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z obrad senatu

uniwersytet zielonogórski
Senat na zwyczajnym posiedzeniu
w dniu 17 grudnia 2003 r. podj¹³ nastêpuj¹ce uchwa³y

Nr 135 w sprawie ustalenia wysokoci narzutu ogólnouczelnianego z funduszu pomocy materialnej dla studentów.................
Senat ustali³ narzut ogólnouczelniany z funduszu pomocy materialnej
dla studentów w wysokoci 60 %, z przeznaczeniem na dofinansowanie
nastêpuj¹cych kosztów ponoszonych z bud¿etu prorektora ds. studenckich i dyrektora administracyjnego:
- kosztów osobowych obs³ugi spraw socjalnych studentów,
- kosztów dzia³alnoci kulturalno-sportowej studentów,
- kosztów dzia³alnoci Parlamentu Studenckiego,
- kosztów remontów bie¿¹cych i modernizacji obiektów socjalnych stu
dentów,
- kosztów wydawnictw studenckich.

Nr 136 w sprawie uchwalenia prowizorium bud¿etowego na
rok 2004.....................................................................................................
Senat uchwali³ prowizorium bud¿etowe Uniwersytetu Zielonogórskiego
na rok 2004, stanowi¹ce za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

Nr 137 w sprawie zatwierdzenia wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego za okres 1.01.2003-31.12.2003 r.....................

Senat UZ zatwierdzi³ wybór Biura Rachunkowego Ergo maj¹cego
siedzibê w Zielonej Górze przy ul. Olchowej 5, do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego za okres 1.01.200331.12.2003 r.

Nr 138 zmieniaj¹c¹ uchwa³ê nr 34 Senatu UZ z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie organizacji procesu kszta³cenia oraz
wprowadzaj¹c¹ tekst jednolity uchwa³y........................................

Senat przyj¹³ nastêpuj¹ce zmiany w uchwale nr 34 Senatu UZ z dnia 27
listopada 2002 r. w sprawie organizacji procesu kszta³cenia:
1. W § 2 w tabeli, tytu³ adiunkt, starszy wyk³adowca otrzyma³ nastêpuj¹ce brzmienie:
 æwiczenia
 laboratorium,
 projekt,
 wyk³ady *,
 seminaria *,
 prace dyplomowe*.
2. § 7 ust. 2 otrzyma³ nastêpuj¹ce brzmienie:
Tygodniowy rozk³ad zajêæ nauczycieli akademickich, obejmuj¹cy zadania wymienione w § 5 i § 6, powinien byæ realizowany w ci¹gu co
najmniej 4 dni tygodnia i podany do wiadomoci na wewnêtrznych
tablicach og³oszeñ oraz w internecie.
3. § 7 ust. 3 otrzyma³ nastêpuj¹ce brzmienie:
Liczba godzin pracy nauczycieli akademickich - o których
mowa w ust. 1 - nie powinna przekraczaæ na studiach zaocznych 12 godzin dziennie.
Po uwzglêdnieniu tych zmian Senat przyj¹³ tekst jednolity
uchwa³y w sprawie organizacji procesu kszta³cenia.

Nr 139 w sprawie podejmowania przez nauczycieli akademickich dodatkowego zatrudnienia...................................................
Stanowisko Senatu w tej sprawie przytaczamy w ca³oci poni¿ej:

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 12 wrzenia 1990 roku
o szkolnictwie wy¿szym (Dz.U. nr 65, poz. 385 wraz z p.zm.) uchwala
siê, co nastêpuje:
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego z uwag¹ obserwuje proces podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez nauczycieli akademickich. Nie ograniczaj¹c konstytucyjnych praw do wyboru pracodawcy,
Senat UZ stoi na stanowisku, i¿ procesowi temu powinno towarzyszyæ
poczucie odpowiedzialnoci i poszanowania uczelni jako podstawowego miejsca pracy.
§1
Podejmowanie dodatkowych zajêæ zawodowych przez nauczycieli akademickich jest dopuszczalne, o ile nie prowadzi do zaniedbywania
przez nich obowi¹zków naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
w Uniwersytecie Zielonogórskim.

§2

1. Dodatkowe zatrudnienie dopuszczalne jest tak¿e w innych

szko³ach wy¿szych, o ile nie wi¹¿e siê to z przeniesieniem do
tych uczelni przys³uguj¹cych UZ uprawnieñ do zaliczania pracownika do minimów kadrowych wymaganych dla danego
kierunku przez obowi¹zuj¹ce przepisy prawne.
2. Nauczyciele akademiccy podejmuj¹cy dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy lub dodatkowe zajêcia zawodowe poza UZ, powinni  a nauczyciele akademiccy zatrudnieni w pe³nym wymiarze czasu pracy maj¹ obowi¹zek - niezw³ocznie poinformowaæ o tym pisemnie Rektora.
§3
Za niedopuszczalne uznaje siê przenoszenie do innych szkó³ wy¿szych know-how, stanowi¹cego dorobek Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dotyczy to zw³aszcza programów i planów nauczania,
sylabusów przedmiotowych, materia³ów dydaktycznych oraz rozwi¹zañ organizacyjnych stosowanych w UZ.
§4
Nauczyciele czynnie zaanga¿owani w kierowanie innymi szko³ami wy¿szymi, tj. za³o¿yciele, rektorzy, prorektorzy, dziekani, nie
mog¹ pe³niæ funkcji rektora, prorektora, dziekana oraz dyrektora
instytutu w Uniwersytecie Zielonogórskim. Nie mog¹ te¿ byæ cz³onkami Senatu UZ, z wy³¹czeniem pañstwowych uczelni zawodowych wspó³dzia³aj¹cych z UZ na podstawie przepisów ustawy z dnia
26 czerwca 1997 r. o wy¿szych szko³ach zawodowych (Dz. U. nr 96,
poz. 590).
§5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem jej podjêcia.

Nr 140 zmieniaj¹c¹ uchwa³ê nr 57 Senatu UZ z dnia 24.10.2001
r. w sprawie zasad mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim......................

Zmiany dotycz¹ trybu ponownego zatrudniania osób, których stosunek pracy w UZ uleg³ rozwi¹zaniu w zwi¹zku z przejciem na emeryturê. W takim przypadku decyzjê o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego podejmuje rektor na wniosek dziekana, z³o¿ony za zgod¹ w³aciwej rady wydzia³u, po zasiêgniêciu opinii senatu.
Ponowne mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego mo¿e
nast¹piæ w uzasadnionych przypadkach:
- je¿eli zatrudnienie pracownika jest niezbêdne do utrzymania
minimum kadrowego na kierunku kszta³cenia;
- je¿eli zatrudnienie pracownika jest niezbêdne do utrzymania
uprawnieñ do nadawania stopni naukowych na wydziale/
instytucie;
- je¿eli zatrudnienie pracownika jest niezbêdne do kontynuacji
specjalistycznego wyk³adu na kierunku.
Senat postanowi³, ¿e nie stosuje siê w tych przypadkach postanowieñ dotycz¹cych konkursu, komisji konkursowej i Komisji
Senackiej ds. Kadry Naukowej.
Równie¿ rada wydzia³u powinna rozpatrzyæ istnienie tych przes³anek przy podejmowaniu uchwa³y w sprawie wyra¿enia zgody na
ponowne zatrudnienie osób, których stosunek pracy w UZ uleg³ rozwi¹zaniu w zwi¹zku z przejciem na emeryturê.

Nr 141 zmieniaj¹c¹ uchwa³ê nr 56 Senatu UZ z dnia 24.10.2001
r. w sprawie zasad mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim...............................

Senat postanowi³, i¿ w profesor zwyczajny, którego stosunek
pracy w UZ uleg³ rozwi¹zaniu w zwi¹zku z przejciem na
emeryturê  mo¿e byæ ponownie zatrudniony na podstawie
mianowania tylko na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
W takim przypadku stosuje siê obowi¹zuj¹ce postanowienia
uchwa³y w sprawie zasad mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim.

l u t y 2 0 044

nr 2 (120)

z obrad senatu

uniwersytet zielonogórski

5

Senat na zwyczajnym posiedzeniu
w dniu 17 grudnia 2003 r. podj¹³ nastêpuj¹ce uchwa³y
Nr 142 w sprawie powo³ania Centrum Kultury i Jêzyka iNiemieckiego.................................................................................
Senat powo³a³ Centrum Kultury i Jêzyka Niemieckiego jako jednostkê organizacyjn¹ o charakterze ogólnouczelnianym. Centrum
dzia³aæ bêdzie w strukturze organizacyjnej Prorektora ds. Jakoci
Kszta³cenia.
Podstawowe zadania Centrum Kultury i Jêzyka Niemieckiego obejmuj¹:
1) dzia³ania maj¹ce na celu budowanie porozumienia polsko-nie
mieckiego;
2) promowanie wspólnych przedsiêwziêæ polsko-niemieckich w sfe
rach kultury, jêzyka oraz ¿ycia spo³eczno-gospodarczego.

Nr 143 w sprawie opinii dotycz¹cej zmian w strukturze organizacyjnej Wydzia³u Mechanicznego.........................................

