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Insygnia rektorskie AGH: berło
i2 ceremonialny topór górniczy zwany
bardą; poniżej łańcuch rektorski

Szczęśliwy ten naród, który w przełomowych
epokach swego życia ma wśród siebie umysły
silne i jasne, które są nie tylko sterem dla
swego pokolenia, lecz i pochodnią dla następnych.
Karol Bohdanowicz (1864–1947)

C

zwartego października 2008 roku Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zainaugurowała 90.
rok akademicki. Uroczystość ta rozpoczęła obchody jubileuszu
uczelni, których kulminacja nastąpi w maju 2009 roku. Prześwietna Akademia, zawsze wierna swej dewizie Labore creata, labori et scientiae servio (Z pracy powstałam, pracy i nauce służę), w ciągu 90 lat swego
istnienia wykształciła 150 tysięcy inżynierów o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, zapewniając kadry inżynierskie dla polskiego przemysłu. Stała się także dźwignią postępu technicznego, a zwieńczeniem
setek projektów badawczych było wdrożenie opracowanych technologii
do praktyki przemysłowej.
Kiedy 20 października 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski (1867–1935) w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego dokonał uroczystego
otwarcia Akademii, wypowiadając pamiętne słowa: „Magnificencjo, Świetny Senacie, Dostojne Zgromadzenie! Niniejszym ogłaszam Akademię Górniczą za otwartą”, spełniło się pragnienie wielu pokoleń górników i hutników, aby powstała w kraju wyższa szkoła górnicza. Zmuszeni kształcić się za
granicą, odczuwali dotkliwy brak polskiej uczelni o tym profilu, w której, jak
pisał w 1911 roku znany lwowski geolog Leon Pitułko (1877–1918) w broszurze O potrzebie i zadaniach polskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
„młodzież polska mogła, w kraju bogatym w mineralne skarby, odbywać
tak wielostronne nauki związane z zawodem nowoczesnego górnika”. Inny
inicjator założenia uczelni w Krakowie, Artur Benis (1865–1932) wyjaśniał
w 1912 roku: „mam nadzieję, że Akademia Górnicza wychowa nie tylko tęgich górników, ale także tęgich obywateli, w których polski górnik znajdzie
oddanego sobie przyjaciela. Do Akademii Górniczej przywiązujemy także
wielką wagę jako do naukowej pracowni geologiczno-krajoznawczej, której
w naszym Zagłębiu [Krakowskim] koniecznie potrzeba”.
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Dziś, z perspektywy 90-lecia istnienia uczelni, widać wyraźnie,
że Akademia spełniła pokładane w niej oczekiwania, a nawet uczyniła
znacznie więcej, wnosząc istotny wkład w rozwój polskiego, a nie tylko
krakowskiego szkolnictwa technicznego. Zaprezentowanie tego dorobku
będzie ważnym elementem programu obchodów jubileuszowych.
Inauguracja 90. roku akademickiego w Akademii Górniczo-Hutniczej zbiegła się w czasie z krakowskimi obchodami 90. rocznicy odzyskania
niepodległości. Kraków był tym polskim miastem, które najwcześniej, bo
już 31 października 1918 roku, zrzuciło jarzmo 123-letniej niewoli. Wielu
uczestników tych pamiętnych wydarzeń zawiązało się później z Akademią, studiując w jej murach lub tu wykładając.
Uczelnia wzrastała i rozwijała się wraz z wskrzeszoną w 1918 roku
Polską, razem z nią zmagała się z hitlerowskim terrorem – działała w podziemiu, organizując tajne nauczanie, podczas gdy w jej gmachu rezydował rząd Generalnego Gubernatorstwa. Mienie uczelni rozgrabiono lub
w barbarzyński sposób zniszczono, np. całymi szufladami wrzucano zbiory geologiczne przez okna, przyrządy i instrumenty rozwalano młotami,
książki zrzucano na stosy i palono, maszyny z laboratorium maszynowego
pocięto na złom. W grupie 183 profesorów wywiezionych z Uniwersytetu
Jagiellońskiego do obozów koncentracyjnych w Sachsenhausen i Dachau
było 21 profesorów i docentów Akademii Górniczej, na ogólną liczbę 30
uczonych tej rangi w całej uczelni. Ofiarami zbrodniczego systemu byli
zamęczeni w Sachsenhausen m.in.: ówczesny rektor Akademii prof. Władysław Takliński (1875–1940), pierwszy rektor Akademii prof. Antoni
Hoborski (1879–1940) i dr Antoni Meyer (1870–1939).
W powojennej historii uczelni jak w soczewce skupiały się wszystkie
problemy peerelowskiego szkolnictwa wyższego. Nie było jednak w jej historii wstydliwych epizodów – znamienne, że Akademia uhonorowała tytułem doktora honoris causa dwóch prezydentów II Rzeczypospolitej Polskiej– w 1932 roku Stanisława Wojciechowskiego (1869–1953) i w 1943
roku Ignacego Mościckiego (1867–1946), nie wyróżniła natomiast tym
tytułem żadnego z członków najwyższych władz partyjno-rządowych po
1945 roku, jak to czyniły inne, nawet najszacowniejsze, uczelnie w kraju.
Akademia odrodziła się – jak Polska i jak Kraków – po przełomie
ustrojowym 1989 roku, stając się wyższą szkołą techniczną na europejskim poziomie.
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W atmosferze radosnego święta, która stanie się udziałem Akademii
i całego Krakowa w otwieranym roku akademickim 2008/2009, warto też
przypomnieć, że Akademia Górniczo-Hutnicza, kontynuatorka i krzewicielka wielowiekowych tradycji górniczych w Polsce, zawsze wzbogacała miasto kolorytem swoich zwyczajów. To na krakowski Rynek jeszcze niedawno
podążał ulicami miasta pochód lisów, czyli młodych górników (studentów
I roku wydziałów górniczych), prowadzony przez Lis Majora lub starostę
górniczego jadącego konno oraz rektora i profesurę w dorożkach, by złożyć
władzom miasta ślubowanie i zaprosić na dalsze uroczystości Dnia Górnika do Akademii oraz tradycyjnej karczmy piwnej. Choć dziś scenerią tych
wydarzeń nie jest już Rynek, to uczelnia nadal kultywuje piękne zwyczaje
górniczego stanu, dbając o to, aby były znane i szanowane przez kolejne
pokolenia Polaków, również tych niezwiązanych z górnictwem.
Jak przystało na królewskie miasto Kraków, Akademia GórniczoHutnicza wspaniale celebrowała kolejne rocznice powstania i nadawała godną oprawę inauguracjom roku akademickiego w swych murach.
Obecna, 90. inauguracja, wpisuje się w tę tradycję, przydając chluby całej
społeczności akademickiej Krakowa.
Vivat Academia, vivant Professores!

