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aKcja „UNIWERSYTET  dZ IEc IOm”

__ Małgorzata Ratajczak-Gulba
Biuro Promocji UZ

Jubileuszowy, 10. Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniowa 
dla dzieci pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego 
okazał się rekordowy. Do organizatorów napłynęło aż 285 
prac! O ile my cieszymy się z takiej liczby uczestników, 
o tyle jury konkursu ma coraz trudniejsze zadanie… Spo-
śród wszystkich kartek muszą bowiem wybrać tylko osiem, 
ich zdaniem najładniejszych. Po dwie z czterech kategorii 
wiekowych. W tym roku tego zadania podjął się Parlament 
Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jego członkowie 
zasiedli w komisji konkursowej i nagrodzili prace następu-
jących artystów:

W  k at e G o R i i  3 – 5  l at:

1. Aurelia Bylica, 4 lata
2. Wojtek Bartusz, 4 lata

W  k at e G o R i i  6 – 9  l at:

1. Ania Litwin, 6 lat
2. Hania Kotlarska, 9 lat

W  k at e G o R i i  1 0 – 1 3  l at:

1. Justyna Góral, 12 lat
2. Jakub Szymański, 12 lat

W  k at e G o R i i  1 4 – 1 6  l at:

1. Amelia Lokś, 16 lat
2. Alina Kobyłecka, 16 lat

To właśnie ich prace zostały wydrukowane i wysłane przez 
JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z życzeniami 
świątecznymi do różnych instytucji w kraju i za granicą. 
Ale w naszym konkursie nie ma przegranych, prace wszyst-
kich młodych artystów są pracami wyróżnionymi i każdy 
z uczestników otrzymuje upominek.

Tegoroczny finał odbył się w hali sportowej UZ przy  
ul. prof. Z. Szafrana 6. Laureaci otrzymali nagrody z rąk 
Kanclerz Uniwersytetu Zielonogórskiego – Katarzyny Łasiń-
skiej oraz przewodniczącej Parlamentu Studenckiego na-
szej uczelni – Dominiki Masionek. Dzieci, które przybyły na 
wspólną zabawę mogły wykonać najdłuższy łańcuch choin-
kowy, świąteczną ozdobę czy kartkę z życzeniami. Przez 
cały czas trwały zmagania sportowe pod czujnym okiem 
Elfów. Uśmiech i radość dzieci utwierdzają nas w tym, iż 
warto organizować takie wydarzenia na uczelni. Oczywi-
ście nie mogło zabraknąć św. Mikołaja! Mimo, iż niektórzy 
w niego nie wierzą, to my jesteśmy przekonani, że wszyscy 
możemy szerzyć jego misję i uszczęśliwiać innych.

Kolejna edycja konkursu za nami, pora zacząć myśleć 
o przyszłorocznej. I tak niech się kręci… Przypomnę tyl-
ko, że konkurs odbywa się w ramach Akcji Uniwersytet 
Dzieciom pod honorowym patronatem małżonki JM Rekto-
ra UZ, a jego organizatorem są Biuro Promocji oraz Dział 
Socjalny UZ. 

Młodych talentóW na UZ 
nie bRakUje!!!

„PoMaGajMy sobie”
Zachęcamy Państwa do przekazania 1% swojego podat-

ku na pomoc skierowaną do naszych kolegów i koleżanek 
z pracy. W ramach akcji pn. „Pomagajmy sobie” prowa-
dzonej na UZ, stworzyliśmy bazę studentów, pracowników, 
dzieci pracowników Uniwersytetu bądź ich krewnych, któ-
rych koszty leczenia i rehabilitacji przekraczają możliwo-
ści finansowe rodziców.

Szczegóły na stronie www.dzieciom.uz.zgora.pl zakładka 
„Pomagajmy sobie”.
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