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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
w 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
w r. 1926/27 numerus clausus, dopuszczający 40 studentów na I
rok Wydziału Górniczego, oraz 25 studentów na I rok Wydziału
Hutniczego.
Kandydaci nowozgłaszający się składają podania o przyjęcie
na jeden z Wydziałów Akademji z dołączeniem: 1) życiorysu,
2) metryki chrztu (urodzenia) w oryginale, 3) świadectwa doj
rzałości ogólno-kształcącej szkoły średniej państwowej lub po
siadającej prawo publiczności (w oryginale), 4) dwu nienaklejo
nych fotografji, podpisanych imieniem i nazwiskiem, 5) poświad
czenia Kwestury o złożeniu opłaty za badanie lekarskie, opłaty za
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egzamin i należytości administracyjnej, oraz ewentualnie 6) doku
mentów odnoszących się do służby wojskowej, 7) świadectwa moral
ności, jeżeli od wydania świadectwa dojrzałości lub opuszczenia
innej uczelni upłynęło pół roku lub dłuższy okres czasu, 8) świa
dectwa odejścia, jeżeli kandydat przechodzi z innej wyższej uczelni,
9) 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 egzaminu 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.
Kandydaci, którzy się wykażą przesłuchaniem dwóch waż
nych semestrów w wyższych uczelniach technicznych lub na fizykomatematycznych wydziałach uniwersytetów i złożeniem egzaminów,
względnie kollokwiów, z matematyki i fizyki, — mogą być zwol
nieni od konkursowego egzaminu.
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 przez wyznaczonego
lekarza, bezpośrednio po zgłoszeniu się u Dziekana. Dopuszczenie
do egzaminu jest zależne od wyniku badania lekarskiego.
Zgłoszenia nowowstępujących u Dziekana odnośnego Wy
działu odbywają się w dniach 20 — 23 września.
Badanie lekarskie w dniach 20, 21, 22 i 23 września.
Egzamin konkursowy odbywa się w dniach 23 — 25 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 28,
29 i 30 września.
Zapisy są całoroczne — jednorazowe.
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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.
Początek półrocza letniego - dnia I 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, Zakład Paleonto
logji, Gabinet profesora Górnictwa II, Salę wykładową I, lokal
Stowarzyszenia 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
i Wytrzymałości materjałów. Geometrji wykreślnej i Halurgji. Sale
rysunkowe I i II Salę wykładową 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, Wiertnictwa i eksploatacji nafty. Salę wykładową VI. —
Gabinet Profesora Prawa Górniczego w Starostwie Górni
czem, ul. Karmelicka 1. 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
Mickiewicza. Przypuszczalny termin ukończenia budowy w roku
1927. Telefon Kierownictwa budowy 4007.
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VI. Studja.
Studja w Akademji Górniczej trwają cztery lata i są podzie
lone na dwa równe okresy:
I. Studjum ogólne (I-szy i II-gi rok studjów).
II. Studjum zawodowe (III ci i lV-ty rok studjów).
W okresie studjum ogólnego, między I a II rokiem, obo
wiązuje 8 tygodni praktyki (w tern dla Wydziału Górniczego
4 tygodnie pod ziemią).
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.
3) świadectwem odbycia przepisanej praktyki.
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 przepisanych programem dla studjum ogólnego, oraz
wykonanie przepisanej praktyki
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 przepisane programem studjum zawodo
wego, oraz wykona przepisaną praktykę zawodową. Dowodem
ukończenia studjów jest świadectwo studjum zawodowego.
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Świadectwo studjum zawodowego (absolutorjum) uprawnia do ubie
gania 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.
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 datą ubiegania się o stopień doktorski, oraz:
1) przedłożyć pracę doktorską w 3 egzemplarzach,
2) zdać ścisły egzamin doktorski.
Oryginał dyplomu wydaje się po przedłożeniu 100 drukowa
nych odbitek pracy doktorskiej.
Stopnie naukowe nadają Rady Wydziałowe.

VIII. Nostryfikacje.
Dyplomy na stopnie naukowe, uzyskane w uczelniach zagra
nicznych, nie są uznane przez Rzeczpospolitą Polską.
Dla nadania ważności tym dyplomom w Państwie Polskiem,
muszą one być 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 nostrvfikacji należy wnieść podanie do odno
śnej Rady Wydziałowej, oraz załączyć następujące dokumenty:
a) metrykę chrztu lub urodzenia,
b) 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,

»
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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
30·— ZŁ
czesne rocznie
50·— »
opłata laboratoryjna
42·—
opłata bibljoteczna
6·— »
opłata na pomoc akademicką
20·— »
opłata na fundusz stypendyjny
5·— »
6·— »
opłata na fundusz chorych studentów
opłata za egzamin dyplomowy
107·60 »
opłata za egzamin doktorski
110·— »
opłata za nostryfikację dyplomu zagranicznego
300·— »
6·— »
opłata za egzamin kursowy roczny
opłata za egzamin kursowy semestralny
3·—

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

na
za
za
za
za
za
za
za

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

3·—
10·—
1·—
5·—
5·—
1·—
30·—
50·—

X. Ulgi i stypendja.
Studenci niezamożni mogą uzyskać odroczenie opłat czesnego
na okres nie przekraczający 10 lat. Odroczenie uskutecznia Rada
Wydziałowa, w którym to celu należy wnieść przy wpisach
podanie z załączeniem deklaracji niezamożności i świadectwa ubó
stwa wystawionego przez właściwe władze.
Niezamożni a pilni studenci mogą korzystać z 20 stypendjów
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rządowych, rozdzielanych przez Ministerstwo W. R. i O. P. z po
czątkiem każdego roku szkolnego na wniosek Rad Wydziałowych.
W tym celu wnoszą studenci do dnia 15 października odpowie
dnio umotywowane podania
Wysokość stypendjów wynosi miesięcznie 90 Zł.
W razie braku pełnych kwalifikacyj ubiegających się, sty
pendja mogą być dzielone.
Oprócz rządowych, w ostatnim roku rozporządzała Akademja
Górnicza stypendjami wojewódzkiemi, samorządowemi i prywa
tnemi, 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. Stypendjumim. Józefa Karneya: Książeczka Banku
Krajowego na Marek polskich 1082·75 i pożyczka konwersyjna
polska na 200 Zł. polskich.
4. Stypendjum Starosty krajowego w Poznaniu
po 90 Zł. miesięcznie (udzielone w r. 1925/26).
5. 2 stypendja Tymczasowego Wydziału Samo
rządowego we Lwowie po 200 Zł. rocznie (udzielone w r.
1025/26).
6. Stypendjum Województwa Śląskiego w Kato
wicach 600 Zł. rocznie (udzielone w r. 1925/26).
7. Stypendjum Państwowych Zakładów wodo
ciągowych na Górnym Śląsku w Katowicach 1000 Zł.
jednorazowe (udzielone w r. 1925/26).
8. Stypendjum Województwa kieleckiego 60 Zł.
jednorazowe (udzielone w r. 1925/26).
9. Stypendjum Wydziału Rady Powiatowej wChrza
nowie po 50 Zł. miesięcznie (udzielone w r. 1925/26).

XI. 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
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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 85 groszy, za kolacje po
85 i 40 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
tymi środkami zasila Kuratorjum fundusz pożyczkowy Bratniej Po
mocy Stowarzyszenia, udziela zasiłków dla kuchni studenckiej, pro
wadzi akcję dożywiania. W ostatnim roku Kuratorjum finansowe
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.
Latkowskiego, ul. Kopernika 15, od 9 — 10 rano.
b) Oddział wewn. Szpitala św. Łazarza, Prof. Dr. Latkowski,
od 9—10 rano, ul. Kopernika 17.
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 IO—12.
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2) Choroby chirurgiczne:
a) Ambulatorjum i klinika chirurg. Prof. Rutkowskiego, ul.
Kopernika 40.
b) Oddział chirurgiczny — Szpital św. Łazarza, ul. Koper
nika 17.
3) Choroby weneryczne i skórne:
a) Ambulatorjum i klinika chorób skórnych i wenerycznych
Prof. Waltera, ul. Kopernika 17.
b) Ambulatorjum i oddział chorób skórnych i wenerycznych,
Szpital św. Łazarza - Prof. Waltera, ul. Kopernika 17
4) Choroby oczu:
a) Ambulatorjum i klinika chorób ocznych Prof. K. Ma
jewskiego, ul. Kopernika 40.
b) Ambulatorjum i oddział chorób ocznych w Szpitalu św.
Łazarza — Doc. Dr. Brudzewski, ul. Kopernika 17.
5) Choroby gardła, krtani i uszu:
a) Ambulatorjum i klinika laryngologiczna Prof. Baurowicza,
ul. Kopernika 21.
6) Choroby nerwowe:
a) Klinika i ambulatorjum neurologiczne Uniw. Jagiell Prof.
Dr. Piltza, od 9 —10 rano, ul. Kopernika 48.
7) Pomoc dentystyczna:
1. Instytut stomatologiczny Uniw. Jagiell. Prof. Łepkowskiego,
ul. Garncarska 9.
2. Dr. Wodniecki Józef, ul. Wielopole 6.
3. Dr. Sędzielowski Józef, ul. Dunajewskiego 6.
4. Dr. Tesarzowa Walentyna, ul. Straszewskiego 26, w Za
kładzie Prof Dr Łepkowskiego.
5. Dr. Merunowicz Tadeusz, ul. Basztowa 1.
6. Dr. Porański Wilhelm, ul. św. Marka 27.
7. Dr. Wnuczek Wilhelm, ul. Zyblikiewicza 11.
8. Dr Praetzel Gustaw, Rynek 24.
9. Dr Friedeker Salomon, ul Senacka 6.
10. Dr. Haber Maurycy, ul. Grodzka 32.
11. Dr. Wasserberg Dora, ul. Krakowska 31.
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., telefon 161.
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Lekarstwa na receptę opatrzoną numerem indeksu i klau
zulą: »Na koszt Funduszu chorych studentów Akademji Górniczej«
dostają studenci bezpłatnie w aptece XIV Wł. Radwańskiego
przy ul. Lubicz 7 i w aptece pod »Złotym Słoniem« Tadeusza
Oświecimskiego, ul. Grodzka 22.
Szkła przepisane przez Klinikę okulistyczną mogą studenci
pobierać bezpłatnie (na warunkach jak wyżej) u firmy Kazi
mierz Zieliński, Rynek gł. 39, linja A—B.

