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Leben und leben lassen 

Dorobek naukowy i organizacyjny 
profesora ANDRZEJA WICHURA 
w zakresie budownictwa podziemnego 

yciorys zawodowy profesora 

Profesor Andrzej Wichur urodzi  si  28 kwietnia 1938 r. w Krakowie, w roku 1956 uko -
czy  III Liceum Ogólnokszta c ce w Krakowie im. J. Kochanowskiego i w tym samym ro-
ku rozpocz  studia na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
Studia te uko czy  w 1962 r., uzyskuj c dyplom magistra in yniera górnictwa (specjalno :
budowa zak adów górniczych) na podstawie pracy dyplomowej pt. Dr enie tunelu w utwo-
rach fliszowych. Stopnie naukowe doktora nauk technicznych (1971) oraz doktora habilito-
wanego nauk technicznych (1977) uzyska  równie  na Wydziale Górniczym AGH. Tytu  nau-
kowy profesora nauk technicznych uzyska  w roku 1989, a nominacj  na stanowisko pro-
fesora zwyczajnego w AGH — w roku 1995. 

Ca e ycie zawodowe prof. A. Wichura po wi cone jest budownictwu podziemnemu. 
Po uko czeniu studiów pracowa  w budownictwie podziemnym górniczym na stanowis-
kach dozoru górniczego w kopalniach, a nast pnie — w jego zapleczu naukowo-badawczym. 
Od roku 1979 pracuje w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. By  wieloletnim prze-
wodnicz cym Rady Naukowej O rodka Badawczo-Rozwojowego Budownictwa Górnicze-
go „Budokop“ w Mys owicach (1994–2006). Z dniem 1 stycznia 2009 r. przeszed  na eme-
rytur ; utrzymuje sta y kontakt z Uczelni , prowadz c nadal zaj cia dydaktyczne w AGH. 



30

Zakres dzia alno ci naukowej i dydaktycznej prof. A. Wichura obejmuje geotechnik
oraz projektowanie, badania i technologi  wykonania budowli podziemnych (tunele, pod-
ziemne hydroelektrownie itp.) oraz wyrobisk udost pniaj cych podziemnych zak adów gór-
niczych (szyby, przecznice, przekopy itp.). Jest autorem b d  wspó autorem ponad 180 pub-
likowanych oraz ponad 220 niepublikowanych prac badawczych oraz 7 projektów norm doty-
cz cych projektowania obudowy szybów i innych wyrobisk podziemnych. 

Jest rzeczoznawc  Stowarzyszenia In ynierów i Techników Górnictwa (od 1973 r.) 
w zakresie specjalno ci: budowa kopal  g binowych i odkrywkowych oraz g bienie szybów 
sposobem górniczym i wiertniczym. Od roku 2001 jest posiadaczem Certyfikatu Indywidual-
nego Polskiego Komitetu Geotechniki, a od roku 2008 — rzeczoznawc  do spraw ruchu za-
k adu górniczego do wydawania opinii w zakresie doboru obudowy szybów i wlotów do 
szybów, a w zak adach górniczych wydobywaj cych w giel kamienny — doboru obudowy 
wyrobisk o przekroju poprzecznym przekraczaj cym 30 m2.

W latach 1998–2001 by  cz onkiem Komisji ds. Obudowy Wyrobisk Korytarzowych i Ko-
morowych oraz w latach 2002–2003 cz onkiem Komisji ds. Obudowy Wyrobisk Górniczych 
i Kierowania Stropem przy Wy szym Urz dzie Górniczym. 

Pracuje równie  w wydawnictwach naukowo-technicznych. W latach 1970–1975 by
cz onkiem kolegium redakcyjnego czasopisma „Budownictwo Górnicze”, a w latach  
1997–2002 — redaktorem naczelnym Uczelnianych Wydawnictw Naukowo-Dydaktycznych 
AGH; od 1995 r. pe ni funkcj  redaktora dzia owego czasopisma „Budownictwo Górnicze 
i Tunelowe”. Jest cz onkiem rady programowej nast puj cych czasopism: „In ynieria Bez-
wykopowa — Trenchless Engineering” (od 2003 r.), „Geoin ynieria i Tunelowanie” (obec-
nie: „Geoin ynieria — Drogi — Mosty — Tunele” — od 2004 r.) oraz „Nowoczesne Budow-
nictwo In ynieryjne” (od 2005 r.). 

