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I	  Spotkanie	  FORUM	  3	  czerwca	  2003	  r.	  Aula	  A0	  
 
Program 

§ Granice	  pomiaru	  i	  poznania	  prof.	  dr	  hab.	  Andrzej	  Oleś	  
§ Słońce	  w	  domu	  Marcin	  Broda	  /KNE	  Caloria/	  
§ Krakowski	  Zespół	  Kameralny	  

II	  Spotkanie	  7	  października	  2003	  r.	  Aula	  A0	  
 
Program 

§ Społeczeństwo	  informatyczne	  Rektor	  AGH	  prof.	  dr	  hab.	  inż.	  Ryszrad	  Tadeusiewicz	  
§ System	  głosowego	  sterowania	  urządzeniami	  przez	  osobę	  niepełnosprawną	  Joanna	  

Koleszyńska	  /SKN	  Biocybernetyki/	  
§ Dorobek	  Zrzeszenia	  Polskich	  Inżynierów	  w	  Niemczech	  i	  perspektywy	  współpracy	  w	  

kontekście	  integracji	  europejskiej	  Prezes	  Zrzeszenia	  Polskich	  Inżynierów	  w	  Niemczech	  Cezar	  
Wojciechowski	  

§ The	  Willows	  Revival	  Singers	  –	  koncert	  



III	  Spotkanie	  4	  listopada	  2003	  r.	  Aula	  A0	  
	  
Program 

§ Złoty	  wiek	  Księstwa	  Burgundii	  dr	  hab.	  Andrzej	  Lenda	  /WFiTJ	  AGH/	  
§ -‐Jak	  motywować	  do	  dzielenia	  się	  wiedzą	  Iwona	  Bryndza	  /SKN	  Kadra/	  
§ Jan	  Kochanowski	  Odprawa	  posłów	  greckich	  spektakl	  pod	  artystyczną	  opieką	  prof.	  Jacka	  

Romanowskiego	  /PWST	  Kraków/	  

IV	  Spotkanie	  6	  stycznia	  2004	  r.	  Aula	  A0	  
	  
Program 

§ 35-‐letnia	  współpraca	  ze	  Studenckim	  Ruchem	  Naukowym	  a	  aktualne	  trendy	  integracji	  nauki	  i	  
techniki	  w	  skali	  Europy	  i	  Świata	  prof.	  dr	  hab.	  inż.	  Jan	  W.	  Dobrowolski	  /Wydz.	  GGiIŚ	  AGH/	  

§ Koncepcja	  zastosowania	  biotechnologii	  laserowej	  do	  zrównoważonego	  rozwoju	  małej	  
ojczyzny	  (np.	  rejonu	  Babiej	  Góry)	  mgr	  inż.	  Małgorzata	  Śliwka	  /Wydz.	  GGiIŚ	  AGH/	  

§ Wykorzystanie	  dorobku	  SKN	  OŚ	  w	  monitoringu	  zanieczyszczeń	  środowiska	  w	  odniesieniu	  do	  
Światowego	  Dziedzictwa	  Kultury	  we	  Florencji	  (np.	  Warsztaty	  Międzynarodowe	  we	  Florencji	  
2003)	  Andrzej	  Piróg	  /Studenckie	  Koło	  Naukowe	  Ochrony	  Środowiska/	  

§ Wspomagana	  komputerowo	  interpretacja	  wyników	  prób	  plastometrycznych	  Łukasz	  Madej	  
/Studenckie	  Koło	  Naukowe	  MetalSoft/	  

§ Ludwig	  van	  Beethoven	  Kwartet	  Smyczkowy	  F-‐dur,	  op.	  59	  nr	  1	  Kwartet	  Smyczkowy	  Akademii	  
Muzycznej	  w	  Krakowie	  

	  

V	  Spotkanie	  3	  lutego	  2004	  r.	  paw.	  B2,	  s.	  123	  
	  
Program 

§ Nauka	  w	  Unii	  Europejskiej	  Agnieszka	  Chrząszcz	  /Ośrodek	  Edukacji	  Niestacjonarnej	  AGH,	  
Krajowy	  Punkt	  Kontaktowy	  Programu	  eContent	  w	  AGH/	  

§ Jak	  gmina	  małopolska	  przygotowuje	  się	  na	  wejście	  do	  Unii	  Europejskiej?	  Dominika	  
Dąbrowska	  /Studentka,	  Koło	  Naukowe	  Integracja	  Europejska,	  AGH/	  

§ Zielona	  wyspa	  The	  GROGERS	  /szanty,	  muzyka	  irlandzka/	  

VI	  Spotkanie	  2	  marca	  2004	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  
Program 

§ Poszukiwania	  zaginionej	  cywilizacji	  Etrusków	  Barbara	  Olszowska-‐Sobieraj	  /dr	  inż.	  Wydz.	  
Odlewnictwa/	  

§ Nieprzemijające	  wartości	  etruskiej	  sztuki	  odlewniczej	  Aldona	  Garbacz-‐Klempka	  /mgr	  inż.	  
Wydz.	  Odlewnictwa/	  



§ Duch	  przeszłości	  w	  sztuce	  współczesnej	  Ewa	  Olejnik	  /mgr	  inż.	  Wydz.	  Odlewnictwa/	  
§ Otrzymywanie	  odlewów	  precyzyjnych	  endoprotez	  Piotr	  Stręk	  /mgr	  inż.	  Wydz.	  Odlewnictwa/	  
§ Otrzymywanie	  odlewów	  precyzyjnych	  łopatek	  i	  aparatów	  kierujących	  do	  silników	  

turboodrzutowych	  Barbara	  Olszowska-‐Sobieraj	  /dr	  inż.	  Wydz.	  Odlewnictwa/	  
§ Poszukiwania	  zaginionej	  cywilizacji	  Etrusków	  Wystawa	  fotograficzna	  	  
§ Eugeniusz	  Oniegin	  (fragmenty)	  Aleksander	  Puszkin	  /w	  wykonaniu	  studentów	  PWST	  pod	  

kierunkiem	  prof.	  Sławomira	  Sośnierza/	  

VII	  Spotkanie	  6	  kwietnia	  2004	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  
Program 

§ "Panta	  rej",	  czyli	  wszystko	  płynie	  (kilka	  ciekawostek	  z	  reologii).	  Henryk	  Filcek	  /prof.	  dr	  hab.	  
inż.	  /	  

§ Być	  albo	  nie	  być	  polskiego	  górnictwa	  węglowego.	  Magdalena	  Kozera	  /KN	  Zarządzanie/	  
§ Krzysztof	  Penderecki	  Kwartet	  klarnetowy.	  Estera	  Kawula	  /skrzypce/,	  Anna	  Kaliś	  /altówka/,	  

Beata	  Urbanek	  /wiolonczela/,	  Krzysztof	  Krzyżanowski	  /klarnet/	  /studenci	  z	  Akademii	  
Muzycznej/	  

VIII	  Spotkanie	  1	  czerwca	  2004	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  
Program 

§ Profesor	  Maksymilian	  Tytus	  Huber	  wielki	  polski	  mechanik	  Zbigniew	  Engel	  /prof.	  dr	  hab.	  inż.,	  
AGH,	  Wydz.	  IMiR,	  Katedra	  Mechaniki	  i	  Wibroakustyki/	  

