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Wstęp
Publikacja poświęcona jest bezinteresownej, społecznej pracy Wychowanków
Akademii Górniczo-Hutniczej, w tym głównie rzeczników Kół Stowarzyszenia Wychowanków AGH, dbając o ich rozwój i kontakty z uczelnią i Zarządem Głównym Stowarzyszenia Wychowanków w Krakowie.
Naszej Alma Mater zawdzięczamy wiele w życiu zawodowym, chcemy ją wspierać
w jej działalności i rozwoju. Najprostszą formą tej pomocy jest przynależność do Stowarzyszenia Wychowanków AGH oraz członkostwo w kołach terenowych, jak również aktywny
udział w szerzeniu ich idei. Wiele kół może być przykładem dobrze zorganizowanej i przemyślanej pracy. Inne wymagają wzorców i wsparcia.
Materiał zawarty w naszym tomie przedstawia różne możliwości organizowania
pracy i wspierania uczelni, a także utrzymywania dobrych kontaktów między wychowankami i absolwentami AGH. Duża liczba kół SW AGH rozsianych w całej Polsce jest
ilustracją ogromu pracy społecznej Koleżanek i Kolegów, naszych członków. Budzi to
znaczne zainteresowanie w całej Polsce wśród uczelni akademickich i innych stowarzyszeń
absolwentów wyższych uczelni.
Oddana do rąk Szanownych Koleżanek i Kolegów publikacja poświęcona jest kołom
stowarzyszenia, których istnienie i rozwój wymaga od koleżanek i kolegów – rzeczników
– dużego poświęcenia własnego czasu i własnych talentów organizacyjnych na rzecz Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Jest także formą podziękowania dla uczelni, która kształtowała wiedzę i umiejętności zawodowe młodzieży studenckiej dla ich własnego rozwoju
i wykorzystywania w przyszłości w pracy zawodowej i społecznej. Naszej uczelni zawdzięczamy wiele w naszym życiu i dlatego z ogromną wdzięcznością chcemy wspierać Ją w jej
rozwoju i potrzebach.
Naszą wdzięczność możemy wyrazić między innymi poprzez członkostwo w stowarzyszeniu i przynależność do kół rozmieszczonych w całym kraju i poza jego granicami.
Stajemy się w ten sposób ambasadorami Akademii Górniczo-Hutniczej w przemyśle
i w regionach gospodarczych, jak pięknie określił to prof. Ryszard Tadeusiewicz, były
Rektor AGH.
Do tej pory w strukturach SW AGH zanotowano ponad 200 kół terenowych zakładanych w przeciągu blisko siedemdziesięciopięcioletniej jego działalności. Liczby są płynne,
bo część kół ulega stopniowo zmianom, przekształceniom, a nawet likwidacji w ślad za
zmianami gospodarczymi i reorganizacją przemysłu w kraju, co prowadzi do rozproszenia
grup absolwenckich i bazy członkowskiej zarazem.
Zamiarem autora tego tomu jest także utrwalenie wkładu pracy wielu koleżanek
i kolegów zaangażowanych w działalność społeczną w kołach i SW AGH. W tym celu

każdemu kołu poświęcono oddzielną kartę obejmującą pokrótce informacje o aktywności
i dorobku koła w ciągu całej jego historii, od momentu założenia. Karta taka zawiera między
innymi imienny skład władz na szczeblu rzecznika, jego zastępców, sekretarzy, skarbników
i członków zarządu. Liczebność koła zależała w dużej mierze od jego wielkości i składu
członkowskiego. Małe koła miały odpowiednio mniejszą liczbę członków, a nad najmniejszymi opiekę organizacyjną sprawuje przeważnie wyłącznie rzecznik.
Praca została oparta o opinię rzeczników oraz dokumentację znajdującą się w dyspozycji Zarządu Głównego SW AGH co pozwoliło na konfrontację danych i przedstawienia
w miarę rzetelnych danych. Materiał jest dość obszerny ponieważ zawiera opisy działalności ponad 200 Kół członkowskich (rys. 22, K. Matl, 2015).
Dokumentacja funkcjonowania kół w Zarządzie Głównym jest prowadzona obecnie
wyjątkowo starannie przez Panią Teresę Nosal. Od dziesięciu lat obejmuje ona całość
aspektów merytorycznych i formalnych związanych z bazą finansową, organizacyjną
i personalną naszych kół. Zawdzięczamy Jej pełną przejrzystość informacji we wszelkich
rejestrach. Większa część tekstu, zwłaszcza w części tabelarycznej oparta jest o wspomniany
wyżej materiał dokumentacyjny.
Praca jest podziękowaniem dla wielu Koleżanek i Kolegów zaangażowanych w to
ogromne dzieło społeczne.
Kazimierz Matl

Niech łączy nas nasza AGH ku pożytkowi nas wszystkich
Wstęp prof. Piotra Czai
Przewodniczącego Stowarzyszenia Wychowanków AGH
Zanim powstała akademia w 1919 roku
Tęsknota za niepodległą Polską, marzenia o własnym kraju tliły się w sercach
Polaków przez dekady. Tym, którym dane było kształcić się za granicą – głównie w Leoben
(Austria), los pozwolił na okruchy wolnościowych gestów i próby wspólnego działania na
rzecz polskiej niepodległości. W leobeńskiej Czytelni Polskiej dziesiątki młodych Polaków
wypracowywało i kształtowało w swych sercach wzorce prawdziwego patriotyzmu, które
zamieniano na czyny i liczne działania wspierające ideę powstania polskiej uczelni górniczej
w Krakowie. To już w 1892 roku na jednym z takich zjazdów koleżeńskich postanowiono
zrealizować pomysł utworzenia organizacji skupiającej polskich inżynierów pracujących
we wszystkich trzech zaborach. O tym, jak wielką wartość widziano w podtrzymywaniu
więzów przyjaźni, świadczą patetyczne słowa hymnu Czytelni Polskiej autorstwa akademika, doktora praw, Kazimierza Windakiewicza:
„Powstańmy bracia wszyscy wraz, jak jeden szereg zwarty.
Niech wszyscy łączność widzą w nas, choć polski kraj rozdarty.”
A kiedy już – na fali euforii z odzyskania niepodległości przez nasz kraj i wcześniejszych działań Delegacji Polskich Górników i Hutników – powstała w 1919 roku Akademia
Górnicza w Krakowie, Czytelnia Polska z Leoben wskazywała kierunki działalności stowarzyszeniowej. To Oni – głównie absolwenci leobeńskiej Akademii Górniczej – przenieśli
na polski grunt tamte wzorce działania i niektóre tradycje górnicze i hutnicze. Już w 1919
roku inż. Łukasiewicz – upoważniony przez władze Czytelni Polskiej w Leoben – składa
propozycję przeniesienia tej instytucji do Krakowa.
Byli wychowankowie uczelni w Leoben długo jeszcze utrzymywali stosunki
z Czytelnią Polską, popierali ją moralnie i materialnie i odświeżali przyjaźń podczas
zjazdów ogólno-koleżeńskich. Było to świadectwem potencjału tkwiącego w zespołowym
działaniu na rzecz dobra ogólnego. Jednym z przykładów materialnego wspierania rodzącego się w Krakowie stowarzyszenia (na początku Stowarzyszenia Studentów Akademii
Górniczej – SSAG), może być akt darowizny wdowy po innym leobeńczyku inż. Osadcy
(późniejszym dyrektorze TePeGe), która wpłaca znaczną sumę na fundusz stypendialny dla
studentów powstałej Akademii Górniczej. Bardzo szlachetna i niełatwa chęć pomagania
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innym staje się później drogowskazem do licznych działań prowadzących do powstania
Stowarzyszenia Studentów AG (SSAG), a potem Stowarzyszenia Asystentów AG (SAAG),
z których po II Wojnie Światowej – na fali potrzeby pomagania powstało Stowarzyszenie
Wychowanków AG przemianowane na Stowarzyszenie Wychowanków AGH po rozszerzeniu nazwy uczelni w 1949 roku.
Trzeba sobie wzajemnie pomagać
Powstałe – na bazie maksymy Jean de la Fontaine (XVII wiek). „Trzeba sobie
wzajemnie pomagać: to naturalne prawo” – Stowarzyszenie Wychowanków Akademii
Górniczej, było pierwszą tego typu organizacją w Polsce. Było pod tym względem stowarzyszeniem pionierskim, ale wiele wzorców i inspiracji czerpało z programów działania
tego typu organizacji funkcjonujących w świecie od prawie 160 lat takich jak: Harvard
Alumni Association w USA, czy francuskich stowarzyszeń takich uczelni jak École Nationale Superieure des Mines w Paryżu i w Saint Etienne, na które powoływali się w 1945 roku
założyciele krakowskiego Stowarzyszenia AG.
Jak już wspomniano bardzo silnym bodźcem do powołania takiego stowarzyszenia
było działające w Polsce koło „Leobeńczyków” i koło wychowanków uczelni w Sankt
Petersburgu, którzy zajmowali na początku XX wieku wiele ważnych funkcji w polskim
przemyśle wydobywczym.
Tak też na wzór tych grup zawodowych należało zbudować w Polsce – już niepodległej – własną organizację skupiającą absolwentów funkcjonującej od 1919 roku Akademii
Górniczej w Krakowie, którym także przyszło się zmagać z konkurencją inżynierów kształconych w uczelniach zagranicznych.
Dzisiaj w roku Jubileuszu 100-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej i 75-lecia funkcjonowania Stowarzyszenia Wychowanków AGH, kiedy z jednej strony społeczeństwo
korzysta z najnowszych, bardzo wygodnych i prostych środków wzajemnej komunikacji,
a z drugiej odczuwamy widoczną tęsknotę do wzajemnego przeżywania chwil radosnych –
można zadać pytanie o sens istnienia takich organizacji. To, że stowarzyszenie było bardzo
potrzebne i pomocne w przeszłości jest oczywiste, ale czy nadal spełnia swoją rolę i będzie
potrzebne w przyszłości?
Kronika niniejsza jest jednym z zapisanych dowodów i jednocześnie dokumentacją
wszystkich szlachetnych odruchów, które doprowadziły absolwentów AG i potem AGH do
wspaniałej wspólnoty stowarzyszeniowej, charakterystycznej dla ludzi ciężkich i niebezpiecznych zawodów. Wspólnota ta rozwijana i podtrzymywana przez dziesiątki lat wykazała, że łączy nas wszystkich wiedza, pasja i niezwykła więź koleżeńska. Te trzy charakterystyczne słowa oprawione najprostszymi elementami graficznymi w barwach AGH stanowią
dzisiejsze i zarazem jubileuszowe hasło promocyjne uczelni.
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Pierwszą formą Stowarzyszenia Wychowanków była Korporacja Górnicza „Gnomia”
powstała w Akademii Górniczej już w 1924 roku. Jej podstawowe cele były bardzo bliskie
najzwyklejszym ludzkim odruchom uzewnętrzniającym się poprzez:
— koleżeńskie i przyjacielskie pomaganie sobie w studiach, a po ich ukończeniu –
w pracy zawodowej,
— wychowanie swych członków w duchu patriotycznym, podnoszenie kultury
osobistej i społecznej,
— utrzymywanie łączności ze starszymi pokoleniami absolwentów pracującymi
w przemyśle,
— powoływanie terenowych kół (ognisk) „Starych Strzech”.
W 1945 roku, kiedy w Krakowie rozpoczęto finalny bój o Stowarzyszenie Wychowanków najważniejszym argumentem była materialna pomoc ofiarom zakończonej II Wojny
Światowej.
Jean de la Fontaine pewno dzisiaj – powiedziałby to samo – co ogłosił w XVII
wieku: (…) „Trzeba sobie wzajemnie pomagać: to naturalne prawo”. Tak dzisiaj mówią
choćby uczestnicy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tak zawsze mówią darczyńcy
Caritasu i uczestnicy każdej publicznej zbiórki środków na cele dobroczynne. Wszyscy
darczyńcy bardziej lub mniej świadomie odwołują się w swych uczuciach do podobnej
zasady głoszonej przez legendarnego Laozi (VI wieku p.n.e) (…) „Mędrzec nie ukrywa
swoich skarbów. Im więcej daje innym, tym więcej sam posiada”. Tak jest nie tylko ze środkami materialnymi. Ta wspaniała reguła powtarzana częstokroć przez wielkich tego świata
sprawia, że zawsze wyrażamy nasze współczucie innym, których dotknęło nieszczęście. Po
drugiej stronie tych emocjonalnych stanów, cieszymy się z przeżywającymi radosne chwile,
cieszymy się z sukcesów naszych sportowców, utożsamiamy się z sukcesami rodzinnymi,
czy gospodarczymi całego kraju.
Człowiek – istota najwyżej ulokowana w łańcuchu rozwoju biologicznych form
życia na Ziemi – mając dar rozumu, dar mowy, wolną wolę i zdolności myślenia – nie potrafi
żyć w samotności podobnie jak większość istot żywych zasiedlających Ziemię. W rodzinie
chętnie podążamy na spotkanie z bliskimi, aby porozmawiać o sprawach codziennych.
Podobnie zachowujemy się w grupach osób, które łączy przykładowo los wspólnej służby
wojskowej lub pobyt w tej samej klasie, mieszkanie w tym samym pokoju w internacie
czy w tym samym akademiku. Czas spędzony razem zapada głęboko w ludzką psychikę,
zwłaszcza ten z okresu, kiedy młody człowiek jest szczególnie zainteresowany bliskością drugiej osoby. Wtedy rodzą się wielkie przyjaźnie, a nie rzadko także głęboka miłość
i zawiązują się nici sympatii na całe życie.
Uczelnia wyższa od zarania dziejów była świątynią wiedzy, szkołą kształtującą
ludzkie charaktery, inspiracją innowacji i motorem postępu ludzkości. Dochodzi w niej
bowiem do spotkania owianych nieraz barwną legendą ludzi zwanych z łacińska professores
i często niesfornych młodych ludzi, nieskorych do pilnego zgłębiania tajników wiedzy, za
to twórczych i pomysłowych w kreowaniu nowej rzeczywistości, zaczynając choćby od
tworzenia zabawnej atmosfery. To zderzenie „uroczego dziwactwa” ludzi wiedzy z entuzjazmem i euforią młodości zapisało na kartach historii uczelni wiele wspaniałych sytuacji
noszących dzisiaj znamiona wspaniałych anegdot akademickich. Komu udało się w procesie
rekrutacji przekroczyć próg tej „świątyni wiedzy”, szczęśliwie dotrzeć do ostatniego egza-

12

Kazimierz Matl, Teresa Nosal

minu – egzaminu dyplomowego, na sercu Tego pozostały na zawsze niezatarte ślady tej
pięknej wspólnoty akademickiej.
Zatem nie tylko potrzeba pomagania innym, ale pragnienie uczestnictwa w życiu
swoich akademickich przyjaciół stało się drugą, co do istoty przyczyną powstawania
struktur Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Widać to bardzo wyraźnie na uroczystościach organizowanych przez Stowarzyszenie Wychowanków AGH w tym szczególnie
w trakcie ponownej immatrykulacji po 50 latach zwanej „Złotym Indeksem”, a zapoczątkowanej w 1969 roku czyli w roku Jubileuszu 50-lecia AGH. Widać to na wszystkich zjazdach
jubileuszowych Stowarzyszenia, widać to na wszystkich spotkaniach, które – po latach –
organizują regularnie absolwenci poszczególnych wydziałów i poszczególnych roczników.
Uroczystości te i wszystkie inne organizowane w uczelni pokazują jaką siłę ma przyjaźń zrodzona w uniwersyteckiej ławie, zacieśniona wspomnieniami z nerwowych chwil
oczekiwania pod profesorskim gabinetem na trudny egzamin, utrwalona na zawodowej
praktyce, a w wielu przypadkach starszych roczników – przypieczętowana wspólnymi
ćwiczeniami na poligonie wojskowym.
To wszystko co łączy dzisiaj pokolenia absolwentów AGH ku pożytkowi nas wszystkich, ale głównie ku pożytkowi naszej równolatki – czyli 100–letniej Niepodległej i Najjaśniejszej Rzeczypospolitej – Ojczyzny naszej, która jest „jak zdrowie”.
Stowarzyszenie Wychowanków stymulowane sytuacją
polityczną i gospodarczą kraju
Euforia utworzenia pierwszej struktury Stowarzyszenia Wychowanków Akademii
Górniczej (1945), przemianowanej potem na Akademię Górniczo-Hutniczą (1949), oraz
euforia uzyskania zgody Urzędu Miejskiego w Krakowie na zarejestrowanie statutu stowarzyszenia w 1948 roku – po trzech latach zawiłych negocjacji – znalazła swoje odzwierciedlenie w ilości członków stowarzyszenia i ilości jego kół terenowych. Liczba członków
w pierwszych latach funkcjonowania stowarzyszenia szybko się powiększała od 276
członków w 1948 roku do 662 członków w 1951 roku. Liczby te równocześnie wskazują, że
do Stowarzyszenia należała wtedy większość wychowanków uczelni. Z Akademii Górniczej
do 1939 roku wyszło tylko nieco ponad 900 absolwentów.
Koła Stowarzyszenia Wychowanków AGH – bo o nich piszemy tę kronikę – w pierwszym okresie funkcjonowania stowarzyszenia nazwane były „ogniskami miejscowymi”.
Stan ten zmieniono w 1976 roku nazywając je „Kołami Zakładowymi” lub „Kołami Terenowymi”. Koła SW AGH były olbrzymią siłą i wsparciem do działania na rzecz rozwoju
kraju. Koła wychowanków AGH powstawały przy każdym większym zakładzie pracy i były
powodem do dumy, a nieraz do pozytywnej rywalizacji z grupami absolwentów innych
uczelni. W okresie pierwszych lat po II Wojnie Światowej (lata 1945–1955) w polskim
przemyśle górniczym i hutniczym pracowali głównie absolwenci AGH. Więź z uczelnią
w Krakowie była tak silna, że nawet absolwenci pracujący w przemyśle dobrowolnie opodatkowywali się na rzecz pomagania swojej uczelni. W późniejszym okresie w polskim przemyśle – zwłaszcza surowców mineralnych, przemyśle hutniczym czy materiałów budowlanych – widać było pozytywne efekty rywalizacji między absolwentami różnych uczelni,
w dużej mierze inspirowanej przez koła stowarzyszenia wychowanków.
Potrzeba wspólnych spotkań absolwentów stała się pierwszą i podstawową formą
pracy powstałego stowarzyszenia. To inżynierowie pracujący w głównie w górnictwie nale-
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gali: „zorganizujcie w Krakowie Zjazd Wychowanków, chętnie przyjedziemy, pomożemy
finansowo”. Doroczne zjazdy absolwentów połączone z sesjami naukowym, merytorycznie
powiązanymi z górnictwem, hutnictwem i potem także budownictwem stały się bardzo
dobrze przyjmowanym forum dyskusyjnym na aktualne tematy naukowe i gospodarcze.
Przy okazji święta górniczego Barbórki, czy święta hutniczego św. Floriana do AGH chętnie
zjeżdżały liczne rzesze wychowanków wtedy – podstawowej kadry polskiego przemysłu
i członków wszystkich szczebli zarządzania Polską i jej gospodarką. Chociaż Stowarzyszenie Wychowanków starało się być apolityczne – to w tamtych czasach nie była możliwa
jakakolwiek działalność bez nadzoru i akceptacji partii rządzącej.
Było oczywistym, że każde działania merytoryczne musiały być ściśle powiązane z aktualną w danym czasie sytuacją polityczną i gospodarczą kraju. Wiadomo,
że w tematyce zjazdów musiały się pokazywać odwołania do haseł związanych z realizacją
planów i programów gospodarczych jak słynne wtedy „plan trzyletni” (1947–1949), potem
„plan sześcioletni” (1950–1955) i kolejne 3 „plany pięcioletnie” pokrywające okres 1955–
1970, czy kolejne jubileusze powstania PRL, albo obowiązujące hasła kolejnych zjazdów
PZPR.
Odwołując się do historii stowarzyszenia zapisanej starannie w Kronice Stowarzyszenia wydanej między innymi z okazji jubileuszu 60-lecia jego działania, warto przypomnieć te dwa charakterystyczne okresy. Pierwszy z nich to lata 1945–1948 kiedy zjazdy
absolwentów organizowane były jeszcze przez Stowarzyszenie Asystentów AG. Ich główną
tematyką były działania związane z utworzeniem Stowarzyszenia Wychowanków AG. Drugi
okres rozpoczął się po oficjalnym zarejestrowaniu stowarzyszenia w 1948 roku, co sprawiło,
że organizacja ta jakby dostała skrzydeł. Już w latach 1948–1953 spotkania stowarzyszeniowe przybrały postać typowych Zjazdów Naukowych Wychowanków AGH. Miały one
głównie charakter konferencji naukowych, ale chętnie i często łączono je z innymi okazjami
jak zebrania walne stowarzyszenia, czy jubileusze świętowane w kraju i w uczelni.
Stowarzyszenie Wychowanków w tamtym czasie aktywnie współpracowało
z Naczelną Organizacją Techniczną silnie popieraną przez władzę.
W latach 1954–1985 zorganizowano 47 sesji naukowych połączonych ze zjazdami
naukowymi wychowanków uczelni w tym:
— 5 sesji i zjazdów (1954–1959) o tematyce łączonej: górniczej i hutniczej,
— 20 sesji i zjazdów (1960–1985) o tematyce czysto górniczej w czasie obchodów
Dnia Górnika,
— 18 sesji i zjazdów (1960–1980) o tematyce czysto hutniczej z okazji obchodów
Dnia Hutnika,
— oraz 4 sesje i zjazdy (1973–1976) o tematyce budowlanej i ceramicznej z okazji
obchodów Dnia Budowlanych.
Historia tamtego okresu nie była jednak prosta i spokojna. Niezadowolenie społeczeństwa (głównie klasy robotniczej) stawały się powodem oporu społecznego. Kolejne
zrywy robotnicze jak: Poznań – 1956 roku, studencki marzec 1968 roku, wybrzeże 1970
roku, potem Radom 1976 roku i zwycięska „Solidarność” 1980 roku. Po 1970 roku wydawało się, że w kraju nastąpiła zmiana kursu politycznego na bardziej łagodny. Pozyskane
za granicą kredyty na rozwój gospodarki pozwoliły rządzącym na lekkie zmiany w środowisku naukowo-technicznym. Niestety niewydolny system gospodarki centralnie stero-
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wanej pogłębiał problemy i pogarszał klimat dotychczasowej współpracy w większości
organizacji społecznych. Przykładem może być choćby Zrzeszenie Studentów Polskich –
studencka organizacja apolityczna – bardzo pomocna i zasłużona dla studentów – musiała
zostać upolityczniona. W 1973 roku została nakazem partyjnym połączona ze Związkiem
Młodzieży Socjalistycznej i Związkiem Młodzieży Wiejskiej w jedną nową organizację
studencką o nazwie Socjalistyczny Związek Studentów Polskich, pozostającą pod pełnym
nadzorem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). Nic więc dziwnego, że entuzjastom i zapał do działalności apolitycznej w Stowarzyszeniu Wychowanków szybko topniał.
Coraz silniejsza ingerencja partii w meritum działania stowarzyszenia sprawiła, że
i tradycyjne zjazdy naukowe zaczęto przenosić na wydziały, gdzie silnie upolitycznione
władze były w stanie lepiej kontrolować ich przebieg i stymulować nastroje. Zjazdy Wychowanków AGH w pionie budownictwa zakończyły się już w 1976 roku, a w pionie Hutniczym w 1980 roku.
Rok 1981 to rok dramatycznej walki Narodu z ówczesną władzą o częściowo odzyskaną w 1980 roku wolność, o powstały ruch związkowy i narodowy zwany „Solidarność”.
W 1981 roku nie odbyła się już w uczelni żadna konferencja ani Zjazd Wychowanków,
natomiast rok ten zakończył się dramatycznym wydarzeniem, kiedy 13 grudnia 1981 roku
ogłoszono stan wojenny na terenie całego kraju. Wtedy też – co należy podkreślić – znaczna
część społeczności AGH stanęła razem w proteście przeciw tej decyzji. Protest ten – jak
wiemy – szybko został spacyfikowany przez ówczesną władzę, ale stał się symbolem więzi
w obronie słusznych ideałów, tak bliskich naszej akademickiej wspólnocie.
Z tych silnych opresji próbował się podnieść głównie pion górniczy. Po 1981 roku
zorganizowano jeszcze tylko cztery sesje naukowe połączone ze Zjazdem Wychowanków.
Potrzebę gruntownych zmian w organizacji polskiej gospodarki dostrzegano w uczelni od
dawna. Jednym z przejawów tego działania było uruchomienie w 1984 roku, za zgodą władz
uczelni, z inicjatywy profesora (wtedy doktora) Bronisława Barchańskiego i obecnego przewodniczącego SW prof. (wtedy doktora) Piotra Czai i oddanego sprawie ekonomisty dr. hab.
inż. (wtedy doktora) Tadeusza Pindóra, Międzywydziałowego Studium Kształcenia Kadr
Górniczych dla Potrzeb Handlu Zagranicznego. Jego głównym celem było przygotowanie
absolwentów różnych wydziałów AGH do działań na rynkach międzynarodowych wedle
zasad gospodarki rynkowej. W tym czasie jeszcze tylko potencjał wykonawczy w sektorze
surowców mineralnych miał siłę przebicia i zdobywania kontraktów za granicą, przynoszących wyniszczonej gospodarce „jakieś” wpływy dewizowe.
W tym też roku odbył się w AGH z okazji Barbórki – XLVII Zjazd Naukowy SW
AGH i XLII Sesja Naukowa AGH na temat: „Rola uczelni w podyplomowym kształceniu
kadr dla górnictwa”. Jako uzupełnienie tej konferencji, również w grudniu, za zgodą władz
uczelni, odbyło się pierwsze w historii AGH Międzynarodowe Sympozjum Młodych
Górników organizowane przez świeżo powstałe Studium Kształcenia Kadr oraz powstałe
w 1973 roku Studenckie Koło SITG. W sympozjum tym wzięło udział kilkudziesięciu
przedstawicieli uczelni górniczych z 16 górniczych krajów świata położonych na 4 kontynentach. Konferencji tej patronował, bardzo mocno, Polski Komitet Narodowy Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego (IOC) Światowych Kongresów Górniczych. Fakty te
wskazują na aktywne próby przywrócenia wiodącej roli Absolwentów AGH w organizacji
nowoczesnej gospodarki Polski i jej oddziaływania na arenie międzynarodowej.
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Po 1989 roku, kiedy Polska odzyskała pełną niepodległość i niezależność polityczną
od Związku Radzieckiego charakter pracy stowarzyszenia uległ znaczącej zmianie. Brak
silnych bodźców do łączenia się w silne grupy zapoczątkował też spadek zainteresowania
członkostwem w stowarzyszeniu, co widać na wykresie liczby członków SW.

Aktualny obraz Stowarzyszenia Wychowanków AGH
w roku Jubileuszu 100-lecia uczelni
Po gruntownej zmianie i ewolucji systemu polityczno-gospodarczego Polski zmieniły
się priorytety i styl pracy stowarzyszenia. Czynnik „pomagania innym” traci na znaczeniu,
chociaż jest ciągle potrzebny. Znaczenia priorytetowego nabierają działania integracyjne
i wspomnieniowe absolwentów. Doroczne spotkania wychowanków – przedstawicieli kół
terenowych ze zjazdów naukowych przeobrażają się w formę spotkań okolicznościowych
takich jak spotkania „Świąteczno-Noworoczne”, Zjazdów Jubileuszowych czy wakacyjnych wypraw turystycznych w ciekawe zakątki Europy i świata.
W roku jubileuszowym 100-lecia AGH obchodzimy także jubileusz 50-lecia pierwszej immatrykulacji po 50 latach. Wtedy to w Hali Wisły w Krakowie zgromadziło się 31
pierwszych studentów Wydziału Górniczego Akademii Górniczej. Nic to, że byli wśród
nich w tamtym czasie najważniejsi przedstawiciele życia gospodarczego kraju: ówcześni
ministrowie, prezesi i dyrektorzy (część już na emeryturze). Ponowne przyjęcie ich do
grona studentów Akademii Górniczo-Hutniczej wyzwoliło niezwykłe emocje i wzruszenie
ukazując jednocześnie, że Ci ludzie są jedną akademicką rodziną, która potrzebuje „bycia
razem”.
To samo uczucie radości z „bycia razem” widoczne było w 2018 roku, kiedy
w przededniu jubileuszu 100-lecia AGH do Wietnamu udała się delegacja rektorska
i kierownictwo stowarzyszenia, aby „Złote Indeksy” wręczyć 54 tamtejszym wietnamskim
absolwentom AGH. To jeszcze mocniej związana ze sobą rodzina obcokrajowców, którzy
przez fakt studiowania w Polsce uznają ją za swoją drugą – bardzo przyjazną – Ojczyznę,
którzy AGH uznają za drugi dom rodzinny. W znakomitej większości nadal mówią płynnie
po polsku, śpiewają polskie piosenki z tamtych czasów, recytują polską poezję.
Na uroczystości wręczenia złotych indeksów w Hanoi jeden z Absolwentów AGH
profesor Phi Van Lich (obecnie już na emeryturze) przemawiając w imieniu ponownie
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immatrykulowanych i recytując fragment inwokacji do Pana Tadeusza Adama Mickiewicza
– (…) „Ojczyzno moja Ty jesteś jak zdrowie - ten tylko się dowie kto cię stracił” i dalej
(…) „widzę i opisuje bo tęsknie po tobie”, stwierdził drżącym głosem: „Tęsknimy za Tobą
Polsko”, bo byłaś nam Matką wtedy kiedy nasi rodacy walczyli o wolność kraju, bo dałaś
nam wykształcenie, które pozwoliło nam, po odzyskaniu pełnej wolności, zbudować piękny
i szczęśliwy kraj.
Tak samo jest w Albanii, gdzie ciągle mieszka wielu absolwentów AGH z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, którzy na żywo utrzymują kontakty ze swoją
– jak sami mówią – ukochaną uczelnią. W zadziwienie wpadają przedstawiciele polskiej
dyplomacji, ambasadorowie i konsulowie RP, widząc tak silne przywiązanie i tyle życzliwości oraz wdzięczności do ukończonej w Polsce uczelni.
Podobnie jest wszędzie na świecie, gdzie dotarli nasi wychowankowie. I wszystko na
to wskazuje, że absolwenci – wychowankowie AGH – bez względu na miejsce w jakim się
znajdują, bez względu na swój status zawodowy i stan zdrowia, myślami są niemal zawsze
blisko swojej Alma Mater. Żyją jej sukcesami z dumą powtarzają: „to Moja Uczelnia”,
a bogate i piękne tradycje górniczo-hutnicze, jak również te najnowsze jak „Dzień Nauk
Ścisłych – Dni Hoborskiego” rodzące się na poszczególnych wydziałach, są okazją do
odwiedzin Krakowa i wspólnych spotkań z kolegami z ławy szkolnej – gdy przyjdzie czas
świętowania.
Przed nami jedno z największych świąt w historii uczelni: Jubileusz 100-lecia. Niech
więc te obchody będą kolejną okazją do spojrzenia w przeszłość i radosnej konstatacji:
„Jakie mieliśmy szczęście, że tu – do AGH – posłał nas dobry
los! Że tu spotkaliśmy tak wspaniałych przyjaciół tworzących tę piękną
rodzinę, których członków «wszystko łączy, a nic nie dzieli»”
Julian Sulima-Samujłło na Zjeździe Absolwentów AG w 8 grudnia 1945 roku
Zostańmy więc w tej rodzinie szczęśliwi z naszego przed laty wyboru. Bądźmy dumni
ze wszystkich naszych sukcesów jak również wspaniałych osiągnięć naszej 100-letniej jubilatki – naszej kochanej AGH.
Radosnego przeżywania jubileuszu 100‑lecia AGH oraz jubileuszu 75‑Lecia Stowarzyszenia Wychowanków, na wstępie do tej monumentalnej monografii życzy:
prof. Piotr Czaja
Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków AGH

Kształtowanie się struktury kół stowarzyszenia
w zapisach statutowych
Stowarzyszenie Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej powstało spontanicznie, niesione entuzjazmem absolwentów uczelni zebranych na pierwszym Walnym
Zebraniu Absolwentów, po zakończeniu II wojny światowej. Zebranie odbyło się w gmachu
A-0, 8 grudnia 1945 roku z udziałem rektora uczelni prof. Walerego Goetla. Wówczas nikt
jeszcze nie myślał o potrzebie opracowania statutu stowarzyszenia, ani też o jego treści
(patrz Kronika Stowarzyszenia Wychowanków AGH 1945–2015). Po ożywionej dyskusji
podjęto uchwałę o konieczności utworzenia Stowarzyszenia Wychowanków AG, w efekcie
której utworzono Komisję Statutowo-Regulaminową pod przewodnictwem prof. Feliksa
Zalewskiego i Stanisława Stopy dla opracowania projektu statutu i skierowanie go do
rejestracji przez władze administracyjne Krakowa (Wydział Społeczno-Polityczny KW),
zgodnie z postanowieniami ustaw państwowych o organizacjach społecznych w Polsce.
W tym samym czasie na Walnym Zebraniu utworzono Komitet Organizacyjny Stowarzyszenia Wychowanków AG, który spełniał rolę tymczasowych władz SW AG do czasu rejestracji statutu, co nastąpiło po licznych perypetiach i interwencjach dopiero 2 października
1948 roku. Statut ten obowiązywał od 1948 do 1989 roku (K. Matl, 2015). Po 1989 roku
rejestrację nowych statutów przejęły Sądy Rejonowe, a w naszym przypadku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia. To Sąd dokonuje oceny przedłożonej propozycji statutu,
a następnie podejmuje decyzję o rejestracji bądź wnosi o naniesienie poprawek lub uzupełnienie luk prawnych zgodnie z obowiązującą w danym okresie ustawą o stowarzyszeniach.
W pierwszej wersji statutu SW AG nie zawarto zapisu dotyczącego możliwości
tworzenia kół członkowskich. Wówczas to członkowie stowarzyszenia stanowili zwartą grupę
członków „indywidualnych” rejestrowaną przez administrację Zarządu Stowarzyszenia.
Wstępne formy zrzeszania się członków w zorganizowane grupy członkowskie
stanowiły tak zwane Ogniska członkowskie (Statut SW 1950 rok). Ogniska takie istniały
w Katowicach (kolega Tadeusz Rumanstorfer – kierownik), w Krakowie (kolega Stanisław
Zbigniew Stopa – kierownik) i w Warszawie (kolega Kazimierz Paszyński – kierownik).
W późniejszym czasie także na Dolnym Śląsku w Zagłębiu Miedziowym.
W miejsce Ognisk, po 1976 roku tworzono stopniowo Oddziały SW AGH (Trzebinia,
Krosno, Lubin), które nie spełniały jednak pokładanych w nich nadziei na usprawnienie
działalności stowarzyszenia w terenie. Miały one łączyć przyszłe koła stowarzyszenia dla
usprawnienia działalności i kontaktów z uczelnią. Jak się okazało członkowie przedkładali
swoje bezpośrednie osobiste wyjazdy do uczelni nad kontakty za pośrednictwem oddziałów.
Jako trzeci, trwający do dziś stopień organizacyjny w hierarchii SW AGH przyjęte
zostały, powstające stopniowo Koła Stowarzyszenia Wychowanków AGH, które działały
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przy zakładach pracy i skupiały zatrudnionych absolwentów uczelni na ternie kraju, którzy
wyrazili akces przynależności do Stowarzyszenia Wychowanków AGH.
Pierwotnym typem kół były grupy koleżeńskie wspierające finansowo Akcję Zapomóg
dla Wdów i Sierot po Zmarłych Kolegach. Akcję grup koordynowali tak zwani Rzecznicy
Akcji Zapomóg. Funkcja „Rzecznika” ma więc dość tradycyjną historię i nazwę, bo obecnie
określenie to jest stosowane dla kierowników kół terenowych SW AGH (Rzecznik Koła SW
AGH). Historia kół SW, ich rola i znaczenie uwydatniła się w kolejnych zmianach statutowych, o czym będzie mowa, z dużym uproszczeniem w dalszej części kroniki.
W 1970 roku po raz pierwszy pojawia się w statucie stowarzyszenia tekst o możliwości zakładania kół stowarzyszenia (art. V, pkt. b). Mieści się w nim definicja koła i opis
jego roli dla kontaktów absolwentów z uczelnią.
W 1974 roku w poprawionym tekście statutu pojawia się instrukcja dotycząca
sposobu zakładania członkowskich kół terenowych, a w 1977 roku znajduje się przepis
o sposobie powoływania rzeczników kół i szczegółowych wymaganiach oraz charakterystyka kół SW AGH.
W ciągu mijających lat Statut SW AGH był wielokrotnie poprawiany i modyfikowany. Druk tekstu statutu nie nadążał za jego zmianami, wiążą się na ogół z kolejno nowymi
władzami SW AGH i modyfikacją poglądów na rolę kół i ich znaczenie w działalności SW
AGH, co zaburzało pośrednio pracę administracji i biura stowarzyszenia.
Warte uwagi są istotne modyfikacje statutu, które pokrótce zostaną przypomniane.
W 1977 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym utworzono Zespół
Problemowy ds. Organizacyjnych, Programowych i Członkowskich w składzie: Kazimierz Matl – przewodniczący, Władysław Piątkowski, Stanisław Pytko i Władysław Tabor
– członkowie. W ramach zespołu ważne zadania powierzono Podkomisji ds. Statutowych
i Regulaminowych w składzie: Tadeusz Rumanstorfer – przewodniczący, Wiesław Blaschke
i Józef Fromholz – członkowie. Opracowaniem statutu zajmowali się: T. Rumanstorfer przewodniczący, K. Matl, J. Jaczewski i J. Fromholz – członkowie.
Przyjęto także teksty następujących regulaminów:
– Walnego Zgromadzenia,
– Zarządu SW AGH,
– Komisji Rewizyjnej,
– Sądu Koleżeńskiego,
– Zarządu Oddziału SW AGH,
– Ogniska Krakowskiego w Krakowie,
– Koła SW AGH,
– działania Zarządu Koła SW AGH,
– działania Zarządu Oddziału,
– działania Ogniska Krakowskiego.
W 1979 roku zaczęła działać pierwsza Komisja Statutowa SW AGH w składzie:
T. Rumanstorfer – przewodniczący, K. Matl, J. Jaczewski i J. Fromholz – członkowie która
między innymi przyjęła tekst o sposobie powoływania rzeczników kół.
W 1983 roku wprowadzono istotną zmianę w statucie, która obligatoryjnie modyfikowała strukturę organizacyjną SW AGH. Nowy tekst był wynikiem wielokrotnych i licznych konsultacji oraz narad Komisji Statutowej z 1979 roku. Zmiany stanowiły propozycję
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dotyczącą powoływania kół terenowych, ich struktury i relacji do władz głównych stowarzyszenia. Wprowadzono trójstopniową organizację Stowarzyszenia Wychowanków AGH.
Podstawową jednostką są koła członkowskie SW AGH, które skupiają obligatoryjnie wszystkich członków stowarzyszenia. Ważnym szczeblem miały być oddziały terenowe łączące po
kilka kół (minimum 200 członków), a najwyższą władzą stał się Zjazd Krajowy Delegatów,
Główna Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński na miejsce Walnych Zebrań członkowskich.
Struktura ta przetrwała do lat współczesnych. Zatwierdzony tekst statutu i czternastu
regulaminów został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście. Według
nowych zapisów w kołach i oddziałach naczelną władzę sprawują Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane co 4 lata dla wyboru nowych władz zarządu lub rzecznika
i udzielenia absolutorium ustępującym władzom.
Na szczeblu krajowym dla całego SW AGH najwyższą władzę stanowi Krajowy
Zjazd Delegatów, Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński.
W 1991 roku (§ 42 i 43 statutu) Zjazd Krajowy uchwalił szczegółowe wymagania
i charakterystykę działalności kół członkowskich – zatwierdzone przez sąd.
Zmiany w statucie proponowano nadal w kolejnych latach. Stwarzało to klimat małej
stabilności i tymczasowości wywołanych doraźnymi celami. Tendencja nasiliła się wyraźnie
w latach 1996–2016.
W 2003 roku (rozdział V) wprowadzono podział kół na terenowe, zakładowe,
międzyzakładowe i branżowe. Zmiany i ulepszenia zatwierdził Sąd Rejonowy i wprowadził
je do Krajowego Rejestru Sądowego.
Od 2006 roku SW starało się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego, co
wiązało się z dostosowaniem statutu do wymogów ustawy o pożytku publicznym głównie
w obszarze działalności publikacyjnej i pomocowej w statucie stowarzyszenia.
Ostatecznie 16 września 2008 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
zatwierdził statut stowarzyszenia i dokonał wpisu stowarzyszenia do KRS nr 0000084696
jako organizację pożytku publicznego, co umożliwia przekazywanie odpisu 1 proc. od
podatku dochodowego na cele statutowe stowarzyszenia.
Statut (rozdz. V, §20–21) przyjęty przez Krajowy Zjazd zawiera obszerny tekst
w rozdziale V „Koła Stowarzyszenia” przedstawiający znaczenie kół, ich strukturę i zakres
działalności dla zarządu i Komisji Rewizyjnej. Rozbudowana struktura odnosi się do
większych kół terenowych. Mniejsze mają władze ograniczone tylko do rzecznika koła
i Walnego Zebrania Członków. Szczegółowy opis koła i jego formy działalności zawarte
zostały w Regulaminie Koła i Regulaminie Zarządu Koła.
Tekst ten w prawie niezmiennej formie jest kontynuowany w następujących wersjach
Statutu SW AGH to jest w 2008 roku (z 13.06) i 2007 (1.04).
W 2017 roku następuje dość radykalna zmiana w statucie. Dotyczy ona wprowadzenia możliwości głosowania elektronicznego i korespondencyjnego przez delegatów nad
zmianami bieżącymi w statucie i wieloma sprawami, które były obowiązkowo głosowane
przez Krajowy Zjazd Delegatów.
Propozycję zmian przyjął właściwy sąd w dniu 3 października 2017 roku z konieczności dostosowania do zapisów statutowych pojawiły się nowe regulaminy dotyczące przyznawania odznaki „Zasłużony dla SW AGH” oraz przyznania godności Członka Honorowego SW AGH.
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Zmianie uległo także wiele regulaminów dotyczących funkcjonowania kół i ich
władz, władz głównych stowarzyszenia i członków SW AGH. Ucierpiała na tym idea koleżeństwa wśród członków oraz możliwość bezpośrednich wzajemnych kontaktów.
Zadaniem statutowym Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej, a więc także kół członkowskich są wymienione niżej cele i zamierzenia:
— rozwój współżycia koleżeńskiego wśród wychowanków AGH oraz przyjaznych
i koleżeńskich związków z absolwentami innych uczelni wyższych w rejonie, na
którym prowadzą one swą działalność,
— utrzymanie i poszerzanie współżycia koleżeńskiego wśród wychowanków AGH,
— utrzymywanie i poszerzanie kontaktów wychowanków z macierzystymi wydziałami AGH.
— dbałość o dobre imię uczelni i Stowarzyszenia Wychowanków AGH,
— realizacja różnych form opieki nad absolwentami AGH rozpoczynającymi swą
prace zawodową,
— propagowanie w swoim środowisku podejmowania studiów inżynierskich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich w AGH,
— stosowanie różnych form opieki nad absolwentami AGH,
— pielęgnowanie i propagowanie tradycji i historii Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie oraz zawodów, do których przygotowuje uczelnia,
— popularyzowanie osiągnięć naukowych i nauk technicznych absolwentów i kadry
naukowej AGH, a szczególnie członków zrzeszonych w danym kole,
— zarząd koła powinien pomagać w prowadzeniu Akcji Zapomóg dla rodzin zmarłych absolwentów.

Początki i rozwój kół członkowskich
Powstanie kół członkowskich i ich rozwój jest dość szczegółowo przedstawiony
w „Kronice Stowarzyszenia Wychowanków AGH” z lat 2005 i 2015. Historia kół ewoluowała
stopniowo w całych dziejach SW AGH zanim przyjęła obecną, ostateczną formę.
Pierwotnie w latach 1945–1960 istniała wyłącznie luźna grupa tak zwanych członków
indywidualnych złożona w większości z niezbyt licznej, jeszcze wtedy, grupy absolwentów
uczelni.
Priorytetem w okresie bezpośrednio powojennym było przede wszystkim wsparcie
tak zwanej Akcji Zapomóg dla Wdów i Sierot po zmarłych kolegach. Pomocy materialnej
i wsparcia finansowego wymagali członkowie rodzin poszkodowanych w okresie drugiej
wojny światowej. Cierpieli oni duży niedostatek i dla nich była nieodzowna wszelka pomoc,
z którą spieszyli członkowie stowarzyszenia. Akcją pomocową kierowali wówczas Władysław Biernacki, Bolesław Krupiński i Kazimierz Suszyński, a więc osoby wysoko postawione we władzach górniczych na Górnym Śląsku (CZPW). Akcja była także popierana
i wspierana przez Zjednoczenie Przemysłu Węglowego.
W zakładach przemysłowych ustanowiono tak zwanych Rzeczników Akcji Zapomóg.
Działali oni na rzecz akcji pomocowej dla osób poszkodowanych przez los wojenny.
Powstała szlachetna sprawa całej społeczności akademickiej i trwa ona do dzisiaj, mimo
całkowicie zmienionej sytuacji gospodarczej i politycznej kraju. Rzecznicy gromadzili
wokół siebie grupy koleżeńskie mocno zaangażowane w rozwój akcji pomocowej i dbali
o trwałość świadczonej pomocy.
Na Zjeździe Wychowanków AGH 8 maja 1948 roku w Chorzowie, Akcję Zapomóg
oficjalnie przejął Komitet Organizacyjny Stowarzyszenia Wychowanków AGH, a pod
koniec roku, po zatwierdzeniu przez sąd statutu, już oficjalnie Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Akcja zyskała własną postać organizacyjną, natomiast termin „Rzecznik” został przeniesiony i zachowany dla funkcji przewodniczącego, tworzących się stopniowo kół członkowskich SW AGH po 1950 roku. Dlatego koła do dziś wybierają na przewodniczącego
– Rzecznika Koła. Jest to swoiste określenie stosowane tylko w ramach SW AGH w Polsce.
Kola tworzone są wyłącznie przez nasze stowarzyszenie, które jako jedyne ma tak zorganizowaną swoją strukturę organizacyjną. Działalność kół budzi podziw innych stowarzyszeń
absolwenckich w Polsce, podobnie jak szeroko zaprogramowana i realizowana działalność
całego Stowarzyszenia Wychowanków AGH wśród absolwentów uczelni.
Pierwsza grupa oficjalnie zorganizowanych kół zaczęła swą działalność w latach
1961–1969. Najstarsze koło utworzono w 1961 roku przy Walcowni Metali „Łabędy”
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w Gliwicach. W kolejnych latach tworzyły się koła w Hucie im. Sędzimira (wtedy imieniem
Lenina) w Nowej Hucie w 1962 roku, w Zakładach Mechanicznych Przemysłu Metali Nieżelaznych w Strzybnicy w 1966 roku, przy Hucie Silesia w Katowicach w 1968 roku, Hucie
Aluminium w Malińcu k/Konina w 1969 roku, Walcowni Metali „Dziedzice” w Czechowicach-Dzidzicach w 1969 roku oraz w Siarkopolu w Machowie, w 1969 roku. Jest to grupa
kół tworzonych głównie w przemyśle metali nieżelaznych. Do tej grupy należy także koło
powstałe w Zakładach Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie k/Olkusza i Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Katowicach oraz Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń Rud
w Bytomiu.
Gwałtowny rozwój kół przypada na lata 1970–1981 kiedy to utworzono ponad 70
kół, głównie w przemyśle węglowym, w kopalniach węgla kamiennego, brunatnego oraz
zakładach okołogórniczych. Dodatkowo powstała grupa kół w Karpatach, w przemyśle
wydobycia ropy i gazu z centrami w Krośnie, Jaśle i Sanoku oraz w centrach poszukiwania
złóż bituminów w Zielonej Górze, Pile i Toruniu. Akcja objęła także spontanicznie inne
gałęzie przemysłu wydobywczego na przykład soli, surowców mineralnych, budownictwa
i hutnictwa żelaza, a także przemysłu maszynowego, na przykład ABB Elbląg. Duża aktywność cechuje także koła w przemyśle miedziowym KGHM rejonu Lubina. Koła istnieją
także na różnych wydziałach AGH, w szkolnictwie średnim i zakładowym.
Koła rozmieszczone są w całym kraju i poza granicą (Albania, Wietnam, Kuba).
Największa koncentracja notowana jest w rejonie Górnego Śląska, obszaru Krakowskiego, Dolnego Śląska i Mazowsza. Istnieje także znaczna grupa kół mało aktywnych,
w ekstremalnych przypadkach wymagająca „uzdrowienia” i aktywizacji kolegów rzeczników, a także interwencji lub pomocy ze strony Zarządu Głównego Stowarzyszenia
w Krakowie. Wystąpienie sytuacji nietypowych, jak na przykład likwidacja zakładu lub
danej gałęzi przemysłu, odejście wszystkich członków na emeryturę może prowadzić do
rozpadu koła i zawieszenia jego działalności.
W okresie maksymalnej aktywności kół, to znaczy w latach 1975–2000 istniało
około 180 kół mniej lub bardziej aktywnych. Dziś zarejestrowanych jest 70 kół czynnych.
Liczba ta wydaje się optymalna i najbardziej korzystna w okresie najbliższym (tabela nr 1)
Tabela nr 1– Analiza aktywności kół w liczbach
Opis kół
Liczba kół nowoutworzonych
Koła rozwiązane lub mało aktywne
Koła najbardziej aktywne
Koła nie wykazujące aktywności
Koła zagraniczne

do 1970
21
11
22
-----

do 1980
94
52
69
1
---

do 2000
61
11
59
8
---

do 2017
35
11
16
--3

Liczby te należy traktować orientacyjnie ponieważ bywa, iż liczba i rozmieszczenie
kół często szybko ulegają zmianom.

Historia Kół Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej do 2019 roku
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Główne kierunki społecznego
zainteresowania kół SW AGH
Aktywność kół jest na ogół ukierunkowana przez rzecznika i zarząd koła. Zależy
ona w dużym stopniu od rejonizacji, związków z macierzystym zakładem pracy, władzami
terenowymi i innymi organizacjami społecznymi, na przykład NOT. Wspólnym elementem
dla wszystkich członków jest przynależność do grona absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Kraków jako miejsce studiowania, miasto niezwykłe, przywołujące tęsknotę do czasów młodości i silnie zakorzenionej pamięci. Pamięć ożywia aktualne znaczenie
uczelni i jej rola w systemie kształcenia młodzieży akademickiej oraz ogromny i nowoczesny dorobek jej kadry badawczej, co znajduje odzwierciedlenie w różnych rankingach
krajowych i zagranicznych.
Na podstawie analizy materiałów historycznych można pokrótce przedstawić
najważniejsze dziedziny zainteresowania. Główne akcenty zainteresowania członków koła
związane są z obu tymi kierunkami. Ważna jest wspólnota koleżeńska, związki z zakładem
i uczelnią.
Dotyczą one, pokrótce biorąc:
1. Dbałości o tradycje Akademii Górniczo-Hutniczej.
2. Integrację absolwentów AGH zatrudnionych w macierzystym zakładzie pracy.
3. Szerzenie idei koleżeństwa.
4. Współpraca z kierownictwem zakładu. Udział kadry w ważnych przedsięwzięciach technicznych, produkcyjnych i jubileuszach macierzystego zakładu.
5. Dbałość o nowych absolwentów AGH w zakładzie pracy, w tym także
o studentów AGH, odbywających praktyki według programu studiów.
6. Utrzymywanie kontaktu i współpracy naukowo-technicznej z kadrą naukowo-badawczą odpowiednich wydziałów AGH z zakresu odpowiednich kierunków
i popularyzacja osiągnięć własnych kolegów oraz uczelni.
7. Współpraca z NOT, udział w spotkaniach integracyjnych i wyjazdach edukacyjno-wypoczynkowych w Polsce i za granicą.
8. Utrzymywanie kontaktów koła z władzami SW AGH w Krakowie i bratnimi
kołami stowarzyszenia.
9. Pozyskiwanie i popularyzacja ważniejszych informacji z życia Alma Mater,
w tym wszelkich uroczystości, świąt i jubileuszy. Popularyzowania periodyku
uczelni „Vivat Akademia” wydawanego specjalnie dla absolwentów uczelni.
10. Uczestnictwo aktywne w lokalnych świętach branżowych, na przykład:
Barbórka, Dzień Hutnika, Dniu Nauk Ścisłych – Dni Hoborskiego i innych.
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W przypadku kół zagranicznych:
1. Stałe kontakty z polskimi placówkami dyplomatycznymi, organizowanie spotkań
i zebrań propagujących AGH i miasto Kraków wśród ludzi młodych.
2. Publikowanie w prasie miejscowej artykułów o Polsce. Rozpowszechnianie
materiałów w Informatorze SW AGH, Biuletynie AGH oraz periodyku Vivat
Akademia.
3. Popularyzowanie wiadomości z AGH o: badaniach naukowych, wydarzeniach
w uczelni i SW, pracownikach, studentach, kulturze, podróżach i Krakowie.
W roku bieżącym do ważnych świąt należą:
— 100-lecie rozpoczęcia działalności Akademii Górniczo-Hutniczej, której
otwarcia dokonał 20 października 1919 roku osobiście Marszałek Józef Piłsudski
w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego słowami: „Uważam Akademię Górniczą za
otwartą”,
— w 2020 roku uroczystość 75-lecia Stowarzyszenia Wychowanków AGH.
Rejestr i charakterystyka Kół SW AGH
Rejestr obejmuje krótki opis aktywności Kół według schematu opracowanego jednolicie dla wszystkich kół.
Obejmuje on:
— nazewnictwo koła i jego zmiany;
— okres funkcjonowania;
— władze koła aktualne i dawne;
— jeżeli koło zaprzestało funkcjonowania staramy się przybliżyć przyczynę i skutek;
— dorobek (w jakim zakresie),
— krótki opis kierunku działalności koła,
— uzyskane wyróżnienia i odznaczenia.
Rzecznicy byli proszeni korespondencyjnie o sporządzenie opisu według przesłanego wzoru. Niestety tylko nieliczni odpowiedzieli na naszą prośbę. Najciekawsze odpowiedzi zamieszczamy w obecnym tomie „Historii kół SW AGH”.