Z kart historii Akademii Górniczo-Hutniczej
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
należy do najstarszych uczelni technicznych w Polsce, obok Politechniki
Warszawskiej (założonej w 1826 roku) i Politechniki Lwowskiej (1844).
Gdyby jednak uwzględnić fakt, że już 10 lipca 1912 roku uzyskano zezwolenie władz austriackich na założenie Akademii Górniczej w Krakowie, to
jej rodowód jest jeszcze dłuższy niż się formalnie przyjmuje. Akademię
założono na mocy reskryptu ck Ministerstwa Robót Publicznych (podlegało mu górnictwo i szkoły górnicze) z 10 lipca 1912 roku, które następnie potwierdził Najwyższym Postanowieniem z 31 maja 1913 roku cesarz
Franciszek Józef.
Władze Krakowa przekazały wówczas nieodpłatnie parcelę o powierzchni 11 tysięcy metrów kwadratowych przy alei Mickiewicza 30 oraz
200 tysięcy koron na budowę gmachu. Dalsze fundusze zapewniał Wy5

Karta z autografem Józefa Piłsudskiego w Księdze Honorowej Uniwersytetu
Jagiellońskiego, wpis z okazji otwarcia Akademii Górniczej, 20 X 1919
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Zaproszenie na otwarcie Akademii Górniczej

dział Krajowy (organ wykonawczy Sejmu Krajowego). Ogłoszono konkurs na projekt siedziby Akademii, który wygrali Sławomir Odrzywolski
(1846–1933) i Adam Ballenstaedt (1880–1942). Rok akademicki miał się
rozpocząć jesienią 1914 roku, jednak zamierzenia te udaremnił wybuch
I wojny światowej. Uczelnia powstała dopiero w wolnej i suwerennej Rzeczypospolitej, na mocy decyzji Rady Ministrów z 8 kwietnia 1919 roku.
Krakowska Akademia jest kontynuatorką założonej przez Stanisława Staszica (1755–1826) w 1816 roku w Kielcach, ówczesnej stolicy
województwa krakowskiego, Akademii Górniczej, z języka rosyjskiego
zwanej także Szkołą Akademiczno-Górniczą. Była to szósta w Europie
akademia górnicza i pierwsza w Polsce wyższa szkoła techniczna. Mieściła się w Pałacu Biskupów Krakowskich. W ciągu zaledwie 10 lat istnienia zdążyła wykształcić w trybie kursów trzyletnich jedynie 40 inżynierów, którzy jednak z racji swych dużych umiejętności odegrali ważną
rolę w rozwoju przemysłu górniczo-hutniczego w Królestwie Polskim.
W 1827 roku Szkołę przeniesiono do Warszawy, gdzie miała się stać częścią Instytutu Politechnicznego (późniejszej Politechniki Warszawskiej).
Nie wznowiła wszelako działalności, stając się ofiarą represji carskich po
upadku powstania listopadowego.
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Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, twórca odrodzonego państwa polskiego, dokonał
otwarcia Akademii Górniczej w Krakowie
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Do szczytnych osiągnięć kieleckiej Akademii odwoływali się delegaci
I Zjazdu Górników Polskich, który obradował w Krakowie w 1906 roku.
Zjazd ten podjął uchwały dotyczące szkolnictwa górniczego i hutniczego:
w sprawie powołania szkoły średniej w Zagłębiu Cieszyńsko-Karwińskim
z językiem wykładowym polskim (szkoła powstała w 1907 roku w Dąbrowie na Śląsku Cieszyńskim) oraz w sprawie Wydziału Górniczego na Politechnice Lwowskiej. Drugi Zjazd Górników i Hutników, obradujący w 1910
roku we Lwowie, uznał potrzebę utworzenia w najbliższym czasie wyższych studiów górniczych w kraju i polecił Stałej Delegacji Zjazdu zajęcie
się tą sprawą. Podczas obrad Delegacji w Krakowie 24 lutego 1912 roku,
przedstawiono Memoriał Delegacji Górników i Hutników Polskich w sprawie założenia Akademii Górniczej w Krakowie. To właśnie te obrady i wystosowany
Memoriał były punktem zwrotnym w walce społeczności górniczej o polską
wyższą uczelnię. Duży udział w wyjednaniu zgody rządu austriackiego na
założenie uczelni w Krakowie mieli posłowie koła polskiego przy parlamencie wiedeńskim, spośród których szczególnie zasłużył się Jan Zarański (1866–1940), prawnik, inżynier górnik i pierwszy mianowany (1913)
profesor Akademii. W kwietniu 1913 roku powołano Komitet Organizacyjny Akademii Górniczej w Krakowie, któremu przewodniczył prof. Józef
Morozewicz (1865–1941). Komitet zajął się opracowaniem statutu uczelni,
programu studiów, kompletowaniem kadry profesorskiej oraz tworzeniem
podstaw materialnych funkcjonowania Akademii. Prace te, jak już wspomniano, przerwał wybuch wojny.
Uczelnia powołania do życia aktem z 1913 roku, faktyczną działalność podjęła zatem w październiku 1919 roku. Jej pierwszym rektorem
został prof. Antoni Hoborski, pełniący jednocześnie obowiązki dziekana.
W pierwszym roku istnienia uczelnia była jednowydziałowa. Na istniejącym Wydziale Górniczym rozpoczęło studia 80 osób, w tym jedna kobieta.
W roku akademickim 1922/1923 utworzono pierwszy rok studiów Wydziału Hutniczego.
Do czasu wybudowania własnego gmachu, uczelnia korzystała z pomieszczeń zastępczych, udostępnionych przez gminę miasta Krakowa oraz
Uniwersytet Jagielloński. Biura Akademii, sale wykładowe, sale rysunkowe
i czytelnię pomieszczono w budynku szkoły powszechnej przy ulicy Loretańskiej 18, użyczonym przez gminę. W 1920 roku Ministerstwo Robót Publicznych przekazało uczelni gmach nowo zbudowanego gimnazjum w Podgó9

