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AGH: Święta Dzieciom
Już po raz siódmy w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
odbędzie się akcja charytatywna „Święta Dzieciom”. W dniach od 6-7 grudnia na terenie
uczelni i Miasteczka Studenckiego AGH zbierane będą pieniądze dla potrzebujących dzieci.
W tym roku organizatorzy postanowili objąć pomocą podopiecznych Fundacji Uniwersyteckiego

Szpitala Dziecięcego w Krakowie–Prokocimiu „O zdrowie dziecka”. W poprzedniej edycji tej akcji
studentom AGH udało się zebrać ponad 28 tys. zł, które przeznaczone zostały dla Fundacji
Hospicjum Domowego dla Dzieci „Alma Spei”.
Tradycyjnie akcji „Święta Dzieciom” towarzyszyć będą koncerty, występy kabaretów, loterie i aukcje
dobroczynne. 6 grudnia o godz. 12:00 odbędzie się wielkie kolędowanie na schodach holu głównego
w budynku A-0, a 7 grudnia w godz. 10:00-14:00 wokół kampusu AGH podróżować będzie bezpłatny,
świąteczny autobus z Mikołajami kwestującymi na rzecz dzieci. Do kwestowania przyłączą się
również dziekani i prodziekani większości wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy zbiórkę
pieniędzy przeprowadzają pod hasłem „Nawrzucaj Dziekanowi”.
W budynku głównym AGH odbędzie się także dwudniowy, wielki kiermasz świąteczny – tu na
odwiedzających czekają m.in. książki, kartki bożonarodzeniowe i ozdoby świąteczne. Dodatkową
atrakcją akcji „Święta Dzieciom 2011” będą Pierwsze Otwarte Zawody Gokartowe o Puchar Rektora
AGH, które odbędą się 7 grudnia na torze gokartowym przy ul. Gromadzkiej 66 (godz. 16:00–23:00).
Honorowy patronat nad całym przedsięwzięciem objął Rektor AGH, prof. Antoni Tajduś.
Szczegółowe informacje dotyczące akcji znajdą Państwo na stronie: www.swietadzieciom.agh.edu.pl.
***
Kontakt z organizatorami akcji: Aleksandra Prętka – tel. 601 905 013

Źródło: Akademia Górniczo-Hutnicza, INFORMACJA PRASOWA – 58/2011
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Leczenie glejaka przez zamianę jego komórek
w neurony
Informuje pismo “Cancer Biology & Medicine”.
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Sztuczna inteligencja pomoże w walce z
rakiem prostaty
Powstanie w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym.
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Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS
Salamanka za badania naukowe
Osiem nagród trafiło do młodych, polskich naukowców.
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Superbohater w laboratorium
Wizerunek naukowca się zmienia, to już nie ktoś zamknięty w laboratorium.
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Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie
przeciwko grypie i COVID-19
Nie sposób odróżnić grypy od COVID-19 bez wykonania badań laboratoryjnych.
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Uruchomiono nową aplikację programu
Erasmus Plus
Każdy student otrzyma m.in. cyfrową europejską legitymację studencką.
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"Kraków dla klimatu"
W niedzielę plenerowa 4. Wielka Lekcja Ekologii,

22-09-2021

Porozumienie zakładające możliwości dla
naukowców z Polski i z Niemiec
Przewiduje ono m.in. stypendia dla naukowców z obu krajów.
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