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Drużyna ze 
świetlicy te-
rapeutycznej 
„N ieb iańsk ie 
Aniołki” zwy-
ciężyła w II Spartakiadzie Świetlic Terapeutycznych, 
która odbyła się 6 maja na uniwersyteckim stadionie 
przy ul. Wyspiańskiego. Na drugim miejscu uplaso-
wała się świetlica „Iskierka”, a na trzeciej pozycji zna-
lazła się drużyna „Przygody”. 

II Spartakiada Świetlic Terapeutycznych to impre-
za kończąca VI edycję Akcji UNIWERSYTET DZIE-
CIOM. Już po raz drugi zamiast zabawy mikołajkowej 
niemal 500 dzieci bawiło się w ramach naszej akcji 
na uniwersyteckim stadionie na spartakiadzie, przy-
gotowanej przez pracowników Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu, studentów w-f oraz studentów 
pedagogiki. Środki na nagrody i organizację spar-
takiady pozyskano już w styczniu podczas koncertu 
noworocznego, z którego cały dochód został prze-
znaczony na Akcję. Dodatkowym źródłem dochodu 
była aukcja gadżetów przekazanych na ten cel przez 
gości i sympatyków Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Poza tym tradycyjnie już licytowano prace plastycz-
ne przekazane przez studentów Wydziału Artystycz-
nego. 

W tym roku w spartakiadzie uczestniczyło 16 świe-
tlic terapeutycznych (na 21 funkcjonujących w Zie-
lonej Górze). Są to palcówki, z którymi na co dzień 
współpracują studenci z Wydziału Pedagogiki, Socjo-
logii i Nauk o Zdrowiu UZ. Wszystkie świetlice biorą-
ce udział w zawodach sportowych otrzymały zestaw 
sprzętu sportowego: piłkę, paletki do badmingtona, 
i elektrycznego darta. Dla wszystkich były też słod-
kie Grześki i gierki zręcznościowe. Trzy pierwsze 
miejsca nagradzane były aparatami fotograficznymi 
i sprzętem sportowym. Dzieci tym razem rywalizo-
wały nie tylko w konkurencjach sportowych na płycie 
stadionu. Również kibice mogli wygrać dla swojej 
świetlicy atrakcyjną nagrodę: aparat fotograficzny. 
Walka więc była bardzo zacięta i niezwykle głośna. 
Na murawie sześcioosobowe drużyny walczyły o 
trzy nagradzane miejsca, a na trybunach pozostałe 
dzieci ze świetlic dopingowały swoich kolegów. Jury 
pod przewodnictwem Reginy Osękowskiej – prze-
wodniczącej Komitetu Honorowego Akcji UNIWER-
SYTET DZIECIOM miało niezwykle trudne zadanie, 
aby rozstrzygnąć, którzy kibice są „lepsi” (rywalizacje 
sportowe oceniali sędziowie ze Studium WF). Decy-
zja była trudna ponieważ dwie świetlice szczególnie 
wyróżniały się w pomysłowości na doping (Iskierka 
i Wiewiórka), a nagroda mogła być tylko jedna. W 
końcu zwyciężyła świetlica Wiewiórka, ale jury uzna-
ło, że Iskierka otrzyma wyróżnienie w postaci dodat-
kowego zestawu sprzętu sportowego. A że pogoda 
była bardzo sprzyjająca, całą imprezę można uznać 
za niezwykle udaną. 
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