum badawczym (w którym 
pracują również absolwenci PK), zauważył, że tego typu ośrodki 
stanowią znakomite połączenie nauki i biznesu.

Dopełnieniem debaty w ramach drugiego panelu były wystą-
pienia Andrzeja Kollbeka z Główniej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad i prezesa Międzynarodowego Portu Lotniczego Kra-
ków-Balice Jana Pamuły. Andrzej Kollbek pozytywnie wyrażał 
się o zmianie w ustawie o zamówieniach publicznych, znoszą-
cej kryterium niskiej ceny przy wyborze wykonawców inwes-
tycji. Teraz podczas oceny oferty możliwe jest zastosowanie 
kryterium nowej technologii, która nieraz oznacza oszczędno-
ści. Jan Pamuła wyraził natomiast opinię, że w Polsce powinny 
funkcjonować tylko trzy duże lotniska w Warszawie, Krakowie 
i Gdańsku, a pozostałe tylko wtedy, gdy samorząd jest w stanie 
je utrzymać.

Czynniki sukcesu
„Innowacje i technologie” — to hasło trzeciego panelu ma-

jowego forum. Wykład wprowadzający wygłosiła Katarzyna 
Walczyk-Matuszyk z Krajowego Punktu Kontaktowego Progra-
mów Badawczych UE. Przypomniała ona o centralnym miejscu 
innowacji w przyjętej przez Unię Europejską strategii do roku 
2020, bowiem właśnie na innowacjach Europa chce budować 
swoją pozycję we współczesnym świecie. W Polsce dynami-
ka wzrostu w tej dziedzinie jest imponująca, ale mimo to nadal 
pozostajemy daleko w tyle za czołówką. Lepiej niż w rankingu 
dotyczącym innowacyjności wypadamy w programie ramowym 
„Horyzont 2020”. Tu plasujemy się w środku stawki. Pod wzglę-
dem dofi nansowania pozyskanego przez polskie zespoły jeste-
śmy na 15. pozycji. 

Jako przykłady budowania ekosystemu wspierającego in-
nowacyjność Katarzyna Walczyk-Matuszyk wymieniła: Dolinę 
Krzemową, klaster Silicon Fenn utworzony wokół Uniwersyte-
tu w Cambridge i Ekosystem Innowacji w Bergen, w Norwegii. 
Jako czynnik sukcesu wskazała światowej klasy uniwersytety 
służące za siłę napędową budowania systemu oraz specjaliza-
cję w wybranych obszarach, a także rozwiniętą kulturę networ-
kingu oraz przedsiębiorczości. Potrzebna też jest prorozwojo-
wa legislacja.

W dyskusji panelistów jako pierwsza zabrała głos prezes 
Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak. Powiedziała, że 
48 proc. zgłoszeń do Urzędu Patentowego pochodzi ze śro-
dowiska naukowego. Alicja Adamczak mówiła o głównych 
przyczynach odmów w sprawie udzielenia ochrony patento-
wej (najczęściej naukowcy sami ujawniają swoje rozwiązania 

przed zgłoszeniem rozwiązania do ochrony lub nie znają stanu 
techniki w świecie). Anna Hejka, prezes Heyka Capital Market 
Groups, zwróciła uwagę zebranych, że jedną z przyczyn suk-
cesu Doliny Krzemowej jest zaufanie w dzieleniu się wiedzą. 
Bez niego nie osiągniemy interdyscyplinarności, stwierdziła 
pani prezes, nawiązując do referatu prof. Moncarza. Wskazała 
przy tym, że interdyscyplinarność nie powinna kończyć się na 
nauce. W zespołach tworzących innowacje potrzebni są także 
ludzie rozumiejący biznes, fi nanse, marketing itd.

Kolejni uczestnicy panelu rozwijali kwestię korzystania 
z usług ludzi nauki przez instytucje świata gospodarczego, 
bazując na przykładach reprezentowanych przez siebie fi rm. 
W wypowiedziach znacznej części osób biorących udział w Fo-
rum „Nauka i Gospodarka” pojawił się motyw braku wsparcia ze 
strony państwa dla rodzimej przedsiębiorczości, a szczególnie 
dla inicjatyw w zakresie innowacyjności. W tym duchu wypo-
wiedział się też jeden z ostatnich panelistów, Ryszard Florek 
— twórca i prezes fi rmy Fakro, drugiego w świecie dostawcy 
okien dachowych. Stwierdził on, że w Polsce fi rmy zachod-
nie mają dużo lepsze warunki do inwestowania i rozwoju niż 
fi rmy rodzime. Ryszard Florek mówił też o sukcesach swego 
przedsiębiorstwa w rozwijaniu nowoczesnych technologii i pa-
tentowaniu wynalazków. Sala brawami skwitowała informację, 
że prezes Fakro ukończył Wydział Budownictwa Lądowego na 
Politechnice Krakowskiej.

*
Obrady forum poprzedziła część artystyczna z udziałem 

zespołu góralskiego utworzonego z wychowanków Politechniki 
Krakowskiej. Wystąpili nawet przedstawiciele dwóch pokoleń 
absolwentów PK — ojciec i syn. Przewodzący zespołowi Jan 
Karpiel-Bułecka wcielił się w rolę konferansjera. Jego żartobli-
we komentarze dotyczące studiów bądź pracy zawodowej po-
szczególnych członków grupy osoby zgromadzone w „Działow-
ni” kwitowały gromkimi wybuchami śmiechu.

*
Powyższa relacja jest z konieczności skróconym zapisem 

kilkugodzinnej debaty. Forum „Nauka i Gospodarka” dostarczyło 
uczestnikom bogatego materiału do przemyśleń. Znamienne były 
liczne głosy na temat ograniczeń, z jakimi spotykają się ludzie 
usiłujący przyswajać gospodarce osiągnięcia myśli naukowo-
-technicznej. „Prawo europejskie jest makabrycznie skompliko-
wane, a nasi wspaniali ustawodawcy i członkowie ministerstw 
dokręcają tę śrubę tak, że w ogóle nie można oddychać” — 
stwierdził jeden z uczestników debaty. Można tylko żałować, że 
tego typu wypowiedzi nie usłyszeli wicepremier rządu RP Janusz 
Piechociński i komisarz UE Elżbieta Bieńkowska, którzy nie wzięli 
udziału w konferencji mimo skierowania do nich zaproszeń.

Pojawił się wątek współpracy podmiotów gospodarczych 
z Politechniką Krakowską. Wypowiedzi uczestników spotka-
nia świadczyły, że zatrudnieni na PK naukowcy mają znaczą-
cy wkład w rozwój różnych przedsiębiorstw, nieraz jako twórcy 
rozwiązań na światowym poziomie. Choć nie to było intencją 
organizatorów, forum stało się swoistym świadectwem znaczą-
cej roli Politechniki Krakowskiej w budowaniu podwalin ekono-
micznych w ciągu minionego 70-lecia.

Lesław Peters
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Panie Premierze, Pani Komisarz, Magnifi cencje Rekto-
rzy, Drodzy Dostojni Goście, Szanowni Państwo!

Świętujemy dziś uroczyście 70-lecie Politechniki Krakow-
skiej. To dla mnie wielki zaszczyt witać Państwa z tej okazji 
w Krakowie, w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Wszystkim 
bardzo serdecznie dziękuje za tak liczne przybycie. Miejsce, 
w którym się znajdujemy, sprzyja wspomnieniom, podobnie jak 
jubileuszowe okoliczności. Ale nie tylko wspomnienia chcemy 
dziś przywołać. 70 lat udanej historii naszej uczelni — to powód 
do dumy, podziękowań, wyróżnień, ale także do refl eksji nad 
Politechniką dzisiejszą i jutrzejszą.