XII. Fundacje.
1) Rada Zjazdu 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 czteropokojowe 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. Projekt laboratorjum wykonał prof. inż.
Chromiński Edmund, a plany budowlane prof. inż. Stella-Sawicki.
Laboratorjum jest w budowie, a nad fundacją czuwa Komitet zło
żony z delegatów Związku i delegatów Grona Profesorskiego
Akademji Górniczej.

SENAT.
Rektor: Inż. Chromiński Edmund.
Prorektor: Dr. inż. Krauze Jan.
Dziekan Wydziału Górniczego: Inż. Czeczott Henryk.
Dziekan Wydziału Hutniczego: Inż. Łowiński Karol.

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 45, 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, b. prorektor w r.
szk. 1924/25 i 1925/26 — elektrotechnika. (Podgórze, ul. Krze
mionki, gmach Akademji Górniczej, telefon 3385).
Korwin-Krukowski Henryk, inżynier górniczy, b. do
cent i zastępca profesora w Politechnice Warszawskiej, prodziekan
Wydziału Hutniczego w r. szk. 1924/25, 1925/26 i 1926/27 — me
talurgja żelaza. (Warszawa, ul. Wilcza 22, tel. 1182).

14

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,
b. 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, dziekan Wydziału Górniczego w r.
szk. 1926/27 — 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 i 1925/26 i prorektor Akademji r. szk 1926/27 —
maszynoznawstwo 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
i 1925/26, rektor Akademji w r. 1926/27 — maszynoznawstwo II.
(ul. Radziwiłłowska l. 28, tel. 3188).
Kasiński Kazimierz, inżynier górniczy — górnictwo II.
(ul. Juljusza Lea, Kolonja Akademji Górniczej).
Goetel Walery, doktor filozofji, docent prywatny Uni
wersytetu Jagiellońskiego, członek Komisji fizjograficznej Akademji
Umiejętności w Krakowie, kurator S. S. A. G. — geologja ogólna,
(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 tel. 2292).
Skoczylas Stanisław, inżynier górniczy, b. dziekan Wy
działu Górniczego w r. 1924/25 i 1925/26, prodziekan Wydziału
Górniczego w r. 1926/27 — budowa maszyn górniczych. (ul. Zybli
kiewicza gmach P. K. O ).
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Jarosz Jan, doktor filozofji, b. kurator Łódzkiego Okręgu
szkolnego, b. naczelnik Wydziału Ministerstwa W. R. i O. P., współ
pracownik Komisji fizjograficznej Akademji Umiejętności w Kra
kowie — paleontologja i geologja historyczna (ul. Zyblikiewicza,
gmach P. K. O.).
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
grafja. (ul. Piotra Michałowskiego 6).
Łowiński Karol, inżynier budowy maszyn, b. docent pła
tny Politechniki Warszawskiej, dziekan Wydziału Hutniczego w r.
1926/27 — budowa maszyn hutniczych (ul. Juljusza Lea, kolonja
Akademji Górniczej).
Jeżewski Mieczysław, doktor filozofji, docent Uniwer
sytetu Jagiellońskiego— fizyka (ul. Juljusza Lea, kolonja Akademji
Górniczej).

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. (ul. Skałeczna 10 tel. 3301).
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).
Rieger Roman, inż. górniczy, dyrektor Spółki Dzierżawnej
»Skarboferm« — organizacja przedsiębiorstw przemysłowych. (Kró
lewska Huta, Pole wschodnie).

WYDZIAŁ GÓRNICZY.
SKŁAD OSOBOWY.
a) Rada Wydziału:

Dziekan: Inż. Czeczott Henryk.
Prodziekan: Inż. Skoczylas Stanisław.
Członkowie: Inż. Bielski Zygmunt, inż. Bohdanowicz
Karol, dr. GoetelWalery, dr. HoborskiAntoni, dr. Ja
rosz Jan, inż. Kasiński Kazimierz, dr. inż. Krauze Jan,
inż. Nowotny Oskar, inż. Rieger Roman, dr. Rozen Zy
gmunt, dr. inż. Studniarski Jan, inż. Takliński Wła
dysław i inż. Zarański Jan.
b) Docenci:
Czarnocki Stefan, inżynier górniczy, naczelnik Wydziału
Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie — wykłada
geologję stosowaną.
Kuźniar Czesław, doktor filozofji, referent Państwowego
Instytutu Geologicznego w Warszawie — wykłada geologję ogólną.
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.
Dawidowski Roman, inżynier górniczy— wykłada gór
niczo-hutniczą analizę.
Janiszewski Tomasz, doktor medycyny, docent U. J.—
wykłada higjenę i pierwszą pomoc w nagłych wypadkach.
Ludkiewicz Adam, inżynier metalurg, adjunkt przy ka
tedrze metalurgji żelaza — wykłada metalurgję dla górników.
Windakiewicz Edward, inżynier górniczy, starszy radca
górniczy — wykłada halurgję i przemysł solny.
d) Adjunkci:
Tokarski Jerzy, inżynier, adjunkt — przy katedrze maszy
noznawstwa I.
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Groza Aleksander, inżynier — przy katedrze elektro
techniki

e) Asystenci starsi:
Gieszczykiewicz Stanisław, inżynier — przy katedrze
elektrotechniki.
Gołąb Stanisław, — przy katedrze matematyki wyższej.
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, inżynier — przy katedrze elektro
techniki.
Kubiczek Tadeusz, inżynier — przy katedrze maszyn
górniczych.
Dobrzański Tadeusz — przy katedrze mineralogji.
Niewiestin Aleksander — przy katedrze geologji ogólnej.
Panow Eugenjusz — przy katedrze geologji ogólnej.

g) Zastępcy asystentów.

Gailit Jan — przy katedrze geologji stosowanej.
Jakubowski Alfred — przy katedrze matematyki wyższej.
Jarzymowski Kazimierz — przy katedrze mineralogji.
Orłowski Witold — przy katedrze górnictwa I.
Suchodołow Stefan — przy katedrze maszynoznawstwa I.
Wojciechowski Janusz — przy katedrze mineralogji
i petrografji.
Kwieciński Juljan — przy katedrze geodezji i mier
nictwa górniczego.
Sukiennik Emanuel — przy katedrze geodezji i mier
nictwa górniczego.
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PODZIAŁ GODZIN

DLA WYDZIAŁU GÓRNICZEGO.
Rok 1.
I sem.
PRZEDMIOT

L.

I
2
101
102
103
4
10
12
16
18
117
31

II sem.

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

wyki.

ćw.

wykł.

ćw.

5
2
4
4
4
—
—
—
4
—
—
1*

2

4

4
—
2
—
—
2
2
—
—
—

—
4
4
2
2
—
2

2
—
—
1
2
2

3
—

2
4
—
—
—

Rok 2.
III sem.

102
3
5
6
7
8
11
108
13
109
114
25
10
26

Fizyka
Chemja analityczna jakościowa
Mineralogja
Petrografia
Geologja ogólna
Paleontologja i geologja historyczna
Wytrzymałość materjałów
Budownictwo i inżynierja
Maszynoznawstwo I ogólne
Termodynamika
Technologja ciepła i paliwa I
Górniczo-hutnicza analiza
Mechanika teoretyczna
Równania różniczkowe

* Nieobowiązkowy.

4
—
4
—
2
—
4
2
—
—
3
1*

3
4
2
—
2
—
1
—
4
—
—
—
1
—

IV sem.

—
—
3
—
4
3
—
2

3
—

—
—
2
—
2
1
1
2
—
1
6
1
—

—

1
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Rok 3.
V sem.
L.

PRZEDMIOT
ćw

wykł.

—
9
108
110
14
19
23
17
32
33
26

VI sem.

Geologja stosowana
Budownictwo i inżynierja
Maszynoznawstwo II
Elektrotechnika
Górnictwo I
Wiertnictwo
Miernictwo górnicze
Geologja ziem polskich
Paleontologja
Równania różniczkowe

wykł.

ćw.

—

3
5
4
5
2

2

—
4

4

3
*4**
4***
2***
1**** —

2
2
5
4
4
3
2
4***
4***
—

1
3
3
4
1
2
—
2***
—

Rok 4.
VII sem.

9
14
15
20
21
22
27
24
28
29
30
31
32
33
26

Geologja stosowana
Elektrotechnika
Maszyny górnicze
Przeróbka mechaniczna
Górnictwo II
Halurgja
Metalurgja dla górników
Eksploatacja nafty
Prawoznawstwo ogólne
Prawo górnicze
Organizacja przedsiębiorstw
Higjena i pierwsza pomoc
Geologja ziem polskich
Paleontologja
Równania różniczkowe

2
2
5
3
6
—

2
2
2
—

2
—

4***
4***

2
3
2
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
2***
—

VIII sem.

2
—
5
2
6
4
—
—
—
4
4
2
4***
4***
—

—
2
3***
2
—
—
—
—
—
—
—
2***
—

* dla specjalizujących się w górnictwie naftowem tylko 1 godz ćwiczeń.
** nie obowiązuje specjalizujących się w górnictwie naftowem
*** dla pragnących sie specjalizować w kierunku geologiczno-poszu
kiwawczym.
**** nieobowiązkowy.

