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        Kraków, 25 stycznia 2019 r. 
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
Z PRACY ZARZĄDU GŁÓWNEGO SW AGH 

W  2018 ROKU 
 

 
W 2018 roku obowiązywał plan pracy przygotowany przez Prezydium i zatwierdzony przez 

ZG w dniu 15 maja 2018 r. Plan pracy obejmował działalność statutową pożytku 
publicznego: niesienia pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej w ramach 
nieodpłatnej działalności statutowej oraz wydawania książek w ramach odpłatnej 
działalności statutowej i pozostałej działalności statutowej. Zgodnie z postanowieniem 
Zarządu, działalność odpłatna prowadzona jest w formie nieodpłatnego przekazywania 
członkom Stowarzyszenia wydawnictw, które w dużej mierze tworzone są przez jego 
członków. Ponadto realizowana jest bieżąca działalność Stowarzyszenia, zawarta w 

zapisach statutowych. 

Realizację planu pracy ZG powierzył Prezydium ZG, które pracowało w składzie: 

  

Przewodniczący:        Piotr Czaja 
 

Wiceprzewodniczący: Antoni Tajduś, Zbigniew Kąkol, Henryk Kopeć,                      
                               Stanisław Lasek, Wacław Muzykiewicz, Marek Skuza,           
                                 
 
Sekretarz:     Czesława Ropa 
Zastępca Sekretarza: Edyta Brzychczy 
 

Skarbnik:   Ryszard Klempka 
Zastępca Skarbnika:  Renata Wacławik-Wróbel 
 
Członkowie:  Jerzy Kicki, Józef Grabowski, Bolesław             

Herudziński, Henryk Konieczko, Anna Piotrowska, Jan 
Toczek, Marek Topór, Piotr Ubowski. 

 

W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 zebrania Zarządu Głównego – 15.05 i 26.11.2018 
r. Prezydium ZG odbyło 3 formalne posiedzenia 20.02, 19.04, 22.10 roku 
sprawozdawczego oraz kilka roboczych (w niepełnym składzie) w związku z redakcją 
periodyku Vivat Akademia oraz bieżących pilnych spraw związanych z działalnością 
Stowarzyszenia. 
W roku 2018 członkowie prezydium Zarządu Głównego przeprowadzili kilka spotkań z JM 
Rektorem AGH, w których zostało omówione wiele ważkich kwestii związanych  
z działalnością Stowarzyszenia jak: 

 polityka zatrudnieniowa w sekretariacie Stowarzyszenia (przedłużenie umów zleceń 
dla pracowników, zmiany w obsadzie kadrowej sekretariatu itp.), 

 dofinansowanie projektu LOGO Stowarzyszenia, 
 omówienie polityki wydawniczej Stowarzyszenia, 
 udział Stowarzyszenia w organizacji obchodów Jubileuszu 100-lecia AGH 

 
Poszczególne punkty planu zostały realizowane następująco: 
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1. Akcja Zapomóg 

W całym okresie sprawozdawczym Zespół ds. Akcji Zapomóg pracował, pod 

kierownictwem Kol. Stanisława Laska, w składzie: Janusz Czarnecki, Jan 

Jarominek, Andrzej Kacperski Czesława Ropa, Marek Skuza, Renata Wacławik-

Wróbel oraz Mariusz Wilkosz. W 2018 roku przyznano 15 zapomóg oraz 

zorganizowano 34 paczki świąteczne z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Bożego 

Narodzenia, którymi obdarowano podopiecznych.  

Nową formą działania Zespołu  „Akcja Zapomóg” wdrożoną w roku 2018 było 

zakładanie indywidualnych subkont bankowych na rzecz szczególnie potrzebujących 

pomocy w wyniku zdarzenia losowego lub ciężkiej choroby. Na konta te – osoby 

bliskie i chcące pomóc wpłacają swoje prywatne środki, które następnie są 

wykorzystywane na pomoc medyczną (leczenie szpitalne, rehabilitacja, zakup 

specyficznego sprzętu).  

 

Sprawozdanie z całości działań Zespołu ds. Akcji Zapomóg przedstawione jest 

oddzielnie i stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. 

