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„Uniwersytet
D Z I E C I O M”
przyłącz się do akcji!
Akcja „Uniwersytet Dzieciom” powstała z inicjatywy
społeczności akademickiej w 2002 roku. Pierwsza myśl
dotycząca integracji całego środowiska akademickiego
naszej uczelni poprzez wspólną pomoc niesioną dzieciom narodziła się w głowach grupy pracowników i studentów. Inicjatorzy powoli zarażali swoją aktywnością
i zyskiwali coraz większą akceptację, zarówno władz
Uniwersytetu, jak i jego pracowników, studentów,
a także ich rodzin i przyjaciół. W tej chwili Akcja ma już
3 lata i jest identyfikowana jednoznacznie z Uniwersytetem Zielonogórskim.
Celem tej charytatywnej Akcji jest specjalna pomoc
skierowana do grona najbardziej potrzebujących dzieci
z Zielonej Góry. Pierwszą edycją akcji zostało objętych
14 świetlic terapeutycznych oraz 1 Pogotowie Opiekuńcze z rejonu Zielonej Góry, łącznie 361 dzieci. W następnym roku do akcji dołączyła kolejna świetlica terapeutyczna i pogotowia rodzinne. Beneficjentami tej edycji akcji zostało w sumie 424 dzieci. W tym roku do
udziału w Akcji zgłoszonych jest 18 świetlic i Pogotowie
Opiekuńcze, czyli razem 450 dzieci.
Rosnąca liczba dzieci objętych zakresem działania naszej Akcji świadczy przede wszystkim o wzroście potrzeb organizacji w Zielonej Górze placówek tego typu
jak świetlice terapeutyczne, ale również o dobrym wizerunku Akcji. „Uniwersytet Dzieciom” wyróżnia to, że
akcja ta nie skupia się głównie na zbiórce pieniędzy
i przekazywaniu ich świetlicom, ale stara się włączyć do
czynnego w niej udziału każde dziecko należące do
zielonogórskich świetlic. Ponadto celem „Uniwersytet
Dzieciom” jest przybliżanie dzieciom miejsc, mających
znaczenie kulturotwórcze dla naszego miasta. Dlatego
też finał pierwszej edycji Akcji odbył się na Uniwersytecie Zielonogórskim (u głównego organizatora),
w kolejnym roku dzieci obejrzały specjalnie dla nich
zorganizowane przedstawienie w Teatrze Lubuskim,
a na finał tegorocznej Akcji zostaną zaproszone do Filharmonii Zielonogórskiej. W tym roku również dzieci
będą gośćmi Uniwersytetu Zielonogórskiego, bowiem 19
stycznia w Auli Uniwersyteckiej odbędzie się „Przegląd
teatrzyków” w wykonaniu dzieci przy współudziale widowni dziecięcej składającej się m.in. z dzieci pracowników UZ.
Rokrocznie również realizowana jest „lista marzeń
świetlicowych”.
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To już III edycja akcji „Uniwersytet Dzieciom” skierowanej do podopiecznych zielonogórskich świetlic terapeutycznych. Tym razem nie będziemy kwestować, ale
każdy może wesprzeć akcję wpłacając pieniądze na
konto: Kredyt Bank S.A. O/Zielona Góra, nr
82150018101218100351880000 z dopiskiem: „UNIWERSYTET DZIECIOM”.
Ponadto uczestnicząc w imprezach przygotowanych
w tym roku dla szerokiego grona odbiorców każdy będzie miał możliwość zasilenia funduszu akcji kupując
bilety-cegiełki na Gwiazdkę z żużlowcami, Kabareton,
i Koncert Noworoczny. Artyści wystąpią bez honorarium,
a pieniądze uzyskane z biletów w całości zostaną przekazane na zakup prezentów z „listy marzeń świetlicowych”. Podczas Koncertu Noworocznego zostanie
przeprowadzona licytacja prac podarowanych przez
studentów Wydziału Artystycznego UZ oraz przedmiotów podarowanych na ten cel przez Panią Prezydentową Jolantę Kwaśniewska i prof. Leszka Balcerowicza.
Na zakończenie Akcji, dzięki firmie Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo S.A w Warszawie Oddział Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu, odbędzie się
spektakl kabaretowy „Dziś Miś, czyli Stanisław Tym
i jego team”, z którego dochód w całości zasili konto
naszej Akcji.
