
^^yatępienie Prz^wodniczęcego Komitetu ^ubileuszowego

Prof.dr inż. Wacława Ue^kiewicza.

/tekst in aztanao/

Proszę Kolegów ł

Pragnę te sprawy j^k najkrócej, zreferować* ale ze

względu na wagę zagadni^-iia ^uszę jednak pewną ilość czasu

państwu zabrać. Miano^icie* pewne zagadnienia przedstawię

Ad. 5. Sprawozdania z d-gl^^alno^ci K^Bitetu 3ubiieu8zoweco

60-lecia Ak^dełK^^^nżg^o-Hutniczpj s

przy ministerstwach. •

W tej sprawie ^ektor poprosił prof. W. Longę aby ^spólnie

rz Proroktorea Prof* 0. Sanowskim opracowali tak^ koncepc^ę

działania Kół*

Rektor poprosiły również aby prof. W. Longa wspólnie

z Proroktorea prof. 0. ^onowskim pr^edstawili koncepcję

po^ocy Uczelni nr zabezpieczeniu funkcjonowania Stowarzysze

nia aby ^^gło ono wykony^ać właściwie i sprawnie ewoję

działalność.

Kończąc ewoję wypowiedz Rektor Prof. R. I^Y podziękował

Kierownictwu Stowarzyszenia ze działalność w kształtowaniu

bardzo dobrego kliaatu pomiędzy Uczelnią a naszyal absolwen

tami oraz wskazał na możliwości zwi^kszenia współpracy

Akadeaii z przede!ębiereit^aoi przemy^łowymi poprzez działaczy

zrzeezonyei w Stowarzyszeniu ^ychow^nków AGH.



^

chronologicznie, a potem ©^sie*© pr^^^^ę co takich czy innych

wniósł ó^ <>

Senat Akedeaii Górniczo-Htstniczej w dniu 24cXI.1977 roku

na wniosek Sektor?. Akadeaii Górnicze-^'^ tniez ej prcf• Henryka

Filcke powołał Komitet aubiris^s^o^y ^i^^i.odó^ 60*lo^ia AGH

w skła^zie nast^^u^^cy^2

Przewodniczącyj     ^rrf. Wacław Lesfci&^icz

^rf A^ir^9$ Ou^ik^iceki

^"• >••, ^^nusz Roez^oweki

-   ^m lian Seat^łlo

Stanisław Gorczyca

Stanisław Słup^k

^^zisław

A^toni

^iehał Odlani-.ki

^tanieław karlic

^ y ^^un t Kole ica

Lech Lewandoweki

Władysław Lonca

/nna Derdacka-r;:yeek

Stanisław Mro^ec

prc^. Kaziwierz Eieityca

( Z^gaunt

^f Zbigniew  ^

Msclij Tondos •  ;r^ćd. ^awiciel

Członkowie 



Na naatępnya Senacie Pr^woiniczęcy i^o^i^atu przedstawił

zarysie • główne  klerintrl dzi^łelnoóci,— Sanat

wstępnie Je zaakceptował^ Zaaienrenla Kowitetu Dubileuezowego

były naatępujęcc

Koaltst 3ubileu8zov^r w sr^ya prograaie przsda wezyetkia

zwrócił uwagę na tak z^ane in^estycje trwałe ^daj^c aobie

sprawę, is Jeat to Jedna z niewielu okazji ^fc;>ae^T.l^ Uczelnio

Z tych to względów Jako pierw^za oaówię zaci^rteni^ z. zakresu

tak zwanych Aweatyoji trwałych

1 Rozpoczęcia budowy at&łó^^ki pracownlczij na dws tysiące

miejsc, Kbaltet uwalał tę t&pr^wę za a^ najw^żni^jsze saga dni a nie.

Nadzwyczaj przyjazną i skuteczną ^kazała się p^^oc wychowanka

Ze względu na fakt, Za k^l^u członków Kcaitetu nie

pod^ęło działalności, ^ dniu 2OtIX,i979 roku ^a wnio^ek prze^

wodriiczęcego zostali dookoptpmml przez ^ago ^agnificencję

REKTORA ftOHAN^ *YA do Kosii^ tu ^ubilau^soa^go wyróżniaJęcy

się dotychczasowe działaln^^^i ?,^

prof, -^-d^i^le^ fcł^czek

prof. Tadeusz Kar^an

prof Stanisław Pytka

prof • ifecła^ RóZe^ski

dcc.

- i? -

cioć* Ferdynand Szwagrzyk

ńr Antoni Łopata - ZNP

agr Tytus C^dz - dyrektor administracyjny

Harak Siwieć * U 62 SP*



Wydziału ^^e ^al^rgicznego <> członka Siuira Politycznego ^i.ni.3tra
ttógj/

Stanisława Ks^lczyfc^8 ^^^daniu ^ pro^bie Kosltety ^o Koiaiejl

Planowanie udzielił zasadniczego p^parcia^ Neto^iast od strony

realizacji zaeadntczya było pisnę ^ic^pr^^esa ^ady Ministrów

Franciszka Kaina* która ćytojf a sztensez

^W odpoteiadzi na wyst^pienie w eprawie wprowadzenia do

planu 1979 re^ortu hutnictwa zadania inwestycyjnego "budowa

stołówki etudoneko-praeowiiczej przy AGH^ uprzejsio inforwujt

Obywatela Rektora, że resort hutnictwa zapewni w roku 1979

i w dalszych latach potrzebne nakłady inwestycyjne i Jako

udziały przekaże je na realizacjo pewyiazege zadania.'

