
innych warunkach cywiliza-
cyjnego rozwoju świata opar-
tym na nowoczesnych techno-
logiach informatycznych, 
które fascynują młodzież i 
decydują o wyborze kierun-
ków kształcenia – kontynu-
ował dziekan Wydziału Me-
tali Nieżelaznych prof. dr 
hab. inż Tadeusz Knych.

Szanowni Państwo, w 
ciągu 60-ciu lat swojej dzia-
łalności Wydział Metali Nie-
żelaznych nigdy nie zmienił 
nazwy bez względu na panu-
jącą modę i koniunkturę. Nie 
b y ł o  t o  t a k i e  t r u d n e , 
ponieważ nie istnieje ścisły 

zamiennik wyrażenia: „metale nie-
żelazne”. 

We wszystkich językach świata jest 
tak samo: Non-Ferrous Metals; 
Nichteisen Metalle;  Neželezné Kovy.
Czasami mówi się metale kolorowe, ale 
przecież żelazo, które nie należy do gru-
py metali nieżelaznych też posiada swój 
kolor. Zatem nie jest to sformułowanie 
ścisłe. 

Wydział Metali jest nieżelazny, 
ale także: JEDYNY, UNIKATOWY, 
O R Y G I N A L N Y,  E L I TA R N Y I 
PONADCZASOWY.

Jedyny – bo drugiego takiego nie 
ma w Polsce, ani na świecie.

Unikatowy – bo jedyny w swoim 
rodzaju, komplek-sowy, obejmujący 

wszyst-kie zagadnienia 
metalurgii, przetwórstwa i 
inżynierii w zakresie metali 
nieżelaz-nych.

Oryginalny – bo nie na-
śladujący, posiadający  włas-
ne koncepcje, programy ba-
dawcze i  kształcenia.

Elitarny – bo wywo-
dzący się z elitarnej grupy 
założycieli i budowniczych 
Wydziału, a to zobowiązuje.

Ponadczasowy – bo 
trzymający w ręku najwięk-
szą bazę, aż 90 metali nie-
żelaznych, co stanowi 3/4 
zawartości całego układu 
okresowego pierwiast-ków i 

bazuje na ogrom-nym 
dziedzictwie dorob-ku i 
osiągnięć poprzednich 
p o k o l e ń  n a s z y c h 
pracowników – stwierdził dziekan 
zapraszając na prezentację i wizję 
przyszłości Wydziału. 

Dr hab. inż. Anna Kula, prof. 

AGH i dr hab. inż. Andrzej Mamala, 
prof. AGH zaprezentowali Wydział i 
jego pracowników, a także plany na 
przyszłość.  Następnie przyszedł czas na 
życzenia i gratulacje gości, które ze 
wzruszeniem przyjmował w imieniu 
całego grona dydaktycznego i admini-
stracyjnego dziekan wydziału.

Kończąc Jubileuszową konferencję 
prof. Tadeusz Knych, zwracając się do 
jej uczestników, powiedział: Jako 
Dziekan pragnę w imieniu własnym, w 
imieniu władz oraz całej społeczności 
akademickiej naszego Wydziału po-
dziękować Państwu za wzięcie udziału w 
naszych jubileuszowych uroczys-
tościach, w inauguracji roku akade-
mickiego, która jest najważniejszym 
świętem studentów i społeczności 
akademickiej każdej uczelni oraz za 
obecność na tej jubileuszowej części 
naszych uroczystości. Chcieliśmy przy-
bliżyć Państwu historię naszej wydzia-
łowej rodziny wplatając w to elementy 
działalności zawodowej naszych pra-
cowników. 

Dziękuję za wystąpienia i wszyst-
kie życzenia, które są zawsze bardzo 
wzruszające, dziękuję za każde dobre 
słowo. Za to wszystko serdeczne Bóg za-
płać - zakończył prof. Tadeusz Knych.

Następnie prodziekan Remigiusz 
Kowalik przedstawił sponsorów, któ-
rzy aktywnie włączyli się w organizację 
uroczystości. Podkreślił, że ten rodzaj 
współpracy jest potwierdzeniem sil-
nych więzów jakie łączą Wydział z 
przemysłem .

W godzinach wieczornych w Klu-
bie „Studio” odbyła się uroczysta 
kolacja z udziałem dziekanów niemal 
wszystkich wydziałów AGH i rektorów 
Akademii: prof. Jerzego Lisa, prof. Ra-
fała Wiśniowskiego, prof. Wojciecha 
Łużnego, prof. Tadeusza Telejki, a tak-
że byłych studentów, kadry menedżer-

Jubileusz 60 lecia Wydziału Me-
tali Nieżelaznych rozpoczęły „Cztery 
pory roku” Antonio Vivaldiego w wy-
konaniu duetu smyczkowego. Po krót-
kim koncercie głos zabrał dziekan prof. 
Tadeusz Knych .

