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ROZWÓJ POLSKIEGO SZKOLNIClWA GÓRNICZEGO DO ROKU 1939 

:Streszczeni e 

W pracy przedstawiono dzieje szkolnictwa górniczego na ziemiach polskich do wybuchu II wojny 
światowej. Najwcześniej szkoły górnicze zaczęły powstawać na Górnym Śląsku, gdzie już w 1803 r. 
założono dwie szkoły dokształcające; jedną w Królewskiej Hucie, drugą w Tarnowskich Górach. Wkrót
-ce tę pierwszą zamknięto, natomiast szkoła tarnogórska po pewnym okresie nabrała cech szkoły za" 
wodowej, zwłaszcza po 1839 r. Po podziale Górnego Śląska, w 1924 r. w miejsce szkoły niemieckiej 
zorganizowano szkołę polską. 

W zaborze austriackim pierwsza szkoła górnicza została założona w 1861 r. przy państwowej 
kopalni soli w Wieliczce. Szkoła ta kształciła niższy dozór kopalniany dla całego ówczesnego górnictwa 
galicyjskiego. Jednak wobec szybkiego rozwoju w latach osiemdziesiątych XIX w. nowych gałęzi gór
nictwa, jakimi było wydobycie ropy naftowej i ozokerytu, dla ich potrzeb organizowano osobne szkoły. 
Jedną z nich była powstała w 1885 r. w Ropiance koło Krosna tzw. Praktyczna Szkoła Wiercenia Ka
nadyjskiego. Szkoła, po przeniesieniu w 1888 r. do Wietrzna, działała do 1896 r., kiedy to połączono ją 
z istniejącą od 1886 r. w Borysławiu szkołą górniczą kształcącą dla potrzeb kopahi ozokerytu. W wy
niku połączenia powstała w Borysławiu Krajowa Szkoła Górnicza i 'Viertnicza, kształcąca dozór te
chniczny dla obu tych gałęzi górnictwa. Szkoła po przemianowaniu w 1930 r. na szkołę wiertniczą 
działała do 1939 r. 

W zaborze austriackim w 1907 r. założono, z inicjatywy środowiska górniczego, jeszcze jedną 
szkołę górniczą - w Dąbrowie na Śląsku Cieszy1iskim. Działając krótko, bo tylko do 1920 r. odegrała 
niebagatelną rolę w utrzymaniu polskości na ziemi cieszyńskiej. W 1933 r. wspomniane wcześniej szkoły 
w Wieliczce i Tarnowskich Górach połączono i przeniesiono do Katowic. Szkoła katowieka działała do 
1939 r. 

W zaborze rosyjskim niższą szkołę górniczą założono w 1889 r. w Dąbrowie Górniczej z rosyjskim 
językiem wykładowym. Nauka w niej była czteroletnia, prowadzona w dwóch oddziałach, górniczym 
i hutniczym, po I wojnie światowej także mierniczym i elektromechanicznym. 

Oprócz niższych szkół górniczych na ziemiach polskich powstawały też szkoły wyższe. Już w 1816 r. 
zorganizowano w Kielcach Akademię Górniczą. Szkołę w ciągu krótkiego, bo tylko dziesięcioletniego 
okresu istnienia ukończyło 40 absolwentów. Dopiero kilkadziesiąt lat później, w roku 1885 zorgani
zowano w Folitechnice Lwowskiej namiastkę studiów górniczych - górniczy kurs przygotowawczy 
z zakresu przedmiotów ogólnych, przewidzianych w programie pierwszych dwóch lat studiów austriac-
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kich akademii górniczych. W 1892 r. wprowadzono w Folitechnice Lwowskiej wykłady górnictwa 
i technologii ropy naftowej. Dopiero w 1921 r. kurs górniczy został przekształcony w czteroletni Oddział 
Naftowy na Wydziale Mechanicznym kształcący inżynierów-wiertników. Akcja na rzecz założenia 
w Galicji akademii górniczej znalazła swe pozytywne zakończenie w 1919 r., kiedy to powstała w Kra
kowie Akademia Górnicza. Młoda uczelnia potrafiła szybko skupić w swych murach grono wybitnych 
profesorów-specjalistów. Cieszyła się poparciem przemysłu górniczego i hutniczego, które nie szczę
dziły funduszy na wyposażenie i rozwój Akademii. 

Spośród absolwentów Akademii wielu zostało jej profesorami. 

Wstęp 

PrZt:Z cnły XIX wiek w spokt:z, ństwie polskim żywe były dążenia do umoc
nienia narodowego charnktcru górnictwa i hutnictwa, do utrzymania bogactw 
naturalnych w ręk:'.ch polskich. Przynakżność ziem polskich do różnych orga
nizmów gospodarczych sprzyjała jr·dnak przechwyceniu większości naszych złóż 
kopalin użytecznych oraz kopalń i hut przlZ kapitał obcy. Pociągnęło to za sobą 
znaczny napływ obcokrajowców, obsadzających wszystkie ważniejsze stanowiska 
w kierownictwie i dozorze tt'chnicznym. "Vprowr,dzeniu nowych technologii 
i urządz1 ń towarzyszyło przcniknnie do języka pobkilgo obcego nazewnictwa 
fachow(·go. Skutki zapo czątkowanr go wówczas procrsu ~ą odczuwalne do chwi
li obecnej. W celu przeciwstawienia się tym ni1•korzystnym zjawiskom podej
mowano inicjatywy opracowywania słowników górniczych, monografii za
głębii górniczych, a przede wszystkim tworzenia szkół górniczych. Sprawy 
szkolnictwa górniczego były zresztą przedmiotem obrad wielu zjazdów zawo
dowych, nie tylko górniczych. 

Powstanic i działalność polskich szkół górniczych miała zwłaszcza wielkie 
znaczenie dla utrzymania pol>=kości Śląska Cieszyńskiego, a w okresie między
wojennym dla odbudowy polskości Górnego Śląska. 

Szkoła Górnicza w Tarnowskich Górach 

Szkoła w Tarnowskich Górach była przez długi czas szkołą niemiecką, uczę
szczało do niej jednak wielu uczniów narodowości polskiej, pracujących póź
niej, oprócz Śląska, w kopalniach Zagłębia Dąbrowskiego i kopalniach Galicji. 
Według danych z roku 1931, w podległych Wyższemu Urzędowi Górniczemu 
w Katowicach kopalniach pracowało jedynie 17 absolwentów dąbrowskiej 
"Sztygarki", 22 ~ szkoły wielickiej, 200 - Akadrmii Górniczej w Krakowie 
i aż 751 absolwentów szkoły tarnogórskiej. Zważyw~zy, że w latach 1924-1933, 
a więc w polskim okresie działalności, szkołę tarnogórską opuściło 331 absol
wentów1, dochodzimy do wniosku, że więcej niż połowa zatrudnionych w gór
nictwie górnośląskim absolwentów tej szkoły zostało wykształconych w szkole 
niemieckiej. Nie możrmy więc pomijać milczeniem działalności tej szkoły do 
I wojny światowrj. 
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Właśnie na Górnym Śląsku podjęto najwczesnieJSZe próby tworzenia niż
szego szkolnictwa górniczego. Już w 1803 r. w Tarnowskich Górach i w Kró
lewskiej Hucie zorganizowano górnicze szkoły dokształcające . Zajęcia pro
wadzono w języku niemieckim przez 4 godziny tygodniowo. Początkowo uczono 
w obu szkołach jedynie czytania, pisania i rachunków. W 1805 r. szkołę w Kró
lewskiej Hucie zamknięto, natomiast Lamowska nabrała cech szkoły górniczej . 
po powierzeniu jej sekretarzowi górniczemu Janowi Strohowi. Po jego śmierci 
w 1822 r. szkoła jednak podupadła i kształcenie górników odbywało się d'oryw
czo przez poszczególnych urzędników górniczych. Dopiero w odpowiedzi na 
memoriał Rudolfa Carnalla z 1837 r. Ministerstwo Skarbu zezwoliło na otwar
cie dwóch szkół górniczych ~ w Tarnowskich Górach i Wałbrzychu. 

Szkoła w Tarnowskich Górach rozpoczęła działalność, w nowym kształcie, 

w styczniu 1839 r. Uczniowie musieli zaliczyć wcześniej przynajmniej roczną 
praktykę kopalnianą, a w czasie nauki wszyscy pracowali na porannej zmianie 
w kopalni rudy ołowiowej "Fryderyk". Nauka odbywała się po południu od 
godziny 14 do 18 i składała się z następujących przedmiotów: górnictwo, petro
grafia, geometria elementarna, miernictwo, kaligrafia, rachunkowość, rysunki. 
W 1840 r. wprowadzono dodatkowo naukę maszynoznawstwa. Szkoła działała 
bez zmian do 1857 r., kiedy to uwolniono uczniów od obowiązku codziennej 
pracy w kopalni, przeznaczając ten czas na naukę w szkole. Tygodniową liczbę 
godzin nauki zwiększono do ponad czterdziestu. Wprowad2;ono nowe przed
mioty: fizykę, chemię, mineralogię z geognozją. Według t ego programu szkoła 
działała do 1873 r. Do tego czasu była .to szkoła jednoklasowa z dwuletnim 
kursem nauki. W wyniku reorganizacji od 1874 r. składała się z dwóch klas, 
każda z kursem jednorocznym. Obydwie klasy były autonomiczne; klasa niższa 
była kursem przygotowawczym do klasy wyższej, ale zarazem pozwalała na 
zakończenie nauki na tej klasie i objęcie niższych funkcji w dozorze kopalni, 
dlatego też plan nauki klasy niższej przewidywał te same pr2;edmioty, co w kla
sie wyższej. Od kandydatów zaczęto wymagać dwuletniej praktyki kopalnia
nej. Plan nauki klasy niższej był obszerny, obejmował kilkanaście przedmiotów: 
język niemiecki, geografię, rachunki, geometrię, algebrę, fizykę, chemię, mi
neralogię, górnictwo, maszynoznawstwo, budownictwo, miernictwo, rysunki, 
rachunkowość kopalnianą. W klasie wyższej wykładano dodatkowo geognozję, 
mechanikę i ustawodawstwo. Utworzono ponadto kla sy fachowe dla mierników 
i kierowników ruchu, które jednak po pewnym czasie zlikwidowano. 

Program kursu aż do 1895 r. nie uległ zmianom, jedynie w 1889 r. wpro
wadzono jako dodatkowy przedmiot "Pierwszą pomoc w nagłych wypadkach". 

Dyrektorem szkoły od 1874 r. aż do swej śmierci w 1893 r. był dr Leopold 
Geisenheimer. J ego następca , asesor Kdkr dokonał podziału dotychcza sowego 
dwuletniego kursu na 4 klasy półroczne , od najniższej IV do najwyższej I. 
Dla tak zorganizowanej szkoły ułożył też nowy plan nauki. Taka organizacja 
szkoły pozwalała na dwukrotne w ciągu roku przyjmowanie kandydatów i w ten 
sposób podwojenie liczby absolwentów. Dzięki temu stworzono możliwość 
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szybkiego pokrycia zapotrzebowania kopalń na niższy dozór kopalniany, któ
rego brak dawał się odczuć w górnictwie górnośląskim2• Wybuch I wojny świa
towej tylko przejściowo zmniejszył liczbę uczniów w szkole. 

Szkoła utrzymywana od 1854 r. przez Górnośląską Kasę Pornocy dla Gór
nictwa Węglowego (Oberschlesische Steinkohlcn-Bergbau-Hilfkasse), od lu
t ego 1920 r. przeszła na utrzymanie Górnośląskiego Towarzystwa Szkoły Gór
niczej (Oberschlesischer Bergschulverein E.V.) z siedzibą w Tarnowskich 
GóraĆh. 

Po podziale Górnego Śląska między Polskę a Niemcy i po rozwiązaniu 
z dniem l stycznia 1924 r. Towarzystwa Szkoły Górniczej szkoła tarnogórska 
przeszła pod zarząd Górnośląskiego Związku Przemysłowców Górniczo-Hut
niczych3. W przejętej szkole, obok istniejącej niemieckiej, zorganizowano 
szkołę polską, której dyrektorem został długoletni nauczyciel i dyrektor szkoły 
górniczej w Wieliczce - inż. Feliks Piestrak. 

23 stycznia 1924 r. rozpoczęła się normalna nauka w 4 klasach polskich 
i 3 niemieckich, przy czym na kursy polskie zapisało się 104 uczniów, a na nie
mieckich pozostało 87. Ponieważ niemieckiej szkoły nie można było zlikwidować 
od razu, gdyż po końcowym egzaminie najwyższej klasy I pozostały jeszcze 
trzy klasy, władze zdecydowały, by likwidacja szkoły następowała stopniowo 
co pół roku4• Pierwszymi nauczycielami szkoły polskiej byli m.in. Feliks Pic
strak, Ludwik Gawroński, Konstanty Słotwiński, Włodzimierz Hanasiewiczt 
dr Bronisław Hager, Adolf Kliszewicz. 

Prowadzenie lekcji było początkowo dla nauczycieli bardzo uciążliwe, gdyż 
uczniowie słabo władali językiem polskim i należało niejednokrotnie całą lekcję 
powtarzać po niemiecku. Ponadto z braku stancji w Tarnowskich Górach 
niemal wszyscy mieszkali w swych rodzinnych miejscowościach, nieraz bardzo 
odległych od szkoły5• Problem ten rozwiązano dopiero w 1926 r., kiedy to 
otwarto internat szkolny dla 40 osób wraz ze stołówką6• Z końcem czerwca 
1924 r. klasy niemieckic przeniesiono do Pyskowic w niemieckiej części Śląska, 
gdzie otwarto nową niemiecką szkołę górniczą7 • 

W 1925 r. naukę w szkole tarnogórskiej zreorganizowano; odtąd trwała ona 
trzy lata i dzie l iła się na trzy klasy; kla sa pierwsza była kursem przygotowaw
czym, zaś klasy druga i trzecia kursami fachowymi. 

Kandydaci do szkoły musieli posiadać przynajmniej 3 lata praktyki gór
niczej, wiek 19-28 la't. Pewnym ewenementem był warunek, by wszyscy ucz
niowie mieszkali w Tarnowskich Górach lub w najbliższej okolicy, a więc na 
północ najdalej w Miasteczku Śląskim, a na południe najdalej w Radzionko
wie. Wyłamywanie się od tego obowiązku powodowało wydalenie ucznia ze 
szkoły (§ 25 Regulaminu Szkoły Górniczej w Tarnowskich Górach). 

Na kursic przygotowawczym, według programu nauki zatwierdzonego przez 
Wyższy Urząd Górniczy w marcu 1926 r., wykładano górnictwo, geometrię 
wykreślną, chemię, fizykę, mechanikę techniczną, geometrię opisową i try
gonometrię, arytmetykę z algebrą, historię z geografią i ustawodawstwem, 
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język polski, kaligrafię, rysunki z geometrii opisowej i wykreślnej oraz tzw. 
naukę e ty ki i kwestii społecznych czyli religii. 

Klasa II obejmowała następujące przedmioty: górnictwo, ustawodawstwo 
górnicze i przepisy górniczo-policyjne, mineralogię z geologią, miernictwo 
nadziemne, maszynoznawstwo ogólne, historię z geografią i ustawodawstwem 
ogólnym, ratownictwo górnicM, rachunkowość kopalnianą, język polski, pier
wszą pomoc w wypadkach i higienę, budownietwo, rysunki sytuacyjne i rysunki 
z maszynoznawsta ogólnego, religię. 

Program klasy III obejmował górnictwo, ustawodawstwo górnicze, mier
nictwo górnicze, maszynoznawstwo górnicze, elektrotechnikę, analizę gazówt 
wzbogacanie kopalin, historię z geografią, ratownictwo górnicze, naukową 
organizację pracy, język polski, pierwszą pomoc w wypadkach i higienę, bu
downictwo, rysunki z miernictwa górniczego oraz z maszynoznawstwa gór
niczego i budownictwa, naukę etyki i kwestii społecznych. 

Ponadto we wszystkich klasach przedmiotami nadobowiązkowymi był 

śpiew i gimnastyka. 
Nauka szkolna trwała 7 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu; ogółem 

42 godziny lekcyjne tygodniowo8• 

W 1932 r. został rozwiązany Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo
-Hutniczych, finansujący działalność szkoły, a uważany za ostoję niemczyzny. 
Wobec tego wyłoniła się sprawa dalszego utrzymywania szkoły tarnogórskiej. 
Po długich pertraktacjach szkołę tę zlikwidowano z dniem 15 czerwca 1933 r.~~> 
i włączono do przeniesionej wówczas do Katowic szkoły górniczej z Wieliczki .. 
Ogółem w okresie od 1924 do 1933 r., szkołę w Tamowskich Górach ukończyło 
331 uczniówlo. 

