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WIADOMOŚCI OGÓLNE.

Wydziały.
W Akademji Górniczej istnieją Wydziały: górniczy i hu
tniczy.

Gmachy Akademji.

1) Przy ul. Loretańskiej l. 18, (telefon 3593), mieści: Rektorat
(Sekretarjat i Kwesturę), Dziekanaty, Salę posiedzeń, Zakład Mi
neralogji i Petrografji, Zakład Geologji ogólnej, Gabinety profe
sorów Górnictwa II, Wiertnictwa.
2) W Podgórzu przy ul. Krzemionki (tel. 3385), Zakłady
i Katedry: Fizyki, Chemji ogólnej i analitycznej, Geodezji i mier
nictwa podziemnego, Geologji stosowanej, Budownictwa i inżynierji,
Maszynoznawstwa II, Elektrotechniki, Maszyn górniczych, Maszyn
hutniczych, Górnictwa I, Metalurgji żelaza, Metalografji, Organizacji
przedsiębiorstw przemysłowych. — Warsztat precyzyjny.
3) Przy ul. Smoleńskiej l. 7 (tel. 2254): Bibljoteka główna,
Zakłady i katedry: Matematyki, Maszynoznawstwa I, Mechaniki,
Geometrji wykreślnej i Halurgji.
4) Przy ul. Skałecznej l. 10 (tel. 3301): Zakłady i Katedry:
Metalurgji innych poza żelazem metali, Górniczo-hutniczej analizy,
Materjałów ogniotrwałych i Elektrometalurgji, Opałoznawstwa i te
chnologji nafty.
Gabinet prof. Geologji ogólnej mieści się w gmachu U. J.
przy ul. św. Anny 6, gabinet prof. Prawa górniczego w Staro
stwie Górniczym, Karmelicka 38, Zakład Chemji fizycznej w la
boratorjum U. J., ul. Grodzka l. 53.
Rok szkolny.
Rok szkolny zaczyna się z dniem 1 października.
Imatrykulacja studentów dnia 4 grudnia.
Ferje świąt Bożego Narodzenia — dwutygodniowe.
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Koniec półrocza zimowego — dnia 31 stycznia.
Ferje wielkanocne — dwutygodniowe.
Koniec roku szkolnego — dnia 12 czerwca.
Ogólne zasady przyjęć.

W Akademji Górniczej obowiązuje numerus clausus, dopu
szczający 50 słuchaczy na każdy rok Wydziału Górniczego oraz
25 słuchaczy na każdy rok Wydziału Hutniczego. — W razie
przekroczenia tej liczby przy zapisach na rok I-szy zarządza się
egzamin wstępny z matematyki i fizyki w zakresie programów
szkół średnich. — Wszyscy nowowstępujący podlegają badaniu
lekarskiemu. — Zgłoszenia nowowstępujących odbywają się na
ogół z początkiem drugiej połowy miesiąca września, w tydzień
po rozpoczęciu zgłoszeń następuje egzamin wstępny. — Zapisy
definitywne na wszystkie lata studjów po 20-tym września.

Kandydaci nowowstępujący składają podania adresowane do
Rad Wydziałowych z dołączeniem:
a) curriculum vitae, b) metryki chrztu (urodzenia) w orygi
nale, c) świadectwa dojrzałości ogólno kształcącej szkoły średniej
państwowej lub posiadającej prawo publiczności — w oryginale,
d) wypełnioną kartę wpisową dla użytku Dziekanatu, e) dwu nienaklejonych fotografij, podpisanych imieniem i nazwiskiem, f) świa
dectwo lekarza, wyznaczonego przez Akademję, stwierdzające zdol
ność do wykonywania zawodu górniczego, oraz ewentualnie: g) do
kumenty odnoszące się do służby wojskowej, h) świadectwo mo
ralności, jeżeli od wydania świadectwa dojrzałości lub opuszczenia
innej uczelni upłynął rok lub dłuższy okres czasu, i) świadectwa
odejścia, jeśli kandydat przechodzi z innej wyższej uczelni, k) świa
dectwa odbytej praktyki.
Opłaty szkolne.

Opłaty szkolne ustanowione przez Ministerstwo WROP. wy
noszą:
wpisowe
30 zł.
czesne półrocznie
25
opłaty laboratoryjne (półrocznie) 21
opłata bibljoteczna
3 »
kasa chorych
3
opłata na pomoc akad.
10
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Słuchacze niezamożni mogą uzyskać odroczenie opłat cze
snego, na podstawie orzeczenia Rady Wydziałowej. Celem uzy
skania odroczenia należy wnieść przy wpisach podanie zaopatrzone
w świadectwo ubóstwa.

Stypendja i ułatwienia dla niezamożnych studentów.
Studenci Akademji korzystają z 30 stypendjów rządowych
rozdzielanych przez Ministerstwo WROP. z początkiem każdego
półrocza na wniosek Rad Wydziałowych.
Wysokość stypendjum wynosi miesięcznie 20 zł.
Prócz stypendjów rządowych mogą ubiegać się studenci Aka
demji o stypendja wojewódzkie i prywatne, których ilość zmienia
się w każdym roku.
Opieką nad niezamożnymi studentami zajmuje się Kurato
rjum finansowe Akademji Górniczej i Stowarzyszenie Studentów
Akademji Górniczej. W zarządzie Stowarzyszenia znajduje się bursa
przy ul. Augustjańskiej l. 10 oraz kuchnia studencka w Rynku gł.
(Krzysztofory). Ostatnio pobierana cena za obiad w kuchni wy
Fundacje.
nosiła 60 gr.
Fundacja Rady Zjazdu Przemysłowców Górniczych w Dą
browie Górniczej obejmuje 5-cio morgowy obszar gruntu w Dziel
nicy XVI przy ul. Królewskiej, na którym stanąć mają wzniesione
kosztem Rady bursa akademicka oraz domy mieszkalne dla pro
fesorów. Do budowy jednego domu, obejmującego 4 mieszkania
już przystąpiono.

SENAT.
Rok szkolny 1924/25.
Rektor: Dr. inż. Krauze Jan.
Prorektor'. Dr. inż. Studniarski Jan.
Dziekan Wydziału Górniczego: Inż. Skoczylas Stanisław.
Dziekan Wydziału Hutniczego: Inż. Chromiński Edward.

SKŁAD OSOBOWY OGÓLNEGO ZEBRANIA
PROFESORÓW.
Profesorowie zwyczajni.

