Protokół z posiedzenia
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
z dnia 10 czerwca 2015 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

I. Obecni na posiedzeniu – Lista Obecności w załączeniu
II. Program posiedzenia – w załączeniu
III. Przebieg obrad
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak podziękował JM Rektorowi
prof. Andrzejowi Chochółowi za zaproszenie w mury Uniwersytetu Ekonomicznego
oraz powitał zaproszonych na obrady Członków KRSWK i zaproszonych Gości. Szczególnie
powitał Panią Rektor-Elekt dr hab. inż. Jadwigę Laskę, prof. PWSZ w Tarnowie
i pogratulował Jej wyboru na stanowisko Rektora, na kadencję 2015-2019.
Pan Rektor Nowak przekazał również gratulacje Państwu Rektorom, których uczelnie zostały
wyróżnione w „Rankingu Perspektyw” dodając, że ogromnie cieszy fakt, iż Kraków
i Małopolska były tak dobrze reprezentowane.
Następnie poprosił o zabranie głosu Gospodarza posiedzenia prof. dra hab. Andrzeja
Chochóła, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. Andrzej Chochół powitał
uczestników obrad i podziękował za przyjęcie zaproszenia w progi Uniwersytetu
Ekonomicznego, który w roku obecnym celebruje uroczystość 90-lecia swojego istnienia.
Następnie Pan Rektor Chochół zaprosił wszystkich obecnych do obejrzenia filmu o historii
Uniwersytetu Ekonomicznego przygotowanego właśnie w związku z tą szczególną okazją.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak podziękował za możliwość zapoznania
się z tym filmem, który jak wspomniał przywraca wiele wspomnień oraz pogratulował
wspaniałego Jubileuszu.
pkt 1. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów znajdujących się na obszarze Huty
im. T. Sendzimira.
Wojewoda Małopolski Jerzy Miller nawiązując do sprawy omawianej na posiedzeniu
KRSWK w dniu 29 października 2014 roku poinformował obecnych, że właśnie w dniu
dzisiejszym Spółka Alceror Mittal Poland przekazała skarbowi państwa około 200 ha gruntu z
czego około 100 ha jest przeznaczone dla środowiska akademickiego na miejsce spotkania
biznesu z nauką. Po ustaleniach z Ministrem Skarbu Państwa krakowskie środowisko
naukowe będzie miało prawo zaistnieć w tym miejscu na uprzywilejowanych warunkach, jeśli
stworzy na tym terenie duet biznes-nauka (nie chodzi tu o dydaktykę czy badania
naukowe).Wojewoda dodał, że liczy na to, iż środowisko akademickie potraktuje tą część
miasta jako poligon doświadczalny pod nazwą „inteligentne miasto” po to, aby ten teren stał
się częścią Krakowa, a nie wyalienowaną i ogrodzoną płotem jednostką produkcji specjalnej.
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2. Światowe Dni Młodzieży 2016.
Wojewoda Małopolski Jerzy Miller opierając się na materiałach przygotowanych przez
Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży (załącznik nr 1) przedstawił
prognozowaną liczbę uczestników, która odwiedzi Kraków w dniach 25-31 lipca 2016 roku
(od poniedziałku do niedzieli). Główne miejsca w których będą się odbywać uroczystości
to Błonia (wtorek, czwartek, piątek) oraz północny skrawek gminy Wieliczka w miejscowości
Brzegi (sobota, niedziela). W powyższych uroczystościach wezmą udział osoby w wieku od
kilkunastu do trzydziestu kilku lat, a ich liczba przedstawia się w następujący sposób:
we wtorek – ok. 500 tys., w czwartek – ok. 800 tys., w piątek – ok. 1 mln., w sobotę – ok. 1,5
mln., a w niedzielę ok. 2 mln. Większość, czyli ok. 1 mln. osób przyjedzie do Krakowa
z obszaru całej Polski natomiast reszta przybędzie do nas z pozostałych krajów europejskich,