Szkoła utrzymywała ożywione kontakty z innymi szkołami górniczymit 
także z Akademią Górniczą w Krakowie, m.in. 19 maja 1930 r. dla uczniów 
szkoły wykłady wygłosili: profesor Oskar Nowotny i doc. Edward Winda
kiewicz. Prof. Nowotny mówił o najnowszych instrumentach niwelacyjnych 
oraz specjalnych metodach mierniczych w miernictwie górniczym, natomiast 
wykład docenta Windakiewicza dotyczył złóz solonośnych na Górnym Śląsku11~ 

Akademia Górnicza w Kielcach i dąbrowska "Sztygarka" 

Inaczej rozwinęło się szkolnictwo górnicze w zaborze rosyjskim. Powstałe 

w 1815 r. konstytucyjne Królestwo Polskie stworzyło korzystną sytuację dla 
działalności polskich władz rządowych w wielu dziedzinach. W zakresie in
westycji szczególną opieką otoczono górnictwo i hutnictwo jako mające za
sadnicze znaczenie dla gospodarki narodowej. Powstający od podstaw prze
mysł górniczo-hutniczy Królestwa potrzebował jednak odpowiednio przygo
towanej kadry. 

Ksżtałceniem nowej kadry zajęła się utworMna przez Stanisława Staszica 
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Akademia Górnicza w Kielcach. Otwarto ją, po kilku miesiącach przygotowań, 
w grudniu 1816 r., a j'l:j siedzibą był Pałac Biskupi. Była to pierwsza na zie
miach polskich wyższa szkoła górnicza. Warunkiem przyjęcia było ukończenie 
przynajmniej 5 klas szkoły wojewód7.kiej i złożenie egzaminu wstępnego, ob<'j
mującego język polski, niemiecki, matem?.tykę i fizykę. 

Dyrektorem szkoły był Jan Ullman, a wśród profesorów byli zarówno 
Polacy: Andrzej Kossowicz, Marceli Królikiewicz, Józef Tomaszewski, jak 
i Saksończycy: Jakub Graff, Karol Henryk Kaden, Fryderyk Krumpel, Fry
deryk Wilhelm Lempc, J erzy Bogumił Pusch12• Wykłady w Akademii roz
poczynały się l października, kończyły z końcem maja. Cztery miesiące letnie 
były przeznaczone na zajęcia praktyczne i podróże. Po trzyletnich studiach 
absolwent winien jeszcze dwa lata pracować jako praktykant (asystent) w in
spekcji. 

Znany jest rozkład zajęć w Akademii z początkowego okresu jej działal
ności. Był on następujący: 

poniedziałek: godz. 9-10 rysunki, 10-11 matematyka czysta, 11-12 chemia 
Dgólna , 2-3 mineralogia, 3-4 górnictwo, 4-5 matematyka stosowana, 

wtorek: godz. 8-9 matematyka czysta, 9-10 rysunki, 10-12 chemia ogólna, 
2-·3 mineralogia, 3-4 hutnictwo, 5-6 maszynoznawstwo, 

czwartek: godz. 8-10 rysunki, 11-12 rysunki, 2-3 mineralogia, 3-4 gór
nictwo, 4-5 hutnictwo, 

piątek: godz. 8-9 matematyka stosowana, 10-12 chemia ogólna, 2-3 geo
logia, 4-5 maszynoznawstwo górnicze, 6-7 prawo górnicze , 

sobota: godz. 8-10 markszajdcria, 2-3 geologia, 3-4 górnictwo, 4-5 chemia 
ogólna. 

Tygodniowy wymiar z ajęć wynosił 30 godzin (5-7 godzin dziennic) rozło
żonych na dwie części z (na ogół), dwugodzinną przerwą obiadową. Środa 
była dniem wolnym od zajęć. · 

Mineralogię i geologię wykładał J. Tomaszr~wski, górnictwo (do 1820 r .) ~ 
M. Królikiewicz, chemię, hutnictwo, a od 1820 r. również górnictwo ~ J. B. 
Pusch, miernictwo polowe i ma rkszajde rię oraz prawo górnicze do 1824 r. ~ 
J. J. Graff, matematykę czystą i stosowaną, fizykę, maszynoznawstwo a od 
1824 r. także markszajderię, probierstwo ~ K. H. Kaden, prawo górnicze od 
1825 r. ~ A. Kossowicz13• 

W ciągu dziesięciu l;1t działalności Szkołę Akademiczno-Górniczą ukończyło 
około 40 absolwentów, uczęszczało zaś do niej ponad stu clewów14 • J ednym z nich 
był Aleksander Spleszyński, hutnik, który od 1824 r. wykładał w tejże szkole 
rysunek architektoniczny. Inny absolwent, Józef Cieszkowski, został n?.czcl
nikiem Zachodniego Okręgu Górniczego i opracował t am nowy syst em eksplo
atacji zabierkowej grubych pokładów węgla. 

Podjęta w latach trzydziestych XIX w. przez władze górnicze próba szko-
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Budynek Szkoły Górniczej w Tarnowskich Górach (Sprawozdanie Dyrekcji Szkoły 
Górniczej w Tarnowskich Górach [ ... ] za czas od l lipca 1928 do 30 czerwca 1929. 
Tarnowskie Góry 1929, s. 3). 

Budynek Szko ły Górniczej w Dąb r·owic Górn iczej - wygląd ol{olo 1900 r·. (Ziemba J .: DąlJI'owska 

"Sztygarka", Kalowice 1958, s. 58 ). 
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Hieronim Kondratowicz (1846-1923), 
nauczyciel górnictwa w Szkole Gór
niczej w Dąbrowfe Górniczej (Prze
gląd Górniczo-Hutniczy, 1923, nr 7, 
s. 589). 

Stanisław Kontkiewicz (1849-1924), 
nauczyciel geologii mineralogii 
w Szkole Górniczej w Dąbrowie 

Górniczej (Przegląd Górniczo-Hut
niczy, 1924, nr 9, s. 605). 
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Budynek Szkoły Górniczej w Wieliczce (J ednodniówka na uroczystość 25-lecia Polskiej Szkoły Gór
niczej w Dąbrowie ( Śl. C. ), odbytej w Katowicach w dniu 7 i 8 grudnia 1932 rO kłJ ,, }{raków br., s. 95). 

Budynek polskiej szkoły wydziałowej , w którym mieściła się Szkoła Gómicza w Dąbrowie Ci eszy ń s kiej 

(J ednodniówka na uroczystość 25-lecia Polskiej Szkoły Górniczej w Dąbrowie ( Śl. C. ), odbytej w Kato
wicach w dniu 7 i 8 grudnia 1932 roku, Kraków br., s. 39 ). 

-- - -. ~..., 
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Leopold Szefer (1881-1970), dyrekto r 
Polskiej Szkoły Górniczej w Dąbro

wie Cieszyńskiej (J ednodniówka na 
uroczystość 25-łec ia Polski ej Szkoły 

Górniczej w Dąbrowie ( ŚI. C. ), od
bytej w K a towicach w dniu 7 i 8 
grudnia 1932 roku, Kraków br., 
s. 7). 

F eliks Fiestrak ( 1868-1947 ), długo

le tni dyrektor Szkoły Górni czej 
w Wieliczce i KalowicaelL (Sprawo
zdanie Dyrekcj i Szkoty Górniczej 
w T arnowskich Górach [ ... ] za czas 
od l lipca 1928 do 30 czerwca 1929 , 
Ta rnowskie Góry 1929, s. 7). 
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Zenon Suszycki (1840- 191 Z), kie
rownik szkoły wier tniczej w Ropiance 

Wietrzni e (Nafta, 1960, m· 8, s. ZZ2 ). 

Kazimierz Mir1ski (1874- 1966), długoletni dyrekto r 
Krajowej Szkoły Górniczej i Wiertniczej w Boryslawiu 
(Prace Muzcum Zi ~m i 197 1, m 18, cz. 11 , s. 18Z). 
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Budynek główny Folitechniki Lwowskiej (Zajączkowski W .: C.K. Szkoła Folitechniczna we Lwowie. 
Rys historyczny jej założenia i rozwoju, tudzież stan jej obecny. Lwów 1894, ta bl. I ). 

Leon Syroczyński (1844-1925), długole lni profesor 
wiertnictwa i górnictwa nafty na Folitechnice 
Lwowskiej (Prace Muzeum Ziemi, 1977, z. 27, s. 
86). 
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1-ienryk Czeczolt (1875-1928 ), pro
fesor· przeróbki mechanicznej w l n
.stytucie Górniczym w Pelcrsburgu 
1 Akademii Górniczej w Krakowie. 

Karol Milkowski ( 1857- 1923), profesor budowy 
maszyn górniczych w Folilechnice Lwowskiej (Pra
ce Muzeum Ziemi, 1977, z. 27 s. 8 7). 
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Oskar Nowotny (1875-1969), profesor geodezji 
i miernictwa górniczego w Akademii Górniczej 
w Krakowie. 

Feliks Zalewski ( i888-i966); Pro. 
fesor górnictwa w Akademii Górni. 
czej w Krakowie. 
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. przyzakładowego , obejmująca również średni i wyższy nadzór techniczny, 
J~nla ogła w pełni za stąpić szlwlnictwa instytucjonalnego, które wymaga od-
niC rn ł l . . , . ł h , ,jednio wykszla eonego persone u naucZaJącego 1 sc1s yc programo\v nau-
po\\nia. W ówczesnych warunkach była lo jedyna możliwość kształcenia kadry. 
cza · d l · ł b· · ł · · k ł ' przez cały czas Je na< me ustawa y za 1eg1 na rzecz za ozema sz ·o y gor-
niczej . .Jedna z prób zinstytucjonalizowania kształcenia kadr dla górnictwa 
wiązała się z otwarciem Wyższej · Szkoły Realn ej w Kielcach w 1845 r. W szkole 
tej, m~j ąc:.i 6:l e ~ni tok. naucza~ia , .w tr~ech ostatnie~ kla sa~h pr?w~dzono 
specjahzacJ ę gormczą , me odpowwdającą Jednak celom 1 zadamom , JakJC wła
dze górnicze stawiały kształceniu zawodowemu w tej dziedzinie. W kla sach 
IV-VI obow i ązywały zaledwie 3 przedmioty specjalistycznr: technologia 
górnicza , mineralogia i mechanika , w htcznej ilo śc i 12 godzin tygodniowo. 

z powodu wybuchu powstania styczniowego nic rozwijał s i ę In stytut Poli
lcchniczny i Ro lni c zo-Leśny w Puławach , \\ ramach którego przewidziano rów
ni e ż utworzenic oddziału górniczego15 • 

Około 1880 roku rozpoczęły się starania przemysłowców górniczych Kró
lestwa Polskiego o założenie w Dąbrowie Górniczej szkoły dla sztygarów i do
zorców górniczych. W Dąbrowie już wcześniej prowadzone były górnicze kursy 
przyzakładowe. Ostatecznie dopiero w 1889 r. Rada Państwa zatwierdziła 

" Prawo o szkole górniczej w Dąbrowie" . Na jej s i edzibę przeznaczono dawny 
gmach Zarządu Górniczego. W ty m samym roku , 22 listopada (5 grudnia no
wego stylu ), odbyło się uroczyste otwarcie szkoły górniczej w Dąbrowie, na 
które naczelnik Skarbowych Zakładów Górniczych zaprosił li cznych przed
stawicieli przemysłu górniczo-hutniczego i władz państwowych . Szkoła miała 

być niższym zakładem naukowym ze ści ś l e określoną specjalnością : l<ształ
cenie sztygarów i maj strów hutniczych. 

Szkoła od razu rozwinęła się bardzo poważnie ; zgłosiło się a.ż 115 kandy
datów, z których do szkoły można było przyjąć jedyni e 30. Kandydaci mu
sieli mieć ukończon e 'co najmniej dwie klasy szkoły ludowej i zdać egzamin 
wstępny. Te minimalne wyma ga nia co do wykształcenia ogólnego uzasad
niano dążeni em do umożliwienia nauki zawodu synom miejscowych robotni
ków górniczych i hutniczych . .J ęzyldcm wykładowym był rosyjski, a dyrekto
r~m szkoły został wprawdzie Rosjanin , Dymitr Bryłkin , ale personel nauczy
cielski składał się głównie z Pola.ków, o tak znanych nazwiskach, jak: Hie-. 
ronim Kondratowicz - inżynie r górniczy, Stani sław Kontl{iewicz - geolog 
czy Kazimierz Srokowski - matematyk i polonista16• Wydane w 1903 r. przez 
Kondratowicza " Górnictwo" stało -się nic ty lko podręcznikiem dla dąbrowskiej 
"Sztygarki", ale także dla innych szkół gó rniczych , Wieliczki i Dąbrowy Cie
szyń skiej . Porlobnie Kontkiewicza "K rólkz podręcznik mineralogii" wydany 
w 1907 r., ułożony swego cza su przez niego jako wykładowcę t ego przedmiotu 
Według programu kursu mineralogii obowiązującego w dąbrowskiej szkole 
górniczej, był obowiązujący w obu wymienionych wcześniej szkoła ch. 

Kontkicwicz, wykładając w "Sztygarcc" geologię i mine ralogię wbrew 
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zarZądzeniom o prowadzeniu zajęć W: języlw i'ol'yjskim, mówił za\,;s.ze po pobku,, 
Będąc wielkim przeciwnikiem żargonu nicmi('ckicgo, rozl<rzt'wionego w j ęzykli 

górniczym Zagłębia , popularyzował terniinologię poll'ką. Prav;,dopodobnic .i ~'go 
zasługtt jest polskie górnicze "szczęść Bożi ·" 7.a·miast nit·mir'ckiego ,;Ghick 
auf"17• 

Program nauki w Dąbrowie Górn:icz(·j był dobrze ułoż·ony , a !'zeroka wiedza 
nauczy~idi p1·zycz)'Iliła się do doskonakgo przygoto'wania absolwenLów szkoły 
do zawodu. 

Nauka w szkole była czteroletnia , prowadzona w dwóch o rldziałach -. gór
niczym i hutnic:qm. Podział ·na specjalności następował jednak dopiero ód 
trżec iej klasy. w dwóch pierwszych klasach uczniowie uczyli się przedmiotów 
ogólnych i przygotowawczych do zawodu: religii, języka polski r·go , rosyjski rgo; 
a rytmety ki, algebry l geometrii ' trygonometrii oraz kreślf'Jl. w klasie drugiej 
do chodziły wykłady fizyki i chrmii. W klasach trzeciej i czwartej wykładano 
fizykę, geodezję , mechanikę , budownictwo , rachunkowość i prawodawstwo 
gÓn1icze. Przedmiotami specjalistycznymi były na wyclzialr górniczy m: gi o
logia z niineralogią , górn ictwo oraz miernictwo górnicze; na hutni czym: che
mia i metalurgia. Ponadto w~zystkie klasy miały zajęcia w warsztatach18. 

Grono nauczycielskie, złożone w znacznej mierze z Polaków straciło swój pol>:ki 
charakter od roku szkolnego 1898/99. Pogłębiająca się wówrz::ts r::tdykałit.a eja 

poglądów u czniów i wychow:>.nków szkoły spowodowała , że n a miejsce Kóndra
towicza i Świeżyńskiego powołano no-wych nauczycieli ; już weześniej · odsz( dł 
Zf' szkoły Srokowskil9. -

Czynny udział uczniów szkoły \Y rrwolucji 1905 roku spowcdował zamknię

cie szkoły w lata ch 1905-1910. Po ponownym otwarciu szJ, o ły ograniczono 
wiek kandydatów; winni oni mieć od 14 do 17lat. Z dawnych uczniów nic pl·zy
jęto nikogo; część z ni ch przeszła do szkoły górniczej w Dąbrowie na Śląsku 
Cieszyńskim. Projektowano także zmiany w programie nav czania szkoły; do wy
buchu I wojny światowej w 1914 r. nie zapadły jednak żadne wiążące decyzje 
i nauka odbywała się w zasadzie według programu z 1889 r. Do 19'14 r. czyli 
ponownego zamknięcia szkoły ukończyło ją na obu wydziałach ok. 280 osób20. 

Szkoła została uruchomiona ponownie w pierwszych d n i ach września 1919 .r. 
już jako Państwowa Szkoła Górnicza i Hutnicza , a podlegała :Ministerstwu Wy
znań Religijnych i Oświecf'nia Publieznego. Obok dotychczasowych wydziałów, 

górniczego i hutniczego, uruchomiono dwa dalsze - miernictwa kopalnianego 
i elektromechaniczny. Początkowo nauka odbywała się według przedwojenn ego 
programu. W 1921 r. jednak władze zaaprobowały dla szkoły nowy statut roz~ 
szerzający , co prawda, 'zakre!' naukowy t;zkoły, ale ograniezający j ednocześnie 
w prawach jej absolwentów. Absolwen ci n:i eii według nowego statutu otrzymać 
tylko upfawnienia dozorcó,v, gdy dotychczas przysłughv:ał im tytuł techników'. 
Uczniowie porzucili wówczas wykłady na znak protestu . Zdecydowane sta
nowisko uczniów zmusiło władze do ustępstw . Absolwentom szkoły przyznano: 
tytuł technika , ale dopiero po dwuletniej praktyce po ukończeniu szkoły i zd:>.-
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·u,. egzaminów z zakreo;;u swojej specjalności ·oraz cg~aminu z przepisów pra-
:nych obowiązując~eh w da~ej , specjaln?śei 21 • . . 