Zarański Jan, inżynier górniczy, docent prywatny prawa
górniczego Uniw. Jagiell., przew. komisji Min. Przem. i Handlu
dla kodyfikacji prawa górniczego — prawo górnicze (Warszawa,
ul. Mokotowska 32).
Hoborski Antoni, doktor filozofji, docent pryw. matema
tyki U. J. z tytułem profesora zwyczajnego, były dziekan Wydziału
Górniczego Akademji Górniczej w roku szkolnym 1919/20, b. rektor
Akademji Górniczej w latach szkolnych 1920/22 — matematyka
(ul. Smoleńska 26).
Stock Jan, doktor filozofji, b. docent prywatny fizyki Uni
wersytetu Lwowskiego, b. docent mechaniki w Politechnice Lwow
skiej, b. dziekan Wydziału Górniczego w r. szk. 1920/21 — fizyka
(Dębniki, ul. Zagrody 6).
Studniarski Jan, dyplomowany inżynier elektrotechniki,
doktor inżynierji, b. asystent Politechniki w Charlottenburgu, b. do
cent wojskowej Akademji technicznej w Berlinie, członek kores
pondent Akademji Nauk Technicznych w Warszawie, b. dziekan
Wydziału Górniczego w r. szk. 1921/22, b. rektor Akademji w latach
szkolnych 1922/24 — elektrotechnika (Podgórze, ul. Krzemionki,
gmach Akademji).
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Korwin-Krukowski Henryk, inżynier górniczy, b. do
cent i zastępca profesora w Politechnice Warszawskiej, prodziekan
Wydziału Hutniczego w r. szk. 1924/25 — metalurgja żelaza
(Warszawa, ul. Wilcza 22).
Bohdanowicz Karol, inżynier górniczy, b. profesor Insty
tutu Górniczego w Petersburgu — geologja stosowana (Warszawa,
Polna 64).
Nowotny Oskar, inżynier górniczy i hutniczy, b. adjunkt
Akademji Górniczej w Leoben, b. dziekan Wydziału Górniczego
w latach szk. 1922/24, prodziekan Wydziału Górniczego w r. szk.
1924/25 — miernictwo (ul. Zyblikiewicza, gmach P. K. O.).
Czeczott Henryk, inżynier górniczy, b. profesor Insty
tutu Górniczego w Petersburgu — górnictwo I (Podgórze ul. Krze
mionki, gmach Akademji).
Krauze Jan, inżynier budowy maszyn, doktor nauk tech
nicznych, b. asystent, konstruktor i docent Politechniki Lwow
skiej, b. prorektor Akademji w r. szk. 1923/24, rektor Akademji
w r. szk. 1924/25 — maszynoznawstwo I. (Florjańska 15, tel. 3530).
Chromiński Edmund, inżynier budowy maszyn, b. dzie
kan Wydziału Hutniczego w r. szk. 1923/24, dziekan Wydziału
Hutniczego w r. szk. 1924/25 — maszynoznawstwo II (ul. Radzi
wiłowska 28, tel. 3188).
Schimitzek Antoni, inżynier górniczy — organizacja
przedsiębiorstw przemysłowych (ul. Rynek 17).
Kasiński Kazimierz, inżynier górniczy — górnictwo II
(Warszawa, Marszałkowska 21).
Goetel Walery, doktor filozofji, docent prywatny Uni
wersytetu Jagiellońskiego, członek Komisji fizjograficznej Akademji
Umiejętności w Krakowie — geologia ogólna i paleontologia (ul.
Szlak 4).
Bielski Sarjusz Zygmunt, inżynier budowy maszyn —
wiertnictwo (Borysław kop. Premier).
Takliński Władysław, inżynier technolog, magister wy
działu fizyko-matematycznego Uniwersytetu Petersburskiego, b. dy
rektor eksperymentalnego laboratorjum budowy okrętów Minister
stwa marynarki w Petersburgu, b. docent morskiej wojennej szkoły,
morskiej Akademji i Politechniki w Petersburgu — mechanika
ogólna i wytrzymałość tworzyw (Warszawa, Leszno 84).
Skoczylas Stanisław, inżynier górniczy —budowa ma
szyn górniczych (ul. Zyblikiewicza, gmach P. K. O.).
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Profesorowie nadzwyczajni:

Staronka Wilhelm, doktor filozofji, docent prywatny
chemji Uniw. Jagiell. — chemja nieorganiczna (ul. Smoleńsk 26).
Stella-Sawicki Izydor, inżynier dróg i mostów — in
żynierja i budownictwo (Aleja Krasińskiego 14).
Rozen Zygmunt, doktor filozofji — mineralogja i petro
grafja (ul. Michałowskiego 6).
Łowiński Karol, inżynier budowy maszyn, b. docent pła
tny Politechniki Warszawskiej — budowa maszyn hutniczych (War
szawa, Zygmuntowska 6).

Profesorowie kontraktowi:

Feszczenko-Czopiwski Iwan, inżynier metalurg, b. do
cent Politechniki w Kijowie — metalografja (Podgórze, ul. Krze
mionki, Gmach Akademji).
Sowiński Stanisław, inżynier górniczy — metalurgja
innych poza żelazem metali (Kraków, Skałeczna 10).
Szyszkowski Bohdan, dr. filozofji, profesor Uniwersy
tetu Jagiellońskiego — chemja fizyczna i elektrochemja.

SKŁAD OSOBOWY WYDZIAŁU GÓRNICZEGO.
a) Rada Wydziału:

Dziekan: Inż. Skoczylas Stanisław.
Prodziekan: Inż. Nowotny Oskar.
Członkowie: Inż. Bielski Zygmunt, inż. Bohdanowicz
Karol, inż. Czeczott Henryk, dr. Goetel Walery, dr. Ho
borski Antoni, inż. Kasiński Kazimierz, dr. inż. Krauze
Jan, dr. Rozen Zygmunt, inż. Schimitzek Antoni, dr.
inż. Studniarski Jan i inż. Zarański Jan.
b) Wykładający:

Drobniak Franciszek, inżynier górniczy — wykłada
Wstępne wiadomości z górnictwa.
Czerwiński Jan, inżynier dróg i mostów, dyrektor dróg
wodnych w Krakowie — wykłada hydraulikę.
Heydel Adam, doktor praw, docent U. J. — wykłada
ekonomję polityczną.
Janiszewski Tomasz, doktor medycyny, docent U. J.—
wykłada hygjenę i pierwszą pomoc w nagłych wypadkach.
Kowalski Ludwik, dr. nauk technicznych, inżynier-che
mik — wykłada technologję nafty.
Ludkiewicz Adam, inżynier hutniczy, adjunkt przy ka
tedrze metalurgji żelaza — wykłada metalurgję dla górników.
Seredyński Marjan, profesor szkoły handlowej — wy
kłada księgowość.
Windakiewicz Edward, inżynier górniczy, starszy radca
górniczy — wykłada halurgję i przemysł solny.
c) Adjunkci:

Tokarski Jerzy, inżynier, adjunkt kontraktowy — ma
szynoznawstwo I.
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d) Asystenci starsi:

Folusiewicz Aleksander, inżynier — przy kat. gór
nictwa II.
Gajewska Wanda, absolwentka U. J. — przy katedrze
mineralogji i petrografji.
Jaskólski Stanisław, doktor filozofji— przy katedrze
geologji stosowanej.
Krzyżkiewicz Wacław, inżynier — przy katedrze wier
tnictwa.
Passendorfer Edward, doktor filozofji — przy katedrze
geologji ogólnej.
Żuczkiewicz Stanisław, inżynier — przy katedrze ma
szynoznawstwa I.
Bocheński Józef, inżynier — przy katedrze prawa gór
niczego.
e) Asystenci młodsi i elewi:

Wojciechowski Janusz, (elew) — przy katedrze minera
logji i petrografji.
Gołąb Stanisław — przy katedrze matematyki.
Gąsiorowski Witold, (elew) — przy katedrze elektro
techniki.
Jarzymowski Kazimierz, (elew) — przy katedrze mi
neralogji.
Kottas Adam, (elew) — przy katedrze geodezji i mier
nictwa.
Kubiczek Tadeusz, (elew) — przy katedrze maszyn górn.
Niewiestin Aleksander, (elew) — przy katedrze geo
logji ogólnej i paleontologji.
Panow Eugenjusz, (elew) — przy katedrze geologji
ogólnej i paleontologji.
Suchodołów Stefan, (elew) — przy katedrze maszy
noznawstwa I.
Szymaszek Józef — przy katedrze górnictwa I.
Zawadzki Józef, (elew) — przy katedrze geologji ogólnej
i paleontologji.
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SKŁAD OSOBOWY WYDZIAŁU HUTNICZEGO.
a) Rada wydziału:

Dziekan: Inż. Chromiński Edmund.
Prodziekan: Inż. Korwin-Krukowski Henryk.
Członkowie: Inż. Feszczenko-Czopiwski Iwan, inż.
Łowiński Karol, inż. Stella-Sawicki Izydor, inż. So
wiński Stanisław, Dr. Staronka Wilhelm, Dr. Stock
Jan, Dr. Szyszkowski Bohdan.
b) Wykładający:

Dawidowski Roman, inżynier górniczy, dyrektor Pań
stwowych Zakładów Salinarnych w Wieliczce — wykłada opało
znawstwo I i II.
Górka Stefan, profesor Szkoły Przemysłowej —wykłada
geometrję wykreślną.
Łoskiewicz Władysław, inżynier hutniczy, asystent przy
katedrze Metalografji — wykłada metale lekkie i ich stopy.
Modzelewski Józef, inżynier hutniczy — wykłada elek
trometalurgję, materjały ogniotrwałe i odlewnictwo.
Nowotny Oskar, inż. górniczy, profesor geodezji i mier
nictwa na Wydziale Górniczym — wykłada geodezję dla hutników.
Rozen Zygmunt, doktor filozofji, profesor mineralogji i pe
trografji na Wydziale Górniczym — wykłada mineralogję dla hu
tników.
Passendorfer Edward, doktor filozofji, asystent przy
katedrze Geologji ogólnej — wykłada geologję dla hutników.
Uranowicz Stanisław, profesor Szkoły Przemysłowej —
wykłada termodynamikę techniczną.
c) Adjunkci:

Ludkiewicz Adam, inżynier hutniczy — przy katedrze
Metalurgji żelaza.
Kijak Zygmunt, inżynier budowy maszyn, kontraktowy
adjunkt — przy katedrze maszynoznawstwa II.
d) Asystenci starsi:

Łoskiewicz Władysław, inżynier hutniczy — przy ka
tedrze metalografji.
Nowak Włodzimierz, doktor filozofji — przy katedrze
metalurgji innych poza żelazem metali.
Urbański Włodzimierz, magister fizyko-matematyki —
przy katedrze fizyki.
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Ważewski Tadeusz, doktor filozofji — przy Zakładzie
geometrji wykreślnej.
e) Asystenci młodsi i elewi:

Bogdanowicz Kazimierz (elew) — przy katedrze ma
szynoznawstwa II.
Czyżewski Mikołaj (elew) — przy Zakładzie opało
znawstwa.
Dyląg Władysław — przy katedrze chemji fizycznej.
Grabowski Jan (elew) — przy katedrze maszyn hutniczych.
Janik Aleksander (elew) — przy katedrze fizyki.
Jasiewicz Zygmunt (elew) — przy katedrze metalografji.
Limanowski Władysław — przy kat. chemji ogólnej.
Mitera Zygmunt (elew) — przy katedrze fizyki.
Sojecki Zygmunt, (elew) — przy katedrze metalurgji
innych poza żelazem metali.
Totoś Ludwik — przy katedrze chemji ogólnej.
Wroceński Andrzej, (elew) — przy kat chemji ogólnej.
Zachwieja Stefan, (elew) — przy katedrze maszyno
znawstwa II.
Lektorzy:
Kowalska Marja — język francuski i angielski.
Malewicz Sergjusz — język rosyjski.
Linneman Eugenjusz — wychowanie fizyczne.
Skoczylas Ludwik — język i literatura polska.
Urzędy.
1. Rektorat.
J. M. Rektor: Prof. dr. Inż. Krauze Jan.
a) Sekretarjat :
Sekretarz: Goetel Ferdynand.
Starsza kancelistka: Witkowa Jadwiga.
Starsza kancelistka: Skowronkówna Augusta (wspólnie
z kwesturą).
b) Kwestura :
Kwestor: Kocoł Franciszek.
Księgowy: Golański Jan.
Skarbnik: Wojtowicz Ignacy.
2. Dziekanat Wydziału Górniczego.

Dziekan: Prof. inż. Skoczylas Stanisław.
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Kancelistka: Biernatowa Izabela (wspólnie z wydziałem
hutniczym).
3. Dziekanat Wydziału Hutniczego.

Dziekan: Prof. inż. Chromiński Edmund.

Zakłady.
1. Bibljoteka główna.

Bibljotekarka kontraktowa: Kuszowa Marja.
2. Warsztat mechaniczny 1).

Mechanik: Wojtów Stanisław.
Komisje stałe.
1. Komisja techniczno-gospodarcza.

Przewodniczący: dr. inż Krauze.
Członkowie: inż.Czopiwski, inż. Studniarski, inż. Stella-Sawicki.
2. Komisja programowa.

Przewodniczący: inż. Chromiński.
Członkowie: inż. Czeczott, inż. Czopiwski, dr Hoborski, inż.
Kasiński, dr. inż. Studniarski.
3. Komisja statutowa.

Przewodniczący: inż. Zarański.
Członkowie: inż. Czeczott, inż. Skoczylas.
4. Komisja bibljoteczna i wydawnicza.