a także innych kontynentów. Pan Wojewoda zaznaczył, że należy dostrzec, iż tak duża liczba
osób przyjeżdża do Krakowa i zastanowić się nad tym co im zaproponować, aby zatrzymali
się w naszym mieście na dłużej. Uważa, że przed środowiskiem nauki stoi ogromna szansa
zaistnienia właśnie w tych dniach. Atutem tej sytuacji jest to, że główne uroczystości
odbywają się na Błoniach czyli w pobliżu większości krakowskich uczelni, a ponieważ
uroczystości te będą podzielone na 2 strefy czasowe tj, poranną do godz. 13.00
i wieczorną od godz. 16.00 pozostają do zagospodarowania 3 godziny na inne atrakcje, poza
religijne. Wojewoda poinformował, iż dodatkową szansą dotarcia do tych młodych ludzi
będzie aplikacja mobilna, która ma być gotowa we wrześniu br. Aplikacja ta ma być otwarta
co oznacza, że do oficjalnego programu będzie można wprowadzić dodatkowe atrakcje
z zaproszeniem do wzięcia w nich udziału. Każdy kto zostanie zaakceptowany przez Komitet
Organizacyjny może zostać autorem takich zaproszeń. Zdaniem Pana Wojewody z taką
inicjatywą powinni wystąpić studenci, ponieważ to przede wszystkim ich rówieśnicy wezmą
udział w tych wydarzeniach. Poddał zatem pod rozwagę Państwa Rektorów czy studenci
poszczególnych uczelni nie powinni przygotować dla swoich rówieśników zaproszeń
do swojego grona. Kolejną ważną sprawą, którą poruszył Pan Wojewoda to stworzenie
możliwie dobrych warunków pracy dla centrum prasowego, które będzie na bieżąco opisywać
wszystkie wydarzenia towarzyszące Światowym Dniom Młodzieży. Dziennikarze z centrum
prasowego potrzebują ok. 4 tys. m2 powierzchni płaskiej z czego ok. 2 tys. m2 ma być
przeznaczone na plac na którym stanie wóz transmisyjny do połączeń satelitarnych,
a ze względu na pracę głównie przy komputerach potrzebna jest także sieć światłowodowa.
Pan Wojewoda poprosił o przemyślenie, która z uczelni byłaby w stanie zagwarantować
(oczywiście odpłatnie) taki teren.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak podziękował za przedstawienie
prezentacji z której wynika, że przygotowania do obchodów Światowych Dni Młodzieży
są w bardzo zaawansowanym stanie. Pan Rektor Nowak dodał, że byłoby dobrze gdyby jeden
z przedstawicieli KRSWK był łącznikiem pomiędzy organizatorami a członkami kolegium.
Wojewoda Małopolski Jerzy Miller odpowiedział, że sam też jest członkiem komitetu
organizacyjnego i regularnie bierze udział w spotkaniach dotyczących bezpieczeństwa.
Ponieważ z doświadczenia wie, że „kto się spóźnia ten jest przegrany” to niezwłocznie
po uzyskaniu informacji kto będzie tym przedstawicielem, wprowadzi go do sztabu ludzi
odpowiedzialnych za organizację tych wydarzeń.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak zobowiązał się poinformować Pana
Wojewodę o wyborze takiej osoby oraz dodał, że stoi przed uczelniami i studentami
niepowtarzalna okazja do promowania siebie i własnej uczelni.
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pkt. 3. Integracja krakowskich młodych naukowców wokół interdyscyplinarnych
projektów - Grupa Naukowa Pro Futuro.
Katarzyna Gdowska Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji Młodych
Uczonych na wstępie podziękowała za możliwość wystąpienia na posiedzeniu KRSWK oraz
dodała, że wraz z nią jest Przewodnicząca Grupy Naukowej Pro Futuro Pani Malwina Mus
z którą przedstawią na podstawie przygotowanej prezentacji (załącznik nr 2) Grupę
Naukową Pro Futuro - organizację zajmującą się integracją młodych naukowców
i doktorantów krakowskich uczelni wokół interdyscyplinarnych projektów.