W Jatach ·trzydZiestych wykładowca m t. szkoły by h takze naukowcy z Aka-:
deJllii Górniczej w Krakowie, m.in . pro-fesor Dubowiecki, metalurg, profes9;r 
Czyż(rwski , wybitny specjalistn odlewnictwa. Wśród nauczycieli szkoły byli 
także później si profesorowie Akademii: Górniczo-Hutniczej , jak inż. Stanisław 
Zygmuntowicz, w. Akademii wykładający budowę maszyn hutniczych, czy inż. 
Zygmunt Kowalczyl< , nauczyciel mie;rnietwa i rysunków w szkole dąbrowskiej, 
po II wojnie światowej profesor geodezji w Akademii 22. W l 932 r. , przy okazji 
reformy szkolnicL·wa ówczesnego miuistra oświaty Jędrzej cwicza, znów odżyła 
sprawa odebrania absolwentom szkoły uprawnień t echników. Strajk okupa
cyjny uczniów oddalił. tę . groźbę na cztery lata . W l 937 r. władze ZHczęły wpro
wadzać zapo,:viP.dane zmian y. Strajk uczniów nie przeszkodził w i.ch realizacji 23• 

Szkołę w okre ·ie międzywoj ennym ukończyło 965 absolwentów, z których na 
wydżiał górniczy przypadło 329, a na wydział miernictwa kopalnianego 166. 
Nie sposób nie wspomnieć o tak znanych absolwentach dąbrowsl<iej " Szty
garki " , jak Adam Piwowar, Edwa rd Ciuk , Tytus Filipowicz czy Józef Mirceki 
"Montwiłł". 

Szkoła wznowiła swoją dz1ałaln o ść w sLyczmu l 945 r. 

Szkoła Górnicza w Wieliczce 

N1 eco maczej prze dstawwła :;ię sytuacja szkolni ctwa gómiczego w zaborze aus
triackim. Otwarcie pierwszej szkoły górniczej przypadło tam na początek libera
lizacji rządów austriackich w Gali cji. Dekretem . z dnia. 12 listopada 1861 r. 
Ministerstwo Skarbu, któremu podlegały sa liny , zezwoliło na utworzenie szkoły 
górniczej przy salinie wielickiej , której zarządowi szkoła miała być organ iza
cyjnie podporządkowana . Szkoła miała za zadanie kształcić sztygarów cl,la ca
łego górnictwa galicyjskiego , zarówno dla kopalń państwowych jak i prywat
nych. Do szkoły przyjmowano ty lko pracowników kopalń , mających ukoń

czone 18 laL i przynajmniej cżte ry klasy szkoły )udowej. Uczniom spoza Wie
liczki, zarówno tym z kopalit państwowych jak i ]Jrywatnych, dyrekcja salin 
zapewniała na czas uczęszczania do szkoły zatrudnienie w kopalni wielickiej; 
jednak bez dodatkowych świadczei1 przy sługują ·ych tzw. robotnikom skar
howym czyli zatrudnionym w miej scowej salinie, podległej Ministerstwu Skar
bu. Nauka w szkole wielickiej trwała trzy lata i składała się z kursu przygoto
Wawczego oraz dwuletniego kursu fa chowego, jednak każdy kandydat, który 
po przyjęciu do szkoły zdał egzamin z przedmiotów przewidzianych dla kursu 
przygotowawczego, mógł od razu uczęszczać na lmrs fachowy 24• 

Kurs przygotowawczy ograniczał się w obu półroczach do ćwiczeń w za
daniach pisemnych, rachunków i rysunków geomeLry~znych. Pierwszy kurs 
górniczy czyli rok drugi nauki obejmował w pierwszym semestrze matematykę 
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elementarną , mineralogię oraz rysunek budowlany i maszynowy, natomiast 
w drugim semestrze mine ralogię, geometrię teoretyczmt , fizykę z elementami 
maszynoznawstwa i rysunek ma:;:zynowy. W ostatnim roku nauki wykład ~.no 

górnictwo , miernictwo górnicze, geognozję czyli geotektonikę oraz rysunek 'i:>y
tua cyjny. Ponadto program prz(,widywał praktyczne ćwi czenia z zakre:,;u 
sztuki górniczej , a także pomiarów kopalnianych i .sporządzania planów. Z lwil
ccm każdego półrocza odbywał się egzamin z wykładanych prz< dmiotów, 
któremu musiał się poddać każdy uczeń pod groźbą wykluczenia ze szkoły . 

Miesiące wakacyjne ~ sierpień i wrzesień - przewidziano na wycieczki nau
kowe do sąsiednich kopalń. Nauka była b<>zpłatna , ale " podręc zniki i innt~ 

przybory uczniowie musieli zaopatrzyć~ się sami25. 

Dyr('ktoreiu szkoły był każdorazowy zarządca salin 'vieliekich. Przez pier
wsze lata nauka prowadzona była równocześnic na wszystki ch trzech kursach; 
zmiana nastąpiła w 1865 r. Odtąd nauka miała odbywać się na przemian na 
jednym z dwóch lat kursu fachowego, a równocześnic z rozpoczęci em nauki na 
ostatnim roku miał być organizowany kurs przygotowawczy. Wyjątkowo 

w roku 1865/66 nauka odbywała się jedynie na kursach fachowy ch, a w roku 
1866/67 - już normalnie, na kursie wstępnym i drugim kursic fachowym26 . 

O ile przez pierwsze lata działalności szkoły wykład prowadzony był przrz 
nauczyciela w języku niemieckim , a następnic powtarżany w j ęzyku polskim, 
to od roku szlwlnego 1869/70 wprowadzono naukę wyłącznic w języku pol
skim, jedynie z włączeniem niemieckiej nomenklatury fa chowej 27• 

Szkoła początkowo mieściła się w budynku dawnego zakładu kąpielowego , 

a w roku 1870 została przeniesiona do zamku żupncgo28 . W 1875 r. zawieszon o 
kurs wstępny; nauka odbywała s ię na przemian na jednym z dwóch kurl' ÓW 
fa chowych. Od kandydatów do szkoły wymagano odtąd ukoń czenia siódm(·j 
kla sy szkoły ludowej , drugiej klasy niższej szkoły realnej lub trzeciej klasy 
gimnazjum. Gdy kandydat miał niższe wykształcenie , obowiązany był zdać 

egzamin wstępny z rachunków, konstrukcji geometrycznych, pisowni i kali
grafii29. W roku 1885 nastąpiła koh·jna reorganizacja programu nauczania ; 
naukę wydłużono do trzech lat , a przyjęcia nowych kandydl'.tów odbywały 
się po zakończeniu każdego trzyletniego cyklu30. Ostateezny l\ ształt progra
mowy nadał szkole dopiero zatwierdzon y w 1889 r. nowy statut i plan nauki. 
Nowy plan przcwidyw~.ł wprowadzenie do nauki wykładu geometrii wykrd lncj; 
z górnictwa wydzielono solnictwo i rozdzielono na dwa samodzielne przedmioty : 
warzelnictwo i ługowanie , a samo górnictwo rozszerzono o zagadnienia eksplo
atacji ropy naftowej i śc iś le z t ym związane problemy t echniki wiertniczej31• 

W 1898 r. przeprowadzono pewne zmiany w programie nauczania i zmieniono 
statut. Nastąpiło dalsze wydłużenie czasu nauki; wykładane dotąd jako samo
dzielny przedmiot ługowanic połąezono z wykładem górnictwa, a jako samo
dzielny przedmiot wprowadzono ra chunkowość kopalnianą i warzelniczą32 • 

Pod koniec XIX w., w związku ze stałym rozszerzaniem ~ ię programu na~ 

uki w szkole, rozpoczęto u władz krajowych i centralnych st arania o uzyskanie 
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{tlnd:uszy na budowę własnego budynku :szkOlnego. W wyrtiku tych zabiegów 
w Jatach 1897-'1899 wzniesiono, obok XIV-wiecżnej baszty, budynek,: w lttó_. 
rym znalazły pomieszczenie Szkoła Górnicza i Muzcum Salinarne83: Za sadniczą 
reorganizację przeszła szkoła ' " '1909 r., kiedy to kurs fi·zyletńi zamieniono na· 
dwuletni , ale z eałodzie.nną nauką. Kierownictwo zreorganizowanej szkoły 

powierzono inż: Feliksowi · Piestrakowi; dyrcktore)n szkoły vv dalszyrri ciągu 
pozo stawał naczelnjk saliny" - wówczas był nim Antoni Miiller. 
· Wprowadzony dwuletni kurs obejmował w każdym roku · dwa półrooza., 

trwające po 5 miesięcy. Nauka w szkole była bezpłatna, a bir dniejsi uczniowie 
osiągający dobre wyniki w nauce otrzymywali stypendia. Przyjęcia do szkoły 
odbywały się co dwa lata. Plan nauki przewidywał w pierwszym roku , '" p·ól'"' 
roczu · zimowym na stępujące przedmioty: matematykę , geometrię, fizykę, 
z chemią, geometrię wykreślną , język polski ; język niemiecki , rysunki z geo
metrii t eoretycznej i wykreśln ej , kaligrafię , religię oraz ćwiczenia praktyczne
w soboty; w półroczu letnim - gón1ictwo, miernidwo; mechanikę, h1a szyno
znawstwo, mineralogię i geologię, język polski i niemiecki oraz religię, rysunki· 
sytuacyjne i .maszynowe·, kaligrafię34• 

Drugi rok obejmował górnictwo, miernictwo górnicze, warzelnictwo, ma
szynoznawstwo, podstawy elektrotechniki , język polski i niemiecki, pierwszą 

pornoc w wypadkach , rysunki z miernictwa i maszynoznawstwa , re ligię , 'kali'
grafię i ćwiczenia · praktyczne. W drugim półroczu dochodziło jeszcze budow.:
nictwo , zarys pn•.wa górniczego, rachunkowość górnicza i warzelnicza oraz 
ry sunki z budownictwa35• Wysokie koszty utrzymania szkoły skłoniły Mini
stersL\\o Skarbu do zamknięcia jej w 1913 r. i podpisania umowy na kształ

cenie sztygarów dla galicyjski ch kopalń soli z powstałą w 1907 r. Szkołą Gól'
niczą w Dąbrowie na Śląsku Cieszyi'lskim. Szkoła wielicl'a wznowiła swoj ą 
działalność dop1ero w grudniu 1918 r. Naukę w szkole kontymio.wano według 
regulaminu sprzed wojny. Kurs pozostał trzy letni, jak przed reformą w 1909 r. 
Kierownikiem szkoły pozosta ł nada l Piestra J{. Jesienią 1920 r : do· wielickiej 
szkoły przybyła znaczna grupa uczniów ze zlikwidowanej przez Gzechów polskiej 
Sikoły Górniczej w Dąbrowie Cieszyńskiej. Młodzieży t ej udzielała pomocy w fot'
mic stypendiów "Macierz Polsl< a" Śląska Cieszyńskiego oraz zawiązany w Wie
liczce Komitet Opiekuńczy, na czele którego stanął dyrektor Żupy Solnej'. 

Od początku stycznia 1924 r. p1;owadził Piestrak pertraktacje z Minister
stwem Handlu i Przemysłu , któremu podlegały szkoły górnicze, w sprawie 
przej ścia na analogiczne stanowisko do szkoły w Tarnowskich: Góracl1. · Osta~ 
tecznie 21 stycznia Piestrak opuścił Wieli czkę udając się do . Tarnowskich 
Gór. · . 

Kierownictwo szkoły objął inż. Stanisław Niewiadomski36, były naczelnik 
Pańshvowej Żupy · Solnej w Inowrocławiu. · 

. Od l października 1925 r. wyodrębniono szkołę .od zupy solnej' i ustano~ 
:vlono osobnego dyrektora szkoły; którym · zogtał dotychcż::rsowy kierownik 
lnż. Stanisław Niewiadomski37 • Przeprowadził on reorgariiwcję szkoły w 1925 r. 
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Dotychczasową trzyletnią naukę. skrócił do dwu lat i czterech miesięcy. Pier
wszy rok nauki trwał teraz 10 miesięcy, drugi ~ 14 miesięcy czyli tyle sa
mo, ile w trzyletniej szkole o ośmiomiesięcznym roku szkolnym. Eksperyment 
ten nie utrzymał się. Po roku zdecydowano wrócić z powrotem do nauki trzy
letniej, ele z zachowaniem dziesięciomiesięcznego roku szkolnego i dwumic

'sięcznej wakacyjnej praktyki. Tym sposobem ranga szkoły wzrosła, a jej ab
solwenci otrzymali pełne pra\va absolwentów szkół średnich, m.in. prawo do 
skróconej służby wojskowejS8• 

Na podstawie rozporządzenia z dnia 25 '>ierpnia 1928 r. szkoła otrzymała 
nowy statut i plan nauki, identyczny jak w szkole górniczej w Tarnowskich 
Górach39• Już bez żadnych zmian programowych działała ona do lata 1933 r. 
W ciągu 72 lat istnienia szkoły, według nieścisłych danych, ukończyło ją ponad 
500 absolwentów. Niewątpliwie najbardziej znaną postacią związaną ze szkołą 
wielicką jest Feliks Piestrak, autor m.in. znanego "Górniczego słownika nie
miecko-polskiego". Oprócz niego należy jednak wymienić także innych: Ka
rola Mialovicha (1847-1895); wyższego mierniczego w Wieliczce, autora kilku 
artykułów z zakresu górnictwa i miernictwa górniczego, członka Akademii 
Umiejętności w Krakowie; Leona Schreitera (1833-1887) wyższego mierni
czego górniczego, członka Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności 
w Krakowie; Jana Fertscha (1856-1897), Adolfa Otta (1829-1899) czy Ed
warda Windakiewicza (1858-1 942) późniejszego docenta w Akademii Górniczej 
w Krakowie. 

Szkoła Górnicza w Katowieach 

Połączenie szkół górniczych z Tarnowskich Gór i Wieliczki i przeniesienia ich 
do Katowic było spowodowane nie tylko dążeniem do ściślejszego związania 

ośrodka szkolenia ze Śląskiem, ale także, ze względu na przeciągający się kry
zys, koniecznością ograniczenia liczby absolwentów, dla których zaezynało 
brakować miejsc pracy. Szkoła miała początkowo otrzymać własny budynek, 
w końcu jednak znalazła pomieszczenie w budynkach Śląskich Technicznych 
Zakładów Naukowych, otwartych i oddanych do użytku 12 października 1933 r. 
przez ówczesnego prezydenta Ignacego Mościckiego. Szkoła była finansowana 
przez Minister.stwo Przemysłu i Handlu oraz górnośląskie przedsiębiorstwa 
górniczo-hutnicze. Dyrektorem szkoły został StE~,nisław Niewiadomski. Wa
runkiem przyjęCia było ukończenie p·rzynajmniej 7 klasy szkoły powszcchm' j, 
wiek od 18 do 30 lat, przynajmniej sześciomiesięczna praktyka górnicza, dobry 
stan zdrowia oraz egzamin z języka polskiego i matematyki. Na rok szkolny 
1933/34 przyjęto do wszystkich klas 157 uczniów, w tym 54 z Wieliczki, 76 
z Tarnowskich Gór i 27 nowych. Wobec tak dużej liczby uczniów utworzono 
po dwa oddziały klas drugich i trzecich, przy czym w klasach A znaleźli si~ 
uczniowie z Wieliczki. W następnych latach liczba słuchaczy zmalała do 120, 
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W roku 1933/34 nauka w szkole była prowadzona W€ dług organizacji szkoły 
wielickiej. Od roku 1934/35 okres nauczania przedłużono do czterech lat, prawdo-
oclobnic w celu ujednolicenia z dąbwwsl< ą " Sztygarką "40 . Już wcześniej, 

~własz cza po roku 1928 prowadzono długotrwałe układy w sprawie ujedno
licenia statutów wydziału górniczego szkoły górni czej w Dąbrowie Górni czej 
ze szkołami w Wieliczce i Tarnowskich Górach41 . Nowy program nauki szkoły 
]<atowicki .. j obejmował: górnictwo, ustawod:nvstwo górnicze i przepisy bez
pieczeń stwa, geolo gię, miernictwo , maszynoznawstwo ogólne i górni cze, elektro
technikę , mechanikę , geometrię z trygonometrią , geometri ę wykreślną , aryt
metykę z algebrą , fizykę , chem i ę, solnictwo, wzbogacanic kopalin , ratownictwo 
górni cze, higienę , zasady organiweji prac górniczych, budownidwo, rysunki 
techniczne, j ęzyk polski , n aukę o Pol.sce , hi st01·ię górnictwa., religię , śp iew, 

gimna stykę i p r:zysposobifnie wojskowe. 
Łącznic w Jatach 1934- 1938 szkoła wykształ c iła 145 szlygarów42. 

