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WIADOMOŚCI OGÓLNE.

I. Ustrój Akademji.

Akademja Górnicza w Krakowie jest na mocy ustawy z dnia 
13 lipca 1920 r. Dz. U. p. P. Nr. 72, państwowym wyższym tech
nicznym zakładem naukowym, o charakterze akademickim.

Na mocy tej ustawy przysługuje Akademji Górniczej w Kra
kowie prawo nadawania stopni naukowych: inżyniera, jako 
stopnia niższego, i doktora nauk technicznych, jako sto
pnia wyższego, oraz prawo nostryfikowania odnośnych stopni 
naukowych, uzyskanych na uczelniach zagranicznych.

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

tniczy.

III. Ogólne zasady przyjęć.
Ze względu na akademicki charakter szkoły, do studjów na 

Akademji Górniczej w Krakowie dopuszczeni mogą być kandy
daci posiadający świadectwo dojrzałości (maturę) średniej, ogólno
kształcącej szkoły.

Z powodu braku miejsca obowiązuje w Akademji Górniczej 
numerus clausus, dopuszczający 50 studentów na każdy rok Wy
działu Górniczego, oraz 25 studentów na każdy rok Wydziału 
Hutniczego.

Kandydaci nowozgłaszający się składają podania o przyjęcie 
na jeden z Wydziałów Akademji z dołączeniem: a) curriculum 
vitae, b) metryki chrztu (urodzenia) w oryginale, c) świadectwa 
dojrzałości ogólno-kształcącej szkoły średniej państwowej lub po
siadającej prawo publiczności (w oryginale), d) dwu nienaklejo
nych fotografji, podpisanych imieniem i nazwiskiem, e) poświad
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czenie badania lekarskiego, przez wyznaczonego lekarza, oraz ewen
tualnie f) dokumenty odnoszące się do służby wojskowej, g) świa
dectwo moralności, jeżeli od wydania świadectwa dojrzałości lub 
opuszczenia innej uczelni upłynęło pół roku lub dłuższy okres 
czasu, h) świadectwa odejścia, jeżeli kandydat przechodzi z innej 
wyższej uczelni, i) świadectwa odbytej praktyki.

W razie przekroczenia numerus clausus, przy zapisach na 
rok I. zarządza się egzamin wstępny z matematyki I (arytmetyka 
i algebra). Matematyki II. (geometrja i trygonometrja) i Fizyki 
w zakresie programów szkół średnich. Z każdego egzaminy system 
ocen jest dziesiętny. Przy końcowem zestawieniu osiągniętych pun
któw egzaminacyjnych dodaje się:

1) za każdy miesiąc przedwstępnej praktyki po 1 punkcie, 
jednak nie więcej jak 9 punktów,

2) przy pracy w charakterze służbowym w górnictwie lub 
hutnictwie do liczby punktów uzyskanych z praktyki, najmniej 
półrocznej, dolicza się 2 punkty.

3) za maturę celującą (z odznaczeniem) 6 punktów,
4) za maturę »jednogłośną« 3 punkty,
5) za ochotniczą służbę wojskową 2 punkty.
Nie mogą być dopuszczone do studjów w Akademji osoby 

z wadami organicznemi (ślepota, głuchota, wady serca), lub z za
czątkami chorób przewlekłych (gruźlicy i t. p.). W tym celu wszyscy 
nowowstępujący podlegają badaniu lekarskiemu.

Zgłoszenia nowowstępujących u Dziekana odnośnego Wy
działu odbywają się w dniach 19—23 września.

Badanie lekarskie w dniach 20, 21, 22 i 23 września.
Egzamin konkursowy odbywa się w dniach 24—26 września.
Lista nowoprzyjętych zostaje ogłoszona dnia 28 września. 

W dniach 29 i 30 września odbywa się zapis nowoprzyjętych.
Zapis na II, III i IV rok studjów odbywa się w dniach 26, 

27 i 28 września.
Zapisy są całoroczne — jednorazowe.

IV. Rok szkolny.
Rok szkolny zaczyna się z dniem 1 października. 
Imatrykulacja studentów: dnia 4 grudnia.
Ferje świąt Bożego Narodzenia: od 21 grudnia do 7 sty

cznia włącznie.
Koniec półrocza zimowego — dnia 31 stycznia.
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Początek półrocza letniego — dnia 1 lutego. 
Ferje wielkanocne — dwutygodniowe. 
Koniec roku szkolnego — dnia 31 maja.

V. 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 i paleontologji, 
Gabinet profesora Górnictwa II, Salę wykładową I, lokal Stowa
rzyszenia Studentów Akademji Górniczej (III piętro).

- 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 inży
nierji, Maszynoznawstwa II, Elektrotechniki, Maszyn górniczych, 
Maszyn hutniczych, Górnictwa I, Metalurgji żelaza, Metalografji, 
Organizacji przedsiębiorstw przemysłowych. Sale rysunkowe III, 
IV i V. Sale wykładowe III, IV i V. Warsztat precyzyjny.

3) Przy ul. Smoleńsk l. 7 (telefon 2254). Bibljoteka główna. 
Zakłady i Katedry: Matematyki, Maszynoznawstwa I, Mechaniki, 
Geometrji wykreślnej i Halurgji. Sale rysunkowe I i II. Salę wy
kładową II.

4) Przy ul. Skałecznej l. 10 (telefon 3301). Zakłady i Katedry: 
Metalurgji innych poza żelazem metali, Górniczo hutniczej analizy, 
Materjałów ogniotrwałych i Elektrometalurgji, Technologji ciepła 
i paliwa i Technologji nafty. Salę wykładową VI. — Gabinet Pro
fesora Prawa Górniczego w Starostwie Górniczem, ul. Karmelicka 
l. 38 (telefon 260) — i Zakład Chemji fizycznej w laboratorjum 
Uniwersytetu Jagiell., ul. Grodzka l. 53 (telefon 25).

Nowy gmach Akademji Górniczej buduje się przy Alei Mickie
wicza. Przypuszczalny termin ukończenia budowy w roku 1927.

VI. Studja.
Studja w Akademji Górniczej trwają cztery lata i są po

dzielone na dwa równe okresy:
I. Studjum ogólne (I-szy i II-gi rok studjów).

II. Studjum zawodowe (III-ci i IV-ty rok studjów).
W okresie studjum ogólnego, między I a II rokiem, obo

wiązuje 8 tygodni praktyki (w tern dla Wydziału Górniczego 4 ty
godnie pod ziemią).
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W okresie studjum zawodowego (między III a IV rokiem) 
12 tygodni praktyki.

Przechodzenie z roku na rok jest unormowane:
1) posiadaniem potwierdzeń uczęszczania ze wszystkich przed

miotów i ćwiczeń, przepisanych programem obowiązującym dla 
roku poprzedniego,

2) zdaniem przepisanych egzaminów,
Dla przejścia z roku I na II są przepisane egzamina:
1) z matematyki,
2) z geometrji wykreślnej,
3) conajmniej z jednego przedmiotu z pomiędzy: Techno

logji mechanicznej metali i drzewa, Geodezji, Chemji ogólnej, Fi
zyki i Mineralogji.

Egzamin z matematyki lub geometrji wykreślnej może być 
zastąpiony przez dwa egzaminy, według wyboru, z przedmiotów 
wymienionych w punkcie 3.

Dla przejścia z roku II na III wymagane jest świadectwo 
studjum ogólnego, a więc zdanie egzaminów ze wszystkich 
przedmiotów oraz wykonanie praktyki, przepisanych programem 
dla studjum ogólnego.

Dla przejścia z roku III na IV wymagane są egzaminy:
1) z Maszynoznawstwa I,
2) z Górnictwa I na Wydziale Górniczym, a z Metalografji 

z obróbką termiczną na Wydziale Hutniczym,
3) dwa dowolne egzaminy z przedmiotów przepisanych pro

gramem dla studjum zawodowego.
Studja na Akademji Górniczej są ukończone, gdy student 

zda wszystkie egzamina oraz wykona praktykę zawodową, przepi
sane programem studjum zawodowego. Dowodem ukończenia stu
djów jest świadectwo studjum zawodowego. Świadectwo 
studjum zawodowego (absolutorjum) uprawnia do ubiegania się 
o stopień naukowy inżyniera.

VII. Stopnie naukowe.

Dla uzyskania stopnia naukowego inżyniera górniczego 
na Wydziale Górniczym, i inżyniera metalurga na Wydziale 
Hutniczym, należy zdać egzamin dyplomowy.

Dla dopuszczenia do egzaminu dyplomowego należy wykazać 
się świadectwem studjum zawodowego i odbyciem praktyki dy
plomowej.
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Egzamin dyplomowy obejmuje:
1) pracę dyplomową,
2) ustny egzamin dyplomowy i obronę pracy dyplomowej.
Dla uzyskania stopnia naukowego doktora nauk techni

cznych należy wykazać się stopniem inżyniera, uzyskanym nie 
wcześniej niż 2 lata przed ubieganiem się o stopień doktorski, oraz:

1) przedłożyć pracę doktorską w 3 egzemplarzach.
2) zdać ścisły egzamin doktorski.
Oryginał dyplomu wydaje się po przedłożeniu 100 druko

wanych odbitek pracy doktorskiej.
Stopnie naukowe nadają Rady Wydziałowe.

VIII. Nostryfikacje.

Dyplomy na stopnie naukowe, uzyskane w uczelniach za
granicznych, nie są uznane przez Rzeczpospolitą Polską.

Dla nadania ważności tym dyplomom w Państwie Polskiem, 
muszą być one nostryfikowane.

Postępowania nostryfikacyjne odbywają się 4 razy rocznie, 
przyczem terminy wnoszenia podań są: 10—15 listopada, 10—15 
stycznia, 10 — 15 marca i 10—15 maja.

