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PRZEGL¥D PRASY
16 grudnia Gazeta Wyborcza pisze o wystawie Pauliny Komorow-
skiej-Birger, adiunkta w Katedrze Sztuki i Kultury Plastycznej na Wy-
dziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jej ekspozycja
�Arche-fakty� w zielonogórskim BWA to swoisty pamiêtnik, który
wystarczy przeczytaæ i do czego namawia artystka. W miniaturo-
wych szklanych klatkach autorka zamknê³a fragmenty otaczaj¹cego
j¹ �wiata, tak, jakby by³y one najwiêkszym skarbem. W misternych
pude³kach zamknê³a drobiazgi, które zwykle wyrzucamy do kosza.
Widz na wystawie staje siê obserwatorem jej codziennego ¿ycia, a
mo¿e raczej odkrywc¹ (st¹d �arche� w tytule) pokazanych mu ele-
mentów rzeczywisto�ci. - Umieszczone tutaj przedmioty mog¹ wy-
dawaæ siê zwyczajne, ale ka¿dy z nich ma swoje znaczenie, jest
�wiadectwem jednego, niepowtarzalnego dnia - mówi artystka.

***
Ponad 6 tys. z³ zebrano podczas �wi¹tecznego Kabaretonu, który
odby³ siê w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego, pisze 17 grudnia stu-
dencki serwis internetowy KORBA. Frekwencja przekroczy³a naj-
�mielsze oczekiwania organizatorów. W kabaretonie wziê³o udzia³
ca³e Zielonogórskie Zag³êbie Kabaretowe oraz kabarety dzia³aj¹ce na
uniwersytecie. Wszyscy wyst¹pili bez honorariów, a ca³a suma wzbo-
gaci konto akcji �Uniwersytet Dzieciom�. Pieni¹dze zostan¹ przezna-
czone na paczki dla podopiecznych �wietlic terapeutycznych, z któ-
rymi wspó³pracuj¹ studenci Wydzia³u Nauk Pedagogicznych i Spo-
³ecznych UZ. Upominki zostan¹ wrêczone przez Miko³aja podczas gali
fina³owej, która w tym roku odbêdzie siê w Lubuskim Teatrze. Pod-
czas fina³u dzieci obejrz¹ najnowszy spektakl �Tymoteusz Rymcimci�.
Na zakoñczenie wszyscy, którzy przyczyni¹ siê do powodzenia ak-
cji, otrzymaj¹ �Indeks Serca�.

***
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego postanowi³, ¿e w nowym roku
wyk³adowcy bêd¹ musieli ujawniæ to, czy pracuj¹ na innych uczel-
niach - relacjonuje 19 grudnia ostatnie posiedzenie Senatu UZ Gazeta
Wyborcza. W styczniu ka¿dy wyk³adowca musi z³o¿yæ deklaracjê, w
której ujawni, czy pracuje na innej uczelni. - Deklaracje s¹ obowi¹zko-
we. Wype³niaj¹ je tylko ci, którzy pracuj¹ na innych uczelniach. Nie
znaczy to, ¿e bêd¹ musieli uzyskaæ nasz¹ zgodê na podjêcie dodatko-
wego zatrudnienia. Nie zabraniamy pracowaæ na innych uczelniach,
ale musimy dbaæ o swój interes. Chodzi nam o dobro studenta i o
jako�æ kszta³cenia - t³umaczy prof. Micha³ Kisielewicz, rektor Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego.

