Wystąpienie Przewodniczącego PTETiS – prof. dr hab. inż. Krzysztofa Kluszczyńskiego
wygłoszone na uroczystej Sesji poświęconej pamięci Profesorów: Władysława Kołka –
Patrona Roku i Stanisława Kurzawy - w 100. rocznicę urodzin na Akademii Górniczo –
Hutniczej w Krakowie w dniu 20 maja 2014.
Rozpoczęła się uroczysta Sesja Jubileuszowa o dużej wadze historycznej, ale też o potężnym
ładunku emocjonalnym. Ta Sesja jest bardzo ważna z historycznego punktu widzenia, ale
jeszcze ważniejsze jest to, że jest miła sercu i sprawia radość. Wszyscy bowiem doskonale
wiemy, że aby stać się naukowcem nie wystarczą ksiązki, podręczniki i monografie,
chociażby najmądrzejsze, ani też laboratoria – najlepiej i najnowocześniej wyposażone. Aby
wychować naukowca – potrzebna jest żywa tkanka, potrzebne są dyskusje, debaty,
odpowiednie środowisko naukowe… po prostu – żywe słowo.
Naukowiec rodzi się przede wszystkim poprzez ciągłe ocieranie się o Autorytety i zamykanie
w sobie cząstek ich osobowości. W dniu dzisiejszym będzie mowa o dwóch takich
autorytetach: profesorze Władysławie Kołku i profesorze Stanisławie Kurzawie.
Obecność tak szerokiej reprezentacji: tak wielu uczelni i środowisk akademickich jest
dowodem na to, że zakres Ich oddziaływania był bardzo szeroki, że byli ważni nie tylko dla
Krakowa, ale i dla całej Polski.
Idea Patrona Roku narodziła się w łonie PTETiS w 2007 roku i od tego czasu przewędrowała
wiele różnych miast akademickich (Warszawa, Gdańsk, Łódź, Wrocław, Gliwice, Rzeszów i
Lwów). Dziś spotykamy się w Krakowie, aby pokłonić się osobie Profesora Władysława
Kołka, który został wybrany Patronem Roku 2014. Patron jest jeden, tym niemniej kłaniamy
się z uznaniem i szacunkiem również osobie znamienitego uczonego profesora Stanisława
Kurzawy.
Ustanawiając tradycję Patrona Roku kierowaliśmy się zasadą 100-letniego przedziału czasu, a
więc wskazując najczęściej na Osobę, która w danym roku obchodziłaby jubileusz 100
rocznicy urodzin. Taka perspektywa czasowa powoduje, że kolejne sesje jubileuszowe mają
charakter „dawania świadectwa przez naocznych świadków”, albowiem żyją doktoranci,
wychowankowie i współpracownicy Patronów. W czasie tych sesji postacie Patronów
ożywają w dokumentach i starannie opracowanych naukowych biografiach, ale również w
spontanicznych relacjach i wspomnieniach tych, którzy tak wiele mają swoim Mistrzom do
zawdzięczenia.

Część historyczną dzisiejszej Sesji Jubileuszowej uzupełnia część naukowa, w której
zaprezentowane zostaną wykłady, będące kontynuacją tematyki prac naukowych obu
wybitnych Poprzedników. Serdecznie dziękuję za tą piękną inicjatywę uroczystej Sesji
Jubileuszowej o tak bogatym i zróżnicowanym programie Przewodniczącej Oddziału
Krakowskiego Profesor Barbarze Florkowskiej, ale również wszystkim członkom Zarządu
Oddziału, którzy wykorzystują umiejętnie siły zarówno Akademii-Górniczo-Hutniczej, jak i
Politechniki Krakowskiej.
Dziękuję również Dziekanom: Profesorowi Antoniemu Cieśli i Profesorowi Adamowi
Jagielle za życzliwe wspieranie inicjatyw PTETiS.

