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Akcja „Uniwersytet
D Z I E C I O M ”
zakończona sukcesem

Trwająca na Uniwersytecie Zielonogórskim od 2 grudnia
akcja pomocy dzieciom właśnie dobiegła końca. Na Finał
Akcji „Uniwersytet Dzieciom”, który odbył się 26 stycznia
w Filharmonii Zielonogórskiej, przybyło blisko 400 dzieci,
podopiecznych 18 zielonogórskich świetlic terapeutycznych i Pogotowia Opiekuńczego.
Dzieci wysłuchały i obejrzały koncert w wykonaniu ﬁlharmoników zielonogórskich, pt. „Muzyczna podróż ze
św. Mikołajem”, podczas którego miały okazję poznać
rytmy wielu krajów świata. W muzycznej podróży dookoła
świata towarzyszył dzieciom św. Mikołaj oraz aktor wcielający się w rolę lokalnego tubylcy. Na zakończenie imprezy wszystkie dzieci otrzymały od św. Mikołaja paczki
pełne łakoci.
Podczas gali ﬁnałowej odbyło się również uroczyste
wręczenie Indeksów Serc – wyróżnienia przyznawanego
najhojniejszym sponsorom i darczyńcom, a także osobom
czynnie zaangażowanym w pomoc dzieciom w ramach
Akcji „Uniwersytet Dzieciom”.
W tym roku Indeksami Serc uhonorowane zostały 34
osoby. Wśród wyróżnionych znaleźli się:
1. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu
– główny sponsor Akcji
2. LZT ELTERMA S.A. – sponsor Akcji
3. Prezydent Miasta Zielona Góra - Bożena Ronowicz
– za umożliwienie bezpłatnego przejazdu dzieci autobusami MZK na dzisiejszą imprezę
4. Barbara Langner – Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze – za zorganizowanie bezpłatnego przejazdu dzieci autobusami MZK na dzisiejszą imprezę
5. Jacek Frątczak – właściciel ﬁrmy GAJA ARMATURA
– za zorganizowanie imprezy Gwiazdka z Żużlowcami
6. Drużyna „ZKŻ DZIAŁACZE” (kapitan drużyny – Jacek
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Frątczak) – za udział w meczu piłkarskim pracowników i działaczy klubu ZKŻ Kronopol w ramach II edycji
Gwiazdki z Żużlowcami
7. Drużyna „WALASEK I PRZYJACIELE” – (kapitan
drużyny Grzegorz Walasek) – za podjęcie inicjatywy
zorganizowania Gwiazdki z Żużlowcami i udział największych polskich gwiazd czarnego sportu w meczu
piłkarskim również w II edycji imprezy
8. Drużyna ZKŻ „Kronopol” - (kapitan drużyny Andrzej
Huszcza) – za udział w meczu piłkarskim w ramach II
edycji Gwiazdki z Żużlowcami
9. Drużyna „Stal Gorzów” – (kapitan drużyny Piotr Paluch) - za udział w meczu piłkarskim w ramach tegorocznej Gwiazdki z Żużlowcami
10. Michał Rajkowski – za pełen najwyższego poświęcenia
udział w meczu piłkarskim w ramach II edycji Gwiazdki
z Żużlowcami, przypłacony poważną kontuzją
11. Stanisław Chomski – trener Drużyny „Stal Gorzów” – za
to, że pomimo problemów i kłopotów po wypadku jednego z najlepszych zawodników Stali Gorzów Michała
Rajkowskiego, powiedział, że bez wahania podjąłby
jeszcze raz decyzję o tym żeby przyjechać na ten mecz
12. Łukasz Kotalla – redaktor naczelny Kablówki, za poprowadzenie Gwiazdki z Żużlowcami
13. Władysław Leśniak – Kierownik Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu UZ – za współorganizację II edycji Gwiazdki z Żużlowcami
14. Kabaret „CIACH” – za organizację Kabaretonu Świątecznego i udział w tej imprezie
15. Kabaret „Szum” – za udział w Kabaretonie Świątecznym
16. Kabaret „Hlynur” – za udział w Kabaretonie Świątecznym
17. Kabaret „Słuchajcie” – za udział w Kabaretonie Świątecznym
18. Kabaret „Proﬁl” – za udział w Kabaretonie Świątecznym
19. Kabaret „Bez Reszty” – za udział w Kabaretonie Świątecznym
20. Andriej Kotin – za udział w Kabaretonie Świątecznym
21. Zespół „Pokój 121” – za udział w Kabaretonie Świątecznym
22. Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego pod dyrekcją Jerzego Szymaniuka – (dyrygent Jerzy Szymaniuk) – za udział w Koncercie Noworocznym
23. Chór Akademicki Uniwersytetu Zielonogórskiego pod
dyrekcją Jerzego Markiewicza (dyrygent chóru – Jerzy
Markiewicz) – za udział w Koncercie Noworocznym
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24. Mirosław Gancarz – za poprowadzenie licytacji podczas Koncertu Noworocznego
25. Jolanta Kwaśniewska - za całokształt działalności
charytatywnej
na
rzecz
dzieci
