
Aleksandra i Andrzej Amghar
Aleksandra  – skończyła studia magisterskie 
na WIMiC. Z sukcesem realizuje ambitne plany 
bycia najważniejszą kobietą w... życiu swojego 
męża. Zafascynowana pięknem koni i sztuką 
jeździecką. Na codzień inspiruje się uśmiechem 
2 letniego Jasia.
Andrzej  – absolwent WIET, artystyczna dusza, 
zawodowo informatyk. Czerpie z twórczości 
św. Augustyna i dzieł Tolkiena. Spełnia swoje 
marzenia czyniąc swoją żonę najważniejszą, 
a synka najszczęśliwszym.

Wiktoria Bisztyga
Sopran. Karierę artystyczną rozpoczynała 
w Zespole Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”. Lekcje 
śpiewu solowego pobierała u Henryka Kamiń-
skiego  – pedagoga Państwowej Szkoły Mu-
zycznej im. W. Żeleńskiego w Krakowie oraz 
u znakomitej sopranistki Zofii Kilanowicz. Jako 
solistka od wielu lat współpracuje z chórem 
„Organum” oraz zespołem instrumentalnym 
„Ricercar”, uczestnicząc w wielu koncertach 
krajowych i zagranicznych. Koncertuje rów-
nież z wybitnym organistą, profesorem Aka-
demii Muzycznej w Krakowie Markiem Stefań-
skim (m.in. w koncertach z cyklu „Cracovia 
Sacra” oraz w ramach Festiwalu „Muzyka 
Zaklęta w Drewnie”). Oprócz muzyki oratoryj-
no-kantatowej w swoim repertuarze posiada 
również pieśni polskich kompozytorów (F. Cho-
pin, S. Moniuszko), arie (W.A. Mozart, G. Pucci-
ni, A. Dvorak, F. Haendel, F. Lehar) oraz ludowe 
pieśni narodów słowiańskich. Współpracuje 
też z artystą „Piwnicy pod Baranami” kompo-
zytorem i pianistą Pawłem Pierzchałą.

Evgeniy Davidenko  
i Kaja Sierpniak 
Evgeniy Davidenko – tancerz z wieloletnim do-
świadczeniem, absolwent Choreografii, zwycięz-
ca wielu krajowych i międzynarodowych tur-
niejów tańca towarzyskiego w kategorii Open. 
Kaja Sierpniak – studentka II roku Inżynierii 
i Zarządzania Procesami Przemysłowymi na 
Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH oraz jej 

partner Evgeniy Davudenko są tancerzami Stu-
denckiego Klubu Tanecznego AGH, posiadający 
najwyższą krajową klasę taneczną „A”. Ich naj-
większe osiągnięcia to: I miejsce na XXX Ogólno-
polskim Turnieju Tańca Towarzyskiego w klasie 
Leliwa, II miejsce na VI Ogólnopolskim Turnieju 
Tańca Towarzyskiego o puchar Prezydenta Kro-
sna oraz IV miejsce w Pucharze Klas C,B,A Pol-
skiego Towarzystwa Tanecznego.

Lidia Dziedzińska
Sopran liryczny. Absolwentka Filologii Orien-
talnej UJ  – Katedra Turkologii. Solistka Zespołu 
Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”, aktualnie solist-
ka Zespołu Pieśni Słowiańskiej „Prasłowianki”. 
Lekcje śpiewu solowego pobiera u wybitnej so-
pranistki Małgorzaty Lesiewicz-Przybył. Naczel-
nik Laboratorium Kryminalistycznego Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Członek 
Rady Społecznej Wydziału Matematyki Stoso-
wanej AGH.

Wiesław Dziedziński
Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie 
w klasie akordeonu. W latach 1978–2016 pro-
wadził działalność artystyczną jako akorde-
onista i kapelmistrz reprezentacyjnego zespołu 
artystycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
„Słowianki” oraz działalność pedagogiczną  – 
w krakowskich szkołach muzycznych. Star-
szy wizytator Centrum Edukacji Artystycznej 
w Warszawie. Dokonał wielu nagrań dla teatru, 
Radia, TV i filmu do muzyki Z. Koniecznego, 
J.K. Pawluśkiewicza, J. Zielińskiego, B. Rawskie-
go, L. Długosza i innych. Współpracował: z Kra-
kowską Orkiestrą Radiową, Piwnicą Pod Bara-
nami, obecnie prowadzi działalność z Orkiestrą 
Straussowską „Obligato” Jerzego Sobeńko oraz 
krakowskimi artystami: Kazimierzem Made-
jem, Jagą Wrońską, Leszkiem Długoszem, a także 
z Zespołem Pieśni Słowiańskiej „Prasło wianki”.