Szkoła o nazwie Akademia Górnicza, założona w Kielcach przez Stanisława Staszica;
ten wybitny uczony doby oświecenia jest patronem Akademii Górniczo-Hutniczej

rzu, przy ulicy Krzemionki 11, a nieco później lokal w klasztorze oo. Augustianów przy ulicy Skałecznej z przeznaczeniem na bursę studencką.
Piętnastego czerwca 1923 roku w obecności prezydenta Stanisława
Wojciechowskiego odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę gmachu Akademii, według projektu Wacława Krzyżanowskiego (1881–1954). Budowę tego monumentalnego gmachu ukończono na cztery lata przed wybuchem II wojny światowej.
W 1939 roku uczelnia liczyła około 600 studentów, a grono profesorskie 30 osób, głównie wywodzących się z Uniwersytetu Jagiellońskiego (30 procent ogółu kadry), Politechniki Lwowskiej, z uczelni rosyjskich,
austriackich akademii górniczych, a także spośród własnych wychowanków. W latach 1919–1939 Akademia wykształciła 797 inżynierów górników
i hutników, nostryfikowała około 100 dyplomów. Przeprowadzono siedem
przewodów doktorskich (od 1928) i 15 habilitacji (od 1921). Wielką zasługą uczelni było wykształcenie na tyle licznej kadry polskich inżynierów,
że mogła ona przejąć techniczne kierownictwo zakładów z obcych rąk,
zwłaszcza na Górnym Śląsku, oraz objąć je w nowo tworzonych ośrodkach
przemysłowych.
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Przed 90 laty, czyli otwarcie Akademii
Inauguracja Akademii Górniczej w Krakowie przypadła w bardzo
trudnym dla Polski okresie. Wyłonione z ponadstuletniego niebytu oraz
z wojennego chaosu państwo polskie obejmowało ciężką spuściznę.
Bezpośrednie zniszczenia wojenne lat 1914–1918 oraz rabunkowa gospodarka okupanta spowodowały ogromny spadek potencjału przemysłowego i brak surowców we wszystkich trzech zaborach, skrajnie wyniszczona była żywicielka narodu, polska wieś, w której leżały odłogiem
setki tysięcy hektarów ziemi, wycięciu uległo kilka milionów hektarów lasów, drastycznie spadło pogłowie inwentarza żywego, konfiskaty
i zniszczenia wojenne zdziesiątkowały inwentarz martwy. Bezpośrednią
konsekwencją wojny był również chaos w systemie monetarnym. Straty
demograficzne spowodowane zwiększoną śmiertelnością ludności cywilnej w wyniku epidemii i głodu, migracjami okresu wojennego oraz
spadkiem liczby urodzeń, znacznie przekroczyły liczbę poległych w wojnie (około 450 tysięcy). Mimo tak trudnej sytuacji Rzeczpospolita musiała zdobyć się na wysiłek obrony swoich granic – w latach 1918–1921
była zaangażowana w walki z Ukraińcami, Czechami, konflikt z Litwą,
wojnę polsko-sowiecką, miało miejsce powstanie wielkopolskie, wybuchły trzy powstania śląskie.
Najważniejsza była jednak odzyskana wolność. Ujmująco wyraził
to Józef Piłsudski, który 20 grudnia 1918 roku przybył do Krakowa. Był
to jego pierwszy oficjalny wyjazd z Warszawy w charakterze Naczelnika
Państwa i Naczelnego Wodza Armii Polskiej. Witany entuzjastycznie przez
mieszkańców Krakowa podkreślił w przemówieniu wymowny fakt: „Za
jedną z najlepszych chwil życia uważam tę, w której, jadąc z Warszawy do
Krakowa, nie widziałem żadnej granicy, żadnego kordonu i żadnej obcej
władzy” (Józef Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. V, Warszawa 1937, s. 45).
W niecały rok od pierwszej wizyty Naczelnik Państwa Józef Piłsudski przybył do Krakowa na Święto Zjednoczenia Wojsk Polskich, odbywające się w dniach 19–20 października, w piątą rocznicę wymarszu
do boju II Brygady Legionów. Drugiego dnia pobytu Naczelnik Państwa
wziął udział w ceremonii otwarcia Akademii. Właśnie przez wzgląd na
znamienitego gościa zmieniono jej termin, zaplanowany pierwotnie na
19 października.
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Pierwsza studentka Akademii Górniczej, Marta Suchanek
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Uroczystość odbyła się w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Józefa Piłsudskiego powitała młodzież, ustawiona w szpalerze przed udekorowanym kwiatami gmachem. U wejścia oczekiwał rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Stanisław Estreicher (1869–1939),
trzymając w dłoni berło królowej Jadwigi (dar z zapisu z 1405 roku) oraz
dziekani w togach. Senat, poprzedzany przez grupę pedeli niosących insygnia uniwersyteckie, wprowadził Naczelnika Państwa do szczelnie wypełnionej auli, gdzie zasiadł na podium, przykrytym na tę uroczystość XVIwiecznym perskim dywanem. Obok niego zajęli miejsca: generał Józef
Haller (1873–1960), minister spraw wojskowych generał Józef Leśniewski (1867–1921), ministrowie oświaty oraz przemysłu i handlu, a także
inni dostojnicy państwowi. W ławach zasiedli profesorowie, na krzesłach
– przedstawiciele nauki, kultury i sztuki, przemysłu, finansów, duchowieństwo, władze Krakowa.
Rektor Uniwersytetu wstąpił na katedrę i wygłosił mowę powitalną.
Następnie Józef Piłsudski, posługując się orlim piórem, dokonał wpisu do
Księgi Honorowej Uniwersytetu Jagiellońskiego , zwanej Królewską, która jest przechowywana w Bibliotece Jagiellońskiej. Na winiecie pergaminowej karty z autografem Piłsudskiego widnieje sygnowana i datowana
na 20 października 1919 roku grafika Henryka Uziembły (1879–1949),
wówczas porucznika Wojska Polskiego, przedstawiająca grupę żołnierzy
legionowych z piechoty i kawalerii w obramowaniu zdobionym herbami:
orła legionowego z koroną (u góry), Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krakowa (po bokach) oraz herbem Piłsudskich – Kościesza (na dole).
Po dokonaniu wpisu do księgi przemówili: przedstawiciel młodzieży
Truchin i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisław Estreicher, który
wyraził radość z faktu, że do grona wyższych uczelni Krakowa dołącza
Akademia Górnicza. Zapewnił o stałej życzliwości i chęci służenia jej pomocą ze strony Jagiellońskiej Wszechnicy. Po tych przemówieniach Józef
Piłsudski powstał i ogłosił Akademię za otwartą.
Głos zabrali następnie ministrowie. Minister wyznań religijnych
i oświecenia publicznego prof. Jan Łukasiewicz (1878–1956) uzasadnił potrzebę założenia Akademii Górniczej w Krakowie, a zwracając się
do przyszłych inżynierów górniczych, podkreślił, że ich obowiązkiem będzie nie tylko wydobywać z wnętrza ziemi skarby kopalne, ale z własnego duchowego wnętrza te wszystkie walory, które cechują wzorowego
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Depesza gratulacyjna rządu polskiego do Komitetu Organizacyjnego Akademii
Górniczej, wystosowana przez premiera Ignacego Paderewskiego, 20 X 1919

