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Wysoki Senacie, Dostojni Goście, Szanowni Państwo 

Bardzo serdecznie witam w Akademii Górniczo-Hutniczej podczas obchodów 

tradycyjnego święta Górniczego – Barbórki. Jest to dla Akademii szczególnie ważna 

uroczystość, to najstarsze święto statutowe AGH. Stąd też mój dzisiejszy strój - mundur 

górniczy w miejsce tradycyjnej togi rektorskiej. Mundur z którego jako rektor AGH jestem 

szczególnie dumny. Witam także w Roku Profesora Walerego Goetla, wielkiego rektora 

AGH, wybitnego naukowca, twórcy nowoczesnej ekologii i działacza ochrony przyrody. 

To tutaj u nas w AGH  ponad 100 lat temu, po raz pierwszy w niepodległej Polsce 

po I wojnie światowej, rozpoczęto kształcenie inżynierskich kadr górniczych. Wydział 

Górniczy – pierwszy wydział Akademii Górniczej – stał się nie tylko zalążkiem AGH i jej 

kolejnych wydziałów, a także innych naszych Bratnich Uczelni. AGH nie zapomina o swoich 

tradycjach i pragnie je kultywować, by szacunek do górniczego stanu, szacunek pracy,  

a także nauki i edukacji utrwalać w świadomości Polaków.  

Górnictwo było, jest i będzie nadal ważnym elementem gospodarki w Polsce i na 

świecie - trudno sobie bowiem wyobrazić funkcjonowanie naszej cywilizacji bez zasobów 

naturalnych: surowców energetycznych w tym węgla czy uranu, węglowodorów, rud 

metali, surowców chemicznych, budowlanych czy pierwiastków krytycznych dla 

nowoczesnych technologii. Więc  na pewno nie można  mówić o powolnym końcu tego 

sektora. Wprost przeciwnie,  analizując globalny rozwój gospodarki, widzimy  jak dla 

zabezpieczenia niezbędnych materiałów  przemysł surowcowy staje się wręcz 

„przemysłem krytycznym”. Przykładem jest lit którego wydobycie ogranicza rozwój 

elektromobilności czy produkcja uranu limitująca energetykę jądrową. Jednocześnie  

w obecnych czasach – stale zmieniającej się gospodarki i dynamicznego rozwoju nowych 

technologii oraz nowych wyzwań środowiskowych czy klimatycznych, górnictwo musi się 

zmieniać, zmienia się i przybiera nowe formy. To wszystko doskonale czujemy w AGH! 

Szanowni Państwo,  

Na początku kadencji zobowiązałem się razem z całą Uczelnią realizować nowy 

program rozwoju pod hasłem „Nasza AGH – Uniwersytet Przyszłości”. Widzimy, że 

tradycyjny model uniwersytetu ewoluuje. Mają na to wpływ między innymi postępujące  

w bardzo szybkim tempie procesy globalizacji i komercjalizacji nauki i badań. W gospodarce 

opartej na technologii i innowacji pierwszoplanową rolę odgrywają nauki podstawowa  

i oparte na nich  technologie, wiedza organizacyjna czy ekonomiczna. Także społeczna rola 

uniwersytetu i podkreślanie roli uczelni jako miejsca, w którym rodzą się wartości, staje 

się coraz ważniejsza w najnowszych koncepcjach i modelach uniwersytetów przyszłości. 



2 
 

To  jest podstawą właśnie uchwalonej nowej Misji i Strategii AGH. Ta uaktualniona 

wizja Uczelni stawia przed nami jako Uniwersytetem Przyszłości nowe wyzwania służby 

społecznej. Nad aktualnym kształtem misji i strategii pracowaliśmy ponad rok. Był to czas 

niezwykle intensywny – ponieważ od początku angażował praktycznie całą naszą 

uczelnianą społeczność. Dzięki temu określiliśmy i wskazaliśmy najważniejsze perspektywy 

postrzegania działalności uczelni i obszary priorytetowe. Już w trakcie prac 

modyfikowaliśmy niektóre założenia – wszystko po to, aby misja i strategia były najbardziej 

aktualne i odpowiadały potrzebom całego środowiska. Pełna treść misji i strategii rozwoju 

AGH zyskała poparcie Rady Uczelni oraz naszego Senatu i właśnie zaczynamy ją wdrażać. 