Polska Szkoła Górnicza w Dąbrowie Cieszyńskiej 

W zaborze austriackim powstała przed I wojną światową jeszeze jedna szkoła 
górnicza. Założono ją w grudniu 1907 r. w Dąbrowie na Śląsku Cieszyńskim. 
Śląsk Cieszyński posiadał już wówczas dobrze rozwinięty przemysł ciężki, 
w tym i wydobywczy. Mimo, że w węglowym Zagłębiu Ostrawsko-Ka~ińskim 
Polacy stanowili podstawową masę robotniczą , to już na szczeblu średniego 

dozoru kopalnianego byli reprezentowani zaledwie w trzech procentach. Średni 
dozór kopalniany zdominowali Czesi w oparciu o założoną w 1874 r. w Mo
rawskiej Ostrawie szkołę górniczą z czeskim językiem wykładowym. W tej 
sytuacji polscy inżyniuowie ju~ od końca XIX wieku podejmowali starania 
o założenie szkoły górniczej z polskim językiem wykładowym, która kl'ztałci
łaby sztygarów dla kopalń węgla zarówno dla okręgu karwińskiego ~ zamiesz
kiwanego głównic pr·zcz ludność polską~ jak i dla kopalń okręgu krakowskiego. 
Do ostatecznego załatwienia sprawy doprowadziła jednak dopiero tzw. Stała 
Delegacja , rea lizująca uchwały I Zj ażdu Polskich Górników z 1906 r. Szkoła 
była utrzymywana z za siłków gwarectw, Związku Górników i Hutników Pol
skich w Austrii , ponadto z subwencj i rządu oraz sejmów: śląskiego i galicyj
skiego. W związku z tym nadzór nad szkołą powien~ono zarządowi szkolnemu, 
którego przewodniczącym był Jan Zarań.ski , wówczas poseł do austriackiej 
Rady Pa1'tstwa, później m;in. profesor Akademii Górniczej w Krakowie. Kie
rownikiem, a potem dyrektorem szkoły mianowano inżyniera górniczego Leo
polda Szefera, wówczas asystenta w katedrze górnictwa w Folitechnice Lwo
Wskiej , później szego członka Komitetu Organizacyjnego Akademii Górniczej 
w Krakowie. 

Nauka w szkole trwała dwa lata i dzieliła się na dwa kursy: przygotowaw
czy ~ trwający sześć miesięcy i fachowy - czternastomiesięczny, Od kandy-
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datów wyn'lagan:o ukończenia szkoły ludowf•,i, . dwóch lat prakty ki w kopal
niach węgła oraz żdania egzaminu \v stępnrgo lub uk01'lcznnia czterech klas 
s~koły średniej albo pełnej szkoły wydziałowej. Komisja egzaniinacyjna sp rnw
dzała wiadomości kandydatów z języka polskiego , niemieckiego i matematyki : 

Na kursie przygotowawcżym \vykładano: arytm(tykę z ulgebn1, gcornc~ 
ti1drię z trygonometrią, geometrią wykreślną , fizykę i cherriię , j ęzyk · polski , 
niemiecki i rysunl,i. Kurs fachowy, dzielący s ię na dwie części, obejmowal 
"'' 'pierwszej ~ mine ralogi ę i geologię, miernictwo, r>o dstaw~ r lektrotechniki , 
rysunki i repetycje niemieckie; w drugiej ~ maszynoznawslwo, ·górnictwo, 
rysunki , rachunkowość kopalnianą , pierwszą pomoc w nagłych wypadkach , 
ustawodawstwo górnicze, inicrnictwo górnicze, higien ę oraz repetycje nie
mieckie. Uczniowie przez dwa lata nauki nic pracowali zarobkowo , a rnni('j 
zamożni otrzymywali stypendia. 

Wybuch pierwsżej wojny światowej spowodował zawięszeni ~ działalności 

szkoły; naukę wznowiono po trzech lat?. ch , w październiku 1917 r. , a w 1918 r. 
naukę w szkole zreorganizowano przedłużając zajęcia do trzech lat. 

Szkoła ta kształciła przej ściowo sztygarów dla lwpalń soli w Widiczc<· 
i Bochni , a także, wobec zamknięc ia w 1905 r. " Sztygarki " w Dąbrowie Gór
ni czej1 dla Zagłębia Dąbrowskiego . 

Oprócz Leopolda S.lcfera . i Ja na Zarańskiego wykłada li w szkol•·: J óżd 
Kiedroń, · inżyni rr górniczy, znan y działacz gospodarczy i polityczn;y, doktor 
Jan. Buzek , lekarz ,· jeden z najwybitni('j szych działaczy · społecznych i naro
dowych na Śląsku Cieszyńskim, a ponadto Fry deryk Kreichmann, Karol 
Gonsiorek, Jan Żebrok i inni . Szkoła działała do sierpnia 1920 r. , kiedy to na 
skutek ni ekorzysinych warunkó\V polityeznych została Zalllknięta . Ogółem 

vkoóczyło ją 120 absolwcntow, z których wielu osiągnęło z cza!'em wysokie 
sta:nowi<>ka w służbie górniczej; trzech z nich ukończyło Akademię Górniczą 
w Krakowie, a czwarty po uzyskaniu stypendium ukończył wydział górmczy 
na uniwersytecie w Pittsburgu . Szkoła w swPj króth: j działalnośc i odrgrała 

nicbagatelną 1·olę w utrzymaniu polskości na ziemi c icszyńskiej 43. 

Szkolnictwo naftowe 

Oprócz górnictwa węglowego, solnego i rudnego, gdzie stosowana była podo
ima technika wydobywcza, na ziemiach wschodniej Galicji zaczęło rozwijać 
się szybko górnictwo naftowe. Ten nowy rodzaj górnictw::! potrzebował, zwła

szcza po wprowadzeniu w 1883 r. tzw. kanadyjskiej metody wiercenia, nowej 
kadry t echnicznej. Problem ten był dyskutowany już w 1883 r. na posiedze
niach Krajowego Towarzystwa dla Opieki i Rozwoju Górnictwa i Przemysłu 
Naftowego w Galicji, a także na posiedzcniaeh Sejmu Galicyjskiego. Powstał 

nawet projekt dwuletniej s~koły naftowej , opublikowany w numerze l O "Gór
nika" z 1883 r~ 44• Projekt t en nie został zrealizowany , ale problem ks~tałcenia 

146 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



wiertaczy dla zdobywającego sobie coraz większą popula.rność systemu kana
dyjskiego powrócił znowu w 1885 r. Wydział Krajowy, który był organem wy
konawczym Sejmu Galicyjskiego, zdecydował się finansować instalowanie wiert
nic systemu kanadyj skiego w tych kopalniach, których dyrekcje gwaranto
wały odpowiedni poziom nauki dla praktykantów. W rezultacie uruchomiono 
jednak tylko j edną "Praktyczną Szkołę Wiercenia Kanadyjskiego·" przy ko
palni ropy w Ropiancc . Nastąpiło to w październiku 1885 r., a kierownikiem 
szkoły i jedynym jej nauczycielcni był dyrektor kopalni, inż. Zenon Suszycki. 
Szkoła owa to trzymiesięczny kurs, na którym uczniowie zdobywali prakty czne 
umiejętności prowadzenia wierceń metodą kanadyj ską, pra cując przy wiert
nicach jako pomocnicy. Podstawowych wiadomości dotyczących budowy 
wiertnicy, geologii i górnictwa udzielał inż . Suszycki45• On też prowadził ćwi
czenia z rysunków sytuacyjnych. Szkoła ta nie miała swego statutu ani pro
gr·amu nauki - była więc czymś w rodzaju przyuczenia do zawodu , tym bar
dziej że wymagania wobec kandydata do szkoły były minimalne - powinien 
on umie ć czytać, pisać i nieco rysować . 

W 1888 r. w związku z objęciem przez Suszyckiego kierownictwa kopalni 
w Bóbrce, szkoła została przeniesiona do pobliskiego Wietrzna. Wydział Kra
jowy zawarł z Suszyckim nową trzyletnią umowę, na mocy której ten ostatni 
otrzymał na prowadzenic szkoły roczną subwencję w wysokości 1000 zł. Prze
niesienie szkoły do Wietrzna wpłynęło na lepsze przygotowanie fachowe ucz
niów, gdyż prowadzono tam wówczas w nowoczesny sposób szeroko za.krojone 
robot y wiertnicze, wykonywane różnymi metodami przez konkurujące ze sobą 
przedsiębiorstwa46• O rosnącym znaczeniu szkoły może świadczyć fakt , że do szko
ły uczęszczali nie tylko robotni cy naftowi, ale także urzędnicy i praktykanci ko
palniani, a nawet kilku studentów akademii górniczych i politechnik. Dla tych 
ostatnich był to jedyny sposób uzupełnienia swego wykształcenia fa chowego 
w zakresie wiertnicLwa przed podjl;!ciem pracy w najdynamiczniej rozwijającej 

się wówczas gałęzi rodzimego przemysłu. O rosnącym znaczeniu szkoły świad
czyło i to, że zarówno okręgowe urzędy górnicze jak i dyrekcje kopalń uzna
wały bez zastrzeżeń świadectwa wydawane przez szkołę. 

Mimo kształcenia tak poszukiwanych fa chowców, szkoła nie miała uregu
lowanego statusu. Wobec t ego Wydział Krajowy przystąpił do opracowania
statutu szkoły i jej programu. Pierwszym wynikiem tych działań było ustano
wienie dla szkoły etatu nauczyciela fa chowego, uznano bowiem, że dyrekto
rowi Suszyckiemu trudno byłoby pogodzi ć nauczanie w projektowanym za
kresie z uciążliwym i zabierającym wiele czasu kierowaniem szybami naftowymi47 . 

Jako nauczyciela fachowego zaangażowano od l paździe rnika 1890 r. inż. Ju
liana Fabiańskiego, absolwenta Akademii Górniczej w Leoben, późniejszego 
Profesora wiertnictwa w Polilechnice Lwowskiej: W ciągu pierwszych siedmiu 
lat działalności szkoły wiertniczej , tj. od 1885 r. do ko:Qca 1892 r., naukę ukoń
czyło tam 106 absolwentów. W okresie tym ustało zupełnie sprowadzanie wier
taczy z zagranicy, a w roku 1895 spośród absohventów siedemnaście osób kic-
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rowało ls:opalniami lub robotami wiertniczymi, natomiast czterdzieści pięć zn a
lazło zatrudnienie jako wiertacze lub pO.inocnicy48• W 1893 r. Wydział. Krajo
wy przedstawił Sejmowi Galicyj skiemu opracowany dla ut rzy:rnywanej przt!z 
oiebie szkoły projekt "'tatutu. Projekt ten przewidywał m.in. przedłużenie kursu 
do 10 miesi ęcy. dwie godziny nauki · t eoretycznej dziennie i ćwiczenia prak
tyQzne oraz roboty poniocnicze w' wymiarze połowy dniówki. NiezaJdnie od 
tego projektu doraźnie zreorganiZo'_Vano wówczas system nauczania wprowa
dzając w ciągu roku kalendarzowego tylko jeden kurs trzymies ięczny oraz 
dwa . 4,5-miesięczne dla gorzej przygotowanych kandydatów49• 

· Sejm Galicyjski po zatwierdzeniu .statutu szkoły zwróoił s ię do rządu wie
deń skiego z propozy cj ą subwencjonowania szkoły. Rząd wiedeński nic podjął 

w tej sprawie żadn ej decyzji. Trudności w obsadzeniu posady nauczyciela 
fachowego, a · na stępnie decyzja Suszyckiego o przeniesieniu się do Jasła i jego 
rezygnacja z prowadzenia szkoły, spowodowały, że szkołę przeniesiono w 1896 r . 
do Bory ::: ławia i · połączono z tamtej szą szkołą górn i czą50• Ogółem Prakty czn ą 

Szkołę Wiercenia Kanadyjskiego ukończyło około 160 absolwentów. 
We wschodniej Galicji , \v okolicach Borysławia , rozwijała się w XIX wieku 

takż~ inna gałąź górnictwa - wydobycie ozokerytu czy li wosku ziemnego. 
W 1887 r. w kopalniach ozokerytu zat rudnionych było około sześć tysięcy 
osób. Specyficzne warunki prowadzenia robót w kopalniach wosku powodo
wały, że nieprzydatne były doświadczenia zdobyte w górnictwie węglowym 
czy solnym. Absolwenci szkoły górniczej w Wieliczce musieli się w praktyce 
uczyć sposobów eksploatacji złóż wosku. W · t ej sytuacji Wydział Krajowy , 
wychodząc naprzeciw postulatom przeds i ębiorców , utworzył w 1886 r . przy 
Uzupełniającej Szkole Przemysłowej w Drohobyczu lmrs gómiczy. Większość 

zajęć kursu odbywała się w Borysławiu , tylko raz w tygodniu dojeżdżali "łu
chacze do Drohobycza na wykłady uzupełniaj ące. Nau czycielami fachowymi 
byli na kursie dwaj inżyni('rowi e górnicy: K azimierz Gąsiorowski i Erazm 
Barącz51 . 

Trudności organizacyjne spowodowały , że w miejsce kursu górni czego 
utworzono w Borysławiu w roku 1889 san'lodziclną Szkoł ę Górniczą, subwen
cj onowaną przez Wydział Krajowy . Uczniowie pra cO\~' a li normalnie w kopal· 
nia ch , n a naukę poświęcając czas wolny . Dyrektorem szkoły mianowano Kazi
mierza Gąsiorowskiego , wychowanka Akademii Górni czej w Leobcn , dyrektora 
technicznego kopalń wosku należących do Galicyjskiego Banku Krajowego 
w Borysławiu. 

Gąsi orowski wykładał. w szkole gó rnictwo i miernictwo górnicze, Antoni 
Pazdrowski , pl'ofesor gimnazjalny z Drohobycz?. ~ fizykę, Stefan Kowalów. 
nauczyciel borysław.li\kiej szkoły ludowej ~ rachunki. i język polski , ni cjaki 
Laskowski z drohobyckiej szkoły przemysłowej ~ rysunki i geometrię, na· 
tomiast Luciomir Sykołowski , nauczyciel gimnazjalny z Drohobycza - mine· 
ra logię i geologię, a Adolf · Weber, komisarz górniczy w Urzędzie Gómiczy Jl1 

w Stani sławowie, wykładał maszynoznawstwo i prawo górnicze52• 12 lipc8 
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1889: r . odbył się-. pierwszy · cgzamm w .·nowo·. zorganizowanej sz-kole;. na dzi p:.: 
sięciu ·u czniów, którzy ucźęszczali na· pierwszy rok , do egzaminu przystąpiło 
pięciu53 . Natomiast z powodu choroby kierownika szkoły · inż . Gąsiorowskiego, · 
egzarni:n końcowy po .dwuletniej ·nauce odbyłsię dopiero w listopadzie 1890 1' .54. 

Dlfłtego też Wydział ·Krajowy mianował dla u sprawnienia nauczanja .,y szkole 
stałego nauczy cida ;fac~owcgo ; którym został inż . Kazimi erz Kostkiewłez , 

absolwentAkademii Górniczej w Leol;>en. Nauka w godzin ach popołudniowych , 

po ciężkiej pracy w kopalniach ni e · sprzyjała o siągnięciu dobrych ,\ry ników 
w nauce ; i tak w rokn 1890/91 zapisało · się na pierwszy rok nauki · dwunastu 
uczniów, . z których do egz:Jminu po pierwszym roku nauki . przystąpił tylko 
jeden. Na drugi rok nauki uczęszczało czterech uczniów, z których do egza~ 
minu . końcowego przystąpiło trzech55. Sytuację szkoły pogorszyła d ymisja 
nauczyciela fachowego, inż. Kostkiewicza, który z dniem l stycznia 1893 r. 
objął stanowisko adiunkta górniczego w Wieli czce. Odej ście Kostkiewic~a 

t<powodowało długotrwałą przerwę w wykładach . Dlatego te ż egzamin w 1893 T . 

wcale si ę nie odbył i u czniowie obu lat powtarzali t en rok nauki56• Po półtora
rocznej przerwie, dopiero ·od roku szkolnego 1894/95 wstała obsadzona funkcja 
nauezyciela fachowego; pełnił ją inż: . SŁanisław Nowak; wcześniej nauczyciel 
fil chowy w szkole wif;rtniczej w Wietrznie57• 

Dy r('kcja szkoły planowała reorganizację naucza_nia , którą zresztą przepro
wadzono w związku z przeniesieniem do Borysławia z Wietrzna szkoły wi (' rŁ

niczej. 
Trudno ustalić, wobec braku źródeł, liczbę absolw('ntów szkoły do 1896 r., 

prawdopodobnie nie przekraczała ona 50 osób. 
Sprawą reorganizacji połączonych szkół zajęła się specjalna komisj'a po

wołana przez Wydział Krajowy. Komisja ta w czerwcu 1896 r. ustaliła tym
czasowy plan nauki i zarys organizacji szkoły . 

