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Powo³ana do istnienia na
pocz¹tku XX w. Akademia Gór-
niczo-Hutnicza im. Stanis³awa
Staszica w Krakowie ma niero-
zerwalny zwi¹zek z pocz¹tkiem
istnienia niepodleg³ej Polski.
Wprawdzie starania o powo-
³anie uczelni siêgaj¹ 1912 r.,
jednak dopiero 20 paŸdziernika
1919 r. uroczystego otwarcia
wy¿szej uczelni, kszta³c¹cej

in¿ynierów górnictwa, wraz z pierwsz¹ jej inaugu-
racj¹ dokona³ Naczelnik Pañstwa Marsza³ek Józef
Pi³sudski.

Tegoroczna inauguracja roku akademickiego
2007/2008 na Wydziale Geologii, Geofizyki i
Ochrony Œrodowiska (GGiOŒ) Akademii Górni-
czo-Hutniczej odby³a siê 2 paŸdziernika w gma-
chu uczelni przy alei Adama Mickiewicza. O
godz. 16:00 do wielkiej uczelnianej auli nap³ynê-
li studenci, pracownicy i zaproszeni goœcie. Po
odœpiewanym Gaude Mater Polonia pro-
wadz¹cy inauguracyjn¹ uroczystoœæ prodziekan
wydzia³u dr in¿. Janusz Herzig w imieniu w³adz
uczelni i wydzia³u serdecznie powita³ wszystkich zebra-
nych. Nastêpnie g³os zabra³ gospodarz spotkania dziekan
wydzia³u prof. AGH dr hab. in¿. Jacek Matyszkiewicz,
witaj¹c znamienitych goœci, którzy zaszczycili swoj¹ obec-
noœci¹ inauguracyjn¹ uroczystoœæ. Byli to m.in. przedsta-
wiciele w³adz Wydzia³u GGiOŒ, dziekani wydzia³ów z
AGH i innych uczelni w Polsce, przedstawiciele w³adz
uczelni w Polsce (goœcie z zewn¹trz), kierownicy katedr,
kierownicy zak³adów, zaproszeni goœcie z innych uczelni i
oœrodków badawczych oraz przedstawiciele przemys³u i
administracji. Szczególnie ciep³o i serdecznie witam eme-
rytowanych profesorów naszego wydzia³u — twórców jego
obecnej pozycji, którzy zawsze wspieraj¹ nas rad¹ i
dobrym s³owem — kontynuowa³ profesor Jacek Matysz-
kiewicz. Kolejne powitania zosta³y skierowane do pañ pra-
cuj¹cych w dziekanacie i opiekuna studentów pierwszego
roku oraz licznie zgromadzonych nowych studentów. Do
niezwykle ciep³ych powitañ Dziekana Wydzia³u GGiOŒ
przy³¹czy³ siê kolejny mówca — prorektor ds. ogólnych
prof. AGH dr. hab. in¿. Tadeusz S³omka. Profesor rozpocz¹³
swoje wyst¹pienie od przywo³ania postaci wielkiego
patrioty, Ojca polskiej geologii, twórcy monumentalnego
dzie³a O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin
Polski, z do³¹czon¹ map¹ Polski. Stanis³aw Staszic by³
tak¿e za³o¿ycielem w 1816 r. Szko³y Górniczej w Kielcach
— mówi³ prorektor AGH Tadeusz S³omka — a w niepod-
leg³ej Polsce w 1919 r. kontynuatork¹ Szko³y Górniczej

sta³a siê powo³ana przez Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
Akademia Górniczo-Hutnicza.