Tradycyjnie też dzieci podczas specjalnej imprezy finałowej otrzymają paczki. W tym roku finał odbędzie się
w Filharmonii Zielonogórskiej, gdzie dzieci ze Świętym
Mikołajem udadzą się w muzyczną podróż dookoła
świata.
Wszystkie te przedsięwzięcia są prawdziwymi darami
serca i zaświadczają o wrażliwości społecznej darczyńców. W tym roku również uhonorujemy je „Indeksami
Serca”.
Liczy się każda inicjatywa, dlatego zachęcamy Państwa do przyłączenia się do nas.
Przewodnicząca Komitetu Honorowego
dr Teresa Kisielewicz

To, co wyróżnia naszą Akcje, to także sposób pozyskiwania środków. W okresie bożonarodzeniowym, kiedy
to na każdym kroku mamy do czynienia z kwestami na
różny cel, „Uniwersytet Dzieciom” zanim wyciągnie dłoń
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2 – 10 grudnia 2004 r. godz. 10.00
Wystawa
prac
plastycznych
studentów
Wydziału
Artystycznego UZ przeznaczonych na aukcję (cena
wywoławcza każdej pracy: 50 zł) i do sprzedaży (cena
minimalna 50 zł)
- Kampus A, hol gmachu głównego
Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Podgórna 50
11 – 22 grudnia 2004 r. w dni powszednie w godz. 15.00 –
18.00, w soboty i niedziele w godz. 12.00 – 15.00
Kiermasz
Bożonarodzeniowy
–
sprzedaż
kartek
świątecznych przygotowanych przez dzieci ze świetlic
terapeutycznych. Podczas kiermaszu każde dziecko, które
przyjdzie na stoisko Akcji „Uniwersytet Dzieciom” pod
fachowym okiem studentów Pedagogów Wolontariuszy
będzie mogło własnoręcznie przygotować ozdobę
choinkową - Stary Rynek
12 grudnia 2004 r. godz. 18.00
„Gwiazdka z żużlowcami” - w imprezie udział wzięły
gwiazdy polskiego żużla, m.in. Grzegorz Walasek, Andrzej
Huszcza, Maciej Kuciapa. Mecze piłki nożnej rozegrały 4
zespoły: ZKŻ Kronopol, Stal Gorzów, Walasek Team
i Działacze ZKŻ, z których najlepszym okazał się ten ostatni
(w składzie: Robert Dowhan, Andrzej Pilimon, Sławomir
Strzempek, Jacek Frątczak, Piotr Turzański, Jarosław
Szymkowiak, Grzegorz Czerwiec, Bogdan Wojczal).
„
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prac plastycznych podarowanych przez studentów
Wydziału Artystycznego UZ oraz przedmiotów
otrzymanych
od
Pani
Prezydentowej
Jolanty
Kwaśniewskiej (markowe pióro i długopis z autografem)
i prof. Leszka Balcerowicza (pióro i krawat). Zdjęcia i
ceny wywoławcze wszystkich „fantów” można oglądać
na stronie internetowej Akcji: www.dzieciom.uz.zgora.pl
lub na wystawie odbywającej się na Uniwersytecie (2-10
grudnia – kampus A, 13-21 grudnia – kampus B)
i w kinie „WENUS” (22 grudnia – 3 stycznia).
Hojniejszych darczyńców i sponsorów uhonorujemy
NDEKSAMI SERCA. Lista posiadaczy tego honorowego
dokumentu wydłuża się każdego roku, a w tym roku
powiększy się m.in. o takie nazwiska jak: Jolanta Kwaśniewska, Leszek Balcerowicz, Stanisław Tym, Zofia
Merle i Stanisław Niedbalec – Dyrektor Oddziału PGNiG
Zielonogórskiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu.
Część osób z listy natomiast otrzyma w Indeksie zaliczenie kolejnego roku.
Akcja „Uniwersytet Dzieciom” otwarta jest dla wszystkich ludzi dobrej woli. Przyłączyć się do niej można nie
tylko uczestnicząc w proponowanych przez organizatorów imprezach, ale dokonując wpłat indywidualnych na
konto: Kredyt Bank S.A. O/Zielona Góra, nr
82150018101218100351880000 z dopiskiem: „UNIWERSYTET DZIECIOM”.

