Kochani Przyjaciele z Komitetu Pomocy Dzieciom Polskim!

Nazywam się Angelika Karczewska i jestem
wychowanką
Centrum
Opiekuńczo-Wychowawczego
„Wzrastanie” w Katowicach. Właśnie kończę pierwszy rok
studiów psychologii w biznesie na Uniwersytecie SWPS w
Warszawie. Nie potrafię wyrazić słowami mojego szczęścia i
wdzięczności za to, że otrzymałam od Was szansę i zostało
mi przyznane stypendium w wysokości 5000 złotych. Te
pieniądze, były dla mnie ogromnym wsparciem podczas
całego roku studiów i pozwoliły mi rozprostować skrzydła w
nowym miejscu.
Jestem naprawdę bardzo szczęśliwa że rok temu mój
wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Ten rok minął bardzo
szybko, jednak przez cały ten czas starałam się rozwijać w
wielu kierunkach i wykorzystywać każdą wolną chwilę na
poszerzanie swojej wiedzy i spełnianie różnych wytyczonych
celów. W tym bardzo pomogły mi stypendialne pieniądze.

Gdy rozpoczęłam studia, bardzo szybko okazało się że
potrzebuje laptopa, ponieważ miałam bardzo dużo zadań
elearningowych. Dzięki pieniądzom ze stypendium udało mi się
go kupić. Wybieranie zajęło mi długo ponieważ wiedziałam że
jako studentka potrzebuje laptopa który ma dużo pamięci i
który szybko się nie zepsuje. Konkurs wygrała firma HP! Można
powiedzieć że dzięki temu zakupowi bardzo dobrze poradziłam
sobie na pierwszym roku studiów. Mam bardzo wymagającą
uczelnie gdzie mamy zadawanych mnóstwo prac. Spędzałam
noce i dnie tworząc kolejne projekty, dbając o każdy szczegół.
Przeszukiwałam miliony stron internetowych, czytałam
mnóstwo artykułów w różnych językach. Laptop sprawdza się
idealnie.
Dokupiłam sobie również pakiet microsoft office-niezbędnik
studenta. Dzięki czemu mogłam bez problemu pisać różne
prace i tworzyć prezentacje które na moich studiach były
bardzo częstym zadaniem. Kupiłam również router WIFI do
pokoju w akademiku by mieć dostęp do Internetu.

Dzięki stypendium zapisałam się na korepetycję ze statystyki. Miałam problem z tym przedmiotem i
mimo moich szczerych chęci trudno było mi samej nauczyć się do egzaminu. Jednak dzięki temu że
uczestniczyłam w korepetycjach udało mi się zaliczyć kolokwium końcowe ze statystki na 26/30
punktów!!! Do tego z zadań które robiliśmy na ocenę na zajęciach udało mi się zebrać 18/20 punktów!!
Jestem bardzo zadowolona i dumna z siebie że udało mi się osiągnąć takie wyniki.
Dodatkowo, aby lepiej się przygotować do egzaminów zakupiłam dostęp do programu SPSS. Jest to
program używany głównie przez psychologów do analizy baz danych, na którym pracowaliśmy na
zajęciach.

Kolejną bardzo ważną rzeczą na które przeznaczyłam pieniądze były książki! Jako że jestem na
studiach humanistycznych mamy bardzo dużo literatury obowiązkowej którą każdy musi znać.
Kupowałam te najważniejsze książki aby mieć zawsze do nich dostęp. Z reszty kserowałam strony
które są ważne i to jest następna kwestia: KSERÓWKI. Bardzo dużo kserowałam, drukowałam i
skanowałam.. nie chodzi tutaj tylko o wiedzę i naukę do sesji lecz też o to, że bardzo dużo
potrzebowałam materiałów na zajęcia i często też projekty i konspekty musieliśmy oddawać również
w formie papierowej. Dzięki pieniądzom ze stypendium nie martwiłam się tym i mogłam drukować
wszystko co jest mi potrzebne do nauki. Teraz u mnie na biurku leżą segregatory z ułożonymi
informacjami z całego roku, co na pewno przyda mi się w
późniejszych latach. Drukowałam również scenariusze,
ponieważ przeszłam casting i dostałam się do Teatru
studenckiego gdzie mam już za sobą swój debiut w
spektaklu „Moralność pani Dulskiej” gdzie zagrałam postać
wrednej Hesi. Scena to spełnienie moich marzeń.