Pe ni wa ne funkcje spo eczne w ruchu stowarzyszeniowym i naukowym: wiceprze-
wodnicz cego G ównej Komisji Budownictwa Górniczego Zarz du G ównego Stowarzysze-
nia In ynierów i Techników Górnictwa (od 1991 r.), wiceprzewodnicz cego Podkomitetu 
Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki (1993–2008), cz onka Polskie-
go Towarzystwa Mechaniki Ska  (od 1993 r.). 

Przedstawiona powy ej dzia alno  naukowa i organizacyjna sprawia, e osoba 
prof. Andrzeja Wichura w rodowisku zajmuj cym si  budownictwem podziemnym jest 
dobrze znana od kilkudziesi ciu lat. W czasie X Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Tech-
nicznej „Budownictwo Podziemne 2009” obraduj cej w Krakowie w dniach 9–11 wrze -
nia 2009 r. obchodzono uroczy cie jubileusz 70-lecia urodzin prof. Andrzeja Wichura, w cza-
sie którego obecny przewodnicz cy G ównej Komisji Budownictwa Górniczego ZG SITG 
mgr in . Wies aw Grzybowski scharakteryzowa  Jego sylwetk  zawodow  i dorobek nau-
kowy (tekst przymówienia zamieszczono poni ej).

W imieniu w adz Wydzia u Górnictwa i Geoin ynierii AGH serdecznie dzi kuj  Jubi-
latowi za d ugie lata pracy dla Wydzia u i ycz  du o zdrowia oraz wielu dalszych sukce-
sów naukowych oraz zawodowych. 

Piotr Czaja 
Dziekan Wydzia u Górnictwa i Geoin ynierii AGH 
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Szanowny Panie Profesorze, Jubilacie, Drogi Andrzeju! 

Jest dla mnie osobist  satysfakcj  i zaszczytem, e mog , jako przewodnicz cy G ów-
nej Komisji Budownictwa Górniczego przy Zarz dzie G ównym Stowarzyszenia In ynie-
rów i Techników Górnictwa, uczestniczy  w dzisiejszej uroczysto ci.

aci ska sentencja tempus fugit („czas ucieka”) mówi, e ka dy z nas, bez wzgl du na 
wykszta cenie i kwalifikacje, doczeka si  tytu u emeritus, czyli zas u ony. W przypadku 
Pana Profesora tytu  EMERITUS nale y zapisywa  tylko z otymi zg oskami. 

Posiadany tytu  naukowy, popularnie nazywany profesorem belwederskim, wiadczy
o tym, e Pan Profesor w a ciwie wykorzysta  talenty dane od Opatrzno ci i te talenty sku-
tecznie doskonali .

Ja jako przedstawiciel przemys u musz  i chc  podkre li  te osi gni cia Profesora, 
które dla mnie i dla ca ej naszej bran y stanowi y w wielu przypadkach istotne wskazówki 
w codziennej pracy zawodowej. 

Swoj  prac  zawodow  Profesor Andrzej Wichur rozpocz  w 1962 roku bezpo rednio 
po uko czeniu studiów, a podkre li  nale y, e uko czonych z wyró nieniem. Pierwsze 
kroki zawodowe w Przedsi biorstwie Robót Górniczych w Bytomiu to klasyczny etap 
kariery in yniera górnika — praca w dozorze ruchu górniczego pod ziemi . Do wiadczenia 
zawodowe uzyskane przy dr eniu przekopów, komór, g bieniu szybików i pog bianiu 
szybów kopalni Dymitrow (obecnie: Bobrek-Centrum), Bytom (obecnie: Bobrek-Centrum) 
i Jaworzno (obecnie: ZG Sobieski) oraz przy dr eniu sztolni hydrotechnicznej w Tresnej 
k. ywca dawa y podstaw  do ubiegania si  o coraz wy sze stopnie zawodowe przewidzia-
ne prawem górniczym, a  do uzyskanej w 1973 roku nominacji na stanowisko g ównego 
in yniera górniczego dla robót wykonywanych w zak adach górniczych. Kolejne etapy ka-
riery zawodowej to praca w Zak adzie Bada  i Do wiadcze  Budownictwa W glowego 
w Katowicach, Zak adzie Bada  i Do wiadcze  Budownictwa Górniczego i w O rodku 
Badawczo-Rozwojowym Budownictwa Górniczego „Budokop” w Mys owicach. W tych 
zak adach Profesor Andrzej Wichur obejmowa  kolejno stanowiska kierownika pracowni 
badawczej, zast pcy kierownika pionu technicznego ds. do wiadczalnictwa, g ównego in-
yniera górniczego ds. do wiadczalnictwa i g ównego in yniera ds. naukowo-technicznych. 

