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Akcja
„Uniwersytet
Dzieciom”
Akcja „Uniwersytet Dzieciom” jest akcją charytatywną zainicjowaną przez Uniwersytet Zielonogórski już w
2002 roku. Jej koordynacją zajmuje się Biuro Promocji,
a jej adresatem jest grono najbardziej potrzebujących
dzieci z Zielonej Góry. Ideą akcji jest również zaznaczenie istnienia Uniwersytetu w życiu środowiska lokalnego
Zielonej Góry. Stwarza ona także pole do działania i nabywania wartościowych doświadczeń dla dużej części
studentów specjalności pedagogicznych angażujących
się w to przedsięwzięcie.
Główną imprezą tegorocznej edycji Akcji była
„Gwiazdka z Żużlowcami”, którą zorganizowano w
grudniowe, niedzielne popołudnie. Gwiazdka jak zwykle (odbyła się już po raz trzeci) zorganizowana została przez ﬁrmę Gaja przy współudziale Biura Promocji
Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Zielonogórskiej
Kablówki i Fundacji „Bezpieczne Miasto”. Medialnie imprezie patronował Portal Sportowy www.sport.zgora.pl.
Niekorzystna aura nie zdołała na szczęście przestraszyć wszystkich kibiców, którzy mogli obejrzeć wyścigi kartingowe. Zawodnicy Falubazu starli się z ekipą
All Stars - gwiazd żużla zaproszonych z całej Polski.
Z powodu narastającej śnieżycy nie udało się jednak
przeprowadzić licytacji speedway’owych gadżetów i
zgodnie z zapowiedzią zrealizowano ją przez Internet.
Do dzisiaj na konto Akcji z tej licytacji wpłynęło 7 500
zł. Podczas imprezy plenerowej prowadzono kwestę,
dzięki której zebrano 1.000 zł. Na zakończenie rozbłysły sztuczne ognie
Druga część imprezy, przeznaczona przede wszystkim
dla dzieci odbyła się w Hali Sportowej przy ul. Szafrana.
Zorganizowana została w formie zabawy sportowej, jako
współzawodnictwo drużyn świetlic terapeutycznych. W sumie w imprezie udział wzięło ponad 450 dzieci z 20 świetlic. Zawody poprzedziła część oﬁcjalna, na którą złożyło
się wystąpienie J.M. Rektora Czesława Osękowskiego i
wręczenie dorocznych tradycyjnych już „Indeksów Serc”.
„Indeksy” wręczane osobom i instytucjom, to forma podziękowania za zaangażowanie w Akcję „Uniwersytet
Dzieciom”. Otrzymali je m.in.: pani Jolanta Kwaśniewska,
prof. Leszek Balcerowicz, prezydent miasta Bożena
Ronowicz, dr Teresa Kisielewicz i prof. Michał Kisielewicz,
prof. Ryszard Tadeusiewicz, prof. Tadeusz Kaczorek, prof.
Jan Gawron, dr hab. Paulina Komorowska Birger, dyrektor
Barbara Langner, kierownik SWFiS Władysław Leśniak,
Janusz Rewers, Tomasz Puślecki, Marek Prędkiewicz,
Łukasz Kotalla i Jacek Frontczak. W organizacji tej imprezy jak zawsze pomagali studenci wolontariusze z Kół
Naukowych: mUZa, Pomocy Dzieciom z Trudnościami
Edukacyjnymi, Pedagogiki Opiekuńczej, Pedagogów
Wolontariuszy oraz Kontakt. Jak każdego roku również
Parlament Studencki wsparł nas organizacyjnie przy realizacji tej imprezy. Dla dzieci największą atrakcją była
możliwość wspólnej zabawy ze sportowcami znanymi z
największych polskich stadionów, no i oczywiście paczki
ze słodyczami, których w tym roku rozdaliśmy już 500.
Dla porównania: w 2002 r. było 360 dzieci objętych opieką
świetlic terapeutycznych w naszym mieście.
Kolejną dużą imprezą w ramach Akcji był zorganizowany 18 stycznia w Auli Uniwersyteckiej Koncert
Noworoczny poprzedzony licytacją przedmiotów i prac
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plastycznych zgromadzonych przez organizatorów Akcji
„Uniwersytet Dzieciom”. Darczyńcami byli m.in. przewodnicząca Honorowego Komitetu Organizacyjnego Regina
Osękowska, Rektor prof. Czesław Osękowski, prof.
Ryszard Tadeusiewicz, prof. Tadeusz Kaczorek, Jolanta
Kwaśniewska, Tomasz Puślecki i artyści z Katedry
Sztuki i Kultury Plastycznej UZ. Licytacja prowadzona
przez Pana Mirosława Gancarza umożliwiła zebranie
4 645 zł. W koncercie wystąpił Big Band Uniwersytetu
Zielonogórskiego pod dyrekcją Jerzego Szymaniuka,
Chór Akademicki UZ pod dyrekcją Jerzego Markiewicza.
Gwiazdami wieczoru były Ewa Uryga i Pliscilla Jones.
Mówiąc o tegorocznych darczyńcach nie można oczywiście pominąć Zielonogórskiego Zagłębia
Kabaretowego, które jako organizator I Festiwalu
Kabaretu, Zielona Góra 2005 przekaże na konto Akcji dochód z klubowych imprez towarzyszących Festiwalowi.
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