W zwi^zku z tya przyjaujf. ta zadanie to będzie wprowadzono

przez Aksdawiy Górniczo^Hutnicz^ i resort nauki, szkolnictwa

wy^szego 1 techniki do planu inwestycyjnego w 1979 roku z udzia

łów resortu hutnictwa. Warszawa. 3.V.i978 fk**

W kolejności duło pracy i inicjatywy wykazała dyrekcja

adeiitistrscyjna Uczelni w szczególności dyrektor wgr Tytue

Mróz. Akcj8 powyższa siała również bardzo silne poparcie

uczelnianej organizacji partyjnej jak i również Rady Zakła

dowej ZKP.

2 Przywróceni© figur górników 1 hutników przód gaachea

głównye AGH. Od wielu lat wychowankowie Akadewii Górnlczo-

tfutnlczej przy każdej okazji postulowali przywrócenia tychże

figur* Z tych to względów Koaltet 1 Stowarzyszenia Wychowanków

Akadeail Górniczo-Hutniczej jako jeden z pierwszoplanowych

postulatów zwięzanych z jubileusze^ postanowiło za zadania

ich odbudowę.



Figury były chyba j^dynyBi postacieoi w Krakowie symbo

lizującymi pracą r^^tnikÓw w tak szczytnych i nad^wyc^aj istot

nych * gospodarce n^r^dowej zawodów jak^^i eą górnicy i hutnicy*

Ogólna piec^a nad cało^cią tego zagadnienia została powierzona

profesorowi Zbigniewowi Englowi* Olbrzymi udział w realizacji

tej inweetycji po^iada Hutnicza Przedsiębiorstwo Remontowe pod

kierownictw^ dyrektora naczelnego doc* mgr 3ena Stokłoay przy

współudziale Oddziału Krakowskiego HPR pod kierowniotwoa dy-

rektora An<lrzaja Budzowckiago i og inZ- Zbigniewa Strzeleckiego*

któizy wykonali nieodpłatnie roboty* która one oszacować na

około Bil^on złotych.

Rćwr&e* nadzwyczaj owocna okazała al^ poeoc przewodniczącego

Związku /.anodowego Hutników Antoniego Sety. który  dutaj wierze

przyczynił aif do przyjgola robót przez Gliwickie Zakłady

Urządza) Technicznych i do tarninowej ich realizacji*

^ecydującye o powodzeniu prac Ko^itetu 3ubil*'jeżowego

było piaao wiceprezesa Rady Ministrów Franciszka Kaina, cytowana

uprzednie oraz z dnia 28*1*1978 roku. która cytują*

•Dziąkują za propozycje Senatu Akadeeli Góralcze-Hutniezej

zawartą w piśnie Obywatela Profesora z dnie ^ etycznie bie^ącego

roku 1 wyrażaa zgodą na objęcie patronatu nad programów działać

związanych z obchodeal 6O-lscAe istnienia uczelni^" - Tu pod-

kreólam apeejalnia tą skromność naszego przy jadała, który

objął • nie patronat nad całością - ale nad działaniem, tak że

uczelnie dobrze zrobiła nadając mu tytuł doktora honoris causa*

"Równocześnie akceptują zamierzono przedsięwzięcia i wyrażam

zgodą na wzięcie udziału w pracach Komitetu Obchodów 60-lecia



AGH • Huty i. Lenina, Huty Katowice, Zjednoczenia I u ^n^e t^a

^elaza 1 Sta^^, Górniczo-Hutoiczege ^jednoczenia Metali ^ie

^elaznych, Zjednoczeń Hsezyn Hutniczych, Hutniczego Przedsię

biorę t$^a Reaontowego* O^a ta pia^^ ^po^odowały ^ożliwość

działania i finansowania poczynań Ko^itetu przez podetawowe

jednostki Ministerstwa Hutnictwa, w tyo trwałych inwestyc^i.

2 inicjatywy 1 Sekretarza Kositatu Krakowskiego PZPR Tow.

Kazialerze Barclkosskiego delegacja Akadeaii GdrniczcH-Hutniczej

w składzie# ^ago ^^^nific^nc^e ^ektor Henryk FILCE*, I Sekre

tarz Koni te tu Uczelnianego PZPR doktor Jan olny oraz przewod

nicz^cy Koaitetu ^ubileuszowego została przyjęta w lutya 1979

roku ^rz9^ przewodnicz^cego Sady Państwa profesora l^fSłYKA

JMBŁO^SKIEOO, V czaala tej wizyty przewodniczący Rady Państwa

wyraził ^yczenie bliRazego zapoznania elf z prograaea działania

Koaltstu Jubileuszowego 60-lecia ASM,

• dniu 3 osrea zostało skierowane przez przewodnicz^cego

Komitetu Jubileuszowego pieao do przewodnicz^cego Rady Państwa

naetfpujfcej trałcl^

*Ośalel(iy nadzwyczaj Ryczllwya przyjęci®* i zrozuaisnlea

roli^ Jakp odgrywa Akadaaia Górniczo-Hutnicza w Ryciu gospo

da rczya i kulturalnym kraju zwracaa alf z uprzaja^ prośbę

a zaszczycania swą obecnością obrad Ko^itetu Jubileuszowego

GO-lecla AGH w teroinis najwygodniejszyw dla Pana Przewodnicz^

cego'.