. Powstała z połączenia szkoły wiertniczej w Wietrznic i szkoły górniczej 
w Borysławiu szkoła nosiła nazwę "Kr~jowa Szkoła Górnicza i Więrtnicza". 
Dyrektorem tej zreorganizowanej szkoły zo~t.ał K;łZimicrz Gąśiorowski. 

Nauka w szkole dzielił3 się na roczny kurs przygotowawc2;y i na dwa roczne 
kursy fachowe; górniczy i 'viertniczy, przy czym uczniowi~ mogli ukoitczyć 
jeden z riich lub obydwa. Program kursu przygotowawczego obejmował naukę 
tn.in. języka polskiego, geografii z historią naturalną, arytmetyki, geometrii , 
IJisunków odręcznych i geometrycznych, kaligrafii. Na fachowym kursie wiert
niczym wykładano m.in. wiertnictwo, maszynoznawstwo z obsługą kotłów i ma
szyn parowych, mineralogię z geologią, usta 'wodawstwo naftowe, rysunki t ech
niczne , natomiast fachowy kurs górniczy obejmował wykłady górnictwa, ma
szYnoznawstwa górniczego, podstaw miernictwa, mineralogii z geologią , usta
Wodawstwa górniczego oraz ćwiczenia z .rysunku technicznego58• Później do
szedł jeszcże wykład elektrotechniki na obu kursach. 

Tak szeroki program wymagał dwóch nauczycieli faohowych ~pierwszym 
był inż. Stanisław Nowak, drugim ·~ inż. Robert Breitenwald. Rok 1898 był 
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ważny dla prawnej i finansowej działalności szkoły borysławskiej - 28 sierpnia 
tego roku został bowiem zatwierdzony przez wiedeńskie ministerstwo rolnictwa, 
któremu podlegały sprawy górnicze, statut szkoły. 

Statut przewidywał, ze kandydat na kurs przygotowawczy powinien speł
niać następujące warunki: wiek 20 lat, ukończone co najmniej dwie klasy szkoły 
wydziałowej lub szkoły średniej, zaliczenie przynajmniej rocznej praktyki 
kopalnianej lub przy wierceniach naftowych. Kandydat na kurs fachowy po
winien legitymować się świadectwem ukończenia kursu przygotowawczego 
lub niższej szkoły realnej względnie niż szego gimnazjum. 

Opiekę nad działalnością s~koły sprawowało kuratorium , którego człon
kowie byli mianowani na pięć lat. Przewodniczącym kuratorium szkoły został 
Leon Syroczyński, inżynier górniczy Wydziału Krajowego , docent a później 

profesor górnictwa i wiertnictwa na Politechnice Lwowskiej . Dyrektor szkoły 
także był mianowany na pięć lat. Statut przewidywał ponadto , że grono nau
czycielskie winno się składać z fachowego nauczyciela kursu górniczego, fa cho
wego nauczyciela kursu wiertniczego oraz asystenta59• W związku z wejściem 
w życie statutu Wydział Krajowy mianował nauczycielem fachowym kursu 
górniczego Juliana Mokrego , kursu wiertniczego ~ Roberta Breitenwalda. 
Dyrektorem pozostał Kazimierz Gąsiorowski6°. 

W roku 1898/9, pierwszym po wprowadzeniu w życie statutu szkoły ~ na 
kurs przygotowawczy uczęszczało dziewięciu uczniów, na kurs wiertni czy -
dziesięciu. Nie zapisał się żaden uczeń na kurs górniczy61. Wpływ na to miało 
wyczerpywanie się złóż wosku, którego wydobycie systematycznie spadało. 

Także następne lata nie były zbyt pomyślne dla szkoły, zainteresowanie zwła
szcza kursem górniczym, było niewielkie. Początek XX wieku przyJ:)iósł kryzys 
w galicyjskim górnictwie naftowym, co spowodowało nadprodukcję i spadek 
cen oraz związany z tym ogólny zastój robót wiertniczych. Rzutowało to na 
frekwencję w szkole borysławskiej. W roku 1903/4 zapisało się bowiem tylko 
sześciu uczniów na kurs wiertniczy i dwóch na górniczy. Kursu przygotowaw
czego, z braku kandydatów, nie prowadzono62• Dopiero począwszy od 1905 r. 
zaczęła wzrastać liczba uczniów szkoły. Niebagatelną rolę odegrała reorgani
zacja czasu nauki; od l stycznia 1906 roku wprowadzono naukę poranną, od 
godziny ósmej do trzynastej trzydzieści. Wcześniej nauka odbywała się przed 
i po południu z trzygodzinną przcrwą63 . Nowa organizacja nauki ułatwiała tym 
uczniom, którzy nie otrzymali stypendiów, pogodzenie nauki z pracą zarob
kową jako tzw. asystenci kierowników szybów lub wiertacze. 

W myśl § 42 statutu szkoły w 1903 r. nastąpiła z;miana składu kuratorium 
oraz na stanowisku dyrektora. Przewodniczącym kuratorium został ponownie 
Syroczyński a . nowym dyrektorem Wydział Krajowy mianował Kazimierza 
Szum<>kiego, dyrektora lwpalń wosku w Borysławiu64• 

Szkoła wznowiła swoją działalność po przerwie wojennej, w końcu ·1919 r. 
Podporządkowano ją Ministerstwu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz
nego. Miała początkowo dwuletni kurs nauki, przedłużony później do czterecb 
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lat. Jej absolwenci po cztcroletnitj praktyce byli dopuszczani do (gzaminu 
na kierowników kopalń. Dyrektorem szkoły był Kazimierz Miński. W 1930 r. 
szkołę przemianowano na dwuletnią Państwową Szkołę Wiertniczą, kształcącą 

jedynie wiertników. W okresie od 1896 do 1929 roku na kursic wiertniczym wy
kształciło się ogółem 388 absolwentów65. Liczba absolwentów kursu górniczego, 
zlikwidowanego w 1914 r. nie przekraczała prawdopodobnie czterdziestu. 

· Warunkiem przyjęcia do Państwowcj Szkoły Wiertniczej było ukończenie 
4 klas szkoły powszechnej, 3 lata praktyki górniczej i ukończenie 21 lat życia. 
Na kurs przyjmowano po 30 kandydatów, ale wobec kryzysu i ograniczenia 
produkcji w przemyśle naftowym niekiedy nie można było znaleźć odpowiedniej 
liczby chętnych66• Niemniej w grudniu 1935 r. w Jaśle otwarto prywatną szkołę 
wiertniczą dla zachodnich zagłębi naftowych. Nauczycielem w tej szkole był 
m.in. Jan Cząstka, peźniej profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra
kowie67. 

Ogółem szkolnictwo naftowe wykształciło do 1939 r. ponad 600 fachowców. 

Studia górnicze w Politechnice Lwowskiej 

Już od lat szc-śćdziesiątych XIX wieku podejmowano były w Galicji zabiegi 
o utworzenie wyższej szkoły górniczej. Starania te nie przynosiły jednak żad
nych rezultatów, wobec czego podjęto działania na rzecz zorganizowania przy 
Szkole Politeehnicznej we Lwowie wydziału górniczo-hutniczego. W wyniku 
rezolueji Sejmu Galieyjskiego z 1884 r. zainteresowało się tą sprawą namiest
nictwo, które zażądało od kolcgiu.rn profesorów Szkoły Politechniczncj opinii 
w sprawie ewentualnego zorganizowania kursu przygotowawczego do Akademii 
Górniczej w Leoben, tak aby słuchacze po ukończeniu tego kursu mogli uczę
szczać od razu na wykłady z przedmiotów zawodowych. Kolegium profesorów 
uznało za możliwe zorganizowanie takiego kursu w Szkole Politcchnicznej 
i opracowało nawet szczegółowy jego program. Kurs taki zorganizowano przy 
Wydziale Budowy Maszyn od roku akademickiego 1885/86. Na kursic tym wy
kładano jedynie przedmioty ogólne i przygotowawcze , przewidziane w pro
gramie pierwszych dwóch lat akademii górniczej. Kolejnym posunięciem 

na rzec;z; utworzenia wydziału górniczego była rezolucja sejmowa z 1891 r., 
wzywająca rząd wiedeński do wprowadzenia i finansowania wykładów z . "gór
nictwa minerałów żywicznych" (ropy naftow('j i wosku ziemnego) wraz z nauką 
o głębokich wierceniach oraz t echnologii ropy naftowej. 

Kolegium profesorów lwowskiej politechniki prz(dstawiło szczegółowy pro
gram wykładów i zaproponowało jako wykładowców: Leona Syroczyńskiego, 
wówczas referenta spraw górniczych w Wydziale Krajowym, do wykładu 
górnictwa oraz Romana Załozieckiego do wykładów t echnologii ropy naftowej. 
Obaj jako docenci płatni rozpoczęli wykłady w roku 1892/93. 

13 lutego 1894 r. Sejm Galicyjski uchwalił kolejną rezolucję wzywającą rząd 
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do zorganizowania wydziału górniczego przy Szkole Politcchnicznej. Ze swej 
.strony kolegium profesorów już na posiedzrniu 15 grudnia 1893 r. podjęło 

uchwałę, żądającą od ministnFtwa cświaty w Wicdniu zorganizowania kate, 
dry górnictwa · j?.ko podstawy przyszłego w .. ydziału69• Ostatecznie reskryptem 
z dnia 9 listopada 1896 r. auslrir.cki e Mini.stuslwo Wyznań i Oświecenia Pub, 
licznego zarządziło utworzenie w politechnice lwowskit' j katedry encyklopHłii 
górnictwa i nauki głębokich wierceń, a rok później, rozporządzeniem z dnia 
27 października 1897 r. mianow?.ło Syroczyńskicgo profesorem nadzwyczaj, 
nym70• Wykład inaugur?.cyjny wygłosił profesor Leon Syroczyński 7 grudnia 1897 r. 

W 1891 r., za zgodą ministerstwa oświaty, przedłużono do trzech lat kurs 
przygot()wawczy dla kandydatów na studia górnicze. Program kursu przewi~ 

dywał oprócz wykładów przedmiotów ogólnych, przt widzianych dla pierwszych 
dwóch lat nauki w austriackich akademiach górniczych, dodatkowo wykłady 
przedmiotów z~wodowych z zakresu teorii maszyn, geologii , i mineralogii oraz 
miernictwa dla tych słuchaczy kursu, którzy zamierzali pracować w galicyj~ 
skim przemyśle naftowym71• Od roku 1893{94 włączono do programu studiów 
kursu górniczego wykłady z zakresu górnictwa naftowego i głębokich wierceń 
oraz technologii chemicznej oleju skalnego, przy czym oba wykłady, a także 
później "encyklopedia górnictwa", były przedmiotami zalecanymi72• 

W 1909 r. dotychczasowy kurs przygotowawczy skrócono do dwóch lat, 
przy czym absolwenci tego kursu mieli te same prawa co absolwenci dotychcza~ 
sowego kursu kzyletniego, z tym, że w razie kontynuowania studiów w aka, 
demii górniczej, obowiązani byli na III lub IV roku studiów dodatkowo uczę~ 
szczać na wykłady "Pierwszej pomocy w nagłych wypadkach", "Higieny" 
i "Ekonomii społecznej "7s. 

Na podstawie reskryptu z dnia 15 VII 1889 r. Ministerstwa Wyznań i Oświe· 
cenia Publicznego, słuchaczom przygotowawczego kursu górniczego, którzy 
zdali egzaminy kursowe wydawano z każdego przedmiotu świadectwa opa· 
trzone uwagą: 

"Niniej sze świadectwo wydano Panu [ ......... ] w celu ewentualnego 
przyjęcia go jako słuchacza zwyczajnego do szkół zawodowych Akademii 
górniczej w Łubniu i Przybramie ; to świadectwo jest przeto ważne tylko na cel 
powyższy"74 • 

Kurs górniczy nie został jednak nigdy wyposażony w prawo wystawiania 
świadectw tzw. pierwszego egzaminu państwowego, który zaliczany był na 
innych wydziałach politechniki po drugim roku studiów z przedmiotów teo· 
retycznych. Świadectwo takie dawałoby formalne prawo wstępu na trzeci rok 
studiów w akademiach górniczych, tymczasem absolwenci kursu chcąc stu· 
diować w Leoben lub Przybramie zmuszeni byli indywidualnie starać się o za• 
liczenie wysłuchanych w Szkole Politcchniczncj wykładów, co było związane 
z różnymi trudnościami i zależało od dobrej woli profesora prowadzącego wy• 
kłady. Tym niemniej ta namiastka studiów górniczych była j edyną dostępną 

na ziemiach polskich. Co prawda, w 1903 r. otwarto wydział górnic~y w powo-
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łanym do życia w Warszawie w 1898 r. Instytucie Folitechnicznym z rosyj
skim językiem wykładowym, lecz wyd~iał ten w ciągu kilku lat działalności 
nie odegrał żadnej roli. 

Do 1917 r. wykłady encyklopedii górnictwa, głębokich wierceń, eksploa
tacji nafty i wosku ziemnego w Szkole Folitechnicznej we Lwowie prowad~ił 
Leon Syroczyński. Akademia Górnicza w Krakowie w uznaniu jego zasług na
dała mu w 1923 r. tytuł doktora honoris causa. Miernictwo wykładał profesor 
Seweryn Widt, a po jego śmierci w 1912 r . . Kasper Weigel. Geologię i minera
logię na kursie wykładał profesor Julian Niedźwiedzki, pierws~y profesor nauk 
mineralogiczno-geologicznych w Szkole Folitechnicznej. 

Po jego przejściu na emeryturę w 1908 r. wykłady przejął Tadeusz Wiś
niowski. W 1917 r. wykłady z wiertnictwa i wydobywania nafty objął inżynier 
Julian Fabiański, który w 1919 r. zost::d mianowany profesorem ~wyczajnym, 

a na stępnie kierownikiem katedry wiertnictwa i wydobywania nafty. Funkcje 
te pełnił do 1936 r. W 1921 r. Szkoła Folitechniczna we Lwowie została ofi
cjalnie pr~emianowana na Folitechnikę Lwowską. W tym samym roku dolych
czasowy dwuletni kurs górniczy został przekształcony na czteroletni Oddział Naf
towy na Wydziale Mechanicznym . .Zadaniem tego oddziału było kształcenie inży
nierów mechaników dla górnictwa naftowego. Ponieważ Oddział Naftowy 
był częścią składową Wydziału Mechanicznego, program studiów obejmował 
większość przedmiotów wykładanych na Oddziale Mechanicznym tego wy
działu. Do tego dochodziły takie przedmioty kierunkowe jak: miernictwo, 

· petrografia, geologia ogólna i naftowa, encyklopedia górnictwa, wiertnictwo 
ogólne i naftowe, wydobywanic nafty i gazu, t echnologia nafty i gazu75• 

Miernictwo na Oddziale Naftowym wykładał prof. Władyf'ław Wojtan, 
natomiast petrografię do 1934 r. profesor Julian Tokarski. Po jego rezygnacji 
z pracy na Folitechnice wykłady te objął profesor Marian Kamicński. Geo
logię ogólną · i naftową wykłada ł profesor Wawrzyniec Teisseyrc, który objął 
te wykłady w 1924 r. po profesorze Wiśniowskim. Technologię nafty i gazu wykła
dał od 1922 r. Stanisław Pilat, mianowany w 1924 r. profesorem zwyczajnym. 

Należy wspomnieć też o profesorze Karolu Miłkowskim, który przez dzie
sięć lat, do 1923 r. kierował utworzoną przez siebie Katedrą Budowy Maszyn 
i Urządzeń Górniczych; na kursic górniczym wykładał mechanikę teoretyczną 
i maszynoznawstwo górnicze. Był on wówczas jednym z bardzo nielicżnych 
specjalistów w tej dziedzinie górnictwa. Do ostatnich chwil życia pracował nad 
obszernym dziełem o maszynach wyciągowych. Po śmierci Miłkow::-kiego ka
tedry maszyn górniczych już nie obsadzono. Po przejściu profesora Fabiań
skiego na emeryturę Katedrę Wiertnictwa i Wydobywania Nafty objął inż. 
Stanisław Paraszczak, mianowany w 1937 r. profesorem nadzwyczajnym. Po 
II wojnie światowej był do śmierci w 1947 r. profesorem Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie. · 

Studia na Oddziale Naftowym Folitechniki Lwowskiej ukończyło od 1921 r. 
do wybuchu II wojny światowej 93 absolwentów. 
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Akademia Górnicza w Krakowie 

Jak już wspomniano wcześniej, starania o utworzenic wyższej szkoły górniczej 
w Galicji datują się od lat sześćdziesiątych XIX w., m.in. w 1869 r. Sejm Kra
jowy we Lwowie zaakceptował projekt ustawy o reorganizacji istniejącego 

wówczas w Krakowie Instytutu Technicznego i utworzeniu czterech wydziałów: 
architektury, mechaniki, górnictwa i hutnictwa. Ustawa ta nie została jednak 
zatwierdzona przez rząd austriacki i nie weszła w życie. Podobnie były załat
wiane inne uchwały w tej sprawie. 

