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45 LAT GÓRNICTWA NA POLITECHNICE 

 
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej świętuje  
45 urodziny. Z tej okazji w dniach 8-9 listopada 2013 r. odbędzie się VIII Zjazd 
Absolwentów. W programie m.in. uroczysta gala, konferencja naukowo-techniczną oraz 
biesiada piwną i bal. Swój przyjazd zapowiedziało 330 absolwentów, w tym 5 z rocznika 
1967 - pierwszego w historii wydziału. 
 
Otwarcie obchodów zaplanowano na godz. 11.00 w auli gmachu głównego (bud. A-1).  
W uroczystości wezmą udział m.in.: rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz 
Więckowski, dziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii prof. Wojciech 
Ciężkowski, a także dziekani poprzednich kadencji. Po zakończeniu oficjalnej części 
odbędzie się konferencja pt. „Aktualia i perspektywy górnictwa” (bud. Geocentrum), 
a wieczorem absolwenci, ubrani w górnicze mundury, wezmą udział w biesiadzie piwnej 
(bud. NOT). Głównym wydarzeniem drugiego dnia obchodów będzie wieczorny bal 
absolwentów w Hotelu Mercure Panorama. Szczegółowy program święta można znaleźć 
na stronie: http://www.ig.pwr.wroc.pl/sawg/VI_zjazd.htm. 
 
HISTORIA  
Próby powołania wydziału górniczego na Politechnice Wrocławskiej rozpoczęto już  
w momencie reaktywowania uczelni w okresie powojennym. W 1950 roku udało się 
otworzyć Oddziały Górnicze przy wydziałach: Elektrycznym i Mechanicznym oraz 
Samodzielne Studium Węgla Brunatnego przy Oddziale Chemii Technicznej. Jednak już 
cztery lata później zostały one zlikwidowane. Dzięki staraniom mgr. inż. Wincentego 
Czechowicza, dyrektora technicznego Zjednoczenia Przemysłu Węgla Brunatnego,  
4 grudnia 1964 r. powstał Oddział Górnictwa Odkrywkowego przy Wydziale Budownictwa 
Lądowego. 1 września 1968 r. oddział został przekształcony w samodzielny Wydział 
Górniczy, a w 2004 r. uzyskał nową, obowiązującą do dziś, nazwę: Wydział Geoinżynierii, 
Górnictwa i Geologii. Od początku 2013 r. siedzibą wydziału jest budynek Geocentrum, 
zlokalizowany przy ul. Na Grobli. 
 
Obecnie WGGiG, jako jedyny na Dolnym Śląsku, zajmuje się działalnością dydaktyczną, 
naukową i badawczą zarówno w zakresie górnictwa, jak i szeroko rozumianej gospodarki 
zasobami ziemi. W 1996 r. rozpoczęto współpracę z międzynarodowym konsorcjum 
górniczych programów edukacyjnych, koordynowanych przez Uniwersytet Techniczny w 
Delft (Holandia) i wspieranych przez międzynarodową fundację Federation of European 
Mineral Programmes (FEMP). Od 2003 r. WGGiG jest pełnoprawnym członkiem 
konsorcjum.  
 
Od 1967 r. wydział ukończyło prawie 4 tys. absolwentów, z których większość znalazło 
zatrudnienie w takich firmach, jak KGHM Polska Miedź S.A. czy kopalnie: Węgla 
Brunatnego, Kamiennego oraz Kruszyw Naturalnych i Surowców. 1 października 2011 
roku  uruchomiony został nowy kierunek kształcenia: Geodezja i Kartografia.  
 
WYDZIAŁ W LICZBACH 
2 kierunki kształcenia (górnictwo i geologia, geodezja i kartografia) 
6 specjalności  
ponad 3900 absolwentów (od 1967 r.)  
1489 studentów (Wrocław i Zamiejscowy Oddział Dydaktyczny w Legnicy) 
49 doktorantów 
95 pracowników  
kadra naukowa: 
7 z tytułem naukowym profesora 
9 ze stopniem naukowym doktora habilitowanego 
43 ze stopniem naukowym doktora  
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronach:  
http://www.portal.pwr.edu.pl; http://www.pryzmat.pwr.edu.pl/  


