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Tablice – pamięć
wiecznie żywa…
– zakończenie cyklu

fot. arch. BG AGH

fot. H. Sieński

Portret prof. Antoniego
Hoborskiego

fot. H. Sieński

Tablica w budynku głównym
AGH upamiętniająca 30. rocznicę
aresztowania przez hitlerowców
profesorów AG, którzy zginęli
w obozie śmierci Sachsenhausen
oraz wmurowanie urny
z prochami
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Wszystko ma swój kres. Finis coronat opus – koniec wieńczy dzieło,
cykl artykułów prezentowanych
w serii „Tablice – pamięć wiecznie
żywa” też dobiegł końca. Kiedy
w marcu 2013 roku rozpoczynałem
ten cykl artykułów nie zdawałem
sobie sprawy, jakie wyzwanie
znajduje się przede mną. Wydawało mi się, że na terenie akademii
znajduje się niewiele więcej niż 30
tablic i to będzie szybka i krótka seria publikacji. Jednak w życiu nie ma
nic łatwego i prostego. Przez pełne
siedem lat przeżyłem nieprawdopodobną przygodę poznania życia ponad
siedemdziesięciu wybitnych pracowników
Akademii Górniczej i Akademii Górniczo
-Hutniczej oraz niezwykle istotnych wydarzeń
w 100-letniej jej historii. W ciągu tych lat pojawiło
się kilka pokoleń profesorów, naukowców i rektorów, którzy przysparzali chwały uczelni i nauce
polskiej. W cyklu tym miałem możliwość „spotkania” naukowców z pierwszych lat istnienia uczelni,
poczynając od przedstawicieli jej Komitetu Organizacyjnego, pierwszego rektora, aż do naukowców
z ostatnich lat. Dzięki temu miałem możliwość
poznania historii AGH (bezcenne). Praca ta okazała
się porywająca i pasjonująca. W wielu wypadkach

Tablica poświęcona prof.
Waleremu Goetlowi w budynku
głównym AGH
bardzo skromne materiały dokumentacyjne i ikonograficzne wpływały niezwykle mobilizująco i wyostrzały pomysłowość detektywistyczną i pytania do
siebie samego – gdzie by jeszcze coś znaleźć? Mam
przeświadczenie, że robiłem to ze zwykłej uczciwości, aby bohaterowie artykułów byli przedstawieni
w pełni swoich dokonań i zasług. Na przestrzeni
tych lat utwierdziłem się w przekonaniu, że cykl
ten jest bardzo potrzebny dla mnie i całej naszej
Społeczności. Poszukując materiałów docierałem do
miejsc lokalizacji tablic, czy też obiektów noszących
imię zasłużonego profesora. W kilku przypadkach
na zadane pytanie usłyszałem „to u nas jest taka
tablica”? Praca opłaciła się, udało mi się wyjaśnić
wiele historycznych zagadek. Dochodziły do mnie
też głosy i korespondencja od czytelników, iż cykl
ten się bardzo podoba i jest potrzebny. To było
prawdziwą satysfakcją i motywacją. W wielu wypadkach nieoceniona okazała się pomoc pracowników
Archiwum AGH, zwłaszcza państwa Danuty Nurkowskiej-Łachman i Krzysztofa Gawlika i z Muzeum AGH
pani Moniki Błaszczak. Nie do przecenienia była
pomoc merytoryczno-historyczna pana dr. Jerzego
Krawczyka – dyrektora Biblioteki Głównej AGH, który
jako historyk zawsze służył pomocą i podsuwał nieznane mi materiały. Jednakże nic by nie było z tego,
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Tablice – pamięć wiecznie żywa…

Tablica poświęcona Członkom Honorowym
Stowarzyszenia Wychowanków AGH w budynku
głównym AGH
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Tablica poświęcona prof. Wacławowi Lesieckiemu w pawilonie B-2

Tablica poświęcona profesorom: Zygmuntowi Bielskiemu, Stanisławowi Paraszczakowi
i Zygmuntowi Wilkowi Wacławowi Lesieckiemu w pawilonie A-4

Wejście do budynku głównego AGH noszącego
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Biuletyn AGH

fot. H. Sieński

fot. Z. Sulima

gdyby z pomysłem powstania tego cyklu nie zwrócił
się do mnie ówczesny redaktor naczelny Biuletynu
AGH pan Zbigniew Sulima, którego zainspirował pan
Michał Zborowski z Wydziału Odlewnictwa (obecnie
na emeryturze), który przez kilka lat pukał do
redaktora (swojego wychowanka) z tym pomysłem…
Wszystkim Państwu najserdeczniej dziękuję.
Mam świadomość, że żadna praca nie jest
doskonała, że zawsze coś można zmienić i uzupełnić. Proszę więc Szanownych Czytelników, jeśli
posiadacie jakieś materiały, informacje, anegdoty
i wspomnienia związane z prezentowanymi osobami czy też tablicami, to proszę o udostępnienie ich,
celem uzupełnienia tych biogramów (już wkrótce –
być może artykuły te ukażą się w wersji książkowej
– więc czas nagli…). Wszelkie informacje proszę
przekazywać na adres Redakcji Biuletynu AGH:
al. Mickiewicza 30 paw. A-0, p. pok. 16, adres mailowy: biuletyn@agh.edu.pl lub bezpośrednio do
mnie: hieronim.sienski@gmail.com
Serdecznie Państwu dziękuję.

Tablica poświęcona prof. Henrykowi Czeczottowi w budynku głównym AGH
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