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KRONIKa jaZZOWEj  dEKadY |   KONKURS Na KaRTKę bOżONaROdZENIOWą ROZSTRZYGNIęTY

„U Ojca” prezentowana była kolejna wystawa okładek płyt 
pt. Winylowa Historia Polskiego Jazzu – pierwsza tego 
typu ekspozycja blisko 100 okładek podsumowująca ponad 
30-letni okres jazzu w Polsce do roku 1989.

Takiego obrotu sprawy nikt z organizatorów kolejnego, 
V Festiwalu się nie spodziewał. Po wielu staraniach i za-
biegach Ron Carter, wybitny amerykański kontrabasista 
wystąpił jako gwiazda festiwalu podczas jubileuszu 5-le-
cia Green Town of Jazz w zielonogórskiej Palmiarni w roku 
2009. Na inauguracji festiwalu ponownie pojawił się Big 
Band UZ p/k Jerzego Szymaniuka z gośćmi specjalnymi 
Jackiem Niedzielą, Piotrem Baronem i Józefem Zatwar-
nickim z okazji 10-lecia działalności Big Bandu. Podczas 
tego samego koncertu Inga Lewandowska i Kuba Stankie-
wicz zaprezentowali w wersji koncertowej program z płyty 
Miesiące. Ponownie w programie imprezy pojawił się de-
sant trójmiejski, tym razem pod wodzą Przemka Dyakow-
skiego. Ważnym wydarzeniem tej edycji było kolejne, 
trzecie już Seminarium Jazzu, poświęcone w całości Zbi-
gniewowi Seifertowi w 30. rocznicę jego śmierci. Na za-

proszenie organizatorów Zielonogórskiego Stowarzyszenia 
Jazzowego do Zielonej Góry przyjechały m.in. Agnieszka 
Seifert-Beck, wdowa po wielkim polskim skrzypku, Aneta 
Norek, polska biografka Seiferta i Magda Warejko, prezes 
krakowskiego Stowarzyszenia im. Z. Seiferta. Zwieńcze-
niem koncertowym zarówno Seminarium jak i Festiwalu 
był specjalny koncertowy projekt „Polish Violin Summit” 
poświęcony kompozycjom Seiferta, w którym wzięło udział 
trzech wybitnych polskich skrzypków: Maciej Strzelczyk, 
Mateusz Smoczyński i Adam Bałdych. Seminarium w Zie-
lonej Górze zainspirowało kilka innych rocznicowych spo-
tkań poświęconych Seifertowi w całej Polsce (m.in. w Kra-
kowie w listopadzie 2009 r. i Trzciance w kwietniu 2011 r.). 
Ważnym punktem programu była premiera filmu dokumen-
talnego Passion o Seifercie. Jego autorka, Erin Harper zde-
cydowała się pokazać nieukończony jeszcze film polskiej 
publiczności właśnie tu, w Zielonej Górze po raz pierwszy, 
a podczas spotkań i dyskusji seminaryjnych dokręciła do-
datkowe zdjęcia, które weszły do późniejszej wersji filmu 
(pokazywanej tego samego roku w Krakowie)… cdn.

KonKurs na KartKę 
Bożonarodzeniową
__ Małgorzata ratajczak-Gulba

Biuro Promocji

Po raz kolejny już Biuro Promocji UZ wraz z Działem So-
cjalnym naszej uczelni zorganizowało Konkurs na kartkę 
bożonarodzeniową dla dzieci pracowników Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Odbywa się on w ramach Akcji Uni-
wersytet Dzieciom pod patronatem Małżonki JM Rektora 
UZ – prof. Alicji Kuczyńskiej. Konkurs jak zawsze cie-
szył się wielkim zainteresowaniem wśród najmłodszych. 
W tym roku wpłynęły 253 prace. Jury w składzie: dr 
Helena Ochonczenko z Katedry Opieki, Terapii i Profi-
laktyki Społecznej, dr Jolanta Kostecka 
z Zakładu Animacji Kultury i Andragogiki 
oraz dr Ewa Bochno z Zakładu Pedago-
giki Szkolnej z Wydziału Pedagogiki, So-
cjologii i Nauk o Zdrowiu miało bardzo 
trudne zadanie. Ale udało się! Wybrano 
zwycięzców, a właściwie zwyciężczynie, 
bowiem w tegorocznej edycji wygrały 
same młode damy. Oto one:
__ Dagmara Klińska - 3 lata,
__ Alicja Szafranek - 5 lat,
__ Zofia Kotlarska - 8 lat,
__ Róża Urbańska - 8 lat,
__ Joanna Farnicka - 12 lat,
__ Zuzanna Roszkiewicz - 10 lat,
__ Hanna Hebisz - 16 lat,
__ Katarzyna Urbańska - 15 lat.

Zwycięskie kartki zostały wydrukowane 

i wysłane przez JM Rektora UZ z życzeniami świąteczny-
mi.

W konkursie nie ma przegranych, bowiem prace wszyst-
kich dzieci, biorących udział w konkursie zostały wyróżnio-
ne i na każde dziecko czeka niespodzianka. Uroczysta Gala 
Konkursowa wraz z wręczeniem nagród zwycięzcom odbę-
dzie się 9 stycznia 2015 r. (piątek), o godz. 17.00 w Auli Uni-
wersyteckiej przy ul. Podgórnej 50. W tym roku zapraszamy 
na koncert świąteczno-noworoczny w wykonaniu młodych 
solistów i muzyków z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.

Wszystkie prace można obejrzeć na wystawie, która zo-
stała zorganizowana w budynku Rektoratu przy ul. Liceal-
nej 9, w holu przy Galerii Rektorat.