Dla uzyskania nostryfikacji należy wnieść podanie do odno
śnej Rady Wydziałowej, oraz załączyć następujące dokumenty:

a) metrykę chrztu lub urodzenia, 
dowód obywatelstwa polskiego,

c) świadectwo moralności lub inny dowód nieskazitelności 
pod względem moralnym,

d) opis życia własnoręcznie napisany,
e) oryginalne świadectwo dojrzałości, uprawniające do stu
djów akademickich w Rzeczypospolitej Polskiej,
j) świadectwo odbytych studjów akademickich, egzaminów 

odbytych w całości i przepisanym czasie w uznanych przez Pań
stwo Polskie uczelniach zagranicznych,

g) oryginalny dyplom, który ma być nostryfikowany, 
h) poświadczenie Kwestury o złożeniu przepisanych opłat

nostryfikacyjnych.

IX. Opłaty.
Opłaty ustanowione rozp. Ministerstwa W. R. i O. P. 

wpisowe jednorazowo 
czesne rocznie

30·— Zł. 
50·— »
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opłata laboratoryjna
opłata bibljoteczna
opłata na pomoc akademicką
opłata na fundusz stypendyjny
opłata na fundusz chorych studentów 
opłata za egzamin dyplomowy 
opłata za egzamin doktorski 
opłata za nostryfikację dyplomu zagranicznego 
opłata za egzamin kursowy roczny 
opłata za egzamin kursowy semestralny

Opłaty ustanowione przez Senat Akademji Górniczej 
na posiedzeniu w dniu 16 września 1925 r.

opłata na ubezpieczenie rocznie (bez przymusu) 
opłata za egzamin konkursowy z badaniem lekarskiem 
opłata za świadectwo egzaminu kursowego
opłata za świadectwo studjum ogólnego
opłata za świadectwo studjum zawodowego
opłata za świadectwo odejścia
opłata za dyplom inżynierski.
opłata za dyplom doktorski

X. Ulgi i stypendja.

Studenci niezamożni mogą uzyskać odroczenie opłat czesnego 
i opłat laboratoryjnych na okres nie przekraczający 10 lat. Odro
czenie uskutecznia Rada Wydziałowa, w którym to celu należy 
wnieść przy wpisach podanie z załączeniem deklaracji nieza
możności.

Niezamożni a pilni studenci mogą korzystać z 20 stypendjów 
rządowych, rozdzielanych przez Ministerstwo W. R. i O. P. z po
czątkiem każdego roku szkolnego na wniosek Rad Wydziałowych. 
W tym celu wnoszą studenci w przepisanym terminie odpowie
dnio umotywowane podania.

Wysokość stypendjów wynosi miesięcznie 250 punktów, co 
przy ostatniej mnożnej 42 wynosiło 105 Zł. miesięcznie.

W razie braku pełnych kwalifikacyj ubiegających się, sty
pendja mogą być dzielone.

42 — ZŁ
6·— »

20·— »
5·—»
6·— » 

24·— » 
15·— » 

300·— » 
4·— »
20·— »

3·— » 
10·— » 

1·— »
5·— » 
5·— » 
1·— » 

40·— » 
50·— »
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Oprócz rządowych, w ostatnim roku rozporządzała Akademja 
Górnicza stypendjami wojewódzkiemi, samorządowemi i prywatnemi, 
jak:

1. Fundacja stypendyjna im. Larysz-Niedziel
skiego: Książeczka wkładkowa Banku Krajowego na 4123 Marek 
polskich i 2 listy zastawne 4½ % Banku Krajowego po 1000 zł. 
reńskich austr.

2. Fundacja stypendyjna 5-go Zjazdu Polskich 
Techników: Książeczka Banku Krajowego na 284 Marek pol
skich, listy zastawne na łączną sumę 3.000 zł. reńskich austr., po
życzka konwersyjna na 7 Zł. polskich.

3. Stypendjum im. Józefa Karneya: Książeczka Banku 
Krajowego na Marek polskich 1082·75 i pożyczka konwersyjna 
polska na 200 Zł. polskich.

Ponadto udziela corocznie Ministerstwo W. R. i O. P. 1 —2 
stypendjów na wyjazd zagranicę kandydatom przygotowującym 
się do zawodu nauczycielskiego.

X. Organizacje studenckie i opiekuńcze, pomoc lekarska.
Studenci Akademji Górniczej zorganizowani są w »Stowa

rzyszenie Studentów Akademji Górniczej«.
Stowarzyszenie to posiada swój lokal na III piętrze gmachu 

przy ul. Loretańskiej l. 18 — i dzieli się na Sekcje stosownie 
do potrzeb życia studentów.

W zarządzie Stowarzyszenia znajduje się bursa przy ul. Au
gustjańskiej l. 10, oraz kuchnia studencka w Rynku głównym, 
linja A—B (Krzysztofory).

Kuchnia wydaje średnio dziennie obiadów 150, kolacyj 40.
Ostatnio pobierano za obiady po 65 groszy, za kolacje po 

30 i 60 groszy.
Ponadto łączą się studenci w korporacje. Zatwierdzono do

tychczas statuty: korporacji »Gnomja« i »Caverna«.
Dla opieki w najszerszem tego słowa znaczeniu nad nieza

możnymi studentami powołano do życia Kuratorjum finan
sowe Akademji Górniczej.

Kuratorjum zdobywa fundusze drogą składek członkowskich, 
dobrowolnych datków i doraźnych imprez. W ten sposób zdoby
temi środkami zasila kuratorjum fundusz pożyczkowy Bratniej Po
mocy Stowarzyszenia, udziela zasiłków dla kuchni studenckiej, pro
wadzi akcję dożywiania. W ostatnim roku Kuratorjum finansowe
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uzyskało, dzięki uprzejmości Kierownictwa restauracji Wawelu, kilka 
sal w budynku poszpitalnym, które zostały odnowione i w ten 
sposób stworzono II bursę, mieszczącą 30 studentów. Bursa ta 
znajduje się w zarządzie Kuratorjum.

Dla niesienia pomocy lekarskiej powołano do życia »Fun
dusz chorych studentów«, utworzony z 6-cio zlotowych, ro
cznych opłat studenckich.

Funduszem administruje Kuratorjum pod przewodnictwem 
Rektora, oraz 2 delegatów Profesorów i 2 przedstawicieli studentów. 
Zawiadowcą Funduszu jest każdorazowy Kwestor Akademji Gór
niczej.

Każdy student, opłacający wkładkę do funduszu, jest upraw
niony do bezpłatnego otrzymywania ambulatoryjnej pomocy lekar
skiej w następujących instytucjach:

1) Choroby wewnętrzne:
a) Ambulatorjum i klinika chorób wewnętrznych Prof. Dr.

W. Orłowskiego, ul. Kopernika, od 9—10 rano.
b) Oddział wewn. Szpitala św. Łazarza, Prof. Dr. Latkowski, 

od 9—10 rano.
c) Sanatorjum miejskie dla gruźliczych w Prądniku Białym 

pod zarządem M. U. Zdrowia, Magistrat, Plac WW. Świętych.
d) Poradnia przeciwgruźlicza, róg ul. Radziwiłłowskiej i ul. 

Kopernika, tylko we wtorki i piątki od 10—12.
2) Choroby chirurgiczne:
a) Ambulatorjum i klinika chirurg. Prof. Rutkowskiego.
b) Oddział chirurgiczny — Szpital św. Łazarza.
3) Choroby weneryczne i skórne;
a) Ambulatorjum i klinika chorób skórnych i wenerycznych 

Prof. Lenartowicza.
b) Ambulatorjum i oddział chorób skórnych i wenerycznych, 

Szpital św. Łazarza — Prof. Waltera.
4) Choroby ócz:
a) Ambulatorjum i klinika chorób ocznych Prof. K. Ma

jewskiego.
b) Ambulatorjum i oddział chorób ocznych w Szpitalu św. 

Łazarza — Doc. Dr. Brudzewski.
5) Choroby gardła, krtani i uszne:
a) Ambulatorjum i klinika laryngologiczna Prof. Baurowicza.
6) Choroby nerwowe:
a) Klinika i ambulatorjum neurologiczne Uniw. Jagiell. Prof. 

Dr. Piltza, od 9—10 rano.
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7) Pomoc dentystyczna:
Ambulatorjum dentystyczne Uniw. Jagiell. Prof. Łepkow

skiego.
Przy chorobach obłożnych opłaca fundusz chorych studentów 

leczenie w przeciągu 6 tygodni w klinikach i oddziałach szpital
nych, w Sanatorjum gruźliczem przez 2 miesiące.

Lekarzem konsulentem Funduszu chorych studentów Aka
demji Górniczej jest Dr. Tomasz Janiszewski, doc. Uniw. Jagiell., 
Kraków. ul. Długa 27, III. p.

Lekarstwa, na receptę opatrzoną numerem indeksu i klau
zulą: »Na koszt Funduszu chorych studentów Akademji Górniczej« 
dostają studenci bezpłatnie w aptece Radwańskiego przy uh 
Lubicz.

Szkła przepisane przez Klinikę okulistyczną mogą studenci 
pobierać bezpłatnie (jak wyżej) u firmy Kazimierz Zieliński,. 
Rynek gł., linja A—B

XII. Fundacje.
1) Rada Zjazdów Przemysłowców Górniczych w Dąbrowie 

Górniczej utworzyła dla Akademji Górniczej fundację, obejmującą 
5-cio morgowy obszar gruntu w dzielnicy XVI, przy ul. Juljusza 
Lea, na którym stanąć mają, wzniesione kosztem Rady: bursa 
akademicka oraz domy mieszkalne dla profesorów. Obecnie ukoń
czono budowę jednego domu, obejmującego 4 mieszkania cztero- 
pokojowe i 2 mieszkania kawalerskie jednopokojowe. W najbliż
szym czasie ma się przystąpić do budowy bursy.