***
21 grudnia na UZ odby³a siê impreza pt.: �Gwiazdka z ¿u¿lowcami�, a
nastêpnego dnia Gazeta Lubuska napisa³a: wczoraj w Zielonej Górze
najlepsi polscy ¿u¿lowcy udowodnili, ¿e potrafi¹ nie�le kopaæ pi³kê.
Ponad tysi¹c kibiców w hali uniwersytetu zobaczy³o emocjonuj¹ce
mecze, grad goli, Andrzeja Huszczê w bramce i snajperski popis
Piotra �wista. Turniej, którego celem by³o zebranie pieniêdzy dla dzieci
ze �wietlic terapeutycznych, rozpoczê³a uroczysta prezentacja ze-
spo³ów. Zmagania wygrali zielonogórscy zawodnicy, którzy w finale
pokonali po rzutach karnych Gajê Armaturê. W spotkaniach pó³fina³o-
wych dziennikarze ulegli Gai 2:4, a Falubaz pokona³ Resztê Polski 3:1.
W ekipie Falubazu �wietn¹ formê zaprezentowa³ P. �wist, który zdo-
by³ cztery bramki.
W przerwach meczów odbywa³y siê licytacje rzeczy, które ofiarowali
¿u¿lowcy. Prowadzili je znani spikerzy: Kamil Kawicki i Tomasz Lorek.
- Kibice byli zachwyceni, marzyli�my o takim zakoñczeniu imprezy �
powiedzia³ Jacek Fr¹tczak z Gai, jednego z organizatorów turnieju. �
W poniedzia³ek podsumujemy ile uda³o siê zebraæ. Nie jest to nasze
ostatnie s³owo. Wszyscy zawodnicy, którzy dzi� wyst¹pili zadeklaro-
wali siê, ¿e przyjad¹ na nastêpny turniej.

***
W pierwszym w nowym roku wydaniu Gazety Lubuskiej � 2 stycznia
� w artykule �Uczelnia ro�nie� czytamy, ¿e Uniwersytet Zielonogórski
opracowa³ plan inwestycyjny do 2013 roku. W mie�cie ma siê pojawiæ
wiele nowych obiektów. W pierwszej kolejno�ci zaplanowano budo-
wê biblioteki uniwersyteckiej. Projekt zosta³ ju¿ dawno zaakceptowa-

ny. Stanie ona miêdzy obecnym g³ównym budynkiem w kampusie B
(by³a WSP) a siedzib¹ katedry komunikacji jêzykowej i spo³ecznej (któ-
ra mo¿e byæ te¿ przebudowana). Po drugiej stronie budynku g³ówne-
go wybudowany zostanie obiekt dla wydzia³u nauk pedagogicznych
i spo³ecznych oraz dla przysz³ego wydzia³u prawa. W tym celu trzeba
bêdzie wyburzyæ akademik Wicewersal. Nowy dom studencki i sto-
³ówka powstanie za� za akademikiem Wcze�niak w okolicy sali gim-
nastycznej.
W kampusie B, w miejscu stolarni, gdzie kiedy� by³ ma³y amfiteatr, ma
byæ utworzone centrum kultury studenckiej z sal¹ koncertow¹. Poza
tym uczelnia zamierza wybudowaæ jeszcze mieszkania dla pracow-
ników i studentów.

***
3 stycznia Gazeta Wyborcza og³osi³a akcjê �Wybieramy bohatera
roku�. Kto rozs³awi³ Zielon¹ Górê na ca³y kraj, a kto nie przyniós³ jej
chluby? Gazeta przedstawi³a, subiektywny oczywi�cie, ranking osób,
o których by³o g³o�no w 2003 roku.
W�ród kandydatów na pozytywnych oczywi�cie bohaterów, zna-
le�li siê dwaj przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego: Jerzy
Szymaniuk i Zbigniew Izdebski. O Jerzym Szymaniuku GW napisa³a:
Czy Zielona Góra, czêsto nazywana z rozpêdu zag³êbiem kabareto-
wym, stanie siê równie¿ zag³êbiem jazzowym? Wszystko ku temu
zmierza dziêki Big Bandowi Uniwersyteckiemu Jerzego Szymaniuka.
Wymieñmy trofea bandu z ubieg³ego roku: kolejna �Z³ota Tarka� na
i³awskim Old Jazz Meeting i nieoficjalny tytu³ najlepszej orkiestry w
kraju, koncerty w Szwecji i Niemczech jako konsekwencja brylowania
na polskich festiwalach. Bandillero Jerzy Szymaniuk prze¿ywa z³ote
czasy. Muzyk, aran¿er, w m³ode zielonogórskie serca jazzmanów
wszczepi³ autentyczn¹ pasjê. Uda³o mu siê tak¿e zaraziæ jazzem
miejscow¹ publiczno�æ, która wype³nia aulê uniwersyteck¹ po brzegi
podczas koncertów �Big Band UZ i Przyjaciele�.
O prof. Z. Izdebskim natomiast mogli�my przeczytaæ, ¿e odkry³, ¿e
Lubuszanie z Polaków s¹ najbardziej zadowoleni ze swego ¿ycia
seksualnego. - Bo co nam innego pozostaje jak nie dobry seks, kiedy
nie mamy pieniêdzy, jest wysokie bezrobocie i bogaci Niemcy po s¹-
siedzku? Uwa¿am, ¿e to bardzo dobrze, ¿e chocia¿ z czego� jeste-
�my zadowoleni, a przecie¿, jak wynika z badañ, seks jest najwa¿-
niejszym wska�nikiem optymizmu spo³ecznego. To bardzo dobrze o
nas �wiadczy - podsumowa³ badania naukowe. Seksuolog, peda-
gog, doradca rodzinny, kieruje na naszym uniwersytecie Zak³adem
Poradnictwa M³odzie¿owego i Edukacji Seksualnej, wspó³pracuje z
Uniwersytetem Warszawskim. Jest rozpoznawany w ca³ej Polsce
dziêki komentarzom w krajowych gazetach i stacjach telewizyjnych.

