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Jubileusz 48-lecia pracy naukowej 
prof. zw. dr. hab. inż. Andrzeja Paulo 
i zarazem przejście na emeryturę jest 
właściwą okazją, aby w szczególny sposób 
przedstawić Jego sylwetkę. Tak naprawdę, 
wśród geologów wszyscy wiedzą kim jest 
i czym zajmuje się Andrzej Paulo, a jeśli 
ktoś zechce lepiej poznać szczegóły 
życiorysu, może zajrzeć do załączonego 
CV. Autor niniejszego tekstu daruje 
Czytelnikowi przedstawianie statystyk 
dorobku naukowego, które w wielu 
przypadkach prócz tego, że nudzą, często 
służą świadomemu fałszowaniu 
prawdziwego obrazu człowieka. 
W tym „Profesorskim Przypadku” nie ma 
potrzeby, aby obszernym spisem 
pełnionych funkcji naukowych, listą ponad 
300 publikacji, czy też długim wykazem 
uzyskanych godności i odznaczeń 
wypełniać pustkę lub zasłaniać wstydliwe 
momenty z życiorysu.

Andrzej Paulo urodził się w 1937 r. 
w Pionkach. Studia na Wydziale 
Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii 
Górniczo-Hutniczej ukończył w 1960 r. 
Po krótkim epizodzie związanym z pracą 
w Przedsiębiorstwie Hydrogeologicznym 
w Krakowie, powrócił na AGH w 1962 r. 
na macierzysty Wydział, któremu pozostał 
wierny do dnia dzisiejszego. Doktorat 
obronił w 1970 r., habilitował się w 1983 r., 
tytuł profesora uzyskał w 1993 r. Był twórcą 

i wieloletnim kierownikiem Katedry Geologii 
Gospodarczej i Ochrony Złóż. Główne 
obszary zainteresowań naukowych 
Profesora to geologia złóż rud, gospodarka 
surowcami mineralnymi, geologia 
gospodarcza, kartografia geosozologiczna 
i wulkanologia. Prace badawcze prowadził 
m.in. w Mongolii, Algierii i na Antarktydzie. 
Przez cały okres zatrudnienia na AGH 
wielką pasją Profesora była i pozostaje 
Ameryka Południowa, gdzie ostatnio kieruje 
projektem utworzenia Parku Narodowego 
Kanionu Colca i Doliny Wulkanów. 

Profesor Andrzej Paulo to nie tylko 
prawdziwy – czyli wszechstronnie 
wykształcony i znakomicie znający realia 
terenowe – geolog. To także podróżnik, 
alpinista, poliglota, popularyzator nauki 
i działacz społeczny. Dzięki jego staraniom 
w sali posiedzeń Rady Wydziału Geologii, 
Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH 
odsłonięto pomnik Ignacego Domeyki, 
którego imieniem nazwano również tę salę. 
Andrzej Paulo to także wieloletni członek 
Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 
pełniący w Zarządzie Głównym na 
przestrzeni lat rozmaite funkcje 
i uhonorowany godnością Członka 
Honorowego. 

Dla osób znających Go bliżej, Profesor 
Andrzej Paulo jest taki, jak śpiewa 
o pewnym marszałku krakowska Piwnica 
pod Baranami – „Wielki Jest. Srogi 
a jednocześnie łagodny. Kocha dzieci”. 
Natomiast, mimo że mieszka na 
krakowskim osiedlu Widok, gdzie 
znajdował się pomnik owego marszałka, 
„nie spadł z pomnika” i to nie dlatego, że 
nikt mu go wcześniej nie postawił. A warto, 
bo jest za co. Wychowankowie Profesora, 
studenci i doktoranci z pewnością 
zapamiętają jego serce i zaangażowanie 
w dydaktykę, mimo wspomnianej srogości.