obywatela kraju. Minister przemysłu i handlu Ignacy Szczeniowski podkreślił, że polski przemysł łączy duże nadzieje z działalnością Akademii
Górniczej.
Po przemówieniach ministrów Naczelnik Państwa wraz z innymi
osobistościami opuścił aulę uniwersytecką. Naczelnikowi towarzyszyli: prymas arcybiskup Edmund Dalbor (1869–1926), biskup Władysław
Bandurski (1865–1932), biskup polowy Stanisław Gall (1939–1942), generał Józef Dowbór-Muśnicki (1867–1937), szef Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce Paul Prosper Henrys (1862–1943), prezydent Krakowa
Jan Kanty Fedorowicz (1858–1924), biskup Adam Sapieha (1867–1951)
oraz przedstawiciele miejscowych władz wojskowych.
W dalszej części uroczystości prezes Komitetu Organizacyjnego Akademii prof. Józef Morozewicz przedstawił zarys historii rozwoju górnictwa
i szkolnictwa zawodowego w Polsce i na świecie oraz zrelacjonował przebieg starań o utworzenie polskiej uczelni górniczej w Krakowie. Zwrócił
się także do przedstawicieli rządu o wydatną pomoc w budowie gmachu
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Akademii. W imieniu Związku Górników i Hutników Polskich przemówił
inż. Jan Zarański, zaś dziekan Wydziału Górniczego prof. Antoni Hoborski zaapelował do prasy o poparcie uczelni w jej dalszych pracach. Okolicznościowe mowy wygłosili m.in.: przedstawiciele Politechniki Lwowskiej – rektor prof. Maksymilian Matakiewicz (1875–1940) i prof. Leon
Syroczyński (1844–1925), Politechniki Warszawskiej – prof. Bronisław
Rydzewski (1884–1945), Uniwersytetu Warszawskiego – prof. Stefan Mazurkiewicz (1888–1945), Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. Aleksander
Wóycicki (1878–1954), Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie – prof.
Stanisław Kontkiewicz (1849–1924). Uroczystość zakończono odczytaniem depesz gratulacyjnych, w tym wystosowanej przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej i podpisanej przez Ignacego Paderewskiego (1860–1941)
oraz skierowanych przez rektorów i senaty szkół wyższych w Polsce.
W pismach gratulacyjnych słychać nutę radości z powodu otwarcia
Akademii Górniczej w Krakowie. Jedno z piękniejszych nadesłało z datą
20 października 1919 roku na ręce przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego prof. Józefa Morozewicza Ministerstwo Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego:
„Polska odzyskawszy niepodległość, przystąpiła zaraz do nawiązania
złotej nici tradycji, przekazanej jej przez sławną Komisję Edukacji Narodowej. W czasach niewoli marzyliśmy jeno, aby na polu oświaty dorównać
narodom wolnym. Teraz marzenia nasze zaczynają się urzeczywistniać.
Jeszcze Polska krwią ofiarną swoich synów wyznacza granice Państwa,
jeszcze nie zaczęły się zabliźniać ciężkie rany wojną zadane, a już naród
ochoczo zabrał się do najważniejszej z podwalin – jej oświaty narodowej.
Polska jak długa i szeroka, zaczyna się pokrywać licznymi szkołami powszechnymi. Przybywają szybko szkoły średnie i zawodowe. Powstają
jedne po drugich wyższe uczelnie. Atoli w całokształcie szkolnictwa naszego brakowało nam bardzo dotąd szkoły górniczej. Dotkliwy ten brak
zostaje teraz usunięty. Rada Ministrów uchwałą z dnia 8 kwietnia 1919
roku postanowiła powołać do życia Akademię Górniczą, której otwarcie
uroczyście dziś obchodzimy. Niechaj ta nowa, a tak Polsce potrzebna szkoła, stanie się z czasem jej chlubą; niechaj kształci dzielnych pracowników
na niwie górnictwa polskiego; niechaj wysoko podniesie tę gałąź wiedzy,
a przez nią dobrobyt ciężko dotkniętego wojną kraju; niechaj wychowankowie jej wpływają dodatnio na poziom duchowy i stanowisko społeczne
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Pamiątka pierwszego egzaminu, wpis na karcie pocztowej, 23 VI 1923

górników, świecąc im przykładem gorliwego spełniania obowiązków służby narodowej; niechaj uczniowie jej nie będą tylko wybornymi znawcami
górnictwa, lecz i nieskazitelnymi obywatelami, wynosząc ze szkoły gruntowną wiedzę, głęboką cześć dla ideałów i zapał do pracy. Tymi życzeniami wita Ministerstwo W. R i O. P. pierwszą polską Akademię Górniczą”
(Stefan Białas, Adam Szybiński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
w latach 1919–1959. Kronika. Tom I, Kraków 1959, s. 36).
Kraków długo jeszcze żył tą podniosłą uroczystością. O jej przebiegu
szeroko rozpisywała się prasa. Nawet po wielu latach wspomnienie tego
dnia budziło wzruszenie, czego przykładem jest adresowany do prof. Andrzeja Bolewskiego (1906–2002) list uczestnika tych wydarzeń Włodzimierza Zalipskiego z 25 maja 1981 roku. Napisał on: „Dziękuję uprzejmie
Panu Profesorowi za przypomnienie mi przeżyć związanych z uroczystością otwarcia Akademii Górniczej w Krakowie, którą to uroczystość zaszczycił i uświetnił swoją obecnością Naczelnik Państwa Józef Piłsudski,
a w której brałem udział jako członek Akademickiej Straży Honorowej”
(Antoni Stanisław Kleczkowski, Studia nad przeszłością Akademii GórniczoHutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków 2004, s. 151).
16

Wyjątkowe jubileusze
Uroczysta inauguracja pierwszego po wojnie roku akademickiego
miała miejsce już 16 kwietnia 1945 roku. Naukę prowadzono według
przedwojennych programów. Rektorem Akademii Górniczej był prof. Walery Goetel (1889–1972), wybrany na to stanowisko jeszcze w 1939 roku.
Przywrócenie zdewastowanego głównego gmach uczelni do stanu
umożliwiającego prowadzenie wykładów i ćwiczeń, wymagało ogromnej
pracy. Szybko jednak Akademia odbudowała swoją bazę lokalową, a pierwsze zajęcia rozpoczęto pod koniec marca i kwietnia 1945 roku w podgórskim budynku Akademii na Krzemionkach, gdzie w czasie wojny działała Szkoła Górniczo-Hutniczo-Miernicza. Powstała na wiosnę 1940 roku,
po powrocie profesorów z Sachsenhausen, którzy wykorzystując fakt, że
Niemcy znali za konieczne uruchomienie szkół zawodowych, stworzyli
wyjątkową jednostkę w dziejach polskiego szkolnictwa okupacyjnego.