Nad fundacją czuwa Komitet, złożony z delegatów Rady 
i delegatów Grona Profesorskiego.

2) Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczych i Hutni
czych utworzył dla Akademji Górniczej fundację w postaci labo
ratorjum maszynowego. Obecnie opracowują się projekty takiego 
laboratorjum, a nad fundacją czuwa Komitet złożony z delegatów 
Związku i delegatów Grona Profesorskiego Akademji Górniczej.



SENAT.

Rektor: Dr. inż. Krauze Jan.
Prorektor: Dr. inż. Studniarski Jan.
Dziekan Wydziału Górniczego: Inż. Skoczylas Stanisław.
Dziekan Wydziału Hutniczego: Inż. Chromiński Edmund.

SKŁAD OSOBOWY
OGÓLNEGO ZEBRANIA PROFESORÓW. 

Profesorowie zwyczajni.
Zarański Jan, inżynier górniczy, docent prywatny prawa 

górniczego Uniw. Jagiell., przew. Komisji Ministerstwa Przemysłu 
i Handlu dla kodyfikacji prawa górniczego — prawo górnicze. 
(Warszawa, ul. Mokotowska 32, tel. 3040, w Krakowie tel. 260).

Hoborski Antoni, doktor filozofji, docent pryw. mate
matyki Uniw. Jagiell., z tytułem profesora zwyczajnego, były dzie
kan Wydziału Górniczego Akademji Górniczej w roku szkolnym 
1919/20, b. rektor Akademji Górniczej w latach 1920/21 i 1921/22 — 
matematyka. (ul. Smoleńsk 26).

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 Akademji Górniczej w r. szk. 1921/22, b. re
ktor Akademji w latach szk. 1922/23 i 1923/24, prorektor w r. 
szk. 1924/25 i 1925/26 — elektrotechnika. (Podgórze, ul. Krze
mionki, gmach Akademji Górniczej).

Korwin-Krukowski Henryk, inżynier górniczy, b. do
cent i zastępca profesora w Politechnice Warszawskiej, prodziekan 
Wydziału Hutniczego w r. szk. 1924/25 i 1925/26 — metalurgja 
żelaza. (Warszawa, ul. Wilcza 22, tel. 1182).
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Bohdanowicz Karol, inżynier górniczy, b. profesor In
stytutu Górniczego w Petersburgu — geologja stosowana. (War
szawa, ul. Polna l. 64).

Nowotny Oskar, inżynier górniczy i hutniczy, b. adjunkt 
Akademji Górniczej w Leoben, b. dziekan Wydziału Górniczego 
w Akademji Górniczej w Krakowie w latach szk. 1922/23 i 1923/24, 
prodziekan Wydziału Górniczego w latach szk. 1924/25 i 1925/26 — 
geodezja i miernictwo górnicze. (ul. Zyblikiewicza, gmach P. K. O.)

Czeczott Henryk, inżynier górniczy, b. profesor Insty
tutu Górniczego w Petersburgu — górnictwo I. (ul. Zyblikiewicza, 
gmach P. K. O.).

Krauze Jan, inżynier budowy maszyn, doktór nauk tech
nicznych, b. asystent, konstruktor i docent Politechniki lwowskiej, 
członek Instytutu Naukowej Organizacji pracy, b. prorektor Aka
demji Górniczej w Krakowie w r. szk. 1923/24, b. rektor Akademji 
w r. szk. 1924/25, rektor Akademji w r. szk. 1925/26 — ma
szynoznawstwo I. (ul. Florjańska l. 15, tel. 3530).

Chromiński Edmund, inżynier budowy maszyn, b. dziekan 
Wydziału Hutniczego Akademji Górn. w r. szk. 1923/24 i 1924/25, 
dziekan Wydziału Hutniczego w r. szk. 1925/26 — maszynoznaw
stwo II. (ul. Radziwiłłowska l. 28, tel. 3188).

Kasiński Kazimierz, inżynier górniczy — górnictwo II. 
(Warszawa, ul. Marszałkowska 21).

Goetel Walery, doktor filozofji, docent prywatny Uni
wersytetu Jagiellońskiego, członek Komisji fizjograficznej Akademji 
Umiejętności w Krakowie, kurator S. S. A. G. — geologja ogólna 
i paleontologja. (ul. Szlak l. 4).

Bielski Sarjusz Zygmunt, inżynier budowy maszyn — 
wiertnictwo. (Borysław, kopalnia »Premier«).

Takliński Władysław, inżynier technolog, dyplomant
I-go stopnia fizyko-matematycznego fakultetu Uniwersytetu Pe
tersburskiego, b. dyrektor eksperymentalnego laboratorjum bu
dowy okrętów Ministerstwa marynarki wojennej w Petersburgu, 
b. docent morskiej wojennej szkoły, morskiej Akademji w Peters
burgu i Politechniki w Petersburgu — mechanika teoretyczna i wy
trzymałość materjałów. (Warszawa, ul. Nowowiejska l. 54).

Skoczylas Stanisław, inżynier górniczy, b. dziekan Wy
działu Górniczego w r. 1924/25, dziekan Wydziału Górniczego 
w r. szk. 1925/26 — budowa maszyn 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, tel. 3584).

Rozen Zygmunt, doktor filozofji — mineralogja i petro
grafa. (ul. Michałowskiego Piotra 6).

Łowiński Karol, inżynier budowy maszyn, b. docent pła
tny Politechniki Warszawskiej — budowa maszyn hutniczych (ul. 
Juljusza Leo, kolonja Akademji Górniczej).

Profesorowie kontraktowi:

Feszczenko-Czopiwski Iwan, inżynier metalurg, b. do
cent Politechniki w Kijowie — metalografa. (Podgórze, ul. Krze
mionki, Gmach Akademji).

Sowiński Stanisław, inżynier górniczy — metalurgja 
innych poza żelazem metali. (ul. Skałeczna 10).

Szyszkowski Bohdan, dr. filozofji, profesor Uniwersy
tetu Jagiellońskiego — chemja fizyczna i elektrochemja (Grodzka 
53, tel. 25).

Dawidowski Roman, inż. górniczy. Naczelnik Państwo
wych Zakładów salinarnych w Wieliczce — technologja ciepła 
i paliwa. (Wieliczka, tel. 4200 lub 2400).



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, dr. inż. Studniarski Jan, inż. 
Zarański Jan i inż. Takliński Władysław.

b) Docenci:
Czarnocki Stefan, inżynier górniczy, naczelnik Wydziału 

w Instytucie Geologicznym w Warszawie — wykłada Geologję 
stosowaną.

c) Wykładający:
Drobniak Franciszek, inżynier górniczy — wykłada 

Wstępne wiadomości z górnictwa.
Czerwiński Jan, inżynier dróg i mostów, naczelnik Wydziału 

dla sztucznych 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 chemiczną nafty.
Ludkiewicz Adam, inżynier metalurg, 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.
Piątkiewicz Bronisław, profesor Szkoły Przemysłowej — 

wykłada fotogrammetrję.

d) Adjunkci:
Tokarski Jerzy, inżynier, adjunkt kontraktowy — przy 

katedrze maszynoznawstwa I.
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Groza Aleksander, inżynier — przy katedrze elektro
techniki.

e) Asystenci starsi:

Bocheński Józef, inżynier — przy katedrze prawa gór
niczego.

Gieszczykiewicz Stanisław, inżynier — przy katedrze 
elektrotechniki.

Jaskólski Stanisław, doktor filozofji — przy katedrze 
geologji stosowanej.

Jopek Franciszek, inżynier — przy katedrze górnictwa I. 
Krzyżkiewicz Wacław, inżynier — przy katedrze wier

tnictwa.
Passendorfer Edward, doktor filozofji — przy kate

drze geologji ogólnej i paleontologji.
Radźwicki Kazimierz, inżynier — przy katedrze me

chaniki ogólnej.
Żuczkiewicz Stanisław, inżynier — przy katedrze ma

szynoznawstwa I.
Stopa Alojzy, inżynier — przy katedrze górnictwa II.

f) Asystenci młodsi.

Gąsiorowski Witold — przy katedrze elektrotechniki. 
Gołąb Stanisław — przy katedrze matematyki wyższej. 
Kubiczek Tadeusz — przy katedrze maszyn górniczych. 
Skąpski Adam — przy zakładzie technologji nafty.

g) Elewi.

Gailit Jan — przy katedrze Geologji stosowanej. 
Jakubowski Alfred — przy katedrze matematyki wyższej. 
Jarzymowski Kazimierz — przy katedrze mineralogji. 
Kottas Adam, p. o. adjunkta — przy katedrze geodezji

i miernictwa górniczego.
Niewiestin Aleksander — przy katedrze geologji i pa

leontologji.
Panow Eugenjusz — przy katedrze geologji i paleontologji. 
Orłowski Witold — przy katedrze górnictwa I. 
Suchodołow Stefan — przy katedrze maszynoznawstwa I. 
Wojciechowski Janusz — przy katedrze mineralogji

i petrografji.
Zawadzki Józef — przy katedrze geologji i paleontologji.



SKŁAD OSOBOWY WYDZIAŁU HUTNICZEGO. 

a) Rada Wydziału.

Dziekan: Inż. Chromiński Edmund.
Prodziekan: Inż. Korwin-Krukowski Henryk.
Członkowie: Inż. Dawidowski Roman, inż. Feszczenko- 

Czopiwski Iwan, inż. Łowiński Karol, inż. Ste1la-Sa
wicki Izydor, inż. Sowiński Stanisław, Dr. Staronka 
Wilhelm, Dr. Szyszkowski Bohdan.

b) Wykładający.

Górka Stefan, profesor Szkoły Przemysłowej — wykłada 
geometrję wykreślną.

Krauze Jan, Dr. inż., profesor maszynoznawstwa I. — wy
kłada technologję mechaniczną metali i drzewa.