Nasza uczelnia rodziła się w trudnym okresie powojennym. 
Pierwsze zabiegi zmierzające do powołania Politechniki pod 
Wawelem nasi założyciele — a wśród nich szczególnie zasłu-
żony prof. Izydor Stella-Sawicki — podjęli już kilka dni po wy-
zwoleniu miasta. Byli pełni niezwykłej determinacji i pewni, że 
ich entuzjazm podzielą inni. Nie mylili się. Powojenna Polska 
i Kraków potrzebowały młodych inżynierów, którzy mieli odbu-
dować kraj i miasto.

Historia Politechniki Krakowskiej zaczęła się od powołania 
na ówczesnej Akademii Górniczej trzech wydziałów — Archi-
tektury, Inżynierii oraz Komunikacji. Entuzjazm tamtych dni był 
tak wielki, że pierwszą rekrutację na studia prowadzili wolon-
tariusze, a nauka zaczęła się już w 1945 r. W ciągu kilku lat 
uczelnia uzyskała samodzielność, a potem rozwijała się i budo-
wała swoją markę. Kolejne pokolenia kontynuowały dzieło za-
łożycieli i realizowały uniwersytecką misję, rozwijając badania 
naukowe i kształcąc inżynierów, a także służąc społeczeństwu 
i gospodarce.

W ciągu 70 lat nasza uczelnia wykształciła 86 tys. inżynie-
rów i magistrów inżynierów. Wypromowała 300 profesorów, 
550 doktorów habilitowanych i ponad 2 tys. doktorów. Dzie-
siątki tysięcy uczestników studiów podyplomowych, kursów 
i szkoleń pogłębiało swoją wiedzę i umiejętności w murach na-
szej uczelni. W stale unowocześnianych laboratoriach wyko-
nano miliony testów, analiz, badań naukowych, zrealizowano 
tysiące projektów badawczych i opracowań dla gospodarki. 
W roku 70-lecia Politechnika Krakowska składa się z 7 wy-
działów i 13 jednostek pozawydziałowych, które wspomagają 
dydaktykę i prowadzenie badań. Kształci 17 tys. studentów na 
25 kierunkach.

Wnosząc od początku istnienia wartościowy i trwały wkład 
w rozwój nauki i dydaktyki, stała się widocznym miejscem 
na mapie ośrodków naukowo-badawczych oraz szkolnictwa 
wyższego. Nasza uczelnia jest dziś też ważnym partnerem 
dla władz rządowych oraz samorządowych polskich miast 

i regionów, szczególnie Krakowa i Małopolski. Na nasze mery-
toryczne wsparcie mogą zawsze liczyć partnerzy z otoczenia 
przemysłowego, gospodarki i biznesu, a także ze środowiska 
akademickiego. Dziś współpraca ze wszystkimi, którzy chcą 
czerpać z dorobku naukowego naszej uczelni, jest dla nas 
priorytetem. Dlatego szczególnie mocno wspieramy komercja-
lizację wyników badań naukowych. W tym celu wzmacniamy 
cieszące się już europejską renomą Centrum Transferu Tech-
nologii, powołaliśmy spółkę celową InTech PK, powiększyliśmy 
zespół rzeczników patentowych. Wspieramy też przedsiębior-
czość akademicką.

Działalność naukowo-badawczą koncentrujemy wokół 
strategicznych dla nas obszarów, takich jak: kształtowanie 
przestrzeni i ochrona dziedzictwa kultury, nowoczesne ma-
teriały i konstrukcje oraz nanotechnologie, systemy, urzą-
dzenia i procesy przemysłowe, transport i energetyka, śro-
dowisko i zagadnienia wodne oraz informatyka stosowana 
i bioinżynieria.

Nie ma możliwości, aby w tak krótkim wystąpieniu ująć 
wszystkie wydarzenia 70-lecia lub choćby tylko te wielkiej wagi. 
Dlatego — aby utrwalić wspomnienia i oddać hołd zasłużonym, 
ale też pokazać Politechnikę dzisiejszą — wydaliśmy okolicz-
nościowe publikacje. Księga jubileuszowa pt. „70 lat Politech-
niki Krakowskiej 1945–2015”, przygotowana przez Komitet 
Organizacyjny Jubileuszu, to cenne kompendium wiedzy o do-
konaniach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych poli-
technicznej społeczności, zarówno w wymiarze instytucjonal-
nym, jak i osobowym. Komplementarną pozycją wydawniczą 
jest książka autorstwa Elżbiety Koniecznej pod tytułem „Zawód: 
inżynier”. Oprócz dokumentów zawiera relacje świadków oraz 
wywiady z bohaterami minionego czasu. Obie publikacje są za-
pisem historii szkoły wyższej, traktowanej jako wspólny dom 
kolejnych pokoleń pracowników i studentów.

Ważna część historii Politechniki wiąże się ze sportową 
działalnością, która rozpoczęła się niemal równocześnie z po-
wołaniem uczelni. Z okazji jubileuszu wydamy niebawem książ-
kę „Sport na Politechnice Krakowskiej”, przypominającą ważne 
wydarzenia i postaci politechnicznego sportu.

70 lat historii Politechniki Krakowskiej zostało zapisa-
nych biografi ami ludzi, którzy dokładali cząstkę własnej pracy 
i osiąg nięć do wspólnego dzieła. To swoiste sprzężenie zwrot-
ne między działalnością jednostek i historią wspólną było — 
i mam nadzieję będzie — motorem postępu i rozwoju uczelni. 
Wiele pokoleń pracowników i studentów naszej uczelni dobrze 
rozumiało jej i swoją misję. Przez swoje decyzje i czyny, oso-
bowości i postawy, zachowania i dzieła tworzyli jedyny, niepo-
wtarzalny klimat miejsca — swoiste genius loci. Wielu z nich 

Największym skarbem Politechniki 
są ludzie
Przemówienie Jego Magnifi cencji Rektora prof. dr. hab. inż. Kazimierza 
Furtaka wygłoszone 14 maja 2015 r. podczas uroczystej akademii z okazji 
70-lecia Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
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w trakcie lat oddanych uczelni zapisało się w jej historii z imie-
nia i nazwiska. Świętując jubileusz, pamiętamy także o cichych, 
niewymienianych imiennie bohaterach, którzy historię 70-lecia 
Politechniki pisali rzetelną, codzienną pracą, a niepowtarzalny 
klimat uczelni budowali, życzliwie współpracując z innymi w re-
alizacji wspólnych celów. Wszyscy oni dokładali cząstkę siebie 
do wspólnego dzieła, któremu na imię Politechnika Krakowska. 
Po 70 latach jesteśmy z tego dumni.

Rok jubileuszowy rozpoczęliśmy w nowym budynku Między-
wydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego „Działownia”; 
w budynku, w którym wreszcie mamy swoją aulę. Niedługo po-
tem oddaliśmy do użytku Małopolskie Laboratorium Budownic-
twa Energooszczędnego, sfi nansowane ze środków struktural-
nych, za co dziękuję Pani Komisarz i Panu Marszałkowi. Mamy 
nadzieję, że Laboratorium to umocni naszą pozycję jako lidera 
w dziedzinie badań i innowacji związanych z technologiami 
energooszczędnymi. Rozpoczęliśmy budowę nowoczesnego la-
boratorium do badania maszyn w ekstremalnych warunkach ter-
moklimatycznych. Odnawiamy zabytkowe budynki przy ul. War-
szawskiej i Kanoniczej, włączyliśmy w struktury Politechniki — za 
co dziękuję Panu Premierowi — Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA. To osiągnięcia tylko 
ostatniego roku. Niech te informacje wystarczą jako dowód, że 
nie tylko tradycją i przeszłością żyjemy, ale ciągle dbamy o roz-
wój bazy badawczej i dydaktycznej, o jutro naszej uczelni.