Przegląd tabelaryczny kół członkowskich
SW AGH z lat 1950–2019
Przegląd stanowi istotną część naszej publikacji, w którym ujęte są wszystkie koła
z dawnych i obecnych lat, w jednolitym ujęciu tabelarycznym. Takie podejście umożliwia
porównanie i ocenę aktywności kół, kierunków pracy i osiągnięcia oraz udział poszczególnych członków i środowiska działania koła.
Każda tabela zawiera:
1. Nazwę Koła aktualną i dawniejszą.
2. Datę powołania i zatwierdzenia przez Zarząd Główny i ewentualnie datę rozwiązania z podaniem przyczyny i skutków.
3. Władze koła aktualne i dawniejsze z wyróżnieniem funkcji i przyjętego zakresu
obowiązków: rzecznik, ewentualnie zastępca rzecznika, sekretarz, skarbnik
i członkowie zarządu koła. Nieliczne koła wybierają tylko rzecznika.
4. Kierunki pracy koła i dorobek w tym zakresie (oddzielne omówienia).
5. Odznaczenia i wyróżnienia SW AGH dla koła, dla członków SW AGH i środowiska na przykład odznaka honorowa: „Zasłużony dla SW AGH” i najwyższa
godność „Członek Honorowy SW AGH”.
6. Szerszy opis pracy koła.
Krótki syntetyczny opis zakresu działania kół członkowskich.
Materiał stanowi przegląd możliwości działania koła na podstawie opinii rzeczników kół.
a) Dbanie o tradycje górnicze i hutnicze uczelni i macierzystego zakładu pracy.
Pozyskiwanie i popularyzacja wszelkich informacji z życia naszej Alma Mater
i jej Wydziałów naukowo-dydaktycznych oraz własnego koła.
b) Popularyzowanie w swoim środowisku wydawnictwa SW AGH i AGH np. „Vivat
Akademia” – periodyku dla absolwentów uczelni.
c) Utrzymywanie kontaktów koła z władzami SW AGH w Krakowie i bratnimi
Kołami w Polsce.
d) Współpraca z kierownictwem własnego zakładu pracy. Dbałość o tradycje
własnego zakładu i całej branży.
e) Dbałość o kontakty absolwentów AGH z własną uczelnią i zespołami badawczymi wydziałów. Udział w pracach zespołów naukowo-badawczych i popularyzatorskich na swoim terenie i we współpracy z AGH.
f) Praca na rzecz integracji środowiska, pielęgnowanie tradycji i przyjaźni koleżeńskiej. Uczestnictwo członków koła w wyjazdach wypoczynkowo-poznawczych.
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g) Pomoc dla studentów i nowych absolwentów AGH podejmujących pracę na
swoim terenie.
h) Udział między innymi w akcjach pomocowych na przykład dla wdów i sierot po
zmarłych kolegach.
i) Wsparcie i pomoc w nawiązywaniu polskich i zagranicznych partnerów gospodarczych, udział w wymianie kulturalnej i turystycznej.
j) Żywe zainteresowanie jubileuszami, w tym najbliższych: w 2019 roku 100-lecia
działania AGH w Krakowie i 75-lecia Stowarzyszenia Wychowanków AGH przypadającego na 2020 roku.
k) Bieżące śledzenie strony internetowej SW AGH: galaxy.agh.edu.pl/~swagh/.
l) Mile widziane poświęcenie własnego cennego czasu na wydawanie publikacji
z życia koła i uczelni.
Stosowane numeracja kół: G, H i MB w opisie kół, oznacza odpowiednio wydziały:
pionu górniczego (G), pionu hutniczego (H) i materiałowo-budowlanego (MB). Od 2011
roku stosowana jest tylko numeracja liczbowa. Numery kół mają znaczenie porządkowe dla
administracji SW AGH.

Koła aktywne
Stowarzyszenia Wychowanków
Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica
w Krakowie
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1984

Kopalnia Węgla Kamiennego
„Sośnica-Makoszowy”
ul. Makoszowska 24

Kopalnia Węgla Kamiennego
„Makoszowy”
Zabrze ul. Makoszowska 24

G-013
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Janusz Korniluk

Włodzimierz Bernacki

Włodzimierz Bernacki

Zbigniew Nalepa

Zbigniew Nalepa

Skarbnicy
Andrzej Starostka

Członkowie

Okres
sprawowania
1984–1994
1994–1999
1999–

Liczba członków (zmiany):
1984 – 15,
1994 – 28,
2007 – 13.
Data likwidacji Koła – uzasadnienie:
Koło jest ściśle związane z KWK Makoszowy od 1984 roku, to znaczy, że przeżywa losy zakładu
i zmiany, które są z tym związane. W 2005 roku KWK Makoszowy została włączona do KWK
Sośnica, jako Ruch Sośnicy, a w 2015 roku ostatecznie zlikwidowana.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło przechodziło kryzys organizacyjny w latach dziewięćdziesiątych i zostało odnowione w 1994
roku. Koło nie odznaczało się żadną wyróżniającą się działalnością. Grupa pełniła rolę ambasadora
uczelni w terenie i łącznika między absolwentami AGH w kopalni i uczelnią.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła
Zakłady Górnicze „Lubin”
Lubin

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1975

G-016
Władze koła
Rzecznicy
Piotr Strzelecki

Sekretarze
Andrzej Katulski

Skarbnicy
Maria Bączkowska

Członkowie
Maria Kopeć

Wojciech Sobieszek
Henryk Paprocki

Okres
sprawowania
1975–1993
1993–2009

Ewa Rugała
Janina Żurek

2009–

Liczba członków (zmiany):
1978 – 92,
1987 – 77,
1989 – 50,
2011 – 30,
2016 – 37.
Data likwidacji Koła – uzasadnienie:
Koło założone w 1975 roku, istnieje ponad 40 lat. Spełniało ono rolę integracyjną dla przemysłu
miedziowego KGHM w Lubinie. Z inicjatywy tego koła powstały koła wychowanków w poszczególnych zakładach KGHM oraz Hucie Głogów.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Kierunki pracy koła zawarte są w planie prac z 1983 roku. Obejmują: opiekę nad młodymi pracownikami po AGH, utrzymywanie łączności z uczelnią i współpracę z komitetami organizacyjnymi jubileuszy, współpraca z władzami SW, współpraca z innymi kołami SW oraz z SITG NOT, publikacje
dorobku kolegów w Informatorze SW AGH, stała informacja członków koła o bieżącej działalności
uczelni. Udział w Akcji Zapomóg, spotkania towarzyskie, fundacja sztandaru SW AGH, regularne
organizacje zebrań koła, co kwartał, wykorzystywanie pracowników uczelni na terenie Lubina do
organizacji spotkań problemowych.
Szczególny dorobek koła:
Udział w fundacji sztandaru SW AGH w 1985 roku, udział członków w finansowaniu Akcji
Zapomóg SW AGH.
Za działalność w kole odznakami honorowymi „Zasłużony dla SW AGH” zostali odznaczeni następujący koledzy: Piotr Strzelecki w 1983 roku (nr 105), Wojciech Sobieszek w 2000 roku (nr 419)
oraz Henryk Paprocki w 2012 roku (nr 429).
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
Zakłady Metali Lekkich
„Kęty”
Kęty, ul. Kościuszki 111

Grupa „Kęty” SA
Kęty, ul. Kościuszki 11

rok założenia
1971

H-026
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Stanisław Zarębski
Zbigniew Szota

Okres
sprawowania
1971–1987

G. Woszczyna

A. Kłosiński

1987–2003

Anna Jarosz

2004–2008

Rafał Hubicki

2019–

Liczba członków (zmiany):
1971 – 34,
1972 – 32,
1978 – 27,
1981 – 37,
1990 – 46,
1995 – 32,
2000 – 46,
2008 – 15,
2019 – 22.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Liczba członków uległa radykalnej zmianie (odejścia, przejścia do innych kół, na przykład im.
W. Goetla), redukcje, emerytury, reorganizacja zakładu.
Reaktywacja koła nastąpiła w 2019 roku z inicjatywy kolegi Jana Toczka oraz aktywnych działaczy
Stowarzyszenia Wychowanków: Piotra Czai – przewodniczącego SW, Kazimierza Matla – Honorowego Przewodniczącego i Wacława Muzykiewicza – wiceprzewodniczącego. Z ramienia zakładu
reaktywacji koła podjął się dyrektor techniczny Rafał Hubicki.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Działalność koła była dość różnorodna w latach 1971–2000. Obejmowała między innymi pieczę nad
młodymi inżynierami w zakładzie, współpracę z innymi kołami branży metali lekkich, integrację
wśród zatrudnionych absolwentów uczelni, dbałość o wzrost liczby członków, współpracę z zakładowymi kołami SITiH, przygotowanie materiałów (na przykład śpiewniki) na spotkania koleżeńskie,
udział delegatów na zjazdach SW i uroczystościach uczelni.
Szczególny dorobek koła:
Odznaki Honorowe „Zasłużony dla SW AGH” otrzymali Koledzy: Kłosiński Adam, Zarębski Adam,
Szota Zbigniew, Toczek Jan. Za aktywną działalność na rzecz koleżanek i kolegów, SW AGH
i uczelni.
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Nazwa koła
KWK „Borynia-Zofiówka”
„Ruch Zofiówka”
ul. Rybnicka 6

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”
wcześniej KWK „Manifest
Lipcowy” do 1993 roku

rok założenia
2010

G-042
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Janusz Tomica

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
2010

Liczba członków (zmiany):
2010 – 32,
2013 – 42,
2017 – 27,
2018 – 8,
2019 – 6.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Na skutek zmian organizacyjnych w przemyśle węgla kamiennego, które nastąpiły w 2016 roku,
przez utworzenie dużych kopalń zbiorowych składających się z RUCHÓW. Wydzieliło się Koło
Zofiówka z dawną kopalnią Zofiówka w Boryniu i Zofiówka-Jastrzębie. Każdy Ruch może mieć
własne Koło SW.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Rozwijanie działalności zgodnie ze statutem SW, a więc integracja środowiska absolwentów AGH,
współpraca z kierownictwem Ruchu, pielęgnowanie tradycji górniczych, współpraca w ramach
stowarzyszenia i profesorami Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH.
Szczególny dorobek koła:
Za długoletnią działalność na rzecz stowarzyszenia kolega Janusz Tomica otrzymał odznakę „Zasłużony dla SW AGH” w 2010 roku (nr 420).
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Nazwa koła
BOT Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów”
Rogowiec koło Bełchatowa

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
Kopalnia Węgla Brunatnego
„Bełchatów” (w budowie)
Rogowiec koło Bełchatowa

rok założenia
1974

G-043
Władze koła
Rzecznicy
Stanisław Dyguda

Sekretarze
Stanisłwa Makowska

Skarbnicy
Janusz Olech

Józef Limanówka
(zastępca rzecznika)

Weronika Kanicka

Okres
sprawowania
1974–2005
1974–1990

Kazimiera Kozioł
(zastępca rzecznika)

Ewa
Gajowska-Kubiak

Stanisław Socha
Roman Szafrański
(zastępca rzecznika)

Członkowie

1990–2004
1990–2004

Janina
Fraj-Wieczorek

Tomasz Haładaj

Janusz Władziewicz

2004–2006
2007–

Liczba członków (zmiany):
1975 – 27,
1977 – 38,
1985 – 89,
1990 – 118,
2006 – 76,
2011 – 59,
2017 – 34,
2018 – 3.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło istnieje od 45 lat i działa nadal. Okres największego jak do tej pory rozwoju działalności przypadł na czas rzeczników: S. Dygudy i Józefa Limanówki. Koło po rozluźnieniu kontaktów po 2006
roku, zostało reaktywowane w 2012 roku.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Działalność ma charakter wszechstronny i najbardziej rozwijała się w pierwszych 25 latach istnienia
koła na fali entuzjazmu i przy wsparciu władz kopalni.
Szczególny dorobek koła:
Koło przy KWK „Bełchatów” szczęśliwie wybrało na funkcję rzeczników kolegów bardzo aktywnych i przedsiębiorczych, odpowiedzialnych za powierzone im zaufanie kolegów. Koło „Bełchatów”
należało i ciągle należy do grupy kół, które mogą być postawione za wzór osiągnięć i urozmaiconej
działalności. Koło uzyskało duże poparcie zarządu kopalni, nawiązało ścisłą współpracę z Kołem
Zakładowym SITG NOT w zakładzie w związku z czym wiele przedsięwzięć organizowano
wspólnymi siłami. Ta forma pracy znalazła duże wsparcie moralne ze strony absolwentów uczelni
zatrudnionych w KWB „Bełchatów”. Dynamiczny rozwój nadał kołu wyjątkowo przedsiębiorczy
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i ruchliwy kolega Stanisław Dyguda. Był on poprzednio rzecznikiem w Hucie Szkła „Hortensja”
w Piotrkowie Trybunalskim, a działalność kontynuował następca S. Dygudy – kolega J. Limanówka,
wszystko wskazuje, że następne lata będą równie owocne.
W programie działania koła przewidziano następujące zadania, które następnie skutecznie realizowano:
— wyjazdy zapoznawcze do interesujących zakładów przemysłowych, między innymi Huta Szkła
„Hortensja” w Piotrkowie Trybunalskim, KWB Turów, KWB Konin i Sanktuarium w Licheniu,
— nawiązanie bezpośrednich kontaktów z kołem SW w Ostrowcu Świętokrzyskim i Hutą „Ostrowiec” w Ostrowcu Świętokrzyskim, Kołem SW w Tarnowie połączone z wzajemnymi wizytami
z Bergakademia Freiberg (Niemcy),
— wyjazdy zagraniczne do Austrii, Włoch i Francji;
— praca społeczna w ogródkach działkowych z udziałem przedstawicieli władz w Krakowie,
— udział aktywny w sesjach naukowych połączonych z kiermaszami książki,
— organizacja balów karnawałowych,
— karczmy piwne i babski comber,
— pomoc w zakupach sprzętów domowych.
Odznaki honorowe „Zasłużony dla SW AGH” za ogromny wkład pracy w działalność koła otrzymali: S. Dyguda w 1975 roku (nr 67), J. Limanówka w 1995 roku (nr 238) i B. Herudziński w 2010
roku (nr 389).
Koledzy S. Dyguda i J. Limanówka decyzją Zjazdu Krajowego otrzymali godność Członków Honorowych.
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1974

Huta „Stalowa Wola”
w Stalowej Woli

H-044
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Zdzisław Tonia
Bronisław Środek

Skarbnicy
Bronisław Środek

Członkowie

Okres
sprawowania
1974–2012
2012–

Liczba członków (zmiany):
1974 – 34,
1975 – 58,
1989 – 25,
1997 – 220,
1999 – 58,
2012 – 10,
2016 – 8,
2018 – 6.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Reorganizacja Huty, prywatyzacja i dezorganizacja także zespołu członków SW i koła w Stalowej
Woli. Od 2012 roku organizacyjnie z SW jest związanych tylko 10 członków. Duża część odeszła
z zakładu, przeszła na emerytury i do koła indywidualnego im. W. Goetla.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Stały kontakt z uczelnią SW. Uczestnictwo w ważnych zdarzeniach z zakresu historii uczelni, świąt
hutniczych, SW. Kolportaż wydawnictw AGH i SW. Dbałość o tradycje zawodu i uczelni, pogłębianie więzi koleżeńskiej.
Szczególny dorobek koła:
Organizowanie pomocy i informacji dla maturzystów w wyborze rodzaju studiów w tym na AGH
na wydziałach hutniczych. Spotkania na wydziałach zakładu z kolegami z innych kierunków zawodowych i studiów. Spotkania na wydziałach z kolegami innych przedsiębiorstw dla wymiany myśli
i doświadczeń.
Czynny udział w Jubileuszach AGH i SW. Pogłębianie więzi koleżeńskiej wśród absolwentów AGH
i SW.
Kolega Zdzisław Tonia otrzymał w 1983 roku odznakę honorową „Zasłużony dla SW AGH”
(nr 108).
Bronisław Środek jest laureatem odznaki honorowej, którą otrzymał w 1989 roku (nr 209), w 2016
roku VIII Zjazd Krajowy przyznał mu godność Członka Honorowego Stowarzyszenia.
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Nazwa koła
Zakłady Górniczo- Hutnicze
„Bolesław” Bukowno
ul. Kolejowa 32

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1970

G-054
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Wojciech Urban

1970–1975

Józef Fudali

1975–1983

Zofia Gierat

Stanisław Falgier

Bogdan Pieczonka

Zofia Puz

1983–2005
2005–

Liczba członków (zmiany):
1972 – 45,
1977 – 38,
1983 – 48,
1984 – 110,
1985 – 90,
1999 – 44,
2013 – 7.
Data likwidacji Koła – uzasadnienie:
Jest to jedno z najstarszych Kół SW. W okresie lat 80-tych, przechodziło okres dużego rozwoju i
aktywności. Stopniowo większość członków koła odchodziła na emerytury, urlopy górnicze, co
widać w spadku liczby członków.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło w szczytowym okresie swojego rozwoju, rozwijało swą działalność zgodnie ze statutem. Działalność miała charakter integrujący absolwentów uczelni i prowadziło do rozwoju kontaktów w sprawach naukowo-technicznych z uczelnią. Koleżanka Z. Gierat będąc w latach 2012–2016 członkiem
Zarządu Głównego SW, mogła przenosić wiedzę o pracy SW AGH na forum koła i zakładu. Koło
obecnie wymaga ożywienia i większej opieki ze strony dyrekcji kombinatu.
Szczególny dorobek koła:
W dowód uznania efektów działalności koleżanka Z. Gierat otrzymała w 1995 roku Odznakę honorową „ Zasłużony dla SW AGH” (nr 230).
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Nazwa koła
Kopalnia Węgla Kamiennego
„Borynia”
Jastrzębie Zdrój
ul. Rybnicka

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1972

G-055
Władze koła
Rzecznicy
Rozalia Kirchner

Sekretarze
Grażyna Szewczyk

Wiesław Gumola

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Wiesław Gumola

1972–1987

Grażyna Szewczyk

1987–1995

Adam Kucharczyk

1995–2004

Janusz Tomica

2004–2012

Hass Andrzej
(zastępca rzecznika)

Edward Grobosz

Mirosław Nieszporek

Mirosław
Nieszporek

2004–2011
2012–

Liczba członków (zmiany):
1972 – 19,
1976 – 29,
1987 – 18,
1988 – 21,
1995 – 11,
2011 – 33,
2013 – 33.
Data likwidacji Koła – uzasadnienie:
Jedno z najdłużej istniejących, czynnych kół SW. W tym okresie koło prowadziło pięciu kolejnych
rzeczników. Koło założyła koleżanka R. Kirschner.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Integracja absolwentów AGH z kopalnią, współpraca z uczelnią w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Udział w uroczystościach i jubileuszach SW, uczelni, kopalni, górniczego święta
Barbórki.
Szczególny dorobek koła:
Odznaki honorowe „ Zasłużeni dla Stowarzyszenia i Uczelni” otrzymali: Rozalia Kirschner 1974 rok
(nr 65), Janusz Tomica 2010 rok (nr 20).
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
Zielonogórski Zakład
Górnictwa Nafty i Gazownictwa Zielona Góra
– Przedsiębiorstwo Poszukiwań Nafty i Gazu Zielona
Góra
– Poszukiwania Naftowe
„Diament” Sp. z o.o.
Zielona Góra, ul. Naftowa 3a
do 2013 roku

EXALO Driling SA
Zielona Góra

rok założenia
1978

G-058
Władze koła
Rzecznicy
Józef Lenart

Sekretarze
Anna Jureczko

Kazimierz Macnar

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
1980–2004
2018–

Liczba członków (zmiany):
1978 – 30,
1994 – 27,
2004 – 23
2008 – 14
2018 – 14.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło „Diament” obchodziło w 2018 roku 40-lecie swego istnienia. Do 2013 roku koło działało
aktywnie, co było zasługą kolegi J. Lenarta. Dzięki działaniom dyrektora w 2018 roku koło zostało
reaktywowane już pod nową nazwą: EXALO Drilling SA.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło przez cały okres jubileuszowy utrzymywało ścisły kontakt z uczelnią macierzystą i zarządem
SW w Krakowie. Zarówno w zakresie spraw zawodowych, jak również organizacyjnych i koleżeńskich. Koło przyniosło chlubę Stowarzyszeniu Wychowanków AGH i uczelni. W 2013 roku firma
zmieniła nazwę na EXALO Driling SA Zielona Góra.
Szczególny dorobek koła:
W dowód wdzięczności Zjazd przyznał koledze J. Lenartowi Odznakę honorową SWAGH „Za
zasługi dla Sto-warzyszenia i Uczelni już w 1983 roku (nr 90). Zielonogórski Zakład Górnictwa,
Nafty i Gazu jest także fundatorem srebrnego gwoździa wbitego do drzewca Sztandaru Stowarzyszenia z okazji 40-lecia SW AGH w 1985 roku.
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Nazwa koła
Koło Terenowe SW AGH
im. prof. Wacława Różańskiego
ul. Świętokrzyska 8
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
Koło Terenowe SW AGH
Ostrowiec Świętokrzyski
Koło powstało w oparciu
o Hutę „Ostrowiec”
w Ostrowcu Świętokrzyskim

rok założenia
1975

H-076
Władze koła
Rzecznicy
Józef Grabowski
Stanisław Czerwonka
(zastępca rzecznika)

Sekretarze
Stanisław
Malanowski

Skarbnicy
Barbara Witek
(1975–1985)

Ryszard Staszewski
(zastępca rzecznika)
Anna Zaręba
(zastępca rzecznika)
Andrzej Sosnowski
(zastępca rzecznika)

Leszek Chrzanowski

Tomasz Szczepaniak

Anita Dębakowska

Członkowie

Okres
sprawowania

Marek Pastuszko
Jerzy Iwan

1975–
1978

Adam Popek

1978–1984

Jadwiga Barańska
Franciszek Stój
Paweł Urban

1996

1996–2016

Liczba członków (zmiany):
1975 – 58,
1983 – 121,
1985 – 146,
1987 – 204,
1988 – 179,
1995 – 159,
2008 – 58,
2016 – 48.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło funkcjonuje bez przeszkód prawie 45 lat.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Huta jest dużym zakładem produkcyjnym, a członkowie koła rekrutują się z kilku zakładów
wewnętrznych, na przykład Hutniczo-Przetwórczy, Metalurgiczny, OZMO, ZP Ćmielów, a także
spośród emerytów Huty. W późniejszych latach skład członkowski koła uzupełnili pracownicy
Zakładu Walcowni SA , Odlewni Rur Huty „Ostrowiec” SA, Zakłady Ostrowieckie, DBMiK Ostrowiec. W 1983 roku w ramach restrukturyzacji, podzielono hutę na sześć samodzielnych firm i w ten
sposób powstały naturalne skupiska organizacyjne wychowanków uczelni na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. We władzach koła działało ogółem 16 osób.
Koło poza zwykłą, bieżącą działalnością, było organizatorem regularnych zebrań naukowych
z okazji Dnia Hutnika, w których uczestniczyli pracownicy naukowi uczelni: profesorowie, doktorzy
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z własnymi referatami z zakresu nauk hutniczych. Członkowie koła regularnie gościli profesorów
AGH. W 1998 roku koło aktywnie uczestniczyło w fundacji tablicy pamiątkowej poświęconej
pamięci prof. Wacaława Różańskiego.
Delegacje koła uczestniczyły w uroczystościach jubileuszowych uczelni i SW oraz w „Dymarkach
Świętokrzyskich” w Nowej Słupi, Jubileuszu 175-lecia Huty im. Marcelego Nowotki. Z tej okazji
odświętne plakaty informowały i zachęcały do uczestnictwa. Wzorem macierzystej uczelni organizowano „Spotkania pod Kadzią” dla uświetnienia uroczystości.
Koło współpracowało z organizacjami działającymi w Hucie: SITPH, SEP, PTE i Klubem Techniki
i Racjonalizacji. Współpracą objęto również SITPH w OZMO oraz Zakład Porcelany w Ćmielowie.
Koło SW w 1986 roku, jako członek zbiorowy, weszło w skład Towarzystwa Przyjaciół Górnictwa
Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego w Kielcach. Żywa współpraca z władzami stowarzyszenia
w Krakowie, przyczyniła się do uświetnienia wielu uroczystości na terenie huty i miasta, a prof.
W. Longa dbał o dobór poziomu odpowiednich autorów referatów ze strony AGH w sesjach naukowych z okazji Dnia Hutnika w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Członkowie koła biorą udział we wszystkich uroczystościach centralnych organizowanych przez ZG
SW.
Dzieci absolwentów AGH i członków koła wybierają kierunki studiów na AGH. Rekrutacja przynosi
ogólne korzyści.
Koło prowadzi okazjonalną działalność wydawniczą dla swoich członków drukując na przykład śpiewniki wykorzystywane na biesiadach „Pod Kadzią”. Wiele artykułów wzbogaciło łamy
„Hutnika” i „Przeglądu Hutniczego”.
Najważniejsze wydarzenia z działalności koła znalazły się w „Kalendarium” aktywności koła
obejmującym lata 1975–2015. Ten okres ciepło podsumował kolega rzecznik J. Grabowski, pisząc
że Koło Terenowe SW AGH w Ostrowcu Świętokrzyskim, powstało z tęsknoty ludzi za ludźmi
i Krakowem.
Okres 1996–2016 zaznaczył się w pracy koła głównie wpływem zmian własnościowych na terenie
byłej Huty Ostrowiec Świętokrzyski. Huta uległa podziałowi, powstały nowe zakłady i firmy. Coraz
trudniejsza stawała się walka z rynkiem zbytu produktów. Dotknęło to w dużym stopniu Odlewni
Rur, która zmieniła strukturę organizacyjną ze spółki pracowniczej na spółkę prawa handlowego.
Duże zmiany dotknęły także Ostrowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych oraz Fabrykę Porcelany
w Ćmielowie.
Mimo znacznych zmian Koło w Ostrowcu Świętokrzyskim nadal rozwija swą działalność organizacyjną i merytoryczną. Zmiany dotyczą rozczłonkowania koła, na poszczególne ogniska skupione
wokół nowych zakładów. Spadła także w ostatnich latach liczba członków SW z różnych powodów:
zdrowotnych, zmian miejsc zamieszkania, emerytur itp.
Szczególny dorobek koła:
Aktywność koła przez 35 lat jest niezaprzeczalną zasługą dużej aktywności i energii rzecznika koła
kolegi J. Grabowskiego, który poświęca tej sprawie wiele osobistego czasu i zaangażowania. Ma on
swój wkład w restytuowanie figury św. Barbary na szczycie paw. A-0 im. Walerego Goetla, zniszczonej przez okupantów niemieckich, a także umieszczeniu ozdobnego gwoździa w drzewcu sztandaru SW, z okazji Jubileuszu 40-lecia.
Dla koła z Jego inicjatywy sporządzono wiele pamiątek z okazji 35-lecia istnienia. W dowód zasług
w rozwój stowarzyszenia został laureatem odznaki honorowej „Zasłużony dla SW AGH” w 1983
roku (nr 83), a decyzją Krajowego Zjazdu otrzymał godność Członka Honorowego SW AGH.
Ponadto za działalność dla koła i stowarzyszenia odznaki honorowe otrzymali w 2012 roku:
Mirosław Adamczyk (nr 455), Tomasz Bogdański (nr 456) Piotr Gawroński (nr 457), Tomasz Kałuża
(nr 458), Zbigniew Młynek (nr 459), Andrzej Sosnowski (nr 460) i Tomasz Szczepaniak (nr 461).
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1969

Huta Aluminium „Konin” SA

H-084/172

Podczas perturbacji i reaktywacji nr koła został zmieniony na 172
Władze koła
Rzecznicy
Roman Łopata
Barbara Kicińska
(zastępca rzecznika)

Sekretarze

Skarbnicy

Kicińska Barbara

Jacek Nowak

Okres
sprawowania
1970–1985

Stanisław Mrugasiewicz
Jerzy Gałek
Adam Cieluch
(zastępca rzecznika)

Członkowie

1987–1995
Adam Cieluch

1995–1997

1997–

Liczba członków (zmiany):
1987 – 20,
1988 – 33,
1994 – 18,
2009 – 27.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Huta Aluminium Konin jest nadal czynna i rozwija się. Natomiast koło od 2010 roku w ogóle nie
daje odznak aktywności. Należałoby je ożywić.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Okres największej aktywności koło wykazywało w latach 1969–1987 (R. Łopata). Aktywność była
realizacją zadań statutowych SW. Od lat 90-tych ubiegłego stulecia rzecznicy nie przywiązywali
wagi do współpracy z uczelnią i SW. Od tej pory koło jest w stagnacji, brak kontaktu ze strony rzeczników z ZG SW.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
Huta Miedzi im. Waleckiego
Legnica

KGHM „Polska Miedź”
Huta Miedzi Legnica
Legnica, ul. Złotoryjska

rok założenia
1971

H-087
Władze koła
Rzecznicy
Konstanty Petrykowski

Sekretarze
Grażyna Martula

Skarbnicy
Krystyna Kwiatek

Członkowie

Okres
sprawowania
1971–1994

Jerzy Stangret

1994–2014

Marek Słomka

2014–

Liczba członków (zmiany):
1971 – 16,
1973 – 20,
1989 – 19,
1994 – 17,
2014 – 22,
2016 – 22.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło przy Hucie Miedzi w Legnicy działa od 1971 roku, a więc za 4 lata będzie obchodziło Jubileusz 50-lecia. Założycielem był kolega K. Petrykowski, pierwszy rzecznik o prawie 25 letnim stażu.
Z osłabieniem działalności mieliśmy do czynienia w latach 1994–2014, kiedy rzecznik był kolega
J. Stangret koło zamarło w działaniu. Działalność koła wznowił kolega Marek Słomka.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło utrzymywało ścisłe kontakty z władzami w Krakowie i z uczelnią do 1995 roku. Potem
nastąpił zastój za sprawą kolegi J. Stangreta, ówczesnego rzecznika. Działalność ożyła w 2014 roku
w okresie piastowania funkcji przez kolegę M. Słomkę. Przedstawiciele Koła byli stale obecni na
uczelni z okazji ważnych zdarzeń i kontaktów w ramach AGH i SW.
Szczególny dorobek koła:
Kolega K. Petrykowski za utworzenie koła i ogromny wkład pracy w jego prawidłowe funkcjonowanie, otrzymał na podstawie uchwały władz SW w 1983 roku Odznakę honorową Stowarzyszenia
„Zasłużony dla SW AGH” (nr 102).
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Nazwa koła
Wydział Odlewnictwa AGH
30-054 Kraków
Reymonta 23

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1978

H-092
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Zygmunt Kulig

Franciszek Sztefko

Leszek Bodzoń

Franciszek Sztefko

Rafał Dańko

Jacek Siedlecki

Maria Maj

Rafał Dańko

Mariusz Łucarz

Członkowie

Okres
sprawowania
1978–1995

Leszek Bodzoń

1995–2004
2004–

Liczba członków (zmiany):
1978 – 35,
1989 – 53,
2012 – 30,
2016 – 12.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło obejmuje między innymi w swoim składzie 18 profesorów, 38 adiunktów.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło realizowało bardzo precyzyjnie zadania statutowe, co ułatwiało uczestnictwo w życiu uczelni
i władz SW. Zapraszanie władz stowarzyszenia na uroczystości wręczania dyplomów absolwentom
studiów magisterskich.
Szczególny dorobek koła:
Odznaki honorowe „Zasłużony dla SW AGH” otrzymali: Z. Kulig w 1989 roku (nr 223), który
otrzymał także decyzją Zjazdu Krajowego SW AGH w 2004 roku godność Członka Honorowego.
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Nazwa koła
Instytut Metali Nieżelaznych
Gliwice
ul. Sowińskiego 5

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1973

H-099
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Wit Żółtowski

1973–1976

Krystyna Wojtasik

1976–2009

Dariusz Kołacz

Lech Adamkiewicz

2009–

Liczba członków (zmiany):
1975 – 42,
1976 – 54,
1980 – 59,
1992 – 26,
2011 – 15,
2016 – 12.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło istnieje bez przerwy od 44 lat. W 2018 roku, będzie obchodzić Jubileusz 45-lecia. Najdłużej
funkcję rzecznika koła – przez 33 lata – sprawowała koleżanka Krystyna Wojtasik, która zapisała się
dużą aktywnością i dbałością o rozwój koła, za co należy się wiele słów podziękowania.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Działalność Koła IMN w Gliwicach była w pełni zgodna z wymaganiami statutowymi. Najbardziej
zasłużonym rzecznikiem była koleżanka K. Wojtasik.
Szczególny dorobek koła:
Koleżanka K. Wojtasik w dowód zasług poniesionych dla koła, została wyróżniona w 1983 roku
odznaką honorową SW AGH „Zasłużony dla SW AGH” (nr 409). Kolega D. Kołacz za pracę i zaangażowanie, wyróżniony został odznaką „Zasłużony dla SW AGH” (nr 523) w 2015 roku.
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

Wydział Inżynierii Materiałowej
i Ceramiki AGH
Kraków, al. Mickiewicza 30

rok założenia
1978

Międzyresortowy Instytut
Materiałów Budowlanych
i Ogniotrwałych AGH
Kraków, al. Mickiewicza 30

Nr 102
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Zygmunt Czerwiński

Andrzej Kielski

Zdzisław Pytek

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Lucyna Westfal
Jan Małolepszy
Krystyna Rad

1978–

Witold Szymański
Elżbieta Brylska
Zdzisław Zytek

1987–1999

Liczba członków (zmiany):
1979 – 61,
1996 – 45.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło powstało w 1978 roku z inicjatywy kardy profesorskiej i dziekana M. Kałwy i prof. W. Piątkowskiego, A. Kielskiego, W. Grzymka czy J. Iwanciwa oraz młodszych kadr naukowo-dydaktycznych i dzięki patronatowi dziekana, start koła był ułatwiony. Po śmierci prof. Kielskiego nastąpiła
stagnacja działania koła.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
— integracja absolwentów uczelni w szczególności wydziału,
— zwiększone kontakty z kołami terenowymi,
— dbałość i większy wysiłek w kierunku organizacji i tworzenia nowych kół,
— wykorzystanie kontaktów wynikających z rozwiniętej współpracy badawczej do pozyskiwania
nowych członków koła,
— koło i władze koła cechowała duża aktywność, została do czasu śmierci A. Kielskiego.
Szczególny dorobek koła:
W okresie do 2000 roku, działalność koła mogła być wzorem dla wielu innych kół i grup członkowskich. Aktywność ta owocowała wieloma wyróżnieniami: prof. W. Piątkowski został członkiem honorowym SW. Odznaka honorowa „Zasłużony dla SW AGH”: A. Kielski (nr 117). Część
członków koła ma znacznie dłuższy staż członkowski, na przykład od 1971 roku Elżbieta Rykiel
i wielu innych od 1974 roku(na przykład prof. Wiesław Kurdowski i inni). Koło zawiązało się
w 1978 roku, ale członkowie do SW należeli znacznie wcześniej.

47

Historia Kół Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej do 2019 roku

Nazwa koła
Elektromontaż nr 2
Przedsiębiorstwo Produkcji
i MontażuUrządzeń Elektrycznych Budownictwa
Kraków Nowa Huta, ul. Kijowska 7

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1979

H-107
Władze koła
Rzecznicy
Kazimierz Kromin

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Solski Andrzej

Jan Piątkowski
(zastępca rzecznika)

Okres
sprawowania
1979–1991

Zbigniew Sordyl

1987–2007

Jerzy Morawski
(zastępca rzecznika)

2008–2018

Kazimierz Kromin

1979 do
2 lutego 2018

Adam Kołodziejski

od
2 lutego 2018

Liczba członków (zmiany):
1979 – 15,
1987 – 28,
2008 – 12,
2012 – 15,
2017 – 22.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
W 2012 roku firma ogłosiła upadłość. Koło o nazwie Elektromontaż nr 2 postanowiło utrzymać
nazwę.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło Elektromontaż nr 2 działa przez prawie 40 lat, pod opieką jednego rzecznika kolegi
K. Kromina. Prowadzone jest wzorowo i odpowiedzialnie przez cały okres. Koło współpracuje
z Kołem SEP NOT w Nowej Hucie. Na zebrania walnych zdecydowano w 1984 roku o utrzymaniu
jednoosobowego kierownictwa koła. Co pół roku są organizowane spotkania integracyjno-towarzyskie, utrzymywana współpraca z Elektro-Projektem w Krakowie oraz z władzami SW
i wydziałam na AGH. W 2015 obchodzono 90-lecie urodzin rzecznika kolegi K. Kromina.
Szczególny dorobek koła:
Kazimierz Kromin otrzymał w 2012 roku godność Członka Honorowego SW przez Zjazd Krajowy,
a wcześniej, w 1985 roku otrzymał odznakę honorową SW AGH „ Zasłużony dla SW AGH”.
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

Koło Grodzkie SW AGH
„Czeczott”
Tychy, ul. Norwida 54

rok założenia
2004

Nazwa koła została przejęta od działającego Koła
SW AGH przy Kopalni
„Czeczott” po jej likwidacji

G-112
Władze koła
Rzecznicy
Jerzy Strzempek

Sekretarze
Tadeusz Heda
(2004-2018)

Skarbnicy
Kazimierz Trzaska

Członkowie
Piotr Łabanowicz

Henryk Konieczko
(zastępca rzecznika)

2004–2018
2004–

Edward Dłużewski
Kazimierz Trzaska

Okres
sprawowania

2016–
Ryszard Bojarski

Henryk Pawełczyk
Wioletta Łabanowicz

2018–

Liczba członków (zmiany):
2004 – 16 członków(założyciele) – koło ma 9 tak zwanych pomocników w miejscowościach członkowskich (Łaziska, Katowice, Pszczyna, Brzeszcze, Mikołajki, Imielin),
2013 – 47,
2016 – 52,
2018 – 55.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Nie przewiduje się likwidacji w najbliższej przyszłości. Od początku powstania koło zaznaczyło się
bardzo aktywną działalnością.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło Czeczott zostało wyróżnione odznaką honorową „Zasłużony dla SW AGH” w 2016 roku
(nr 543). Także duża liczba członków koła uzyskała wyróżnienie.
Koło Grodzkie Czeczott zostało założone w 2004 roku w Tychach, przez kolegów odchodzących
z czynnych Kopalń J-M. Z.P. Węglowego w Mysłowicach. Rzesza członków z znacznie szerszego
obszaru na przykład także z Katowic. Koło odznacza się nadzwyczajną żywotnością. Dla swoich
członków ma stały program regularnych spotkań.
Warto je wymienić:
— stałe spotkania w każdą pierwszą środę miesiąca, rozpoczynającego nowy kwartał w kawiarni
Zodiak, przeniesione następnie do Kurnej Chaty w Tychach,
— coroczne spotkania w miejscowościach górskich w Beskidzie: Brenna, Rycerka Górna, Ustroń,
Żywiec, Węgierska Górka, Milówka, Ujsoły, Koniaków a ostatnio stale w Ustroniu Zawodziu
(Hotel Ziemowit),
— barbórkowe spotkania z innymi kołami SW (Staszic, Wieczorek, Wesoła, Wujek) w Restauracji
Anna-Maria w Katowicach Kostuchnie z udziałem przedstawicieli uczelni (między innymi
rektora, dziekana wydziału, władz resortów, prezydentów Katowic, władz głównych SW),
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— spotkania letnie na Trutowisku w lasach murckowskich w Katowicach,
— wyjazdy zagraniczne do znanych ośrodków wypoczynkowo-turystycznych (Gruzja, Armenia,
Włochy, Izrael, itp.),
— aktywny udział i wsparcie dla Akcji Zapomóg.
Celem tej aktywności jest integracja środowiska absolwentów uczelni i wymiana wiedzy i informacji o działalności innych ośrodków SW czy uczelni, jubileusze uczelni i SW. Okazji jest bez liku,
a tematyka szeroka.
Motorem działalności są koledzy z zarządu koła, a w szczególności H. Konieczko pod patronatem
Jerzego Strzempka – obaj koledzy za swą prężną działalność otrzymali, decyzją Zjazdu Krajowego
SW AGH, godność Członka Honorowego.
Koło Czeczott zrzesza przede wszystkim emerytów kopalń górniczych z centralnej i wschodniej
części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
W 15. roku działalności koła zmarł – w dniu 7 maja 2018 roku – współzałożyciel koła mgr inż. Jerzy
Strzempek.
Szczególny dorobek koła:
Fundacja gwoździa do sztandaru SW, liczne odznaczenia i wyróżnienia. Koło jako organ jest laureatem odznaki honorowej SW AGH z 2016 roku (nr 543).
Działalność koła jest wysoce doceniana przez władze SW i uczelnię, co przejawia się przyznaniem
odznak honorowych „Zasłużony dla SW AGH” wielu członkom koła: Marian Bocheński, Edward
Dłużewski, Wiktor Grabowski, Adam Kubala, Józef Kuźma, Henryk Konieczko, Zbigniew Latasiewicz, Zbigniew Łabanowicz, Józef Michałowski, Marian Wiśniewski, Wiktor Woźniak, Tadeusz
Niechciał, Henryk Pawełczyk, Antoni Piszczek, Zygmunt Skimina, Jerzy Strzempek, Marian Tabiś,
Zbigniew Wieczorek, Franciszek Wszołek, Ryszard Zawada, Leszek Bydłoń, Ryszard Cegielko,
Roman Chojnacki, Zbigniew Gielaciak, Jerzy Growiec, Janusz Grudnik, Edward Kacorzyk, Józef
Lejzerowicz, Zbigniew Ligenza, Piotr Łabanowicz, Andrzej Naglik, Teresa Paljan, Jacek Sroka,
Józef Stanoszek, Maciej Rogowski, Tadeusz Zachwieja.
Tylko do 2007 roku odbyło się 27 spotkań koleżeńsko-towarzyskich, których częstotliwość jest
kontynuowana z roku na rok. Regularnie członkowie Koła spotykają się co kwartał oraz noworocznie
w styczniu każdego roku (4 stycznia 2019 roku odbyło się 15 spotkanie). W spotkaniu biesiadnym
w Ustroniu, w hotelu „Ziemowit”, uczestniczyło 55 osób. Do tradycji tych spotkań należy zbiórka
pieniędzy na rzecz Akcji Zapomóg Stowarzyszenia.
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1979

Odlewnia Żelaza Śrem

H-117
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Janina Kuźnicka

1979–2008

Adam Górny
(zastępca rzecznika)

1987–2008

Liczba członków (zmiany):
1980 – 29,
1988 – 31,
1992 – 31,
2001 – 16,
2003 – 15,
2008 – 12.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło przy Odlewni Żeliwa Śrem istnieje prawie 40 lat. Cały czas rzecznikiem była koleżanka Janina
Kuźnicka, która przeszła w 2008 roku na emeryturę, ale dalej w miarę możliwości dbała o koło.
Kontakty ustały w 2010 roku. Liczba, spadła z 30 do 12 w 2008 roku. Zakład przechodzi reorganizację. Obecnie należy do PGO Polska.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło prowadziło wzorowo działalność statutową. Większość, to absolwenci Wydziału Odlewnictwa
AGH. Współpracują z pracownikami AGH i Instytutem Odlewnictwa Kraków jak również z STOP,
SIMP, SEP i PTE oraz z zakładem pracy w takich działaniach jak organizacja jubileuszu firmy – na
przykład 30-lecia – czasem uczestniczy w uroczystościach AGH.
Szczególny dorobek koła:

Historia Kół Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej do 2019 roku

Nazwa koła
„Andoria” Wytwórnia Silników
Wysokoprężnych SA
Andrychów, ul. Krakowska 140

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
1983

H-118
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Adam Kubaty

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
1983

Liczba członków (zmiany):
1987 – 30,
1999 – 24,
2000 – 16,
2005 – 7.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Firma Andoria do 2003 roku działała normalnie, ale w 1996 roku została przejęta przez Daewoo
(w 2002 roku upadek Daewoo). W 2002 roku powstała spółka Andoria-Mot. W 2015 roku Andoria
oraz Odlewnia Żeliwa Zawiercie oraz FUM-CHOFUM założyła grupę odlewniczą o nazwie Grupa
Zawiercie. Te zmiany spowodowały spadek zainteresowania członków, działalnością koła i stagnację
po 2005 roku.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
W okresie aktywności koła, utrzymywano ścisłą współpracę z Wydziałem Odlewnictwa AGH,
istniała wymiana grup studenckich, a część zajęć odbywała się w Andorii w Andrychowie. Koło
współpracowało z dyrekcją zakładu, organizowano wycieczki autokarowe i spotkania koleżeńsko-towarzyskie w różnych rejonach Polski. Tworzono jasno programy działania koła.
Szczególny dorobek koła:
W 1995 roku kolega A. Kubaty został wyróżniony odznaką honorową SW „Zasłużony dla SW AGH”
(nr 235).
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Nazwa koła
Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
Opole, ul. Rybacka 15

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1984

G-120
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Jerzy Jurkowski

Skarbnicy
Anna Ochman

Członkowie

Okres
sprawowania
1984–2007

Krystian Wachowski
(zastępca rzecznika)

1984–2007

Ryszard Dziubek

2007–2017

Liczba członków (zmiany):
1984 – 24,
1987 – 30,
1988 – 36,
1991 – 32,
2007 – 22,
2009 – 25,
2016 – 21.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło dzięki aktywności rzeczników istnieje już prawie 25 lat, czyli w 2017 roku obchodzi jubileusz
ćwierćwie-cza. Zmienia się liczba członków w sposób naturalny (emerytury, wyjazdy, itp.). W 2017
roku przejście rzecznika na emeryturę – brak kontynuacji działania.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Integracja środowiska, współpraca z uczelnią i Zarządem Głównym SW. Korzystanie i udział w jubileuszach i spotkaniach naukowych. Koło powstało z inicjatywy i pomysłowości kolegi Janusza
Kobielskiego z Wrocławia i Huberta Nessela z OPGK w Opolu. Inicjatywa spotkała się z dużym
zainteresowaniem. Udział przedstawicieli władz SW na posiedzeniach okresowych koła.
Szczególny dorobek koła:
Koledzy Jerzy Jurkowski, Krystian Wachowski i Ludwik Będkowski, zostali wyróżnieni, w dowód
uznania za wkład własnej inicjatywy i pracy, odznakami honorowymi „Zasłużony dla SW AGH”,
analogicznie – w 2003 roku (nr 285), 2004 roku (nr 309) oraz 2007 roku (nr 349).
Organizacja pracy w kole i sposób działania może być wzorem dla innych kół terenowych. Należy
wyróżnić utrzymywanie dobrych kontaktów z kołami SW AGH Opolszczyzny w Górażdżach, Strzelcach Opolskich i Januszkowicach.
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Historia Kół Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej do 2019 roku

Nazwa koła
Przedsiębiorstwo Budowy
Kopalń
PeBeKa Sp. z o.o.
59-301 Lublin,
ul. Marii Skłodowskiej Curie 76

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1979

G-122
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Stefan Broś

1979–1987

Zygmunt Radek

1987–1988

Władysław Szczotka

1989–1992

Zygmunt Gzik

1992–2000

Marian Szmigiel

2000–

Liczba członków (zmiany):
1979 – 59,
1981 – 86,
1988 – 62,
1992 – 46,
1994 – 26,
1998 – 26.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło przy PeBeKa to jedno z najdłużej czynnych kół rejonu miedziowego( KGHM). Po 2000 roku
praca mocno osłabła. Jest to okres prowadzenia koła przez M. Szmigiela.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Aktywność koła skupiała się głównie na zadaniach statutowych wśród absolwentów AGH. Wszyscy
rzecznicy dbali o bezpośrednią więź z uczelnią , wykazywali się rozwojem tradycji górniczo-hutniczych i tradycji uczelni w zakresie przyjaźni koleżeńskiej, rozwijaniu kontaktów zawodowych,
uczestnictwa w świętach górniczych i hutniczych, pamięć o starszych kolegach i potrzebie niesienia
pomocy dla wdów i sierot.
Szczególny dorobek koła:
Dorobek był zsynchronizowany z innymi kołami SW i KGHM.
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Nazwa koła
Koło przy Wydziale
Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH
al. Mickiewicza 30, Kraków

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
Wydział Wiertniczo- Naftowy
AGH

rok założenia
1979

G-126
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Krystyna Roszczynialska

1979–1985

Albin Wojnar

1985–

Liczba członków (zmiany):
1979 – 34,
1989 – 48,
2000 – 32,
2007 – 25,
2017 – 19.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło założone w 1979 roku, z inicjatywy dziekana prof. S. Juchy, działa do chwili obecnej głównie
dzięki aktywności A. Wojnara, który pełni funkcję ponad 30 lat.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Program pracy koła w pełni odpowiada zadaniom przewidzianym przez Statut SW. Główne cele
to: integracja środowiska absolwentów, popularyzowanie działalności SW, udzielanie wsparcia
w organizacji konferencji naukowo-technicznych, w spotkaniach koleżeńskich, balów jubileuszowych, akademii okolicznościowych z udziałem absolwentów, rozprowadzanie materiałów o uczelni,
pamiątek dla członków SW, Akcja Zapomóg dla Wdów i Sierot po zmarłych kolegach – wsparcie
finansowe.
Szczególny dorobek koła:
„Zasłużeni dla SW AGH”: Ewa Słupek w 2008 roku (nr 370), Albin Wojnar w 2012 roku (nr 477),
Elżbieta Wojna-Dyląg w 2012 roku (nr 478). Fundacja gwoździa do sztandaru SW na Jubileusz
40-lecia istnienia.
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Historia Kół Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej do 2019 roku

Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
KWK Brzeszcze
1. Koło przy KWK
Brzeszcze, ul. Kościuszki 1
„Brzeszcze-Silesia” w
w składzie kombinatu Górnictwa
Brzeszczach, do 2007 roku
Energetycznego TAURON
2. KWK „Brzeszcze”.

rok założenia
1979

G-128
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Tadeusz Rozmus
(I zastępca rzecznika
Ruch I dla Brzeszcz)

1979–1994

Roman Markiel
(zastępca rzecznika
Ruch II dla Silesii)

1979–1994

Stanisław Sikora

1994–1997

Kazimierz Jastrzębski

1997–2006

Andrzej Woźniak

2006–2015

Janusz Paszko

2015–

Liczba członków (zmiany):
1983 – 53,
1993 – 45,
1984 – 43,
1996 – 60,

2007 – 27,
2008 – 34,

2012 – 36,
2016 – 17.

2018 – 9

Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło istnieje prawie 40 lat. Podlegało różnym kolejom losu, od założenia z inicjatywy dyrektora
Jerzego Strzempka (obecnie Członka Honorowego SW), poprzez zmiany organizacyjne zakładu, aż
po dzisiejszą stabilizację po wcieleniu w koncern górniczo-energetyczny TAURON.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Ciągłość koło zawdzięcza odpowiedzialności rzeczników i przychylności kierownictwa kopalni.
Działalność koła obejmuje następujące zagadnienia: współpraca z kołem zakładowym SITG
w zakresie działalności szkoleniowo-odczytowej, kulturalnej, zawodowej, opieką nad stażystami
AGH, rozwój koła i powiększanie liczby członków, propagowanie informacji o życiu uczelni,
zjazdach koleżeńsko naukowych, sesjach naukowych AGH, udział w uroczystościach górniczych
w kopalni i na uczelni, udział w Akcji Zapomogowej SW.
Szczególny dorobek koła:
Fundacja gwoździa do drzewca sztandaru SW, z okazji 40-lecia, wspieranie funduszu Akcji
Zapomóg. Koleżanka K. Sobocińska opracowała teksty wielu piosenek o tematyce górniczej oraz
hymn stowarzyszenia z okazji 60-lecia SW. Była to odpowiedź na rozpisany konkurs przez SW
„Wspomnienia ze studiów w AGH i utrwalonej atmosfery zabytkowego Krakowa i jego dziejów”.
K. Sobocińska otrzymała wyróżnienie za napisane teksty piosenek. Za „Zasługi dla stowarzyszenia
i uczelni”, otrzymała odznakę honorową w 1987 roku (nr 131). Taką samąodznakę przyznan Jerzemu
Strzempkowi w 1987 roku (nr 160).
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Nazwa koła
KGHM Polska Miedź SA
O/ZG Polkowice Sieroszowice
Polkowice

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
Kombinat Górniczo-Hutniczy
Miedzi,
Zakład Sieroszowice

rok założenia
1984

G-136
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Zbigniew Winiarz

Henryk Muzyka

Skarbnicy

Członkowie
Tomasz Kuziemka
Wojciech Chora
Andrzej Sadowski

Okres
sprawowania
1984–2005

2005–

Liczba członków (zmiany):
2005 – 51,
2006 – 68,
2008 – 49,
2011 – 56,
2016 – 50,
2018 – 42.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło w pełnym rozwoju. Rzecznik kolega H. Muzyka dba o rozwój koła i jego aktywność.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Integracja absolwentów AGH, współpraca z kierownictwem zakładu i innymi kołami w Zagłębiu
Miedziowym. Współpraca z uczelnią w dziedzinie postępu technicznego i współpraca naukowo‑
-techniczna z AGH. Uczestnictwo w jubileuszach i spotkaniach okolicznościowych organizowanych
przez uczelnie i SW.
Szczególny dorobek koła:
Za zasługi dla rozwoju stowarzyszenia i koła odznakami honorowymi „Zasłużony dla SW AGH”
odznaczeni zostali: Janusz Litwicki (nr 360), Henryk Muzyka (nr 289), oraz Zbigniew Winiarz (nr
105), który wbijał gwoździa w 2003 do drzewca sztandaru SWAGH.
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Historia Kół Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej do 2019 roku

Nazwa koła
PGNiG SA oddział Sanocki
Sanocki Zakład Górnictwa
Nafty i Gazu
Sanok, ul. Sienkiewicza 12

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1983

G-140
Władze koła
Rzecznicy
Józef Ołowski

Sekretarze
Ewa Król

Jan Zawadzki

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Halina Grysztar

1983–1995

Jacek Zapotoczny

1995

Liczba członków (zmiany):
1985 – 76,
1989 – 83,
1993 – 58,
1996 – 73,
1998 – 58,
2000 – 46,
2001 – 50,
2009 – 46.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu, pozostał w Karpatach polskich jako jedyny zakład wydobywczy. Placówki Sanockiego ZGNiG są rozrzucone na dość rozległym terenie i stąd istnieje utrudniony kontakt w ramach koła, co spowodowało zanik czynnej działalności.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Zgodnie z zadaniami statutowymi.
Szczególny dorobek koła:
Fundacja Sztandaru SW AGH z okazji Jubileuszu 40-lecia istnienia SW (gwóźdź do drzewca).
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Nazwa koła
Huta Miedzi Głogów
Głogów, ul. Żukowicka

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1984

H-141
Władze koła
Rzecznicy
Józef Gargul

Sekretarze

Skarbnicy

Amanda Warmuz

Stanisław Nosal

Członkowie

Okres
sprawowania
1984–1995

Jadwiga Paliga

1994–1995

Maciej Łaganowski

Maria Suślik-Idczak

Stanisław Nosal

Sylwester Karbowiak

1995–2009

Zbigniew Bukowski

Andrzej Guz

Izabela Zielińska

Maria Suślik-Idczak

2009–

Liczba członków (zmiany):
2008 – 106,
2012 – 81,
2013 – 40,
2015 – 38.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło istnieje od prawie 35 lat i obok kół górniczych w KGHM SA, jest jednym z dwóch kół hutniczych na tym terenie. Działają do dziś w sposób czynny. Najlepszy okres działalności koła to okres
do 2005 roku.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło Huty Głogów odznacza się dużą aktywnością na terenie Głogowa i Huty Miedzi. Główne
kierunki działalności są zgodne z postanowieniami statutowymi SW. Obejmują one między innymi:
— utrzymywanie szerokich kontaktów z uczelnią, poprzez udział w jubileuszach AGH i SW,
— utrzymywanie i poszerzanie kontaktów wychowanków z macierzystymi wydziałami i uczelnią,
— rozwój współżycia koleżeńskiego między wychowankami AGH,
— udział w zjazdach koleżeńskich i sesjach naukowych,
— pielęgnowanie tradycji AGH i kształtowanie współczesnego odbicia uczelni górniczo-hutniczej
w Polsce,
— udzielanie pomocy materialnej rodzinom po zmarłych kolegach, pozostających w trudnych
warunkach materialnych,
— roczne sprawozdania z działalności koła.
Szczególny dorobek koła:
Koło w 1990 roku brało czynny udział w wsparciu finansowym akcji „gwóźdź do drzewca” dla
sztandaru SW z okazji 40-lecia jego istnienia. Aktywni członkowie koła otrzymali przyznane im
Odznaki Honorowe „Zasłużony dla SW AGH”: J. Gargul w 1989 roku (nr 181), M. Łaganowski
w 2010 roku (nr 412), Z. Bukowski w 2015 roku (nr 519).
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

KGHM PM SA
O/Zakłady Górnicze „Rudna”
ul. Dąbrowskiego 6 Polkowice

rok założenia
1979

G-149
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Jan Sadecki
Jan Jurczenko
(zastępca rzecznika)

Jan Dusza

1979–1984

Bożena Spalińska

Andrzej Smoła

1984–1990

Grzegorz Mamczur

Jan Jurczenko

1990–1996

Iwona Kałuża

1996–1999

Zbigniew Laska
Andrzej Stankiewicz
(zastępca rzecznika)

1999–

Paweł Piasecki
Adam Domerecki
(zastępca rzecznika)

Jarosław Kowalik
(zastępca rzecznika)

Mateusz Malesza
Marcin Sito
(zastępca rzecznika)

Liczba członków (zmiany):
1983 – 3,
1999 – 62,
1990 – 30,
2004 – 64,
1992 – 35,
2010 – 59,
1996 – 36,
2015 – 60.