Jestem przekonany, że na jej pierwsze pozytywne efekty nie będziemy długo czekać. 

AGH od rozpoczęcia działalności w 1919 roku rozwijała się jako uczelnia realizująca 

misję kształcenia i prowadzenia badań naukowych w ścisłym powiązaniu z życiem 

gospodarczym i przemysłem. Ta społeczna strona działalności wpływała na kreowanie 

kierunków i programów studiów, a także rozwijanych obszarów badań i aplikacji. Kształt 

AGH był zawsze zależny od potrzeb otaczającego uczelnię środowiska społeczno-

gospodarczego. Byliśmy więc na początku Akademią Górniczą nastawioną na górnictwo 

głównie węgla kamiennego, kolejno Akademią Górniczo-Hutniczą zwaną „Akademią Węgla 

i Stali” rozwijającą ciężkie sektory przemysłu, aż doszliśmy do obecnego modelu 

Uniwersytetu Nauki i Technologii, rozwijającego, równolegle z tradycyjnymi  

najnowocześniejsze kierunki badań i kształcenia takie jak informatyka, automatyka, 

energetyka, nauki o środowisku, inżynieria materiałowa czy technologie kosmiczne. 

Organizacyjnie i strukturalnie mamy ambicje być nowoczesnym uniwersytetem, który 

rozwija się w kierunku tak aktualnego obecnie modelu „Uczelni Cyfrowej” 

Naszą podstawową misją jest  kształcenie specjalistów dla otoczenia społecznego, 

gospodarki i przemysłu. Jak mówi motto Akademii Labore creatia, labore in scientia servio 

„Z pracy powstałam, pracy i nauce służę”. Zdajemy sobie jednak sprawę, że rynek pracy 

jest dynamiczny i dlatego cieszę się, że oprócz sukcesów kierunków aktualnie popularnych, 

jak np. związanych z IT, obserwujemy w tym roku większe zainteresowanie tradycyjnymi 

kierunkami technologicznymi, także tymi „górniczymi” i „hutniczymi” tkwiącymi  

w korzeniach naszej AGH. Chcemy zgodnie z naszą misją utrzymać także kształcenie  

w zakresie niezbędnych przecież dla gospodarki surowców i ich wydobycia oraz 

przetwarzania. To kształcenie i związana z nimi nauka nie może się rozwijać bez ścisłego 

partnerstwa z gospodarką. Współpraca z gospodarka była i będzie w naszej strategii 

podstawą naszej działalności. Cieszę się, że na tej Auli są tak liczni nasi Partnerzy  

z przemysłu górniczego i surowcowego. Bez Was nie ma rozwoju AGH i wypełnienia naszej 

Misji. 
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Obecna wojna w Ukrainie zmienia także szybko paradygmaty polityczne  

i gospodarcze. Pokazuje brutalnie na przykład, że nie można być w gospodarce zależnym 

od łańcucha dostaw z zewnątrz. Powszechnie zmienia się i u nas także musi się zmienić 

polityka gospodarcza w tym obszarze. Gospodarka musi być bezpieczna i nie może 

podlegać restrykcyjnym zależnościom, a czasami wręcz gospodarczemu szantażowi. 

Dotyczy to nie tylko strategicznych surowców energetycznych, ale także innych produktów, 

jak np. podzespołów dla elektroniki. Tę coraz bardziej widoczną „wojnę gospodarczą” też 

należy rozumieć z pozycji polskiej racji stanu i trzeba to wygrać. Potrzebą chwili jest mądra 

polityka gospodarcza na każdym poziomie od skali państwa do regionu.  

Aby to spełnić musimy mieć kadry i to jest wyzwanie dla szkolnictwa wyższego. 

Wyzwanie dla nas, wyzwanie dla AGH! 

 

To ostatnie dotyczy także gospodarki surowcowej w tym górnictwa. Polska jest 

nadal bardzo bogata w zróżnicowane surowce naturalne. Mamy nie tylko zasoby węgla 

kamiennego i brunatnego, własne węglowodory  ale także np. tzw. surowców strategiczne 

dla nowoczesnych technologii. Mamy jak wiemy, bogate surowce dla przemysłu metali 

nieżelaznych, ceramicznego, chemicznego w tym sól i siarkę, kruszywa i piaski i inne 

surowce dla budownictwa. Do wykorzystania tych bogactw potrzebny jest silny 

technologicznie i ekonomicznie polski sektor wydobywczo-surowcowy. Jednak technika  

i technologie stale się zmieniają. W związku z tym należy te wspólne dobra eksploatować 

zgodnie z zasadami ekologii zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.  