Senat pozytywnie zaopiniowa³ wniosek Rady Wydzia³u Mechanicznego dotycz¹cy:
1. zniesienia w strukturze organizacyjnej Wydzia³u Mechanicznego
Instytutu Informatyki i Zarz¹dzania Produkcj¹ wraz z zak³adami i
pracowniami.
2. powo³ania w strukturze organizacyjnej Wydzia³u Mechanicznego
Katedry Informatyki i Zarz¹dzania Produkcj¹.
3. powo³ania w strukturze organizacyjnej Katedry Informatyki i Zarz¹
dzania Produkcj¹:
a) Pracowni In¿ynierii Oprogramowania,
b) Pracowni Systemów Komputerowo Zintegrowanego Zarz¹dzania,
c) Pracowni In¿ynierii Produkcji: Laboratorium VP Virtual Produc
tion, Laboratorium In¿ynierii Jakoci.
4. zniesienia w strukturze organizacyjnej Instytutu Budowy i Eksploata
cji Maszyn:
a) Zak³adu Mechaniki:Pracowni Mechaniki Orodków Ci¹g³ych, Pra
cowni Obliczeñ Numerycznych,
b) Zak³adu Konstrukcji i Eksploatacji Pojazdów: Pracowni Eksploata
cji Pojazdów i Silników, Pracowni Tworzyw Sztucznych,
c) Zak³adu Technologii Ubytkowych i Eksploatacji Maszyn: Pracowni
Obróbki Skrawaniem i Obrabiarek, Pracowni Eksploatacji Maszyn,
d) Zak³adu Technologii Bezubytkowych i Materia³oznawstwa: Pracow
ni Materia³oznawstwa, Pracowni Odlewnictwa i Obróbki Plastycznej.
5. powo³ania w strukturze organizacyjnej Instytutu Budowy i Eksploata
cji Maszyn:
a) Zak³adu Obróbki Ubytkowej i Eksploatacji Maszyn: Pracowni
Eksploatacji Maszyn, Pracowni Technologii Ubytkowych, Pracowni Metrologii Warsztatowej, Pracowni Warstwy Wierzchniej,
b) Zak³adu Technologii Bezubytkowych i Automatyzacji: Pracowni Podstaw Automatyki, Pracowni Automatycznych Procesów
Produkcyjnych, Pracowni Technologii Bezubytkowych,
c) Zak³adu Materia³oznawstwa: Pracowni Korozji i Pow³ok, Pracowni Metaloznawstwa, Pracowni Materia³ów Niemetalowych,
d) Zak³adu Mechaniki: Pracowni Mechaniki Cia³a Sta³ego, Pracowni Obliczeñ Numerycznych, Pracowni Reologii,
e) Zak³adu Pojazdów, Projektowania i Konstrukcji Maszyn: Pra
cowni Silników Spalinowych i Termodynamiki, Pracowni Projektowania Maszyn, Pracowni Badañ Prototypów, Pracowni Pojaz
dów, Pracowni Konstrukcji Niemetalowych.

Nr 144 w sprawie opinii dotycz¹cej usytuowania redakcji
czasopism w strukturze organizacyjnej wydzia³ów.........

Senat pozytywnie zaopiniowa³ usytuowanie redakcji nastêpuj¹cych czasopism w strukturze organizacyjnej wydzia³ów:
1. Wydzia³ Nauk Pedagogicznych i Spo³ecznych:
1) Dydaktyka Literatury  Instytut Pedagogiki i Psychologii,
2) Pedagogika Mediów  Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych.
2. Wydzia³ Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji:
- kwartalnik International Journal of Applied Mathematics
and Computer Science - Instytut Sterowania i Systemów
Informa tycznych.

3. Wydzia³ Zarz¹dzania
- Management - stanowisko ds. badañ i czasopism
4. Wydzia³ Nauk cis³ych:
- Discussiones Mathematicae - przy dziekanie.
5. Wydzia³ Mechaniczny:
-International Journal of Applied Mechanics and Engineering - Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Zak³ad Mechaniki.
6. Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej i rodowiska:
- Civil and Environmental Engineering Reports - przy dziekanie.
7. Wydzia³ Humanistyczny:
1) Germanistyka  Instytut Filologii Germañskiej,
2) Edukacja Humanistyczna  Instytut Filologii Polskiej, Zak³ad Dy
daktyki Literatury i Jêzyka Polskiego,
3) Studia zachodnie  Instytut Historii,
4) Studia Epigraficzne  Instytut Historii.

Nr 145 zmieniaj¹c¹ uchwa³ê nr 3 Senatu UZ z dnia 19 wrzenia 2002 r. w sprawie powo³ania komisji ds. kadry naukowej.......................................................................
W zwi¹zku z wyganiêciem mandatu prof. dr hab. in¿. Ryszarda Rohatyñskiego Senat powo³a³ w sk³ad komisji ds. kadry naukowej dr hab.
in¿. Stanis³awa Janika, prof. UZ.

Nr 146 zmieniaj¹c¹ uchwa³ê nr 9 Senatu UZ z dnia 16 padziernika 2002 r. w sprawie powo³ania komisji ds. bud¿etu
i finansów....................................................................................
W zwi¹zku z wyganiêciem mandatu prof. dr hab. in¿. Ryszarda
Rohatyñskiego Senat powo³a³ w sk³ad komisji ds. bud¿etu i finansów dr hab. in¿. Edwarda Walickiego, prof. UZ.
Ponadto Senat powo³a³ w sk³ad komisji ds. bud¿etu i finansów
przedstawiciela studentów  Damiana Tarkê.

Nr 147 zmieniaj¹c¹ uchwa³ê nr 4 Senatu UZ z dnia 19
wrzenia 2002 r. w sprawie powo³ania komisji ds. kszta³cenia...............................................................................................
W zwi¹zku z wyganiêciem mandatu dr hab. Adama Groblera, prof. UZ,
Senat powo³a³ w sk³ad komisji ds. kszta³cenia prof. dr hab. Bazylego
Tichoniuka.
W zwi¹zku z wyganiêciem mandatu dr in¿. Marii Kowal Senat powo³a³ w
sk³ad komisji ds. kszta³cenia dr in¿. El¿bietê Krasick¹-Cydzik.
W zwi¹zku z wyganiêciem mandatu Karoliny Wysockiej Senat powo³a³ w
sk³ad komisji ds. kszta³cenia Paw³a £awrynowicza.

Nr 148 w sprawie utworzenia kierunku studiów jazz i muzyka estradowa......................................................................

Senat na wniosek Rady Wydzia³u Artystycznego wyrazi³ zgodê na utworzenie kierunku studiów zawodowych jazz i muzyka estradowa od roku
akademickiego 2004/2005.

Nr 149 w sprawie limitów przyjêæ na I rok studiów w roku
akademickim 2004/2005..........................................................
Senat przyj¹³ wielkoci limitów rekrutacyjnych na studiach dziennych oraz
na studiach zaocznych w roku akademickim 2004/2005 na poszczególnych kierunkach.

Nr 150 w sprawie zatwierdzenia uchwa³y nr 1 Parlamentu Uczelnianego Samorz¹du Studenckiego UZ z dnia 10
grudnia 2003 r.....................................................................

Senat zatwierdzi³ uchwa³ê nr 1 Parlamentu Uczelnianego Samorz¹du
Studenckiego UZ z dnia 10 grudnia 2003 r., zmieniaj¹c¹ nazwê Parlamentu Uczelnianego Samorz¹du Studenckiego UZ na Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Senat postanowi³, i¿ ilekroæ w wewnêtrznych przepisach organów Uniwersytetu Zielonogórskiego jest mowa o Parlamencie Uczelnianym
Samorz¹du Studenckiego UZ lub te¿ pojawia siê skrót PU, nale¿y
przez to rozumieæ Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego  naczelny organ uchwa³odawczy Samorz¹du Studenckiego UZ.
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uniwersytet zielonogórski
JM Rektor wyda³ zarz¹dzenia

Nr 62 z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie powo³ania
miejscowej komisji wyborczej Uniwersytetu Zielonogórskiego dla wyboru cz³onków zespo³ów Komitetu Badañ
Naukowych..........................................................................

W celu przeprowadzenia wyborów cz³onków zespo³ów Komitetu Badañ Naukowych JM Rektor powo³a³
miejscow¹ komisjê wyborcz¹ Uniwersytetu Zielonogórskiego w sk³adzie:
1. prof. dr hab. in¿. Józef Korbicz - przewodnicz¹cy,
2. prof. dr hab. Roman Zmylony,
3. dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ.
Do zadañ miejscowej komisji wyborczej nale¿y:
- sporz¹dzenie list wyborców,
- przekazanie wyborcom kart zg³oszenia kandydatów
na cz³onków zespo³ów Komitetu Badañ Naukowych,
kart wyborczych oraz innych materia³ów dotycz¹cych
wyborów,
- udzielanie wyborcom informacji dotycz¹cych regulaminu wyborów i czynnoci wyborczych oraz wyjanianie w¹tpliwoci zwi¹zanych z wyborami,
- przekazanie list wyborców do Komisji Wyborczej
powo³anej przez Przewodnicz¹cego Komitetu Badañ
Naukowych.

(specjalnoæ: dziennikarstwo)
filozofia
historia
politologia

1 500,00
1 300,00
1 300,00
1 500,00

z³
z³
z³
z³

WYDZIA£ IN¯YNIERII L¥DOWEJ I RODOWISKA
budownictwo
1 500,00 z³
in¿ynieria rodowiska
1 500,00 z³
ochrona rodowiska
1 500,00 z³
WYDZIA£ NAUK PEDAGOGICZNYCH I SPO£ECZNYCH
pedagogika (zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna; zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna)
1 300,00 z³
pedagogika (pozosta³e specjalnoci)
1 600,00 z³
socjologia
1 600,00 z³
wychowanie fizyczne II i III rok
1 650,00 z³
WYDZIA£ NAUK CIS£YCH
informatyka i ekonometria I i II rok
informatyka i ekonometria III rok
matematyka I i II rok specjalnoæ nauczycielska
matematyka
pozosta³e specjalnoci magisterskie
matematyka - magisterskie uzupe³niaj¹ce

1 600,00 z³
1 350,00 z³

WYDZIA£ MECHANICZNY
mechanika i budowa maszyn
zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji
edukacja techniczno-informatyczna

1 500,00 z³
1 500,00 z³
1 500,00 z³

1 700,00 z³
1 950,00 z³
1 350,00 z³

Nr 2 z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie wysokoci
op³at za zajêcia dydaktyczne na studiach zaocznych
i wieczorowych w semestrze letnim roku akademickiego 2003/2004 oraz w semestrze zimowym roku
akademickiego 2004/2005..................................

