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DZIEWIÊÆDZIESI¥T LAT EDUKACJI W AGH –
DZIEWIÊÆDZIESI¥T LAT PRACY
WYDZIA£U GÓRNICTWA I GEOIN¯YNIERII

1. Wprowadzenie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis³awa Staszica w Krakowie, obchodz¹ca dzi-
siaj jubileusz dziewiêædziesiêciolecia, w marzeniach Polaków by³a obecna od wiêcej ni¿
stu lat. AG powo³ana jako pierwsza uczelnia w niepodleg³ej Polsce do³¹czy³a do nielicz-
nego grona politechnik utworzonych w XIX i XX wieku (Lwowska – 1844, Warszawska
– 1898, Gdañska 1906 i Wroc³awska – 1910), prowadz¹cych nauczanie w jêzyku pol-
skim (w Politechnice Lwowskiej od 1872 i Politechnice Warszawskiej od 1915, w Poli-
technice Gdañskiej i Wroc³awskiej po roku 1945). Tak wiêc w momencie powstania,
Akademia Górnicza w Krakowie by³a trzeci¹ polsk¹ uczelni¹ techniczn¹ kszta³c¹c¹ w jê-
zyku polskim.

Dzisiejsza AGH – przoduj¹ca w rankingach krajowych, zauwa¿alna w rankingach
œwiatowych to druga – po Uniwersytecie Jagielloñskim – uczelnia polska jednoznacznie
rozpoznawalna na polskim i europejskim rynku edukacyjnym.

Historia AGH oraz historia Wydzia³u Górniczego, a obecnie Wydzia³u Górnictwa
i Geoin¿ynierii jest przedmiotem licznych prac publikowanych zw³aszcza po drugiej woj-
nie œwiatowej. Dzisiejsza historia Wydzia³u to historia poszczególnych jednostek podsta-
wowych Wydzia³u, czyli kiedyœ katedr, potem instytutów, zak³adów i obecnie znowu ka-
tedr. Historia Wydzia³u to przede wszystkim ludzie, którzy z tym miejscem zwi¹zali swe
¿ycie, którzy wszystkie swoje pasje zawodowe realizowali w badaniach naukowych w ob-
rêbie nauk górniczych, którzy ca³ym swym postêpowaniem s³u¿yli krajowi, promuj¹c in-
¿ynierów rozwijaj¹cych wielki górniczy przemys³.

Pisz¹c krótki wstêp do historii Wydzia³u Górnictwa i Geoin¿ynierii jako jego Dzie-
kan, któremu ten zaszczytny obowi¹zek przypad³ na rok jubileuszu 90-lecia, pragnê zwró-
ciæ uwagê Czytelników na wybrane tylko zagadnienia œwiadcz¹ce o potêdze marzeñ
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edukacyjnych skutkuj¹cych tak dynamicznym rozwojem uczelni, ukazuj¹ce rolê Wydzia³u
w odbudowie i rozwoju polskiej pañstwowoœci oraz polskiej gospodarki. Z geopolityczne-
go niebytu, jakim by³ okres rozbiorów, Polska wy³oni³a siê jako kraj niepodleg³y i sta³a siê
cz³onkiem Wspólnej Europy. Uznawana w Europie za kraj górniczy, zajmuje wiele
znacz¹cych miejsc w œwiatowej gospodarce. Jest trzecim na œwiecie producentem srebra,
szóstym producentem miedzi, ósmym producentem wêgla kamiennego (w Europie pierw-
szym). Polskie górnictwo to dziesi¹tki kopalñ podziemnych i tysi¹ce zak³adów górnictwa
odkrywkowego. Bez silnego potencja³u naukowego i dydaktycznego w dziedzinie górnic-
twa ten sukces na pewno nie by³by mo¿liwy. Maj¹c liczn¹ kadrê in¿yniersk¹, byliœmy
w stanie rozbudowaæ górnictwo wêgla kamiennego, zbudowaæ potê¿ne górnictwa rud me-
tali kolorowych (miedzi, cynku i o³owiu), zbudowaæ dziesi¹tki kilometrów szybów górni-
czych w Polsce i na œwiecie, wdro¿yæ otworow¹ eksploatacjê siarki, zbudowaæ potê¿ne
górnictwo wêgla brunatnego i niezwykle rozleg³e na ca³ym terytorium kraju górnictwo
skalne. Dzisiaj przyszed³ czas na restrukturyzacjê. Nasi absolwenci posiedli umiejêtnoœæ
zabezpieczania i rewitalizowania terenów pogórniczych i przystosowywania ich do pe³nie-
nia innych funkcji spe³niaj¹cych wymagania wspó³czesnego spo³eczeñstwa.

Dzisiaj patrz¹ na nas z zazdroœci¹ liczne kraje, które surowce posiadaj¹, ale nie maj¹
kadr, zdolnych do zorganizowania i prowadzenia tego bardzo trudnego przemys³u. Dzisiaj
systemem kszta³cenia in¿ynierów górników interesuj¹ siê potêgi gospodarcze œwiata, jak
Japonia, Indie, Australia, Tajlandia i ca³a Europa. Obecnie po absolwentów Wydzia³u Gór-
nictwa i Geoin¿ynierii siêgaj¹ najwiêksze œwiatowe potêgi górnicze; w cenie s¹ in¿yniero-
wie – nasi absolwenci – znaj¹cy nie tylko sztukê eksploatacji przy u¿yciu inteligentnych
maszyn, ale tak¿e przyk³adowo tajniki techniki wykorzystania przestrzeni pogórniczej do
innych celów, czy te¿ znaj¹cy tajniki techniki strzelniczej, bez której nie mo¿e siê obyæ
wspó³czesna geoin¿ynieria.

Ca³a historia i wspó³czesny obraz Wydzia³u Górnictwa i Geoin¿ynierii to bardziej lub
mniej udana próba kontynuacji poczynañ naszego wielkiego Patrona – Stanis³awa Staszi-
ca. Od przedstawienia jego sylwetki nale¿y rozpocz¹æ tê publikacjê.

2. Stanis³aw Staszic ¿yciem swym i dzia³aniem
wpisany w rodowód AGH
i rodowód Wydzia³u Górnictwa i Geoin¿ynierii

Wizja odzyskania niepodleg³oœci pañstwa polskiego ³¹czy³a siê z marzeniami o silnej
gospodarce opartej g³ównie na w³asnych surowcach. Nasz wspania³y Patron – wielki Po-
lak, uczony i praktyk – Stanis³aw Staszic – jako pierwszy dostrzeg³ w polskiej ziemi wiel-
kie skarby, których wydobycie i przetworzenie mog³o przyczyniæ siê do wzrostu znaczenia
i si³y Rzeczypospolitej. Jako ten, który pierwszy wykona³ mapê geologiczn¹ Polski, wska-
zywa³ na jej wielkie bogactwo: (...) Przyrodzenie tym wszystkim obficie nasz kraj obda-

rzy³o. Mamy rozleg³e góry miedzi, o³owiu, cynku, srebra, mamy niezmierne kopalnie

¿elaza (...) Przecie¿ dot¹d z zagranicy kupujemy cynk, miedŸ i o³ów (...)
Stanis³aw Staszic nie móg³ siê pogodziæ z faktem koniecznoœci importu niektórych

surowców i wyrobów, a ju¿ najbardziej bola³o go pe³ne uzale¿nienie w³asnej armii od im-
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portu uzbrojenia. Pisa³ wiêc: (...) Nawet i ten orê¿ do oswobodzenia, do obrony, tak nam
drogiej, tak ukochanej naszych ojców ziemi mamy tylko z cudzej rêki, chocia¿ dobroczyn-

na natura, jak mêstwo naszym sercom, tak wszystko co mêstwu potrzeba, szczodrze da³a

naszej ziemi. W wielu miejscach dot¹d ró¿ne rudy kruszcowe le¿¹ nietkniête (...)

Stanis³aw Staszic mia³ konkretn¹ wizjê polskiej gospodarki. Bardzo precyzyjnie for-
mu³uje zasady organizacyjne przedsiêbiorstwa górniczego, pisz¹c: (...) Skupienie ró¿nych
kruszców i innych u¿ytecznych rzeczy kopalnych, potrzebuje jednego ogólnego na ca³y kraj
systematu wyrobów, czyli eksploatacyj. Potrzebuje ogólnych i jednakich prawide³ przepi-

su, pod³ug którychby z mniejszym kosztem, a z wiêkszym u¿ytkiem, te bogactwa z ziemi

wydobywane by³y; pod³ug którychby przy zak³adaniu kopalñ (...) zgodnoœæ i wspólnoœæ

by³a w ponoszeniu kosztów i pracy.

W okresie jego cz³onkostwa w Komisji Rz¹dowej Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia
Publicznego (1815–1824) oraz pe³nienia funkcji dyrektora generalnego w Wydziale Prze-
mys³u i Kunsztów, pod jego kierownictwem zak³adano nowe oraz rozbudowywano ju¿ ist-
niej¹ce huty i kopalnie. W tym okresie liczba kopalñ rud ¿elaza wzros³a cztery razy, a wy-
dobycie wêgla 26 razy.

Nie dziwi wiêc fakt, ¿e maj¹c wiedzê o posiadanych surowcach, Stanis³aw Staszic wi-
dzia³ potrzebê kszta³cenia specjalistów do ich wydobywania. Mia³ tak¿e wizjê naprawy
polskiego systemu oœwiaty. T³umacz¹c z jêzyka francuskiego na jêzyk polski s³ynne dzie³o
Buffona Epoki natury, Staszic jasno precyzuje w nim swój pogl¹d na sprawy edukacji,
pisz¹c: (...) W edukacji najpierw serce ma byæ kszta³towane, dalej potrzebne i po¿yteczne
nauki nabierane, dopiero na koñcu przyjemne i zabawne wiadomoœci powinny byæ szuka-
ne. Zdaje mi siê (je¿eli siê nie mylê), ¿e my serce zaniedbaliœmy zupe³nie.

To bardzo klarowne przes³anie Staszica powinno byæ mottem pracy ka¿dego dzisiej-
szego nauczyciela, równie¿ nauczyciela akademickiego. Powinni je równie¿ poznaæ
wspó³czeœni studenci.

Stanis³aw Staszic w m³odzie¿y widzia³ skarb mo¿e nawet wiêkszy od tego spoczy-
waj¹cego w ziemi. W roku 1805 [4] na zakoñczenie referatu pt. O ziemiorództwie gór
dawnej Sarmacji a póŸniej Polski tak zwróci³ siê do m³odzie¿y: (...) M³odzie¿o! Ty ka¿de-
go narodu droga, narodu naszego jedyna nadziejo! Oto prace, do których ciê wzywaj¹, oto
wiadomoœci, których od ciebie o twej ziemi od ciebie wygl¹daj¹ obce narody... (...).