Malwina Mus Przewodnicząca Grupy Naukowej Pro Futuro poinformowała, że Grupa
Naukowa Pro Futuro została założona w 2004 roku z inicjatywy doktorantów wydziału
górnictwa i geoinżynierii AGH, których dobre relacje postanowiono wykorzystać jako
potencjał do realizacji projektów mających na celu popularyzowanie nauki. W chwili obecnej
w obręb grupy weszły także osoby z innych wydziałów i uczelni, zajmujących się zupełnie
innymi dziedzinami nauki, a mimo wszystko idea stojąca u podstawy założenia tej grupy
tj. stawianie na integrację środowiska młodych naukowców, aby wspólnie realizować
projekty interdyscyplinarne, pozostaje nadal aktualna.
Katarzyna Gdowska Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji Młodych
Uczonych dodała, że trzonem osobowym organizacji jest grupa doktorantów i pracowników
Akademii Górniczo Hutniczej, pracującej w bieżącej kadencji pod przewodnictwem
przedstawicielki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przy wsparciu koleżanek i kolegów
z Uniwersytetu Rolniczego, Politechniki Krakowskiej, Polskiej Akademii Nauk, a także
od roku pracowników i doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina.
Pani Katarzyna Gdowska zaznaczyła, że oczywiście grupa nie miałaby racji bytu gdyby nie
otrzymywała wsparcia. I tak, na początku uzyskała ona ogromne wsparcie od Władz AGH
oraz Fundacji dla AGH. Cały czas cieszą się wsparciem grona profesorskiego, władz
wydziałów, kolegów, którzy działali w grupie a obecnie są samodzielnymi pracownikami
naukowymi, oraz KRSWK gdyż zaplanowana konferencja Młodych Uczonych została objęta
Patronatem Honorowym KRSWK już po raz czwarty. Z grupą współpracują przedsiębiorcy,
osoby zajmujące się biznesem i zajmujące stanowiska kierownicze, a także w ramach
realizacji różnych projektów osoby reprezentujące lokalne społeczności i różne inne
organizacje.
Grupa realizuje dużą liczbę projektów z których jednym z najważniejszymi jest
X Jubileuszowa Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, która odbędzie się w dniach
24-26 września br. W pierwszej konferencji wzięło udział 30 osób, w edycji IX wzięło udział
130 osób z różnych krajów. Jest ona mocno interdyscyplinarna, oferuje możliwość spotkania
doktorantów i młodych naukowców różnych dyscyplin, daje możliwość przedstawienia
pierwszych prezentacji, wygłoszenia pierwszego referatu w języku obcym, wzięcia udziału
w dyskusji panelowej, warsztatach specjalistycznych czy rozwijających umiejętności miękkie.
Po konferencji materiały konferencyjne są wydawane w postaci abstraktów, a dzięki
współpracy z punktowanymi czasopismami najlepsze z referatów mają szansę na publikację.
Kończąc Pani K. Gdowska poprosiła Państwa Rektorów o przekazanie informacji na temat
konferencji zainteresowanym osobom oraz zaprosiła grono KRSWK do udziału w sesji
plenarnej.
Malwina Mus Przewodnicząca Grupy Naukowej Pro Futuro dodała, że zarówno projekty
edukacyjne i ekologiczne są naturalną konsekwencją zainteresowań naukowych członków tej
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grupy. W Pro Futuro są także tzw. lokalni aktywiści wykorzystujący swoje kontakty
w różnych środowiskach. Wspomniała o ekologicznej grze edukacyjnej, która na płaszczyźnie
konceptu została wprawdzie stworzona przez naukowców, ale ostatecznie jest współtworzona
i testowana z dziećmi i młodzieżą ze szkół podstawowych i gimnazjów z Krakowa i okolic,
a jej ostateczna wersja ma szansę zastosowanie w ośrodkach edukacyjnych. Wymieniła
i w skrócie opisała także inne projekty takie jak:
- „Docs+Science” – odnoga krakowskiego festiwalu filmowego polegającego
na prezentowaniu filmów dokumentalnych związanych z nauką. Projekcje odbywają się
w przestrzeni AGH dzięki czemu z jednej strony uczestnicy festiwalu mają pretekst,
aby odwiedzić uczelnię techniczną, a z drugiej strony studenci tej uczelni zostają zachęceni
do uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym zarówno jako widzowie jak i wolontariusze koordynatorzy poszczególnych zadań przy organizacji tego wydarzenia;
- Festiwal „Ścieżkami Pisarzy” - poświęcony tropieniu śladów literackich w przestrzeni
miejskiej gdzie każda edycja składa się z konferencji naukowej oraz praktycznego
eksplorowania przestrzeni miejskiej poprzez literackie wycieczki, gry miejskie oraz spotkania
z pisarzami;
- spotkania z cyklu „Znawcy nauki” oraz „Świat wokół nas” gdzie podczas prelekcji
specjaliści z określonych dziedzin, z jakiś względów interesujących i gorąco dyskutowanych
przyjeżdżają, aby w lekki i przystępny sposób zaprezentować ten temat na szerszym forum;
- ponadto w ramach grupy organizowane są warsztaty specjalistyczne nie tylko jako
integralna część krakowskiej konferencji młodych uczonych, ale również wewnętrznie
w ciągu całego roku. Prowadzone są one przez doświadczonych trenerów z całej Polski
w zakresie umiejętności twardych i miękkich np. warsztaty zarządzania sobą w czasie.
