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ie godzimy się na wstrząsanie polskim społeczeństwem ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, upominali się o przyprzez polityczne waśnie, nie godzimy się na ideologizowanie wrócenie matematyki na egzaminie maturalnym czy protestowali
każdej najmniejszej kwestii, rozsiewanie atmosfery podejrzeń przeciwko kształtowi ustawy lustracyjnej. Poprawa finansowai agresywnej deprecjacji środonia, stałe podnoszenie jakości
wisk inteligenckich. Nie chcenauczania i badań naukowych
my stać się zaściankiem Europy
oraz internacjonalizacja to
tylko wskutek nieporozumień
wyzwania, przed którymi stoi
polityków – te słowa padły
teraz KRASP. Rektorzy deklaw Auli Collegium Novum
rują swoją pomoc również przy
Uniwersytetu Jagiellońskiego
pracach nad nowelizacją Prawa
z ust prof. Tadeusza Lutego,
o Szkolnictwie Wyższym.
przewodniczącego KonferenPodczas jubileuszowego
cji Rektorów Akademickich
spotkania dużo mówiło się
Szkół Polskich, podczas Nado suwerenności uczelni wyżzwyczajnego Zgromadzenia
szych. – Autonomia uniwersyPlenarnego KRASP.
tetów staje się tym ważniejsza,
Ponad osiemdziesięciu rekim szybsze następują zmiany
torów z całej Polski spotkało
społeczne, na które uczelnie
się w dniach 7–9 czerwca br. O niezależność badań naukowych należy zabiegać stale. Zadaniem muszą reagować. Jest niezbędw Krakowie – nie tylko, aby rektorów jest strzeżenie tej niezależności – mówił rektor UJ prof. na dla wprowadzania nowych
świętować z okazji jubileuszu Karol Musioł
metod badawczych i nauczania,
KRASP, ale przede wszystkim by rozmawiać o problemach nauki. dla tworzenia wiedzy. Oba ideały wolności akademickiej leżące
Dziesięć lat temu, 7 czerwca 1997 roku, w przeddzień spotkania u podstaw europejskiego modelu uniwersytetu: wolność wybopapieża Jana Pawła II ze środowiskiem akademickim w kolegiacie ru przedmiotu badań przez profesorów oraz wolność wyboru
św. Anny, rektorzy polskich uczelni zebrali się w Auli Collegium przedmiotu i form kształcenia przez studentów podlegają obecnie
Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie odbyło się posiedze- znacznym ograniczeniom. W pierwszym przypadku dla pozynie założycielskie Konferencji
skania finansowego wsparcia
Rektorów Akademickich Szkół
prowadzonych badań naukoPolskich.
wych, w drugim dla uzyskania
– O niezależność badań
ściśle określonych kompetencji
naukowych należy zabiegać
zawodowych. Mamy coraz
stale. Zadaniem rektorów jest
więcej specjalistów, a coraz
strzeżenie tej niezależności
mniej intelektualistów – mówił
– mówił rektor UJ prof. Karol
prof. Tadeusz Luty. Prawo do
Musioł. – Autonomia, stanoautonomii uczelni zawarte jest
wiąca podstawę Uniwersytetu,
w Wielkiej Karcie Uniwersymusi być gwarantowana razem
tetów Europejskich (Magna
ze swobodą akademicką, która
Charta Universitatum). Deklanależy do uczonych – wtórował
racja ta, z 18 września 1988
mu prof. Tadeusz Luty. – Przyroku, podpisana została przez
pomnieliśmy o tym przed paroliczne grono polskich rektorów,
ma miesiącami, kiedy wspólnie Podczas jubileuszowej sesji w Auli Collegium Novum poruszano przede a ustanowiona w 900-lecie poz prezesem Polskiej Akademii wszystkim problem autonomii uczelni wyższych
wstałej w Bolonii „studenckiej
Nauk, w imieniu naszych śrowspólnoty” dla ochrony przed
dowisk, wykorzystaliśmy instytucję „Amicus Curie” i skierowa- „finansowym oportunizmem obywateli”.
liśmy do prezesa Trybunału Konstytucyjnego obszerny dokument
– Po raz kolejny zwracamy się do najwyższych władz pańz argumentami w obronie autonomii i wolności badań naukowych, stwowych, polityków i parlamentu polskiego o traktowanie spraw
cytowany w czasie rozprawy na temat tzw. ustawy lustracyjnej edukacji, nauki i kultury z należytą powagą oraz podniesienie ich
– kontynuował prof. Tadeusz Luty.
do rangi racji stanu. Oczekujemy w tym względzie porozumienia
Zasługi KRASP dla nauki są niemałe. To właśnie rektorzy ponad podziałami politycznymi. KRASP nie utożsamia się z żadną
zrzeszeni w KRASP walnie przyczynili się do uchwalenia nowej opcją polityczną i trwanie przy tej neutralności jest siłą KRASP
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– apelowali w Krakowie rektorzy i przypominali, że w świecie podczas obrad w Auli Collegium Novum ogłosił rektor UJ prof.
nauki trwa ostra rywalizacja, której polskie uczelnie muszą Karol Musioł.
Na okoliczność jubileuszu dr Adam Gałkowski opracował
sprostać. – Nękające nas konwulsje systemowej niestabilności,
a ostatnio jeszcze niezrozumiałe podporządkowywanie ważnych monografię Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 1997-2007, przedstaspraw polskiej edukacji cewiającą historię organizacji.
lom politycznym, skłaniają
W książce czytamy, że już
do stwierdzenia, że łatwiej
w 1918 roku Senat Uniprzewidzieć przyszłość niż
wersytetu Jagiellońskiego
zrozumieć teraźniejszość.
wysunął postulat zwoływania
Kraj nasz potrzebuje silnego
„zjazdów międzyuczelniaśrodowiska akademickiego
nych”. Od 1920 roku zwoi naukowego. Musimy doływano Konferencję Rektobitniej i częściej wskazywać
rów, przekształconą później
na wartość nauki dla kultury
w Konferencję Rektorów
i rozwoju cywilizacyjnego spoSzkół Akademickich, a połeczeństwa. Nasze środowiska
czątków samego KRASP
w większym niż dotychczas
szukać należy w działaniach
stopniu winny premiować
prof. Józefa Gierowskiego,
osoby poświęcające swój
rektora UJ. Aktualnie KRASP
talent promowaniu wiedzy
jest podmiotem prawnym,
i współczesnych osiągnięć
Prof. Tadeusz Luty, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
z mocy ustaw powołanym do
naukowych. Stale wierzymy, Polskich, podpisuje deklarację Misja KRASP w zmieniającym się świecie
zabierania głosu we wszystże media publiczne lepiej będą
wypełniać swą misję popularyzowania osiągnięć naukowych wśród kich sprawach dotyczących środowiska akademickiego i naukowego, zobligowanym do opiniowania wszystkich dokumentów
społeczeństwa – mówił podczas zebrania prof. Tadeusz Luty.
W czasie sesji na UJ członkowie KRASP ogłosili kodeks rządowych związanych z edukacją i nauką. Do monografii dołąDobre praktyki w szkołach wyższych. Kodeks opracowany przez czony jest aneks, w którym znajdują się dokumenty programowe,
Fundację Rektorów Polskich obejmuje reguły i wymagania statutowe i organizacyjne Konferencji Rektorów Akademickich
niezbędne do dobrego kierowania uczelnią. Rektorzy podpisali Szkół Polskich.
także deklarację Misja KRASP w zmieniającym się świecie, którą
Kinga Mieszaniec