La Folie ! Retro Cabaret
Przedwojenny blichtr, urok dekadenckich roz-
rywek, czar stylu retro i pasja do dawnych 
form sztuki estradowej  – zespół “La Folie ! 
Retro Cabaret” to grupa artystów, których 

Artysci,



celem jest przywołanie ducha zapomnianych 
stylów tanecznych i form teatralnych, które 
niegdyś królowały w kabaretach.
Grupa współpracuje z tancerzami, mimami, 
performerkami burleski, wokalistami, muzyka-
mi, komikami, żonglerami i przedstawicielami 
wielu innych dziedzin sztuki. Każde przedsta-
wienie to nowy repertuar, bo projekt nieustan-
nie rozpala wyobraźnię twórców i inspiruje do 
tworzenia nowych numerów. Nad całością pro-
jektu czuwa Glen Cullen  – doświadczony reży-
ser teatralny, który występuje również w roli 
Mistrza Ceremonii podczas każdego przedsta-
wienia. Za choreografię odpowiada Agnieszka 
Hrakałło-Horawska. Pomysłodawczynią show 
i założycielką grupy jest Magdalena Białek. 
„La Folie” działa od 2019 roku. Misją „La Folie !  
Retro Cabaret” jest nie tylko zapewnienie roz-
rywki w dawnym stylu, lecz także szerzenie 
wiedzy o historii tańca, kostiumu teatralnego 
i dawnych form sztuki estradowej. Zespół dba 
o to, by kostiumy i choreografie były zgodne 
z epoką, która stanowi inspirację dla poszcze-
gólnych występów.

Grzegorz Guzik
Doktor matematyki, pracownik naukowy AGH 
(Wydział Matematyki Stosowanej), malarz, 
fotograf i od 1990 roku  – gitarzysta flamenco. 
Uczestniczył w warsztatach gitarowych pro-
wadzonych m.in. przez Leszka Potasińskiego 
i Juana Martina. Zajmował się też muzyką daw-
ną  – brał udział w warsztatach śpiewu chorału 
gregoriańskiego w Krakowie i Jarosławiu. Od 
kilku lat prowadzi lekcje gitary oraz palmas. 

Jarosław Hanik
Artysta muzyk  – instrumentalista, pianista 
jazzowy, kompozytor, aranżer, akompaniator 
i instruktor. Jest certyfikowanym pedagogiem 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuki Wo-
kalnej  – Natural Voice Perfection. Wychował 
wielu laureatów ogólnopolskich festiwali. Lau-
reat wielu nagród. Studia na Wydziale Jazzu 
i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej 
w Katowicach. Stale współpracuje z wieloma 
różnymi formacjami muzycznymi, m.in. z Edi 
Sanchezem, Omniris Casuso, Jagą Wrońską, 
Justyną Motylską, i Pauliną Kujawską. Koncer-
tował w Brazylii, Urugwaju, Argentynie, Chile, 
Izraelu, Chinach, Francji, Niemczech, Czechach. 
Współpracował m. in. z Basią Stępniak-
-Wilk, Magdą Steczkowską, Renatą Przemyk, 

Katarzyną Groniec, Wojciechem Brzezińskim, 
Grzegorzem Turnauem, Marią Meyer, i wielo-
ma innymi.

„Kwartet Doraźny”
Jak sama nazwa wskazuje powołany „doraź-
nie”, ale trzyma się dobrze i jak większość rze-
czy tymczasowych może trwać jeszcze długo. 
Trzon Kwartetu to niezmienny duet w osobach 
Grzegorza Guzika i Jacka Szopy, wice Kanclerza 
AGH, kantora Zespołu Pieśni i Tańca „Krakus” 
Akademii Górniczo-Hutniczej. W tym roku 
kwartet uzupełniają: Przemysław Wojtys (dy-
rektor największego na Podkarpaciu szpitala 
w Dębicy, członek Rady Społecznej Wydziału 
Matematyki Stosowanej) oraz Grzegorz Mika 
(informatyk, długoletni członek Zespołu Pieśni 
i Tańca „Krakus” Akademii Górniczo-Hutniczej).