Łoskiewicz Władysław, inżynier metalurg, asystent 
przy katedrze Metalografji — wykłada metale lekkie i ich stopy 
i fotografję praktyczną.

Modzelewski Józef, inżynier metalurg — 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 petrografji na Wydziale Górniczym — wykłada mineralogję dla 
hutników.

Passendorfer Edward, doktor filozofji, asystent przy 
katedrze Geologji ogólnej — wykłada geologję dla hutników.

Uranowicz Franciszek, profesor Szkoły Przemysłowej — 
wykłada termodynamikę techniczną.

c) Adjunkci.

Ludkiewicz Adam, inżynier metalurg — przy katedrze 
metalurgji żelaza.

Kijak Zygmunt, inżynier budowy maszyn — przy kate
drze maszynoznawstwa II.
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d) Asystenci starsi.

Łoskiewicz Władysław, inżynier metalurg — przy ka
tedrze metalografji.

Strojek Stefan, architekt — przy katedrze inżynierji 
i budownictwa.

Ważewski Tadeusz, doktor filozofji — przy Zakładzie 
geometrji wykreślnej.

Urbański Włodzimierz, magister fizyko-matematyki — 
przy katedrze fizyki.

e) Asystenci młodsi:

Dyląg Władysław — przy katedrze chemji fizycznej i elek
trochemji.

Grabowski Jan — przy katedrze maszyn hutniczych. 
Limanowski Władysław — przy katedrze chemji nie

organicznej.
Totoś Ludwik — przy katedrze chemji nieorganicznej. 
Kocwa Aleksander — przy katedrze elektrometalurgji. 
Wroceński Andrzej, — przy katedrze chemji ogólnej

i analitycznej.
Zachwieja Stefan, inżynier — przy katedrze maszyno

znawstwa II.

f) Elewi.

Czyżewski Mikołaj — przy katedrze technologji ciepła 
i paliwa.

Janik Aleksander — przy katedrze fizyki.
Jasiewicz Zygmunt — przy katedrze metalografji. 
Mitera Zygmunt — przy katedrze fizyki.
Malkiewicz Tadeusz — przy katedrze metalografji. 
Sojecki Zygmunt — przy katedrze metalurgji innych

poza żelazem metali.
Wielgus Jan — przy katedrze metalurgji innych poza że

lazem metali.

Lektorzy:

Kowalska Marja — język francuski i angielski. 
Linneman Eugenjusz — wychowanie fizyczne. 
Skoczylas Ludwik — język i literatura polska.
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Urzędy.
1. Rektorat.

J. M. Rektor: Prof. dr. Inż. Krauze Jan.
a) Sekretarjat:
Sekretarz: Dr. Czaban Tadeusz.
Starsza kancelistka: Witkowa Jadwiga.
b) Kwestura:
Kwestor: Kocoł Franciszek.
Księgowy: Golański Jan.
Skarbnik: Wójtowicz Ignacy.
Intendent: Ciechanowski Juljan.
Starsza kancelistka: Skowronkówna Augusta.

2. Dziekanat Wydziału Górniczego.

Dziekan: Prof. inż. Skoczylas Stanisław.
Sekretarz Wydziału: Prof. Dr. Rozen Zygmunt. 
Kancelistka: Biernatowa Izabela (wspólnie z wydziałem

hutniczym).
3. Dziekanat Wydziału hutniczego.

Dziekan: Prof. inż. Chromiński Edmund.
Sekretarz Wydziału: Prof. Dr. Staronka Wilhelm.

Laboranci.
Kral Franciszek — przy katedrze mineralogji. 
Szczygieł Franciszek — przy katedrze chemji ogólnej, 
Cynkar Alojzy — przy katedrze metalurgji innych poza

żelazem metali.
Szczepański Jan — przy katedrze elektrotechniki.
Soja Stanisław — przy katedrze geodezji.
Kozak Józef — przy katedrze fizyki.

Pedel:

Góralczyk Józef — gmach przy ul. Loretańskiej.

Woźni:

Szlosek Kajetan — portjer.
Nowak Wiktor — woźny przy ul. Smoleńsk.
Mucha Józef — woźny przy ul. Krzemionki.
Bochenek Ignacy — woźny przy ul. Krzemionki.
Wilk Józef — portier gmachu na Krzemionkach.
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Odrzywołek Wincenty — woźny przy ul. Krzemionki, 
p. o. laboranta.

Dudek Władysław — woźny w gmachu na Krzemionkach. 
Bobula Ludwik — woźny w gmachu przy ul. Skałecznej. 
Gnojek Stanisław — woźny kontraktowy w gmachu

przy ul. Loretańskiej.
Gleń Władysław — woźny kontraktowy, bibljoteka, Smo

leńsk l. 7.
Przysiężniak Stanisław — stróż nocny gmachu na 

Krzemionkach.
Zakłady.

1. Bibljoteka główna.

Kierownik bibljoteki: Prof. inż. Nowotny Oskar. 
Bibljotekarka kontraktowa: Kuszowa Marja.

2. Warsztat mechaniczny.

Kierownik: Prof. kontr. inż. Feszczenko-Czopiwski 
Iwan.

Mechanik: Wojtów Stanisław.

Komisje stałe.
1. Komisja techniczno-gospodarcza.

Przewodniczący: Dr. inż. Krauze.
Członkowie: D. inż. Studniarski, inż. Stella-Sawicki.

2. Komisja programowa.

Przewodniczący: inż. Chromiński.
Członkowie: inż. Czeczott, inż. Feszczenko-Czopiwski, Dr. Ho

borski, inż. Kasiński, Dr. inż. Studniarski.

2. Komisja regulaminowa.

Przewodniczący: inż. Zarański.
Członkowie: inż. Czeczott, inż. Skoczylas.

4. Komisja bibljoteczna i wydawnicza.

Przewodniczący: Dr. inż. Krauze.
Członkowie: Dr. Rozen, inż. Modzelewski, inż. Takliński, inż. 

Nowotny, inż. Windakiewicz, inż. Sowiński, inż. Ludkiewicz.
Kierownik wydawnictw naukowych Akademji: Dr. Rozen 

Zygmunt.
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5. Komisja budżetowa.

Przewodniczący: Dr. inż. Krauze.
Członkowie: inż. Skoczylas, inż. Chromiński, inż. Czeczott, 

Dr. Rozen, inż. Łowiński.

6. Komisja dyscyplinarna dla spraw studenckich.

Przewodniczący: Dr. inż. Krauze.
Członkowie: Dr. Goetel W., inż. Łowiński, inż. Stella-Sawicki.

7. Komisja egzaminu konkursowego.
Wydział Górniczy.

Przewodniczący: Dziekan inż. Skoczylas.
Członkowie: Dr. Hoborski, inż. Takliński.

Wydział Hutniczy.
Przewodniczący: Dziekan inż. Chromiński.
Członkowie: Dr. Hoborski, inż. Takliński.
Zastępcy: Dr. Ważewski i p. Urbański.

Komitet budowy nowego gmachu Akademji Górniczej.

Przewodniczący: inż Heitzman, naczelnik zarządu architek
toniczno-budowlanego.

Członkowie: Mączeński Zdzisław, delegat Ministerstwa W. R. 
i O. P., inż. Sare Józef, wiceprezydent m. Krakowa, inż. Dr Krauze 
Jan, rektor Akademji Górniczej, architekt Odrzywolski Sławomir 
i architekt Krzyżanowski Wacław.

Komitet Fundacji Rady Zjazdów Przemysłowców Górniczych.

Przewodniczący: inż. Sągajłło.
Członkowie: Prof. Studniarski, dyrektor Naturski i ar

chitekt Burzyński.

Komitet Fundacji Górnośląskiego Związku Przemysłowców.
Przewodniczący: Prof. inż. Chromiński. Dr Krauze.
Członkowie: Prof. inż. Studniarski, prof. inż. Skoczylas z ra

mienia Akademji, inż. Łowiński, dyrektor inż. Ciszewski, inż. Fidler 
z ramienia Górnośląskiego Związku Przemysłowców.
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PODZIAŁ GODZIN.

Rok 1.

L. PRZEDMIOT

Wydz. górn. Wydz. hutn.

I sem. II sem. I sem. II sem.

w
yk

ł.

ćw
.

w
yk

ł.

ćw
.

w
yk

ł.

ćw
.

w
yk

ł.
ćw.

I Rachunek różniczkowy i całkowy 5 2 4 2 5 2 4 2
2 Geometrja analityczna 2

1

- — 2

1

— —
101 Geometrja wykreślna 4 4 — — 4 4 — —
102 Fizyka 4 — 4 1 4 — 4

1

103 Chemja ogólna 4 2 4 2 4 2 4 2
104 Chemja analityczna jakościowa — 6

4 Krystalografia — — 2 2 — — 2 2
10 Mechanika teoretyczna — — 2 1 — — 2 1
12 Rysunek techniczny I — 2 — 2 — 2 — 2
16 Geodezja 4 2 2 4 2 1 — —
18 Wstępne wiadomości z górnictwa — —

1

— — — — —
117 Technologja metali i drzewa

—

— 3 — — — 3 —

23 13 22 14 21 12 19 16

Rok 2.

III sem. IV sem. III sem. IV sem.