   
2. Powtórna immatrykulacja po 50-latach 

   
Zorganizowano 45. Odnowienie Immatrykulacji po 50 latach – „Złoty indeks” dla 
rocznika 1968/69.  
Od roku 2017 odbywały się one w trzech terminach, i tak w roku 2018 odbyły się: 
 
a) 20 kwietnia 2018 dla Wydziałów:  

 Górniczego   (dzisiaj Górnictwa i Geoinżynierii)  65 osób 

 Geologiczno-Poszukiwawczego  (dzisiaj Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska) -  

55 osób 

 Geodezji Górniczej (dzisiaj: Geodezji Górniczej  i Inżynierii Środowiska)  38 osób 

 Wiertniczo-Naftowego  (dzisiaj Wiertnictwa Nafty i Gazu)  38 osób 

Do powtórnej immatrykulacji przystąpiło wówczas 194 absolwentów 
Jubilatów. 
 

b) 15 czerwca dla Wydziałów pionu hutniczego:  
 Wydziału Metalurgicznego – obecnie Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki 

Przemysłowej – 30 osób; 

 Wydziału Odlewnictwa – 16 osób; 

 Wydziału Metali Nieżelaznych – 44 osoby. 

Łącznie w uroczystości wzięło udział 92 Jubilatów. 
 

c) 14 września dla Wydziałów:  
 Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (obecnie Elektrotechniki, Automatyki, 

Informatyki  i Inżynierii Biomedyczne)– 48 osób.  

 Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych  (obecnie Wydział Inżynierii  Mechanicznej 

i Robotyki  - 52 osoby; 

 Wydział Ceramiczny (obecnie Inżynierii Materiałowej i  Ceramiki)  28 osób.  

W tym terminie do powtórnej immatrykulacji przystąpiło 128 absolwentów.  

 

Ogólnie w 2018 roku w tej wzniosłej i dla wielu wzruszającej Uroczystości wzięło 

łącznie udział 414 absolwentów. 

Sprawozdania z poszczególnych uroczystości były publikowane  w Biuletynach AGH 

oraz na bieżąco zamieszczane na stronie Stowarzyszenia. 

 

Koordynacją projektu „Złote indeksy’ zajmuje się od lat dr inż. Helena Pitera,  
natomiast organizacją uroczystości na poszczególnych wydziałach zajmowały się 
zespoły organizacyjne reprezentujące poszczególne roczniki. z danych Wydziałów. 
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Nad techniczną organizacją pracowały panie z sekretariatu Stowarzyszenia: mgr 
Teresa Nosal  i mgr Ewa Cichy. 
 

3. Kalendarium ważniejszych wydarzeń w SW. Spotkania z Rzecznikami Kół 
SW AGH  

 
W minionym roku miały miejsce: 
A. Styczeń 2018 

 spotkanie z rzecznikami Kół w Klubie Profesora AGH; 
 spotkanie w Auli AGH przy okazji noworoczno-opłatkowego spotkania; 
 spotkanie w Teatrze im J. Słowackiego w Krakowie podczas Koncertu Noworocznego  

 spotkanie w Hotelu „Ziemowit” w Ustroniu spotkanie biesiadne Koła Grodzkiego 
Czeczott; 

 uczestnictwo delegacji władz SW w spotkaniu opłatkowym w UJ na zaproszenie 
zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie; 

 udział Przewodniczącego w spotkaniu noworoczno-opłatkowym Związku 
Nauczycielstwa Polskiego AGH; 

 SW AGH objęło patronat nad Ogólnopolską Olimpiadą Wiedzy Technicznej 
organizowanej corocznie prze Oddział Krakowski NOT;  

 Udział przewodniczącego w rozpoczęciu Olimpiady  Wiedzy Technicznej  
 udział przedstawiciela ZG SW AGH w uroczystym rozdaniu dyplomów na Wydziale 

Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH;  
 

B. Kwiecień  2018 

 w kwietniu prezentacja idei i działalności Stowarzyszenia Wychowanków podczas 

wykładów Uniwersytetu Otwartego AGH przez Przewodniczącego Stowarzyszenia 

Wychowanków AGH prof. Piotra Czaję oraz Rzeczników Kół: Koll. Bolesława 

Herudzińskiego,  Piotra Ubowskiego i Henryka Konieczkę,  

 spotkanie z członkami Koła „Czeczott” w Tychach; 

 doroczna uroczystość ponownej immatrykulacji po 50 latach „Złoty indeks” dla 

wydziałów Pionu Górniczego; 

 

C. Maj 2018 

 udział i pomoc w zorganizowaniu spotkania jubileuszowego „60 lat po 

immatrykulacji” Absolwentów Wydziału Górniczego; 

 spotkanie władz Stowarzyszenia z rzecznikiem Koła w Krośnie w celu reaktywacji 

Koła Stowarzyszenia przy EXALO Drilling SA. 