W dniu 24 sarca odbyło alf robocze zebranie Koaitetu

Jubileuszowego Akademii Górniczo-Hutniczoj w obecności przewód-

20 -



niczęeego ^ady Pańetwa profesora KEfóiYKA

Z Sekretarza Kom^tet^ Krakowskiego PZPR Kazielarza Bareikowskiago,

ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki profesora anuesa

GÓRSKIEGO, 0^O ^agnificencji Reklors prof* HENRYKA FILCKA,

który był gcspodarzeai całego ©potkania oraz Z Sekretarza

Komitetu Uczelnianego P23PR dr 3ena ^ol^eg^*

Po przedstawieniu przez ^1 Rektora historii i oslęgnlęć

Akadsaii Gómlczo-Hutriczsj m 60^leciu, zasiorzeni^ Koaitetu

przedst^wił jago przewodnicz^cy, Kończ^c swoje występienia

zwrócił elf z pro^bę do przewodniczęcage Rady Państwa następu-

^^cyvi słowami

^Uówiatnieniew tych wszystkich uroczystości a dla nas

wiel';io zaszczytów byłoby ob^^cie przez Obywatela Przewodni^

częoago Rady Państwa protektoratu nad ich przeblegisw, o co

w < siani u tCotsitetu Obchodów GO^lacia Akadewil Górniczo^^łutniczaJ

zwrfcara ei^ z uprzejme prośbę*1*

Zebiaraj^c głoe przewctinicz^cy Rady Pańt.twa profesor

HENtYK O^^ŁO^^SKI bardzo wysoko ocenił rangę uczelni, jej uni

kalność :a skal^fituropejekę, podkreślił wspaniała wyniki w kształ

ceniu k^dr^ osi^gnięcia naukowe na rzece kluczowych polskich

przeaytłów, jaklsi sę górniet^.t>, hutnictwo oraz budownictwo,

Ukoroi-.owenisa tego zabranie było przyjęcie przez przewodniczę*

cego tedy Państwa protektor^tu nad obchodami 60-lecia AGH,

Przyjęcie protektoratu przez prz^^odnlczęcego Rady Państwa

ułatwiło w sposób zaeadniery dalsze działalność Ko^itotu*

Konltaf ^ubileuszowy przyj^ł następuj^cy spotvób działania*



©prócz własnych Łanżeczc^ p^pi^rał i częściowo

finansował cały szereg inicjatyw jednostek ^połecznych, admi

nistracyjnych, inicjatyw ^y^ział^^ oraz instytutów, ^d^wyczaj

pomocnym w działa^ności Komitetu było Stowarzy^^enie ^ycho^anków

Akadeaii 6órnicszo^ut^iczej, którego przewodnicz^y prof, ssła-

dysław Longo wchodził w skład Ścisłego prezydium Komitetu ^u

bileuszowego^

^ykorzystując administrację tego Stowarzyszania rozesłano

wstępne zaproszenia do około siedmiu tysięcy wychowanków Aka-

aii Sórnlezo-Hutniczej będących członkami Stowarzyszenia^ ^iiemoi^

liwya było wysłania przez Komitet zawiadomień do około 40 ty

sięcy wychowanków, posiadaj^c w adoiniatrecji Kositeiu wówczas

jedynie pół etatu. Wf podstawowych org^nach prasy krajowej nato

miast został opubliko^any przez Komitet Oubileua^r^^ tekst skie

rowany do absolwentów Akade^ii Gómiczo-Butniczej* ^a jago

treści nie będę podawał^ Była podana odezwa do naszych wycho

wanków. Żaby kaZdy, kto chce wzięć udział w jubileuszu, zgło

sił się do Stowarzyszenia ^ycho^anko^, którą mii prześle odpo

wiednią zaproszeni© i informacja o jubileuszu.

Niezależnie od ^apra^^aA wysyłanych przez Stowarzyszenie

Wychowanków Akademii Górniczej i komunikatów prasowych zostały

wysłana względnie wręczone osobiście prs^z władze uczelni oraz

Komitet Jubileuszowy zaproszenia władzom centralny^, miniatera-

twom, zjednoczeniom 1 ważniejszym zakładom plonu górniczego,

hutniczego i budownictwa oraz resortowe zwlęzanya z tymi pio

nami, jak również szeregowi uczelni i przedsiębiorstw przemy

słowych.