W 1885 r. wprowadzono w Politechnice Lwowskiej dwuletni kurs przygo
towawczy dla kandydatów na inżynierów górników, pozwalający na podjęcie 
od razu praktycznych studiów w akademiach austriackich. Kurs ten, kilka
krotnie reorganizowany, nie stał się jednak bazą do utworzenia pełnych stu
diów inżynierskich. Nie ustawano jednak w próbach, m.in. zwołany z inicja
tywy leobeńczyków I Zjazd Górników Polskich w 1906 r. uznał potrzebę za
łożenia odrębnego wydziału na Politechnice Lwowskiej76• U chwała. ta wywo
łała szeroką dyskusję między I a II Zjazdem, gdyż niektóre ugrupowania poli
tyczne, a także środowiska fachowe wyrażały pogląd, że polskie górnictwo 
i hutnictwo dla podkreślenia rangi i odrębności zawodu powinno mieć własną 
uczelnię. II Zjazd w 1910 r. z powodu tych rozbieżności powziął uchwałę uzna
jącą potrzebę utworzenia w najbliższym czasie wyższych studiów górniczych 
w Galicji, bez określenia ich formy i miejsca, i polecił Stałej Delegacji (organ 
urzędujący między zjazdami) podjęcie odpowiednich kroków dla przeprowa
dzenia tego postulatu77. 

Energiczne zabiegi Delegacji, a szczególnie jej wiceprezesa, posła Jana 
Zarańskiego i sekretarza Adama Łukaszewskiego sprawiły, że akcja na rzecz 
założenia akademii górniczej znalazła ogromne poparcie w Kole Polskim par
lamentu wiedeńskiego, w Ministerstwie Robót Publicznych, w Wydziale Kra
jowym. Stała Delegacja zwołała w tej sprawie do Krakowa ankietę na dzień 
24 II 1912 r. Wśród zaproszonych byli przedstawiciele władz wiedeńskich, 

krajowych organizacji zawodowych, przemysłu górniczego, świata nauki. 
Jakkolwiek forma studiów i ich umiejscowienie nie były objęte programcni 
ankiety, większość zebranych oświadczyła się za tym, że powinna powstać 
osobna akademia górnicza w Krakowie78. 

Celem zaznajomienia szerokich kręgów społeczeństwa ze stanowiskiem 
Stałej Delegacji i uczestników ankiety w sprawie przyszłych studiów górni
czych wydano drukiem ,,Memoriał w sprawie założenia Akademii Górniczej 
w Krakowie", w którym przedstawiono wszechstronnie potrzeby jej założenia 
i zarys organizacji, Memoriał ten, wydany w liczbie 1000 egzemplarzy, roze
słano wszystkim · zainteresowanym władzom, instytucjom i osobistościom. 
Wynikiem tej akcji była ankieta w dniu l lipca 1912 r. w Ministerstwie Robót 
Publicznych, której uczestnicy wypowiedzieli się za utworzeniem samodzielnej 
akademii górniczej79• 
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Jeszcze w lipcu 1912 r. Ministerstwo Robót Publicznych pr~ekazało zgodę 
rządu wiedeńskiego na utworzenie polskiej akademii górniczej w Krakowie, 
~tórej termin otwarcia ustalono na początek roku szkolnego 1914/15. 

Przystąpiono energicznie do realizacji uchwały o utworzeniu Akademii 
Górniczej. Rada miasta Krakowa odstąpiła bezpłatnie pod budowę gmachu 
szkoły obszar gruntu o powierzchni około 11000 m2 i przyznała zasiłek w wy
sokości 200000 koron. W 1913 r. Ministerstwo Robót Publi~znych powołało 
Komitet Organizacyjny przyszłej uczelni, którego przewodniczącym zo3tał 

dr Józef Morozewicz, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozpisano kon
kurs na projekt gmachu uczelni i ogłosMno konkurs na obsadzenie sześciu 

katedr. Mimo ~aawansowanych prac organizacyjnych nie doszło do planowa
nego otwarcia uczelni w 1914 r. Przes~kod~ił t emu wybuch I wojny światowej. 

Z chwilą odzyskania niepodległości w 1918 r. odżyły starania instytucji 
zainteresowanych utwor~cnicm uczelni. W rok później, 20 października 1919 r., 
ówczesny Naczelnik Państwa Józef Piłsudski dokonał w auli Uniwersytdu 
Jagiellońskiego uroc~ystego otwarcia Akademii Górniczej w Krakowie. 

Gmina miasta Krakowa przydzieliła bezdomnej uczelni budynek szkoły 
powszechnej przy ul. Loretańskiej 18. Poza tym zajęcia odbywały się w Uni
wersytecie Jagiellońskim, od 1920 r. w przydzielonym przez Minister~two 

Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego budynku gimnazjum przy ul. 
Krzemionki 11, a od 1924 r. również w budynku pr~y ul. Skałecznej 10 i bu
dynku szkoły powszechn~j przy ul. Smoleńsk 7. 

Dla rozpoczynającej działalność uczelni już w maju 1919 r. mianowano 
pierwszych sześciu profesorów: dra W. Gąsiorowskiego w Zakładzie Geometrii 
Wykreślnej, dra A. Hoborskiego w Zakładzie Matematyki, dra K. Klinga 
w Zakładzie Chemii, dra S. Kreut~a w Zakładzie Minerolegii i Petrografii, inż. 
S. Płużańskiego w Zakładzie Mechaniki i dra J. Stocka w Zakładzie Fizyki. 

Jeszcze jednak pr~cd rozpoczęciem nauki zmarł prof. W. Gąsiorowski 
(6 VII 1919), a prof. K. Kling przeniósł się na Uniwersytet Lwowski (l X 1919). 
W rok później (l IV 1920) uczelnię opuścił również S. Kreutz pr~enosząc się 
na Uniwersytet Jagielloński80 • Uczelnia jednak stopniowo wzma cniała swą 
kadrę naukową: w 1920 r. profesorami Akademii Górniczej zostali: J. Stu
dniarski, W. Goetcl, O. Nowotny, Z. Ro~en, W. Staronka, a w 1921 r. K. Bo
hdanowicz, A. Rodzicwicz-Bielewicz, E. Chromiński81 • 

Profesor Studniarski objął Katedrę Elektrotechniki Ogólnej i kierował 
nią do 1939 r. Profesor Goetel zorganizował w 1920 r. Katedrę Geologii i Pa
leontologii. Po utworzeniu · w 1926 r. samodzielnej Katedry Paleontologii pla
cówka Goetla zmieniła nazwę na Katedrę Geologii Ogólnej. 

Katedrę Geodezji i Miernictwa Górniczego ~organizował w 1920 r. i był jej 
kierownikiem do 1939 r. profesor Oskar Nowotny. Profesor Zygmunt Ro~en 
przejął Za kład Mineralogii po S. Kreut~u, który przeniósł się na Uniwersytet 
Jagielloński. 

Wybitną postacią w kadrze nauczającej był profesor Karol Bohdanowicz, 
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który objął w 1921 r. Zakład Geologii Stosowanej. Wybitnym uczonym był 
także przybyły z Petersburga profesor Henryk Czeczott, który w 1922 r. objął 
kierownictwo Katedry Górnictwa I. Wcześniej tymczasowo wykłady prowa
dził inż. Franciszek Drobniak. Po śmierci Czeczotta w 1928 r. katedrą kierował 
absolwent krakowskiej Akademii, pierwszy doktorant w tej uczelni ~ profesor 
Witold Budryk. Katedrę Górnictwa II powierzono profesorowi Kazimierzowi 
Kasińskiemu, a po jego śmierci w 1929 r. kierownikiem mianowano profesora 
Feliksa Zalewskiego, jednego z dwóch pierwszych absolwentów Akademii 
Górniczej. 

Utworzoną w 1923 r. Katedrą Wiertnictwa i Eksploatacji Nafty kierował 
przez cały okres międzywojenny prof. Zygmunt Saryusz-Bielski. Już w 1920 r. 
zorganizowano Katedrę Maszyn i Urządzeń Górniczych, a jej pierwszym kie
rownikiem był wykładowca inż. Franciszek Dąbrowski. W 1923 r. katedrę 

tę objął prof. Stanisław Skoczylas. 
Organizatorem powstałego w 1922 r. Zakładu Górnictwa Minerałów Sol

nych (później Zakładu Halurgii i Przemysłu Solnego) i jego kierownikiem do 
1930 r. był docent Edward Windakiewicz. Tak więc w ciągu kilku lat na wy
dziale górniczym zostały zorganizowane i obsadzone wszystkie najważniejsze 
katedry niezbędne w procesie dydaktycznym studiów. 

Pierwsze lata działalności Akademii Górniczej były trudne i niepewric. 
Jeszcze w pierwszym roku jej istnienia prof. Miłkowski w imieniu Politeclmiki 
Lwowskiej przedstawił Ministerstwu W.R. i O.P. referat o konieczności utwo
rzenia drugiej akademii górniczej we Lwowie. W przypadku utworzenia tam 
taki<·j uczelni nieugruntowana pozycja uczdni krakowskiej uległaby dal
szemu osłabienius2. 

W drugim roku działalności Akademii wykłady rozpoczęły się dopiero 
l XII 1920 r. z powodu opóźnionej demobilizacji studmtów biorących udział 
jako ochotnicy w wojnie polsko-rosyjskiej w 1920 r. W 1921 r., powstał pro
jekt przeniesienia Akademii Górniczej na Śląsk, by w ten sposółrłatw~j polo
nizować tamtejszą ludność. Kolegium Profesorów, które zebrało się 20 stycznia 
1921 r., uznało że: "[ ... ] przez przeniesienic Akadf'mii bardziej na zachód 
byłaby ona zbyt ekscentrycznie położona w stosunku do soli i nafty, nadto 
w terenie wysoce nickorzystnym dla nauczania geologii, ponadto podniesiono, 
że Akademia wraz ze zbiorą.mi przedstawia zbyt wielki m~jątck państwowy, 
by go można było na kresach państwa eksponować na możliwe zawieruchy 
wojmne83[ ... ] 

W r. 1921 wśród przyjętych na I rok kandydatów zn:>Jazła się, jako wolna 
słuchaczka, pierwsza kobieta, J. Gibała. W kilka miesięcy po rozpoczęciu stu~ 
diów wniosła ona podanie o wpisanie w poczet studentów zwyczajnych. Wywo
łało to w Akademii zasadniczą dyskusję, czy kobiety w ogóle mogą być do
puszczone do studiów w Akademii Górniczej w charakterze studentów zwy
czajnych. Kolegium Profesorów AG uznało, że nic nie stoi na przeszkodzie 
studiom kobiet na wydziale hutniczym, ponieważ jednak prawo górnicze za-
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brania kobietom pracy pod ziemią zdecydowano "[ ... ] dopuścić kobiety do 
studiów na wydziale górniczym Akademii z utworzeniem jednak dla nich osob
nego numerus clausus, który stanowić będzie tylko procentową część numerus 
cłausus dla słuchaczy płci męski(d "84• 

Ministerstwo W.R i O.P. usta liło dla kobiet, które mogą być corocznie 
przyjęte na I rok studiów , poczywszy od 1922 r., limit 8 miejsc. W konkretnej 
sprawie Gibałówny uznano, że będąc wolną słuchaczką nie może być ona przy
jęta w poczet słuchaczy zwyczajnych, ponieważ byłoby to obejściem obowią
zujących w Akademii przepisów o egzaminie konkursowym85• W okresie między
wojennym jeszcze kilka kobiet podejmowało studia w AG, lecz jedyną absol
wentką była Marta Suchanek , która pracę dyplomową obroniła w 1936 r. u pro
fesora Oskara Nowotnego. 

Z początkiem roku akademickiego 1922/23 otworzono Wydział Hutniczy, 
dotychczas uczelnia posiadała jedynie Wydział Górniczy. Pierwszymi absol
wentami Akademii , którzy uzyskali dyplomy inżyniera górniczego 22 III 1922 r., 
to Tadeusz Niepokojczycki i Feliks Zalewski, późniejszy profesor górnictwa 
w tej uczelni. 

W czerwcu 1922 r. Akademia Górnicza przejęła prawnie t eren przy Alei 
Mickiewicza, przeznaczony pod budowę gmachu głównego. 15 czerwca 1923 r., 
przy udziale ówczesnego prezydenta R.P. Stanisława Wojciechowskiego oraz 
licznej reprezentacji świata nauki i przemysłu górniczego, dokonano położenia 
kamienia węgielnrgo pod budowę pierwszego gmachu Akademii. 

Budżet Akademii, mimo wydatnej pomocy państwa, nie uwzględniał wszy
stkich potrzeb młodej, rozwijającej się uczelni. Zakładając, że w rozwoju uczelni 
zainteresowany winien być przemysł, władze Akademii wystosowały memoriał, 
by polski przemysł gÓrniczo-hutniczy opodatkował się na rzecz uczelni. W od
powiedzi na ów apel w 1925 r. Prezydium Górnośląskiego Związku Przemy
słowców Górniczych i Hutniczych uchwaliło opodatkowanie kopalń węgla 
i rudy po groszu od tony na budowę laboratorium maszynowego AG. W 1927 r. 
Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych opodatkował się 
po pół grosza od tony wydobytego węgla i rudy na rzecz urządzenia laborato
rium górniczego. Z kolei w 1928 r. , z okazji lO-lecia odrodzenia państwa pol
skiego, prezydent Rzeczypospolitej przezna czył dar Polskiego Związku Hut 
w wysokości l miliona złotych na rozbudowę katedr hutniczych AG. Również 
w następnych latach zarówno Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo
-Hutniczych, jak i Rada Zjazdu Przemysłowców Górniczych i Hutniczych 
Zagłębia Dąbrowskiego i Krakowskiego przeznaczały znaczne kwoty na roz-
budowę uczelni. . · 

Ostatecznie w 1930 r. oddano do użytku nowych gmach Akademii i odtąd 
poszczególne zakła dy uczelni mi('Ściły się w dwu gmachach -nowym przy Al. 
Mickiewicza i dawnym przy ul. Krzemionki 11. . 

Akademia Górnicza, mimo niedostatecznych dotacji państwowych, roz
Winęła się przed drugą wojną światową w poważną uczelnię, a jej pracownicy 
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uzyskali w niektórych dziedzinach wyniki o doniosłym dla wiedzy i nauki zna
czeniu. 

Na swych dwóch wydziałach: górniczym i hutniczym wykształciła Aka
demia w okresie międzywojennym 792 inżynierów, spośród których wielu 
piastowało następnic wysokie stanowiska w polskim przemyśle oraz szkol
nictwie wyższym, w tym i późniejsi profesorowie Akademii: Witold Budryk, 
Bolesław Krupiński, Kiejstut Żemaitis, Antoni Sałustowicz, Andrzej Bolewski, 
Feliks Zalewski i inni. 

Rozwój Akademii przerwał wybuch drugiej wojny światowej. W ostatnim 
roku przed jej wybuchem dysponowała ta uczelnia kadrą 25 profesorów (w tym 
2 nadzwyczajnych i 2 tytularnych) oraz 4 docentów. 

Mimo wielu niesprzyjających czynników na ziemiach polskich jeszcze przed 
1914 rokiem rozwinęło się szkolnictwo górnicze, które potrafiło zapewnić ro
dzimemu górnictwu dopływ wykwalifikowanego średniego dozoru. Ocenia się, 

że w okresie do 1939 r. niższe szkoły górnicze wykształciły ponad dwutysięczną 
rzeszę fachowców działających we wszystkich gałęziach polskiego górnictwa, 
a nawet poza granicami kraju, natomiast Oddział Naftowy Politechniki Lwo
wskiej i Akademia Górnicza w Krakowie wykształciły łącznie w okresie między
wojennym 664 inżynierów górników i inżynierów mechaników wiertnictwa. 

PRZYPISY 

l Pamiętnik Zja~du Absolwentów Polskiej Szkoły Górniczej w Tarnowskich Górach, wydany z okazji 
dziesięcioleci"a jej otwarcia 1924-1934 przez Komitet Organizacyjny Zjazdu. Tarnowskie Góry 
1934, s. 9, 17-20. 

