AKADEMIA GÓRNICZO–HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Wydział Energetyki i Paliw

Szanowna Koleżanko
Szanowny Kolego

W bieżącym roku obchodzimy Jubileusz 100-lecia Akademii GórniczoHutniczej im. Stanisława Staszica oraz 45-lecie rozpoczęcia w jej murach studiów
przez

pierwszych

studentów

Instytutu

Energochemii

Węgla

i

Fizykochemii

Sorbentów na prawach Wydziału. Instytut w latach 90-tych XX wieku przekształcił
się w Wydział Paliw i Energii, a od 2009 roku, po włączeniu w strukturę Wydziału
Międzywydziałowej Szkoły Energetyki AGH, przyjął nazwę Wydział ENERGETYKI i
PALIW.
Z tej okazji, Droga Koleżanko i Drogi Kolego, pragniemy zaprosić Was
do udziału w naszym wspólnym Jubileuszu obchodzonym w 2019 roku, połączonym
z obchodami 100-lecia AGH.
Harmonogram centralnych wydarzeń Jubileuszu 100-lecia AGH:
18 października 2019 – Główne Obchody Jubileuszu AGH, w tym spotkania
na Wydziałach oraz Zjazd Absolwentów
19 października 2019 – Uroczyste posiedzenie Senatu z okazji 100-lecia AGH
19 października 2019 – Widowisko teatralno-muzyczne „Kids of Evolution”
(ICE Kraków)
Koszt ww. obchodów wynosi 350,- zł brutto/osobę
(https://rejestracja.zjazd100.agh.edu.pl/).
W ramach spotkań na Wydziałach planowane jest zwiedzanie

Wydziału

Energetyki i Paliw, prezentacja nowoczesnych laboratoriów naukowo-badawczych i
studenckich oraz infrastruktury dydaktycznej. Przewidziana jest również krótka
prezentacja pokazująca historię Wydziału od roku 1974 aż po dzień dzisiejszy.
Planujemy również spotkanie z Naszymi Profesorami, którzy wywarli znaczący
wpływ na nasze życie – mam nadzieję nie tylko zawodowe.

Akademia Górniczo–Hutnicza | Wydział Energetyki i Paliw
al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków,
tel. +48 12 617 20 66, +48 12 617 21 55, fax +48 12 617 45 47
e–mail: wpebiuro@agh.edu.pl
Dziekanat (Energetyka), tel. +48 12 617 25 68, e-mail: energet@agh.edu.pl
Dziekanat (Technologia Chemiczna), +48 12 617 20 81, e-mail: wpedziek@agh.edu.pl

Uwieńczeniem

obchodów

jubileuszowych

45-lecia

Wydziału

w

ramach

obchodów 100-lecia AGH będzie Zjazd Absolwentów Wydziału, który odbędzie się
18.10.2019 r. o godz. 19.30 w Fundacji Zespołu Pieśni i Tańca „Krakus” przy
ul. Reymonta 15. Koszt udziału w samym Balu Absolwentów wynosi 160,brutto/osobę. Osoby zainteresowane samym balem proszone są o zgłoszenia chęci
udziału w naszym Jubileuszu na adres e-mailowy weip45@agh.edu.pl oraz podanie
danych (imię i nazwisko, rok ukończenia studiów, aktualny kontakt e-mailowy i/lub
telefoniczny) w terminie do 31 lipca 2019 r. Opłatę za bal należy wnieść do
10.09.2019 r. na konto, które zostanie przesłane osobą zainteresowanym udziałem
w tym wydarzeniu.
Podstawowym dla nas problemem organizacyjnym tego spotkania jest
dotarcie z tą wiadomością do wszystkich Absolwentów, którzy po ukończeniu
studiów zmienili nie tylko miejsca zamieszkania, ale również nazwiska. Komitet
Organizacyjny nie dysponuje aktualnymi adresami wielu Koleżanek i Kolegów.
Dlatego zwracamy się z prośbą o przekazanie (w miarę możliwości) informacji o
naszym Zjeździe osobom, z którymi pozostajecie w kontakcie, aby i oni mogli
uczestniczyć w naszym spotkaniu.
W

celu

do regularnego

uzyskania

dalszych,

odwiedzania

szczegółowych
naszej

informacji

strony

zapraszamy
internetowej:

http://weip.agh.edu.pl/45lat/

Z koleżeński pozdrowieniem,

Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
Piotr Burmistrz