Stefan Łabanowski 
Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach (2002), w kla-
sie fortepianu prof. Andrzeja Jasińskiego, pod 
którego kierunkiem odbył także studia pody-
plomowe. Ukończył również studia doktoranc-
kie i w roku 2012 zrealizował w Uniwersytecie 
Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, 
pod kierunkiem prof. Bronisławy Kawalli, dok-
torat w dziedzinie gry na fortepianie, uzysku-
jąc stopień doktora sztuki muzycznej. Stefan 
Łabanowski jest laureatem ogólnopolskich 
i międzynarodowych konkursów pianistycz-
nych. Zdobył m.in. I miejsce na Ogólnopolskim 
Konkursie Pianistycznym w Olsztynie, uzys kał 
I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Piani-
stycznym EPTA w Krakowie, zajął II miejsce na 
Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym 
im. Igora Strawińskiego w Champaign-Urbana 
(USA), a w 2004 roku zdobył I nagrodę oraz na-
grodę specjalną na III Międzynarodowym Kon-
kursie „Citta di Guardiagrele” (Włochy). Stefan 
Łabanowski nagrał trzy albumy płytowe. Jest 
również autorem kilku publikacji, wydanych 
przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Cho-
pina w Warszawie. Wśród wielu nagród i sty-
pendiów, które zostały mu przyznane, na szcze-
gólną uwagę zasługuje Stypendium Twórcze 
Miasta Krakowa w dziedzinie muzyki, otrzy-
mane w roku 1994. W 1995 roku została mu 
przyznana Nagroda Fundacji Kościuszkowskiej 
(Chicago, USA). Przez cztery lata (1992–1995) 
był stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz 
Dzieci, a w roku 1997 otrzymał Nagrodę Eduka-
cyjną Miasta Krakowa. W roku 2009 przyznano 



mu Stypendium Twórcze Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

„Mały Krakus”
ZPiT AGH „Krakus” jest najstarszym studenc-
kim zespołem folklorystycznym w Polsce. Zo-
stał założony przez Wiesława Białowąsa przy 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 
w 1949 roku. Zespół prezentuje oryginalny 
polski folklor ludowy, przetworzony i przysto-
sowany artystycznie do wymogów sceny. Pie-
śni, tańce i obrzędy przedstawione w suitach: 
krakowskiej, śląskiej, rzeszowskiej, łowickiej, 
sądeckiej, lubelskiej, kieleckiej, żywieckiej i be-
skidzkiej, barwnie i żywo opisują urodę oraz 
rozmaitość tych regionów. Od 1980 roku działa-
ją w ZPiT AGH „Krakus” grupy dziecięca i mło-
dzieżowa zrzeszające osoby w wieku 6–17 lat. 
W 2013 roku powstała grupa przedszkolna, 
w której pierwsze taneczne kroki stawiają dzie-
ci w wieku 4 i 5 lat. „Mały Krakus” liczy obecnie 
80 osób. Dzieci realizują odrębny program, wy-
stępują samodzielnie lub z Zespołem studenc-
kim prezentując z dużym powodzeniem swoje 
umiejętności w kraju i za granicą. Przedstawia-
ją folklor z regionów: krakowskiego, wielkopol-
skiego, opoczyńskiego, śląskiego, łowickiego, 
lasowiackiego, cieszyńskiego i kurpii zielonych.
„Mały Krakus” bierze udział w licznych prze-
glądach organizowanych na terenie Polski. 
W ostatnich latach były to: VIII Przegląd Zespo-
łów folklorystycznych „Złoty Gryf” 2016 w Dę-
bicy (Grand Prix), X. Jubileuszowy Podkarpacki 
Jarmark Ludowy „Roztańczony Chorzelów” 
2017 (I miejsce), IV Ogólnopolski Przegląd Ze-
społów Folklorystycznych „O Puchar Czarnych 
Diamentów” Katowice 2018 (I miejsce)., X Prze-
gląd Zespołów folklorystycznych „Złoty Gryf” 
2019 w Dębicy (Grand Prix). Dyrektorem Zespo-
łu jest Maciej Jędrzejek, choreografem  – Kata-
rzyna Piwowar.

Michał Mazgaj
Absolwent Wydziału Matematyki Stosowanej 
na AGH, absolwent wydziału Instrumental-
nego AM w Katowicach w klasie akordeonu 
prof. Marka Andryska. Obecnie nauczyciel gry 
na akordeonie, a także matematyki w Zespo-
le Państwowych Szkół Muzycznych. W ciągu 
swojej kariery muzycznej zdobył m.in. II miej-
sce na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki 
Akordeonowej w Przemyślu, II miejsce na Ogól-
nopolskich Konfrontacjach Akordeonowych 
w Gorlicach czy III miejsce na Ogólnopolskich 

Przesłuchaniach organizowanych przez Cen-
trum Edukacji Artystycznej.

