Starostwo .górnicze
w Krakowie'

•Krakow,dnia 13 grudnia 1921 r;

X.4612/21
Ho
Akademji GoTniczej
w

Krakowie

Odnośnie do pisma z 9.'grudn^^a 1921 No.1493/21,udziela Staro
stwo górnicze w sprawie powstania Akqdemji Górniczej w Krakowie
następujących wyjaśnień.'-.

.

Wiadomym:powszechnie.faktem jest,ze w b.państwie austryjackiom
od czasów zaprowadzenia konstytucji, aktem prawnym,na którym opie
rało się pwwjnihmiw powstanie szkół akademickich (Uniwersytetów
szkół politechnicznych, Akademji górniczych i t.d. Obyło

llajwyz

sze Postanowienie •" ( Allerhochste Entschliessung ) Takie

llaj

wyższe Postanowienie " skierował b.'cesarz austryjacki do ówczesne
go Ministra Robot P ublicznych'Trnki dnia 3l maja 1913 w nastę
pującym dosłownem brzmieniu :.
'

I^h genehmige die J!rricntung-'einer mont anistischen Hoch

schule in Krakau uhd ermac)itigs Sie,die hiezu erf ordcrl ichen
weiteren Vorkehrung^n ^u treffen.Wien,am 31 Mai 1913 Franz Joseph
( Porównaj akt Z.30.048/XV a 1913 c.k.Ministerstwa Robot Publi
cznych ).'-','

W wykonaniu powyższego Postanowienia " poczyniło byłe c.k.
Ministerstwo Robot Publicznych w sprawie utworzenia Alcademji gor
niczej w.Krakowie następujące kroki :
l)Powołało do życia Komitet organizacyjny,którego zadaniom
było udzielać Ministerstwu opinji między innemi w sprawach pro
jektu budowy i "organizacji. Akademji górniczej,tmdziez nominacji
profesorów ( Powownaj akt Z 3-7.702/XV a 1913 c.k.M.R.P.) : .
; 2) ^ygotowało .kosztorys budowy gmachu Akadsmji w wysokości
1.680.000 K.',który to kosztorys uzyskał zgodę b .c.k.Hinisterbbwa
Skarbu ( porównaj akt Z 33.268/XV a 1913 c,k".M.R.P.) .3) Rozpisał konkurs na-obsadę ó-ciu katedr głównych przed
miotów I-go roku Akademji Górniczej z początkiem roku szkolnego

1914/15 i na 5 stypendjow,mających byc nadanych od listopada
•i

1914 tyra kandydatom 'aa' wspomniane -katedry,ktprzyby potrzebo
watiuzupełnitniai^ąchowego wykształcenia w tym lub owym kie
łunku.-Konkurs ^en został ogłoszony w ważniejszych dziennikach
polskich,wychodzący.ch w Krakotie,Lwowie,Warszawie i Poznaniu
(porównaj .akt Z;35.163/XV a 1913 c.k.M.R.P. ) .4) Wdrożyło pertraktacje z gminą miasta Krakowa,która na pod
stawie uchwały Rady miejskiej zobowiązała się odstąpić pod
.budowę gmachu J^kadamji górniczej bezpłatnie grunt położony
.w'gminie kat;Cza^na ties o wymiarze 11.000 m^ (porównaj akta

ZZ.41.151/XV, a 1912. i ^1.5O9/1^ a 1914 J ;
5)^Po porozumieniu się z gminą miasta Krakowa powierzyło
wygot^wanie^szczegółowego projektu budowy gmachu i kosztorysu
architekcie 'Odrzywołskiemu.-Projekt przez tegoż sporządzony
otrzymał oprobatę ( porównaj akta Z 17.083/ VIII a i Z 21.'
509/XV a 1914'..)*' ^' ;
Ponadto dodać należy, ze w ogłosz^nyohdrukiem a znajdując^ch
się wposiadaniu Starostwa górniczego austryj ackich budżetach
względnie prowizorjach budżetowych wstawiono następujące kwo
ty na cele Akademji górniczej w Krakowi e.Na rok 1914/15'......-.116.400 K
•

•

1916/17.....'..

11.760"

"

"

1917/18.'..''.11.760"

Projektowane, jak to'wynika z aktu Z 30.048/XV a 1913
przez Rząd austryjacki otwarcie Akademji Górniczej w pazdzior
niku 1914 nie doszło do skutku z powodu wypadków wojennych.Nastąpiło to dopiero w roku szkolnym 1919/20 za inicjatywą
Komitetu Organizacyjnego tej Akademji.PrzytocZone powyżej

okoliczności udowadniają zdaniem

Starostwa górniczego sposób wykluczający wszelką wątpliwość,
ze Akadsmj^ górniczą w Krakowie należy uwazac jako powstałą
i

•^

jeszcze za" rządów austry jackich tem bardziej, zs aktu erekcyj
nego Rządu Polskiego, odnosz^cego się do tej katedr Akademji
o ile tu wiadomo - niema żadnego, a i ustawa ó szkołach akndo
* .i

•'

mickich z I3;lipća*1920 Dz.U.Nr.72 poz.494,liczy się z faktem
dokonanym,wymieniając w as^^/r^^kuls 111,punkt 10,między szkołami
akademickiemi,do których odnoszą się przepisy zawart^-w tej
ustawie,Akademję Górniczą w Krakowie;-

......... ,\

./

Powałane\w^niniejszem piśmie akta znajdują się w przechowa
niu(iaekret ar jatu, Akądemji Górnicze j ,gdyż jak st^ierdza podpis
na akcie tutejszym 1.2696/19 akta te wraz z wielu innymi akt ani
odnoszącymi si^ do .ńkadeaji górniczej w Krakowie wydano tamt.
woźnemu Józefowi GoralczykowiNw dniu 25.październik a 192C'

Starosta Górniczy
Dr.Meyer mp.'