Przewodniczący: dr. inż. Krauze.
Członkowie: dr Rozen, inż. Czopiwski, inż. Takliński, inż.
Windakiewicz, inż. Sowiński.
5. Komisja budżetowa.

Przewodniczący: dr. inż. Krauze.
Członkowie: inż. Stella-Sawicki, inż. Skoczylas.
6. Komisja budowlana.

Przewodniczący: dr. inż. Studniarski.
Członkowie: inż. Modzelewski, inż. Stella-Sawicki, inż. Schi
mitzek, inż. Skoczylas.
1) Pod kierownictwem prof. Jana Stocka.

1
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PODZIAŁ GODZIN
Rok 1.

2
101
102
103
104
4
10
12
16
18
117

Rachunek różniczkowy i całkowy
Geometrja analityczna
Geometrja wykreślna
Fizyka
Chemja ogólna
Chemja analityczna jakościowa
Krystalografja
Mechanika teoretyczna
Rysunek techniczny I
Geodezja
Wstępne wiadomości z górnictwa
Technologja metali i drzewa

5
2
4
4
4

2
4
—
2

— —
— —
—
2
2
4
— —

4
—
4
4

2
—
—

2
2
—
2

2

2

5
2
4
4
4

4
—
2

2
4
—

—
—
—
2
—

—
—
2
1
—

14

21

12

2

ćw.

wykł.

II sem.

ćw.

wykł.

ćw.

II sem.

wykł.

ćw.

Wydz. hutn.

I sem.

wyki.

PRZEDMIOT

L.

Wydz. górn.

I sem.

2
4
— —
— —
4
2
4
6
2
2
2
1
2
—
— —

—

3
23

13

22

19 16

Rok 2.
III sem. IV sem. III sem. IV sem.

102
104
105
106
5
6
7
8
11
108
12
13
109
114
118
25
10
122

Fizyka
Chemja analityczna jakościowa
Chemja analityczna ilościowa
Chemja fizyczna i elektrochemja
Mineralogja
Petrografja
Geologja ogólna
Paleontologja i geologja historyczna
Wytrzymałość tworzyw
Budownictwo i inżynierja
Rysunek techniczny II
Maszynoznawstwo I ogólne
Termodynamika
Technika opałowa I
Metalurgja ogólna
Górniczo-hutnicza analiza
Mechanika teoretyczna
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2
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6
—
Metalografja i obróbka termiczna
Chemiczna technol. ropy nafty i wosku ziem. —
—
Halurgja
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2
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Górnictwo dla hutników
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* dla nafciarzy 1 godzina.
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SPIS WYKŁADÓW WYDZIAŁU GÓRNICZEGO.

1. (*2) Rachunek różniczkowy i całkowy — prot. dr. Ho
borski Antoni: tyg. 5 godz. wykł. i 2 godz. ćw. w półroczu zimowem
oraz 4 godz. wykł. i 2 ćw. w półroczu letniem na 1-szym roku
studjów. także dla Wydziału Hutniczego.
2. (3) Geometrja analityczna — asyst. dr. Ważewski Tadeusz
Tyg. 2 godz. wykł. i 1 godz. ćw. w półroczu zim. na 1-szym r. st.
Także dla Wydziału Hutniczego.
(4) Geometrja wykreślna — patrz Wydz. Hut.
(5) Fizyka — patrz Wydział Hutniczy.
(6) Chemja ogólna — patrz Wydział Hutniczy.
3. Chemja analityczna jakościowa — prof. dr. Staronka
Wilhelm'. Tyg. 4 godz. ćw. w półroczu zimowem na 2-gim r. st.
4. (10) Krystalografja — prof. dr. Rozen Zygmunt: Tyg. 2
godz. wykł. i 2 godz. ćw. w letniem półroczu na 1-szym r. st. Także
dla Wydziału Hutniczego.
5. (11) Mineralogja — prof. dr. Rozen Zygmunt: Tyg. 4 godz.
wykł. i 2 godz. ćw. w półroczu zimowem na 2-gim r. st. Także
dla Wydziału Hutniczego.
6. (12) Petrografja — prof. dr. Rozen Zygmunt : Tyg. 3
godz. wykł. i 2 godz. ćw. w półroczu letniem na 2-gim r. st.
7. Geologja Ogólna — prof. dr. Goetel Walery: Tyg. 4 godz.
wykł. i 2 godz. ćw. w półroczu zimowem na 2-gim r. st.
8. (15) Paleontologja i geologja historyczna — prof dr.
Goetel Walery: Tyg. 4 godz. wykł. i 2 godz. ćw. w półroczu let
niem na 2 gim r. st.
9. (17) Geologja stosowana — prof. inż. Bohdanowicz Karol:
a) Tyg. 2 godz. wykł. w półroczu letniem na 3-cim r. st. b) Tyg.
2 godz. wykł. i 2 godz. ćw. w półroczu zimowem oraz 2 godz.
wykł. w półroczu letniem na 4-tym r. st.
') liczby w nawiasie oznaczają dawną numeracje katedr.
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10. (19) Mechanika teoretyczna — prof.
Takliński
Władysław: a) Tyg. 2 godz. wykł i 1 godz. ćw. w półroczu le