- otrzymała Indeks w październiku, podczas wizyty na
Uniwersytecie Zielonogórskim
26. Jolanta Danielak – Wicemarszałek Senatu RP – za
przekazanie na licytację ekskluzywnego świecznika
i kolekcjonerskiego zestawu monet
27. Leszek Balcerowicz – Prezes Narodowego Banku Polskiego – za przekazanie na licytację pióra i krawata
28. optyk Tomasz Puślecki – za przekazanie na licytację
ekskluzywnych okularów
29. prof. Jan Gawron – za przekazanie na licytację prac
plastycznych studentów Wydziału Artystycznego UZ
30. I st. kw. art. Ilona Walosik – za przekazanie na licytację prac
plastycznych studentów Wydziału Artystycznego UZ
31. Koło Naukowe Pedagogów Wolontariuszy – Przewodnicząca Maria Małecka – za czynny udział w organizacji wszystkich imprez wchodzących w skład tegorocznej edycji Akcji „Uniwersytet Dzieciom”
32. Koło Naukowe Pedagogiki Opiekuńczej – Przewodnicząca Beata Bielińska - za czynny udział w organizacji
wszystkich imprez wchodzących w skład tegorocznej
edycji Akcji „Uniwersytet Dzieciom”
33. Ewa Sapeńko – Kierownik Sekcji Informacji i Promocji
UZ – za organizację Akcji „Uniwersytet Dzieciom”
34. Anna Urbańska – specjalista ds. public relations UZ
- za organizację Akcji „Uniwersytet Dzieciom”.
W tym roku pomocą Akcji zostało objętych blisko 450
dzieci. W celu zorganizowania pomocy dla zielonogórskich świetlic, realizatorzy tegorocznej edycji Akcji przeprowadzili kilka dużych imprez artystycznych i sportowych, wśród nich m.in.: Gwiazdka z żużlowcami (z udziałem prawdziwych gwiazd czarnego sportu), Kabareton
Świąteczny (w wykonaniu kabaretów Zielonogórskiego
Zagłębia Kabaretowego) i Koncert Noworoczny (w którym
wystąpił Big Band i Chór Akademicki Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Krzysztof Kiljański), połączony z licytacją prac plastycznych studentów Wydziału Artystycznego
UZ oraz eksponatów otrzymanych od gości Uniwersytetu
(Jolanty Kwaśniewskiej, Leszka Balcerowicza, Wicemarszałek Senatu RP Jolanty Danielak oraz zielonogórskie-
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go optyka Tomasza Puśleckiego). W okresie poprzedzającym licytację eksponaty można było oglądać na wystawach organizowanych w obu kampusach Uniwersytetu,
a także w kinie Wenus.
W tym roku formuła Akcji została poszerzona o dodatkową imprezę. W przeglądzie teatrzyków pn. „Wesołym
pociągiem do Szczęściolandii” (19 stycznia) w Auli Uniwersyteckiej wystąpiły dzieci z zielonogórskich świetlic
i Pogotowia Opiekuńczego, a widzami przedstawienia
były dzieci pracowników Uniwersytetu. Na zakończenie
każde dziecko otrzymało słodką niespodziankę.
Dodatkowo w tym roku nasza Akcja była obecna na
Jarmarku Bożonarodzeniowym, gdzie mimo zimowej
aury, studenci uczelnianych kół naukowych: pedagogów
wolontariuszy i pedagogiki opiekuńczej prowadzili zajęcia
z dziećmi odwiedzającymi nasze stoisko. Na stoisku Akcji
można było zakupić także unikatowe kartki świąteczne,
własnoręcznie wykonane przez dzieci ze świetlic. To one
również traﬁły do wielu osób w kraju i poza jego granicami, wysłane w imieniu Rektora i Władz Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
To jednak nie wszystkie atrakcje, z których skorzystali
beneﬁcjenci Akcji. Tradycyjnie, z zebranych środków realizowana jest „Lista Świetlicowych Marzeń”.
Głównym organizatorem i koordynatorem Akcji „Uniwersytet Dzieciom” jest Centrum Informacji i Promocji
UZ, które jednak bez pomocy innych nie byłoby w stanie
przeprowadzić całego przedsięwzięcia.
Szczególne podziękowania należą się studentom zaangażowanym w organizację każdej imprezy (głównie
wspomnianych kół naukowych) i pracownikom Uniwersytetu. W szczególności pracownikom: Biblioteki Uniwersyteckiej, Działu Gospodarczego i Technicznego UZ, Działu
Zaopatrzenia, Transportu, BHP i P.POŻ, a także Działu
Aparatury, Kwestury i innych działów administracyjnych.
Ilość zaangażowanych jednostek świadczy o wielkości
całej Akcji. Cieszy przede wszystkim fakt, że coraz więcej
osób utożsamia się z tą inicjatywą i czynnie włącza się w
jej organizację.
Oby tak dalej!
Anna Urbańska
Centrum Informacji i Promocji