po pieniądze, proponuje w zamian udział w atrakcyjnej
imprezie. Od początku trwania Akcji zbieramy pieniądze
wykorzystując różne możliwości uczelni i jej pracowników. Owszem, początkowo były to kwesty podczas
imprez organizowanych na Uniwersytecie (np. Koncerty
Kameralne ARS LONGA, czy koncerty Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego i Przyjaciele), ale już rok
później sposób pozyskiwania środków został zmieniony.
Organizatorzy przygotowali dwie duże imprezy, z których
cały dochód przeznaczono na cele Akcji (Kabareton
Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego i Gwiazdka
z żużlowcami).
Ponieważ ta formuła sprawdziła się w ubiegłym roku,
w tegorocznej edycji ponawiamy naszą propozycję
udziału pracowników i studentów Uniwersytetu oraz
wszystkich mieszkańców Zielonej Góry w planowanych
imprezach. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów
wstępu-cegiełek zasili konto Akcji.
Program tegorocznej edycji, wraz z propozycjami
imprez został zamieszczony poniżej. Znalazły się w nim
nowe propozycje, w stosunku do ubiegłego roku:
spektakl kabaretowy w wykonaniu Stanisława Tyma,
Zofii Merle i Kabaretu CIACH pt.: „Dziś Miś, czyli
Stanisław Tym i jego team”, Koncert Noworoczny
(wystąpią: Krzysztof Kiljański, Big Band Uniwersytetu
Zielonogórskiego i Chór Akademicki UZ), a także aukcja
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Licytowano również rzeczy ofiarowane przez żużlowców na
Akcję „Uniwersytet Dzieciom”.
13 – 21 grudnia 2004 r.
Wystawa
prac
plastycznych
studentów
Wydziału
Artystycznego UZ przeznaczonych na aukcję i do
sprzedaży
- Kampus B, hol gmachu głównego
Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 69
15 grudnia 2004 r. godz. 19.00
Kabareton Świąteczny w wykonaniu: zespołu „Pokój 121”
i Andrieja Kotina oraz kabaretów „Ciach”, „Hlynur”, „Profil”,
„Słuchajcie”, „Szum” - Aula Uniwersytecka, ul. Podgórna
50, bilet – cegiełka: min. 10 zł
Artyści wystąpią bez honorarium. Dochód z biletów zasili
konto Akcji
22 grudnia 2004 r. – 3 stycznia 2005 r.
Wystawa
prac
plastycznych
studentów
Wydziału
Artystycznego UZ przeznaczonych na aukcję i do
sprzedaży - hol Kina WENUS, ul. Sikorskiego 10
5 stycznia 2005 r. godz. 18.00
Koncert Noworoczny i licytacja prac plastycznych studentów
i fantów przekazanych na ten cel przez Panią Prezydentową
Jolantę Kwaśniewską i przez prof. Leszka Balcerowicza - Aula
Uniwersytecka, ul. Podgórna 50, bilet - cegiełka min. 20 zł
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www. dzieciom.uz.zgora.pl
e-mail: dzieciom@uz.zgora.pl
Komitet Honorowy Akcji
dr Teresa Kisielewicz – Przewodnicząca
dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek, prof. UZ –
Dziekan WNPiS
dr Grażyna Gajewska – WNPiS
Maria Małecka - Parlament Studencki
Biuro Organizacyjne
Uniwersytet Zielonogórski
Centrum Informacji i Promocji
ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra
tel. (+48 68) 328 2354,~7358, ~2593, ~2592, ~2479
e-mail: CentrumInformacji@adm.uz.zgora.pl
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19 stycznia 2005 r., godz. 16.30
Przegląd Teatrzyków w wykonaniu dzieci ze świetlic
terapeutycznych - Aula Uniwersytecka, ul. Podgórna 50 –
impreza zamknięta
26 stycznia 2005 r. godz. 16.00
FINAŁ AKCJI „UNIWERSYTET DZIECIOM”: koncert
filharmoników zielonogórskich dla dzieci ze świetlic
terapeutycznych, paczki od św. Mikołaja, wręczenie