Widzimy też jak szeroko rozumiane górnictwo staje się elementem współczesnej 

gospodarki w miejscach wkraczając śmiało  w nowe obszary. Nie będzie pozyskanych 

surowców bez geologii i geofizyki rozwijającej wiedzę i technologie identyfikacji złóż. 

Węgiel, to przecież nie tylko materiał spalany w elektrowniach, ale przede wszystkim 

bogactwo surowcowe dla chemii i także surowiec do produkcji ekologicznych paliw, w tym 

wodoru – paliwa przyszłości. Surowce wydobywane w górnictwie przetwarzane są  

w przemyśle chemicznym, nawozów sztucznych czy materiałów budowlanych. Tu górnictwo 

łączy się z obszarem tak ważnej obecnie energetyki i inżynierii chemicznej. Górnictwo 

otworowe, czyli wiertnictwo, to nie tylko poszukiwanie, wydobycie i transport nadal tak 

potrzebnych ropy i gazu, ale też geotermia, poszukiwanie i wydobywanie wody pitnej  

i mineralnej czy podziemne magazyny surowców płynnych i gazowych. Techniki  

i technologie górnicze są częścią szerszej geoinżynierii, która nakłada się w wielu miejscach 

na inżynierię lądową nie tylko w budowie tuneli czy przejść podziemnych. Z kolei geodezja 

w AGH mająca tradycyjną nazwę górnicza jest jedną z najnowocześniejszych dyscyplin 

sięgających w techniki kosmiczne. Nowoczesne górnictwo to także nowoczesne maszyny  

i urządzenia, systemy sterowania, mechatronika  i techniki cyfrowe.  
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To przykłady z wydziałów AGH należących do tradycyjnego Pionu Górniczego 

AGH. Pionu noszące w naszej fladze od początku  kolor zielony. A  „Zielony” jak wiemy to 

symbol odrodzenia, szczęścia, przyrody  i obecnie tak ważnej ekologii. Takich przykładów 

symbiozy górnictwa z innymi częściami gospodarki jest wiele …nie tylko w samej AGH. 

Niestety wiemy także o tym, że zawody górnicze stały się w ostatnim czasie w opinii 

społecznej w Polsce i szerzej w Europie, nie tylko niepopularne ale wręcz wstydliwe  

i przedstawione jako symbol zacofania. Niechlubna rolę odgrywają tu niejednokrotnie, 

trzeba o tym także tu powiedzieć, nierozumiejące istoty sytuacji niektóre media  

i ekologiczne ruchy populistyczne. Sytuacja staje się wręcz dramatyczna bo brakuje kadr 

dla górnictwa, dla całego górnictwa, tak potrzebnych dla polskiej gospodarki. 

Stąd naszą misją a nawet obowiązkiem patriotycznym jest podtrzymywania  

i rozwijania tych kierunków kształcenia i badań wręcz niezbędnych dla istnienia i rozwoju 

gospodarki kraju i Europy. Konieczna jest tu dogłębna analiza i mądra polityka kształcenia 

kadr wyższych stymulowana także na poziomie rządu, a jestem pewien, że polskie uczelnie 

publiczne  wypełnią swoje zadania. Musimy jednak wspólnie nie tylko rozwijać kształcenie, 

ale też oddziaływać na społeczeństwo i młodych ludzi, aby zmieniać błędne a nawet 

szkodliwe poglądy i opinie na temat przemysłu. Dotyczy to także szeroko rozumianego 

przemysłu hutniczego. Dlatego też, wspólnie z Politechniką Śląską złożyliśmy  

w Ministerstwie Edukacji i Nauki projekt kierunków zamawianych dotyczący 2 obszarów: 

Nowych technologii w pozyskiwaniu i przetwarzaniu surowców oraz Przemysłowych 

Technologii Inżynierii Materiałowej. Kierunki te mają kształcić kadry dla całej gałęzi 

przemysłu surowcowego i górniczego i metalurgiczno-materiałowego. Liczymy tu na szybką 

i pozytywną reakcje resortu edukacji wyższej.  

