muzyka

38

marzec 2004

uniwersytet

zielonogórski

Wielkopolska Caledonian Pipe Band

Wolontariat
studencki
Studenci z klas¹

Spotkanie rozpocz¹³ najm¹drzejszy, najprzystojniejszy
i z najzgrabniejszymi nogami konferansjer Alfred Paszak
zapraszaj¹c nas nad piêkny, modry Dunaj. Dwiêki klasycznego walca Johanna Straussasyna natychmiast
wprowadzaj¹ w³aciwy, karnawa³owy nastrój, wydaje mi
siê, ¿e ubywa mi lat, wagi i naprawdê niewa¿ne, ¿e ten
Dunaj wcale nie jest taki modry, ¿e przecie¿ tego walca
s³ysza³am wiele razy. Meloman to takie zwierzê, które najchêtniej s³ucha tego, co ju¿ s³ysza³ i pokocha³. Zespó³
kameralistów Quodlibet Orchestra gra z radoci¹, która
udziela siê widzom, stwarzaj¹c nastrój dobrej, karnawa³owej zabawy.
W tej atmosferze na scenie pojawia siê w piêknej kreacji Bogumi³a Tarasiewicz, aby na chwilê staæ siê Adel¹,
potem Eurydyk¹ wyprowadzan¹ z Hadesu przez natchnionego Orfeusza, oboje wiêtuj¹ powrót do wiata ¿ywych
brawurowo zatañczonym kankanem! Po chwili chce przetañczyæ ca³¹ noc jako Eliza... Jednak najpiêkniej brzmi jej
mezzosopran w hiszpañskiej pieni - Besame mucho!
Karnawa³owy nastrój podnosz¹ popisy zespo³u Wielkopolska Caledonian Pipe Band. Donone dwiêki dud
wspó³graj¹ce z akordeonem i instrumentami perkusyjnymi sprawiaj¹ widzom wiele radoci. Zabawa siêga
zenitu, kiedy cz³onkowie zespo³u Quodlibet Orchestra
wchodz¹ na estradê w szkockich kiltach. Jak siê okaza³o, nie tak ³atwo z gracj¹ usi¹æ w spódnicy na krzele! Wieczór koñczy tradycyjny Marsz Radetzkyego Johanna Straussaojca, wykonany wspólnie z rozbawion¹ publicznoci¹.
Dwie godziny minê³y jak chwila. ¯al, ¿e to ju¿ za
nami, ale zawsze jest nadzieja na kolejne spotkania,
nie tylko z okazji po¿egnania karnawa³u.
Dziêkujê wszystkim artystom za radoæ, za podzielenie siê z nami swoim talentem i wirtuozeri¹! Dziêkujê za przywo³anie ducha romantycznej przygody na
karnawa³owym balu!
Jadwiga Korcz-Dziadosz
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Program Wolontariat studencki realizowany jest od
stycznia 2004 roku w miasteczkach i wsiach w ramach
Akademii Szko³y z klas¹. Jego zadaniem jest wzbogacenie i rozszerzenie oferty edukacyjnej szkó³ podstawowych i gimnazjów. Nasz program realizujemy w
oparciu o dzia³alnoæ spo³eczn¹, wiedzê i zaanga¿owanie studentów.
Dzia³alnoæ wolontarystyczna studentów pomaga
uczniom poznaæ nieznane im horyzonty, polubiæ naukê, zorganizowaæ czas wolny, rozwijaæ zainteresowania.
Zapraszamy wszystkich chêtnych do udzia³u w programie. Podzielcie siê z uczniami wiedz¹ i pasj¹. Mo¿ecie poprowadziæ zajêcia weekendowe, wakacyjne,
najlepiej - w miasteczkach i na wsiach, gdzie dostêp
do nauki i kultury jest trudniejszy. Mo¿ecie tak¿e poprowadziæ zajêcia popo³udniowe w szko³ach z waszego
miasta.
Zajêcia mog¹ dotyczyæ ró¿nych tematów i zainteresowañ np.: tajemnic nieba, ladów przesz³oci. Mog¹
byæ to kursy szybkiego czytania, kó³ka poetyckie, warsztaty dziennikarskie (wspólne wydawanie gazetki w formie tradycyjnej lub Internecie), kó³ka muzyczne, m³odych przyrodników, chemików, meteorologów, kursy
tañca nowoczesnego lub towarzyskiego, jêzyka obcego inaczej (zbiorowe t³umaczenie literatury lub filmu)
oraz wiele, wiele innych. Opowiedzcie dzieciom o tym,
co to jest architektura gotycka, teoria powstania kosmosu. Wyjdcie poza formê wyk³adu: zaproponujcie
warsztat, pracê w grupie, kó³ko teatralne, plener.
Nasz program popar³a Konferencja Rektorów, chêæ
wspó³pracy zg³osi³o sporo orodków. Ale skala tego
edukacyjnego ruchu zale¿y g³ównie od Was-studentów. Czy potraficie zorganizowaæ siê na uczelni i przygotowaæ dobr¹ ofertê? Czy starczy wam czasu i zapa³u? Czy uwierzycie, ¿e to bêdzie fajne dowiadczenie?
W ramach programu op³acimy przejazdy grup studenckich (wolontariuszy) - do 150 km w przypadku projektów weekendowych i popo³udniowych. W czasie
wakacji mo¿ecie jechaæ do szkó³ w ca³ej Polsce. Ubezpieczymy równie¿ wszystkich wolontariuszy od odpowiedzialnoci cywilnej i nieszczêliwych wypadków.
Program Studenci z klas¹ jest organizowany przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Wolontariatu, Gazetê Wyborcz¹ oraz Polsko-Amerykañsk¹ Fundacjê Wolnoci.
Szczegó³owe informacje znajdziecie na stronach:
www.wolontariat.edu.pl oraz www.gazeta.pl/studencizklasa. Zg³aszaæ siê mo¿na przez zarejestrowanie w
serwisie dostêpnym z tych stron.
Macie dodatkowe pytania? Skontaktujcie siê z nami:
e-mail: studencizklasa@agora.pl. Czekamy te¿ na telefony. Bezp³atna infolinia 0 800 444 131 (codziennie
od godz. 10 do 15).

