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urodzony

roku, po

gimnazjum

ukończeniu

1927 roku

rozpoozął

Górniozym

Akademii

studia

10.12.1910w Kowlu w

na

Wydziale

Górniozej w Krakowie,

uzyskująo w roku 1936 dyplom inżyniera gór
niczego.

Już

w

okresie studiów sprawuje

obowiązki asystenta

w

Katedrze

Górnio-

twa I, kierowanej przez prof. W. Budryka.
Po ukońozeniu studiów

rozpoozyna pracę

w Rybnickim Gwarectwie Węglowym na kopalni
Ema, zajmując najpierw stanowisko technika
mierniczego, następnie zastępcy kierownika
Biura

Mierniozego

w

Dyrekcji Kopalń. Po

złożeniu odpowiedniego egsaminu

w Wyższym

Urzędzie Górniozym w 1936 roku, uzyskał uprawnienia mierniozego górniczeg°.
W tym okresie praoy zawodowej zwraoa uwagę na różnorodność przekroi poprzeoznyoh przygotowawczych wyrobisk górniozyoh w kopalniaoh węgla kamien
nego i na mały ich stopień wykorzystania

dla

oelów ruchowych. W

wyniku

swyoh paroletnich wnikliwych obserwaoji na kopalniaoh ustalił zasady znor
malizowania przekroi. Daje temu wyraz w referacie wygłoszonym na VI Zjaź
dzie ozłonków Stowarzyszenia Inżynierów Górniozyoh i Hutniozyoh w grudniu
1936 roku i opublikowanym w Przeglądzie

Górnioao-Hutniozya

pod

tytułem

"NormalizaoJa wyrobisk robót przygotowawczych".
Jego praoę w Rybniokim Gwareotwie Węglowym przerywa wojna. Już w pier
wszym dniu wojny zostaje

aresztowany przez gestapo w miejscu swej praoy,

więziony w Rybniku, Raciborzu, Zgorzelou i Rawiozu i wywieziony w paździer
niku 1939 roku do obozu konoentraoyjnego

Buohenwald.

Przebywa tam przez

5 i pół roku opuszozająo ten obóz zagłady w kwietniu 1943 roku.
Po powrocie

w roku

1945 do kraju, mimo bardzo

nadwątlonego zdrowia,

zgłasza się bezzwłocznie do praoy w górnictwie, gdzie w Zabrzańskim ZJednoozeniu Przemysłu Węglowego zatrudniony

został

Inżyniera Mierniozego, a następnie w roku 1952

Jako
w

zastępoa Głównego

Gliwickim Zjednoozeniu

Przemysłu Węglowego Jako Główny Inżynier Mierniczy. Ta

kilkuletnia praoa

M. Mrozowskiego - pionierska na skutek braku podstawowej dokumentacji mier
niczo-geologicznej kopalń, zniszozonej lub wywiezionej przez Niemoów - po
szła w dwóch kierunkach. Pierwszy to wykonanie podstawowych prac geodezyjnyoh, a w szozególnoóoi orientaoji poziomej i pionowej kopalń, konieoznej
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dla bezpieozaego prowadzenia eksploatacji pod

silnie

uprzemysłowionymi

rejonami powierzchni*7 Dr agi kierunek jego prac to sprawa gospodarki

zło

Zem i wlaśoiwej dokumentacji zasobów pokładów węgla nadająoyoh się do eksploataoji i to w szozególnle trudnych warunkach (z uwagi na niebezpieczeń
stwo wstrząsów górniozyoh względnie tektonicznych jak

i duZe nachylenie

pokładów)* W wyniku swyob dociekań i obserwacji ukazuje się w 1947 roku w
Przeglądzie Górniozym

druga jego praoa pod tytułem "Wstrząsy poohodzenia

tektonioznego na kopalniach Mikulozyoe i Ludwik".
Doświadczenie dydaktyczne zdobyte Jeszoze w okresie przedwojennym w Aka
demii Górniozej u prof. Budryka, Jak i opanowanie problematyki mierniotwa
górniczego w ozasie pracy zawodowej, o której powyZej była mowa,sprawiły,
Ze gdy powstał Wydział Górniozy na Politeohnioe śląskiej w Gliwioach zwró
cono uwagę na osobę mgr inZ. Mrozowskiego Jako kandydata