Pani Malwina Mus na zakończenie dodała, że Grupa Naukowa Pro Futuro ma także
nieocenione wsparcie doświadczonego zespołu, który wypracował procedury postępowania
przy organizacji projektów naukowych, w pozyskiwaniu środków na finansowanie projektu
czy przy wypełnianiu wniosków. Posiadają też wypracowane kanały komunikacyjne zarówno
do instytucji jak i odbiorców wydarzeń, a dodatkowo poprzez współpracę z fundacją AGH
mają silne wsparcie administracyjno-księgowe. Poprosiła, aby zachęcić doktorantów
i młodych naukowców mających jakiś pomysł czy inicjatywę, aby zgłosili się do grupy
i w ten sposób zasiliły ją nowymi projektami. Osoby takie mają dużą dowolność
w realizowaniu swojej wizji, a w zamian otrzymują same korzyści.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak podziękował za to wystąpienie dodając,
że ma nadzieję, że interdyscyplinarność i połączenie międzyuczelniane staną się dzięki tym
młodym ludziom efektywne.
pkt. 4. Wspólny Dzień Pamięci Społeczności Akademickiej Krakowa.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak przypomniał, że corocznie w dniu
6 listopada w Uniwersytecie Jagiellońskim odbywają się uroczystości Sonderaktion Krakau,
które w pewnym momencie połączyły się z obchodami „Dnia Pamięci”, czyli wspomnieniem
pamięci o profesorach UJ. Uroczystości rozpoczynają się rano, na krakowskich cmentarzach
gdzie wspólnie ze studentami następuje złożenie kwiatów na grobach profesorów
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan Rektor zaznaczył, iż wie, że taki zwyczaj mają też inne
krakowskie uczelnie. Dlatego pomyślał, że ponieważ jest to bardzo specyficzny dzień, dzień
pamięci o mistrzach i nauczycielach, to warto by było obchodzić go wspólnie z innymi
uczelniami. Pomysł jest taki, aby spotykać się na jednym z krakowskich cmentarzy,
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a następnie udać się do Uniwersytetu Jagiellońskiego, aby uczcić pamięć profesorów podczas
rocznicy Sonderaktion Krakau, gdyż w tym pamiętnym dniu aresztowani zostali nie tylko
profesorowie uniwersytetu.
Pan Rektor dodał, że sprawami pamięci profesorów oraz opieką nad ich grobami zajmuje się
w Uniwersytecie Jagiellońskim Pan prof. Jan Tkaczyński, po czym poprosił Go o zabranie
głosu w tej sprawie.
Przewodniczący Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ prof. Jan Tkaczyński
rozpoczął od tego, że idea która sprowadziła go na to spotkanie jest jedna, a mianowicie taka,
że jeśli my nie będziemy pamiętali o tych co odeszli, to o nas też nikt pamiętać nie będzie.