***
Du¿e wydarzenie muzyczne szykuje siê w najbli¿szy czwartek: w
cyklu ,,Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego i przyjaciele�� us³yszy-
my kolêdy na jazzowo � tak 9 stycznia zapowiada³a nasz koncert
Gazeta Lubuska. Wyst¹pi¹: Ewa Uryga (vocal), Marek Ba³ata (vocal),
Maciej Sika³a (saksofony), Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego,
Chór Akademicki i Orkiestra Smyczkowa. Dyrygowaæ bêdzie Jerzy
Szymaniuk (tak¿e - aran¿acja i przygotowanie). Pierwotnie planowa-
no jeden koncert. Jednak ogromne zainteresowanie propozycj¹ wy-
musi³o na organizatorach powtórkê. 15 bm. uniwersytecka aula przy
ul. Podgórnej 50 bêdzie wiêc rozbrzmiewaæ kolêdami dwukrotnie: o
17.00 i 20.00. Czwartkowego wieczoru po raz pierwszy publicznie
wyst¹pi pracuj¹cy zaledwie od kilku miesiêcy Chór Akademicki UZ
pod dyrekcj¹ Jerzego Markiewicza.

***
Duñczycy s¹ gotowi pomóc w³a�cicielom budynku przy al. Niepodle-
g³o�ci 22 w jego remoncie. Postawili jeden warunek: w³a�ciciele te¿
musz¹ siê do³o¿yæ do remontu. ZSMP zgodzi³ siê na sfinansowanie
swojej czê�ci. Natomiast Zarz¹d G³ówny NOT nie odpowiada³ na
propozycjê. Brak udzia³u NOT-u oznacza³ wycofanie siê Duñczyków
z finansowania remontu budynku. Do podpisania umowy jednak do-
sz³o. - Nie wyobra¿am sobie, co by siê sta³o, gdyby NOT nie przyst¹pi³
do umowy � mówi J. Cydzik prezes Fundacji na rzecz Rewitalizacji
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Zielonej Góry. � Mog³oby to oznaczaæ utrudnienia w staraniach o
kolejne pieni¹dze z Unii. � donosi 12 stycznia Gazeta Lubuska.
W czerwcu budynek powinien wygl¹daæ jak nowy. Na remont zosta-
nie wydanych 330 tys. z³. Oko³o 180 tys. bêdzie pochodzi³o z duñskiej
kasy. 110 tys. przeznaczy na remont NOT, 40 tys. � lubuski ZSMP. Za
te pieni¹dze zostanie naprawiony dach, wykonana nowa elewacja,
wymienione okna i grzejniki.
Prezes Cydzik zapowiada, ¿e kolejnym przedsiêwziêciem fundacji
bêdzie odnowienie budynku rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego,
który bêdzie siê mie�ci³ przy ul. Licealnej, gdzie dzi� jest szko³a nr 6.