WYDZIA£ ZARZ¥DZANIA
zarz¹dzanie i marketing
(licencjackie, magisterskie)
zarz¹dzanie i marketing
(in¿ynierskie,
magistersko-in¿ynierskie)

JM Rektor ustali³ op³aty za studia zaoczne i wieczorowe w roku akademickim 2003/2004 w semestrze
letnim w nastêpuj¹cych wysokociach:

JM Rektor ustali³ op³aty za studia zaoczne i wieczorowe w roku
akademickim 2004/2005 w semestrze zimowym w nastêpuj¹cych wysokociach:

WYDZIA£ ARTYSTYCZNY
grafika
malarstwo
architektura wnêtrz
edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej

WYDZIA£ ARTYSTYCZNY
grafika
malarstwo
architektura wnêtrz
edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej
jazz i muzyka estradowa*
* warunkowo po zatwierdzeniu przez MENiS

1 800,00 z³
1 800,00 z³
1 800,00 z³
1 800,00 z³

WYDZIA£ ELEKTROTECHNIKI,
INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
elektronika i telekomunikacji
elektrotechnika
informatyka (zawodowe)
informatyka (magisterskie
uzupe³niaj¹ce, nauczycielska)
WYDZIA£ HUMANISTYCZNY
filologia germañska
filologia: jêzyk angielski
filologia: jêzyk niemiecki
filologia: jêzyk francuski
filologia polska
filologia polska

1 650,00 z³

WYDZIA£ ELEKTROTECHNIKI,
INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
elektronika i telekomunikacja
elektrotechnika
informatyka (zawodowe)
informatyka (magisterskie
uzupe³niaj¹ce, nauczycielska)

1
1
1
1
1

WYDZIA£ HUMANISTYCZNY
filologia germañska
filologia: jêzyk angielski
filologia: jêzyk niemiecki
filologia: jêzyk francuski
filologia polska

1 600,00 z³
1 500,00 z³
1 600,00 z³

760,00
820,00
820,00
820,00
300,00

z³
z³
z³
z³
z³

1 800,00 z³
2 000,00 z³

1 800,00 z³
1 800,00 z³
1 800,00 z³
1 800,00 z³
1 800,00 z³

1 600,00 z³
1 500,00 z³
1 600,00 z³
1 650,00 z³
1
1
1
1
1

760,00
820,00
820,00
820,00
300,00

z³
z³
z³
z³
z³
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JM Rektor wyda³ zarz¹dzenia
Maria B. Piechowiak profesorem

filologia polska
(specjalnoæ: dziennikarstwo)
filozofia
historia
politologii

1 500,00
1 300,00
1 300,00
1 500,00

z³
z³
z³
z³

WYDZIA£ IN¯YNIERII L¥DOWEJ I RODOWISKA
architektura krajobrazu*
1 500,00
budownictwo
1 500,00
in¿ynieria rodowiska
1 500,00
ochrona rodowiska
1 500,00
* warunkowo po zatwierdzeniu przez MENiS

z³
z³
z³
z³

WYDZIA£ NAUK PEDAGOGICZNYCH I SPO£ECZNYCH
pedagogika (wszystkie specjalnoci)
1 600,00 z³
socjologia
1 600,00 z³
wychowanie fizyczne II i III rok
1 650,00 z³
WYDZIA£ NAUK CIS£YCH
informatyka i ekonometria I i II rok
informatyka i ekonometria III rok
informatyka i ekonometria IV rok
matematyka I i II rok specjalnoæ
nauczycielska
matematyka
pozosta³e specjalnoci
matematyka
magisterskie uzupe³niaj¹ce

1 350,00 z³

WYDZIA£ MECHANICZNY
mechanika i budowa maszyn
zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji
edukacja techniczno-informatyczna

1 500,00 z³
1 500,00 z³
1 500,00 z³

1
1
1
1

700,00
700,00
950,00
350,00

z³
z³
z³
z³

1 600,00 z³

WYDZIA£ ZARZ¥DZANIA
zarz¹dzanie i marketing
(licencjackie, magisterskie)
zarz¹dzanie i marketing
(in¿ynierskie, magistersko-in¿ynierskie)

1 800,00 z³
2 000,00 z³

Nr 3 z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie usytuowania
redakcji czasopism w strukturze organizacyjnej wydzia³ów. ...........................................................
JM Rektor zatwierdzi³ zaopiniowane przez Senat usytuowanie redakcji czasopism wydzia³owych w strukturze
organizacyjnej poszczególnych wydzia³ów.

Nr 4 z dnia 13 stycznia 2004 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie Rektora UZ nr 56 z dnia 13 listopada 2003 r. w
sprawie powo³ania Zespo³u ds. Informatyzacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. ....................................

Na mocy zarz¹dzenia JM Rektora Przewodnicz¹cym Zespo³u zosta³ prof. dr hab. Marian Nowak.
Agnieszka G¹siorowska
Dzia³ Organizacyjno-Prawny
Teksty uchwa³ i zarz¹dzeñ dostêpne s¹ na stronie internetowej
Uniwersytetu Zielonogórskiego pod adresem: http://www.uz.zgora.pl/ap/

Postanowieniem z 11 grudnia Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nada³ Marii Barbarze Piechowiak tytu³ profesora nauk humanistycznych.
Maria B. Piechowiak ukoñczy³a studia historyczne na
Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, uczennica profesorów W. Dworzaczka i H. £owmiañskiego (doktorat w 1960 r.), uczestniczka
seminarium prof. J. Ochmañskiego (habilitacja 1984 r.).
Od 1978 r. pracuje w Zak³adzie Badañ nad Poloni¹ PAN
w Poznaniu (obecnie Zak³ad Badañ Narodowociowych
PAN); od 1995 roku zwi¹za³a siê z zielonogórskim rodowiskiem naukowym, obecnie profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Zajmuje siê histori¹ Wielkopolski, Polaków w Wielkiej
Brytanii po II wojnie wiatowej, problematyk¹ etnicznoci
oraz integracji kulturowej na ziemiach litewsko-bia³oruskich od XV do XIX wieku.
Jest bardzo aktywnym uczestnikiem dyskursów historycznych, posiada obszerny dorobek publikacyjny. Za
ksi¹¿kê Spo³eczeñstwo i kultura w Wielkim Ksiêstwie
Litewskim od XV do XVIII wieku (pos³uguje siê pseudonimem wydawniczym: Maria Barbara Topolska) otrzyma³a w ubieg³ym roku nagrodê Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Zdaniem recenzentów ksi¹¿ka ta wytycza
nowy kierunek badañ w historiografii.
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Polska skorzysta
na akcesji do Unii
Panie Ministrze, czy Polska ma dzi politykê
naukow¹?...............................................................
Na pewno jest to polityka niedoskona³a i dlatego jest
opracowywana nowa ustawa o finansowaniu nauki. Mamy
w tej chwili system finansowania badañ, który powsta³ w
1991 roku i który ma bardzo szlachetny rodowód i wiele
zalet. Mylê tu przede wszystkim o wp³ywie uczonych na
decyzje o finansowaniu badañ. Wa¿ny jest te¿ wprowadzony wtedy element konkurencji. Konkurencja jest niemal wszêdzie zjawiskiem pozytywnym, a w nauce przede wszystkim. Trzecim elementem pozytywnym obecnych regulacji jest ocena jednostek prowadz¹cych badania. Takiego systemu przed rokiem 1991 nie by³o - w czasach PRL rodki finansowe przydzielano jednostkom naukowym na mocy arbitralnych decyzji administracyjnych.
Ustawa o Komitecie Badañ Naukowych wprowadzi³a tzw.
system oceny parametrycznej. Finansowanie danej placówki naukowej jest uzale¿nione od tej oceny. Jest to ta
czêæ, któr¹ nazywamy finansowaniem statutowym. Element silnej konkurencji istnieje te¿ przy finansowaniu konkretnych projektów badawczych. Podsumowuj¹c - te trzy
elementy powinny byæ utrzymane w nowej ustawie.
Ale Komitet Badañ Naukowych jest przedstawicielstwem uczonych. Nawet najbardziej szeroka
reprezentacja rodowiska nie niesie za sob¹
odpowiedzialnoci za decyzje, bo odpowiedzialnoci
zbiorowej, niestety, na tym wiecie nie ma. Owszem,
konkurencja jest, ale w walce o zdobycie rodków.
Tymczasem uczeni niekoniecznie musz¹ siê troszczyæ
o pañstwowe priorytety...............................................
Obecnie obowi¹zuj¹ce rozwi¹zania maj¹ zalety, które
ju¿ wymieni³em. Ustawê trzeba zmieniæ, gdy¿ przewidziany
przez ni¹ system nie wype³nia ju¿ dzi swojej roli. System
ten zosta³ zbudowany na braku zaufania do w³adzy. By³
reakcj¹ na system polityczny, w którym ¿ylimy przed
rokiem 1989. rodowisko uczonych, które odegra³o
kluczow¹ rolê przy budowaniu nowego systemu, chcia³o
pozbawiæ administracjê publiczn¹, rz¹dow¹, jak¹kolwiek
inn¹ - wp³ywu na decyzje, poniewa¿ uwa¿a³o, ¿e jej wp³yw
na te decyzje mo¿e byæ wy³¹cznie negatywny. Wówczas
by³a to racjonalna reakcja na patologiê centralnego
rozdzielnictwa rodków.
Zgoda, to etap, który musielimy prze¿yæ. Lecz
dlaczego trwa³ tak d³ugo?....................................