Następnie Pan Profesor poinformował, że UJ powołał w grudniu 2008 roku Komitet
ds. Opieki na Grobami Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ma trzy następujące
zadania:
1) po pierwsze inwentaryzację, kontrolę stanu i opiekę nad grobami profesorów UJ. Zdaniem
Pana Profesora nie jest to zadanie proste, ponieważ do tej pory nie były przez nikogo
prowadzone żadne statystyki ani spisy dotyczące personaliów profesorów UJ. Na tą chwilę
Członkom Komitetu udało się zinwentaryzować 1044 zmarłych profesorów UJ - od roku
1803 (w tym właśnie roku Cmentarz Rakowicki został otwarty). Zadanie jest tym trudniejsze,
że po pierwsze pamięć ludzka po tylu latach jest zawodna, a po drugie nie były prowadzone
w Uniwersytecie Jagiellońskim żadne spisy, co powoduje, że za każdym razem musi być
wykonywana praca niemal detektywistyczna, aby odszukać nie tylko osobę, ale także miejsce
jej lub jego spoczynku;
2) drugie zadanie to prowadzenie internetowej listy pamięci, obejmującej wszystkich
zmarłych profesorów, niezależnie od zasług. W chwili obecnej po dłuższych dyskusjach
członkowie Komitetu uznali, że kryterium wpisania na listę nie jest tytuł naukowy profesora,
ale co najmniej habilitacja. W tej chwili lista obejmuje blisko 1,5 tys. nazwisk przy czym
jeszcze nie są znane wszystkie miejsca wiecznego spoczynku;
3) trzecie zadanie, które jest jakby wynikiem dwóch pierwszych punktów to popularyzacja
dokonań zmarłych profesorów UJ. Pan prof. Tkaczyński zaznaczył, że tą popularyzacją
można się zapoznać, ponieważ w ramach Jubileuszu 650-lecia UJ Komitet wydał publikację
„Pro Memoria”, a w tym roku dzięki wsparciu Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka
Majchrowskiego ukaże się drugie wydanie.
Pan prof. Tkaczyński częściowo przedstawił w przygotowanej prezentacji (załącznik nr 3)
jak wiele nagrobków profesorskich lub co najmniej tablic epitafijnych udało się do tej pory
odnowić dzięki Komitetowi ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ. Podkreślił także,
iż Komitet niestety nie dysponuje dużymi środkami finansowymi, ponieważ ta praca ma
charakter społeczny. Dodał, że wspaniałą wiadomością dla Komitetu jest to, iż w roku
bieżącym Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa wydzielił ze swojego budżetu
specjalny budżet, którego przeznaczeniem będzie tylko i wyłącznie ratowanie nagrobków
zmarłych profesorów – wszystkich, nie tylko Uniwersytetu Jagiellońskiego – a zatem
wszystkich zmarłych do roku 1945. Warunkiem jest to, że muszą to być mogiły opuszczone
i nie posiadające dysponentów prawnych, ponieważ pieniądze publiczne nie mogą być
przeznaczone na cele prywatne.
Na koniec Pan prof. Tkaczyński przedstawił stronę internetową UJ, której celem jest właśnie
popularyzacja. Przedstawił w zarysie jak poruszać się po 4 zakładkach, w których znajdują się
odpowiednio pogrupowane informacje. I tak w pierwszej znajdują się informacje o osobach
które odeszły, w drugiej lista pamięci, która pokazuje zasługi osoby zmarłej, biogram oraz
miejsce jego spoczynku, trzecia zakładka to cele i zadania Komitetu, a w ostatniej informacje
na temat Uniwersyteckiego Dnia Pamięci.
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Prof. Tkaczyński nawiązał do wypowiedzi Pana Rektora Nowaka, że ideą komitetu byłoby,
aby ten tylko Uniwersytecki Dzień Pamięci zamienić na Dzień Pamięci Akademickiej
Społeczności Krakowa. Dodał, że w roku ubiegłym spotkał się na cmentarzu podczas tych
uroczystości z Rektorem oraz przedstawicielami Uniwersytetu Ekonomicznego, którzy także
składali kwiaty na grobach swoich profesorów. Inicjatywa jest zatem taka, aby to właśnie
w tym dniu Rektorzy wszystkich uczelni spotkali się na jednym z krakowskich cmentarzy,
a następnie po złożeniu kwiatów na grobach udali się wspólnie do Uniwersytetu
Jagiellońskiego na krótkie spotkanie, aby uczynić ten dzień świętem ogólno akademickim.