Grzegorz Kipiel

2012–2018

Wojciech Topór
(skarbnik i zastępca
rzecznika)

2018–

2018 – 12

Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło należy do bardzo długo aktywnych ośrodków AGH i działa prawie 40 lat (w 2019 roku jubileusz 40-lecia).
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Działalność koła odpowiadała zadaniom statutowym. Należy podkreślić stałą organizację spotkań
koleżeńskich, które miały na celu integrację środowiska. Dbano o opiekę nad młodymi absolwentami
AGH, oczkiem w głowie było angażowanie wielu absolwentów na członków SW. Należy podkreślić dość ścisłe kontakty, także natury naukowo-technicznej, udział pracowników AGH w pracach
Kopalni i KGHM. Obchodzono uroczyście święta górnicze i regionalne, oraz jubileusze zakładu,
uczelni i SW.
Szczególny dorobek koła:

Zasłużony Kolega Zbigniew Laska otrzymał odznakę honorową SW AGH „Za zasługi dla
Uczelni i Stowarzyszenia” nr 359, w 2005 roku.
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Nazwa koła
Centralna Stacja Ratownictwa
Górniczego
Bytom, ul. Chorzowska 25

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1984

G-151
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Leon Porwoł
Marian Huzarski

Członkowie

Okres
sprawowania
1985–

Jacek Wicher

Zbigniew Kubica

Zofia Pisula

1985–1998
1998–

Liczba członków (zmiany):
1986 – 34.
1987 – 36,
1998 – 13 (emerytury i odejścia).
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło najszybszy rozwój osiągało w okresie kierowania przez kolegę M. Huzarskiego. Rosła liczba
członków, duża żywotność. Po 2001 roku aktywność maleje, zmniejsza się podstawowa grupa członkowska, odejścia z pracy, emerytury itd.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
W okresie świetności koło utrzymywało żywe kontakty z uczelnią i władzami SW AGH w zakresie
integracji, udziału w życiu naukowo-technicznym i organizacyjnym uczelni i zarządu głównego.
Szczególny dorobek koła:
Kolega M. Huzarski jest posiadaczem Odznaki honorowej SWAGH z 1987 roku (nr 145) za „Zasługi
dla Stowarzyszenia i Uczelni”. Koło i CSRG były między innymi fundatorami srebrnego gwoździa
do drzewca sztandaru SW AGH z okazji Jubileuszu 40-lecia SW AGH w 1985 roku.
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Nazwa koła
Koło SW AGH „GAZY”
Operator Gazociągów Przesyłowych
„GAZ-SYSTEM” SA Oddział
Tarnów
ul. Bandrowskiego 16A

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1985

Karpacki Zakład Gazownictwa
Koło SWAGH „Gazy”
Tarnów, ul. Nowy Świat 78

G-153
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Stanisław Stosur

1985–1987

Jerzy Siemieński

1987– brak
danych

Lucjan Łużecki

brak–2004

Janina Dziędziel-Gostek

2005–2012

Janina Dziędziel-Gostek
Alicja Białas – zastępca

Liczba członków (zmiany):
1998 – 24,
2011 – 25,
2004 – 16,
2013 – 26,
2007 – 21,
2016 – 22.

Zbigniew Rzemiński
Antoni Maziarka

2012

2018 – 11

Data likwidacji koła – uzasadnienie:
W Zakładzie następowały co pewien czas reorganizacje co pociągnęło za sobą zmiany nazwy.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło „Gazy” Tarnów na skutek zmian w zakładzie obejmuje członków rozrzuconych w kilku
oddziałach. Należy podkreślić regularny kontakt z Zarządem Głównym w Krakowie i bieżące regulowanie składek członkowskich (wymóg statutowy i ustawowy). Bliskość Krakowa ułatwiała bieżące
kontakty i integrowanie z uczelnią.
Liczna grupa absolwentów AGH pracujących w Jarosławiu, w tamtejszych firmach gazowniczych,
w kwietniu 2004 roku utworzyła własne koło.
Do Koła „GAZY” należą pracownicy wywodzący się z Karpackiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa w Tarnowie, a obecnie pracujący w spółkach: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA Oddział w Tarnowie; Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzał Zakłady Gazownictwa w Krakowie, Jaśle i Lublinie.
Szczególny dorobek koła:

Wyróżnienie za aktywność odznaką honorową „Zasłużony dla SW AGH” otrzymali koleżanki i koledzy: Stanisław Stosur w 2010 roku (nr 416), Bogdan Pastuszko (nr 413), Ryszard
Ryba (nr 414), Stanisław Rzemiński (nr 415), J. Dziędziel-Gostek (nr 427) w 2012 roku,
Mieczysław Menżyński (nr 423), Tadeusz Zawiliński (nr 424), Lucjan Łużycki (nr 425),
Tadeusz Stępień (nr 426), Zbigniew Rzemiński w 2015 roku (nr 531).
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

PCC Raill Szczakowa
Jaworzno
ul. Bukowska 12

rok założenia
1985

G-157
Władze koła
Rzecznicy
Edward Łętocha

Sekretarze
Józef Wdaniec

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
1985–1994

Józef Wdaniec

1994–2000

Tadeusz Maślisz

2000–

Liczba członków (zmiany):
1995 – 12,
2001 – 10,
2008 – 10,
2009 – 9,
2011 – 6.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło powstało przy Kopalni Piasku Podsadzkowego w Jęzorze k/ Szczakowej. Do 2004 istniały stałe
kontakty z Zarządem Głównym SW AGH w Krakowie. Później uległy rozluźnieniu do zupełnego
zaniku.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Stała łączność z zarządem w Krakowie i integracja niezbyt licznej grupy wychowanków AGH
rozrzuconych w rozległych miejscach pracy.
Szczególny dorobek koła:

Odznakę honorową „Zasłużony dla SW AGH” otrzymał Łętocha Edward w 1989 roku
(nr 193).
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

Zakład Budowy Szybów
Kopex – Przeds. Budowy Szybów Przedsiębiorstwo Budowy
Bytom, ul. Katowicka 18
Szybów Bytom

rok założenia
1984

G-161
Władze koła
Rzecznicy
Włodzimierz Leś
Leszek Szwaczka
(zastępca rzecznika)

Sekretarze
Józef Marszałek

Skarbnicy
Jan Kulik

Olszewski Janusz
Jan Kostrz
Stanisław Drożny
(zastępca rzecznika)

Krystian Tęcza

Okres
sprawowania
1985–1991

1991–1994
Małgorzata Kańtoch

Małgorzata Kańtoch

Tomasz Cichoń
Tadeusz Kawa

Janusz Jankowski

Ludwik Fiutka
Małgorzata Kańtoch

Członkowie

1995–2000

2001–2009
2009

Liczba członków (zmiany):
1984 – 34,
1995 – 30,
1990 – 38,
2009 – 12,
1994 – 28,
2016 – 10.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Zmiany organizacyjne obejmowały Przedsiębiorstwo Budowy Szybów w Bytomiu. Odbiło się to na
sprawności koła i liczbie członków, która stale się wahała mimo dużej aktywności władz koła i jego
rzecznika. Należy podkreślić dużą pracowitość i aktywność wszystkich wybieranych kolejno rzeczników.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Władze koła w czasie kilku zebrań zarządu i członków, przedstawiła plan pracy na następne lata,
który obejmuje kilka zakresów problemowych:
— współpraca koła z kierownictwem firmy i organizacjami działającymi w przedsiębiorstwie,
— podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków koła,
— werbunek nowych członków, opieka nad młodą kadrą pomoc w trudnej sytuacji materialnej eme-rytów i wdów,
— organizacja wycieczek naukowo-technicznych i wypoczynkowych,
— integracja z uczelnią i SW (uczestnictwo w jubileuszach, konferencjach naukowo-techniczne
i Zjazdach Wychowanków AGH).
Szczególny dorobek koła:
Za wzorowo prowadzoną działalność odznaką honorową „Zasłużony dla SW AGH” odznaczeni
zostali: W. Leś w 1987 roku (nr 156), M. Kańtoch w 2012 roku (nr 453) i J. Olszewski w 2012 roku
(nr 454).
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Nazwa koła
Huta Łabędy
Gliwice, ul. Zawadzkiego 45

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1988

H-166
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Jerzy Sitek
Eleonora Kumorek
(zastępca rzecznika)

Skarbnicy
Jerzy Nawrot

Członkowie
Stanisław Szczepanek
Zenon Górniak

Okres
sprawowania
1988–2003

Liczba członków (zmiany):
1988 – 31,
1993 – 27,
1997 – 28,
2000 – 24,
2011 – 14,
2013 – 3.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło na skutek zmian organizacyjnych w hucie i odchodzenia na emerytury lub do innych zakładów
do 2010 roku – utraciło większość, członków. Po 2011 roku koło zaprzestało kontaktów z Zarządem
Głównym SW.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło realizowało z wielkim powodzeniem zadania statutowe SW, utrzymywało dość ścisłą więź
z uczelnią i centralą SW w Krakowie. Związki te przynosiły dobre skutki dla społeczności absolwentów AGH w Hucie Łabędy.
Szczególny dorobek koła:
W 2006 roku kolega Jerzy Sitek – założyciel koła w Hucie Łabędy – za długoletnią działalność,
został wyróżniony odznaką honorową „Za zasługi dla SW AGH i uczelni” (nr 391), a koleżanka
Eleonora Kumorek otrzymała tężę odznakę w 2004 roku (nr 310). Koło należy do grona fundatorów
sztandaru stowarzyszenia i gwoździa wbitego do drzewca.
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Nazwa koła
Kopalnia Węgla Brunatnego
„Konin” SA
Kleczew, al. 600-lecia 9

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1986

G-171
Władze koła
Rzecznicy
Stanisław Gach

Sekretarze
Stanisław Zdulski

Skarbnicy

Członkowie

Urszula Mokrzecha

Zbigniew Kasztelewicz
Roland Mochanczewski
Jerzy Michurski

Kazimierz Brzeg
Jacek Butkiewicz

1986–1999

1999–2005
Urszula Mokrzecka

Maria Kubajewska

Mikołaj Waroch
Roman Tomaszewski
Grzegorz Przebieracz
Tomasz Siodła

Okres
sprawowania

2005–2007
2007–2008
2008–2012

Dariusz Urycki

Maria Jankowska

2014–

Liczba członków (zmiany):
1987 – 53,
1999 – 49,
2004 – 41,
2007 – 41,
2008 – 44,
2012 – 39,
2014 – 18,
2015 – 17.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło założone w 1986 roku, przy akceptacji dyrekcji kopalni „Konin”, obchodziło w 2016 roku
swoje 30-lecie. Na skutek rotacji pracowników w tym okresie, wybierano kolejno sześciu rzeczników. Nie wpłynęło to na aktywność koła. Od 2015 roku nastąpiło rozluźnienie kontaktów.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło działa zgodnie ze statutem SW i Regulaminem kół SW i w sposób regularny odbywały się
zebrania koła i władz koła. Na pierwszym zebraniu konstytucyjnym, przyjęto po żywej dyskusji
program działania. Główne punkty: kultywowania tradycji górniczych oraz także dbanie o tradycje
uczelni, rozwój przyjaźni koleżeńskiej pośród absolwentów AGH, współpraca z SITG, odbywanie
wyjazdów do uczelni i zwiedzanie ciekawych obiektów turystycznych, uczestnictwo w spotkaniach
SW w Krakowie, udział w zjazdach krajowych SW, współpraca naukowo-technologiczna z ośrodkami naukowo-badawczymi AGH.
Szczególny dorobek koła:
Założyciel Koła i jego pierwszy rzecznik otrzymał odznakę honorową w 1989 roku (nr 180).
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Nazwa koła
Kopalnia Węgla Brunatnego
„Turów”
Bogatynia 3

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1988

G-176
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Bolesław Dudzik

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
1988–1991

Tadeusz Kaczarewski
Henryk Wójcicki
(zastępca rzecznika)

Marian Rainczuk

1991–2015

Mieczysław Krupiński
Roman Brodniak
(zastępca rzecznika)

Justyna Szwajca

2019–

Liczba członków (zmiany):
1988 – 22,
1991 – 20,
1992 – 24,
2005 – 55,
2019 – 15.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło zostało zorganizowane z inicjatywy kolegi Janusza Kobielskiego („Cuprum” Wrocław), który
miał wsparcie Zarządu Głównego SW. Po 2006 roku koło nie ma swej historii z powodu braku działalności i sprawności koła. W 2019 roku kolega Mieczysław Krupiński podjął się reaktywacji koła.
W 2020 roku koło zostało oficjalnie reaktywowane.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
W KWB Turów następowały liczne zmiany personalne. Zawodowo KWB Turów utrzymuje nadal
ścisłą współpracę z AGH. Odpryski tej współpracy dostarczają dużo informacji absolwentom AGH
o uczelni. Przez kilka lat w Zgorzelcu istniał punkt konsultacyjny i dydaktyczny AGH. Większość
absolwentów jest absolwentami tej placówki.
Szczególny dorobek koła:
Kolega T. Kaczarewski otrzymał Odznakę honorową „Zasłużony dla SW AGH w 2004 roku (nr 307).
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Nazwa koła
Przedsiębiorstwo Robót
Górniczych
„Bytom”, ul. Moniuszki 12

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1987

G-181
Władze koła
Rzecznicy
Konrad Kuczyński

Sekretarze
Bogdan Skowroński

Bogdan Skowroński

Skarbnicy
Wojciech Kądziołka

Członkowie
Marek Siwek

Okres
sprawowania
1987–2011
2012–

Liczba członków (zmiany):
1991 – 26,
1994 – 32,
2007 – 17,
2011 – zmarł K. Kuczyński,
2016 – 5,
2019 – 5.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Założycielem koła był kolega K. Kuczyński 1987 roku. W czasach jego kadencji rozwijała się działalność przedsiębiorstwa (między innymi specjalistyczne prace zabezpieczające w Smoczej Jamie
w Krakowie, tune-le dla Elektrowni Porąbka Zdrój, ratowanie zabytków podziemnych Sandomierza,
Jarosławia).
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło realizowało urozmaiconą działalność. Odbywały się liczne zebrania organizacyjne i informacyjne koła, łączone także częściowo z SITG Bytom, wycieczki techniczno-krajoznawcze na teren
Kaskady Soły do Elek-trowni Porąbka Żar, Międzybrodzia Bielskiego, do Krakowa i Bochni. Organizacja pracy w ramach Akcji Za-pomogowej SW, udział w uroczystości powtórnej immatrykulacji
(Złoty Indeks), ozdobnych dyplomów, dys-kusje i panele dyskusyjne związane z reorganizacjami
przemysłu węglowego.
Szczególny dorobek koła:
Za aktywną działalność na rzecz koła, kolegów i stowarzyszenia przyznano następującym członkom
koła odznaki honorowe SW: K. Kuczyński w 1995 roku (nr 230), Aleksandra Duda w 2010 roku
(nr 386), Henryk Białożyt w 2010 roku (nr 387), Wojciech Kądziołka w 2010 roku (nr 388).
Kolega K. Kuczyński był człowiekiem aktywnym Zarządu Głównego SW, za swą aktywną działalność otrzymał w 2011 roku godność Członka Honorowego Stowarzyszenia Wychowanków.
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Nazwa koła
Lubelski Węgiel „Bogdanka”
21-013 Puchaczów

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
Lubelsko-Chełmskie
Gwarectwo Węglowe
„Bogdanka”

rok założenia
1988

G-184
Władze koła
Rzecznicy
Stanisław Stachowicz

Sekretarze
Janusz Cichoński

Skarbnicy
Henryk Gałąź

Członkowie

Okres
sprawowania
1988–1991

Janusz Cichoński

1991–1997

Henryk Gałąź

1997–2008

2008–2013 – vacat

vacat

Wojciech Lekan

2008–2013

Tomasz Parzniewski

2013–

Liczba członków (zmiany):
1993 – 53,
1994 – 72,
1997 – 36,
2013 – 24,
2015 – 53,
2016 – 46,
2018 – 20.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło SW AGH „Bogdanka” zostało utworzone w 1988 roku z inicjatywy dyr. Stanisława Stachowicza. Działa do dzisiaj i skupia dużą grupę absolwentów AGH. Zmienna liczebność członkowska
wywołana jest dużymi zmianami i ruchami pracowniczymi kopalni (znaczna liczba rzeczników
koła).
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Zostały sformułowane w 1988 roku. Podstawą są ustalenia statutu SW i obejmują: utrzymanie
i pogłębianie więzi koleżeńskich, pielęgnowanie tradycji zawodu i podtrzymywanie kontaktów
z macierzystą uczelnią, koordynacja działań i wzmacnianie kontaktów międzykoleżeńskich, jak
również kontaktów z uczelnią.
Szczególny dorobek koła:
Dla podkreślenia zasług części kolegów specjalnie zaangażowanych w realizację zadań, Zarząd
Główny SW w 1995 roku podjął decyzję o wyróżnieniu kolegi Janusza Cichowskiego odznaką
Honorową SW AGH „ Zasłużony dla SW AGH” (nr 227).
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Nazwa koła
Kopalnia Węgla Kamiennego
„Krupiński”
Suszec k/ Żor

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1987

G-187
Władze koła
Rzecznicy
Franciszek Paździor

Sekretarze
Elżbieta Zielińska

Elżbieta Zielińska
Zbigniew Solarz

Skarbnicy
Renata Smusz

Członkowie
Ronald Skupień
Jacek Czech

Okres
sprawowania
1987–1994
1995–2010
stagnacja

Monika
Osińska-Żabka

2011– reaktywacja koła

Liczba członków (zmiany):
1987 – 35,
1988 – 28,
1989 – 21,
2011 – 23,
2012 – 22,
2015 – 17,
2016 – 15,
2017 – 3.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło założone w 1987 roku, zaczęło pracę z rozmachem, a po odejściu kolegi F. Paździora, praca
ustała. Nastąpił czas stagnacji w kole do 2011 roku, kiedy organizacją koła zajął się kolega Z. Solarz
(nowy rzecznik). Koło rozwijało się w miarę spokojnie, aż do 2016 roku, kiedy zapadły decyzje
o przeniesieniu KWK „Krupiński” do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, co oznacza stopniowe wygaszanie pracy kopalni i upadek koła.
W 2017 roku – KWK „Krupiński” przeniesiono do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, co oznacza stan
stopniowej likwidacji. W związku z tym członkowie odchodzą z kopalni.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Częste reorganizacje w kole, co utrudniało normalny rozwój i działalność. Rok 2016 oznacza zmiany
strukturalne i organizacyjne, przeniesienie KWK „Krupiński” do SRK, czyli stopniowego wygaszania działalności kopalni. Ma to wpływ na pracę koła.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła
Węglokoks Kraj sp. zo.o KWK
„Bobrek-Piekary”
Bytom, Konstytucji 76
Aktualnie „Centrum” od 2015 roku

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
1) KWK „Dymitrow”
2) KWK „Centrum”
3) KWK „Bobrek-Centrum”

rok założenia
1988

G-190
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Zbigniew Maniakowski

Marceli Rogus
(do 2005 roku)

1988-1998

Andrzej Malesza

Henryk Białożyt

2013–2014

Andrzej Ziółkowski
Andrzej Banaś
Wojciech Tetla
(zastępca rzecznika)

2014–2015
Bartłomiej Grund
Marek Hałczyński

Liczba członków (zmiany):
1988 – 10,
2007 – 33,
2004 – 10,
2009 – 28,

2010 – 25,
2012 – 28,

2019–

2013 – 28,
2016 – 5,

2019 – 5

Data likwidacji koła – uzasadnienie:
W rejonie Bytomia górnictwo węgla kamiennego istniało od 1854 roku (KWK „Szombierki”
i „Rozbark”) i w formie szczątkowej działa do dziś (KWK „Centrum”). Podlegało ono ciągłej
reorganizacji. Kopalnie łączono, tworzono nowe jednostki organizacyjne, często o zdwojonej
nazwie. W ślad za zmianami ewaluowały koła SW istniejące przy niektórych kopalniach („Bobrek”,
„Miechowice”, „Rozbark”, „Julian”). Do 2015 roku funkcjonowały dwa koła KWK „Boberk”
i „Centrum” w „Bytomiu”. Górnictwo w tym rejonie zdąża do całkowitej likwidacji.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Zgodnie z wymaganiami Statutu SW AGH. Poza między innymi Koło Centrum miało wiele
niekonwen-cjonalnych pomysłów, jak na przykład: stworzenie wystawy osiągnięć racjonalizatorskich wychowan-ków AGH, Kopalń „Centrum” i „Dymitrow”, jak również:
— koleżeńskie spotkania wychowanków AGH i Politechniki Śląskiej w KWK „Dymitrow” z okazji
70-lecia AGH,
— zawody strzelecki dla absolwentów obu uczelni,
— organizacja wspólnej kolacji.
Opieka kolegi K. Kuczyńskiego miała bezpośredni wpływ na odbudowę działalności kół SW. Po
śmierci kolegi Kuczyńskiego działalność koła uległa znacznemu osłabieniu.
Szczególny dorobek koła:
W latach 2004–2011 opiekę nad Kołem Bobrek-Centrum i innymi kołami SW w Bytomiu („Dymitrow”, „Bytom III”, „Centrum”, „Bobrek” i „Miechowice”), sprawował członek ZG SW AGH kolega
Konrad Kuczyński, Członek Honorowy SW AGH, członek Zarządu Głównego SW AGH, równocześnie silnie zaangażowany w struktury SITG w rejonie bytomskim.
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1988

Kopalnia Węgla Kamiennego
„Wieczorek”
Katowice, ul. Szopienicka 38

G-192
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Stanisław Mikołajczyk

Antoni Czekaj

Wojciech Stec

1988–1995

Stanisław Gajos

Izabela Sobaszek

Marek Kołodziej

1995–1999

Antoni Czekaj

Marek Skaza

1999–2008

Artur Kawala

2008–2013

Marek Szymczyk

2013–

Liczba członków (zmiany):
1988 – 32,
2006 – 15,
2001 – 19,
2013 – 14.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
2017 rok zmiany organizacyjne – KWK „Wieczorek” została przejęta przez SRKS „Bytom” i przeznaczona do likwidacji. KWK „Wieczorek” jako Ruch „Wieczorek” weszła w skład PGG i jest nadal
czynna.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Szczególny dorobek koła:
Całe koło otrzymało w dowód uznania zbiorową odznakę honorową w 2007 roku (nr 347). Odznaki
honorowe otrzymali także Stanisław Gajos (nr 256) i Czekaj Antoni (nr 268).
Koło od paru lat jest współorganizatorem spotkań Barbórkowych w Restauracji „Anna-Maria”
w Katowicach z udziałem władz AGH, SW i przedstawicieli kadry naukowej z AGH.
Koło SW przy KWK „Wieczorek” w Katowicach w 2018 roku, obchodziło Jubileusz 30-lecia
działalności (1988–2018) na rzecz uczelni, kopalni i górnictwa oraz stowarzyszenia. Był to okres
realizacji zadań statutowych, stałych kontaktów z AGH i zarządem głównym. Aktywność koła i jego
rzeczników była stale dostrzegana. W zebraniach koła często uczestniczyli członkowie władz głównych SW i władz uczelni (między innymi rektorzy, prorektorzy, dziekani Wydziału Górniczego).
Spotkania odbywały się przynajmniej raz w roku z okazji święta Barbórki z udziałem najwyższych
władz górniczych i władz miasta Katowice, a także zaprzyjaźnionych zakładów górniczych.
Przedstawiciele władz koła brali udział w świętach uczelni, roboczych zebraniach Zarządu SW.
Istniała współpraca z innymi kołami SW. Rozwijano współpracę naukowo-przemysłową między
AGH z absolwentami uczelni. Aktywność członków koła była doceniania przez władze uczelni.
Przynosiła ona także korzyść zawodową i koleżeńską dla środowiska. Zmiany i przekształcenia
w przemyśle górniczym, odbijają się zapewne na działalności grup koleżeńskich.
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

Koło Międzyzakładowe
„TARNÓW”
ul. W. Jagiełły 138

rok założenia
1988

H-193
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Stanisław Pyrek

Urszula Wasa

Józef Tabor (zastępca
rzecznika)

Krzysztof Wasa

Zdzisław Bryg

Urszula Wasa

Michał Kraiński

Urszula Wasa

Skarbnicy

Członkowie

Zdzisław Bryg

Okres
sprawowania
1988–1997
1988–1997

Antoni Wróbel

Ryszard Nowak

1997–2007

Jan Kozioł
Antoni Kawik
Piotr Zych
Kazimierz Baran
Ryszard Nowak
Emil Wijas
Stanisław Wrona

2007–

Komisja Rewizyjna
Maria Padoł
Bolesław Kurowski
Antoni Kawik

2007–

Liczba członków (zmiany):
1988 – 17,
2015 – 72
1995 – 113,
2019 – 23
2006 – 104,
2009 – 115,
2013 – 100.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
W skład osobowy koła weszli absolwenci AGH zatrudnieni w Zakładach Azotowych, Zakładzie
Energetycznym Tarnów, TOMEL Rejon Wykonawczy Sieci Energetycznych Tarnów, Przedsiębiorstwa Elektromontaż Kraków oraz Koła Międzyzakładowego NOT w Tarnowie.
Kierunki działalności, osiągnięcia:

Koło SW w Tarnowie zostało utworzone z inicjatywy absolwentów AGH punktu konsultacyjnego w Tarnowie w 1988 roku. Ma ono charakter międzyzakładowy i zrzesza absolwentów, z terenu: Zakładów Azotowych, Zakładów Energetycznych, Fabryki Silników
Elektrycznych „TOMEL” Rejonu Sieci Energetycznych, Przedsiębiorstwa Elektromontaż
Kraków. Uzyskało poparcie ze strony najważniejszych przedsiębiorstw miejscowych.
Pierwszym organizatorem i rzecznikiem został kolega Stanisław Pyrek pracownik Zakładów
Azotowych przy silnym wsparciu kolegi Józefa Tabora oraz opiece ze strony Andrzeja Migi
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z AGH i SW. Równolegle powstało koło SW przy Radzie Wojewódzkiej NOT Tarnów
z inicjatywy kolegi Stanisława Kaniora.
Na wspólnym posiedzeniu obu kół przyjęto następujący plan działania na następne lata:
a) organizacja spotkań koleżeńskich kół tarnowskich dwa razy w roku,
b) przyjęcie projektu dodatkowych składek członkowskich na potrzeby kół terenowych,
c) organizacja wieczornych zebrań wspomnieniowych z czasów studenckich,
d) organizowanie spotkań z okazji jubileuszy uczelni i SW,
e) opracowanie eseju o działalności prof. Jana Studniarskiego „Początki Energetyki
Tarnowskiej”,
f) podjęcie starań o odnowienie dyplomu AGH po 25 latach,
g) wyjazdy zorganizowane.
W działalności koła są włączeni aktywnie wszyscy członkowie koła. Zebrania odbywają
się regularnie dwa razy w roku, w styczniu spotkania noworoczne i w czerwcu półroczne
z konferencją naukowo-techniczną, w różnych ośrodkach w Polsce, a nawet za granicą.
Spotkania czerwcowe odbyły się między innymi w: Międzybrodziu Żywieckim (elektrownia
szczytowo-pompowa), Węgierskiej Górce, Rycerce Górnej, Chańczy i Słupi w Górach
Świętokrzyskich, Krynicy, Rożnowie i Nidzicy w Pieninach, Połańcu, Myczkowcach,
Arłamowie, Mucznem, Krasnobrodzie, Zakliczynie, Cedzynie oraz w Bańskiej Strianicy
i Miscolcu (Węgry) itp.
Szczególny dorobek koła:
Działalność koła jest wysoko oceniona przez Zarząd Główny i pracowników naukowych AGH,
którzy uczestniczą w konferencjach. Wielu członków koła otrzymała za swoją aktywną działalność
szereg wyróżnień ze strony władz głównych SW. Bryg Zdzisław został w 2004 roku Członkiem
Honorowym SW AGH i Rzecznikiem Honorowym Koła w Tarnowie.
Wielu członków koła otrzymało wyróżnienia w formie indywidualnej odznaki honorowej „Zasłużony
dla SW AGH”, a byli to: Zdzisław Bryg w 1995 roku (nr 226), Dariusz Lubera w 1995 roku (nr 239),
Stanisław Pyrek w 1995 roku (nr 247), Józef Tabor w 1995 roku (nr 250), Urszula Wasa w 1999 roku
(nr 255), Zbigniew Papuga w 2004 roku (nr 298), Władysław Łabuz w 2004 roku (nr 299), Ryszard
Nowak w 2004 roku (nr 301), Krzysztof Wasa w 2004 roku (nr 297), Jacek Sumera w 2004 roku
(nr 303), Janusz Onak w 2004 roku (nr 301), Jan Kozioł w 2004 roku (nr 300), Emil Wijas w 2004
roku (nr 304 ), Michał Kraiński w 2010 roku (nr 404), Tadeusz Basiaga (nr 587), Zbigniew Padoł
(nr 588) i Krzysztof Krakowski (nr 589) w 2018 roku.
Międzyzakładowe Koła w Tarnowie jest także laureatem zbiorowej odznaki honorowej „Zasłużony
dla SW AGH” z 2004 roku (nr 296).
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

Kopalnia Węgla Kamiennego
„Halemba-Wirek”
Ruda Śląska, ul. Kłodnicka 54

rok założenia
1987

Obecnie od 2017, jako Ruch
Halemba, należy do KWK
„Ruda”
Ruda Śląska,
ul. Halembska 160

G-200
Władze koła
Rzecznicy
Henryk Jarosz
Kazimierz Dąbrowa
(za-stępcza rzecznika)

Sekretarze
Damian Wylężek

Grzegorz Rudzki

Skarbnicy
Andrzej Zydorczak

Członkowie

Okres
sprawowania
1987–1990

1998–

Liczba członków (zmiany):
1987 – 16,
1996 – 22,
2002 – 28,
2008 – 18,
2010 – 14,
2015 – 8.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Kopalnia i koło przechodzili szereg zmian organizacyjno-przemysłowych. W 2007 roku wchodzi
w skład Katowickiego Holdingu Węglowego Katowice, a ostatnio w 2016 roku wraz z kopalniami
„Bielszowice” i „Pokój” znalazła się w strukturach Polskiej Grupy Górniczej. Zmiany rzutują na
działalność Kół SW.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Integracja środowiska absolwentów AGH, poprzez organizację odczytów z zakresu doświadczeń
i dorobku własnego koła, działalność na rzecz Ochrony Środowiska (potok Bielszowski, rzeka Kłodnica), uczestnictwo w sesjach organizowanych w uczelni (Dzień Górnika, Dzień Hutnika). Kontynuacja Akcji Zapomóg SW, współpraca z władzami uczelni i przemysłu, utrzymywanie tradycji górniczych i hutniczych, współpraca z SITG przy RRGW w Bytomiu, założenie gabloty koła i organizacja
wystaw.
Szczególny dorobek koła:
Ustalono składki na rzecz rozwoju i działalności koła w wysokości 100 złotych, 50 złotych
miesięcznie na rzecz Zapomóg dla Wdów i Sierot po absolwentach AGH. Działalność opiekuńcza
nad wdowami i sierotami. Po 2016 roku powstała zbiorcza KWK „Ruda” z połączenia organizacyjnego KWK „Bialszowice”, KWK „Halemba” i KWK „Pokój”.
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Nazwa koła
Kopalnia Węgla Kamiennego
„Ziemowit” Lędziny
ul. Pokoju 4

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1987

G-204
Władze koła
Rzecznicy
Piotr Niełacny

Sekretarze
Marek Filipiak

Mirosław Moszko
Łukasz Siodłak
Tomasz Kudłacik
(zatępca rzecznika)

Skarbnicy
Tadeusz Gębis

Członkowie

Okres
sprawowania
1989–2003
2003–2014

Krzysztof Wieczorek

2018–

Liczba członków (zmiany):
1989 – 43,
2003 – 68,
2004 – 72,
2006 – 54,
2008 – 71,
2014 – 54.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło istnieje nieprzerwanie od 1987 roku. Po 2009 roku nastąpiła niespodziewana komplikacja,
spowodowana odejściem Piotra Niełacnego i zmianami organizacyjnymi w przemyśle górniczym. Po
2014 roku M. Moszko zawiesił swą aktywność. Po połączeniu Kopalń „Ziemowit” i „Piast” funkcję
rzecznika objął Łukasz Siodłak i podjął się reaktywacji wspólnie z zarządem koła. Czekamy na
rozwój działalności.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło działa bardzo aktywnie głównie w zakresie integracji absolwentów, współpracy z kierownictwem kopalni i uczelni, kontaktów z innymi kołami, na terenie wschodniej części zagłębia. Współpraca naukowo-techniczna z uczelnią i władzami SW.
Szczególny dorobek koła:
Następujący członkowie koła zostali wyróżnieni odznakami honorowymi SW „Za zasługi dla Stowarzyszenia i uczelni”: Piotr Niełacny w 2004 roku (nr 306), Waldemar Wypych w 2008 roku (nr 376),
Leopold Setlak w 2008 roku (nr 368), Tadeusz Gębiś w 2008 roku (nr 384), Mirosław Moszko
w 2008 roku (nr 364), Piotr Ścierski w 2009 roku (nr 383), Tomasz Kaczmarczyk w 2012 roku
(nr 473).
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Nazwa koła

Kopalnia Węgla Kamiennego
„Piast”
Bieruń, ul. Granitowa 16

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
Od 2015 roku Kopalnia
„Piast” została przekształcona w Ruch w połączonej
Kopalni „Piast-Ziemowit”
(Ruch II)

rok założenia
1991

G-210
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Tadeusz Cichy

1991–1998

Roman Beczała

1998–2012

Adam Rozmus

2012–

Liczba członków (zmiany):
1991 – 12.
1995 – 16,
2004 – 31,
2005 – 74,
2008 – 32,
2012 – 60.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Do 2012 roku (rzecznicy: T. Cichy i R. Beczała) koło przeżywało okres znacznej aktywności.
Od 2015 roku kopalnia włączona do struktury KWK „Ziemowit”.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Celem pracy koła i rzeczników, zwłaszcza R. Beczały była aktywność i rozwój koła, integracja
środowiska absolwentów i zwiększanie kontaktów z AGH i Zarządem Głównym.
Szczególny dorobek koła:
Odznakę honorową „Zasłużony dla SW AGH” otrzymali koledzy: R. Beczała w 2008 roku (nr 350)
oraz A. Rozmus w 2015 roku (nr 530).
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Nazwa koła
Wydział Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki AGH
30-059 Kraków
al. Mickiewicza

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1991

G-211
Władze koła
Rzecznicy
Artur Bęben

Sekretarze

Skarbnicy

Małgorzata
Wagner-Niczyporak

Andrzej
Świętoniowski
Kazimierz Obrzud
(zastępca rzecznika)

Członkowie

Okres
sprawowania
1991–1995

Jerzy Pluta
Jerzy Piastowski

1995–

Liczba członków (zmiany):
1994 – 54,
2001 – 7,
2012 – 5,
2016 – 5.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło SW na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, działa nieco ponad 25 lat, z okresem
spadku aktywności po śmierci śp. prof. Artura Bębna i zaniechało aktywności po 5 latach po objęciu
funkcji Rzecznika przez A. Świątoniowskiego.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Działalność koła jest ściśle związana z funkcjonowaniem Wydziału IMiR, uczelni oraz SW. Czerpie
ono impuls z bieżących wydarzeń w uczelni i SW. Sytuacja ułatwia pracę zarządu koła i jego funkcjonowanie. Rekrutacja składu osobowego koła związana jest z ruchem kadrowym w AGH, przejściami na emeryturę.
Szczególny dorobek koła:
Najwięcej wyróżnień przyznano koledze A. Bębnowi, który został w 2008 roku członkiem honorowym SW AGH (tablica w holu A-0), oraz Odznakę Honorową „Zasłużony dla SW AGH” w 1995
roku (nr 225). Odznakę honorową w 1998 roku przyznano prof. A. Klichowi (nr 232), byłemu wiceprzewodniczącemu SW.
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Nazwa koła
Instytut Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa
Krosno, ul. Armii Krajowej 3

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1993

G-212
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Roman Urba

Skarbnicy

Członkowie

Wojciech Korpanty

Dariusz Bęben

Okres
sprawowania
1993–2011
2011–

Liczba członków (zmiany):
1993 – 10,
1995 – 20,
1997 – 18,
1999 – 15,
2010 – 15,
2015 – 5,
2018 – 5.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło reprezentuje absolwentów AGH zatrudnionych w zakładach PGNiG na terenie Krosna
i regionu. Rzecznicy i członkowie dobrze wywiązywali się ze swoich obowiązków statutowych aż do
2012 roku. Później wtargnęło rozluźnienie i opóźnienia. Koło pełniło rolę ambasadora w kontaktach
z uczelnią.
Szczególny dorobek koła:
Odznaka honorowa „Zasłużony dla SW AGH” – R. Urba w 2008 roku (nr 374).
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Nazwa koła
„Petrobaltic” SA
Przedsiębiorstwo Poszukiwań
i Eksploatacji Złóż
Gdańsk, ul. Stary Dwór 9

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1993

G-213
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Jan Kurek

Członkowie

Okres
sprawowania
1993–1994

Alicja Karczewska

Aneta Kubala

1994–2004

Jerzy Domżalski

Aneta Kubala

2004–

Liczba członków (zmiany):
1993 – 12,
1997 – 31,
1994 – 17,
2006 – 26,
1995 – 25,
2009 – 23,
1996 – 32,
2016 – 11,
		
2018 – 4.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Przez 20 lat koło było prowadzone wzorowo przez koleżankę A. Karczewską i A. Kubalę. Istniała
ciągła wymiana delegacji, korespondencji i wydawnictw.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Integracja środowiska absolwentów AGH, wgląd w działalność naukowo-techniczną AGH, informa-cję SW AGH, udział w uroczystościach, wydarzeniach i zjazdach Stowarzyszenia Wychowanków.
1. Stały kontakt z uczelnią.
2. Udział w zebraniach Zarządu Głównego SW AGH.
3. Udział w Krajowych zjazdach Delegatów.
4. Udział w uroczystościach jubileuszowych uczelni i stowarzyszenia.
5. Udział w sesjach naukowych i konferencjach.
6. Udział w organizowanych studiach podyplomowych.
7. Współrealizacja projektów krajowych i badawczo-naukowych z udziałem strony naukowej,
w tym AGH.
8. Spotkania integracyjne różnych roczników wychowanków i absolwentów.
9. Współorganizacja z kołem SITPNiG konferencji i spotkań integracyjnych, w tym wygłaszanie
referatów.
10. Czynny udział w dorocznych spotkaniach z okazji Dnia Górnika, Gwarków Piwnych i Combra
Babskiego.
Szczególny dorobek koła:
Wzorowa dbałość o koło jego kontakty i integrację członków.
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Nazwa koła
Kopalnia Soli „Wieliczka”
Park Kingi 1
30-052 Wieliczka

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1987

G-217
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Zofia Śliwa

1987–1989

Jan Matzke

1992–1997

Jan Kucharz

2017–

Liczba członków (zmiany):
1992 – 11,
1997 – 11,
2017 – 55,
2019 – 19.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło przy Kopalni Soli „Wieliczka” utworzone przez Janusza Kobielskiego działało z przerwami
do 1997 roku. Po odejściu Kolegi J. Matzkego na emeryturę nastąpiła przerwa w działalności,
aż do 2017 roku. Wznowienie działalności nastąpiło w 2017 roku, na rzecznika koła powołano
J. Kucharza.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Zgodne ze statutem Stowarzyszenia Wychowanków AGH, wspierając jego inicjatywy. W 2015
roku Kopalnia Soli „Wieliczka” gościła członków stowarzyszenia z okazji 70-lecia SW AGH.
Za zgodą ówczesnego dyrektora prof. Kajetana D’Obyrna udostępniono nieodpłatnie trasę turystyczną i Komorę Warszawa, w której odbyły się obrady jubileuszowe i Koncert maestro Wiesława
Ochmana. Obecnie w skład członków koła wchodzi kilku pracowników „Trasy Turystycznej”.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła
Wydział Górnictwa
i Geoinżynierii AGH
Kraków, al. Mickiewicza 30

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1988

G-218
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Henryk Filcek
Stanisław Piechota
Kazimierz Czopek
Jerzy Stasica

Członkowie
między innymi:
prof. J. Zabierowski
prof. J. Roszkowski
prof. S. Knothe
prof. A. Dunikowski
prof. A. Trembecki
prof. A. Sztaba
prof. T. Sęk
prof. H. Jakubska
prof. B. Barchański
prof. P. Czaja

Okres
sprawowania
1988–1995
1995–2004
2005–2012
2013–

Liczba członków (zmiany):
1994 – 86,
2012 – 39,
2016 – 46,
2018 – 41.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło nadal istnieje. W 2018 roku obchodziło jubileusz 30-lecia.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło przy Wydziale Górniczym zostało założone przez prof. H. Filcka. Członkami założycielami
było grono profesorów wydziału jak powyżej. Działalność prowadzona jest sprawnie w sposób
zdyscyplinowany i od-powiedzialny. Koło jest przykładem dobrej i odpowiedzialnej działalności.
Szczególny dorobek koła:
Koło ma w swoim gronie Członków Honorowych SW: S. Knothe, A. Tajdusia i S. Piechotę
oraz liczne grono odznaczonych odznakami honorowymi SW AGH „Zasłużony dla SW AGH”:
B. Barchański w 1999 roku (nr 259), K. Czopek w 1999 roku (nr 254), Z. Duda w 1985 roku
(nr 114), J. Roszkowski w 1995 roku (nr 249).
Koło od początku swego istnienia jest stałym sponsorem Akcji Zapomogowej.
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Nazwa koła
Wydział Geologii, Geodezji i
Ochrony Środowiska AGH,
Kraków, al. Mickiewicza 30

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1985

Wydział GeologicznoPoszukiwawczy AGH

G-219
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Jerzy Chrząstowski
Kaja Pietsch

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
1985–1993

Górecka Natalia

1993–

Liczba członków (zmiany):
1987 – 37,
1994 – 39,
1996 – 42,
2004 – 44,
2018 – 2.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło G-219 istnieje nadal. Cały okres funkcjonowania mało aktywny, co wynika z tego, że członkowie będący pracownikami AGH na bieżąco żyją sprawami uczelni i SW AGH.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Działalność wyjątkowo oszczędna, co wynika z faktu, że członkowie są pracownikami AGH i na
bieżąco uczestniczą w życiu wydziału i uczelni, co nakłada się na zainteresowanie członków SW.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

TAURON Wydobycie SA
ZG „Sobieski”
Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

1. Nadwiślańska Spółka
Węglowa S.A. w Tychach
2. KWK Jaworzno,
ul. Grunwaldzka 37
3. ZGE Sobieski-Jaworzno III
Jaworzno,
4. Południowy Koncern
Węglowy SA Jaworzno,
ul. Grunwaldzka 37

rok założenia
1994

G-220
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Janusz Jarczyk

Skarbnicy
Arkadiusz Jończyk

Krzysztof Kaszuba
Rafał Wójtowicz

Członkowie

Okres
sprawowania

Tomasz Heller
Koba Marek

1994–2015

Dudek Janusz

1994–2015

Tomasz Spuła

1994–2015

Tomasz Spuła

2016–

Liczba członków (zmiany):
2003 – 33,
2008 – 47,
2011 – 57,
2016 – 30.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło po chwilowych perturbacjach zostało odnowione w 2012 roku i obecnie kontynuuje swą działalność od 2016 roku. Odnowy podjął się kolega R. Wójtowicz.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Realizowane są zadania statutowe w zakresie integracji środowiska absolwentów AGH, kontaktów
z Zarządem SW, kultywowanie tradycji górniczych, współpraca z Władzami Górniczymi między
innymi w ramach współpracy natury: technicznej, organizacyjnej oraz naukowej z AGH. Współpraca
dotyczy także wzajemnych kontaktów z kołami SW i ZG SW w Krakowie (uroczystości opłatkowe,
zjazdowe, jubileuszowe, itp.).
Szczególny dorobek koła:
Za wkład pracy w realizację zadań statutowych w 2012 roku odznakę honorową „Zasłużony dla SW
AGH”, otrzymał kolega Janusz Jarczyk (nr 444).
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
Międzyzakładowe Koło
SW (zakład Rudzka Spółka
Węglowa, Ruda Śląska
– KWK Zabrze-Bielszowice

KWK Bielszowice
41-714 Ruda Śląska
Halembska 160

rok założenia
1994

G-226
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Czesław Ochab

Członkowie

Okres
sprawowania
1994–1999

Henryk Kojder
(zastępca rzecznika)

Jerzy Zajączkowski

1994–1999

Marek Szafrański
Krzysztof Pacyga
(zastępca rzecznika)

Elżbieta Kojder

2000–2011

Jarosław Krzystek

Danuta Marcinkiewicz

2011–

Liczba członków (zmiany):
1994 – 42,
1995 – 45,
2004 – 30,
2011 – 12.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło nr G-226 istnieje od 1994 roku, jako Międzyzakładowe Koło SW przy Rudzkiej Spółce
Węglowej. Do 2004 roku złożone z trzech podmiotów i członków Rudzkiej Spółki Węglowej SA
KWK „Bielszowce” i Spółki Gros z Bytomia. Po likwidacji Rudzkiej Spółki Węglowej i Spółki Gros
(od 2004 roku) tylko Koło przy KWK „Bielszowce” Ruda Śląska.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Motorem powstania koła był kolega Czesław Ochab, który dbał o stały rozwój, różnorodną i różnokierunkową działalność. Ramy i zakres tej działalności został szczegółowo nakreślony w 1994 roku,
na okres aż do 2000 roku i obejmował następujące główne punkty:
—  współpraca z uczelnią,
—  współpraca z Władzami Rudzkiej Spółki Węglowej,
—  prowadzenie ewidencji członków koła i przekazywanie składek członkowskich, zgodnie ze
statutem do ZG SW,
—  informowanie członków koła o najważniejszych wydarzeniach z życia uczelni i stowarzyszenia,
—  organizowania spotkań członków z władzami uczelni i członkami ZG (Dom Kultury KWK
„Polska” z władzami kopalni w 1995 roku, spotkanie Prezesa ZG z członkami w Domu Technika, zameczek w Siemianowicach Śląskich, wyjazd do Rzymu do Watykanu w 1999 roku, na
spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, w grupie około 200 osób (wszyscy otrzymali
błogosławieństwo papieża skierowane do wychowanków AGH),
—  organizowanie udziału członków koła w uroczystości jubileuszu uczelni (80 lat) i SW (50 lat),
—  starania o sponsoring działalności SW,
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—  wręczanie odznak honorowych SW i ozdobnych dyplomów ukończenia studiów,
—  organizowanie regularnych zebrań członkowskich i władz koła,
—  organizowanie wspólnych posiedzeń z władzami Rudzkiej Spółki Węglowej, władzami AGH
i członkami Prezydium ZG.
W 2011 roku istnienie Koła G-226, zostało odnowione na prośbę absolwentów AGH i członków
koła przy Kopalni „Bielszowice”. Od tego roku koło istnieje jako koło przy KWK „Bielszowice”
w Rudzie Śląskiej. Należy oczekiwać, że po 2011 roku ożyje działalność twórcza koła, podobnie
jak trwała z dużym rozmachem w jego początkach za czasów sprawowania funkcji rzecznika przez
kolegę śp. Cz. Ochaba. W międzyczasie przestała istnieć Rudzka Spółka Węglowa i spółka Gros
w Bytomiu, a międzyzakładowe koło przekształciło się w koło przy KWK „Bielszowice”, które
z powodzeniem pracuje do dziś i skupia członków AGH.
Szczególny dorobek koła:
Odznaka Honorowa – Czesław Ochab w 1987 roku (nr 157), a w 2005 roku Członek Honorowy SW
AGH.

86

Kazimierz Matl, Teresa Nosal

Nazwa koła
Wyższy Urząd Górniczy
Katowice
ul. Poniatowskiego 31

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1994

G-227
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Elżbieta Jachna
Roman Moczulski
(zastępca rzecznika)

Skarbnicy
Bogdan Kuśmierz

Stefaniak Alicja

Okres
sprawowania
1994–1999

1999–2004
Bogusława Madej

Janusz Malinga

Członkowie

1999–2012
2012–

Liczba członków (zmiany):
1994 – 31,
1997 – 30,
1998 – 25,
2004 – 19,
2012 – 24,
2016 – 14.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło w 2019 roku obchodziło będzie jubileusz 25-lecia aktywności. Rozmach i dobre kontakty koło
zawdzięcza koleżance Elżbiecie Jachna (pierwszej rzeczniczce koła). Prace kontynuowali następcy
z różnym efektem.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Integracja wychowanków AGH, współpraca na rzecz WUG, uczestnictwo w pracach uczelni i SW.
Koło ma wkład finansowy w odtworzenie figury św. Barbary na A-0 i odnowieniu grobowca Stanisława Staszica w Warszawie. Aktywnie włączyło się w projekt znaczka SW AGH.
Szczególny dorobek koła:
Koleżanka E. Jachna została w 2013 roku wyróżniona odznaka honorową SW AGH (nr 284) „Zasłużony dla SW AGH”.