Tradycyjne „przekuwanie” towarzyszące uroczystym obchodom Dnia Hutnika w 50.
rocznicę powstania AGH
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Uroczystości jubileuszowe 50-lecia AGH
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Obchody 60-lecia AGH

Szkoła, kierowana przez prof. Walerego Goetla, podlegała kompetencji władz niemieckich, językiem wykładowym był polski. Jej
wykładowcy pracowali usilnie, by przygotować kadry do powojennej
odbudowy kraju, każdego dnia narażając życie. Wielokrotnie bowiem
zwracano uwagę kierownictwu szkoły, że poziom nauczania jest za
wysoki. Pewien dygnitarz rządu Generalnej Guberni odkrył wreszcie,
że cała szkoła jest w istocie „ukrytą” Akademią Górniczą, obsadzoną
przeważnie przez profesorów uczelni i że należy ją rozpędzić, młodzież
skierować na roboty przymusowe, a budynek i laboratoria przekazać
instytucjom niemieckim. Z chwilą ustąpienia okupanta szkoła oddała
Polsce swe laboratoria, grono naukowe Akademii Górniczej oraz ponadtysięczną rzeszę młodzieży, wykwalifikowanej w górnictwie, hutnictwie i miernictwie.
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Uroczyste obchody 75-lecia AGH

Ocaliwszy – w porównaniu do sytuacji innych uczelni w kraju –
swą bazę lokalową i kadrową, Akademia Górnicza mogła być filarem
odradzającego się po wojnie szkolnictwa technicznego. Przy Akademii
istniały w latach 1945–1954 wydziały politechniczne, które stały się
podstawą do utworzenia Politechniki Krakowskiej (1954). Przez kilka
miesięcy uczelnia udzielała gościny organizującej się w Krakowie Politechnice Śląskiej. Od 1 czerwca 1945 roku Politechnika Śląska rozpoczęła działalność dydaktyczną na czterech wydziałach, kształcąc w gmachu
Akademii Górniczej 1200 studentów. Akademia przyczyniła się także do
odrodzenia się Politechniki Warszawskiej, zorganizowania Politechniki
Wrocławskiej oraz Politechniki Gdańskiej.
W 1949 roku, w 30. rocznicę założenia, rozszerzono zakres działania Akademii i na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 30 maja
1949 roku przekształcono ją w Akademię Górniczo-Hutniczą. Tą nazwą
uczelnia zaczęła się posługiwać od 30 czerwca. Powstały nowe wydziały:
20

Geologiczno-Poszukiwaczy i Geodezji Górniczej, Mineralny (nazwany
w 1951 roku Ceramicznym), Metali Nieżelaznych, Odlewnictwa, Maszyn Górniczych i Hutniczych, Elektromechaniczny, Elektrotechniki
Górniczej i Hutniczej.
Niezwykle ważny w historii Akademii Górniczo-Hutniczej był rok
1969, w którym przypadał jubileusz 50-lecia założenia uczelni. Przewodniczącym Komitetu Obchodów był prof. Walery Goetel.
W trakcie uroczystości jubileuszowych uczelnia otrzymała imię
Stanisława Staszica, wybitnego uczonego i działacza politycznego,
założyciela, wzmiankowanej wcześniej, Akademii kieleckiej. Podniosłą część uroczystości stanowiła powtórna immatrykulacja pierwszego rocznika studentów (1919/1920). Z okazji jubileuszu działające od
1945 roku Stowarzyszenie Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej ufundowało sztandar, którego przekazanie na ręce rektora prof.
Kiejstuta Żemaitisa (1906–1973) miało miejsce na krakowskim Rynku, na specjalnie przygotowanej scenie przy południowej ścianie Sukiennic.
Pięćdziesiąty rok akademicki zbiegł się z reorganizacją uczelni.
Do 1969 roku Akademia miała strukturę zakładowo-katedralną, istniało 89 takich jednostek. W wyniku reformy szkolnictwa wyższego
minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, zarządzeniem z 13 czerwca 1969 roku, powołał w miejsce dotychczasowych katedr wydziałowe
i międzywydziałowe instytuty naukowo-dydaktyczne. Odtąd Akademia Górniczo-Hutnicza składała się z 10 wydziałów, w ramach których
powołano 25 wydziałowych instytutów naukowo-dydaktycznych oraz
dziewięć instytutów międzywydziałowych. W tym okresie zorganizowane zostało także, w zaadaptowanych pomieszczeniach strychowych
pawilonu C-2, Muzeum Historii Akademii Górniczo-Hutniczej, którego
uroczyste otwarcie nastąpiło w czasie obchodów jubileuszowych 50-lecia Akademii.
W 1999 roku trwałą pamiątką jubileuszu 80-lecia istnienia uczelni
było umieszczenie figury św. Barbary, patronki górników, na dachu gmachu głównego. Niezwykłej urody sześciometrowy posąg, jest drugim pomnikiem tej świętej w tym miejscu. Pierwszy, z 1939 roku, został usunięty
przez hitlerowców w styczniu 1940 roku, obecny, wykonany według pierwowzoru, ale w całości z miedzi, postawiono w maju 1999 roku.
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Ojciec Święty Jan Paweł II przejeżdżając przez al. Mickiewicza w papamobile,
zatrzymał się, by poświęcić figurę św. Barbary wieńczącej gmach główny AGH,
17 VI 1999

Figurę patronki Akademii poświęcił 17 czerwca 1999 roku Jan
Paweł II (1920–2005), podczas swej szóstej pielgrzymki do ojczyzny
(5–17 czerwca 1999 roku). Papież wystosował również bardzo serdeczny list gratulacyjny:
„Z okazji Jubileuszu 80-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przesyłam całej Społeczności tej Uczelni serdeczne gratulacje i najlepsze pozdrowienia. Wyrażam równocześnie moje
szczere uznanie dla działalności dydaktycznej i naukowej Akademii, tak
bardzo zasłużonej dla Polski i Miasta Krakowa. Na dalsze lata służby Narodowi z serca błogosławię” – napisał Ojciec Święty Jan Paweł II.

