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Idea Złotej Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej sięga 1998 r.          

– pierwsza uroczystość miała miejsce w 40. rocznicę działalności 

Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej (SWPK).  

 

Od tego czasu corocznie dokonuje się wyboru Złotych Wychowanków 

Politechniki Krakowskiej, czyli osób, które poprzez swoją pracę 

zawodową i działalność społeczną mają istotny wpływ na 

kształtowanie otoczenia społecznego, gospodarczego i kulturalnego 

naszego regionu i kraju. Za wybitne, uznane osiągnięcia osoby te są 

honorowane Wpisem do Złotej Księgi Politechniki Krakowskiej.  

 

Uroczystość Wpisu Wychowanków PK do Złotej Księgi jest doniosłym 

wydarzeniem dla całego środowiska skupionego wokół Politechniki 

Krakowskiej, a jednocześnie wyjątkowym pretekstem do nawiązywania 

i pogłębiania relacji pomiędzy przedstawicielami uczelni, członkami 

SWPK i Złotymi Wychowankami PK. 

 

SWPK pragnie inicjować dialog tych środowisk oraz zachęcić 

wszystkich wychowanków i absolwentów Politechniki Krakowskiej do 

rozwijania współpracy w sferze nauki, biznesu i kultury. 

 

Chcielibyśmy, aby wydarzenia z udziałem Złotych Wychowanków 

wzmacniały prestiż uczelni, a Złoci Wychowankowie byli przykładem 

dla kolejnych pokoleń, że studia na Politechnice Krakowskiej są bramą 

do kariery zawodowej i rozwoju osobistego.  

                      

Z wyrazami szacunku, 

Zarząd SWPK 

 

 



 
 

P R O G R A M 

2 października 2020 

 

WPIS DO ZŁOTEJ KSIĘGI WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ 

godzina 13:00 

Sala Senacka PK 

Kraków, ul. Warszawska 24 

 

� uroczyste otwarcie – Prezes SWPK, Izabela Paluch 

� wystąpienie Rektora Politechniki Krakowskiej, prof. Andrzeja Białkiewicza  

� wystąpienie Przewodniczącego Kapituły Złotej Księgi, prof. Leszka Wojnara 

� prezentacja Laureatów XXI Edycji Złotej Księgi i wpisy do Złotej Księgi 

 

UWAGA!  

Z uwagi na ograniczenia spowodowane Covid-19 ilość osób limitowana. 

Obowiązują tylko imienne zaproszenia. 

 
SPOTKANIE TOWARZYSKIE „GET-TOGETHER” 

godzina 15:00 

Hotel Polski Pod Białym Orłem 
Kraków, ul. Pijarska 17  

 

� uroczysty obiad / menu w załączeniu 

� rozmowy w kuluarach / networking przy kawie  

� odpłatność 110 zł/os. 

 

UWAGA!  

Hotel działa w reżimie sanitarnym. 

 

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego 

uczestnictwa do dnia 25.09.2020 r. na adres swpk@pk.edu.pl 

Osoby uczestniczące w spotkaniu towarzyskim prosimy o przelew na konto 

SWPK 51 2490 0005 0000 4500 8827 0915 (Alior Bank) 

M E N U  

2 października 2020 

 

Hotel Polski Pod Białym Orłem 

  

Aperitif 

Prosecco 

 

Pierwsze danie 

Krem brokułowy z grzanką  

 

Danie główne  

Kotlet mielony z dziczyzną, ziemniaczki, kapusta zasmażana  

lub 

Filet z Labraxa (okoń morski), ziemniaczki pieczone z zielonym groszkiem 
 

[Uprzejmie prosimy o przesłanie nam informacji o wyborze dania] 

 

Deser 

Tradycyjna szarlotka na ciepło z lodami waniliowymi 

 

Napoje 

Wino Pech de Montfo Rouge (Francja) 

woda mineralna, soki,  

kawa, herbata 

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w tej wyjątkowej uroczystości! 

 
Z uwagi na ograniczenia spowodowane Covid-19 prosimy o przestrzeganie 

 zasady dystansu oraz zasłanianie ust i nosa zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Dziękujemy. 