87

Historia Kół Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej do 2019 roku

Nazwa koła
Koło Absolwentów AGH
w Albanii
Tirana

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1992

G-232
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Tyli Naim

1992–2003

Arqile Teta

2003–

Liczba członków (zmiany):
28 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło założone zostało przez Tyli Naima w 1992 roku o czym powiadomił ambasadę RP. Wzmocnienie pracy koła w 2003 roku z inicjatywy prof. Arqile Tety z Uniwersytetu w Tiranie.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
AGH ukończyło, do 1958 roku, 34 wychowanków rodem z Albanii. Studiowali głównie na wydziałach: Górniczym, Geologiczno-Poszukiwawczym, Robotyki i Elektrycznym. Koledzy ci do dziś
dobrze władają językiem polskim. Postanowili oni w 1992 roku założyć koło SW. Pierwszym
rzecznikiem koła był kolega Tyli Naim z geologii, który poinformował polską ambasadę w Tiranie
o takim zamiarze. Niestety nie rozwinął samodzielnie działalności koła (brak zebrań, spotkań itp.).
Oparł ją głównie o współpracę z Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Albańskiej w zakresie: medale SW
AGH otrzymało czterech profesorów Wydziału Geologiczno-Górniczego Uniwersytetu w Tiranie;
spotkanie koła w Tiranie z załogą żaglowca „Zawisza Czarny” w Durres; obchodzono 200-lecie
urodzin Adama Mickiewicza; na uniwersytecie w Tiranie obchodzono 80-lecie AGH; pomoc humanitarna dla Albanii; przywrócenie pamięci prof. Stanisława Zubera, głównego geologa przemysłu
naftowego i odkrywcy wielu złóż ropy.
W 2002 roku członkowie koła na walnym zebraniu, wybrali na kolejnego rzecznika prof. Arqile Teta.
Odtąd działalność koła rozwinęła się w sposób nadzwyczajny. Pierwsze zebranie członków koła
odbyło się 21 czerwca 2003 roku. Koło nawiązało dość bliskie kontakty z ambasadą PRL w Tiranie
i z Towarzystwem Przyjaźni Albańsko-Polskiej. Jego przewodniczący wziął udział w walnym
zebraniu koła. Koło w Tiranie było motorem odsłonięcia pomnika F. Chopina w Tiranie, a także
popiersia prof. S. Zubera (głównego geologa przemysłu naftowego w Albanii, który został zamęczony przez reżim E. Hodży.
Profesor A. Teta jest autorem słownika albańsko-polskiego i licznych artykułów drukowanych
na jego temat w prasie albańskiej i w Vivat Akademia w Krakowie. A. Teta jest częstym gościem
zjazdów SW i bardzo często przekazuje ciepłe i serdeczne słowa od Kolegów z Albanii.
Szczególny dorobek koła:
Działalność owocna koła została doceniona przez władze SW i w 2016 roku kolega A. Teta został
Członkiem Honorowym SW, a wcześniej otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla SW AGH”
w 2006 roku (nr 235), podobnie jak Sotir Goxa w 2012 roku (nr 487), Halil Hoxba w 2012 roku,
Grabocka Dioniz w 2017 roku (nr 584) i Hajnaj Luan w 2017 roku (nr 584).
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Nazwa koła
BELMER HTS SA
Przedsiębiorstwo
Remontowo-Produkcyjne
Kraków, Nowa Huta
Ujastek 1

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1995

H-234
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Józef Kawala
Lidia Maj-Zdeb

Skarbnicy
Lidia Maj-Zdeb

Członkowie
Eligiusz Myśliwy

Okres
sprawowania
1995–1999
2000–

Liczba członków (zmiany):
1995 – 27,
2001 – 10.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Od 2001 roku brak kontaktów rzecznika z Zarządem Głównym SW AGH, nastąpił okres stagnacji
działań koła.
2008 rok – Likwidacja Zakładu przy Hucie AcellorMittal SA Polska.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło istniało krótko, liczba członków uległa stopniowej redukcji, a wywołana jest likwidacją
zakładu, który od 2008 przestał istnieć. W miarę możliwości realizowano zadania statutowe.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1994

Koło przy KWK „Murcki-Staszic”
im. Bogusława Roskosza
Katowice, ul. Karolinki 1
(po unifikacji w 2010)

1) Koło SW przy KWK
„Staszic”
2) Koło SW przy KWK
„Murcki” Katowice
(do unifikacji w 2010)

G-241
wcześniej G-223
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Andrzej Janik

1994–1995

Janusz Kołodziej
Jerzy Czarnecki
(zastępca rzecznika)
Jerzy Gruszka

Okres
sprawowania

Janusz Tomczak

Marek Wycisk

1995–1999

Janusz Tomczak
Czesław Kachta
Zbigniew Krzemień

1999–2010

Piotr Ubowski

Marek Wycisk

Marta Wilkosz
Andrzej Osyda

2008–2012

Piotr Ubowski
Dariusz Skrzydło
(zastępca rzecznika)

Tomasz Nosal

Grzegorz Rutkowski
Marek Sabuda
Michał Kolasa
Robert Kosmalski

2012–

Liczba członków (zmiany):
1994 – 22,
2016 – 64,
2013 – 143,
2018 – 51
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło „Murcki-Staszic” powstało w 2010 roku w wyniku unifikacji kopalń Murcki i Staszic i koła
Murcki (G-246 rok założenia 1999) oraz koła „Staszic” (rok założenia 1994). O scaleniu zdecydowało Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w 2010 roku. Przestały istnieć oddzielnie Koła KWK
„Staszic” i „Murcki”.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło odznaczało się bardzo aktywną działalnością między innymi: wspieranie Akcji Zapomóg
(aukcje na rzecz AZ w restauracji „Anna-Maria” w Katowicach-Kostuchnie), spotkania koleżeńskie
i szkoleniowe, udział przedstawicieli w świętach i jubileuszach uczelni i SW. Wkład w fundację:
sztandaru SW, wbicie srebrnego gwoździa do drzewca, organizacja aukcji dzieł graficznych na rzecz
Akcji Zapomóg.
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Szczególny dorobek koła:
Koło „Staszic” zostało wyróżnione za swą działalność zbiorową odznaką honorową „Zasłużony
dla SW AGH” w 2007 roku (nr 348). Odznaki otrzymali również wieloletni członkowie koła: Piotr
Ubowski, Bogusław Roskosz, Marek Skuza i wielu innych. W 2016 roku VIII Krajowy Zjazd SW
AGH, nadał godność Członka Honorowego Koledze Bogusławowi Roskoszowi. Wyróżniającym
dorobkiem koła „Murcki-Staszic” są coroczne, uroczyste, licznie frekwentowane spotkania Barbórkowe w restauracji „Anna-Maria” w Katowicach-Kostuchnie, często z udziałem rektora AGH, dziekanów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, Prezydenta Katowic (Piotra Uszoka). Do współpracy
organizacyjnej zaproszono Koło przy KWK „Wieczorek” w Mysłowicach, a do udziału kolegów
z kół w Katowickich: „Kleofas”, „Bolesław” i „Bełchatów” oraz dr Sepiała z AGH, który zabezpiecza układ organizacyjny zaproszonych gości z AGH. W uroczystościach uczestniczą przedstawiciele władz górniczych, przedstawiciele WUG, OUG, były Katowicki Holding Węglowy (obecnie
Zarząd PGG). Barbórka połączona jest z „Biesiadą” w karczmie piwnej i combrem babskim. Od
wielu już lat nad przebiegiem uroczystości czuwa Rzecznik Koła SW „Murcki-Staszic” Piotr
Ubowski.
Historię Koła „Staszic” i „Murcki-Staszic” im. B. Roskosza barwnie przedstawiono w wydanej
drukiem pięknej „Kronice 25-lecia Koła, 1990-2015”. Wydanie jest po części także albumem fotograficznym ilustrującym coroczne spotkania w „Annie-Marii”.
Koło „Murcki-Staszic” powstało w 2010 roku, z połączenia działających dotąd samodzielnie i niezależnie kół „Murcki” i „Staszic”. Wybrano także nowy skład władz koła „Murcki-Staszic”. Koledzy:
Jerzy Gruszka (KWK „Staszic”) wchodził w skład ZG SW w latach 2004–2012 oraz Piotr Ubowski
(najpierw „Staszic”, a obecnie „Murcki-Staszic”) od 2008 roku i jest członkiem ZG SW.
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
Piotrkowsko-Bełchatowskie
Koło SW AGH
Koło działało przy Federacji
Naukowo-Technicznej NOT
w Piotrkowie Trybunalskim

Koło Trybunalskie
Piotrków Trybunalski
ul. Topolowa 16/20

rok założenia
1998

G-242
Władze koła
Rzecznicy
Stanisław Dyguda
Grzegorz Smużny
(I zastępca)
Bolesław Herudziński
(II zastępca)
Stanisław Nowak
(III zastępca)

Sekretarze

Skarbnicy

Henryk Rorat
Dariusz Cłapa

Bolesław Herudziński
Andrzej Kacperski
Antoni Rak (zastępca)

Liczba członków (zmiany):
2002 – 51,
2012 – 26,
2007 – 30,
2015 – 35,

Grzegorz Smużny

Członkowie

Okres
sprawowania

Józef Kowalski
(zastępca)
Antoni Rak

2002–2011

Ewa Cłapa
Maria Kuś
Zofia Łopacińska

2008–2011

Andrzej Kacperski
Jarosław Kurpas

2011–2016

Włodzimierz Rózga
Józef Salwach
Stanisław Buczko

2016–

2016 – 18,
2018 – 26.

Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło jest nadal czynne. Jubileusz 20-lecia w 2018 roku.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Działalność koła miała charakter wszechstronny. Oparta była o szczegółowe plany pracy i podział
funkcji w składzie zarządu koła. Założycielem koła był Stanisław Dyguda o dużym stażu w strukturach SW, między innymi jako założyciel i rzecznik koła w Hucie Szkła „Klara” w Piotrkowie
Trybunalskim, a następnie koła przy KWK „Bełchatów” oraz wspólnie z kolegą A. Michalakiem
i Danielem Wolczkiem koło SW przy Fabryce Maszyn Górniczych i Odlewniczych PROMED
w Piotrkowie Trybunalskim.
Ostatnie osiągnięcie to powołanie Koła Bełchatowsko-Piotrowskiego w Piotrkowie Trybunalskim
przemianowanego później na Koło Trybunalskie (2010). W zarządzie koła istnieje szczególny
podział funkcji między innymi ds. organizacyjnych, ds. kontaktów z uczelnią, ds. spotkań i organizacji kroniki koła.
Koło Trybunalskie ma charakter regionalny i jednoczy absolwentów AGH z szerokiego terenu
i małych przedsiębiorstw terenowych. Koło Trybunalskie objęło opieką rejony przyległe, w których
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znajdują się wychowankowie AGH. Każdy kierunek penetracji miał swojego opiekuna. Koło działa
przy Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Piotrkowie Trybunalskim. Duży wkład
organizacyjny mają koledzy: Antoni Michalak i Grzegorz Smużny ściśle współpracujący ze Stanisławem Dygudą. W grupie działali także Antoni Rak, Henryk Rorat i Ewa Cłapa, a ostatnio dalsi
koledzy jak na przykład Stanisław Nowak, Bernard Telążka, Maria Kuś, Zofia Łopacińska, Andrzej
Kacperski, Dariusz Cłapa, Bolesław Herudziński, Józef Kowalski i Włodzimierz Rózga. Grupa
działa w myśl zasady: dobry przykład jest zaraźliwy. Działalność ta miała pełne poparcie władz
stowarzyszenia.
W składzie zarządu koła utworzono komisje:
— do spraw upowszechniania osiągnięć Uczelni (Kuszneruk Józef, Kłosiński Andrzej, Teresa
Radkiewicz),
— do spraw współpracy pracowników naukowych AGH z województwem piotrkowskim
(Wysłodzki Leszek, Gramatyk Jerzy, Salwach Józef, Tadeusz Pałac),
— Zespół redakcji Kroniki Koła (Jacek Frątczak, Rafał Stolarczyk, Zbigniew Bilski).
Przygotowano i przedyskutowano także plan pracy koła bardzo ambitny i twórczy. Obejmuje wiele
ważnych spraw dla koła rejonu piotrowskiego i stowarzyszenia, przede wszystkim dla, Koła Trybunalskiego:
— współdziałanie z NOT w ramach Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych,
— udział koła w sympozjach i zjazdach naukowych AGH,
— zainteresowanie pracowników naukowo-technicznych AGH, problematyką regionu, nawiązanie
kontaktów w tym zakresie,
— inicjowanie współpracy między władzami uczelni a administracją samorządową rejonu piotrkowskiego w celu rozwoju szkolnictwa wyższego na bazie AGH,
— otaczanie opieką studentów oraz absolwentów AGH na terenie macierzystego regionu,
— propagowanie studiów podyplomowych na AGH,
— organizowanie wspólnie z SITG i STOP NOT w Piotrkowie Trybunalskim tematycznych spotkań
z pracownikami naukowymi AGH, tyczącymi aktualnych problemów regionu,
— aktywne i liczne uczestnictwa w uroczystościach organizowanych przez Zarząd Główny przy
wielu ważnych okazjach,
— nawiązanie stałej współpracy i wymiana doświadczeń z innymi kołami SW, w tym zwłaszcza
z kołami działającymi przy KWK „Bełchatów” i FMG „Pioma” w Piotrkowie Trybunalskim (na
przykład z Kołem Tarnów, Ostrowiec Świętokrzyski, KWB „Bełchatów”),
— bieżąca współpraca z SITG i STOP NOT w Piotrkowie Trybunalskim,
— aktywny udział, koła w życiu społeczno-gospodarczym regionu,
— organizowanie spotkań organizacyjnych,
— współorganizator z Miejskim Domem Kultury uroczystego koncertu Wiesława Ochmana z okazji
800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego.
Koło odbywa w ciągu roku liczne spotkania zarządu koła w celach towarzyskich, koleżeńskich i organizacyjnych, a także okazjonalnych, na przykład noworocznych, wycieczkowych (między innymi
spływ Pilicą). W ciągu niektórych lat ich liczba dochodzi do 20 lub więcej okazji. Jest to możliwe
dzięki aktywnemu udziałowi całego zarządu koła, wielu kolegów i dobrej koordynacji ze strony rzecznika. Pomysły organizacyjne mają niekiedy charakter niekonwencjonalny i bardzo ogromne zainteresowanie. KWB „Bełchatów” i koło jest fundatorem gwoździa do sztandaru SW AGH.
Szczególny dorobek koła:
Zjazd Krajowy SW nadał koledze S. Dygudzie godność Członka Honorowego SW AGH.
Odznaki honorowe „Zasłużony dla SW AGH” otrzymali: S. Dyguda w 1973 roku (nr 67), B. Herudziński w 2010 roku (nr 389), S. Nowak w 2008 roku (nr 381), A. Kacperski w 2010 roku (nr 390),
A. Michalak w 2008 roku (nr 380 ), G. Smużny w 2008 roku (nr 382).
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

TAURON Wydobycie
ZG „Janina” Sp. z o.o.
ul. Górnicza 23
32-590 Libiąż

rok założenia
1999

Kopalnia Węgla Kamiennego
„Janina”
Libiąż

G-247
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Krzysztof Wanat
Marian Kantor
(zastępca rzecznika)

1999–2008

Piotr Grzybowski

2008

Liczba członków (zmiany):
1999 – 12,
2000 – 16,
2004 – 18,
2012 – 75,
2013 – 85,
2014 – 81,
2016 – 75,
2017 – 69.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło nie podlega likwidacji, istnieje od 1999 roku, w 2019 roku świętowało 20-lecie istnienia.
Koledzy rzecznicy wywiązują się wzorowo ze swoich obowiązków wobec członków i władz
w Krakowie. W 2017 roku rzecznik kolega Piotr Grzybowski został przeniesiony do innej kopalni.
Nie wskazał żadnej osoby, która mogła by pełnic funkcję rzecznika.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Integracja absolwentów AGH na terenie kopalni, dobra informacja dla członków o kierunkach prac
naukowo-badawczych uczelni, o kierunkach działalności stowarzyszenia. Członkowie koła uczestniczą w uroczystościach na uczelni i w stowarzyszeniu.
Szczególny dorobek koła:
Odznakę honorową „Zasłużony dla SW AGH” otrzymali Koledzy: Jerzy Wróbel w 2003 roku
(nr 295), Andrzej Fraś w 2004 roku (nr 311) i Piotr Grzybowski w 2016 roku (nr 533).
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
KWK Lenin do 1988 (G-189)
– likwidacja 2007 rok
KWK Wesoła do 2010 (G-189)
– likwidacja 2007 rok
KWK Mysłowice do 2016

Kopalnia Węgla Kamiennego
Mysłowice-Wesoła
Mysłowice, ul. Swierczyny 3

rok założenia
1988

G-248
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

KWK („Lenin”) „Wesoła” G-189 – likwidacja 2007
Władysław Herba
Zbigniew Białoń

1988–1989
Piotr Lubczyński
Krzysztof Olchowicz

Krzysztof Olchawa

1989–2014

KWK „Mysłowice”
Józef Chrobak

Krzysztof
Doręgowski

Stanisław Lasek

1989–2013

KWK „Mysłowice-Wesoła”
Józef Chrobak
Mariusz Wielkopolan

do 2014
Adam Rączek

Krzysztof Malesa
Krzysztof Olchowicz

2015–

Liczba członków (zmiany):
1999 – 15,
2004 – 41,
2015 – 25,
2017 – 25,
2018 – 5.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło SW „Mysłowice-Wesoła” powstało w 2015 roku z połączenia kół działających dotąd przy samodzielnych Kopalniach Węgla Kamiennego „Wesoła” („Lenin” G-189 – likwidacja 2007 rok) i „Mysłowice” w Mysłowicach. W 2015 roku utworzono zespoloną KWK „Mysłowice-Wesoła”, z dwoma
zakładami wydobywczymi węgla „Mysłowice” i „Wesoła”. Na mocy wspólnej uchwały, utworzono
koło SW „Mysłowice-Wesoła”, obejmujące członków dawnych kół obu zakładów, któremu nadano
obecny numer G-248. Rzecznikiem został Mariusz Wielkopolan. W kołach zaznacza się duża fluktuacja składu członkowskiego, głównie z powodu odejść na emeryturę i zmian w zatrudnieniu.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło zarówno przy KWK „Wesoła” jak i KWK „Mysłowice”, były aktywne zarówno w stosunku do
władz zakładowych, SITG, jak również uczelni i samego stowarzyszenia, a także własnych członków.
Wyjątkowym urozmaiceniem przedsięwzięć zaznaczyło się koło „Wesoła” i jego rzecznicy kolega
W. Herba, a później Z. Białoń oraz Koło „Mysłowice” z rzecznikiem kolegą J. Chrobakiem.
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Pokrótce można zapisać, że działalność obejmowała kilka ważnych następujących zakresów zainteresowania rozwoju kół i integracji absolwentów.
Informacje ważne z punktu widzenia aktywności koła, zamieszczonego we własnej gablocie organizacyjnej z przeznaczeniem dla własnych członków, jak i załogi kopalni. Zakres działalności obejmował:
— czynna informacja o działalności SW AGH w celu zwiększenia zainteresowania absolwentów
członkostwem w stowarzyszeniu (tworzenie bazy danych),
— propagowanie wiedzy o uczelni między innymi w drodze rozprowadzania dostępnych materiałów
(między innymi Biuletynów AGH),
— aktywność członków koła w przygotowaniu i organizacji świąt górniczych (św. Barbary –
patronki pracy górniczej),
— aktywny udział członków koła w święcie 50-lecia własnej kopalni,
— udział reprezentacji koła w święcie 50-lecia Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH,
— odbywanie zebrań członków koła i zarządu,
— aktywny dział w Akcji Zapomogowej SW dla Wdów i Sierot po Zmarłych Kolegach,
— współpraca z SITG,
— współpraca z kołami SW sąsiadujących zakładów.
Szczególny dorobek koła:
Za wzorową działalność odznaką honorową „ Zasłużony dla SW AGH” odznaczeni zostali koledzy:
Zbigniew Białoń w 2001 roku (nr 25) i Józef Chrobak w 2003 roku (nr 278).
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Nazwa koła
Koło im. prof. Jana Kowalskiego
Kraków, ul. Łobzowska 8/8

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
2000

H-249
Władze koła
Rzecznicy
Andrzej Klita

Sekretarze
Janusz Rogatko

Skarbnicy
Jan Nadzieja

Członkowie

Okres
sprawowania
2000–

Liczba członków (zmiany):
2000 – 44,
2015 – 13,
2017 – 14.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło powstało z inicjatywy koleżeńskiej grupy absolwentów AGH. W 2000 roku czynny udział
w uroczystościach powtórnej Immatrykulacji w 50-tą rocznicę pierwszego indeksu AGH na wydziałach pionu hutniczego.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Aktywność grupy jest efektem realizacji postanowień Statutu Stowarzyszenia Wychowanków AGH,
w zakresie wzajemnych spotkań koleżeńskich, kontaktów z uczelnią i SW. Zainteresowanie rosną
w związku ze zbliżającą się 100 rocznicę nauczania w AGH oraz 75-lecia SW AGH.
Szczególny dorobek koła:
Za długoletnią wzorową działalność kolega A. Klita został wyróżniony odznaką honorową „Zasłużony dla SW AGH” w 2012 roku (nr 479).
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Nazwa koła
Kopalnia Węgla Kamiennego
„Jas-Mos”
Jastrzębie Zdrój

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1994

G-250
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Franciszek Burkot

1994–2006

Tadeusz Uherek

2006–2010

Patrycja Grzelak

2010–

Liczba członków (zmiany):
2003 – 32,
2005 – 31,
2008 – 30,
2010 – 26,
2012 – 12,
2016 – 37.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Reorganizacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej trwająca od 2017 roku.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Członkowie koła dbają o informację dla absolwentów AGH. Biorą czynny udział w pracach naukowych związanych z KWK „Jas-Mos”, w uroczystościach Barbórkowych w kopalni i AGH, w konferencjach naukowo-technicznych organizowanych przez AGH. Czynnie wspierane są inicjatywy SW
i uczelni, na przykład jubileusze SW. Działalność koła jest wzorem dobrych i przyjaznych stosunków
z uczelnią i SW.
Szczególny dorobek koła:
W 2010 roku kolega T. Uherek został laureatem Odznaki honorowej (nr 410). W tym samym roku
odznaczono koleżankę Patrycję Grzelak odznaką Honorową „Zasłużony dla SW AGH” (nr 397).
W 2012 spotkanie władz głównych SW z członkami koła przy KWK „Jas-Mos”. Duże wrażenie
i bardzo dobre przyjęcie. Spotkanie miało charakter popularno-naukowy z referatami profesorów
AGH: Bronisława Barchańskiego i śp. Artura Bębna.
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Nazwa koła
Kopalnia Węgla Kamiennego
„Wujek”
Katowice, ul. W. Pola 65

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
2000

Ruch Śląsk i Ruch Wujek

G-252
Władze koła
Rzecznicy
Edward Góra

Sekretarze
Mariusz Baltyn

Skarbnicy

Członkowie

Elżbieta Syrek

Adam Bałuch

Okres
sprawowania
2000–2008
2008–

Liczba członków (zmiany):
2001 – 18,
2003 – 20,
2009 – 52 członków (Ruch Wujek i Ruch Śląsk),
2011 – 54,
2016 – 45,
2018 – 29.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło nie podlega likwidacji, rzecznicy wypełniają swoje obowiązki wzorowo.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Integracja wychowanków AGH różnych lat studiów i różnych wydziałów oraz wychowanków
z uczelnią. Pogłębianie przyjaźni koleżeńskiej. Dbanie o dobry wizerunek AGH i stowarzyszenia
tworząc wielką rodzinę absolwentów i wychowanków uczelni.
Szczególny dorobek koła:
Duża aktywność w zaznaczonych powyżej kierunkach kolegi A. Bałucha została dostrzeżona przez
Zarząd Główny SW AGH, który nadał Mu odznakę honorową „Zasłużony dla SW AGH” w 2012
roku (nr 463).
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Nazwa koła
Koło Geologów i Geofizyków
Rocznik 1952–1957
Wydział
Geologiczno-Poszukiwawczy AGH
Kraków, al. Mickiewicza 30

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
2002

G-255
Władze koła
Rzecznicy
Barbara Kwiecińska

Sekretarze
Krystyna
Kalata-Wranka

Zdzisław Kluska

Skarbnicy
Adam Karpała

Członkowie

Okres
sprawowania
2002–2016
2016–

Liczba członków (zmiany):
2002 – 25,
2006 – 39,
2013 – 28,
2017 – 18.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło powstało z inicjatywy kolegów zebranych w AGH w 2002 roku na powtórnej immatrykulacji
z okazji jej 50-lecia, rozpoczęcia studiów rocznika 1952.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Członkowie koła spotykają się co roku na zebraniu organizacyjno-koleżeńskim na ogół w Dobczycach. Odbywają także wyjazdy w różne zabytkowe miejsca Małopolski. Koleżanka Barbara Kwiecińska dba o bieżącą i stałą informację o uczelni i działalności Stowarzyszenia Wychowanków AGH
dla członków koła.
Szczególny dorobek koła:
Za zasługi dla kolegów, uczelni i SW AGH, koleżanka prof. Barbara Kwiecińska została wyróżniona
odznaką honorową „Zasłużony dla SWAGH” w 2004 roku (nr 312) oraz członkostwem honorowym
SW AGH w 2010 roku. Odznakę honorową otrzymała koleżanka Krystyna Kalata-Wranka w 2008
roku (nr 357), Zdzisław Kluska w 2008 (nr 358), a kolega Adam Karpała w 2010 roku (nr 385).
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Nazwa koła
Koło Terenowe SW AGH
w Brzesku
Brzesko, ul. Jagiełły 11

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
2003

G-256
Władze koła
Rzecznicy
Edward Czesak

Sekretarze
Józef Śledź

Skarbnicy
Józef Cierucik

Członkowie

Okres
sprawowania
2003–

Liczba członków (zmiany):
2003 – 21,
2009 – 21.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło aktywnie działało do 2009 roku. Potem nastąpiła stagnacja i brak kontaktu z Zarządem
Głównym w Krakowie wynikająca z upływu lat i zmian personalnych.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Tylko zebranie organizacyjne połączone z piknikiem.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła
Koło SW AGH
im. Walerego Goetla
Kraków, al. Mickiewicza 30

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
2002

G-257
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Eugenia Miga
Ewa Cichy
(zastępca rzecznika)
Renata
Wacławik-Wróbel
(zastępca rzecznika)
(p.o. rzecznika od
2013 roku)

Ireneusz Suliga

Krystyna Norwicz
Jan Mitkowski
Piotr Francuz
Kazimierz Matl

2002–2015

Renata
Wacławik-Wróbel
Zbigniew Sulima
(zastępca rzecznika)

Piotr Francuz

Elżbieta Wojciechowska
Piotr Francuz Agnieszka
Szlązak-Mucha
Władysław Dąbrowski
Zbigniew Biernat

2016–

Liczba członków (zmiany):
Od początku swego istnienia liczba aktywnych członków oscylowała pomiędzy 2200 a 2500 osób.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło nie podlega likwidacji.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło im. Walerego Goetla, powstało w 2002 roku w wyniku wprowadzonych do Statutu SW AGH
zmian (wymagane jest aby wszyscy członkowie zrzeszeni w stowarzyszeniu, byli członkami kół
terenowych). Ponieważ sprawa jest mało realna, a w wielu regionach kraju brak odpowiedniej liczby
członków, utworzono przy Zarządzie Głównym SW AGH, spośród grupy tak zwanych członków
indywidualnych, Koło nr 257 im. W. Goetla. Członkowie są obsługiwani indywidualnie przez sekretariat SW. Kontakt odbywa się wyłącznie drogą korespondencyjną za pośrednictwem e-maili oraz
poczty AGH.
Szczególny dorobek koła:
Za wyróżniającą się pracę w kole i długoletnią działalność, wyróżniono kilkudziesięciu członków
odznaką honorową „Zasłużony dla SW AGH”. Rzeczniczki koła, Krajowy Zjazd w 2012 roku,
uhonorował godnością Członków Honorowych: Eugenię Migę i Renatę Wacławik-Wróbel.
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Nazwa koła
AGH Wychowankowie Wydziału
Metalurgii i Metali Nieżelaznych
„Rocznik 1967” Kraków

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
2003

H-258
Władze koła
Rzecznicy
prof. Jan Osika

Sekretarze
Elżbieta Kozień

Edward Kóska
(zastępca rzecznika)
Stanisława Gacek

Skarbnicy
Stanisława Gacek

Członkowie

Okres
sprawowania

Wilhelm Kiszała

2003–2018

Jerzy Nocoń

2003–2018
2019–

Liczba członków (zmiany):
2003 – 65,
2013 – 26.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło powstało w 2003 roku po uroczystości potrójnej Immatrykulacji po 50 latach od rozpoczęcia
studiów. Inicjatorem był prof. Jan Osika z Wydziału Metali Nieżelaznych AGH. Koło jest nadal
czynne i aktywne.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Dzięki bliskim kontaktom z uczelnią i władzami SW, realizowane są prawie wszystkie zalecenia
statutowe i zadania wynikające z programu aktywności.
Szczególny dorobek koła:
W 2010 roku, prof. J. Osika został odznaczony odznaką honorową SW AGH „Za zasługi dla SW
AGH” (nr 400).
W 2018 roku koleżanka S. Gacek, za długoletnią działalność w kole została odznaczona odznaką
honorową „Zasłużony dla SW AGH” (nr 592).
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Nazwa koła
Regionalne Koło Terenowe
Stalowa Wola
Zaklików, Sandomierska 94

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
2004

H-259
Władze koła
Rzecznicy
Zdzisław Wójcik

Sekretarze
Andrzej Winiarczyk

Skarbnicy
Bronisław Środek

Członkowie

Okres
sprawowania
2004–

Liczba członków (zmiany):
2004 – 11 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło istnieje od 2004 roku, a więc nieco ponad 10 lat. Skupia absolwentów AGH spoza terenu samej
Huty Stalowa Wola zatrudnianych w zakładach przyległych. Huta Stalowa Wola została sprywatyzowana i podzielona na kilka zakładów cząstkowych niezależnych. Część maszyn budowlanych
przejęła firma Chińska. W składzie członkowskim znajdują się między innymi: B. Środek i Zbigniew
Tomanek, pomagając w aktywności danego koła przy Hucie Stalowa Wola.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło po okresie organizacji zaczęło aktywizować swą działalność i nabierać rozmachu. Oczekuje się
urozmaiconej pracy.
Szczególny dorobek koła:
Kolega B. Środek za swą działalność i dużą aktywność w Hucie Stalowa Wola otrzymał Odznakę
honorową SW AGH w 1989 roku (nr 209) „Zasłużony dla SW AGH”, podobnie kolega Z. Tomanek
odznakę w 1989 roku (nr 108) (patrz Koło Huta Stalowa Wola).
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Nazwa koła
Międzyzakładowe Koło Jarosław
Jarosław
ul. Krakowska 54

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
2004

G-261
Władze koła
Rzecznicy
Anna Piotrowska
Jakub Sikorek
(zastępca rzecznika)

Sekretarze
Mariusz Gilarski

Skarbnicy
Wiesław Hołowacz

Członkowie
Marek Korzeń
Tadeusz Machnik

Okres
sprawowania
2004–

Liczba członków (zmiany):
2005 – 38,
2009 – 44,
2012 – 43,
2016 – 25,
2018 – 9 członków (emerytury części członków).
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Nie przewiduje się takiej ewentualności. Projekt koła spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem
i poparciem. Inicjatorem powstanie koła jest koleżanka A. Piotrowska, członek Zarządu Głównego
SW w Krakowie i wzorowo funkcjonujący rzecznik i założyciel koła.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Typowa integracja absolwentów AGH w przemyśle gazowniczym południa Polski. Do koła przystąpiło wielu członków innych branż. Poza integracją środowiska i żywymi kontaktami z Krakowem,
koło organizuje także specjale wyjazdowe spotkania i wyprawy, na przykład w 2006 roku do
Twierdzy Przemyśl, połączone ze zwiedzaniem i w 2007 roku rajd samochodów terenowych pt.
„Bieszczadzkie wertepy”. Zapraszani byli członkowie z Krakowa.
Szczególny dorobek koła:
Koleżanka A. Piotrowska otrzymała w 2008 roku odznakę honorową „Zasłużony dla SW AGH”
(nr 365). Jest wzorowym rzecznikiem koła o dużej dbałości o losy koła i kolegów. Za wzorową działalność swoich koleżanek i kolegów wystąpiła z wnioskiem do zarządu stowarzyszenia o nadanie
odznak honorowych, które otrzymali: Jakub Sikora w 2010 roku (nr 417), Marek Majka w 2010 roku
(nr 418), Marek Polański w 2012 (nr 440) i Wiesław Hołowacz w 2012 roku (nr 441).
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Nazwa koła
Warszawskie Terenowe Koło
Inżynierów Wychowanków AGH
Warszawa, ul. Jasnorzewskiej 28

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
2004

H-262
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Maciej Klementys

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
2004–

Liczba członków (zmiany):
2004 – 11,
2007 – 12,
2009 – 9,
2010 – 9,
2016 – 3.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło powstało na bazie dawnego koła SW przy Hucie „Warszawa”. Reorganizacja hutnictwa
w Polsce, zmiany strukturalne spowodowały odejścia wielu absolwentów uczelni do innych
zakładów, na emerytury, a część kolegów zadecydowała w 2004 roku o utworzeniu nowego
Warszawskiego Koła Terenowego SW AGH.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło swoją działalność mieści w zakresie zadań statutowych SW i odbywa własne spotkania dla
wymiany myśli i wiedzy o tradycjach uczelni i działalności SW. Koło przez ostatnie 8 lat nie wykazuje tendencji do licznych spotkań. Prowadzenia koła podjął się M. Klementys i od jego inicjatywy
zależy rozwój działalności jego członków.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

Huta Stalowa Wola
Kuźnia Matrycowa
Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

rok założenia
2004

H-263
Władze koła
Rzecznicy
Janusz Winiarczyk

Sekretarze
Lucyna Łabaj

Skarbnicy
Andrzej Przybycień

Członkowie

Okres
sprawowania
2004

Liczba członków (zmiany):
2004 – 18,
2007 – 16,
2009 – 12,
2015 – 9,
2016 – 9,
2018 – 7.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło powstało niedawno, w wydzielonym obecnie, odrębnym zakładzie Huty Stalowa Wola. Wyboru
władz w 2004 roku dokonano z jednomyślnym z aplauzem.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Cel: aktywizacja i integracja absolwentów na terenie Kuźni Matrycowej Huty Stalowa Wola. Koło
powstało obok koła przy Hucie Stalowa Wola.
Szczególny dorobek koła:
Za rozwój działalności koła rzecznik Janusz Winiarczyk odznaczony został w 2015 roku honorową
odznaką „Zasłużony dla SW AGH” (nr 536).
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Nazwa koła
Kopalnia Węgla Kamiennego
„Kazimierz- Juliusz”
Sosnowiec

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
2005

G-264
Władze koła
Rzecznicy
Marek Urbaś

Sekretarze
Jarosław
Ośmiałowski

Jarosław Ośmiałowski

Skarbnicy
Adam Peret

Członkowie

Okres
sprawowania
2006–2008
2008–

Liczba członków (zmiany):
2006 – 35,
2010 – 32,
2013 – 19.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło powstało z inicjatywy kolegi Henryka Konieczko i funkcjonuje od 2005 roku. Do 2013 roku
wpłacane były składki członkowskie. Później nastąpiły zmiany organizacyjne w przemyśle górniczym.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Utrzymanie kontaktów z uczelnią w zakresie potrzeb dydaktyczno-zawodowych. Udział w jubileuszach uczelni i SW. Integracja absolwentów AGH, rozwój współpracy z innymi kołami SW
i z wychowankami Politechniki Śląskiej.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła
Koło Śląskie Towarzystwo
Wiertnicze „Dalbis” Sp. z o.o.
Radzionków
ul. Strzelców Bytomskich 100

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
2005

G-265
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Mokwa Paweł

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
2005–

Liczba członków (zmiany):
2005 – 10,
2010 – 15.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło powstało z inicjatywy kolegi Czesława Ochaba i do 2010 roku wykazywało rozwój. Istnieje od
nieco ponad 10 lat. Nie wykazuje inicjatywy.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Integracja środowiska, kultywacja związków z uczelnią i SW. Podejmowanie współpracy
techniczno-zawodowej. Opiekę sprawuje prezes „Dalbis” mgr inż. Adam Kłys.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła
Centrum Wydobywcze Północ
O/ Zakład Górniczy „Piekary”
Piekary Śląskie, ul. Brzechwy 13

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia

KWK Julian i KWK
Andaluzja Piekary Śląskie

G-266
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Leszek Łaskowiec

2005–2007

Aleksandra Duda

2008–

Liczba członków (zmiany):
2005 – 38,
2010 – 29.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Zakład w ramach reorganizacji górnictwa – uległ likwidacji.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Kopalnia powstała z połączenia kopalń węgla KWK „Julian” i KWK „Andaluzja”. Kołem KWK
„Piekary” opiekował się kolega K. Kuczyński – członek Zarządu Głównego w Krakowie.
Szczególny dorobek koła:
Zarząd Główny w 2010 roku przyznał odznakę honorową „Zasłużony dla SW AGH” koleżance Aleksandrze Dudzie (nr 386). Zorganizowanej działalności przeszkodą są ciągłe zmiany i reorganizacje.
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Nazwa koła
KGHM Oddział
Zakłady Wzbogacania Rud
Polkowice, ul. Kopalniana 1

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
2010

H-267
Władze koła
Rzecznicy
Bartosz Bazan
Ewelina
Kasińska-Pilut
(zastępca rzecznika)

Sekretarze
Michał Garbacki

Joanna Osiewalska
Aneta Zagórska-Kot
(zastępca rzecznika)

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Robert Kukuć

2010–2014

Robert Kukuć

2014–

Liczba członków (zmiany):
2010 – 15,
2012 – 21,
2015 – 21,
2019 – 16.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło powstało z inicjatywy absolwentów AGH zatrudnionych w KGHM w Zakładzie Wzbogacania
Rud w Polkowicach. W tej chwili jest na etapie rozwoju i dużego zainteresowania wśród absolwentów AGH. Utrzymywane są ścisłe kontakty z uczelnią i SW.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Szczególny dorobek koła:
Za długoletnią działalność organizacyjną w kole odznaką „Zasłużony dla SW AGH” w 2015 roku
odznaczono koleżnkę Joannę Osiewalską (nr 528).
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Nazwa koła
Koło Seniorów rocznik 1968
Wydział Górnictwa
i Geoinżynieri AGH
Kraków, ul. Lubostroń 7B/2

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
2008

G-268
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Stanisław
Gwoździkowski

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
2008–

Liczba członków (zmiany):
2016 – 40,
2018 – 40.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło wkrótce będzie obchodziło 15-lecie swojej działalności. Nie jest związane z żadnym zakładem.
Scala je swoją osobą kolega rzecznik jako inicjator w czasie powtórnej immatrykulacji.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Ścisły związek z uczelnią i Stowarzyszeniem Wychowanków AGH poprzez kolegę S. Gwoździkowskiego. Moc kontaktowa została związana w czasie święta „Powtórnej Immatrykulacji po 50 latach”
w 2008 roku. Członkowie koła działając aktywnie, spotykają się w różnych miejscach Polski. Z racji
swej aktywności otrzymują aktualne materiały i druki ze strony SW.
Szczególny dorobek koła:
Za aktywną działalność zostali odznaczeni odznaką honorową „Zasłużony dla SW AGH” rzecznik
koła: S. Gwoździkowski w 2015 roku (nr 521) oraz Henryk Kopeć za działalność w kole oraz we
władzach SW AGH odznaką w 2015 roku (nr 524).
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Nazwa koła
Koło Matematyków
Wydział Matematyki stosowanej
AGH
Kraków, al. Mickiewicza 36

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
2008

G-269
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Bogdan Choczewski
Jerzy Stochel
(zastępca rzecznika)

2008–2011

Bogusław Bożek

2011–

Liczba członków (zmiany):
2013 – 18,
2014 – 7.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło do 2013 roku wykazywało znaczną aktywność, później nastąpiła stagnacja.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Organizowane są co roku spotkania opłatkowe, członkowie koła wyrażają dbałość o renowację
grobów pracowników Wydziału Matematyki Stosowanej. Msza św. z okazji 10-lecia WMS AGH.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła
Koło przy Kompanii
Węglowej SA
Oddział: Zakład
Remontowo- Produkcyjny
Bieruń, ul. Granitowa 132

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
2008

G-270
Władze koła
Rzecznicy
Jan Gil

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Czesław Wilczak

Okres
sprawowania
2008

Liczba członków (zmiany):
2008 – 9,
2012 – 5,
2016 – 5.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło działało mało aktywnie.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło zostało założone 25 września 2008 roku. Składki członkowskie po raz pierwszy wpłacono
w 2008 roku. W 2018 roku będzie obchodziło 10-lecie swojej działalności.
Szczególny dorobek koła:

Kolega Jan Gil otrzymał medal „Jubileuszowy 60-lecia SWAGH”.
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Nazwa koła
Koło Geofizyków w Wietnamie
HANOI
Instytut Geofizyki
Wietnamska Akademia Nauk

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
2009

G-271
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Ho Chi Hung
Nguyen Van Giang
(zastępca rzecznika)

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
2009–

Liczba członków (zmiany):
2009 – 21,
2016 – 21,
2018 – 22.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło świeżo utworzone wśród absolwentów geofizyki Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony
Środowiska AGH.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Żywe zainteresowanie uczelnią i rozwojem nauki na AGH i w Polsce. Wizyty niemal coroczne
w AGH.
Szczególny dorobek koła:
Regularne utrzymywanie kontaktów z AGH i SW. W miarę możliwości wzajemne wizyty członków
i pracowników.
Przekazano do SW AGH olejny obraz przy okazji wizyty delegacji wraz z Ministrem Środowiska
Republiki Wietnamu (absolwenta AGH).
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Nazwa koła
Elektrownia Bełchatów
w Rogowcu Bełchatów 5
ul. Energetyka 45

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
2010

G-272
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Zygmunt Wiśniewski

Krzysztof Onyszkiewicz

Skarbnicy
Jerzy Sawcki

Członkowie

Okres
sprawowania
2010–

Liczba członków (zmiany):
2010 – 7,
2017 – 2.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło jest w tanie stagnacji. Od 2011 roku nie okazuje oznak istnienia. Miejmy nadzieję, że to okres
przejściowy, rozruchu działalności w kiepskim stylu.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Z inicjatywą utworzenia koła wystąpił członek Zarządu Głównego SW AGH kolega B. Herudziński
w 2010 roku. Doprowadził do wyboru rzecznika, sekretarza i skarbnika. Grupa wymaga wsparcia.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła
Jastrzębska Spółka Węglowa SA
Biuro Zarządu Jastrzębie Zdrój,
województwo śląskie

Nazwa/nazwy
wcześniejsza/wcześniejsze
– uzasadnienie zmian

rok założenia
2010

G-273
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Katarzyna Pietrzyk

2011–2016

Leszek Hoderny

2016–

Liczba członków (zmiany):
2011 – 22,
2019 – 23.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło przy JSW S.A. w Jastrzębiu Zdroju działa 10 lat. Należy do grona najmłodszych kół terenowych. Dzięki aktywności rzeczniczków, rozwija stopniowo swą działalność.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Główne cele to integracja środowiska absolwentów AGH, współpraca z SITG, uczelnią
i centralą SW.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła
JSW SW SA
Kopalnia Węgla Kamiennego
„Budryk”
Ornontowice, ul. Zamkowa 10

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
2011

G-274
Władze koła
Rzecznicy
Jarosław Rutkowski

Sekretarze
Grzegorz Szpejcher

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
2011–

Liczba członków (zmiany):
2011 – 13,
2014 – 13,
2015 – 11.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło powstało w 2011 z wielkim rozmachem i działa dość intensywnie na rzecz integracji i tradycji
uczelni.
Po 2015 roku w skutek reorganizacji kopalń nastąpiło rozluźnienie kontaktów.
Nie wykazuje działalności od 2016 roku.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Czynne uczestnictwo w życiu stowarzyszenia i uczelni: jubileusze, spotkania noworoczno-opłatkowe
oraz zjazdy krajowe.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła
Kopalnia Węgla Kamiennego
„Pniówek” Pawłowice
ul. Krucza 18

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
2014

G-275
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Leszek Hoderny

2014–2017

Michał Szypuła

2017–

Liczba członków (zmiany):
2014 – 33,
2015 – 38,
2018 – 28.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło utworzone w ostatnich latach rozwija swą działalność integracyjną wśród absolwentów AGH.
Jest pod specjalną troską władz stowarzyszenia.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Integracja. Kontakty z AGH i innymi kołami SW w sąsiednich zakładach. Uczestnictwo członków
w konferencjach naukowo-technicznych.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

Koło Stowarzyszenie
Wychowanków AGH
„Metalurdzy 1953”

rok założenia
2011

H-276
Władze koła
Rzecznicy
Hanna Frydrych

Sekretarze
Jan Toczek

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
2011–

Liczba członków (zmiany):
2011 – 17,
2014 – 21,
2015 – 24,
2016 – 26.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło powstało w 2011 roku z inicjatywy koleżanki Hanny Frydrych i Jana Toczka i zrzesza
absolwentów Wydziału Metalurgicznego AGH z 1953 roku. Jest to koło rocznikowe z siedzibą
w Krakowie.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Integracja wychowanków uczelni z 1953 roku w przemyśle i na AGH. Rzecznik koła prof.
H. Frydrych, jest profesorem AGH, co w znakomity sposób ułatwia członkom koła i absolwentom
z 1953 roku udział na bieżąco w pracach uczelni oraz w życiu SW AGH. Koło organizuje coroczne
opłatkowo-noworoczne spotkania i wspiera swoją koleżankę Penkę Matewę mieszkającą w Sofii
w ramach pomocy koleżeńskiej.
Szczególny dorobek koła:
Profesor H. Frydrych została wyróżniona przez Zjazd SW AGH Odznaką honorową (nr 480),
a kolega J. Toczek taką odznaką w 2012 roku (nr 481). Kolega J. Toczek właściciel PPH „Toczek”
w Kętach, wykonuje pamiątki w metalu dla SW (medale, plakietki, ryngrafy, puchary, itp.). Członek
Zarządu Głównego.
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

„Prevac” Sp. z o.o.
Rogów
ul. Racibors

rok założenia
2016

G-278
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Martyna Kołacka

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
2016–

Liczba członków (zmiany):
2016 – 6.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło utworzono w 2016 roku i rozpoczęło działalność na rzecz absolwentów uczelni i ich integracji.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Brak inicjatywy.
Szczególny dorobek koła:

Historia Kół Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej do 2019 roku

Nazwa koła
Grupa „Maspex” Sp. z o.o.
ul. Chopina 10
34-100 Wadowice

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
2017

G-279
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Rafał Gruszeczka
Michał Barcik
(zastępca rzecznika)

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
2017

Liczba członków (zmiany):
2017 – 12.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło Grupa „Maspex” Sp. z o.o. zostało utworzone w 2017 roku. Inicjatorem powołania koła był
w porozumieniu z władzami SW AGH prezes Grupy Maspex dr inż. Krzysztof Pawiński.
Szczególny dorobek koła:
Koło zaczyna rozwijać swą działalność na rzecz uczelni i jej absolwentów w oparciu o istniejący
blisko kontakt, zwłaszcza z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii AGH.
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Nazwa koła
Koło Rocznikowe SW AGH
„Górnicy – 73”
Wydział Górnictwa
i Geoinżynierii AGH
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
2018

Koło nr 280
Władze koła
Rzecznicy
Antoni Bochenek

Sekretarze
Barbara Kochan

Skarbnicy
Leszek Morawiecki

Członkowie
Jerzy Kuśnierz
Adam Terlecki

Okres
sprawowania
2019–

Liczba członków (zmiany):
2018 – 51,
2019 – 54.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Nie dotyczy.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Aktywny udział w organizacji jubileuszu 100-lecia AGH i 75-lecia SW. Wspieranie inicjatyw działania koła w mniejszych grupach.
Szczególny dorobek koła:
Koło znajduje się na początku swojej działalności.

Historia Kół Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej do 2019 roku

Nazwa koła
Jastrzębska Spółka Węglowa
Koksownia „Przyjaźń”
ul. Koksownicza 1
42-523 Dąbrowa Górnicza

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
2019

Koło nr 281
Władze koła
Rzecznicy
Wojciech Bąk

Sekretarze
Dariusz Salomon

Skarbnicy
Jacek Myrta

Członkowie

Okres
sprawowania
2019–

Liczba członków (zmiany):
2019 – 7.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Nie dotyczy.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło rozpoczęło działanie pod koniec 2019 roku. Kierunki działania znajdują się w opracowaniu.
Szczególny dorobek koła:
Wierzymy, że pojawi się w najbliższej przyszłości.

Koła Stowarzyszenia Wychowanków
Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica
w Krakowie
które zakończyły działalność
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1968
rok likwidacji
1995

BPPH „Biprohut” Gliwice
ul. Dubois 16

002
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Jan Kępa

1968–1976

Leon Gaj

1976–1980

Stanisław Wąsik

1980–1986

Stanisław Sąsiadek

Barbara Ofiok-Mikuła

1987–1995

Liczba członków (zmiany):
71 – 49 – 33.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Systematyczny ubytek liczby członków, wywołany przejściami na emeryturę, brak nowych absolwentów AGH, reorganizacja biura, większość członków przeniesiona do Koła nr 257 im. W. Goetla.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło o prawie 30-letniej tradycji miało w całym okresie istnienia oddanych i aktywnych rzeczników,
którzy utrzymywali bliskie i stałe stosunki z władzami SW. Przez cały czas istniała stała wymiana
informacji. Przedstawiciele członków koła brali udział w świętach uczelni i żywo interesowali się
jej funkcjonowaniem i dorobkiem. Wielu członków otrzymało odznakę honorową „Zasłużony dla
SW AGH”. Koło współpracowało w wielu sprawach z organizacją NOT. Przekształcenia organizacyjne w Biprohucie, redukcja zatrudnienia – przejścia na emerytury przyczyniły się do spadku liczby
członków i zaniedbania działalności koła.
Szczególny dorobek koła:

Aktywne uczestnictwo w życiu AGH i SW, promowanie tradycji uczelni w rejonie działania koła i macierzystym zakładzie pracy. Odznakę honorową „Zasłużony dla SW AGH”
otrzymał kolega Jan Kępa w 1973 roku (nr 34).

Historia Kół Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej do 2019 roku

Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
1969
rok likwidacji
2006

Walcownia Metali „Dziedzice”
Czechowice-Dziedzice

003
Władze koła
Rzecznicy
Eugeniusz Iwanow

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Ewa Świerczewska

Bogdan Szydło

Okres
sprawowania
1970–1976
1977–2005

Liczba członków (zmiany):
1971 – 35,
1973 – 32,
1975 – 29,
1981 – 27,
1989 – 28,
2002 – 12,
2006 – 11.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Zmiany organizacyjne w zakładzie (śmierć rzecznika, redukcja zatrudnienia).
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło SW zostało założone w 1969 roku przez kolegę E. Iwanowa, w wyniku akcji prowadzonej
przez dyrekcję Zjednoczenia Metali Nieżelaznych w Katowicach, na rzecz tworzenia kół SW,
w ramach ZMN, mimo występujących stale zmian w zatrudnieniu w Walcowni. Koło działało bez
zastrzeżeń organizacyjnych, aż do 2006 roku, czyli przez prawie 40 lat. Zawdzięczać to należy obu
rzecznikom koła, którzy zostali wyróżnieni przez Zarząd Główny w Krakowie odznaką honorową
„Zasłużony dla SW AGH” Dzięki ich staranności i zaangażowaniu istniał stały, nieprzerwany kontakt
koła z zarządem w Krakowie i uczelnią. Członkowie koła ufundowali srebrny gwóźdź do drzewca
sztandaru SW, brali udział w świętach uczelni i SW.
Szczególny dorobek koła:
Odznaki honorowe „Zasłużony dla SW AGH” otrzymali: E. Iwanow w 1974 roku (nr 40) oraz
B. Szydło w 1985 roku (nr 133).
W 1985 roku fundacja srebrnego gwoździa do drzewca sztandaru SW oraz zakup cegiełki na odtworzenie grup figuralnych górników i hutników przed gmachem głównym AGH (A-0).
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1972

Huta „Bankowa” Sp. z o.o.
Dąbrowa Górnicza

Huta Im. F. Dzierżyńskiego
Dąbrowa Górnicza

rok likwidacji
2010

H-005
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Józef Matyjasek

1971–1983

Marian Miciński

1983–1996

Zygmunt Bochenek

1996–2010

Liczba członków (zmiany):
1973 – 61,
1978 – 58,
1979 – 50,
1983 – 35,
1984 – 33,
1986 – 38,
1991 – 26,
1995 – 16,
1997 – 12,
1998 – 6,
2007 – 5.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Likwidacja Huty Bankowa.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło SW przy Hucie Bankowa, należało do grupy najstarszych w stowarzyszeniu. Powstało na fali
entuzjazmu i wielkiego przywiązania absolwentów do uczelni i Krakowa. Rolę inspiratorów i aktywistów spełniali rzecznicy: J. Matyjasek, i M. Miciński. Entuzjazm opadł lub nawet zanikł, gdy
pojawiło się coraz bardziej realne niebezpieczeństwo likwidacji huty. Przyczyniła się do tego bardzo
słaba aktywność trzeciego rzecznika Z. Bochenka.
Koło przez prawie cały czas swojego istnienia utrzymywało żywy kontakt z zarządem SW, a członkowie lub ich przedstawiciele czynnie uczestniczyli we wszelkiego rodzaju akcjach stowarzyszenia.
Więź podtrzymywana była poprzez wymianę informacji (Informator SW i publikacje z życia uczelni
i SW).
Szczególny dorobek koła:
Odznaka honorowa „Zasłużony dla SW AGH” dla Rzecznika J. Matyjaska „Zasłużony dla SW
AGH” w 1975 roku (nr 62).
Fundacja gwoździa do sztandaru SW w 1985 roku.

Historia Kół Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej do 2019 roku

Nazwa koła
Kombinat Metalurgiczny
im. T. Sendzimira
Kraków Nowa Huta

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
1962

Huta im. W. Lenina Kraków
Nowa Huta

rok likwidacji
1995

H-006
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Roman Dąbrowa

1962–1975

Marain Folfasiński

1975–1981

Witold KÜnstler

1981–1987

Jerzy Kowalczyk

1987–1990

Stanisław Guberniak

1990–1995

Liczba członków (zmiany):
Do 110 członków (zmienna).
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
1995 rok – zmiany organizacyjne w kombinacie, zmiany właścicielskie.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło SW początkowo (do 1990 roku) istniało w Hucie im. Lenina, która w 1980 roku zmieniła
nazwę na Huta im. T. Sendzimira. Po przekształceniach własnościowych powstał Kombinat Metalurgiczny im. T. Sendzimira, należący do Mittal Steel Polska. Funkcję rzeczników pełniło pięciu
kolejnych kolegów. Założycielem z ramienia dyrektora huty, był kolega Roman Dąbrowa, który
zorganizował koło i pełnił funkcję przez 13 lat. Koło mieściło się na terenie Nowej Huty w zakładzie, który był ściśle powiązany z AGH (zaplecze kadrowe). Rozległość kombinatu i duże zatrudnienie stwarzało ogromne trudności organizacyjne i zmuszało rzeczników do znacznego nakładu
pracy społecznej. Szczególnie wpływało to na rozproszenie członków koła, zmienny czas ich pracy,
trudności w kontaktowaniu się, co wywoływało stałe perturbacje – odczuwalne także przez Zarząd
Główny SW. Członkowie spotykali się bardzo rzadko na wspólnych posiedzeniach, nawet takich,
które były poświęcone sprawom wyborczym.
W 1995 roku, nastąpiła reorganizacja koła. Dążono do utworzenia samodzielnych kół w różnych działach kombinatu. Inicjatywy w tej sprawie podjął prof. A . Nowakowski (członek Zarządu Głównego),
który zainteresował tworzeniem kół poszczególne wydziały Kombinatu, między innymi: Głównego
Energetyka, Walcowni Zimnej Blach, Stalowni, Rur Zgrzewalnych, Służb Technicznych itd.
Nowe Koła zastąpiły stopniowo ogólne koło SW w Kombinacie Metalurgicznym. Zadecydowało
o tym węższe grono absolwentów, łatwość kontaktu i wymiany informacyjnej w poszczególnych
działach. Ten kierunek zmian organizacyjnych jest kontynuowany w następnych latach.
Szczególny dorobek koła:
Kontakty z uczelnią, udział w uroczystościach branżowych i jubileuszach AGH i SW. Za aktywną
działalność odznaką honorową „Zasłużony dla SW AGH” odznaczony został M. Folfasiński w 1983
roku (nr 89).
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1973
rok likwidacji
2002

Huta Cynku Miasteczko Śląskie
Miasteczko Śląskie

H-007
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Jadwiga Bryniak

1973–1988

Zdzisław Polonka

1989–2002

Liczba członków (zmiany):
1973 – 15,
1978 – 16.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Likwidacja koła na skutek reorganizacji huty i odejścia wielu, na emeryturę lub do innego zakładu.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Szczególny dorobek koła:
Za długoletnią sumienną pracę na rzecz koła i wychowanków koleżanka J. Bryniak otrzymała
w 1973 roku odznakę honorową SW AGH „Zasłużony dla SW AGH” (nr 79). Koło i zakład znalazły
się wśród fundatorów Sztandaru SW AGH.