§ Zastosowanie	  aparatu	  cyfrowego	  Fuji	  Finepix	  S601	  Zoom	  do	  pomiaru	  fotogrametrycznego	  
obiektów	  architektonicznych	  Karol	  Kwiatek	  /Koło	  Naukowe	  Geodetów/	  

§ Sztuka	  i	  technika	  odlewnicza	  Karol	  Badyna	  /Akademia	  Sztuk	  Pięknych/	  

IX	  Spotkanie	  12	  października	  2004	  r.	  	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  
Program 

§ Zapomniany	  język,	  czyli	  dlaczego	  nie	  słuchamy	  muzyki	  dawnej	  Jacek	  Tarasiuk	  /dr	  inż.,	  AGH,	  
Wydz.	  FiIS/	  

§ Nanotechnologia	  Aleksander	  Polit	  /SKNF	  Bozon/	  
§ F.	  Mendelson:	  Kwartet	  smyczkowy	  D-‐dur	  Opus	  44	  w	  wykonaniu	  zespołu	  Post	  Scriptum	  w	  

składzie:	  Paweł	  Słomiak	  skrzypce,	  Alicja	  Pacześniakaltówka,	  Ewa	  Pawłowska	  wiolonczela,	  
Lech	  Słota	  altówka	  /Akademia	  Muzyczna/	  

X	  Spotkanie	  9	  listopada	  2004	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  
Program 



§ Metody	  geoinformatyki	  obrazowej	  w	  inwentaryzacji	  zabytków	  Józef	  Jachimski	  /prof.	  dr	  hab.	  
inż.,	  AGH,	  Wydz.	  GGiIŚ/	  

§ Analizy	  GIS	  w	  ochronie	  środowiska	  Ewa	  Głowienka	  /mgr	  inż.,	  AGH,	  Wydz.	  GGiIŚ/	  
§ J.	  Słowacki	  "Beniowski"	  fragmenty	  w	  wykonaniu	  studentów	  z	  PWST:	  Olgi	  Bołądź,	  Lidii	  

Kucharskiej,	  Łukasza	  Byczka,	  Pawła	  Kontnego,	  Wojciecha	  Sandacha	  pod	  opieką	  pedagogiczną	  
prof.	  Tadeusza	  Malaka	  

XI	  Spotkanie	  11	  stycznia	  2005	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  
Program 

§ Nowoczesne	  metody	  wytwarzania	  stali	  Mirosław	  Karbowniczek	  /prof.	  dr	  hab.	  inż.,	  AGH,	  
Wydz.	  MiIM/	  

§ Systemy	  chłodzenia	  wodnego	  pieca	  łukowego	  Łukasz	  Łudzik	  /AGH,	  KN	  MSiS/	  
§ Kolędy	  inne	  niż	  wszystkie	  koncert	  kolęd	  w	  wykonaniu	  Zespołu	  Liturgicznej	  Muzyki	  Dawnej	  i	  

Tradycyjnej	  "Perfugium"	  pod	  kierownictwem	  artystycznym:	  Mateusza	  Kowalskiego	  

XII	  Spotkanie	  1	  lutego	  2005	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  
Program 

§ eLearning	  nowoczesna	  forma	  kształcenia	  Jan	  Kusiak	  /prof.	  dr	  hab.	  inż.	  AGH,	  Wydz.	  MiIM/	  
§ Podpis	  elektroniczny	  szanse	  i	  zagrożenia	  upowszechnienia	  w	  Polsce	  Sylwia	  Czerwik	  /AGH,	  KN	  

Zarządzanie/	  
§ Od	  Karpat	  po	  Bałkany	  koncert	  w	  wykonaniu	  zespołu	  "Lubieżny	  Folklor"	  pod	  kierownictwem	  

artystycznym:	  Mirosława	  Gawlika	  

	  

XIII	  Spotkanie	  1	  marca	  2005	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  
Program 

§ Roboty	  w	  zastosowaniach	  medycznych	  Jacek	  Cieslik	  /dr	  inż.	  AGH,	  Wydz.	  IMiR/	  
§ Nowoczesne	  metody	  projektowania	  inżynierskiego	  Krzysztof	  Deczewski	  /AGH,	  KN	  Mechaniki	  

Teoretycznej	  i	  Stosowanej/	  
§ Koncert	  w	  wykonaniu	  Zespołu	  Akordeonowego	  Akademia	  Muzyczna	  w	  Krakowie	  

XIV	  Spotkanie	  12	  kwietnia	  2005	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  
 Program 

§ Mapy	  w	  komputerze	  i	  systemy	  informacji	  przestrzennej	  GIS	  Konrad	  Eckes	  /dr	  hab.	  inż.,	  prof.	  
AGH,	  Wydz.	  GGiIŚ/	  

§ Globalny	  system	  pozycyjny	  GPS	  Rafał	  Kocierz	  /AGH,	  KN	  Geodetów/	  



§ Kurt	  Vonnegut	  Kocia	  Kołyska	  w	  wykonaniu	  studentów	  z	  Państwowej	  Wyższej	  Szkoły	  
Teatralnej	  w	  Krakowie	  

XV	  Spotkanie	  7	  czerwca	  2005	  r.	  ASP	  Kraków,	  plac	  Matejki	  13	  
	  
Program 

§ Wernisaż	  wystawy	  prac	  studentów	  Krakowskiej	  Akademii	  Sztuk	  Pięknych	  	  
§ Sztuka	  w	  rzeczywistości	  medialnej	  Antoni	  Porczak	  /prof.,	  ASP	  Kraków	  

XVI	  Spotkanie	  11	  października	  2005	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  
Program 

§ Co	  inżynierowie	  zawdzięczają	  Einsteinowi,	  czyli	  dlaczego	  świętujemy	  Światowy	  Rok	  Fizyki	  
2005	  Wojciech	  Łużny	  /prof.dr	  hab.inż.,	  WFiIS/	  

§ Superkamiokande	  Bartłomiej	  Szpak	  /SKN	  Fizyków	  Bozon/	  
§ J.	  S.	  Bach:	  Preludium	  chorałowe	  Nun	  komm,	  der	  Heiden	  Heiland	  BWV	  661;	  L.	  Boellmann:	  

Modlitwa	  z	  Suity	  gotyckiej;	  A.	  Derbienko:	  Toccata;	  S.	  Joplin:	  Peacherine	  Rag,	  The	  Easy	  
Winners;	  A.	  Piazzolla:	  S.V.P.	  (tango)	  Trio	  akordeonowe	  z	  klasy	  ad.	  (II	  st.)	  Pawła	  Palucha	  w	  
składzie:	  Paweł	  Dyjak,	  Piotr	  Malczyk,	  Mateusz	  Gurgul	  

XVII	  Spotkanie	  8	  listopada	  2005	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  
Program 

§ Równowaga	  Heidera,	  czyli	  mitoza	  społeczna	  Krzysztof	  Kułakowski	  /prof.dr	  hab.,	  WFiIS/	  
§ Praktyki	  zagraniczne	  więcej	  niż	  nauka	  Szymon	  Myalski	  /SKN	  Fizyków	  Bozon/	  
§ Toshimitsu	  Tanaka:	  Two	  movements	  Anna	  Maria	  Sarna	  marimba	  /Akademia	  Muzyczna,	  

Kraków/	  
§ Keiko	  Abe:	  Tambourin	  paraphrase	  Wiktoria	  Chrobak	  marimba	  /Akademia	  Muzyczna,	  Kraków/	  
§ Matthias	  Schmitt:	  Corrido	  Wiktoria	  Chrobak	  marimba	  /Akademia	  Muzyczna,	  Kraków/	  
§ Minoru	  Miki:	  Time	  for	  marimba	  Szymon	  Urbańczyk	  marimba	  /Akademia	  Muzyczna,	  Kraków/	  