do praoy dydak

tycznej i naukowej. JuZ w roku 1950 Politeobnika śląska powierza
ganizowanie Katedry Mierniotwa Górniczego i prowadzenia

mu zor

wykładów z mier

niotwa górniczego. Od 1951 roku do 1957 Jest zastępcą profesora,w 1957 ro
ku uzyskuje tytuł naukowy dooenta, a w marcu 1972 roku tytuł naukowy pro
fesora nadzwyczajnego.
Katedrę Mierniotwa Górniozego zorganizował od

podstaw, stwarzająo wa

runki właśoiwego prowadzenia zajęć dydaktyoznyoh i prac naukowyeh w zakre
sie mierniotwa górniczego i gospodarki złoZem. Bardzo oenną pozyoję z za
kresu dydaktyki stanowi skrypt dotyoząoy ćwiozeń
górniozego wydany w roku 1954 ppzez

z geodezji i mierniotwa

Państwowe Wydawnictwa Naukowe. Pracą

tą M. Mrozowski wypełnił powaZną w owyoh lataoh lukę w polskiej literatu
rze teohnioznej, czyniąc ten skrypt bardzo oenną pomooą nie tylko dla pra
ktyków, ale przede wszystkim dla studentów

speojalizująoyoh

się w mier

nictwie górniozym.
Od 1971 roku w związku z utworzeniem na Politeohnioe śląskiej Instytu
tów, zagadnienia dotyoząoe mierniotwa górniozego

i gospodarki złoZem re

prezentowane są przez Zespół Mierniotwa Górniozego i Gospodarki ZłoZem

w

Instytuoie Teohniki Eksploataoji ZłóZ. Prof. Mrozowski kierował tym zespo
łem do czasu przejścia na emeryturę w roku 1977. Do tej

pory

Jest

Jego

naukowym opiekunem i konsultantem prao naukowo-badawczych.
Równolegle z pracą naukowo-dydaktyosną

przebiega praoa zawodowa Prof.

Mrozowskiego. W roku 1952 zostaje on słuZbowo przeniesiony z Gliwio do War
szawy do organizująoego się wówozas Centralnego Urzędu

Geologii. Zdobyte

w górnictwie węglowym doświadczenie z zakresu geologii kopalnianej i mier
niotwa górniozego dawały podstawę na

stanowisko organizatora i pierwsze

go dyrektora nowo powstałego Biura Dokumentaoji Geologicznej przy Central
nym Urzędzie Geologii, dla którego wzoru w Polsce wówozas nie było.Na tym
stanowisku praouje do roku 1955, t następnie zostaje mianowany V-Prezesem
Centralnego Urzędu Geologii, by w roku 1958 zostać jego Prezesem.
ten sprawuje do kwietnia 1973 roku. Jeszoze jako Prezes CUG

Urząd

otrzymuje

w

grudniu 1972 roku nominaoję na pełniąoego obowiązki Przewodniczącego Pań

7

stwowej Rady Górnictwa, której członkiem Jaat od momentu
roku 1956. Równocześnie zostaje
Komitetu Organizacyjnego

powstania jej w

wybrany Przewodniczącym Międzynarodowego

światowyoh

tego Komitetu w grudniu 1972 roku.