Właśnie w trosce o nie angażujemy się też w liczne przed-
sięwzięcia oparte na współpracy. Duże nadzieje wiążemy z po-
wołaniem pierwszego w Polsce związku uczelni, z udziałem 
Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Rolniczego w Kra-
kowie i Politechniki. Wiele obiecujemy sobie także po inicjaty-
wie uczelni technicznych pod nazwą Instytut Autostrada Tech-
nologii i Innowacji. Dużą wagę przykładamy też do rozwijania 
współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi z całego 
świata, w tym z CERN-em.

Patrzymy na coraz nowocześniejsze budynki i laboratoria 
z dumą. Rozumiemy dobrze, że wspólne dzieła są najlepszymi 
pomnikami pamięci o tych, którzy je tworzyli i którzy chcieliby 
zostać zapamiętani. Wielu z naszych poprzedników pięknie wy-
pełniało maksymę Seneki: „Alteri vivas oportet, si tibi vis vivere” 
(trzeba żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie). 
Bohaterowie Politechniki żyli dla innych, również dla nas — 
kontynuatorów; dla uczelni, która często była ich domem. Swo-
ją postawą i pracą dali nam jasny przekaz — teraz Wy jesteście 
odpowiedzialni za rozwój naszej Alma Mater. 

Dlatego dziś, kiedy świętując jubileusz, dokonujemy pod-
sumowań i myślimy o największych osiągnięciach uczelni na 
przestrzeni 70 lat, nie bójmy się wskazać, że największym suk-
cesem w historii Politechniki są związani z nią ludzie, którzy po-
litechniczną tożsamość rozumieją jako wyróżnienie i przywilej, 
ale i obowiązek kontynuacji. Nie byłoby rozwoju nauki i dydak-
tyki na naszej uczelni, gdyby nie pielęgnowana przez kolejne 
pokolenia relacja mistrz — uczeń. Nie byłoby wielu wynalazków 
i odkryć, gdyby starsi nie chcieli dzielić się wiedzą, a młodsi 
z niej czerpać. Nie byłoby nowych laboratoriów i budynków 
dydaktycznych, gdyby jedni drugim nie chcieli tworzyć jeszcze 
lepszych warunków do rozwoju. Podtrzymywanie przyjaznych 
więzi między pracownikami, studentami, absolwentami, wcale 
niełatwe w dzisiejszych mocno konkurencyjnych czasach, jest 
warunkiem dalszego funkcjonowania i rozwoju uczelni. Naj-
większym skarbem Politechniki — jeszcze raz powtórzę — są 
ludzie, którzy ją tworzyli w przeszłości i tworzą każdego dnia 
— nasi byli i obecni pracownicy, nasi studenci, doktoranci, 

słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku i nasi wspaniali ab-
solwenci, którzy zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystują do 
odważnego zmieniania świata.

Ten świat jest coraz bardziej wymagający, coraz większe 
stawia wyzwania przed ludźmi nauki. Rozwój Politechniki we 
współczesnych uwarunkowaniach będzie możliwy, jeśli nasza 
uczelnia swoje zadania w zakresie edukacji i nauki będzie re-
alizować jako innowacyjne centrum kształcenia i badań nauko-
wych. Musimy przy tym zachować równowagę między tradycyj-
ną misją uniwersytecką i elementami działalności rynkowej we 
wspólnej przestrzeni edukacyjnej i badawczej, wykraczającej 
daleko poza granice regionu, kraju. 

W haśle jubileuszu 70-lecia: „Nauka — Innowacje — Kształ-
cenie — Ekologia”, zawierają się nasze osiągnięcia i zadania. 
Nauka, a więc twórcze idee — od nich się wszystko zaczyna, 
one są gwarantem godnego funkcjonowania i rozwoju. Z idei ro-
dzą się innowacje — teorie i rozwiązania technologiczne, które 
zmieniają świat, oby na bardziej przyjazny. Z nich z kolei rodzi się 
wiedza, którą możemy przekazywać studentom, dając im dostęp 
do najnowszych osiągnięć nauki i motywując do odkrywania no-
wych idei. Cała nasza działalność — badawcza i edukacyjna — 
musi zaś uwzględniać szacunek dla ludzi i przyrody. Skrót hasła 
jubileuszowego — NIKE — imię greckiej bogini zwycięstwa — 
jest z jednej strony podsumowaniem 70 lat historii naszej Alma 
Mater, a z drugiej — defi niuje cele na wygraną przyszłość.

Dziękuję za uwagę. 

Tytuł wystąpienia pochodzi od redakcji.

Kto wiarę da w 70 lat PeKa
Gdy połączyła nas przygoda,
Gdym magisterium na niej pieścił,
To była jeszcze całkiem młoda,
Miała niespełna lat trzydzieści.
Potem związaliśmy się trwale,
Mijały raźno wspólne latka,
W młodzieńczym trwaliśmy zapale,
I nagle patrzcie: Jubilatka.
Ta, która rzesze wychowała,
Tylu magistrów wysłała w świat,
Wielu doktorów promowała,
Ma dzisiaj siedemdziesiąt lat.
Dziś bieży wychowanków kwiat.
Życzeń zapewne spłyną zdroje.
Zechcą odśpiewać Jej: Sto lat!
A ja do życzeń dodam swoje:
Przestań, Kochana, liczyć latka,
Bierz się za nowe pokolenia,
Tyś Alma Mater, czyli matka,
Masz jeszcze wiele do zrobienia.

     Krzysztof Konstanty Stypuła
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Eminencjo, Magnifi cencjo, Szanowni Uczestnicy Mszy św. 
dziękczynnej za 70 lat istnienia Politechniki Krakowskiej

Mija dzisiaj 40 dni od uroczystości Zmartwychwstania Pań-
skiego. Wprawdzie liturgia przenosi uroczystość Wniebowstą-
pienia na nadzielę, ale nie sposób nie nawiązać dzisiaj do tego 
jedynego wydarzenia w dziejach świata. Bóg-Człowiek pokonał 
śmierć, która nie ma nad nim już władzy, dlatego nie poprzez po-
nowną śmierć wraca do Ojca uniesiony na obłokach niebieskich.

Dzieje się to wszystko na oczach apostołów. Im też, żegna-
jąc się, Chrystus wydaje ostatnie polecenie, aby szli na krańce 
świata i głosili Dobrą Nowinę o zbawieniu, czyli naukę o nie-
śmiertelności człowieka. Zapewnia, że mimo odejścia, pozosta-
nie z nimi aż do skończenia świata. Tak rodzi się Kościół, który 
zostanie umocniony darami Ducha Świętego.

Początkowo to mała wspólnota, wyrosła z jerozolimskiej 
synagogi. Trochę nieporadna, zagubiona, niezorganizowana. 
Z biegiem lat rozrasta się jak drzewo i zapuszcza coraz bardziej 
trwałe korzenie we wspólnocie ówczesnego świata. Nie brak 
napięć, potknięć, a nawet słabości. Ciągle jednak towarzyszy 
pewność, że Jezus jest z nimi nadal.