XVIII	  Spotkanie	  10	  stycznia	  2006	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  
Program 

§ Działalność	  Akademii	  Górniczej	  w	  czasie	  okupacji	  Adam	  S.	  Trembecki	  /prof.dr	  hab.	  inż.,	  
WGiG/	  

§ Fenomen	  marketingu	  szeptanego	  Danuta	  Kowalczyk	  /KN	  Zarządzanie/	  
§ Koncert	  kolęd	  The	  Willows	  Revival	  Singers	  



XIX	  Spotkanie	  7	  lutego	  2006	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  
Program 

§ Geologiczne	  Wyprawy	  Polarne	  AGH	  na	  Spitsbergen	  w	  latach	  1983-‐2005	  i	  ich	  programy	  
naukowe	  Andrzej	  Manecki	  /prof.dr	  hab.	  inż.,	  AGH,	  Wydz.	  GGiOŚ/	  

§ Rekonstrukcja	  historii	  metamorficznej	  (wiek	  i	  PT)	  skał	  grupy	  Jsbjornhamna	  na	  Spitsbergenie	  
Jarosław	  Majka	  /mgr	  inż.,	  AGH,	  Wydz.	  GGiOŚ/	  

§ Franco	  Geminiani	  Corti	  Sonata	  B-‐dur	  na	  skrzypce	  solo	  w	  wykonaniu	  Pauliny	  Różańskiej	  
skrzypce	  /AM/	  

§ Astor	  Piazzola	  "Historia	  Tanga"	  w	  wykonaniu	  Marty	  Bielawskiej	  skrzypce	  /AM/	  oraz	  Michała	  
Gałuszki	  gitara	  /PWST/	  

XX	  Spotkanie	  7	  marca	  2006	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  
Program 

Problematyka	  ryzyka	  ekonomicznego	  Kazimierz	  Czopek	  /prof.dr	  hab.	  inż.,	  AGH,	  Wydz.	  GiG/	  

Możliwości	  zastosowania	  rachunku	  kosztów	  działań	  w	  działalności	  bankowej	  Joanna	  Reich	  /AGH,	  kn	  
Audytor/	  

§ A.Mozart	  Uwertura	  do	  opery	  "Wesele	  Figara"	  
§ G.Bizet	  "Habanera",	  "Seguidilla",	  "Pieśń	  Escamilla",	  "Zwischenspiel"	  
§ G.Gershwin	  "Wonderful",	  "Do	  it	  again",	  "The	  man	  I	  love",	  "Oh,	  Lady	  be	  goud"	  
§ W.Nahorny	  "Her	  portrait"	  
§ H.Mancini	  "The	  Pink	  Panter"	  

Wykonawcy:	  Magdalena	  Margańska,	  Anna	  Wrodarczyk,	  Magdalena	  Czarnocka,	  Katarzyna	  
Krześniak	  /kwartet	  fletowy	  AM	  w	  Krakowie/	  

	  

XXI	  Spotkanie	  4	  kwietnia	  2006	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  

	  
Program 

§ Słońce	  i	  inne	  odnawialne	  źródła	  energii	  Janusz	  Teneta	  /dr	  inż.,	  Wydz.	  EAIiE/	  
§ Pomiary	  promieniowania	  słonecznego	  na	  potrzeby	  systemów	  fotowoltaicznych	  •	  Witold	  

Tatara,	  Karol	  Płachta	  /AGH,	  KN	  Expert/	  
§ DZIADY	  Adama	  Mickiewicza	  w	  wykonaniu	  studentów	  z	  Państwowej	  Wyższej	  Szkoły	  

Teatralnej	  w	  Krakowie	  w	  reżyserii	  M.	  Rasiewicz-‐Kowal	  

XXII	  Spotkanie	  6	  czerwca	  2006	  r.	  ASP	  Kraków,	  plac	  Matejki	  13	  
	  
Program 



§ Wernisaż	  wystawy	  prac	  studentów	  Krakowskiej	  Akademii	  Sztuk	  Pięknych	  	  
§ Technika	  technologia	  inżynieria	  dzieła	  sztuki	  Józef	  Murzyn	  /prof.,	  ASP	  Kraków/	  

XXIII	  Spotkanie	  10	  października	  2006	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  
Program 

§ Pokonywanie	  kolejnych	  granic	  informatyki:	  automatyczne	  rozumienie	  Ryszard	  Tadeusiewicz	  
/prof.dr	  hab.	  inż.,	  AGH,	  Wydz.	  EAIiE/	  

§ Metoda	  automatycznej	  segmentacji	  wątroby	  w	  obrazach	  tomograficzno-‐komputerowych	  z	  
wykorzystaniem	  modelu	  przybliżonego	  konturu	  Marcin	  Ciecholewski	  /mgr.	  inż.,	  AGH,	  Wydz.	  
EAIiE/	  

§ J.	  S.	  Bach	  "Adagio"	  i	  "Fuga	  g-‐moll"	  na	  skrzypce	  solo	  
§ N.	  Paganini	  "Kaprys	  nr	  15"	  na	  skrzypce	  solo	  	  

Wykonawcy:	  Kwintet	  Saksofonowy	  w	  składzie:	  Arkadiusz	  Baran	  sopran	  i	  alt,	  Łukasz	  Nędza	  alt,	  Piotr	  
Feledyk	  tenor,	  Bartosz	  Banasik	  baryton,	  Paul	  McEachran	  tenor	  (gościnnie)	  

Wykonawca:	  Joanna	  Konarzewska	  (AM)	  skrzypce	  

§ Paul	  Peuerl	  "Suite	  in	  Es-‐dur"	  
§ Gabriel	  Faure	  "	  Pavana"	  
§ Ian	  McCubbin	  "	  Danny	  Boy"	  
§ Thelonious	  Monk	  "Blue	  Monk"	  
§ Traditional	  "St.Louis	  Blues"	  
§ Peter	  Kutt	  "Say	  Amen	  somebody"	  
§ Vladimir	  Cosma	  "Musiques	  de	  Films”	  
§ Leonard	  Bernstein	  America	  from	  "West	  Side	  Story"	  	  

	  

	  

XXIV	  Spotkanie	  7	  listopada	  2006	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  

Program 

§ Ryzyko	  w	  ujęciu	  historycznym	  Andrzej	  Hebda	  /dr	  inż.,	  Wydz.	  GiG/	  
§ Sposoby	  ograniczania	  ryzyka	  w	  działalności	  bankowej	  Anna	  Wilk	  /AGH,	  KN	  Audytor,	  Wydz.	  

