26

finał konkursu na kartkę Bożonarodzeniową

Królowa Śniegu
i św. Mikołaj…
__Małgorzata Ratajczak-Gulba
Biuro Promocji UZ

fot. kazimierz adamczewski, mamert janion

6 grudnia, nie da się ukryć, kojarzy się najmłodszym jednoznacznie. Czekają w tym dniu na odwiedziny św. Mikołaja. A ten wyczekiwany gość pojawił się w Lubuskim Teatrze
specjalnie dla dzieci pracowników naszej Uczelni. Wszystko
za sprawą corocznego Konkursu na Kartkę
Bożonarodzeniową organizowanego pod
patronatem Akcji Uniwersytet Dzieciom.
W tym roku na konkurs organizowany przez Biuro Promocji
i Dział Socjalny UZ nadeszło aż
270 prac małych artystów. Mogły w nim wziąć udział dzieci
o d 3 do 16 roku życia. Spośród
tylu ciekawych kartek,
jury musiało wybrać
8 w 4 kategoriach
wiekowych.
Zwycięskie
kartki
zostały wydrukowane i wysyłane przez rektora Uniwersytetu
Zielonogórskiego, ze świątecznymi życzeniami, do instytucji w kraju i za granicą.
W tym roku finał był wyjątkowy, gdyż dziękowaliśmy za
dotychczasową pracę jurorkom konkursu: dr Jolancie Kosteckiej z Zakładu Animacji Kultury i Andragogiki, dr Helenie Ochonczenko z Katedry Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki i prof. Ewie Bochno z Zakładu Pedagogiki Szkolnej.
Wszystkie Panie otrzymały z rąk prof. Magdaleny Graczyk,
prorektor ds. jakości kształcenia UZ, pamiątkowe INDEKSY SERCA, specjalne wyróżnienie przyznawane osobom
wspierającym Akcję Uniwersytet Dzieciom za pomoc i radość niesioną najmłodszym.
Tegorocznymi jurorkami konkursu były studentki z Koła
Naukowego Pedagogów Wolontariuszy działającego na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. Koło otrzymało
nagrodę Rektora dla wyróżniających się Kół Naukowych
działających na naszym uniwersytecie. Jego przewodniczącą jest Wioletta Wojciechowicz, a opiekunem prof.
Ewa Bochno.
Po uroczystym finale wszyscy, którzy przybyli do Lubuskiego Teatru (a dodam, że wypełnionego prawie do ostatniego miejsca), przenieśli się w zaczarowany świat baśni
Hansa Christiana Andersena i mogli zobaczyć spektakl pt.
„Królowa Śniegu” w reżyserii Marka Sitarskiego.
Czas szybko płynie, tegoroczna edycja Konkursu już za
nami, czas przygotowywać kolejną…!
Poniżej publikujmy listę zwycięzców:
W kategorii 3-5 lat zwyciężyli:
1. Weronika Skierska – lat 5
2. Patryk Krajewski – lat 3
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W kategorii 6-9 lat zwyciężyli:
1. Karolina Małolepsza – lat 8
2. Aleksander Stankiewicz lat 7

2. Mikołaj Walczak lat 12
W kategorii 14-16 lat zwyciężyli:
1. Joanna Farnicka – lat 14
2. Marek Kużdowicz - lat 16

W kategorii 10-13 lat zwyciężyli:
1. Maja Szewczyk lat 12

I V D n i P o l s ko - N i e m i e c k i e n a U n i w e r s y t e c i e Z i e l o n o g ó r s k i m

„Razem”/„Gemeinsam”

09-23 października 2016

IV Dni Polsko-Niemieckie na Uniwersytecie Zielonogórskim, podobnie jak ubiegłoroczna edycja oraz dziesięć
edycji Dni Niemieckich w latach 2003-2012, zorganizowało Centrum Kultury i Języka Niemieckiego Uniwersytetu
Zielonogórskiego (CKiJN UZ).
Dni rozpoczęła Akcja Jabłuszko przeprowadzona przez
młodzież szkół średnich w mieście. Akcję od 2003 wspiera
Urząd Miasta Zielona Góra.
W Zielonej Górze w Przedszkolach nr 3 i 11, w Szkole Podstawowej nr 1, w Gimnazjum nr 2, oraz w ZSE przy ul. Francuskiej odbyły się Spotkania z kulturą i językiem niemieckim. Spotkania odbyły się również w Zespole Edukacyjnym
w Chynowie i w Szkole Podstawowej w Gronowie. Ich tematem były prace Eryki Schirmer oraz język niemiecki.
Ciesząca się niezmiennym powodzeniem wystawa wycinanek - ilustracji do Bajek Braci Grimm i H. Ch. Andersena, dar Eryki Schirmer, została pokazana, dzięki współpracy CKiJN UZ z Klubem Kiwanis Adsum Zielona Góra m.in.
w Domu Kultury w Cybince.
CKiJN UZ było też współorganizatorem seminarium z okazji 125. rocznicy urodzin Edyty Stein w Towarzystwie im.
Edyty Stein „Pro cultura et musica” w Zielonej Górze.
Gry i zabawy z językiem niemieckim mające na celu popularyzację nauki sąsiada zielonogórskim szkołom podstawowym
zorganizował współpracujący z CKiJN UZ od samego początku
istnienia „Dni…” Odział dla Dzieci WiMBP im. C.Norwida.
W LO nr V nie po raz pierwszy odbył się konkurs niemieckich zwrotów idiomatycznych, a w UTW odbyło się kolejne spotkanie uczestników kursu języka niemieckiego ze
współczesną poezją niemiecką. W Zespole Szkół Ekologicznych (ZSE) miały miejsce uroczystości z okazji Jubileuszu
15-lecia współpracy Humboldt - Gymnasium „Europaschule” Cottbus z ZSE w Zielonej Górze.
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__Barbara Krzeszewska-Zmyślony
Centrum Kultury i Języka Niemieckiego UZ

