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PANDEMIA NAM  
NIE PRZESZKODZIŁA!

Małgorzata Ratajczak-Gulba
Biuro Promocji UZ

WIADOMOŚCI 
WYDZIAŁOWE

Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią nie mogli-
śmy pozwolić na to, aby kilkunastoletnia tradycja orga-
nizacji Konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową dla dzieci 
pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego została prze-

rwana.
Z pomocą przyszła nam technika i wszech-

obecny Internet. Pierwszą zmianą był proces 
nadsyłania prac konkursowych, nie 

tradycyjną pocztą, a drogą elek-
troniczną. Nieco drżeliśmy czy 

taka forma zda egzamin. 
Ale jak się okazało 

stres był niepo-
trzebny. Do kon-
kursu napłynę-
ło 247 prac. 
Dzieci znów 
wykazały się 
ogromną wy-

o b r a ź n i ą 
i talen-
tem. Jury 
m i a ł o 
t r u d n e 

z a d a -

nie, tym bardziej, że wybierało nie 8 a 4 najładniejsze 
prace, po jednej w każdej kategorii wiekowej.

W tym roku jurorkami były:
prof. Ewa Pasterniak-Kobyłecka z Instytutu Pedagogiki,
mgr Liwia Litecka z Wydziału Artystycznego,
Adrianna Socha – studentka Wydziału Nauk Społecznych
I tu kolejne novum - jurorki obradowały zdalnie. Było, 

jak same przyznają, trudniej, bo ciężko chociażby wymie-
niać się uwagami za pomocą maila. Ale udało się i mamy 
czterech laureatów tegorocznej edycji konkursu.

W kategorii 3-5 lat zwyciężył Franciszek Jurkowski  
(4 lata), w kategorii 6-9 lat Zosia Kaźmierczak (9 lat), 
w kategorii 10-13 lat Emilia Eljasz (12 lat) oraz w kategorii 
14-16 lat Aleksandra Olszewska, 14 lat.

Zwycięzcy otrzymali nagrody, a wszyscy pozostali 
uczestnicy upominki. Oczywiście odbiór nagród odbywał 
się w tym roku inaczej - niestety nie osobiście z rąk św. 
Mikołaja. Pomogła nam w tym poczta elektroniczna, a Mi-
kołaj spotkał się dziećmi zdalnie!

Bardzo liczymy na powrót do normalności i możliwość 
przygotowania konkursu w tradycyjnej formie wraz z galą 
dla uczestników i ich najbliższych. Trzeba zacząć przygo-
towania. To przecież już w tym roku!

Przypomnijmy, konkurs odbywa się w ramach Akcji 
Uniwersytet Dzieciom. W tym roku honorowy patronat 
nad nim objął JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego,  
prof. Wojciech Strzyżewski.

Konkurs zorganizowało Biuro Promocji i Dział Socjalny 
UZ oraz, w tym roku również, Instytut Pedagogiki naszej 
Uczelni. Tu należą się podziękowania dla prof. Mirosława 
Kowalskiego i prof. Ewy Pasterniak–Kobyłeckiej za pomoc 

w jego przeprowadzeniu.

KONKURS