Licz¹c na m³odzie¿, aby daæ szansê rozwoju Polsce, w roku 1816 zak³ada w Kielcach
Szko³ê Akademiczno-Górnicz¹, która po jego œmierci w roku 1826 niestety przestaje ist-
nieæ. Kielecka Akademia by³a bez w¹tpienia pierwsz¹ na ziemi polskiej uczelni¹ tech-
niczn¹ i wykszta³ci³a – mimo krótkiego okresu funkcjonowania – kilkunastu dobrych in¿y-
nierów górniczych, którzy kontynuowali dzie³o Staszica, rozbudowuj¹c potencja³
wydobywczy Zag³êbia i rejonu kieleckiego. Szko³a ta – mo¿na powiedzieæ – jest pierwo-
wzorem naszej drogiej Akademii, za³o¿onej dok³adnie 103 lata póŸniej – ju¿ w wolnej od
okupantów najjaœniejszej Rzeczypospolitej.

Po 50 latach funkcjonowania tej licz¹cej siê w Europie uczelni górniczo-hutniczej na-
dano jej w 1969 roku imiê Stanis³awa Staszica.

Obchodz¹c jubileusz 90-lecia pracy Uczelni i pracy Wydzia³u Górniczego a obecnie
Wydzia³u Górnictwa i Geoin¿ynierii warto jego dzieñ dzisiejszy i jasn¹ przysz³oœæ bu-
dowaæ, kieruj¹c siê przemyœleniami Stanis³awa Staszica – wielkiego Polaka, naszego
Patrona.
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3. Wydzia³ Górniczy Akademii Górniczej –
owoc dzia³alnoœci Stanis³awa Staszica
i marzeñ polskich in¿ynierów górników i hutników

Starania o polsk¹ uczelniê górnicz¹ w XIX wieku by³y burzliwe, tak jak burzliwe
by³y czasy na ziemiach polskich okupowanych przez s¹siednie mocarstwa. Wniosek
o utworzenie polskiej uczelni górniczo-hutniczej w Galicji sk³ada do rz¹du c.k. Sejm Gali-
cyjski ju¿ w roku 1869, ale mimo licznych ponowieñ nie zostaje on rozpatrzony pozytyw-
nie. W roku 1885/86 udaje siê powo³aæ dwuletni kurs na Wydziale Budowy Maszyn Poli-
techniki Lwowskiej – jako kurs przygotowuj¹cy do dalszych studiów górniczych
w Leoben lub w Przybramie. I znowu niepowodzenie, Politechnika Lwowska nie uzyska³a
prawa wystawiania œwiadectw, które by³yby respektowane w innych krajach, czyli pro-
blem edukacji w Polsce nadal nie zosta³ rozwi¹zany.

Wydarzeniem prze³omowym by³ s³ynny Memoria³ Delegacji Górników i Hutników
Polskich w sprawie za³o¿enia Akademii Górniczej w Krakowie, prezentuj¹cy jednoczeœnie
stan i perspektywy rozwoju górnictwa na ziemiach polskich w powi¹zaniu z perspektywa-
mi rozwoju przemys³u maszynowego i przetwórczego. Dzisiaj dokument ten nazwalibyœ-
my biznes planem utworzenia uczelni. Drugim wa¿nym wydarzeniem by³ zjazd przedsta-
wicieli przemys³u galicyjskiego oraz nauki ze Lwowa i z Krakowa w dniu 24 lutego
1912 roku, który uzna³ rych³e utworzenie wy¿szych studiów górniczych w kraju jako piln¹
i niezbêdn¹ potrzebê spo³eczeñstwa polskiego. Pierwszym zwiastunem sukcesu by³a zgoda
Ministerstwa Robót Publicznych w Wiedniu udzielona w kwietniu 1913 roku na utworze-
nie Komitetu Organizacyjnego maj¹cej powstaæ w Krakowie Akademii Górniczej. Nie
zgodzono siê jednak na dwa wydzia³y: górniczy i hutniczy, zatem dalsze starania doty-
czy³y tylko Wydzia³u Górniczego. Nieocenion¹ rolê w przygotowaniach do utworzenia tej
jednostki odegrali profesorowie Uniwersytetu Jagielloñskiego. W Zak³adzie Mineralogii
UJ, mieszcz¹cym siê w gmachu Collegium Maius, znalaz³ swoj¹ siedzibê Komitet Organi-
zacyjny, którego zadaniem by³o opracowanie programów dydaktycznych oraz badawczych
przysz³ej Akademii.

Mimo ¿e I wojna œwiatowa pokrzy¿owa³a plany otwarcia uczelni, to jednak wysi³ek
organizacyjny nie poszed³ na marne. Zosta³ w ca³oœci wykorzystany do otwarcia tej samej
Akademii Górniczej w roku 1919, ale ju¿ w zupe³nie innej rzeczywistoœci. Jak czytamy
w kronikach zainteresowanie pierwszym rocznikiem by³o ogromne. Zapisa³o siê prawie
500 osób. Na egzamin konkursowy zg³osi³y siê w paŸdzierniku 144 osoby i przyjêto
pierwszych 80 studentów. Naczelnik Pañstwa – Marsza³ek Józef Pi³sudski 20 paŸdziernika
w Auli Collegium Novum UJ oznajmi³ krótko: Magnificencjo, Œwietny Senacie, Dostojne
Zgromadzenie! Niniejszym og³aszam Akademiê Górnicz¹ w Krakowie za otwart¹. O to
chodzi³o wielu pokoleniom Polaków, aby wreszcie pad³y te s³owa; i pad³y, jak zdrowe
ziarno na ¿yzny grunt, przynosz¹c plon stokrotny – Uczelnia nasza przynosi corocznie
wielkie owoce edukacji. Dzisiejsza rodzina absolwentów AGH to przesz³o 160-tysiêczne
zgromadzenie in¿ynierów rozsiane po ca³ym œwiecie. W tej liczbie absolwenci Wydzia³u
Górniczego i od 2002 Wydzia³u Górnictwa i Geoin¿ynierii stanowi¹ bardzo pokaŸn¹ licz-
bê, która 10.03.2009 r. wynosi 15 792 in¿ynierów i magistrów in¿ynierów. Najstarszymi
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w tej rodzinie s¹ Feliks Zalewski i Tadeusz Niepokojczycki (27.03.1922), najm³odszym
natomiast w dniu pisania tego tekstu jest Roman Zamys³owski, który z³o¿y³ egzamin dy-
plomowy magisterski 06.03.2009 r.

Przerzucaj¹c karty historii dziewiêædziesiêcioletniej Wszechnicy i dziewiêædziesiêcio-
letniego Wydzia³u Górniczego, warto mo¿e w kilku s³owach wspomnieæ niektóre osoby
i wybrane zdarzenia, które oddadz¹ klimat tamtych czasów trudnych i niespokojnych, po-
szarpanych wichrami wojen i z³a, ale wiod¹cych do wspólnego radosnego celu – szczêœcia
osobistego wielu Polaków i pomyœlnoœci Ojczyzny, dla której wszyscy ochoczo pracowali.

4. Dziewiêædziesi¹t lat Wydzia³u Górnictwa i Geoin¿ynierii
– ludzie i zdarzenia

4.1. Okres miêdzywojenny

Rok 1919 – 90 lat temu, a problemy niemal identyczne jak dziœ. Œrodowiska akade-
mickie dyskutuj¹ nad projektem ustawy o ustroju szkó³ wy¿szych w Polsce. G³osy profe-
sorów AG nawo³uj¹ do unifikacji ustawy dotycz¹cej wszystkich typów uczelni. Przypomi-
na to dzisiejsze starania œrodowisk uczelni publicznych o sprawiedliwe dla wszystkich
uczelni zasady, podczas gdy sygna³y „z góry” zachêcaj¹ do zepsucia tego, co przez 90 lat
doskonalono. Nic siê te¿ nie zmieni³o w tradycji górniczej, która œrodowisku temu dodaje
si³y i nadzwyczaj go cementuje. Pierwszy skok przez skórê w roku 1919 odby³ siê w sa-
lach krakowskiego Grand Hotelu. Pierwszym dziekanem Wydzia³u by³ prof. Antoni
Hoborski – matematyk, który jednoczeœnie pe³ni³ – pod fizyczn¹ nieobecnoœæ prof. Sta-
nis³awa P³u¿añskiego – funkcjê rektora. Funkcjê tê prof. A. Hoborski przej¹³ oficjalnie
w roku akademickim 1920/21, a dziekanem Wydzia³u Górniczego zosta³ prof. Jan Stock.

Radoœæ otwarcia Akademii, jak równie¿ radoœæ pierwszej w AG barbórki nie trwa³y
d³ugo. Ju¿ w roku 1920 marsza³ek J. Pi³sudski wezwa³ studentów AG, by broniæ Europy
przed fal¹ bolszewizmu i komunizmu. Z tego te¿ powodu w drugim roku akademickim za-
jêcia rozpoczêto z dwumiesiêcznym opóŸnieniem.

Kiedyœ ¿acy, a teraz studenci bardzo szybko organizowali siê w obronie swoich praw.
Ju¿ w roku 1921 dzia³a³o Ko³o Studentów Akademii Górniczej, które w³¹czy³o siê miêdzy
innymi w akcjê plebiscytow¹ na rzecz Górnego Œl¹ska. Chocia¿ krakowska Akademia
by³a tylko Górnicza, to ju¿ w roku 1921 profesorowi Antoniemu Rodziewiczowi-
-Bielewiczowi powierzono obowi¹zki organizatora i dziekana Wydzia³u Hutniczego.
W nastêpstwie tego dzia³ania rozdzielono ju¿ poszczególne katedry na dwa wydzia³y. Mi-
mo tego podzia³u Wydzia³ Górniczy prezentowa³ znacz¹cy potencja³ naukowy i szybko
umacnia³ swoj¹ pozycjê. Profesorem wydzia³u zosta³ in¿. Henryk Czeczott – do tej pory
profesor i dziekan Wydzia³u Górniczego s³ynnego Instytutu Górniczego w Petersburgu.
Z przyjœciem profesora H. Czeczotta na Wydziale Górniczym rozpoczêto prace w zakresie
wentylacji kopalñ, które do dnia dzisiejszego s¹ jednym z najmocniejszych ogniw nauko-
wej dzia³alnoœci Wydzia³u. Profesor Czeczott promuje w roku 1928 pierwszego doktora
Akademii – Witolda Budryka.

W historii tego okresu znajdziemy wa¿n¹ informacjê, ¿e na Wydziale Górniczym ju¿
w roku 1922 dzia³a³a Katedra Organizacji Przedsiêbiorstw Przemys³owych i Prawa
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Górniczego. Podobna katedra powsta³a w tym samym roku na Politechnice Warszawskiej,
na Wydziale Mechanicznym pod kierownictwem samego prof. Karola Adamieckiego. Fak-
ty te nale¿y uznaæ za pocz¹tek rozwoju nauk o zarz¹dzaniu w przemyœle, który rozwija³
siê wtedy bardzo szybko.