Kongresów Górniczych na posiedzeniu
Funkcję

przewodniczącego sprawuje do

końoa 1976 roku do upływu statutowej 1»-letalej kadencji.Kieruje w tym cza
sie pracą Komitetu i organizacją dwóoh światowych

Kongresów Górniczych w

Limie w Peru w 1971* roku i w Dusseldorfie w RFN w roku 1976.W uznaniu za
sług prof. Mrozowskiego, który w ciągu swojej 4-letniej kadencji przyozynił się do pełnego swkoesu tych dwóoh

światowych

Kongresów

Górniozyoh,

Międzynarodowy Komitet OrganizaoyJny postanowił nadać mu tytuł honorowego
ozłonka Komitetu.
Z raoji łąozenia pracy

naukowo-dydaktycznej

z pracą zawodową dorobek

naukowy Prof. Mrozowskiego oharakteryzuJe się ścisłym powiązaniem tematy
ki pracy naukowej z potrzebami przemysłu górniozego i geologii. Zaintere
sowania naukowe prof. Mrozowskiego dotyozą, obok problesiatyki
górnlozsgo, zagadnień

miernictwa

związanych z właściwą gospodarką złoZami

surowców

mineralnyob. Szczególnie pracuje on^nad ważnymi z punktu widzenia

gospo

darczego zagadnieniami klasyfikacji, ustalania i ewidencji zasobów

złóż

surowoów mineralnyob oraz nad zagadnieniem strat w złożach. Troska o
pewnienie krajowi zasobów surowców mineralnysb potrzebnych dla

za

gospodar

czego rozwoju krajn przejawia się jego stałym interesowaniem się poszuki
waniami geologioznymi i kierowaniem tych badać na poszukiwania najbardz iej
potrzebnych dla kraju surowców, jak również w kierunku należytego

górni

ozego wykorzystania odkrytych i zagospodarowanych złóż. Poszukiwania

te,

prowadzone głównie przez Instytut Geologiozny,uwieńczone zostały bardzo po
zytywnymi wynikami. Odkryto w okresie pełnienia przez Prof.

Mrozowskiego

funkcji Prezesa CUG nowa złoża rud miedzi, rud eynkewo-ołowiowyoh, siarki,
rad żelaza, soli kamiennyoh i potasowych, węgla W w u n t n n g e , gazu ziemnego,
szeregu surowoów skalnyoh i duże zagłębie węglowe na Lubelszczyśnie.
Dorobek naukowy Prof. Mrozowskiego stanowi 30 opublikowanyoh prac w faekowyoh czasopismach krajowych i zagranioznyoh (ZSRR, NRD, CSRS),Jak rów
nież czynny ndzlał w zjazdach i kongresach krajowych i zagranioznyoh o te
matyce związanej z górniotwem i geologią oraz w opracowaniach

zbiorczyoh

zespołów specjalistów, któryoh zadaniem było rozwiązywanie konkretnyoh pro
blemów wynikająoyoh z potrzeb gospodarki naredowej.
Prof. Mrozowski opracował zasady sporządzania bilansu zasobów

kopalin

kraju na podstawie oeoh geologiozno-górniozyoh złóż i przydatności ich do
eksploataoji. Należy podkreślić, że na ich podstawie sporządza się ooroozne bilanse zasobów.
Od rokn 19k6 do 1970 bierze czynny udział w pracaoh Komisji Miernictwa
Górniczego i Szkód Górniozyoh przy Głównym Instytuoie Górniotwa,w pracaoh
normalizaoyjnyoh przemysłu węglowego, w pracaoh normalizacji map

górni-

ozyob, w praoaob nad opracowaniem przepisów pomiarowyoh i przepisów techniozpyoh eksploatacji kopalń węgla kamiennego w odniesieniu do miernictwa
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górniczego i geologii. Prowadzi prace z zakresu obserwacji i analizy

ru

chów powierzchni w wybieraoyoh filarach oobronnyoh obiektów przemysłowych
i miejskich w Górnośląskim Zagłębia Węglowym. Jest współautorem instrukoji
o dokumentowaniu i ustalaniu zasobów złóZ węgla kamiennego. Jest współau
torem wzoroowej dokumentaoji mierniczo-geologioznej złoZa węgla kamienne
go ’Szombierki” i współautorem zasad i instrukoji dotyoząoyoh