z prof. Micha³em Kleiberem
Ministrem Nauki i Informatyzacji
Nowa polityka
finansowania badañ
Po latach ujawni³y siê zasadnicze wady takiego mylenia. Pierwszy problem to sprawa odpowiedzialnoci za podejmowane decyzje - obecnie wszystkie podejmowane s¹
kolegialnie. W rezultacie nie mo¿na dzi znaleæ odpowiedzialnego, np. za to, ¿e za s³abo finansujemy nowe technologie informatyczne, biotechnologiê czy nanomateria³y bardzo obiecuj¹ce kierunki badañ. Rozstrzygniêcia podejmowane s¹ bowiem przez cia³a zbiorowe - przedstawicieli
rodowiska. Uwa¿am, ¿e za decyzje dotycz¹ce rodków
publicznych kto musi odpowiadaæ. Trzeba wiêc znaleæ
rozs¹dn¹ równowagê pomiêdzy decyzjami, odpowiedzialnego za ca³y sektor badañ, g³ównego w kraju menad¿era
nauki, jakim jest minister nauki, i opiniami rodowiska naukowego. Ta równowaga jest kluczowym elementem niezbêdnym do funkcjonowania systemu. Nikt nie zast¹pi
uczonych przy ocenie przedsiêwziêæ naukowych, ale te¿
nikt nie mo¿e zwolniæ organu konstytucyjnego, jakim jest
minister, od odpowiedzialnoci za decyzje. Ta równowaga
w tej chwili nie istnieje. W nowej ustawie ta równowaga jest
okrelona w taki sposób, ¿e uczeni opiniuj¹ wszystkie decyzje zwi¹zane z dystrybucj¹ rodków. Minister natomiast
dysponuj¹c tymi opiniami, podejmuje decyzje finansowe i
ponosi odpowiedzialnoæ za ostateczny podzia³ rodków.
Opinie Rady Nauki, jako wybieralnego cia³a uczonych, i
decyzje ministra bêd¹ publikowane obok siebie. Nie s¹dzê, aby ministrowi by³o ³atwo w sposób arbitralny podejmowaæ decyzje sprzeczne z opini¹ Rady Nauki. Mylê,
¿e bêdzie to robi³ bardzo rzadko; bêdzie te¿ musia³ wyt³umaczyæ, dlaczego postêpuje wbrew opiniom Rady. Jestem
przekonany, ¿e wszystkie ewentualne zmiany bêd¹ musia³y mieæ uzasadnienie w polityce naukowej pañstwa.
Minister bêdzie musia³ artyku³owaæ swoj¹ politykê naukow¹ i uzyskaæ dla niej akceptacjê parlamentu. Na przyk³ad
elementem mojej polityki jest m.in. aktywizowanie biotechnologii, gdy¿ uwa¿am, ¿e to jest szansa dla naszej gospodarki. Tego typu problematykê minister bêdzie musia³ wyartyku³owaæ i uzyskaæ dla niej akceptacjê parlamentu i
dopiero wtedy bêdzie mia³ legitymacjê do zmiany opinii
uczonych. Wed³ug mnie w taki sposób osi¹gnie siê prawid³ow¹ równowagê. A wiêc z jednej strony - g³os uczonych, de facto bardzo mocny, bo oni bêd¹ proponowaæ
sposób rozdzia³u rodków finansowych, z drugiej - minister, który bêdzie móg³ z ca³¹ odpowiedzialnoci¹,
przy racjonalnym uzasadnieniu swoich decyzji, prowadziæ politykê naukow¹ pañstwa. Mylê, ¿e przy
wprowadzeniu dodatkowych zabezpieczeñ, bêdzie
mo¿na uchroniæ rodowisko przed arbitralnoci¹ decyzji ministra. W tej chwili w kwestii nowych uregulowañ systemowych jest ju¿ bardzo daleko id¹ca zgoda na ten temat. Wczoraj [20 listopada - przyp. red.]
odby³o siê posiedzenie Komitetu Badañ Naukowych,
a wiêc tego cia³a wybieralnego, które do tej pory de-
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Prof. dr hab. in¿. Micha³ Kleiber
(ur. 23 stycznia 1946
r. w Warszawie), jest
specjalist¹ z zakresu mechaniki i informatyki. Jest cz³onkiem rzeczywistym
PAN. Minister Micha³
Kleiber jest absolwentem budownictwa l¹dowego na Politechnice Warszawskiej (1968) oraz matematyki na Uniwersytecie Warszawskim (1971). W 1972
roku uzyska³ stopieñ
doktora na Politechnice Warszawskiej, a
nastêpnie zwi¹za³
siê z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN,
gdzie od 1986 roku
kierowa³ Zak³adem
Metod Komputerowych Mechaniki. W roku 1984 otrzyma³ tytu³ profesora nadzwyczajnego, za w 1989 tytu³ profesora zwyczajnego. W 1995 roku zosta³ dyrektorem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Wyk³ada³ i prowadzi³ badania na wielu uczelniach w kraju i zagranic¹, w tym w trakcie
d³ugoterminowych pobytów na Uniwersytetach w Stuttgarcie
(RFN), Berkeley (Kalifornia, USA) i Tokio (Japonia). Od paru
lat wyk³ada na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej.
W swojej pracy naukowej prof. M. Kleiber zajmuje siê badaniami w zakresie nieliniowej mechaniki cia³ odkszta³calnych i
konstrukcji oraz numerycznych metod rozwi¹zywania z³o¿onych zagadnieñ mechaniki materia³ów, termomechaniki i biomechaniki. Prowadzi równie¿ badania nad zastosowaniem nowoczesnych metod informatycznych w badaniach naukowych,
technice i medycynie. Prof. Micha³ Kleiber jest autorem b¹d
wspó³autorem ponad 200 prac naukowych oraz wielu ksi¹¿ek,
w tym m. in. Incremental Finite Element Modelling in Nonlinear Mechanics of Structures (1985), Artificial Intelligence in Computational Engineering (1990), The Stochastic Finite Element
Method (1992), Parameter Sensitivity in Nonlinear Mechanics
(1997), Computational Solid Mechanics (1998). Jest laureatem
nagród Sekretarza Naukowego PAN (1978, 1983, 1988), Wydzia³u IV PAN (1979) oraz Ministra Nauki Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki (1983 i 1987). Prof. Micha³ Kleiber jest laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Prof. Micha³
Kleiber jest doktorem honoris causa Politechniki Lubelskiej
oraz Politechniki w Darmstadt (RFN). Jest tak¿e cz³onkiem
zagranicznym Austriackiej Akademii Nauk.

biogram

cyduje o rozdziale rodków, na którym podjêto uchwa³ê, która popiera zmiany proponowane w projekcie
nowej ustawy. Zatem nie ma lepszego dowodu, ¿e
zmierzamy w dobr¹ stronê. Projekt bêdzie mia³ jeszcze oczywicie bieg parlamentarny, mo¿liwe s¹ pewne modyfikacje, ale mylê, ¿e w zasadniczym kszta³cie zostanie zachowany.
Czy nie s¹dzi Pan, ¿e polityka naukowa, jak
zreszt¹ ka¿da polityka, to sztuka wyboru?........
rodki na badania s¹ rozproszone, mo¿na odnieæ
wra¿enie, ¿e pañstwo chce, choæby w niewielkim
stopniu, finansowaæ wszystkie dyscypliny naukowe.
Istotnie, obecny system zaowocowa³ znaczn¹ atomizacj¹ badañ. Trzeba zdawaæ sobie sprawê, ¿e poszczególni cz³onkowie KBN s¹ wybierani przez swoje rodowiska i poczuwaj¹ siê do obowi¹zku reprezentowania tych rodowisk. Jednoczenie KBN jest
zbiorem uczonych o ró¿nych specjalnociach naukowych. Opinie tak ró¿norodnego gremium nie tworz¹
polityki naukowej, a to oznacza np. trudnoci w okreleniu priorytetowych obszarów badawczych. Musimy jednak mieæ odwagê powiedzieæ sobie, ¿e s¹
badania priorytetowe i wa¿ne, badania nowoczeniejsze, które maj¹ wiêksze znaczenie dla rozwoju gospodarki, badania, które, z punktu widzenia strategii
kraju, s¹ oryginalne i potrzebne. I musi byæ kto, kto
takie priorytety bêdzie g³ono artyku³owa³, wprowadza³ i by³ za nie odpowiedzialny.
A co by siê sta³o, gdyby minister powiedzia³
cz³onkom KBN, ¿e on uwa¿a, ¿e nale¿y
wspieraæ rozwój informatyki, bo z niej korzystaj¹
niemal wszystkie nowoczesne technologie
wytwarzania?................................................
Nie maj¹c jeszcze ustawowych mo¿liwoci, wprowadzi³em takie priorytety drog¹ negocjacji. W Polsce musimy wiêkszy nacisk po³o¿yæ na technologie
informatyczne, nowoczesn¹ naukê o materia³ach (w
szczególnoci nanomateria³ach), na biologiê molekularn¹ i zwi¹zane z ni¹ nowe techniki diagnostyczne i terapeutyczne oraz biotechnologiê. Ta problematyka jest wa¿na nie tylko w Polsce. Mamy te¿
nasze narodowe specjalnoci naukowe, z których
jestemy dumni i które musimy rozwijaæ (np. archeologia, astronomia), na takiej samej zasadzie jak finansujemy sportowców, którzy przynosz¹ nam narodow¹ chlubê. Jednoczenie musimy patrzeæ na potrzeby gospodarcze. Przyk³adowo, mamy rozwiniêty
przemys³ chemiczny i w zwi¹zku z tym musi byæ
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z prof. Micha³em Kleiberem Ministrem Nauki i Informatyzacji

nowa polityka finansowania badañ
rozwijana in¿ynieria chemiczna, czyste technologie,
np. w zakresie przeróbki wêgla. Niektóre badania naukowe s¹ niezbêdne do tego, by pewne instytucje
mog³y wiadczyæ konieczne us³ugi publiczne, np.
zwi¹zane z meteorologi¹, higien¹, ochron¹ zdrowia,
weterynari¹.
S¹dzê, ¿e strategiê naukow¹ pañstwa powinni
budowaæ politycy, jednak nie bez udzia³u
uczonych.......................................................
Dot¹d nie by³o takich mo¿liwoci, znalaz³y siê w
projekcie nowej ustawy. Zgodnie z nimi minister bêdzie zmuszony powo³aæ zespó³ uczonych, który bêdzie siê zajmowaæ polityk¹ naukow¹ i zaproponuje jej
kierunki. Nowy system ma umo¿liwiaæ tworzenie du¿ych programów badawczych s³u¿¹cych gospodarce. Wartociow¹ naukê mo¿na oczywicie uprawiaæ
w ma³ych zespo³ach realizuj¹c niewielkie projekty, ale
tak nie zbuduje siê pozycji naukowej czy gospodarczej kraju. Wszêdzie na wiecie wiêkszych dokonañ
badawczych dokonuje siê wspólnym wysi³kiem wielu
ludzi. Bo w dzisiejszych badaniach potrzebna jest
masa krytyczna - ludzka, aparaturowa, dostêpu do
literatury, kontaktów zagranicznych. Tak¹ masê krytyczn¹ w polskich warunkach mo¿na osi¹gn¹æ tylko
w wybranych obszarach, tylko przez znaczny wysi³ek organizacyjny du¿ych zespo³ów. Na pewno nie w
taki sposób, który jest teraz jedynie mo¿liwy - uczeni
realizuj¹ projekty, które siê ze sob¹ nie ³¹cz¹ i nie
powstaje z nich synergiczna wartoæ. Wprowadzamy
teraz pojêcie krajowych programów ramowych. To bêd¹
programy, w których bêdzie bra³o udzia³ kilkudziesiêciu uczonych pochodz¹cych z ró¿nych orodków. Bo
wspó³czesna nauka jest organizacyjnie bardzo niejednorodna. Obecnie naukê tworzy siê w z³o¿onych
zespo³ach sk³adaj¹cych siê z osób o bardzo ró¿nym
przygotowaniu. Trzeba stworzyæ mechanizmy wspó³pracy uczonych z ró¿nych miast, ró¿nych uczelni,
tak¿e zagranicznych, w tym tak¿e z krajów unijnych.
Obecny system praktycznie uniemo¿liwia tego typu
dzia³anie. Nowa ustawa umo¿liwi prowadzenie badañ
w du¿ych zespo³ach.
Za chwilê, po wejciu do Unii bêdziemy mieli
swego rodzaju nowy punkt krytyczny. I
jakkolwiek uwa¿a siê, ¿e sporód wszystkich
obszarów dzia³alnoci polska nauka jako
pierwsza wesz³a w struktury europejskie za
porednictwem
unijnych
programów
badawczych i otwartej postawy, to skrzecz¹ca