Losy Akademii od pocz¹tku jej powstania w znacznym stopniu zale¿a³y od polskiego
przemys³u: górnictwa i hutnictwa. Nak³ady pañstwa na naukê nie by³y stabilne i uzale¿-
nione w du¿ym stopniu od zdarzeñ na gospodarczym rynku Polski i Europy. Budowano
ju¿ gmach g³ówny przy obecnej al. Mickiewicza. Prace by³y jednak wielokrotnie przery-
wane z powodu braku œrodków.

Trudna sytuacja materialna dokucza³a równie¿ studentom. Funkcjonuj¹ce Stowarzy-
szenie Studentów Akademii Górniczej (SSAG) uratowa³a hurtownia papierosów zlokalizo-
wana przy ul. Grodzkiej, przynosz¹ca od 1927 r. miesiêcznie oko³o 1500 z³ zysku. Hur-
townia powsta³a po uzyskaniu przez SSAG koncesji, o któr¹ usilnie zabiega³ miêdzy
innymi prof. Walery Goetel. To kolejna wielka postaæ w historii Uczelni. Wielki uczony,
jak widaæ z pierwszych zapisków na jego temat – wielki orêdownik m³odzie¿y, a póŸniej
wielki stra¿nik przyrody i jej praw.

W Krakowie nie by³o równie¿ najlepiej z miejscami noclegowymi dla studentów, dla-
tego te¿ Kraków to jedyne miejsce, gdzie biedni ¿acy zamieszkali w zamku królewskim na
Wawelu. Oczywiœcie nie w komnatach, ale kilku z nich „zagnieŸdzi³o siê” nielegalnie
w Baszcie Z³odziejskiej (bez zgody dyrekcji Wawelu), a potem wiêksza grupa ju¿ ca³kiem
legalnie w dwóch salach w budynku poszpitalnym udostêpnionym na bursê. Zapiski z tego
okresu donosz¹ tak¿e o kiepskim zdrowiu studentów i jednoczeœnie rozwa¿nym postê-
powaniu kierownictwa uczelni. W 1925 roku utworzono w Akademii Fundusz Chorych
Studentów, nios¹cy pomoc medyczn¹ studentom maj¹cym k³opoty ze zdrowiem. By³ to
naprawdê piêkny gest. Podobnie solidarnie z potrzebuj¹cymi zachowywa³o siê Stowarzy-
szenie Studentów, które czêœæ œrodków z dzia³alnoœci gospodarczej przekazywa³o na po-
moc najbiedniejszym. Z tych œrodków (z dzia³alnoœci hurtowni papierosów) wyremonto-
wano równie¿ na Wawelu trzeci¹ salê na studenckie kwatery.

W tym trudnym politycznie okresie na uczelni nienagannie dzia³a³y zasady demokra-
cji. Co roku wybierano demokratycznie nowe w³adze Uczelni i dwóch funkcjonuj¹cych
wydzia³ów. Poniewa¿ grono kandydatów do zaszczytnych stanowisk rektorskich i dziekañ-
skich nie by³o zbyt wielkie, to mo¿na powiedzieæ, ¿e ich obsadzanie odbywa³o siê niemal
rotacyjnie.

Znamienny dla historii AG i Wydzia³u Górniczego by³ rok 1922. 27 marca dwaj
pierwsi absolwenci: Tadeusz Niepokojczycki i Feliks Zalewski uzyskali dyplomy in¿ynie-
ra górniczego. Z tej dwójki póŸniejszy prof. F. Zalewski zapisa³ swymi czynami wiele
piêknych kart historii Wydzia³u Górniczego.

Feliks Zalewski w roku 1908 rozpocz¹³ studia górnicze w Instytucie Górniczym
w Sankt Petersburgu. Po uzyskaniu absolutorium w Petersburgu, w roku 1914 przyjecha³
do Polski w celu odbycia praktyki dyplomowej w kopalniach Zag³êbia D¹browskiego,
w kopalni „Flora” (obecna zlikwidowana kopalnia „Saturn”). Jednak wybuch I wojny
œwiatowej pokrzy¿owa³ jego plany edukacyjne. Feliks Zalewski nie wróci³ wiêcej do Pe-
tersburga, lecz pojawi³ siê w Akademii Górniczej z praktycznie gotow¹ prac¹ dyplomow¹,
któr¹ przed³o¿y³ do obrony, uzyskuj¹c absolutorium na podstawie studiów w Sankt Peters-
burgu. Po studiach in¿. F. Zalewski rozpocz¹³ pracê w przemyœle górniczym, gdzie doszed³
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do stanowiska naczelnego dyrektora Krakowskiego Zjednoczenia Wêglowego. W grudniu
1929 roku mgr in¿. Feliks Zalewski zosta³ nominowany po raz pierwszy na profesora nad-
zwyczajnego Górnictwa II na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej. W roku 1938 zo-
sta³ profesorem zwyczajnym Katedry Górnictwa II. Tytu³u profesorskiego raczej nie u¿y-
wa³, za to tytu³ in¿yniera górniczego by³ dla niego najwy¿sz¹ wartoœci¹. W roku
akademickim 1933/34 prof. F. Zalewski zosta³ wybrany na dwuletni¹ kadencjê na dzieka-
na Wydzia³u Górniczego.

W roku 1925 powsta³a na Wydziale pierwsza rozprawa habilitacyjna z zakresu geolo-
gii stosowanej. Wtedy te¿ nazwisko prof. Walerego Goetla pojawia siê ponownie; tym ra-
zem jako kuratora coraz prê¿niej dzia³aj¹cego Stowarzyszenie Studentów Akademii Górni-
czej (SSAG) – pierwszej organizacji studenckiej w Europie.

W czerwcu tego¿ samego roku Akademia Górnicza nada³a pierwsze tytu³y doktora
honoris causa piêciu zas³u¿onym dla AG dzia³aczom, wœród których by³ Stanis³aw Wojcie-
chowski – ówczesny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Kolejny rok, 1926, sygnalizuje ju¿ wyraŸnie potrzebê utworzenia nowego – trzeciego
ju¿ – Wydzia³u Mechanicznego.

W roku 1928 pojawia siê kolejna, niezwykle wa¿na historyczna postaæ dla Wydzia³u
Górniczego. Pierwszy doktorat w Akademii Górniczej broni in¿. Witold Budryk, póŸniej
wybitny profesor i uczony. Promotorem tej pracy by³ oczywiœcie prof. Henryk Czeczott,
który niestety w tym samym roku umiera nagle podczas wycieczki naukowej do Freibergu.
Pó³ roku póŸniej w styczniu 1929 roku, studenci zak³adaj¹ pierwsze Ko³o Naukowe Górni-
ków im. Prof. Czeczotta.

Pierwszy doktorat obroniony w Akademii Górniczej w 1928 roku znalaz³ odzwiercie-
dlenie w okolicznoœciowym wydawnictwie Wydzia³u, w 75. rocznicê tego wydarzenia.
Z pracy tej mo¿na siê dowiedzieæ, ¿e in¿ynierowi Budrykowi wcale nie posz³o tak g³adko
w czasie przewodu doktorskiego, jak g³adko powstawa³y potem doskona³e jego prace z za-
kresu wentylacji, podsadzki, mechaniki czy ochrony powierzchni.

Rok 1929 i 1930 to dla m³odej Akademii Górniczej wa¿ne lata. W 1929 roku rozpo-
czêto zasiedlanie gmachu g³ównego, mimo i¿ nie zosta³ jeszcze wykoñczony hall g³ówny
obecnego pawilonu A-0 i aula. W tym czasie Akademia zajmowa³a wiele porozrzucanych
po mieœcie budynków. Nowe lokum – wszystko w jednym miejscu – sprzyja³o lawinowej
ekspansji i rozwojowi poszczególnych jednostek naukowo-badawczych i dydaktycznych.
Akademia nie rezygnowa³a z zajmowanych obiektów w mieœcie.

Wielk¹ karierê naukow¹ rozpoczyna dr Witold Budryk. Po doktoracie obronionym
w czerwcu 1928 roku, z zakresu podsadzki hydraulicznej, ju¿ w listopadzie 1929 roku
dr in¿. Witold Budryk przedk³ada Radzie Wydzia³u pracê habilitacyjn¹ z zakresu wentyla-
cji. W 1930 roku zostaje profesorem nadzwyczajnym. Piêkna, b³yskawiczna kariera nie
dziwi w przypadku postaci tak b³yskotliwej jak profesor Budryk.

WiêŸ uczelni z przemys³em by³a od pocz¹tku siln¹ stron¹ Akademii. Poza wsparciem
finansowym, którego przemys³ wielokrotnie udziela³, równie¿ czêsto znani specjaliœci
z przemys³u œwiadczyli us³ugi dydaktyczne. Wyk³ady z prawa górniczego na Wydziale
Górniczym prowadzi³ dyrektor Wy¿szego Urzêdu Górniczego rezyduj¹cego wtedy w Kra-
kowie – dr in¿. Antoni Meyer. Tradycja ta albo regu³a pozosta³a do dzisiaj. Bezpieczeñ-
stwo pracy i prawo geologiczno-górnicze z regu³y wyk³adane s¹ przez wysokich funkcjo-
nariuszy urzêdów górniczych.
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W m³odej, odzyskanej i niepodleg³ej OjczyŸnie nadchodz¹ czasy bardzo ciê¿kie.
M³odzie¿ dzielnie bierze na swoje barki organizacjê licznych praktyk zagranicznych (rocz-
nie wyje¿d¿a³o oko³o 30–45 osób). Tak¿e przyjêcie praktykantów z zagranicy spoczywa³o
na barkach studentów. Dziœ nazwalibyœmy ich prekursorami œwiatowej organizacji
IAESTE (International Association for Exchange of Students for Technical Experience),
która organizuje wymiany studentów na ca³ym œwiecie. Studenci dobrowolnie podjêli pra-
cê fizyczn¹ i w bardzo krótkim czasie wybudowali dom studencki przy ul. Gramatyka 10,
nazywaj¹c go Domem Górnika. Ju¿ w kwietniu 1931 roku zamieszka³o w nim 130 studen-
tów wraz z seniorem domu Prof. Witoldem Budrykiem. Studenci opuœcili pomieszczenia
na Wawelu i w klasztorze Ojców Augustianów.

W roku 1931 uczelnia nie otrzyma³a ¿adnej dotacji ani kredytów z Ministerstwa Wy-
znañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego. Podwy¿szono op³aty za studia. Pogarsza³y siê
relacje Uczelnia–pañstwo. W marcu 1933 uchwalona przez sejm ustawa o szko³ach akade-
mickich ogranicza³a bardzo powa¿nie autonomiê uczelni. Po raz pierwszy pojawi³y siê
praktyki ingerowania w sprawy Uczelni urzêdników pañstwowych. Jeden z takich sporów
dotyczy³ mianowania na stanowisko rektora prof. Walerego Goetla, którego minister wy-
znañ religijnych i oœwiecenia publicznego nie pozwoli³ przedstawiæ prezydentowi RP do
zatwierdzenia na stanowisko rektora. Ten¿e minister WRiOP dopuœci³ siê haniebnej prak-
tyki, rozwi¹zuj¹c we wszystkich polskich szko³ach wy¿szych 51 katedr. Na Wydziale Gór-
niczym rozwi¹zana zosta³a Katedra Prawoznawstwa i Katedra Organizacji Przedsiêbiorstw
Przemys³owych. Drastycznie ograniczony zosta³ równie¿ ruch studencki, SSAG praktycz-
nie przesta³o dzia³aæ. Zabrano mu praktyki zagraniczne, ograniczono praktyki krajowe
i równie¿ dzia³alnoœæ sportow¹. Zaczê³y natomiast pojawiaæ siê ró¿ne studenckie organiza-
cje polityczne, w tym równie¿ o charakterze nacjonalistycznym.

