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Akcja 
„Uniwersytet 
Dzieciom”

Już po raz czwarty w tym roku zainaugurowaliśmy 
Akcję „Uniwersytet Dzieciom”, która na stałe weszła do 
uniwersyteckiego kalendarza. We wrześniu zmienił się 
rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, więc zgodnie z 
tradycją Przewodniczącą Komitetu Honorowego Akcji 
Uniwersytet Dzieciom została Pani Regina Osękowska, 
małżonka rektora prof. Czesława Osękowskiego. Pani 
Teresa Kisielewicz pozostała członkinią Komitetu i bar-
dzo aktywnie wspiera nas swoją wiedzą i doświadcze-
niem. 

W tym roku zaplanowaliśmy może skromniejsze dzia-
łania zarobkowe, ale na pewno nie mniej interesujące 
dla dzieci, do których Akcja jest kierowana. Ze strony 
świetlic terapeutycznych padła propozycja, aby pod-
opieczni tych ośrodków mogli uczestniczyć w specjalnie 
dla nich zorganizowanych wykładach, prelekcjach czy 
warsztatach. Jednym słowem, aby dzieci mogły lepiej 
poznać Uniwersytet, a przy okazji nabrać przeświad-
czenia, że nie jest on tak niedostępny, jak to się może 
z pozoru wydawać. Pierwsze takie spotkanie odbyło 
się przed Świętem Niepodległości, które było tematem 
wykładu przygotowanego przez dra hab. Tomasza No-
dzyńskiego. Nie da się ukryć, że część dzieci bardziej 
była zainteresowana podnoszonymi stolikami w Auli C, 
co cokolwiek „rozpraszało” wykładowcę, jednak opinie 
opiekunów po spotkaniu, są jednomyślne – z ochotą 
przyjmą kolejne zaproszenia na edukacyjne spotkania. 
Do końca roku akademickiego zaproponujemy im jesz-
cze kilka takich „wycieczek”. 

Tak jak każdego roku Gaja Armatura, Kablówka i 
Piotr Walasek zaproponowali zorganizowanie imprezy 
„Gwiazdka z żużlowcami”. Tym razem niestety żużlow-
cy nie zagrają w piłkę nożną, ale za to będą jeździć na 
gokartach (impreza odbyła się 18 grudnia, już po odda-
niu Miesięcznika do druku – od red.). Odbędzie się też 

tradycyjna licyta-
cja gadgetów 

przywiezio-
nych przez 

największe gwiazdy 
polskiego żużla. 
Zaraz po wyści-
gach gokartowych 
żużlowcy przejdą 
do Hali Sportowej, 
gdzie już będą na 
nich czekały dzieci 
(w „skromnej” liczbie 
500 osób) i kolejna 
porcja sportowych 
emocji. Świetlice pod wodzą „żużlowych kapitanów” 
stoczą walkę o SPORTOWE INDEKSY. Nie będzie w tej 
imprezie przegranych dzieci. Wszystkie na zakończenie 
otrzymają paczki ze słodyczami. 

18 stycznia natomiast czeka nas kolejna impreza, z 
której dochód również w całości przeznaczymy na Akcję 
– Koncert noworoczny. Jak zawsze wystąpią Big Band 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, Chór Akademicki, Ewa 
Uryga. Jednak przed koncertem czekają nas wielkie 
emocje – aukcja prac przekazanych na ten cel przez 
pracowników Instytutu Sztuk Pięknych oraz Katedry 
Sztuki i Kultury Plastycznej. Jak rok temu swoje dary 
na aukcję przekazała także Jolanta Kwaśniewska (pióro 
i długopis) i Leszek Balcerowicz (obraz z dołączonymi 
odręcznie napisanymi życzeniami dla osoby, która ten-
że obraz nabędzie). Po raz pierwszy swój wkład mają 
także nasi DHC – tzn. prof. Tadeusz Kaczorek i prof. 
Ryszard Tadeusiewicz. Obydwaj Profesorowie pierwsi 
odezwali się na nasz apel. Także w tym roku będzie 
można wylicytować markowe okulary słoneczne prze-
kazane przez Tomasza Puśleckiego. Do oglądania 
wszystkich darów zapraszamy na naszą stronę http://
www.dzieciom.uz.zgora.pl. Aukcję poprowadzi Mirosław 
Gancarz. Całkowity dochód z tej imprezy - jak zawsze - 
przeznaczymy na spełnienie Świetlicowej Listy Marzeń. 

Wśród świetlic ogłosiliśmy też konkurs na piosenkę Akcji. 
Dzieci ułożą słowa do jakiejś znanej melodii. Przegląd tych 
piosenek zorganizujemy prawdopodobnie w maju, a zwy-

cięska świetlica 
zostanie zapro-

szona w Dniu 
Dziecka na 

lody do Blus 
Expresu.
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