
warsztatów wysłuchali koncertu Orkiestry 

Reprezentacyjnej AGH, która odegrała 

ulubione pieśni papieża, w tym bardzo 

znaną pieśń oazową „Barkę”.

W samo południe w holu Gmachu 

Głównego AGH uroczyście odsłonięto 

tablicę pamiątkową poświęconą 30. 

rocznicy wyboru kardynała Karola Wotyły 

na papieża. Odsłonięcia dokonali obecny 

rektor prof. Antoni Tajduś oraz były rektor 

prof. Ryszard Tadeusiewicz.

Tablicę poświęcił ksiądz prałat 

Andrzej Waksmański.

Artysta rzeźbiarz Michał Batkiewicz 

zaprojektował i wykonał tablicę, która 

przedstawia postać Jana Pawła II na tle 

Głównego Gmachu AGH. Na tablicy 

znajduje się sentencja „Labore creata, 

labori et scientiae servio” (z pracy 

powstałam, pracy i nauce służę), która jest 

dewizą naszej uczelni oraz informacja 

o papieżu doktorze honoris causa AGH.

Na zakończenie uroczystości rektor 

prof. Antoni Tajduś złożył wiązankę pod 

tablicą pamiątkową.

W chwili obecnej akcja jest już 

w zaawansowanym etapie rozwoju. 

Organizatorzy widząc zaangażowanie 

i zapał ciągle poszerzającej się grupy 

wolontariuszy, przekonują się, że akcja 

może stać się ogólnouczelnianym, 

cyklicznym wydarzeniem, które na stałe 

wpisze się w życie uczelni.

Prace nad organizacją tegorocznej 

akcji zainaugurowało uruchomienie strony 

internetowej www.swietadzieciom.agh.

edu.pl, z której można zaczerpnąć 

informacje dotyczące idei akcji, jej rozwoju 

i bieżących prac oraz poprzez którą 

można nawiązać kontakt z organizatorami 

akcji i dołączyć do grona ludzi ją 

tworzących. Mimo iż zespół wolontariuszy 

wciąż się poszerza, pracy na pewno 

wystarczy dla nowych chętnych. 

W ramach przedsięwzięcia stworzono 

sekcje zajmujące się konkretnymi 

zadaniami: kontaktami z: domami dziecka, 

sponsorami, mediami, fundacjami 

partnerskimi; marketingiem i logistyką. 

Każdy dział może pochwalić się 

przebiegiem dotychczasowych działań 

i opowiedzieć o zadaniach, które jeszcze 

przed nim stoją.

Tegoroczna akcja jest bardzo bogata 

w wydarzenia, które mają ją uświetnić. 

Na drodze finalnej realizacji są już 

przygotowania dotyczące świątecznego 

filmowego maratonu w kinie Kijów, 

impreza w Zaścianku oraz liczne aukcje. 

Organizatorzy akcji zdradzają, że czekają 

nas jeszcze inne atrakcje.

Została nawiązana współpraca 

z krakowskim Domem Dziecka nr 7 na 

ulicy Naczelnej oraz dwoma Rodzinnymi 

Domami Dziecka w Sułkowicach i Rabce, 

które uczestniczyły w akcji w latach 

ubiegłych. W ramach projektu 

podopieczni z domów dziecka wykonywać 

będą kartki i zabawki choinkowe, które 

następnie zostaną zlicytowane jako 

cegiełki wspierające wspólny cel.

Akcja zdobywa serca studentów, 

sponsorów, patronów medialnych, 

a także partnerów. Udało się nawiązać 

współpracę z fundacją „Mimo wszystko” 

Anny Dymnej, której członkowie bardzo 

pozytywnie odnoszą się do 

wolontariackich inicjatyw studenckich. 

Bowiem zarówno dla nich jak i dla 

organizatorów akcji największą wartością 

jest człowiek i jego wielki uśmiech na 

małej twarzy, którym obdarzy pomocników 

Mikołaja w dniu rozdawania prezentów.