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 zimowem na 1-szym
r. st. Także dla Wydziału Hutniczego.
Geometrja wykreślna — patrz Wydz. Hutniczy, l. 101.
Fizyka — patrz Wydział Hutniczy, l. 102.
Chemja ogólna — patrz Wydział Hutniczy, l. 103.
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 półroczu letniem 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. Jarosz
Jan: 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
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.
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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, l. 108.
12. Rysunek techniczny - prof. dr inż. Krauze Jan:
Tyg. 2 godz. ćw. w obu półroczach na 1-szym r. st; Także dla Wy
działu Hutniczego.
13. Maszynoznawstwo I ogólne — 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 Maszy
noznawstwa I. tyg. 4 godz. w półroczu zimowem i 2 godz. tyg.
w półr. letniem Także dla Wydziału Hutniczego.
Termodynamika — patrz Wydział Hutniczy, l. 109.
Technologja ciepła i paliwa I — patrz Wydział Hutni
czy, l. 114.
Maszynoznawstwo II — patrz Wydział Hutniczy, l. 110.
14. Elektrotechnika — prof. dr. inż. Studniarski Jam
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 godz. wykł. i 4 godz.
ćw. w półroczu letniem 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 letniem
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. inż. 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 I 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. Dawidowski
Roman: Tyg. 6 godz. ćw. w półroczu letniem na 2-gim r. st.
26. * Równania różniczkowe — prof. dr. Hoborski Antoni:
1 godz. wykł. w półroczu zimowem (dla studentów od Ii-go r. st.
począwszy).
Technologja metali i drzewa — patrz Wydział Hutniczy,
l. 117.
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.
Zarański Jan: Tyg. 4 godz.
wykł. w półroczu letniem na 4-tym r. st.
30. Organizacja przedsiębiorstw przemysłowych — prof.
inż. Rieger Roman: Tyg. 2 godz. wykł. w półroczu zimowem oraz
4 godz. wykł. w półroczu letniem na 4-tym r. st. Także dla „Wy
działu 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. *Geologja ziem polskich2) — prof. dr. Goetel Walery:
4 godz. wykł. w obu półroczach na 3-cim i 4 tym r st.
33. * Paleontologja2) — prof. dr. Jarosz Jan: 4 godz. wykł.
i 2 godz. ćwiczeń w obu półroczach na 3-cim i 4-tym r. st.
1) Nie obowiązuje specjalizujących sie w górnictwie naftowem.
Przedmioty oznaczone * są nieobowiązkowe.
2) Dla pragnących sie specjalizować w kierunku geologiczno - poszu
kiwawczym.

WYDZIAŁ HUTNICZY.
SKŁAD OSOBOWY.
a) Rada Wydziału.

Dziekan: Inż. Łowiński Karol.
Prodziekan: Inż. Korwin-Krukowski Henryk.
Członkowie: Inż. Chromiński Edmund, inż. Dawidow
ski Roman, inż. Feszczenko-Czopiwski Iwan. dr. Je
żewski Mieczysław, inż. Stella-Sawicki Izydor, inż.
Sowiński Stanisław, Dr. Staronka Wilhelm, Dr. Szysz
kowski Bohdan.
b) Wykładający.

Górka Stefan, profesor Szkoły Przemysłowej — wykłada
geometrję wykreślną.
Drozdowski Edward, doktor filozofji — wykłada gór
niczo-hutniczą analizę.
Krauze Jan, Dr. inż., profesor maszynoznawstwa I. — wy
kłada technologię 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.
Czeczott Henryk, inż. górniczy, profesor górnictwa I —
wykłada górnictwo dla hutników.
Bohdanowicz Karol, inż. górniczy, profesor geologji
stosowanej — wykłada naukę o złożach rud.
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c) Adjunkci.

Ludkiewicz Adam, inżynier metalurg — przy katedrze
metalurgji żelaza.
Kijak Zygmunt, inżynier budowy maszyn, adjunkt kon
traktowy — przy katedrze maszynoznawstwa II.
d) Asystenci starsi.

Grabowski Jan, inżynier metalurg — przy katedrze ma
szyn hutniczych.
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.
Limanowski Władysław — przy katedrze chemji nie
organicznej.
Totoś Ludwik — przy katedrze chemji nieorganicznej.
Skąpski Adam — przy Laboratorjum badawczem.
Sojecki Zygmunt — przy katedrze metalurgji innych
poza żelazem metali.
f) Zastępcy asystentów.

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.
Petryk Franciszek — przy katedrze maszynoznaw
stwa II.
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Wroceński Andrzej — przy katedrze chemji nieorga
nicznej.
Zacharewicz Leonard — przy katedrze elektrome
talurgji.
Żurakowski Stanisław — przy katedrze metalurgji
innych poza żelazem metali.

1

1

6
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PODZIAŁ GODZIN

DLA WYDZIAŁU HUTNICZEGO.
Rok 1.
I sem.
L.

II sem.

PRZEDMIOT

2
101

102
103
104
4
10
12
112
117
31

Rachunek różniczkowy i całkowy
Geometrja analityczna
Geometrja wykreślna
Fizyka
Chemja ogólna
Chemja analityczna jakościowa
Krystalografia
Mechanika teoretyczna
Rysunek techniczny I.
Geodezja dla hutników
Technologja metali drzewa
Higjena

wykł.

ćw.

wykł.

ćw.

5
2
4
4
4
—
-—
—
2
—
1*

2

4
—
—
4
4
—
2
2
—
—
3
—

2
—
—
1
2

4
—
2
—
—
—
2

—
—

2
1
2
—
—
—

Rok 2.
III sem.

102
104
105
106
5
11
108
13
109
114
118
10
122
26

Fizyka
Chemja analityczna jakościowa
Chemja analityczna ilościowa
Chemja fizyczna i elektrochemja
Mineralogja
Wytrzymałość materjałów
Budownictwo i inżynierja
Maszynoznawstwo I ogólne
Termodynamika
Technologja ciepła i paliwa I
Metalurgja ogólna
Mechanika teoretyczna
Materjały ogniotrwałe
Równania różniczkowe

* nieobowiązkowy.

—

—
4
2
—
4
2
—
—
3
2
1*

3
2
5
—
2
1
—
4
—
—
—
1
1
—

IV sem.

—
—
4
—
2
2
3
—
2
3
3
—
—

—
7
4
—
1
1
2
—
1
—
1
—
—

—

1
—
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Rok 3.
V sem.

PRZEDMIOT

L.

108
110
14
125
116

124
107
119
115

126
129
130
26

VI sem.

Budownictwo i inżynierja
Maszynoznawstwo II
Elektrotechnika
Koksownictwo
Metalografia i obróbka termiczna
Odlewnictwo
Górniczo-hutnicza analiza
Metalurgja żelaza
Technologja ciepła i paliwa II
Nauka o złożach rud
Metale lekkie i ich stopy
Fotografia praktyczna
Równania różniczkowe

wykł.

ćw.

wykł

3
5
4

2
3
—
—
1
—
7

2
5
4
1

4
3
—
—
2
—
—
1*

—
—
3

2 —
—
2
—
2
2*
—

ów.

3
3
1
4
—

5
2
—
—

Rok 4.
VII sem.

14
111

113
116

120
119

121
123
28
127
30
31
128
131
26

Elektrotechnika
Maszyny hutnicze
Przeróbka mechaniczna
Metalografia i obróbka termiczna
Metalurgja innych metali
Metalurgja żelaza
Elektrometalurgja
Walcownictwo i kuźnictwo
Prawoznawstwo ogólne
Prawo fabryczne
Organizacja przedsiębiorstw
Higjena i pierwsza pomoc
Górnictwo dla hutników
Ceramika
Równania różniczkowe

* nieobowiązkowy.

2
3
3
—
2
4
—
2
2
2
2
—
1
2*
1*

3
2
1
3
1
3
—
—
—
—
-—
—
—
—

VIII sem.

3
—
—
4
3
4
2
—
—
4
2
—
—
—

4
—
—
1
2

—
4
—
—
—
—
—
—
—

SPIS WYKŁADÓW

WYDZIAŁU HUTNICZEGO.

Rachunek różniczkowy i całkowy — patrz Wydz. Gór
niczy, l. 1.

Geometrja analityczna — patrz Wydział Górniczy, l. 2.
101. 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. Fizyka — prof. dr. Jeżewski Mieczysław: 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. ćw. 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 - wykładający dr. Dro
zdowski Edward: Tyg. 7 godz. ćw. w półroczu zimowem oraz
5 godz. ćw. w półroczu letniem na 3-cim r. st.
Krystalografja — patrz Wydział Górniczy, l. 4.
Mineralogja — patrz Wydział Górniczy, l. 5.
Mechanika teoretyczna — patrz Wydział Górniczy. l. 10
Wytrzymałość materjałów — patrz Wydział Górniczy l. 10.
108. Budownictwo i inżynierja — prof. inż. Stella Sawicki.
Izydor: a) Tyg. 2 godz. wykł. i 1 godz. ćw. w półroczu letniem
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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, l. 12.
Maszynoznawstwo I — patrz Wydział Górniczy, l. 13.
109. Termodynamika — prof. inż. Dawidowski Roman:
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, l. 14.
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 — prof. 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 — prof. dr. inż. Krauze
Jan: Tyg. 3 godz. wykł. w półroczu letniem na 1-szym r. st. Tak
że dla Wydziału Górniczego.
118. Metalurgja ogólna — prof. inż. Feszczenko Czopiwski
Iwan: Tyg. 3 godz. wykł. w półroczu letniem na 2-gim r. st.
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. st.
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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.
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 -- prof. inż. Dawidowski Roman, 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
*Równania różniczkowe — patrz Wydział Górniczy, l. 26.
Prawoznawstwo ogólne — patrz Wydział Górniczy, l. 28.
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, l. 30.
128. Górnictwo dla hutników — prof. inż. Czeczott Henryk:
Tyg. 1 godz. wykł. w półroczu zimowem na 4-tym r. st.
129. Metale lekkie i ich stopy
wykładający inż. Ło
skiewicz Władysław: Tyg. 2 godz. wykł. w półroczu letniem na
3-cim r. st.
130. *Fotografja praktyczna — wykładający inż. Łoskiewicz
Władysław: Tyg. 1 godz. wykł. i 2 godz. ćw. w półr. zim. na
3-cim r. st.
131. * Ceramika 1) — wykładający inż. Modzelewski Józef:
Tyg. 2 godz wykł. w półroczu zimowem na 4-tym r. st.

Wykłady pozawydziałowe (nieobowiązkowe).
Skład osobowy.