Historia Kół Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej do 2019 roku

Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1968

1. Zjednoczenie Budownictwa Górniczego
Katowice do 1983 roku.
2. Zrzeszenie Przedsiębiorstw Robót Górniczych
i Budowy Szybów
Katowice do 1984 roku.
3. Gwarectwo Budownictwa
Górniczego Katowice do
1987 roku.

Przedsiębiorstwo
Robót Górniczych
Katowice
ul. Damrota 16
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rok likwidacji
1990

G-008
Władze koła
Rzecznicy
Majcherczyk Godfryd

Sekretarze
Kania Jan

Skarbnicy

Członkowie

Donica Jan

Okres
sprawowania
1970–1984

Michalski Andrzej
Pasztak Andrzej
(zastępcza rzecznika)

1984–1987

Pasztak Andrzej

1987–1990

Liczba członków (zmiany):
14 – 27 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
1990 – Likwidacja przedsiębiorstwa na skutek reorganizacji.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło SW aktywnie działało przez ponad 20 lat, chociaż wielokrotnie zmieniały się nazwy instytucji
macierzystej i jej przynależność organizacyjna. Najstarszą część koła tworzyła grupa 13 kolegów
przy Przedsiębiorstwie Miernictwa Górniczego w Bytomiu, którzy przystąpili do SW w 1968 roku,
a później weszli w skład koła przy Zjednoczeniu Budownictwa Górniczego w Katowicach. Jej przedstawicielem był kolega Tadeusz Kuźniak.
W całym okresie mieliśmy do czynienia z aktywną działalnością koła, które przez ostatnie lata
skupiało pracowników biura zrzeszenia, a następnie gwarectwa. Reprezentowało ono cele SW
wobec wszystkich wychowanków zatrudnionych w przedsiębiorstwach zrzeszonych. Organizacyjnie
były w pełni realizowane cele statutowe stowarzyszenia. Władze koła i jego członkowie, stanowili
aktywne źródło kontaktów z uczelnią w sprawach żywotnych dla AGH i stowarzyszenia.
Szczególny dorobek koła:
Stałe i aktywne reprezentowanie absolwentów AGH w rejonie Katowic.
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Nazwa koła
Kopalnia Węgla Kamiennego
„Moszczenica”
Jastrzębie Zdrój
ul. Ofiar Faszyzmu 12/2

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1970
rok likwidacji
1994

G-009
Władze koła
Rzecznicy
Tadeusz Goliwąs

Sekretarze
Kazimierz
Abramowicz

Franciszek Burkot

Skarbnicy
Mirosława Kubica

Członkowie

Okres
sprawowania
1970–1990
1990–1994

Liczba członków (zmiany):
1970 – 36,
1971 – 41,
1973 – 43,
1975 – 57,
1978 – 44,
1987 – 50.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Reorganizacja górnictwa.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Szczególny dorobek koła:
Aktywność T. Goliwąsa została doceniona przez władze główne i w 1977 roku przyznano mu
Odznakę honorową „Zasłużony dla SW AGH” (nr 71). Koło aktywnie uczestniczyło w Akcji
Zapomóg SW.

Historia Kół Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej do 2019 roku

Nazwa koła
Kopalnia Węgla Kamiennego
„Rydułtowy”
w Rydułtowach

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
1970
rok likwidacji
1995

G-011
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Wiesław Cimakta

1970–1971

Józef Barteczko

1971–1972

Krzysztof Pankiewicz

1972–1987

Michał Nowak

1987–1994

Liczba członków (zmiany):
12–16 członków – przez cały okres istnienia.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Połączenie dwóch sąsiednich Kopalni Węgla Kamiennego „Anna” i „Rydułtowy” w ramach
Kompani Wę-glowej SA w Katowicach i powstanie KWK „Anna- Rydułtowy” – Ruch II. Ruch II
„Anna” w Pszowie został zlikwidowany.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło nr 11 przy KWK „Rydułtowy” w Rydułtowach istniało formalnie 28 lat do 1998 roku. Funkcję
rzecznika pełniło w tym okresie czterech kolegów, spośród nich najdłużej i najbardziej efektywnie
kolega K. Pankiewicz. Istniały wtedy ciągłe i bieżące związki z zarządem w Krakowie, a członkowie koła mieli dostęp do bieżącej wiedzy o uczelni i SW (między innymi poprzez stałe otrzymywanie Informatorów SW). Kontakty te zostały silnie zredukowane w ostatnich 10 latach, głównie
z winy rzecznika. Aktualnie po połączeniu kopalń „Anna” i „Rydułtowy” i włączeniu do Kompanii
Węglowej, działa jedynie Koło Anna-Rydułtowy (nr 229) przy Ruchu II w Pszowie od 1994 roku.
W ostatnich latach „Ruch II Anna” został zlikwidowany.
Szczególny dorobek koła:
Krzysztof Pankiwicz został wyróżniony w 1983 roku odznaką „Zasłużony dla SW AGH” (nr 101).
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Nazwa koła
Przedsiębiorstwo Robót
Górniczych „ROW” Sp. z o.o.
Jastrzębie Zdrój ul. Kasztanowa 2

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1984
rok likwidacji
2007

G-015
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Alojzy Fiołka

1984–1998

Dariusz Jaglorz

1998–2000

Grzegorz Fatyga

2000–2007

Liczba członków (zmiany):
25–40 członków w okresie istnienia koła.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Likwidacja PGR ROW.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło SW przy PRG ROW w Jastrzębiu Zdroju, należy do grupy kilku kół SW, działających przy
kopalniach węgla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W szczytowym okresie liczba członków dochodziła do 40, a więc była stosunkowo liczna. Redukcja następowała stopniowo w ostatnich latach
przed likwidacja PRG. Rzecznicy, zwłaszcza A. Fiołka, dbali o żywe kontakty z AGH i SW. Następowała żywa wymiana informacji, korzystanie z publikacji i uczestnictwo w życiu uczelni i działalności stowarzyszenia.
Szczególny dorobek koła:

Historia Kół Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej do 2019 roku

Nazwa koła
Kombinat Górniczo-Hutniczy
„Orzeł Biały”
Piekary Śląskie

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
1975
rok likwidacji
1990

G-018
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Stanisław Sowa

1975–1983

Jacek Żeglicki

1983–1990

Liczba członków (zmiany):
Średnio 23 członków w okresie działalności kola.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Likwidacja KGH „Orzeł Biały” w Piekarach Śląskich.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło przez 15 lat swej działalności spełniało ważną rolę integracyjną na terenie kopalnictwa rud
cynku i ołowiu rejonu Piekar Śląskich, a Rzecznicy utrzymywali ścisłe kontakty z uczelnią i SW.
W drodze wymiany docierały do członków koła Informatory SW AGH, zawierające szczegółowe
dane o życiu uczelni i stowarzyszenia. Koledzy znaleźli się w grupie fundatorów sztandaru dla SW,
a rzecznik wbił uroczyście gwóźdź do drzewca sztandaru w 1985 roku, z okazji Jubileuszu 40-lecia
stowarzyszenia. Reprezentacja koła brała czynny udział w jubileuszach AGH i SW.
Szczególny dorobek koła:
1985 roku – fundacja srebrnego gwoździa do sztandaru SW.
1977 roku – Stanisław Sowa odznaka honorowa „Zasłużony dla SW AGH” (nr 76).
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1979
rok likwidacji
2007

Huta „Batory”
Chorzów

H-019
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Jerzy Jurzykowski

1979–1982

Jan Wolny
Józef Mularczyk
(zastępcza rzecznika)
Andrzej Orlak
(zastępcza rzecznika)
Jerzy Jurzykowski
Maruszczyk Joachim
(zastępcza rzecznika)

Okres
sprawowania

Janusz Joanna

1982–1994
1987–1994

Janusz Joanna

1994–2007

Liczba członków (zmiany):
1985 – 45,
1995 – 21,
1990 – 37,
2001 – 21,
1991 – 36,
2005 – 14.
1992 – 25,
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Dezintegracja huty, ubytek liczy członków, odejścia, emerytury. Huta przestała istnieć.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło Huta „Batory” trwało prawie 30 lat. Założycielem był kolega J. Jurzykowski, który z 12-letnią
przerwą (1982–1994), pełnił funkcję rzecznika aż do rozwiązania koła. Osobiste zaangażowanie
obu rzeczników i członków władz koła (Joanna Janusz), było podstawą silnych związków z AGH
w Krakowie i władzami SW skutkowało to wzorowym prowadzeniem dokumentacji koła, dostępem
członków do materiałów i publikacji, a przede wszystkim uczestnictwem prawie we wszystkich
zdarzeniach w AGH. Ewidencja koła ukazuje bardzo żywy ruch członków koła i zmiany w ich
sytuacji zawodowej. Koło miało swój ważny wkład materialny w przedsięwzięciach SW (sztandar)
i AGH (cegiełki). Zasłużeni członkowie otrzymali odznaki SW. Korzystali także z licznych publikacji i materiałów dostępnych w SW (informator, kronika, biuletyny) i opisów życia na uczelni.
Szczególny dorobek koła:
Odznaki Honorowe: Jerzy Jurzykowski w 1989 roku (nr 181), w 2003 roku Joanna Janusz (nr 281),
Janusz Stanisław (nr 282) i Tadeusz Mietla (nr 287) oraz Jan Wolny w 1989 roku (nr 211).
Rozprowadzenie cegiełek na odbudowę figur górników i hutników przed A-0 i fundusz ochrony
zabytków Krakowa (40 cegiełek po 50 zł).
Fundacja gwoździa do drzewca sztandaru dla SW na 40-lecie w 1985 roku.

Historia Kół Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej do 2019 roku

Nazwa koła
Główne Biuro Projektów
Górniczych Katowice
pl. Grunwaldzki 8-10

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
1970
rok likwidacji
2013

G-020
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Zygmunt Rudzki

1970–1984

Henryk Najda

1984–1990

Mirosław Milewski

1990–2004

Liczba członków (zmiany):
1970 – 25,
1987 – 22,
1988 – 27,
1994 – 15,
1998 – 5.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Upadek biura w wyniku reorganizacji górnictwa.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło powstało w grupie kół w latach 70-tych. Początkowo skupiało znaczną liczbę wychowanków
AGH (1970–1990), która stopniowo malała na skutek odejść, przechodzenia na emerytury. Wszyscy
rzecznicy koła starali się utrzymać odpowiednią liczbę członków jak najdłużej. Biuro na skutek
zmian resortowo-organizacyjnych zaprzestało działalności.
Szczególny dorobek koła:
Kolega Zbigniew Rudzki został wyróżniony Odznaką honorową (nr 60) w 1975 roku „Za zasługi dla
Stowarzyszenia i Uczelni”, jako założyciel koła i pierwszy rzecznik. Koło istniało 35 lat. Zbigniew
Rudzki był także członkiem Komisji Weryfikacyjnej Akcji Zapomóg dla Wdów i Sierot po zmarłych
Kolegach.
Opiekun koła: prof. Stanisław Takuski
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1971
rok likwidacji
1979

Huta Szkła Okiennego „Kara”
Piotrków Trybunalski

H-023
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Stanisław Dyguda
Wiesław Piątkowski

1971–1976

Maria Lorek-Kuś
Wiesław Piątkowski

1975–1979

Liczba członków (zmiany):
15–11 członków w okresie istnienia koła.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło uległo likwidacji samoczynnie z powodu ustania działalności rzecznika i braku składek członkowskich od 1977 roku.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Stagnacja, brak aktywności ze szkodą dla członków koła. Część członków przeniesiono do Koła
im. W. Goetla w Krakowie.
Szczególny dorobek koła:
Odznaki honorowe „Zasłużony dla SW AGH” w 1975 roku otrzymali: S. Dyguda (nr 67) oraz
Wiesław Piątkowski (nr 51).
Kolega S. Dyguda założył Koło Piotrkowsko Trybunalskie i został jego rzecznikiem.
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Historia Kół Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej do 2019 roku

Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1971

Zakłady
Metali Lekkich „Kęty”
Kęty, pow. Oświęcimski

„ALUPROF”
Grupa „Kęty” SA

rok likwidacji
2008

H-025
Władze koła
Rzecznicy
Stanisław Zarębski

Sekretarze
Jadwiga Socha

Skarbnicy
Grażyna Woszczyna

Członkowie
Stanisław Zarębski
Adam Kłosiński
Leszek Zych

Okres
sprawowania
1971–1987

Zbigniew Szczota

1987–2003

Krzysztof Stojek

2003–2006

Liczba członków (zmiany):
37 – 46 – 15 członków przez okres istnienia koła.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Zmiany organizacyjne, odejście dużej liczby członków na emeryturę, przejście do Koła nr 257
im. Walerego Goetla.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło zostało ukonstytuowane przed prawie 40 laty w 1971 roku. Należało do grupy Kół o dużym
znaczeniu historycznym. Skupiało znaczną liczbę członków, a więc należało do ważnego skupiska
absolwentów AGH. Jego rozwój należy zawdzięczać przychylnej postawie Dyrekcji ZML i pełnej
inicjatywy oraz postawy dwóch pierwszych rzeczników koła (laureaci odznak honorowych „Zasłużony dla SW AGH”). Członkowie koła mieli ciągły dostęp do wiedzy o działalności AGH i SW,
otrzymywali stale kolejne numery Informatora SW. Brali udział w wielkich i ważnych wydarzeniach
w życiu uczelni i stowarzyszenia. Koło wespół z dyrekcją zakładów jest między innymi fundatorem
gwoździa do sztandaru stowarzyszenia, z okazji jego 40-lecia. Odchodzenie na emerytury, zmiany
organizacyjne w zakładzie i w kombinacie, przyczyniły się do utraty aktywności i przejścia do grupy
członków indywidualnych.
Szczególny dorobek koła:
Odznaki honorowe otrzymali: Adam Kłosiński w 1987 roku (nr 151), Stanisław Zarębski w 1985
roku (nr 137) i Zbigniew Szota w 1989 (nr 220). Zakład Metali Lekkich „Kęty” był fundatorem
srebrnego gwoździa do sztandaru SW AGH w 1985 roku.
W 2007 roku utworzono nowe koło, które kontynuuje kierunki pracy swego poprzedniego rzecznika.
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1961
rok likwidacji
1991

Walcownia Metali „Łabędy”
w Gliwicach ul. Korfantego 125A

H-030
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Władysław Kroczek

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
1968–1988

Liczba członków (zmiany):
1970 – 9 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Mała aktywność rzecznika, przechodzenia na emerytury, słaby napływ nowych absolwentów.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Mała aktywność rzecznika w ciągu całej 20-letniej historii koła, co w sposób niekorzystny wpływało
na udział w życiu uczelni i SW. W 1991 roku wystąpiono, bez skutku, do Dyrekcji Walcowni o reaktywację działalności koła. Ostateczne rozwiązanie struktury nastąpiło w 1991 roku.
Szczególny dorobek koła:

Historia Kół Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej do 2019 roku

Nazwa koła

Przedsiębiorstwo Geologiczne
Katowice

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
Kombinat Geologiczny
„Południe”
Zakład Projektów
i Dokumentacji Geologicznych Katowice
Katowickie Przedsiębiorstwo
Geologiczne Katowice
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rok założenia
1975
rok likwidacji
1998

G-033
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Wanda Wojtuń

1975–1988

Joanna Sikora

1988–1989

Maria Czepiel

1989–1998

Liczba członków (zmiany):
1975 – 7,
1988 – 16.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Zmiany w Katowickim Przedsiębiorstwie Geologicznym (prywatyzacja).
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Najlepszy okres rozwoju działalności koła przypadał na lata 1975–1988 w czasie kadencji koleżanki
W. Wojtuń. Następne rzeczniczki zaniedbały swoją rolę i doprowadziły stopniowo do ograniczenia
działalności i upadku koła. Nie znajdowały poparcia ze strony dyrekcji przedsiębiorstwa.
Szczególny dorobek koła:
Wanda Wojtuń – odznaka honorowa „Zasłużony dla SW AGH” w 1975 roku (nr 66).
Koło w 1985 roku ufundowało gwóźdź do sztandaru Stowarzyszenia z jego okazji 40-lecia.
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Nazwa koła
Przedsiębiorstwo Realizacji
Budownictwa Przemysłowego
i Górniczego „Budex”
Częstochowa

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1974

Zjednoczenie Budownictwa
Kopalni Rud – w 1987 roku

rok likwidacji
1997

G-038
Władze koła
Rzecznicy
Andrzej Mikoś

Sekretarze
Ewa Krysiak

Skarbnicy
Bogdan Heimlich

Członkowie
Szczepan Zarzycki

Ewa Krysiak

Okres
sprawowania
1974–1989
1989–1997

Liczba członków (zmiany):
1974 – 21,
1976 – 33,
1989 – 35,
1990 – 46.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
1997 roku – likwidacja przedsiębiorstwa Budex – rozwiązanie koła.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło założone w 1974 roku, uległo likwidacji w 1997 roku, po rozwiązaniu przedsiębiorstwa macierzystego Budex w Częstochowie. Szybki i wzorowy rozwój koło zawdzięcza długoletniemu rzecznikowi i twórcy koła, koledze A. Mikosiowi, który został ze swe zasługi dla integracji absolwentów
AGH, w rejonie częstochow-skim, wyróżniony w 1983 roku odznaką „Zasłużony dla SW AGH”.
Koło wyróżniało się stałym wzrostem liczby członków, ich dużą aktywnością, rozwijającym się
stopniowo zainteresowaniem losami i życiem AGH oraz stowarzyszenia. Rozwiązanie koła nastąpiło
w momencie jego dużej aktywności. Związki te przetrwały w następnych latach, po przejściu dużej
liczby członków do integrującego Koła im. W. Goetla w Krakowie.
Szczególny dorobek koła:
1983 rok – A. Mikoś, odznaka honorowa „Zasłużony dla SW AGH” w 1983 roku (nr 83).
Fundacja srebrnego gwoździa do drzewca sztandaru SWAGH na 40-lecie. Uczestnictwo wielu przedstawicieli koła w specjalnych uroczystościach i akcjach organizowanych przez AGH i Zarząd SW.

Historia Kół Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej do 2019 roku

Nazwa koła
Hutniczy Zakład Wytwórczo
Doświadczalny „Mikrohuta”
Strzemieszyce

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
1973
rok likwidacji
1998

H-039
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Wojciech
Nowakowski

1973–1975

Witold Miśkiewicz

1975–1984

Marian Kurek

1984–1994

Liczba członków (zmiany):
1975 – 20,
1984 – 9.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Likwidacja zakładu.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło SW przy Mikrohucie w Strzemieszycach koło Dąbrowy Górniczej istniało od 1973 roku przez
prawie 25 lat. Był to kres aktywnej pracy i bliskich wzajemnych stosunków z AGH i władzami SW.
Istniała wymiana informacji oraz uczestnictwa członków koła w ważnych wydarzeniach na przykład fundowanie cegiełki na odtworzenie figur górników i hutników przed A-0, wykupiono srebrny
gwóźdź do drzewca sztandaru SW na 40-lecie. Członkowie koła brali czynny udział w sesjach
naukowych organizowanych przez SW. Wielu kolegów uczestniczyło w spotkaniach na terenie AGH
i w Krakowie. Aktywność rzeczników została wyróżniona przyznaniem odznak honorowych „Zasłużony dla SW AGH”.
Szczególny dorobek koła:
Odznaki „Zasłużony dla SW AGH” otrzymali: w 1973 roku – W. Nowakowski (nr 31); w 1983 roku
W. Miśkiewicz (nr 98).
Fundator cegiełki na 60-lecie AGH (figury przed A-0).
1985 roku – fundator srebrnego gwoździa do sztandaru SWAGH (40-lecie).
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Nazwa koła
Kopalnia Węgla Kamiennego
„1 Maja”
Wodzisław Śląski

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1972
rok likwidacji
2001

G-040
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Marian Wiśniewski

1972–1974

Janusz Machalski

1974–1991

Jan Wajda

1991–1995

Andrzej Cichy

1995–2001

Liczba członków (zmiany):
1972 – 22,
1991 – 27,
1995 – 35.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Likwidacja KWK „1 Maja”.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło przy KWK „1 Maja” w Wodzisławiu Śląskim rozwijało czynny kontakt z władzami SW
i uczelnią, przez cały prawie 30-letni okres funkcjonowania. Tworzyli stanowisko, a zarazem funkcję
integracyjną dla absolwentów uczelni w rejonie Wodzisławia Śląskiego. Jego silny rozwój nastąpił
w okresie kadencji rzecznika J. Machalskiego, co zostało docenione w formie przyznania odznaki
„Zasłużony dla SW AGH”. Działalność koła może być przykładem dobrych, wzajemnych układów
między absolwentami a macierzystą uczelnią.
Szczególny dorobek koła:

Janusz Machalski – odznaka honorowa „Zasłużony dla SW AGH” w 1983 roku (nr 94).

Historia Kół Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej do 2019 roku

Nazwa koła
Międzyzakładowe Koło przy
Zakładzie Robót Górniczych
Krosno, ul. Łukasiewicza 93

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
Krośnieński Zakład Nafty
i Gazu
Krosno, ul. Łukasiewicza 93

145

rok założenia
1985
rok likwidacji
2010

G-041
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Władysław Kozioł
Jan Rajs (zastępcza
rzecznika, członek
Zarządu Głównego)
Janusz Pudło

Skarbnicy
Tadeusz Dudzic

Członkowie

Okres
sprawowania
1985–2006

2007–2010

Liczba członków (zmiany):
1987 – 50,
1992 – 42,
2009 – 20.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło przez cały okres funkcjonowania odznaczało się znaczną aktywnością. Upadek w 2010 roku
wynika z reorganizacji przemysłu naftowego i przekształceń zakładu. Łączą się z tym przesunięcia
i odejścia kadrowe.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Grupa członkowska i osobiście rzecznicy, odznaczali się znaczną aktywnością, mimo rozproszenia
członków na dużym obszarze. Stąd powstawały trudności w organizacji życia w kole. Ścisłe kontakty
z ośrodkiem krakowskim były źródłem bieżącej informacji i aktywności. W Krośnie przez pewien
czas istniał oddział SW AGH (przewodniczył kolega Munia), skupiający działalność kół przemysłu
naftowego. Na terenie oddziału odbyło się spotkanie władz głównych SW z rzecznikami kół.
Szczególny dorobek koła:
Za zasługi dla środowiska i SW odznakę honorową „Zasłużony dla SW AGH” otrzymali następujący
Koledzy: J. Rajs w 1995 roku (nr 248). J. Rajs pełnił funkcję członka Zarządu SW AGH i zadanie to
pełnił z wielką powagą.
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Nazwa koła
Kopalnia Węgla Kamiennego
„Jastrzębie”
Jastrzębie Zdrój

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1973
rok likwidacji
1994

G-045
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Michał Radziewicz

1973–1995

Eryk Gąsior

1975–1977

Czesław Fajda

1977–1985

Jerzy Świderski

Zdzisław Mędrygał 1985–1994
Eugeniusz Żak

Liczba członków (zmiany):
1974 – 39,
1978 – 53,
1987 – 15,
1990 – 23.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło przy KWK Jastrzębie istniało od 1973 roku, czyli praktycznie od momentu uruchomienia
kopalni, aż do połączenia z KWK Moszczenica w KWK „Jas-Mos” w 1994 roku.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Integracja absolwentów AGH, utrzymanie łączności z uczelnią macierzystą i władzami głównym
w Krakowie. Zmiana rzeczników wynikała z fluktuacji załogi i stopniowej jej stabilizacji. W 1994
roku nastąpiło połączenie obu kopalń: Jastrzębie i Moszczenica w KWK „Jas-Mos”.
Szczególny dorobek koła:
Koło brało częściowo udział w Akcji Zapomogowej dla Wdów i Sierot po zmarłych kolegach.
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
1974
rok likwidacji
1984

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Wiertniczo-Geologiczne Tych

NR 046
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Jerzy Taube

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
1974–1984

Liczba członków (zmiany):
1975 – 27 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Reorganizacja bazy produkcyjnej.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Członkowie koła oraz jego rzecznik, utrzymywali kontakty sentymentalne z uczelnią i organizacyjne
z centralą SW. Zmiany właścicielskie w przedsiębiorstwie, zwłaszcza w drugiej części działania,
prowadziły stopniowo do zaniku aktywności i upadku przedsiębiorstwa.
Szczególny dorobek koła:
W 1983 roku Jerzy Taube został wyróżniony odznaką honorową „Zasłużony dla SW AGH” (nr 107).
Aktywny udział członków koła w 60-leciu AGH.
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1973
rok likwidacji
1998

Zakład poszukiwań
Nafty i Gazu w Pile

G-047
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Wojciech Kicman

1973–1994

Leszek Pikulski

1994–1998

Liczba członków (zmiany):
Przez cały okres trwania koła do 16 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Brak aktywności ze strony rzecznika koła i jego członków. Reorganizacja przemysłu naftowego.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło SW przy Zakładzie Poszukiwań Nafty i Gazu w Pile było czynne przez 25 lat. Jego założycielem i długo-letnim rzecznikiem, był kolega Wojciech Kicman, który starał się aktywizować
członków koła i w sposób dość regularny utrzymywać kontakt z uczelnią. Po 1994 roku układ ten
uległ zawieszeniu, mimo licznych prób jego ożywienia. Stan ten pogorszył się po 1994 roku, co
doprowadziło do zawieszenia związków z kołem.
Szczególny dorobek koła:
Poza dość regularną wymianą informacji, koło włączyło się do akcji rozprowadzania cegiełek, na
odnowienie figur górników i hutników przed frontem budynku A-0 w AGH.
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
1973
rok likwidacji
1998

Kopalnia Węgla Kamiennego
„Szomberki” Bytom-Chropaczów

G-048
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Mieczysław Kmiecik

1973–1983

Stanisław Żukowski

1983–1998

Liczba członków (zmiany):
Przez okres trwania koła od 15–18 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Likwidacja kopalni w 1998 roku.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło przy KWK „Szombierki” istniało przez 25 lat, aż do zmian organizacyjnych w górnictwie
i zapowiedzianej likwidacji kopalni. Cały czas istniała wzajemna wymiana informacji (Informatory
SW) i publikacji z życia i działalności AGH i SW. Członkowie koła z zainteresowaniem towarzyszyli życiu i pracy stowarzyszenia, co było zasługą obu aktywnych rzeczników koła. Po likwidacji
część członków przeszła na emerytury, lub została przeniesiona do grupy członków indywidualnych
(obecnie Koło im. W. Goetla) przy Zarządzie w Krakowie.
Szczególny dorobek koła:
1983 roku – Kolega Mieczysław Kmiecik, odznaka honorowa „ Zasłużony dla SW AGH” (nr 85).

150

Kazimierz Matl, Teresa Nosal

Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1973
rok likwidacji
2001

Zakłady Metalurgiczne
„Trzebinia” w Trzebini

G-049
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Władysław Tabor

1973–1989

Jan Tkacz

1989–1991

Renata Wacławik-Wróbel

1991–2001

Liczba członków (zmiany):
Liczba zmienna 36 - 41 – 19 – 21 – 32 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Reorganizacja ZM Trzebinia i w następstwie ich likwidacja.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Na terenie Trzebini działało kilka różnych kół SW. Koło przez blisko 30 lat aktywnej działalności
wykazywało bardzo bliskie stosunki z uczelnią i władzami SW. Bliskość Krakowa sprawiała, że
stosunki te były dość ścisłe i obustronne, odbywały się na wielu płaszczyznach. Wymianę doświadczeń, publikacji, informacji można uznać za wzorowe. Członkowie uczestniczyli nieraz bardzo
licznie w spotkaniach związanych z różnymi okolicznościami. Przyczyniali się do tego także rzecznicy koła, zwłaszcza W. Tabor, a później R. Wacławik-Wróbel. Oboje byli funkcyjnymi członkami
ZG SW, a R. Wróbel jest po dzień dzisiejszy członkiem Zespołu Akcji Zapomóg SW. Koło zaniechało działalności w momencie upadku macierzystego zakładu. Do koła należeli także absolwenci
Zakładów Cynkowych w Trzebini i Zakładu Surowców Ogniotrwałych „Górka” w Trzebini.
Szczególny dorobek koła:
1973 – W. Tabor otrzymuje odznakę honorową „Zasłużony dla SW AGH” (nr 32),
1987 – W. Tabor decyzją Zjazdu Krajowego otrzymuje godność Członka Honorowego SW AGH,
1995 – R. Wróbel otrzymuję odznakę honorową „Zasłużony dla SW AGH” (nr 251),
1985 – fundacja sztandaru dla SW AGH (srebrny gwóźdź).
W. Tabor – członek Zarządu Głównego SW AGH (1973-1991), R. Wróbel (1999–nadal) i Komisji
Rewizyjnej (1991–2004) oraz Akcji Zapomóg (od 2001 roku).
R. Wacławik-Wrobel decyzją Zjazdu Krajowego otrzymuje godność Członka Honorowego w 2015
roku.
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Nazwa koła
Kombinat
Górniczo-Hutniczy Miedzi
Zakład Górniczy „Konrad”
Iwiny

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
1972
rok likwidacji
1998

G-050A
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Henryk Biardzki

1972–1983

Stanisław Bobek

1983–1998

Liczba członków (zmiany):
1973 – 12,
1983 – 10,
1990 – 5.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło istniało przez 25 lat, aż do powzięcia decyzji o zaprzestaniu działalności produkcyjnej zakładu
w którym było ustanowione.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
W rejonie Bolesławieckim stanowiło ono jedyny ośrodek skupiający absolwentów AGH, promieniujący na swoje otoczenie. Efektem tego zainteresowania, było ufundowanie srebrnego gwoździa
do drzewca sztandaru dla SW z okazji 40-lecia w 1985 roku. Do członków koła docierały materiały
publikowane przez SW (Informator SW) i AGH, uczestniczyli także w uroczystościach z okazji
różnych świąt AGH i SW. Zebrania koła stanowiły ważny element integracyjny dla środowiska.
Szczególny dorobek koła:
Ufundowanie srebrnego gwoździa do drzewca sztandaru dla SW AGH z okazji 40-lecia w 1985 roku.
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1973

Huta Metali Nieżelaznych Szopie- Huta Metali Nieżelaznych
nice SA Katowice
„Szopienice” w Katowicach

rok likwidacji
2010

H-050B
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Jerzy Szulc

Teresa Horzemska

     –1973

Zdzisław Kwiek

Agnieszka
Baj-Gadowina

1973–1982

Agnieszka
Baj-Gadowina

1982–1985

Henryk Brysz

1985–1998

Tadeusz Chowaniec

1998–2004

Andrzej Płonka

2004–2010

Liczba członków (zmiany):
1973 – 50,
1987 – 32,
1990 – 1993 – 20,
2004 – 16.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
28 maja 2010 roku – upadek zakładu, wniosek rzecznika A. Płonki.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Huta Szopienice, należała do najstarszych zakładów hutniczych na Górnym Śląsku. W 1984 roku
obchodzo-no 150-lecie jej istnienia. Koło SW przy hucie istniało przez 35 lat. Jego członkowie
aktywnie uczestniczyli w uroczystościach swego zakładu, szczególnie w zorganizowanej sesji
naukowej, także przy udziale instytutów i zakładów AGH. Założycielem koła był kolega J. Szulc.
W historii swą aktywnością zaznaczyli się rzecznicy: Z. Kwiek, H. Brysz, A. Baj. Liczba członków
wynosiła początkowo 50 absolwentów (1973), a następnie stopniowo malała do kilkunastu w okresie
likwidacji zakładu. Koło utrzymywało bardzo ścisłe kontakty z władzami SW. Bliskość Krakowa
sprawiła, że członkowie byli licznie reprezentowani podczas świąt AGH i zjazdach SW (na przykład
40-lecie, 50-lecie). Żywa była także wymiana informacji i wzajemnych kontaktów koleżeńskich,
zarówno zawodowych i naukowych.
Szczególny dorobek koła:
Odznakę honorową „Zasłużony dla SW AGH” otrzymał w 1977 roku Z. Kwiek (nr 73), w 1989 roku
Henryk Brysz (nr 173).
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

153

rok założenia
1977
rok likwidacji
1993

Instytut Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa w Krakowie

G-051
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Edward Kotylak

1977–1978

Eugeniusz Bąkowski

1978–1993

Liczba członków (zmiany):
1978 – 47,
1980 – 36,
1986 – 28,
1988 – 25.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Zmiany organizacyjne, odchodzenie na emerytury, rozproszenie w kraju i poza granicami.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło przy IGNiG składało się z dwóch grup członkowskich: w oddziałach Krosno i Kraków.
Powstało z inicjatywy prof. Jakuba Siemka, który zatroszczył się o przeprowadzenie spraw organizacyjnych. Członkowie byli rozproszeni w różnych placówkach w kraju i za granicą, co utrudniało prace organizacyjne i spotkania. Rzecznik kolega E. Bąkowski, podjął się trudnego zadania
i wywiązał się z tego w sposób umiejętny i odpowiedzialny, poświęcając wiele własnego czasu.
Narastające trudności organizacyjne w instytucie, rozproszenie członków po świecie i odejścia
na emeryturę, doprowadziły do stopniowego spadku liczby członków i w końcu do rozwiązania
koła w 1993 roku na wniosek rzecznika. Niektórzy członkowie mieli swój udział w zarządzie SW
(J. Siemek).
Szczególny dorobek koła:
Odznaki honorowe „Zasłużony dla SW AGH” otrzymali: E. Bąkowski w 1985 roku (nr 111)
i J Siemek. w 1989 roku (nr 206).
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1978

Przedsiębiorstwo
Hydrologiczne „Hydropol”
Kraków, ul. Wadowicka 3

Przedsiębiorstwo Robót
Wiertniczych
Kraków, ul. Wadowicka

rok likwidacji
2000

G-052
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Maria Cupryś

Okres
sprawowania
1978–2000

Liczba członków (zmiany):
1987 – 40,
1988 – 20.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Po 2000 roku w ramach reorganizacji służby geologicznej w Polsce. Firma uległa likwidacji i rozproszeniu.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Członkowie koła są rozrzuceni po całym obszarze południowej Polski w miejscach, gdzie doraźnie
realizowano prace wiertnicze i hydrologiczne. Absolwenci AGH skupieni w kole, pracują w różnych
regionach Małopolski, co rzutuje na dużą fluktuację członków i dużą trudność w kontaktach z ZG
SW.
Szczególny dorobek koła:
Reorganizacja zatrudnienia i lokalizacja wybitnie utrudnia systematyczną działalność.
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Nazwa koła

KGHM Instytut Badawczo-Projektowy Miedzi „Cuprum”
Wrocław, pl. 1 Maja 1-2

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
Kombinat Górniczo-Hutniczy
Miedzi Zakłady Badawcze
i Projektowe Miedzi
„Cuprum”
Wrocław, pl. 1 Maja 1-2
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rok założenia
1976
rok likwidacji
1999

H-053
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Zbigniew Dańda

1976–1980

Janusz Kobielski

1980–1990

Franciszek Halama
(zastępcza rzecz-nika)

1980–1990

Edward Mamczur

1990–1993

Stanisław Zatoń

1993–1999

Liczba członków (zmiany):
1976 – 37,
1990 – 150,
1983 – 72,
1993 – 107,
1985 – 104,
1999 – 24–50,
1987 – 131,
2000 – 12.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Umowna data to rok 2000, wywołana spadkiem liczby członków, brakiem aktywności ostatniego
rzecznika koła, duża część członków została przeniesiona do Koła nr 257 im. W. Goetla w Krakowie.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Największa aktywność Koła przypadła na czasy rzecznika kolegi. J. Kobielskiego i osobiście samego
rzecznika, który poza swoimi obowiązkami był inicjatorem utworzenia ponad 16 nowych kół na
obszarze Dolnego Śląska (Wałbrzych, Opole, Bogatynia, Wrocław, Legnica) i w rejonach objętych
działalnością projektową Cuprum. Po odejściu kolegi J. Kobielskiego na emeryturę, zaczął się
zmierzch aktywności koła. Należy wyrazić żal z takiego obrotu zdarzeń.
Szczególny dorobek koła:
Kolega J. Kobielski, otrzymał w 1985 roku Odznakę honorową (nr 120). Janusz Kobielski miał
bezpośredni wpływ na aktywizację absolwentów i bezpośrednie stosunki z uczelnią i stowarzyszeniem. Członkowie koła udzielali wsparcia funduszowi finansowemu Akcji Zapomóg SW AGH
dla kolegów i ich rodzin. Koło utrzymywało bezpośrednie kontakty z innymi kołami, a także SITG
NOT. Rzecznik prowadził wzorowo współpracę z Zarządem Głównym w Krakowie, co owocowało
udziałem delegatów na uroczystościach na uczelni i jubileuszach oraz zjazdach stowarzyszenia.
Rozprowadzano literaturę fachową i integracyjną o uczelni i SW.
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Nazwa koła
Kopalnia Węgla Kamiennego
„Świerklany-Suszec”
44-266 Świerklany

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1976
rok likwidacji
1978

G-056
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Tadeusz Koźmiński

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
1976–1978

Liczba członków (zmiany):
1976 – 8,
1978 – 15.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Prawie cały skład członków koła stanowią koledzy, którzy zostali przeniesieni z innych Kół na
terenie Rybnickiego Okręgu Węglowego. Są więc członkami, którzy odnotowali swą przynależnością do Koła Świerklany-Suszec.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło w opisanym składzie członkowskim, trwało stosunkowo krótko, przez kilka lat w miarę
rozwoju finansowania. Od 1985 roku w miejscu KWK „Świerklany-Suszec” (w budowie), utworzono KWK „Krupiński”, która rozpoczęła regularne wydobycie węgla.
W KWK „Krupiński” funkcjonuje odrębne koło SW numer G-187.
Szczególny dorobek koła:
Nie zanotowano.
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

Zakłady Górnicze
„Trzebionka” SA
Trzebinia- Siersza
ul. Gen. Sikorskiego 71

Zakłady Górnicze
„Chrzanów”
Trzebinia-Siersza
(do 1977 roku)

rok założenia
1972
rok likwidacji
2017

G-057
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Piotr Sobczyński

1972–1975

Tadeusz Kurek

1975–2004

Liczba członków (zmiany):
1972 – 31,
1976 – 37,
1977 – 22,
1989 – 21,
1994 – 22,
2002 – 20.

Data likwidacji koła – uzasadnienie:

2004 – Likwidacja Zakładów Górniczych „Trzebionka” i rozwiązanie koła SW AGH.

Kierunki działalności, osiągnięcia:

Koło należało do wzorowo prowadzonych. Jest to zasługa głownie kolegi T. Kurka, który był stale
w ścisłym kontakcie z Zarządem Głównym SW. Dostarczał on członkom pełnej informacji.

Szczególny dorobek koła:

Koło i Zakład Górniczy „Trzebionka”, należy do fundatorów sztandaru SW AGH, gwoździa do
drzewca, z okazji 40-lecia SWAGH w 1985 roku.
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Nazwa koła

Zrzeszenie Przedsiębiorstw
Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych
Sosnowiec, ul. Naftowa 1

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
1. Zjednoczenie Przemysłu
Cementowego, Wapiennego i Gipsowego.
2. Zakład Dokumentacji
Technicznej, Organizacji
i Normowania Pracy
Zrzeszenie Producentów
Cementu Sosnowiec

rok założenia
1977
rok likwidacji
1991

B-059
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Jerzy Łabuś

1977–1979

Edward Szopa

1979–1989

Liczba członków (zmiany):
18–27 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Likwidacja zrzeszenia (zakładu pracy).
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło skupiało członków zatrudnionych w wielu instytucjach w różnych regionach kraju, między
innymi:
— Zjednoczonych Producentów Cementu Sosnowiec,
— Zrzeszenie Przedsiębiorców Przemysłu Wapienniczego,
— Kombinat Remontowy Budownictwa Przemysłu Cementowego, Wapienniczego i Gipsowego
Sosnowiec oraz o/Nowiny,
— Biura Projektów Przemysłu Cementowego, Wapienniczego i Gipsowego Kraków,
— Kombinat Kamienia Budowlanego Kraków,
— Cementownia Strzelce Opolskie,
— Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych,
— Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
— Polcement w Sosnowcu.
Szczególny dorobek koła:
Rozproszenie członków koła w różnych strukturach przemysłu materiałów wiążących i budowlanych, stanowiło istotne utrudnienie spójnej działalności koła, staranność kolegi E. Szopy pozwoliła
na pokonanie trudności i dotarcie do członków w terenie. Duża część członków przeszła do grupy
tak zwanych członków indywidualnych przy Zarządzie Głównym SW (obecnie Koło im. Walerego
Goetla), część odeszła na emerytury. Mimo trudności, dzięki aktywności rzecznika koła, istniał bliski
kontakt z uczelnią i stowarzyszeniem.
Odznaka honorowa „Zasłużony dla SW AGH” dla Kolegi E. Szopy w uznaniu za aktywną pracę
przyznana w 1987 roku (nr 161).
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Nazwa koła

Przedsiębiorstwo Eksploracji
Węgla „Południe”
Jastrzębie Zdrój

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
1. Rybnickie Zjednoczenie
Przemysłu Węglowego
Rybnik, do 1978 roku
2. Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe
Jastrzębie Zdrój,
3. Zrzeszenie Kopalń Węgla
Kamiennego Jastrzębie
Zdrój.
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rok założenia
1971
rok likwidacji
1991

G-060
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Zdzisław Czernicki

1968–1971

Alfred Macura

1971–1983

Halina Kaczmarczyk

1983–1991

Liczba członków (zmiany):
1971 – 22,
1983 – 15,
1976 – 20,
1987 – 14,
1978 – 20,
1988 – 18.
1979 – 15,
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Częste przeobrażenia organizacyjne, zmiany organizacyjne, odejścia do innych jednostek, emerytury.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło SW reprezentujące absolwentów AGH skupionych w Zarządzie Zjednoczenia Rybnickiego,
potem Rybnicko-Jastrzębskiego Gwarectwa Węglowego, a wreszcie Zrzeszenia Kopalń Węgla
Kamiennego w Jastrzębiu Zdroju, a na koniec w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Węgla Południe,
przetrwało 21 lat. Zmiany administracyjne są klasycznym przykładem ciągłych zmian na terenie
resortu górnictwa, łączenia lub dzielenia poszczególnych jednostek, a także likwidacji oraz zmian
lokalizacyjnych. Stało się to przyczyną upadku koła, mimo dobrej pracy obojga rzeczników. Było
ono aktywne, prawidłowo realizowało inicjatywy wychodzące między innymi z centrali w Krakowie.
Koledzy starali się uczestniczyć w różnego rodzaju przedsięwzięciach (na przykład fundacja gwoździa do sztandaru SW w 1985 roku). Kontynuowaniem tych tradycji zajęło się nowe koło SW, założone po 20 latach przy Jastrzębskiej Spółce Węglowej w 2011 roku, którego rzecznikiem została
koleżanka Patrycja Pietrzyk.
Szczególny dorobek koła:
Złota odznaka „Zasłużony dla SW AGH” dla A. Macury w 1977 roku (nr 75).
Fundacja gwoździa do drzewca sztandaru SW (Jubileusz 40-lecia) w 1985 roku.
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1976
rok likwidacji
1982

Fabryka Maszyn Górniczych
i Wiertniczych „Glinik”
w Gorlicach

G-062
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Jerzy Markowicz

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
1976–1981

Liczba członków (zmiany):
21 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Brak składek, brak aktywności i zainteresowania, trudności w działalności Zakładu FMG i W Gorlice
(likwidacja zakładu).
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Udział części członków w jubileuszu 60-lecia AGH, zakup pamiątek (kufle, Kronika AGH, medale).
Prowadzono korespondencję w latach 1976–1981. Po uroczystościach 60-lecia AGH kontakty ustały.
Próby ożywienia koła nie przyniosły efektu, co należy tłumaczyć bliską perspektywą likwidacji
zakładu.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
1970
rok likwidacji
2004

Przedsiębiorstwo Budowy
Kopalń Rud Częstochowa

G-063
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Romualda Miodyńska

1970–1990

Lech Gliński

1990–2004

Liczba członków (zmiany):
1972 – 21,
1975 – 21,
1978 – 20,
1981 – 20,
1986 – 24,
1988 – 23,
1990 – 20,
1998 – 10.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Likwidacja przedsiębiorstwa i kopalnictwa rud w Częstochowie w 2004 roku.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło przy PBKR w Częstochowie istniało przez 30 lat, a w jego historii widoczne są wyraźne
dwa różne obrazy. Do 1990 roku działalność koła i rzecznika należy uznać za przykład wzorowej
realizacji zadań i celów stowarzyszenia na terenie kopalnictwa rud. Istniały wtedy bliskie związki
z Krakowem i AGH, członkowie koła aktywnie wspierali Akcję Zapomóg dla Wdów i Sierot SW,
brali udział w sesjach naukowych i zjazdach koleżeńskich. Zebrali 1 tonę miedzi na odbudowę figur
górników i hutników przed A-0, uczestniczyli w finansowaniu gwoździ do drzewca sztandaru dla
SW, organizowali własne spotkania mimo znacznego rozproszenia członków. Po 1990 roku (rzecznik
L. Gliński) działalność prawie zupełnie ustała, a koło straciło kontakt z uczelnią i zarządem SW.
Brak reakcji.
Szczególny dorobek koła:
— odznaka honorowa SW AGH „Zasłużony dla SW AGH” w 1975 roku dla R. Miodyńskiej (nr 59),
— fundacja gwoździa da drzewca sztandaru SW w 1985 roku,
— systematyczne wspieranie finansowe Akcji Zapomóg SW AGH,
— udział w sesjach naukowych AGH i zjazdach koleżeńskich SW,
— jedna tona miedzi na odlew figur górników i hutników,
— cegiełki na odtworzenie figur górników i hutników w AGH przed budynkiem A-0.
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

Przedsiębiorstwo
Budowy Kopalń Rud
Bytom

rok założenia
1968
rok likwidacji
1995

G-064
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Tadeusz
Odlanicki-Poczobułt

1968–1979

Czesław Ochab

1979–1993

Liczba członków (zmiany):
1975 – 12,
1980 – 30,
1989 – 20,
1993 – 16.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Likwidacja Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń Rud Bytom w 1995 roku.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło istniało niecałe 30 lat. Zostało założone z inicjatywy Lechosława Wylona (Zjednoczenie
Metali Nieżelaznych w Katowicach). Pierwszym Rzecznikiem koła został kolega T. Odlanicki,
który przyczynił się do jego powstania. Najlepszy okres swego rozwoju koło uzyskało pod opieką
kolegi Cz. Ochaba. Liczne zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie, odejścia członków do innych
zakładów i stopniowo na emerytury, przyczyniło się do małej jego aktywności i stopniowego
upadku.
Szczególny dorobek koła:
Złota Odznaka „Zasłużony dla SW AGH” dla T. Odlanickiego w 1973 roku (nr 29), Cz. Ochab
w 1987 roku (nr 157 – długoletni członek Zarządu Głównego i Członek Honorowy SW).
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Nazwa koła
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Kopalnictwa Siarkowego
„Siarkopol”
Zakłady Przetwórstwa Siarki
Machów

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
1973
rok likwidacji
1998

G-065
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Anna Smuszkiewicz
Edward Gorylewski

Członkowie

Okres
sprawowania
1973–1981

Tadeusz Wojteczko

1981–1995

Liczba członków (zmiany):
1975 – 14,
1976 – 22,
1978 – 25,
1981 – 34,
1987 – 5,
1994 – 15.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Restrukturyzacja branżowa.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło SW istniało przez 25 lat od 1973 roku, jako jedyne w kopalnictwie i przetwórstwie siarki
rejonu tarnobrzeskiego. Obejmowało absolwentów AGH zatrudnionych w Kopalniach „Jeziórko”
i „Machów” oraz w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Kopalnictwo Siarkowego „Siarkopol”
w Machowie. Znaczną aktywność koła i rzecznika zanotowano w latach 1973–1981. Duże zainteresowanie wzbudził zwłaszcza Jubileusz 60-lecia AGH, wzmógł się także ruch członkowski i nabór
nowych członków (na przykład w 1981 roku) Po zmianie rzecznika trend się odwrócił, wywołany
między innymi także zmianami zachodzącymi w przemyśle i gospodarce, co doprowadziło do
upadku koła.
Szczególny dorobek koła:
W szczycie rozwoju znaczne zainteresowanie rozwojem uczelni.
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1977
rok likwidacji
1985

Centralny Urząd Geologii
Warszawa, ul. Jasna 6

G-066
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Piotr Sobczyk

1977–1984

Maria Ulman

1984–1984

Liczba członków (zmiany):
1977 – 22,
1978 – 12,
1980 – 17.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
1984 rok – Likwidacja Centralnego Urzędu Geologicznego Warszawa.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło utrzymywało dość ścisłe kontakty z uczelnią, władzami AGH i Krakowem. Działalność trwała
krótko, bo taki był los urzędów centralnych w naszym kraju.
Szczególny dorobek koła:

Nie zanotowano.
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Nazwa koła
PEW Północ
KWK Powstańców Śląskich
Bytom

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
1971
rok likwidacji
2004

KWK Bytom i KWK
Radzionków

G-067
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Władysław Burszta

1972–1974

Henryk Sówka

1974–1983

Krzysztof Nowak

Wiesław Tymrakiewicz

Bogusław Sosinka

1983–2004

Liczba członków (zmiany):
1974 – 29,
1984 – 39,
1984 – 42,
1986 – 35,
1988 – 38.
1993 – 18.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Restrukturyzacja kopalń węgla w rejonie bytomskim.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło SW zostało utworzone przy KWK „Bytom” w 1971 roku, z inicjatywy pierwszego rzecznika kolegi W. Burszty. Istniało przez ponad 30 lat, aż do momentu upadku KWK „Powstańców
Śląskich”. W całym okresie istniał szczególny związek członków koła z macierzystą uczelnią
w Krakowie i władzami SW. Aktywność nasiliła się i była bardzo różnorodna w latach 1983–2004.
Patronował jej kolega K. Nowak, który stworzył w swoim środowisku ośrodek współpracy z AGH
i oddziaływania uczelni i stowarzyszenia na kolegów zatrudnionych w macierzystej kopalni.
Formy tej współpracy były bardzo czytelne. Wymieniano materiały informacyjne, wspierano
Akcję Zapomóg, tworzono własny fundusz w kole, na użytek organizacyjny, realizowano szerokie
programy działalności. Natężenie tych prac przerwały odgórne zmiany organizacyjne w przemyśle
węglowym.
Szczególny dorobek koła:
— „Zasłużony dla SW AGH” – H. Sówka w 1983 roku (nr 106),
— bardzo aktywne koło,
— własny fundusz finansowy koła,
— aktywne wspieranie finansowe Akcji Zapomóg,
— tworzenie własnych programów działalności koła, zaangażowanie Zarządu Głównego, na terenie
objętym własną działalnością,
— udział członków koła w uroczystościach i akcjach na terenie AGH.
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1978
rok likwidacji
1978

Przedsiębiorstwo Hydrologiczne
Gdańsk, ul. Tkacka 11

G-068
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Michał Stróżyk

Liczba członków (zmiany):
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło nie podjęło działalności.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Szczególny dorobek koła:

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
1978–1978
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1973

Przedsiębiorstwo Geologiczne
Zakład Badań Geologicznych
Kraków, ul. Kijowska 14

Przedsiębiorstwo Hydrologiczne
Kraków, ul. Wadowicka 3
Kombinat Geologiczny Południe

rok likwidacji
1998

G-069
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Halina Wasilewska

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
1973–1988

Liczba członków (zmiany):
1973 – 39,
1981 – 22,
1988 – 16,
1990 – 2.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
1988 rok – reorganizacja firmy, stały ubytek członków odchodzących na emerytury, śmiertelność,
redukcja firmy.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Położenie w Krakowie, łatwy dostęp do aktywności uczelni, stały kontakt umożliwiający udział
i współpracę z kadrą badawczą i dydaktyczną. Osobisty, stały kontakt członków z SW.
Szczególny dorobek koła:
Rzecznika koleżanka H. Wasilewską wyróżniono odznaką honorową „Zasłużony dla SW AGH”
w 1975 roku (nr 61).
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Nazwa koła
Ministerstwo Hutnictwa
Departament Kadr i Szkolenia
Warszawa, ul. Krucza 38

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1976
rok likwidacji
1991

H-070
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Zdzisław Banach

1976–1978

Włodzimierz Trojan

1978–1991

Liczba członków (zmiany):
12 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Zmiany organizacyjne w przemyśle hutniczym.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło istniało bardzo krótko, co wynika z istniejących rocznych spisów kół SW. Pojawia się ono
tylko w spisie z 1978 roku.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

KGHM Huta Metali
Nieżelaznych Będzin
Będzin, ul. Sielecka 63

rok założenia
1971
rok likwidacji
1998

H-072
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Zdzisław Kwiek

1971–1974

Stanisław Bartosz

1974–1998

Liczba członków (zmiany):
1972 – 7,
1995 – 10.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
1998 rok – reorganizacja huty i jej likwidacja. Ubytek członków koła wywołany przejściem na
emerytury i do innych zakładów.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Ścisła współpraca i kontakt z uczelnią i władzami SW w zakresie wymiany informacji, publikacji i uczestnictwa w ważnych wydarzeniach na uczelni i w SW. Wspólne spotkania towarzyskie
członków w kole.
Szczególny dorobek koła:
S. Bartosz został wyróżniony odznaką honorową w 1983 roku (nr 78). Członkowie koła dysponowali
dostateczną wiedzę o tendencjach zmian w uczelni i przemyśle metali nieżelaznych i innych kołach
SW.
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1975
rok likwidacji
1976