W tę misję przepowiadania prawdy o zmartwychwstaniu Je-
zusa, czyli o nieśmiertelności, celu i tęsknocie człowieka, włą-
czył się także patron dnia dzisiejszego, św. Maciej. Zajął miej-
sce posługiwania, któremu sprzeniewierzył się apostoł Judasz. 
Podobnie jak pozostali, z wyjątkiem Jana, naukę, którą głosił, 
potwierdził świadectwem życia i męczeńską śmiercią. Został 
zabity około 50 r. w Etiopii.

Tak poprzez wieki prawda o nieśmiertelności Boga-
-Człowieka docierała najpierw do świata antycznego, skupio-
nego w basenie Morza Śródziemnego, a po upadku cesarstwa 
rzymskiego poprzez działalność misyjną objęła nowy porządek 
świata. Przed 1050 laty dotarła na nasze ziemie.

W przepowiadanie prawdy o istocie i celu życia człowieka 
włączyły się także średniowieczne uniwersytety. Na ziemiach 
Polski była to najpierw Akademia Krakowska, następnie Uni-
wersytet króla Stefana Batorego w Wilnie i Uniwersytet króla 
Jana Kazimierza we Lwowie. Fundatorzy i uczeni tych uczelni 
byli bardzo zaangażowani w przepowiadanie prawdy o osta-
tecznym celu życia człowieka. Wspomnę tylko kilku: św. Ja-
dwiga Andegaweńska, król Polski, obok niej św. Jan z Kęt, 
św. rektor Józef Sebastian Pelczar i św. Józef Bilczewski, pro-
fesorowie tej uczelni. Sługa Boży ks. Piotr Skarga, pierwszy 
rektor Uniwersytetu króla Batorego w Wilnie i św. inż. Rafał Ka-
linowski, który wzrastał w jego cieniu.

W tę drogę poszukiwania prawdy o człowieku i celu jego 
życia włączyły się także w połowie XIX wieku i na początku 

XX stulecia uczelnie techniczne, najpierw Politechnika Lwow-
ska, a następnie Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Prof. Józef Nizioł w swym artykule, otwierającym publikację 
poświęconą 70-leciu istnienia Politechniki Krakowskiej, napisał: 
„Istnieje powszechne przekonanie, że w cieniu dwóch potęż-
nych drzew trzecie nie wyrośnie, a jeżeli już wyrośnie, nie po-
rodzi. Te dwa drzewa w krakowskiej nauce to Uniwersytet Ja-
gielloński i Akademia Górniczo-Hutnicza. W ich cieniu wyrosła 
Politechnika Krakowska”.

Zapewne o historii powstania i rozwoju Uczelni będzie 
mowa. Ja chciałbym przypomnieć, że wśród znakomitych uczo-
nych Politechniki byli także święci. Jej honorowy senator św. 
Jan Paweł II, papież, i czcigodny Sługa Boży prof. Jerzy Cie-
sielski, na którego beatyfi kację oczekuje także, a może przede 
wszystkim, Politechnika Krakowska.

To tutaj poprzez związek z młodzieżą akademicką św. Jan 
Paweł II, jak sam przyznał, nauczył się kontaktu z młodzieżą, 
co zaowocowało w postaci Światowych Dni Młodzieży. Naj-
bliższe takie spotkanie młodych odbędzie się już za rok u nas, 
w Krakowie.

Wszystko zaczęło się od internatu akademiczek u sióstr 
nazaretanek przy ul. Warszawskiej 13. Dwie studentki z tego 
internatu Zofi a Jaroń-Lubertowiczowa i Teresa Skawińska, na-
leżące do duszpasterstwa akademickiego u św. Anny, zwróciły 
się do młodego ks. dr. Karola Wojtyły, aby utworzyć drugi ośro-
dek duszpasterski u św. Floriana. Ksiądz wikary natychmiast 
się zgodził. Jego prośba została dobrze przyjęta przez pro-
boszcza ks. prałata Tadeusza Kurowskiego. Dnia 20 listopada 

Po 70 latach dziękujemy Bogu 
za przykład wielkich profesorów
Homilia wygłoszona 14 maja 2015 r. w Bazylice św. Floriana

Ks. Andrzej Scąber
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1949 r. zapisano: „Młodzież akademicka zwróciła się do nas 
z prośbą o umożliwienie jej udziału w konferencjach religijnych 
specjalnie dla tej młodzieży głoszonych. Spełniając życzenie, 
od czwartku, i potem, co tydzień, będą głoszone konferencje 
dla młodzieży akademickiej o godzinie dwudziestej. Treścią bę-
dzie systematyczny wykład nauki wiary”.

Konferencje głosili proboszcz i wikary. Pierwsza konferencja 
miała tytuł „O poznaniu Boga”, a kolejna „Rozważania o istocie 
człowieka”. Wszystko odbywało się przy ołtarzu Serca Pana 
Jezusa. Najpierw było ich niewielu. Z czasem liczba rosła. 

Postawiono też z czasem „skrzynkę pytań” i można było 
swobodnie zadawać pytania związane z wykładem, jak i na 
każdy temat. Uczyli się także śpiewać; dwa chórki, męski z Po-
litechniki, i żeński z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Umieli za-
śpiewać VIII mszę gregoriańską, De Angelis. W marcu 1951 r. 
odbyły się pierwsze akademickie rekolekcje. 

Pamiątką tego związku św. Jana Pawła II z Politechniką 
Krakowską jest tablica umieszczona w kaplicy św. Jana z Kęt, 
którą rektor, profesorowie i pracownicy ufundowali w 2000 r., 
a także portret św. Jana Pawła II w sali senackiej Politechniki. 

Z tego właśnie środowiska wyrósł prof. Jerzy Ciesielski, 
najpierw student Akademii Wychowania Fizycznego, a potem 
Politechniki. W 1952 r. związał się z duszpasterstwem akade-
mickim Politechniki u św. Floriana. Znajomość z ks. Karolem 
Wojtyłą przerodziła się z czasem w przyjaźń. Omawiali róż-
ne tematy, często wędrowali po górach i wodnych szlakach. 
Prof. Ciesielski zginął tragicznie na Nilu w październiku 1970 r. 
W listopadzie odbył się jego pogrzeb, któremu przewodniczył 
kard. Karol Wojtyła. Na łamach „Tygodnika Powszechnego” 
kard. Karol Wojtyła zamieścił swoje wspomnienie o zmarłym: 
„Na Jego życie patrzyłem z bliska przez prawie 20 lat. Od cza-
su, kiedy był studentem Politechniki. Poprzez wszystkie te lata 
byliśmy w stałym kontakcie. Uświadamiał mi, w jaki sposób 
ten młody człowiek (w chwili śmierci miał 41 lat) pojmuje życie 
i chrześcijaństwo. W jaki sposób wciela w to życie swoją wiarę. 
Było to coś niezwykłego. Kiedyś powiedział, w taki sposób naj-
zwyklejszy, że przecież obowiązkiem chrześcijanina jest dążyć 
do świętości”.

Dzisiaj po 70 latach dziękujemy Bogu za przykład tych wiel-
kich profesorów. Wspominamy i obejmujemy modlitwą wszyst-
kich zmarłych pracowników Politechniki. Czynimy to od kilku lat 
w listopadzie tutaj i na cmentarzach. Lista wypominanych liczy 
już prawie 500 osób i co roku rośnie. 