Zasadnicze uroc^ystości Jublleuezowe pepnet'--j--ił cały

szereg impr^z, ^ kfcó*yąh ^a ^^&lsnk ^^^ługują* sesje naukowe

studentów u maju 1979 roku, w tym również niektóre o charak

terze międzynarodo^^m^ wyd^iałowe sympozjum i spotkanie gwar

ków na SFydzioio ^iertniczo^^af ^^wya w crer^cu 1979 roku,

spotkanie "Rocznika ^944/43^ w dniu 23 czerwca 1979 roku z oko

ło 190 wychowar^aai. w któryś to spotk^niu wzięł również

udział init?r Hf„ iejezak, ^XXV Wiedsynerodowe Sympoz^ua

Geofizyczna ^ Kraków 79 r 1 cały azarag innych,

W rasach centralnych uroczystości odbyło sif także wiele

imprez* Choiałem ^e^^^ze powiedzieć że cały ezere^ tych iaprez

zostanie ^mieszczony w wię^ezya eprawozdaniu, które przygoto-

wujeey^ s objętości około 50 stron, tutaj wymienias tylko ich

kilko^

W dniu 7 - 14.X79 odbył się jubileusz 30-lecia działał*

no/cl Zespołu Pieśni i Tańca AGH "KRAKUS" nad którymi to

o^chodami protektorat obje prezydent Mieeta Krakowa wgr inż,

Edward Barszcz, W reooch obchodów jubileuszowych Zespołu Pieósni

i Ta^ca została otwarte przez prorektora profesor^ 3ana Os-

nowskiego udana wysta^a dorobku Zespołu^ a jubileusz został

zakończony wspaniałym koncertem galowym, z którego dochód

przeznaczony na odnowę zabytków Krakowa^ Niezależnie od po

wyższego Zespół Pieśni i Tańca stanowił w wielu spotkaniach

towarzyskich w ramach obchodów 60-leci© barwn^ folkoryatycznę

oprawę^

Bogaty program uroczystości został zrealizowany również
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przez Radę Zakłacbw$ Zw&ęzku ^iauc&yoialstaa Polskiego Akademii

Górnicz^-Hutni^^j • W^ród imprez zorganizowanych przez ni^

srcżna wy^ienić wiedzy inny^i konkurs dla ałodzieZy szkół

podstawowych i średnich ^Akade^ia Górni czo^Hutnicza w polskiej

nauce i technice", konkurs fotograficzny "60-leeia Akadoeii

Górnlezo-Hutniezej*, turniej teni&a z okazji 6O-lećia oraz

eposkanle towarzyskie "^raao^dr przy ówiacach"u II rasach

jubileuszu obchodzono ^ó^ie^ 3O^leoie Studiua Wojskowego.

Godnym po^re^lenia jest^ tm wszystkie wet^pne zaalerzenia

Koaitatu zo^tały zraalizowane. Dotyczy to położenia kamienia

węgielnego pod budow^ stołówki w dniu iG czerwca 1979 roku.

odsłonięcie przez przewodnicz^cego Redy Paóetwa figur górników

i hutników przed ^aachoB głównya w dniu 2O.X.79 roku. następ^

nla zrealizowanie wydawnictw*"Kronika uczelni" za spisea

około 40 tysięcy wychowanków w trzech tosach. 3a tu m pewne

uwagę, tm konlacznyo byłoby, laby tę kronikę teraz kontynuować.

Wyezła tutaj niestety olbrzymia słabość ewidencji prowadzonych

przez dziekanaty. Niektóre roczniki w ogóle mim ę nigdzie

zapisane i w zwięzku z tyat w taj chwili profesor Odlanickl

zbiera wozolklago rodz^ju uwagi, które wpływaję, ale jednak

trzeba będzie do tych zagadnień wrócić, iebyśoy olali pełne

dokunantację wychowanków, bo nawet z innych względów posiadanie

takiej doku^entacji jeet czaeeo konieczne. A w niektórych

dziekanatach całych roczników nla było nie eówięc o specjał*

nosolach.

Dako drugie wydawnictwo było "Albua AGH". Album spotkał alf



z dosyć ^utą Krytyk^ z* wz^lę^u na de^yć saiaccię ilość błędów*

Muszę zaznaczyć # łt mam prowadziło* ^ ty^ kierunku pewno do

chodzenia i - o dziwo • t szczotkowej wersji albu* nis posiada^

tych błędów^ To znaczy nis tf ilość, prawdopodobnie^ A po ko-

rskda szczotkowej okazały się ta podstawowe błędy* X tutaj

dla snls powicdzsy nim j^at zagadkę i tr^sba by się Jeszcze

tę oprawę zajęć* 3sot koncepcja, Zsby na nowo jsszczs ten slbua

wydoć*  kaZdya razie oyśoy go nio wznawiali w abscnya układzie,

alao tm był w bardzo aałaj ilości wydany9

V dniach 9 i 10 października i979 roku odbyło oię spot

kanie z dwuotooa nsjbarcbeisj zasłużonywi z pionu hutniczego,

na ktćrya zostały wręczona paaiętki Jubileeozowe* W dniu li

pa^dziernika 1979 roku odbyło się apetkanio z dwu^koos

najbardziej zaałuźonywi z pionu górniczego, na ktśrys zostały

równlsZ wręczona paeiftki jubileuszów*• Umm chodziło przeds

wezyotfciw, Irttoncja taka była tych opotkaś* łaby niektórzy

koledzy, którzy nio byli zapraszani, ^is czuli aię uratańl,

łaby tysh ludzi przada wszystkie* którzy byli w podeszły*

wieku, zaprosić , o bslióoy się* łs nie będziosy ich oogli

uhonorować odpowladnio w dniu jubileuszu zs względu na ol-

brzywlę frsfcwancjf innych wychowanków*

Dalej odbyło aię spotkania z zaałułonysł pracownika^!