rzeczywistoæ - niedoinwestowanie infrastruktury
naukowej, brak zaplecza technologicznego,
nik³oæ rodków na wyposa¿enie bibliotek - ta
nowa sytuacja mo¿e doprowadziæ do bolesnej
konfrontacji. A jakie rozwi¹zania w zakresie
m¹drej polityki naukowej stosuj¹ kraje
unijne?............................................................
Oczywicie rozwi¹zania instytucjonalne w zakresie finansowania nauki s¹ w Unii bardzo ró¿ne i nie
ma jednego modelu. Ale te¿ faktem jest, ¿e takiego
modelu, jaki obowi¹zuje aktualnie w Polsce, nie ma
nigdzie. W ¿adnym z unijnych krajów nie jest tak jak
w Polsce, gdzie cz³onek rz¹du konstytucyjnie odpowiedzialny za politykê naukow¹ de facto nie ma na
wiêkszoæ jej elementów wp³ywu. S¹ modele porednie, np. w Niemczech jest minister dysponuj¹cy swoim bud¿etem, s¹ ministrowie w poszczególnych landach, którzy maj¹ rodki na badania pochodz¹ce z
landów. Jest wreszcie federalne cia³o uczonych maj¹ce status podobny do naszego KBN dysponuj¹ce
osobnym, du¿ym bud¿etem na badania. Zastanawia³em siê czy nie warto wprowadziæ systemu niemieckiego w Polsce. Mamy jednak tak ma³y bud¿et, ¿e
dzielenie go na czêci i próby skoordynowania dystrybucji nie by³oby przedsiêwziêciem sensownym.
Inny system jest we Francji. My z zaproponowan¹
ustaw¹ na pewno nie jestemy w konflikcie z ¿adnymi rozwi¹zaniami europejskimi. Zreszt¹ obecny system te¿ nie jest w konflikcie z nimi. Jednak obecny
system le chroni interesy pañstwa jako ca³oci i nie
gwarantuje prawid³owego wydatkowania rodków publicznych na badania.
A nie obawia siê Pan zarzutów o zamach
stanu?.............................................................
Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e mo¿na zinterpretowaæ projekt w ten sposób, ¿e minister chce mieæ wiêksz¹ w³adzê. Chcia³bym jednak zauwa¿yæ, ¿e gdy przestanê byæ ministrem, stanê z drugiej strony kasy bêdê uczonym, który stara siê o pieni¹dze. System
wprowadzam wiêc nie po to, by mieæ w³adzê, ale by
w Polsce mo¿na by³o finansowaæ nowoczesne badania. Mam dziesi¹tki przyk³adów, ¿e rodki w tej chwili
nie s¹ wydawane optymalnie i w³aciwie wszyscy siê
z tym zgadzamy. Obecna formu³a jest powszechnie
uznawana za nieefektywn¹.
Na spotkaniu z kierownictwem Uniwersytetu
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nowa polityka finansowania badañ
powiedzia³ Pan co, co w ustach ministra nauki
mo¿e siê wydaæ zaskoczeniem - to mianowicie,
¿e celem badañ naukowych na uczelni jest
wysoki poziom dydaktyki. Takiego stwierdzenia
spodziewa³bym siê raczej po ministrze edukacji,
a nie osoby odpowiedzialnej za naukow¹
politykê pañstwa............................................
Nie ukrywam, ¿e jest dla mnie problemem mówienie o tym w ten sposób, a Pan nie jest jedyn¹ osob¹,
która od ministra nauki oczekiwa³aby odpowiedzi innego typu. Uwa¿am jednak, ¿e wspieranie edukacji
jest procesem najwa¿niejszym tak¿e i dlatego, ¿e
inwestycja w edukacjê, w ludzi, jest zawsze inwestycj¹ trafion¹. Natomiast przeznaczanie rodków na
wspieranie gospodarki innowacjami, ma sens tylko w
wybranych, niszowych obszarach. Próba polepszenia i zwiêkszenia innowacyjnoci ca³ej gospodarki
poprzez badania - to zadanie dosyæ beznadziejne i
nios¹ce ryzyko marnowania rodków. Niechêtnie o
tym mówiê gdy¿ chcia³bym, ¿eby by³o inaczej. Dowiadczenie pokazuje jednak, ¿e wszêdzie pieni¹dze
wydaje siê lepiej lub gorzej, ale te, które wydaje siê z
bud¿etu polskiej nauki na wspomaganie rozwoju innowacyjnoci, w znacznym stopniu nie osi¹gaj¹ zamierzonego efektu. Mówi¹c krótko - rodowisko akademickie ma we mnie swojego zaanga¿owanego
przedstawiciela. Chcia³bym, by zasadnicza czêæ
rodków z bud¿etu mojego resortu sz³a na programy
badawcze realizowane w uczelniach.
Chcê tylko wyraziæ szacunek za uczciwe
postawienie sprawy. Przecie¿ wszyscy wiemy o
niedorozwoju polskiej nauki, jej zapónieniu
wzglêdem innych krajów i jakkolwiek dystans ten
siê zmniejsza, to jednak jest doæ dotkliwym
problemem.....................................................
Otó¿ to. Osi¹gamy w³aciwie sedno naszej rozmowy. Finansowanie nauki w Polsce jest na straszliwie
niskim poziomie. Ten poziom jest nie tylko niski w
stosunku do krajów rozwiniêtych, do których aspirujemy, ale jest ni¿szy ni¿ w krajach na naszym poziomie rozwoju, w szczególnoci kandyduj¹cych do Unii.
To wynika z wielu przyczyn, jak mylê, osadzonych
g³êboko w wiadomoci spo³ecznej. Dlatego trzeba
siê zastanowiæ jak te niewielkie rodki wydawaæ. Jak
siê ma ich du¿o, wtedy mo¿na podejmowaæ bardziej
ryzykowne decyzje, inwestowaæ w co, co ma du¿y
potencja³, ale brak pewnoci osi¹gniêcia oczekiwanego wyniku. Ale jak siê ma tych rodków ma³o, trze-

ba wa¿yæ ka¿d¹ z³otówkê. Naturalnie dostrzegam
zapónienie technologiczne w Polsce i brak konkurencyjnoci naszego przemys³u. I wszêdzie tam, gdzie
mo¿na poprzez badania wzmocniæ gospodarkê i jej
konkurencyjnoæ na rynku europejskim, to bêdê podejmowa³ decyzje s³u¿¹ce rozwojowi gospodarki. Co
nie oznacza, ¿e dla przedsiêbiorstw bêd¹ to ³atwe"
pieni¹dze gdy¿ musimy ci¹gle mieæ na uwadze jak
najlepsze wykorzystanie funduszy. Mylê, ¿e na pewno
rozs¹dnym wydawaniem pieniêdzy jest inwestycja w
poprawê jakoci kszta³cenia na poziomie uniwersyteckim. Gospodarki nie poprawimy w ci¹gu roku lub
dwóch, natomiast na rynek trafia prawie 400 tys. m³odych ludzi, którzy co roku koñcz¹ studia - gorzej lub
lepiej wykszta³conych. A jedyna droga do lepszego
wykszta³cenia wiedzie przez poprawê poziomu ca³ego systemu kszta³cenia, w szczególnoci poziomu
kadry dydaktycznej, a ta musi mieæ kontakt z nauk¹,
by dobrze uczyæ. Dlatego na pierwszym miejscu listy
priorytetów stawiam wspieranie nauki na uczelniach.
Mam nadziejê, ¿e bêdzie ona tak¿e dobrze s³u¿yæ
gospodarce oraz spe³niaæ funkcje eksperckie nauki,
a wiêc pe³niæ rolê doradcz¹ w stosunku do w³adz rz¹dowych, wojewódzkich, samorz¹dowych. Priorytetem
s¹ niszowe obszary gospodarki, dobrze zidentyfikowane i dobrze rokuj¹ce, które powinny byæ odpowiednio finansowane. Trzeci obszar priorytetowy - ju¿ o
tym mówi³em - jest zwi¹zany z polskimi specjalnociami naukowymi - jeli kto jest ju¿ dobry, to trzeba
mu stworzyæ szanse, by by³ jeszcze lepszy. Nie wierzê, by mo¿na by³o samymi instrumentami finansowymi stworzyæ wielkie osi¹gniêcia tam, gdzie nie ma
zal¹¿ków silnej szko³y naukowej. ¯ycie naukowca jest
brutalne - trzeba znaleæ w sobie dostatecznie du¿o
pasji, talentu, umieæ zaraziæ otoczenie, by osi¹gn¹æ
pewien poziom, który jest niezbêdny, aby otrzymaæ
rodki publiczne. Pocz¹tkuj¹cemu sportowcowi te¿
nie daje siê od razu wysokiego stypendium, bo mo¿na go tym sposobem tylko zniszczyæ, ale kiedy poka¿e, ¿e ju¿ co potrafi - wtedy nale¿y mu pomagaæ.
Wreszcie musimy znaleæ pieni¹dze na s³u¿by publiczne niezbêdne do funkcjonowania pañstwa. Na
przyk³ad Instytut Onkologii jest jednostk¹ badawczorozwojow¹ i otrzymuje znacz¹ce rodki z bud¿etu
nauki. Aby taki instytut móg³ dobrze leczyæ, trzeba
umo¿liwiæ wszystkim zatrudnionym tam lekarzom kontakt z nauk¹ wiatow¹.
Zatrzymajmy siê jeszcze przez chwilê na
problemie wielkoci nak³adów na badania. Otó¿
Stany Zjednoczone s¹ postrzegane jako ¿andarm
wiata. Ale tam na zbrojenia wydaje siê mniej
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ni¿ na badania. U nas w Polsce wydaje siê cztery
razy wiêcej na obronê ni¿ na naukê. Czy to nie
wiadczy o kierunkach polityki pañstwa?........
Owszem. Uwa¿am, ¿e jedn¹ z przyczyn takiego
stanu jest brak wiadomoci spo³ecznej, ¿e badania
naukowe s¹ najwa¿niejszym czynnikiem rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego. W rezultacie, jeli chodzi o rozwój nauki w Polsce, parlamentarzyci nie
spotykaj¹ siê z ¿adn¹ presj¹ ze strony wyborców. Nie
ma te¿ wiêc ze strony pos³ów nacisków na rz¹d, który z kolei tak dzia³a, by parlament przyj¹³ jego postanowienia. Trzeba g³ono mówiæ o potrzebie nowoczesnych badañ, znaleæ sposób dotarcia do naszych
rodaków przez uwiadomienie im jakie to ma znaczenie cywilizacyjne. Musi nast¹piæ przebudowa mylenia, ¿ebymy siê stali krajem, w którym obywatele
rozumiej¹ rzeczywiste potrzeby. O to apelujê (a jest
to zadanie heroiczne dla ca³ego rodowiska), by ka¿dy z uczonych w przystêpny sposób objania³ potrzebê badañ.
Nie bardzo mo¿emy liczyæ na finansowanie
badañ przez gospodarkê, jak to siê dzieje w
rozwiniêtych krajach. A czy strumieñ pieni¹dza
na naukê ze rodków unijnych bêdzie
odczuwalny?....................................................
Obecny system niezwykle utrudnia wspó³finansowanie badañ ze rodków pozabud¿etowych. W funduszach strukturalnych istnieje ca³kiem pokana czêæ,
która mo¿e byæ przeznaczona na badania i rozwój, a w
szczególnoci na wspieranie uniwersytetów. Aby jednak otrzymaæ dofinansowanie z Unii trzeba mieæ wk³ad
w³asny w wysokoci mniej wiêcej 25-35 proc. Oznacza to, ¿e minister nauki musi mieæ mo¿liwoæ decydowania o dofinansowaniu takich projektów. Nasza
akcesja do Unii jest spraw¹ powa¿n¹. Musimy mieæ
pomys³ na swój w niej udzia³. Za tym kryje siê m.in. to,
¿e musimy pewien zakres swoich dzia³añ dostosowaæ
do standardów, których siê od nas wymaga. Czym
szybciej to zrozumiemy, tym lepiej. Jestem ostatni¹
osob¹, która chcia³aby zmarnowaæ rodki, które Unia
stawia nam do dyspozycji. W myl rozwi¹zañ nowej
ustawy minister bêdzie móg³ wyodrêbniæ pewn¹ pulê
rodków i przeznaczyæ na finansowanie projektów unijnych. Bo to jest w interesie kraju.
Jest Pan szefem komisji offsetowej, powo³anej
w zwi¹zku z zakupem przez Polskê samolotu
wielozadaniowego F-16. Jakie tu obowi¹zuj¹
zasady?............................................................