Rok 1934 by³ nieco bardziej pomyœlny, ale to za spraw¹ Walnego Zgromadzenia
Elektryków Polskich, na którym by³ obecny Prezydent RP – Ignacy Moœcicki. Zabiegi
Rektora AG prof. W³adys³awa Takliñskiego poskutkowa³y przyznaniem stosownej dotacji
pozwalaj¹cej wykoñczyæ wnêtrze pawilonu A-0 wraz z aul¹. By³ to niew¹tpliwy przyczy-
nek do nadania wielkiemu polskiemu chemikowi – Prezydentowi RP Ignacemu Moœcickie-
mu godnoœci doktora honoris causa AG.

W czasie miêdzywojennym w Akademii Górniczej nostryfikowano bardzo wiele dy-
plomów in¿ynierskich zdobytych za granic¹. W 1933 r. nostryfikowano pierwszy doktorat
pana in¿. Zygmunta Mitery uzyskany w USA w Colorado School of Mines, a fakt ten
œwiadczy o funkcjonowaniu w nauce i edukacji dobrych zasad. Dzisiaj szkolnictwo wy¿-
sze jest zunifikowane. W obrêbie Unii Europejskiej zasady s¹ bardzo elastyczne, a dyplo-
my uznawane przez poszczególne pañstwa. W tym te¿ okresie funkcjonowa³a piêkna tra-
dycja. Inauguracja roku akademickiego odbywa³a siê zawsze 1 paŸdziernika, natomiast
immatrykulacja by³a ³¹czona z uroczystoœciami górniczego œwiêta barbórki, obchodzonej
co roku 7 grudnia.

Siln¹ wiêŸ z przemys³em, o której ju¿ by³a mowa wczeœniej, podkreœla fakt doktory-
zowania in¿ynierów pracuj¹cych w przemyœle. W historii AG znajdziemy wzmianki
o doktoracie in¿. Wac³awa Cybulskiego w roku 1937 – dyrektora dzia³aj¹cej ju¿ wtedy ko-
palni doœwiadczalnej „Barbara”. W tym te¿ roku Ministerstwo Wyznañ Religijnych
i Oœwiecenia Publicznego zmieni³o niefortunn¹ ustawê z roku 1933, tak ¿e w³adza pañ-
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stwowa nie mog³a ingerowaæ w autonomiê uczelni, np. przez ustalanie obsady kadrowej
czy rozwi¹zywanie katedr – jak to uczyniono w owym feralnym roku 1933.

Znacz¹cy dla Wydzia³u Górniczego by³ równie¿ rok 1938. Na zjeŸdzie Polskiego
Zwi¹zku In¿ynierów Budowlanych w Gdañsku prof. Feliks Zalewski wyg³osi³ dwa refera-
ty, zwracaj¹c – jako pierwszy – uwagê na zwi¹zek miêdzy uszkodzeniami budowli po-
wierzchniowych z dzia³alnoœci¹ podziemn¹ kopalni, czyli na tzw. dziœ szkody górnicze.
W tym momencie mo¿emy stwierdziæ, ¿e rozpoczê³a siê dzia³alnoœæ Wydzia³u Górniczego
w obszarze budownictwa l¹dowego.

W roku 1938 zakoñczono budowê pawilonu g³ównego (obecnie A-0). Na jego dachu
umieszczono statuê œwiêtej Barbary (22 sierpnia 1939 r.), któr¹ prawdopodobnie ods³oniê-
to 24 wrzeœnia. O tym fakcie ju¿ nie pisano w prasie, poniewa¿ prasa rozpisywa³a siê
g³ównie o nadchodz¹cej wojnie. Wojska Wehrmachtu zajê³y Kraków 6.09.1939 r. Roku
akademickiego 1939/40 nie inaugurowano.

W okresie miêdzywojennym w Akademii Górniczej uzyska³o dyplom in¿yniera
³¹cznie 795 s³uchaczy, w tym 571 górników i 224 hutników [3]. Nostryfikowano tak¿e 95
dyplomów: 90 górników i 5 hutników.

W ostatnim roku akademickim 1938/39 statystyki wskazywa³y, ¿e w Polsce funkcjo-
nowa³o wtedy ³¹cznie 13 szkó³ wy¿szych, z czego osiem kszta³ci³o wiêcej ni¿ 1000 stu-
dentów. W tej liczbie nie by³o AG, natomiast by³o piêæ uniwersytetów, dwie politechniki
i Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego. Akademia Górnicza by³a uczelni¹ ma³¹, ale
ju¿ zauwa¿aln¹, zw³aszcza w przemyœle i gospodarce narodowej.

4.2. Okres II wojny œwiatowej

Latem 1939 roku wojna wisia³a w powietrzu. Akademia Górnicza opracowa³a plany
ewakuacji, a urzêduj¹cy rektor prof. Walery Goetel podj¹³ starania o przeniesienie uczelni
w ca³oœci do Brze¿an ko³o Lwowa. Rozwój sytuacji nie pozwoli³ zrealizowaæ tego planu.
Niemcy zajêli budynek 6.09.1939 i szybko przekszta³cili go w siedzibê rz¹du Generalnej
Guberni. Dramatyczne wydarzenia rozegra³y siê 6 listopada 1939 r. Dzieñ „Sonderaktion
Krakau” zakoñczy³ siê aresztowaniem wiêkszoœci profesorów i docentów. Wywiezieni do
obozów utracili ¿ycie: prof. Antoni Hoborski – rektor w latach 1920–22, prof. W³adys³aw
Takliñski – rektor w latach 1933–39 i zastêpca profesora dr in¿. Antoni Meyer. Pozostali
aresztowani z Wydzia³u Górniczego, jak prof. Witold Budryk i prof. Feliks Zalewski zo-
stali zwolnieni z obozu i powrócili do kraju. Natychmiast rozpoczêli organizacjê Technicz-
nej Szko³y Górniczo-Hutniczo-Mierniczej, która podjê³a pracê w budynku przy ul. Krze-
mionki. K³opot zasadniczy polega³ na braku kandydatów z matur¹, bo wszystkie szko³y
licealne zosta³y zamkniête przez okupanta. Jednak w ramach tajnego nauczania profesoro-
wie szkó³ œrednich przygotowywali pewn¹ grupê m³odzie¿y do podjêcia studiów wy¿-
szych. W czasie tajnego nauczania przeprowadzono w Technicznej Szkole Górniczo-
-Hutniczo-Mierniczej 278 egzaminów kursowych oraz 16 egzaminów dyplomowych
in¿ynierskich i jeden doktorat [3].

Bardzo wa¿nym elementem tego okresu by³y nieprzerwanie prowadzone badania na-
ukowe. Grupa pracowników Wydzia³u Górniczego pod kierownictwem doc. A. Bolewskie-
go opracowa³a ekspertyzy dotycz¹ce zagospodarowania ziem zachodnich, które wykorzy-
sta³a strona polska w czasie Konferencji Poczdamskiej.

21



Lista ofiar wojny jest bardzo d³uga i bolesna. Akademia Górnicza utraci³a wielu zna-
mienitych profesorów zarówno w dzia³aniach represyjnych, jak równie¿ w wyniku nad-
zwyczajnych trudnoœci ¿ycia w czasie okupacji.

Wychowankowie uczelni, którzy stracili ¿ycie w czasie wojny, tak z r¹k okupanta jak
te¿ wyzwoliciela, zostali upamiêtnieni na specjalnych tablicach znajduj¹cych siê w gma-
chu g³ównym uczelni (pawilonie A-0).

Wielu profesorów po wojnie zmieni³o miejsce zamieszkania i miejsce pracy, uszczu-
plaj¹c dodatkowo kadrê naukowo-dydaktyczn¹.

4.3. Okres powojenny

Natychmiast po przejœciu frontu przez Kraków 18 stycznia 1945 roku pracownicy
Akademii Górniczej wrócili do pracy. Na pocz¹tku g³ównie do pracy fizycznej, gdy¿
w pierwszej kolejnoœci nale¿a³o przywróciæ stan u¿ywalnoœci obiektom opuszczonym
przez okupanta i wyzwoliciela. Najbiedniejsi w tej sytuacji byli studenci. W bursie przy
ul. Gramatyka funkcjonowa³ szpital ¿o³nierzy radzieckich, dopiero po usilnych staraniach
uda³o siê uzyskaæ jakieœ miejsca w akademikach Uniwersytetu Jagielloñskiego.

Pierwszym powojennym dziekanem Wydzia³u Górniczego by³ wybrany w 1939 roku,
prof. Witold Budryk. Jemu przypad³ zaszczyt inauguracji nowego roku akademickiego na
Wydziale; nietypowo, bo 16 kwietnia 1945 roku. Do niego nale¿a³ te¿ trudny obowi¹zek
uzupe³nienia kadry naukowo-dydaktycznej uszczuplonej dzia³aniami wojennymi i okupa-
cj¹. W gronie pracowników naukowych pojawili siê dr in¿. Antoni Sa³ustowicz, dr in¿. Jan
Cz¹stka, dr in¿. Zygmunt Kowalczyk i dr in¿. Ludgar Szklarski.

Pierwszy powojenny rok obfitowa³ w wydarzenia znacz¹ce dla ca³ego wy¿szego
szkolnictwa technicznego w Polsce. Kiedy jasne sta³o siê, ¿e w wyniku decyzji politycz-
nych Politechnika Lwowska przestanie byæ uczelni¹ polsk¹, rektor Akademii Górniczej
uzyska³ pozwolenie na utworzenie zacz¹tku nowej uczelni w postaci trzech wydzia³ów po-
litechnicznych (architektury, in¿ynierii l¹dowej i wodnej oraz komunikacji). Tym samym
powsta³ w AG Komitet Organizacyjny Politechniki Krakowskiej, która uzyska³a pe³n¹ sa-
modzielnoœæ w roku 1954, zajmuj¹c pomieszczenia po koszarach wojskowych.

Równie¿ w roku 1945 AG by³a siedzib¹ organizuj¹cej siê Politechniki Œl¹skiej. Od
1.06.1945 w budynku AG studiowa³o na czterech wydzia³ach 1200 studentów tej uczelni.
Formalne przeniesienie Politechniki Œl¹skiej do Gliwic nast¹pi³o 1.10.1945 roku.

