
Życiorys prof. Mariana Schneidera 

W 2006 roku, wzorując się na przyznawanej od 1969 roku przez WAI nagrodzie 

Mordica Memorial Award, Polski Oddział ustanowił nagrodę im. Profesora Mariana 

Schneidera prekursora polskiego ciągarstwa, którą przyznaje za wkład w rozwój przeróbki 

plastycznej w tym ciągarstwa w kraju i za granicą. Pomysłodawcą grawertonu jest  

prof. Bogdan Golis – były doktorant prof. Schneidera . Poza imieniem i nazwiskiem Laureata 

zamieszczone jest popiersie prof. Schneidera odlane z brazu krzemowego BK 331 oraz 

plakietka z sylwetkami różnych zawodów w ciągarstwie, również odlana z brązu. 

 

 
Nagrody przyznane w 2011 roku 

 

Życiorys prof. Mariana Schneidera (1899 - 1969)  

 
 

Od odzyskania niepodległości w 1918 roku, w Rzeczypospolitej Polskiej starano się 
pozyskać specjalistów dla przemysłu surowcowo – przetwórczego kształcąc zarówno 

górników jak i hutników. Dziś z dumą i pełnym zadowoleniem można stwierdzić, że zadanie 



to było właściwie realizowane do czasu wybuchu drugiej wojny światowej w 1939 r. 

Oswobodzenie Polski z rąk okupanta dało początek intensywnej pracy pracowników 

naukowych i studentów nad odbudową zdewastowanych uczelni. Szczególny wkład w te 

wszystkie osiągnięcia wnieśli ci nasi wielcy poprzednicy, którzy w tamtych latach 

powojennych wzięli na swoje barki najtrudniejsze zadania – kierowanie odbudową oraz 

stworzenie warunków dla rozbudowy i rozwoju Polskich Uczelni. 

Spośród wielu Marian Schneider zapisał się trwale w pamięci swoich 

współpracowników i uczniów oraz wszystkich osób, z którymi zetknął się w czasie swej 

wieloletniej pracy jako: inżynier, naukowiec, pedagog, organizator. Był wybitnym uczonym i 

wszechstronnym, doświadczonym praktykiem, toteż zawdzięczają mu wiele zarówno nauka, 

jak i przemysł. Trudne warunki materialne sprawiły, że studiował, pracując równocześnie 

zawodowo. Jego doświadczenia zawodowe  z pracy: w Fabryce Amunicji w Skarżysku, w 

Walcowni Norblina w Głownie k/ Łowicza, w Hucie Trzynieckiej, w Fabryce Drutu w 

Gliwicach były ogromne. W 1948 r. objął stanowisko adiunkta w Katedrze Metalurgii 

Politechniki Śląskiej w Gliwicach, będąc jednocześnie kierownikiem Działu Metali 

Nieżelaznych Instytutu Metalurgii w Gliwicach. W 1951 roku objął obowiązki prodziekana w 

Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu a następnie stworzył Wyższą Szkołę Techniczną w 

Radomiu, w której został powołany na stanowisko Rektora. 

W 1955 roku powierzono Mu organizację i kierownictwo Katedry Przeróbki 

Plastycznej w Politechnice Częstochowskiej. W dwa lata później został prorektorem tej 

Uczelni.  

W 1958 roku prof. Schneider związał się na stałe z Akademią Górniczo-Hutniczą w 

Krakowie, w której w 1960 roku został powołany na stanowisko dziekana Wydziału 

Metalurgicznego AGH. Ponadto był doradcą Centralnego Laboratorium Przemysłu Wyrobów 

Metalowych w Zabrzu. Jego dorobek obejmujący ponad 100 pozycji z dziedziny przeróbki 

plastycznej metali, głównie w zakresie ciągnienia drutów i rur jest ogromny. Wydane z tego 

zakresu dwie książki oraz skrypt stanowią do dziś podstawowe pozycje w języku polskim.  

Za aktywną działalność prof. Marian Schneider odznaczony został Krzyżem 

Kawalerskim OOP i uhonorowany tytułem Zasłużonego Hutnika PRL. 

Zmarł w roku 1969 w Krakowie 

 

 


