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„…Z naprawdę wielkich, posiadamy tylko jednego wroga – czas…” 
Joseph Conrad 

 

 

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy 

Drodzy Absolwenci AGH rocznika, który rozpoczynał studia 50 lat temu 
 
Niestety, czas szybko upływa nam wszystkim, pokrywa srebrem nasze 

skronie i objawia się coraz częstszą zadyszką. W dobrych nastrojach podtrzymują 
nas sukcesy naszych dzieci i wnuków, a także wspomnienia pięknych chwil 

spędzonych niegdyś razem tu pod Wawelem w murach tej zacnej i „naszej 
kochanej AGH”. 

 

W pięknej tradycji Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej jest 
uroczystość ponownej immatrykulacji po 50 latach. Uroczystość ta – może dla 

wielu z Was – będzie pierwszą okazją do spotkania niektórych koleżanek i kolegów 
od czasu otrzymania dyplomu. 

 

Z radością Państwu obwieszczam, że to już czas! 
W bieżącym roku – jubileuszu 100-Lecia AGH – swój „Złoty indeks” będą świętować 

wszyscy Ci którzy studia swe rozpoczęli w pamiętnym roku akademickim 

1969/1970. Uroczystości wręczenia „złotego indeksu” będą się odbywać według 

następującego harmonogramu: 

Rok 
Jubileuszu 

 
 
 

Rok 
Immatrykulacji 

Pion Górniczy: 
Górnictwo, 
Geologia, 
Geodezja 

Wiertnictwo 

Pion Hutniczy: 
Metalurgia Metale 

Nieżelazne 
Odlewnictwo 

 

Pion Energo-Mech 
i Materiałowy 

Mechanizacja  Górnictwa 
i Hutnictwa, Elektrotechnika 

oraz Ceramika 

2019 
1969/70 26.04.2019 28.06.2019 27.09.2019 

Główne obchody Jubileuszu 100-Lecia AGH w dniu 18.10.2019 

2020 1970/71 17.04.2020 19.06.2020 25.09.2020 

 

W roku 100-Lecia AGH odbędzie się dodatkowo ponowna Immatrykulacja 
w trakcie głównych obchodów jubileuszu w dniu 18.10.2019. Wezmą w niej udział 

tylko przedstawiciele Waszych roczników – Ci, których wyłonicie sami w drodze 
głosowania elektronicznego. Głosowanie to zorganizujemy po 
skompletowaniu list uczestników poszczególnych spotkań. 

 
Tak więc spotkamy się w murach naszej uczelni, aby wrócić na chwilę do 

tamtej atmosfery do gwaru uczelnianych korytarzy i do podniosłego nastroju auli, 
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gdzie zabrzmi dla Was drodzy Absolwenci i na Waszą cześć uroczyste „Gaude Mater 

Polonia” i radosne „Gaudeamus Igitur”. 
 

Wspólnie z Jego Magnificencją Rektorem prof. Tadeuszem Słomką 
zapraszamy serdecznie na tą piękną i wzruszającą uroczystość organizowaną od 
50 lat przez Stowarzyszenie Wychowanków AGH oraz władze uczelni. Wszelkie 

szczegóły organizacyjne są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce 
Złoty Indeks. Przygotowania każdego rocznika będą koordynowane przez 

waszych przedstawicieli na poszczególnych wydziałach, którzy organizowali wasze 
dotychczasowe spotkania i których dobrze znacie. 

 

Sądzę też, że w większości jesteście już członkami Stowarzyszenia 
Wychowanków, a po tym spotkaniu wszyscy zechcą mieć znów kontakt ze swoją 

Alma Mater, dlatego zapraszamy do formalnego wstąpienia do naszej – AGH- 
-owskiej i Stowarzyszeniowej rodziny. 

Stowarzyszenie Wychowanków powstało ponad siedemdziesiąt lat temu 
z inicjatywy profesorów i absolwentów uczelni. Głównym jego celem jest: 

 umacnianie przyjaźni z okresu studiów, 

 nawiązanie przyjaźni koleżeńskiej pomiędzy absolwentami różnych 
wydziałów i roczników AGH, 

 umacnianie więzi naukowej, zawodowej i koleżeńskiej wychowanków 

z pracownikami naukowymi uczelni, 
 popularyzację osiągnięć naukowych i naukowo-technicznych uczelni i jej 

wychowanków, 

 czynne uczestnictwo w życiu uczelni i pielęgnowanie jej bogatych tradycji. 
 

Stowarzyszenie prowadzi też wiele akcji o charakterze pożytku publicznego, 
w tym pomaga na różne sposoby osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. 

 

Cele Stowarzyszenia są realizowane między innymi przez Koła SW AGH 
funkcjonujące przy zakładach pracy lub na terenie skupiającym większa grupę 

absolwentów AGH. Wielu z tych, którzy nie mają własnego koła terenowego 
zrzesza się w kole im. Walerego Goetla funkcjonującym wprost przy Zarządzie 
Głównym w Krakowie. 

 
W Stowarzyszeniu wydajemy corocznie wiele publikacji w tym nasze uczelniane 

pismo Vivat Akademia, które prezentuje na bieżąco najważniejsze fakty z życia 
uczelni oraz wiele ciekawych wspomnień wychowanków i oczywiście zapraszamy 

wszystkich do podzielenia się z czytelnikami swoimi losami po opuszczeniu uczelni. 
 
Pismo to jest dostępne w wersji drukowanej oraz elektronicznej „on-line” na 

stronie internetowej pod adresem: www.vivat.agh.edu.pl 
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Na stronach internetowych stowarzyszenia, w aktualnościach, można na 

bieżąco prześledzić ważniejsze wydarzenia w uczelni i w stowarzyszeniu. 

 
Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo również deklarację wstąpienia do 

Stowarzyszenia Wychowanków oraz zasady przynależności do tej szlachetnej 
organizacji. Obecnie wszystko można załatwić elektronicznie „On-line”– czyli bez 
wychodzenia z domu, wchodząc jedynie na stronę internetową SW i klikając na 

zakładkę: 
 

Zapisz się do SW AGH on-line 

 

Zatem oczekuję miłego spotkania w murach uczelni i wszystkich jeszcze raz 

serdecznie zapraszając gorąco pozdrawiam! 

 

         Prof. Piotr Czaja  

        Przewodniczący SW AGH 

http://galaxy.agh.edu.pl/~swagh/?page_id=183