 

D. Czerwiec 2018 

 Jubileusz 60-lecia uzyskania dyplomu członków Koła Seniorów Wydziału Górniczego 

Rocznik 1968; 

 Współorganizacja i udział w uroczystości 60-lecia otrzymania dyplomu absolwentów 

Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego; 

 Udział przewodniczącego SW AGH w 25 Jubileuszowym Światowym Kongresie 

Górniczym w Astanie – Kazachstan. 

 Doroczna uroczystość ponownej immatrykulacji po 50 latach „Złoty indeks” dla 

wydziałów Pionu Hutniczego. 

 

 

E. Lipiec 2018 

 Spotkanie w Tychach z władzami i członkami Koła „Czeczott”; 
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F. Sierpień 2018 

 W dniu 22-23.08.2018 w miejscowości Kombornia koło Krosna spotkali się absolwenci wydziału 

Górniczego – rocznika 1967-1973, na którym utworzono nowe Koło Stowarzyszenie 

Wychowanków AGH o nazwie „Górnicy – 73”. W spotkaniu wziął udział przewodniczący 

Stowarzyszenia Wychowanków AGH prof. Piotr Czaja. Rzecznikiem nowopowstałego Koła został 

kol. Antoni Bochenek. 

 

G. Wrzesień 2018  

 Spotkanie przedstawicieli władz SW w Sulejowie z członkami Koła Trybunalskiego - 

zorganizowane z okazji 20-lecia Koła Trybunalskiego. 

 Spotkanie w Trutowisku z członkami Koła grodzkiego Czeczott w Tychach; 

 Doroczna uroczystość ponownej immatrykulacji po 50 latach „Złoty indeks” dla 

wydziałów Pionu Elektro-Maszynowego i Materiałowego. 

 Wywiad udzielony do Radia Kraków – Przewodniczący prof. Piotr Czaja i Rzecznik 

Koła przy KWK Murcki-Staszic Kol. Piotr Ubowski. 

 

H. Listopad 2018 

 Wizyta w Wietnamie i spotkanie z członkami Koła Hanoi połączone z uroczystością 

powtórnej immatrykulacji po 50 latach „Złoty indeks”. W uroczystości tej 

uczestniczyła delegacja władz AGH z JM Rektorem prof. Tadeuszem Słomką na 

czele. 

 W dniach 2-13.11.2018 przewodniczący SW AGH prof. Piotr Czaja uczestniczył w 

delegacji władz uczelni z JM. Rektorem prof. T. Słomką na czele do Wietnamu, gdzie 

zorganizowano uroczystość ponownej immatrykulacji po 50 latach  (Złotych 

Indeksów)  dla 54 wietnamskich Absolwentów AGH. Uroczystość miała charakter i 

logo Jubileuszu 100-Lecia AGH. 

 W Katowicach-Kostuchnie, w restauracji „Anna Maria” odbyło się doroczne XXIII 

Spotkanie Wychowanków, członków Kół przy Kopalniach: „Murcki-Staszic”, 

„Wieczorek”  i „Mysłowice-Wesoła” gdzie już od ponad 20 lat przeprowadza się 

licytację pamiątkowych przedmiotów i amatorskich prac plastycznych, z której 

dochód przeznaczany jest na działalność Zespołu ds. Akcji Zapomóg. W spotkaniu 

uczestniczyły również władze Uczelni, przemysłu węglowego oraz Stowarzyszenia. 

Z licytacji i darowizn podczas tego spotkania uzyskano 7100 zł przeznaczonych w 

całości na fundusz zespołu „Akcja Zapomóg”; 

 

I. Grudzień 2018 

 W centralnych uroczystościach barbórkowych AGH uczestniczyło 23 członków Koła 

SW AGH „Górnicy-73”.  