Pamiątkowe zdjęcie rektorów na schodach przed Collegium Novum
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W drodze z Collegium Novum do katedry na Wawelu
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Deklaracja Misja KRASP w zmieniającym się świecie
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Msza św. na Wzgórzu Wawelskim, 7 czerwca br.
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Wejście na Wawel

Procesja Bożego Ciała z udziałem rektorów wyruszyła sprzed katedry wawelskiej na Rynek Główny
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W uroczystej procesji wzięło udział blisko osiemdziesięciu byłych i obecnych rektorów szkół wyższych z całej Polski
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Spektakl dyplomowy studentów III i IV roku Wydziału Aktorskiego PWST
w Krakowie – Sen nocy letniej. Trans-opera w reżyserii Wojciecha
Kościelniaka
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Otwarcie wystawy prac studentów Katedry Scenografii Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie z Pracowni Projektowania Scenografii Telewizyjnej
i Filmowej prof. Krystyny Zachwatowicz-Wajdy

Rektorzy podczas jubileuszu 10-lecia KRASP chętnie brali udział w programach przygotowanych przez artystyczne uczelnie Krakowa. Koncert
Big Bandu Akademii Muzycznej w Krakowie

Prof. Jerzy Stuhr, rektor PWST w Krakowie, w teatralnym hicie Kontrabasista

Projekt medalu: prof. Czesław Dźwigaj

8 czerwca br. rektorzy rozpoczęli obrady mszą św. w akademickiej
kolegiacie św. Anny
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Awers i rewers medalu wybitego dla upamiętnienia 10. rocznicy pielgrzymki Ojca Św. Jana Pawła II do kolegiaty św. Anny (8 czerwca 1997 r.).
Medal ten, z rąk ks. prałata Władysława Gasidły, otrzymali wszyscy rektorzy biorący udział w uroczystościach KRASP
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Toast za KRASP wzniesiono napojem z winnic Uniwersytetu Jagiellońskiego

Na uroczystą kolację w Urzędzie Miasta zaprosił rektorów prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski
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