tniem na 1-szym r. st. b) Tyg. 3 godz. wykł. i 1 godz. ćw. w obu
półroczach na 2-gim r. st. Także dla Wydziału Hutniczego.
11. (20) Wytrzymałość tworzyw — prof. inż. Takliński
Władysław: Tyg. 2 godz. wykł. i 1 godz. ćw. w obu półroczach
na 2-gim r. st. Także dla Wydziału Hutniczego.
(22) Budownictwo i inżynierja — patrz Wydział Hutniczy.
12. (24) a) Rysunek techniczny I i II — prof. dr inż.
Krauze Jan : I.) Tyg. 2 godz. ćw. w obu półroczach na 1-szym r. st.
(25) II.) Tyg. 4 godz. ćw. w półroczu zimowem na 2-gim r.
st. Także dla Wydziału Hutniczego.
13. (25) Maszynoznawstwo I — prof. dr. inż. Krauze Jan:
Tyg. 4 godz. wykł. w półroczu zimowem oraz 3 godz. wykł. i 2 ćw.
w pół. letniem na 2-gim r. st Także dla Wydziału Hutniczego.
(27) Termodynamika — patrz Wydział Hutniczy.
(46) Technika opałowa I — patrz Wydział Hutniczy.
(23) Maszynoznawstwo II — patrz Wydział Hutniczy.
14 (31) Elektrotechnika — Prof. dr. inż. Studniarski Jan:
a) Tyg. 4 godz. wykł. w półroczu zimowem oraz 4 godz. wykł.
i 3 godz. ćw. w półroczu letniem na 3-cim r. st. b) Tyg. 2 godz.
wykł. i 3 godz. ćw. w półroczu zimowem na 4 tym r. st. Także
dla Wydziału Hutniczego.
15. (32) Maszyny górnicze — prof. inż. Skoczylas Stanisław :
Tyg. 5 godz. wykładu i 2 godz. ćw. w obu półroczach na 4-tym r. st.
16. (34) Geodezja — prof. inż. Nowotny Oskar: Tyg. 4 g.
wykładu i 2 godz. ćw. w półroczu zimowem, 2 wykł i 4 godz. ćw.
w letniem półroczu na 1-szym r. st.
17. Miernictwo górnicze — prof. inż. Nowotny Oskar:
Tyg. 4 godz. wykładu i 3 godz. ćw. w półroczu zimowem oraz
2 godz. wykł. i 2 godz. ćw. w półroczu letniem na 3-cim r. st.
18. (37) Wstępne wiadomości z górnictwa —Wykładający
inż. Drobniak Franciszek : Tyg. 1 g. wykł. w pół. letn. na 1-szym r. st.
19. (38) Górnictwo I — prof. inż. Czeczott Henryk : Tyg. 5
godz. wykł. i 4 godz. ćw. w półroczu zimowem oraz 4 godz. wykł.
i 4 godz ćw. w półroczu letniem na 3-cim r. st
20. (39) Przeróbka mechaniczna — prof. inż. Czeczott Hen
ryk: Tyg. 3 godz. wykł. w półroczu zimowem oraz 2 godz. wykł.
i 3*) godz. ćw w półroczu letniem na 4-tym r. st.
*) Dla specjalizujących sie w górnictwie naftowem tylko I godz. ćwiczeń.
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21. (40) Górnictwo II — Prof. inż. Kasiński Kazimierz: Tyg.
6. godz wykł. i 2 godz. ćw. w obu półroczach na 4-tym r. st.
22. Halurgja *) — wykładający inż. Windakiewicz Edward:
Tyg. 4 godz. wykł. w półroczu letniem na 4-tym r. st
23. (42) Wiertnictwo — prof. inż. Bielski Zygmunt: Tyg.
2 godz wykł. i 1 godz. ćw. w półroczu zimowem oraz 3 godz.
wykł. i 1 godz. ćw. w półroczu letniem na 3-cim r. st.
24. Eksploatacja nafty — prof. inż. Bielski Zygmunt: Tyg.
2 godz. wykł. w półroczu zimowem na 4 tym r. st.
25. Górniczo - hutnicza analiza — prof. inż. Sowiński Sta
nisław: Tyg. 6 godz. ćw. w półroczu letniem na 2-gim r. st.
26. (44) Chemiczna technologja ropy, nafty i wosku ziem
nego **) — Wykładający dr. inż. Kowalski Ludwik. Tyg. 4 godz.
wykł., 2 godz. ćw. w półroczu letniem na 4-tym r. st.
(59) Technologja metali i drzewa — patrz Wydział Hutniczy.
27. Metalurgja dla górników — inż. Ludkiewicz Adam,
adjunkt: Tyg. 2 godz. wykł. w półroczu zimowem na 4 tym r. st.
28. Prawoznawstwo ogólne - prof. inż. Zarański Jan:
Tyg. 2 godz. wykł. w półroczu zimowem na 4-tym r. st. Także
dla Wydziału Hutniczego.
29. Prawo górnicze — prof. inż. Zarański Jan: Tyg. 4 godz.
wykł. w półroczu letniem na 4-tym r. st.
30. Organizacja przedsiębiorstw przemysłowych — vacat:
Tyg. 2 godz. wykł. w półroczu zimowem oraz 4 godz. wykł. w pół
roczu letniem na 4-tym r. st. Także dla Wydziału Hutniczego.
31. Higjena i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach —
wykładający dr. Janiszewski Tomasz: Tyg. 2 godz wykł. w pół
roczu letniem na 4-tym r. st. Także dla Wydziału Hutniczego.