 Spotkania w terenie Kół oraz na Uczelni z rzecznikami i członkami Kół Terenowych 

Stowarzyszenia z okazji uroczystości Barbórkowych. 

 spotkania połączone z uroczystością opłatkową w Senacie AGH  

 

 

4. Tradycyjne spotkanie opłatkowe 
  
14 stycznia odbyło się w Auli AGH spotkanie opłatkowe z udziałem władz Uczelni 
i ponad 200 członkami Stowarzyszenia, absolwentami AGH. Jak co roku organizacją 
spotkania zajęła się pani Teresa Nosal, Ewa cichy i dr Helena Pitera, a oprawę 
muzyczną uświetniła kapela Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”. 
Uroczyste spotkanie zakończyło wspólne chóralne śpiewanie kolęd i przedłużające 
się rozmowy „starych przyjaciół” Wychowanków AGH, dla których te spotkania są 
doroczną szansą na zamianę choćby kilku zdań. 
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5. Koncert Noworoczny 
 
14 stycznia 2019 roku już po raz czarty odbył się Koncert Noworoczny organizowany 
pod honorowym patronatem prof. Tadeusza Słomki – Rektora AGH przez Fundację 
dla AGH przy współpracy Stowarzyszenia Wychowanków. 

Jak co roku koncert odbył się w najpiękniejszej widowni Krakowa – w Teatrze im. 
Juliusza Słowackiego. Gości, którzy wypełnili teatr niemal do ostatniego miejsca 
przywitali: dr Jerzy Kicki – Prezes Fundacji dla AGH i prof. Piotr Czaja – 
Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków AGH. 
 

6. Udział Stowarzyszenia w wręczeniu dyplomów magisterskich 

absolwentom AGH 

Stowarzyszenie Wychowanków jest obecne wśród absolwentów już w pierwszych 

chwilach od otrzymania dyplomu. Wraz z wieloma innymi instytucjami – jak 

Centrum Karier AGH – Stowarzyszenie jest  żywo zainteresowane losem wszystkich 

wychowanków. To oni tworzą tę niezwykle silną więź ludzi, których połączyły 

wspólne studia, i którzy przez ten fakt stają się członkami wspaniałej rodziny 

absolwentów AGH. 

Począwszy od stycznia 2017 roku Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków 

AGH prof. Piotr Czaja osobiście - lub wskazana przez niego osoba z Prezydium SW, 

żegna absolwentów studiów drugiego stopnia na uroczystych rozdaniach dyplomów 

organizowanych na Wydziałach AGH. W trakcie uroczystości przedstawiciel SW 

szeroko informuje o możliwości kontynuowania współpracy  

z macierzystą uczelnia za pośrednictwem - między innymi – Stowarzyszenia 

Wychowanków. Absolwenci otrzymują wraz z dyplomem list gratulacyjny 

przewodniczącego SW wraz z podstawową informacją o Stowarzyszeniu  

i możliwościach współpracy.  

W roku 2018 SW uczestniczyło w rozdaniach dyplomów na Wydziałach: 

Wiertnictwa Nafty i Gazu, Górnictwa i Geoinżynierii, Metali Nieżelaznych, Fizyki i 

Informatyki Stosowanej oraz Energetyki i Paliw. 

Ta forma spotkań z absolwentami  na trwale weszła do standardów działania SW  

i miejmy nadzieję zostanie rozszerzona na wszystkie Wydziały AGH. Wydziały  

w tej sprawie współpracują ze Stowarzyszeniem za pośrednictwem pełnomocników 

wskazanych przez poszczególnych Dziekanów. 

 

7. Współpraca Stowarzyszenia Wychowanków AGH ze stowarzyszeniami 
absolwenckimi innych uczelni 
 
W styczniu 2018 roku delegacja Zarządu Stowarzyszenia uczestniczyła  
w corocznym spotkaniu opłatkowym organizowanym przez zaprzyjaźnione 

Stowarzyszenie Absolwentów UJ, w auli Collegium Novum. 
W 2018 roku odbyło się spotkanie z Kierownictwem Stowarzyszenia Wychowanków 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach: Prezesem dr Lechem Dobrowolskim i sekretarzem 
SW Stanisławem Kopystyńskim. Przewodniczący SW AGH nawiązał również kontakt 
z Przewodniczącym Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Wrocławskiej 
panem Stanisławem Lochyńskim oraz prezesem SW Politechniki Krakowskiej panią 
Izabela Paluch. 

