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WYDARZENIA   

Organizatorami obchodów były wydziały: Elektro-
techniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Bio-
medycznej; Informatyki, Elektroniki i Telekomuni-
kacji, Inżynierii Mechanicznej i Robotyki; Inżynierii 
Materiałowej i Ceramiki; Energetyki i Paliw; Fizyki 
i Informatyki Stosowanej; Matematyki Stosowanej 
oraz Akademickie Centrum Materiałów i Nano-
technologii AGH.

Niesamowita fizyka w doświadczeniach
Wydarzeniem rozpoczynającym Święto Nauk 
Ścisłych był pokaz niezwykłych eksperymen-
tów Science show, czyli niesamowita fizyka 
w doświadczeniach. Prezentację przygotował 
mgr inż. Michał Kud wraz z zespołem osób z Wy-
działu Fizyki i Informatyki Stosowanej. Tematem 
przewodnim pokazu było powietrze oraz sztuka 
latania, co w ciekawy sposób zostało zaprezento-
wane w trakcie wielu eksperymentów. Prowadzący 
wykorzystali zasadę nauki poprzez zabawę. Scien-
ceshow zakończył spektakularny wybuch ciekłego 
azotu połączonego z wrzącą wodą.
Pokazy cieszyły się ogromną popularnością, 
uczestniczyło w nich blisko 1200 uczniów ze 
szkół, które współpracują z AGH. Po zakończeniu 
pokazów dla wybranych uczestników, biorących 
udział w Kursach Roku Zerowego, zaproponowano 
dodatkowe zwiedzanie laboratoriów, wystaw oraz 
wysłuchanie ciekawych wykładów. Ta część wyda-
rzeń przygotowana została przez Sekcję ds. Olim-
piad Centrum Rekrutacji AGH.

„Symetrie i kolizje w dynamice ciał 
niebieskich”

Drugiego dnia Dni prof. Hoborskiego odbyła się 
V Studencka Konferencja Nauk Ścisłych. Przyby-
łych gości powitał Dominik Caus z Wydziału Fizyki 
i Informatyki Stosowanej – prowadzący obrady. 
Następnie głos zabrał prof. dr hab. inż. Rafał 
Dańko – Prorektor ds. Studenckich, który podkre-
ślił rangę i znaczenie wydarzenia, mówiąc, że 
konferencja ta jest już jedną ze sztandarowych 
konferencji studenckich odbywających się na na-
szej uczelni. Profesor Dańko złożył podziękowania 
wszystkim osobom zaangażowanym w tegoroczne 
wydarzenie: – Dziękuję studentom, opiekunom 
kół naukowych, którzy aktywnie uczestniczą w tej 
konferencji, wszystkim osobom zaangażowanym, 
doktorowi Pawłowi Janowskiemu oraz komitetowi 
organizacyjnemu za trud organizacji tych obrad. 
Życzę Państwu kolejnych przedsięwzięć nauko-

wych jak i prywatnych zakończonych sukcesem 
– powiedział prorektor. Referat inauguracyjny 
pt. „Symetrie i kolizje w dynamice ciał niebie-
skich” wygłosił prof. dr hab. Maciej Capiński 
z Wydziału Matematyki Stosowanej.
Konferencja podzielona była na dziesięć sesji 
tematycznych, zgrupowanych w pięć odrębnych 
sesji, w których odbyły się konkursy referatów. 
Pierwsze miejsca zajęli:
 � Maciej Skorupski za referat „Phase change 

materials for thermal energy storage” w Sesji 
Inżynierii Materiałowej,

 � w Sesji Chemii ex aequo Zofia Kucia za referat 
„Synthesis and analysis of bulk Cr3+-doped 
SiOC glass” oraz Wojciech Wieczorek za referat 
„Otrzymywanie i badania struktury oraz mi-
krostruktury SiCrOC”,

 � w Sesji Techniczno–Konstrukcyjnej Filip 
Węgrzyn za referat „Budowa elektroencefalo-
grafu”,

 � w Sesji Matematyczno-Informatycznej Bartosz 
Majewski za referat „Analiza zjawisk wskazują-
cych nieregularną cykliczność”

 � w Sesji Monitoringu i Ochrony Środowiska Ewa 
Gawlak i mgr inż. Jagoda Worek za referat „Za-
wartość mikroplastiku w próbkach ścieków”

Katedra Analizy Matematycznej, Matematyki Obliczeniowej i Metod 
Probabilistycznych

Dni Hoborskiego znowu  
na żywo Lidia Lembas

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią tegoroczne obchody 
Święta Nauk Ścisłych w AGH – Dni prof. Antoniego Hoborskiego 2022 – 
znowu odbyły się w tradycyjnej formule. Od 14 do 20 listopada miało 
miejsce wiele wydarzeń, a we wszystkich wzięło udział blisko dwa 
tysiące osób.

fo
t. 