Zarz./	  
§ J.	  S.	  BachGrave	  i	  Fuga	  z	  II	  sonaty	  a-‐moll	  	  
§ N.	  Poganini	  Kaprys	  nr	  11	  
§ H.	  Wieniawski	  Kaprys	  nr	  5	  op.	  10	  Alla	  Saltarella	  	  

w	  wykonaniu	  Marii	  Sławek	  skrzypce	  (Akademia	  Muzyczna)	  



XXV	  Spotkanie	  9	  stycznia	  2007r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  
Program 

§ Nadprzewodnictwo	  technologie	  przyszłości	  Antoni	  Cieśla	  /Prof.	  dr	  hab.	  inż.,	  Wydz.	  EAIiE/	  
§ Od	  animacji	  klasycznej	  do	  komputerowej	  Magdalena	  Borowiec	  /AGH,	  KN	  Filmoznawcze,	  

Wydz.	  NSS/	  
§ Koncert	  w	  wykonaniu	  The	  Willows	  Revival	  Singers	  

XXVI	  Spotkanie	  20	  lutego	  2007	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  
Program 

§ Projekt	  Polskiego	  Parku	  Narodowego	  w	  Peru	  Dolina	  Wulkanów	  i	  najgłębszy	  kanion	  świata	  
Andrzej	  Paulo	  /Prof.	  dr	  hab.	  inż.,	  Wydz.	  GGiOŚ/	  

§ Wyspa	  ognia	  i	  lodu	  Joanna	  Krupa	  /AGH,	  Wydz.	  GGiOŚ/	  
§ Śpiewająca	  planeta	  Monika	  Wilk	  /AGH,	  KN	  Geofon/	  
§ J.	  S.	  BachPreludium	  i	  fuga	  BWV	  997	  (gitara	  solo)	  	  
§ S.	  Prokofiev	  Sonata	  na	  skrzypce	  solo	  D-‐dur	  op.115;	  Moderato;	  Temat	  z	  wariacjami:	  Andante	  

dolce;	  Con	  brio	  Allegro	  precipitato	  
§ F.Tarrega	  Fantazja	  na	  tematy	  z	  opery	  "La	  Traviata"	  (gitara	  solo)	  

w	  wykonaniu	  Anny	  Piech	  skrzypce	  (klasa	  prof.	  Mieczysława	  Szlezera)	  i	  Miłosza	  Mączyńskiego	  gitara	  
(klasa	  dr	  Michała	  Nagy)	  z	  Akademii	  Muzycznej	  

XXVII	  Spotkanie	  6	  marca	  2007	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  
Program 

§ prof.	  dr	  hab.	  inż.	  Ryszard	  Tadeusiewicz	  „Sygnały	  biomedyczne”	  
§ Małgorzata	  Siuta,	  Koło	  Naukowe	  EMBS	  –	  Biocybernetyków	  „Kardiotokografia”	  
§ Orkiestra	  Kameralna	  Fresco	  Sonare	  (Maciej	  Tworek	  –	  dyrygent)	  

w	  programie	  utwory	  kompozytorów	  współczesnych:	  

§ K.	  Penderecki	  –	  Trzy	  utwory	  w	  dawnym	  stylu	  
§ G.	  Bacewicz	  –	  Divertimento	  
§ M.	  Stachowski	  –	  Sinfonietta	  
§ Z.	  Bujarski	  –	  Pavana	  dla	  oddalonej	  
§ W.	  Kilar	  –	  Orawa	  

XXVIII	  Spotkanie	  3	  kwietnia	  2007r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  
Program 



§ Mechatronika	  jako	  wyzwanie	  dla	  kształcenia	  inżynierów	  Jacek	  Cieślik	  /dr	  hab.	  inż.,	  Wydz.	  
IMiR/	  

§ Bionika	  w	  konstruowaniu	  robotów	  mobilnych	  Mateusz	  Rosiek,	  Dariusz	  Moląg	  /AGH,	  KN	  
Mechaniki	  Teoretycznej	  i	  Stosowanej/	  

§ J.	  S.	  BachPreludium	  i	  fuga	  gis-‐moll	  DWK	  I	  
§ Ole	  Schmidt	  Toccata	  nr.	  2	  
§ Wlodimir	  Runczak	  Portret	  D.	  Szostakowicza	  
§ Pawel	  Londonow	  Scherzo	  Toccata	  
§ Bogdan	  PreczToccata	  
§ Felix	  Mendelsohn	  Adagio	  i	  Rondo	  Capricioso	  

w	  wykonaniu	  Grzegorza	  Palusa	  i	  Andrzeja	  Włodarza	  (klasy	  akordeonu	  ad.	  Janusza	  Patera)	  

XXIX	  Spotkanie	  5	  czerwca	  2007	  r.	  ASP	  Kraków,	  plac	  Matejki	  13	  
	  
Program 

§ Co	  dalej	  w	  sztuce	  prof.	  Antoni	  Porczak,	  dr	  Mariusz	  Front	  /ASP	  Kraków,	  Zakład	  Historii	  Sztuki/	  
sala	  104,	  I	  piętro.	  

§ Wernisaż	  wystawy	  prac	  studentów	  Wydziału	  Malarstwa	  i	  Wydziału	  Rzeźby	  Krakowskiej	  
Akademii	  Sztuk	  Pięknych	  

XXX	  Spotkanie	  9	  października	  2007	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  

Program 

§ Budownictwo	  podziemne	  w	  Polsce	  i	  na	  świecie	  Antoni	  Tajduś	  /prof.	  dr	  hab.	  inż.,	  Wydz.	  GiG/	  
§ Osuwiska	  w	  Polsce	  i	  na	  świecie	  Marek	  Cała	  /dr	  inż.,	  Wydz.	  GiG/	  
§ J.	  S.	  BachChorał	  organowy	  d-‐mol,	  bWV	  583,	  II	  cz.	  
§ W.	  Plagge	  The	  Lonely	  Heart	  
§ PiazzollaLe	  Grand	  Tango	  
§ Piazzolla	  Libertango	  

w	  wykonaniu	  Joanny	  Zazulak	  (klasa	  altówki	  st.	  wykł.	  Małgorzaty	  Muzyka-‐Gołogórska)	  oraz	  Pawła	  
Dyjaka	  (klasa	  akordeonu	  ad.	  II	  st.	  Pawła	  Palucha)	  z	  Akademii	  Muzycznej	  w	  Krakowie.	  

XXXI	  Spotkanie	  6	  listopada	  2007	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  

Program 

§ Animowana	  Beczka	  Śmiechu	  -‐	  Bogusław	  Żmudziński	  /dr,	  Wydz.	  NSS,	  Dyrektor	  Artystyczny	  XIV	  
Międzynarodowego	  Festiwalu	  Filmowego	  "Etiuda	  Anima	  2007/	  	  

§ J.	  S.	  Bach	  -‐	  II	  Sonata	  a-‐moll	  (Grave,	  Fuga,	  Andante,	  Allegro)	  	  
§ Eugene	  Ysaye	  -‐	  II	  Sonata	  "Obsession"	  (Prelud,	  Melancholia,	  Taniec	  cieni,	  Furie)	  	  
§ K.	  Penderecki	  -‐	  Cadenza	  	  



w	  wykonaniu	  Marii	  Sławek	  (klasa	  skrzypiec	  prof.	  Wiesława	  Kwaśnego)	  z	  Akademii	  Muzycznej	  w	  
Krakowie.	  