***
By zatrzymaæ m³odzie¿, odnosz¹c¹ sukcesy w sporcie, miasto chce
wspomóc Uniwersytet Zielonogórski, przekazuj¹c mu stadion wraz z
obiektami i schroniskiem m³odzie¿owym przy ul. Wyspiañskiego � czy-
tamy 14 stycznia w Gazecie Lubuskiej. - Je�li przekazanie nast¹pi, ale
o tym jak i o innych sprawach zdecyduje Rada Miejska, to pod warun-
kiem udostêpnienia sportowych obiektów m³odzie¿y szkolnej � dodaje
wiceprezydent Maciej Koz³owski.
Stadion uniwersytetowi jest potrzebny, by móg³ kszta³ciæ sportow-
ców. Od nowego roku akademickiego w ramach specjalno�ci na pe-
dagogice, a w niedalekiej przysz³o�ci na wychowaniu fizycznym
(nabór na ten kierunek zosta³ zawieszony po wizytacji przedstawicieli
Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej). Uczelnia musi spe³niæ kilka wa-
runków, by móc go znów uruchomiæ. Je�li bêdzie mog³a siê rozwijaæ,
m³odzi sportowcy nie opuszcz¹ po maturze zielonogórskich klubów, a
bêd¹ studiowaæ na miejscu.

***
Maria Piechowiak Topolska jest kolejnym profesorem Uniwersytetu
Zielonogórskiego � czytamy 16 stycznia w  Gazecie Wyborczej. No-
minacjê i tytu³ profesora nauk humanistycznych odbierze w pi¹tek w
Belwederze z r¹k prezydenta Aleksandra Kwa�niewskiego. Maria
Piechowiak Topolska ukoñczy³a studia historyczne na Uniwersytecie
im. A. Mickiewicza w Poznaniu, habilitowa³a siê w 1984 r. Jej specjal-
no�æ to historia Wielkopolski, Polaków w Wielkiej Brytanii po II wojnie
�wiatowej, problematyka etniczno�ci oraz integracji kulturowej na zie-
miach litewsko-bia³oruskich od XV do XIX wieku. Dzia³a w Zak³adzie
Badañ Narodowo�ciowych PAN. Ze �rodowiskiem zielonogórskim
zwi¹za³a siê w 1995 r.

***
Piêkny koncert - tak w skrócie mo¿na okre�liæ to co siê sta³o w auli
Uniwersytetu Zielonogórskiego � czytamy w Gazecie Wyborczej 17
stycznia po koncercie Big Bandu UZ �Kolêdy na jazzowo�. Jako� nie
lubimy publicznie �piewaæ kolêd, bo siê troszkê wstydzimy swoich
umiejêtno�ci. A jednak s¹ chwile, kiedy nie przeszkadza nam to, ¿e nie
znamy osoby obok nas i �piewamy, najpierw cicho, potem coraz
g³o�niej, g³o�niej. I tak by³o podczas koncertu Big Bandu Uniwersytetu
Zielonogórskiego, który zaprosi³ na wspólne kolêdowanie swoich przy-
jació³: Ewê Urygê, Marka Ba³atê i Macieja Sika³ê, orkiestrê smyczkow¹
Filharmonii Zielonogórskiej oraz chór akademicki. Zaczê³o siê nastrojo-
wo �No More Blue Christmas�, ale ju¿ po chwili na scenie zapanowa³o
ca³kowite szaleñstwo. Elegancki jak zwykle Marek Ba³ata raczy³ s³u-
chaczy raz po raz rasowym scatem, a niesamowity wokal Ewy Urygi
to porywa³ do refleksji, to przekomarza³ siê z saksofonem Sika³y. Apo-
geum nast¹pi³o jednak podczas kolêdy �Gdy siê Chrystus rodzi�, kiedy
to g³osy, d³onie, d�wiêki, taniec w ka¿dym gloria przekazywa³y ca³¹
rado�æ Dobrej Nowiny. Publiczno�æ od�piewa³a j¹ potem zgodnie w
�Lulaj¿e Jezuniu�, by ta, wiruj¹c w powietrzu, zago�ci³a w ka¿dym
sercu.

***
Owacje na stoj¹co, trzy bisy, a wcze�niej - dwie godziny
radosnego jazzowego kolêdowania: tak najkrócej mo¿na
oddaæ gor¹cy wieczór w �rodku zimy � tak z kolei Gazeta
Lubuska relacjonowa³a  17 stycznia w artykule �Alleluja, jaki koncert!�
najwiêksze chyba wydarzenie miesi¹ca, czyli koncert �Kolêdy na
jazzowo�. Po ka¿dej kolejnej ods³onie cyklu ,,Big Band Uniwersytetu
Zielonogórskiego i przyjaciele�� s³uchacze zastanawiaj¹ siê, co ich
jeszcze mo¿e czekaæ. Tak by³o po jubileuszowym wieczorze z udzia-
³em Urszuli Dudziak. Widaæ apetyt ro�nie w miarê jedzenia nie tylko po