Z.
 S

ul
im

a
Uroczystość z okazji Święta Nauk 
Ścisłych
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Wielkie emocje i pasja
Drugą konferencją, która odbyła się podczas te-
gorocznych obchodów Święta Nauk Ścisłych, była 
Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Kariera 
uczonego atrakcyjną ścieżką życiową”, którą 
poprowadziła Anna Maria Krautwurst z Wydzia-
łu Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, a jej 
gośćmi byli prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz 
z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Infor-
matyki i Elektroniki, dr hab. inż. Janusz Krawczyk 
z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Prze-
mysłowej oraz dr Tomasz Płazak z Wydziału Fizyki 
i Informatyki Stosowanej.
Równolegle odbywały się eliminacje do cieszą-
cego się dużym zainteresowaniem Studenckiego 
Turnieju Naukowego „Awantura o Naukę”, którego 
finał odbył się następnego dnia. W eliminacjach, 
w których wzięło udział 11 czteroosobowych 
zespołów, do finału zakwalifikowały się: koła 
Adamantium i Bozon, Akademicki Związek Pokera 
oraz Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego 
WIEiT. O Puchar Hoborskiego walczył Akademicki 
Związek Pokera, w składzie: Grzegorz Adamek – 
kapitan, Katarzyna Figurska, Michał Kochmański, 
Stanisław Cabaj, z zespołem mistrzów, w składzie: 
dr Maria Malejki, dr Tomasz Zabawa, mgr Edyta 
Monika Krauß oraz mgr Maciej Cisiński, którzy 
reprezentowali Wydział Matematyki Stosowanej. 
Mistrzowie zwyciężyli już kolejny rok z rzędu.
Tego samego dnia odbyło się również Posiedzenie 
Rady Społecznej Wydziału Matematyki Stosowa-
nej pod przewodnictwem prof. Ryszarda Tadeusie-
wicza.

Uroczystość i nagrody
Najważniejsze wydarzenia obchodów Święta 
Nauk Ścisłych w AGH – Dni prof. Antoniego 
Hoborskiego przypadają tradycyjnie na piątek. 
18 listopada odbyła się uroczystość, której 
przewodniczył prof. Wojciech Łużny – Prorek-
tor ds. Kształcenia. Profesor Łużny w swoim 
wystąpieniu mówił o roli i rozwoju nauk ścisłych: 

jest pewne, że w kontekście rozwoju nauk 
ścisłych stoimy przed kolejną szansą jeszcze 
większego rozwoju technologicznego, który jest 
niewyobrażalny w stosunku do tego, jaki mamy 
dziś. Na przykład to, co „podpowiada” fizyka 
kwantowa – komputery kwantowe, kryptogra-
fia kwantowa i inne zdobycze optoelektroniki 
kwantowej wykorzystujące tak zwane stany 
splątane, to tylko najciekawsze przykłady. W tej 
chwili jest czas, aby nauki ścisłe przeżywały 
swój kolejny renesans. Zawsze dysponowały 
ogromną siłą, związaną z rozwojem i cywilizacją, 
a obecnie mają ponownie duże pole do popisu. 
Dlaczego właśnie teraz? Otóż jest to związane 
między innymi z wykorzystaniem idei zawartych 
w pracach opublikowanych w XX wieku, ale 
niemożliwych do realizacji z powodu ówczesnego 
stanu technologii. Dzisiaj wskutek jej ogromnego 
rozwoju są już możliwe do praktycznej realizacji. 
Wydaje się więc, że stoimy przed kolejną szansą 
jeszcze większego rozwoju technologicznego, 
który jest niewyobrażalny w stosunku do tego, 
jaki mamy dziś – powiedział prorektor.
Następnie głos zabrał dr hab. Jerzy Stochel, 
prof. AGH – Dziekan Wydziału Matematyki 
Stosowanej, który z okazji jubileuszu 25-lecia 
wydziału, przybliżył uczestnikom rys historyczny 
wydziału, a także genezę organizacji Święta Nauk 
Ścisłych oraz powstania między innymi Nagrody 
im. prof. Antoniego Hoborskiego.
Jak co roku podczas uroczystości zostały wręczo-
ne wyróżnienia. W tegoroczenj edycji laureatami 
zostali: prof. dr hab. Danuta Kisielewska – uhono-
rowana Nagrodą im. prof. Antoniego Hoborskiego 
„Diamentową Kulą”, dr hab. Katarzyna Małgo-
rzata Rećko, prof. UwB, wyróżniona Medalem 
im. prof. Kazimierza Bartla oraz Andrzej Mleczko 
– laureat Artystycznej Gwiazdy Hoborskiego.
W trakcie uroczystości miała miejsce także pro-
mocja doktorów habilitowanych. Zwieńczeniem 
było złożenie wieńców pod tablicą pamiątkową 
upamiętniającą ofiary Sonderaktion Krakau.
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fot. z lewej: Prowadzący Koncert 
„Melodie Nauki – Układy 
dynamiczne Lidia Dziedzińska, 
naczelnik Laboratorium 
Kryminalistycznego KWP 
w Krakowie, Olga Szostak, 
aktorka i absolwentka Wydziału 
Matematyki Stosowanej, Zdzisław 
Pogoda z Katedry Geometrii UJ, 
Jerzy Stochel, dziekan WMS