XXXII	  Spotkanie	  9	  stycznia	  2008r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  	  
	  
Program 

§ prof.	  dr	  hab.	  inż.	  Antoni	  Cieśla	  -‐	  "	  Pole	  elektromagnetyczne:	  wybrane	  zagadnienia	  teorii	  "	  
(AGH,	  Wydz.	  EAIiE)	  

§ mgr	  inż.	  Mikołaj	  Skowron	  -‐	  "Wpływ	  pola	  magnetycznego	  na	  kiełkowanie	  i	  wzrost	  roślin"	  
(AGH,	  Wydz.	  EAIiE))	  

§ Koncert	  "Kolędy	  i	  nie	  tylko."	  w	  wykonaniu	  The	  Willows	  Revival	  Singers	  

XXXIII	  Spotkanie	  5	  lutego	  2008	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  
Program 

prof.	  dr	  hab.	  inż.	  Adam	  Guła	  -‐	  "	  Zrównoważony	  rozwój	  energetyczny	  "	  (AGH,	  Wydz.	  PiE	  /	  MSE)	  	  

§ Michał	  Monit	  -‐	  "	  Aspekty	  energetyczne	  oszczędzania	  wody	  "	  	  
§ Bogusław	  Reich	  -‐	  "	  Analiza	  efektywności	  wsparcia	  finansowego	  dla	  energii	  odnawialnych	  -‐	  

wybrany	  przykład	  Polski	  "	  
§ Paweł	  Wajss	  -‐	  "	  Implikacje	  polityczne	  wynikające	  z	  Dyrektywy	  2006/32/EC	  "	  (AGH,	  MSE,	  KN	  

"Ekoenergia"	  )	  	  
§ Celtic	  Triangle	  (	  Irena	  Czubek	  -‐	  Davidson	  -‐	  harfa,	  Katarzyna	  Wiwer	  -‐	  Monita	  -‐	  sopran,	  Lindsay	  

Davidson	  -‐	  dudy)	  -‐	  Koncert	  muzyki	  celtyckiej	  	  

XXXIV	  Spotkanie	  11	  marca	  2008	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  
Program 

§ prof.	  dr	  hab.	  inż.	  Janina	  Molenda	  -‐	  "Wodór	  paliwem	  przyszłości"	  (AGH,	  Wydz.	  IMiC)	  
§ Jakub	  Krupiński-‐	  "	  "	  Magazynowanie	  wodoru""	  (AGH,	  Wydz.	  IMiC)	  
§ Wladimir	  Zolotarew	  -‐	  Rondo	  capriccioso	  
§ Vaclaw	  Trojan	  -‐	  Bajki	  "Śpiąca	  królewna",	  "Stary	  zamek",	  "Magiczna	  szkatułka"	  	  
§ Carl	  Maria	  von	  Weber	  -‐	  Rondo	  brillante	  	  
§ Astor	  Piazzolla	  -‐	  Libertango	  	  
§ Krzysztof	  Penderecki	  -‐	  Cadenza	  na	  skrzypce	  solo	  	  

w	  wykonaniu	  Grzegorza	  Palusa	  (	  klasa	  akordeonu	  ad.	  Janusza	  Patera),	  Konrada	  Ligasa	  (	  klasa	  
akordeonu	  ad.	  Janusza	  Patera)	  oraz	  Agaty	  Raatz	  (	  klasa	  skrzypiec	  prof.	  Mieczysława	  Szlezera)	  z	  
Akademii	  Muzycznej	  w	  Krakowie.	  

XXXV	  Spotkanie	  8	  kwietnia	  2008	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  
Program naukowy 



§ dr	  inż.	  Adam	  Boroń	  -‐	  "Metody	  fotogrametrii	  cyfrowej	  i	  skanowania	  laserowego	  w	  
inwentaryzacji	  zabytków"	  (Wydz.	  GGiIŚ)	  

§ Karolina	  Augustynowicz-‐	  "	  "Wirtualna	  kopia	  fontanny	  -‐	  potop	  z	  Coburga""	  (Wydz.	  GGiIŚ)	  

Program artystyczny 

Krakowska	  Orkiestra	  Kameralna	  SOAVE	  -‐	  Kinga	  Bocheńska-‐Szostak,	  Magdalena	  Kamińska	  (skrzypce),	  
Jarosław	  Urbański	  (obój),	  Przemysław	  Fugajski	  (dyrygent)	  w	  programie:	  J.S.Bach,	  G.Bacewicz,	  
M.Jabłoński,	  A.Schnittke	  

XXXVI	  Spotkanie	  3	  czerwca	  2008	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  
Program naukowy 

§ mgr	  Bartłomiej	  Struzik-‐	  "Integracja	  rzeźby	  i	  architektury	  na	  przykładach	  prac	  studentów"(ASP,	  
Wydział	  Rzeźby,	  Katedra	  Projektowania	  Architektoniczno-‐Rzeźbiarskiego)	  

§ Maciej	  Włodarczyk-‐	  "	  "Prezentacja	  osiągnięć	  i	  działalności	  Koła	  naukowego	  Grafiki	  
Komputerowej	  i	  Geomatyki""	  

prezentacja	  animacji:	  

§ "Próba	  fotorealistycznej	  wizualizacji	  wyrobisk	  górniczych	  i	  warunków	  pracy	  operatora	  
kombajnu	  chodnikowego"Autorzy:	  Dominik	  Galica,	  Maciej	  Włodarczyk	  

§ "Prezentacja	  wnętrza	  budynku	  z	  efektami	  światła"	  Autor:	  Maciej	  Włodarczyk	  (AGH,	  Wydział	  
GGiIŚ,	  KN	  GKiG)	  

§ Paweł	  Syguła	  -‐	  "MediaFrame	  adiuvo	  -‐	  program	  wspierania	  utalentowanych	  artystów	  i	  
naukowców"	  (AGH,	  KN	  MediaFrame)	  

Program artystyczny 

Zwiedzanie	  wystawy	  końcowo-‐rocznej	  prac	  studentów	  Wydziału	  Malarstwa	  i	  Wydziału	  Rzeźby	  
Krakowskiej	  Akademii	  Sztuk	  Pięknych	  

XXXVII	  Spotkanie	  7	  października	  2008	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  
Program naukowy 

§ prof.	  dr	  hab.	  inż.	  Zbigniew	  Kąkol,	  	  student	  Paweł	  Pędrak	  „Tomografia	  komputerowa	  
promieniowania	  X	  i	  ERJ	  ”(AGH,	  Wydz.	  Fizyki	  i	  Informatyki	  Stosowanej)	  

Program artystyczny 

Kwartet	  Vistula	  

§ Zofia	  Wojniakiewicz	  -‐	  I	  skrzypce	  
§ Oriana	  Bogdanowicz	  -‐	  II	  skrzypce	  
§ Maria	  Dutka	  -‐	  altówka	  



§ Piotr	  Głuszyński	  -‐	  wiolonczela	  

W.	  A.	  Mozart-‐	  Divertimento	  nr.	  1,	  D	  dur	  
Piazzolla	  –	  Libertango	  

XXXVIII	  Spotkanie	  4	  listopada	  2008	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
 
Program naukowy 

§ dr	  inż.	  Marcin	  Niemiec	  -‐	  „Rola	  zbiorników	  odparowujących	  w	  zmniejszaniu	  negatywnych	  
skutków	  eksploatacji	  dróg”	  (Uniwersytet	  Rolniczy,	  Wydz.	  Rolniczo-‐Ekonomiczny)	  	  

§ Szymon	  Bartel	  -‐	  "Jakość	  spływów	  z	  dróg	  oraz	  osadów	  ze	  zbiorników	  odparowujących”	  
(Uniwersytet	  Rolniczy	  AGH,	  Koło	  Naukowe	  Rolników,	  Sekcja	  Chemii	  Środowiska)	  

Program artystyczny 

§ Akademicki	  Kwartet	  Saksofonowy:	  Arkadiusz	  Baran	  -‐	  saksofon	  sopranowy	  i	  altowy,	  
§ Michał	  Knot	  -‐	  saksofon	  altowy,	  Piotr	  Feledyk	  -‐	  saksofon	  tenorow,y	  Bartosz	  Banasik	  -‐	  saksofon	  

barytonowy	  

(George	  Gershwin	  –	  Liza,	  Thelonious	  Monk	  -‐	  Blue	  Monk,Henry	  Marcini	  -‐	  The	  Pink	  Panter,arr.	  Lenie	  
Niehaus	  -‐	  When	  The	  Saints	  Go	  Marching	  In,Jean	  Matitia	  -‐	  Chinese	  Rag,Thelonious	  Monk	  -‐	  Round	  
Midnight,	  George	  Gershwin	  -‐	  Oh,	  Lady	  Be	  Good!)	  

