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„Czego Polska może nauczyć się od Reksia?” 
 
W sobotę 13 października w Collegium Polonicum Słubicach mali studenci 
zaśpiewają „Gaudeamus igitur”. 150 dzieci z terenu powiatu słubickiego weźmie 
udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego na pierwszym w 
województwie lubuskim Uniwersytecie Obywatelskim dla dzieci. 
 
Inauguracja rozpocznie się o godz. 11.00. Udział w uroczystości, oprócz małych 
studentów, wezmą także ich rodzice, nauczyciele, lokalne władze i zaproszeni 
goście. Uroczystego otwarcia dokona rektor uniwersytetu dr Krzysztof 
Wojciechowski, na co dzień dyrektor słubickiego Collegium Polonicum. Rektor 
wygłosi wykład inauguracyjny zatytułowany: „Czego Polska może nauczyć się od 
Reksia?". 
 
Podczas uroczystego ślubowania dzieci zostaną oficjalnie przyjęte w poczet 
studentów uniwersytetu. Przez najbliższe 9 miesięcy, średnio raz w miesiącu, 
będą brały udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez wykładowców 
akademickich oraz zaproszonych ekspertów. W tym gronie znaleźli się m.in.: dr 
Magdalena Steciąg z Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr Magdalena Musiał-Karg z 
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, dziennikarz i pisarz Krzysztof 
Koziołek czy działający na rzecz polsko-niemieckiej integracji Michael 
Kurzwelly, założyciel Stowarzyszenia Słubfurt. 
 
Zajęcia na uniwersytecie będą prowadzone na trzech wydziałach: Młodego 
Dziennikarza Obywatelskiego, Młodego Samorządowca i Młodego Społecznika. W 
trakcie nauki połączonej z zabawą, dzieci dowiedzą się m.in. czym jest 
demokracja, jak funkcjonuje samorząd lokalny, co to są organizacje 
pozarządowe, dlaczego każdy może zmieniać świat i jak zostaje się 
dziennikarzem. 
 
Zajęcia potrwają do czerwca 2013 roku. Zwieńczy je, sprawdzająca zdobyte 
umiejętności, Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej. Najlepsi studenci będą mieli 
okazję w nagrodę wziąć udział w trzydniowym, rodzinnym wyjeździe do 
Warszawy. W towarzystwie rodziców i opiekunów dzieci odwiedzą parlament, 
redakcje ogólnopolskich mediów oraz spotkają się z przedstawicielami znanych 
organizacji pozarządowych.  
 
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 oraz wszystkich włodarzy gmin z terenu powiatu 
słubickiego.  
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Udział w uniwersytecie biorą dzieci klas IV,V i VI szkół podstawowych z terenu 
powiatu słubickiego. Wszystkie zajęcia są bezpłatne dzięki współfinansowaniu 
projektu przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z 
nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 
 
Więcej informacji na temat uniwersytetu można znaleźć pod adresem: 
www.dobrokultury.org/uni.  
 
Program inauguracji – 13 października, Collegium Polonicum w Słubicach: 
11.00 Powitanie gości – Joanna Kopczyńska, prezes Fundacji Dobro Kultury 
11.05 Przedstawienie partnerów realizujących projekt „Uniwersytet Obywatelski 
dla dzieci” 
11.15 Co nas czeka w roku akademickim 2012/2013 – Marzena Słodownik, 
koordynator projektu 
11.30 Wystąpienia zaproszonych gości 
11.45 Wykład inauguracyjny "Czego Polska może nauczyć się od Reksia?" – dr 
Krzysztof Wojciechowski, rektor „Uniwersytetu Obywatelskiego dla dzieci” 
12.15 Ślubowanie studentów 
12.25 Wręczenie indeksów 
12.30 Występ chóru 
 
 
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 


