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aKcja  
uniwersytet 
Dzieciom

ewa sapeńko

Akcja UNIWERSYTET DZIECIOM zakończyła właśnie dzie-
wiąty rok funkcjonowania. Jest to także rok dużej zmiany, 
ponieważ wraz z końcem kadencji Rektora prof. Czesława 
Osękowskiego, kończy się także czas przewodnictwa 
Honorowemu Komitetowi małżonce Rektora – Reginie 
Osękowskiej. 

Dotychczasowa Przewodnicząca nie pożegnała się jed-
nak z pracą na rzecz Akcji, ponieważ od tej pory będzie 
zasiadała w  Honorowym Komitecie Akcji UNIWERSYTET 
DZIECIOM i wspierała nas swoim wieloletnim doświadcze-
niem. Tak jak do tej pory robiła to pierwsza Przewodnicząca 
– Teresa Kisielewicz. 

Po dziewięciu latach Akcja ma na swoim koncie wiele 
sukcesów uwieńczonych w grudniu 2011 r. zdobyciem ty-
tułu LUBUSKIEGO ANIOŁA. Od grudnia 2002 r. Akcją objęte 
były wszystkie zielonogórskie świetlice socjalno-terapeu-
tyczne, Pogotowie Opiekuńcze i Centrum Leczenia Dzieci 
i Młodzieży w Zaborze. W sumie w imprezach organizowa-
nych przez Biuro Promocji w ramach Akcji uczestniczyło 

zawsze ok. 500 dzieci. W styczniu 2008 r. odbył się ostatni 
koncert i ostatnia licytacja na rzecz dzieci ze świetlic te-
rapeutycznych. Komitet Honorowy zdecydował o zmianie 
formuły Akcji i od tego czasu zaczęliśmy organizować spar-
takiady, w których uczestniczyły wszystkie objęte Akcją 
świetlice. Poza spartakiadą, dzieci przez cały rok uczest-
niczą w zajęciach, wykładach i warsztatach organizowa-
nych dla nich przez wydziały i inne uczelniane jednostki.

W 2008 r. po raz pierwszy odbył się konkurs dla dzie-
ci pracowników UZ na kartkę bożonarodzeniową. Tego 
samego roku ruszyliśmy też po raz pierwszy z akcją 
Pomagajmy sobie – promujemy tutaj przekazywanie  
1 proc. naszych podatków na rzecz chorych dzieci pracow-
ników Uniwersytetu. Wszystkie informacje na temat Akcji 
UNIWERYTET DZIECIOM i sprawozdania finansowe znajdują 
się na stronie www.dzieciom.uz.zgora.pl 

 

młoDzieżo-
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nogórski 
– poDsumowanie trzeCiej eDyCji

anna urbańska

26 tytułów projektów wykładów i warsztatów, 26. 
wykładowców, 19 zespołów studenckich, 14 miast, 
25 wyjazdów, 71 przeprowadzonych spotkań, około 
4,3 tys. słuchaczy – w ten sposób można krótko pod-
sumować trzecią edycję Młodzieżowego Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

Tegoroczny, 3. Młodzieżowy Uniwersytet Zielonogórski 
rozpoczął się 21 lutego, a zakończył 12 kwietnia. Po roku 
prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym (w ubiegłym 
roku wykłady i warsztaty odbywały się na UZ), Młodzie-
żowy Uniwersytet Zielonogórski powrócił do formy objaz-
dowej sprzed dwóch lat. W ramach tej promocyjno-edu-
kacyjnej akcji, adresowanej do uczniów szkół ponadgim-

nazjalnych prawie wszystkie wydziały Uniwersytetu przy-
gotowały propozycje wykładów i projektów wykładowo-
-warsztatowych. Były to wykłady i warsztaty popularne, 
przygotowane specjalnie z myślą o młodych słuchaczach  
i dotyczyły aktualnych zagadnień, szczególnie atrakcyj-
nych dla licealistów.

Najwięcej propozycji zgłosił Wydział Humanistyczny  
(6 projektów), a następnie Wydział Pedagogiki, Socjologii 
i Nauk o Zdrowiu (5). 4 projekty przygotował Wydział Inży-
nierii Lądowej i Środowiska, 3 propozycje zgłosił Wydział 
Mechaniczny, po 2 – Wydział Ekonomii i Zarządzania oraz 
Wydział Artystyczny oraz po 1 projekcie zaprezentowały 
wydziały: Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, 
Fizyki i Astronomii oraz Matematyki, Informatyki i Ekono-
metrii.

Wśród wszystkich propozycji projektów znajdowało się  
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