Poczet rektorów Akademii Górniczej (do 1949)
oraz Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Górnicza
Jan E. Ullmann (1779–1831),
dyrektor Akademii Górniczej w Kielcach 1816–1827
Józef Morozewicz (1865–1941),
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Akademii Górniczej
1913–1921
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Antoni Hoborski (1879–1940) 		
Jan Studniarski (1876–1946) 		
Jan Krauze (1882–1969) 			
Edmund Chromiński (1874–1954) 		
Stanisław Skoczylas (1875–1968) 		
Henryk Korwin-Krukowski (1860–1937)
Zygmunt Bielski (1869–1944) 		
Władysław Takliński (1875–1940) 		
Walery Goetel (1889–1972) 			
Zygmunt Kowalczyk (1908–1985) 		
Witold Budryk (1891–1958) 		
Feliks Olszak (1904–1965) 			
Tadeusz Kochmański (1904–1986) 		
Kiejstut Żemaitis (1906–1973) 		
Jan Anioła (1908–1997) 			
Roman Ney (ur. 1931) 			
Henryk Filcek (ur. 1928) 			
Antoni S. Kleczkowski (1922–2006)
Jan Janowski (1928–1998) 			
Mirosław Handke (ur. 1946) 		
Ryszard Tadeusiewicz (ur. 1947) 		
Antoni Tajduś (ur. 1949) 			

1919/20 – 1921/22
1922/23 – 1923/24
1924/25 – 1925/26
1926/27 – 1927/28
1928/29 – 1929/30
1930/31
1931/32 – 1932/33
1933/34 – 1938/39
1939/40 – 1944/45 – 1950/51
1951/52 – 1955/56
1956/57 – 1957/58
1958/59 – 1960/61
1961/62 – 1962/63
1963/64 – 1968/69
1969/70 – 1971/72
1972/73 – 1974/75
1974/75 – 1978/79
1981/82 – 1986/87
1987/88 – 1992/93
1993/94 – 1997/98
1998/99 – 2004/05
2005/06 –
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Władze Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
kadencji 2008–2012

Rektor prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś

Prorektor ds. Kształcenia
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol

Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc

Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

Prorektor ds. Ogólnych
prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Akademia zapatrzona w przyszłość
Rozmowa z Jego Magnificencją Rektorem Akademii GórniczoHutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie prof. dr. hab. inż.
Antonim Tajdusiem
Akademia Górniczo-Hutnicza inauguruje doniosły jubileusz
90-lecia istnienia. Jakie uczucia i jakie refleksje towarzyszą Panu
Rektorowi w tym dniu?
Jestem wzruszony, że przypadł mi w udziale zaszczyt kierowania
Akademią w okresie, gdy świętuje ona tak wspaniały jubileusz. Z jednej
strony rozpiera mnie duma z osiągnięć uczelni, z drugiej odczuwam troskę o to, by dorobek, który udało się nam wypracować od 1919 roku, zachować i nadal rozwijać.
Każda rocznica jest okazją do podsumowań. Gdyby odnieść to do
człowieka, to można powiedzieć, że jest to sytuacja osoby wpatrzonej
w swoje odbicie w lustrze. Zastanawia się, czy ma powody być zadowolona ze swego wyglądu, co może zrobić, aby wglądać jeszcze lepiej.
I jak wypada ocena Akademii?
Akademia rozpoczynała działalność jako uczelnia prowadząca jeden
wydział. Dziś posiada 15 wydziałów i dwie jednostki międzywydziałowe.
Studiuje na nich około 33 tysięcy młodych ludzi. Pod względem liczby
studentów lokujemy się w grupie kilku największych uczelni technicznych w kraju. Biorąc natomiast pod uwagę liczbę samodzielnych pracowników naukowych (profesorów i doktorów habilitowanych) zajmujemy
pierwsze miejsce ex aequo z Politechniką Warszawską. Akademia cieszy
się uznaniem w międzynarodowym świecie nauki. Najlepszym tego potwierdzeniem jest powierzenie nam organizacji zakończonego niedawno
XXI Światowego Kongresu Górniczego – imprezy odbywającej się cyklicznie od 50 lat i będącej największym spotkaniem górniczej kadry menedżerskiej i naukowej na świecie.
Czy młodzi ludzie chcą studiować na Akademii GórniczoHutniczej? Młodzież wybiera teraz chętniej kierunki nietechniczne i jest to tendencja występująca w całej Europie.
25

