
23 stycznia 2003 r. w Lubuskim Teatrze odby³a
siê Gala Fina³owa tegorocznej Akcji  �Uniwersytet Dzie-
ciom�, na któr¹ zosta³y zaproszone dzieci ze wszyst-
kich zielonogórskich �wietlic terapeutycznych. Na wi-
downi zasiad³o ponad 300 dzieci wraz z opiekunami
oraz zaproszeni go�cie, by obejrzeæ spektakl pt. �Ty-
moteusz Rymcimci�.

Rado�æ dzieci uzewnêtrzni³a siê szczególnie po
raz pierwszy w momencie, gdy na widowni pojawi³ siê
Andrzej Huszcza. Z pewno�ci¹ zaskoczy³a je jego
obecno�æ w teatrze, ale na krótko. Koniecznie chcia-
³y otrzymaæ autograf s³awnego ¿u¿lowca, co spowo-
dowa³o, ¿e zaplanowana przez organizatorów na godz.
12.30 Gala Fina³owa nieco siê opó�ni³a. W miêdzy-
czasie do gmachu zielonogórskiej Melpomeny wkro-
czy³a kolejna gwiazda motocyklowej szybkiej jazdy -
Grzegorz Walasek, wiêc o planowym rozpoczêciu i
zakoñczeniu uroczysto�ci nie mog³o byæ mowy.

Nikomu jednak to nie przeszkadza³o, czas zosta³
wype³niony atrakcjami do�æ dok³adnie.

Gala Fina³owa rozpoczê³a siê w momencie, gdy
na scenie teatru pojawi³ siê komitet honorowy akcji w
sk³adzie: dr Teresa Kisielewicz � przewodnicz¹ca, prof.
Wielis³awa Osmañska-Furmanek � Dziekan Wydzia-
³u Nauk Pedagogicznych i Spo³ecznych, dr Gra¿yna
Gajewska z Zak³adu Pedagogiki Opiekuñczej i Spe-
cjalnej oraz Pawe³ £awrynowicz � przedstawiciel spo-
³eczno�ci studenckiej. Pani dr Kisielewicz dokona³a
krótkiego podsumowania tegorocznej akcji �Uniwer-
sytet Dzieciom�, wspomnia³a o ogromnej pomocy i
przychylno�ci ludzi i instytucji, z jak¹ spotkali siê or-
ganizatorzy. Nastêpnie � zgodnie ze zwyczajem aka-
demickim � poproszono Rektora uczelni o wrêczenie
indeksów wyró¿nionym. Rektora Uniwersytetu w tym
dniu godnie reprezentowa³ Prorektor ds. Rozwoju Uni-
wersytetu Zielonogórskiego � prof. Marian Nowak. I
przyst¹piono do tego wa¿nego momentu czê�ci ofi-
cjalnej uroczysto�ci. Wyró¿nieni, zapraszani na sce-
nê przez pani¹ Dziekan, otrzymywali z r¹k prorektora
specjalne indeksy � Indeksy Serc � oraz certyfikaty
za�wiadczaj¹ce o ich wra¿liwo�ci na potrzeby spo-
³eczne, a zw³aszcza potrzeby tych najm³odszych.

W�ród osób, bez których akcja �Uniwersytet Dzie-
ciom� nie mog³aby przybraæ aktualnego wymiaru  zna-
laz³y siê:
zielonogórskie kabarety, bohaterowie ��wi¹teczne-

go Kabaretonu�, w którym kabarety wyst¹pi³y bez ho-
norariów: CIACH, GRZEGORZ HALAMA OKLASKY,
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HLYNUR, JURKI, PROFIL, SZUM, S£UCHAJCIE oraz
Grupa Sceniczna A CZEMU NIE?,
dru¿yny pi³karskie, które zagra³y charytatywne mecze

w ramach �Gwiazdki z ¿u¿lowcami�, a by³y to: Dru¿yna
Falubaz (w sk³adzie: Andrzej Huszcza, £ukasz Kiersz-
tan, Tomasz Grabowski, Piotr �wist, S³awomir Dudek,
Krzysztof Stojanowski, Dariusz B³awuciak, Alan Marcin-
kowski), Dru¿yna �Reszta Polski� (w sk³adzie: Piotr Pro-
tasiewicz, Grzegorz Walasek, Damian Baliñski, Jaros³aw
Hempel, Maciej Kuciapa, Wies³aw Jagu�, Mariusz Sta-
szewski), Dru¿yna Gaja Armatura (w sk³adzie: Andrzej
Bartoch, Jacek Fr¹tczak, Tomasz Roszkiewicz, Piotr Tu-
rzañski, Marcin Grygier, Marcin Sowa, Wojciech Sowa)
oraz Dru¿yna dziennikarzy �Co w mediach piszczy� (w
sk³adzie: Marcin Nowak, £ukasz Kotalla, £ukasz Stor,
Artur £ukasiewicz, S³awomir Stojanowski, Pawe³ Koz³ow-
ski, Filip Czyszanowski, Arkadiusz Stojanowski),
organizatorzy imprezy �Gwiazdka z ¿u¿lowcami�: GAJA

Armatura, �Co w mie�cie piszczy�, W³adys³aw Le�niak �
Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UZ,
restauracja McDonald�s, która ufundowa³a dla wszyst-

kich dzieci poczêstunek,
Bo¿ena Ronowicz - Prezydent Miasta Zielona Góra,
Barbara Langner � Dyrektor MZK w Zielonej Górze,
Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze,
Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego pod dyrekcj¹

Jerzego Szymaniuka.
Na zakoñczenie czê�ci oficjalnej dr Gra¿yna Gajew-

ska uchyli³a r¹bka tajemnicy na temat dalszych atrakcji,
jakie czekaj¹ na dzieci w ramach akcji �Uniwersytet Dzie-
ciom�. Bo przedstawienie teatralne, to dopiero pocz¹tek.
Kolejnym punktem programu bêdzie wizyta w McDo-
nald�s, a nastêpnym realizacja �marzeñ �wietlicowych�.
Zamiarem organizatorów jest spe³nienie ich wszystkich.
Dodatkowo dla dzieci z pogotowi rodzinnych studenci pe-
dagogiki UZ zorganizuj¹ zabawê choinkow¹.

Po tej nied³ugiej czê�ci oficjalnej nadesz³a oczekiwa-
na przez dzieci pora Tymoteusza Rymcimci, który bawi³
publiczno�æ w przedstawieniu. A mia³ rzeczywi�cie wy-
borow¹ publikê. Dzieci reagowa³y entuzjastycznie na ka¿-
d¹ now¹ scenê i zdawa³y siê ¿yæ losami bohaterów przed-
stawienia. Minki trochê posmutnia³y wraz z koñcem spek-
taklu, ale na szczê�cie nie na d³ugo, bo okaza³o siê, ¿e
przyby³ spó�niony go�æ. By³ nim, a w³a�ciwie nimi Miko-
³aj w ilo�ci 5 osób. Miko³ajowie z wielkimi workami pa-
czek dla dzieci skupili wokó³ siebie liczne gromadki.

Dzieci z u�miechami na twarzach i pe³nymi rêkoma
opuszcza³y mury teatru. By³y zadowolone, tym bardziej,
¿e  to przecie¿ dopiero pocz¹tek czekaj¹cych je atrak-
cji.

Anna Urbañska
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