W grudniu 1945 roku odby³ siê Zjazd Wychowanków Akademii Górniczej, na któ-
rym powo³ano komisjê statutowo-regulaminow¹ oraz powsta³ Komitet Organizacyjny Sto-
warzyszenia Wychowanków Akademii Górniczej pod patronatem prof. Walerego Goetla
i pod kierownictwem prof. Feliksa Zalewskiego. Rok 1946 zaowocowa³ powstaniem
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego oraz ko³a Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskiej
Partii Robotniczej.

Po wojnie Akademia Górnicza sta³a siê uczelni¹ czterowydzia³ow¹. Powsta³ Wydzia³
Geologiczno-Mierniczy oraz Wydzia³ Elektromechaniczny. Skutkiem tego znaczna czêœæ
Wydzia³u Górniczego znalaz³a siê na tych wydzia³ach, niemniej jednak w jego strukturze
pozosta³y dwie katedry (Matematyki i Fizyki) oraz dziewiêæ zak³adów.

Nowy rok akademicki 1947/48 rozpocz¹³ siê jak zwykle 1 paŸdziernika, ale odst¹pio-
no od tradycji ³¹czenia immatrykulacji z obchodami barbórki i przeprowadzono j¹ piêæ dni
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póŸniej. Natomiast barbórkê celebrowano 6 grudnia z udzia³em Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej Boles³awa Bieruta. To by³a bardzo wa¿na wizyta, w czasie której Rektor
Prof. W. Goetel oczekiwa³ na definitywne potwierdzenie przez najwy¿sze w³adze pañstwa
deklaracji pozostawienia Akademii Górniczej w Krakowie w zwi¹zku z nieoficjalnymi za-
miarami przeniesienia jej na Œl¹sk. Rektor przedstawi³ wtedy po raz pierwszy wizjê roz-
woju Akademii w œwietle potrzeb rozwijaj¹cego siê przemys³u górniczego i hutniczego.
Akademia Górnicza zosta³a w Krakowie.

Zauwa¿yæ siê da³o wyraŸn¹ zmianê kursu politycznego. Rektora ju¿ nie wybierano –
rektor dostawa³ nominacjê od prezydenta. W 1948 roku SSAG ufundowa³o witra¿ œw. Bar-
bary, który wbudowano w niszy hallu gmachu g³ównego. Jednak ju¿ w roku 1949 na pole-
cenie w³adz politycznych witra¿ musia³ opuœciæ mury uczelni. Zosta³ ukryty przez pracow-
ników technicznych, a nastêpnie przekazany jezuitom do przechowania w budynku
przyklasztornym obok koœcio³a œw. Barbary.

W 1948 roku w³adze województwa krakowskiego zatwierdzi³y statut Stowarzyszenia
Wychowanków Akademii Górniczej, co nale¿y uznaæ za pocz¹tek dzia³alnoœci tej wielkiej
organizacji absolwentów.

30 maja 1949 roku rozporz¹dzeniem Rady Ministrów zmieniona zosta³a nazwa uczel-
ni na Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Rok 1950 przyniós³ Wydzia³owi Górniczemu wiele zmian. Wydzia³ przeprowadzi³ siê
w ca³oœci z Krzemionek do nowo wybudowanego pawilonu A-1. Nominacjê na profesora
zwyczajnego uzyska³ in¿. Boles³aw Krupiñski, natomiast dr Jerzy Litwiniszyn zosta³ pro-
fesorem nadzwyczajnym. Te dwie postacie przynios³y póŸniej Wydzia³owi wiele sukcesów
i splendoru.

Rok 1951 to kolejny rok zmian wynikaj¹cych z wprowadzonego w Polsce nowego
ustroju. Ustaw¹ o szkolnictwie wy¿szym wprowadzono stopnie naukowe identyczne jak
w Zwi¹zku Radzieckim: „kandydat nauk” i „doktor nauk”, nadawane przez Centraln¹ Ko-
misjê Kwalifikacyjn¹ dla Pracowników Nauki. Ta dziwna ustawa nada³a równie¿ stopnie
doktora automatycznie wszystkim osobom posiadaj¹cym tytu³ naukowy profesora zwy-
czajnego. Na Wydziale Górniczym na mocy tej ustawy stopieñ doktora otrzymali prof. Fe-
liks Zalewski (nigdy go nie u¿ywa³) i prof. Boles³aw Krupiñski.

Na wydziale prowadzono kszta³cenie na nastêpuj¹cych specjalnoœciach: eksploatacja
z³ó¿ wêglowych, eksploatacja z³ó¿ rudnych i innych surowców mineralnych, eksploatacja
odkrywkowa, eksploatacja z³ó¿ naftowych i gazowych oraz wiertnictwo.

Uczelnia rozwija³a siê. Wkrótce AGH by³a ju¿ uczelni¹ siedmiowydzia³ow¹. W na-
stêpnym roku akademickim na Wydziale Górniczym wprowadzono nowe specjalnoœci in-
spirowane wyraŸnie potrzebami przemys³u. By³y to: eksploatacja z³ó¿ solnych, budowa
i projektowanie zak³adów górniczych oraz przeróbka mechaniczna kopalin.

W roku 1952/53 Wydzia³ posiada³ 10 katedr, z których czêœæ dalej dzieli³a siê na
zak³ady. Dzia³a³o wtedy ³¹cznie 17 specjalistycznych jednostek naukowych. W tym okre-
sie – jak nigdy dot¹d – Wydzia³ têtni³ ¿yciem. Rozwija³ siê polski przemys³ wydobywczy.
Na potrzeby badawcze wybudowano i oddano do u¿ytku halê technologiczn¹ A1-A2
o ³¹cznej kubaturze 34 095 m3.

Naukowym hitem tego okresu by³y prace prof. Witolda Budryka, dr. Stanis³awa Knothego,
prof. Jerzego Litwiniszyna i prof. Antoniego Sa³ustowicza, dotycz¹ce eksploatacji górniczej
pod zabudowanymi terenami. Praca uzyska³a nagrodê pañstwow¹ II stopnia [poz. 3, s. 53].
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Synergia nauk technicznych i spo³ecznych widoczna ju¿ w roku 1955 w powsta³ej
wtedy Katedrze Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy staje siê zacz¹tkiem prac naukowych pro-
wadzonych przez prof. A. Anasiewicza wraz z licznym zespo³em nad zagadnieniami so-
cjologii i psychologii pracy. Fakt ten niew¹tpliwie nale¿y uznaæ za pierwszy symptom roz-
wijania w AGH nauk humanistycznych, skutkuj¹cy powo³aniem w AGH w roku 2001
nowego Wydzia³u Nauk Spo³ecznych Stosowanych przekszta³conego póŸniej w Wydzia³
Humanistyczny.

W roku 1954 AGH rozpoczê³a na wszystkich wydzia³ach kszta³cenie w systemie jed-
nolitych studiów piêcioletnich, które by³y kontynuowane do roku 2007/2008, kiedy to
przyjêto za ca³¹ Europ¹ tzw. system boloñski, wprowadzaj¹cy z powrotem studia dwustop-
niowe: in¿ynierskie i magisterskie oraz studia doktoranckie – jako III stopieñ edukacji aka-
demickiej.

W Polskiej gospodarce przemys³ zacz¹³ graæ znacz¹c¹ rolê: szczególnie górniczy
i hutniczy. Podobnie znacz¹c¹ rolê odgrywa³y uczelnie kszta³c¹ce in¿ynierów na potrzeby
tych przemys³ów. W lutym 1956 roku podpisano nawet wa¿n¹ umowê pomiêdzy Minister-
stwem Górnictwa Wêglowego i Ministerstwem Hutnictwa a Senatami AGH i Politechniki
Œl¹skiej w sprawie warunków rozwoju szkolnictwa w tych uczelniach.

Umowa zawiera³a cztery grupy postulatów obejmuj¹cych [1]:
1. Rozbudowê Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydzia³u Górniczego Politechniki

Œl¹skiej (cztery postulaty dotycz¹ce bazy dydaktycznej, badawczej i domów akade-
mickich).

2. Wzmocnienie si³ naukowych i nauczaj¹cych z dziedziny górnictwa i hutnictwa oraz
ich wiêzi z praktyk¹ (szeœæ postulatów zobowi¹zuj¹cych m.in. specjalistów z prze-
mys³u do prowadzenia wyk³adów w uczelniach, a tak¿e umo¿liwiaj¹cych odbywanie
przez naukowców sta¿y w przemyœle krajowym i zagranicznym).

3. Wydatn¹ poprawê warunków bytowych pracowników naukowych i nauczaj¹cych
(trzy postulaty w sprawie nadania pracownikom uczelni przywilejów Karty górnika
i Karty hutnika, zapewnienie mieszkañ w Krakowie i w Gliwicach oraz przyznanie
deputatów wêglowych).

4. Utrwalenie kwalifikacji i postawy studentów (cztery postulaty w sprawie praktyk stu-
denckich finansowanych przez przemys³, oferowanie tematów prac dyplomowych
oraz wyró¿nianie nagrodami prac studenckich).

Znacz¹ca czêœæ postulatów dotycz¹ca nauczania, praktyk zawodowych, sta¿y prze-
mys³owych jest do dziœ aktualna. Zmiana systemu gospodarczego na szczêœcie nie zmusza
nas obecnie do ubieganie siê o przydzia³y deputatów wêglowych i tym podobnych œwiad-
czeñ w naturze, które wtedy by³y podstaw¹ egzystencji wielu pracowników.

Jak dla ca³ej Polski, tak i dla AGH znacz¹cy by³ rok 1956 – rok przesilenia politycz-
nego. Przywrócona zosta³a zasada demokratycznych wyborów w³adz akademickich. Roz-
poczê³a siê – ca³kowicie zamro¿ona po wojnie – wspó³praca z zagranic¹. Na miejsce koñ-
cz¹cego dzia³alnoœæ Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej pojawi³a siê czysto polityczna
organizacja studencka Zwi¹zek M³odzie¿y Socjalistycznej w du¿ej mierze konkuruj¹ca
z dzia³aj¹cym ju¿ Zrzeszeniem Studentów Polskich.

W przypadku Wydzia³u Górniczego rok 1958 znacz¹cy by³ ze wzglêdu na rozpoczê-
cie na du¿¹ skalê prac zwi¹zanych z zastosowaniem metod budownictwa górniczego do ra-
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towania zagro¿onych miast polskich. Podj¹³ siê tej pracy wspomniany ju¿ prof. Feliks Za-
lewski z zespo³em. Cz³onek tego zespo³u – póŸniejszy jego kierownik – prof. Zbigniew
Strzelecki tak pisa³ w ksi¹¿ce pod tytu³em Miasta które mog³y zgin¹æ: Kiedy w roku 1958
wspólnie z nie¿yj¹cym ju¿ profesorem Feliksem Zalewskim rozpoczyna³em pierwsz¹ akcjê
ratunkow¹ w zagro¿onym przez wyrobiska podziemne Jaros³awiu, nie zdawa³em sobie
jeszcze sprawy, ¿e stajê siê uczestnikiem i realizatorem ogromnego przedsiêwziêcia, które
w nastêpnych latach obejmie swoim zasiêgiem inne podobnie zagro¿one miasta [2].