Modlitwą obejmujemy minione 70 lat i prosimy o Boże bło-
gosławieństwo na dalsze lata pomyślnego rozwoju Uczelni. 
Politechnika, to trzecie drzewo, już mocno trwa, rozrosła się 
już tak, że żaden wiatr jej nie obali. Nie tylko się rozrosła, ale 
wydaje wielkie owoce, także życia duchowego.

Vivat academia, vivant professores! Vivat membrum quodli-
bet, vivant membra quaelibet, semper sint in fl ore! Niech żyje 
Akademia, niech żyją profesorowie, Niech żyje każdy członek, 
niech żyją wszyscy członkowie, niechaj zawsze kwitną.

Amen. 

ks. Andrzej Scąber

Ks. dr Andrzej Scąber jest wikariuszem i kanonikiem Kapituły Kolegiac-
kiej przy Bazylice św. Floriana w Krakowie oraz referentem ds. kanoni-
zacyjnych archidiecezji krakowskiej. 
Tytuł homilii pochodzi od redakcji.

Główne wydarzenia obchodów 70. rocznicy powstania Po-
litechniki Krakowskiej, mające miejsce w połowie maja, zostały 
podsumowane podczas posiedzenia Komitetu Organizacyjne-
go Jubileuszu. Spotkanie odbyło się 12 czerwca w Sali Senac-
kiej uczelni.

Przewodniczący komitetu prof. Błażej Skoczeń podzięko-
wał wszystkim osobom zaangażowanym w organizację jubile-
uszu. Powołując się na dochodzące do niego pozytywne opinie 
zarówno gości krajowych, jak i zagranicznych, mówił o znako-
mitym przygotowaniu obchodów święta 70-lecia PK. Pozytyw-
nie obchody oceniali i goście, i społeczność Politechniki Kra-
kowskiej, o czym wspomniał w piśmie skierowanym na ręce 
przewodniczącego komitetu rektor PK prof. Kazimierz Furtak, 
dziękując za wysiłek włożony w przygotowanie jubileuszu.  

Prof. Skoczeń zauważył, że doświadczenia wyniesione 
z organizacji obecnego jubileuszu mogą przydać się w przy-
szłości. Nawiązując do bardzo udanej debaty, która odbyła się 
w ramach Forum „Nauka i Gospodarka”, wyraził sugestię, by 
podobne dyskusje panelowe zorganizowały także poszczegól-
ne wydziały.

(ps) 

 Spotkanie 
Komitetu Obchodów 
Jubileuszu PK

Historia na dziedzińcu

Obchodom jubileuszu Politechniki Krakowskiej towarzy-
szyła wystawa na dziedzińcu uczelni, prezentująca historię PK 
w fotografi i.  Autorem zdjęć i reprodukcji był Jan Zych, a opra-
cowanie grafi czne plansz wykonała Ewa Deskur-Kalinowska.
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Kolekcja „Lwowianów” w Bibliotece PK powstała częściowo 
z darów profesorów lwowskich, którzy po wojnie osiedli w Kra-
kowie i związali się z Politechniką Krakowską. Zbiór tworzą pu-
blikacje wydane przed 1945 r. we Lwowie lub Lwowa dotyczą-
ce. Liczy on około 800 książek. W Muzeum PK przedstawiono 
29 tytułów, do których dołączono informacje o autorach. Przed-
stawiono też zbiór zabytkowych maszyn do pisania z prywatnej 
kolekcji inż. Marka Wilczka.

Wystawę przygotował Oddział Zbiorów Zwartych pod kierun-
kiem Pauliny Kot, która podczas wernisażu przedstawiła krótką 
charakterystykę „Lwowianów” (więcej informacji o tej kolekcji za-
wiera artykuł, który opublikowaliśmy w kwietniowym numerze „Na-
szej Politechniki” na s. 35–36). Rektor Politechniki Krakowskiej 
prof. Kazimierz Furtak przypomniał, że przybywający po woj-
nie do Krakowa profesorowie lwowscy znaleźli zatrudnienie na 
każdym z trzech Wydziałów Politechnicznych powstałych przy 
ówczesnej Akademii Górniczej. Prof. Furtak wyraził zadowole-
nie z faktu, że w roku obchodów jubileuszowych pamięta się 
o lwowskiej części korzeni naszej uczelni. 

Na gości wernisażu czekał starannie przygotowany kata-
log wystawy. Zamieszczono w nim serię biogramów lwowskich 
przedstawicieli nauk inżynieryjnych, autorów prezentowanych 
książek.

(ps)

Przedwojenny Lwów, jego zabytki, kultura i środowisko na-
ukowe — zajmują szczególne miejsce w sercach i umysłach 
Polaków. Cząstka tego bogatego dziedzictwa została wpisa-
na w historię Politechniki Krakowskiej, czego świadectwem 
są zbiory lwowskie Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Jubi-
leusz PK stał się okazją do pokazania fragmentu tej kolek-
cji na wystawie „Leopolis semper fi delis”, otwartej 12 maja 
w Muzeum Politechniki Krakowskiej. 

Wystawa „Leopolis semper fi delis” 

Pamiętamy o korzeniach

W obchody jubileuszu Politechniki Krakowskiej wpisana 
została również wystawa fi latelistyczna poświęcona dwu 
wybitnym Polakom, darzonym na uczelni szczególnym sza-
cunkiem — św. Janowi Pawłowi II i Tadeuszowi Kościusz-
ce. Ekspozycja zatytułowana „Honorowy Senator i Profesor 
oraz Patron w kolekcjonerstwie” została otwarta 14 maja 
w Muzeum Politechniki Krakowskiej.

Ekspozycję przygotowali kolekcjonerzy należący do Okręgu 
Małopolskiego Polskiego Związku Filatelistów oraz do Ogólno-
polskiego Klubu Filatelistycznego „Cracoviana”. Otwarcia do-
konał znany chemik prof. Jan Pielichowski — z zamiłowania 
kolekcjoner walorów fi latelistycznych, pomysłodawca wystawy, 
a jednocześnie członek Rady Muzeum PK. Środowisko fi late-
listów reprezentował Jerzy Duda, prezes klubu „Cracoviana”, 
wiceprezes Zarządu Małopolskiego Okręgu PZF (a także ab-
solwent Politechniki Krakowskiej). 

Omówił on pokrótce wystawione zbiory, będące fragmentami 
kilku większych kolekcji. Zwrócił uwagę, że znaczki przedstawia-
jące Kościuszkę stanowią zbiór zamknięty, na wystawie bowiem 
zgromadzono wszystkie znaczki związane z postacią Naczelnika, 

Wystawa w Muzeum Politechniki Krakowskiej

Jan Paweł II i Tadeusz Kościuszko 
na znaczkach pocztowych

jakie ukazały się w latach 1921–2015, czyli od momentu wydania 
najstarszego waloru z 1921 r. 

W tym samym dniu można też było w budynku „Działowni” 
nabyć znaczki wydane przez Pocztę Polską z okazji 70-lecia 
Politechniki Krakowskiej, przedstawiające Jana Pawła II i Ta-
deusza Kościuszkę, a także uzyskać stempel okolicznościowy.