XXXIX	  Spotkanie	  6	  stycznia	  2009	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  

Program naukowy 

§ Uroczyste	  zakończenie	  akcji	  „Wesołe	  Święta	  Dzieciom”	  
§ dr	  hab.inż.	  Antoni	  Cieśla	  prof.n	  	  -‐	  „Elektroenergetyka	  –	  problemy	  i	  wyzwania”	  
§ Marta	  Ślusarczyk	  	  (studenka,	  KN	  „Piorun)	  	  -‐	  „Rozwój	  energetyki	  jądrowej	  ”	  

Program artystyczny 

§ Grzegorz	  Palus	  (Akademia	  Muzyczna)-‐	  	  recital	  (J.S.Bach,F.Lisz	  i	  in.)	  
§ Magdalena	  Mendrala,	  	  Marian	  Mendrala	  –	  kolędy	  i	  pastorałki	  

XL	  Spotkanie	  17	  lutego	  	  2009	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  
Program naukowy 

§ dr	  inż.	  Jerzy	  Mościcki	  –	  „Z	  Tatr	  w	  góry	  Abisko	  (północna	  Szwecja)	  -‐	  wybrane	  badania	  
geofizyczne	  w	  geomorfologii”	  (AGH,	  Wydz.	  GGiOŚ)	  

§ Maciej	  Frycz,	  Łukasz	  Długosz	  –	  „Wykrywanie	  niejednorodności	  w	  obrębie	  obwałowań	  
rzecznych	  z	  wykorzystaniem	  metod	  sejsmiki	  inżynierskiej”	  (AGH,	  KN	  Geofon)	  

Program artystyczny 



§ Kwartet:	  	  Jakub	  Bańdur	  -‐	  I	  skrzypce,	  Paulina	  Marek	  -‐	  II	  skrzypce,	  Tomasz	  Skotnicki	  –	  altówka,	  
Jakub	  Gucik	  –	  wiolonczela	  (Akademia	  Muzyczna	  w	  Krakowie,	  klasa	  kameralistyki	  ad.	  Anny	  
Armatys-‐Borelli	  i	  as.	  Justyny	  Dudy)	  -‐	  Kwartet	  c-‐moll	  op.	  18	  nr	  4.	  Ludwiga	  van	  Beethovena	  

XLI	  Spotkanie	  17	  marca	  	  2009	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  
Program naukowy 

§ Dr	  hab.	  inż.	  Jacek	  Cieślik	  prof.n	  –	  „Hannibal	  ante	  portas”	  (AGH,	  Wydz.	  IMiR)	  

Program artystyczny 

§ Krzysztof	  Kołodziej	  –	  muzyka	  gitarowa	  (Akademia	  Muzyczna,	  klasa	  gitary	  prof.	  Michała	  Nagy	  )	  
	  

XLII	  Spotkanie	  21	  kwietnia	  2009	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
 
Program naukowy 

§ Dr	  inż.	  Zbigniew	  Piotrowski	  (AGH,	  Wydz	  GiG)	  –	  „Kopalnia	  podziemna	  ulubione	  miejsce	  
odpadów”	  

§ Grzegorz	  Brożyna	  (AGH,	  KN	  Ekospirit)	  –	  „Modyfikacja	  instalacji	  odsiarczania	  spalil	  w	  
elektrowni	  Rybnik”	  

Program artystyczny 

Koncert	  w	  wykonaniu	  studentów	  Krakowskiej	  Akademii	  Muzycznej:	  
	  

§ Anna	  Trefon-‐skrzypce	  klasa	  prof.	  Mieczysława	  Szlezera	  
J.S.Bach	  -‐	  Adagio	  z	  I	  Sonaty	  g-‐moll	  BWV	  1001	  
N.Paganini	  -‐	  Kaprys	  a-‐moll	  op.1	  nr	  2	  
	  

§ Bogna	  Biegus-‐skrzypce	  klasa	  prof.	  Mieczysława	  Szlezera	  
J.S.Bach	  -‐	  Allemande	  i	  Double	  z	  Partity	  h-‐moll	  BWV	  1002	  
H.Wieniawski	  -‐	  Kaprys	  a-‐moll	  op.18	  nr	  4	  
	  

§ Miłosz	  Mączyński-‐gitara	  klasa	  dra	  Michała	  Nagy'a	  
B.Britten	  -‐	  Nocturnal	  op.70	  

	  

XLIII	  Spotkanie	  9	  czerwca	  2009	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  

Część naukowa 

§ Dr	  	  Jan	  Tutaj	  (ASP,	  Wydział	  Rzeźby,	  Katedra	  Rysunku)	  „Rysunek	  współczesny–autonomia	  czy	  
funkcjonalizm-‐zadania	  	  czy	  posłannictwo”	  



§ Dorota	  Janik,	  Mateusz	  Tokarz	  	  (AGH	  ,	  KN	  MediaFrame)	  „Projekt	  wizualizacji	  elementów	  
rzeźbiarskich	  w	  przestrzeni	  urbanistycznej	  Krakowa	  	  oraz	  inne	  inicjatywy	  KN	  MediaFrame”	  

Część artystyczna 

§ Zwiedzanie	  wystawy	  końcowo-‐rocznej	  prac	  studentów	  Wydziału	  Malarstwa	  i	  Wydziału	  
Rzeźby	  Krakowskiej	  Akademii	  Sztuk	  Pięknych	  

XLIV	  Spotkanie	  6	  października	  	  2009	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  

Część naukowa 

§ Prof.	  dr	  hab.	  inż.	  Zbigniew	  Kąkol	  –	  „Wprowadzenie	  do	  komputerów	  kwantowych”	  	  (AGH,	  
Wydz.	  FiIS)	  

§ Jolanta	  Pożarowszczyk,	  Jacek	  Sadowski	  –	  „Portugalia	  –	  słońce,	  wiatr	  i	  woda”	  	  (AGH,	  MSE)	  

Część artystyczna 

§ Piotr	  Feledyk	  –	  saksofon	  (	  Akademia	  Muzyczna,	  klasa	  ad.	  Andrzeja	  Rzymkowskiego)	  J.S.Bach	  –	  
transkrypcja	  suity	  wiolonczelowej	  

§ Miłosz	  Mączyński	  –	  gitara	  (Akademia	  Muzyczna,	  klasa	  dra	  Michała	  Nagy'a)	  J.Rodrigo	  

XLV	  Spotkanie	  3	  listopada	  2009	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  
Program naukowy 

§ 	  Dr	  inż.	  Tomasz	  Bergier	  -‐	  „Edukacja	  dla	  zrównoważonego	  rozwoju	  -‐	  wybrane	  projekty	  
Akademii	  Górniczo-‐Hutniczej	  w	  Krakowie"	  (AGH,	  Wydz.	  GGiIŚ)	  

