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Na początku grudnia rusza kolejna edycja
akcji charytatywnej „Wesołe Święta
Dzieciom” organizowanej przez Koła
Naukowe AGH, przy współpracy
Uczelnianej Rady Samorządu Studentów
skierowanej do dzieci z krakowskich

bardzo realne, przydatne im w życiu
osobistym, a nawet w pracy zawodowej.
Jedna wychowanka była bardzo
uszczęśliwiona, bo dostała komplet
przyborów fryzjerskich, bardzo
profesjonalny, mogła korzystać z niego

z trudną rzeczywistością, w której często
nie mają możliwości zaspokojenia swoich
podstawowych potrzeb. Takie wsparcie
jest dla nich ważne i one naprawdę
potrafią je docenić.
Jak dziewczęta zareagują na nasze
kolejne odwiedziny?
Irena Jędryk – Dziewczęta już od dawna
się o was pytają, czy do nich przyjdziecie
w tym roku, czy się odzywaliście. Jutro
powiem im, że w tym roku akcja „Wesołe
Święta Dzieciom” też będzie w naszym
domu, bo dziś by spokoju w nocy nie było.
A jak dzieci z Domu Dziecka nr 7
odebrały akcję „Wesołe Święta
Dzieciom” w zeszłym roku?

Jak w Domu Dziecka dla Dziewcząt
wspomina się akcję „Wesołe Święta
Dzieciom”?
Irena Jędryka – Akcja, którą
przygotowaliście była radośnie
przyjmowana przez dziewczyny od
samego początku, cieszyły się one, że to
właśnie studenci zainteresowali się
zorganizowaniem im Mikołaja. Muszę
powiedzieć, że zdominowaliście naszą
Wigilię, dziewczęta czekały i były w wielkiej
niewiadomej czy dostaną prezenty
o których pisały w listach. Przeżyły
pozytywny szok gdy zobaczyły, że zostały
spełnione ich życzenia. Prosiły o rzeczy
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wykonując usługi dla koleżanek z naszego
domu. Obecnie jest już poza placówką,
usamodzielniła się, pracuje w swym
zawodzie gdzie ofiarowany prezent służy
jej nadal. Uważam, że jest to bardzo
cenne, iż zbiegły się oczekiwania
dziewczynki, jej dążenie do kształcenia
w zawodzie, w którym udało jej się
zaistnieć, z prezentem, dodam, że bardzo
drogim, który jej przygotowaliście.
Placówka ma ograniczone środki
finansowe, bardzo chętnie
wyposażalibyśmy podopieczne
w wyprawki potrzebne im do zawodu,
jednak nie możemy sobie na to pozwolić.
Gdyby w przyszłości była taka możliwość
by iść po linii zainteresowań dziewcząt,
które wyrażą w listach, byłoby to czymś
wspaniałym. Takie wsparcie jest im bardzo
potrzebne. Chciałabym także wspomnieć
o trzech nietypowych prezentach, które
w zeszłym roku przygotowaliście
przychylając się do naszej prośby.
Niektóre wychowanki utrzymują z nami
ścisły kontakt, także po wyjściu
z placówki. Trzy z nich są już matkami
i znajdują się w ciężkiej sytuacji
materialnej, zorganizowaliście prezenty dla
ich dzieci. Bardzo się z tego cieszyły, bo
rzeczy, które otrzymały: kocyki, ubranka
i zabawki edukacyjne były przepiękne
i naprawdę bardzo porządne. Dziewczęta
po wyjściu z palcówki spotykają się

GPU1S[FNZTBX1BXFFL

publicznych domów dziecka. W zeszłym
roku zebraliśmy 23 tys. zł. i dotarliśmy
z prezentami do setki dzieci z trzech
placówek: Domu Dziecka nr 7, Domu
Dziecka dla Dziewcząt przy
ul. Siemiradzkiego i Domu Dziecka
im. Jana Brzechwy. W tym roku mamy
nadzieję rozszerzyć rozmiary akcji i objąć
nią większą liczbę placówek. O tym jak
dzieci przyjęły naszą akcję w zeszłym
roku, jak zapatrują się na jej kolejną edycję
oraz dlaczego jest ona potrzebna i jaki
wnosi wkład w życie podopiecznych
opowiedziały nam panie dyrektor Domów
Dziecka nr 7 – Alina Bac oraz Domu
Dziecka dla Dziewcząt – Irena Jędryka.