2 Fiata J.: Rozwój szkół zawodowych w województwie katowickim w latach 1922-1966. Katowice 
1968; s. 7-8; Geisenheimer L.: Festschrift zur fiinfzigjii.hrigen Jubelfeier der Obserschlesichen 
Bergschule. Tarnowitz 1889, s. 13-55; Fiestrak F.: Pierwsze początki i rozwój szkoły g:órniczej 
w Tamowskich Górach, Technik, 1928 nr 4, s. 12-16, nr 5, s. 104-105; Mikołajczak A.: Kilka słów 
o górnośląskiej szkole górniczej w Tarnowskich Górach (Tarnowitz), Kosmos, 1878, R. III, ~. 

106-111; Jaros J.: Dzieje polskiej kadry technicznej w górnictwie (1136-1976), Warszawa 1978, 
s. 64-65; Frank M.: Z historii rozwoju szkolnictwa górniczego w Polsce, Gospodarka Górnictwa, 
1955 nr 12, s. 359-360; Die Bergschulen im preussischen Staate, Zeitschrift fur das Berg-, Hiilten· 
und Salinenwesen, 1909, s. 246-247. 

3 Fiestrak F.: Pierwsze początki [ ... ], s. 106. 
' Sprawozdanie Dyrekcji Szkoły Górniczej w Tarnowskich Górach za 90/2 91/1 rok szkolny, a mia· 

nowicie za czas od l lipca 1928 do 30 czerwca 1929. Tarnowskie Góry 1929, s. 6-8. 
~ Sprawozdanie Dyrekcji Szkoły Górniczej w Tarnowskich Górach za 86 rok szkolny 1924/25. · ·• 

Tarnowskie Góry 1925, s. 8, 23; takte: Sprawozdanie Dyrekcji ( .. . ) za czas od I lipca 1928 do 
30 czerwca 1929, Tarnowskie- Góry 1929, s. 9. 

•· Sprawozdanie Dyrekcji SziCoły Górniczej' w Tarnowskich Górach za 88/2 i 89/1 rok szkolny 1926/27· 
Tarnowskie Góry 1927, s. 39. 

7 Sprawomirnie Dyrekcji Szkoły Górniczej w Tarnowskich Górach za 90/2 i 91/1 rok szkolny [ .•. ), 
Tarnowskie Góry ł929, s. 10. 

158 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



8 Regulamin szkoły górniczej w Tarnowskich Górach. W: Sprawozdanie Dyrekcji Szkoły Górniczej 
w Tarnowskich Górach za 88/2 i 89/1 rok szkolny 1926/27. Tarnowskie Góry 1927, s. 24-27. 

9 Pamiętnik Zj azdu Absolwentów Polskiej Szkoły Górniczej ... , s. 2,5; Jaros J., Dzieje polskiej 
kadry . . . , s. 165. 

1o Pamiętnik Zjazdu l· .. ], s. 17-20. 
n Sprawozdanie Dyrekcji Szkoły Górniczej w Tarnowskich Górach za rok szkolny 1929/30, s. 26. 
12 Rybicka 1.: Kształcenie zawodowe w górnictwie i hutnictwie Królestwa Polskiego w XIX w. ZN 

AGH nr 469, Kraków 1975, s. 21-27. 
13 Kleczkowski A. S., Zillmann K. F., Hofman J. : Początki Akademii Górniczej w Kielcach (1816-

-1827) w świetle dokumentów z a rchiwów Drezna, Freiberga i Kielc. Prace Muzeum Ziemi, z. 
38, Warszawa 1986, s. 88. 

14 Rybicka 1.: Kształcenie zaw-odowe[ .. . ], s. 28; J. Ziembaw pracy: Dąbrowska " Sztygarka", Ka-
towic"e· 1958, s. 32-33, mówi o 40 absolwentach oraz że przez szkołę przewinęło się 91 uczniów. 

1ó Rybicka 1.: Kształcenie ( ... ], s. 86-90. 
16 Op. cit. s. 107-112; Ziemba J., Dąbrowska "Sztygarka", s. 61-65. 
17 Kosmowska-Ceranowicz B.: Działalność nauk-owa i społeczna Stanisławów ojca i syna Kontkie-

wiczów oraz ich zbiory ~ologiezne. Prace Muzeum Ziemi, 1973, nr 21, cz. l , s. 47-48. 
18 Ziemba J . : Dąbrowska "S.ztygarka", s. 65-66. 
1e Op. cit., s. 105. 
20 Op. cit., s. 145-146. 
21 Op. cit., s. 155-158; Statut Pańslwowej Szkoły Górniczej i Hutniczej imienia Stanisława Staszica 

w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza (1921 }, s. 9-10. 
21 Ziemba J.: Dąbrowska "Sztygarka", s. 171. 
2s Op. cit., s. 173. 
24 Oesterreichische Zeitschrirt Hir Berg- und Hiittenwesen Jg IX, 1861, nr 49, s. 392- EroiTnung 

der Bergschule in Wieliczka. 
26 Oesterreichische Zeitschrift ( . . . ], Jg XI, 1863, nr 34, s. 272. LI Sprawozdanie Dyrekcji c.k. Szkoły 

Górniczej w Wieliczce za rok szkolny 1911/12. Wieliczka 1912, s. 47-48; Gawęda S. : Zarys rozwoju 
i osiągnięć Szkoły Górniczej w Wieliczce (1861-1933}, Studia i materiały do dziejów żup solnych 
w Polsce, t. VI, s. 101-102. 

26 Oesterreiehische Zeitschrirt ... , Jg XIV, 1866, s. 272; Berg- und Hiittenmiinnisches Jahrbuch 
der k.k. Berg-Akademien zu Leoben, Pribram und Schemnitz, 1867, s. 447. 

27 Berg- und Hiiltenmiinnisches J ahrbuch ( . . . ], 1872, s. 24; Gawęda S.: Zarys rozwoju ( .. . ], s. 100. 
28 Gawęda S .: Zarys rozwoju ( ... ), s. 100. 
29 Berg- und Hiittenmiinnisches J ahrbuch . .. , 1876, s. 402-403. 
30 Berg- und Hiittenmiinnisches J ahrbuch . .. , 1886, s. 393-394; 1888, s. 51-52, 398-399. 
81 Berg- und Hiittenmiinnisches Jahrbuch ... , 1891, s. 468-470. 
82 Berg- und Hiittenmiinnisches J ahrbuch . . . , 1900, s. 347-348. 
38 Gawęda S.: Zarys rozwoju [ ... ), s. 105. 
84 Sprawozdanie Dyrekcji c.k. Szkoły Górniczej w Wieliczce za rok szk. 1909/10, s. 28-34; Gawęda 

S.: Zarys rozwoju ( .. . ], s. 107. 
86 Sprawozdanie Dyrekcji c.k. Szkoły Górniczej w Wieliczce za rok szk. 1910/11, s. 4-13; Gawęda 

S.: Zarys rozwoju ( ... ], s. 107. 
88 Gawęda S.: Zarys rozwoju ( . .. ], s. 111-113. 
37 Majewski S.: Rys historyczny ~zkolnictwa górniczego w Polsce. Kalendarz Górniczo-Hutniczy 

na rok zwyczajny 1934, Warszawa b.r., s. 57. 
88 Gawęda S.: Zarys rozwoju [ . . . ], s. 111-113. 
88 

Majewski S.: Rys historyczny ( . . . ), s. 57. 
co Statut Pańslwowej Szkoły Górniczej w Katowicach, Katowice (1934}, s. 4-6; Jaros J.: Dzieje 

polskiej kadry technicznej [ ... ), s. 166-167. 
11 

Majewski S .: Rys historyczny [ . .. ], s. 59. 

159 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



,.z Jaros J.: Dzieje polskiej kadry [ .. . ], s. 166-167. 
-43 Krawczyk J.: Z dziejów polskiego szkolnictwa górniczego, Polska Szkoła Górnicza w Dąbrowie, 

Sląsk Cieszyński (1907-1920), Rozprawy z Dziejów Oświaty, t. 27, 1984, s. 151-175. 
" Górnik, 1883 nr 10, s. 67-73. 
" Cząstka J.: Przyczynek do dziejów zawodowego szkolnictwa naftowego w Polsce, Wiadomości 

Naftowe, 1960 nr 4, s. 88-90. Pawłowski W.: O początkach szkolnictwa naftowego w Galicji, 
Nafta 1964 nr Ił, s. 309-311. 

-41 Alegaty do Stenograficznych Sprawozdań Sejmu Krajowego z roku 1888, Lwów, alegat 45, s. 
4, 7. 

-41 Alegaty do Sprawozdań [ ... ]; z roku 1890, alegat 64, s. 2-3. 
-48 Alegaty do Sprawozdań ( ... ] z roku 1894/5, alegat 199, s. 3. 
41 Alegaty do Sprawozdań [ ... ] z roku 1894, alegat 59, s. 2; dodatek a. 
~ Nafta nr 6, 1896, s. 82. 
-ól Alegaty do Sprawozdań [ . .. ], z roku 1888, alegat 104, załącznik 9, 8. 59. 
-óZ Oesterreichisches Montan-Handbuch fUr das Jahr 1890, Wien 1890, 8. 258 . 
.u Alegaty do Sprawozdań ( ... ] z roku 1889, alegat 63, s. 2. 
" Alegaty do Sprawozdań ( ... ] z roku 1890, alegat 64, s. 3. 
66 Alegaty do Sprawozdań [ ... ] z roku 1892, alegat 115, s. 2. 
-68 Alegaty do Sprawozdań [ ... ] z roku 1,.894, alegat 59, 8. 2. 
57 Alegaty do Sprawozdań ( .. . ] z roku 1894/5, alegat 35, s. 3. 
68 Nafta nr 2, 1897, 8. 25-26. 
-ót Statut Krajowej Szkoły Górniczej i Wiertniczej w Borysławiu, w: Rosenberg M., Kodeks Naf-

towy, Kraków 1908, t. I, s. 343-348. 
co Alegaty do Sprawozdań [ ... ] z roku 1898/99, alegat 42, s. 2-3. 
61 Alegaty do Sprawozdań ( ... ] z roku 1899/1900, alegat 48, s. 2. 
ez Alegaty do Sprawozdań ( ... ] z roku 1904, alegat 31, 11. 2-3. 
aa Alegaty do Sprawozdań ( ... ] z roku 1907, alegat 19, załącznik l, s. l. 
64 Alegaty do Sprawozdań [ . .. ] za rok 1904, alegat 31, s. 2-3. 
86 Miński K.: Zarys historii Krajowej Szkoły Górniczej i Wiertniczej w Boryalawiu w łatach 1896-

-1929. Prace Muzeum Ziemi, 1971, nr 18, cz. II, s. 194, 203. 
" Wojnar J.: Kwalifikacje zawodowe pracowników technicznych w przemyśle naftowym. Nafta, 

1933, nr l-2, s. 17-20. 
67 Cząstka J.: Przyczynek do dziejów zawodowego szkolnictwa naftowego w Połsce. Wiadomości 

Naftowe, 1960, nr 4, s. 91. 
68 Zajączkowski W.: C. K. Szkoła Politechniczna we Lwowie. Rys Historyczny jej założenia- i rozwoju, 

tudziet stan jej obecny. Lwów 1894, s. 107; Kamieński M.: Nauki mineralogiczno-geologiczne 
i górnictwo na Politechnice Lwowskiej w łatach 1872-1939, Prace Muzeum Ziemi 1977, z. 27, 
s. 82, 89-90. 

69 Zajączkowski W. C.K. Szkoła Politechniczna we Lwowie ( ... ], s. 107-108. 
70 Alegaty do Sprawozdań [ ... ] z roku 1897/99, alegat 35, s. l-2. · 
71 Program ces. król. Szkoły Politechnicznej we Lwowie na rok naukowy 1891{92, Lwów 1891, 

s. 63. 
12 Program ces. król. Szkoły Politechnicznej we Lwowie na rok naukowy 1893/94, Lwów 1893, s. 

80; Program [ ... ] na rok naukowy 1903/4, Lwów 1903, s. 50. 
13 Program ces. król. Szkoły Politechnicznej we Lwowie na rok naukowy 1911/12, Lwów 1911, s. 

78-79. 
" Postanowienia i przepisy dla słuchaczów c.k. Szkoły Politechnicznej we Lwowie, Lwów 1898, 

s. 49. 
'75 Kamieński M.: Nauki mineralogiczno-geologiczne [ ... ], s. 90. 
1' Pamiętnik I-go Zjazdu Polskich Górników w Krakowie w roku 1906, Lwów 1907, s. 36. 
11 Pamiętnik II Zjazdu Polskich Górników i Hutników we Lwowie w roku 1910. Lwów 1912, s. 147· 

160 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



n Narta, 1912, z. 4, s. 56. Jahoda K.: Etapy realizacji idei założenia w Krakowie wyższej uczelni 
górniczej (1810-1919), ZN AGH Nr 261 Kraków 1970, s. 30. 

n Sprawozdanie Związku Górników i Hutników Polskich w Austrii za rok administracyjny 1912, 
Kraków 1913, s. 8. 

~ Akademia Górnicza w Krakowie. Skład personelu. Spis wykładów na rok szkolny 1920/21 ( ... ], 
Kraków 1920, s. 16-1 7. 

&l Akademia Górnicza w Krakowie. Skład personelu. Spis wykładów na rok szkolny I 920/21 ( ..• ], 
s. 24; toż za rok akad. 1921/22, s. 23 i za rok akad. 1922/23, s. 55-56. 

81 Protokoły z posiedzeń Senatu.AG (Ogólnego Zebrania Proresorów) 1919-1939, protokół nr 10. 
88 Protokoły z posiedzeń ( ... ], protokół z dn. 20.01.1921 r. 
M Op. cit., protokół z dn. 12.12.1921 r. 
86 Op. cit., protokół z dn. 12.12.1921 r.; Akademia Górnicza w Krakowie. Skład personelu, Program 

naukowy [1922/23] . Kraków 1922, s. 60. 

l 

Zatwierdzono do druku 1988.10.31. 

161 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



Streszczenia w języku angielskim 

English Summaries 
Eugllsh trnnslatinns: .Jolanta Lepinrcz~' k 

WŁODZIMIERZ ROSZCZYNIALSKI 

Prognosis of Thermnl Depression in n i\Hne's \ientilution i\'lesh on the Bnsis of an Experlmentnl Model 
of Mullipie Regresslon 

In the papcr th ere have bccn elabo r·a ted UJC resulls of t hc mea sm ements of thermal depression in a 
minc's venlilalion mcsh using thc model of mullipie rcpr·cssion. Al lhc sa me time there was justified 
th e relation between depression and atmospher·i c a ir tempcra lure, flow rate and depth of the mine~ 

prognosis error has also been determined . 

MIECZYSŁ.4W M IECZKOWSKJ 

The Analysis of the Operatlon of One Telescope Hydraulic Prop Exposed to Impulse Loadlng 

In lhe article lhere has been presentcd lhe hydraulic prop operation on lhe examplc of a lincar model ha
ving one degree of freedom and exposed lo the impulse loading of sinusoida! shape. The behaviour of 
the prop during its exposure to inpul as well as during its free vibrations was sludied theoretically. 

WŁADYSŁAW PILCH, ANTONI S IWIEC, TRAN QUANG BANG 

Distrlbutlon of Field and Forces in the Mixed Mugnetic Field Sepurntor 

In the papcr there has been dclcrmin ed lhe distribulion of field and forces in the separator working 
spacc, in which there was simultaneously applied a constant field produced by a system of electro· 
magncts fed by a.c., and lhe polcs of the m:Jgnets and clectromagnets go alternatively in scries. 

MARIUSZ ŁACIAK 

Comparłson of Burst - Van E\•erdingcn and Fetkoviteb Metbods of Determlnatlon of t.be Course of 

Exploitatlon of Gas Deposit witb a l\lovable \Vater Contour 

In the paper lhere have been discusscd thc theoretical bases for two methods of delermination of edge 
waler now lo lhe exploited gas deposit: Van Everdingen- Hursl and Fetkovitch methods. The latter 
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metbod is of interest here because of the fad that it is simpic in applicalion, reguires a smaller number 
of information on the deposit and is equally convincing from the physical point of view as the first 
method. Block schemes (Figs. 3 and 4) show linking of these methods with the mass balance equations, 
being an algorithm for the determination of deposit pressures in the individual periods of deposit explo
itation. These algorithms have also been described in the paper. The applicability of this methods 
of calculation of the quantity of water inflowing to the deposit wasshownon the example of Swarzniów 
gas deposit. The course and results of calculations have been presented at lengUL A high agreeability 
of the results obtained by these two methods was acquired. It is worth mentioning that in the cours.e 
of the calculation the deposit was divided into segments (Fig. 5) and willlin each of them the flow was 
treatment as axially symmetrical. This method may be recommended for practically al! types of de
posits. 

JERZY KRAWCZYK 

Development of Połish Sehoois of 1\finlng 

In the paper there bas been presented an oulline of the history of mining schools in Poland to the out
break of the II World War. First mining schools were founded in the Upper Silesia where in 1803 two 
c_ontinuation schools were opened: in Królewska Huta and Tarnowskie Góry. Soon the first one was 
closed whereas the latter one changed into a technical school, especially after 1839. In 1924, after the 
division of the Upper Silesia, the German school was substituted with a Polish one. 