§ Kamil	  Kasztalski	  -‐	  „Studencki	  Ruch	  Naukowy	  -‐	  ciekawy	  sposób	  na	  studiowanie"	  (AGH,	  Wydz.	  
GGiIŚ,	  SKN	  Ochrony	  Środowiska)	  

Program artystyczny 

§ Etienne	  Mehul	  -‐	  Sonata	  op.1	  nr	  3	  A-‐dur	  cz.	  I	  -‐	  Allegro	  moderato	  	  
§ Władysław	  Zołotariew	  -‐	  Sonata	  nr	  3	  cz.	  IV	  -‐	  Allegro	  vivace	  con	  anima	  	  

w	  wykonaniu	  Macieja	  Zimka	  (akordeon	  z	  kl.	  st.	  wykł.	  Janusza	  Patera)	  

§ *	  J.	  S.	  Bach	  -‐	  I	  partita	  na	  skrzypce	  solo	  h-‐moll	  cz.1-‐4	  

w	  wykonaniu	  Anny	  Trefon	  (skrzypce	  z	  kl.	  prof.	  Mieczysława	  Szlezera)	  XLIV	  Spotkanie	  6	  października	  
2009	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  

XLVI	  Spotkanie	  12	  stycznia	  2010	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  
Program naukowy 



§ Marta	  Dendys	  (KN	  „Eko-‐Energia”)	  -‐	  „Kolęda	  w	  kulturze	  europejskiej”-‐	  
§ Mikołaj	  też	  studiował	  na	  AGH	  -‐	  uroczyste	  zakończenie	  akcji:	  „Święta	  Dzieciom”	  

Program artystyczny 

§ Kwartet	  Brillante	  (I	  skrzypce	  -‐	  Dominika	  Olszewska,	  II	  skrzypce	  -‐	  Karolina	  Bartczyszyn,	  altówka	  
-‐	  Joanna	  Zazulak,	  	  wiolonczela	  -‐	  Joanna	  Stasiak)	  Kolędy	  i	  pastorałki	  

XLVII	  Spotkanie	  2	  lutego	  2010	  r.	  paw.	  C-‐4,	  sala	  301	  
	  
Program naukowy 

§ 	  Kaizen-‐	  filozofia	  ciągłego	  doskonalenia	  –	  dr	  Bartosz	  Soliński	  (Wydział	  Zarządzania	  AGH),	  
Agnieszka	  Sroka	  (koło	  Naukowe	  Menadżer	  Jakości)	  

Program artystyczny 

Katarzyna	  Chciuk	  &	  Alena	  Budzinakova	  (duet	  akordeonowy,	  Akademia	  Muzyczna	  w	  Krakowie,	  klasa	  
adiunkta	  Janusza	  Patera)	  

§ Johann	  Sebastian	  Bach	  –	  Adagio	  a-‐moll	  BWV	  654	  (1708)	  
§ Bogdan	  Dowlasz	  –	  Palindrom	  (1983)	  
§ Jerome	  Kern	  –	  Smoke	  gets	  in	  your	  eyes	  (1993	  fragment	  z	  operetki	  „Roberta”)	  

XLVIII	  Spotkanie	  16	  marca	  2010	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  
Program naukowy 

§ 	  prof.	  dr	  hab.	  inż.	  Andrzej	  Jajszczyk	  (Wydz.	  EAIiE	  AGH)	  -‐	  "Współczesna	  telekomunikacja	  -‐	  
sukcesy	  i	  wyzwania"	  

§ Dawid	  Juszka	  (KN	  „Telephoners”)	  -‐	  	  "Nie	  dwa,	  lecz	  trzy	  -‐	  telewizja	  3D"	  

Program artystyczny 

Katarzyna	  Chciuk	  &	  Alena	  Budzinakova	  (duet	  akordeonowy,	  Akademia	  Muzyczna	  w	  Krakowie,	  klasa	  
adiunkta	  Janusza	  Patera)	  

§ Kwintet	  instrumentów	  dętych	  (Jagoda	  Pietrusiak	  –	  flet,	  Izabela	  Berdy	  –	  obój,	  Weronika	  
Bacher	  –	  klarnet,	  Marcin	  Krywult	  –	  fagot,	  Filip	  Pędracki	  –	  waltornia	  )	  -‐	  Akademia	  Muzyczna	  w	  
Krakowie	  	  J.	  Ibert:	  Trois	  pieces	  breves	  
J.	  S.	  Bach:	  Concerto	  no.2	  after	  Vivaldi	  (	  arranged	  for	  Wind	  Quintet	  by	  Mordechai	  Rechtman)	  

XLIX	  Spotkanie	  13	  kwietnia	  2010	  r.	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  
Program naukowy 



§ prof.	  dr	  hab.	  inż.	  Janusz	  Miczyński	  (UR	  w	  Krakowie,	  Wydz.IS	  iG	  )	  -‐	  "Jakie	  będą	  zmiany	  klimatu	  
w	  przyszłości?"	  

§ Michał	  Różański	  (AGH,	  KN	  Zarządzanie)	  -‐	  "Asymilacja	  CO2	  przez	  lasy	  jako	  metoda	  
ograniczenia	  negatywnego	  wpływu	  tego	  gazu	  na	  klimat"	  Program	  artystyczny	  

Program artystyczny 

§ Jean	  Francaix	  :	  Petit	  Quatuor	  :	  	  Goguenardise,	  Cantilene,	  Serenade	  Comique	  
§ Astor	  Piazzolla	  :	  Histoire	  du	  Tango	  :	  Bordel	  1900	  ,	  Cafe	  1930	  	  	  	  

Andrzej	  Ruciński,	  Konrad	  Wiech,	  Angelika	  Nogieć,	  Grzegorz	  Martinson	  –	  kwartet	  klarnetowy,	  
Akademia	  Muzyczna	  w	  Krakowie,	  klasa	  dra	  Pawła	  Krauzowicza	  

LI	  	  Spotkanie	  –	  7	  czerwca	  2011,	  ASP	  Kraków,	  plac	  Matejki	  13	  
	  

Program 

§ dr	  hab.	  Grzegorz	  Biliński	  (ASP	  Kraków)	  „Doświadczenie	  przestrzeni	  –	  przewodnik	  
subiektywny”	  

§ Duet	  gitarowy	  Krzysztof	  Kołodziej	  i	  Hanna	  Kubica	  (Akademia	  Muzyczna	  Kraków):	  
§ Johann	  Kaspar	  Mertz	  (1806-‐1856):-‐	  Am	  Grabe	  der	  Geliebten-‐	  Unruhe-‐	  Vespergangprof.	  	  
§ Karol	  Badyna	  (ASP	  Kraków)	  -‐	  Wystawa	  końcowo-‐roczna	  prac	  studentów	  Wydziału	  Malarstwa	  

i	  Wydziału	  Rzeźby	  Krakowskiej	  Akademii	  Sztuk	  Pięknych	  

LII	  	  Spotkanie	  –	  10	  stycznia	  2012-‐	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  

Program 

• Prof.	  dr	  hab.	  inż.	  Antoni	  Tajduś	  (JM	  Rektor	  AGH),	  dr	  hab.inż.	  Marek	  Cała	  prof.n.	  -‐	  „Tunele	  
przyszłością	  komunikacji”	  

