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Szanowni i dostojni Jubilaci 

Potencjalni uczestnicy ponownej Immatrykulacji po 50 latach 

Rok 2020 mimo naszych noworocznych życzeń, aby był lepszy od poprzednich – niestety 

okazał się bardzo nieprzewidywalny i zaskakujący. Powaliła nas wszystkich bezradność wobec 

zagrożenia jakie przyniosła pandemia wywołana koronawirusem Sars Cov 2. Od 12 marca 2020 roku 

uczelnia nasza pracuje w trybie „zdalnym”. Wszystkie działania możliwe do zrealizowania poprzez 

Internet odbywają się wirtualnie. 

Chociaż to wspaniałe narzędzie XXI wieku daje olbrzymie możliwości, to NIESTETY za jego 

pośrednictwem nie można zrealizować tych wydarzeń gdzie oprócz obrazu i słowa najważniejsze są 

bezpośrednie spotkania z przyjaciółmi sprzed lat: „oko w oko”, „face to face”, „ręka w rękę”, w 

których istotą jest atmosfera auli akademickiej, gdzie doznawaliście najpiękniejszych emocji w 

studenckim życiu przed pół wiekiem. Za pośrednictwem Internetu nie można bowiem przekazać ciepła 

i przyjacielskiego uścisk dłoni, serdecznych słów pozdrowienia czy wzruszenia, które wyciśnie na 

policzkach dyskretnie skrywane łzy radości. Spotkanie po 50 latach od chwili rozpoczęcia studiów z 

przyjaciółmi studenckiej przygody – jak wykazuje już 50 letnia tradycja – są bezsprzecznie jednym z 

milszych spotkań Wychowanków naszej szlachetnej akademii. 

I w tym miejscu musze państwa gorąco przeprosić, głównie za tego paskudnego wirusa, który 

tak bardzo zamieszał w życiu ludzkości całego świata. Za jego też sprawą i wobec ciągle 

przedłużającej się sytuacji epidemicznej w naszym kraju i wynikającego z niej poważnego zagrożenia 

po uzgodnieniu z prof. Tadeuszem Słomką – Rektorem AGH oraz prof. Jerzym Lisem – 

Rektorem Elektem, przenoszona już dwukrotnie uroczystość „Złotych indeksów” z kwietnia i 

czerwca –  

NIESTETY NIE MOŻE SIĘ TAKŻE ODBYĆ WE WRZEŚNIU 2020 roku! 

 

Chociaż w AGH nie mamy sygnałów o przypadkach Covid 19 w naszej społeczności – jako 

organizatorzy nie chcemy nikogo z państwa narażać na niepotrzebne ryzyko. 

W związku z tym wszystkie spotkania po 50 latach z 2020 roku przenosimy na 2021 rok. 

Planujemy, że spotkania te odbędą się zgodnie z harmonogramem przewidzianym na ten rok, co 

widoczne jest w poniższej tabelce: 

 

Rok  
Rok Akadem. 

Immatrykulacji 

Pion Górniczy: 

WGiG, WG,GiOŚ,  

WGGiIŚ, WWNiG 

Pion Hutniczy: 

WIMiIP, WO, WMN 

Pozostałe wydziały: 

WIMiR, WiMiC, 

WEAIiIB,i 

2020 1970 17.04.2020 19.06.2020 25.09.2020 

2021 
1970/71 

1971/72 
23.04.2021 18.06.2021 24.09.2021 

 

Przyjmujemy zasadę, że wychowankowie z rocznika 1970/71 rejestrują się w tym roku do końca 

września 2020 na naszej stronie internetowej. Rejestracja uczestników z rocznika 1971/72 rozpocznie 

się grudniu 2020. 

 

Jeszcze raz bardzo przepraszamy i bardzo prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, gdzie 

będziemy na bieżąco informować o przygotowaniach do tej pięknej uroczystości. 

 

Życząc wszystkim dobrego zdrowia, odporności na koronawirusa i miłego wypoczynku letniego 

serdecznie pozdrawiam. 

 

prof. Piotr Czaja 

 