Alina Bac – Była to pierwsza akcja
przygotowana przez studentów dla
naszego domu. Zarówno dzieci jak
i opiekunowie byli zaskoczeni przede
wszystkim bogactwem paczek, pierwszy
raz spotkaliśmy tak szczodrego Mikołaja.
Dzieci były bardzo, bardzo zadowolone.
Gdy dostawały paczki zrobił się
niesamowity ruch na świetlicy i każdy
wołał tylko: „Ach, ach, zobaczcie co ja
dostałem!”. Prezenty przerosły ich
oczekiwania. Dziecko spodziewało się
małego samochodziku zdalnie
sterowanego, a tu nagle dostawało
olbrzymi samochód, pisało o chęci
posiadania MP3, a rozpakowywało
najnowszą MP4. Dzieci, których prośby
w listach były bardzo skromne i dotyczyły
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np. tylko słodyczy też nie były
pokrzywdzone i rozpakowywały ku swemu
zaskoczeniu aparaty fotograficzne.
Okazały się one strzałem w dziesiątkę
służącym dzieciom przez cały rok. Byliśmy
na zimowisku w Zakopanem, czy ostatnio
na wycieczce w Chorzowie skąd mamy
piękne zdjęcia grupowe i indywidualne
robione przez dzieci. Do dziś jest bardzo
miło wspominany właśnie ten Mikołaj.
Gdy dzieciaki dowiedziały się, że w tym
roku także chcecie nas wesprzeć swoją
akcją to w domu była wielka radość. Moi
podopieczni jak wszystkie dzieci mają
różne marzenia, które wydają się prawie
niemożliwe do spełnienia, bo ich pomysły
są na tyle dziwne, że często nawet trudno
je zrozumieć. Piękne jest to, że są ludzie,
którzy chcą i jak się okazało w zeszłym
roku, potrafią to zrobić. I to na pewno jest
piękne, że chcecie się w to zaangażować,
wyobrażam sobie, że wymaga to od was
dużo wysiłku.
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Forum Kół Naukowych – spotkania
z nauką i sztuką to cykl comiesięcznych
spotkań, które odbywają się z inicjatywy
Pełnomocników Rektora AGH ds. Kół
Naukowych w Akademii Górniczo-Hutniczej od czerwca 2003. Konwencja
spotkań zakłada podział Forum na dwie
części, naukową oraz artystyczną. Celem
przedsięwzięcia jest integracja środowiska
studenckich kół naukowych działających
w AGH, a także zapoznanie się
z działalnością artystyczną studentów
Krakowskiej Akademii Muzycznej
i Akademii Sztuk Pięknych.

2009, w rolę Mistrza wcielił się dr inż.
Tomasz Bergier (Wydział GGiIŚ), pełniący
funkcję Koordynatora ds. Programu
Uniwersytetu Bałtyckiego (BUP).
Zaprezentował on wybrane projekty
związane z Edukacją dla
Zrównoważonego Rozwoju organizowane
w AGH, między innymi szkołę letnią
„Challenges of Sustainable Development
in Poland” oraz kurs „Sustainable Water
Management in the Baltic Sea Region”
realizowany w sieci BUP. Uczniowie
podzielili się refleksjami z udziału
w projektach BUP: Kamil Kasztalski –