• Mateusz	  Lubera,	  Adrian	  Mika	  (Koło	  Naukowe	  Geoinzynierii,	  Wydz.GiG,	  AGH)-‐	  "Projekt	  
autostradowego	  połączenia	  Azji	  z	  Australią	  w	  ramach	  projektu	  Autostrady	  Globalnej"	  

• Duet	  smyczkowy	  -‐	  koncert	  –	  Akademia	  Muzyczna	  w	  Krakowie	  

LIII	  	  Spotkanie	  –	  13	  marca	  2012,	  -‐	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  
Program 

• prof.	  dr	  hab.	  inż.	  Maciej	  Pawlikowski	  	  (Wydz.	  GGiOŚ	  AGH),	  Marta	  Wróbel	  (KN	  Geologów,	  	  
Wydz.	  GGiOŚ	  AGH)	  -‐	  „Stare	  Górnictwo	  w	  Tatrach	  –	  Nowe	  Górnictwo	  w	  Kongo	  ”	  

• Koncert	  w	  wykonaniu	  studentów	  Krakowskiej	  Akademii	  Muzycznej:	  Joanna	  Jarosz,	  
Aleksandra	  Skierka	  -‐	  saksofony	  altowe,	  	  Krzysztof	  Guńka	  -‐	  saksofon	  altowy,	  Dominik	  
Frankiewicz	  –	  wiolonczela,	  	  Angelika	  Iskra,	  Dawid	  Pliskowski	  -‐	  saksofony	  altowe	  
(Paul	  Hindemith	  –	  Konzertstuck,	  Adam	  Walaciński	  -‐	  Canti	  notturni	  ,	  Andre	  Ferraux	  –	  Humor)	  



	  

	  

	  

	  

	  
LIV	  	  Spotkanie	  –	  5	  czerwca	  2012,	  ASP	  Kraków,	  plac	  Matejki	  13	  
	  
Program 

• Dr	  	  Piotr	  Twardowski	  	  -‐	  „Miasta	  Rzeźby”	  	  (ASP,	  Wydział	  Rzeźby,	  Katedra	  Rzeźby	  I)	  

• Koncert	  w	  wykonaniu	  studentów	  Akademii	  Muzycznej	  w	  	  Krakowie	  

• prof.	  Karol	  Badyna	  (ASP	  Kraków)	  -‐	  Wystawa	  końcowo-‐roczna	  prac	  studentów	  Wydziału	  
Malarstwa	  i	  Wydziału	  Rzeźby	  Krakowskiej	  Akademii	  Sztuk	  Pięknych	  

	  

LV	  	  Spotkanie	  –	  16	  października	  	  	  2012-‐	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  
Program 

• Prof.	  dr	  hab.	  inż.	  Tadeusz	  Słomka	  (Wydz.	  GGiOŚ	  AGH)	  –	  „Gaz	  łupkowy	  szansą	  dla	  Polski"	  

• Sylwia	  Rodak	  	  (Wydz.	  EiP,	  AGH)	  -‐	  	  Czy	  gaz	  z	  łupków	  zmieni	  rynek	  energii	  w	  Polsce?	  

• Koncert	  	  w	  wykonaniu	  studentów	  Akademii	  Muzycznej	  w	  Krakowie	  

	  

LVI	  	  Spotkanie	  –	  13	  listopada	  2012	  	  2013-‐	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  
Program 

• dr	  inż.	  Tadeusz	  Pająk	  (Wydz.	  IMiR,	  AGH)	  -‐	  "Rola	  instalacji	  termicznego	  przekształcania	  
odpadów	  komunalnych	  we	  współczesnych	  systemach	  zagospodarowania	  odpadów"	  

• mgr	  inż.	  Jacek	  Pietrzyk	  (Wydz.	  GIG,	  GN	  Pro	  Futuro,	  AGH)-‐	  "Wpływ	  edukacji	  ekologicznej	  na	  
stan	  środowiska	  -‐	  Czyli	  co	  każdy	  student	  powinien	  wiedzieć	  o	  segregacji	  odpadów"	  

• Koncert	  w	  wykonaniu	  Studentów	  Krakowskiej	  Akademii	  Muzycznej	  

	  

LVII	  	  Spotkanie	  –	  15	  stycznia	  	  2013-‐	  paw.	  A0,	  Aula	  AGH	  
	  



Program 

• Prof.	  dr	  hab.	  inż.	  Piotr	  Czaja.	  –	  „Górnictwo	  -‐	  zajęcia	  głównie	  dla	  mistrzów"	  

• Inż.	  Mateusz	  Jakubowski	  (Wydz.	  GIG,	  KN	  Filar,	  AGH)-‐	  Analiza	  numeryczna	  w	  służbie	  
górnictwa	  

• Koncert	  	  i	  wspólne	  kolędowanie	  –	  Kwartet	  „Brillante”	  

LVIII	  	  Spotkanie	  –	  15	  kwietnia	  	  2013-‐	  paw.	  A0	  
	  
Program 

• OFFICINA	  FERRRARIA	  -‐	  na	  głos”	  	  -‐	  wspólne	  czytanie	  całego	  	  dzieła	  Walentego	  Roździeńskiego	  
pt.	  Officina	  Ferreria”	  w	  roku	  jubileuszu	  400-‐lecia	  pierwszego	  wydania	  książki	  	  

Czytali:	  

Prorektor	  ds.	  Studenckich,	  dr	  hab.	  Anna	  Siwik,	  prof.	  nadzw.	  

Prof.	  Danuta	  Mroczek-‐Szlezer	  (Akademia	  Muzyczna	  w	  Krakowie)	  

Prof.	  Karol	  Badyna	  (Akademia	  Sztuk	  Pięknych	  im.	  Jana	  Matejki	  w	  Krakowie)	  

Prof.	  dr	  hab.	  Janusz	  Mucha	  (Dziekan	  Wydz.	  Humanistycznego,	  AGH)	  

Prof.	  dr	  hab.	  inż.	  Maria	  Richert	  (Dziekan	  Wydz.	  	  Metali	  Nieżelaznych,	  AGH)	  

Dr	  hab.	  inż.	  Tadeusz	  Telejko,	  prof.	  nadzw.	  (Dziekan	  Wydz.	  IMiIP,	  AGH)	  

Prof.	  	  dr	  hab.	  inż.	  Piotr	  Czaja	  (Dziekan	  Wydz.	  GiG,	  AGH)	  

Prof.	  dr	  hab.	  Józef	  S.	  Suchy	  (Dziekan	  Wydz.	  Odlewnictwa,	  AGH)	  

Prof.	  dr	  hab.	  inż.	  Borys	  Mikułowski	  (Wydz.	  	  Metali	  Nieżelaznych,	  AGH)	  

Dr	  inż.	  Tomasz	  Śleboda	  (Wydz.	  IMiIP,	  AGH)	  

Dr	  inż.	  Mariusz	  Gibiec	  (Wydz.	  IMiR,	  AGH)	  

Dr	  inż.	  Grzegorz	  Michta	  (Wydz.	  IMiIP,	  AGH)	  

Dr	  inż.	  Bogdan	  Pawłowski	  (Wydz.	  IMiIP,	  AGH)	  

oraz	  Studenci	  z	  Kół	  Naukowych	  AGH	  i	  Akademickiego	  Klubu	  Żeglarskiego	  AGH	  

• Występ	  Orkiestry	  Reprezentacyjnej	  AGH	  	  

	  