Wybieraj¹c nasz¹ uczelniê wybraliœcie Pañstwo bardzo
dobr¹ uczelniê, nowoczesn¹, ale z tradycjami, w której
kszta³cimy dobrze, z naciskiem na techniki komputerowe i
jêzyki obce, z mocnym in¿ynierskim charakterem studiów
poprzez bliskoœæ wspó³pracy z przemys³em. Jednoczeœnie
nasza uczelnia wesz³a w krêgi kszta³cenia humanistyczne-
go — stajemy siê w coraz wiêkszym stopniu pe³nym uni-
wersytetem — kontynuowa³ Prorektor AGH. Czas studiów
to nie tylko czas nauki, ale tak¿e czas m³odoœci, czas zaba-
wy z bogactwem ofert ca³ego Krakowa. Korzystajcie z tych
wszystkich przyjemnoœci, ale pamiêtajcie, ¿e kluczem do
waszej bezpiecznej i dostatniej przysz³oœci jest nauka —
apelowa³ do zebranych studentów profesor Tadeusz
S³omka. B¹dŸmy dla siebie ¿yczliwi — kontynuowa³ mów-
ca — otwarcie na drugiego cz³owieka jest miar¹ naszego
cz³owieczeñstwa. Studia wymagaj¹ wytrwa³oœci i cierpli-
woœci, nie zra¿ajcie siê pierwszymi przeciwnoœciami,
macie wspania³¹ opiekunkê roku, a my jesteœmy tutaj do
waszej dyspozycji. ¯yczê wam wytrwa³oœci, sukcesów w
nauce, szczêœcia osobistego i wiele humoru na codzieñ.
Wyst¹pienie prorektor AGH zakoñczy³ tradycyjnym dla tej
uczelni szczêœæ Bo¿e.

Dzieñ rozpoczêcia roku akademickiego 2007/2008 ini-
cjuje coroczny okres ciê¿kiej pracy nauczycieli akademic-
kich i studentów — tak otworzy³ inauguracyjne wyst¹pienie
Dziekan GGiOŒ profesor Jacek Matyszkiewicz. Nastêpnie
pan Dziekan wyjaœni³ wszystkim zebranym na czym pole-
ga wyj¹tkowoœæ uczelni i jej wydzia³u. Oto kilka wa¿nych
argumentów: Wydzia³ Geologii, Geofizyki i Ochrony
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Ryc. 1. Prorektor ds. Ogólnych prof. Tadeusz S³omka (z lewej) oraz Dziekan
Wydzia³u Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska AGH prof. Jacek
Matyszkiewicz uroczyœcie wrêczaj¹ indeksy nowym studentom. Fot. I.B. Litwin



Œrodowiska jest jednym z najstarszych oraz obecnie naj-
wiêkszych i najlepszych wydzia³ów Akademii Górni-
czo-Hutniczej. Z tego wydzia³u wywodzi siê gro kadr
kierowniczych pracuj¹cych w polskiej geologii i geofizyce,
byli z nim zwi¹zani najwybitniejsi rektorzy AGH, profeso-
rowie: Walery Goetel, Roman Ney, Antoni S. Kleczkowski.
Geologiem by³ te¿ patron naszej uczelni ksi¹dz Stanis³aw
Staszic — podkreœli³ mówca — to wydzia³, który od lat
szczyci siê najwy¿sz¹ kategori¹ naukow¹ i przechodzi
pozytywnie wszelkie procedury akredytacji kszta³cenia.
Nawi¹zuj¹c do przemówienia profesor Jacek Matyszkie-
wicz przytoczy³ te¿ fragment listu, który wystosowa³ z
okazji tej uroczystoœci podsekretarz stanu w Ministerstwie
Œrodowiska, g³ówny geolog kraju — prof. dr hab.
Mariusz-Orion Jêdrysek: doceniaj¹c ogromn¹ rolê
Wydzia³u Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska AGH
w rozwoju polskiego szkolnictwa wy¿szego w zakresie geo-
logii i dziedzin pokrewnych oraz badañ naukowych z tym
zwi¹zanych pragnê, korzystaj¹c z okazji, serdecznie pozdro-
wiæ wszystkich uczestników inauguracji nowego roku aka-
demickiego.