 
8. Aktualizacja danych o członkach Stowarzyszenia Wychowanków AGH 

 
W ciągu roku systematycznie prowadzono aktualizację danych o członkach 
Stowarzyszenia Wychowanków i utrzymywano kontakty z absolwentami Uczelni.  
Na dzień 31 grudnia 2018 r. Stowarzyszenie liczyło 63 Koła terenowe aktywne 
(opłacone składki w latach 2015-2017). W kołach tych ogółem jest zrzeszonych 
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4243 członków. W roku 2018 powołano 1 Koło SW AGH oraz reaktywowano 4 (jak 
niżej). 
 
Jak w poprzednich latach absolwenci Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii 
Środowiska studiów niestacjonarnych zgłaszali się do Stowarzyszenia po pieczątkę 

na kartach odejścia. Przy tej okazji wręczano im ulotki informacyjne oraz pokrótce 
zapoznawano z ważniejszymi celami i  działalnością Stowarzyszenia.  
 
W ciągu roku systematycznie utrzymywano kontakty z absolwentami, rzecznikami 
kół terenowych oraz członkami indywidualnymi wysyłając do nich w ciągu roku 
łącznie ponad 6000 szt. periodyków: „Vivat Akademia” i Biuletyn AGH. W roku 

sprawozdawczym w związku z coraz większym zainteresowaniem i liczniejszym 
uczestnictwem w powtórnych immatrykulacjach po 50-latach dodatkowo został 
dodany jeszcze jeden termin uroczystości we wrześniu. Wysyłką korespondencji i 
kontaktami z absolwentami zajmowały się panie z sekretariatu, Teresa Nosal i Ewa 
Cichy.  
W roku 2018 przyjęto 114 nowych członków Stowarzyszenia zrzeszonych  
w różnych kołach Stowarzyszenia.  
 
Na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa Stowarzyszenia, na której 
informujemy naszych członków i sympatyków o istotnych wydarzeniach związanych 
ze Stowarzyszeniem. Aktualizacją strony zajmuje się Zbigniew Sulima.   
Funkcjonuje już strona Stowarzyszenia zintegrowana z nowym programem do 
obsługi administracyjno-finansowej członków Stowarzyszenia, absolwentów AGH. 
Każdy członek ma obecnie możliwość logowania się ze strony Stowarzyszenia do 

swojego konta, na którym może zobaczyć i aktualizować  swoje dane oraz sprawdzić 
rejestr wpłat dokonanych przez siebie z tytułu składek członkowskich. 
W roku bieżącym Zarząd Główny przyznał 3 odznaki honorowe „Zasłużony dla 
Stowarzyszenia” według nowego Regulaminu przyznawania ww., czyli kandydatury 
zgłoszone zostały przez Zespół ds. Odznaczeń i Wyróżnień, weryfikujący przesłane 
do sekretariatu wnioski. 

 
9. Rozwój działalności Stowarzyszenia – nowe Koła 

 
a) W 2018 roku powstało 1 nowe koło: 
 
Koło SW AGH „Górnicy-73”, w skład którego weszli głównie absolwenci Wydziału 
Górniczego. 
 
b) Reaktywowano 4 Koła: 
 

 Koło przy PGG KWK „Piast-Ziemowit” Ruch Ziemowit w Lędzinach, 
 JSW Biuro Zarządu w Jastrzębiu Zdroju, 
 LW „Bogdanka” – finalizacja reaktywacji w 2018, 
 EXALO Drilling SA – finalizacja reaktywacji, 

 
 

c) Odznaczenia „Zasłużony dla SW AGH” otrzymali w 2018 r. następujący 
członkowie, z kolejnymi numerami odznaczeń: 

 
Magiera  Wojciech  nr 590 
Trąbski Tadeusz nr 591 

Gacek  Stanisława nr 592  
 

10. Bieżące działania władz SW AGH 
 
 W bieżącej działalności Stowarzyszenia w roku 2018 należy odnotować 
następujące fakty i wydarzenia: 
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1. W roku 2018 zakończono prace nad zmianą systemu identyfikacji 
wizualizacji i elektronicznej Stowarzyszenia przez Zespół ds. promocji i 
wizerunku elektronicznego SW AGH pod przewodnictwem prof. Zbigniewa 
Kąkola.  