Większość kierunków prowadzonych na naszej uczelni nie jest już
bezpośrednio związana z przemysłem górniczym i metalurgicznym. Do
tych kierunków należą m.in.: Informatyka, Elektronika i Telekomunikacja, Automatyka i Robotyka, Mechatronika. Uruchomiliśmy również Wydział Humanistyczny. Dzięki temu jesteśmy uniwersytetem technicznym
w pełnym tego słowa znaczeniu. Na Zachodzie uniwersytety techniczne
przekształcają się w klasyczne uniwersytety. My również podążamy w tym
kierunku, co oznacza, że w przyszłości będziemy uniwersytetem, w którym większość wydziałów będą stanowić wydziały techniczne.
Górnictwo oraz hutnictwo w tradycyjnym rozumieniu tego słowa,
jest reprezentowane na uczelni tylko w 25–30 procentach. Z łącznej liczby
studentów, przyszli górnicy tworzą grupę około 1500 osób. Podobnie jest
w specjalnościach hutniczych. Zachodzi pytanie, czy ci ludzie są potrzebni?
Tak, bo górnictwo potrzebuje systematycznego dopływu specjalistów, na
poziomie 1000 osób rocznie. Pozostałe wydziały związane z górnictwem
kształcą pod określonym kątem, np. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
jest wydziałem górniczym przygotowującym kadry do wydobywania ropy
naftowej, gazu, a także specjalistów w zakresie przerobu węglowodorów,
budowy i eksploatacji sieci przesyłowych itp. Inżynierowie tych specjalności są poszukiwani w przemyśle.
Tylko ostatnio gościłem u siebie prezesa Geofizyki Toruń SA, który
zadał mi pytanie, ilu studentów uzyska w tym roku dyplom inżyniera
geofizyka. Odpowiedziałem, że około stu, na co prezes oświadczył: zatrudnię wszystkich! To tylko jeden z przykładów, który zarazem pokazuje, że
absolwenci Akademii nie mają trudności ze znalezieniem pracy.
Są kierunki kształcenia, których istnienie jest wręcz niezbędne dla
gospodarki. W Polsce działa 4 tysiące odlewni, a jedyną uczelnią w kraju,
która posiada Wydział Odlewniczy, jest nasza Akademia. Rocznie kończy
studia około 70 osób i odlewnie zabiegają o ich pozyskanie; czasami przyjmują inżynierów z innych uczelni, niespecjalistów, i muszą ich przyuczać
do zawodu. Inny przykład – nikt w Polsce, oprócz Akademii GórniczoHutniczej, nie kształci ceramików. Kadry polskiego przemysłu ceramicznego opierają się więc na naszych absolwentach.
Jak wiele osób ubiega się o indeks Akademii?
Akademia Górniczo-Hutnicza stale zwiększa liczbę studentów,
i to pomimo generalnego spadku liczby kandydatów na studia wskutek
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wchodzenia w dorosłość roczników z niżu demograficznego. Kiedy obejmowałem stanowisko rektora w 2005 roku, przyjmowaliśmy na I rok studiów około 4,5 tysiąca studentów, obecnie 7 tysięcy. W roku akademickim
2008/2009 o przyjęcie na studia ubiegało się około 15 tysięcy kandydatów,
z czego po trzech turach rekrutacji zostało przyjętych 6940 osób. Chętnych
do studiowania w Akademii w trwającym roku akademickim było około 13 tysięcy, przyjęliśmy około 6,5 tysiąca. Liczba kandydatów jest więc
dwukrotnie większa niż liczba miejsc. Ten wskaźnik nie pokazuje jednak
wszystkiego, np. tego, że o przyjęcie na naszą uczelnię ubiegają się świetnie przygotowani kandydaci. Spośród nich przyjmujemy najlepszych, np.
próg punktowy na kierunku Informatyka wynosił 900 punktów w systemie punktacji AGH. By osiągnąć taki wynik, z egzaminu maturalnego
z matematyki należało uzyskać 180 punktów na 200 możliwych. Oznacza
to, że nieprzyjęci kandydaci są z reguły dużo lepsi od swoich rówieśników,
którzy dostali się na inne uczelnie. Podobnie jest z Telekomunikacją, Inżynierią Biomedyczną, Socjologią i innymi popularnymi kierunkami.
Przysłowiowym strzałem w dziesiątkę było uruchomienie
kierunku Socjologia, na którym o jedno miejsce ubiega się ponad
10 kandydatów.
Rzeczywiście, ten kierunek cieszy się ogromną popularnością. Studenci przenoszą się do nas z innych uczelni, bądź – a to częste przypadki
– po ukończeniu licencjatu w innych szkołach wyższych u nas kontynuują studia magisterskie. W innych uczelniach studia socjologiczne zbudowane w sposób tradycyjny, my natomiast wzbogacamy je o elementy
typowe dla studiów inżynierskich, wykorzystując nasze znakomite kadry
informatyków i matematyków stosowanych. Znacznie poszerza to umiejętności przyszłych socjologów, którzy dzięki nabytej u nas znajomości
programów komputerowych i narzędzi informatycznych potrafią np. odpowiednio zinterpretować wyniki sondaży czy napisać prosty program.
Bardzo mocno popierałem ideę utworzenia Wydziału Humanistycznego. Możliwości uczelni – kilku uznanych socjologów, politologów i historyków, którzy prowadzili u nas zajęcia – pozwalały, po uzupełnieniu tego zespołu o grupę uczonych z Polski i zagranicy, uruchomić kierunek Socjologia
na bardzo wysokim poziomie.
Wydział Humanistyczny poszerzył gamę prowadzonych specjalności, Akademia ma już pełną mozaikę dyscyplin badawczych.
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Jubileusze pozostawią po sobie zwykle jakiś trwały ślad, np.
uczelnie często podejmują z tej okazji ważne decyzje inwestycyjne.
Jakie owoce ma przynieść jubileusz Akademii Górniczo-Hutniczej?
Za najważniejszy cel jubileuszu uznaję konieczność sformułowania na nowo misji uczelni. Otoczenie, w którym funkcjonujemy, bardzo
się zmieniło w ostatnich dziesięcioleciach, a wraz z nim uległy zmianie
możliwości naszej uczelni. Wydaje się, że Akademia Górniczo-Hutnicza
powinna stać się uniwersytetem o zasięgu europejskim. Do tak sformułowanej misji należy dostosować strategię działania, a następnie plany
krótko- i długofalowe. Czeka nas wiele nowych zadań, np. musimy nawiązać nowe kontakty naukowe, zaprosić uczonych z zagranicy, podpisać
umowy o współpracy nie tylko z zakładami w Małopolsce czy na Śląsku,
ale z globalnymi korporacjami.
Znalezienie dróg dojścia do tego, aby stać się jedną z lepszych uczelni
europejskich, będzie wymagało zdefiniowania na nowo wielu spraw, np.
jakie kierunki kształcenia powinna prowadzić Akademia, jakie są bariery
rozwoju uczelni, gdzie leży granica jej dalszego powiększania itp. Musimy
zastanowić się jak rozwijać bazę techniczną, np. czy budować budynki dla
kierunków górniczych, czy raczej tworzyć zaplecze dla rozwoju informatyki, telekomunikacji. Staniemy też przed koniecznością zbudowania nowych
domów studenckich i zapewnienia studentom z zagranicy odpowiednich
warunków socjalno-bytowych oraz możliwości nauki języka polskiego.
Żadna uczelnia techniczna w Polsce nie posiada wydziału energetyki – i taki wydział powstanie niedługo w Akademii Górniczo-Hutniczej.
To konieczne ze względu na rolę energetyki w dzisiejszym świecie, w którym wojny toczy się nie o terytoria, ale o źródła energii, jak np. w Iraku
czy w Gruzji. W najbliższych naszych planach jest też budowa Centrum
Informatyki, Centrum Ceramiki, Centrum Nanotechnologii i Nowych
Materiałów oraz przebudowa Akademickiego Centrum Komputerowego
„Cyfronet”. Zamierzamy przebudować również bibliotekę i rozbudować
infrastrukturę Wydziału Humanistycznego.
Czy uczelnia jest wystarczająco zasobna, by zrealizować te
plany?