102 Fizyka 3 3
104 Chemja analityczna jakościowa — 4 — — — 2 — —
105 Chemja analityczna ilościowa — — — — — 5 — 7
106 Chemja fizyczna i elektrochemja — — — — — — 4 4

5 Mineralogja 4 2 — — 4 2 — —
6 Petrografia — — 3 2 — — — —
7 Geologja ogólna 4 2 —
8 Paleontologja i geologja historyczna - — 4 2 — — — —

11 Wytrzymałość materjałów 2 1 2

1

2 1 2 1
108 Budownictwo i inżynierja — — 2 1 — — 2 1

13 Maszynoznawstwo I ogólne 4 4 3 2 4 4 3 2
109 Termodynamika 2 — — — 2 — — —
114 Technologja ciepła i paliwa I — — 2 1 — — 2 1
118 Metalurgja ogólna 3 —
25 Górniczo-hutnicza analiza — — — 6 — — — —
10 Mechanika teoretyczna 3 1 3 1 3 1 3 1

122 Materjały ogniotrwałe 2 1

19 17 19

16

17 19 19 17
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Rok 3.

L. PRZEDMIOT

Wydz. górn. Wydz. hutn.

V sem. VI sem. V sem. VI sem.

w
yk

ł.
ćw w
yk

ł.
ćw

.

w
yk

ł.
ćw

.

w
yk

ł

ćw
.

9 Geologja stosowana
•

2
108 Budownictwo i inżynierja 3 2 2 1 3 2 2

1

110 Maszynoznawstwo II 5 3 5 3 5 3 5 3
14 Elektrotechnika 4 — 4 3 4 — 4 3
19 Górnictwo I 5 4 4 4 - — — —
23 Wiertnictwo 2

1

3 1 — — — —
125 Koksownictwo — — — — — 1 1
116 Metalografia i obróbka termiczna — — — — 4

1

— 4
124 Odlewnictwo __ — — — 3 — — —
107 Górniczo-hutnicza analiza — — — — 7 — 5
119 Metalurgja żelaza — - — - — 3 2

17 Miernictwo górnicze 4 3 2 2 — — — —
114 Technologja ciepła i paliwa II — - — — 2 2 — —
126 Nauka o złożach rud — — — — — 2 —
129 Metale lekkie i ich stopy - — — — 2 — — —

23 13 22 14 23 15 17 19

Rok 4.
VII sem.VIII sem. VII sem. VIII sem.

9 Geologja stosowana 2 2 2
14 Elektrotechnika 2 3 — -• 2 3 — —
15 Maszyny górnicze 5 2 5 . 2 — —

iii Maszyny hutnicze — — - 3 2 3 4
20 Przeróbka mechaniczna 3 2 3 3 1 — —
21 Górnictwo II ó 2

6

2 — —
116 Metalografia i obróbka termiczna — — — — — 3 — —
22 Halurgja — — 4 — — — —
27 Metalurgja dla górników 2

120 Metalurgja innych metali — — — — 2 1 4 1
119 Metalurgja żelaza — — — - 4 3 3 2
121 Elektrometalurgja — — — — — — 4 —
123 Walcownictwo i kuźnictwo — — — — 2 — 2 4
24 Eksploatacja nafty 2 -
28 Prawoznawstwo ogólne 2 — — — 2 — — —
29 Prawo górnicze — — 4 - — — — —

127 Prawo fabryczne — — — — 2 — — —
30 Organizacja przedsiębiorstw 2 — 4 - 2 — 4 —
31 Higjena i pierwsza pomoc * — — 2 — - — 2 —

128 Górnictwo dla hutników 1

26 9 29 7 23 13 22 11

* dla nafciarzy 1 godzina.
** nie obowiązuje nafciarzy.



SPIS WYKŁADÓW WYDZIAŁU GÓRNICZEGO.

1. Rachunek różniczkowy i całkowy — prot. dr. Hoborski 
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 stu
djów. także dla Wydziału Hutniczego.

2. 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.

Geometrja wykreślna — patrz Wydz. Hut.
Fizyka — patrz Wydział Hutniczy.
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. 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. 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. 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. Paleontologja i geologja historyczna — prof. dr. Goetel 
Walery: Tyg. 4 godz. wykł. i 2 godz. ćw. w półroczu letniem na 
2-gim r. st.

9. 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.

10. Mechanika teoretyczna — prof. inż. Takliński Wła
dysław : a) Tyg. 2 godz. wykł i 1 godz. ćw. w półroczu letniem
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na 1-szym r. st. b) Tyg. 3 godz. wykł. i 1 godz. ćw. w obu półro
czach na 2-gim r. st. Także dla Wydziału Hutniczego.

11. Wytrzymałość materjałów — prof. inż. Takliński Wła
dysław: Tyg. 2 godz. wykł. i 1 godz. ćw. w obu półroczach na
2-gim r. st. Także dla Wydziału Hutniczego.

Budownictwo i Inżynierja — patrz Wydział Hutniczy.
12. Rysunek techniczny — prof. dr. inż. Krauze Jan: 

Tyg. 2 godz. ćw. w obu półroczach na 1-szym r. st; Także na Wy
dziale Hutniczym.

13. Maszynoznawstwo I — prof. dr. inż. Krauze Jan: Tyg. 
4 godz. wykł. w półroczu zimowem oraz 3 godz. wykł. w półr. letniem 
na 2-gim r. st. Ćwiczenia konstrukcyjne z Maszynoznawstwa I. 
tyg. 4 godz. w półroczu zimowem i 2 godz. tyg. w półr. letniem. 
Także dla Wydziału Hutniczego.

Termodynamika — patrz Wydział Hutniczy.
Technologja ciepła i paliwa — patrz Wydział Hutniczy.
Maszynoznawstwo II — patrz Wydział Hutniczy.
14. 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. Maszyny górnicze — prof. inż. Skoczylas Stanisław: 
Tyg. 5 godz. wykładu i 2 godz. ćw. w obu półroczach na 4-tym r. st.

16. Geodezja — prof. inż. Nowotny Oskar: Tyg. 4 godz. 
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. Wstępne wiadomości z górnictwa — Wykładający 
inż. Drobniak Franciszek: Tyg. 1 godz. wykł. w półroczu letn. na 
1-szym r. st.

19. 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. Przeróbka mechaniczna — Prof. Czeczott Henryk : 
Tyg. 3 godz. wykł. w półroczu zimowem oraz 2 godz. wykł. i 3 1) 
godz. ćw. w półroczu letniem na 4-tym r. st.

1) Dla specjalizujących sie w górnictwie naftowem tylko 1 godz. ćwiczeń.
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21. Górnictwo II — prof. inż. Kasiński Kazimierz: Tyg. 6 
godz. wykł. i 2 godz. ćw. w obu półroczach na 4-tym r. st.

22. Halurgja 1) — wykładający inż. Windakiewicz Edward: 
Tyg. 4 godz. wykł. w półroczu letniem na 4-tym r. st.

23. Wiertnictwo — prof. inż. Bielski Zygmunt: Tyg. 2 g. 
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. * 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.

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. 1 godz. wykł. w półr. 
zimowem na 1-szym r. st. oraz 2 godz. wykł. w półroczu letniem 
na 4-tym r. st. Także dla Wydziału Hutniczego.

32. * Chemiczna technologja węgla — vacat. 2 godz. wy
kładu i 2 godz. ćwiczeń w obydwu półroczach.

33. * Chemiczna technologja soli — vacat. 2 godz. wykł. 
i 2 godz. ćwiczeń w półroczu letniem.

34. *Fotgrammetrja — Piątkiewicz Bronisław: Tyg. 2 go
dziny wykładu w półroczu letniem.

Uwaga. Docent Czarnocki Stefan w roku szkolnym 1925/26 nie wykłada.

1) Nie obowiązuje specjalizujących sie w górnictwie naftowem. 
Przedmioty oznaczone * są nieobowiązujące.



SPIS WYKŁADÓW WYDZIAŁU HUTNICZEGO.

Rachunek różniczkowy i całkowy — patrz Wydz. Górniczy.
Geometrja analityczna — patrz Wydział Górniczy.
101. Geometrja wykreślna — wykładający Górka Stefan: 

Tyg. 4 godz. wykł. i 4 godz. ćw. w półroczu zimowem na l-szym 
r. stud. Także dla Wydziału Górniczego.

102. Fizyka — vacat: 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. 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. Chemja analityczna jakościowa — prof. dr. Staronka 
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. Chemja analityczna ilościowa — prof. dr. Szyszkowski 
Bohdan: 5 godz. ćw. w półroczu zimowem oraz 7 godz. w pół
roczu letniem na 2-gim r. st.

106. 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.

Krystalografja — patrz Wydział Górniczy.
Mineralogja — patrz Wydział Górniczy.
Mechanika teoretyczna — patrz Wydział Górniczy.
Wytrzymałość materjałów — patrz Wydział Górniczy.
108. Budownictwo i inżynierja — prof. inż. Stella Sawicki 

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 pół
roczu zimowem oraz 2 godz. wykł. i 1 godz. ćw. w półroczu 
letniem na 3-cim r. st. Także dla Wydziału Górniczego.

Rysunek techniczny — patrz Wydział Górniczy.
Maszynoznawstwo I — patrz Wydział Górniczy.



28

109. Termodynamika — wykładający inż. Uranowicz Sta
nisław: Tyg. 2 godz. wykł. w pół. zimowem na 2-gim r. st. Także 
dla Wydziału Górniczego.

110. 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.

Elektrotechnika — patrz Wydział Górniczy.
111. 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. Geodezja dla hutników — prof. inż. Nowotny Oskar: 
Tyg. 2 g. wykł. i 1 g. ćw. w półroczu zimowem na 1-szym r. st.

113. Przeróbka mechaniczna — prof. inż. Czeczott Henryk : 
Tyg. 3 godz. wykł. i 1 godz. ćw. w półroczu zimowem na 4-tym 
r. stud.

114. Technologja ciepła i paliwa I. — prof. inż. Roman 
Dawidowski: Tyg. 2 godz. wykł. i 1 godz. ćw. w półroczu letniem 
na 2-gim r. stud. Także dla Wydziału Górniczego.

115. Technologja ciepła i paliwa II — prot. inż. Dawi
dowski Roman: Tyg. 2 godz. wykł. i 2 godz. ćw. w półroczu zimo
wem na 3-cim r. stud.