taehnieznywi i fizyczny*! w dniu id paidziornik* 1979 roku,

gdzie z raaienia rektoratu nagrody wręczał Prorektor prof*

Al.̂ ^>andar Długosz, oraz dyrektor odeinietrceyjny ogr Tytus

Mróz* Kagrody wyniosły około 127 tysięcy złotych. Pods* to
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^^szcze w części finansowej, u tej grupie było sześciu pra

cowników, którzy pracowali tutaj je^zcze przed wojnęo

Otwarcie wysta^y dorobku naukowego Akademii Górniczo*

Hutniczej w Bibliotece Głównej AGH następiło w dniu 17.X,

1979 roku prm^ OM REKTORA prof. ROMANA NEYA. W dniu 19

peidziarnlks odbyły się liczne sesje naukowe o charakterze

międzynarodowym w In^tytutach lub zak^adach. II dniu 19 pa^*

dzlernika o ^pdzinie 14*tej nast^pi^o odsłonięcie tablicy

pamlętfccwej Uu czci profesora doktora Aleksandra Krupińskiego,

doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutnlczej, członka

Polskiej Akademii Nauk i byłego wiceprezesa Polskiej Akademii

Nauk.

Uroczysta Akademia odbyła się w dniu 20 października

z udzieleń Przewodniczęcego Redy Psóetwa, I Sekretarza Korni^

Krakowskiego PZPR^ Prezydenta Miasta Krakowa oraz wybitnych

przedstawicieli ^ładz politycznych i gospodarczych. Takie

licznego grona naukowców krajowych i ^agranicznych.

W dniu ia.X.79 roku było nadanie doktoratu honoris causa

profesorowi ^anowi Anicie i profesorowi Śsrzemu Grzyakowi,

a w (kilu 19*tego nadanie doktora honoris causa Akademii

Górniczo-Hutniczej profesorowi derzemu Litwinis ,ynowi

i ministrowi Franciszkowi Kaimowi.

Na podkreślenie zasługuję spotkania w godzinach popołud

niowych w dniu 20 października z wychowankami w instytutach

i zakładach, gdzie według wstępnej oceny wzięło udział około

2.5 tyaięca osób.

Około godziny 19-tej w dniu 20-go odbyły się spotkania^



1. W Wieliczce z częśdg oficjal^^ ^Sk^k ^rzez skór^",

z udziałem go^ci zagranicznych, to był rodz^^ takiej ^ctn^w^^

piwnoj. Udział ^ tym ^zięło około 500 uczest^ików^ Breło taro

udział ^ie 1 u gości zl>granicznych i gości rektora.

2* Spotkanie towarzyskie plonu górniczego w Hali Wisły ~

około 700 osób.

3.Spotkanie towarzyskie Wydziału M^talurgicznego w sali

pawilonu C-4 około 350 osób,

4.Spotkanie towarzyskie Wydziału T^chnologii i Mecha

nizacji Odlewnictw^ - stołówka w Miasteczku St^denckim -

około 400 osób.

5o Spotkanie t€^rzy$kia Wydziału Metali Nieżelaznych

w Skawinie - około 300 osób.

6o Spotkanie Wydziału Inżynierii Materiałowej 1 Ceramiki

w Klubie Spółdzielni Mieszkaniowej ^Krakus*- około 300 osób.

7. Spotkanie^ towarzyskie Wydziału Maszyn Górniczych.

1Hutniczych w Klubie Oficerskim - około 300 osób.

8. Spotkanie towarzyskie wydziału Elekt otechniki.

Automatyki i Elektroniki w kawiarni "Pod pawiem** około -

120 osób.

Osobne zagadnienie stanowi udział w imprezach zwięzanyeh

2przięciora gości zagranicznych  około ISO osób.

3ako takie można by wymienić * spotkanie w dniu 19. X. u T*re-

zydenta Miasta Krakowa w Urz^dzie Miasta, zwiedzanie obozu

zagłady w Oświęcimiu, które uważamy za nadzwyczaj udane i wy-
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wpłujęce olbrzymie dyoku&^ ^ ^^\;ze.g;i^ ^!^ u gości ż krajów