stronie publiczno�ci; inaczej trudno poj¹æ tajemnicê czwartkowego
koncertu. Jakim cudem prócz Big Bandu uda³o siê na scenie uniwersy-
teckiej auli zmie�ciæ Orkiestrê Smyczkow¹, Chór Akademicki UZ, nie
wiem. Zmie�cili siê i go�cie: znakomici wokali�ci - Ewa Uryga i Marek
Ba³ata oraz mistrz saksofonu - Maciej Sika³a. Razem tworz¹c niezwy-
kle energetyczn¹ mieszankê, eksploduj¹c¹ rado�ci¹ wspólnego kolê-
dowania. Czê�æ tajemnicy tkwi w �wie¿ych aran¿acjach Jerzego
Szymaniuka, czê�æ w bieg³o�ci muzyków, których wci¹¿ bawi to, co
robi¹, czê�æ za� w m³odym, pe³nym energii Chórze Akademickim UZ.
Co jeszcze mo¿e siê zdarzyæ po takim koncercie?...

***

Naszemu drogiemu koledze i profesorowi,

Georgowi Melikidze

oraz jego ¿onie Marinie i synowi Giorgi,
serdecznie wyrazy wspó³czucia

z powodu tragicznej �mierci

córki i siostry Mai

sk³adaj¹
pracownicy i studenci Instytutu Astronomii

Panu
prof. GEORGOWI MELIKIDZE

Wyrazy serdecznego wspó³czucia
w zwi¹zku z tragiczn¹ �mierci¹

córki MAI
sk³ada

Rektor, Senat
oraz wspó³pracownicy

z Uniwersytetu Zielonogórskiego

Panu
mgr Emilowi Kumce

specjali�cie w Sekcji Socjalnej Uniwersytetu
wyrazy serdecznego wspó³czucia

z powodu �mierci
OJCA

sk³ada
Rektor, Senat, prze³o¿eni,

oraz wspó³pracownicy
z Uniwersytetu Zielonogórskiego

Panu
in¿. Franciszkowi Ruñcowi

kierownikowi uniwersyteckiego Zak³adu Poligrafii
wyrazy serdecznego wspó³czucia

z powodu �mierci
M A T K I

sk³ada
Rektor, Senat, prze³o¿eni,

oraz przyjaciele i wspó³pracownicy
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O obchodach czwartej rocznicy powstania uniwersyteckiego mie-
siêcznika ,,Drobne Uwagi Politycznych Amatorów� redagowanego
przez studentów z Wydzia³u Humanistycznego 29 stycznia mogli�my
przeczytaæ w Gazecie Lubuskiej. A zaczê³o siê od zwyk³ych rozmów
miêdzy studentami politologii. Dwa Piotry: Dubas i Markiewicz oraz
Adam Scheffer stwierdzili: Trzeba co� stworzyæ nietypowego.
- I tak narodzi³y siê ,,Drobne Uwagi Politycznych Amatorów� w skrócie
,,DUPA� - mówi obecny redaktor naczelny A. Scheffer. - Nie spodzie-
wali�my siê, ¿e nasze pisanie trafi na podatny grunt. Gazeta siê roz-
chodzi jak �wie¿e bu³eczki - mówi A. Scheffer. Redakcja jest otwarta
na nowych dziennikarzy i grafików. - Ostatnio zg³osili siê studenci z
Wydzia³u Artystycznego, chc¹ pokazaæ siê tak¿e poprzez gazetê. I
bardzo dobrze, bo przecie¿ ma ona byæ studenckim forum - t³umaczy
Marcin Gwizdalski. - Ka¿dy mo¿e zaproponowaæ jaki� artyku³. Jedy-
nym ograniczeniem jest prawo.

***
W styczniowym numerze Forum Akademickiego czytamy, ¿e w dniach
20-22 listopada Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego by³
organizatorem konferencji �8. Flemish-Polish Workshop on Adaptive
and Erotetic Logics and Their Application to the Philosophy of Science�.
By³o to kolejne spotkanie w ramach projektu badawczego �A formal
study of topics from the philosophy of science, especially in terms of
adaptive and erotetic logic and of their combination�, realizowanego
przez Zak³ad Logiki i Metodologii Nauk IF UZ oraz Centrum Logiki i
Filozofii Nauki Uniwersytetu w Gandawie (Belgia), we wspó³pracy z
Uniwersytetem w Brukseli oraz Uniwersytetem Miko³aja Kopernika w
Toruniu. Projekt finansowany jest w ramach dwustronnej umowy o
wspó³pracy naukowo-technicznej miêdzy Polsk¹ a Flandri¹ w latach
2002-04.