Podobnie rok 1958 jest powodem do dumy za spraw¹ prof. Boles³awa Krupiñskiego,
który bêd¹c w najwy¿szych w³adzach gospodarczych kraju (Przewodnicz¹cy Pañstwowej
Rady Górnictwa) za³o¿y³ organizacjê o œwiatowym zasiêgu – Œwiatowe Kongresy Górni-
cze (World Mining Congress) – organizuj¹c pierwszy Œwiatowy Kongres Górniczy w War-
szawie w³aœnie w 1958 r.

4.4. Lata szczególnej prosperity Wydzia³u

Lata szeœædziesi¹te dwudziestego wieku charakteryzowa³y siê bardzo dynamicznym
rozwojem przemys³u górniczego i innych przemys³ów ciê¿kich. W Polsce zagospodarowy-
wano nowe okrêgi górnicze. Tworzono now¹ jakoœæ polskiej gospodarki.

Wk³ad kadry naukowej Wydzia³u Górniczego w rozwój polskiego górnictwa realizo-
wany by³ miêdzy innymi przez:
1. Wspó³udzia³ w pracach nad zagospodarowaniem regionów górniczych, takich jak:

a) Górnoœl¹skie Zag³êbie Wêglowe,
b) Rybnicki Okrêg Wêglowy,
c) Œl¹sko-Krakowskie Zag³êbie Kruszcowe,
d) Zag³êbia wêgla brunatnego: Konin, Turoszów, Be³chatów,
e) Zag³êbia górnictwa siarki w rejonie Tarnobrzega,
f) Legnicko-G³ogowski Okrêg Miedziowy,
g) Lubelskie Zag³êbie Wêglowe.

2. Prowadzenie badañ zwi¹zanych z budow¹ miêdzy innymi:
a) 16 nowych kopalñ wêgla kamiennego,
b) trzech kopalñ rud cynku i o³owiu,
c) czterech kopalñ rud miedzi,
d) ponad 95 km szybów g³êbionych z powierzchni,
e) ponad 5200 km wyrobisk kamiennych,
f) ponad 25 ml m3 wyrobisk komorowych.

3. Rozwi¹zywanie problemów zwi¹zanych z ekonomik¹, organizacj¹ i zarz¹dzaniem
w górnictwie.

4. Rozwi¹zywanie problemów zwi¹zanych ze zwalczaniem zagro¿eñ wodnych, gazo-
wych, cieplnych i t¹paniami.

5. Rozwi¹zywanie problemów zmierzaj¹cych do poprawy bezpieczeñstwa pracy w gór-
nictwie.

6. Wspó³pracê z przemys³em w zakresie eksportu polskiej myœli technicznej do krajów
niemal ca³ego œwiata.
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W tej sytuacji rola edukacji górniczej by³a nie do przecenienia. By³ to niew¹tpliwie
okres œwietnoœci Wydzia³u Górniczego. Wzrost zapotrzebowania na badania i nowe roz-
wi¹zania sprzyja³y szybkiemu wzrostowi liczebnoœci kadry.

W roku 1963 oddano do u¿ytku Pawilon A-4 o kubaturze 31 tys. m3, który zagospo-
darowany zosta³ przez Wydzia³ Górniczy. W kolejnych latach powsta³y nastêpne inwesty-
cje rozszerzaj¹ce czêœciowo bazê Wydzia³u Górniczego: w roku 1968 oddano ³¹cznik
A4-C4 o kubaturze 2,5 tys. m3, a w nastêpnym roku 1969 – ³¹cznik A3-A4 o kubaturze
14 000 m3.

W roku 1967 zosta³ utworzony Wydzia³ Wiertniczo-Naftowy – mo¿na powiedzieæ –
ostatni samodzielny wydzia³ wyros³y z Wydzia³u Górniczego, chocia¿ do zwi¹zków z Wy-
dzia³em Górniczym mo¿e przyznaæ siê równie¿ najm³odszy wydzia³ Uczelni – Wydzia³
Humanistyczny powsta³y w roku 2001.

Od 1 paŸdziernika 1969 roku nast¹pi³a zmiana struktury organizacyjnej Uczelni.
Wszystkie katedry zosta³y zast¹pione Instytutami o zasiêgu uczelnianym lub wy-
dzia³owym. Na Wydziale Górniczym zosta³y utworzone:
— Instytut Mechaniki Górniczej z trzema zak³adami;
— Instytut Górnictwa Podziemnego z oœmioma zak³adami;
— Instytut Górnictwa Odkrywkowego z czterema zak³adami;
— Instytut Projektowania i Budowy Kopalñ z piêcioma zak³adami;
— Instytut Przeróbki Surowców Mineralnych z piêcioma zak³adami.

4.5. Koñcowe lata gospodarki centralnie sterowanej

Lata szeœædziesi¹te, siedemdziesi¹te i osiemdziesi¹te up³ywa³y pod znakiem nara-
staj¹cych trudnoœci gospodarczych, szalej¹cej inflacji i totalnego braku podstawowych
œrodków do ¿ycia. Warunki pracy w Uczelni i na Wydziale wyraŸnie siê komplikowa³y.
O wiêkszoœci spraw decydowa³y wzglêdy polityczne i opinia egzekutywy POP. W œrodo-
wiskach akademickich rodzi³ siê powoli sprzeciw (marzec 1968, grudzieñ 1970, Radom
1976, Wybrze¿e 1980) wobec panuj¹cej sytuacji. W trudnych gospodarczo czasach polskie
górnictwo prosperowa³o raczej dobrze, chocia¿ warunki pracy stawa³y siê nieznoœne.
W pogoni za wydobyciem pracowa³o siê siedem dni w tygodniu. Zak³ady pracy cierpia³y
na brak in¿ynierów, st¹d wszyscy absolwenci – równie¿ absolwenci Wydzia³u Górniczego
byli rozchwytywani przez przedsiêbiorstwa górnicze. Wszyscy mieli pracê, a nawet wiêcej
– nie mogli z niej zrezygnowaæ. Osoby niepodejmuj¹ce pracy w zawodzie by³y zobo-
wi¹zane do zwrotu kosztów wykszta³cenia. Wiêkszoœæ studentów zwi¹zana by³a z praco-
dawc¹ ju¿ w czasie studiów. Z takiej umowy przedwstêpnej mog³o absolwenta zwolniæ
tylko porozumienie fundatora stypendium z uczelni¹, która chcia³a zatrzymaæ m³odego in-
¿yniera do pracy naukowej.

W tym coraz trudniejszym okresie szans¹ na karierê miêdzynarodow¹ i atrakcyjne za-
robki by³o zatrudnienie siê w firmie wykonuj¹cej pracê za granic¹ – w górnictwie za po-
œrednictwem KOPEX-u. Mog³o w tym pomóc doœwiadczenie miêdzynarodowe i znajo-
moœæ jêzyków obcych. W tym czasie na Wydziale Górniczym powsta³o szereg ciekawych
inicjatyw.

W roku 1973 na Wydziale powstaje Studenckie Ko³o SITG za³o¿one przez mgr. in¿. Bro-
nis³awa Barchañskiego i mgr. in¿. Piotra Czajê oraz liczn¹ grupê studentów. Ko³o to by³o
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najwiêkszym Ko³em SITG w Oddziale Krakowskim i zas³ynê³o wieloma piêknymi inicja-
tywami edukacyjnymi na arenie miêdzynarodowej. Nale¿a³y do nich:
— W roku 1973 – wyprawa studentów i pracowników nauki do Hiszpanii przez wszyst-

kie kraje Europy Zachodniej. W ci¹gu szeœciu tygodni grupa przejecha³a wypo¿yczo-
nym z PBSz Bytom autokarem 12 tys. km, odbywaj¹c zajêcia techniczne i kulturalne
w najciekawszych koncernach i uniwersytetach Europy Zachodniej.

— W roku 1978 realizacja polsko-japoñskiego sta¿u naukowo-przemys³owego, w którym
uczestniczy³o 20 osób z Japonii w Polsce i 20 osób z Polski w Japonii, gdzie w czasie
czterotygodniowego pobytu zapoznano siê kompleksowo z poziomem nauki i techniki
w obu krajach.

— W roku 1979/80 polsko-belgijski sta¿ naukowo-przemys³owy, w którym uczestniczy³o
25 studentów i profesorów z Belgii oraz 30 uczestników z Polski (studentów i przed-
stawicieli nauki oraz przemys³u górniczego).

— Wyjazdy studentów na targi techniczne do Hannoveru i Düsseldorfu.
— Cztery wyjazdy na œwiatowe kongresy górnicze (rok 1976 Düsseldorf, rok 1979

Stambu³, rok 1982 Belgrad, rok 1987 Sztokholm).
— W 1980 roku cykliczna – kontynuowana do dzisiaj – kompleksowa zawodowo-jêzy-

kowa praktyka górnicza w Niemczech w kopalni wêgla kamiennego w Ibbenbüren –
pocz¹tkowo w koncernie Preussag, potem DSK Anthrazit Ibbenbüren GmbH i obec-
nie RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH. Zmienia³y siê firmy zarz¹dzaj¹ce kopalni¹,
w Polsce zmieni³ siê ustrój, a praktyka ci¹gle trwa. W roku jubileuszowym praktyka
bêdzie równie¿ jubileuszowa, bo trzydziesta z kolei. Bierze w niej udzia³ corocznie
12 studentów i opiekun naukowy, którzy maj¹ mo¿liwoœæ pracowaæ przez cztery tygo-
dnie w najnowoczeœniejszej kopalni w Europie i najg³êbszej kopalni wêgla na œwie-
cie. Dzisiaj w wielu polskich kopalniach, firmach zagranicznych pracuj¹ dziesi¹tki
absolwentów tych praktyk, pe³ni¹c odpowiedzialne funkcje, do dyrektorów w³¹cznie.

W kraju system reglamentacji obejmowa³ coraz to inne dobra: ¿ywnoœæ (pocz¹wszy
od cukru i miêsa do alkoholu i papierosów), odzie¿, nie mówi¹c o sprzêcie AGD, samo-
chodach i mieszkaniach. Wywo³a³o to kryzysy rz¹dowe w 1970 roku (strajki na Wybrze¿u
i zmiana I sekretarza partii), w 1976 roku – strajk w Radomiu, w 1980 roku – strajki gene-
ralne w ca³ym kraju, które doprowadzi³y do podpisania porozumieñ w Gdañsku, Szczeci-
nie oraz Jastrzêbiu i otworzy³y drogê do powstania ruchu „Solidarnoœci”, a potem powol-
nej zmiany systemu gospodarczego i politycznego Polski. W grudniu 1981 og³oszono stan
wojenny skutkuj¹cy ca³kowitym parali¿em swobód obywatelskich, internowaniami, karami
wiêzienia i niewyobra¿alnym zniewoleniem spo³eczeñstwa. W uczelni zahamowany zosta³
rozwój badañ naukowych, powszechnie odczuwalna by³a atmosfera beznadziejnoœci
i przygnêbienia.