Od roku 1965 specjalizuje si  w projektowaniu obudowy szybowej na podstawie pomia-
rów obci enia obudowy szybowej w warunkach kopalnianych. Zjawisko to, w opinii Profe-
sora Andrzeja Wichura, mia o charakter losowy i dla takiego modelu opracowa  metod  ma-
tematycznego uj cia tej zmienno ci przy u yciu teorii procesów stochastycznych. Metod  t
zastosowano w dalszej praktyce badawczej, a wyniki przeprowadzonych prac pos u y y m.in. 
do opracowania wytycznych doboru grubo ci betonowej obudowy szybów w warunkach Ryb-
nickiego Okr gu W glowego i zosta y wdro one przy opracowywaniu norm bran owych do-
tycz cych zasad projektowania obudowy szybowej. Osobi cie przygotowywa  kolejne nowe-
lizacje norm lub by  ich wspó autorem. Normy te, dotycz ce projektowania obudowy szy-
bów, obudowy wyrobisk korytarzowych i komorowych, s  stosowane do dnia dzisiejszego 
w praktyce projektowej. 

Nie mo na pomin  w tej krótkiej charakterystyce innych prac badawczych Profesora: 
tak wa nych dla bran y górniczej prac zwi zanych z zamra aniem ska  wokó  szybów g -



32

bionych w zawodnionym górotworze czy prac zwi zanych z likwidacj  podziemnych za-
k adów górniczych. Z perspektywy potrzeb przemys u górniczego i geotechniki ten doro-
bek badawczy Profesora i uzyskane wyniki publikowane nast pnie w fachowych czaso-
pismach górniczych czy normach w znacz cy sposób poprawia y warunki bezpiecze stwa 
pracy naszych za óg.

Szanowny Panie Profesorze! 

Zdaj  sobie spraw , e dokonania Profesora na niwie naukowo-badawczej to tylko cz
Pa skiej aktywno ci zawodowej. Pan, Panie Profesorze, jest przecie  Ojcem Konferencji 
Naukowo-Technicznej pod nazw  „Budownictwo Podziemne”, która od 18 lat gromadzi 
rzesze naukowców i praktyków z kraju i z zagranicy. Konferencji na której mo emy zapoz-
na  si  z dokonaniami ró nych o rodków badawczych czy organizacyjnych, a dotycz cych 
interesuj cych nas wszystkich, zw aszcza praktyków, zagadnie  zwi zanych z szeroko poj -
tym budownictwem górniczym. Za tom Panie Profesorzem w imieniu rzeszy in ynierów 
i techników górnictwa serdecznie, naprawd  serdecznie dzi kuj . Zapewniam, e wszyscy 
moi koledzy z bran y, równie  ja, czekamy na komunikaty o kolejnej Konferencji po wi -
conej tym zagadnieniom. 

Od 18 lat jest Pan tak e wiceprzewodnicz cym G ównej Komisji Budownictwa Górni-
czego przy Zarz dzie G ównym Stowarzyszenia In ynierów i Techników Górnictwa, któr
to komisj  mam zaszczyt dzisiaj reprezentowa . To dzi ki Pana zaanga owaniu Komisja ta 
mo e tak aktywnie dzia a . Pana zas ugi zosta y docenione przez Zarz d G ówny SiTG i zna-
laz y wyraz w przyznaniu Panu Profesorowi odznaki Zas u onego Dzia acza Stowarzysze-
nia In ynierów i Techników Górnictwa. 

Szanowny Panie Profesorze! Drogi Jubilacie! 

Upowa niony przez cz onków Komisji Budownictwa Górniczego pragn  Ci serdecz-
nie podzi kowa  za tyle lat spo ecznej pracy w o onej w dzia alno  Stowarzyszenia. Pozo-
staj  z nadziej , e dalej b dziesz swoj  wiedz  i autorytetem wspiera  dzia alno  tej Ko-
misji. 

Prosz  pozwoli , e zako cz  swoje wyst pienie tradycyjnym górniczym pozdrowieniem 

Szcz  Bo e, Panie Profesorze! 

Wies aw Grzybowski 


