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akcja 
Uniwersytet 
dzieciom 

Małgorzata Ratajczak Gulba

Finałowa gala konkursu na Kratkę Bożonarodzeniową  
(10 grudnia) organizowana przez Biuro Promocji UZ w ra-
mach Akcji Uniwersytet Dzieciom zgromadziła w Lubuskim 
Teatrze tłumy. W tym roku swoje prace nadesłało 246 mło-
dych artystów. Pobiliśmy zatem rekord, bowiem w roku 
ubiegłym było ich ok.180. Bardzo nas to cieszy i liczymy, iż 
w przyszłym roku artystów przybędzie. Właśnie ze wzglę-
du na ogrom prac nie udało się zorganizować ich wystawy  
w teatrze, wszystkie można jednak oglądać na stronie in-
ternetowej Akcji (www.dzieciom.uz.zgora.pl). Wyróżnio-
no 8 artystów w 4 kategoriach wiekowych. W pierwszej 
(3-5 lat) – Anielkę Godzisz i Dominika Mandziaka,  w dru-
giej (6-9 lat) – Magdę Kowal i Berenikę Czerniak, w trzeciej 
(10-12 lat) – Annę Macałę i Filipa Janiona oraz w czwartej 
(13-16 lat) – Wiktora Adamczyka i Marcina Orzeszko. Zwy-
cięzcy otrzymali dyplomy i nagrody z rąk JM Rektora, prof. 
Tadeusza Kuczyńskiego i prof. Alicji Kuczyńskiej, małżonki 
Rektora, która jest Przewodniczącą Komitetu Honorowego 
Akcji Uniwersytet Dzieciom. Dzieci wraz z rodzicami obej-
rzały spektakl pod tytułem „Księga dżungli”. Wszyscy ar-
tyści otrzymali też słodkie paczki od Św. Mikołaja, którego 
wspomógł Dział Socjalny UZ.

 Kontynuacją Akcji, jak co roku, jest też kon-
cert kolęd. W tym roku również nie mogło go zabraknąć  
(12 grudnia). Usłyszeliśmy pieśni bożonarodzeniowe  
w międzynarodowym wykonaniu. Z towarzyszeniem Big 
Bandu UZ,  Chóru Vox Humana i Chóru Akademickiego 
wystąpili: Eleni, Anna Maria Mbayo, Janusz Szrom i Tomas 
Sanchez. Jak zawsze koncert pod pieczą pomysłodawcy, 
dyrygenta i aranżera – prof. Jerzego Szymaniuka,  zgroma-
dził  prawie pełną Aulę UZ. Klimat Świąt Bożego Narodze-
nia zagościł w sercach publiczności i w tym też nastroju 
zapraszamy do odliczenia 1 proc. podatku na rzecz cho-
rych dzieci naszych pracowników oraz studentów dotknię-
tych przez los. Wszystkie dane potrzebne do tego, aby 
mogli oni otrzymać pomoc finansową znajdują się również 
na stronie Akcji w zakładce Pomagajmy sobie. Serdecznie 
zachęcamy do wsparcia ! 

tego, że i w Zielonej Górze się spodobali, były kilkakrotne 
bisy i owacja na stojąco. Pełen sukces! I mocny finał Green 
Town of Jazz anno domini 2012.

Za rok kolejna edycja Festiwalu Green Town of Jazz. 
Zapowiadają się zmiany w festiwalowej formule, po-
jawiają się już pomysły na wielkie nazwiska, a przede 
wszystkim na nowe projekty, tworzone często wyłącznie 
na potrzeby zielonogórskiego jazzowego święta. Jeżeli 
się uda to, o czym zakulisowo wspominają już członko-
wie Zielonogórskiego Stowarzyszenia Jazzowego, możemy 
mieć już w najbliższej przyszłości, tu na naszych zachod-
nich rubieżach, prawdziwie europejski festiwal orgaznizo-
wany z prawdziwie europejskim rozmachem.

green town of  jazz  2012  /  w ramach akcj i  Uniwersy tet  dz iec iom
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