2. Zrealizowano prace nad zmianą graficzną niektórych dokumentów 

Stowarzyszenia między innymi: 
a) ozdobnego indeksu wręczanego podczas uroczystości powtórnej 

immatrykulacji po 50 latach, który uzyskał oficjalną nazwę „Złoty 
Indeks”. Podobnie całej uroczystości nadano nazwę „Złoty Indeks”  
i zmieniono nieco jej przebieg, 

3. Wydrukowano nowe dokumenty Stowarzyszenia jak legitymacja 

członkowska, papier firmowy, teczki i okładki na dokumenty.  
b) Wykonano 2 postery reklamowe Stowarzyszenia typu „Roll up”. 
c) Sfinalizowano prace nad nowym znakiem graficznym Stowarzyszenia 

LOGO, które wykonała  pracownia graficzna „Wilk Studio”. Nowy znak 
graficzny obowiązuje  od dnia 15.01.2018 r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  a) Logo dotychczasowe  b) logo obowiązujące od 15.01.2018 r. 
 

4. Systematycznie rozbudowywany jest system informacji w portalu 
internetowym Stowarzyszenia. Podstawowe prace zostały zakończone w 
styczniu 2018 r.  

5. Trwają nadal prace nad wdrożeniem profesjonalnego systemu 

informatycznego do obsługi administracyjnej członków Stowarzyszenia.  
6. Do udziału w uroczystości ponownej immatrykulacji po 50 latach „Złoty 

Indeks” zostali włączeni pełnomocnicy Dziekanów ds. współpracy z SW 
z poszczególnych wydziałów. 

7. W 2018 r. założono profil Stowarzyszenia Wychowanków na Facebooku. 
 

 
11. Wydawnictwa Stowarzyszenia 

 
W roku 2018 staraniem SW AGH ukazały się:  

 
 Vivat Akademia nr 18 i nr 19 w ilości po 4500 egzemplarzy wydane wspólnie 

z JM Rektorem AGH, 
 „Non Omnis Moriar”… Zeszyt nr 1. poświęcony miejscom wiecznego spoczynku 

profesorów AGH –(na  Cmentarzu Rakowickim w Krakowie). 
 

12. Wydawnictwa w toku 
 
 Na ukończeniu prace redakcyjne nad wydaniem Kroniki Kół SW AGH, które 

ukaże się w 2019 r., 
 Trwają prace nad wydaniem kolejnego zeszytu dokumentującego sylwetki 

profesorów AGH i miejsca ich grobów, 
 W toku prace nad wydaniem odrębnej publikacji „Groby Rektorów AGH”. 
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13. Informacja o pozyskanych środkach z tytułu 1% w 2018 roku i sposobie 

ich wydatkowania 

 

Przychód z tytułu 1% w roku 2018 wyniósł 23 572,84 zł. Kwotę tę wydatkowano na 

statutową działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność statutową tj. wydawniczą w całości 

nieodpłatnie (publikacje przekazywane są nieodpłatnie członkom i sympatykom 

Stowarzyszenia). W ramach nieodpłatnej działalności udzielna jest pomoc materialna i 

rzeczowa najbardziej potrzebującym, dotkniętym przez los osobom, członkom 

Stowarzyszenia Wychowanków oraz ich rodzinom. 

 

Pożegnania 

W 2018 roku odeszło od nas trzech wielce zasłużonych dla Stowarzyszenia Wychowanków, 

Wielkich Orędowników Stowarzyszenia, Członków Honorowych SW AGH: prof. Jerzy Ostoja-

Sędzimir, prof. Stanisław Pytko, oraz  mgr inż. Jerzy Strzempek.  

Odeszli także zasłużeni i oddani współpracownicy Stowarzyszenia: prof. Jan Osika i mgr 

inż. Elżbieta Wojciechowska.  

 

 

 

 

Sekretarz ZG SW AGH       Przewodniczący SW AGH 
 
 
/-/dr inż. Czesława Ropa     /-/prof. dr hab. inż.  Piotr Czaja 


