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Giełda  
Pracy

17.11.2010 r. w Kampusie B odbyła się Giełda Pracy, zor-
ganizowana przez Biuro Karier,  Młodzieżowe Biuro Pra-
cy LWK OHP oraz firmę ubezpieczeniową PZU Życie S.A., 
która oferowała stałe zatrudnienie dla osób pełnoletnich 
w charakterze doradcy ubezpieczeniowego. Przedstawi-
ciel firmy Andrzej Jaszkiewicz - z-ca Dyrektora Sprzedaży 
Agencyjnej przeprowadził prezentację z zagadnień specy-
fiki pracy  na wymienionym stanowisku.

Następnie przystąpiono do rozmów indywidualnych, po 
których podpisano wstępne umowy. Ponieważ zaintereso-
wanie pracą było większe niż wynikało to z pierwotnych 
założeń, organizatorzy podjęli decyzję o cyklu spotkań, z 
których kolejne planowane są już w grudniu br.

Marek Leśniak

KonKurs  
na KartKę 
Bożona-
rodzenio-
wą

182 prace 131 małych artystów to efekt konkursu na 
Kartkę Bożonarodzeniową, zorganizowanego dla dzieci 
pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego. Do jury jak 
w ub. roku zaproszono pracowników Wydziału Artystycz-
nego. I tak w skład Komisji Konkursowej weszli: 
> dr hab. Jarosław Dzięcielewski, prof. UZ - przewodni-

czący, 
> mgr Paweł Andrzejewski - członek.

Jury wyłoniło 8 najlepszych prac, które zostaną wy-
drukowane jako kartka bożonarodzeniowa Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

Nagrody  otrzymali:
> Agnieszka Andrzejewska - 9 lat
> Helenka Gibowska - 6 lat
> Ania Kasperska - 12 lat
> Krzyś Kasperski - 9 lat
> Błażej Pless - 11 lat
> Mateusz Podolan - 5 lat
> Hania Ważna - 6 lat
> Karol Ważny -10 lat

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzyma-
ły wyróżnienie i podczas uroczystego wręczenia nagród 
odebrały dyplomy i słodkie upominki z rąk Przewodniczą-
cej Honorowego Komitetu Akcji UNIWERSYTET DZIECIOM 
- Pani Reginy Osękowskiej. Gratulacje zwycięzcom złożył 
również Prorektor prof. Longin Rybiński. 

Dodatkową atrakcją dla dzieci, które wzięły udział  
w konkursie była inscenizacja muzyczna znanej baśni 
Dziadek do orzechów E.T.A. Hoffmana, przygotowana 
przez studentów edukacji artystycznej w zakresie sztuki 
muzycznej pod kierunkiem dr Anny Łuczak. Worganizację 
imprezy zaangażowali się także studenci  II roku anima-
cji kultury pod opieką dr Jolanty Kosteckiej. Zadbali oni  
o świąteczną atmosferę, i o to, żeby na imprezie pojawił 
się Mikołaj.

Liczba uczestników konkursu rośnie z roku na rok,  
a jury ma coraz większy problem z rozstrzygnięciem, któ-
re kartki są najładniejsze! Organizatorzy (Biuro Promocji 
UZ) z radością przyjmują tak duże zainteresowanie im-
prezą zarówno dzieci jak i ich rodziców i liczą na to, że 
w przyszłym roku chętnych będzie jeszcze więcej. A tym-
czasem tegoroczne dzieła małych artystów można obej-
rzeć na wystawie w siedzibie rektoratu przy ul. Licealnej 
9, w holu przy Biurze Promocji.

Ewa Sapeńko
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