*) Nie obowiązuje specjalizujących sie w górnictwie naftowem.

**) Obowiązuje tylko specjalizujących sie w górnictwie naftowem.

SPIS WYKŁADÓW WYDZIAŁU HUTNICZEGO.
(2) Rachunek różniczkowy i całkowy — patrz Wydział
Górniczy.
(3) Geometrja analityczna — patrz Wydział Górniczy.
101. (4) Geometrja wykreślna — wykładający Górka Stefan:
Tyg. 4 godz. wykł. i 4 godz. ćw. w półroczu zimowem na 1-szym
r. stud. Także dla Wydziału Górniczego.
102. (5) Fizyka — prof. dr. Stock Jan : a) Tyg. 4 godz.
wykł. w półroczu zimowem oraz 4 godz. wykł. i 1 godz. ćw.
w półroczu letniem na 1-szym r. st. — b) 3 godz. ćw. w półroczu
zimowem na 2-gim r. st. Także dla Wydziału Górniczego.
103. (6) Chemja ogólna — prof. dr. Staronka Wilhelm:
Tyg. 4 godz. wykł. i 2 godz. ćw. w obu półroczach na 1-szym
r. st. Także dla Wydziału Górniczego.
104. (7) Chemja analityczna jakościowa — prof dr. Sta
ronka Wilhelm: Tyg. 6 godz. ćw. w półroczu zimowem na 1-ym
r. st. oraz tyg. 2 godz. ćw. w półroczu zimowem na 2-gim r. st.
105. (8) Chemja analityczna ilościowa — prof. dr. Szysz
kowski Bohdan. 5 godz. ćw. w półroczu zimowem oraz 7 godz.
w półroczu letniem na 2-gim r. st.
106. (9) Chemja fizyczna i elektrochemja - prof. dr. Szysz
kowski Bohdan: Tyg. 4 godz. wykł. i 4 godz. ćw. w półroczu le
tniem na 2-gim r. st.
107. Górniczo-hutnicza analiza — prof. inż. Sowiński Sta
nisław: Tyg. 7 godz. ćw. w półroczu zimowem oraz 5 godz. ćw.
w półroczu letniem na 3-cim r. st.
(10) Krystalografja — patrz Wydział Górniczy.
(11) Mineralogja — patrz Wydział Górniczy.
(19) Mechanika teoretyczna — patrz Wydział Górniczy.
(20) Wytrzymałość tworzyw — patrz Wydział Górniczy.
108. (22) Budownictwo i inżynierja — prof. inż. StellaSawicki Izydor: a) Tyg. 2 godz. wykł. i 1 godz. ćw. w półroczu
letniem na 2-gim r. st. — b) Tyg. 3 godz. wykł. i 2 godz. ćw.
w półroczu zimowem oraz 2 godz. wykł. i 1 godz. ćw. w pół
roczu letniem na 3-cim r. st. Także dla Wydziału Górniczego.
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(24) Rysunek techniczny — patrz Wydział Górniczy.
Maszynoznawstwo I — patrz Wydział Górniczy.
109. (27) Termodynamika — wykładający inż. Uranowicz
Stanisław: Tyg. 2 godz. wykł. w pół. zimowem na 2-gim r. st.
Także dla Wydziału Górniczego.
110. ( 8) Maszynoznawstwo II — prof. inż. Chromiński
Edmund: Tyg 5 godz. wykł. i 3 godz ćw. w obu półroczach na
3-cim r. st. Także dla Wydziału Górniczego.
(31) Elektrotechnika — patrz Wydział Górniczy.
111. (33) Maszyny hutnicze — prof. inż. Łowiński Karol:
Tyg. 3 godz. wykł. i 2 godz. ćw. w półroczu zimowem oraz 3 g.
wykł. i 4 godz. ćw. w półroczu letniem na 4-tym r. st.
112. (34) Geodezja dla hutników — prof. inż. Nowotny Oskar:
Tyg. 2 g. wykł. i 1 g. ćw. w półroczu zimowem na 1-szym r. st.
113. (39) Przeróbka mechaniczna — prof. inż. Czeczott
Henryk: Tyg. 3 godz. wykł. i 1 godz. ćw. w półroczu zimowem
na 4-tym r. st.
114. (46) Technika opałowa I. — wykładający inż. Roman
Dawidowski: Tyg. 2 godz. wykł. i 1 godz. ćw. w półroczu le
tniem na 2-gim r. stud. Także dla Wydziału Górniczego.
115. Technika opałowa II — wykładający inż. Dawidowski
Roman: Tyg. 2 godz. wykł. i 2 godz. ćw. w półroczu zimowem na
3-cim r. stud.
116. (47) (57) Metalografja i obróbka termiczna — prof.
inż. Feszczenko-Czopiwski Iwan : Tyg. 4 godz. wykł. i 1 godz. ćw.
w półroczu zimowem oraz 4 godz. ćw. w półroczu letniem na
3-cim r. st. — 3 godz. ćw. w półroczu zimowem na 4-tym r. st.
117. (50) Technologja metali i drzewa — prof. dr. inż.
Krauze Jan: Tyg. 3 godz. wykł. w półroczu letniem na 1-szym
r. st. Także dla Wydziału Górniczego.
118. (49) Metalurgja ogólna — prof. inż. Feszczenko-Czo
piwski Iwan: Tyg. 3 godz. wykł. w półroczu letniem na 2-gim r. stud.
119. (55) Metalurgja żelaza — prof. inż. Korwin-Krukowski
Henryk: Tyg. 3 godz. wykł. i 2 godz. ćw. w półroczu letniem na
3-cim r. st.; 4 godz. wykł. i 3 godz. ćw. w półroczu zimowem
oraz 3 godz. wykł. i 2 godz. ćw. w półroczu letniem na 4-tym
r. stud.
120. (52) Metalurgja innych poza żelazem metali — inż.
Sowiński Stanisław: Tyg. 2 godz. wykł. i 1 godz. ćw. w półroczu
zimowem oraz 4 godz. wykł. i 1 godz. ćw. w półroczu letniem
na 4-tym r. st.
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121. (56) Elektrometalurgja — wykładający inż. Modzelewski
Józef: Tyg. 4 godz. wykł. w półroczu letniem na 4 r. st.
122. Materjały ogniotrwałe — wykładający inż. Modzelewski
Józef: Tyg. 2 godz. wykł. i 1 godz. ćw. w półroczu zimowem na
2-gim r. st.
123. (58) Walcownictwo i kuźnictwo — prof. inż Łowiński
Karol: Tyg. 2 godz. wykł. w półroczu zimowem oraz 2 godz.
wykł. i 4 godz. ćw. w półroczu letniem na 4-tym r. st.
124. Odlewnictwo — wykładający inż. Modzelewski Józef.
Tyg. 3 godz. wykł. w półroczu zimowem na 3-cim r. stud.
125. Koksownictwo -- vacat. Tyg. 1 godz. wykł. i 1 godz.
ćw. w półroczu letniem na 3-cim r. st.
126. Nauka o złożach rud — prof inż. Bohdanowicz Karol:
Tyg. 2 godz. wykł. w półroczu letniem na 3-cim r. st.
Prawoznawstwo ogólne — patrz Wydział Górniczy.
127. Prawo fabryczne — prof. inż. Zarański Jan: Tyg. 2
godz. wykł. w półroczu zimowem na 4-tym r. st.
Organizacja przedsiębiorstw przemysłowych — patrz Wy
dział Górniczy.
128. Górnictwo dla hutników — vacat. Tyg. 1 godz. wykł.
w półroczu zimowem na 4-tym r. st.

Godziny zlecone i lektoraty pozawydziałowe.

201. Ekonomja polityczna — dr. Heydel Adam: 2 godz.
półrocznie.
202. Matematyka ubezpieczeniowa — vacat: 2 godz. pół
rocznie.
203. Zasady rachunkowości — Seredyński Marjan: 2 godz.
półrocznie.
204. Rachunek wyrównawczy — vacat: 2 godz. półrocznie.
205. Język i literatura polska — Skoczylas Ludwik-. 6 godz.
półrocznie.
206. Język francuski —Kowalska Marja: 8 godz. półrocz.
207. Język angielski. — Kowalska Marja: 8 godz. półrocz.
208. Język rosyjski — Malewicz Sergjusz: 4 godz. pół
rocznie.
209. Tłómaczenia techniczne— vacat: 2 godz. półrocznie.
210. Stenografja — vacat: 6 godz. półrocznie.

Wydział górniczy.

Szemat kolejności przedmiotów (kierunek pionowy).
Przedmioty, znajdujące się w jednej ramce, jak również i przedmioty jednego roku (w kierunku poziomym) mogą być studjowane jednocześnie.
Rok= 2 semestry.

Geometrja wykreślna

Technologja metali i drzewa

F

Geometrja analityczna

I —II

Rysunek techniczny I

Rysunek techniczny II

i

z

y

k

Chemja

Rachunek różn. i całkowy

Wstępne wiadom. z górnictwa

a

ogólna Krystalografja

Ćwicz. fizyczne | Chemja analit. jakość

Mechanika teoretyczna*)

Mineralogja

Analiza górniczo-hutnicza

Geologja

III-IV

techniczna

Termodynamika

Wytrzymałość tworzyw

Technika

Maszynoznawstwo ogólne I

Egzamin

Petrografja
Paleontologja

opałowa

półdyplomowy.

Górnictwo

Budownictwo i inżynierja *)

Geodezja

I

Miernictwo

Wiertnictwo

górnicze

Halurgja

V—VI

Maszynoznawstwo
szczegółowe II
Elektrotechnika

Górnictwo II

Maszynoznawstwo górnicze III

Geologja stosowana *)

Przeróbka mechaniczna rud i węgli
Chem. technol. ropy, nafty, wosku ziemnego

VII — VIII

Przemysł naftowy

Metalurgja dla górników
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IX

tygodni

praktyki

Praca

*) Początek wykładów rozpoczyna się w poprzednim semestrze.

kopalnianej **)

Dyplomowa.
**) W tym 10 tygodni praktyki pod ziemią.