(ps)

Dyrektor Biblioteki Marek Górski prezentuje wydawnictwo poświęcone 
Politechnice Lwowskiej
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Swego rodzaju fi nałowym akordem tygodnia, w któ-
rym toczyły się główne uroczystości jubileuszowe Po-
litechniki Krakowskiej, był wernisaż wystawy „Profe-
sorowie i studenci. Nauczanie rysunku odręcznego na 
Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w latach 
1945–1982”. Otwarta w sobotę, 16 maja, wystawa zosta-
ła zorganizowana w jednym z najbardziej prestiżowych 
miejsc Krakowa — w Pałacu Sztuki. 

Zorganizowana z okazji 70-lecia PK wystawa towarzy-
szyła jednocześnie 2. Międzynarodowej Konferencji z cyklu 
„Nauczanie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby dla Architektów”. 
Przywołała pamięć o postaciach wybitnych pedagogów 
i twórców związanych z Wydziałem Architektury Politechni-
ki Krakowskiej. Jej ramy chronologiczne — od 1945 r. do 
1982 r. — zostały wyznaczone przez okres prowadzenia Ka-
tedry Rysunku Odręcznego (od 1970 r. — Zakładu, Rysunku, 
Malarstwa i Rzeźby) przez pierwszych czterech, nieżyjących 
już kierowników: Ludomira Ślendzińskiego, Krystynę Wrób-
lewską, Zbigniewa Gostwickiego i Romana Husarskiego.

Podczas wernisażu władze Politechniki Krakowskiej repre-
zentowali prorektorzy dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, 
prof. PK oraz prof. Dariusz Bogdał, zaś władze Wydziału Ar-
chitektury PK — prodziekan prof. Kazimierz Kuśnierz. Obec-
na była Lidia Ponanta — dyrektor administracyjny PK. Honory 
domu pełnił prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych Ka-
zimierz Witek. 

Prorektor Andrzej Białkiewicz pokrótce przedstawił dzieje Za-
kładu, Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. Podkreślił ukierunkowanie 
nauczania ku potrzebom warsztatu architekta. Specjalne po-
dziękowania złożył sponsorom, którzy umożliwili zorganizowanie 
ekspozycji w tak znakomitym miejscu. Prodziekan Kazimierz Ku-
śnierz zaznaczył, że działalność Zakładu, Rysunku, Malarstwa 
i Rzeźby — to kawał historii Wydziału Architektury, a nawet całej 
uczelni. Głos zabrała także kurator wystawy prof. Ewa Gołogór-
ska-Kucia, która mówiła o trudnościach z wyborem prac poka-
zanych w Pałacu Sztuki (osobiście przejrzała ich około 2 tys.; 

Wystawa „Profesorowie i studenci”

Dorobek 70 lat w Pałacu Sztuki

Kierownicy Katedry Rysunku Odręcznego (1945–1953), 
Katedry Rysunku i Rzeźby (1953–1970) i Zakładu Rysunku, 
Malarstwa i Rzeźby (od 1970 r.)

1945–1960  Ludomir Śleńdziński 
1960–1974  Krystyna Wróblewska
1974–1977  Zbigniew Gostwicki
1977–1982  Roman Husarski
1982–2000  Jan Bruzda 
2000–2010  Ewa Gołogórska-Kucia
od 2011  Andrzej Białkiewicz

całe archiwum zakładu 
liczy około 3 tys. prac). 
Zaapelowała przy tym 
o zorganizowanie in-
stytucjonalnego wspar-
cia dla idei zachowania 
dorobku zmarłych arty-
stów.

Na wystawie moż-
na było zapoznać się 
z dziełami wspomnia-
nych pierwszych czte-
rech kierowników kate-
dry, następnie zakładu 
— rysunkami, grafi ką, 
malarstwem sztalu-
gowym. Prawdziwą 
gratką, nie tylko dla koneserów sztuki, była okazja obejrzenia 
młodzieńczych wprawek późniejszych znanych powszechnie 
artystów, w tym profesorów Politechniki Krakowskiej. Pokaza-
no np. studium głowy mężczyzny narysowane przez studenta 
III  oku Wiktora Zina, akt męski wykonany przez studenta IV roku 
Witolda Cęckiewicza (rysunek nosi datę 26 IV 1949 r.) czy też 
akt męski, który wyszedł spod ręki innego studenta IV roku — 
Zdzisława Beksińskiego (notabene rysunki późniejszych mi-
strzów nie zostały ocenione wyżej niż na czwórkę). Pokazano 
także prace m.in. Leszka Filara, Piotra Kuciela, Henryka Sta-
wickiego, Jacka Sokalskiego, Dominika Zemana, Jerzego Wi-
jowskiego, Jacka Sumary, Elżbiety Gabryś, Urszuli Nowackiej, 
Zbigniewa Kowalczyka, Teresy Paciorek, Janusza Dulińskiego, 
Zdzisława Sytego, Jana Muniaka, Marka Dunikowskiego, Zbi-
gniewa Łagockiego.

Wystawie towarzyszył katalog, w którym oprócz reprodukcji 
części pokazanych prac znalazł się napisany przez Andrzeja 
Białkiewicza zarys historii Wydziału Architektury PK (z położe-
niem nacisku na historyczne korzenie) oraz Zakładu, Rysunku, 
Malarstwa i Rzeźby. W katalogu zamieszczono także noty bio-
grafi czne pierwszych czterech kierowników zakładu. 

Lesław Peters

W wernisażu uczestniczyli (od lewej): Andrzej Białkiewicz, Kazimierz 
Witek, Ewa Gołogórska-Kucia, Dariusz Bogdał
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Krystyna Wróblewska, „Autoportret”, drze-
woryt, własność ZPAP Kraków
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W ciągu 70 lat Politechnika Krakowska dorobiła się bo-
gatej literatury na swój temat. W szczególności prawdziwą 
kopalnią wiedzy o uczelni są kolejne księgi jubileuszowe. 
Obchody 70. rocznicy powstania Politechniki zaowoco-
wały dwoma obszernymi tomami prezentującymi dorobek 
szkoły. O jednym już pisaliśmy w numerze kwietniowym 
„Naszej Politechniki”, teraz czas na prezentację drugiej 
publikacji. 

Jest nią dzieło Elżbiety Koniecznej „Zawód: inżynier”. Od 
razu powiedzmy to wprost — takiej książki o Politechnice Kra-
kowskiej do tej pory jeszcze nie było. Co więcej, takiej książki 
nie miała dotąd chyba żadna z krakowskich uczelni. Nawet 
wielowiekowy Uniwersytet Jagielloński, któremu poświęcono 
tysiące publikacji prezentujących z różnych punktów widzenia 
jego dzieje i współczesność, nie może się poszczycić rów-
nie niezwykłą publikacją na swój temat. „Zawód: inżynier”, 
to bowiem praca pokazująca uczelnię z różnych perspektyw, 
przedstawiająca ją w różnych „układach odniesienia”, opisu-
jąca Politechnikę na różne sposoby. To tak naprawdę kilka 
książek w jednej. 

Przede wszystkim trzeba jednak podkreślić, że jest to efekt 
wielu lat żmudnej pracy. I to pracy rozpoczętej, zanim pojawił 
się zamiar napisania samej książki. Autorką jest znana kra-
kowska dziennikarka radiowa i prasowa, reportażystka, od lat 
zajmująca się tematyką kulturalną, m.in. przez pewien czas bę-
dąca recenzentką teatralną. Elżbieta Konieczna publikowała na 
łamach nieistniejącej już popołudniówki „Echo Krakowa”, a tak-
że w „Życiu Warszawy”, zaś w ostatnich latach była wicepreze-
sem ds. programowych Radia Kraków. W jej życiorysie znaczą-
ce miejsce zajmuje okres kierowania czasopismem „Miesiąc 
w Krakowie”, w którym wiele uwagi poświęcano sprawom nauki 
i szkół wyższych. 