Balicki Antoni — język i literatura polska.
Czarniecka Marja — język rosyjski.
Dla absolwentów.
Przedmioty oznaczone * są nieobowiązkowe.
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Kowalska Marja — język francuski i angielski.
Linnemann Eugenjusz — wychowanie fizyczne.

Spis wykładów.
201. Zasady rachunkowości — vacat: 2 godz. półrocznie.
202. Język i literatura polska — Balicki Antoni: 3 godz.
półrocznie.

203. Język francuski — Kowalska Marja: 3 godz. półrocz.
204. Język angielski. — Kowalska Marja: 3 godz. półrocz.
205. Język rosyjski — Czarniecka Marja : 3 godz. półr.

206. Język niemiecki — vacat: 3 godz. półrocznie.
207. Wychowanie fizyczne — Linnemann Eugenjusz: 8 go
dzin półrocznie.

URZĘDY.
1. Rektorat.

J. M. Rektor: Prof. Inż. Chromiński Edmund.
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. Czeczott Henryk.
Sekretarz Wydziału: Prof. Dr. Rozen Zygmunt.
Kancelistka: Biernatowa Izabella (wspólnie z wydziałem
hutniczym).
3. Dziekanat Wydziału hutniczego.

Dziekan: Prof. inż. Łowiński Karol.
Sekretarz Wydziału: Prof. Dr. Jeżewski Mieczysław.
Laboranci.

Kral Franciszek — przy katedrze mineralogji.
Szczygieł Franciszek — przy katedrze chemji ogólnej.
Cynkar Alojzy — przy katedrze metalurgji innych poza
żelazem metali.
Wilk Adam — p. o. laboranta przy katedrze elektrotechniki.
Soja Stanisław — przy katedrze geodezji.
Kozak Józef — przy katedrze fizyki.
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Pedel:

Góralczyk Józef — (ul. Loretańska).
Woźni:

Szlosek Kajetan — portjer (ul. Loretańska).
Nowak Wiktor — woźny (ul. Smoleńsk).
Mucha Józef — woźny (ul. Krzemionki).
Bochenek Ignacy — woźny (ul. Krzemionki).
Wilk Józef — portjer (ul. Krzemionki).
Odrzywołek Wincenty — woźny (ul. Krzemionki).
Dudek Władysław — woźny (ul. Krzemionki).
Dudek Józef — woźny (ul. Krzemionki).
Bobula Ludwik — woźny (ul. Skałeczna).
Gnojek Stanisław — woźny (ul. Loretańska).
Groblicki Adam — woźny (ul. Krzemionki).
Gleń Władysław — woźny (ul. Smoleńsk).
Motyka Józef — woźny (ul. Skałeczna).
Przysiężniak Stanisław — woźny (ul. Krzemionki).

Zakłady.
1. Bibljoteka główna.

Kierownik bibljoteki: prof. inż. Nowotny Oskar.
Bibljotekarka: Kuszowa Marja.
2. Warsztat mechaniczny.

Kierownik: prof. dr. Jeżewski Mieczysław.
Mechanik: Wojtów Stanisław.

Komisje stałe.
1. Komisja techniczno-gospodarcza.

Przewodniczący: prof. Inż. Chromiński.
Członkowie: dr. inż. Studniarski, inż. Stella-Sawicki, dr. inż.
Krauze.
2. Komisja programowa.

Przewodniczący: inż. Chromiński.
Członkowie: inż. Czeczott, inż. Feszczenko-Czopiwski, dr. Ho
borski, inż. Kasiński, dr. inż. Studniarski.

KRONIKA WAŻNIEJSZYCH WYPADKÓW
w roku akademickim 1925/26.
1 października 1925 r. Rozpoczęcie roku szkolnego.
7 grudnia 1925 r. Imatrykulacja nowowstępujących studen
tów, połączona z tradycyjnem świętem górniczem św. Barbary.
16 grudnia 1925 r. Zatwierdzenie przez Ministerstwo Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego uchwały Rady Wydziału
Górniczego z dnia 10/11 1925 r. nadającej p. dr. Jaroszowi Ja
nowi veniam legendi z zakresu paleontologii.
14 stycznia 1926 r. Zatwierdzenie przez Ministerstwo Wy
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego uchwały Rady Wydziału
Górniczego z dn. 27/10 1925 r. nadającej p. dr. Kuźniarowi
Czesławowi veniam legendi z zakresu geologji ogólnej.
25 stycznia 1926 r. Nominacja p. dra Jarosza Jana na profesora
zwyczajnego katedry paleontologji.
17 lutego 1926 r. Nominacja p. dra Jeżewskiego Mieczysława
na profesora nadzwyczajnego fizyki.
16 marca 1926 r. Uchwała Ogólnego Zebrania Profesorów
o utworzeniu Wydziału Mechanicznego w Akademji górniczej.
17 kwietnia 1926 r. Podpisanie kontraktu z p. inż. Riegerem
Romanem odnośnie do objęcia obowiązków profesora zwyczajnego
katedry organizacji przedsiębiorstw przemysłowych.
31 maja 1926 r. Zakończenie roku akademickiego.
2 czerwca 1926 r. Wybory władz akademickich.
11—16 września 1926 r. Wycieczka naukowa Wydziału Hu
tniczego do Pragi, Pilzna i Witkowie.
17 września 1926 r. Oddanie urzędowania nowoobranemu
rektorowi.
Na odbytem w dniu 2 czerwca 1926 r. wyborczem posiedze
niu Ogólnego Zebrania Profesorów został wybrany na rok 1926/27
Rektorem Akademji profesor inż. Edmund Chromiński.
Prorektorem jest w myśl ustawy o szkołach akademickich
ustępujący Rektor prof. dr. inż. Jan Krauze.
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Na odbytem w dniu 2-go czerwca 1926 r. wyborczem po
siedzeniu Rady Wydziału Górniczego obrano na rok 1926/27.
Dziekanem Wydziału Górniczego — prof. inż. Henryka Czeczotta.
Prodziekanem jest ustępujący dziekan prof. inż. Stanisław Skoczylas.
Na wyborczem posiedzeniu Rady Wydziału Hutniczego w dniu
2 czerwca 1926 r. obrano na r. 1926/27 Dziekanem Wydziału Hu
tniczego — prof. inż. Karola Łowińskiego, zaś Prodziekanem prof.
inż. Henryka Korwin-Krukowskiego.

Sprawozdanie J. M. Rektora
za rok akad. 1925/26.

I. Wstęp.

Rok akademicki 1925/26, jako siódmy rok istnienia Aka
demji Górniczej, dawał w myśl przewidywań widoki szybkiej reali
zacji rozbudowy zakładów naukowych i budowy nowego gmachu,
a to dzięki uzyskaniu w budżecie szkoły odpowiednich pozycyj
na te cele.
Niestety optymizm w tym kierunku był krótkotrwały. Upły
nął zaledwie miesiąc od rozpoczęcia roku akademickiego, gdy nastą
piło pierwsze załamanie się naszej waluty, co pociągnęło za sobą res
trykcję przyznanych kredytów. Jeżeli przyjmie się pod uwagę, że
przyznane w budżecie na rok 1925 kredyty budowlane i na pomoc
naukową miały w przeważającej swej części charakter kredytów
inwestycyjnych, to stanie się jasną groza sytuacji wywołana
raptownem wstrzymaniem wypłaty przyznanych i już włączo
nych w plan gospodarczy pozycyj kredytowych. Jedynie tylko
wielkiej ostrożności w realizowaniu kredytów zawdzięczać należy,
że stan zobowiązań nie przekroczył sum przyznanych w roku 1926
tytułem wyrównania zaległości i że w ten sposób ten pierwszy
okres załamania się waluty przetrwała szkoła nasza względnie bez
wstrząsu.
Następstwa kryzysu finansowego okazały się w skutkach
znacznie groz'niejsze, aniżeli można było sądzić po względnie po
myślnem przetrwaniu pierwszego załamania się. Przedewszystkiem
już w preliminarzu budżetowym na rok 1926 uległa redukcji
blizko 60%-owej najważniejsza pozycja, bo pozycja kredytów na po
moce naukowe, ta pozycja, która decyduje o poziomie szkoły,
a kredyty budowlane zostały uwzględnione w tak okrojonych wy
miarach, że o dalszym normalnym postępie budowy nowego gma
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chu mowy być nie może. Największym jednak hamulcem jakiego
kolwiek planowego rozwoju jest system miesięcznego budże
towania, bez gwarancji przydziału przypadającej według tak na
wet okrojonego preliminarza sumy. Dość wymienić, że w mie
siącu marcu przyznano na dotacje naukowe sumę 500 Zł. zamiast
przypadającej z okrojonego preliminarza sumy 8.333 Zł. Ten stan
rzeczy uniemożliwia wszelką planową gospodarkę i zmusza do
gospodarki z dnia na dzień, i to w kierunku jedynie utrzymania
zakładów przy życiu, z wykluczeniem jakichkolwiek bądź inwestycyj.
Są to warunki pracy tak ciężkie, że jedynie nadzieja na
zmianę ku lepszemu jest bodźcem dla grona profesorskiego do wy
siłku w utrzymaniu się na osiągniętym poziomie.