Chociaż znaczna część aktywności 
zawodowej Profesora (dotychczasowej, 
gdyż autorowi niniejszego tekstu nie 
starcza wyobraźni, aby widzieć Go w stanie 
błogiej bezczynności, pomimo tzw. 
„kłopotów zdrowotnych” Jubilata – o czym 
poniżej) przypadła na okres przed rokiem 
1989, etap ten zasługuje, aby szczególnie 
go przybliżyć. W latach osiemdziesiątych 
niewielu miało odwagę, narażając siebie 
i swoich bliskich, aby powiedzieć 
ówczesnemu systemowi: nie. I choć 
w miarę upływu czasu pojawia się coraz 
więcej osób które chcą się zaliczać do 
działaczy opozycyjnych, to Profesor 
Andrzej Paulo należy do tych nielicznych, 

Jubileusz  
Profesora Andrzeja Paulo
Z okazji 48 lecia pracy naukowo-dydaktycznej i 70 lecia urodzin,  
zorganizowana została konferencja naukowa:  
„Problemy gospodarki zasobami środowiska” – 24 – 25 kwietnia 2008 r.
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W dniu 4 kwietnia 2008 roku na 
zaproszenie dr hab. Leszka Preisnera 

prof. nadzw., w AGH przebywała grupa 
14 profesorów reprezentujących 

9 ośrodków uniwersyteckich w Holandii, 
uczestniczących w Polsko-Holenderskim 
Seminarium na temat: Zarządzanie Mieniem 
(Facility Management), zorganizowanym 
przez Katedrę Ekonomii, Finansów 
i Zarządzania Środowiskiem WZ AGH. 

Program seminarium obejmował 
spotkanie w Pionie Kanclerza AGH, które 
prowadził mgr Jacek Szopa, Dyrektor 
ds. Organizacyjnych, prezentację 
rozwiązań stosowanych w zakresie 
zarządzania mieniem przez Wydział 
Zarządzania, wizytę w Laboratorium 
Zintegrowanych Systemów Zarządzania 
i dyskusję zakończoną wnioskami 
o zasadności kolejnych spotkań. Delegacja 
holenderska zainteresowana jest 
współpracą w zakresie rozpoczęcia na 
Wydziale Zarządzania kształcenia 
w zakresie Facility Management.

  Leszek Preisner

Wizyta holenderskich profesorów

prawdziwych… Andrzej Paulo w tych latach 
pełnił rolę współprzewodniczącego Tajnej 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
AGH i udowodnił, że elitarna, alpinistyczna 
pasja zdobywania najwyższych szczytów 
dotyczy również osobistych, prywatnych 
standardów etyczno-moralnych. Jego 
postawa w latach osiemdziesiątych 
udowodniła tę prostą prawdę, iż aby zrobić 
doktorat, habilitację, podróżować po 
świecie, pracować na uczelni i realizować 
swoje pasje naukowe i osobiste, 
niekoniecznie trzeba było być członkiem 
„przewodniej siły narodu”. Tak byłoby 
z pewnością łatwiej, ale mniej ciekawie 
i godnie dla ratownika Tatrzańskiego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 
instruktora alpinizmu i odkrywcy 
przedłużenia Smoczej Jamy pod Wawelem, 
bo i tym Andrzej Paulo w swym życiu się 
zajmował.

Jubileusz pracy naukowej i moment 
odejścia z pracy w stan spoczynku 
powinny być okazją do podsumowania 
dorobku Jubilata. Nie ulega jednak żadnej 
wątpliwości, że na podsumowanie dorobku 
Profesora Andrzeja Paulo jest jeszcze 
o wiele za wcześnie. Choć lata płyną i jak 
sam Profesor twierdzi, zdrowie już nie to 
(czego wymownym przykładem ma być 
zadyszka, jakiej dostał podczas akcji 
ratowniczej TOPR zbiegając z Czerwonych 

Wierchów. Przy wbieganiu – zadyszki nie 
było…) możemy z pewnością jeszcze 
przez długie lata oczekiwać nowych, 
ciekawych i twórczych prac, czego 
szczerze Jubilatowi życzymy. Kolejna, 
kierowana przez Niego wyprawa naukowa 
wyrusza do Peru w lecie tego roku!

  Jacek Matyszkiewicz
Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki 
i Ochrony Środowiska Akademii 
Górniczo-Hutniczej
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa 
Geologicznego
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