Wiemy, że obecnie w dobie transformacji energetycznej górnictwo węglowe musi 

zmienić swój charakter i dostosować się do nowych wyzwań. Jest to okres trudny dla 

górnictwa ale także ważny gospodarczo, technologicznie i społecznie. Okres niezwykłych 

wyzwań niespotykanych w całej historii polskiego górnictwa. W tym czasie jesteśmy,  jako 

AGH z Wami Górnicy, gotowi do pomocy w mądrej i uzasadnionej transformacji i likwidacji 

kopalń, rekultywacji terenów pogórniczych czy transformacji społecznej i ekonomicznej 

Śląska i Zachodniej Małopolski. Dla Was otwarta jest kadra AGH i bratnich Politechniki 

Śląskiej i Politechniki Wrocławskiej a także innych polskich uczelni i instytutów 

badawczych. 

Szanowni Państwo, 

Chcemy i musimy jako AGH prowadzić badania i kształcić kadry dla przemysłu 

wydobywczego. Chcemy propagować pozytywny obraz górnictwa w mediach  

i społeczeństwie. Chcemy kreować i rozwijać nowoczesne technologii i nowe sektory tej 

gałęzi gospodarki. 
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Bardzo dobrym przykładem ewolucji tej, jakże tradycyjnej dziedziny jest górnictwo 

kosmiczne. Choć mogłoby się wydawać obszarem nauki, który jeszcze przez wiele lat 

pozostanie poza naszym zasięgiem, to właśnie od nas zależy, kiedy te założenia staną się 

możliwe do realizacji. Wiele firm i instytucji zajmujących się górnictwem konwencjonalnym 

i geologią interesuje się tą tematyką, rozpoczynając przygotowania do pierwszych 

projektów związanych z eksploatacją złóż pozaziemskich. Co więcej, kosmos jako obszar 

niezagospodarowany przemysłowo stanowi bardzo interesującą przestrzeń 

działań. Górnictwo kosmiczne (space mining) jest także częścią Centrum Technologii 

Kosmicznych – najnowszej jednostki AGH i Projektu Europejskiego Uniwersytetu 

Kosmicznego UNIVERSEH, który tworzymy wspólnie z pięcioma innymi europejskimi 

uczelniami. Dzięki temu projektowi będziemy rozwijać kształcenie, naukę i technologie 

związane z badaniem i wykorzystaniem kosmosu, w tym także górnictwo.  

Tak ewoluuje AGH utworzona kiedyś jako Akademia Górnicza, nowoczesny 

uniwersytet badawczy z misją społeczną, służąc zawsze społeczeństwu i gospodarce kraju 

i odpowiadając na nowe wyzwania. Mamy ponad 100 lat, ale jesteśmy nadal 

UNIWERSYTETEM PRZYSZŁOŚCI pamiętając cały czas o naszych korzeniach. Bardzo 

solidnych korzeniach! Korzeniach górniczych !!!! 

Szanowni Państwo, 

Dzisiejsza uroczystość jest również wyrazem przywiązania do pięknej tradycji, którą 

górnicy pielęgnują od wieków. Barbórka to jeden z najpiękniejszych polskich zwyczajów, 

wyrażających szacunek dla ludzkiego wysiłku i ciężkiej pracy.  

Szczególny charakter zawodu górniczego, wymagającego zarówno obszernej 

wiedzy jak i odwagi, sprawia, że od stuleci górników darzono szacunkiem. Praca  

w górnictwie wymaga wysokich kwalifikacji zawodowych, a w kopalniach podziemnych 

ponadto dużej odporności psychicznej i często znacznego wysiłku fizycznego. Oby w 2023 

roku i wszystkich następnych latach, praca w górnictwie była bezpieczna, lżejsza i bardziej 

komfortowa a także przynosząca osobiste satysfakcje. Życzę Braci górniczej tej  

w przemyśle, na uczelniach i instytutach,  zdrowia, pomyślności i sukcesów zawodowych. 

Życzę nieustannej opieki św. Barbary która czuwa także nad AGH. 

Niech żyje nam górniczy stan!  

Szczęść Boże na kolejne lata! 

 