Walcownia Metali Warszawa
Warszawa, ul. Żelazna 17

H-073
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Zygmunt Dobosz

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
1975–1976

Liczba członków (zmiany):
3 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Niedostatki organizacyjne.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Podjęto próbę utworzenia koła z inicjatywy kolegi S. Kramarza. Nie przyniosła ona oczekiwanych
efektów.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła
Radomskie Zakłady Materiałów
Ogniotrwałych
Radom

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
1978
rok likwidacji
1998

MB-078
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Henryk Hajdrowski

Członkowie

Okres
sprawowania
1979–1998

Liczba członków (zmiany):
1979 – 12,
1984 – 9,
1987 – 14.
Data likwidacji Koła – uzasadnienie:
2000 rok – upadek zakładów na skutek reorganizacji.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Regularna i ścisła współpraca koła i rzecznika z władzami SW. Udział w fundacji rzeźb górników
i hutników przed budynkiem głównym AGH. Fundowanie srebrnego gwoździa do drzewca sztandaru
SW z okazji 40-lecia SW.
Szczególny dorobek koła:
Ścisła współpraca owocowała zbliżeniem absolwentów AGH do swej uczelni, udziałem w rozlicznych wydarzeniach naukowo-informacyjnych uczelni. Koło chętnie korzystało z wydawnictw SW
i uczelni.
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Nazwa koła
Inowrocławskie Kopalnie Soli
im. B. Krupińskiego
Inowrocław, ul. Św. Ducha 26a

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1979
rok likwidacji
1984

G-079
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Czesław Misterski

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
1979–1984

Liczba członków (zmiany):
12 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Reorganizacja zakładu.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło istniało krótko przez 5 lat do 1984 roku. Po tym okresie część członków przeszła do grupy
członków niezrzeszonych w kołach (indywidualnych), część odeszła na emeryturę. Zmiany organizacyjne w kopalnic-twie soli również przyczyniły się do likwidacji.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1978
rok likwidacji
1995

PPPM „Bipromasz”
Kraków, ul. Lea 118

H-080
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Andrzej Kempiński

Okres
sprawowania
1978–1995

Liczba członków (zmiany):
1978 – 13,
1979 – 15,
1987 – 14.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
22 czerwca 1995 roku - na skutek likwidacji oddziału krakowskiego „Bipromasz”.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Zbiórka złomu na odlew figur górników i hutników przed A-0. Wyróżnienie rzecznika medalem
60-lecia uczelni za wkład pracy w organizację i działalność koła.
Szczególny dorobek koła:
Dzięki dużej i wzorowej aktywności i pracy społecznej Andrzeja Kempińskiego – rzecznika koła SW
nr H-80 przy Biurze Projektów „Bipromasz” w Krakowie osiągnięcia koła są znaczące.
Działalność koła dotyczyła wszystkich ważniejszych kierunków współpracy z uczelnią i władzami
głównymi SW. Koło zanotowało wiele znakomitych osiągnięć. Zainteresowanie członków koła
budziły wszelkie historyczne zdarzenia obchodzone na uczelni w szerokim gronie licznych wychowanków uczelni z udziałem władz AGH i SW. Zainteresowanie zaowocowało udziałem materialnym
w odtworzeniu w brązie pomnika górników i hutników przy wejściu do pawilonu A-0, fundacji
gwoździa do drzewca sztandaru SW, udziału w fundacji tablic pamiątkowych wokół hallu w A-0
im. W. Goetla. Rozprowadzano również pamiątki przygotowane przez uczelnię i władze główne SW.
Członkowie koła aktywnie uczestniczyli w zebraniach organizacyjnych różnych szczebli w ramach
SW. Położenie koła nr 80 w Krakowie ułatwiało rozwijanie wzorowej działalności.
W uznaniu za zasługi kolega Andrzej Kempiński otrzymał w 1989 roku odznakę honorową (nr 188).
Z żalem rozstawaliśmy się z kolegami i z kołem, które uległo likwidacji w 1995 roku na skutek
likwidacji Bipromaszu” w Krakowie.
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Nazwa koła
Bipromet SA
Biuro Projektów Przemysłu
Metali Nieżelaznych
Katowice, Graniczna

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1972
rok likwidacji
2001

H-081
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Wita Kisielewska-Radosz

1972–1977

Janusz Dunaszewski

1983–1986

Halina Lis

1991–1995

Ewa Łokoć

1995–2001

Liczba członków (zmiany):
1972 – 64,
1982 – 32.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło utworzono w 1972 roku. Działalność była dość twórcza przez pierwszych 15 lat z niewielkimi
przerwami na zmianę rzecznika. Istnieniu koła patronował prezes A. Leśniak, który poczuwał się do
odpowiedzialności za rozwój koła. Od 1986 roku przerwy stawały się dłuższe, zanikała praca, aby
całkowicie ustać w 2001 roku, po odejściu na emeryturę Ewy Łokoć – rzecznika koła. Jest to okres
braku opieki ze strony dyrekcji (rzecznik Janusz Mrowiec).
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło nr H-81 istniało przez 30 lat od 1972 roku. W tym okresie koordynatorami pracy koła było
4 rzeczników przy Zarządu Bipromet, a zwłaszcza śp. Prezesa Adam Leśniaka. Praca miała charakter
okresowy i była przeplatana okresami bezwładzy organizacyjnej, w czasie następującej zmiany
rzeczników (odejścia na emerytury, zmiany zatrudnienia i tego typu perturbacji).
Przerwy trwały nawet kilka lat (na przykład 1977–1983). W czasach aktywności realizowano zadania
statutowe, wspierano Akcję Zapomogową w AGH, współpracowano ze Stowarzyszeniami Nauk
Technicznych MP, w okresach przerw następowała stagnacja. Wpływ miały na ten stan rzeczy także
częściowo zmiany organizacyjne zakładu. Praca ustała ostatecznie w 2002 roku z powodu redukcji
liczby członków (między innymi emerytury).
Szczególny dorobek koła:
Za wkład inicjatywy i pomysłowości w organizację koła SW Bipromet w Katowicach Odznakę
honorową „Zasłużony dla SW AGH” otrzymała W. Kisielewska-Radosz w 1977 roku (nr 72), Adam
Leśniak w 1977 roku (nr 74). A. Leśniak w 1983 roku, na podstawie uchwały Zjazdu SW AGH
został Członkiem Honorowym SW AGH.
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

Krakowskie Zakłady
Odlewnicze Części
Zamiennych Maszyn
Budowlanych „Zremb”
34-545 Kraków, Mogilska 71

Kombinat Maszyn
Budowlanych
Zakład Odlewniczy
w Radomiu „Zremb”
Kraków, Mogilska 71

rok założenia
1978
rok likwidacji
2001

H-082
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Andrzej Kołodziejczyk

1978–1988

Andrzej Raab

1988–

Liczba członków (zmiany):
1978 – 18,
1984 – 13,
1990 – 6.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
2001 rok – ubytek członków z przyczyn naturalnych.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Członkowie miejscowi w Krakowie mieli naturalny kontakt z uczelnią i SW.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła
Krakowskie Przedsiębiorstwo
Budowy i Dostaw
Pieców Przemysłowych
Kraków, ul. Halicka 9

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
11.07.1975

Przedsiębiorstwo Montażu i
Dostaw Pieców Tunelowych
Kraków, ul. Łokietka 20

rok likwidacji
19.06.1988

H-083
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Czesław Kożuch

1975–1982

Radwański Andrzej

1982–1989

Andrzej Brandtmiller

Małgorzata Tadeusiewicz

Ewa Chrząścik

1982–1989

Liczba członków (zmiany):
1975 – 18,
1980 – 24,
1980 – 37.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie, co wpłynęło na dalsze losy koła i brak składek członkowskich od 1983 roku.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Duża część członków koła została przeniesiona do grona członków indywidualnych (obecnie Koło
im. W. Goetla).
Do koła należeli koledzy z Krakowskiego Przedsiębiorstwa Budowy Pieców Tunelowych (Halicka 9)
i Przedsiębiorstwa Montażu i Dostaw Pieców Tunelowych (Łokietka 20).
Szczególny dorobek koła:
Udział w dyskusji nad projektem sztandaru SW AGH w 1982 roku.
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Nazwa koła
Skawiński Zakłady Materiałów
Ogniotrwałych
Skawina, Tyniecka 14

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
1976
rok likwidacji
1977

H-085
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Jadwiga Majewska

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
1976–1977

Liczba członków (zmiany):
13 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Brak zainteresowania i likwidacja więzi. Opiekun koła: Mieczysław Drożdż. Zmiany organizacyjne
w przemyśle ogniotrwałym.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
W 1976 roku podjęto próbę utworzenia koła w Skawińskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych.
Początkowe zainteresowanie przekształciło się w stagnację i upadek inicjatywy. Jest to jednak adres
perspektywiczny dla przyszłego koła.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1976
rok likwidacji
1998

Huta Ferrum
40-241 Katowice, ul. Hutnicza 3

H-086
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Władysław Marala

1976–1991

Adam Niebdy

1991–1998

Liczba członków (zmiany):
1976 – 17,
1978 – 20,
1979 – 21,
1988 – 7.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Likwidacja zakładu. Stopniowy ubytek członków (emerytury, śmierć, wyjazdy).
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło mało aktywne. Dobry bezpośredni kontakt z uczelnią i SW.
Szczególny dorobek koła:

179

Historia Kół Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej do 2019 roku

Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1977
rok likwidacji
1998

Huta „Jedność”
41-400 Siemianowice Śląskie

H-088
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Zygmunt Rajwa

1979–1990

Hilary Chlebek

1990–1991

Liczba członków (zmiany):
1979 – 19,
1987 – 13,
1990 – 7.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
1991 rok – Likwidacja Huty „Jedność”. Płacenie składek zakończono w 1989 roku.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło wykazało się znaczną aktywnością i współpracą z uczelnią i Zarządem Głównym SW w okresie
kiedy inicjatorem był kolega Z. Rajwa. Fundacja Gwoździa do drzewca sztandaru.
Szczególny dorobek koła:
Utrzymywanie stałych kontaktów z władzami SW, w zakresie udziału w kultywowaniu tradycji
uczelni, a także stowarzyszenia, współpracy z innymi kołami i komitetami organizacyjnymi.
Fundacja gwoździa do drzewca sztandaru SW. Odznakę honorową „Zasłużony dla SW AGH”
w 1983 roku otrzymał kolega Z. Rajwa (nr 104).

180

Kazimierz Matl, Teresa Nosal

Nazwa koła
Przedsiębiorstwo Projektowania
i Wyposażania Odlewni
„Prodlew”
Kraków, ul. Mogilska 43

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1977
rok likwidacji
1996

H-089
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Tadeusz Sajfan

1977–1991

Krzysztof Durbas

1991–1996

Liczba członków (zmiany):
1977 – 21,
1980 – 23,
1982 – 15,
1986 – 13,
1991 – 12,
1992 – 9.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
1997 – spadek liczby członków na skutek odchodzenia na emeryturę (częściowo przenosiny do Koła
Goetla), brak nowych absolwentów w firmie.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
— integracja i współpraca absolwentów różnych roczników i kierunków studiów z AGH i SW,
— rozprowadzanie cegiełek na odbudowę pomników górników i hutników przed wejściem do A-0,
— udział w uroczystościach i jubileuszach uczelni i stowarzyszenia.
Szczególny dorobek koła:
Cegiełki na odbudowę pomników przed gmachem głównym AGH (budynek A-0). Kolega T. Sajfan
otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla SW AGH” w 1985 roku (nr 132).
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1975
rok likwidacji
2001

ABB Zamech Ltd
Elbląg, ul. Dolna 5

H-090
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Tadeusz Sienkiewicz

1976–1980

Aleksander Mikołajczyk

1980–1985

Józef Zapaiski

1985–2001

Liczba członków (zmiany):
1975 – 14,
1976 – 16,
1977 – 16,
1981 – 18,
1989 – 26.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło przestało istnieć w 2001 roku po reorganizacji zakładu i odejściu wielu, na emerytury lub
w inne miejsca pracy.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło korzystało wyłącznie z materiałów informacyjnych rozsyłanych, przez uczelnię i zarząd SW.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1972
rok likwidacji
1978

Huta Aluminium Skawina

H-091
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Julian Sitko

1972–1976

Franciszek Starowicz

1976–1978

Liczba członków (zmiany):
15 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Likwidacja Huty Aluminium w Skawinie.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło SW Huty Aluminium w Skawinie, istniało stosunkowo krótko, do czasu likwidacji czynnej
działalności zakładu, ze względu na znaczne szkody wyrządzane otaczającemu środowisku.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła
Przedsiębiorstwo Projektowania
i Wyposażania Odlewni
„Prodlew”
Warszawa, ul. Senatorska 12

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
1979
rok likwidacji
1998

H-093
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Janusz Podgórski

Tadeusz Żarecki

1979–1979

Konstanty Słomiński

Tadeusz Żarecki

1979–1998

Liczba członków (zmiany):
1979 – 28,
1982 – 29,
1987 – 20,
1989 – 25,
1991 – 22.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
1998 rok – stopniowa redukcja liczby członków (śmierć, przenosiny). Brak „narybku”.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
— aktywny udział w życiu AGH i SW,
— rozprowadzanie publikacji Informatora SW i publikacji historycznych,
— wzorowe płacenie składek członkowskich,
— rozprowadzanie medali i pamiątek 60-lecia uczelni.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1968
rok likwidacji
2001

Zakłady Cynkowe Silesia
Katowice, ul. Armii Krajowej 141

H-094
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Jakub Sozański

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
1968–2001

Liczba członków (zmiany):
1968 – 12,
1972 – 15,
1975 – 16,
1979 – 14,
1981 – 13,
1985 – 9,
1990 – 10,
1993 – 8.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
2001 roku – likwidacja zakładu.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło istniało aktywnie przez ponad 30 lat. To jest niezaprzeczalną zasługą kolegi J. Sozańskiego.
Członkowie włączyli się czynnie (cegiełki) do fundacji rzeźb górników i hutników przed A-0.
Istniał sprawny przekaz materiałów z działalności uczelni i publikacji SW. Członkowie uczestniczyli w wielu jubileuszach uczelni i stowarzyszenia, spotykali się także na wieczorach towarzyskich
i koleżeńskich.
Szczególny dorobek koła:
Kolega J. Sozański otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla SW AGH” w 1977 roku (nr 77).
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Nazwa koła
Zakłady Mechaniczne
Przemysłu Metali Nieżelaznych
„Zamet”
Strzybnica koło Tarnowskich Gór

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
1966
rok likwidacji
1976

H-095
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Bogusław Sulma

Okres
sprawowania
1966–1976

Liczba członków (zmiany):
Do 10 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Zmiany organizacyjne w przemyśle. Opiekun koła kolega prof. Tadeusz Karwan.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło powstało z inicjatywy kolegi L. Wylona. Jego jedynym rzecznikiem był przez 10 lat kolega
B. Sulma. Po zmianie jego miejsca zatrudnienia i braku następcy, Koło SW przestało funkcjonować.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła
Ministerstwo Hutnictwa
od 1977 roku.

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
Ministerstwo Przemysłu
Ciężkiego Warszawa
do 1976 roku

rok założenia
1968
rok likwidacji
1979

H-096
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Alojzy Guziel

1968–1973

Jan Talik

1973–1977

Zdzisław Banach

1977–1978

Liczba członków (zmiany):
1968 – 30,
1972 – 24,
1975 – 18,
1977 – 14.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
1980 rok – reorganizacja rządu i zmiany w strukturach państwowyh. Likwidacja ministerstwa
zaznacza się spadającą liczbą członków.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Ścisłe kontakty z uczelnią i życiem naukowym. Udział w pracach organizacyjnych SW.
Szczególny dorobek koła:

Nie zanotowano.
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Nazwa koła
Zakłady Hutniczo-Przetwórcze
Metali Nieżelaznych
HUTMEN SA Wrocław

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1972
rok likwidacji
2010

H-097
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Tadeusz Wronka

1972–1981

Roman Kulig

1981–2004

Zdzisław Ziarko

2004–

Liczba członków (zmiany):
1972 – 17,
1987 – 32,
1975 – 22,
1988 – 35,
1976 – 37,
1993 – 28,
1984 – 30,
1999 – 27,
		
2008 – 15.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło w 2017 roku świętowało swoje 35-lecie dobrej pracy, co jest głównie zasługą pierwszych
rzeczników koleżanki Weronki i kolegi Kuliga.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło cechowała duża aktywność, różnorodność i zakres pracy. Jest to głównie zasługą kolegów
T. Wronki i R. Kuliga, którzy otrzymali odznaki honorowe „Za zasługi dla SW AGH i Uczelni”.
Koło Hutmen cechowało się znaczną aktywnością a także odpowiedzialnością swoich rzeczników.
Działalność obejmowała szerokie kontakty, z Wydziałem Metali Nieżelaznych i współdziałanie
władz zakładu z uczelnią i władzami SW. Działalność była zgodna z wymogami statutowymi i decyzjami władz głównych.
Koło współpracowało także z Kołem SITPN. Wspólnie utrzymywali kontakty z Instytutem Przeróbki
Plastycznej Metali Nieżelaznych AGH. Konferencje miały charakter popularno-naukowy, a głównie
dotyczyły „tendencji rozwojowych w technologii”.
Podjęto decyzję o stałym charakterze spotkań, które miały być organizowane minimum 2 razy
w roku i o czynnym udziale, koła w konferencji naukowej „Technologia produkcji rur”. Organizowano spotkania terenowe z okazji jubileuszy uczelni i Wydziału Metali Nieżelaznych.
Działalność stopniowo ustawała po 2005 roku, aż do zaniku w 2010 roku (brak pomysłowości
i stanowczości ze strony ostatniego rzecznika koła).
Szczególny dorobek koła:
Poprzez aktywność Koła Hutmen zostali wyróżnieni przez władze SW odznakami honorowymi
stowarzyszenia: T. Wronka w 1975 roku (nr 63), Roman Kulig w 1987 roku (nr 154), S. Machalica
w 2003 roku (nr 286) i Zdzisław Ziarko w 2008 roku (nr 379).
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Nazwa koła

Kombinat Górniczo-Hutniczy
Metali Nieżelaznych
Katowice, Dąbrowskiego 22

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
1) Zjednoczenie Górniczo
Hutnicze Metali Nieżelaznych Metale
2) Zrzeszenie Producentów
Metali Nieżelaznych

rok założenia
1976
rok likwidacji
1991

H-098
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Lechosław Wylon

1976–1979

Edwin Szedlaczek
Józef Kopijasz

1979–1990

Liczba członków (zmiany):
Zmiany 24 – 33 – 10 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Likwidacja Kombinatu Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło istniało przez 14 lat, przechodziło przy tym przez różnego rodzaju perturbacje organizacyjne,
którym podlegało zjednoczenie, co odbijało się na liczbie członków. W szczytowym okresie rozwoju
(1979) liczyło 33 członków, a pod koniec okresu istnienia tylko 10 członków. Koło uczestniczyło
w życiu stowarzyszenia, otrzymywało stale kolejne numery Informatora SW, miało swój udział
w Zjazdach SW. Likwidację zaakceptował Zarząd Główny w 1991 roku.
Szczególny dorobek koła:
Fundacja Sztandaru SW, wbicie gwoździa do drzewca. Kolega L. Wylon otrzymał w 1973 roku
odznakę honorową „Zasłużony dla SW AGH” (nr 33).
Zjednoczenie Górniczo-Hutnicze „Metale” partycypowało w fundacji sztandaru dla stowarzyszenia
i wbicia gwoździe do jego drzewca, czemu patronował kolega E. Siedlaczek.
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Nazwa koła
Huta Szkła Gospodarczego
„Irena”
Inowrocław, ul. Szklarska 7

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1979
rok likwidacji
2001

MB-100
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Bednarczyk Ewa

1979–1982

Marek Zieliński

1982–1991

Renata Nowak

1991–1993

Liczba członków (zmiany):
1979 – 12,
1982 – 7,
1984 – 10,
1993 – 5.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Ubytek członków (odejścia). Brak nowych kadr.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Bierne uczestnictwo w działalności SW i uczelni. Nieudana próba ożywienia w 1982 roku.
Szczególny dorobek koła:

Nie zanotowano.
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1979
rok likwidacji
2001

Huta „Silesia”
Rybnik, Przemysłowa 2

H-101
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Jerzy Natkaniec

1979–1987

Stanisław Staniszewski

1987–2001

Liczba członków (zmiany):
1983 – 14,
1985 – 15,
1994 – 10,
1995 – 6.
Data likwidacji Koła – uzasadnienie:
2001 rok – rozpad koła (odejścia, przenosiny, emerytury) i reorganizacja zakładu i w efekcie likwidacja.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło działało przez niepełne 20 lat, głównie za sprawą i aktywnością kolegi J. Natkańca. Trwały
bliskie kontakty z uczelnią i SW w zakresie podstawowym.
Szczególny dorobek koła:
Utrzymanie kontaktu z uczelnią i wymiana bieżących informacji.
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
1979
rok likwidacji
1995

Przedsiębiorstwo Poszukiwań
Nafty i Gazu – Jasło

G-103
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Józef Klęba

1979–1993

Józef Plezia

1993–1994

Ireneusz Błasik

1994–1995

Liczba członków (zmiany):
Około 30 członków w okresie aktywności.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Reorganizacja firmy, brak rzecznika, trudności terenowe.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło SW przy Przedsiębiorstwie Poszukiwań Nafty i Gazu w Jaśle zostało utworzone w 1979 roku,
z inicjatywy jego pierwszego rzecznika kolegi J. Klęby. Działało ono w miarę sprawnie przez około
15 lat i należało do grupy kół przemysłu naftowego na Ziemi Krośnieńskiej. Należało do niego
znaczne grono górników naftowców wyróżniającego się przemysłu w tym rejonie Karpat. Rozproszenie członków koła w różnych jednostkach wydobywczych na stosunkowo dużym obszarze, stworzyło określone trudności organizacyjne. Dla rzecznika koła utrudnienia te wpływały na poprawność
wzajemnego kontaktu i trudny dostęp do poszczególnych członków. Trudności najlepiej pokonywał
kolega J. Klęba.
Szczególny dorobek koła:
Kolega Klęba za aktywną działalność otrzymał w 1985 roku odznakę honorową „Zasłużony dla SW
AGH” (nr 118).
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Nazwa koła
Kombinat Urządzeń
Mechanicznych
Zakłady Mechaniczne
Odlewnia Staliwa „Łabędy”
Gliwice, ul. Mechaników 1

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1978
rok likwidacji
2008

H-104
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Witold Szczepański

1978–1980

Roman Iracki
(zastępcza rzecznika)

1980–1982

Adam Dudek

1982–2008

Liczba członków (zmiany):
1978 – 15,
1980 – 18,
1982 – 14,
1990 – 5,
2008 – 2.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
2008 rok – restrukturyzacja zakładu, zmiany wiekowe członków (emerytury, przenosiny, odejścia).
Spadek liczby członków, brak nowych absolwentów.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Integracja wśród absolwentów, współpraca z zakładowymi Kołami SITG NOT, opieka nad młodymi
inżynierami w zakładzie.
Szczególny dorobek koła:
Wkład (cegiełki) w rekonstrukcję rzeźb górników i hutników przed wejściem do A-0. Odznakę honorową „Zasłużony dla SW AGH” otrzymał A. Dudek w 1989 roku (nr 176).
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Nazwa koła
Kopalnie Skalnych Surowców
Drogowych w Wiśle
ul. Ustrońska

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

193

rok założenia
1979
rok likwidacji
1981

G-105
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Karol Drozd

1979–1980

Marian Adamski

1980–1981

Liczba członków (zmiany):
7–10 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Zmiany organizacyjne, niedostatek aktywności.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło istniało bardzo krótko. Zawiązało się w wyniku aktywności wśród absolwentów AGH
w Kopalniach Skalnych Surowców Drogowych w Wiśle na Ziemi Cieszyńskiej. Członkowie przeszli
do grupy członków indywidualnych w 1982 roku. Największa aktywność zaznaczyła się w okresie
Jubileuszu 60-lecia AGH.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła
Fabryka Nadwozi
Samochodowych
Specjalizowanych
„POLMO SHL”
Kielce, ul. Zagnańska 27

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1979
rok likwidacji
1996

H-106
Władze koła
Rzecznicy
Edward Wójcik

Sekretarze

Skarbnicy

Marek Dyląg

Marek Dyląg

Członkowie

Okres
sprawowania
1979–1987

Zofia Malarska

1987–1996

Liczba członków (zmiany):
1980 – 23,
1985 – 28,
1988 – 16.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
1988 – reorganizacja zakładu, reorganizacja Koła z przewagą członków indywidualnych.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Intensywny rozwój koła dzięki intensywnej pracy kolegów rzeczników. Ścisłe kontakty z władzami
SW i uczelnią.
Było to jedyne działające koło SW na terenie Kielecczyzny. Z żalem przyjęto jego zanik. Stanowiło jednak ważny element życia absolwentów uczelni na terenie Świętokrzyskim, poza ośrodkiem
starego hutnictwa w Nowej Słupi.
Szczególny dorobek koła:
Za inicjatywne działanie na rzecz SW odznaczeni odznaką honorową „Zasłużony dla SW AGH”
zostali: E. Wójcik w 1985 roku (nr 136) i Marek Dyląg w 1987 roku (nr 142).

Historia Kół Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej do 2019 roku

Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
1979
rok likwidacji
1982

Politechnika Lubelska
Lublin, ul. Dąbrowskiego 13

G-108
Władze koła
Rzecznicy
Stanisław Hwałek

Sekretarze
Stanisław Skowson

Skarbnicy

Członkowie

Bolesław Kozek

Bolesław Kozek

Okres
sprawowania
1979–1981
1981–1982

Liczba członków (zmiany):
10 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Brak aktywności rzecznika po odejściu na emeryturę kolegi S. Hwałka.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło SW utworzone w 1979 roku przy Politechnice Lubelskiej, istniało przez kilka lat do 1982 roku.
Nadzieja na jego rozwój skończyła się w 1982 roku, po odejściu kolegi S. Hwałka na emeryturę.
Następca nie podjął starań, w związku z czym działalność koła została zawieszona.
Szczególny dorobek koła:

196

Kazimierz Matl, Teresa Nosal

Nazwa koła
Przedsiębiorstwo Budownictwa
Wodnego „Hydrogeo”
Kraków, ul. Halicka 10/11

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1979
rok likwidacji
2000

G-109
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Józef Sowa

1979–1988

Anna Filo

1988–2000

Liczba członków (zmiany):
1979 – 24,
1994 – 15.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
2000 rok – restrukturyzacja Hydrogeo, odejścia pracowników i redukcja członków Koła poniżej
wymaganej liczby statutowej (emerytury). Decyzję o rozwiązaniu podjął Zarząd Główny 19 grudnia
2000 roku.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło zlokalizowane w Krakowie miało bezpośredni kontakt z uczelnią i jej działalnością, władzami
SW i kierunkami pracy stowarzyszenia.
Szczególny dorobek koła:

Nie zanotowano.
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Nazwa koła

„Poltegor” – Instytut Górnictwa
Odkrywkowego
Wrocław, ul. Parkowa 25

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
„Poltegor” – Centralny
Ośrodek Badawczo- Projektowy Górnictwa
Odkrywkowego
Wrocław, ul. Rosenbergów 25
Zjednoczenie Przemysłu
Węgla Brunatnego i Energii
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rok założenia
1979
rok likwidacji
2009

G-110
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Kazimiera Setkowicz

1979–2008

Władysław Maciejczak
(zastępcza rzecznika dla COB-PG
„Poltegor)

1979–2008

Jerzy Klekot
(zastępcza rzecznika dla ZPWBiG)

1979–2008

Liczba członków (zmiany):
1979 – 33,
1983 – 51,
1990 – 50,
1993 – 36,
1998 – 33 (w tym 20 emerytów),
2000 – 30,
2004 – 26.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
2009 – groźba restrukturyzacji firmy, zmiany kadrowe.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło było sprawnie i odpowiedzialnie prowadzone przez koleżankę K. Setkowicz. Członkowie
pochodzili z różnych zakładów co utrudniało spotkania i organizację zebrań. W sposób regularny
odbywały się spotkania w Klubie Seniora oraz w ogródkach działkowych. Delegaci uczestniczyli
w uroczystościach AGH w Krakowie, a także w Jubileuszach uczelni i SW.
Szczególny dorobek koła:
Koleżanka K. Setkowicz za wkład pracy i zasługi dla SW, otrzymała w 1985 roku odznakę honorową
„Zasłużony dla SW AGH” (nr 130). Dzięki staraniom koła, „Poltegor” należy do fundatorów sztandaru SW (wbicie srebrnego gwoździa do drzewca sztandaru).
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Nazwa koła
Kombinat
Górniczo-Hutniczy Miedzi
Zakład Robót Górniczych
Lubin, ul. Wójta Henryka 45

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1979
rok likwidacji
1998

G-111
Władze koła
Rzecznicy
Ryszard Samborski
Grzegorz Mamczur
(zastępcza rzecznika)

Sekretarze

Skarbnicy

Jan Tendyrak

Jan Suski

Członkowie

Okres
sprawowania
1979–1987

Janusz Maciej

1987–1998

Liczba członków (zmiany):
1980 – 16,
1983 – 13,
1987 – 20.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
1998 – reorganizacja Zakładu Robót Górniczych Lubin i przejście członków do innych kół i ich
rozproszenia.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło w okresie swojej działalności, tworzyło grupę kół SW AGH w Zakładach Górniczych KGHM
„Lubin”. Istniała współpraca z kołem przy Hucie Miedzi Głogów. Istniała żywa więź z AGH
w Krakowie z Wydziałem Metali Nieżelaznych i SW w rozwijaniu zainteresowań naukowych, zawodowych oraz koleżeńskich. Żywo interesowano się ważnymi wdrożeniami w AGH. Były także organizowane wyjazdy władz do Lubina.
Szczególny dorobek koła:
Nie zanotowano.
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Nazwa koła
Międzyresortowy Instytut Fizyki
I Techniki Jądrowej AGH
Kraków, al. Mickiewicza 30

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
1980
rok likwidacji
2001

H-113
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Jacek Kitowski

1980–1983

Kazimierz Różański

1983–1986

Krzysztof
Wierzbowski

1986–1997

Liczba członków (zmiany):
1985 – 17,
1997 – 5 (odejścia do grupy członków indywidualnych).
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
1997 – odejścia członków do grupy członków indywidualnych (obecnie Koło im. W. Goetla), także
wyjazdy zagraniczne, zmiany kadrowe.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło Międzyresortowy Instytut Fizyki I Techniki Jądrowej, usytuowane przy AGH na wydziale,
na bieżąco uzyskiwało wszystkie informacje o kierunkach pracy uczelni, także o działalności SW
i planach na przyszłość. Członkowie uczestniczyli na bieżąco w życiu uczelni i SW.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1979
rok likwidacji
1995

Huta Żelaza Małapanew SA
Ozimek, Kolejowa 1

H-114
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Hanna Gala
Andrzej Mucha

Okres
sprawowania
1979–1995

Ewa Mucha

Kazimierz Cepil

1995–1995

Liczba członków (zmiany):
1980 – 25,
1995 – 11,
1997 – 15.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło istniało przez 15 lat od 1979 roku. Praca koła ustała w 1995 roku na skutek bezwładu ostatniego rzecznika, ale głownie w drodze przekształceń własnościowych i w efekcie przejęcia huty
przez Grupę Kapitałową „Gwarant”. Powstała firma „Małapanew-Arnatura” Sp. z o.o., a dawna Huta
Małapanew działa w silnie ograniczonym zakresie.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Działalność koła była ograniczona do przypadkowych kontaktów z SW i uczelnią.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła
Zakład Przetwórstwa Hutniczego
„Stalprodukt”
Bochnia, ul. Wygody

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1980
rok likwidacji
1997

H-115
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Kazimierz Jarosiński

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
1980–1997

Liczba członków (zmiany):
1980 – 68,
1982 – 61,
1983 – 58,
1986 – 55,
1988 – 52,
1991 – 40,
1997 – 5.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło po okresie silnego rozwoju, po zmianach restrukturyzacyjnych i prywatyzacji, braku przyjęć
nowych absolwentów, traciło członków (emerytury, odejścia).
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Działalność skupiała się na realizacji zadań statutowych SW w zakresie integracji absolwentów
AGH, współpracy z uczelnią i Stowarzyszeniem Wychowanków AGH. Istniały dość ścisłe kontakty
z Zarządem Głównym SW.
Szczególny dorobek koła:
W uznaniu zasług Zarząd Główny SW wyróżnił w 1987 roku kolegę Kazimierza Jarosińskiego
odznaką honorową „Zasłużony dla SW AGH” (nr 146).
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1979
rok likwidacji
1998

Huta Warszawa
Warszawa, ul. Kasprowicza 132

H-119
Władze koła
Rzecznicy
Ryszard Pietrucha

Sekretarze
Wojciech Sobczyk

Skarbnicy

Członkowie

Lech Karkocha

Wojciech Sobczyk

Okres
sprawowania
1979–1987
1987–1998

Liczba członków (zmiany):
1987 – 68,
1992 – 77.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
1998 rok – reorganizacja zakładu, przejście na system własności prywatnej, emerytury.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
W Hucie Warszawa istniało Koło SW, zrzeszające duże liczby absolwentów uczelni (jedno z większych). Członkowie koła brali aktywny udział utrzymując kontakt z uczelnią i Zarządem Głównym
SW. Powołano przedstawicieli do spraw umacniania kontaktów z uczelnią oraz do spraw rozwoju
współżycia koleżeńskiego, delegatów na zjazdy SW.
Szczególny dorobek koła:
Duża aktywność władz koła, duża liczba członków, aktywny udział w życiu SW. Rzecznik kolega
R. Pietrucha za swą pracę i dbałość o rozwój, został wyróżniony odznaką honorową w 1985 roku
(nr 127).
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1979
rok likwidacji
1998

Zakłady Porcelany Stołowej
Chodzież ul. Łękowa

M-121
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Marian Rączka

Członkowie

Okres
sprawowania
1979–1998

Liczba członków (zmiany):
1983 – 14,
1987 – 14,
1994 – 14.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
1998 rok – odejście członków na emerytury, reorganizacja zakładu.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Głównym moderatorem koła był kolega M. Rączka, który utrzymywał kontakt członków koła
z uczelnią i władzami SW. Informacja w dużym skrócie docierała do absolwentów AGH.
Szczególny dorobek koła:
Nie zanotowano.
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Nazwa koła
Nowosądecka Fabryka
Maszyn Górniczych
Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 28

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1973
rok likwidacji
1993

G-123
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Ryszard Dutka

Okres
sprawowania
1973–1993

Liczba członków (zmiany):
1973 – 11,
1987 – 11.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
1993 rok – likwidacja zakładu po odejściu kolegi R. Dutki na emeryturę.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Nie zanotowano.
Szczególny dorobek koła:
Udział w fundacji sztandaru SW (gwóźdź srebrny z okazji 40-lecia istnienia). Kolega R. Dutka za
twórczą pracę otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla SW AGH” w 1989 roku (nr 171).

Historia Kół Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej do 2019 roku

Nazwa koła
Przedsiębiorstwo Geologiczne
w Warszawie
Zakład „POLGEOL” Łódź
Łódź, ul. Nowa 29/31

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
Kombinat Geologiczny
„Północ”
Zakład Robót Wiertniczych
Łódź, ul. Nowa 29/31
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rok założenia
1980
rok likwidacji
1994

G-124
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Czesław Gaik

1980–1992

Elżbieta Stanek

1992–1994

Liczba członków (zmiany):
1980 – 24,
1982 – 29,
1987 – 11,
1992 – 11.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
1994 rok – odejście z pracy ponad 50 proc. członków koła, duża część przeszła do grupy członków
indywidualnych (obecnie koło im. W. Goetla, nr 257).
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Ścisła współpraca z władzami SW, bieżący udział w życiu uczelni i SW AGH. Koło włączyło się
w fundację sztandaru SW z okazji 40-lecia (srebrny gwóźdź).
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1988
rok likwidacji
1993

Kombinat Kamienia
Budowlanego
Kraków, Morawskiego 5

G-129
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Stefan Gantowski

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
1988–1993

Liczba członków (zmiany):
1988 – 15,
1993 – 15.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
1993 rok – likwidacja zakładu . Część członków przeszła do grupy członków indywidualnych.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Rzecznik podjął efektywne i skuteczne działania organizacyjne, ale na skutek zbliżającej się perspektywy likwidacji kombinatu nie rozwinął działalności merytorycznej.
Szczególny dorobek koła:

Historia Kół Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej do 2019 roku

Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

Przedsiębiorstwo Materiałów
Budowlanych Przemysłu
Przedsiębiorstwo Materiałów
Węglowego
Budowlanych Przemysłu
Kopalnie Surowców Mineralnych Węglowego
w Januszkowicach
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rok założenia
1983
rok likwidacji
1993

G-130
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Stanisław Golc

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
1983–1993

Liczba członków (zmiany):
1983 – 44,
1988 – 46,
1989 – 43.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło działało do 1989 roku, śmierć rzecznika, brak inicjatywy ze strony członków koła na dalszą
działalność, a w efekcie restrukturyzacji zamknięcie zakładu.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Regularne spotkania członków koła do momentu działalności rzecznika S. Golca. Po jego śmierci
brak inicjatywy i kontynuacji działalności, pomimo pism kierowanych do dyrekcji przedsiębiorstwa.
Szczególny dorobek koła:
Wykupienie gwoździa do drzewca sztandaru. Stałe kontakty z władzami SW i uczelnią. Kolega
S. Golc za swą działalność odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla SW AGH” w 1989 roku
(nr 185).
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Nazwa koła
Kopalnia Węgla Kamiennego
„Dąbieńsko”
44-230 Leszczyny

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1980
rok likwidacji
2001

G-131
Władze koła
Rzecznicy
Maria Polus
(dyrektor)
Kazimierz Płonka
(rzecznik)

Sekretarze
Jerzy Ćwertnik

Skarbnicy
Paweł Tic

Członkowie
Edward Nahlik

Okres
sprawowania
1980–1983
1980–

Janusz Bojarski
(zastępcza rzecznika)

1980–1984

Krzysztof Kindelski
(dyrektor)
Kazimierz Płonka
(rzecznik)
Andrzej Kapłanek
(dyrektor)

Edward Bereza

Kazimierz Płonka

Paweł Tic

Kazimierz Skwara

1983–1984
1999–2001

Liczba członków (zmiany):
1980 – 40,
1983 – 37,
1987 – 40,
1998 – 30.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Likwidacja kopalni.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Działalność towarzyska, kontynuacja Akcji Zapomóg, kultywowanie tradycji górniczych i stowarzyszeniowych, udział w pracach Zarządu Głównego, organizowanie zebrań koła, udział w zjazdach
koleżeńskich AGH, udział w sesjach naukowych AGH, współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami technicznymi, adaptacja społeczno-zawodowa absolwentów AGH, rozwój kontaktów wychowanków AGH z uczelnią, organizacja wycieczek techniczno-zawodowych, organizacja odczytów
i imprez towarzyskich.
Szczególny dorobek koła:
Za wzorową działalność w kole rzecznik kolega K. Płonka odznaczony został odznaką honorową
„Zasłużony dla SW AGH” w 1987 roku (nr 158).

Historia Kół Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej do 2019 roku

Nazwa koła
„Porąbka- Klimontów”
Sosnowiec- Zagórze,
ul. Szymanowskiego 1

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
Kopalnia Węgla Kamiennego
Czerwone Zagłębie
Sosnowiec-Zagłębie
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rok założenia
1981
rok likwidacji
1996

G-132
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Krzysztof Krajewski

1981–1982

Alfred Malczyk

1983–1996
Elżbieta
Uchto-Janosińska

1982–1996

Liczba członków (zmiany):
1981 – 45,
1987 – 12 (rozproszenie i przejścia do innych kół).
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Reorganizacja górnictwa i likwidacja.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Przez stosunkowo krótki okres działalności, zwłaszcza w okresie kiedy rzecznikiem był kolega
A. Malczyk. Koło się dobrze rozwijało i miało ciągłe kontakty z uczelnią, zwłaszcza z Wydziałem
Górnictwa i władzami SW.
Szczególny dorobek koła:
W 1983 roku kolega A. Malczyk został wyróżniony odznaką honorową „Zasłużony dla SW AGH”
(nr 128).
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1994
rok likwidacji
2010

Zakład Poszukiwań Nafty i Gazu
Kraków, ul. Lubicz 25

G-143
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Barbara Woda

Okres
sprawowania
1994

Liczba członków (zmiany):
1994 – 26,
1995 – 27.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
2010 – Likwidacja zakładu pracy, odejścia na emerytury i rozproszenie po kraju.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Ogromne trudności w prawidłowej organizacji koła, głównie ze względu na rozrzucenie członków
w kraju i za granicą (to konieczność działania firmy poszukującej złóż ropy i gazu).
Szczególny dorobek koła:

Historia Kół Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej do 2019 roku

Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

Biuro Projektów Górniczych
Sp. z o.o.
Kraków, ul. Lubicz 25
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rok założenia
1985

Biuro Projektów Górniczych
Kraków sp. z o.o.
Kraków, Kazimierza
Wielkiego 3

rok likwidacji
2004

G-152
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Zofia Chmura

Członkowie

Okres
sprawowania
1985–2004

Liczba członków (zmiany):
1987 – 17,
2004 – 13.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
W 2003 roku ogłoszono upadłość firmy, przez co koło zaprzestało działań. Od 2004 roku przedsiębiorstwo przejęło działalność według innego formatu, także w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 3. Rzecznik koleżanka Z. Chmura występuje do Zarządu Głównego z wnioskiem o rozwiązanie koła.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Głównym celem była integracja absolwentów AGH.
Szczególny dorobek koła:
Biuro Projektów Górniczych w Krakowie wsparło finansowo (srebrny gwóźdź do drzewca sztandaru) fundację sztandaru SW AGH z okazji 40-lecia Stowarzyszenia.
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1986
rok likwidacji
2007

PGNiG „Geofizyka”
Toruń, ul. Chrobrego 50

G-156
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Ernest Poleszak

Stanisław Więckowicz

Maria Łuszcz

Hanna Knieszner
Zygmunt Wajs

Ludwik Król

Barbara Borkowska

Władysław Kozłowski

Stanisław Więckiewicz do 2001

Stanisław Zoń

Czesław Wilk

Władysław Kozłowski

Adam Opak

1986

2001–2007

Liczba członków (zmiany):
1992 – 23,
1994 – 47,
1996 – 42,
2003 – 32.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło zostało założone w 1986 roku z inicjatywy prezesa L. Króla, a przestało istnieć w 2007 roku na
wniosek kolegi S. Zonia, w wyniku reorganizacji przemysłu naftowego, dla którego głównie działał
Zakład Geofizyki Toruń.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Zadanie Statutowe SW. Kontakty z uczelnią i SW.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
KWK „Nowy Wirek”
Ruda Śląska
od 1984 roku KWK „Polska”
do 1988 roku
Świętochłowice
al. Nowowiejska

Kopalnia Węgla
„Polska – Wirek”
Ruda Śląska
ul. Ks. Tunkla 112

rok założenia
1984
rok likwidacji
2004

G-158

Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy
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Członkowie

Okres
sprawowania

KWK POLSKA
Stanisław Malinowski

Tadeusz Zajger

Stanisław Wilczyński

Eugeniusz Janik
(zastepca rzecznika)

1988–1998
1988–1998

KWK NOWY WIREK
Wiktor Woźniak

Kazimiera Pałka

1984–1994

Józef Kozub

Mariusz Sołtysik

1984–1992

Huzarski Marian
(zastepca rzecznika)

1985

Marian Sołtysik

1994–2002

Tadeusz Małaszuk

2002–2004

Liczba członków (zmiany):
1984 – 33,
1993 – 18,
1987 – 27,
1994 – 26.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Do 1988 roku istniały dwie oddzielne kopalnie KWK „Polska” i KWK „Nowy Wirek”. W obu kopalniach istniały Koła SW AGH. W 1998 roku utworzono KWK „Polska-Wirek” i wspólne koło SW.
Reorganizacja górnictwa trwa nadal aż do połączenia z KWK Halemba, a w ostateczności do likwidacji w 2014 roku Ruchu Wirek.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Oba koła a zwłaszcza koło „Nowy Wirek” odznaczały się dużą różnorodnością aktywności. Działały
przy współpracy SITG NOT. Obejmowały integrację absolwentów AGH, współpracę z dyrekcją
kopalni i NOT, udział w życiu SW i działaniach naukowo-technicznej uczelni oraz udział w rozwiązywaniu problemów technicznych zakładu.
Szczególny dorobek koła:
Bardzo aktywny udział we wspieraniu funduszu Akcji Zapomóg SW AGH, wsparcie funduszu sztandaru SW AGH (srebrny gwóźdź w drzewcu). Za wyróżniającą się działalność koła odznakami honorowymi „Zasłużony dla SW AGH” zostali odznaczeni następujący koledzy: Marian Huzarski w 1887
roku (nr 145), Wiktor Woźniak w 1989 roku (nr 212), Marian Sołtysik w 2001 roku (nr 277).
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Nazwa koła
Budownictwo Naftowe
„Naftomontaż”
Krosno, ul. Łukasiewicza 89

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1985
rok likwidacji
1998

G-160
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Roman Kasza
Wacław Szczudlik
(zastępcza rzecznika)

Skarbnicy
Janina Palacz

Członkowie

Okres
sprawowania
1985–1990

Liczba członków (zmiany):
Do 27 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Zmiany organizacyjne, redukcja zakresu działalności.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło „Naftomontaż”, podobnie jak przedsiębiorstwo macierzyste, podlegało zmianom organizacyjnym, które doprowadziły do jego stopniowej likwidacji. Trudności organizacyjne wynikały także
z rozrzucenia pracowników na obszarze całego kraju, co powodowało trudności zarządu w bezpośrednich kontaktach z członkami. Działalność koła ustała w 1990 roku, natomiast formalne rozwiązanie nastąpiło w 1998 roku.
Szczególny dorobek koła:
Część członków została przeniesiona do grupy członków indywidualnych. Fundacja Sztandaru SW,
wbicie gwoździa do drzewca sztandaru z inicjatywy kolegi R. Kaszy. Udział w jubileuszach uczelni
i stowarzyszenia.