***
22 stycznia Gazeta Wyborcza prezentuje sylwetkê Marii Ma³eckiej
studentki III roku pedagogiki pracy socjalnej Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, która zg³osi³a siê do programu �Gazety� Studenci z Klas¹.
Marta interesuje siê prac¹ z dzieæmi z rodzin patologicznych, dlatego
te¿ w tej tematyce zaproponowa³a swe zajêcia. Wspólnie ze znajo-
mymi z Ko³a Naukowego Pedagogów Wolontariuszy opracowa³a ich
scenariusz. � Tematem jest zapobieganie patologiom, przemocy w
rodzinie, narkotykom, anoreksji. Planujemy liczne scenki rodzajowe
przedstawiaj¹ce sytuacje konfliktowe i omawiamy z klas¹ zacho-
wanie poszczególnych osób � opowiada.
Maria ma ju¿ do�wiadczenie w tego typu programach, bo kilkakrotnie
przeprowadza³a je w zielonogórskich liceach. Pochodzi z Bukówca
Górnego ko³o Leszna. Przez znajomych jest uwa¿ana za wiecznie
zajêt¹ mrówkê. Jak nie zebranie ko³a, to spotkanie parlamentu albo
redakcja gazety studenckiej �Kartkówka�. Do tego dochodzi Katolic-
kie Ko³o Studentów PAIS, teatr Katharsis i Kabaret Bez Kitu przy
Duszpasterstwie Akademickim. Poza tym Maria uwielbia tañczyæ i
jak tylko ma woln¹ chwilê, to bawi siê na imprezach w �Kartonie�. Jak
na to wszystko znajduje czas? � Wystarczy sobie dok³adnie zapla-
nowaæ dzieñ � t³umaczy. - -Poprzez akcje, jak ta Gazety, pomoc w
�wietlicach czy placówkach terapeutycznych przygotowujê siê do
przysz³ej pracy.

***
Bolek Majerik jest artyst¹ z Bukowiny, z miejsca, gdzie nie ma gwary,
tylko gwarienie. Przyjecha³ na zaproszenie Ko³a Naukowego Socjo-
logów Uniwersytetu Zielonogórskiego- pisze 23 stycznia Gazeta
Wyborcza. Na Bukowinie jest weso³o, choæ biednie. Ludzie �piewa-
j¹, kosz¹c trawê, i lubi¹ miejscowych dziwaków, takich jak Bolek
Majerik, który w rodzinnej Pleszy pisze wiersze, rze�bi w skale i
drewnie. W �rodowy wieczór go�ci³ on w studenckim klubie �Kar-
ton�, gdzie zaprosi³o go Ko³o Naukowego Socjologów Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego. By³a jego poezja, pie�ni, wino prosto
z Bukowiny. By³y koralikowe hafty dziordanów (ozdoby pod
szyj¹), barwne spódnice i �piewy zespo³ów �róde³ko, Wicho-
wianki i Doliny Nowego S³oñca. Studenci poznali kulturê, któr¹
w naszym mie�cie reprezentuje prê¿nie dzia³aj¹ca Wspólnota
Bukowiñska skupiaj¹ca 360 cz³onków.

***

Ale super! � wo³a³o w pi¹tek 300 dzieci ze �wietlic terapeutycznych
podczas gali fina³owej akcji charytatywnej w Lubuskim Teatrze - czy-
tamy 26 stycznia w Gazecie Lubuskiej.
Pracownicy i studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego po raz drugi
zorganizowali akcjê �Uniwersytet Dzieciom�. W tym roku zrezygno-
wali ze zbiórki pieniêdzy do puszek, fundusze zdobywali podczas
dwóch du¿ych imprez.
Dziêki wystêpom artystów z Zielonogórskiego Zag³êbia Kabaretowe-
go uda³o siê zgromadziæ ponad 6 tys. z³. Ponad 8 tys. przynios³a te¿
�Gwiazdka z ¯u¿lowcami� � 2,5 tys. z³ to dochód ze sprzeda¿y bile-
tów, reszta pochodzi³a z licytacji m.in. kombinezonu i rêkawic Grzego-
rza Walaska i gogli piotra Protasiewicza. Podobnie jak w ub. r., pieni¹-
dze przeznaczono dla dzieci ze �wietlic �rodowiskowych i terapeu-
tycznych, z którymi na co dzieñ wspó³pracuj¹ studenci z Wydzia³u
Nauk Pedagogicznych i Spo³ecznych UZ. Czê�æ z 15 tys. z³ przezna-
czone zosta³o na paczki, które dzieci otrzyma³y w pi¹tek w teatrze.
Obejrza³y te¿ najnowszy spektakl �Tymoteusz Rymcimci�, a potem
dosta³y poczêstunek w barze.