zachodnich, którzy pepr^r ^^ ^ic chci^li przyjęć do wiadomości

al tak olbrzymich ekrucie/itw, ale ta wycieczka na powno ich

przekonała^ zwiedzenie zafcytków Krakowa wraz za spotkaniem

Collegluo ^^aius, no^r^ryeze} udana* To było zorganizowano przy

współpracy rady za^ładow^^  odziałe^ doktora Antoniego Łopaty,

dalej obiad wydany przez r iać:^ uczelni w dniu 2% peidziernika

w Stronnictwie Cesokr^-iycs tyo i opDf';:^>^ przy ówiacach w go^

dzinach wi^czornych zo^g^łr ^&;^ona pr^^.. Zwi^sak ^auczyciela twa

Polskiego*

3ak powiedziałem, w n ijb; i^r^zyt czasi^ opracowujeay

jeezcze znacznie berdzi^j łoa::erzone sprawozdanie^^ gdzie

chciałby^ wymienić wszystk^ch zasłu^onych, których tutaj

w pośpiechu nie wspomniał e ^, zasło^cnyeh dla cavj taj dzia

łalności, jak rówf^iei cheli^by^ ^eksz^ć na pewne zasadnicze

akcenty w całości taj iwpr ?zy*

Po prostu deiry 3y lo t tgo, oi*b^ i .^ostawić po eobie

trwały ślad^ Koncepcja jo^: tgo r^^-c^-^-•^,u, ie bfdzio wydanych

dziesięć albuwów ze zdjęciji kolorowyai* które z H^gnifioencję

Rektorea eniaj więcej wybr ,li^ay i do tego będzie wklejony ton

wstęp, o oprócz togo wyd^? - drukiem SOD takich inf oma torów^

żeby pozostał trwały ślad >o całej tej działalnośri^

Natomiast teraz chci^ by^ przejść j93zcza r? ^ilk^ słowach

do roa^iczeń finansowych^ eby paóatwa zorientow^ć, jak to

wyglądało* Chcę tutaj wapo nieć^ ^^ nadzwyczaj przyjawny był

gest w kierunku Ak^demii ^ mlczc-Hutniczej, a mianowicie

wydanie prz^z Bertuo HOtts .^e^iśche ^onas Hafte zeszytu w języku



niemieckim i ^ęzyka polski^,Tu j^ef ^^ólny o&^ia:

Afcsc^^ii Górniczo-T^tnicz^j w ^r^kc;;,.l^ s oUz^j j^

SG-l©eia". 2 kolei • nio b^dę tego ^ ^ałości t;zytał - ^est tu

powiedziane do szanownych czytelnikó^ i gratulacja pod adresem

pracowników Akademii GÓFnicżo*HtisniGZ0j z tej okazji. W s^ols

spra^ozda^iu ja to i^ ©^t^nso za^ieezczf, ^ keidym razie oni

tutaj wymieniaję profesora Goetla, profesora Mubera, profesora

Krupióskitgo, profesora Sału©towicza i doktora habilitowanego

Sendziaira jako wielkich naszych przedstawicieli.

Pros^ę Pa^atwaf

^^k więo wygi^ja teraz zestawienia finans^wa? Go wchodzi^o

w dociłOdy? ^a dochody złożyły się wpłaty wychowanków*^ 3ak kolodz

wiedzę, zwróciliś^y ^ię do wszystkich wychowanków^ Zsby wpłacali

po 9^0 złotych. Dochody te wyniosły ógóław 1.431.800 złotych.

Tu chcę od razu powiedzieć, Ze dotacje z przeoyołu wyniosły

prawie 2.2GC' tysięcy złotych, 2 ty a , Za wpłaty nie były pro^,

porejonalne. Pion hutniczy ^a^ raniej więcej około 1,300 tysięcy

złotych, koło 50Q tysięcy złotych dała c^ra^ika^ Gała bardzo

dużo, nie tylko dała swoja udziały, ale ich środka^! inne

imprezy były finani^wens Natomiast jsZali eho. .1 o górnlet^^,

to kwota była bardzo wała, acZna powiedzieć nieco ponad trzysta

tysięcy złotych*

^astępnę wielka dotację, to znaczy wpłatę, były wpłaty

za sprzed^no kufla i tace wyncszęcs Si5 tysięcy złotych, Kufla

były sprz^dawane po cenie kosztó^ własnych, Następne por ;cję

sę wpłaty za sprzedany zio®. Mylns wpłaty były 9 tysięcy złotych



i tyła j^st po stronie zs^rotósr. O^firtensoi^anle ^a

Studium Woj^kowego z zewnęt^^ w^osiło łO tysięcy^ Charakt^

rystyczne i bar^zo aiłę dl^ na^ sprawę jest to^ że koszty

spotkań towarzyskich na wydziałach wynosiły 1.387 tysię^y

złotych* te znaczy sniej niż wpłaty wychowanków* Czyli ^płaty

wychowanków - bo to jest bardzo istotne w obecnej dobie* pokrył^

nie tylko wszy^tkie spotkania towarzyskie na wydziałach* ale

równie^ udział naszych gości z uczelni i naszych pracowników

uczelni i jeszcze wszystkich przez nas zaprosz^nych^

Należność za zakupione kufle wyniosła 1,200 tysięcy

złotych* Dalej fundusz bezosobowy za prace zlecone 103 tysięce

złotych* blacha na tace 44 tysięce złotych* 9 tysięcy złotych

nagrody ogó*e około eillone złotych i koszty organizacyjne

różne około stu tysięcy złotych*

Obecnie jest taki stan* ża posiadamy na koncie jeezcze 568

tysięcy złotych* z tya że jeazeze aaay jeden rachunek organi

zacji młodzieżowej około ZO tysięcy złotych do zapłacenia

i jeszcze takie drobne wpłaty, względnie będzi^ay zwracali

pleniędze tya. którzy tego zażędaję* a nie odebrali pamiątek.