To właśnie na łamach „Miesiąca w Krakowie” ukazywały się 
wywiady z pracownikami Politechniki Krakowskiej. W piśmie 
drukowano rozmowy z wybitnymi ludźmi nauki i postaciami 
znanymi ze swej aktywności w przestrzeni publicznej miasta, 
a także z osobami mającymi po prostu do powiedzenia coś cie-
kawego o swojej uczelni (swego czasu przepytany został nawet 
piszący te słowa). Można więc powiedzieć, że rozpoczynając 
pracę nad książką, Elżbieta Konieczna wstępowała na teren 
dobrze już rozpoznany. W toku dalszych penetracji zbadała go 
bardzo szczegółowo.

„Zawód: inżynier” — to zapis 70 lat uczelni, pokazany przede 
wszystkim przez pryzmat wyjątkowych osobowości, dzięki któ-
rym Politechnika Krakowska zdobyła uznanie nie tylko w swo-
im mieście, nie tylko w kraju, ale także poza granicami Polski. 
Olbrzymią część tomu wypełniają sylwetki czołowych postaci 
w dziejach PK, poczynając od Izydora Stelli-Sawickiego, Adolfa 
Szyszko-Bohusza i Ludomira Śleńdzińskiego. To także rozmo-
wy z wybitnymi naukowcami, którzy swoimi osiągnięciami przy-
czyniali się do zbudowania prestiżu uczelni, jak również roz-
mowy o wybitnych ludziach nauki z ich uczniami i następcami.

Autorka nie próbuje wnikać w szczegóły badań prowadzo-
nych przez opisywane postacie. Koncentruje się bardziej na 
stylu pracy naukowej, na towarzyszących jej nastrojach, emo-
cjach. Pokazuje osobiste motywacje badaczy, przedstawia 
warunki, w jakich zdarzało się pracować na uczelni w różnych 
okresach jej istnienia. W rozmowach i w prezentacjach sylwe-
tek często pojawia się anegdota, która niejednokrotnie o wiele 

lepiej charakteryzuje osoby, o których mowa, niż uczyniłyby to 
długie wywody. Sylwetki naukowców i wywiady przeplatane są 
krótkimi wypowiedziami oraz informacjami kronikarskimi. Autor-
ka dokonuje syntezy wielu różnych źródeł. Książka jest olbrzy-
mim zbiorem informacji o Politechnice i jej ludziach, ale forma 
narracji sprawia, że czyta się ją lekko, z przyjemnością. Wielka 
w tym zasługa stylu Koniecznej, która nadała swej opowieści 
charakter swego rodzaju spaceru po dziejach uczelni. 

Obraz dzieła byłby jednak niekompletny, gdyby nie wspo-
mnieć o fotografi ach. Wielkim atutem książki jest bogactwo 
zgromadzonych ilustracji. Na jej kartach spotykamy twarze 
wielu ludzi, którzy budowali Politechnikę na różnych etapach. 
Widzimy te osoby w sytuacjach ofi cjalnych, przy pracy, a nie-
kiedy i w domowych pieleszach. Wiele zdjęć zostało wydoby-
tych z zasobów Archiwum i Muzeum Politechniki, ze zbiorów 
prywatnych i innych źródeł. Przede wszystkim jednak książka 
swój wystrój zawdzięcza Janowi Zychowi, który od schyłku lat 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku z niesłabnącym zapałem do-
kumentuje za pomocą aparatu fotografi cznego życie uczelni. 
Zych jest w gruncie rzeczy współautorem książki, nawet jeśli 
jego nazwisko nie trafi ło na okładkę. Ten niedostatek z nawiąz-
ką nadrabia zresztą obszerny wywiad z fotografi kiem, jaki znaj-
dujemy w środku. 

„Zawód: inżynier” — to piękny prezent, jaki Politechnika 
Krakowska otrzymała na swoje 70-lecie. Ten elegancko wy-
dany tom pozostanie trwałą pamiątką po obecnym jubileuszu. 
Pamiątką, do której z pewnością będziemy wielokrotnie wracać 
jeszcze przez długie lata.

Lesław Peters

Spacer po dziejach Politechniki
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Naprawmy system w kraju, a wtedy 
ci, którzy wyjechali — wrócą
Radio RMF FM, rmf24.pl z 15 maja 2015 r.

Bliższa współpraca z Polonią, zwiększe-
nie mobilności naukowców na uczelniach 
w kraju, zwiększenie liczby etatów czysto na-
ukowych, zmniejszenie biurokracji — to jed-
ne ze sposobów, które zdaniem rozmówców 
RMF FM powinny przyspieszyć rozwój pol-
skiej nauki. Przy okazji obchodów 70-lecia 
Politechniki Krakowskiej rozmawialiśmy 
na ten temat z prof. Piotrem Moncarzem 
z Uniwersytetu Stanforda, prof. Piotrem No-
akowskim z Uniwersytetu w Dortmundzie 
oraz profesorami Błażejem Skoczeniem 
i Krzysztofem Pielichowskim z Politechniki 
Krakowskiej.

Grzegorz Jasiński: — Spotykamy się 
podczas wielkich uroczystości dotyczą-
cych 70-lecia Politechniki Krakowskiej, 
to okazja do wspomnień, ale i rozmów 
o przyszłości. Co zrobić, żeby polska na-
uka po 25 latach od odzyskania wolności, 
zaczęła się wreszcie piąć na takie miejsce 
w społecznej rzeczywistości, na jakie za-
sługuje. (…)

Prof. Piotr Moncarz, Uniwersytet Stan-
forda: — Ja bym powiedział, że moim hobby 
są działania na rzecz tego, by gospodarka 
polska znalazła się na rynku globalnym. 
A tylko gospodarka polska oparta na nauce, 
ma szansę na działanie na rynku globalnym. 
Dlatego nie można rozdzielić działalności 
gospodarczej, działalności — nazwijmy to 
nieładnie — marketingowej, polskiej marki 
w świecie, od jakości polskiej nauki i od tego, 
jak polska nauka współpracuje z przedsię-
biorstwami. (…) Zawsze powtarzam, że liczy 
się sieć kontaktów. Polska przez 200 lat in-
westowała w sposób bardzo bolesny w sieć 
kontaktów, która nazywa się polską diasporą 
albo po prostu Polonią, ale Polska w ogóle 
tego nie wykorzystuje. To jest 20 milionów 
ludzi, rozrzuconych po świecie, którzy się 
z Polską identyfi kują, a dzisiaj Polska wciąż 
jeszcze myśli, że otwieranie placówek han-
dlowych, ministerialnych — to nie jest atak 
na ministerstwa, tylko taki mamy system — 
w świecie, to jest właściwa odpowiedź na to 
zapotrzebowanie. Nie zgadzam się z tym. 
Bez współpracy z diasporą strzelamy sobie 
następną, historyczną bramkę.

 — Niestety, tak się dzieje, że przez 
ostatnie lata ta diaspora nam się rozrasta. 
Teraz ten kierunek jest inny — to nie są 
Stany Zjednoczone, to jest głównie Wielka 
Brytania. (…) Tyle że my musimy zatrzymać 
tutaj tych ludzi i tu szukać dla nich szansy. 
Czy możemy to zrobić w sytuacji, w której 
przemysł polski tak naprawdę osłabł i fi rm, 
które mogą zainwestować duże pieniądze 
i potrzebują młodej kadry innowacyjnej, nie 
ma wiele.