116. Metalografja i obróbka termiczna — prof. inż. Fesz
czenko-Czopiwski Iwan: Tyg. 4 godz. wykł. i 1 godz. ćw. w pół
roczu 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. Technologja metali i drzewa — wykładający prof. 
dr. inż. Krauze Jan: Tyg. 3 godz. wykł. w półroczu letniem na 
1-szym r. st. Także dla Wydziału Górniczego.

118. Metalurgja ogólna — prof. inż. Feszczenko-Czopiwski 
Iwan: Tyg. 3 godz. wykł. w półroczu letniem na 2-gim r. stud.

119. Metalurgja żelaza — prof. inż. Korwin-Krukowski Hen
ryk: 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. Metalurgja innych poza żelazem metali — prof. 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.

121. Elektrometalurgja — wykładający inż. Modzelewski 
Józef: Tyg. 4 godz. wykł. w półroczu letniem na 4 r. st.
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122. Materjały ogniotrwałe — wykładający inż. Modzelewski 
Józef: Tyg. 2 godz. wykł. i 1 godz. ćw. w półr. zim. na 2-gim r. st.

123. 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.
129. Metale lekkie i ich stopy — inż. Łoskiewicz Włady

sław: Tyg. 2 godz. wykł. w półroczu letniem na 3-cim r. st.
130. *Fotografja praktyczna — inż. Łoskiewicz Władysław: 

Tyg. 1 godz. wykł. i 2 godz. ćw. w półr. zim. na 3-cim r. stud.

Godziny zlecone i lektoraty pozawydziałowe.
201. Ekonomja polityczna — dr. Heydel Adam: 2 godz. 

półrocznie.
202. Matematyka ubezpieczeniowa — vacat: 2 g. półrocz.
203. Zasady rachunkowości — Seredyński Marjan: 2 godz. 

półrocznie.
204. Rachunek wyrównawczy — vacat: 2 godz. półrocznie.
205. Język i literatura polska — Skoczylas Ludwik'. 3 godz. 

półrocznie.
206. Język francuski — Kowalska Marja: 4 godz. półrocz.
207. Język angielski. — Kowalska Marja: 4 godz. półrocz.
208. Język rosyjski — vacat: 4 godz. półr.
209. Tłómaczenia techniczne — vacat: 2 godz. półrocznie.
210. Stenografja — vacat: 6 godz. półrocznie.
211. Wychowanie fizyczne — Linnemann Eugenjusz: 8 go

dzin półrocznie.
Przedmioty oznaczone * są nieobowiązujące.



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.

I—II
Technologja metali i drzewa 

Rysunek techniczny I

Geometrja wykreślna 
Geometrja analityczna 

Rachunek różn. i całkowy

Fizyka

Chemja ogólna

Wstepne wiadom. z górnictwa

Krystalografia Geodezja

Rysunek techniczny II Mechanika teoretyczna*) Ćwicz, fizyczne | Chemja analit. jakość

Analiza górniczo-hutnicza
Mineralogja
Geologja

Petrografia
Paleontologja

III —IV
Wytrzymałość tworzyw 

Maszynoznawstwo ogólne I

Termodynamika techniczna 

Technika opalowa

Egzamin półdyplomowy.

V—VI

Budownictwo i inżynierja *) Górnictwo I
Wiertnictwo 

Halurgja

Miernictwo
górnicze

Maszynoznawstwo szczegółowe II
Elektrotechnika

Maszynoznawstwo górnicze III Górnictwo II
Przeróbka mechaniczna rud i węgli

Geologja stosowana *)
Prawoznawstwo ogól. 
Prawo górnicze

VII—VIII Chem. technol. ropy, nafty, wosku ziemnego Organizacja przed
siębiorstw

Hygjena i pierwsza 
pomoc

Przemysł naftowy
Metalurgja dla górników

20 tygodni praktyki kopalnianej **). •

IX Praca Dyplomowa.

*) Początek wykładów rozpoczyna się w poprzednim semestrze. **) W tym 10 tygodni praktyki pod ziemią.



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

Geometrja wykreślna 
Geometrja analityczna 

Rachunek różn. i całkowy

Fizyka 
Chemja ogólna

Chemja anal. jakość.
Krystalografia

Geodezja
dla

hutników

III-IV

Rysunek techniczny II Mechanika teoretyczna*)
Wytrzymałość tworzyw

Ćwicz, fizyczne | Chemja anal. ilość. Mineralogja

Fizyko chemja | Materjały ogniotrwałe

Maszynoznawstwo ogólne I
Termodynamika techniczna 

Technika opałowa I Metalurgja ogólna

Egzamin półdyplomowy.

V-VI

Budownictwo i inżynierja*)

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

Analiza górniczo-hutnicza

Technika opałowa II 
Odlewnictwo Nauka

o złożach rud 
i węgli

Maszynoznawstwo szczegółowe (II)
Elektrotechnika

VII—VIII
Elektrometalurgja

Maszynoznawstwo hutnicze (III)

Koksownictwo
Walcownictwo

Górnictwo dla hutników
Prawoznawstwo ogól 
Prawo fabryczne 
Organizacja przed

siębiorstw
Higjena i pierwsza 

pomoc

Przeróbka mechaniczna rud i węgli 
Metalurgja żelaza*) 

Metalurgja innych poza żelazem metali

20 tygodni praktyki hutniczej ze sprawozdaniem i szkicami.

IX Praca Dyplomowa.

*) Początek wykładów rozpoczyna się w poprzednim semestrze.



KRONIKA WAŻNIEJSZYCH WYPADKÓW 

w roku akademickim 1924/25.

1 października 1924 r. Rozpoczęcie roku szkolnego.
13. grudnia 1924 r. Imatrykulacja nowowstępujących studen

tów, połączona z tradycyjnem świętem górniczem św. Barbary.
10 marca 1925 r. Uchwalenie przez Ogólne Zebranie Profe

sorów Statutu Akademji.
19 kwietnia 1925 r. Śmierć ś. p. Prof. Dr. Jana Stocka.
2 maja 1925 r. Śmierć ś. p. inż. Stanisława Skarbińskiego, ho

norowego doktora Akademji Górniczej.
16 maja 1925 r. Śmierć ś. p. Prof. inż. Leona Syroczyń

skiego, honorowego doktora Akademji Górniczej.
18 maja 1925 r. Uchwalenie przez Ogólne Zebranie Profe

sorów przepisów: o studjach, o stopniach naukowych i o nostry
fikacji dyplomów zagranicznych.

28—29 maja 1925 r. Wycieczka Profesorów Akademji Gór
niczej na Górny Śląsk.

2 czerwca 1925 r. Wybory Władz akademickich.
6 czerwca 1925 r. Zakończenie roku akademickiego.
Na odbytem w dniu 2 czerwca 1925 r. Ogólnem wyborczem 

Zebraniu Profesorów został wybrany na r. 1925/26 ponownie Re
ktorem Profesor inż. Dr. Jan Krauze.

Prorektorem wybrano Prof. Dr. inż. Jana Studniarskiego.
Na odbytem w dniu 2-go czerwca 925 roku wyborczem 

posiedzeniu Rady Wydziału Górniczego obrano na rok 1925/26 
Dziekanem Wydziału Górniczego — ponownie Prof. inż. Stanisława 
Skoczylasa, zaś prodziekanem Prof. inż. Nowotnego Oskara.

Na wyborczem posiedzeniu Rady Wydziału Hutniczego w dniu 
2 czerwca 1925 r. obrano na r. 1925/26 Dziekanem Wydziału Hu
tniczego — ponownie Prof. inż. Chromińskiego Edmunda, zaś Pro
dziekanem ponownie Prof. inż. Korwin-Krukowskiego.
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Sprawozdanie J. M. Rektora 
za rok akad. 1924/25 

I. Wstęp.

Rok akademicki 1924/25, szósty rok istnienia Akademji Gór
niczej, jest pierwszym rokiem dającym warunki normalnej pracy 
tak pod względem naukowym, jak też i pod względem admini
stracyjnym i finansowym. Zmieniający się kilkakrotnie program 
naukowy został ostatecznie, stosownie do zebranego doświadczenia, 
ustalony przy końcu roku akademickiego 1923/24 i z początkiem 
roku akademickiego 1924/25 wprowadzony w życie. Całoroczne 
doświadczenie wykazało, że program ten został oparty na realnych 
postulatach życia i może być w całej pełni utrzymany.

Gdy administracją i finanse lat poprzedzających okres spra
wozdawczy stały pod znakiem stałej dewaluacji znaku pieniężnego, 
co ciągnęło za sobą niemożność utrzymania jakiegokolwiekbądź 
planu finansowego, a wymagało gospodarki z dnia na dzień, okres 
stabilizacji tego znaku i wprowadzenie stałej waluty umożliwił 
budowę planu finansowego, a co najważniejsze, ścisłe, z pewnemi 
tylko odchyleniami, dyktowanemi przez potrzeby życia, jego wy
konywanie. Weszliśmy w ten sposób w normalny okres gospo
darczy i jest pełna nadzieja, że i przyszłe lata nie przyniosą nam 
niespodzianek.

II. Grono Nauczycielskie.

Z początkiem roku akademickiego 1924/25 cały zespół Grona 
Nauczycielskiego był obsadzony. Z rozpoczęciem roku zgłasza re
zygnację prof. inż. Schimitzek, profesor organizacji przedsiębiorstw 
przemysłowych, motywując ją stanem zdrowia nadwątlonego prze
ciążeniem pracą. Z wielkim żalem Ogólne Zebranie rezygnację tę 
przyjmuje do wiadomości i na mocy dekretu Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 24 stycznia 1925 r. rezygnacja ta stała 
się faktem. Z powodu trudności znalezienia następcy katedra ta 
do dnia dzisiejszego nie jest obsadzona. Niepowetowaną stratę po
niosło Grono Profesorów Akademji Górniczej przez niespodziewaną 
śmierć w dniu 19 kwietnia 1825 r. ś. p. Prof. Dra Jana Stocka. 
W zmarłym straciła Akademja Górnicza jednego z jej pierwszych 
organizatorów, twórcę Zakładu fizyki, niezmordowanego pracownika 
i wielkiego Przyjaciela młodzieży. Cześć Jego pamięci.