Nastêpnie Dziekan Wydzia³u GGiOŒ skierowa³ s³owa
otuchy do najwa¿niejszych uczestników uroczystoœci —
licznie zgromadzonych studentów pierwszego roku, by nie
zra¿ali siê now¹ i czasami niepewn¹ sytuacj¹, by nie czuli
siê przyt³oczeni nowym miejscem i nie dziwili siê s³owom:
proszê pani, proszê pana, jakimi ju¿ nied³ugo bêd¹ zwracaæ
siê do nich wszyscy prowadz¹cy. To tak¿e nieznana wam
do tej pory wolnoœæ w sensie decydowania o sobie, uk³ada-
nia w³asnego planu dnia i zaliczeñ — kontynuowa³ mów-
ca. W wielu wypadkach staniecie Pañstwo przed dylema-
tem jak siê zachowaæ — mówi³ profesor Matyszkiewicz —
jest taka prosta zasada wyartyku³owana przez wielkiego
polskiego humanistê Antoniego S³onimskiego: jeœli nie

wiesz jak siê zachowaæ zachowaj siê po prostu przyzwo-
icie. Ta prosta maksyma ¿yciowa pozwoli omin¹æ Pañstwu
wszelkie ¿yciowe rafy i mielizny. S³owa: proszê, dziêkujê,
przepraszam oraz tolerancja i szacunek dla innych
pogl¹dów s¹ tutaj oczywistoœci¹. O tym jak potoczy siê
nasze ¿ycie decydujemy przede wszystkim sami, to kwestia
naszej determinacji, rozs¹dku i pewnej zawziêtoœci w
dzia³aniu. Najbli¿sze piêæ lat, które spêdz¹ Pañstwo na tej
uczelni, zadecyduj¹ o ca³ym waszym ¿yciu. Nadrzêdnym
zadaniem dla nas, ca³ej kadry akademickiej bêdzie to
byœcie za piêæ lat stali siê Pañstwo ludŸmi wykszta³conymi,
m³od¹ polsk¹ inteligencj¹. Dobre wykszta³cenie na naszej
uczelni pozwoli Pañstwu znaleŸæ swoje miejsce w Polsce, w
Europie, na œwiecie. Z okazji rozpoczêcia roku akademic-
kiego ¿yczê kadrze naukowej wielu sukcesów i osi¹gniêæ
naukowych, a studentom satysfakcji, jak¹ daje poszerzanie
swojej wiedzy i umiejêtnoœci oraz pi¹tek i szóstek w indek-
sie. Wszystkim z Pañstwa zdrowia i pomyœlnoœci w ¿yciu osobi-
stym — zakoñczy³ wyst¹pienie profesor Jacek Matyszkiewicz.

Po przemówieniach powitalnych nast¹pi³a oczekiwana
przez m³odych ludzi uroczysta inauguracja, czyli wprowa-
dzenie ich do grona studentów AGH i Wydzdzia³u GGiOŒ.
Kandydaci na nowych studentów z³o¿yli œlubowanie s³owa-
mi: œlubujê uroczyœcie, ¿e jako student Akademii Górniczo-
Hutniczej bêdê systematycznie i pilnie zdobywaæ wiedzê, dbaæ
o dobre imiê uczelni i zachowywaæ postawê godn¹ studenta i
œwiadomego obywatela swojego kraju. Nastêpnie odby³o siê
uroczyste rozdanie indeksów. Na zakoñczenie uroczystoœci dr
hab. in¿. Adam J. Walanus poprowadzi³ bardzo interesuj¹cy
wyk³ad pt. Œwiat, który obserwujemy.

To by³a niezapomniana i piêkna uroczystoœæ rozpoczy-
naj¹ca nowy, jak¿e wa¿ny etap w ¿yciu m³odych ludzi.
Tego dnia ka¿dy z nich sta³ siê pe³noprawnym cz³onkiem
wspólnoty akademickiej.
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