fot. z prawej: Zespół Pieśni  
i Tańca Krakus
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To był długi i intensywny piątek
Tego samego dnia odbyło się posiedzenie Rady 
Społecznej Wydziału Energetyki i Paliw, któremu 
przewodniczyła dr hab. Monika Motak – dziekan 
WEiP, wykłady laureatów nagród przyznawanych 
w trakcie święta oraz konferencja dydaktyczna 
„Nauczanie przedmiotów ścisłych poprzez do-
świadczenie”. W konferencji uczestniczyło blisko 
100 osób z całej Polski. Byli to przede wszystkim 
nauczyciele zaangażowani w prowadzenie Kursów 
Roku Zerowego oraz dyrektorzy Ośrodków Okrę-
gowych związanych z Ogólnopolską Olimpiadą 
„O Diamentowy Indeks AGH”, a także dyrektorzy 
i nauczyciele, chcący dopiero poznać i rozpocząć 
współpracę z AGH. Uczestnicy mieli okazję wysłu-
chać wykładów prof. dr. hab. inż. Wojciecha Łużne-
go, prof. dr. hab. Janusza Wolnego, dr hab. Moniki 
Pilśniak, prof. AGH, dr. inż. Pawła Janowskiego 
oraz mgr. inż. Michała Kuda.

„Melodie Nauki – Układy dynamiczne” 
i „Nieznośna lekkość żartu” w Klubie Studio

Ten uroczysty dzień zakończył koncert, który 
już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń 
towarzyszących obchodom Święta Nauk Ścisłych. 
Koncert „Melodie Nauki – Układy dynamiczne” 
w tym roku odbył się w Klubie Studio. W radosnej 
atmosferze, przy pełnej sali, razem z zaproszony-
mi gośćmi, uroczystość poprowadzili Lidia Dzie-
dzińska – naczelnik Laboratorium Kryminalistycz-
nego KWP w Krakowie, Olga Szostak – aktorka 
i absolwentka Wydziału Matematyki Stosowanej 
AGH, Zdzisław Pogoda – Katedra Geometrii UJ oraz 
Jerzy Stochel – dziekan WMS.
Publiczność przywitana została ukraińską pio-
senką pt. „Kin” wykonaną przez Zespół Pieśni 
Słowiańskiej „Prasłowianki”. Na scenie wystąpiło 
wielu artystów. W bogatym programie koncertu 
znalazły się między innymi piosenki ukraińskie, 
taniec irlandzki, gra na akordeonie, fragmenty 
spektaklu, występ Chóru i Orkiestry Smyczkowej 
AGH Con Fuoco pod dyrekcją Diany Mrugały- 

-Gromek, występ Cheerleaders AZS AGH oraz 
Orkiestry Reprezentacyjnej AGH pod dyrekcją 
Adriana Batora. Koncert zwieńczył występ Lidii 
Dziedzińskiej przy akompaniamencie Orkiestry 
Smyczkowej AGH Con Fuoco.
Koncert był podzielony na dwie części, w przerwie 
uczestnicy mogli obejrzeć wystawę rysunków 
pt. „Nieznośna lekkość żartu” Andrzeja Mleczki – 
laureata tegorocznej nagrody Artystyczna Gwiazda 
Hoborskiego.

Zaduma i rozgrywki
W sobotę obchody Dni Hoborskiego rozpoczęła 
msza św. w Kolegiacie św. Anny, natomiast po-
została część weekendu zarezerwowana była na 
turniej tenisa stołowego, turniej retro gier kom-
puterowych i planszowych oraz turniej szachowy 
pracowników i studentów. Podczas wszystkich 
turniejów nie zabrakło pasji, walki, a przede 
wszystkim emocji.

Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka
Bardzo ciekawym wydarzeniem, które towarzy-
szyło Świętu Nauk Ścisłych, były Ogólnopolskie 
Dni Młodego Elektryka, tradycyjnie organizowane 
przez studenckie koła Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich z całego kraju. XXIII edycja odbyła się 
między 17 a 20 listopada, a jej organizatorami 
było Studenckie Koło SEP nr 19 przy Akademii 
Górniczo-Hutniczej wraz ze Studenckim Kołem SEP 
nr 33 przy Politechnice Krakowskiej. W jej trakcie 
odbyło się wiele spotkań, targi pracy i kół na-
ukowych. Studenci mogli zapoznać się z ofertami 
pracy firm patronujących wydarzeniu, wygłosić 
i wysłuchać wielu referatów.

Współpraca:
Paweł Janowski (WFiIS), Michał Piotr Kud (WFiIS), 
Monika Szpak (CR), Elżbieta Barcikowska- 
-Chromiec (CR), Martyna Wadowiec (CR), Kamil 
Raszka (WFiIS), Daniel Bednarczyk (EAIiIB), Ma-
ciej Cisiński.
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fot. z lewej: Wystawa rysunków 
Andrzeja Mleczki pt. „Nieznośna 
lekkość żartu”

fot. z prawej: Upamiętnienie ofiar 
Sonderaktion Krakau
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