Dodatkowo można by zorganizować koncert któregoś z chórów akademickich w Kolegiacie
św. Anny. Pan Profesor dodał, że mógłby być to dodatkowy punkt, który pokazałby
młodszym pokoleniom, że z tym dniem mogą kojarzyć się także dobre, dodatkowe emocje.
Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak powiedział, że jest jak
najbardziej za tym, aby była to wspólna inicjatywa. Politechnika Krakowska od paru lat też
to robi, chociaż nie jest to w dniu 6 listopada. Nie mniej jednak pracownicy i bardzo liczne
grono studentów spotykają się na krakowskich cmentarzach przy grobach profesorów w celu
uczczenia ich pamięci. Politechnika Krakowska od niedawna jest także posiadaczem
książeczki o dokonaniach profesorów choć ze względu na to, że działa od 70 lat ma znacznie
mniej do uzupełnienia. Pan Rektor Furtak dodał, że ta idea jest bardzo piękna i nic nie stoi na
przeszkodzie, aby Politechnika Krakowska obchodziła ten dzień wraz z innymi uczelniami
właśnie w dniu 6 listopada.
Rektor Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego prof. Jerzy Malec także
podzielił pogląd, że idea jest świetna. Dodał, że od kilku lat Krakowska Akademia
uczestniczy w tego typu spotkaniach na cmentarzach. Jest tylko taki problem, że organizuje
te uroczystości zawsze w ostatnim tygodniu przed Wszystkimi Świętymi, ponieważ kiedy
w dniu 1 listopada bliscy odwiedzają groby i widzą, że pamięta się o ich zmarłych, to jest im
po prostu bardzo miło. Zdaniem Pana Rektora Malca w dniu 6 listopada, mało kto odwiedza
groby bliskich.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak poinformował, że też problem ten był
poruszany na Uniwersytecie, ale uroczystość Sonderaktion Krakau jest tak ważna, że data nie
może ulec zmianie.
Pan Rektor zaproponował, że jeśli członkowie KRSWK akceptują tą inicjatywę, to w tym
roku organizacją tego wydarzenia zajmie się Uniwersytet Jagielloński, który zaproponuje
program uroczystości i przekaże go Państwu Rektorom z prośbą o ewentualne uwagi
lub akceptację.
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Andrzej Chochół dodał, że inicjatywa jest
wspaniała, ale w UE zawsze w tym dniu o godz. 12.00 jest Apel Poległych, w którym
uczestniczą przedstawiciele żołnierzy Armii Krajowej, księży, wojska i inni. Jest to już pewna
tradycja na Uniwersytecie Ekonomicznym, w związku z czym ten nowy pomysł Pan Rektor
podda pod rozwagę Kolegium Rektorskiego. Nie mniej jednak uważa, że połączenie
wspólnych wysiłków będzie cenną inicjatywą, ponieważ będą bardziej widoczne, a przecież
wszystkim zależy aby następnym pokoleniom pokazać, że pamiętamy o naszych
nauczycielach.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak podziękował za tą opinię oraz dodał,
że będziemy dążyć do tego, aby uczynić ten dzień ogólno akademickim. Oczywiście każda
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uczelnia może mieć swoje odrębne elementy tej uroczystości z których z pewnością nie
należy rezygnować, tylko w dalszym ciągu je kontynuować i pielęgnować.
pkt. 5. Organizacja obchodów 35. Rocznicy Solidarności w środowisku akademickim
Krakowa.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak poprosił o zabranie głosu Pana
dra Jerzego Serwackiego Przewodniczącego ZK NSZZ Solidarność w Uniwersytecie
Jagiellońskim, który zdaniem Pana Rektora ma do przedstawienia pewną inicjatywę wydającą
się - podobnie jak sprawa poprzednia - zaangażowania Komisji Zakładowych Solidarności nie
tylko UJ, ale także innych uczelni.