Mateusz Obszański
Absolwent PSM II st. Im. W. Żeleńskiego w Kra-
kowie klasy gitary Włodzimierza Lernera. 
Obecnie student Akademii Muzycznej w Kra-
kowie w klasie dra hab. Michała Nagy i dra 
Miłosza Mączyńskiego, a także Akademii 
Górniczo-Hutniczej na kierunku Automatyka 
i Robotyka. Uczestnik i laureat konkursów mię-
dzynarodowych jako solista (Citta di Berletta, 
Włochy) oraz w duecie z Danielem Domarec-
kim (wynik „bardzo dobry” przesłuchaniach 
Centrum Edukacji Artystycznej). Również 
w duecie  – brał udział w koncertach organizo-
wanych przez Fundację Pro Musica Bona m.in. 
w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Uczestnik 
lekcji mistrzowskich u wielu znakomitych mu-
zyków na warsztatach w kraju (Międzynaro-
dowe Warsztaty Gitarowe w Lanckoronie) i za 
granicą (Forum Gitarre Wien).

Orkiestra Reprezentacyjna AGH
W marcu 2001 roku jeden ze studentów Wy-
działu Wiertnictwa, Nafty i Gazu  – Łukasz 
Habera postanowił założyć Orkiestrę Reprezen-
tacyjną AGH. Jedyną taką studencką orkiestrę 
w Polsce! Grupa początkowo liczyła 7 osób. 
Od roku 2009 dyrygentem Orkiestry jest Karol 
Pyka, absolwent Akademii Muzycznej im. Ka-
rola Szymanowskiego w Katowicach. Orkiestra 
się rozrasta i poszerza swój repertuar. W tej 
chwili to grupa około 50 muzyków, występują-
cych zarówno w klubach krakowskich jak i na 
międzynarodowych festiwalach, otrzymując 
szereg nagród i wyróżnień, tym samym god-
nie reprezentując swoją uczelnię. W 2017 roku 
na II Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie 
Orkiestr „Golden Sardana” w Lloret de Mar, Gi-
ronie i w Barcelonie w Hiszpanii zajęła pierw-
sze miejsce. W bieżącym roku Orkiestra zajęła 
pierwsze miejsce w kategorii koncertowej na 
Mistrzostwach Świata Orkiestr Dętych (WAMSB 
World Championships) w Calgary w Kanadzie. 
Jest to największy muzyczny sukces w historii 
zespołu. Dodatkowo uświetnia wszystkie waż-
ne wydarzenia i uroczystości uczelniane. Orkie-
stra wykonuje głównie muzykę rozrywkową 
i filmową jak również popularne marsze. Orkie-
stra Reprezentacyjna działa przy Fundacji Stu-
dentów i Absolwentów „ACADEMICA” w Krako-
wie. OR AGH to żywioł, humor, zabawa, bogaty 
repertuar, oparty na dobrym warsztacie. 



Paweł Pierzchała
Pianista, organista i kompozytor, związany 
z Piwnicą pod Baranami. Jako instrumenta-
lista, kompozytor i aranżer udziela się w roz-
maitych projektach muzycznych o szerokim 
spektrum tematyki i stylów  – od muzyki al-
ternatywnej, wpływów jazzu, poprzez muzykę 
żydowską, brzmienia etniczne i zainteresowa-
nie awangardą.

Agata Półtorak
Skrzypaczka, artystka Kabaretu Piwnica pod
Baranami i Myślenickiej Orkiestry Kameralnej 
Concertino. Absolwentka krakowskiej Akade-
mii Muzycznej (dyrygentura chóralna) oraz 
Akademii Muzycznej w Katowicach (skrzyp-
ce). Nagrywała płyty m.in. z Grzegorzem Tur-
nauem, Anną Szałapak, Włodkiem Pawlikiem 
i Zbigniewem Preisnerem. Z kabaretem Piw-
nica pod Baranami koncertuje i nagrywa od 
2005 r. z powodzeniem wykonując obok partii 
skrzypiec również partie wokalne, objawiając 
talenty aktorskie.