Mimo to przemys³ górniczy, a z nim ca³y górniczy stan by³y ci¹gle licz¹c¹ siê
si³¹ napêdowa gospodarki. Zd³awione swobody obywatelskie, których nigdy dot¹d nie
by³o w nadmiarze, inspirowa³y do dodatkowego wysi³ku i zdobywania dodatkowych
kwalifikacji.

Do ciekawych inicjatyw tego okresu nale¿a³y:
— W 1984 roku Miêdzynarodowe Sympozjum M³odych Górników, które by³o m³odzie-

¿ow¹ wersj¹ œwiatowych kongresów górniczych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele
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czterech kontynentów i kilkudziesiêciu pañstw. M³odzi górnicy prezentowali wtedy
swe marzenia o rozwoju nauki i rozwoju gospodarczym „bez granic” i bez podzia³u
na pierwszy, drugi czy trzeci œwiat. Ju¿ wtedy koledzy z Niemiec wyraŸnie chcieli za-
trzeæ podzia³ na NRD i NRF. Przedstawiciele TU Berlin (z Berlina Zachodniego)
przedstawieni w kolejnoœci alfabetycznej zameldowali siê razem innymi delegacjami
niemieckimi, natomiast milczeniem pominêli prezentacjê ostatniej w kolejnoœci alfa-
betycznej delegacji z Berlina Zachodniego „West Berlin”.

— Miêdzywydzia³owe Studium Kszta³cenia Kadr Górniczych dla Potrzeb Handlu Zagra-
nicznego – 1984 rok. Jego zasadniczym celem by³o nowoczesne przygotowanie absol-
wentów do pracy w œwiatowym biznesie. Liczna rzesza absolwentów tego studium
rozproszona jest obecnie po ca³ym œwiecie. Okaza³o siê, ¿e studium to wyprzedzi³o
koncepcj¹ i treœciami nauczania zmiany systemu gospodarczego w Polsce i ca³ym
tzw. bloku wschodnim, które nast¹pi³y po roku 1989.

5. Historia najnowsza:
rozszerzenie i zró¿nicowanie zakresu kszta³cenia
na Wydziale Górniczym i rozszerzenie nazwy wydzia³u

Pogarszaj¹ca siê kondycja gospodarki kraju skutkowa³a spadkiem popularnoœci stu-
diów technicznych, zw³aszcza w górnictwie. Od roku akademickiego 1976/77, w którym
Wydzia³ opuœci³a rekordowa liczba absolwentów – ³¹cznie 384, w tym 309 magistrów in-
¿ynierów i 75 in¿ynierów – liczba absolwentów jedynego wtedy kierunku górnictwo i geo-
logia dramatycznie spada³a. W roku akademickim 1994/95 Wydzia³ opuszcza jedynie
68 absolwentów, w tym 41 magistrów in¿ynierów i 27 in¿ynierów.

Liczbê absolwentów na przestrzeni 90-letniej historii Wydzia³u przedstawia rysu-
nek 1.

Wysoki potencja³ naukowy kadry w zakresie nauk ekonomicznych oraz organizacji
zarz¹dzania w górnictwie sk³ania kierownictwo Wydzia³u do uruchomienia studiów na kie-
runku zarz¹dzanie i marketing. Od roku 1991 zainteresowanie tym kierunkiem by³o
ogromne. Liczba kandydatów na studia na jedno miejsce to nawet osiem i wiêcej osób.
Pierwsi absolwenci nowego kierunku w liczbie 32 osób pojawili siê w roku akademickim
1995/96. Od tej pory liczba studentów i absolwentów zarz¹dzania i marketingu bardzo
szybko ros³a.

Podobnie post¹pi³ Wydzia³ w roku 1994, uruchamiaj¹c kszta³cenie na kierunku bu-
downictwo, specjalnoœæ geotechnika i budownictwo specjalne oraz geotechnika w rewalo-
ryzacji zabytków. W celu prowadzenia tego kierunku Wydzia³ zaanga¿owa³ w³asnych
pracowników, g³ównie z Katedry Geomechaniki Budownictwa i Geotechniki oraz pracow-
ników obcych z Politechniki Krakowskiej oraz Politechniki Lubelskiej. G³ównym celem
uruchomienia tego kierunku by³o kszta³cenie kadr specjalistycznych, przygotowanych
w szczególnoœci do pracy w budownictwie na terenach objêtych zasiêgiem wp³ywów eks-
ploatacji górniczej. Ostatnie rozszerzenie oferty edukacyjnej nast¹pi³o w roku 1995, kiedy
uruchomiono kszta³cenie na kierunku in¿ynieria œrodowiska. Motyw tego dzia³ania by³
bardzo zbli¿ony, jak w przypadku uruchomienia kierunku budownictwo.
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G³êboka restrukturyzacja przemys³u, w tym likwidacja wielu zak³adów przemys³o-
wych zajmuj¹cych du¿e powierzchniowo obszary – jak kopalnie – oraz zmieniaj¹ce siê
standardy œrodowiskowe sprzyja³y wykorzystaniu kwalifikacji kadry dydaktycznej Wy-
dzia³u do zajêcia siê spraw¹ wdra¿ania technologii mniej dotkliwie zmieniaj¹cych œrodowi-
sko i odpowiedniej rewitalizacji terenów przemys³owych ju¿ dotkniêtych skutkami funkcjo-
nowania okreœlonego przemys³u. W ramach kszta³cenia na tym kierunku wprowadzono
studia z zakresu wentylacji i klimatyzacji przemys³owej, w du¿ym stopniu przenosz¹ce do-
œwiadczenia i wiedzê wykorzystywan¹ do tego celu szeroko w górnictwie podziemnym.

Po tych zmianach kszta³cenie i aktywnoœæ badawcza roz³o¿y³y siê œrednio po 25% na
ka¿dy kierunek. Zatem aktywnoœæ na kierunku górnictwo i geologia równie¿ spad³a. Aby
nazwa wydzia³u oddawa³a przynajmniej w czêœci rodzaj oferowanych kierunków
i specjalnoœci, Rada Wydzia³u w czerwcu 2002 podjê³a decyzjê o zmianie, a w zasadzie
o rozszerzeniu nazwy Wydzia³u.

Nie jest to wynik powszechnie g³oszonego mylnie pogl¹du, ¿e górnictwo trzeba zli-
kwidowaæ i dlatego Wydzia³ Górniczy musia³ siê zmieniæ. Górnictwa w Polsce siê nie li-
kwiduje, ale siê je zmienia. Kiedyœ do wydobycia tej samej iloœci surowca potrzeba by³o
wielu zak³adów i mnóstwa ludzi. Dzisiaj to samo mo¿e zrobiæ jedna czwarta tej za³ogi pod
warunkiem, ¿e jest dobrze wykszta³cona, kreatywna i umie pos³ugiwaæ siê nowoczesn¹
technologi¹, której trzeba siê nauczyæ w dobrej szkole, a potem na renomowanej uczelni.
Dlatego te¿ na naszym Wydziale zostawiliœmy jedn¹ czwart¹ miejsc do kszta³cenia na kie-
runku górnictwo i geologia, a na pozosta³ych trzech czwartych oferujemy edukacjê w ta-
kich specjalnoœciach, które s¹ niezbêdne do restrukturyzacji przemys³u, do podjêcia zadañ
zwi¹zanych z popraw¹ ¿ycia w œrodowisku przez ten przemys³ zmienionym. Wydzia³ oka-
za³ siê niezwykle kompetentny w rozwi¹zywaniu problemów geotechnicznych zwi¹zanych
z budownictwem i rewaloryzacj¹ obiektów historycznych górniczych. Oczywiste teraz jest,
dlaczego decyzj¹ Senatu Uczelni od 1.11.2002 nasz Wydzia³ nazywa siê Wydzia³em Gór-
nictwa i Geoin¿ynierii.

Obecna struktura Wydzia³u jest nastêpuj¹ca (rys. 2): na czele wydzia³u stoi 78-oso-
bowa Rada Wydzia³u z³o¿ona z 47 samodzielnych pracowników nauki, 12 doktorów, piê-
ciu przedstawicieli pozosta³ych grup pracowników oraz 14 studentów. Dziekan ma do
wspó³pracy czterech prodziekanów oraz dyrektora administracyjnego Wydzia³u.

Wydzia³ tworzy obecnie szeœæ katedr, w których dzia³aj¹ mniejsze jednostki wewnêtrz-
ne zwane zespo³ami badawczymi, pracowniami lub laboratoriami. Zatrudnia ³¹cznie 209
pracowników, w tym 161 pracowników dydaktycznych oraz 82 pracowników in¿ynieryjno-
-technicznych, administracji, biblioteki wydzia³owej oraz pracowników obs³ugi.

W roku 2002 kierunek górnictwo i geologia przeszed³ proces akredytacji, uzyskuj¹c
ocenê pozytywn¹. Podobnie pozytywn¹ ocenê jakoœci kszta³cenia uzyska³ Wydzia³ dla kie-
runku budownictwo. W roku 2008 zosta³ przeprowadzony ponowny proces kontroli jako-
œci kszta³cenia na kierunku górnictwo i geologia. Wynikiem tej kontroli jest ocena wyró¿-
niaj¹ca przyznana wydzia³owi czterokrotnie za kszta³cenie w jednostce macierzystej
w Krakowie oraz za dzia³alnoœæ trzech Zamiejscowych Oœrodków Dydaktycznych w Ja-
worznie, Jastrzêbiu Zdroju i Wodzis³awiu.