Prof. Piotr Noakowski (Dortmund 
University): — Wydaje mi się, że żeby tych 
ludzi trzymać w Polsce, trzeba w pewnym 
sensie zreformować polskie szkolnictwo 

wyższe. Na pierwszym planie postawiłbym 
aspekt mobilności. Mobilności pod wzglę-
dem zatrudnienia na linii uczelnia — prakty-
ka i przede wszystkim mobilności w odnie-
sieniu do samej uczelni. Żeby nie było tak, 
że jak ktoś zacznie pracę na jednej uczelni, 
gdzie studiował, to do końca życia tam właś-
nie spędza swój czas. (...) Niezbędne jest 
także zmniejszenie liczby etapów kariery na-
ukowej. W Polsce jest sześć takich — licen-
cjat, magister, doktor, habilitacja, profesor 
uczelniany, profesor belwederski. Przecież 
to jest bez sensu. Uważam, że to, co po-
trzebne, powrót tych mądrych ludzi z zagra-
nicy, zatrzymanie ucieczki, drenażu mózgów 
z Polski, tudzież pomoc ze strony uczelni dla 
rynku — będzie wynikiem zwiększenia tej 
mobilności.

— Politechnika Krakowska ma to 
szczęście, że ciągle utrzymuje się w bar-
dzo ścisłej czołówce uczelni, które mają 
dobrą opinię wśród pracodawców i absol-
wenci Politechniki trafi ają na rynek pracy, 
są tam poszukiwani. Ale w sytuacji niżu 
demografi cznego, w sytuacji, kiedy dużo 
ludzi wyjechało, mimo wszystko muszą 
pojawić się obawy, co będzie dalej. (…) Co 
zrobić, żeby trafi ali tu najzdolniejsi i ci naj-
zdolniejsi budowali potem potęgę polskiej 
nauki?

Prof. Błażej Skoczeń (Politechnika 
Krakowska): — To jest bardzo istotny pro-
blem, rzeczywiście. Jest to problem atrakcyj-
ności uczelni i studiów, atrakcyjności kształ-
cenia, ale może przede wszystkim takiego 
właściwego powiązania kształcenia studiów 
z przyszłością absolwenta, czyli z miejscem, 
do którego ewentualnie może trafi ć. Wczoraj 
mieliśmy tutaj forum gospodarcze i bardzo 
wielu naszych interlokutorów — fi rmy, in-
stytucje, z którymi Politechnika współpracu-
je, podkreślało, że bardzo chętnie naszych 
absolwentów zatrudnia. To są absolwenci 
dobrze wykształceni, dobrze przygotowani. 
Jest tu jeden szczególnie mi bliski przykład, 
od 25 lat współpracujemy z jedną z najwięk-
szych instytucji generujących badania na-
ukowe i wpływających na — powiedziałbym 
— siłę nauki w świecie, mianowicie z Eu-
ropejską Organizacją Badań Jądrowych, 
z CERN-em. Po tych 25 latach współpracy 
Politechnika Krakowska ma w CERN-ie wy-
robioną pozycję i dobrą markę, wobec tego 
możemy tam wysyłać naszych studentów, 
którzy chętnie i skwapliwie z tego korzystają. 
Rokrocznie udaje się kilka, kilkanaście osób 
do CERN-u wysłać. Ci studenci wracają na 
Politechnikę, rozentuzjazmowani, zaintere-
sowani zarówno naukami podstawowymi, 
jak i zastosowaniami tychże nauk, tych po-
mysłów, często bardzo innowacyjnych. Chcą 
kontynuować karierę albo w sektorze nauko-
wym, albo w dziedzinach, które są niezwykle 
nowoczesne, innowacyjne, które przynoszą 
chlubę samej zainteresowanej osobie, czyli 
absolwentowi, ale również uczelni, ponie-
waż taki absolwent potem z uczelnią chce 
współpracować i chce tę uczelnię wspierać. 

Wobec tego, żeby uczynić te nasze studia 
atrakcyjnymi, po pierwsze musimy prowa-
dzić badania naukowe na wysokim pozio-
mie i edukacja, kształcenie, nasze wykłady, 
nasze zajęcia ze studentami muszą z tych 
badań naukowych wynikać. (…) Druga spra-
wa, to możliwość zaoferowania im zarówno 
kontaktów międzynarodowych, współpracy 
z dobrymi, liczącymi się ośrodkami nauko-
wymi, ale także z gospodarką narodową, 
z fi rmami, które będą chciały ich następnie 
zatrudniać. 

— Poziom kształcenia, to jest, oczywi-
ście, czynnik niezwykle ważny, kluczowy. 
(…) Tyle że żyjemy w systemie, w którym 
uczelnie i pracownicy wyższych uczelni, 
są oceniani głównie ze swojej pracy na-
ukowej. Ta dydaktyczna część pracy jest, 
praktycznie rzecz biorąc, niedoceniana 
i to budzi obawy, że dojdzie do obniżenia 
poziomu dydaktyki ze względu na to, że 
prowadzący zajęcia mają po prostu inne 
zmartwienia. Czy to można odwrócić w ja-
kiś sposób? (…)

Prof. Krzysztof Pielichowski (Poli-
technika Krakowska): — (…) Rzeczywi-
ście, pracownicy rozliczani są z punktów 
za publikacje. Ten aspekt dydaktyczny jest 
tutaj, powiedzmy, mniej doceniany. Jak to 
rozwiązać? Pracując na uczelni, jako na-
uczyciele akademiccy, mamy obowiązek na-
uczania studentów, to stanowi istotę naszej 
pracy. Jak znaleźć kompromis pomiędzy 
prowadzeniem własnych badań naukowych, 
a jednocześnie nauczaniem studentów 
w odpowiednim wymiarze godzin, w odpo-
wiednim zakresie materiału? Jest to trudne, 
jeśli zważyć na to, że mamy też dość duże 
obciążenie administracyjne związane z róż-
nego rodzaju ankietami, różnego rodzaju 
sprawozdawczością i tak dalej. Pewnym roz-
wiązaniem, które czasami zaczyna już być 
stosowane, jest pojawianie się form zatrud-
nienia, dedykowanych na przykład tylko do 
prowadzenia badań naukowych. W ramach 
niektórych projektów badawczych istnieje 
taka możliwość, że osoby są zatrudniane na 
etacie naukowym. Wówczas nie mają zajęć 
dydaktycznych ze studentami, mogą skupić 
się wyłącznie na pracy naukowej. Ta forma 
znana jest na zachodzie Europy, w Stanach 
Zjednoczonych, to są takie etaty typu „re-
search”, typu badawczego. (…) Przypomnę, 
że to, co za granicą jest dość powszechne, 
mianowicie osoby zatrudnione na stanowis-
kach postdoc, u nas dopiero zaczyna się 
pojawiać, a w zasadzie to właśnie te osoby 
na stażach podoktorskich są w wielu przy-
padkach tym motorem napędowym badań. 
Profesorowie wyznaczają pewne kierunki, 
konsultują, dbają o to, aby zespół posiadał 
odpowiednie fi nansowanie, natomiast osoby 
wykonujące bieżącą działalność naukową, to 
właśnie bardzo często są badacze typu post-
doc, a więc już po doktoracie, o odpowied-
nich kompetencjach, wiedzy, a jednocześnie 
nie obarczone jeszcze tymi obowiązkami ad-
ministracyjnymi i dydaktycznymi. (...)
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