W offsecie jest bardzo du¿o przedsiêwziêæ w du¿ym stopniu w³¹czaj¹cych problematykê badawcz¹.
Ale te wszystkie przedsiêwziêcia wymagaj¹ zazwyczaj wspó³finansowania albo prefinansowania. Przewa¿nie trzeba znaleæ kapita³ na rozpoczêcie prac, w
rezultacie których powstan¹ wyroby potem kupowane przez zamawiaj¹cego, np. przez firmê Lockheed
Martin. Zatem trzeba znaleæ pieni¹dze na prefinansowanie owego wyrobu. Wykonawcy przychodz¹ do
mnie i mówi¹, ¿e skoro wynegocjowa³em taki projekt
w offsecie, to jest gwarancja, ¿e Amerykanie to kupi¹. Ale ministerstwo musi wy³o¿yæ rodki na realizacjê projektu! To dotyczy zarówno nauki, jak i gospodarki. Na przyk³ad projekt offsetowy, z którego jestemy bardzo dumni - w Rzeszowie bêd¹ produkowane
silniki do samolotu F-16. Amerykanie te silniki kupi¹,
ale trzeba znaleæ pieni¹dze, ¿eby je zrobiæ. Naturalnie, s¹ mo¿liwoci wziêcia kredytów bankowych, ale
to s¹ drogie pieni¹dze. Poza tym kredyty bankowe
na badania trudno dostaæ. Musimy mieæ zatem jakie pieni¹dze na prefinansowanie projektów, które s¹
dla nas bardzo op³acalne.
Chcia³bym Pana jeszcze zapytaæ o ten straszliwy
drena¿ mózgów, który utrzymuje siê z wiêkszym
lub mniejszym natê¿eniem od lat osiemdziesi¹tych
i trwa dalej. W szkolnictwie wy¿szym bodaj czy
nie wiêkszym problemem od starzenia siê
profesury jest kurcz¹ca siê populacja adiunktów i
asystentów, a wiêc pokolenia, które niejako
reprodukuje potencja³ naukowy? A co bêdzie po
wejciu do Unii?.............................................
Niew¹tpliwie jest tak, jak Pan to przedstawia. Nie
mam ¿adnych w¹tpliwoci, ¿e na akcesji do Unii skorzystamy. Istnieje jednak parê zagro¿eñ, z którymi
musimy siê zmagaæ. I wród tych zagro¿eñ najwiêkszym - z mojego punktu widzenia - jest groba stracenia najcenniejszych ludzi, którzy znajd¹ lepsze
warunki gdzie indziej. Powinno siê uruchomiæ dwa mechanizmy - magnesy, ¿eby zachêciæ m³odych ludzi
do pozostania w Polsce. Pierwszym z nich jest ³atwoæ zak³adania ma³ych przedsiêbiorstw innowacyjnych i cywilizowane warunki ewentualnej upad³oci
tych przedsiêwziêæ. Musz¹ istnieæ dobre i ³agodne
sposoby zamykania tego typu inicjatyw i mo¿liwoæ
powo³ania nowych - bez piêtna nieudacznictwa czy
skandalu. Tak to jest rozwi¹zane w Ameryce, gdzie
siê ci¹gle próbuje i za którym razem wychodzi. Cz³owiek, który z nieudan¹ firm¹ w ¿yciorysie zak³ada
now¹, jest traktowany powa¿nie, bo liczy siê to, ¿e
zdobywa dowiadczenie i próbuje. U nas natomiast
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na takie przedsiêwziêcia patrzy siê z podejrzliwoci¹.
Drugim magnesem jest kariera badawcza - niekoniecznie prowadz¹ca a¿ do profesury, ale taka, która koñczy siê przynajmniej ciekawym doktoratem, a pozwala
na zetkniêcie siê ze rodowiskiem naukowym i problemami warsztatu naukowego. W tej chwili studia 5letnie to za ma³o. Mamy ju¿ system edukacji, który
ma wbudowany sk³adnik niezbywalny dla najzdolniejszej czêci m³odzie¿y - mo¿liwoæ przygotowania
doktoratu. Nie mamy przy tym potrzeby, by wszystkim zdolnym ludziom stwarzaæ szansê na zaistnienie w zawodzie uczonego; jedni zostan¹, drudzy odejd¹, ale lepiej wykszta³ceni.
W tym kontekcie chcia³bym podkreliæ, ¿e jestem zdecydowanym przeciwnikiem wieloetatowoci. Po pierwsze, dlatego ¿e powoduje konflikt
interesów. Widoczny jest on np. przy rozdziale
rodków na granty, które wi¹¿¹ siê z odpisem na
rzecz instytucji, w której pracuje uczony. Ale gorszym aspektem wieloetatowoci jest odbieranie
pracy m³odym uczonym. Nie widzê ¿adnego powodu, dla którego nowa uczelnia mia³aby funkcjonowaæ w oparciu o profesorów z Uniwersytetu
Jagielloñskiego. Wed³ug mnie lepiej, gdyby zatrudnia³a m³odych.
A jak Pan odebra³ pomys³ sprzed trzech lat,
by w Zielonej Górze z dwóch odrêbnych
orodków stworzyæ jeden wieloprofilowy
organizm akademicki skupiaj¹cy uniwersyteck¹ humanistykê, nauki cis³e i techniczne?..........................................................
Jestem przekonany, ¿e w miastach akademickich redniej wielkoci w Polsce taka integracja
uczelni jest kluczem do sukcesu. O ile w miastach du¿ych trudno by³oby ³¹czyæ uczelnie, bo
s¹ one dostatecznie silne, to w miastach 100-,
200-tysiêcznych - jest to najw³aciwsza droga.
Tak siê sk³ada, ¿e z bliska obserwowa³em te procesy integracyjne w Olsztynie, Bydgoszczy, tak¿e w Rzeszowie. S¹ ró¿ne dowiadczenia z tym
zwi¹zane, gdy¿ mentalnoæ kilku rodowisk nie
tak ³atwo ³¹czy siê ze sob¹. Mam wra¿enie, ¿e
ten eksperyment powiód³ siê tutaj lepiej ni¿ gdziekolwiek w Polsce. I w tym sensie zielonogórska
droga zas³uguje na propagowanie. Gdy bêdê mia³
okazjê, bêdê mówi³, ¿e eksperyment zielonogórski jest udanym przedsiêwziêciem integruj¹cym
spo³ecznoæ akademick¹.

Przyzna³ siê Pan, ¿e 40 lat temu odwiedzi³
Pan Zielon¹ Górê. Mo¿na wiedzieæ z jakiej
okazji?...........................................................
Odwiedza³em Zielon¹ Górê kilkakrotnie, w m³odoci, kiedy by³em sportowcem, tenisist¹. Przyje¿d¿a³em na doroczny turniej, który odbywa³ siê
w ramach wiêta Winobrania. Wspominam to z
wielk¹ radoci¹, bo m³odzieñczy sport to mi³e
wspomnienie, poza tym mia³em tu wielu znajomych, a samo miasto bardzo mi siê podoba³o.
Skoro tak, czy mo¿emy siê spodziewaæ Pana
wizyty w niedalekiej przysz³oci?...............
Zrobiê to na pewno. Mam estymê do miast redniej wielkoci o powa¿nych ambicjach akademickich. Tak siê z³o¿y³o, ¿e przez doæ d³ugi okres
mieszka³em w Niemczech w tego typu miastach.
Uwa¿am, ¿e takie miasta maj¹ niezwykle wa¿n¹
rolê do odegrania. A to wynika - po pierwsze - z
mojej filozofii decentralizacji ¿ycia, a po drugie z przekonania, ¿e uniwersytet kszta³tuje wizerunek miasta i regionu. S¹dzê równie¿, ¿e takie
miasta s¹ najsympatyczniejsze do mieszkania.
Powinnimy d¹¿yæ do tego, by taki obraz miasta
by³ w pewnym sensie polsk¹ wizytówk¹. Takim
miastem jest np. Toruñ i Lublin, gdzie jest najwiêcej studentów w stosunku do liczby mieszkañców.
Zielona Góra tak¿e aspiruje do tego typu miast,
bo studenci stanowi¹ tu pi¹t¹ czêæ mieszkañców, a uniwersytet pe³ni nie tylko funkcjê dydaktyczn¹, ale jest pewnym elementem wzorca cywilizacyjnego. Jestem pe³en pozytywnych wra¿eñ
i na pewno przyjadê zobaczyæ, jak to siê dalej
rozwija. Jeszcze jeden fenomen, w nieco innej
skali, to Sulechów z Wy¿sz¹ Szko³¹ Zawodow¹
Administracji Publicznej. To nawet wiêcej ni¿ uniwersytet w Zielonej Górze, to cywilizacyjny szok
dla miasteczka. Te m³ode osoby, które przysz³y
studiowaæ w uniwersytecie czy Sulechowie - nie
tylko siê ucz¹, ale i obcuj¹ z nieznanym sobie
dotychczas poziomem kultury. Nie mówi¹c ju¿ o
tym, ¿e obiekty szkó³, poza innymi zabytkami,
s¹ najbardziej eleganckimi budynkami w miecie.
A to jest wzorzec, tak ludzie powinni kszta³towaæ
swoje otoczenie.
Dziêkujê za rozmowê.
rozmawia³ Andrzej Politowicz
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uniwersytet zielonogórski