Obecnie Wydzia³ prowadzi kszta³cenie na czterech kierunkach i dwóch stopniach ofe-
ruj¹c: dziewiêæ specjalnoœci in¿ynierskich, 13 specjalnoœci magisterskich z mo¿liwoœci¹ 18
specjalizacji dyplomowania. Aktualn¹ strukturê kszta³cenia na Wydziale przedstawia tabela 1.
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DZIEKAN

RADA WYDZIA£U

PRACOWNIE:

Projektowania
i Restrukturyzacji

w Przemyœle

Marketingu
i Modelowania

Procesów
w Przemyœle

Ekonomiki
i Diagnostyki

Przedsiêbiorstw

Finansów

Ekonomiki
Odnawialnych
�róde³ Energii

Zarz¹dzania
Gospodark¹
Odpadami

Zarz¹dzania
i Informatyki
w Przemyœle

PRACOWNIE:

Fizyki Górotworu
i Nag³ych

Wyrzutów Ska³

Mechaniki Ska³,
Gruntów i T¹pañ

Budownictwa
Podziemnego

Budownictwa
Betonowego

Technologii
Górniczych

w Budownictwie
Komunalnym

Statecznoœci
Wyrobisk

i Zbiorników
Podziemnych

Zastosowañ
Informatyki

w Geomechanice

Ekonomiki
Budownictwa

Akredytowane przez
PCA

„Laboratorium Badania
W³asnoœci Ska³

i Wyrobów
Kamieniarskich”

Katedra Ekonomiki
i Zarz¹dzania
w Przemyœle

PRODZIEKAN
ds. Nauki, Finansów i Rozwoju

Katedra Ekologii
Terenów

Przemys³owych

Katedra
Geomechaniki,
Budownictwa
i Geotechniki

PRODZIEKAN
ds. studiów stacjonarnych

Kierunki:
In¿ynieria Œrodowiska
Zarz¹dzanie i In¿ynieria

Produkcji

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY

Katedra Przeróbki
Kopalin i Ochrony

Œrodowiska

PRACOWNIE:
Aerologii Górniczej
Eksploatacji Z³ó¿
Eksploatacji Z³ó¿

w Warunkach
Zagro¿eñ

Naturalnych
Mechaniki P³ynów,

Wentylacji
i Klimatyzacji
Przemys³owej

Bezpieczeñstwa
Pracy

i Ergonomii
w Górnictwie

PRACOWNIE:
Eksploatacji Z³ó¿

i Ochrony Terenów
Górniczych

Geotechnologii,
Odwadniania
i In¿ynierii
Œrodowiska

Techniki
Strzelniczej
Wydobycia

i Obróbki Kamienia
Ekonomiki

i Zarz¹dzania
w Przedsiêbiorstwie

PRACOWNIE:

Fizykochemii
Œrodowiska

Technologii
In¿ynierii

Mineralnej

Metod
Matematycznych
i Modelowania

Procesów

Kontroli Procesów
i Metod Badania

Surowców

PRODZIEKAN
ds. studiów

niestacjonarnych

KOLEGIUM DZIEKAÑSKIE

PRODZIEKAN
ds. studiów stacjonarnych

Kierunki:
Budownictwo

Górnictwo i Geologia

Katedra Górnictwa
Odkrywkowego

Katedra Górnictwa
Podziemnego

Certyfikowane przez
WUG

„Centralne
Laboratorium

Techniki Strzelniczej
i Materia³ów

Wybuchowych
w Regulicach”

Rys. 2. Schemat organizacyjny Wydzia³u Górnictwa i Geoin¿ynierii AGH
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TABELA 1

Kierunek

Specjalnoœci

In¿ynierskie
(stopieñ I: 7 semestrów)

Magisterskie
(stopieñ II: 3 semestry)

Budownictwo
(tylko studia stacjonarne
w Krakowie)

Geotechnika i budownictwo
specjalne

Geotechnika i budownictwo
specjalne

Geotechnika w
rewaloryzacji zabytków

Geotechnika w rewaloryzacji
zabytków

Górnictwo i geologia
(wszystkie formy i stop-
nie kszta³cenia w Krako-
wie oraz studia I stopnia
niestacjonarne
w ZOD-ach:
– Jaworzno,
– Jastrzêbie Zd.,
– Wodzis³aw.)

Eksploatacja z³ó¿ surowców
mineralnych

Górnictwo podziemne

Górnictwo odkrywkowe

Geoin¿ynieria
Specjalizacje dyplomowania:
– geomechanika,
– budownictwo podziemne,
– projektowanie w górnictwie.

Przeróbka kopalin, obróbka
kamienia, ochrona
œrodowiska

Przeróbka kopalin, obróbka
kamienia, ochrona œrodowiska
Specjalizacje dyplomowania:
– przeróbka kopalin sta³ych,
– obróbka kamienia,
– ochrona œrodowiska.

In¿ynieria mechaniczna
i elektryczna w górnictwie

In¿ynieria mechaniczna
i elektryczna w górnictwie
Specjalizacje dyplomowania:
– mechanizacja w górnictwie,
– elektrotechnika i automatyka

w górnictwie.

In¿ynieria œrodowiska
(studia stacjonarne
i niestacjonarne
w Krakowie oraz
niestacjonarne I stopnia
w Jaworznie)

In¿ynieria ochrony
œrodowiska

Rewitalizacja terenów
przemys³owych

Zagospodarowanie surowców
i odpadów

Informatyka w monitoringu
œrodowiska

Wentylacja i klimatyzacja
przemys³owa

Wentylacja i klimatyzacja
przemys³owa

Zarz¹dzanie i
in¿ynieria produkcji
(studia stacjonarne
i niestacjonarne tylko
w Krakowie)

Zarz¹dzanie
przedsiêbiorstwem
przemys³owym

Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem
przemys³owym

Zarz¹dzanie w in¿ynierii
œrodowiska

Zarz¹dzanie w in¿ynierii œrodowiska



W roku 2000 na Wydziale rozpoczêto proces gruntownej przebudowy hali technolo-
gicznej od przebudowy dachu, co pozwoli³o wybudowaæ nad dawn¹ hal¹ maszyn szereg
nowych, wygodnych, klimatyzowanych pokoi dla pracowników Katedry Geomechaniki
i Katedry Przeróbki. Nastêpnie podjêto kompleksow¹ przebudowê hali, ³¹cznie z nowym
posadowieniem œcian dzia³owych, bo te w odró¿nieniu od œcian zewnêtrznych posadowio-
ne by³y na piasku.

Zejœcie z robotami do poziomu –3,5 m odkry³o wiele tajemnic z lat dwudziestych.
Natrafiono na resztê bocznicy kolejowej, która w tamtym czasie bieg³a wzd³u¿ obecnej
ulicy Reymonta.

Jeszcze wiêksze zdumienie wywo³a³o odkrycie resztek podziemnego tunelu, który
prawdopodobnie by³ zapomnianym podziemnym schronem lub strzelnic¹ sportow¹,
a bior¹c pod uwagê niespokojne czasy miêdzywojenne by³a to prawdopodobnie strzelnica
wojskowa.

Bardzo istotnym elementem tego procesu by³a budowa we wnêtrzu hali nowej biblio-
teki wydzia³owej, do której przeprowadzono zbiory z czterech ma³ych bibliotek katedral-
nych. Bibliotekê wyposa¿ono w najnowoczeœniejszy sprzêt stosowany w magazynach bi-
bliotecznych, nowoczesne czytelnie oraz wygodny system obs³ugi czytelników.

Wydzia³ zajmuje obecnie pomieszczenia o powierzchni 12 357 m2. Jest to 19 sal
wyk³adowych i wyk³adowo-seminaryjnych, szeœæ laboratoriów komputerowych, nowoczes-
na dwukondygnacyjna Biblioteka Wydzia³owa oraz 37 laboratoriów dydaktycznych i ba-
dawczych.

Wydzia³ posiada Laboratorium Badania W³asnoœci Ska³ i Wyrobów Kamieniarskich
akredytowane przez PCA oraz Centralne Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materia³ów
Wybuchowych w Regulicach.

Wszystkie sale wyk³adowe wyposa¿one s¹ w sprzêt multimedialny do prowadzenie
dydaktyki na najwy¿szym poziomie. Reprezentacyjna sala konferencyjno-dydaktyczna
na 120 miejsc wyposa¿ona jest w najnowoczeœniejszy sprzêt audiowizualny i multime-
dialny.

Nie lada osi¹gniêciem rozwojowym by³o gruntowne wyremontowanie piwnic pawilo-
nu A-1, w których umieszczono szereg nowoczesnych laboratoriów dydaktycznych i ba-
dawczych. Równie¿ z t¹ przebudow¹ wi¹za³y siê pewne decyzje dotycz¹ce dawnych cza-
sów. Nale¿a³o zdecydowaæ o wyburzeniu betonowej konstrukcji tunelu zaprojektowanego
przez prof. Budryka jako tunel eksperymentalny do badañ w zakresie wentylacji kopalñ.
Niestety obiekt ten nigdy nie zosta³ ukoñczony i wykorzystany do badañ. Dzisiaj na jego
miejscu funkcjonuje piêkne nowoczesne laboratorium wentylacji kopalñ i klimatyzacji
przemys³owej. Profesor Budryk by³by na pewno nim usatysfakcjonowany i z pewnoœci¹
wykorzysta³by go w pe³ni do prowadzenia zaplanowanych kiedyœ eksperymentów. Nie
wiadomo tylko, czy zaakceptowa³by ten ogromny udzia³ komputerów i wspó³czesnej elek-
troniki w eksperymentach naukowych.

Dzisiejsze podziemie pawilonu A-1 to wspomniane ju¿ nowoczesne Laboratorium
Badania W³asnoœci Ska³ i Wyrobów Kamieniarskich akredytowane przez PCA oraz no-
woczesne laboratorium Katedry Ekologii Terenów Przemys³owych oraz laboratorium fo-
tospektrometrii do badañ gleb i gruntów w procesie rekultywacji terenów poprzemy-
s³owych.
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6. Podsumowanie

Wydzia³ Górnictwa i Geoin¿ynierii by³ i jest jednym z najwa¿niejszych w strukturze
Uczelni. Jest mocno osadzony w realiach gospodarczych kraju, s³u¿y ju¿ nie tylko prze-
mys³owi wydobywczemu, ale ca³emu spo³eczeñstwu przez anga¿owanie siê w problemy
najistotniejsze dla wspó³czesnego cz³owieka: dostarczenie surowców w tym równie¿ ener-
getycznych, przetworzenie ich tak, aby nie szkodzi³y œrodowisku, zagospodarowanie po-
wsta³ych odpadów, zrewitalizowanie wykorzystanego œrodowiska i dobre zarz¹dzanie.

Tê misjê Wydzia³ zamierza realizowaæ w najbli¿szej perspektywie czasowej w pe³nej
zgodzie z wymaganiami zrównowa¿onego rozwoju naszej cywilizacji.

Wielkim zaszczytem dla Wydzia³u jest zaanga¿owanie jego pracowników i absolwen-
tów w ¿ycie uczelni i kraju. Do grona trzech rektorów górników – prof. Witolda Budryka,
prof. Henryka Filcka, do³¹czy³ obecny rektor prof. Antoni Tajduœ. W Sejmie obecnej ka-
dencji jest trzech pos³ów bêd¹cych absolwentami naszego Wydzia³u, a s³awê jego g³osi
liczna rzesza absolwentów rozsianych po ca³ym œwiecie, pe³ni¹c wiele zaszczytnych funk-
cji, od rz¹dowych pocz¹wszy na biznesowych skoñczywszy.

Znacz¹c¹ czêœæ dzia³añ strategicznych zmieniaj¹cych ten Wydzia³, podjêtych przed la-
ty, obecne w³adze konsekwentnie realizuj¹, wprowadzaj¹c elementy nowe, naznaczone po-
trzeb¹ czasów, w których ¿yjemy. W kolejnych latach realizowane bêd¹ te dzia³ania, które
wynikn¹ z sytuacji zewnêtrznej – zmiennej, niewiadomej, nieprzewidywalnej i niestety co-
raz bardziej zaskakuj¹cej. Mimo tych niespodzianek Wydzia³ Górnictwa i Geoin¿ynierii
winien pozostaæ i byæ w przysz³oœci dum¹ wszystkich jego absolwentów, czyli powinien
byæ:

DU¯Y W SKALI UCZELNI – WIOD¥CY W EUROPIE – OSADZONY W TRADYCJI
– SILNY I NOWOCZESNY

I niech tak bêdzie!
Szczêœæ Bo¿e wszystkim Absolwentom
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