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Całość oprawy została przygotowana przez Ewelinę Gumienną, przewodniczącą Koła Naukowego Rusycystów
i jednocześnie studentkę komunikacji biznesowej w języku rosyjskim, której towarzyszyli studenci II i III roku tego
samego kierunku: Marta Bruchajzer, Beata Warszawska
i Dawid Staniuszko. Należy również podkreślić, że projekt
został zrealizowany z dotacji Klubu Radnych Zielona Razem!, któremu Koło Naukowe Rusycystów serdecznie dziękuje za okazane wsparcie.
Ewelina Gumienna
III KBwJR

Kiermasz charytatywny na rzecz Nadii Śmigaj
Okres przedświąteczny to czas, w którym wszelkiego
rodzaju akcje charytatywne są bardzo wzmożone. Ludzi
dobrego serca nie zabrakło także na Uniwersytecie Zielonogórskim. W grudniu, na terenie uczelni, zorganizowano wiele charytatywnych przedsięwzięć. Jednym z nich
był Świąteczny kiermasz dla Nadii Śmigaj, zorganizowany
przez studentów II roku studiów magisterskich filologii polskiej, a którego partnerem był Uniwersytet Zielonogórski.
15 grudnia ub.r. w holu głównego budynku UZ w Kampusie
B rozstawiono stoły, na których znalazły się przedmioty przyniesione przez darczyńców. Były one w większości wykonane
ręcznie. Zainteresowani mogli za dowolną opłatę zakupić choineczki, stroiki i wieńce świąteczne, bombki czy kartki pocztowe. Bardzo dużym zainteresowaniem kupujących cieszyły
domowe ciasta i różnego rodzaju słodkości. Kiermasz trwał
od wczesnych godzin rannych do godziny 15.00. Studenci,
którzy tego dnia wcielili się w rolę wolontariuszy, namawiali
przechodniów do zakupienia różnego rodzaju przedmiotów.

Wszystkie rzeczy dostępne
podczas kiermaszu zostały
przekazane przez darczyńców z różnych stron Polski.
Tego dnia udało się zebrać
1509 zł 37 gr. Całość została przekazana na konto dziewczynki, która jest
podopieczną fundacji „Złotowianka”.
Nadia Śmigaj urodziła się
jako wcześniak w 33. tygodniu ciąży. Po zaledwie kilku miesiącach życia lekarze
stwierdzili u dziewczynki
dziecięce porażenie mózgowe czterokończynowe.
Wiadomość, którą otrzymali rodzice była tragiczna - dziecko
prawdopodobnie nigdy nie stanie o własnych siłach na nogach.
Kolejne miesiące przynosiły nowe diagnozy – astygmatyzm,
zez zbieżny i padaczka. Leczenie Nadii jest bardzo kosztowne. Dziecko musi być rehabilitowane nieustannie, ważne jest
również, aby ćwiczyła z logopedą czy psychologiem. Dziewczynka została zakwalifikowana do leczenia komórkami macierzystymi, co związane jest z bardzo dużymi nakładami finansowymi. Studenci Uniwersytetu postanowili pomóc Nadii
i jej rodzicom w codziennej walce o lepsze jutro, stąd pomysł
przeprowadzenia kiermaszu. Jak widać, akcja charytatywna
odniosła sukces - pracownicy i studenci okazali ogromne serce
i duże zainteresowanie losem małej dziewczynki. To bardzo
ważne, aby nie przechodzić obojętnie obok ludzkiej krzywdy.
Czas przedświąteczny sprzyja pomaganiu, czego przykładem
jest właśnie kiermasz przeprowadzony przez studentów.
Marlena Berdys
Anna Karmowska
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