Fina³ Akcji
Uniwersytet Dzieciom 2003/2004
23 stycznia 2003 r. w Lubuskim Teatrze odby³a
siê Gala Fina³owa tegorocznej Akcji Uniwersytet Dzieciom, na któr¹ zosta³y zaproszone dzieci ze wszystkich zielonogórskich wietlic terapeutycznych. Na widowni zasiad³o ponad 300 dzieci wraz z opiekunami
oraz zaproszeni gocie, by obejrzeæ spektakl pt. Tymoteusz Rymcimci.
Radoæ dzieci uzewnêtrzni³a siê szczególnie po
raz pierwszy w momencie, gdy na widowni pojawi³ siê
Andrzej Huszcza. Z pewnoci¹ zaskoczy³a je jego
obecnoæ w teatrze, ale na krótko. Koniecznie chcia³y otrzymaæ autograf s³awnego ¿u¿lowca, co spowodowa³o, ¿e zaplanowana przez organizatorów na godz.
12.30 Gala Fina³owa nieco siê opóni³a. W miêdzyczasie do gmachu zielonogórskiej Melpomeny wkroczy³a kolejna gwiazda motocyklowej szybkiej jazdy Grzegorz Walasek, wiêc o planowym rozpoczêciu i
zakoñczeniu uroczystoci nie mog³o byæ mowy.
Nikomu jednak to nie przeszkadza³o, czas zosta³
wype³niony atrakcjami doæ dok³adnie.
Gala Fina³owa rozpoczê³a siê w momencie, gdy
na scenie teatru pojawi³ siê komitet honorowy akcji w
sk³adzie: dr Teresa Kisielewicz  przewodnicz¹ca, prof.
Wielis³awa Osmañska-Furmanek  Dziekan Wydzia³u Nauk Pedagogicznych i Spo³ecznych, dr Gra¿yna
Gajewska z Zak³adu Pedagogiki Opiekuñczej i Specjalnej oraz Pawe³ £awrynowicz  przedstawiciel spo³ecznoci studenckiej. Pani dr Kisielewicz dokona³a
krótkiego podsumowania tegorocznej akcji Uniwersytet Dzieciom, wspomnia³a o ogromnej pomocy i
przychylnoci ludzi i instytucji, z jak¹ spotkali siê organizatorzy. Nastêpnie  zgodnie ze zwyczajem akademickim  poproszono Rektora uczelni o wrêczenie
indeksów wyró¿nionym. Rektora Uniwersytetu w tym
dniu godnie reprezentowa³ Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego  prof. Marian Nowak. I
przyst¹piono do tego wa¿nego momentu czêci oficjalnej uroczystoci. Wyró¿nieni, zapraszani na scenê przez pani¹ Dziekan, otrzymywali z r¹k prorektora
specjalne indeksy  Indeksy Serc  oraz certyfikaty
zawiadczaj¹ce o ich wra¿liwoci na potrzeby spo³eczne, a zw³aszcza potrzeby tych najm³odszych.
Wród osób, bez których akcja Uniwersytet Dzieciom nie mog³aby przybraæ aktualnego wymiaru znalaz³y siê:
zielonogórskie kabarety, bohaterowie wi¹tecznego Kabaretonu, w którym kabarety wyst¹pi³y bez honorariów: CIACH, GRZEGORZ HALAMA OKLASKY,
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............................akcja harytatywna

HLYNUR, JURKI, PROFIL, SZUM, S£UCHAJCIE oraz
Grupa Sceniczna A CZEMU NIE?,
dru¿yny pi³karskie, które zagra³y charytatywne mecze
w ramach Gwiazdki z ¿u¿lowcami, a by³y to: Dru¿yna
Falubaz (w sk³adzie: Andrzej Huszcza, £ukasz Kiersztan, Tomasz Grabowski, Piotr wist, S³awomir Dudek,
Krzysztof Stojanowski, Dariusz B³awuciak, Alan Marcinkowski), Dru¿yna Reszta Polski (w sk³adzie: Piotr Protasiewicz, Grzegorz Walasek, Damian Baliñski, Jaros³aw
Hempel, Maciej Kuciapa, Wies³aw Jagu, Mariusz Staszewski), Dru¿yna Gaja Armatura (w sk³adzie: Andrzej
Bartoch, Jacek Fr¹tczak, Tomasz Roszkiewicz, Piotr Turzañski, Marcin Grygier, Marcin Sowa, Wojciech Sowa)
oraz Dru¿yna dziennikarzy Co w mediach piszczy (w
sk³adzie: Marcin Nowak, £ukasz Kotalla, £ukasz Stor,
Artur £ukasiewicz, S³awomir Stojanowski, Pawe³ Koz³owski, Filip Czyszanowski, Arkadiusz Stojanowski),
organizatorzy imprezy Gwiazdka z ¿u¿lowcami: GAJA
Armatura, Co w miecie piszczy, W³adys³aw Leniak 
Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UZ,
restauracja McDonalds, która ufundowa³a dla wszystkich dzieci poczêstunek,
Bo¿ena Ronowicz - Prezydent Miasta Zielona Góra,
Barbara Langner  Dyrektor MZK w Zielonej Górze,
Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze,
Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego pod dyrekcj¹
Jerzego Szymaniuka.
Na zakoñczenie czêci oficjalnej dr Gra¿yna Gajewska uchyli³a r¹bka tajemnicy na temat dalszych atrakcji,
jakie czekaj¹ na dzieci w ramach akcji Uniwersytet Dzieciom. Bo przedstawienie teatralne, to dopiero pocz¹tek.
Kolejnym punktem programu bêdzie wizyta w McDonalds, a nastêpnym realizacja marzeñ wietlicowych.
Zamiarem organizatorów jest spe³nienie ich wszystkich.
Dodatkowo dla dzieci z pogotowi rodzinnych studenci pedagogiki UZ zorganizuj¹ zabawê choinkow¹.
Po tej nied³ugiej czêci oficjalnej nadesz³a oczekiwana przez dzieci pora Tymoteusza Rymcimci, który bawi³
publicznoæ w przedstawieniu. A mia³ rzeczywicie wyborow¹ publikê. Dzieci reagowa³y entuzjastycznie na ka¿d¹ now¹ scenê i zdawa³y siê ¿yæ losami bohaterów przedstawienia. Minki trochê posmutnia³y wraz z koñcem spektaklu, ale na szczêcie nie na d³ugo, bo okaza³o siê, ¿e
przyby³ spóniony goæ. By³ nim, a w³aciwie nimi Miko³aj w iloci 5 osób. Miko³ajowie z wielkimi workami paczek dla dzieci skupili wokó³ siebie liczne gromadki.
Dzieci z umiechami na twarzach i pe³nymi rêkoma
opuszcza³y mury teatru. By³y zadowolone, tym bardziej,
¿e to przecie¿ dopiero pocz¹tek czekaj¹cych je atrakcji.
Anna Urbañska
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z prof. Romanem Juszkiewiczem, kosmologiem
Czy Wszechwiat
jest p³aski?

Ucieczka galaktyk
Panie Profesorze, na wstêpie muszê siê przyznaæ,
¿e nie radzê sobie z pojêciem nieskoñczonoci
 nieskoñczonoci czasu, nieskoñczonoci
przestrzeni. Co, co dla matematyka jest
nieuchronn¹ konsekwencj¹, przekracza
mo¿liwoci mojej pojêciowej wyobrani,
kategori¹ niedostêpn¹ ludzkiemu dowiadczeniu
A jak sobie z tym radz¹ astronomowie badaj¹cy
Wszechwiat, w koñcu model wcale nie
teoretyczny, a obiekt jak najbardziej fizyczny?.
Astronomowie radz¹ sobie z nieskoñczonoci¹ dok³adnie tak samo jak matematycy. Ci co nie daj¹ rady,
oblewaj¹ pierwszy egzamin z analizy matematycznej
na pierwszym roku i wylatuj¹ ze studiów.
Bez odpowiedniego przygotowania wcale nie jest
³atwo sobie z nieskoñczonoci¹ poradziæ. Nie poradzili sobie staro¿ytni Grecy i dali temu wyraz w s³ynnym paradoksie Zenona z Elei: Achilles nie dogoni
nigdy ¿ó³wia je¿eli ten wystartowa³ pierwszy. Wyobramy sobie, ze Achilles przemieszcza siê z prêdkoci¹
jednego metra na sekundê, a ¿ó³w z prêdkoci¹ dwukrotnie mniejsz¹. ¯ó³w wystartowa³ o dwie sekundy
wczeniej od Achillesa. Wtedy po jednej sekundzie
od startu Achillesa, ¿ó³w bêdzie w odleg³oci 1+(1/2)
m od mety; Achilles  w odleglosci 1 m. W pól sekundy póniej Achilles znajdzie siê w odleg³oci 1 + (1/
2), a ¿ó³w  w odleg³oci 1 + (1/2) + (1/4). W æwieræ
sekundy póniej te odleg³oci bêd¹ wynosi³y, odpowiednio 1 + (1/2) + (1/4) oraz 1 + (1/2) + (1/4) + (1/8),
itd. W ten sposób mo¿na wykonaæ nieskoñczon¹ liczbê kroków i dojæ do wniosku ¿e szybkonogi Achilles
nigdy nie dogoni ¿ó³wia.
Paradoks Zenona, sformu³owany w V wieku, sk³oni³ do wysi³ku ca³e legiony filozofów i matematyków.
Zosta³ on rozwi¹zany dopiero 2400 lat póniej, dziêki
rewolucji, która dokona³a siê w matematyce (przejcie od wielkoci nieskoñczenie ma³ych do idei ci¹gu
matematycznego i rachunku ró¿niczkowego).
Dzi problem ten mo¿na rozwi¹zaæ, wypisuj¹c wzór
na sumê N wyrazów szeregu geometrycznego, znany wszystkim licealistom. Po N krokach mierzona w
metrach odleg³oæ ¿ó³wia od Achillesa wynosi x(N) =
(1/2)^N, czyli 1/2 do potêgi N, a czas jaki up³yn¹³ od
startu Achillesa wynosi t(N) = 2[1 - (1/2)^N] sekund.
W granicy, gdy N d¹¿y do nieskoñczonoci, x(N) d¹¿y
do zera, a t(N) d¹¿y do skoñczonej granicy: t = 2 s.

