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Uroczyste posiedzenie Senatu AGH z okazji inauguracji roku 
akademickiego z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy, mi-
nistra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina oraz pre-
zydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego odbyło się w Centrum 
Kongresowym ICE Kraków. Podczas uroczystości zostały wrę-
czone odznaczenia państwowe i nagrody osobom szczególnie 
zasłużonym dla AGH.

Uroczyste posiedzenie Senatu AGH poprzedziła okoliczno-
ściowa msza św. w kolegiacie św. Anny. Po nabożeństwie spod 
kościoła wyruszył pochód społeczności akademickiej wokół 
Rynku Głównego. Po nim rektor AGH prof. Tadeusz Słomka 
i rektor UJ prof. Wojciech Nowak wygłosili przemówienia przed 
Collegium Novum UJ, w których przypomnieli historię uczelni.

W 1913 r. cesarz Austrii Franciszek Józef wydał dekret o utwo-
rzeniu Akademii Górniczej. Rozpoczęto przygotowania do zain-
augurowania działalności tak wyczekiwanej przez gospodarkę 
uczelni: powołano profesorów, zatwierdzono programy, ale ze 
względu na wybuch I wojny światowej wielkie, zapoczątkowane 
jeszcze w XIX w. marzenie odłożone zostało w czasie.

Uczelnia rozpoczęła działalność 20 października 1919 r., a za-
inaugurował ją marszałek Józef Piłsudski. Akademię tworzyło 
wówczas 80 studentów i kilkunastu profesorów. Dziś to ok.  
30 tys. studentów, 4,2 tys. pracowników, w tym 2 tys. nauczy-
cieli akademickich. 

Wieczorem w Centrum Kongresowym ICE odbyło się widowisko 
teatralno-muzyczne Kids of Evolution według scenariusza oraz 
w reżyserii Macieja Sobocińskiego, w całości inspirowane jubi-
leuszem stulecia AGH. Wszystkie elementy wykreowanego sce-
nicznego świata bezpośrednio dotyczyły historii uczelni, a także 
związanych z nią osób i ich dokonań. Przeszłość, teraźniejszość 
i przyszłość zostały ze sobą połączone w opowieść o ewoluują-

cej planecie oraz jej mieszkańcach, którzy podróżują w czasie 
i przestrzeni, nieustannie poszukując odpowiedzi na pytania.

Bohaterów spektaklu – przedstawicieli różnych pokoleń, po-
łączyła pasja odkrywania i głód wiedzy. W obsadzie widowiska 
znaleźli się profesjonalni aktorzy i tancerze. Obok nich stanęli 
wybrani podczas castingów amatorzy – studenci AGH. Częścią 
multimedialnego spektaklu były również wplecione w formie 
filmowych impresji wypowiedzi przedstawicieli społeczności 
akademickiej AGH. Widowisko zakończono plenerowym poka-
zem na bulwarach wiślanych, który oprócz zaproszonych gości 
zgromadził także mieszkańców Krakowa i turystów.

Z okazji stulecia uczelni odbył się również światowy zjazd 
absolwentów, których jest obecnie ok. 200 tys. Do Krakowa 
przyjechało ponad tysiąc osób. 

Obchody jubileuszu potrwają do czerwca 2020 r., a w jego 
programie są prezentacje projektów studenckich, wystawy, 
konkursy.

Przedstawiciele naszej redakcji mieli zaszczyt uczestniczyć 
w inauguracji 101. roku akademickiego oraz w głównych ob-
chodach jubileuszu stulecia AGH. Były to bardzo wyjątkowe uro-
czystości, potwierdzające, że to szczególna uczelnia, z niezwykłą 
atmosferą, gdzie odnosi się sukcesy, powstają niesamowite idee 
i przyjaźnie na całe życie. Życzymy Akademii Górniczo-Hutniczej 
kolejnych 100 lat. Vivat Academia, vivant Professores!

Zapraszamy czytelników do przeczytania obszernego materiału 
o jubileuszu AGH, który zamieścimy w następnym numerze „NBI”.

Oprac. Redakcja na podstawie materiałów AGH,  
fot. A. Łęczycka, A. Rusinowski, D. Pyttel, G. Lipski

Więcej na https://100lat.agh.edu.pl
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19 października 2019 r. odbyła się inauguracja 101. roku akademickiego w Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie, stanowiąca część głównych obchodów jubileuszowych stulecia tej 
uczelni.