Pierwsze spotkanie w nowym roku
akademickim odbyło się 6 października br.
i zainaugurował je, występujący w roli
Mistrza Prorektor AGH ds. Kształcenia,
prof. Zbigniew Kąkol, wprowadzając
słuchaczy w świat komputerów
kwantowych, które były przedmiotem jego
wystąpienia. Uczniowie, studenci
Międzywydziałowej szkoły Energetyki,
Jolanta Pożarowszczyk i Jacek Sadowski,
referatem nt. możliwości i terenów
w wykorzystaniu źródeł energii
odnawialnej, przenieśli słuchaczy do
Portugalii, pozwalając tym samym na
chwilę wakacyjnych wspomnień.
Część artystyczną pierwszego
spotkania wypełniła muzyka saksofonowa
i gitarowa w wykonaniu studentów
Akademii Muzycznej. Piotr Feledyk (klasa
ad. Andrzeja Rzymkowskiego) na
saksofonie wykonał Transkrypcję suity
wiolonczelowej Jana Sebastiana Bacha,
natomiast Miłosz Mączyński (klasa dr
Michała Nagy’a) zagrał na gitarze utwory
Joaquina Rodrigo.
Na kolejnym spotkaniu Forum Kół
Naukowych, które odbyło się 3 listopada

z wideokonferencji i pisania prac
naukowych w międzynarodowych grupach
studenckich oraz Judyta Sowa –
z warsztatów naukowych w formie rejsu na
żaglowcu Pogoria z Holandii do Portugalii
oraz z konferencji studentów BUP
w Rogowie.
W części artystycznej spotkania,
koordynowanej przez prof. Danutę
Mroczek-Szlezer wystąpili studenci
Krakowskiej Akademii Muzycznej. Maciej
Zimek (klasa st. wykładowca Janusza
Patera) wykonał na akordeonie utwory
Nicolasa Etienne Mehula – Sonata op. 1
nr 3 A-dur cz. I – Allegro moderato oraz
Władysława Zołotariewa – Sonata nr 3
cz. IV – Allegro vivace con anima.
Ze względu na odbywającą się
w grudniu Sesję Kół Naukowych Pionu
Górniczego, na kolejne spotkanie Forum
KN serdecznie zapraszamy Państwa już
w styczniu 2010 roku.

Alina Bac – Uważam, że kontakty dzieci
z placówki z uczelniami, a przede
wszystkim studentami są jak najbardziej
potrzebne. Trzeba im pokazywać młodych
ludzi, którzy są nieraz niewiele starsi od
naszych wychowanków, a którzy mogą
pokazać im, że przez naukę można coś
osiągnąć. Jest to dla nich wszystkich
wskazówka, że warto się uczyć, warto być
ambitnym i mieć przed sobą cel.
Przede wszystkim przez kontakt z wami
mogą zobaczyć, że studiowanie nie jest
dla nich czymś bardzo odległym czy też
niemożliwym do spełnienia. Dobrze,
że w tym roku przychodzicie już
w listopadzie, rysujecie z dziećmi rysunki
na waszą stronę internetową,
zaproponowaliście także występ fizyków.
Spotkania te są bardzo fajną inicjatywą,
przychodzą bowiem ludzie z różnych
wydziałów, którzy poprzez rozmowę mogą
pokazać dzieciom możliwości jakie dają
studia, opowiedzieć o tym czym się
zajmują. W AGH macie tak wiele
rozmaitych wydziałów z różnych dziedzin,
wydaje się, każdy mógłby znaleźć coś dla
siebie. Cieszę się, że dzieci mogą
naocznie zobaczyć ten potencjał. Ważna
jest również ciągłość kontaktu, gdy dzieci
widzą, że byliście u nich w zeszłym roku
i przychodzicie także w tym, to jest to dla
nich dowód prawdziwego
zainteresowania. Nasz dom jest otwarty,
jeżeli chcecie pokazać dzieciom coś
ciekawego i wartościowego, to z chęcią
was przyjmujemy z pożytkiem dla procesu
wychowawczego dzieci.
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Czy kontakty dzieci ze studentami są
w jakiś sposób dla nich istotne?
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