Prawoznawstwo ogól.

Prawo górnicze

Organizacja przed
siębiorstw
Hygjena i pierwsza
pomoc

Wydział hutniczy.
Szemat kolejności przedmiotów (kierunek pionowy).
Przedmioty, znajdujące się w jednej ramce, jak również i przedmioty jednego roku (w kierunku poziomym) mogą być studjowane jednocześnie
Rok = 2 semestry.

I—II

Technologja metali i drzewa
Rysunek techniczny I

Fizyka

Geometrja wykreślna

Mechanika teoretyczna*)

Fizyko-chemja

dla

hutników

Ćwicz. fizyczne | Chemja anal. ilość.

Wytrzymałość tworzyw

III-IV

Krystalografja

Chemja anal. jakość

Rachunek różn. i całkowy

Rysunek techniczny II

Geodezja

ogólna

Chemja

Geometrja analityczna

Mineralogja

Materjały ogniotrwałe

|

Termodynamika techniczna
Maszynoznawstwo ogólne I

Egzamin

Budownictwo i inżynierja*)

Metalurgja ogólna

Technika opałowa I

półdyplomowy.

Metalografja i obróbka termiczna
Ćwiczenia z metalogr. i obróbki termicz.

Analiza górniczo-hutnicza

technika opałowa II

V-VI

Nauka

Odlewnictwo

o

Maszynoznawstwo szczegółowe (II)

złożach

i

Elektrotechnika
Koksownictwo

Przeróbka

VII—VIII
Maszynoznawstwo hutnicze (III)

IX

mechaniczna

Metalurgja

Metalurgja

tygodni

Prawoznawstwo ogól.

Górnictwo

dla

hutników

Walcownictwo

Elektrometalurgja
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rud

węgli

praktyki

innych

hutniczej

Praca

*) Początek wykładów rozpoczyna się w poprzednim semestrze.

ze

poza

rud

żel

i

węgli

aza*)

żelazem

Dyplomowa.

i

Organizacja przed
siębiorstw
Higjena i pierwsza
pomoc

metali

sprawozdaniem

Prawo fabryczne

szkicami.

KRONIKA WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

w latach szkolnych 1922/23 i 1923/24.
Po ustępującym Rektorze, Dr. Antonim Hoborskim, objął Rek
torat Dr. inż. Jan Studniarski. Zaraz z początkiem roku zreorga
nizowano władze akademickie, zaprowadzając Senat, złożony z rek
tora, prorektora i dwóch dziekanów oraz Rady Wydziałowe. Nie
zależnie od tego zachowano Ogólne Zebranie Profesorów dla spraw
programowych, nominacyjnych i ważniejszych organizacyjnych.
W ciągu roku szkolnego przybyli do Akademji mianowani da
wniej bądź też zostali mianowani profesorowie: inż. Henryk Czeczott,
profesor zwyczajny górnictwa I, inż. Kazimierz Kasiński, profesor
zwyczajny górnictwa II, inż. Zygmunt Bielski, profesor zwyczajny
górnictwa naftowego, inż. Antoni Schimitzek, profesor zwyczajny
organizacji przedsiębiorstw przemysłowych, inż. Stanisław Dąbrowski,
profesor zwyczajny maszyn górniczych, inż. Iwan Feszczenko-Czo
piwski, profesor kontraktowy metalografji, Dr. inż. Michał Affanaso
wicz, zastępca profesora mechaniki ogólnej, inż. Stanisław Sowiński,
profesor kontraktowy metalurgji innych poza żelazem metali, Ste
fan Górka, profesor kontraktowy geometrji wykreślnej.
Budowa nowego gmachu, zapoczątkowana w roku 1922, zo
stała zatrzymaną w lipcu 1923 z powodu braku kredytów. Stan
budowy w chwili wstrzymania robót przedstawia się, jak następuje:
Założono fundamenta oraz wyciągnięto mury piwniczne pod pawi
lonem głównym (górniczym). Piwnice przykryto stropem betono
wym zaledwie w jednym narożniku, wskutek czego przeważający
obszar piwnic pozostał odkryty na zimę. Kredytów na zabezpie
czenie ich pomimo usilnych starań Rektoratu, nie uzyskano.
Pomieszczenia prowizoryczne, składające się z dwóch
gmachów szkolnych przy ul. Loretańskiej 18 i w Podgórzu, uzupeł
niono budynkiem szkoły ludowej przy ul. Smoleńsk 7, odstąpio
nym przez gminę miasta Krakowa, ponadto rozpoczęto starania
z końcem roku szkolnego o uzyskanie gmachu po zlikwidowanym
Oddziele Naftowym Ministerstwa Przemysłu i Handlu przy ul. Ska-

25
łecznej. Gmach ten objęto też faktycznie w roku szk. 1923/24,
drogą wolnego najmu od Zakonu SS. Augustjanek.
Pierwsi inżynierowie w liczbie 16-tu opuścili Akademję
z końcem roku szkolnego.
Akcja pomocy przemysłu dla Akademji wyraziła się w za
kupnie przez Radę Zjazdu Przemysłowców Górniczych w Dąbrowie
5-cio morgowego obszaru gruntu w XVI dzielnicy (Łobzów), na
którym obszarze stanąć mają domy mieszkalne dla profesorów
i bursa akademicka.
Z ważniejszych wypadków zanotować należy:
17 października — III-ci zjazd górników i hutników w Katowi
cach, z udziałem delegacji Akademji.
7 grudnia — ¿matrykulacja nowo wstępujących studentów, połą
czona z tradycyjnem świętem górniczem św. Barbary.
22 grudnia — podpisanie umowy między Radą Zjazdu a p.
Maciejem Biesiadeckim w sprawie zakupna gruntu pod ko
lonje profesorów i studentów.
10 marca — konferencje z przemysłem górnośląskim w sprawie
pozyskania go dla akcji świadczeń na rzecz Akademji.
15 czerwca — uroczystość położenia kamienia węgielnego pod
gmach Akademji, uświetniona obecnością p. Prezydenta Rze
czypospolitej.
W związku z uroczystością rozdanie doktoratów honorowych
pp. Prezydentowi Rzeczpospolitej Stanisławowi Wojciechowskiemu,
ś. p. Hieronimowi Kondratowiczowi, Wojciechowi Korfantemu, Sta
nisławowi Skarbińskiemu i Leonowi Syroczyńskiemu.