II. Grono nauczycielskie.

W gronie profesorskiem z początkiem roku akademickiego
1925/26 były dwie katedry nieobsadzone, mianowicie katedra fi
zyki po śp. prof. Stocku i katedra organizacji przedsiębiorstw
przemysłowych po prof. Schimitzku.
Prace nad obsadzeniem tych katedr rozpoczęto od samego
początku roku akademickiego i dopiero w roku 1926 doprowa
dzono do ostatecznego wyniku. Na katedrę fizyki powołano p.
dra Mieczysława Jeżewskiego, docenta Uniwersytetu Jagiellońskiego,
który objął wykłady od początku roku akademickiego, a dekretem
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 lutego 1926 został
mianowany nadzwyczajnym profesorem fizyki. Katedrę zaś orga
nizacji przedsiębiorstw przemysłowych poruczono p. inż. Roma
nowi Riegerowi, dyrektorowi Spółki Dzierżawnej »Skarboferm«,
w charakterze profesora kontraktowego. Na podstawie zezwolenia
Ministerstwa W R i O. P. podpisano z p. inż. Riegerem kontrakt
dnia 17 kwietnia, wykłady zaś objął p. inż. Rieger już od letniego
półrocza roku sprawozdawczego.
W roku akademickim 1925/26 uzyskała Akademja Górnicza
nową katedrę paleontologji.. W dążności do utworzenia w Akade
mji Górniczej ośrodka nauk geologicznych oświadczyło Ministerstwo
W. R. i O. P. gotowość kreowania w Akademji Górniczej katedry
paleontologji, o ile będzie miała Akademja Górnicza odpowiedniego
kandydata. Gdy odpowiednia kandydatura wyłoniła się w osobie
p. dra Jana Jarosza, dotychczasowego kuratora okręgu szkolnego
łódzkiego, i gdy p. dr. Jan Jarosz na podstawie przewodu habili
tacyjnego, odbytego na posiedzeniu Rady Wydziału Górniczego
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z dnia 10 listopada 1925, uzyskał veniam legendi z zakresu pa
leontologji, Ogólne Zebranie profesorów uchwałą z dnia 30 listo
pada 1925 postanowiło przedstawić Ministerstwu W. R. i O. P. kan
dydaturę p. dr. Jana Jarosza na mającą się kreować katedrę pal
eontologji. Ministerstwo W. R. i O. P. zaakceptowało kandydaturę
i dekretem Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 stycznia
1926 roku p. dr. Jan Jarosz został mianowany zwyczajnym profe
sorem paleontologji. W ten sposób z końcem roku sprawozdaw
czego stan posiadania Akademji Górniczej powiększył się o jedną
katedrę zwyczajną, a wszystkie katedry zostały obsadzone. W roku
sprawozdawczym przeniósł się z Warszawy prof. inż. Łowiński
i prof. inż. Kasiński.
Uchwałą Rady Wydziału Górniczego z dnia 27 października
1925 roku udzielono veniam legendi z zakresu geologji ogólnej
p. dr. fil. Czesławowi Kuźniarowi.
Z pośród wykładających ustąpili p. dr. inż. Kowalski i p. Piąt
kiewicz z powodu redukcji wykładów ze względów oszczędnościowych.
P. prof. Sowiński z powodu przeciążenia zrzekł się pro
wadzenia ćwiczeń z górniczo-hutniczej analizy, a prowadzenie tego
przedmiotu poruczono na Wydziale górniczym prowizorycznie
p. prof. Romanowi Dawidowskiemu. Od roku akademickiego 1926/27
ćwiczenia te dla Wydziału hutniczego obejmuje p. dr. Drozdowski.
Z pośród lektorów ustąpili p. Ludwik Skoczylas lektor ję
zyka i literatury polskiej oraz p. Sergjusz Malewicz lektor języka
rosyjskiego. Lektorat języka i literatury polskiej objął p. Antoni
Balicki, profesor Szkoły handlowej, lektorat zaś języka rosyjskiego
objęła p. Marja Czarniecka.
W składzie sił pomocniczych naukowych skreśliło Minister
stwo W. R. i O. P. dwa etaty starszych asystentów. Przez obniżenie
ilości godzin dla asystentów, płatnych z ryczałtu, zabezpieczono
możność zatrzymania zwolnionych drogą przeniesienia ich na
ryczałt.
W roku sprawozdawczym odbyło się 7 zwyczajnych posie
dzeń Ogólnego Zebrania Profesorówi 1 nadzwyczajne, 7 zwyczajnych
i 3 nadzwyczajne posiedzenia Rady Wydziału górniczego, 7 zwy
czajnych i 1 nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału hutniczego
Posiedzeń Senatu odbyło się w roku sprawozdawczym 25.
III. Administracja.

Skład osobowy administracji nie uległ zmianie w okresie spra
wozdawczym. Od początku roku akademickiego przystąpiono do
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uporządkowania registratury, co trwało około 3 miesiące. Przy
końcu roku sprawozdawczego przystąpiono do uporządkowania
aktów osobowych. W okresie sprawozdawczym ustalono również
ostateczny wzór dyplomu inżyniera, i przystąpiono do wymiany
tymczasowych świadectw na dyplomy. W myśl uchwały Senatu
z dnia 12 kwietnia wydane dotychczas tymczasowe świadectwa
tracą moc prawną z dniem 30 września 1926 roku, dyplomantom
zaś na przyszłość nie będzie się wydawać żadnych tymczasowych
zaświadczeń.
Obsadzenie stanowiska intendenta umożliwiło przeprowadzenie
należytej kontroli opału, światła, gazu i na tej zasadzie przeprowa
dzenie racjonalnych oszczędności.
Została też uporządkowana, jakkolwiek nie całkiem, sprawa
niższych funkcjonarjuszy. — Z ogólnej liczby 23 stanowisk prze
dłożono do stabilizacji 8 stanowisk, przyczem w tej liczbie stano
wisk 3 etaty traktuje się obecnie jako stałe, zaś 5 etatów jako
prowizoryczne. Reszta 15 stanowisk obsadzona jest kontraktowo.

IV. Zakłady.

Jakkolwiek rok sprawozdawczy był bardzo ciężkim pod wzglę
dem możności prac inwestycyjnych w zakładach, niemniej przeto
rozbudowa zakładów postępowała naprzód.
Jeden z najważniejszych zakładów Zakład Górnictwa I
objął wybudowaną na terytorjum gmachu podgórskiego kosztem
9.450 zł kuźnię, przeprowadził instalację kompresora tak, że jest
w możności przystąpienia do bicia chodnika w skale, celem stwo
rzenia podziemnej pracowni górnictwa. Ponadto Zakład ten,
dzięki zwolnieniu kilku pokoi, dotychczas zamieszkałych przez pro
fesorów, uzyskał możność rozszerzenia zbioru narzędzi górniczych
i planów kopalnianych. Rozszerzeniu Zakładu stoi na przeszkodzie
jeszcze jedno mieszkanie zajmowane przez profesora, jest jednak
nadzieja, że w najkrótszym czasie przeszkoda ta zostanie usuniętą
i Zakład Górnictwa 1 będzie miał do swej wyłącznej dyspozycji
całe skrzydło gmachu podgórskiego.
Podstawowy zakład drugiego Wydziału Akademji — Zakład
Metalografji w okresie sprawozdawczym przeprowadził montaż za
mówionych w roku ubiegłym maszyn i urządzeń do badania ma
terjałów tak, że jest w stanie nietylko prowadzić pełne praktyczne
ćwiczenia, lecz także prowadzić prace naukowe oraz wykonywać
badania dla potrzeb przemysłu.
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Zakład Elektrotechniki ukończył montaż zarówno maszyn
laboratoryjnych, jakoteż urządzeń w salach ćwiczeń, i rozpoczął
w roku sprawozdawczym praktyczne ćwiczenia w laboratorjum.
Zakład ten zaczyna już oddawać duże usługi w nauczaniu, nie
mniej przeto wymaga jeszcze znacznych wkładów do zupełnego
swego ukończenia.
Poświęcenie specjalnej uwagi Rektoratu w kierunku rozbu
dowy tych trzech Zakładów ma swoje uzasadnienie w tem, że:
1) są to zakłady podstawowe dla wykształcenia inżynierów
górniczych, względnie metalurgów, 2) są one umieszczone w gma
chu podgórskim i ze względu na prawdopodobnie nie tak prędkie
wybudowanie pawilonu hutniczego, w tym gmachu pozostaną przez
czas dłuższy.
Jakkolwiek, jak zaznaczono, główna uwaga Rektoratu skie
rowana była na te trzy zakłady, niemniej przeto i inne zakłady
były w okresie sprawozdawczym w stadjum bądź to rozbudowy,
bądź to uzupełniania zbiorów i urządzeń. Wymienię tutaj między
innemi Zakład Wiertnictwa, który skompletował bardzo cenną ko
lekcję narzędzi wiertniczych, Zakład Maszyn górniczych, który poza
kolekcją urządzeń wyciągowych nabył maszyny do rozrywania lin
wyciągowych, Zakład Matematyki, który zakupił większą kolekcję
modeli. Wszystkie inne, nie wymienione tutaj zakłady rozbudo
wywały się i uzupełniały w roku sprawozdawczym w stosunku do
otrzymanych kredytów.
Na tory realizacji weszło także laboratorjum maszynowe,
które jednak budowane jest z funduszów prywatnych, przeto
i omówienie tej inwestycji przenoszę do odpowiedniego działu
niniejszego sprawozdania.
Pewne trudności w zorganizowaniu i prowadzeniu Laborato
rjum badawczego dla płodów kopalnych, które Akademja Gór
nicza otrzymała w spadku po likwidującym się oddziele geolo
gicznym Ministerstwa Przemysłu i Handlu, zostały wreszcie poko
nane w roku sprawozdawczym przez przekazanie tego Laboratorjum
Wydziałowi Hutniczemu, z włączeniem go do górniczo-hutniczej
analizy. Prowadzenie tego Laboratorjum zostało poruczone p. dr.
Drozdowskiemu, jako kierownikowi ćwiczeń z górniczo-hutniczej
analizy.
V. Studenci.