Historia Kół Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej do 2019 roku

Nazwa koła
Kopalnia Węgla Kamiennego
„Victoria”
Wałbrzych

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
1985
rok likwidacji
1991

G-164
Władze koła
Rzecznicy
Stanisław Graczyk

Sekretarze
Stanisław Hodurek

Skarbnicy
Krzysztof Didyk

Członkowie

Okres
sprawowania
1985–1991

Liczba członków (zmiany):
Do 41 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Likwidacja KWK „Victoria” w 1991 roku. Uchwała Zebrania Walnego Koła 2 sierpnia 1991 roku.
Decyzja przewodniczącego SW 11 października 1991 roku.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Inicjatorem powstania koła był kolega Janusz Kobielski („Cuprum” Wrocław). Koło i jego władze
wybrane w sposób w pełni demokratyczny w 1985 roku, w obecności Przewodniczącego SW Władysława Longi, odznazało się żywą aktywnością i tworzyło szczególny związek rzecznika z uczelnią
i władzami SW, dzięki osobistemu zaangażowaniu kolegi S. Graczyka. Praca koła została zakończona w związku z likwidacją KWK „Victoria” i przejściem kolegów do grupy członków indywidualnych przy Zarządzie Głównym w Krakowie (obecnie Koło im. W. Goetla).
Szczególny dorobek koła:
Duże zainteresowanie związkiem z AGH i jej działalnością.
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Nazwa koła
Kopalnia Węgla Kamiennego
Siersza
Trzebinia-Siersza

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1987
rok likwidacji
2004

G-173
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Leszek Chawrona

Członkowie

Okres
sprawowania
1987–1992

Remigiusz Ziarno

Elżbieta Bednarska

Sanisław Pałka
(zastępca rzecznika)
Tomasz Łudzik
(zastępca rzecznika)

Stanisław Wróbel

Leszek Rejdych

1992–2004
1992–2004

Liczba członków (zmiany):
1991 – 120,
1990 – 132,
1995 – 82,
1999 – 33.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
2004 – zamknięcie i likwidacja kopalni w wyniku zaleceń Komisji Europejskiej i decyzji polskich
władz górniczych.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło przy KWK „Siersza”, odznaczało się znaczną aktywnością w czym zasługa kolegi L. Chawrony i członków zarządu koła. Działalność skupiała się między innymi na organizacji pomocy
naukowo-technicznej i samokształcenia dla członków koła, świadczeniu pomocy w ramach Akcji
Zapomogowej Stowarzyszenia, wyjazdów na międzynarodowe targi do Wrocławia oraz na święta
uczelni i SW (40-lecie).
Szczególny dorobek koła:
Część członków otrzymało medale 40-lecia SW, medale uczelni i odznaki „Zasłużony dla SW AGH:
L. Chawrona w 1989 roku (nr 224).
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Historia Kół Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej do 2019 roku

Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

Przedsiębiorstwo
Produkcji Kruszywa w Sobolewie Suwalskie Kopalnie
Suwałki, ul. Nowotki 95/1
Surowców Mineralnych

rok założenia
1987
rok likwidacji
1993

G-174
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Sławomir Dobrijałowski
Paweł Szczęsny
(zastępcza rzecznika)
Paweł Szczęsny

Członkowie

Okres
sprawowania
1987–1989

Bogusław Rutkowski

1989–1993

Liczba członków (zmiany):
Do 11 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Niedostatki organizacyjne, rozproszenie członków koła w terenie.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Członkami koła byli koledzy rozproszeni w terenie, z którymi był niezmiernie utrudniony kontakt
organizacyjny. Powstało ono z inicjatywy kolegi Z. Milejczyka w 1987 roku. Kontakt wymagał
znaczącego wysiłku i cierpliwości, co przynosiło efekty do 1993 roku. Koło było zaangażowane
w uroczystość 40-lecia SW.
Szczególny dorobek koła:
Propagowanie w rejonie Suwalskim działalności SW z okazji Jubileuszu 40-lecia jego istnienia.
Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie.
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Nazwa koła
Huta Katowice
Dział Badania Procesów Hutniczych
Dąbrowa Górnicza

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1983
rok likwidacji
1998

H-175
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Janusz Kasprowicz
Tadeusz Kartowicz
(zastępcza rzecz-nika)

Okres
sprawowania
1983–1997

Jolanta Banaś

Wiesław Fudalej

Tadeusz Krawczyk

1983–1998

Liczba członków (zmiany):
1987 – 95,
1990 – 60.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
1998 – brak rzeczników, restrukturyzacja. Członkowie przeniesieni do grupy członków indywidualnych.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło przez swoje 15 lat funkcjonowania zapisało się ściąganiem składek członkowskich w miarę
sprawnie. Członkowie indywidualnie brali udział w działalności społecznej.
Szczególny dorobek koła:
Absolwenci mieli bezpośredni osobisty kontakt z pionem naukowym AGH w zakresie hutnictwa.
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
1987

Przedsiębiorstwo
Bytomsko-Rudzkie
Eksploatacji Węgla „Północ”
Gwarectwo Węglowe
Katowice, ul. Armii Czerwonej 17 Bytom, Dzierżyńskiego 17

rok likwidacji
1990

G-177
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Andrzej Chachulski

Skarbnicy

Członkowie

Maria Słomka
Mirosław Trombik
(zastępcza rzecznika)

Okres
sprawowania
1987–1990

Liczba członków (zmiany):
19 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Reorganizacja w górnictwie, likwidacja PEW „Północ”.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło zostało utworzone w drodze uchwały Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SW 11 sierpnia
1987 roku w Bytomiu. Na zebraniu przyjęto program pracy koła, złożony z 11 punktów o szerokiej
tematyce, w zakresie pielęgnowania tradycji górniczych, aktywnego udziału w życiu zakładu, miasta
i regionu, organizowania życia towarzyskiego i koleżeńskiego, rozwijania związków z AGH, uczestnictwie w pracach i programach SW, w tym utworzenia wspólnych zespołów pracowników BRGW
i AGH do rozwiązywania konkretnych problemów technicznych. Ciągłe reorganizacje i zmiany
personalne w górnictwie, znacznie komplikowały realizację programu. Doprowadziły one do likwidacji fundamentu i oparcia dla działalności koła. Część członków koła została przeniesiona do grupy
członków indywidualnych koła im. W. Goetla przy Zarządzie Głównym SW i do innych Kół SW
na terenie Bytomia. Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe zostało wcielone do PEW „Północ”
w Katowicach.
Szczególny dorobek koła:
Aktywny udział w działalności statutowej SW i współpracy z macierzystą uczelnią.
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1988

Zakład Górniczy Bytom II
Sp. z o.o.
Zmiana restrukturyzacyjna

Kopalnia Węgla Kamiennego
„ Rozbark”
Bytom, ul. Chorzowska 12

rok likwidacji
2007

G-178
Władze koła
Rzecznicy
Iwona Zaczyk

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Ewa Kaczmarek

Okres
sprawowania
1988–2007

Wacław Mirosławski
Stefan Krawczyk
Zbigniew Kożuch

1994–2007

Liczba członków (zmiany):
1988 – 26,
1991 – 23,
1988 – 23,
2001 – 21.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
2005 – Koło przy KWK Rozbark zmieniło nazwę na Zakłady Górnicze Bytom II Sp. z.o.o.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Ciągłe zmiany organizacyjne w górnictwie w znacznym stopniu utrudniały integrację i rozwój
koła. Zmiany następowały dość często, zmianie podlegała także nazwa zakładu, co wywoływało
wędrówkę członków załóg górniczych. Wpływało to niekorzystnie na stabilizację liczby członków
i ich twórczej działalności.
Szczególny dorobek koła:
Nie zanotowano.
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Nazwa koła
KWK „Paryż”
41-301 Dąbrowa Górnicza
ul. Perla 10

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
KWK „Generał Zawadzki”,
Dąbrowa Górnicza
ul. Perla 10
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rok założenia
1987
rok likwidacji
1998

G-179
Władze koła
Rzecznicy
Janusz Kordas

Sekretarze
Teresa Gwiazda

Jerzy Bełdowski
Marek Hulist

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
1987–1991
1991–1994

Teresa Gwiazda

1994–1998

Liczba członków (zmiany):
12–47 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Likwidacja koła przy KWK „Paryż” w Dąbrowie Górniczej w 1998 roku nastąpiło wskutek likwidacji kopalni.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło przy KWK „Paryż” (dawny „Generał Zawadzki”), zostało założone w 1987 roku. Likwidacja
nastąpiła w 1998 roku, na skutek zaniechania działalności KWK „Paryż”. Stałym członkiem zarządu
koła była koleżanka Teresa Gwiazda, pełniąca funkcję sekretarza koła i utrzymująca stały kontakt
z zarządem w Krakowie. Członkowie po likwidacji koła, przeszli do grupy członków indywidualnych, lub zostali rozproszeni po innych zakładach przemysłu węglowego, bądź zostali emerytowani.
W związku z tym procesem stopniowo redukowała się liczba członków. Patronem koła był dyrektor
Marek Hulist, dawny założyciel koła.
Szczególny dorobek koła:
Koło utrzymywało stałą i aktywną współpracę z Zarządem Głównym SW. Było dobrym łącznikiem
członków koła z uczelnią. Dbała o to starannie koleżanka T. Gwiazda.
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

Koło Terenowe
Myślenice-Dobczyce
Myślenice

rok założenia
1987
rok likwidacji
1993

H-180
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Jerzy Krauze

Członkowie

Okres
sprawowania
1987–1993

Liczba członków (zmiany):
1987 – 14 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
1993 – wszyscy członkowie koła zostali przeniesieni do grupy członków indywidualnych.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło praktycznie nie rozwinęło większej działalności.
Szczególny dorobek koła:
Nie zanotowano.
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Nazwa koła
Kopalnia Węgla Kamiennego
„Wawel”
Ruda Śląska, ul. Szyb Walenty 32

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
1987
rok likwidacji
1998

G-182
Władze koła
Rzecznicy
Marian Świtała

Sekretarze
Eugeniusz Waldera

Skarbnicy
Danuta Orłowska

Członkowie

Okres
sprawowania
1987–1998

Liczba członków (zmiany):
1987 – 16 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
1988 – połączenie KWK „Wawel” z KWK „Pokój” w Rudzie Śląskiej. Od 1988 roku koło zostało
przejęte przez Koło „Pokój”.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło przy KWK „Wawel”. Od 1988 roku członkowie zostali włączeni w skład koła SW AGH przy
KWK „Pokój”.
Szczególny dorobek koła:
Nie zanotowano.
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Nazwa koła
Kopalnia Węgla Kamiennego
„Barbara-Chorzów”
Chorzów, ul. Wiejska 18

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1988
rok likwidacji
1995

G-183
Władze koła
Rzecznicy
Zbigniew Pater

Sekretarze
Plutecki Jacek

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
1988–1995

Liczba członków (zmiany):
1988 – 9,
1990 – 10.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
1995 – restrukturyzacja Kopalni, a potem wstrzymywanie działalności produkcyjnej, co skutkowało
rozwiązaniem koła.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Krótki okres działalności obejmował prawidłową współpracę w zakresie objętym działalnością SW.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
1987
rok likwidacji
1991

Katowickie Gwarectwo Węglowe
Katowice

G-185
Władze koła
Rzecznicy
Alfons Krawiec

Sekretarze
Ryszard Sarnek

Skarbnicy
Bogusław Syrek

Członkowie

Okres
sprawowania
1987–1989

Liczba członków (zmiany):
17 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Likwidacja Katowickiego Gwarectwa Węglowego.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło przy Katowickim Gwarectwie Węglowym, nie uzyskało możliwości sprawnego działania.
Główną przeszkodę stanowiła zapowiedź rychłej likwidacji Gwarectwa, a przez to utraty bazy
organizacyjnej. Większość członków przeszła na emeryturę, lub została przeniesiona do grupy
członków indywidualnych. Decyzję o rozwiązaniu koła zaakceptował Zarząd Główny w 1991 roku
(11 października 1991).
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła

Kopalnia Węgla Kamiennego
„Katowice-Kleofas”
Katowice, ul. Kopalnicza 6

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
Kopalnia Węgla Kamiennego
Gottwald (G-133)
– likwidacja w 1993 roku
Katowice,
ul. Rewolucjonistów 77

rok założenia
1979
rok likwidacji
2007

G-186
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Ryszard
Wojciechowski

Krzysztof Mrozowski

Janusz Kiedrowski
Zdzisław Trzaska

Henryk Olszonka

Bogusław Mirek
Andrzej Korytyński

Zbigniew Białoń

Maria Kimel

Leszek Warias

Leszek Warias

Członkowie

Okres
sprawowania
1980–1988

Henryk Pawełczyk
Andrzej Muc

1988–1994
1994–1999
1999–2007

Liczba członków (zmiany):
1980 – 30,
1988 – 24,
1989 – 42,
1994 – 35.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło przy Kopalni „Gottwald” w Katowicach (nr G-133) zostało rozwiązane w 1993 roku. Nazwa
KWK „Kleofas” obowiązywała od 1992 roku koło otrzymało numer (G-186). W 2007 roku – likwidacja kopalni, odejście pracowników, rozwiązanie koła.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Zarząd koła realizował nakreślony na zebraniu walnym program stosunkowo żywej i urozmaiconej
działalności. Obejmował on między innymi: ścisłą weryfikację liczby członków, terminowe zbieranie
składek, promowanie wiedzy o macierzystej uczelni, prezentacja materiałów otrzymanych od władz
w Krakowie, planowe uzupełnianie funduszu Akcji Zapomóg ds. wdów i sierot po zmarłych absolwentach uczelni.
Szczególny dorobek koła:
Współpraca z wydziałami, katedrami i zakładami AGH w zakresie naukowo-technicznych badań,
organizacja wizyt studentów w kopalni, udział w szerokim zakresie w działalności SW, współpraca
z SITG.
Za działalność kolega Z. Białoń otrzymał odznakę „Zasłużony dla SW AGH” w 2001 roku (nr 265).
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Nazwa koła
Kopalnia Węgla Kamiennego
„Sosnowiec” SA
Sosnowiec, ul. Narutowicza 37

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1987
rok likwidacji
2000

G-188
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Adam Słowik

1987–1995

Antoni Sankowski

1994–2000

Liczba członków (zmiany):
1987 – 43,
1989 – 48,
1994 – 20,
1998 – 16.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
2000 – likwidacja kopalni w ramach restrukturyzacji i rozwiązanie koła w związku ze znacznym
ubytkiem członków koła.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło w sposób stały i regularny wpłacało, co roku znaczne kwoty na rzecz Akcji Zapomogowej dla
Wdów i Sierot po zmarłych kolegach.
Szczególny dorobek koła:
Akcja Zapomóg (konto w Katowicach) uzyskiwało znaczne wsparcie finansowe także w latach
poprzedzających utworzenie koła.
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Nazwa koła
Kopalnia Barytu Boguszów
Boguszów k/Wałbrzycha w
Gorcach

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1988
rok likwidacji
1995

G-191
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Grzegorz Wieczorek

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
1988–1995

Liczba członków (zmiany):
1988 – 11 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
1995 – rozwiązanie Koła w związku z likwidacją wydobycia barytu w Boguszowie i upadkiem
zakładu.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Zbliżająca się w szybkim tempie perspektywa zaniechania wydobycia ze względów ekonomicznych,
spowodowała odejście wielu pracowników i rozwiązanie koła. Wydobycie barytu w Boguszowie
miało znaczenie unikalne w kraju, generowało duże koszty i w efekcie zaniechano wydobycia.
Szczególny dorobek koła:
Nie zanotowano.
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Nazwa koła
Fabryka Kabli i Maszyn
Kablowych,
Laboratorium Elektroniczne
Kraków, ul. Wielicka 84

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
1986
rok likwidacji
2001

H-194
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Antoni Dańda

Liczba członków (zmiany):
1987 – 20,
1993 – 8.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
2001 – zmiany własnościowe zakładu i reorganizacja. Duża fluktuacja członkowska.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło nie podjęło żadnej większej aktywności.
Szczególny dorobek koła:
Nie zanotowano.

Okres
sprawowania
1986–2001
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Nazwa koła
Kopalnia Węgla Kamiennego
Adamów
Turek, ul. Uniejowska 9

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1987
rok likwidacji
1994

G-195
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Roland Marszałek

1987–1993

Zbigniew Rabęda

1993–1994

Liczba członków (zmiany):
1987 – 27,
1994 – 23.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło upadło z chwilą przejęcia kierownictwa koła przez kolegę Z. Rabędę, który zniweczył dobrą
działalność poprzedniego rzecznika.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło przy KBW „Adamów”, powstało z inicjatywy kolegi Janusza Kobielskiego z Wrocławia (założyciel kilkunastu kół SW w Polsce, poprzez kontakt zawodowy). W tym przypadku inicjatywa przyniosła efekt w bardzo krótkim czasie. Brak większego zainteresowania rzecznika i władz głównych
doprowadził do upadku dobrze zapowiadającego się koła.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
1989
rok likwidacji
2004

Huta „Bobrek”
Bytom 5 – Bobrek

H-197
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Bolesław Maziarski

1989–2004

Barbara Paściak
(zastępcza rzecznika)

1989–1995

Tadeusz Domagała
(zastępcza rzecz-nika)

1995–2004

Liczba członków (zmiany):
1989 – 19,
1995 – 12,
1996 – 10,
1999 – 8,
2003 – 4.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
2004 – likwidacja huty. Koło przetrwało nieco ponad 10 lat. Zaznaczył się stopniowy spadek liczby
członków wywołany procesem likwidacji huty.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Działalność koła miała charakter koleżeńsko-towarzyski i obejmowała sprawy najbliższe członków
i ich rodzin. Organizowano spotkania sylwestrowo-noworoczne, wigilijne, konferencje z okazji Dnia
Hutnika, wycieczki do Krakowa dla członków i ich rodzin, zebrania sprawozdawczo-wyborcze,
jubileuszowe (70-lecie AGH, 10-lecie koła).
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła
Kopalnia Węgla Kamiennego
Bobrek
Bytom

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
KWK „Miechowice-Bytom”
KWK „Bobrek-Miechowice”
KWK „Bobrek”
KWK „Bytom III”

rok założenia
1988
rok likwidacji
2007

G-198
Władze koła
Rzecznicy
Alfred Różycki
Jacek Wojciechowski
(zastępca rzecznika)

Sekretarze

Skarbnicy

Iwo Żelichowski

Danuta Sobczak

Członkowie

Okres
sprawowania
1988–1991

Wanda Dudek-Stumpt

1991–1993

Adam Tomys

1994–2004

Henryk Białożyt

2004–2007

Liczba członków (zmiany):
1988 – 25,
2004 – 22,

2006 – 25,

2007 – 53.

Data likwidacji koła – uzasadnienie:
W rejonie Bytomia górnictwo węgla kamiennego istniało od 1854 roku ( KWK „Szombierki”
i „Rozbark”) i w formie szczątkowej działa do dziś (KWK „Centrum”). Podlegało ono ciągłej
reorganizacji. Kopalnie łączono, tworzono nowe jednostki organizacyjne, często o zdwojonej
nazwie. W ślad za zmianami ewaluowały koła SW istniejące przy niektórych kopalniach („Bobrek”,
„Miechowice”, „Rozbark”, „Julian”). Do 2015 roku funkcjonowały dwa koła KWK „Boberk”
i „Centrum Bytom”. Górnictwo w tym rejonie zdąża do całkowitej likwidacji.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło „Centrum” miało wiele niekonwencjonalnych pomysłów, jak na przykład stworzenie wystawy
osiągnięć racjonalizatorskich wychowanków AGH, kopalń „Centrum” i „Dymitrow”, jak również
realizowało:
— koleżeńskie spotkania wychowanków AGH i Politechniki Śląskiej w KWK „Dymitrow” z okazji
70-lecia AGH,
— zawody strzelecki dla absolwentów obu uczelni,
— organizacja wspólnej kolacji.
W latach 2004–2011 opiekę nad Kołem „Bobrek-Centrum” i innymi kołami SW w Bytomiu („Dymitrow”, „Bytom III”, „Centrum”, „Bobrek” i „Miechowice”), sprawował członek Zarządu Głównego
SW kolega Konrad Kuczyński, Członek Honorowy SW, członek Zarządu Głównego SW, równocześnie silnie zaangażowany w struktury SITG w rejonie bytomskim.
Opieka kolegi K. Kuczyńskiego miała bezpośredni wpływ na odbudowę działalności kół SW,
zwłaszcza w przypadku działalności rzeczników kół.
Szczególny dorobek koła:
Odznaki „Zasłużony dla SW AGH”: Aleksandra Duda w 2010 roku (nr 386) , Henryk Białożyt w 2010
roku (nr 387), Wojciech Kądziołka w 2010 roku (nr 388), Konrad Kuczyński w 1995 roku (nr 237).
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Nazwa koła
MONTIN
Nowohuckie Przedsiębiorstwo
Instalacji Przemysłowych
Kraków-Czyżyny, ul. Centralna 51

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
1989
rok likwidacji
2007

H-199
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Zdzisław Winkler

Skarbnicy

Członkowie

Lipski Andrzej

Liczba członków (zmiany):
1989 – 20 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Restrukturyzacja i likwidacja zakładu.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło trwało nieco ponad 15 lat. Nie wykazało się większą działalnością.
Szczególny dorobek koła:
Członkowie koła mieli osobisty kontakt z uczelnią.

Okres
sprawowania
1989–2007

234

Kazimierz Matl, Teresa Nosal

Nazwa koła
Kopalnia Węgla Kamiennego
„Pokój”
Ruda Śląska, ul. Niedurnego 13

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1988
rok likwidacji
2014

G-201
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Stanisław Jakubowski
Marian Soporowski

Członkowie

Okres
sprawowania
1988–1998

Zbigniew Mickaniewski Andrzej Janowski

Mariusz Zelder

Halina Potoczek

1998–2003
2003–2013

Liczba członków (zmiany):
1999 – 20,
2005 – 15.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
KWK „Wawel” została wchłonięta przez KWK „Pokój”. Odtąd działało tylko koło przy Kopalni
„Pokój”, aż do 2013 roku.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Cele: integracja środowiska absolwentów AGH, kontakty w współpracy z Zarządem Głównym
SW. Dbałość o nowych absolwentów AGH w Kopalni „Pokój”. Mało stabilna sytuacja organizacji
w związku z ciągłymi reorganizacjami górnictwa.
Szczególny dorobek koła:
Nie zanotowano.
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Nazwa koła
Nowosądeckie Przedsiębiorstwo
Ceramiki Budowlanej
33-320 Nowy Sącz

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
1989
rok likwidacji
1995

MB-202
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Tomasz Wójcik

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
1989–1995

Liczba członków (zmiany):
1989 – 11.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło po dwóch latach rozruchu nie wykazało żadnej aktywności. Likwidacja zakładu w drodze przekształceń.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1988
rok likwidacji
2000

Rada Wojewódzka NOT
Tarnów Rynek 10

H-203
Władze koła
Rzecznicy
Stanisław Kanior

Sekretarze
Zygmunt Słoimski

Skarbnicy
Emil Wijas

Członkowie
Michał Kraiński

Okres
sprawowania
1988–2000

Liczba członków (zmiany):
1988 – 16 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Członkowie koła po 2000 roku weszli częściowo w skład Koła Międzyzakładowego Tarnów.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Włączone we współdziałanie Koła Międzyzakładowego na podstawie uchwały z 25 stycznia 1988
roku podjętej wspólnie z Rzecznikiem Koła Międzyzakładowego Tarnów kolegą Stanisławem
Pyrkiem.
Szczególny dorobek koła:
Członkowie dawnego Koła przy Wojewódzkiej Radzie NOT w pełni włączyli się w aktywność Koła
Międzyzakładowego i uczestniczyli czynnie w osiągnięciach tegoż koła.
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Nazwa koła
„Hydroskop”
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne
Surowców Chemicznych S.A.
Kraków, ul. Lea

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
1987
rok likwidacji
2001

G-205
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Stanisław Nowak

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
1987–2001

Liczba członków (zmiany):
1987 – 28,
1989 – 28.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
2001 – odejście rzecznika, brak następcy, przejście członków koła do grupy członków indywidualnych. Likwidacja Firmy.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Członkowie koła mieli bezpośredni kontakt ze sprawami uczelni i SW. Sytuacji sprzyjała rezydencja
firmy w Krakowie.
Szczególny dorobek koła:
Duży wpływ bliskości uczelni.
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Nazwa koła
Huta Żelaza im. T. Sendzimira
Pion Głównego Energetyka
Kraków 28

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1989
rok likwidacji
1996

H-206
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Jan Chojka

Okres
sprawowania
1989–1996

Liczba członków (zmiany):
1989 – 28 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Reorganizacja w Hucie, zmiany organizacyjne, ustanie jakiejkolwiek działalności. Przyczyny
nieznane.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
W ramach statutu w minimalnym zakresie.
Szczególny dorobek koła:
Brak osiągnięć, co wynika między innymi z lokalizacji koła w Krakowie.
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Nazwa koła
„DOZAMET”
Dolnośląskie
Zakłady Metalurgiczne
Nowa Sól, ul. Piłsudskiego 40

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
1989
rok likwidacji
1998

H-207
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Henryk Radecki

Krzysztof Siusta

Wiesław Borzystowski

Członkowie

Jan Turek
(zastępcza rzecznika)

Okres
sprawowania
1989–1998
1989–1998

Liczba członków (zmiany):
1989 – 16 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
1998 – likwidacja DOZAMET-u w Nowej Soli, macierzystego zakładu.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło istniało nieco ponad 10 lat. Korzystało ze stałej informacji o uczelni i SW przesyłanej przez
Zarząd Główny w Krakowie.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła
„BIPROPIEC”
Przedsiębiorstwo Montażu
i Dostaw
Pieców Tunelowych Kraków

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1990
rok likwidacji
1998

MB-208
Władze koła
Rzecznicy
Andrzej Brandmiller

Sekretarze
Małgorzata Tadeusiewicz

Skarbnicy
Ewa Chrząścik

Członkowie

Okres
sprawowania
1990–1998

Liczba członków (zmiany):
1990 – 14 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło istniało od 1990 roku i przestało istnieć po odejściu wszystkich członków z pracy lub gdy
zostali przeniesieni do członków indywidualnych (Koło nr 257 im. W. Goetla).
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Brak działań.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła
Kopalnia Węgla Kamiennego
„Morcinek”
Kaczyce k/ Cieszyna

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
1990
rok likwidacji
1999

G-209
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Kazimierz Holesz

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
1990–1999

Liczba członków (zmiany):
1990 – 10,
1993 – 17,
1997 – 14.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Likwidacja kopalni (zrównanie z ziemią) sprawnego zakładu, jedynej kopalni na ziemi Cieszyńskiej
w granicach Polski.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło miało stałe kontakty z uczelnią i Zarządem Głównym, otrzymywało bieżące materiały. Perspektywa likwidacji zakładu silnie ograniczyła jego aktywność, malała także liczba członków.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1976
rok likwidacji
2007

Huta „Pokój”
Ruda Śląska, ul. Niedurnego 79

H-214
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Andrzej Tatarski

1976–1978

Janusz Guzenda

1978–1990

Halina Maślanka

1990–1991

Józef Bakhaus

1991–2007

Liczba członków (zmiany):
1991 – 18,
1998 – 12,
1999 – 11.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło trwało do około 2000 roku. Zmianom ulegli rzecznicy i liczba członków koła. Zjawisko wywołane zostało zbliżającą się perspektywą likwidacji Huty „Pokój”. Likwidacja huty, macierzystego
zakładu.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło działało w miarę rzetelnie w ramach podstawowych obowiązków wobec członków i uczelni.
Członkowie licznie uczestniczyli w zjazdach koleżeńskich organizowanych przez wydziały uczelni,
w spotkaniach SW (opłatek, jubileusze , uroczystości ogólnouczelniane i stowarzyszenia). Nawiązano kontakty z kołami SW działającymi w Rudzie Śląskiej.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła
Zespół Szkól Górnictwa Naftowego i Gazownictwa KROSNO
ul. Boh. Westerplatte 22

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1992
rok likwidacji
2009

G-216
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Halina Korpanty

Okres
sprawowania
1992–2006

Liczba członków (zmiany):
1992 – 14 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
2009 – upadek szkolnictwa tego typu. Przejście członków do grupy członków indywidualnych.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło działało w Szkole Zawodowej. Członkowie to personel dydaktyczny szkoły.
Szczególny dorobek koła:
Nie zanotowano.
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Nazwa koła
Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo
Warszawa, ul. Jagiellońska 78

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1994
rok likwidacji
2006

G-222
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Ryszard Paradowski

1994–1995

Zbigniew Sajdak

1995–2006

Liczba członków (zmiany):
1994 – 21 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
PGNiG istnieje do tej pory i nadal się rozwija. Dostęp do członków koła jest trudny, ze względu
na rozbicie terytorialne firmy. Głównym organizatorem pracy koła był kolega Z. Sajdak aż do swej
emerytury w 2006 roku. Wskazany następca kolega J. Adamiak nie podjął aktywności z uwagi na
rozrzut członków.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Zgodnie ze statutem SW do 2000 roku, istniały ścisłe związki z władzami w Krakowie, a w następnych latach nastąpił zastój, co wymagałoby szczególnej opieki władz głównych SW.
Szczególny dorobek koła:
Brak szczególnego dorobku koła, prawdopodobnie ze względu na niemożność wspólnego kontaktu
członków.
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Nazwa koła
Kopalnia Piasku
„Kuźnica Warężyńska”
Dąbrowa Górnicza, ul. Letnia 1

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
1994
rok likwidacji
1998

G-225
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Mirosław Perlitius

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
1994–1998

Liczba członków (zmiany):
1994 – 8 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło powstało z inicjatywy absolwentów AGH, zatrudnionych w kopalni piasku podsadzkowego
w Kuźni Warężyńskiej koło Kędzierzyna Koźla. Istniało przez ok 5 lat – przestało istnieć bez uzasadnienia.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło praktycznie nie podjęło czynnej działalności między innymi głównie z uwagi na małą liczbę
członków. Należy jednak odnotować cenną inicjatywę w bardzo zagrożonym zakładzie.
Szczególny dorobek koła:
Nie zanotowano.
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Nazwa koła
Instytut Szkła i Ceramiki
Warszawa
Warszawa, ul. Postępu 8

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1995
rok likwidacji
2013

G-230
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Zbigniew Jaegermann

Skarbnicy
Krystyna Prohaska

Członkowie

Okres
sprawowania
1995–2013

Liczba członków (zmiany):
1995 – 19,
1997 – 12,
1998 – 14,
2006 – 12,
2013 – 7.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Ustanie aktywności członków koła. Decyzja Walnego Zebrania Koła w dniu 20 maja 2013 roku
z uzasadnieniem.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Organizacja: spotkań seminaryjnych z udziałem specjalistów dla członków koła i pracowników
Instytutu Szkła i Ceramiki z zakresu praktyki ceramicznej i metodyki badań.
Restauracja zabytkowego pomnika nagrobnego Stanisława Staszica na Bielanach w Warszawie, na
przykościelnym cmentarzu kościoła metropolitalnego w porozumieniu z Konserwatorem Zabytków
Warszawy – odsłonięcie 1 grudnia 1999 roku z udziałem rektora AGH i przewodniczącego ZG SW.
Stała opieka nad grobowcem.
Szczególny dorobek koła:
Za wiele inicjatyw twórczych Z. Jeagerman otrzymał w 2001 roku odznakę honorową „Zasłużony
dla SW AGH” (nr 270). Do nadzwyczajnych osiągnięć należała inicjatywa, wykonanie i stała opieka
nad odrestaurowanym pomnikiem nagrobnym S. Staszica. Odnowienie sfinansowały władze AGH
i SW.
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Nazwa koła
Kopalnia Węgla Kamiennego
„Czeczott”
Miedźna Wola

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
1979
rok likwidacji
2004

G-231a
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Jerzy Łabuś

1979–1987

Henryk Konieczko

1987–1991

Ryszard Grzelak
(zastępca rzecznika)
Ryszard Cegiełko

Leszek Pietranik

1987–1991
1991–2003

Liczba członków (zmiany):
1980 – 11,
1983 – 13,
1984 – 15,
1985 – 36,
1986 – 43,
1991 – 131.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło działało do 2004 roku po likwidacji Kopalni „Czeczott” i włączniu jej części do KWK „Piast”
w Lędzinach. Spora część członków przeszła do nowopowstałego Koła Grodzkiego w Tychach. Koło
to działa od 1979 roku i obecnie nosi nazwę Koło Grodzkie „Czeczott” nr G-112.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
W KWK „Czeczott” panował bardzo sprzyjający klimat dla owocnej pracy koła ze strony władz
kopalni i absolwentów AGH. Zrealizowano wszystkie cele statutowe SW i kierunki wytyczone przez
władze SW i program uczelni.
Szczególny dorobek koła:
Członkiem Honorowym SW AGH, w 2005 roku, został Henryk Konieczko, a wcześniej otrzymał
odznakę honorową „Zasłużony dla SW AGH” w 1995 roku (nr 233).
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Nazwa koła
Walcownie Blach Zimnych
HTS Kraków
Nowa Huta ul. Ujastek 1

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1995
rok likwidacji
2000

H-231
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Artur Sychowski

Jerzy Lekki

Zbigniew Szmalec

1995–1999

Zbigniew Kałwa

Jerzy Lekki

Dariusz Banach

1999–2000

Liczba członków (zmiany):
2000 – 26 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
2000 – samoczynne zaprzestanie funkcji po objęciu funkcji rzecznika koła przez kolegę Z. Kałwę.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
W minimalnym zakresie w ramach obowiązującego Statutu SW AGH między innymi przez nabór
absolwentów AGH do SW, rozwój kontaktów wychowanków AGH z uczelnią.
Szczególny dorobek koła:
Brak. Głównie niezobowiązujące kontakty z uczelnią. Tej formie sprzyja lokalizacja koła
w Krakowie i łatwe bezpośrednie kontakty z AGH i Zarządem Głównym SW.
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1993
rok likwidacji
2014

Huta „Florian”
Świętochłowice, ul. Metalowców

H-233
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Jan Ryszka

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
1993–2001

Liczba członków (zmiany):
1998 – 13,
1999 – 11,
2001 – 11.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
2001 – likwidacja Huty „Florian” i przejście członków koła do grupy członków indywidualnych
(obecnie Koło nr 257 im. W. Goetla).
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło istniało niecałe 8 lat i stopniowo się organizowało, ale ze względu restrukturyzacji zakładu
i stopniową likwidację zaprzestało działalność.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła
Przedsiębiorstwo Materiałów
Ogniotrwałych „Komex”
Kraków Nowa Huta
Ujastek 1

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1995
rok likwidacji
2005

G-235
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Tadeusz Żelazny

1995–2001

Elżbieta Kostur

2001–2005

Liczba członków (zmiany):
1996 – 17,
1997 – 22,
2004 – 13.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
PMO w Nowej Hucie działało przez 53 lata i zostało przejęte przez Kombinat Metalurgiczny ArcelorMittal Polska. W 2005 roku podobny los spotkał koło.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło działało dzięki inicjatywie dwójki kolejnych jego rzeczników. Tworzyli oni odpowiednią
atmosferę dla integracji absolwentów AGH, głównie Wydziału Ceramiki. Realizowane były postanowienia statutowe SW.
Szczególny dorobek koła:
Działalności koła sprzyjała lokalizacja w Krakowie i łatwość bieżących kontaktów z uczelnią,
wydziałem i Zarządem Głównym SW AGH.
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Nazwa koła
Państwowy Instytut Geologiczny
Oddział Górnośląski
Sosnowiec
ul. Królowej Jadwigi 1

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
2001
rok likwidacji
2010

G-236
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Anna Jurczak-Drabek

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
2001

Liczba członków (zmiany):
2006 – 13 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło formalnie zostało założone w 1993 roku, ale nie wykazywało większej aktywności. Składki
członkowskie były regularne tylko dwa razy: w latach 2001–2004 i ponownie 2005–2007. Po 2007
roku aktywność koła całkowicie ustała.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Brak wyraźnej pracy koła.
Szczególny dorobek koła:
Nie zanotowano.
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Nazwa koła
Przedsiębiorstwo Metalodlew
Produkcyjno Usługowe
Metalowców SA
Kraków, Nowa Huta, Ujastek 1

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1995
rok likwidacji
2005

H-237
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Henryk Makuliński

Okres
sprawowania
1996–2001

Liczba członków (zmiany):
1996 – 21.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło zaczęło z dużym rozmachem swoją działalność dzięki pracy Kol. H. Makulińskiego i poparciu
dyrekcji Zakładu. Na skutek reorganizacji w Hucie Sędzimira, jej prywatyzacji, Metalodlew uległ
likwidacji w 2005 roku.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Działalność zgodnie ze statutem SW w dość szerokim zakresie. Sprawę ułatwiała siedziba firmy
w Krakowie.
Szczególny dorobek koła:
Niedługi staż koła uniemożliwił powstanie jego szczególnego dorobku.
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Nazwa koła
„Armatura”
Krakowskie Zakłady Armatur
Kraków, Zakopiańska

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1996
rok likwidacji
1997

H-238
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Marzanna Nawrońska-Tomaszewska

1996–1997

Piotr Orłowiejski

1996–1997

Liczba członków (zmiany):
1996 – 20 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie: (1996 – 20 członków)
Koło było czynne niespełna 2 lata. Na skutek restrukturyzacji zakładu (został sprywatyzowany)
zaprzestało działalności.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła
Fabryka Maszyn Górniczych
„Pioma” SA
Piotrków Trybunalski
ul. Dmochowskiego 38

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1996
rok likwidacji
2006

H-239
Władze koła
Rzecznicy
Daniel Waszczyk

Małgorzata Biurkowska

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie
Janusz Czaja
Jan Dolata
Antonii Michalak

Okres
sprawowania
1996–2002

2002–2006

Liczba członków (zmiany):
1996 – 17,
2005 – 15,
2006 – 13.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło na podstawie uchwały Walnego Zebrania Koła w 2006 roku, zostało połączone z Kołem
Piotrkowsko-Bełchatowskim (Trybunalskie) w Piotrkowie Trybunalskim.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło „Pioma” realizowało bardzo ograniczoną działalność, głównie skupiającą się na zebraniu
składek członkowskich. Kontakty z Zarządem Stowarzyszenia poprzez przesyłanie Informatora SW.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła
Koło Seniorów Hutników
Rocznik 46/47
Katowice

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
1997
rok likwidacji
2005

H-240
Władze koła
Rzecznicy

Zdzisław Radzikowski

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Anna Radzikowska

Okres
sprawowania

1997–2001

Liczba członków (zmiany):
1997 – 8,
2001 – 5.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło nr H-240 powstało w drodze entuzjazmu po powtórnej immatrykulacji w 1997 roku. Grupy
Kolegów wydziałów metalurgicznych AGH. Wiek powoduje, że członkowie stopniowo odchodzą.
W 2001 roku koło liczyło 5 członków. Uległo likwidacji w 2005 roku.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Członkowie koła głównie korzystali z materiałów informacyjnych o uczelni i SW rozsyłanych przez
sekretariat SW.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła
Kopalnia Węgla Kamiennego
„Bolesław Śmiały”
Łaziska Górne, ul. Pstrowskiego 12

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1998
rok likwidacji
2000

G-243
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Ryszard Rogalski

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
1998–2000

Liczba członków (zmiany):
1998 – 13 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło istniało krótko na skutek scalenia z KWK „Murcki”, a obecnie KWK „Murcki-Staszic”
w Katowicach.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Działalność koła ledwo ruszyła, nastąpiła przerwa wywołana postępującą reorganizacją kopalń.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła
Huta Katowice SA Walcownia
oraz Wydział Obróbki
i Gospodarki Walcami P-21 SA
Dąbrowa Górnicza,
ul. Piłsudskiego 92

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1998
rok likwidacji
2007

H-244
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Dariusz Latała
Wiesław Czech
(zastępca rzecznika)

Skarbnicy
Andrzej Malczyk

Członkowie

Okres
sprawowania

Stanisław Sadlik

1998–2005

Włodzimierz
Mekwiński

1998–2004

Liczba członków (zmiany):
1998 – 20,
2001 – 12,
2003 – 8,
2004 – 5.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Liczba członków stopniowo malała w miarę przechodzenia na emerytury, zmiany miejsc pracy.
Z powodu drastycznego spadku liczby członków (poniżej wymaganej granicy). Koło zostało
rozwiązane.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Rzecznik koła kolega D. Latała przez okres swej kadencji prowadził wzorowo administrację koła
z pomocą skarbnika kolegi A. Malczyka. Poprawne były także kontakty z Zarządem Głównym
w Krakowie.
Szczególny dorobek koła:
Koło spełniało swe cele na terenie huty, wymaga kontynuacji działania.
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1997
rok likwidacji
2000

Wydział Zarządzania AGH
Kraków, Gramatyka 10

H-245
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Andrzej Dyr

Członkowie

Okres
sprawowania
1997–1999

Liczba członków (zmiany):
1997 – 16 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
2000 roku – śmierć rzecznika, brak następcy i organizatora.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło nie rozwinęło działalności. Członkowie, pracownicy AGH korzystają z informacji dla pracowników uczelni.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

Kopalnia Węgla Kamiennego
„Murcki”
Katowice, ul. Boya Żeleziskiego

Kopalnia Węgla Kamiennego
„Boże Dary”
w Łasiskach Górnych
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rok założenia
1996
rok likwidacji
2012

G-246
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Krzysztof Stefanek
Dariusz Skrzydło

Skarbnicy
Dariusz Skrzydło

Członkowie
Sławomir Klimas

Okres
sprawowania
1999–2008
2008–2012

Liczba członków (zmiany):
1999 – 29,
2003 – 37,
2006 – 37,
2008 – 29.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
2008 – KWK „Murcki”, a później pojawiła się KWK „Staszic-Murcki”. We wszystkich zakładach
istniały oddzielne koła SW. Członkowie koła „Murcki” przeszli do koła „Murcki-Staszic”.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Kopalnia „Boże Dary” w Łaziskach należy do najstarszych kopalń węgla w Górnośląskim Zagłębiu
Węglowym. Rzecznik i koło działa formalnie od 1999 roku i utrzymuje bardzo bliski kontakt z
uczelnią i władzami stowarzyszenia. To skutkowało pełnią wiedzy o uczelni i działalności stowarzyszenia. W 2010 roku połączenie Kopalń „Staszic” i „Murcki”.
Szczególny dorobek koła:
Koło istniało samodzielnie przez około 10 lat, do czasu scalenia Kopalni „Murcki”. Ponieważ
w KWK „Staszic” istniało oddzielne koło nr G-241, nastąpiła fuzja obu kół, a właściwe włącznie
członków Koła „Murcki” do Koła KWK „Staszic”.
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Nazwa koła
„Hydrotrest” SA Skanska SA
Oddział Budownictwa
Hydroinżynieryjnego
Kraków ul. Tyniecka 18

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1996
rok likwidacji
2013

G-251
Władze koła
Rzecznicy
Andrzej Juszczyk

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Piotr Menzel

Liczba członków (zmiany):
1996 – 18,
2002 – 8.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Od 2010 roku koło przestało funkcjonować.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło miejscowe korzystało z bieżącej informacji o uczelni i SW AGH.
Szczególny dorobek koła:
Nie zanotowano.

Okres
sprawowania
1996–2009
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Nazwa koła
Katowicki Holding Węglowy SA
Biuro Zarządu
Katowice, ul. Damrota 18

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
2000
rok likwidacji
2016

G-253
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Zbigniew Lelek
Zuzanna
Guzik-Laskowska
(zastępcza rzecznika)

Andrzej Krzywdziński

2000–2007

Jarosław Stopa

Grzegorz Falkus

2007–2012

Maciej Rogowski
Andrzej Zieliński
(zastępcza rzecznika)

Grażyna Niegowska

Marek Rusek

Skarbnicy

Członkowie

Danuta Werenc

Okres
sprawowania

2004–2012

2012–2016

Liczba członków (zmiany):
2000 – 18,
2004 – 29,
2005 – 44,
2007 – 32,
2009 – 38.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło upadło na skutek ciągłych zmian organizacyjnych w KHW i przejścia w skład Holdingu PGG
w 2016 roku. To spowodowało całkowite zmiany organizacyjne i KHW. Koło przestało istnieć
w 2016 roku.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Rozwój koła, prace organizacyjne, integracja środowiska absolwentów AGH, spotkania koleżeńskie,
wyjazdy turystyczne dla członków, święta górnicze. Koło działało intensywnie, ale niestety stosunkowo krótko.
Szczególny dorobek koła:
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Nazwa koła
Kopalnia Węgla Kamiennego
„Śląsk”
Ruda Śląska
ul. Kalinowa 12

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1988
rok likwidacji
2007

G-254
Władze koła
Rzecznicy
Stanisław Kasznia

Sekretarze
Ryszard Żłobiński

Stanisław Lasek

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania

Wojciech Kosek

1988–

Jacek Stawowski

2002–2007

Liczba członków (zmiany):
1988 – 30,
2002 – 24.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło od swego powstania odznaczało się stagnacją i minimalną aktywnością. Od 1988 roku odwlekana była sprawa rejestracji koła z powodu całkowitego brak składu członkowskiego. W 2002 roku
reaktywowano koło przez kolegę S. Laska. W wyniku restrukturyzacji i połączenia z KWK „Wujek”
zaprzestano działalności koła.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Brak aktywnej czynności i zaangażowania w przeciwieństwie do innych kół w Rudzie Śląskiej jak
na przykład Wawel i Pokój. W 2005 roku KWK „Śląsk” zostaje włączona do KWK „Wujek” jako
„Ruch Śląsk”. Powstała Kopalnia scalona KWK „Wujek”, „Ruch Wujek” i „Ruch Śląsk”.
Szczególny dorobek koła:
Za reaktywowanie koła, przychylność z racji pełnionych funkcji i próbę ożywienia działalności
S. Lasek został odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla SW AGH” w 2003 roku (nr 291).
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Nazwa koła
Biuro Projektów Górniczych
w Krakowie Sp. z o.o
ul. K. Wielkiego 3 Kraków

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian
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rok założenia
2004
rok likwidacji
2013

G-260
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Zofia Chmura

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
2004

Liczba członków (zmiany):
2003 – 8 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło nie wszczęło aktywności z powodu niepokoju wywołanego perspektywą likwidacji firmy i jej
przekształceń kapitałowych.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Istnienie koła na terenie Krakowa ułatwiało w sposób aktywny bezpośredni kontakt z AGH i Stowarzyszeniem Wychowanków. Istniały także kontakty na tle zainteresowań zawodowych.
Szczególny dorobek koła:
Nie zanotowano.
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
2012
2019

Okręgowy Urząd Górniczy
(OUG) Poznań

G-277
Władze koła
Rzecznicy
Marek Sokołowski
Włodarczyk Fryderyk
(zastępcza rzecznika)

Sekretarze
Robert Nowak

Wiesław Kobajło

Skarbnicy
Barbara Piróg
Wojciech Nalewajski

Członkowie

Okres
sprawowania
2012–2013

2013–2019

Liczba członków (zmiany):
2012 – 15,
2015 – 13.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Koło powstało w 2012 roku z inicjatywy kolegi M. Sokołowskiego i akceptacji Prezesa OUG Poznań
kolegi Roberta Nowaka. Liczba członków ulega fluktuacji i zmianom w związku z przejściami na
emeryturę.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło utrzymuje bieżące kontakty z uczelnią i zarządem SW. Służy integracji i współpracy. Działalność rozwinął kolega M. Sokołowski.
Szczególny dorobek koła:
Kolega M. Sokołowski w 2012 roku został Członkiem Zarządu Głównego SW. Miejsce to zajmował
do swojej śmierci w 2013 roku. Był przedstawicielem stowarzyszenia na rejon poznański i częściowo
wielkopolski.
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

265

rok założenia
1985
rok likwidacji
1993

Koło Seniorów Katowice

kołu nie nadano numeru
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Skarbnicy

Członkowie

Konrad Meissner

Okres
sprawowania
1985–1993

Liczba członków (zmiany):
Okresowo do 30 członków.
1993 – 15 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Warunki naturalne: odejście jego twórcy i innych członków, brak następcy.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Koło powstało z inicjatywy K. Meissnera (członka honorowego SW), aby skupić organizacyjnie
kolegów z terenu Górnego Śląska (Katowice, Bytom, Chorzów, Rybnik, Tychy), którzy odeszli
z czynnego życia zawodowego i mieli dość energii oraz chęci, aby w ramach SW służyć swoją radą
i doświadczeniem uczelni i młodszym kolegom.
Szczególny dorobek koła:
Aktywne związki z AGH i SW.
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Nazwa koła

Nazwa/y wcześniejsza/e
– uzasadnienie zmian

rok założenia
1968
rok likwidacji
1978

Huta „Zawiercie”
w Zawierciu

kołu nie nadano numeru
Władze koła
Rzecznicy

Sekretarze

Konrad Imielski

Skarbnicy

Członkowie

Okres
sprawowania
1968–1978

Liczba członków (zmiany):
Do 26–27 członków.
Data likwidacji koła – uzasadnienie:
Likwidacja huty.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Opiekun koła kolega A. Schillak.
Koło funkcjonowało przez 10 lat dzięki staraniom kolegi K. Imielskiego, jedynego rzecznika,
który dbał o rozwój koła i utrzymywał bezpośredni kontakt z zarządem SW. Dzięki tym związkom
członkowie koła mieli bezpośredni dostęp do informacji o uczelni i SW. Po odejściu kolegi K. Imielskiego, nastąpiło przerwanie związków i wzajemnych kontaktów.
Szczególny dorobek koła:

Koła SW AGH, które nie podjęły działalności
Aktywność kół zależy w dużym stopniu od osobistego zaangażowania Koleżeństwa,
które podjęło się prac organizacyjnych i funkcji rzeczników kół. Zależy to także w znacznym
stopniu od akceptacji pomysłu założenia koła przez absolwentów AGH, zatrudnionych
w danym zakładzie pracy. Stowarzyszenie działa bowiem na zasadzie wzajemnej przyjaźni
koleżeńskiej, która była szczególnie widoczna wśród starszych roczników Wychowanków
AGH.
Poniżej zamieszczamy wykaz kół, które z różnych przyczyn nie podjęły działalności,
są to głównie lata osiemdziesiąte, lata wzmożonej restrukturyzacji.
Tabela nr 2 – Wykaz kół SW AGH, które nie podjęły działalności
Lp.
1.

Numer Rzecznik
koła
75

Czesław Tatar

Nazwa Zakładu
Instytut Odlewnictwa

Rok
powstania
1978

2.

116

Irena Stożek

Opoczyńskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych

1971

3.

138

Adam Burak

KWK „Wałbrzych” w Wałbrzychu

1984

4.

139

Roman
Gwoźdzeiwicz

Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych we Wrocławiu

1984

5.

142

Jacek Idzik

Kombinat Cementowo-Wapienniczy „Kujawy” SA
w Bielawach

1983

6.

144

Józef Husejko

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych w Wałbrzychu

1984

7.

145

Urszula
Neumann

Przedsiębiorstwo Geologiczne „Proxima” SA
we Wrocławiu

1984

8.

146

Stanisław Miśta

Huta „Baildon” w Katowicach

1984

9.

147

Józef
Baranowski

Przeds. Górniczo-Geologiczne Przemysłu materiałów
Budowlanych „Geobud” w Opolu

1984

10.

148

Anna Malesińska

Instytut Szkła i Ceramiki w Krakowie

1984

11.

150

Józef Dronka

Przeds. Robót Górniczo-Budowlanych ”ProgobeX” SA
w Łęcznej

1979

12.

154

Tadeusz Witos

Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych w Sosnowcu

1985

13.

155

Marian
Aksamski

KWK „Siemianowice” w Siemianowicach Śląskich

1985

14.

159

Jolanta
Kurek-Nowak

Przedsiębiorstwo Robot Wiertniczych w Poznaniu

1985
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162

Zdzisław
Knapik

Kombinat Kamienia Budowlanego „Kambud” Ośrodek
Badawczo_Rozwojowy „Prokam” w Krakowie

1985

16.

163

Daniel Paździor

KWK „Żory” w Żorach

1986

17.

167

Eugeniusz
Grodzki

Pomorskie Zakłady Budowy Maszyn „Zremb-Makrum”
w Bydgoszczy

1985

18.

168

Jan Wszołek

KWK „Marcel” w Wodzisławiu Śląskim

1984

19.

169

Anna Oset

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

1985

20.