Przewodniczący ZK NSZZ Solidarność w UJ dr Jerzy Serwacki rozpoczął od informacji,
iż mija 35 lat od powstania zupełnie niezwykłego ruchu społecznego „Solidarność”
i w związku z tym Solidarność UJ wystąpiła z inicjatywą zorganizowania wspólnych
obchodów narodzin tego ruchu w środowisku akademickim. Planowane jest otwarcie
niezwykłej wystawy, która będzie znajdowała się na krakowskich plantach pomiędzy
kościołem św. Anny, a budynkiem Collegium Novum UJ i będzie składała się z około
50 posterów. Pan dr Serwacki podkreślił, że do udziału w tym wydarzeniu chciałby zaprosić
wszystkie uczelnie krakowskie, które w tym czasie gdy rodziła się Solidarność w latach 19801981 miała swoje komisje Solidarności. Dr Jerzy Serwacki poprosił zebranych
o przekazywanie materiałów do wystawy i wyraził nadzieję, że wszystkie uczelnie w których
rodziła się Solidarność będą miały swoje miejsce na tej wystawie. Poinformował także,
że wystawa jest zaplanowana w pierwszej dekadzie października i tym samym zaprosił
wszystkich obecnych do wzięcia udziału w uroczystości jej otwarcia. Dodał, że wystawę
będzie można oglądać na krakowskich plantach ok. 2 tygodni, natomiast później, jeśli byłoby
zainteresowanie to mogłaby być wypożyczana do poszczególnych uczelni. Planowana jest
także publikacja związana z tą wystawą w postaci książki. Pan dr Serwacki poprosił
o serdeczne podejście do tej inicjatywy.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak poprosił o rozważenie współudziału w tej
wystawie. Dodał, że studenci UJ zorganizowali w roku ubiegłym w ramach Jubileuszu UJ
wystawę na krakowskich plantach i zainteresowanie nią oraz oglądalność były ogromne.
Pan Rektor dodał, że wystawa ta nie ma absolutnie charakteru politycznego, a warto pokazać
wszystkim mieszkańcom Krakowa, zwłaszcza młodszemu pokoleniu - co się wtedy działo.
pkt 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
1) Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak poruszył sprawę kalendarza
uroczystych inauguracji roku akademickiego 2015/2016 w uczelniach krakowskich. Zgodnie
z prośbą, uczelnie przekazały swoje terminy, które niestety w wielu przypadkach się dublują.
Zwrócił uwagę, że zgodnie z prośbą Pana Wojewody uroczystości w uczelniach krakowskich
nie powinny odbywać się tego samego dnia i o tej samej godzinie ze względu
na niemożliwość pogodzenia przybycia przez Pana Wojewodę w dwa miejsca jednocześnie.
Przewodniczący poprosił Rektorów tych uczelni w których zachodzi taki konflikt o ponowną
analizę terminu i dokonanie zmian.
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2) Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak następna sprawa, którą poruszył
dotyczyła sytuacji finansowej AZS Kraków. Państwo Rektorzy – podobnie jak poprzedni
dokument – otrzymali skan pisma Prezesa AZS do zapoznania się drogą email (załącznik nr
4). Pan Rektor zaznaczył, że sytuacja jest bardzo trudna i na tą chwilę nie potrafi przewidzieć
jak się zakończy, nie mniej jednak o każdej zmianie będzie wszystkich na bieżąco
informował. Dodał, iż żywi nadzieję , że Oddział Krakowski AZS nie upadnie.
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Andrzej Chochół poinformował,
że Uniwersytet Ekonomiczny jest w tą sprawę bezpośrednio zaangażowany i rzeczywiście
został w pewnym momencie poinformowany o zadłużeniu AZS Kraków. Na początku
mówiło się o kwocie ok. 170 tys. zł, następnie urosło to do 300 tys., a przy ostatnim spotkaniu
było to już 500 tys. zł. Pan Rektor Chochół uważa, że w jego odczuciu Uniwersytet
Ekonomiczny został nie do końca elegancko potraktowany, ponieważ miał pewne
zobowiązania do AZS-u ze względu na prowadzony na Uniwersytecie klub sportowy, ale była
to kwota kilkuset tysięcy złotych, która została uregulowana. Nie mniej jednak pracownik
AZS prowadząc pewne negocjacje z zawodnikami, nie liczył się z tym, że są pewne
ograniczenia finansowe i rozdysponował więcej pieniędzy, niż były ku temu możliwości.