Indeksów Serca – Międzynarodowe Centrum Muzyczne,
Filharmonia Zielonogórska, Pl. Powstańców Wlkp. 10 –
impreza zamknięta
28 stycznia 2005 r. godz. 19.00
Spektakl Kabaretowy „Dziś Miś, czyli Stanisław Tym i jego
team” – Aula Uniwersytecka, ul. Podgórna 50, bilet – cegiełka:
normalny – 30 zł; ulgowy (dla młodzieży i studentów) – 20 zł

Dochód uzyskany ze sprzedaży biletów-cegiełek
w całości będzie przekazany na Akcję „Uniwersytet
Dzieciom”
Anna Urbańska

KRZYSZTOF KILJAŃSKI (Z LEWEJ) ORAZ TEAM STANISŁAWA TYMA WYSTĄPIĄ W IMPREZACH ZWIĄZANYCH Z AKCJĄ „UNIWERSYTET DZIECIOM”

Eucharystyczne
zdumienie
- CZYLI JAK NA MSZY ŚW. SIĘ NIE NUDZIĆ
Po zmartwychwstaniu Chrystusa uczniowie poznali Go przy
łamaniu chleba. To „eucharystyczne zdumienie” ma nam
w sposób szczególny towarzyszyć w roku 2005, a dokładnie od
października 2004 do października 2005, który to czas Kościół
ogłosił rokiem Eucharystii. Ośmielam się popełnić kilka słów
o Eucharystii, o życiu Eucharystią z wielkim wzruszeniem
i wdzięcznością, niejako wtórując słowom Jana Pawła II
zawartym w encyklice „Ecclesia de Eucharystia” oraz wołając
z psalmistą: „Cóż oddam Panu za wszystko co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana”. Ilekroć
odprawiam Mszę św. jestem głęboko poruszony i mam
świadomość jej wpływu na moje życie i życie tych, którzy stają
przy jednym ołtarzu. Dlatego dzielę się tą osobistą refleksją.
Przeczytałem o Eucharystii wiele, ale ta godzina, w której staję przy ołtarzu, by złożyć Najświętszą Ofiarę jest tak niewypowiedzianym szczęściem, tajemnicą i darem, że nie znajduję
słów, by to wyrazić. Kapłan, wypowiadając słowa „To jest Ciało
Moje…, To jest Krew Moja…”, nie tyle je wypowiada, co raczej

użycza swoich ust i swojego głosu Temu, który wypowiedział je
w Wieczerniku. Z drżeniem i wielką bojaźnią wołam wtedy:
„Misterium fidei” – Tajemnica wiary. I w odpowiedzi słyszę
słowa: „Głosimy śmierć Twoją Panie Jezu, wyznajemy Twoje
zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”. To
wszystko, co uczynił Jezus, ta tajemnicza równoczesność,
nieustanny ten jeden raz z Wieczernika i Golgoty staje się.
W tak wielu miejscach odprawiałem Mszę św. doświadczając
wręcz kosmicznego charakteru tej celebracji. Niejako „na ołtarzu świata”, jednocząc niebo z ziemią, w tym misterium wiary,
dokonującym się w Eucharystii „świat, który wyszedł z rąk Boga
Stwórcy, wraca do Niego, odkupiony przez Chrystusa”.
Nie sposób omówić całego bogactwa Eucharystii. Pochylmy
się więc tylko nad trzema wydarzeniami: wyznaniem wiary,
przygotowaniem darów i komunią. W liturgii Credo znajduje się
między wyznaniem naszych słabości, a przyjęciem Eucharystii.
Jest bramą do istoty Mszy – do kanonu eucharystycznego.
Najpierw przechodzimy przez wąziutką bramę spotkania ze
swoim „cieniem”. W wyznaniu grzechów i słabości konfrontujemy się z owym człowiekiem w nas, którego byśmy tak chętnie
pozostawili za drzwiami kościoła – a przecież to on jest tym,
który jest rzeczywiście zaproszony na ucztę. „Kiedy urządzasz
ucztę nie proś na nią swych bogatych przyjaciół, ale zaproś
ślepych i chromych”. Tak samo czyni Bóg: nie zaprasza tu
bogatej, odświętnie wystrojonej, sprawiedliwej i pobożnej strony
naszej osoby, która Mu chce za to się odwzajemnić; zaprasza
to w nas, co jest ślepe, chrome, płaczące, ubogie, głodne. Nie
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