Proazf Państwa I

Jest jaszcza jedna rzecz bardzo Istotna* bo chodzi o to*

komu przyznano nagrody. Nagrody dla pracowników przedsiębiorstw

związanych z wykonawstwem przedsięwzięć jubileuszowych wynoszę:

•Kaabud* otrzymał 79*500 złotych. Gliwickie Zakłady Urządzeń

Technicznych - 260 tysięcy złotych* nagrody przyznane pracow-

nikoa wydziału za pomoc i współpracę wynoszę 71 tysięcy złotych



Nagrndy przyznane prtk^mnrlk^n techniczny^ i administracyjny^

eę to nagrody przyz^an^ ^ tytu^^ pr^cy w okresie 60-lacia

Akademii Górniczo^^ tniczeja ia spotkaniu z tymi 50cioaa

na^bardziej zasłużonymi robotnikami wypłacono w sumie nagrody

na k^ot^ 134 tysięc^ złotych. Drugie spotkanie było z pionea

za^łużo^ych p^^cowni^ów administracyjnych uczelni - przyznano

176 tysięcy złoty^h ^^r6d^

Muazę po^*^ sizioć, p na jadnya i drogim spotkaniu 80

procent obecnyt^ to byli emeryci, ^t^rzy poszli na emarytury

dla nich każda jako^ nagroda etanowi pomoc. Ale niezależnie

od tego uważam, że najbardziej istotne było dla nich to, żo się

o nich nie zapomniało

Z kolei jest wykaz nagród przyznanych przez Konitet

Jubileuszowy jednostkom adainiatrącyjnya AGH i innym czynnie

uczestnicz#cya w pracacn na^ jubileusze^? Dział Wydawnictw AGH

•26 tysięcy zł^tych, Biblioteka Główna ^ 3 tyaięce, zespół

komunik^cji i transportu  26^609 złotych. Stowarzyszenie

wychowanków AGH - 7 tysięcy^ Drukarnia Karodowe 8 tysięcy.

Komisja Zagraniczna - 10 tysięcy^ zespół sekretariatu Komitetu

•40 tysięcy, pracownicy fizyczni i obsługa - 12 tysięcy,

Bada Zakładowa - S tysięcy, o^rodek zdrowia, dyżur lekarski -

tysięc, administracja centralna 44 tyeięce złotych. Zespół

Pieśni i Ta^ca *KRAKUS^ - 25 tysięcy.

Teraz jeżeli by to kolegów jeszcze interesowało^ koszty

spotkań towarzyskich na wydziałach dofinansowane przez Komitet

Jubileuszowy wynosiły: 30lecie Studium Wojskowego 27 tysięcy,

spotkanie naukowców krajów R^P8 - 6 tysięcy, spotkanie towarzyski^
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Podaniec pozycji kosztów Prof W Leskiewicz zakończył spra

wozdanie z dzia^al^ości Komitetu Dubilauszowea^o

^EKTO^ ProfA Ra ^EY otworzył wypowiedzi na teaat przedstawio"

nogo sprawozdania,

W dyskusji głos zabralij

^ Radzie akł^d-ff^^ S^ t^^ięcy^ G-r^ja^i^-sc^^ sy^ps^j.ua z o^az

j^bileuszu Studiu^ :P^^ykć^ ^^^y^h 40 tysi^cy^. 2^ - turniej

z okaz^i jublleus^ ^• 12 ty^^^.c^^ juhii^as^ ^^s^oły Pieśni

i Ts^c^ 33 tyaife^ ^r^y^^^ie ^a^ci ^agranicznych u Prezydenta

I.iasta Kr^kowa i o^ia^ po dro^ze do Oświęci^ia - 43 tysięce.,

Koszty pobytu Q^^^i ^^granicznych a AGH 74 tysięce^ Koszty

noclstjó^ w hotelu gości - 107 tysi^* >^ Pstsm ^ą drobne róZne

wydatki anioj wię^t>^ po ty si^c zloty i;h^

Ze środków uczelni pokryto następując^ pozycje:

Akadeaia Sztuk Pięknych  honorariua za wykonanie oodeli

i rzeźby - i^5 Biliona, plus patem za cięcie i ponoć przy

przewożeniu 300 tysięcy złotych

Koszt wyk^nania rzeźb prz&z Gli^i^^ie Zakłady wynosił około

4„411 min złotych^

^ Papier na wydawnictwa 73 ty^* złot^ch

- wykonanie dekoracji SIO tya



Prorektor Prof* 2tDrzymało - podkreślił bardzo pozytywny

oddźwięk imprez jubileuszowych wśród wychowanków naszej Uczelni.

Oset to zasługa aktywności Komitetu Jubileuszowego i Stowarzy

szenia Wychowanków którzy dotarli do szerokich m^s naszych

absolwentówe

War Tytus Mróz - podzi^ko^ał Komitetowi ^ubileuszowemu

a szczególnie jego Przewodnicz^cemu f>r<^f,Wo Leskie wieżowi

za zorganizowanie apotka^ dla robotników i pracowników admi*

etracyjnychp Atmosfera tych spotkać była wzruszająca^ ludzie

ci zostali usatysfakcjonowani głównie pamięcią o nich i-eh

długoletnim trudzie cle Uczelni^

Oyrektor Mróz poinformował następnie Senat o uzyskaniu limitu

na roboty budowlano-montaSowe w wysokości 20 milionów złotych^

Knota ta przewidziana jest do przerobu m roku 1980*

3 imieniu c^łej załe^l A^^ ^^. oŁtr.:-v-^^ ^rud w zorganizowaniu

1 spr^^nym przeprowadzeniu uroczy^tości 50-leci©^ e w szczegól

ności za uruchomienie ^pr&^y bu^o^y stołó^ki pracown^cze^

Dr Łopata zwrócił u^ag^ na znaczenie jakim było zaproszenia

gości zagranicznych na nasze uroczystości* tfioli ^ni możność

zapoznać się z nasz^ Uczelnię jej tradycjami osiągnięciami

oraz z kulturalnymi zabytkami Krakowa^
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Podsuaowania te^jo punktu dokonał ^M ^Kk*?^^ Prof. &•

R^tor stwierdzili •• in.

