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Pracownicy UZ
w zielonogórskim sztabie
WOŚP

14 stycznia 2018 r. odbył się 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Zielonej Górze przygotował
go sztab, w skład którego wchodzi aż 4 pracowników UZ:
dr Agnieszka Opalińska (Wydział Prawa i Administracji),
mgr Grzegorz Hryniewicz (Wydział Pedagogiki, Psychologii
i Socjologii), dr Leszek Kaźmierczak–Piwko i mgr Tomasz
Łagutko (obydwaj z Wydziału Ekonomii i Zarządzania).
Agnieszka Opalińska przygotowuje i prowadzi Scenę
Otwartych Serc, na której występują dzieci i młodzież
z Zielonej Góry. W tym roku Scena w licytacjach rodzinnych, klasowych i rzeczowych zebrała do puszki 12 tysięcy złotych. Grzegorz Hryniewicz przygotowuje i prowadzi
Dużą Scenę dbając o to, by grały na niej znane i lubiane
zespoły muzyczne. Leszek Kaźmierczak–Piwko pozyskuje
sponsorów oraz zajmuje się obsługą graficzną, relacjami
z wydarzeń i spotkań sztabu. Tomasz Łagutko zajmuje się
logistyką i obsługą licytacji. Każdy z nas robi to z potrzeby
serca, aby pokazać, że los najmłodszych i najsłabszych wymaga naszego wsparcia także finansowego.

przez starszyznę Polskiego Bractwa Kopaczy Złota ze Złotoryi. W trakcie nauki płukania złota uczestnicy mogli się dowiedzieć wiele ciekawych rzeczy o złocie. Niektórzy po raz
pierwszy usłyszeli, że złoto występuje również w Polsce.
Wszyscy nowi Kopacze Złota zostali ponadto zaproszeni
na V Międzynarodowe Akademickie Mistrzostwa w Płukaniu
Złota, które odbędą się w dniach 12-13.05.2018 r. na Kampusie A Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Natomiast w hali sportowej Uniwersytetu Zielonogórskiego oprócz rozegranego meczu AZS Uniwersytet Zielonogórski - Lechia Zielona Góra wylicytowano koszulki Reprezentacji Polski oraz aktualnych Mistrzów Polski w piłce
nożnej Legii Warszawa i KKPK Medyk Konin!!!
Zespół futsalistów AZS Uniwersytet Zielonogórski pokonał Lechię Zielona Góra 7:6, a z licytacji koszulek na konto
WOŚP wpłynęło 1200 zł (koszulka Legii - 900 zł, koszulka
Medyka - 300 zł).
red.

Agnieszka Opalińska

W 26. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
wzięli udział także: Zielonogórskie Akademickie Bractwo
Kopaczy Aurum i akademiccy futsaliści.
Zielonogórskie Akademickie Bractwo Kopaczy Aurum
przeprowadziło na zielonogórskim deptaku szkołę płukania złota. Każdy, kto tylko miał ochotę i nie bał się zimna,
mógł spróbować tej sztuki. Nauka trwała od godz. 11.30
do 16.30. Pomimo niezbyt przyjaznych warunków atmosferycznych (temp. wahała się od -3 st. C do -1 st C) i wiatru,
znalazło się ponad 80 chętnych. Każdy z nich znalazł złoto
i mógł zatrzymać je na pamiątkę!!!! Ponadto uczestnicy
otrzymali imienne certyfikaty Kopaczy Złota, podpisane
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