- Drodzy Państwo od 1 paździer-
nika, czyli już cały tydzień Wydział jest 
dwiema nogami w siódmej dekadzie 
swojego istnienia. Warto zadać sobie 
pytanie: Jak Wydział wygląda dzisiaj, 
jakie są plany i wizje na przyszłość oraz 
jak przebiegało owe 60 lat. 

Przedstawią to nam prof. Anna 
Kula i prof. Andrzej Mamala w pre-
zentacji „Metale Nieżelazne wczoraj, 
dziś i jutro”. Jest to materiał przygo-
towany przez zespół młodych pracow-
ników Wydziału. Sam z ciekawością 
dowiem się, jak młoda generacja widzi 
kompleksowo nasz Wydział z perspek-
tywy czasu i dłuższego horyzontu cza-
sowego. Ale zanim to nastąpi, pozwólcie 
Państwo na kilka słów refleksji. 

Otóż w ciągu tych 60-ciu lat 
Wydział Metali Nieżelaznych realizował 
dwa główne rodzaje aktywności: bada-
nia naukowe i kształcenie kadr. To 
oczywiście wynika z naszego obowiąz-
ku statutowego. 

W części badawczej zawsze mie-
liśmy dwie nogi, a miano-wicie bardzo 
mocną współpracę z przemysłem w 
zakresie budowy i doskonalenia teorii i 
technologii. Tutaj warto przypomnieć 
twórców szkoły metalurgii i przetwór-
stwa metali nieżelaznych m.in. profe-
sorów: Aleksandra Krupkowskiego, 
Wojciecha Truszkowskiego, Włady-
sława Ptaka, Emiliana Iwanciwa, Ta-
deusz Karwana, później prof. Krzysz-
tofa Fitznera, którzy stworzyli współ-
czesną szkołę metalurgii metali nieże-
laznych. Obecnie tę szkołę prowadzi 
kierownik katedry Fizykochemii i Meta-
lurgii chemik z wykształcenia prof. 
Piotr Żabiński. 

Natomiast w przetwórstwie to pro-
fesorowie: Jerzy Wantuchowski, Je-
rzy Bazan, Józef Zasadziński, Kazi-
mierz Świątkowski. Współczesną szko-
łę prowadzi prof. Artur Kawecki, jako 

szef katedry Przeróbki Pla-
stycznej i Metaloznawstwa 
Metali Nieżelaznych. 

No i drodzy Państwo 
bardzo znana trzecia szkoła 
struktury i mechaniki ciała 
stałego, którą zapoczątkował 
prof. Andrzej Korbel ze 
swoim zespołem. Dzisiaj część 
mechanistyczną tej szkoły 
kontynuuje prof. Marek 
Szczerba z zespołem, a część 
dotyczącą struktury i własno-
ści Katedra Nauki o materia-
łach i Inżynierii Metali Nieże-
laznych pod kierownictwem 
prof. Marzanny Książek. 

W działalności naukowo-badaw-
czej Wydział nigdy nie miał żadnych 
problemów, zawsze osiągał kategorię A 
w ewaluacji jednostek naukowych, 
zawsze posiadał nienaganną współpracę 
z przemysłem. Jeśli chodzi o kształ-
cenie, to przez cały okres prowadziliśmy 
stabilny nabór na studia na poziomie 200 
– 300 studentów w zależności od potrzeb 
gospodarki. 

Niestety w ostatnich latach odczu-
walny jest pewien regres wynikający z 
ogólnopolskiego kryzysu rekrutacyj-
nego. W pewnym stopniu wynika to z 
faktu, że kandydaci na studia są poko-
leniem urodzonym po 2000 roku, a więc 
pokoleniem ukształtowanym w zupełnie 

Jubileuszowe Sto lat w wykonaniu zaproszonych gości...

Życzenia na ręce prof. Tadeusza Knych składają 
dyrektor Łukasiewicz IMN dr inż. Barbara Juszczyk 

i prezes honorowy SITMN prof. Zbigniew Śmieszek...
... przedstawiciele KGHM dr Katarzyna Rogóż 

i dr inż. Piotr Kwapisiński... 

... dyrektor Łukasiewicz - IMN 
Oddział Skawina prof. Andrzej Kłyszewski...