W życiu młodzieży rok sprawozdawczy nie przyniósł żadnych
poważniejszych zmian. Ciężki kryzys finansowy Państwa musiał się
odbić i na materjalnem położeniu studentów, to też stosunki ma-
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terjalne studentów były w roku sprawozdawczym znacznie gorsze
niż w latach ubiegłych. Stwierdzić należy coraz większe wyra
bianie się w akcji samorządowej młodzieży i podnieść tutaj
muszę z wielkiem uznaniem, że ze strony władz Stowarzyszenia
Studentów Akademji Górniczej spotykał Senat zawsze gotowość
lojalnej, a ku dobru Akademji Górniczej zmierzającej współpracy.
To wyrabianie się samorządowe skierowało się także w kierunku
samopomocy materjalnej, i dzięki pomocy Rektoratu, oraz kura
tora Stowarzyszenia prof. dra Goetla, uzyskało Stowarzyszenie hur
townię tytoniową, którą prowadzi we własnym zarządzie, dając
pracę niezamożnym kolegom i przysparzając zysku Stowarzyszeniu
na cele Samopomocy.
Fundusze Stowarzyszenia składają się: 1) z opłat członkow
skich, 2) ze zysków z przedsiębiorstw, 3) ze sum udzielanych przez Rek
torat z opłat na cele samopomocowe, 4) ze sum udzielanych przez
Kuratorjum Finansowe. Pod zarządem Stowarzyszenia znajduje się
bursa w klasztorze Augustjanów, w której ma mieszkanie 25 stu
dentów Akademji. Stowarzyszenie prowadzi kuchnię akademicką,
która się mieści w gmachu »Krzysztofory«, aktora wydaje średnio
dziennie 120 obiadów i 100 kolacji. Pozatem Stowarzyszenie przez
swą Sekcję Zewnętrznej Działalności utrzymuje żywy kontakt z za
granicznemi organizacjami górniczemi i organizuje wymienne prak
tyki letnie. W roku sprawozdawczym uzyskano w ten sposób
3 praktyki we Francji, 10 w Rumunji, 5 w Bułgarji, 3 w Belgji,
7 w Jugosławji i 4 w Czechosłowacji Mniejsza ilość praktyk wy
miennych letnich w stosunku do zeszłorocznych, tłumaczy się trud
nościami paszportowemi i walutowemi. Sekcja Bratniej Pomocy
Stowarzyszenia prowadzi akcję kredytową w formie krótko- i długo
terminowych pożyczek. Syndykiem Stowarzyszenia jest adwokat
dr. Szołayski.
VI. Frekwencja.

W roku sprawozdawczym ograniczono ilość miejsc dla nowo
wstępujących na Wydział Górniczy na 50, na Wydział Hutniczy
na 25. Kryzys przemysłowy, a więc obawa o brak zatrudnienia
po ukończeniu studjów, oraz ogólne ciężkie materjalne położenie
społeczeństwa były powodem, że ilość zgłoszonych kandydatów
okazała się mniejsza od wyznaczonego numerus clausus. W myśl
przepisów egzamin konkursowy nie odbył się i wszyscy zgłasza
jący się zostali przyjęci bez egzaminu.
Przy wpisach na rok 1925/26 zapisało się na:
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Wydział Hutniczy:

Wydział Górniczy:
I.
II.
III.
IV.

rok
rok
rok
rok

56
103
94
123

I.
II.
III.
IV.

rok
rok .
rok .
rok

27
27
20 i 1 nadzw.
19

Razem było w roku akademickim 1925/26 zapisanych 470.

Zapisy w roku 1925/26, w myśl przepisów, były całoroczne
i z tęgo tytułu nastąpiła wymiana dotychczasowych wykazów
studjów na wykazy studjów świeżo ustanowionego typu.
Skład studentów według narodowości i wyznania przedsta
wiał się następująco:

Wydział Górniczy:
Pol.
361

Ukraińców
8

rzym.-kat
352

gr.-kat.
8

Rosjan
prawosł.
5

Bułg.
3

ewang.
11

innych

3

mojżesz.
—

razem
376

innych,
—

razem.
376.

Bułg.
—

innych

razem
94

mojżesz.
—

innych,
—

razem
94

Wydział Hutniczy:
Pol.
84

Ukraińców
8

rzym.-kat.
81

Rosjan
2

gr.-kat.

5

Serbo-kroatów
—

praw.
7

ewang.

Praktyk wakacyjnych udzielono na Wydziale górniczym 123,
na Wydziale hutniczym 30. Z tego w okręgu Krakowskim i Dą
browskim 34 dla górników, 15 dla hutników, Górnośląskim 65
dla górników, 15 dla hutników, Borysławskim 8 dla górników,
Jasielskim 11 dla górników i w innych 5 dla górników.
Na podstawie przeprowadzonych dochodzeń dyscyplinarnych,
zatwierdzonych przez Senat akademicki, usunięto z Akademji Gór
niczej na zawsze jednego studenta Wydziału Górniczego.

VII. Pomoc lekarska.

Okres wakacyjny przed rokiem sprawozdawczym zużytko
wany był na organizację powołanego do życia »Funduszu chorych
studentów Akademji Górniczej« tak, że z rozpoczęciem roku spra
wozdawczego instytucja ta mogła przystąpić do wypełniania swego
zadania. Przy pomocy doc. Dra Janiszewskiego zawarto umowy
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z klinikami i szpitalami w sprawie leczenia członków funduszu,
a z aptekami i optykami w sprawie dostarczania leków i szkieł.

W roku sprawozdawczym wpływ kasowy wynosił:
Wydano za leczenie
1.185 Zł 39 gr.
Za leki i szkła
558 » 62 »
Wydatki administracyjne
153 » — »
Pozostaje w dniu 1/6 1926
Pozostałość z lat poprzednich

2.730 Zł 68 gr.

1.897 » 01

»

833 Zł. 67 gr.
2.273 » — »

Zatem w dniu 1/6 b. r. wynosi fundusz
Razem

3.106 Zł 67 gr.

Z pomocy ambulatoryjnej korzystało 100 studentów.
Z pomocy dentystycznej korzystało 30 studentów.
Leczono w szpitalach 7 osób przez 153 dni.
Leczono w domach zdrowia 1 studenta przez 120 dni.
Zapłacono Zł 554 gr. 12 za recepty i leki.
Zapłacono za szkła Zł 4 gr. 50.
Wobec pomyślnego stanu finansowego »Funduszu« uchwałą
Senatu akademickiego na wniosek Kuratorjum Funduszu uchwa
lono na przeciąg roku akademickiego 1925/26 przyznać członkom
funduszu, pozostającym w leczeniu szpitalnem, II klasę.

VIII. Ubezpieczenie od wypadków.
W roku sprawozdawczym przeprowadzono akcję ubezpiecze
nia studentów od wypadków. Jeżeli się uwzględni możliwość wy
padku w pracowniach a jeszcze w większym stopniu możliwość
wypadku na wycieczkach lub praktykach, to przyznać trzeba, że
ubezpieczenie takie jest ze wszech miar pożądanem. Na podstawie
szeregu ofert zawarto umowę z Poznańsko-Warszawskim Bankiem
Ubezpieczeń w Poznaniu na warunkach: opłata od studenta 3 Zł
rocznie. Świadczenia Tow.: 1) w razie śmierci 4.000 Zł — 2) w ra
zie choroby 4 Zł dziennie — 3) w razie kalectwa 8.000 Zł. Ubez
pieczenie nie jest przymusowe. Że jednak akcja ta została nale
życie przez studentów oceniona najlepszym dowodem jest, że na
470 zapisanych studentów Akademji ubezpieczonych było 278.
W pierwszym okresie ubezpieczeniowym zaszły 2 wypadki:
1) Teofil Wiśniewski otrzymał 147 Zł (złamanie nogi na ćwicze
niach w Olkuszu), 2) Franciszek Pick 38 Zł (zmiażdżenie 3 pal
ców u prawej ręki w czasie praktyki w Trzebini). W obu wy
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padkach Bank Ubezpieczeń dotrzymał swych zobowiązań. Byłoby
na podstawie dotychczasowych doświadczeń wskazanem wprowa
dzić przymus ubezpieczenia, podobnie jak to ma miejsce z pomocą
lekarską.
IX. Pomoc materjalna.

W związku ze znacznym pogorszeniem się stanu materjalnego
studjującej młodzieży w okresie sprawozdawczym, rozwinięto żywą
działalność w kierunku zabezpieczenia pomocy materjalnej dla
najbardziej potrzebujących. Pomoc materjalną uzyskiwała młodzież
w następujących formach :
1. Odroczenie opłat.
Jestto forma długoterminowej pożyczki, gdyż odroczona suma
jest płatna w przeciągu 10 lat. Odroczeniu podlega jedynie czesne.
Odroczenie uzyskali:

Wydział Hutniczy:

Wydział Górniczy:

I.
II.
III.
IV.

rok
rok
rok
rok

6
33
22
29

22
29
41

90

93

w całości

w połowie

w całości

w połowie

I.
II.
III.
IV.

rok
rok
rok
rok

4
3
3
1

4
10
9
15

11
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Razem na obydwu Wydziałach w połowie 101, w całości 131
czyli, że prawie połowa zapisanych korzystała z ulg w opłatach.
2. Stypendja rządowe.
Akademja Górnicza miała przyznanych 20 stypendjów rzą
dowych. Przy redukcji budżetu w roku 1926 wyłoniła się kwestja,
czy obciąć ilość stypendjów, czy też obciąć raczej ich wysokość. Ten
drugi punkt widzenia zwyciężył i skutkiem tego ilość stypendjów pozo
stała bez zmiany, natomiast wysokość zniżono do 90 Zł miesięcz
nie. W myśl wniosków referenta stypendjalnego uchwalono zamiast
20 pełnych stypendjów wypłacać 40 pół - stypendjów po 45 Zł
miesięcznie. Ze stypendjów rządowych korzystało na Wydziale
Górniczym 34 studentów, na Wydziale Hutniczym 6 studentów.
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3. Stypendja samorządowe i prywatne.
W okresie sprawozdawczym korzystali studenci Akademji
Górniczej z następujących stypendjów samorządowych i prywatnych:
1. Starosty krajowego w Poznaniu, 1 stypendjum po 90 Zł mie
sięcznie.
2. Tymczasowego Wydziału Samorządowego we Lwowie, 2 sty
pendja po 200 Zł rocznie.
3. Województwa Śląskiego w Katowicach, 1 stypendjum 600 Zł mie
sięcznie.
4. Państwowych Zakładów wodociągowych na Górnym Śląsku
w Katowicach, 2 stypendja po 600 i 400 Zł jednorazowo.
5. Województwa kieleckiego, 1 stypendjum 60 Zł jednorazowo.
6. Wydziału Rady Powiatowej w Chrzanowie, 1 stypendjum po
50 Zł miesięcznie.
Ze stypendjów tych korzystało 8 studentów Wydziału Gór
niczego.

