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Uniwersytet Obywatelski dla dzieci w Słubicach rozpoczyna nabór! 
 
W roku akademickim 2012/2013 w Słubicach rozpoczyna działalność uniwersytet 
dla dzieci o profilu obywatelskim. Zapisy na tę wyjątkową uczelnię trwają od 5 
do 27 września. Dla wszystkich małych studentów udział jest bezpłatny!  
 
Organizatorem „Uniwersytetu Obywatelskiego dla dzieci” jest Fundacja Dobro 
Kultury w Słubicach, we współpracy z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum i 
Freiwilligenzentrum z Frankfurtu nad Odrą. Projekt został objęty patronatem 
Lubuskiego Kuratorium Oświaty. Przedsięwzięciu patronują również włodarze 
wszystkich pięciu gmin z terenu powiatu słubickiego: burmistrz Cybinki Roman 
Siemiński, Wójt Górzycy Robert Stolarski, burmistrz Ośna Lubuskie Stanisław 
Kozłowski, burmistrz Rzepin Andrzej Skałuba i burmistrz Słubic Tomasz 
Ciszewicz.  
 
Od października w słubickim Collegium Polonicum, w nowoczesnym budynku tuż 
przy granicy z Niemcami, odbywać się będą wykłady i ćwiczenia dla dzieci IV, V i 
VI klas szkół podstawowych. Na uniwersytet można zapisać dzieci zamieszkałe na 
terenie powiatu słubickiego. Średnio raz w miesiącu, w sobotnie przedpołudnie 
będą odbywać się zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych i 
specjalistów z danej dziedziny. Nowatorska metoda edukacji dzieci polega na 
stworzeniu dla nich formuły zajęć uniwersyteckich, prowadzonych na zasadach 
podobnych do prawdziwych studiów. Każdy student otrzyma indeks oraz zestaw 
gadżetów: koszulkę, segregator, notes, smycz i torbę. Regularne uczestnictwo w 
wykładach gwarantuje dyplom ukończenia studiów. Umiejętności młodych 
studentów sprawdzi Olimpiada wiedzy obywatelskiej. Warto w niej uczestniczyć, 
ponieważ nagrodą jest atrakcyjny wyjazd dla 24 studentów oraz 24 rodziców. 
Cały rok akademicki będzie pełen wrażeń. Rozpocznie się uroczystą inauguracją 
w październiku, a zakończy w czerwcu rozdaniem dyplomów i uhonorowaniem 
olimpijczyków. Zajęcia na Uniwersytecie Obywatelskim będą prowadzone w 
trzech wydziałach: Młodego Samorządowca, Młodego Społecznika i Młodego 
Dziennikarza Obywatelskiego. W trakcie roku akademickiego każdy ze studentów 
przejdzie przez wszystkie wydziały. 
 
Zgłoszenia na „Uniwersytet Obywatelski dla dzieci” przyjmowane są przez do 27 
września. Indywidualne zgłoszenia są dokonywane przez rodziców. W tym celu 
powinni oni wypełnić deklaracje uczestnictwa oraz dostarczyć je w oryginale do 
biura organizatora. Możliwe są również zgłoszenia grupowe, które będą 
przygotowywały szkoły podstawowe w całym powiecie. Większość szkół już 
zadeklarowała udział w projekcie. Dyrektorzy i nauczyciele będą zbierać grupy 
chętnych studentów ze swoich szkół.  
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Bezpłatny udział dzieci w uniwersytecie jest możliwi dzięki współfinansowaniu 
projektu przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z 
nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 
 
Wszystkie informacje, regulamin uczestnictwa oraz formularze zgłoszeniowe 
dostępne są pod adresem www.dobrokultry.org/uni.  
 
 
Informacji na temat uniwersytetu udzielają:  
 
Marzena Słodownik 
Fundacja Dobro Kultury 
Tel. 603 112 487 lub 95 7592 389 
e-mail: m.slodownik@fundacjacp.org 
 
Adam Szulczewski 
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum 
Tel. 95 7592 390 
e-mail: a.szulczewski@fundacjacp.org 