pobierania

prób, szacowania złóZ węgla kamiennego i bilansowania ioh zasobów opraoowanyoh dla Węgierskiej Republiki Ludowej. Bierze udział w praoach rad nau
kowy oh i naukowo-teohnioznyoh szeregu instytucji naukowo-badawczych górniczyoh i geologioznyoh. Jest ozłonkiem Komitetu Górniotwa PAN,Komitetu Geo
logii PAN i Komisji Zasobów Surowcowyoh PAN Polska 2000.
Oprócz omówionej tematyki zawartej we wspomnianyoh 30 publikaojach Prof.
Mrozowski jest autorem wielu artykułów popularno-naukowyoh i referatów wy
głoszonych na zjazdaoh i konferenoJaoh krajowych i zagranioznyoh.Ostatnio
na przykład wygłoszone zostały referaty

"Możliwośoi powiększenia bazy za

sobowej surowców energetycznych przez zmniejszenie strat w zloZaob

węgla

kamiennego" (Akademia Górnicza we Freibergu - 1976: M. Mrozowski, A. Kot)
oraz "Doświadczenia mierniotwa górniozego w raojonalnym wykorzystaniu za
sobów polskioh złóZ węgla kamiennego* (IV Międzynarodowe Sympozjum

Mier

niotwa Górniozego - Aaohen 1979: M. Mrozowski, T. Dziura, A. Kot).
Prof. Mrozowski ma za sobą 30-letai staZ dydaktyozny i nadal

prowadzi

wykłady zlecone z zakresu gospodarki złoZem, oeniony i szanowany przez uoząoą się ałodzieZ przekazał w zakresie swojej speojalnośoi wiedzę dla około 3000 studentów Nydziału Górniozego. Kierująo Katedrą Mierniotwa Gór
niozego a następnie Zespołem Miernictwa Górniczego

i

Gospodarki

ZłoZem

stworzył szkołę naukową racjonalnej gospodarki złoZami, inicjująo w skali
.kraju prace naukowo-badawcze w tym zakresie

i

promu ląc 6

doktorów nauk

teohnioznyoh.
Charakteryzując sylwetkę Prof. Mrozowskiego stwierdzić naleZy,Ze dzia
łalność Jego Jest intensywna i wielostronna, zwiększająoa się w miarę
plywu lat..Pracując od reku 1950 na Politeohnioe Śląskiej

u-

w specjalności

mierniotwa górniozego i gospodarki złoZem a równocześnie pełniąc odpowie
dzialne funkcje w administracji państwowej w szerokiej dziedzinie górnio
twa i geologii musiał stale i wszechstronnie pogłębiać swą wiedzę dla spro
stania zadaniom, któro przed nim stawiane i umiejętnie organizować

praoę

kolektywu współpracowników na nowyeh odcinkach praoy.Swoją praoą i uzdol
nieniami dobrze przysłnZył się naszej secjalistyoznej Ojozyinie.
Prof. Mrozowski ZaslnZony Górnik PRL posiada odznaozenia państwowe: Or
der Sztandaru Praoy I i II klasy, KrzyZ Komandorski Orderu Odrodzenia Pol
ski, KrzyZ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny KrzyZ Zasługi,Me
dale X-leoia i XXX-leoia PRL. Odznaki honorowe: ZasłuZony dla Politeohniki Śląskiej, dla województwa szozecińskisgo i
lOOO-leoia.

kieleckiego

oraz

odznaka

Jak sam profesor twierdzi,na przebieg 1 charakter Jego pracy,która da
la ma pełnię zadowolenia,wywarły zasadniczy wpływ 2 elementy: metody kształ
cenia w szkole średniej i Akademii Górniczej oraz metody wyofaowawoze sto
sowane przez profesorów, a następnie przez Jego zwierzohników w praoy

o-

pierająoej się na duńyoh wymaganiaoh i wewnętrznej dysoyplinie. DuZą rolę,
Jak stwierdza, odegrały zespoły ludzi,

z którymi pracował, miał wspania-

łyoh współpraoowników, a któryoh w ognia nieraz ostryob a szczerych dysku
sji znajdował zawsze zroanmienie i poparcie.
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