170

Władysław
Kluczewski

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
we Wrocławiu

1984

21.
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Magdalena
Rzepecka

KWK „Bobrek” w Bytomiu

1988

22.
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Zbigniew
Kasprzyk

Zakład Cementowo-Wapienniczy „Górażdże” w Opolu

1994

23.
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Ernestyn Kubek

KWK „Rydułtowy-Anna” w Rydułtowach

1984

Nadesłane przez Rzeczników relacje z realizacji programu
działalności koła
Teksty o charakterze opisu historycznego zostały sporządzone na wniosek autorów
obecnego opracowania. Koła o ewidentnym dorobku organizacyjnym mogą być wzorcem
pomysłów rzeczników i urozmaiconej działalności dla społeczności absolwentów uczelni.
Zamierzeniem było porównanie z materiałami znajdującymi się w dyspozycji Zarządu
Głównego Stowarzyszenie w Krakowie. Zostały one tylko w minimalnym stopniu przeredagowane do celów wydawniczych.
Koło Stowarzyszenia Wychowanków AGH przy Elektromontażu nr 2
w Krakowie – Nowej Hucie założone zostało 1 marca 1979 roku
W zabraniu inauguracyjnym uczestniczyło 15 absolwentów AGH.
Rzecznikiem koła wybrany został kolega Kazimierz Kromin, a sekretarzem i skarbnikiem kolega Andrzej Solski.
Celem Koła było nawiązanie kontaktów z macierzystą uczelnią.
W wyniku przemian gospodarczych ze względu na brak zamówień na prace inwestycyjne oraz modernizacyjne w Hucie im. Sendzimira Przedsiębiorstwo Elektromontaż nr 2
w 2002 roku ogłosiło upadłość.
Członkowie SW AGH postanowili utrzymać koło pod dotychczasową nazwą.
Do koło należy obecnie 23 członków: Zdzisław Domagała, Jerzy Drozdowski, Jerzy
Gaweł, Kazimierz Gębski, Tadeusz Grzelak, Grzegorz Iwaniec, Jerzy Janik, Marian Kania,
Ryszard Kiewrel, Adam Kołodziejski, Bartłomiej Kowalski, Leszek Kozłowski, Kazimierz
Kromin, Paweł Książek, Andrzej Lipski, Fryderyk Łasak, Roman Maciak, Jerzy Morawski,
Ryszard Polak, Zbigniew Popiół, Andrzej Solski, Franciszek Serafin, Zbigniew Wójtowicz.
Większość członków to emeryci.
Spotkania członków organizowane są raz w roku w okresie noworocznym. Są to
spotkania towarzyskie przy kawie, herbacie i pączkach. Członkowie Koła biorą udział
w imprezach organizowanych przez Zarząd Główny SW AGH. Rzecznik Koła – Kazimierz
Kromin w 2012 roku otrzymał godność Członka Honorowego SW AGH za szczególne
zasługi dla stowarzyszenia i przemysłu hutniczego.
W 2018 roku kol. Kazimierz Kromin ze względu na wiek zrezygnował z funkcji
rzecznika.
Nowym rzecznikiem wybrany został kolega Adam Kołodziejski.
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Z życia Koła Seniorów Rocznik 68
Koło Seniorów Rocznik 68 nr 268 zostało założone w 2008 roku z inicjatywy kolegów:
Stanisława Bednarza, Stanisława Gwoździkowskiego i Henryka Kopcia. Rzecznikiem koła
został wybrany przez kolegów Stanisław Gwoździkowski. Decyzja o założeniu koła zapadła
na spotkaniu Wydziału Górniczego zorganizowanym w 40-lecie ukończenia studiów. Wtedy
była to spontaniczna decyzja aby sformalizować nasze dotychczasowe spotkania, ponieważ
wielu kolegów należało w przeszłości do stowarzyszenia, a po przejściu na emeryturę utracili członkostwo. Koło nasze skupia 41 członków koleżanek i kolegów.
Celem koła jest integracja wychowanków AGH z rocznika 1968 (data ukończenia studiów) Wydziału Górniczego. Tradycją stały się coroczne spotkania, na których
przekazywane są wszelkie wiadomości z działalności Stowarzyszenia Wychowanków
AGH. W wydawnictwie „Vivat Akademia” przekazujemy informacje z naszych spotkań.
Aktywnym członkiem SWAGH z naszego koła jest kolega Henryk Kopeć obecnie Członek
Zarządu Głównego – zastępca przewodniczącego SW.
Coroczne spotkania koleżeńskie absolwentów Wydziału Górniczego AGH stały
się stałym punktem w naszym życiu. Organizatorem tych poczynań jest „Koło Seniorów
Rocznik 68” działające w strukturach Stowarzyszenia Wychowanków AGH (jako koło nr
268) od 2008 roku. Spotkania te mają liczne grono stałych uczestników, ale na każde kolejne
przybywają nowi koledzy.
Tym razem w 2017 roku w dniach 9–11 czerwca organizatorami spotkania byli
koledzy z Dolnego Śląska – Jan Hawrysz, Jerzy Markowski i Stanisław Zboiński. Współpraca naszych kolegów z kołem Seniora SiTG Oddział Lubin zaowocowała wsparciem
finansowym i organizacyjnym przez KGHM Polska Miedź S.A. W wyniku tej współpracy
powstał bardzo interesujący i bogaty program. Zawierał on pod względem zawodowym
zwiedzanie obiektów górniczych Zagłębia Miedziowego, a dla ducha zwiedzanie sanktuarium w Grodowcu, Bazyliki w Krzeszowie, Bazyliki mniejszej na Legnickim Polu wraz
z muzeum Bitwy pod Legnicą, a dla ciała odwiedziny w browarze w Broumovie (Czechy).
W programie nie mogło również zabraknąć uroczystej kolacji z informacją o działalności
Stowarzyszenia Wychowanków AGH i wieczoru wspomnień z okresu studiów.
Nadmienić tutaj należy, że oprócz organizatorów całość przedsięwzięcia prowadził
i „nadzorował” nieoceniony Kolega Marian Hawrysz, młodszy absolwent AGH, ale szybko
znalazł z nami wspólny język.
Rzecznik koła Stanisław Gwoździkowski
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Międzyzakładowe Koło „Jarosław” SW AGH
Rzecznik koła: Anna Piotrowska od 2004 roku
Skarbnik: Wiesław Hołowacz od 2004 roku
Sekretarz: Marek Majka 2004–2012; Andrzej Mazur od 2012
Członkowie: Andrzej Mazur 2004–2012; Beata Mazur 2004–2016; Dariusz Żurawski
2008–2016; Arkadiusz Wróbel 2012–2016.
Liczba członków (zmiany):
2004 – 22 osoby,
2008 – 44 osoby,
2012 – 44 osoby,
2016 – 26 osoby,
2018 – 25 osoby.
Zarząd koła dokonał weryfikacji członków z powodu niepłacenia składek i braku
kontaktu z niektórymi członkami. Kilka osób zgłosiło rezygnację.
Kierunki działalności, osiągnięcia:
Międzyzakładowe Koło „Jarosław” SW AGH powstało w 2004 roku. Zrzesza
głównie absolwentów AGH z branży gazowniczej. Działalność Koła oparta jest na jednym
z głównych celów statutowych SW AGH, którym jest stałe pogłębianie więzi koleżeńskiej
absolwentów. Służą temu spotkania koleżeńskie, oraz imprezy wyjazdowe, które cieszą się
dużym zainteresowaniem.
Zorganizowaliśmy: rajdy samochodami terenowymi po bezdrożach Pogórza Przemyskiego połączone ze zwiedzaniem Twierdzy Przemyśl i miejsc pamięci ofiar II Wojny
Światowej; spływy kajakowe Doliną Sanu, przejazd kolejką wąskotorową przez Pogórze
Dynowskie, a w ostatnich 3 latach wyjazdy na Kresy Wschodnie.
Ważnym elementem naszej działalności jest współpraca z uczelnią poprzez podejmowanie wycieczek studentów z AGH, opiekę nad praktykantami i stażystami, oraz udostępnianie materiałów i informacji przy pisaniu prac dyplomowych. Przedstawiciele naszego
koła czynnie uczestniczą w konferencjach organizowanych przez AGH, propagują studiowanie na naszej uczelni przez rozpowszechnianie materiałów informacyjnych w szkołach
średnich Jarosławia i Przemyśla.
Koła „Trybunalskie” – historia
18 września 1998 roku odbyło się zebranie organizacyjno-założycielskie, na którym
powołano do życia Piotrkowsko-Bełchatowskie Koło Terenowe Stowarzyszenia Wychowanków AGH. W zebraniu udział wzięli członkowie założyciele: Stanisław Dyguda,
Jadwiga Cholewa, Ewa Cłapa, Mariusz Hereng, Andrzej Janowicz, Halina Kochanowska,
Józef Kowalski, Maria Kuś, Grzegorz Kwapisz, Zofia Łopacińska, Antoni Marszałek, Jan
Mokrowiecki, Stanisław Nowak, Piotr Nowakowski, Arkadiusz Pawełczyk, Antoni Rek,
Henryk Rorat, Włodzimierz Rózga, Grzegorz Smużny, Dorota Sojka.
W zebraniu uczestniczył ówczesny przewodniczący ZG SW prof. Władysław Longa.
Podczas zebrania został wybrany i ukonstytuował się pierwszy zarząd koła w składzie:
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Stanisław Dyguda – przewodniczący – rzecznik koła,
Grzegorz Smużny – wiceprzewodniczący,
Antoni Rek – wiceprzewodniczący,
Józef Salwach – wiceprzewodniczący,
Antoni Michalak – sekretarz.
W 2010 roku koło przyjęło nazwę „Trybunalskie” w nawiązaniu do miasta w którym
działa czyli Piotrkowa Trybunalskiego, niegdyś siedziby Trybunału Koronnego.
Obecnie trwa szósta kadencja koła. W ciągu tych kadencji przewodniczącymi –
rzecznikami koła byli:
Stanisław Dyguda – od założenia do 2011 roku,
Bolesław Herudziński – 2011–2016,
Andrzej Kacperski – bieżąca kadencja od 2016 roku.
Od początku istnienia w zarządzie Koła pracowali: Antoni Michalak, Zofia Łopacińska, Arkadiusz Pawełczyk, Stanisław Nowak, Antoni Rek, Dariusz Cłapa, Henryk Rorat,
Ewa Cłapa, Józef Salwach, Stanisław Buczko, Grzegorz Smużny, Jarosław Kurpios, Bernard
Telążka, Józef Salwach, Maria Kuś.
Obecnie zarząd koła pracuje w składzie:
Andrzej Kacperski – przewodniczący-rzecznik,
Bolesław Herudziński – wiceprzewodniczący,
Antoni Rek – wiceprzewodniczący,
Grzegorz Smużny – skarbnik,
Henryk Rorat – sekretarz,
Zofia Łopacińska – sprawy organizacyjne.
Koło zrzesza czterdziestu czynnych członków.
Celami działania koła są:
Integracja członków, podtrzymywanie tradycji, pielęgnowanie przyjaźni.
Od wielu lat organizowane są spotkania opłatkowe w okresie Świąt Bożego Narodzenia i tak zwane „jajeczkowe” w okresie Świąt Wielkiej Nocy. Spotkania organizowane
są w lokalach w Piotrkowie Trybunalskim i okolicach Piotrkowa. Uczestnicy dzielą się
opłatkiem, składają wzajemne życzenia, śpiewają kolędy, wspominają tych, którzy od nas
odeszli. Trzykrotnie organizowaliśmy spływy kajakowe rzeką Pilicą jako imprezy integracyjne.
Integracja ze społeczeństwem i udział w życiu społecznym
W 2008 roku na swoje dziesięciolecie zorganizowaliśmy w Kościele OO. Bernardynów koncert znakomitego artysty absolwenta AGH, Wiesława Ochmana, z nieodpłatnym
wstępem dla mieszkańców miasta. Do sfinansowania koncertu pozyskaliśmy wielu sponsorów to jest firm działających w Piotrkowie i rejonie Piotrkowa. Uczestnicy koncertu
oprócz uczty artystycznej mieli okazję poznać przedstawicieli biznesu, dla których nie tylko
pieniądze są ważne.
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Podobny koncert zorganizowaliśmy w 2017 roku w Miejskim Ośrodku Kultury
w Piotrkowie Trybunalskim włączając się w obchody 800-lecia naszego miasta. Wystąpił
maestro Wiesław Ochman w towarzystwie Renaty Dobosz, Justyny Dyli, Haliny Mansarlińskiej. I tu znów znaleźliśmy zrozumienie i sympatię w kręgach regionalnego biznesu.
Nasz kolega i członek Bolek Herudziński został członkiem Społecznej Rady
Seniorów Województwa Łódzkiego jako wysłannik Koła „Trybunalskiego” Stowarzyszenia
Wychowanków AGH. Ponadto corocznie nasza delegacja uczestniczy w obchodach Święta
Niepodległości 11 listopada.
Czynny udział w pracach Zarządu Głównego
W skład zarządu głównego wchodzi trzech naszych członków: Bolek Herudziński,
Antek Michalak i Andrzej Kacperski w tym jeden Bolesław Herudziński jest również członkiem prezydium. Każdy z członków zadeklarował pracę w co najmniej jednej komisji.
Wszyscy w sposób właściwy wywiązują się z przyjętych obowiązków i chętnie uczestniczą
w pracach komisji i posiedzeniach zarządu.
Rozwijanie przyjaźni i uczestnictwo w życiu naszej uczelni i stowarzyszenia
Corocznie delegacja naszego koła uczestniczy w spotkaniach i koncertach noworocznych organizowanych przez Zarząd Główny i Fundację dla AGH. W naszych najważniejszych wydarzeniach uczestniczyli zapraszani członkowie Zarządu Głównego. W 2005 roku
delegacja Koła uczestniczyła w spotkaniu z rektorem profesorem Ryszardem Tadeusiewiczem na jego zaproszenie.
W ramach obchodów dziesięciolecia, koło wydało drukiem Kronikę 1998–2008
gdzie zapisano najważniejsze wydarzenia, a niektóre z nich utrwalono obiektywem aparatu
fotograficznego.
Bieżący rok jest dwudziestym w naszej działalności i koło przygotowuje się do
obchodów jubileuszu.
W życiu naszego koła były też chwile smutku i bezradności. Odeszło od nas na
wieczny odpoczynek kilku kolegów. Wśród nich kolega Stanisław Dyguda – pierwszy
rzecznik Koła i Stanisław Nowak bardzo aktywny i oddany członek. Obydwaj oddali wiele
czasu i zdrowia dla „Trybunalskiego”.
Wszystkich zmarłych pamiętamy i wspominamy.
Rzecznik Koła
Andrzej Kacperski
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Koło SW AGH przy LOTOS Petrobaltic SA
Rok założenia 1992
Zmiany nazwy koła:
Koło SW AGH przy PPiEZRiG PETROBALTIC – 1992–1998
Koło SW AGH przy PETROBALTIC Sp. z o.o. i S.A. – 1999–2005
Koło SW AGH przy LOTOS Petrobaltic SA – od 2005 roku
mgr inż. Alicja Karczewska – rzecznik koła 1993–2004,
mgr inż. Aneta Kubala – sekretarz koła od 1993,
mgr inż. Jerzy Domżalski – – rzecznik koła od 2005 roku.
Liczba członków (zmiany):
1994 – 25 osób,
1998 – 28 osób,
2001 – 27 osób,
2005 – 29 osób,
2009 – 25 osób,
2013 – 11 osób,
2017 – 11 osób.
Kierunki działalności i osiągniecia
— stały kontakt z uczelnią,
— udział w zebraniach Zarządu Głównego SW AGH,
— udział w Krajowych Zjazdach Delegatów,
— udział w uroczystościach jubileuszowych uczelni i stowarzyszenia,
— udział w sesjach naukowych i konferencjach,
— udział w organizowanych studiach podyplomowych,
— współrealizacja projektów krajowych i badawczo-naukowych z udziałem strony
naukowej, w tym AGH,
— spotkania integracyjne różnych roczników wychowanków i absolwentów,
— współorganizacja z kołem SITPNiG konferencji i spotkań integracyjnych, w tym
wygłaszanie referatów,
— czynny udział w dorocznych spotkaniach z okazji Dnia Górnika Gwarków
Piwnych i Combra Babskiego.
Szczególny dorobek koła
— utrzymywanie stałego kontaktu z uczelnią,
— udział członków koła w obchodach rocznicowych (75, 80 i 90, 95-lecia) uczelni
i wydziałów (w tym na Wydziale GGiOŚ i Wiertnictwa Nafty i Gazu),
— obecność wybranych delegatów na Krajowy Zjazdach SW AGH,
— członkowie koła brali i biorą udział w konferencjach oraz w studiach podyplomowych organizowanych przez AGH i LOTOS Petrobaltic SA, w tym, między
innymi:
• Studia podyplomowe z geofizyki naftowej;
• Studia podyplomowe z morskiej eksploatacji i wiertnictwa złóż ropy naftowej
i gazu ziemnego;
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• studia podyplomowe z zarządzania technologią wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych;
— opieka nad Studentami AGH w ramach praktyk: zapoznanie ze specyfiką pracy
biurowej i na platformie (geolodzy, wiertnicy, inżynierowie złożowi),
— współrealizacja projektów geologicznych, geofizycznych, złożowych w ramach
projektów krajowych i naukowo-badawczych z udziałem strony przemysłowej
i naukowej, między innymi: projekt Blue Gas – projekty MWSSSG, ŁUPZAS
w latach 2013–2017,
— współrealizacja projektów naftowych międzynarodowych,
— uczestnictwo wspólnie z członkami Koła SITPNiG w spotkaniach integracyjnych
i wyjazdach edukacyjno-wypoczynkowych organizowanych w Polsce i zagranicą.
Obecna sytuacja makro-ekonomiczna na rynkach światowych przekłada się na działalność poszukiwawczo-wydobywczą spółki w ujemny sposób. Wprowadzony w spółce
program optymalnej ekspansji wpływa na ograniczenia działalności koła, praktycznie sprowadza do minimum działalność koła.
Koło SW przy LOTOS Petrobaltic SA usilnie pragnie utrzymywać kontakty z uczelnią
choćby w najbardziej zminimalizowanej formie, to znaczy płacić regularnie składki członkowskie, podkreślać w zawodowej działalności swych członków przynależność do szerokiej
rodziny absolwentów AGH, szczególnie na różnego rodzaju zebraniach i sympozjach na
przykład w formie odczytów, referatów, warsztatów branżowych i dyskusji, pozyskiwać
wszelkie informacje o życiu i kondycji naszej Alma Mater, w tym wszelkich uroczystościach, świętach i jubileuszach, choćby tylko poprzez regularne dostarczanie nam periodyku
Vivat Akademia.
Na szerzej zakrojoną współpracę w chwili obecnej koło nie może sobie pozwolić ze
względu na brak jakiegokolwiek dofinansowania ze strony spółki i w związku z tym niezbyt
przychylną działaniom koła atmosferę w branży naftowej. W chwili obecnej środki przewidziane na szkolenia, dokształcanie i rozwój intelektualny pracowników branży zostały
ograniczone do niezbędnego minimum wymaganego najbardziej restrykcyjnymi przepisami
prawa.
Działalność koła SW AGH jest odbierana jako inicjatywa towarzysko-naukowa.
Uprzejmie informujemy, że w związku z powyższym zdarzają się nieliczne wypadki kiedy
to członkowie koła absolutnie prywatnie, w ramach urlopów, własnych funduszy uczestniczą w życiu uczelni.
Być może w przyszłości, kiedy sytuacja makro-ekonomiczna w przemyśle naftowym
ulegnie radykalnej poprawie, co pociągnie za sobą wzrost pozytywnych nastrojów w spółkach naftowych, obiecujemy solennie, że z dużą werwą i przyjemnością doprowadzimy do
aktywniejszych relacji z uczelnią.
Rzecznik
Koła Jerzy Domżalski
Sekretarz Koła Aneta Kubala
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Koło SW AGH nr G 153 o nazwie GAZY
Koło Stowarzyszenia Wychowanków AGH „GAZY” zostało utworzone przy
Karpackim Okręgowym Zakładzie Gazownictwa w Tarnowie w 1985 roku.
Założycielem i pierwszym rzecznikiem koła był kolega Stanisław Stosur. Kolejnym
długoletnim rzecznikiem koła był kolega Jerzy Siemieński. Po przejściu kolegi Siemieńskiego na emeryturę, rzecznikiem koła został kolega Lucjan Łużecki. Od stycznia 2005 roku
obowiązki rzecznika zostały powierzone koleżance Janinie Dziędziel-Gostek.
Obecnie do koła „GAZY” należy 40 członków. Członkami koła są pracownicy lub
byli pracownicy oddziałów spółek gazowniczych skupionych w południowo-wschodniej
Polsce to jest obecnie: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA Oddział
w Tarnowie, Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Członkowie Koła uhonorowani odznaką zasłużony dla SW AGH to między innymi:
Bogdan Pastuszko, Ryszard Ryba, Stanisław Rzemiński, Stanisław Stosur, Lucjan Łużecki,
Mieczysław Menżyński, Tadeusz Stępień, Tadeusz Zawiliński, Zbigniew Rzemiński, Janina
Dziędziel-Gostek.
Zarząd Koła „GAZY” od 2012 roku (druga kadencja)
Janina Dziędziel-Gostek – rzecznik,
Alicja Białas – zastępca,
Zbigniew Rzemiński, Antoni Maziarka – czonkowie.

Koło przy JSW SA Ruch „Zofiówka”
Przed 2011 rokiem pojedynczy pracownicy KWK „Zofiówka” (wychowankowie
AGH) opłacali składki członkowskie na rzecz SW. Ani w 2011 roku, ani w trakcie przygotowywania materiałów do Historii Kół Stowarzyszenia Wychowanków AGH nie udało się
dotrzeć do archiwalnych dokumentów, dotyczących działalności przed 2011 rokiem.
W 2011 roku nastąpiła reorganizacja działalności wychowanków – pracowników
KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka”. Wyzwanie to realizował kolega J. Tomica,
który w tym czasie został pracownikiem Ruchu „Zofiówka”. Początkowo działalność była
niesformalizowana, a w sposób oficjalny rzecznikiem koła SW AGH przy Ruchu „Zofiówka”
kolega J. Tomica został od 2012 roku i pełni tę funkcję do chwili obecnej (2018).
Na fali początkowego entuzjazmu odbywały się coroczne spotkania absolwentów
AGH z dyrekcją kopalni. Obecnie, co jest podyktowane wieloma przyczynami, działalność
koła sprowadza się do realizacji celów statutowych. W wyniku kolejnych zmian organizacyjnych zachodzących w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” oraz w wyniku odejść na
emerytury i „urlopy górnicze” liczba członków koła zmalała z 42 osób (2012) do 8 (2018).
Rzecznik Koła SW AGH
Ruch „Zofiówka”
Janusz Tomica
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Koło SW AGH w Albanii
Koło SW AGH w Albanii powstało z inicjatywy Prezydium Zarządu Głównego
SW AGH, który pismem L. dz. SW 6/II/92, dnia 10 lutego 1992 polecił koledze mgr. inż.
Naimowi Tyli utworzenie w Albanii Koła SW AGH i powierzył mu funkcję rzecznika
koła z upoważnieniem do opieki nad kołem i jego członkami. Do 2003 roku koło prawie
nie wykazywało widocznej działalności. Nie sprzyjały temu warunki i nie odbywały się
zebrania członków SW AGH. Brak było wyborów. Koledzy nie odwiedzali naszej uczelni,
Zarządu Głównego Stowarzyszenia i Krakowa w ciągu tych lat.
W tej sytuacji członkowie koła w Tiranie zbierali się (z inicjatywy kolegów: prof.
Sotir Guxha, prof. Minella Hido i innych) na walnym zebraniu w dniu 21 czerwca 2003
roku (która była pierwsza od stworzenia koła w 1992 roku). Podczas tego zebrania został
wybrany jednogłośnie na funkcję rzecznika koła prof. Dr. inż. Arqile Teta. Protokół zebrania
(podpisanego także przez przewodniczącego Towarzystwa Przyjazny Albańsko-Polskiej,
który był zaproszony na to zebranie) oraz deklaracje członkowskie i wnioski do planu pracy,
były wysłane do Zarządu Głównego SW AGH, który z pismem SW – 42/X/2003, z dnia 14
października 2003 roku przyjął i uznał wznowienie działalności koła SW AGH w Albanii
i wybrane nowe władze koła. Od tego czasu nasze koło nosi nazwę Koło „Albania”.
Od 2003 roku Koło „Albania” wykazało ożywioną działalność w wielu kierunkach.
Pod względem organizacyjnym.
Koło zbiera się regularnie co trzy miesiące i częściej. Na tych zebraniach dyskutujemy o zadaniach związku z propagowaniem naszej uczelni AGH i Miasta Królewskiego
Kraków. Akcja przeprowadzona pośród Albanczyków i zwłaszcza wśród młodych ludzi
i studentów. Nasi koledzy piszą do prasy i zabierają głos na różnych spotkaniach i zebraniach
towarzyskich. Dyskutujemy o tym, co czytamy w Informatorze Stowarzyszenia lub „Vivat
Akademia” Periodiku AGH dla Absolwentów, lub w Biuletynie AGH (Magazynie Informacyjnym AGH) i różnych materiałach drukowanych i wysłanych pocztą elektroniczną od
Zarządu Głównego Stowarzyszenia, które przychodzą nam z Sekretariatu SW AGH. Pozwala
to na ciągłe w kontakty z Zarządem Głównym stowarzyszenia i naszą Alma Mater. Otrzymujemy wiadomości z życia uczelni i z życia stowarzyszenia (na różne tematy, jak na przykład
o badaniach naukowych, o wydaniach i publikacjach, o wydarzeniach, o życiu w kołach SW
AGH, o wspomnieniach pracowników, o studentach, o kulturze, o podróżach, itp.).
Publikacje
To cele nakreślone w programie koła jako ważna i główna działalność członków dla
rozpowszechnienia i popularyzacji kultury polskiej.
Najważniejszymi publikacjami są:
1. Słownik polsko-albański 25 tys. haseł, 1100 stron, wydany w Tiranie 2007, 2016.
2. Profesor Stanisllav Zuber, jeta dhe vepra. 310 f. wydany w Tiranie 2010.
3. Profesor Stanisław Zuber, życie i dzieło. 205 str. wydany w Warszawie 2017.
4. Słownik albańsko-polski 30 tys. haseł, 855 str. Wydany w Tiranie 2017.
5. Marcin Bielski: „O Skanderbegu Macedonie Albańskim Książęciu”. Wydanie
z 1564 roku. Tłumaczenie. 130 str. (Książka będzie wydana w języku albańskim, w tym roku z okazji 550-lecia śmierci Skanderbega, bohatera narodowego
Albanii. Rok 2018 jest nazwany u nas rokiem Skanderbega).
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6. Jan Długosz: „Księga Dwunasta” z dzieła „Kroniki Sławnego Królestwa
Polskiego”. Tłumaczona na albańskim dla czasopismo „Albanica” wydana
w Prisztinie, Kosowo.
Autorem tych publikacji, po raz pierwszy w naszych krajach, jest prof. Arqile Teta.
Liczne artykuły publikowane przez naszych członków i sympatyków naszego koła
o wybitnych postaciach kultury i nauki polskiej. Po publikacji książki A. Tety o prof. Stanisławie Zuberze zbudowano w Albanii pomnik tego wybitnego geologa Polaka. Na odsłonięcie przybył z Polski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.
Rozpowszechniania osiągnięć naszej wspaniałej uczelni AGH wśród studenckiej młodzieży albańskiej.
Na tę promocję mieliśmy mocne wsparcie władz naszej uczelni. Dzięki udzieleniu
wsparcia przez rektorów: prof. A. Tajdusia i później prof. T. Słomkę, udało nam się wysłać
na studia w AGH, ośmiu młodych Albańczyków (jednego na rok), z których obecnie trzech
studiuje górnictwo.
Wizyta we wrześniu 2006 roku Zarządu Głównego SW AGH
i X wyprawa SW AGH w 2017 roku
Wizyty w albańskim kole SW AGH z uczestniczeniem ówczesnego przewodniczących stowarzyszenia prof. S. Mitkowskiego (2006) i prof. P. Czai (2017) to dwa wydarzenia
historyczne dla naszego koła. Te wizyty były dla nas bardzo wzruszające i niezapomniane
dla każdego członka koła. Można stwierdzić, że wydarzenia te, były ożywczym powiewem
dla dalszej intensywnej działalności naszego koła.
Odznaczenia Członków Koła „Albania”
Siedmiu z naszych członków koła zostało odznaczonych przez Zarząd Główny
SW AGH odznaką „Zasłużony dla Stowarzyszenia Wychowanków AGH”, natomiast
jeden, rzecznik koła prof. Arqile Teta, godnością „Członka Honorowego” SW AGH. Za
cały dorobek naukowy i kulturalny, prof. Arqile Teta, w grudniu 2011 roku, w ambasadzie
polskiej w Tiranie, otrzymał honorowe wyróżnienie Krzyż Kawalerski Orderu za Zasługi
dla Rzeczypospolitej Polskiej, nadawane przez Prezydenta RP.
Nasze koło ma wielu sympatyków i przyjaciół w Albanii i zwłaszcza w Tiranie,
którzy chociaż nie są absolwentami AGH, studiowali w Krakowie lub w Polsce. Oni doceniają nasze stowarzyszenie, cieszą się kiedy słyszą o AGH i Krakowie, i chętnie pomagają
w naszych różnych imprezach. Jak potwierdzają oni sami, zbliżenie do nas daje im satysfakcję i jest dobrym sposobem na podtrzymywanie kontaktów z Polską i językiem polskim.
Mocne więzy przyjaźni mamy z Towarzystwem Przyjaźni Albańsko-Polskiej i jej władzami.
Nasi koledzy, członkowie Koła „Albania” są gotowi zawsze pomagać jako przewodnicy, towarzysząc grupom turystów z Polski zwłaszcza tym, którzy są członkami naszego
stowarzyszenia. Byliśmy i będziemy zawsze gotowi pomagać w odwiedzinach najpiękniejszych miejsc Albanii, nad Morzem Adriatyckim lub Jońskim, nad jeziorami lub w wysokich,
pięknych górach. Jak również w zwiedzaniu zabytków historycznych, zwłaszcza tych starożytnych, których jest wiele w Albanii.
Rzecznik Koła „Albania”
prof. Arqile TETA
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Koło Wychowanków SW AGH w Wietnamie (Hanoi)
Liczba członków w Hanoi to 60 osób – absolwentów AGH w Wietnamie jest więcej,
ale mieszkają w całym kraju (ta informacja dotyczy tylko Kola w Hanoi).
Zarząd koła w Hanoi: mgr inż. Ho Chi Hung, mgr inż. Nguyen Hai Yen, dr inż Tran Tu Ba.
Główne kierunki działalności:
— coroczne spotkanie wszystkich członków odbywa się we wrześniu każdego roku
z okazji rocznicy przyjazdu do Polski na studia (na przykład rocznik 1965 –
corocznie spotyka się 11 września bo w dniu 11 września 1965 roku przyjechali
do Polski na studia),
— udział w imprezach na rzecz umocnienia i rozwoju przyjaźni obu krajów zorganizowanych przez Towarzystwo Przyjaźni Wietnamsko-Polskiej,
— udział w obchodach z okazji polskich świąt narodowych: święto konstytucji
Polski 3-go Maja, święto niepodległości Polski 11 listopada zorganizowanych
przez Ambasadę RP w Hanoi,
— spotkania z delegacjami z AGH, które przybywają w Wietnamie na konferencje
naukowe lub służbowe,
— wsparcie i pomoc działalności w rozwoju współpracy pomiędzy wietnamskimi
i polskimi partnerami w wymianie handlu, edukacji, kultury i turystyki…
— stały kontakt z członkami w kole celem udzielenia pomocy wychowankom
w losowych przypadkach,
— w 2018 roku zorganizowanie uroczystości powtórnej immatrykulacji po 50-latach
dla absolwentów wielu roczników i różnych wydziałów, którzy otrzymali „Złote
indeksy” w Hanoi i Ho Chi Min City, uroczystość tę uświetniła delegacja z AGH:
rektor AGH, prorektorzy oraz przewodniczący SW AGH.
Serdecznie pozdrawiam
Ho Chi Hung

Koło nr 257 SW AGH im. Walerego Goetla (nadane 11 października 2008)
Koło SW AGH przy ZG SW AGH w Krakowie
dawniej grupa członków indywidualnych SW AGH
rok założenia 19 kwietnia 2004
2004–2007
Rzecznik: Eugenia Miga
Sekretarz: Leszek Chawrona
Skarbnik: Renata Wacławik-Wróbel
Członkowie: Ewa Cichy, Jerzy Moss.
2008–2012
Rzecznik: Eugenia Miga,
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Sekretarz: Ireneusz Suliga,
Skarbnik: Renata Wacławik Ewa Cichy, Krystyna Norwicz,
Jan Mitkowski, Elżbieta Wojciechowska, Kazimierz Matl,
Agnieszka Mucha-Szlązak.
2013–2015
Rzecznik: Eugenia Miga (do 3 grudnia 2013) Renata Wacławik-Wróbel (po. Rzecznika Koła),
Sekretarz: Piotr Francuz,
Skarbnik: Zbigniew Sulima,
Członkowie: Krystyna Norwicz, Kazimierz Matl, Agnieszka Mucha-Szlązak, Zbigniew Biernat, Ireneusz Suliga, Barbara Vecer
2016–2020
Rzecznik: Renata Wacławik-Wróbel
Sekretarz: Piotr Francuz,
Skarbnik: Zbigniew Biernat,
Członkowie: Stanisław Lasek, Eugenia Miga, Zbigniew Sulima,
Agnieszka Mucha –Szlązak, Jan Jarominek.
Liczba członków koła w czasie założycielskiego Walnego Zebrania Wyborczego
członków koła (19 kwietnia 2004) wynosiła 3428 (aktywni i nieaktywni). Liczba członków
jest płynna i ulega ciągłym zmianom w związku z likwidacją i łączeniem przedsiębiorstw,
łączeniem kopalń z przyjęciami nowych absolwentów. Liczba członków przez cały okres
funkcjonowania koła waha się powyżej 2000 członków aktywnych. W dniu 30 czerwca
2018 roku była to liczba 2301 członków.
Kierunki działalności, osiągnięcia
Koło skupia członków indywidualnych z terenu kraju i zagranicy. W działalności Koła przyświecają nam dwa główne cele statutowe SW AGH, którymi jest pogłębianie kontaktów z absolwentami i utrzymanie więzi wychowanków ze stowarzyszeniem
i uczelnią. Zarząd koła odbywa zebrania 2x w roku na których omawia zadania do zrealizowania. Podstawowym celem jest tworzenie i zarządzanie bazą danych członków (aktualizacja członków-adresy i inne dane, aktualizacja składek, tworzenie bazy e-mailowej.
Komunikacja z członkami koła ( przy stanie ok. 2500 osób) jest utrudniona i dyskutowano
nad możliwością podziału ze względu na rejonizację (co ułatwiłoby spotkania członków).
Pozyskiwano nowych członków poprzez promowanie stowarzyszenia na uroczystościach
wręczenia dyplomów.
Szczególny dorobek koła
Wysyłano corocznie (lub częściej) do wszystkich członków koła 257 zestawy materiałów informacyjnych (periodyk Vivat Akademia, Biuletyn Informacyjny, Informator SW
AGH, pisma informacyjne o wydarzeniach), dzięki czemu utrzymywano stały kontakt
z członkami. Informowano o działalności Akcji Zapomóg i możliwości wsparcia naszej
działalności poprzez przekazanie 1 proc. podatku dochodowego i darowizny. Członkowie
brali udział w jubileuszach AGH i SW AGH oraz w uroczystościach immatrykulacji po
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50 latach (Złoty Indeks). Uczestniczono w spotkaniach świąteczno-noworocznych, koncertach noworocznych w Teatrze im. J. Słowackiego, połączonych z ogłoszeniem „Absolwenta
roku”. Brano udział w spotkaniach kół terenowych, aktywnie pracowano w komitetach jubileuszowych SW AGH, w komisji Akcji Zapomóg i w Zarządzie Głównym stowarzyszenia.
Podjęto opiekę nad grobem patrona koła prof. Walerego Goetla, gdzie są składane wiązanki
i znicze, a w rocznicę śmierci członkowie zarządu udają się do grobu profesora.
SW AGH przy PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA
Przewodniczący – inż. Tomasz Siodła
Sekretarz – mgr inż. Dariusz Urycki
Rzecznik – mgr Grzegorz Przebieracz
Skarbnik – mgr inż. Marta Jankowska
Nasze lokalne stowarzyszenie organizuje coroczne spotkania przed świętem Bożego
Narodzenia. Spotykamy się również sporadycznie na „górniczym piwie”. Liczebność
naszego koła SW AGH liczy około 20 osób.
Koło nr 250 Stowarzyszenia Wychowanków AGH „Jastrzębie”
przy KWK „JAS-MOS” w Jastrzębiu Zdroju
Koło Stowarzyszenia Wychowanków AGH nr 250 przy KWK „Jastrzębie” powstało
w latach 80-tych dzięki inicjatywie ówczesnego dyrektora tejże kopalni mgr inż. Jerzego
Świderskiego. W 1994 roku w wyniku połączenia kopalń „Jastrzębie” i „Moszczenica”
powstała KWK „JAS-MOS”. W przeszłości w tych kopalniach istniały dwa oddzielne koła,
jednak w skutek odejścia rzeczników na emeryturę, działalność tych kół została zaniechana.
Koło przy KWK „Jastrzębie” przetrwało do początku lat 90-tych. Rzecznikiem koła był
wówczas Franciszek Burkot, a skarbnikiem Leszek Skrobol. Dopiero w 2000 roku koło
zostało reaktywowane przy współudziale dyrekcji KWK „JAS-MOS”.
W 2006 roku po odejściu na emeryturę Franciszka Burkota funkcję rzecznika koła
przejął Tadeusz Uherek i sprawował ją do 2010 roku, w którym rzeczniczką została Patrycja
Grzelak. Od 2012 roku Tadeusz Uherek jest członkiem Zarządu Głównego SW AGH.
W 2011 roku udało się doprowadzić do spotkania władz głównych SW z członkami
koła, przy KWK „Jas-Mos”. Spotkanie miało charakter popularno-naukowy z referatami
profesorów AGH: Bronisława Barchańskiego i śp. Artura Bębna.
W październiku tego samego roku w trakcie uroczystości z okazji 65-lecia SW
dyrektor Augustyn Holeksa przedstawił przygotowany przez wiceprezesa JSW Andrzeja
Tora referat „Stan aktualny i perspektywy rozwoju JSW SA”.
W 2000 roku do koła należało 36 członków. Liczba ta zmieniała się w zależności od
tego ilu członków odeszło na emeryturę.
1 października 2016 roku cześć KWK „Jastrzębie” przeszła do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. W związku z tym cześć członków odeszła na zasłużoną emeryturę, a cześć
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na urlopy górnicze. Stąd ilość osób należących do koła drastycznie zmalała. Pomimo
tego członkowie koła nadal starają się dbać o informację dla absolwentów AGH. Biorą
czynny udział w uroczystościach Barbórkowych w kopalni i AGH oraz w konferencjach
naukowo-technicznych organizowanych przez AGH. Czynnie wspieramy inicjatywy SW
AGH i uczelni między innymi jubileusze SW. Koło utrzymuje dobre i przyjazne stosunki
z uczelnią i stowarzyszeniem.
Rzecznik Koła
Patrycja Grzelak

Koło SW AGH nr G 262
przy Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA – Biuro Zarządu
Data rejestracji to 22 lutego2011 roku
Pomysł założenia koła zrodził się w trakcie spotkania 24 września 2010 roku
w Jastrzębiu Zdroju wśród pracowników JSW S.A. absolwentów AGH z przedstawicielami
uczelni i władz spółki. W spotkaniu udział wzięli między innymi przedstawiciele SW AGH:
prof. Bronisław Barchański, mgr. inż. Henryk Konieczko, mgr. inż. Andrzej Miga oraz
członkowie Zarządu JSW SA: Jarosław Zagórowski, Andrzej Tor, Grzegorz Czornik, Marek
Wadowski oraz grupa około 150 pracowników absolwentów AGH.
9 listopada 2011 roku Katarzyna Pietrzyk zwróciła się z wnioskiem o rejestrację
i włączenie w skład Stowarzyszenia Wychowanków AGH, koła utworzonego w Biurze
Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Prezydium Zarządu Głównego SW AGH na
posiedzeniu w dniu 22 lutego 2011 roku podjęło Uchwałę nr 1/2011 o powołaniu koła, które
otrzymało nazwę: Koło Stowarzyszenia Wychowanków AGH przy Jastrzębskiej Spółce
Węglowej SA – Biuro Zarządu. Kołu nadano oznaczenie G 262.
Rzecznikiem koła została Katarzyna Pietrzyk i pełniła tę funkcję do listopada 2017
roku. Od grudnia 2017 roku członkowie powierzyli rolę rzecznika koła Leszkowi Hodernemu.
Obecnie nasze koło liczy 22 członków, są to czynni pracownicy Biura Zarządu JSW SA.
Rzecznik Koła uczestniczy w noworocznych spotkaniach opłatkowych SW oraz
w innych spotkaniach organizowanych przez Zarząd Główny.
Głównymi celami koła są między innymi:
— skupianie pracowników Biura Zarządu JSW SA w ramach koła SW AGH w celu
utrzymywania i pogłębiania więzi koleżeńskiej,
— rozwijanie różnych form pomocy dla nowozatrudnionych absolwentów AGH
w Biurze Zarządu JSW SA,
— krzewienie oświaty i kultury technicznej oraz upowszechnianie doświadczeń
w dziedzinie nauki i techniki,
— organizowanie wyjazdów na okolicznościowe imprezy kulturalne do Zarządu
Głównego AGH,
— ścisła współpraca z kierownictwem Biura Zarządu JSW SA,
— współpraca z instytucjami i osobami mogącymi się przyczynić do rozwoju koła
SW AGH w Biurze Zarządu JSW SA,
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— utrzymywanie łączności z AGH i współpraca dla dalszego jej rozwoju, w szczególności poprzez poszerzanie kontaktów wychowanków z uczelnią,
— współpraca pomiędzy zakładami JSW SA.
Rzecznik Koła
Leszek Hoderny

Koło SW AGH przy Przedsiębiorstwie Robót Górniczych
w Bytomiu – PRG Bytom
Koło SW AGH przy PRG Bytom zostało utworzone w 1979 roku.
Założyciele koła pracownicy PRG Bytom, absolwenci AGH Kraków:
mgr inż. Konrad Kuczyński, mgr inż. Kazimierz Świder, mgr inż. Witold Gawroński,
mgr inż. Marek Siwek, mgr inż. Wojciech Kądziołka, mgr inż. Bogdan Skowroński.
Koło liczyło 15 pracowników.
 zecznikiem koła w latach 1979–2006 był Konrad Kuczyński –
R
Naczelny Inżynier i Dyrektor PRG Bytom.
Rzecznikiem Koła od 2006r do nadal jest Bogdan Skowroński – Prokurent PRG Bytom.
Do najistotniejszych przedsięwzięć realizowanych w rym okresie należały:
— zorganizowanie ogólnokrajowego spotkania konsultacyjnego na temat specjalistycznego budownictwa górniczego dla potrzeb rewaloryzacji zabytkowych miast
w 1984 roku w Czorsztynie, należy podkreślić, że PRG Bytom wspólnie z profesorami Feliksem Zalewski i Zbigniewem Strzeleckim zabezpieczało i rewaloryzowało podziemia w Sandomierzu, Opatowie i Jarosławiu. W tych miastach PRG
Bytom wykonywało podziemne trasy turystyczne,
— wygłaszanie referatów na sesjach naukowych Wydziału Górniczego AGH
w Krakowie,
— spotkania integracyjne absolwentów AGH i Politechniki Śląskiej, absolwenci
AGH wnoszą twórczy wkład w aktywne rozwiązanie problemów technicznych
i współpraca z władzami firmy jest bardzo dobra.
Pracownicy firmy , jako członkowie SW AGH biorą udział w okolicznościowych
uroczystościach Barbórkowych w AGH. Ponadto Bogdan Skowroński jest członkiem
Zarządu Głównego SW AGH.
Aktualnie ze względu na zmniejszenie liczby pracowników firmy, do koła należą
następujące osoby: Bogdan Skowroński, Marek Siwek, Wojciech Kądziołka, Władysław
Leszko, Józef Wyka.
Bogdan Skowroński
Rzecznik Koła
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Koło SW AGH przy Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu
Koło powstało w 1979 roku, zrzeszało wtedy 34 członków. Pierwszym rzecznikiem
koła była koleżanka mgr inż. Krystyna Roszczynialska.
Działalność Koła w latach 1979–1984
— udział w organizacji obchodów 60-lecia AGH,
— pozyskanie okolicznościowych materiałów i pamiątek (wydawnictwa, kufle,
znaczki, medale, itp.),
— rok 1980 – pozyskanie drugiego rzutu pamiątek zadeklarowanych przez członków,
— lata 1982–1983 – przerwa w działalności (okres stanu wojennego),
— rok 1984 – przygotowanie do organizacji obchodów Jubileuszu 40-lecia SW
AGH,
— urlop macierzyński i wychowawczy kol. Krystyny Roszczynialskiej.
Działalność Koła w latach 1985–1987
W październiku 1985 roku (przed Jubileuszem 40-lecia SW AGH) na prośbę dziekana wydziału prof. Stanisława Juchy, funkcję rzecznika koła podjął kolega mgr inż. Albin
Wojnar. Koło zrzeszało wówczas 37 członków.
Działalność i wydarzenia:
— rok 1986 – zmarł działacz stowarzyszenia kolega mgr inż. Wiesław Wantuch,
— udział w organizacji obchodów 40-lecia SW AGH,
— zorganizowanie dotacji koła jako jego udział w refundacji kosztów Sztandaru
SW,
— udział w uroczystościach Fundacji Sztandaru SW – 16 listopada 1985 roku,
wbicie symbolicznego srebrnego gwoździa w drzewce sztandaru,
— 20 marca 1987 roku zorganizowano i przeprowadzono zebranie sprawozdawczo-wyborcze w kole, rzecznikiem został wybrany mgr inż. Albin Wojnar, wiceprzewodniczącym – kolega dr inż. Jerzy Stopa, sekretarzem – koleżanka mgr inż.
Jolanta Myszka, skarbnikiem – kolega mgr inż. Ewa Słupek, zastępcą skarbnika
– kolega dr inż. Adam Zubrzycki. Koło liczyło wówczas 53 członków.
Działalność Koła w latach 1987–1999
— udział w obchodach 70-lecia AGH,
— udział w obchodach 75-lecia AGH,
— udział w I Krajowym Zjeździe Delegatów (29 maja 1987),
— udział w II Krajowym Zjeździe Delegatów (21 czerwca 1991),
— udział w obchodach Dnia Górnika i Dnia Hutnika,
— udział w zebraniach Zarządu Głównego SW AGH,
— udział Koła w obchodach 20-lecia i 25-lecia Wydziału Wiertniczo-Naftowego,
— uporządkowywanie składek członkowskich,
— załatwianie okolicznościowych materiałów i pamiątek (wydawnictwa, kufle,
znaczki, medale),
— załatwianie i przekazywanie członkom okolicznościowych informatorów SW
AGH,
— udział w obchodach 50-lecia SW AGH,
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— udział naszych członków we władzach naczelnych SW AGH (prof. Stanisław
Rychlicki, prof. Kazimierz Twardowski, dr Teresa Staszewska).
19 czerwca 1995 roku w wyniku wyborów w kole, zarząd koła stanowili:
Albin Wojnar – rzecznik koła,
Jerzy Stopa,
Ewa Słupek,
kol Jolanta Pawlikowska.
Działalność Koła w latach 1999–2008
W wyniku wyborów w październiku 1999 roku wybrano dwuosobowy zarząd:
Albin Wojnar – rzecznik koła,
Ewa Słupek – Skarbnik Koła.
W 1999 roku koło liczyło 34 członków.
W Jubileuszu 80-lecia uczelni (1999) koło czynnie uczestniczyło w wydarzeniach
organizowanych przy Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu. Podczas IV Krajowego Zjazdu
Delegatów (2000), kolega Albin Wojnar przewodził Komisji Skrutacyjnej. W 2001 roku
odbył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów, któremu Albin Wojnar przewodniczył w pracy Komisji Skrutacyjnej. W 2002 roku koło uczestniczyło w obchodach 35-lecia
Wydziału WNiG. W 2002 roku odszedł śp. kolega dr Andrzej Sołtysik, w 2003 roku odszedł
śp. kolega prof. Stanisław Jucha. W wyniku wyborów w kole – 31 marca 2004 roku – powołany został dwu osobowy zarząd:
Albin Wojnar – Rzecznik Koła,
Ewa Słupek – Skarbnik Koła.
Koło liczyło wówczas 33 osoby.
W 2004 roku odbył się V Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy SW AGH
z czynnym udziałem naszego koła.
16 i 18 września 2005 roku odbył się Zjazd Jubileuszowy z okazji 60 rocznicy założenia SW AGH. W komitecie organizacyjnym zjazdu czynnie uczestniczył kolega Albin
Wojnar. Koło wydziałowe przygotowało również własny bogaty program. W spotkaniu na
wydziale (18 września 2005) udział wzięło 25 osób. Wraz z gośćmi z terenowych kół SW
AGH w Tarnowie i Jarosławiu.
W 2007 roku Wydział WNiG obchodził 40-lecie istnienia. W obchodach uczestniczyło wielu członków koła (sesja naukowa, imprezy okolicznościowe). W tym samym roku
odszedł śp. prof. Stefan Łaciak, zaś w 2008 roku odszedł śp. prof. Karol Wojnar.
29 kwietnia 2008 roku w kole wybrano zarząd składający się z trzech osób:
Albin Wojnar – Rzecznik Koła,
Ewa Słupek,
Maciej Wójcikowski.
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13 czerwca 2008 roku odbył się VI Zwyczajny Zjazd Krajowy Delegatów, w którym
koło reprezentowane było przez trzech delegatów. Z ramienia koła wytypowano 5 osób do
przyznania honorowego wyróżnienia SW AGH.
Działalność Koła od 2008 roku
— rok 2009 – koło uczestniczy w obchodach 90-lecia uczelni,
— rok 2010 – udział koła w obchodach 65-lecia SW AGH,
— w roku 2011 odszedł kolega prof. Ludwik Zawisza oraz kolega prof. Jan Jewulski,
— rok 2012:
• wybory w kole – trzech członków zarządu: Albin Wojnar – Rzecznik Koła,
Ewa Słupek, Elżbieta Wojna-Dyląg,
• udział koła w VII Krajowym Zjeździe Delegatów, a także udział w Jubileuszu
45-lecia Wydziału WNiG AGH.
• w 2012 roku odszedł śp. kolega dr Maciej Wójcikowski,
• rok 2015 – udział koła w obchodach 70-lecia SW AGH,
• rok 2016:
• wybór dwu osobowego zarządu koła: Albin Wojnar – Rzecznik Koła, Elżbieta
Wojna-Dyląg – Pełnomocnik Dziekana ds. kontaktów z SW AGH,
• udział koła w obchodach 50-lecia Wydziału WNiG AGH oraz udział w VIII
Krajowym Zjeździe Delegatów.
— rok 2019 – Przygotowanie do udziału Koła w obchodach 100-lecia uczelni.
Obecnie Koło liczy 23 członków.
Albin Wojnar (33 lata działalności jako rzecznik koła)
Rzecznik Koła przy Wydziale WNiG AGH

Koło G-212 przy Instytucie Nafty i Gazu Oddział Krosno
Wpłaty składek członkowskich w kole były już odnotowywane w latach 1989–1991,
Oficjalnie 15 czerwca 1993 roku to data powstanie koła w IGNiG O/Krosno.
Przewodniczący koła dr inż. Roman Urba. Koło liczyło około 23 osób.
Od 2011 roku rzecznikiem koła jest dr inż. Dariusz Bęben. Koło liczy około 6 osób.
Koła Matematyków przy SW AGH
Za datę powstania Koła Matematyków przy Stowarzyszeniu Wychowanków AGH
można przyjąć 22 października 2008 roku.
W dniu tym odbyło się pierwsze posiedzenie, w którym uczestniczyło sześciu
członków założycieli (kolejność według listy): dr Jerzy Stochel, dr Bogusław Bożek, dr
Janina Bombik, dr Maria Potępa, dr Anna Barbaszewska-Wiśniowska, prof. dr hab. Bogdan
Choczewski. Odbyły się wybory przewodniczącego koła, którym został prof. dr hab. Bogdan
Choczewski. Wręczenie legitymacji członkowskich SW odbyło się kilka dni wcześniej,
w trakcie obchodów X-lecia Wydziału Matematyki Stosowanej. Po śmierci prof. Choczew-
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skiego, w dniu 18 listopada 2011 roku, odbyły się wybory uzupełniające i przewodniczącym
został wybrany dr Bogusław Bożek. W kolejnych latach wybrano komisję rewizyjną: dr
Jerzy Stochel, mgr Elżbieta Bratuszewska-Wiśniowska oraz skarbnika dr, Witolda Majdaka.
Aktualnie Koło Matematyków liczy 26 członków: 12 pracowników Wydziału Matematyki Stosowanej, 2 emerytów i 12 absolwentów wydziału. Wszyscy członkowie założyciele byli jednocześnie członkami komitetu organizacyjnego obchodów X-lecia wydziału.
Taka aktywność członków utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Członkowie koła pomagali
przy organizacji kolejnych jubileuszy, to jest XV-i XX-lecia powstania WMS, a od kilku lat
corocznie włączają się w organizację Święta Nauk Ścisłych „Dni Hoborskiego”.
Od momentu powstania Koło Matematyków organizuje w grudniu spotkanie opłatkowe. Uczestniczą w nim członkowie koła, ale też zaproszeni studenci i władze wydziału.
dr hab. Bogusław Bożek, dr Jerzy Stochel
Koło G-217 w Kopalni Soli „Wieliczka”
18 października 2017 roku odbyło się spotkanie kolegów, którzy postanowili
reaktywować Koło Stowarzyszenia Wychowanków AGH w Kopalni Soli „Wieliczka”.
W spotkaniu tym gościnnie uczestniczyli:
Profesor Piotr Czaja – Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków AGH oraz
Henryk Kopeć – Wiceprzewodniczący ds. Kontaktu z Kołami,
W trakcie obrad wyłoniono zarząd koła w składzie:
Jan Kucharz – Przewodniczący Zarządu Koła, Rzecznika Koła,
Kinga Pamuła – Sekretarz Koła,
Dariusz Windak – Skarbnik.
Członkom Koła wręczono odznaki organizacyjne i legitymacje członkowskie.
W momencie reaktywacji chęć przystąpienia do koła zgłosiło 61 osób.
W pierwszym kwartale 2019 roku powstała inicjatywa zejść poznawczych do wyrobisk Kopalni Soli „Wieliczka” znajdujących się poza trasami turystycznymi. W marcu
odbyło się wyjście poznawcze do wschodniej części kopalni wraz z wejściem do Grot Kryształowych. Po zakończeniu wyprawy odbyło się zebranie jej uczestników i podsumowanie.
W wyniku rozmów pojawiły się ze strony członków koła propozycje, aby podobne
wyjścia zorganizować również z udziałem członków rodzin oraz zorganizować wyjazdy
poznawcze do innych kopalń. Inicjatywa spotkała się z przychylnością koleżanek i kolegów.
W 2020 roku zaplanowano zorganizowanie tego typu spotkań poznawczych i edukacyjnych mających na celu poszerzanie horyzontów wiedzy górniczej wśród absolwentów
jak również członków ich rodzin. Warto wspomnieć, że działalność ta spotkała się z sympatycznym oddźwiękiem wśród absolwentów innych uczelni, zatrudnionych w Kopalni Soli
„Wieliczka”, którzy chętnie skorzystali by z walorów poznawczych podłączając się do organizowanych w terenie spotkań organizowanych przez nasze stowarzyszenie.
Kinga Pamuła – Sekretarz Koła
Jan Kucharz – Przewodniczący Zarządu Koła

Wnioski końcowe
Głównym celem naszej publikacji jest pokrótce utrwalenie historii kół i wkładu pracy
społecznej członków kół terenowych na czele z ich rzecznikami lub samych rzeczników
na rzecz środowiska absolwentów AGH w swoim terenie. Duża liczba kół z dawnych lat
(1950–1980) przestała już funkcjonować, co zostało spowodowane głównie obiektywnymi
przyczynami zewnętrznymi, ale także częściowo personalnymi (emerytury, zmiana miejsca
pracy, itp.). Wzmianka o dawnych kołach istnieje w dawnych rejestrach stowarzyszenia.
Fakt ten ma utrwalić pamięć kolegów-aktywistów, którzy wykonywali pracę społeczną na
rzecz absolwentów AGH i członków SW AGH w swoim zakładzie pracy lub terenie najbliższym bądź też w większym regionie. Stąd wziął się podział na koła zakładowe, międzyzakładowe i regionalne. Wyjątkiem jest Koło im. Walerego Goetla o charakterze ponadregionalnym, które powstało na miejsce dużej grupy członków indywidualnych skupionych
w jedno koło na podstawie zmian wprowadzonych w Statucie SW AGH z 1996 roku. Jest to
twór sztuczny, ale zgodny ze Statutem – rozdział III §8 pkt. 5.
Koła są rozmieszczone w całym kraju, a także poza granicą kraju w Albanii, Wietnamie i na Kubie. W przyszłości przewiduje się rozszerzenie działalności także na inne
kraje, gdzie skupieni są absolwenci AGH.
Aktualnie czynnych i dość dobrze funkcjonujących kół jest blisko 70, z czego
kilkanaście może być wzorem dla innych. Wykazują one przy tym stałą aktywność, mają
uregulowany kalendarz imprez i spotkań (na przykład Terenowe Koło Grodzkie „Czeczott”
w Tychach, Koło przy KWK „Murcki-Staszic” w Katowicach, Koło Międzyzakładowe
„Tarnów”, Koło Trybunalskie w Piotrkowie Trybunalskim, KGHM w Lubinie oraz do 2013
roku Koło przy KWK „Ziemowit”), których członkowie biorą czynny udział w spotkaniach
centralnych uczelni i stowarzyszenia.
W 2019 roku Akademia Górniczo-Hutnicza świętowała 100-lecie aktywności
naukowej i dydaktycznej. Natomiast w 2020 roku przypada 75-lecie Stowarzyszenia Wychowanków AGH, najstarszego (rok założenia 1945) i najbardziej aktywnego stowarzyszenia
absolwentów wśród podobnych stowarzyszeń wyższych uczelni w Polsce.
Pełny wykaz wszystkich wybranych, w latach 1945–2015, członków do Zarządu
Głównego i Władz Głównych SW AGH w Krakowie jest zamieszczony w Kronice Stowarzyszenia, wydanej w 2005 roku, a uzupełnionej w 2015 roku z okazji 70-lecia Stowarzyszenia (K. Matl, 2005 i 2015).
Przegląd działalności kół członkowskich umożliwia wytyczenie głównych kierunków
pracy zarówno kół, jak również władz głównych stowarzyszenia. Koła w swoim zakresie
rozwijają działalność przede wszystkim dla własnych członków, zakładu pracy i instytucji
lub własnego regionu. Natomiast centralnie dla wszystkich członków SW i kół kierunki
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działania wytycza Zarząd Główny, korzystając między innymi z planu imprez o charakterze uczelnianym. Są to przede wszystkim różnego rodzaju jubileusze uczelni, wydziałów
i instytutów naukowo-dydaktycznych, a także posiedzenia naukowo-badawcze. Tą tematyką
zainteresowane są tylko niektóre grupy specjalistów i absolwentów AGH, obejmuje ona:
— pielęgnowanie tradycji górniczych i hutniczych na uczelni i w terenie, w zakładach pracy,
— powtórna immatrykulacja po 50 latach („Złote indeksy” od 2017 roku),
— Akcja Zapomóg dla Wdów i Sierot po zmarłych Kolegach, obecnie rozszerzona
o wsparcie dla samych kolegów – absolwentów AGH potrzebujących wsparcia
ze względu na stan zdrowia, kłopoty materialne w podeszłym wieku itp., średnia
wieku osób wspieranych w ramach akcji to 80 lat,
— do 1990 roku SW AGH było wyłącznym organizatorem uczelnianych sesji naukowych o tematyce górniczej, hutniczej i materiałowej, później przejęły to wydziały
i instytuty naukowe, celem była centralizacja uczestników i tematyki badawczej
w ramach uczelni, względnie uczelni z przemysłem, uczestniczyli w nich autorzy
referatów naukowo-technicznych zespołów o zdecydowanej przewadze wiedzy
utylitarnej oraz zespoły naukowe i autorzy prac AGH (zorganizowano ponad 50
takich Sesji),
— organizacja jubileuszy SW AGH oraz współudział w organizacji jubileuszy
uczelni,
— integracja środowiska absolwentów AGH w terenie oraz współpraca ze stowarzyszeniami innych uczelni wyższych w Polsce (SW AGH jest przykładem
ożywionej i właściwej dbałości o środowiska absolwenckie AGH),
— działalność wydawnicza na przykład stałe Informatory SW AGH, które pozwalały śledzić rozwój struktur SW AGH i różnych form pracy na rzecz swoich
członków i zespołów absolwenckich (wydano jedno wznowienie Kroniki Stowarzyszenia Wychowanków AGH),
— biuro SW AGH mieści się w budynku głównym AGH (A-0) im. Walerego
Goetla – rektora, który rozpoczął po 1945 roku intensywny i zaplanowany
rozwój uczelni, co przejawiało się w ogólnym wzroście liczby i różnorodności
wydziałów naukowo-dydaktycznych, z dwóch w 1945 roku powstało stopniowo,
do 16 Wydziałów w 2019 roku, prof. Walery Goetel był długoletnim rektorem
AGH, a potem przewodniczącym Stowarzyszenia Wychowanków AGH w latach
1952–1972, dał także ożywczy impuls dla rozwoju SW AGH w następnych
latach,
— poprzez koła terenowe i aktywność Zarządu Głównego praca jest skierowana
bezpośrednio do rzesz członkowskich SW AGH na przykład w formie regularnych spotkań koleżeńskich (wzajemne wizyty bratnich kół w swojej branży lub
regionie),
— organizacja spotkań naukowo-technicznych z wizytami autorów naukowych
z AGH,
— wyjazdy poznawcze wycieczkowe w kraju i poza granicami,
— utrwalanie pamięci o wybitnych wychowankach uczelni, twórcach i moderatorach SW AGH, zasłużonych dla ogółu członków i wychowanków AGH,
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— dbałość o aktywnych członków SW AGH, którzy mają wyróżniający udział
w rozwój przyjaźni koleżeńskiej, tradycji uczelni na przykład górniczych i hutniczych, wyróżnianie osób zasłużonych odznaką honorową „Zasłużony dla SW
AGH”, członkostwem honorowym SW AGH (nazwiska zamieszczane na tablicy
w holu pawilonu A-0), a szczególnie zasłużonych przewodniczących stowarzyszenia, tytułem honorowego przewodniczącego.
W załączonych tabelach koła, w miarę ich powstawania, otrzymały numerację na
przykład „G” – koła pionu górniczego, „H” – koła pionu hutniczego i „B” – pion materiałów
budowlanych. Aktualnie w związku z rozwojem nowych wydziałów na uczelni na przykład
Zarządzania, Humanistycznego, Telekomunikacji czy Informatyki, kolejne koła, począwszy
od 2009 roku, rejestrowane są bez dodatkowego oznaczenia literowego. W początkowej
fazie powstawania kół brak w rejestrze niektórych numerów, co wywołane jest przeoczeniem lub niewykorzystaną rezerwacją przewidzianą dla nowych kół.
Nowotworzone koła terenowe otrzymują kolejny numer, natomiast numery kół
likwidowanych pozostają w rejestrze i nie są wykorzystywane dla nowopowstałych kół.
Cała ta procedura jest niezwykle żmudna i wymaga wielkiej uwagi i rzetelności aby
uniknąć ewentualnych błędów. Od 2009 roku prowadzeniem i rejestracją kół zajmuje się
koleżanka Teresa Nosal.
Wydaje się, że nasze dzieło spełni swoje zadanie i będzie służyć następnym pokoleniom absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
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