In the sector of Poland annexed by Austria the first school of mining was founded in 1861 at the 
salt mine of Wieliczka. It was a school for the !ower viewing service for the whole Galician mining in· 
dustry. In the 1880s, due to a fast development of new branches of mining as, e.g. exploitation of oil 
and ozocerite., there were organized separate schools. Practical School of Canadian Drilling, which was 
founded in Ropianka near Krosno in 1885, was one of them. In 1888 it was moved to Wietrzno where 
it operated till 1886, i.e. the moment it was connected wilh lhe Borysław mining school for the needs 
of ozocerite mines to form the National School of Mining and Drilling educating the lechnical viewers 
for both these branches of mining. Afler the change of ils name to the school of drilling in 1930, the 
school operated till 1939. 

In 1907 in the section of Poland annexed by Austria, lhanks to the aclivity of the mining circles 
there was also founded one more school of mining in Dąbrowa in the Cieszyn Silesia. It operated only 
to 1920 but played an important role in preserving the Polish tradition in the Cieszyn region . In 1933 
the schools in Wieliczka and Tarnowskie Góry were linked and moved to Katowice where they ope
rated to 1939. 

In 1889 in the section of Poland annexed by Russia there was founded a !ower school of mining 
(lectures conducted in Russian) in Dąbrowa Górnicza. The students underwent a four years course 
in two sections: miningand metallurgical: after the I World War also in measuring and electromecha
nical sections. 

Apart from the !ower schools of mining there were also founded high schools. In 1816 the Academy 
of Mining was created in Kielce. During its 10 years activity 40 graduates finished their studies. Only 
some ten or so years (1885) in Lvov there was organized a substitute of mining studies - a course 
preparing in generał subjects embraced by the program of the first years of studies in the Austrian 
mining academies. In 1892 the lectures in mining and oil technology were introduced in the Lvov Te
chnical University. It was only iri 1921 when the mining course was changed in to a four years Petro
leum Section on the Mechanical Fa~ulty, educating drilling engineers. The action the aim of which was 
to found a mining academy in Galicia found its happy ending in 1919 when. the Academy of Mining 
was formed in Cracow. After a very short time many outstanding specialist professors started their 
work there. Mining and metallurgical industries backed up the Academy and supported it with money 
for the e.quipment and development o f the Academy. Many o f the graduates of the Academy became 
later on its professors. 
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Streszczenia w języku rosyjskim 

Co~eplKaBHII Ba pyccKOM 1131dKe 

Pycci<Jdi: nepeBOA: BJI&AfdCJIBB XyAaBK 

BPAPHMHP POĘHHHllbCKHił 

fipor&03 TCnJIOBOJł ACnpeCC- B 38MXJIYTOM )"IBCTXC BCilTIIJIJI~O-OJł CeTB UI8XTid BB OCBOBe 

3XCnepBMCBT8JIIoBOJł MOAeJIB MBOroxpaTBOJł perpecc-

B CTaTbC p113pa60TllHO peay JibTaTbl H3Mepemm TCIIJIOBOH ACnpCCCHH B aaMJ<HYTbiX )"łaCTJ<ax BCimłJUI

l.IHOHHOH CeTH WaxT HCDOJ!b3YR: MOACJib MHOrOl<p3'11łOH perpecCHH . llplł 3TOM Ol<ll3b1BaeTCSł TOJll(OBOCTb 

nplłHR:TOH 3aBHCHMOCTlł AenpeccHH OT TCMneparypbi aTMOC<l>epHoro B03,!zyXll, paCXOAa TC'ICHHSł H r:rry-

6HHbi waxThi ; onpeACIDieTCSł TaiOł<e owH6ey npo rno3a. 

MEf·IHCJIAB MEąKOBCKHił 

ABBJIB3 pa60TJ.I rBAPBBJI-ecxoJł, OAUOTCJICCXOD-CCXOJł CTOJłXB DOAJłepr&yTOJł BMnyJIJ.CBOJł 

Barpyaxe 

B CTaTbe Hao6plUł<aCTCH pa6ozy rHAPaBJJH'ICCHOH CTOHHH Ha np!Wepe JIHlłeii:Hoh MOAeJIH C OAJIOH CTe

IIeHbiO CB060Abl. Croil:Ha IIOABCprnyTa lfMnYJibCHOH HllrpyaHe B ClłHyCOHAaJibHOM BHAC. 06CJICA0BllHO 

B TCOpeTH'ICCHOM 0'11łOWCHHH IIOBCACHHC CTOH}{lf BO BpCMR: ACHCTBHH BbJHY>ł<Jl;eHHR: HllH Ił CBo6oAHOro 

HOJie61lHHH CTOH}{lf. 

BJIAPHCJIAB llHJlbX, AHTOHHił CHBEa, TPAH KYAHr EAHr 

PBCCDpCACJICBBC DOJIJI B CBJI B CCD8p8TOpe CO CMCWBBBJ.IM MBrBBTBJ.IM DOJICM 

B cTaTbe onpeAeJIHcrcn paccrrpeAeJleHHe noiDI H cHJI B pa6o'leM npOCTpllHCTBe cenaparopa, B HOTOpoM 

nplłMCHR:eTCR: OAJIOBpCMCHHO IIOCTOR:HHOe IIOJIC o6pa30BaHHOC CHCTeMOH IIOJIIOCOB IIOCTOR:HHblX MIII'HHTOB 

H rrepeMeHHOe IIOJIC o6pll30 BaHHOC ClłCTCMOH :lJICHTPQMIII'HHTOB IIHTaCM.biX rrepeMeHH.biM TOHOM, nplł 'IeM 

IIOJIIOC.bl MarHHTOB H 3JICHTp0MarHHTOB YCTIIHaBJIHBaCTCH IIO O'lepeAJI H IIOCJICAOBaTCJibHO B03JIC Ce6R:. 

MAPblOlll JIA[JHK 

CpaBBe-e MeTOAOB ryCTB - Baa 3Bep~reBa B Cl»eTBOB-8 OnpCACilCJIIIJI XOAB paapa6oTX& 

MCCTOpO)IQI;CJIIIJI BCci>TRBOrO rasa C DOAJłiOKBJ.IM XOB'J'YPOM BOAfd 

B CTaTbe OOCy>ł<AaeTCR: TCOpeTH'ICC}{lfe OCHOB.bl AByx MeTOAOB OnpCAeJIClłHR: rrplłTOHa OHaHMIDiro~CH 

BOAbi H pll3pa6aT.b!BaeMOMY MeCTOpO>fiAeHHIO HeqrrHHoro raJa: BllH 3BepAJ~HrCHa- ryCTa H $eTl(QBI{tł8, 
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3acny>ł<HBBeT BHHMIIHH.II oco6eHHO MeTO~ <l>eTKOBH'ła, OH 6onee npoCT B ynOTpe6neHHH, Tpe6yeT Mełłb

wero I<OJIHtleCTBa HH!łJOpMa~ O MeCTOpO>ł<~eHHJO, Hai<OHei.t OH Tal< >ł<e y6e,ąMTeneH B lłJU3UtleCI<OM. 

OTHOWeHIUII<al< nepBbiH U3 o6cy>ł<~aeMbiX MeTO,[IOB. l>nOI<-CXeMbl (pHc. 3 H 4) yl<a3bffiaJOT CB.II3b MeTO~O& 

c ypanHeHU.IIMH MaceoBoro 6aJiaHca, npe~CTaBJI.II.II aJiropmM onpe~eneHU.a: 3aJie>ł<HbiX ~aBJieHHH B OT

AeJibHbiX nepUO~ax pa3pa60TI<U MeCTopO>ł<AeHU.II. 3rn aJirOpUTMbi OIIHCbiBQIOTC.II Tal<>ł<e B Tei<CTe CTaTbH. 

AnnUI<BltUOHHOCTb MeTO.z:la pact~era I<OnH'łeCTBa BOAW ):IOnJibiBaJOII.teił 1< MeCTOpO>ł<Ae:mno nol<a3biBaeTcK 

Ha npHMepe aaJie>ł<U He4JT.a:Horo raaa CB~B . llo,[lpo6Ho npeACTaBn.a:eTc.a: XOA u peayJibTaTbi pacąi!ToB. 

llonyąeHo 6oJibwoe cornacue moroB AOCTKI'HyTbiX ABYM.II MeTOAaMH. Cne~yeT 3aMeTHTh, '!TO B xo~e 

pacąeTOB MeCTOpo>ł<~eHUe pa3):1eneHo Ha cerMeHTbi (puc. 5) u B npe~enax l<a>ł<~oro cerMeHTa Te'łeHHe 

onpe~emmOCb l<aK OCeCUMeTpH'IHOe. 3TOT CnOC06 MO>ł<eT 6biTb pei<OMeHAOBaH An.ll BCeX CJiyąaeB MeCTO

pO>ł<AeHJ.!H. 

E)[(lf KPABfJHK 

Pa3BBTBe UOIIJ.CI<OJI: ropnoJI: CBCTeMid o6p&30B8HHK AO 1939 rOAB 

B CTaTbe npe~CTaBn.lleTC.II HCTOpH.II CUCTeMbl ropHoro o6pa30BQHU.II Ha nOJibCKUX 3eMnHX ~O Ha'łaJia II 
MHJlOBOH BOHHbl. 

Haiłpmee ropHbre WI<Onbr HaąanH B03HUKaTb B BepXHeił CuneaUH, r~e y>ł<e B 1803 rOAY ocuoBaHo 

~Be WI<Onbl ,[ln.ll noBb!WeUH.II KBanulłJUKBI.tHU; O.z:IHY B KpyneBCKOH ryTe APYryiO B TapHOBCKHX rypax. 

BcKope 3TY nepBYIO aai<pbiTO, aaTo TapHorypcKa.a: uruona noCJie Hei<oToporo nepuo.z:~a npHo6pena CBOHCTBa 

uruonbr npo4JecCUOHaJibHOro o6yąeHUH , oco6eliHo nocne 1839 ro~a. nocne pa3~eneHH.II ropRoił CuneaUH, 

B 1924 ro~y, Ha MeCTO repMaHCI<OH WKOnbl OpraHH30BaHO nOJibCI<yiO WI<OJiy. 

Ha TeppmopHH lloJibWU aHHeKTHpoBaHHoił ABCTpUeił nepBa.a: ropHa.a: uruona 6bma o6ocHOBaHa 

B 1861 ro~y npH rocy~apCTBermoił, con.a:Hoił waxTe B BeJIH'łl<e. 3Ta II.tKOna o6yąaJia MJia~, maxTRoił 

Ha~30p ~n.ll BCeH, TOr~awHeH, raJIHitUHCI<OH ropHOH npOMbiWJieHHOcrn. 0~31<0 U3-3a CI<Oporo pa3-

BUTU.II B BOCbMU~eC.IITbiX ro~ax XIX Bel<a HOBb!X OTpacneił ropHoro ~ena l<ai<UMU 6b!JIO ~o6b!'ła HelłJTlł 

U 030I<epUTa, ~JI.II HX DOTpe6HOCTeH oprllHH30BaHO OT~eJibHb!e WI<OJibl . O~OH U3 HUX 6b!Jia 060CHOBaHII. 

B 1885 ro~ B Pon.IIHI.te Boane KpocHa Tal< HaabmaeMa.ll llpa~<rnąeci<a.a: uruona l<aH~CI<oro 6ypeHU.a:, 

nocne nepeMeii.teHH.a: ee B 1888 B BeT'IHO .z:~eiłcTBOBaJia .z:~o 1896 ro~a, c l<ai<HX nop ee coeAJ.!HeHo co cyii.teCT

BYIOII.teił c 1886 ro~a ropHoił Wl<onoił B BopucnaBJIIO, I<OTopa.a: o6yąana AJ1.11 noTpe6HoCTeił waxT .z:~o6br

BaiOII.tUX oao1<epm. B peayJibTaTe coe~HlłeHH.II coa~aJiaCh B BopucnanJIIO Hai.tUOHaJibHaH ropHa.a: u 6y

pi!nhHa.ll w1<ona o6yąaroii.ta.a: ropRoił Ha,!l30p AJ1.11 o6eux 3TUX OTpacneił ropHoro ,!lena. lliKoJia, nocne 

nepeUMeHOBilHH.II B 1930 ro~y Ha 6ypHJibHYI0 WI<OJiy, ~eHCTBOBaJia AO 1939 rO,!la . 

Ha TeppmopHH llom;uru aHHei<THpoBarmoił ABcTpi!eił B 1907 ro,!ly OCHOBaHo, no lłlDfi.tHaTI!Be 

ropHJłlti<OH cpe~I, eii.te o):IHY ropHyiO uruony- B ,!loM6poBe 1< TeWUHcKOH CUJieaUH. ,!leiłCTBY.III<OpoT-

1<0, a TO .z:~ o 1920 ro~a, cbrrpana OHa HeManoBQ)ł(HYIO poJib B coxpmeHUU noJibci<oro xapaKTepa Ha TeWUHc

I<OH 3eMJIH. 

B 1933 ro~ pmee ynoMHHyTLie wl<oJ!br B BenU'IKe H TapHoBCI<HX rypax coeAUHeHo H nepeueceHo 

B KaTOBUl.\e. KaTOBHI.tl<aH llii<ona AeHCTBOBaJia ~o 1939 ro~a. 
Ha Teppmopulł lloJibinH armei<TUpoBarmoił Poccueił HU>ł<HIOIO ropHYIO WI<OJIY o6ocuoBmo B 1889 

ro,!ly B ,!loM6poBe rypHH'łeH C npenOA3BilHHeM Ha pycci<OM .113b!l<e. Y'łeHHe B 3TOH WI<One npo~OJI)ł(aJIOCb 

'łeTbipe ro~a, npOBO~UnOCb B ,!lByx l<naccax, r opHOM Ił JimeHHOM, noCJie I MUpOBOH BOHHbl Tal<>ł<e B Mep

weifAepCI<OM U 3neKTPQMeXQHH'łeCI<OM. 
KpoMe HU3KHX ropHbiX uruon ua nonhCI<HX aeMJ!jJX coa~aBaJIHCb Tal<)ł(e BY3bl. Y>ł<e B 1816 ro~y 

opraHlł30BaHO B Kenbi.tBX ropHYIO al<~eMmo ." llii<OJiy B I<OpOTI<OM Te'łeHUH, a TO B nepl!o~e HaC'łmb!BaJO

II.tlłM TOJibi<O ):leCHTb JieT cyii.teCTBOBilHH.II OKOH'!Hno 40 BbmyCI<HUKOB. Bcero JIHIUb HeCI<Onhi<O ~ecJłTI<oB 

neT D03>ł<e, B 1885 ro~ opraHU30BaHO BO JlhBOBCKOM DOJimeXHU'łeCI<OM HHCTUTYTe cypporaT ropHOH 

yąe6bi--.. ropHbiH DO,[IrOTOBHTeJ!łHbiH 1<ypc U3 o6nacm o6II.tUX npeAMeTOB, npe,[IBU~eHHbiX nporpaMM.OH 

nepBbiX ~Byx neT yql:6bi aBcTpuHCI<UX r opHbiX al<~eMUH. B 1892 ro~ BBeAeHO Ha JlhBOBCI<OM noJIH 
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TeXHH'IecKOM HHCTHTyTe JJe~HH ropHOrO AeJJa H TeXHOJJOrHH HeqrrH. EABa JJHWh B 1921 ro.zzy .rOpHHIU<HH 

KYPC npeo6paaoBaHO B npOAOJJ>KaiO~Hiłcn tleT&łpe roAa He$rHHoił OTAeJJ Ha MexaHHt~eCI<oM $aKyJJLTeTe 

OOytłaiO~ HH>KeHepoB-6ypOBHKOB. 

l<aMnaHHH B UOJlb3y o6ocHoBaHWI B ranH~ ropHOH BKBAeMHH Hamna CBOe UOJJO>KHTeJJLHOe 

OKOHtlaHlłe B 1919 ro.zzy KOrAB 060CHOBaHO B KpaKOBe ropHYIO BKBAeMHIO. MoJJOAOH BY3 cyMeJJ CI<Opo 

cocpeAOTOtlHTb B CBOHX CTeHaX Kpyr BbiAaiO~CH npo$eCCOpOB-ciie~aJJHCTOB. Bya UOJJL30BaJJCH 

nOAAep>KKOH ropHOH H JJHTeHHOH npOMbiiiiJJeHHOCTH, KOTOpaR He ~BAHJJB KBnHTaJJJIOB AJUł o6opyAO

BaHHH H pa3BHTHH BK&AeMHH. 

CpeAH BbillYCKHHKOB aK&AeMHH MHOrne OCTaJJHCb ee npo<PeccopaMH. 
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