Na katedrę Technologji ciepła i paliwa powołano dotych
czasowego wykładającego inż. Romana Dawidowskiego, naczelnika
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Salin w Wieliczce, w charakterze profesora nadzwyczajnego za 
kontraktem.

Uchwałą Rady Wydziału Górniczego z dnia 18 listopada
1924 r. udzielono veniam legendi p. Czarnockiemu Stefanowi, inż. 
górniczemu z zakresu geologji stosowanej.

W stanie osobowym wykładających przybył p. Piątkiewicz, 
który objął wykłady zlecone z fotogrammetrji, a w stanie osobo
wym lektorów przybył p. Ludwik Skoczylas, który objął lektorat 
języka i literatury polskiej.

Podnieść należy, że w roku akademickim 1924/25 został 
wprowadzony lektorat wychowania fizycznego, który objął wybitny 
fachowiec p. major Linneman.

W składzie sił pomocniczych t. zn. adjunktów, asystentów 
i elewów zachodziły w przeciągu roku zmiany i obecnie nietylko 
wszystkie etaty są obsadzone, ale i ryczałt w zupełności wyczerpany.

III. Administracja.
W roku sprawozdawczym ustąpił sekretarz Akademji p. Fer

dynand Goetel, który od trzech lat pełnił swą funkcję ku naj
wyższemu zadowoleniu swych przełożonych. Jakkolwiek zmiana na 
stanowisku sekretarza nie nastąpiła raptownie, to jednak utrata 
tak wybitnej siły, jaką był p. Ferdynand Goetel, jest dla Aka
demji Górniczej dużą stratą.

Od 1 kwietnia objął stanowisko sekretarza p. Dr. Tadeusz 
Czaban.

Stanowisko intendenta z powodu nieuruchomienia budżetu 
dłuższy czas nie mogło być obsadzone. Dopiero dnia 1 czerwca
1925 r. etat został przez Ministerstwo W. R. i O. P. otwarty, a Senat 
mianował na to stanowisko p. Ciechanowskiego, który z dniem 
1 lipca 1925 r. objął urządowanie.

IV. Studenci.
W życiu młodzieży rok sprawozdawczy zaznaczył się konso

lidacją stosunków. Studenci są zjednoczeni w Stowarzyszeniu stu
dentów Akademji Górniczej, które jest reprezentacją na zewnątrz 
i skupia w swem ręku całą akcję pomocy koleżeńskiej. Gdy w la
tach dawniejszych brak konsolidacji wyrażał się w ciągłych zmia
nach prezydjum i wydziałów, to w roku obecnym przełożeństwo 
Stowarzyszenia utrzymało się przez cały przepisowy okres urzędo
wania. Do tego pozytywnego zjawiska przyczynił się w pierwszym 
rzędzie obecny kurator prof. Dr Walery Goetel. Poza Stowarzy
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szeniem różniczkuje się młodzież w korporacjach. Do istniejącej 
już korporacji »Gnomja« przybyła korporacja »Caverna«. Rektorat 
pilnie baczy, by to różniczkowanie się w korporacjach nie osła
biło spoistos'ci Stowarzyszenia.

V. Frekwencja.

Ze względu na brak miejsca w uczelni i na przewidywane 
z powodu ciężkiego kryzysu przemysłowego bezrobocie, ilość miejsc 
przy przyjęciu na rok 1924/25 ograniczono na Wydziale Górni
czym na 50 miejsc, na Wydziale Hutniczym na 25 miejsc.

Zgłosiło się kandydatów do egzaminu 78 — przyjęto z kon
kursu na Wydziale Górniczym 23 i na Wydziale Hutniczym 23, 
ponadto poza konkursem 24 na Wydziale Górn., 5 z liczby tych, 
którzy w roku poprzednim nie zostali przyjęci i zostali wysłani na 
praktykę; 7 na Wydziale Górniczym i 5 na Wydziale Hutniczym 
z innych Uczelni.

Przy wpisach na rok 1924/25 zapisało się na:

Wydziale Górniczym: Wydziale Hutniczym:
I. rok  75I. rok 39

II. rok  76 II. rok 18
III. rok 99 III. rok 18
IV. rok 160 IV. rok 10

Razem w zimowem półroczu 1924/25 zapisało się 495.

Przy wpisach na letnie półrocze zapisało się na: 
Wydziale Górniczym: Wydziale Hutniczym:

I. rok  75 I. rok  38
II. rok 87 II. rok 15

III. rok  96 III. rok 17
IV. rok IV. rok  7

Razem na letnie półrocze 466.

Skład studentów według narodowości i wyznania przedstawia 
się następująco:
Semester zimowy.

Wydział Górniczy:
Polaków Rosjan Ukrain. Inne rz.-kat. gr.-kat. ew. praw. mojż.

398 2 3 7 386 7 9 7 1
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Z powodu znacznie podniesionych opłat wynikły trudności 
w ich uiszczeniu. Akcję poprowadzono w kierunku odroczenia 
czesnego i opłat laboratoryjnych, przyczem odroczenie to uzyskali 
w półroczu zimowem:

Wydział Górniczy: Wydział Hutniczy:
I. rok 17 I. rok 15

II. rok 33 II. rok 10
III. rok 29 III. rok

14

IV. rok 54 IV. rok 6

Półrocze letnie.
Wydział Górniczy: Wydział Hutniczy:

I. rok 23 I. rok 9
II. rok 45 II. rok 10

III. rok 50 III. rok 14
IV. rok 73 IV. rok 6

Gdy pomimo tego znaczna ilość nie mogła uiścić opłat, zor
ganizowano przy pomocy Kuratorjum finansowego akcję krótko
terminowych pożyczek. Z pożyczek tych korzystało w półroczu 
zimowem na Wydziale Górniczym 16, na Wydziale Hutniczym 2.

W półroczu letniem na Wydziale Górniczym 67, na Wy
dziale Hutniczym 7.

VI. Pomoc lekarska.

W dniu 15 maja r. b. uruchomiono nową instytucję »Fun
dusz chorych studentów Akademji Górniczej«, którego zadaniem 
jest niesienie pomocy lekarskiej. Fundusz ten tworzą 6-złotowe

Wydział Hutniczy
Polaków Rosjan Ukrain. Inne rz.-kat. gr.-kat. ew. praw. mojż.

76 2 5 — 74 2 — 7 —

Wydział Górniczy:
Polaków Rosjan Ukrain. Inne rz.-kat. gr.-kat. ew. praw. mojż.

380 2 3 4 367 7 9 5 1
Wydział Hutniczy:

Polaków Rosjan Ukraiń. Inne rz.-kat. gr.-kat. ew. praw. mojż.
70 2 5 — 68 2 — 7 —

Semestr letni.
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opłaty studentów, Regulamin zaś i instrukcja opracowane przez 
docenta Dra Janiszewskiego, wzorowane są na podobnych insty
tucjach utworzonych przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet 
Jana Kazimierza we Lwowie.

VII. Pomoc mieszkaniowa.

Według ustawy o szkołach akademickich, czesne płacone 
przez studentów ma być użyte na budowę domów profesorskich 
i studenckich. Gdy jednak sumy pozostające do dyspozycji nie 
utworzyły kwoty, z którąby można było do budowy przystąpić, 
a brak mieszkań dla studentów coraz silniej dawał się odczuwać, 
wystąpił Rektorat do Ministerstwa z wnioskiem na zezwolenie użycia 
tych kwot, na stworzenie prowizorycznych pomieszczeń. Gdy uzy
skano zgodę Ministerstwa, zwrócono się do Zarządu Restauracji 
Wawelu z propozycją udzielenia na ten cel sal w gmachu poszpi
talnym. Zabiegi te odniosły skutek i już obecnie odremontowano 
dwie sale, mogące pomieścić 30 osób, a jest nadzieja, że w ciągu 
lata zostaną odremontowane dalsze dwie sale, tak, że uzyska się 
w ten sposób pomieszczenie dla  60 osób. Odremontowane sale 
wyposażono w łóżka piętrowe, stoły i krzesła, przeprowadzono 
oświetlenie elektryczne, a dla nadzoru nad bursą oddano pokój 
z kuchnią księgowemu Akademji p. Janowi Golańskiemu, który 
obowiązki te objął w dniu 11 marca b. r. i w tym celu przeniósł 
się z Krzeszowic. W bursie znalazło obecnie pomieszczenie 15 stu
dentów Akademji Górniczej i 9 studentów Jugosłowian z Uniwer
sytetu, których musiano przyjąć za opróżnienie sali w Arsenale, 
przeznaczonej na salę ćwiczeń lektoratu wychowania fizycznego. 
Rozwinięto też starania w kierunku dostarczenia mieszkań dla pro
fesorów dojeżdżających lub mieszkających w gmachach Akademji. 
Uzyskano w gmachu P. K. O. mieszkanie dla profesora Nowo
tnego, Czeczotta, Skoczylasa i Bielskiego. W gmachu przy ul. Ska
łecznej uwolniono mieszkanie zajmowane przez dawnego woźnego 
Gizę.