Michał Półtorak 
Skrzypek i mandolinista związany z Piwnicą 
pod Baranami od 40 lat! Początki artystyczne-
go koncertowania w Polsce i świecie zawdzię-
cza Zespołowi Pieśni i Tańca UJ „Słowianki” 
(od 1972 roku). Grał w zespołach „WIEM” 
i ANAWA” Marka Grechuty w latach 1975–1989, 
współpracował przez 14 lat z Grzegorzem Tur-
nau’em, z którym koncertował i nagrał kilka 
płyt, uczestniczył w wielu koncertach krajo-
wych i zagranicznych z Jackiem Wójcickim, 
Anną Szałapak, Olą Maurer, Agatą Ślazyk 
(nagrywając programy telewizyjne i płyty)! 
Nagrywał jako muzyk sesyjny do filmów, 
spektakli teatralnych i telewizyjnych współ-
pracując m.in. z Zygmuntem Koniecznym, 
Zbigniewem Preisnerem, Andrzejem Zaryckim, 
Janem Kantym Pawluśkiewiczem, Zbigniewem 
Rajem, Stanisławem Radwanem. Jako muzyk 
występował na scenach teatrów krakowskich 
(Bagatela, Groteska, Stary, Słowackiego). Jest 
kierownikiem muzycznym w zespole „Siostry 
Matkowskie”, koncertuje z Jakubem Mietłą 
(akordeon) jako „Traveling Duo”.

Jacek Szopa
Choć wiek już niedługo pozwoli mu robić zaku-
py między 10.00, a 12.00, ciągle czuje się młodo. 
Z wyboru, od prawie czterdziestu lat Krakus. 

Absolwent jeszcze Akademii Ekonomicznej, 
całe swoje „dorosłe życie” związał z AGH. Naj-
pierw, jeszcze jako student, wstępując w szere-
gi „Krakusa”, a potem zatrudniając się w Aka-
demii w 1987 roku. Choć aktywność w Zespole 
zakończył u schyłku ubiegłego wieku, nadał 
bierze udział w przedsięwzięciach artystycz-
nych w Uczelni i poza Nią. Koncert z okazji 
Święta Nauk Ścisłych jest jedną z oficjalnych 
uroczystości uczelnianych, w których udział 
traktuje jako patriotyczny obowiązek, ale 
przede wszystkim zaszczyt. Występuje w po-
wstałym kilka lat temu specjalnie na tę oko-
liczność okazjonalnym „Kwartecie Doraźnym”.

Jaga Wrońska
Wokalistka, pieśniarka, jak ktoś kiedyś o niej 
powiedział: ,,skarbnica pieśni wszelakich”, pi-
sze także teksty i muzykę, przez wiele lat zwią-
zana była z Kabaretem Loch Camelot, jest za-
przyjaźniona z Piwnicą pod Baranami. Ma na 
swoim koncie ponad 30 recitali tematycznych 
(między innymi: piosenki francuskie, kompozy-
torów krakowskich, pieśni ludowe, lwowskie, 
kresowe, żydowskie, cygańskie, podwórkowe, 
adwentowe, kolędy, wielkopostne i pasyjne, 
maryjne, o Świętych polskich, patriotyczne 
i wiele innych...) Jej znakiem rozpoznawczym 
jest piosenka francuska, jest nazywana pol-
ską Edith Piaf lub Wróbelkiem Krakowskim, 
w Teatrze powszechnym w Radomiu wygrała 
casting na rolę Edith Piaf, wiele razy koncer-
towała we Francji, ma tam nawet swój fan-
-club. Współpracuje z kompozytorami: Grze-
gorzem Turnauem, Andrzejem Zaryckim, Ewą 
Kornecką, Markiem Jaworskim, Janem Wojda-
kiem. Szczególna przyjaźń artystyczna łączy 
ją z Zygmuntem Koniecznym. Wykonuje jego 
najsłynniejsze przeboje , ale przede wszystkim, 
do wielkich sukcesów artystki należy fakt, że 
to właśnie dla niej powstał recital piosenek no-
wych Zygmunta Koniecznego (słowa Monika 
Partyk) pt. ,,Z nutą Jasminum”. Artystka jest 
stypendystką Miasta Krakowa w dziedzinie Te-
atr i Sztuka Estradowa. Śpiewa w języku ojczy-
stym, ale także po francusku, niemiecku, rosyj-
sku, ukraińsku, hebrajsku, w jidysz, romsku, 
posługuje się też lwowskim bałakiem – od lat 
związana jest z krakowskim oddziałem Towa-
rzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południo-
wo-Wschodnich (lwowiacy mówią o niej ,,Nasz 
Słowik”). Koncertowała we Francji, Anglii, Au-
strii, Niemczech, Szwajcarii, na Węgrzech, na 
Ukrainie. Każdy jej recital jest niezwykle ocze-
kiwany. Jaga Wrońska kocha swoją publicz-
ność i jest to miłość odwzajemniona.