Gości jubileuszu licznie 
zgromadzonych w auli Akademii

  serdecznie powitał 
prodziekan ds. nauki 

dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, 
prof. AGH.

... prezes Huty Pokój Profile 
Zbigniew Przebindowski...

... prezes Walcowni Metali Dziedzice
Mariusz Mańdok...

... prezes Izby Gospodarczej Metali 
Nieżelaznych i Recyklingu

 Kazimierz Poznański...

... dyrektor Instytutu Metalurgii i Inżynierii 
Materiałowej PAN prof. Joanna Wojewoda-Budka... 

... członek zarządu Gränges Konin 
dr inż. Paweł Rutecki...

Kwiaty dla prof. Beaty Leszczyńskiej-Madej 
przekazuje dyrektor ds. produkcji HM Głogów 

 Jarosław Musiał.

Prof. Anna Kula i prof. Andrzej Mamala prezentują
 „Metale Nieżelazne wczoraj, dziś i jutro”.

... przy akompaniamencie duetu smyczkowego.

JEDYNY, UNIKATOWY, ORYGINALNY, ELITARNY I PONADCZASOWY!JEDYNY, UNIKATOWY, ORYGINALNY, ELITARNY I PONADCZASOWY!

... prezes Stowarzyszenia 
Wychowanków AGH prof. Piotr Czaja ...

Sponsorzy Jubileuszu 
60-lecia Wydziału 
Metali Nieżelaznych 

POCZET DZIEKANÓW WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH 

     7 października br. w auli Akademii 
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 
Staszica w Krakowie odbyła się uro-
czysta inauguracja nowego roku 

akademickiego 2022/2023 na Wy-
dziale Metali Nieżelaznych połączona 
z obchodami jubileuszu 60-lecia tego 

unikatowego w skali kraju jak i Europy 
wydziału. Udział licznego grona mene-

dżerów, dyrektorów z branży metali nieżelaznych, 
niejednokrotnie absolwentów Akademii i Wydziału Metali 

Nieżelaznych, kadry naukowej branżowych Instytutów, a także przedstawicieli 
zaprzyjaźnionych firm, pokazał jak cenna i ważna jest współpraca na linii nauka 
- przemysł. Dzięki niej tworzą się nierozerwalne więzy, które przekładają się na 
kreowanie innowacyjnych rozwiązań, a także kształcenie przyszłej kadry 
polskiego przemysłu metali nieżelaznych. 

... dyrektorzy ERKO Elżbieta Bożek (Czeluśnica)
i Piotr Kowalewski (Jankowo)...

... dziekan Wydziału Odlewnictwa 
prof. dr hab. inż. Marcin Górny...

... prezes Polskiego Stowarzyszenia  Aluminium 
Andrzej Michalski-Stępkowski...

... przedstawiciel Baltic Operator
Jolanta Sala...

... dziekan Wydziału Inżynierii 
Materiałowej Politechniki Śląskiej 

prof. Kinga Rodak...

... prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera z Wydziału 
Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej... 

... prezes spółki Wolco 
Grzegorz Wolski...

... dyrektorzy Huty Miedzi Legnica 
Michał Świderski i Marek Rybacki ...

Podczas uroczystej kolacji toast za pomyślność Wydziału wzniósł rektor AGH 
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis w towarzystwie 

dziekana prof. Tadeusza Knycha i prodziekana prof. Remigiusza Kowalika.

W imieniu wszystkich pracowników 
wydziału i własnym dziekan 
prof. Tadeusz Knych złożył 

najserdeczniejsze podziękowania 
za życzenia i gratulacje. 

... dyrektor w NPA Skawina 
dr inż. Piotr Uliasz....

... członek Krakowskiej Rady FSNT NOT 
dr inż. Marek Siara...

Władysław Ptak
(1962-1966)

Zdzisław Zembura
(1966-1969)

Zbigniew Było
(1969-1972)

Jerzy Bazan
(1972-1978)

Zygmunt Kolenda
(1978-1981, 1984-1985)

Jerzy Sendzimir
(1981-1984)

Józef Zasadziński
(1985-1987, 1996-2002)

Borys Mikułowski
(1987-1990)

Wojciech Libura
(2002-2005)

Krzysztof Fitzner
(2005-2012)

Maria Richert
(2012-2016)

Tadeusz Knych
(2017- nadal)

Antoni Pasierb
(1990-1996)

ERKO
TECHNODIAMENT

PRODUCENT KABLI I PRZEWODÓW

Patron specjalny:

Sp. z o.o. 

WOLCO