VIII. Pomoc materjalna.

Dla niesienia pomocy materjalnej niezamożnym studentom, 
istnieje przy Akademji Kuratorjum Finansowe, działające na pod
stawie własnego statutu. Pod sprężystem kierownictwem prof. 
Goetla, Kuratorjum rozwinęło nadzwyczaj ożywioną działalność 
i pochlubić się może znacznemi sukcesami. Ze zdobytych zasobów
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pieniężnych zużyło Kuratorjum Finansowe na subwencję Stowa
rzyszenia Studentów A. G. kwotę 8.929 72., na pożyczki 2.097 Zł., 
dla Akademickiego Związku Sportowego 2.245 Zł. i na dom aka
demicki 370 Zł. Poza tern Kuratotjum jest w posiadaniu parceli 
przy ul. Słonecznej, którą dzierżawi od miasta na 99 lat na pra
wie budowy za czynszem rocznym 136 Zł. Parcela ta, wobec po
wstania fundacji mieszkaniowej będzie służyć ewentualnie na bu
dowę domu dla urzędników i służby Akademji Górniczej.

IX. Fundacja Rady Zjazdu Przemysłowców 
Górniczych.

Rada Zjazdu Przemysłowców Górniczych tworzy fundację 
dla Akademji Górniczej w postaci domów dla profesorów i bursy 
dla studentów na zakupionej w tym celu parceli przy ul. Juljusza 
Leo o obszarze około 6 morgów. W roku sprawozdawczym zo
stanie ukończony jeden dom mieszkalny, posiadający 4 mieszkania
4-ro pokojowe i 2 mieszkania po 1 pokoju z łazienką. Bardziej 
intenzywnej budowie staje na przeszkodzie niebywały kryzys go
spodarczy. Głównym inicjatorem i orędownikiem tej fundacji był 
nasz Doktor honorowy inż. Stanisław Skarbiński. Nie danem mu 
było jednak oglądać owoców swej pracy. Dnia 2 maja odszedł 
na wieczny spoczynek. Cześć Jego pamięci.

X. Fundacja Górnośląskiego Związku Przemysłow
ców Górniczych i Hutniczych.

Nawiązane pertraktacje z Górnośląskim Związkiem Przemy
słowców Górniczych i Hutniczych doprowadziły do pozytywnych 
wyników. Dnia 16 marca 1925 r. zawiadomiło Prezydjum Związku, 
że uchwałą Związku postanowiono opodatkować w r. 1925 wszyst
kie kopalnie węgla i rudy po 1 gr. od tonny i fundusz w ten 
sposób zebrany przeznaczyć na budowę laboratorjum maszynowego. 
Jest uzasadniona nadzieja, że ofiara ta zostanie przedłużona na 
lata następne i w ten sposób Akademja Górnicza uzyska tak nie
zbędny dla jej rozwoju Zakład.

XI. Sprawy budowlane.

Jeżeli na początku roku sprawozdawczego wydawało się, że 
sprawa budowy nowego gmachu Akademji Górniczej jest bezna
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dziejna, bo w preliminarzu budżetowym na rok 1925 przewidziano 
zaledwie 150,000 Zł., za którą to kwotę nawet jednego piętra nie 
dałoby się wyciągnąć, to energiczne starania, które Rektorat roz- 
rozwinął w czasie dyskusji budżetowej w komisjach, wydały bardzo 
korzystny wynik. Przy uchwaleniu budżetu kwotę na budowę Aka
demji Górniczej podwyższono do jednego miljona. W czasie by
tności P. Ministra Rob. Publ. przedstawiono P. Ministrowi stan 
budowy i uzyskano zapewnienie, że gmach, zostanie w tym roku 
nakryty dachem. Dla osiągnięcia tego celu trzeba będzie dalszych 
500.000 Zł., które uzyskane zostaną z oszczędności na budżecie 
budowlanym Ministerstwa W. R. i O. P. Obecnie roboty koło bu
dowy są w pełnym toku i idą naprzód w szybkim tempie tak, że 
z końcem okresu sprawozdawczego, t. zn. do dnia 15 września, 
będzie wyciągnięte I sze piętro.

Na gmach podgórski uzyskano w tym roku 38.400 Zł. Suma 
ta prawie że wystarczy do zupełnego ukończenia. Rozchodzi się 
głównie o roboty zewnętrzne, uporządkowanie placu, wreszcie we
wnętrzne odmalowanie.

Wielką niespodziankę przyniósł nam gmach przy ul. Skałe
cznej. Okazało się, że wszystkie stropy są zakażone grzybem i że 

użytkowanie tego gmachu bez wymiany stropów jest nie do po
myślenia. Musiano przystąpić do wymiany, która trwała od końca 
listopada do połowy lutego. Pracę około wymiany utrudniała ta 
okoliczność, że roboty musiały być wykonane bez przerywania 
normalnych zajęć. Koszt tej przebudowy wyniósł 23.121 Zł., która 
to kwota została pokryta z dotacji na drobny remont. Przy pro
wadzeniu tych robót położył duże zasługi prof. Stella-Sawicki, który 
z ramienia komisji gospodarczej sprawował kierownictwo. Według 
umowy z właścicielami, Zakonem SS. Augustjanek, połowa wyło
żonej samy ma być zwrócona przez strącanie połowy - czynszu.

XII. Prace organizacyjne

Dla utrwalenia wytworzonej przez życie i praktyczne do
świadczenie organizacji naszej Akademji, przystąpiono w tym roku 
sprawozdawczym do opracowania statutu oraz przepisów o studjach. 
W tym celu zostały powołane specjalne komisje. Ostateczną re
dakcję statutu objął Dziekan prof. Skoczylas, przepisów o studjach 
Rektor Dr. Krauze i Dziekan prof. Chromiński. Przedłożone refe
raty były przedmiotem obrad sześciu dwudniowych posiedzeń Ogól
nego Zebrania Profesorów i po przeprowadzeniu szeregu uchwalo-
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nych poprawek, odnośne projekty zostały przedłożone Ministerstwu 
W. R. i O. P. do zatwierdzenia.

XIII. Prace naukowe.

Jakkolwiek prawie wszyscy członkowie Grona Nauczyciel
skiego pochłonięci byli nawałem pracy organizacyjnej ze względu 
na stale postępującą rozbudowę Zakładów, pomimo tego cały sze
reg profesorów poświęca się pracy naukowej, której wynikiem są 
publikacje i tak: Prof. Bohdanowicza »Tereny i złoża naftowe« 
i »Dwie wycieczki naukowe do południowej Europy i północnej 
Afryki«, — prof. Czeczotta »Teorja prądów przekątnych«, — prof. 
Staronki i Limanowskiego »Kinetyka reakcji nadmanganianu po
tasu z wodą utlenioną w roztworach kwaśnych«, — prof. Hobor
skiego »Przyczynek do teorji styczności krzywych», — prof. Ro
zena »Sole potasowe«.

Ponadto prof. Czeczot zostaje delegowany zagranicę dla pro
wadzenia badań naukowych, zaś cały szereg Profesorów Akademji 
Górniczej bierze udział w ekspertyzach i orzecznictwach nauko
wych dla użytku Władz i przemysłu.

XIV. Zakończenie.

Zamykając niniejsze sprawozdanie należy stwierdzić, że rok 
sprawozdawczy zaznaczył się dużym postępem w pracy organiza
cyjnej, przyniósł konsolidację i dał podstawy dla dalszego rozwoju 
normalnego Uczelni. Jeżeli pomimo trudnych warunków udało się 
uzyskać pozytywne rezultaty przypisać to należy zgodnej, wy
trwałej i graniczącej z poświęceniem współpracy wszystkich człon
ków Grona Profesorskiego.



Dyplom inżyniera górniczego lub hutniczego
uzyskali w roku akademickim 1924/25.

Objaśnienie: Studenci oznaczeni * wstąpili do Akademji z ukończonemi bądź też 
daleko posuniętemi studjami w Wyższych szkołach zagranicznych).

Wydział Górniczy.

Uzyskali tytuł inżyniera górniczego dnia 16 grudnia 1924

36) *Hromek Bronisław.
37) Kulczyński Jan.

40) Czechowicz Karol.
41) Obtułowicz Czesław.

dnia 5 czerwca 1925 r.

49) Garbusiński Stanisław.
50) Niedoba Jan Florjan.
51) Szweda Karol.
52) Zyzak Jan Karol.

53) Piątkowski Włodzimierz.
54) Lewandowski Henryk Wacł.
55) Ziarko Adam.
56) Tatara Albin.

dnia 6 czerwca 1925 r.

60) Szwabowicz Tadeusz Stań.
61) Żurowski Adam.

38) *Potyrała Franciszek.
39) Zapalski Mieczysław.

dnia 23 marca 1925 r.

42) Stopa Alojzy.
43) *Szutkowski Leonard.

dnia 18 maja 1925 r.

47) Litaniuk-Litoński Antoni.
48) Kwaśniewicz Mieczysław.

44) Jopek Franciszek.
45) *Głuszczak Łukasz.
46) Dudek Mieczysław.

57) Münnich Kazimierz.
58) Krobicki Witold.
59) Adamiak Leopold.
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Wydział Hutniczy.

Uzyskali tytuł inżyniera-metalurga dnia 11 maja 1925 r.

9) Zachwieja Stefan. 10) Strarz Stanisław.

Nostryfikowali dyplom inżyniera.

Wydział Hutniczy.
15) Jakowski Kazimierz (Paryż). 16) Hoppen Ant. (Belgja, Liège),



Wykaz statystyczny studentów i słuchaczów wolnych
zapisanych w roku szkolnym 1924/25.
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Półrocze zimowe

Górniczy 410 409 1 62 386 7 9 7
1

398 2 3 7

Hutniczy 83 82

1

25  74 2 — 7 - 76 2 5 —

Razem 493 491 2 87 460 9 9 14

1

 474
4 8 7

Półrocze letnie

Górniczy 389 388 1 - 367 7 9 5

1

380

2

3 4

Hutniczy 77 76

1

- 68 7 — 70

2

5 —

Razem 466 464 2 435 9

9

12 1
45° 4 8 4 43