Nie mogę zapomnieć o miesięcznych biletach
na komunikację miejską, dzięki których mogłam dostać się z akademika na uczelnię (Mam z
akademika na uczelnię ponad 50 minut drogi), czy na dodatkowe zajęcia czy próby. Bilet ten
upoważniał mnie do jeżdżenia metrem, autobusami i tramwajami więc miałam pełną swobodę jeśli
chodzi o przemieszczanie się. Co miesiąc kupowałam więc bilet miesięczny z pieniędzy
stypendialnych. Często też musiałam dostać się w „odległe zakątki
Warszawy” np. wtedy gdy współpracowałam z Wampiriadą NZS UW.
Wampiriada jest to akcja która wspiera honorowe dawstwo krwi i w tym
roku byłam współorganizatorką tej akcji. Zajmowałam się pozyskiwaniem
partnerów, mediów jak i czuwałam nad ogólną organizacją akcji która
trwała 4 dni.
Udało nam się
pobić
dotychczasowy
rekord bo w tej
edycji
zdobyliśmy
niemal 130 litrów
krwi ratując przy
tym aż 849 żyć!!!

Zdarzało się, że kupowałam bilet na pociąg
z pieniędzy stypendialnych. Bardzo zależało mi
aby wracać raz na jakiś czas do domu. Nie
chciałam żeby omijały mnie ważne okoliczności i
bardzo tęskniłam za domem. Rozmowa
z Siostrami, Paniami i spotkanie z przyjaciółmi
z placówki daje mi dużo wsparcia i motywacji do
działania.

Kiedy rozpoczęłam studia dołączyłam nie tylko do
Niezależnego Zrzeszenia Studentów ale tez do Klubu
Trenera Biznesu. Co tydzień we wtorek mam zajęcia,
na których uczę się przeprowadzać różne szkolenia
oraz rozszerzam wiele innych kompetencji które
pomogą mi w przyszłej pracy. Aby ćwiczyć więcej w
domu, korzystając z pieniędzy stypendialnych
zakupiłam blok go Flipchartów dzięki czemu codziennie
mogę doskonalić swoje umiejętności. Ten blok również
sprawił że wszystkie moje projekty które musiałam
prezentować na uczelni były bardzo wysoko oceniane ponieważ oprócz prezentacji multimedialnej do
której wkładałam dużo starań, miałam również dany temat rozrysowany na kartkach.

Jak wspomniałam wyżej, zwykłe „dziękuje” nie wystarczy by wyrazić moją wdzięczność. To
stypendium sprawiło że miałam o wiele więcej możliwości. Dziękuje Komitetowi Pomocy Dzieciom
Polskim za takie wsparcie. Każda rzecz na którą przeznaczyłam pieniądze sprawiła, że mogłam pójść
krok dalej. Dzięki zakupie laptopa, książek itp. udało mi się bez problemu poradzić ze wszystkimi
zadaniami, które musiałam wykonać na studiach. Z tego semestru ocen jeszcze nie znam ponieważ
jeszcze jestem przed wszystkimi egzaminami ale w pierwszym semestrze udało mi się uzyskać
średnią 4,67!! Bardzo się cieszę że udało mi się osiągnąć takie wyniki a to wszystko z Waszą pomocą!
Będę starała się otrzymać stypendium w następnym roku. Jest to dla mnie ogromna pomoc i wsparcie.
Dziękuje jeszcze raz każdej osobie która przyczyniła się do każdego mojego małego i dużego
sukcesu. Mam nadzieję że będę mogła jeszcze raz Was spotkać i osobiście uściskać!
Całuje mocno!
Angelika Karczewska

