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STYPENDIA  
ARCELOR MITTAL ROZDANE!
Zakończył się konkurs w ramach 
programu „STALe przełamując 
bariery” skierowany do studen-
tów niepełnosprawnych AGH 
w Krakowie. Organizatorami byli 
Akademia Górniczo-Hutnicza oraz 
Arcelor Mittal Poland S.A. Nagrodą 
były dwa stypendia w wysokości 
10 000 zł  ufundowane przez Arcelor 
Mittal.

W ramach Konkursu zostały ocenione 
osiągnięcia studentów niepełno-
sprawnych podczas roku akademic-
kiego 2011/2012. Uczestnicy musieli 
wykazać się aktywnym udziałem 
w życiu uczelni, stowarzyszeniach, 
organizacjach studenckich, pozarzą-
dowych lub uczestnictwem w zawo-
dach sportowych.

Słowa Romain Rolland „Dobro to 
nie jest wiedza, to jest czyn” z pewno-
ścią przyświecały działalności nagro-
dzonym uczestnikom konkursu. Biorąc 
w  nim udział, mogli się pochwalić 
swoimi osiągnięciami na rzecz innych. 
Dzięki organizatorom konkursu osoby 
te zostały docenione. Wybór zwycięz-
ców był naprawdę trudny.

Przekazanie dyplomów o  przy-
znaniu stypendiów odbyło się 
16 października 2012 podczas 
X Ogniska Integracyjnego w Miękini. 
Nagroda została wręczona w obec-
ności członka zarządu Arcelor 
Mittal, Stefana Dzienniaka, członka 
Zespołu Odpowiedzialności Biznesu 
Magdaleny Kuśmierz, Prorektor 

ds. Spraw Studenckich AGH 
prof.  dr  hab.  Anny Siwik, kierow-
nika Działu Spraw Studenckich AGH 
Tadeusza Lachowicza.

Otrzymanie stypendium to świetna 
okazja, aby pokryć coraz większe 
wydatki związane ze studiowaniem. 
Dzięki niemu studenci nie muszą trosz-
czyć się o aspekty związane z finan-
sami. Powyżej przedstawiamy sylwetki 
zwycięzców.

Anna Wesołowska (AGH)

Agnieszka Rydzewska

Wydział:  Wydział Elektrotechniki, 
Automatyki, Informatyki Inżynierii 
Biomedycznej
Kierunek: Inżynieria Biomedyczna
Rok studiów: III

Od dwóch lat działa aktyw-
nie w  Zrzeszeniu Studentów 
Niepełnosprawnych AGH (od 
stycznia 2012 zastępca przewod-
niczącego). W ramach działalności 
Zrzeszenia koordynowała organiza-
cję IX Ogólnopolskiego Spotkania 
Studentów Niepełnosprawnych 
pod hasłem „Spor t Osób 
Niepełnosprawnych”, współorga-
nizowała imprezy integracyjne 
(Andrzejki 2010, 2011; Impreza 
Wiosenna 2012). Wraz z  człon-
kami Zarządu ZSN przeprowadziła 
konkurs „nauczyciel przyjazny stu-
dentom z niepełnosprawnością”, 
pomagała przy organizacji  i obsłu-
dze V Krakowskich Dni Integracji. 
Licznie reprezentowała uczelnię 
na ogólnopolskich konferencjach 
studenckich. Pełni funkcję wolon-
tariusza w Instytucie Konfucjusza. 
Dzięki temu mogła służyć pomocą 
w zorganizowaniu stoiska promu-
jącego CKiJChIK UJ na XII Festiwalu 
Nauki w Krakowie oraz cyklicznie 
prowadzić warsztaty Madżong przy 
herbacie.  

Radosław Okomski

Wydział:  Wydział Elektrotechniki, 
Automatyki, Informatyki Inżynierii 
Biomedycznej
Kierunek: Informatyka Stosowana
Rok studiów: II

Od października 2011 r. członek 
międzynarodowej organizacji stu-
denckiej BEST, która zrzesza 4200 
studentów z 93 grup lokalnych dzia-
łających na najlepszych uczelniach 
technicznych w 32 krajach Europy. 

Podczas rocznej działalno-
ści w  BEST, brał udział w  wielu 
szkoleniach, kursach, projektach 
i wydarzeniach związanych z pro-
mowaniem inżynierii. 

W każdy projekt i wydarzenie 
wkładał mnóstwo czasu, wysiłku 
i jeszcze więcej serca. Wszystko po 
to by zyskać nowe umiejętności, ale 
również by udowodnić, że stać go na 
więcej. Pełni funkcję Koordynatora 
IT w  stowarzyszeniu BEST AGH 
Kraków. Wraz ze swoją grupą 
roboczą wspiera każdy projekt od 
strony technicznej oraz dba o to, by 
wszystko działało jak należy (strony, 
serwery, komunikacja, sprawność 
sprzętu). Do sukcesów Radosława 
można zaliczyć innowacyjny system 
oceniania ankiet podczas rekrutacji. 
Ponadto od niedawna pełni funkcję 
Koordynatora Rekrutacji w stowa-
rzyszeniu BEST AGH. 

Organizator m.in.  Konkursu 
Robotów Mobilnych Legomotive, 
XIV Inżynierskich Targów Pracy, 
Konkursu Inżynierskiego EBEC 
Poland, Leisure Eventu.

Laureaci stypendium Mittal-a Stale przelamujac bariery z władzami Akademii 
Górniczo-Hutniczej i Członkiem Zarządu Acelor Mittal