4. Pomoc kredytowa.

Podobnie jak w latach ubiegłych, niesieniem pomocy kredy
towej zajęło się w roku sprawozdawczym »Kuratorjum finansowe«
Akademji Górniczej. Fundusze Kuratorjum finansowego składają
się z opłat członkowskich i z darów przemysłu.
Niech mi będzie wolno na tern miejscu wyrazić w imieniu
Akademji Górniczej gorące podziękowanie p. dr. inż. Meyerowi,
Dyrektorowi Wyższego Urzędu Górniczego w Krakowie, oraz
p. Starostom Górniczym p. inż. Negruszowi w Krakowie, p. inż. Ony
szkiewiczowi w Jaśle, oraz Radzie Zjazdu Przemysłowców Górni
czych w Dąbrowie Górniczej, za okazaną pomoc w zbieraniu darów.
Wpływy Kuratorjum Finansowego w r. 1925/26 były nastę
pujące:
94 Zł — gr.
19.232 » 51 »

Z opłat członkowskich
Z darów
Razem

19.326 Zł 51 gr.

Pewna część tych funduszów została przez ofia
rodawców przeznaczona na specjalne cele,
a mianowicie:

1. na pomoc w dożywianiu .
2. na pożyczki długoterminowe

5.060 Zł — gr.
1.700 » — »

6.760 Zł — gr.

»
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Z
1.
2.
3.
4.

pozostałych sum użyto:

dla A. Z. S.
na dom akademicki
na subwencję dla SSAG
na krótkotermin. pożyczki

2.245
908
3.964
5 448

Zł
»
»
»

— gr.
71
10
70 »

razem

12.566 Zł 51 gr.
19.326 Zł 51 gr.

X. Pomoc mieszkaniowa.
Korzystając z zezwolenia Ministerstwa W. R. i O. P. na po
krycie kosztów z przypadającej na cele studentów części czesnego
i wpisowego, przystąpił Rektorat w roku sprawozdawczym do wy
remontowania trzeciej sali na Wawelu. W ten sposób Akademja
Górnicza posiada trzy sale na Wawelu mogące pomieścić 45 stu
dentów. Obecnie korzysta z tej bursy 40 studentów, gdyż kilka
miejsc musi się w dalszym ciągu udzielać tym studentom Uni
wersytetu Jagiellońskiego Jugosłowianom, których przeniesiono
z Arsenału. Obecnie czynione są starania w kierunku uzyskania
dalszych dwóch sal, a więc zajęcia na cele bursy całego piętra
w budynku poszpitalnym na Wawelu.

Z opłat czesnego i wpisowego wpłynęło dotychczas
ogółem
z czego 60% na »domy studenckie« wynosi
na bursę na Wawelu zużyto
pozostaje na domy stud.
na domy profesorskie
Suma ta leży nienaruszona.

35.257 Zł 15
21.154 » 29
16.149 » 02
5.005 Zł 27
14.102 Zł 86

gr.
»
»
gr.
gr.

XI. Fundacja Rady Zjazdu Przemysłowców
Górniczych.
Na fundację Rady Zjazdu Przemysłowców Górniczych i Hu
tniczych kryzys przemysłowy oddziałał katastrofalnie. W roku
sprawozdawczym z powodu braku funduszów robota posuwała się
bardzo powoli tak, że w pierwszym domu wykończono zaledwie
dwa parterowe mieszkania, które na mocy uchwały Komitetu fun
dacji zajęli profesorowie inż. Łowiński i dr. Jeżewski. Dwa dalsze
mieszkania na I piętrze zostały wykończone w okresie letnim
1926 roku. Jedno z nich na mocy uchwały Komitetu fundacji zajął
prof. inż. Kasiński, przenosząc się na stałe, w sierpniu bieżącego
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roku, z Warszawy. Co się tyczy dalszej budowy, to na posiedzeniu
Komitetu fundacji w lipcu bieżącego roku uchwalono przystąpić
do budowy bursy studenckiej, realizując na razie część zaprojekto
wanego gmachu.
XU. Fundacja Górnośląskiego Związku Przemysłow
ców Górniczych i Hutniczych.
Opodatkowanie Górnośląskiego Związku na rzecz Akademji
Górniczej po 1 groszu od 1 tonny obowiązywało na przeciąg
roku 1925. Przy zamknięciu rachunkowem podatek ten wyniósł
około 220.000 Zł, które ulokowano w dolarówkach, oprócz pierw
szych 65.000 Zł złożonych do Banku Przemysłowego i już prawie
w zupełności wydatkowanych na materjały budowlane. W myśl
uchwały Związku fundacja obejmuje laboratorjum maszynowe. Dla
prowadzenia agend fundacji wybrano Komitet w składzie p. dyr.
inż. Ciszewskiego, dyr. inż. Łowińskiego i dyr. Fiedlera ze strony
Związku i prof. Chromińskiego, prof. dra inż. Studniarskiego, prof. inż.
Łowińskiego. prof. dra inż. Krauzego i prof. inż. Skoczylasa ze strony
Akademji Górniczej. Na prezesa Komitetu wybrano dyr. inż. Ci
szewskiego, na wiceprezesa dra inż. Krauzego, kierownikiem budowy
obrano prof. Chromińskiego. Komitet uchwalił natychmiast przy
stąpić do budowy. Plac wybrano na terenie miejskim za gmachem
Akademji Górniczej koło Parku Jordana. Z powodu trudności
uzyskania placu bezpłatnie (brak Rady miejskiej) i trudności za
płacenia żądanej przez miasto sumy (około 40.000 Zł) zdecydo
wano, za zezwoleniem Ministerstwa W. R. i O. P, plac wydzierżawić
na lat 30-ci. Nadmienić należy, że plac ten jest wliczony do liczby
placów idących na wymianę z placami rządowymi. Ogólny projekt
laboratorjum został opracowany przez prof. Chromińskiego, plan bu
dowlany opracował prof. Stella-Sawicki. Projekty zostały zatwier
dzone na pełnem posiedzeniu Komitetu dnia 19 lutego 1926 r.
w Katowicach i na podstawie tychże rozpisano rozprawę ofertową.
Na posiedzeniu w dniu 26 czerwca bieżącego roku zatwierdzono
ofertę firmy Brzeziński-Hechter i, po zatwierdzeniu przez Magistrat
m. Krakowa projektów, przystąpiono do budowy dnia 15 lipca.
Jest uzasadniona nadzieja, że przeznaczona na ten cel suma
220.000 Zł wystarczy na postawienie gmachu laboratorjum i że
gmach ten stanie przed zimą roku 1926.
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XIII. Sprawy budowlane.

1. Gmach główny. Wobec przyznania w budżecie na rok
1925 na budowę nowego gmachu 1,000000 Zł (z tego 150.000 Zł
w budżecie normalnym i 850.000 Zł w budżecie nadzwyczajnym),
prowadzono w roku 1925 budowę bardzo intenzywnie. Restrykcja
kredytów nastąpiła w listopadzie, gdy mury zostały już wyciąg
nięte. Drogą zadłużenia się u przedsiębiorców wykonano wiązania
dachowe na obydwu skrzydłach, oraz przykryto blachą skrzydło
południowe. Środek pozostał nie nakryty, jednak lekka zima nie
uszkodziła budowli. Rząd, poza wyrównaniem długów (nie prze
kraczających preliminowanego na rok 1925 kredytu), dalszych
dotacyj na budowę nie przyznał. Intenzywne zabiegi Rekto
ratu, przy pomocy sfer poselskich i senackich, dają pewne wi
doki, że w roku 1926 budynek będzie w surowym stanie ukoń
czony, to znaczy będzie pokryte blachą skrzydło północne, przy
kryta część środkowa i wykonana kanalizacja. Do doprowadzenia
budynku do stanu używalności,poza sumami potrzebnymi na wy
kończenie w surowym stanie (około 500.000 Zł), potrzeba około
2,500000 Zł.
2. Gmach podgórski. Uzyskana w roku 1925 na wykoń
czenie gmachu suma 38.400 Zł, której w całości nie wypłacono
skutkiem restrykcji kredytów, nie wystarczyła na zupełne wykoń
czenie, a to skutkiem bardzo znacznych, a nieprzewidzianych robót
plantacyjnych w skalistym terenie. Gmach jest jednak wewnątrz
zupełnie ukończony, natomiast nie są jeszcze pomalowane okna
na zewnątrz, co może wpłynąć niekorzystnie na konserwację bu
dowli.
3. Drobny remont. Dzięki przyznanym w roku 1925 znacz
niejszym kredytom, przeprowadzono remont we wszystkich budyn
kach Akademji. Remont w roku 1926 ogranicza się jedynie do
drobnych napraw i uzupełnień tak, że będzie można, za zgodą Mi
nisterstwa W. R. i O. P, wypłacić z tej pozycji gminie m. Kra
kowa przypadającą na Akademję Górniczą część kosztów uporząd
kowania ulicy Krzemionki (około 6.400 Zł), które to uporządkowa
nie już ukończono.

