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Pomagajmy sobie
Zbliża się okres rozliczeń podatkowych. Dlatego chcie-

libyśmy pracownikom Uniwersytetu przypomnieć o akcji 
„Pomagajmy sobie” i  naszej uniwersyteckiej 
bazie dzieci, na które każdy z nas może prze-
kazać 1 proc. podatku  (http://www.dzieciom.
uz.zgora.pl/). Od kilku lat wszyscy podatnicy mają 
możliwość przekazania 1proc. swojego podatku 
dochodowego na wybraną organizację pożytku pub-
licznego. Przewidują to przepisy ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 
lipca 1991 r., Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350). Dzieci znaj-
dujące się na naszej liście znajdują się pod opieką ta-
kich organizacji, i pieniądze przekazane przez 
Fiskusa na pewno trafią na ich leczenie. 

Przypomnijmy, że w naszej bazie (http://
www.dzieciom.uz.zgora.pl/index.php?baza_
osob_oczekujących_na_wsparcie) znajdu-
je się trójka dzieci: Madzia, Jeremiaszek i 
Adaś. Są to dzieci pracowników UZ, bądź 
ich najbliższych rodzin. Lista cały czas jest 
otwarta. Za pomocą wypełnionego przez 
zainteresowanych formularza (dostępnego 
na stronie www.dzieciom.uz.zgora.
pl zakładka „Pomagajmy sobie”) 
oraz dostarczonym zdjęciom i 
załącznikom zostaną opraco-
wane poszczególne wpisy w 
bazie.

Zachęcamy wszystkich pra-
cowników i studentów naszej 
uczelni, którzy sami, bądź których 
członkowie rodzin potrzebują wspar-
cia o zgłaszanie się do Biura Promocji 
UZ (e-mail: bp@uz.zgora.pl). Jednak 
podstawowym warunkiem przyjęcia 
zgłoszenia jest wskazanie właściwej 
organizacji posiadającej status organi-
zacji pożytku publicznego, która działa w 
imieniu zainteresowanych osób.

Natomiast wszystkich czytelników nama-
wiamy do przekazywania 1 proc.  podatku, 
aby pomóc swojemu koledze lub koleżance 
z pracy czy ze studiów w walce z chorobą najbliż-
szych.

Pomagajmy sobie! 
pł
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(to w kontekście refleksji wokół życia wspólnotowego 
– A. Wachowiak); starością jako zjawiskiem społecz-
nym (gerontologią społeczną) i tutaj autorka – K. Ujek 
zauważa że – „starzenie się jest procesem bardzo zło-
żonym, w którym biorą udział nie tylko czynniki biolo-
giczne, ale również psychologiczne, społeczne, kultu-
rowe i ekologiczne”. M. Herudzińska poddaje refleksji 
rolę badań subdyscyplinarnych nad małżeństwami 
mieszanymi. „Kraj nasz staje się miejscem pobytu cu-
dzoziemców pochodzących z różnych stron świata” co 
może implikować problemy nie tylko natury prawnej, ale 
socjokulturowej. E. Dąbrowska-Szulc poddaje analizie 
prasę oraz fora feministyczne – uważa „te przestrzenie 
wirtualne za miejsca, gdzie u progu XXI wieku kształtuje 
się polska myśl feministyczna w kierunku egalitaryzacji 
ról w rodzinie i społeczeństwie”. Kolejny zamieszczony 
artykuł autorki jest pewnego rodzaju kontynuacją wąt-
ku o równości płci (z odniesieniem do ustaw o równym 
traktowaniu, obowiązujących w krajach unijnych). Wal-
ka z wykluczeniem społecznym w obliczu biedy oraz 

integracja społeczna i wsparcie zarówno w wymiarze 
teoretycznym, jak i praktycznym to zagadnienia podda-
ne analizie na podstawie badań konkretnych środowisk 
przeprowadzonych przez J. Grotowską-Leder. K. Szafer 
poddaje analizie elitę polityczną Sejmu V kadencji. D. 
Chmielewska-Banaszak w artykule „O socjologicznych 
konsekwencjach zalewania hipokampa przez kortyzol” 
wskazuje na problemy wsparcia społecznego oraz roz-
poznania oferty pomocowej na terenie Zielonej Góry. 
M. Zdulski przeprowadza rozważania zarówno teore-
tyczne, jak i praktyczne nad zakresem wykluczenia 
mniejszości romskiej z czeskiego społeczeństwa. A. 
Pluskota-Lewandowska przedstawia wpływ edukacji 
całożyciowej na integrację środowisk zmarginalizowa-
nych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu grup 
na nią narażonych. D. Dobrzański charakteryzuje różne 
typy indywidualizmu, które pozwalają „osadzić” je w ob-
szarze tzw. wirtualnych wspólnot. W kolejnym artykule 
natomiast wskazuje na różne aspekty solidarności – jest 
to interdyscyplinarne spojrzenie.

Akcja 
Uniwersytet 

Dzieciom 
- z ostatniej 

chwili 
Tegoroczna edycja Akcji Uniwersytet Dzieciom już 

rozpoczęta. „Uniwersyteckie” dzieci wzięły udział 
w konkursie plastycznym, a dzieci ze świetlic 

terapeutycznych tradycyjnie już zaangażowały 
się w przygotowanie ozdób choinkowych. W tym 

roku po raz pierwszy dzieci ze świetlic ubrały trzy 
uniwersyteckie choinki: 

w Rektoracie przy ul. Licealnej - świetlice: 
ISKIERKI, TĘCZOWA PRZYSTAŃ oraz Klub 

ALTER EGO
w gmachu głównym przy ul. Podgórnej Kampus A 

- świetlica ZIELONY DOM
w gmachu głównym przy al. Wojska Polskiego 

Kampus B - świetlice: WŚRÓD ANIOŁÓW, 
PRZYJAZNE DUSZKI i POGOTOWIE 

OPIEKUŃCZE. 
Choinki są piękne :) Dziękujemy.
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