Oublleuez 60-Iatsia AGH był ^aż^ iaprez^ i należy zdać sobie

spr^wę, ża orga^izowany był w okreaua, kiedy w naezya kraju

Prof u Bobdan Ch^czewski ^ przypoonieł^ że z ^ublleuazaw 60lacia

Uczelni zbiegła się 100 rocznica urodzin profesora Antoniego

Hoborskiego wybitnego oatesiatyka polskiego ^ pierwszego rektora

Akadeaii Gómicas^.
9^II.1980 roku przypada 40 rocznica ^aiarei Prof. Hoborwkiego

zwięzku z tę uroczystoście Instytut Mateaatyki zorganiza^s

ses^ę naukowe^ Instytut Matawatyki proponuje także eby zorgani

zować stały kon^rura na praca naukowe z zakresu aatawatyki bę^^ż

zastosować aatet wtyki - konkurs tan nosiłby iię prof^sora

Hobor8kiego
Prof. B^ Choczef^aki zasugerował by t^zważyć aożliw^ióć ufundo

wania tablicy plisiętkowaj będż też radania którejś zo sal Insty

tutu Mateaatyki Uienia profesora AtrTONIEOO

Prof„ Zy^munt Kąyecki - zrócil uwa^f na istotne

wydanej kroniki Jczelni wrez za spls^n absolwentów* Kronika ta

cieszy się dużyn powó^zenias wśród absolwentów naszej Ifczelni*

Trwał^ pamiętkę dla wychowanków było by wydanie poprawionego al^

buou A^H.



Ustosunkowując ślę do wypowiedzi prof • Ohoczamsklege REKTOR

stwierdził* Ze kierownictwo Uczelni przygotuje koncepcję

wprowadzenia pewnych bardziej eksponowanych nagród lEKTORA*

które mogły by być naziemne imieniem nieżyjących wybitnych

wprowadzono szereg ogranicze^, W związku z tya tyś bardziej

naleły docen^ć wysiłek Komitetu Subii©u©.:©w©go, jego Prze-*

modniczącege oraz du^ej rze^zy ludzi, którzy pomagali na

ró^nych odcinkach*

^ubileusz siał - obok święta Zasadniczego - znaczenie przede

wszystkim wychowawcze, Ujawniła się tutaj ^uża eri^^ naszych

^^ychowankó^ z Uczelnia* olbrzymie zaafigaiooanle szeregu łudzi*.

Oceniając to pozytywni chcielibyśmy aby te pozyty^ne elementy

jubileuszu mogły być skeponemno m przyszłości. Chodzi o ekspo

nowanie przede wszystkim ^ t?i$zl wychowanków z Uczelnią, więzi

Uczelnia z przemysłem dla którego pracujemy a takżo oddziały

wania m kształcącą się aktualnie młodzież w naszej Uczelni.

Zarówno Komitet Uczelniany PZP^ jak i Kierownictwo Uczelni

wielokrotnie iateresowało elf problematyk^ jubileuszu pozytywnie

oceniając jego przebieg*

Husimy widzieć jednak pewne niedociągnięcia, z których nalały

wyciągnąć pewne wnioski*

Wnioski idące w kierunku wznowienia albumu są jak najbardziej

pozytywnymi* Uczelni brakuje takiego wydawnictwa poprawionego

1 uzupełnionego o część dotyczącą jubileuszu 60-rlecia, które

by uływaó dla celów reklamowych*



Wniosek Rady Wydziału Gaologiczno^Poazukiwewczego przedstawił

Dziekan Wydziału Ooc. 2dzisłar? S

w Inę tytocię,,Geologii 1 Surg^cóg Mineralnych

^ dr bab. WTESf^A^^A H^^LIKA

Wniosek, o nadanie tytułu profesora zwyczaj no qo ora^:

o powołanie inai

5* Sprawy osobowa

na^^^j ^cz^lni^ k;.-* e^ró^, r.j^j ^i^^o, p^ał^ Hubera

i innych,,

Kośczęc ewoj@ wypowiedź R^jfc^or Prof ^. ł^y po^^i^kował

83rJoc2nie Profe ^ Leoki^wlcsowi za działalność i poprowa

dz^nia D^bilGua^t; t zaproponował aby Senat przy^ę^ do proto

kołu na^tępuj^ęs sfo< aułownnie:

" SENAT AKADEMII GORW.CC20^HUTNIC2EO IM; STANISŁAWA STASZICA

W KRAKOWIE PRZV3HU^ 00 WIADOMOŚCI SPRA^OZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

KOMITETU 3UBIŁEUSZ0WES0 60-LECIA AGH PRZEDSTAWIONE PRZEZ

PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PROFESORA ^f^'AJ^lA LESKIEWICZA^

SENAT AGH SKŁADA ROWI^CZESNIE SERDECZNE POOZIEKC^ANIA NA

RĘCE PeZEWOD^ICZACEGO ZA DU^T WKŁAD PRACY WSZYSTKIM CZŁONKOM

KOMITETU^

Członkowie S^natu pr-yjęli oklaakaai powy^aze s raułowania.
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