***
Krzes³o na �cianie?... Wszystko jest mo¿liwe, gdy dwudziestu
m³odych artystów � studentów i pracowników Wydzia³u Arty-
stycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego wystawia swoje pra-
ce. W Galerii PWW przy ul. Wroc³awskiej prezentuj¹ siê poprzez
bardziej tradycyjne media, jak malarstwo, rysunek i fotografia
oraz mniej tradycyjne formy instalacji. Wystawê, zorganizowa-
n¹ przez ko³o naukowe PWW przy Katedrze Sztuki i Kultury
Plastycznej, otwarto zesz³ego czwartku przy wtórze bêbnów
grupy Drum He/ands. � tak pisa³a 26 stycznia Gazeta Lubuska.

***
27 stycznia wszystkie gazety pisz¹ o nowym projekcie MENiS.
W Gazecie Lubuskiej czytamy, ¿e dodatek na zakwaterowanie
maj¹ dostaæ studenci do rêki � proponuje ministerstwo edukacji.
Dla niektórych uczelni mo¿e to oznaczaæ, ¿e opuszcz¹ akade-
miki.
Dzi� pieni¹dze z bud¿etu pañstwa przekazywane s¹ uczelni.
Dziêki temu studenci p³ac¹ mniej � na Uniwersytecie Zielonogór-
skim o 50 proc. � za miejsca z akademikach. Teraz Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Sportu chce by dofinansowanie do za-
kwaterowania otrzymywa³ ¿ak. Dostanie je w stypendium
socjalnym i sam zdecyduje, czy chce wydaæ je na dom stu-
dencki czy stancjê. Zdaniem MENiS nowy system spowodu-
je, ¿e uczelnie bêd¹ bardziej dbaæ o domy studenckie i obni¿¹
koszty utrzymania.
- Mam obawy, czy to rozwi¹zanie � przy braku pieniêdzy z
ministerstwa na remonty �jest dobre-mówi rektor Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. Micha³ Kisielewicz. � Czy
uda siê je zrealizowaæ bez szkody dla posiadanej bazy i stu-
dentów?
Rektor twierdzi, ¿e czê�æ ¿aków mog³aby wybraæ stancje.
Standard akademików jest jaki jest, bo wci¹¿ brakuje fundu-
szy na modernizacjê. Kiedy� ministerstwo wydawa³o 640
mln z³, w ub. roku tylko 148 mln z³, w tym planuje jeszcze
mniej.
A je�li chodzi o dop³aty do stancji, to na zielonogórskiej uczel-
ni to ¿adna nowo�æ. Od kilku lat osoby, które z braku miejsc
nie dostan¹ akademika, mog¹ liczyæ na dop³atydo wynajmo-
wanego pokoju. �Nie jest to prowadzone w tak szerokiej skali
jak mia³oby byæ � zauwa¿a rektor.

***
28 stycznia szef lubuskiego SLD  Andrzej Brachmañski na
pytanie dziennikarza Gazety Wyborczej - co czeka Zielon¹
Górê w niedalekiej przysz³o�ci? - powiedzia³:
- Wszelkie tezy o �mierci Zielonej Góry s¹ przedwczesne. Tu
jest olbrzymi potencja³ ludzi m¹drych. Zielona Góra bêdzie siê
rozwijaæ bardzo szybko. Jej zalet¹ jest o�rodek akademicki. W
oparciu o uniwersytet mo¿na tu stworzyæ co�, co by przypomi-
na³o Krzemow¹ Dolinê. Firmy informatyczne ju¿ kszta³tuj¹ obraz
miasta.

czyta³a esa