XIV. Prace organizacyjne.

Przedłożone w roku 1925 Ministerstwu W. R. i O. P., statut
Akademji Górniczej, oraz przepisy o studjach i o stopniach nauko
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wych, nie zostały dotychczas zatwierdzone. W roku sprawozdaw
czym na żądanie Ministerstwa W. R. i O. P. przeprowadzono
dyskusję w sprawie organizacji wyższego szkolnictwa technicznego
i przedłożono Ministerstwu wyniki tej dyskusji. Ponieważ dyskusja
wysunęła konieczność utworzenia w Akademji Górniczej trzeciego
wydziału, a mianowicie Wydziału Mechanicznego dla kształcenia
inżynierów dla służby nadziemnej w kopalniach i przy maszynach
w hutach żelaznych, wybrano na posiedzeniu Ogólnego Zebrania
Profesorów w dniu 16 marca 1926 komisję w składzie: prof. inż.
Chromiński, prof. inż. Feszczenko-Czopiwski, prof. inż. Kasiński,
prof. dr. inż. Krauze, prof. inż. Korwin-Krukowski, prof. inż. Ło
wiński, prof. inż. Skoczylas, prof. dr. inż. Studniarski — dla opra
cowania programu tego wydziału. Opracowany przez komisję ma
terjał został przedyskutowany na Ogólnem Zebraniu Profesorów —
przyczem powzięto uchwałę zatwierdzającą program opracowany
przez komisję i postanowiono przedłożyć Ministerstwu wniosek
o utworzenie Wydziału mechanicznego już w roku akademickim
1926/27.
XV. Prace naukowe.
W roku sprawozdawczym zanotować należy nowy przyrost
prac naukowych profesorów Akademji Górniczej. Jeżeli w ubiegłym
roku prace naukowe mogły być ogłaszane przez Akademję Górni
czą pod nazwą »Prace Akademji Górniczej« w formie samoistnego
wydawnictwa, to w roku sprawozdawczym, z powodu braku fundu
szów, Akademja Górnicza wydawnictwa tego nie mogła kontynu
ować. Z tego powodu szereg prac naukowych, już gotowych, musi
oczekiwać możności ogłoszenia, a niektóre prace drukuje się w roz
maitych czasopismach zawodowych.
W roku sprawozdawczym ogłosił drukiem:

1. Prof. dr. Jarosz: »Obecny stan badań nad stratygrafją dewonu
i dolnego karbonu w okręgu krakowskim« (Wydawnictwo Aka
demji Umiejętności).
2. Prof. inż. Korwin-Krukowski: »Stal damasceńska czyli bułat«
(odbitka z »Przeglądu Górniczo-Hutniczego«).
3. Prof. inż. Feszczenko-Czopiwski: »Szkice z teorji metaloznawstwa«
jako zbiór prac nad żelazem (odbitka z »Przeglądu GórniczoHutniczego«).
4. St. Gołąb pod redakcją prof. dr. Hoborskiego: »Zbiór zadań
z wyższej matematyki«.
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5. Inż. Ludkiewicz: »Tablice ciepła właściwego i obliczanie tempe
ratury spalin« (odbitka z »Przeglądu Górniczo-Hutniczego«).
6. Inż. Modzelewski: »Ceramika«, podręcznik.
7. Prof. inż. Dawidowski: »Isothermen des Flammenflusses zu hüt
tentechnischen Oefen« (odbitka ze »Stahl und Eisen)«.

Ponadto opracowali artykuły:
Inż. Łoskiewicz: »Zastosowanie lekkich stopów w technice«
(»Przegląd Techniczny«), »Wpływ ilości dysz na bieg wielkiego
pieca« (tłómaczenie, »Przegląd Górniczo-Hutniczy«). Prof. inż.
Chromiński, prof. inż. Dawidowski i inż. Ludkiewicz ogłosili rów
nież szereg artykułów w »Technice cieplnej« i w »Przeglądzie
Górniczo-Hutniczym«.
Uwagi godne są referaty studentów IV-go roku ogłoszone
w Przeglądzie Górniczo-Hutniczym i tak:

Jasiewicza Zygmunta: »Uwagi nad obecnym rozwojem wielkich
pieców« (streszczenie).
Malkiewicza Tadeusza: »Retorty z ogrzewaniem wewnętrznem«
(streszczenie).
Kościelniaka Józefa: »Oczyszczanie gazu wielkopiecowego«
i »Próby elektrycznego oczyszczania gazu wielkopiecowego«.

Poza ogłoszonemi drukiem pracami, w poszczególnych Za
kładach, prowadzono metodyczną pracę naukową i tak: w Zakła
dzie Fizyki prof. dr. Jeżewski oddawał się badaniom anizotropji
elektrycznej ciekłych kryształów, a także wraz z asystentem Ja
nikiem, badaniu stałości amplitudy i długości fal wysyłanych przez
różnego systemu generatory lampowe. Asystent Włodzimierz Ur
bański przeprowadzał studja nad otrzymaniem przy pomocy lamp
możliwie krótkich fal niegasnących. W Zakładzie Metalografji prof.
inż. Feszczenko-Czopiwski przeprowadzał badania nad ulepszeniem
blach kotłowych i ulepszeniem szwu spawanego. Inż. Łoskiewicz
przeprowadzał badania nad cementowaniem żelaza chromem osa
dzonym elektrolitycznie i nad zjawiskami poślizgu przy próbach
na rozrywanie. W Zakładzie Chemji ogólnej asystent Limanowski
wykończył pracę p. t.: »Kinetyka redukcji nadmanganianu potasu
wodą utlenioną w roztworach kwaśnych«. W Zakładzie Metalurgji
innych poza żelazem metali zajmowano się badaniem rud, w Za
kładzie Elektrometalurgji i Koksownictwa koksowaniem węgla Za
głębia Dąbrowskiego. W Zakładzie Chemji fizycznej prowadzono
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prace: nad prawem rozcieńczania silnych elektrolitów, nad współ
czynnikami rozdziału i badaniem ultramaryny.

XVI. Wycieczki.
W październiku roku 1925 dr. inż. Jan Krauze otrzymał
subwencję Ministerstwa W. R. i O. P. (Wydziału Nauki) na wy
jazd, celem wzięcia udziału w międzynarodowym Kongresie nauko
wej organizacji pracy w Brukseli. W drodze powrotnej zwiedził
Ecole Superieure de Mines w Paryżu i fakultet techniczny Uni
wersytetu w Liège. Na zwiedzenie Politechniki w Charlottenburgu
nie zezwoliły władze niemieckie. Z wyników tej podróży złożone
zostały sprawozdania.
Z subwencji tegoż Wydziału Nauki Ministerstwa W. R. i O. P.
p. inż. Łoskiewicz odbył paromiesięczną podróż naukową po Niem
czech, Szwajcarji i Francji celem zaznajomienia się z przemysłem
lekkich stopów i roentgenografją. Wychowanek Akademji Górniczej
inż. Zachwieja otrzymał stypendjum francuskie na wyjazd za gra
nicę w celu dokształcenia się.
Z wycieczek ze studentami odbył Wydział hutniczy we wrze
śniu 1926 r. wycieczkę do Czech (Pilzno, Praga, Witkowice). Poza
tern odbyto szereg wycieczek w kraju, jak do Wieliczki, Trze
bini, Królewskiej Huty.
Niezmiernie szczupła dotacja funduszu wycieczkowego nie
zezwala na pełne wykorzystanie tej najbardziej może wydajnej
metody nauczania.

XVII. Dyplomy.
W roku sprawozdawczym uzyskało dyplom inżyniera górni
czego na Wydziale Górniczym 38 studentów, na Wydziale Hutni
czym dyplom inżyniera - metalurga — 2 studentów. Od początku
istnienia Akademji Górniczej wydano dyplomów inżyniera górni
czego 99 — dyplomów inżyniera-metalurga 12, razem 111 dy
plomów.
W roku sprawozdawczym nostryfikowano 5 dyplomów inży
nierskich górniczych, a to 3 dyplomy z Leoben (Austrja), 1 dy
plom w Přibram (Czechosłowacja) i 1 dyplom z Liège (Belgja).
XVIII. Zakończenie.

Zamykając niniejsze sprawozdanie należy stwierdzić, że rok
sprawozdawczy był jednym z najcięższych. Największą troską
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była niepewność finansowa i obawa przed koniecznością za
mykania zakładów z powodu braku kredytów. Jeżeli pomimo tego
jednak udało się przetrwać rok ten bez większych wstrząsów, to
bezwątpienia jest to zasługą zgodnej i pełnej poświęcenia współ
pracy całego zespołu profesorskiego i wszystkich organów admi
nistracyjnych.

Dyplom
inżyniera górniczego lub inżyniera metalurga
uzyskali w roku akademickim 1925/26.
Dylom inżyniera metalurga:

72. Grabowski Jan Marian.

73. Ryży Wacław.

Dyplom inżyniera górniczego:

74. Bogdanowicz Kazimierz Fer
dynand
75. Jasiński Józef
76. Fabris Karol
77. Adamczyk Józef Antoni
78. Albrycht Tadeusz Waw
rzyniec
79. Kośmiński Aleksander
80. Gołąb Zbigniew Stefan
81. Górka Władysław
82. Majewski Tadeusz
83. Wróblewski Mieczysław
84. Derecki Stanisław
85. Różycki Mikołaj
86. Czechowicz Mieczysław
87. Lubowicki Marjan
88. Strusiewicz Roman
89. Zając Juljusz
90. Gąsiorowski Witold
91. Piskorski Seweryn
92. Rymar Franciszek

93. Żmigrodzki Alojzy
94. Kubiczek Tadeusz Alek
sander
95. Znański Józef Wincenty
96. Swoboda Artur
97. Czechowicz Wincenty
Ludwik
98. Batycki Włodzimierz
99. Górka Henryk
100. Krynicki Władysław
101. Szwabowicz Zbigniew
102. Czerski Czesław
103. Dutkiewicz Wincenty.
104. Ryszko Mieczysław
105. Tyralik Michalski Jan
106. Wojakowski Albin
107. Gajewski Marjan
108. Grabianowski Roman
109. Borkowski Jerzy
110. Krygier Ryszard
111. Kozarski Mieczysław.
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Nostryfikację
Dyplomu inżyniera górniczego:

17.
18.
19.
20.
21.

Daniec Alfred (Přibram)
Titz Robert (Leoben)
Seibert Hugo (Leoben)
Farny Józef (Leoben)
Górkiewicz Eugenjusz (Liège).

1

1

1

Wykaz statystyczny studentów i słuchaczów wolnych

56

3

81

5

73

433

13

12

5

361

7

84

12

445

inne

24

11

ukraińska

467

8

rosyjska

470

Razem

352

polska

93

49

Narodowość

prawosławne

94

ewangelickie

Hutniczy

2

grecko kat.

374

rzym.-kat.

376

Wyznanie

jętych

Górniczy

Z tego nowo przy-

Ogółem

Wolnych słuchaczów

WYDZIAŁ

Studentów

zapisanych w roku szkolnym 1925/26.

8

6

2

8

—

3

16

6