Rektorem na rok szkolny 1923/24 zostaje wybrany po
nownie Dr. inż. Jan Studniarski. W związku ze złożeniem godności
prorektora przez Dr. A. Hoborskiego, prorektorem zostaje wybrany
Dr. inż. Jan Krauze.
W Kollegjum Profesorskiem zachodzą zmiany na
stępujące: Zaraz z początkiem roku szkolnego umiera inż. Antoni
Rodziewicz-Bielewicz, dziekan Wydziału hutniczego i profesor zwy
czajny Maszyn hutniczych, twórca i organizator wydziału hutni
czego. W ś. p. Rodziewiczu-Bielewiczu traci Akademja jednego
z najtęższych i najwytrwalszych pracowników, który w najludniej
szym okresie organizacyjnym oddał Uczelni wszystkie swe siły,
bogate doświadczenie i rozległą wiedzę. Cześć jego pamięci.
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Katedrę maszyn hutniczych, po ś. p. Rodziewiczu-Bielewiczu
objął profesor nadzwyczajny inż. Karol Łowiński.
Inż. Franciszek Dąbrowski rezygnuje ze stanowiska profe
sora maszyn górniczych. Na miejsce jego nominowany zostaje
profesor zwyczajny inż. Stanisław Skoczylas. Ustępuje również Dr.
inż. Michał Affanasowicz, zastępca profesora kat. mechaniki ogólnej,
którą to katedrę obejmuje profesor zwyczajny inż. Władysław
Takliński.
Zastępca profesora mineralogji i petrografji Dr. Zygmunt
Rozen zostaje mianowany profesorem nadzwyczajnym.
Budowa gmachu stanęła, pomimo wielkich szkód wyrządzo
nych przez ostrą zimę, w odkrytych piwnicach i materjale budo
wlanym.
Pomieszczenia prowizoryczne wzbogaciły się o gmach
przy ul. Skałecznej, który z początkiem roku szkolnego objęto.
Akcja pomocy przemysłu wykazała pewien zastój
w związku z przesileniem gospodarczem. Na gruntach Rady Zjazdu
przystąpiono jednakże do budowy jednego domu dla profesorów.
Ponadto rozpoczęto pertraktacje z przemysłem górnośląskim, zorga
nizowanym w Związku Przemysłowców górniczych i hutniczych,
w sprawie ufundowania laboratorjum maszynowego.
Z ważniejszych wypadków zanotować należy:
15 października — śmierć ś. p. inż. Antoniego Rodziewicza-Bie
lewicza.
7 grudnia — imatrykulacja studentów i uroczystość św. Barbary.

Dyplom inżyniera górniczego lub hutniczego
uzyskali w roku akademickim 1923/24.
(Objaśnienie: Studenci oznaczeni * wstąpili do Akademji z ukończonemi bądź też

daleko posuniętemi studjami w Wyższych szkołach zagranicznych).

Wydział Górniczy.
1) *Niepokojczycki Tad. Aleks.

2) * Zalewski Feliks.

Uzyskali tytuł inżyniera górniczego 4. VI. 1923 r.

3)
4)
5)
6)

*Witamborski Józef.
* Zajączkowski Józef.
*Kibler Romuald.
* Krupiński Bolesław.

7)
8)
9)
10)

* Kucharzewski Adam.
* Wójcik Witold.
* Przybyszewski Wiktor.
* Michel Władysław.

Uzyskali tytuł inżyniera górniczego 12. XII. 1923 r.:

11) Domino Władysław.
12) Hyliński Józef.

13) Żaba Józef.
14) Zieliński Józef Jakób.

Uzyskali tytuł inżyniera górniczego 19. II. 1924 r.

15) Sikora Franciszek.
16) Sielawa Wiktor.

17) * Sławicki Ludwik.
18) * Zaniewski Kazimierz.

Uzyskali tytuł inżyniera górniczego 8. IV. 1924 r.

19) Mazurkiewicz Stanisław.
20) Mazurkiewicz Władysław

21) *Budryk Witold.
22) Kozik Kazimierz.

Uzyskali tytuł inżyniera górniczego 3. VI. 1924 r.
23) Obtułowicz Juljan.
24) Jaśkiewicz Henryk Marjan.

25) Pasterczyk Tadeusz.
26) * Kwaśniewski Władysław.
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27) Podstawski Ignacy Józef.
28) Czechowicz Tadeusz.

29) Szymaszek Józef Wiktor.
30) Michalewski Włodzimierz.

Uzyskali tytuł inżyniera górniczego 7. VI. 1924 r.
31) Dykacz Roman Dominik.
32) Wójcicki Kazimierz.
33) *Deręgowski Edwin.

34) Wietrzny Bolesław.
35) Smolarski Zagłoba Andrzej.

Wydział Hutniczy.

Uzyskali tytuł inżyniera hutniczego 23. VI. 1923.
1) * Makowski Konstanty.
2) *Titz Gustaw.
3) * Wysocki Janusz.

4) *Radźwicki Kazimierz.
5) * Tyszko Mieczysław.
6) * Zembowski Stanisław.

Uzyskali tytuł inżyniera hutniczego 15. I. 1924 r.
7) *Ermolenko Konstanty.

8) * Goszcz Jan Stanisław.

Nostryfikowali dyplom inżyniera.

Wydział Górniczy.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Blitek Jan (Leoben).
7) Roo Karol (Piotrogród).
Kwieciński Alfred (Leoben). 8) Rusek Stanisław (Leoben).
Lunkiewicz Eugen. (Liège). 9) Stefański Jan (Liège).
Łukasiewicz Stefan (Leoben). 10) Turkiewicz Wład. (Leoben).
Potyrała Tad. (Przybram). 11) Wilczek Franc. (Leoben).
Rerutkiewicz Stan. (Leoben).
Wydział Hutniczy.

1) Chodkowski Stefan (Piotro
gród).

2) Gronwald Winc. (Piotrogród).
3) Tiuka Leon (Przybram).

1

6

Wykaz statystyczny studentów i słuchaczów wolnych
Religja

m ojżeszow a

Polska

R osyjska

U kraińska

Cudzoziemcy

346

5

82

332

3

7

9

—

336

3

2

10

Hutniczy

74

71

3

37

65

1

—

8

—

66

2

6

—

425

417

8

119

397

4

7

17

—

402

5

8

10

3

9

Półrocze

Półrocze

366

364

2

Hutniczy

67

65

2

433

429

4

zimowe.

letnie.

344

4

8

9

—

59

—

—

8

—

403

4

8

17

348

—

59

2

6

407

8

9

9

29

Górniczy

grecko-kat.

351

Ogółem

rzym -kat.

Górniczy

WYDZIAŁ

S t udentów

praw osław na

Narodowość

ew angielicka

trykulow anych

Z tego now o im a-

W olnych słuchaczy

Akademji Górniczej w roku naukowym 1923/24.