Zdarzyło się to raz, wtedy UE pokrył tą różnicę, ale niestety kiedy zaczęło się to powtarzać,
to UE nie mógł kolejnych kilkuset tysięcy wyeksponować na te działania tym bardziej,
że z finansowania wycofali się sponsorzy. Sytuacja więc dalej się pogarszała. Pan Rektor
Chochół zaznaczył, że posiada w tej sprawie całą dokumentację finansową, którą może
udostępnić zainteresowanym do wglądu i którą też przedstawiał podczas spotkania
z Prezesem AZS Kraków.
Prezes Polskiej Akademii Umiejętności prof. Andrzej Białas zaapelował, aby pomimo
tych oczywistych problemów próbować ratować AZS. Zdaniem Pana Prezesa nie można
dopuścić do tego, aby krakowski AZS zbankrutował.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak dodał, że ma nadzieję na
październikowym spotkaniu KRSWK dokładnie przedstawić sytuację AZS Kraków, aby
można było podjąć odpowiednie kroki postępowania.
Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak zaproponował, aby na
posiedzenie październikowe zaprosić Prezesa AZS Kraków Pana Lecha Pankiewicza, aby
mógł wyjaśnić jak to tak naprawdę było. Dodał, że jego zdaniem spotkanie to powinno być
przygotowane wcześniej, w węższym gronie, aby uniknąć zbędnych dyskusji.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak odpowiedział, że spotkanie merytoryczne
odbędzie się w mniejszym gronie.
Następnie Pan Rektor poinformował, że kolejne spotkanie KRSWK odbędzie się w dniu
21 października br., a gościć członków kolegium będzie Rektor Akademii Wychowania
Fizycznego prof. dr hab. Andrzej Klimek.
Przewodniczący KRSWK złożył podziękowania na ręce Rektora Uniwersytetu
Pedagogicznego prof. Śliwy za tegoroczną organizację festiwalu nauki w Krakowie oraz
pokazał wszystkim obecnym statuetkę, którą z tej właśnie okazji otrzymało KRSWK.
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7. Wręczenie nagrody Phil Epistemoni Pani Magdalenie Drohomireckiej – redaktor
Telewizji Kraków.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak rozpoczął od informacji, iż KRSWK
przyznaje nagrodę Phil Epistemoni osobom, które w szczególny sposób zaangażowały się
w propagowanie osiągnięć naukowych oraz rozwój krakowskich i małopolskich uczelni.
Podkreślił, że jest to bardzo istotne wyróżnienie, ponieważ uczelnie wyższe mają ograniczoną
możliwość mówienia „dziękuję" zwłaszcza jeśli chodzi o przedstawiciela mediów.
Zaznaczył także, że KRSWK jednogłośnie wybrało właśnie Jej kandydaturę do tej nagrody.
Dodał, że tą specyficzną nagrodą, środowisko naukowe nagradza osoby, które uśmiechnęły
się do nauki. Pan Rektor w imieniu własnym oraz wszystkich członków KRSWK serdecznie
pogratulował Pani Redaktor, a następnie wręczył Jej dyplom i kwiaty.
Redaktor TV Kraków Magdalena Drohomirecka serdecznie podziękowała za to
wyróżnienie tym bardziej, że usłyszała, iż członkowie KRSWK jednogłośnie wybrali właśnie
Jej kandydaturę. Dodała, że nie ma chyba bardziej satysfakcjonującej nagrody niż ta, która
jest przyznana przez środowisko naukowe. Wyraziła się także, że misją telewizji publicznej
jest mówienie o nauce w związku z czym tym bardziej cieszy się, że właśnie to gremium
to zauważyło i doceniło. Pani redaktor dodała, że ma nadzieję czynić to dalej z prawdziwą
autentycznością i zainteresowaniem.
Przewodniczący KRSWK prof. Wojciech Nowak zaprosił wszystkich do wspólnego
zdjęcia, a następnie do wzniesienia toastu.
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Andrzej Chochół zaprosił wszystkich
obecnych na poczęstunek.
Na tym zakończono posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

Przewodniczący Kolegium Rektorów
Szkół Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Protokołowała:
mgr Małgorzata Siecińska
Sekretarz KRSWK
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