Akademia jest w dobrej sytuacji finansowej, czasem słyszę, że jest
bogata. Niestety, w sensie finansowym nie jest, jak wszystkie państwowe
uczelnie w Polsce. Pewną pulę środków pozyskujemy od przemysłu, uzy28
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skując zlecenia w drodze przetargów, ale zaspokaja to jedynie część naszych potrzeb. Z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej otrzymaliśmy
dofinansowanie w wysokości ponad 200 mln zł i liczę na kolejne dotacje.
Pojęcie bogactwa nie odnosi się jednak tylko do pieniędzy. Bogactwem uczelni są jej absolwenci, zawsze chętnie służący radą i pomocą.
Akademia jest pierwszą szkołą wyższą w kraju, która powołała swój Konwent. Zainaugurował on działalność 4 kwietnia br., skupia wybitne osobowości świata polityki, nauki i przemysłu, a przewodniczy mu prof. dr
hab. inż. Jerzy Niewodniczański, prezes Państwowej Agencji Atomistyki.
Fenomenem Akademii jest wyjątkowo silny związek jej absolwentów z uczelnią, czym tłumaczyć to zjawisko?
Specyfika pracy górnika, stale narażonego na niebezpieczeństwo, wykształciła wśród ludzi tego środowiska poczucie solidarności. Zawód górnika cieszył się prestiżem, a przynależność do korporacji była sprawą elitarną. Jednocześnie górnicy wytworzyli zwyczaj wspólnych spotkań, karczmy
piwnej, gdzie śpiew przeplatał się z wesołymi pogwarki, umacniając więzy
przyjaźni, zadzierzgnięte podczas pracy. Wszystko to wpłynęło na ukształtowanie się specyficznych postaw, promieniujących daleko poza kopalnie,
m.in. do szkół górniczych, a które manifestują się do dziś potrzebą przebywania we wspólnocie, poczuciem odpowiedzialności za losy uczelni i kole29
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gów. Kiedy zwracam się do absolwentów z prośbą o pomoc w jakiejś sprawie, to nie zdarza się, abym spotkał się z brakiem odzewu.
Jubileusz 90-lecia będzie okazją do spotkania się byłych i obecnych
studentów, pokazania własnej siły, zademonstrowania łączących nas więzi.
Obowiązkiem władz Akademii jest te związki i tradycje dokumentować,
m.in. poprzez wydawanie książek o tej tematyce, co zaplanowaliśmy z okazji jubileuszu. Stowarzyszenie Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej jest najstarszą tego typu organizacją w Polsce. Emerytowani profesorowie Akademii nadal żywo interesują się jej działalnością, a w ich hierarchii
wartości uczelnia zajmuje miejsce tuż obok rodziny.
Ma Pan bardzo osobisty stosunek do Akademii, nazywa Pan
ją drugim domem, małą ojczyzną i trudno w tych słowach dopatrywać się przesady, skoro całe Pańskie zawodowe życie jest
związane z AGH, a pełniąc rozliczne ważne funkcje, w tym obecnie drugą kadencję rektora, spędza Pan na uczelni po kilkanaście
godzin dziennie. Jaki jest Pański model kierowania Akademią?
Jak rozwinęła się za Pana pierwszej kadencji?
Nigdy nie przypuszczałem, że zostanę rektorem Akademii GórniczoHutniczej, wybór na to stanowisko odebrałem jako wielkie wyróżnienie.
Można budować rangę uczelni poprzez siłę swojej własnej pozycji jako
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wybitnego naukowca, profesora. Moja filozofia jest inna – jestem profesorem, ale na pewien czas urzędnikiem, ponieważ zarządzanie uczelnią jest
pracą urzędniczą. Aby to zarządzanie przebiegało sprawnie, trzeba mieć
wizję rozwoju uczelni i dogłębną znajomość jej problemów.
Mimo wielu obowiązków, staram się utrzymywać bliski kontakt
z młodzieżą. Dyskusje ze studentami są dla mnie przyjemnością. Ja po
prostu lubię studentów, uważam, że naukowcy, których nuży dydaktyka,
nie powinni pracować na uczelni, ale w instytutach naukowych. Chciałbym, aby nawet w tak dużej szkole, jaką jest dziś AGH, było miejsce na
studiowanie oparte na relacji mistrz – student. Sam miałem takich mistrzów – byli to rektor prof. Henryk Filcek i prof. Tadeusz Ryncarz, z którymi spędziłem na rozmowach długie godziny i których sposób pracy obserwowałem.
W trakcie pierwszej kadencji rektorskiej skupiłem się na poznaniu
i zdiagnozowaniu niedoskonałości na każdym poziomie funkcjonowania
uczelni – z perspektywy studentów i pracowników wszystkich szczebli.
Celem, jaki sobie wyznaczyłem, było znalezienie sposobu na to, jak uruchomić „szósty bieg”, nabrać większej prędkości i wyprzedzić tych, którzy
są dla nas konkurencją w kraju i Europie. Za swój zawodowy i osobisty
sukces uważam pobudzenie pracowników i studentów do jeszcze lepszej pracy na rzecz AGH zarówno w zakresie kształcenia (poprawa jakości kształcenia), jak również dalszego rozwoju nauki. Niezwykle ważne
było dla mnie postrzeganie AGH jako „wielkiej rodziny”, w której swoje
miejsce mają pracownicy uczelni, studenci i absolwenci. To ich wspólne inicjatywy, to troska o przyszłość tych, którzy nam zaufali – młodych
i pełnych ambicji ludzi. To godziwe warunki pracy i płacy dla nauczycieli
akademickich, którzy przekazują swoją wiedzę przyszłym pokoleniom. To
w końcu nabywanie doświadczenia poprzez współpracę z renomowanymi
firmami. Dlatego tak zdefiniowałem strategię uczelni, aby odpowiednio
rozwijając się, mogła konkurować z najlepszymi uczelniami zjednoczonej
Europy. W ostatnim czasie wyraźnie wzrosła jakość studiowania, a pieczę
nad poziomem edukacji sprawuje powołana za mojej kadencji komisja
ds. jakości kształcenia, wyposażona w system kontroli zajęć. W ramach
„Rodziny AGH” powstaje projekt platformy internetowej, dzięki której
uczelnia będzie mieć kontakt ze swoimi absolwentami, będzie płaszczyzną wymiany doświadczeń i komunikacji.
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Stał się Pan Rektor bohaterem historii, którą piszący o Akademii będą zapewne często przywoływać. Otóż w garniturze i lakierkach wskoczył Pan do basenu...
Wskoczyłem, gdyż obiecałem, że zrobię to w dniu jego otwarcia.
Bywa wprawdzie, że kiedy dziekani, jeden za drugim, zamęczają mnie
prośbami o dofinansowanie tego czy tamtego projektu, to – mając w pamięci stare porzekadło, które mówi, że jak się dobrze obieca, to nie trzeba
dać – czasami żartuję w rozmowie z nimi, że skoro dobrze im obiecałem,
to nie wiem, czy dam. Kiedy jednak rzecz nie jest w kategoriach żartu, to
danego słowa zawsze dotrzymuję – takie mam zasady.
Zbudowanie tego basenu było dla mnie absolutnym priorytetem.
Pragnę bowiem, aby nie tylko podnosił się poziom nauczania, ale aby
również stale polepszały się warunki bytowe studentów. W tym celu
m.in. nieustannie jest rozwijane zaplecze sportowo-rekreacyjne uczelni.
W ostatnim czasie zbudowaliśmy także dwie hale sportowe, wyremontowaliśmy akademiki studenckie. A wracając do kwestii basenu – to bardzo nowoczesny obiekt, składający się z trzech niecek, z których w jednej
można rozgrywać zawody pływackie. W podziemiach obiektu działa kręgielnia, są stoły do gry w bilard, sucha i parowa sauna. Zapraszam wszystkich krakowian!
Czego należy życzyć szacownej Akademii z okazji jubileuszu?
Utalentowanej i chętnej do pracy młodzieży oraz owocnych kontaktów z innymi uczelniami i przemysłem.
Oby te życzenia się spełniły.
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