Zatem mimo nieskoñczonej liczby kroków w naszym
rozumowaniu, Achilles dogoni ¿ó³wia po up³ywie skoñczonego czasu  dwóch sekund.
Pojêcie nieskoñczonoci nie jest bardziej niezrozumia³e ani tajemnicze ni¿ pojecie zera. Jedno jest odwrotnoci¹ drugiego. K³opoty staro¿ytnych z nieskoñczonoci¹ wynika³y z braku zera w ich aparacie matematycznym.
Pojawienie siê wielkoci nieskoñczonych w fizyce
oznacza zwykle, ¿e model którego u¿ywamy trzeba
poprawiæ, lub ,,zrenormalizowac, jak np. w kwantowej teorii pola. Niektóre nieskoñczonoci wygl¹daj¹
na nieusuwalne: tak jest z osobliwociami, zwi¹zanymi z teori¹ grawitacji Einsteina. Takie osobliwoci pojawiaj¹ siê w czarnych dziurach i w modelach kosmologicznych na pocz¹tku Wielkiego Wybuchu. Zdaniem
wielu moich kolegów, osobliwoci te zostan¹ usuniête
w przysz³ej teorii grawitacji, uwzglêdniaj¹cej efekty
kwantowe, które teoria Einsteina pomija.
Cz³owiek docieka³ tajemnic Wszechwiata ju¿ od
chwili, kiedy zszed³ z drzewa. Mamy o tym
odniesienia w Biblii, wzmianki w mitologiach
wszystkich krêgów kulturowych. Arystotelesowy
model Wszechwiata obowi¹zywa³ w nauce a¿
do Kopernika i Keplera, to znaczy do XVI wieku.
Newton z prawem powszechnego ci¹¿enia i
Einstein z teori¹ wzglêdnoci wnieli do
astronomii fundamentalne odkrycia, co wiemy ze
szko³y. Dzi s³yszymy o ciemnej materii. Ciemna,
bo niewiec¹ca, czy dlatego, ¿e inna ni¿ nam
znana?...........................................................
Ciemna materia zawdziêcza sw¹ nazwê temu, ¿e
nie wieci. Oddzia³ywuje z barionow¹ (czyli ,,normaln¹) materi¹ tylko grawitacyjnie, dziêki czemu wiemy
o jej obecnoci. Z punktu widzenia makroskopowego
wiemy o gazie cz¹stek ciemnej materii, wype³niaj¹cym Wszechwiat wszystko, co wiedzieæ trzeba: znamy jego równanie stanu, wiemy jak jego gêstoæ mala³a w miarê ogólnej ekspansji i wiemy jak obecnoæ
ciemnej materii wp³ywa na dynamikê gwiazd i galaktyk. Taki prosty model makroskopowy pasuje do obserwacji astronomicznych i by³ wielokrotnie weryfikowany. Jednak na poziomie mikroskopowym nie wiemy
nic. S¹ ro¿ne hipotezy co do natury ewentualnych
cz¹stek elementarnych ciemnej materii, ale rozwa¿a-
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Roman Juszkiewicz
nia takie pozostan¹ ja³owe dopóki takich cz¹stek nie
schwytaj¹ w swoje detektory fizycy.
Czy Wielki Wybuch, pocz¹tek narodzin
fizycznego Wszechwiata  to hipoteza czy
ugruntowana, poparta dowodami teoria? A mo¿e
pewnoæ, ¿e tak staæ siê musia³o?.................

urodzi³ siê w 1952 roku w Warszawie. Studia wy¿sze
w zakresie fizyki ukoñczy³ w 1976 roku na Uniwersytecie Moskiewskim, gdzie wspó³pracowa³ ze s³ynnym
prof. Zeldowiczem., który wprowadzi³ go w arkana
wspó³czesnej kosmologii fizycznej.
Doktorat w dziedzinie nauk fizycznych uzyska³ w 1980
r. na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego,
tam te¿ habilitowa³ siê w 1997 r. Dot¹d wypromowa³ 5
magistrów i 6 doktorów.
Prof. Roman Juszkiewicz przez 6 lat pracowa³ nad
problemami kosmologii fizycznej na uniwersytetach
w Berkeley i Princeton w USA.
Ostatnio zaproponowa³ oryginaln¹ metodê oszacowania gêstoci materii we Wszechwiecie, czyli jak zwa¿yæ Wszechwiat.
Wraz ze wspó³pracownikami z Uniwersytetu Genewskiego, Kalifornijskiego oraz Oxfordzkiego przeanalizowa³ ruchy trzech tysiêcy galaktyk. Eksperyment ten
wykaza³, ¿e ruchy te s¹ wywo³ywane ciemn¹ materi¹
nieznanego pochodzenia, która stanowi a¿ 70 proc.
masy Wszechwiata.
Prof. R. Juszkiewicz opublikowa³ 75 prac naukowych,
które by³y cytowane ponad 1.500 razy w publikacjach
innych uczonych.
Internetowe wydanie tygodnika Wprost z lipca ubieg³ego roku zamieci³o listê 241 polskich uczonych
ulokowanych w bazie danych Science Citation Index
w latach 1965-2001 na presti¿owej licie filadelfijskiej.
Wykaz Wprost obejmowa³ tylko te osoby, które legitymowa³y siê w tym okresie co najmniej tysi¹cem cytowañ innych uczonych, a naukowiec musia³ mieæ w
swoim dorobku przynajmniej jedn¹ pracê cytowan¹ co
najmniej 100 razy.

biogram

Poczucie pewnoci kojarzy mi siê z Ojcem Rydzykiem, Ajatollachem Chomeinim czy neoliberalnymi fundamentalistami rynkowymi (tych ostatnich mo¿na poznaæ po tym, ¿e jedn¹ rêkê maj¹ niewidzialn¹).
W prawdziwej nauce nie ma miejsca na takie cuda.
Podstawow¹ cech¹ metody naukowej jest sceptycyzm. Z ca³¹ pewnoci¹ daje siê tylko teorie eliminowaæ  wtedy, gdy okazuje siê ¿e ich przewidywania
s¹ sprzeczne z danymi empirycznymi. Najlepsze na
co teoria mo¿e liczyæ, to niesprzecznoæ z obserwacjami i eksperymentami, znanymi w danej chwili. Licz¹ siê te¿ wzglêdy estetyczne. Je¿eli mamy dwie
teorie, zgodne z tymi samymi danymi empirycznymi,
ale jedna z nich jest prostsza, tê bardziej skomplikowan¹ zarzynamy tak zwan¹ brzytw¹ Ockhama (w myl
dewizy, ¿e nie nale¿y mno¿yæ bytów bez koniecznoci).
Model Wielkiego Wybuchu zwyciêsko przetrwa³ niejedn¹ konfrontacjê z obserwacjami. T³umaczy on takie zjawiska jak ucieczka galaktyk, zwi¹zan¹ z ogóln¹ ekspansj¹, czy istnienie mikrofalowego promieniowania t³a, jego charakter spektralny (widmo Plancka), jak i rozk³ad jego temperatury na niebie. T³umaczy równie¿ pochodzenie i obserwowane obfitoci pierwiastków lekkich (wszystkie pierwiastki od wodoru do
litu-7) oraz obserwowan¹ ewolucjê galaktyk (galaktyki dalej po³o¿one s¹ dynamicznie m³odsze od galaktyk w naszym s¹siedztwie). Warto przy tym zwróciæ
uwagê, ze ucieczka galaktyk i promieniowanie t³a
zosta³y najpierw przewidziane, a dopiero póniej zaobserwowane! Rozliczne teorie alternatywne w stosunku do Wielkiego Wybuchu nie prze¿y³y zderzenia
z rzeczywistoci¹: mia³y k³opoty z wyt³umaczeniem
pochodzenia mikrofalowego promieniowania t³a oraz
ewolucji galaktyk, czy te¿ prostej na pozór obserwacji, ¿e nocne niebo jest ciemne (pomijaj¹c wiat³o
ksiê¿yca).
Sceptycyzm i weryfikacja hipotez przez obserwacjê czy eksperymenty spe³niaj¹ w fizyce rolê kontroli
jakoci. Dziêki temu samoloty na ogó³ lataj¹, a mosty zbudowane zgodnie z wymogami sztuki in¿ynierskiej, opartymi na prawach fizyki, nie za³amuj¹ siê
pod przeje¿d¿aj¹cymi ciê¿arówkami. Istnienie mikrofalowego promieniowania t³a zosta³o (jak ju¿ wspomi-

l u t y 2 0 0 44

nr 2 (120)

18

rozmowa miesiêcznika

z prof. Romanem Juszkiewiczem, kosmologiem
Czy Wszechwiat jest p³aski?

na³em) przewidziane przez Gieorgija Gamowa w latach 40-tych ubieg³ego wieku. W dwadziecia lat póniej zosta³o zaobserwowane przez parê radioastronomów  Penziasa i Wilsona.
Sukces Gamowa warto porównaæ z wiarygodnoci¹
przewidywañ ekonomistów. W ci¹gu ostatnich 100 lat
specjalici gie³dowi przewidzieli 150 kryzysów i 150
razy spud³owali. Kryzysy na Wall Street siê zdarza³y,
ale nie wtedy, kiedy przewidywano... W fizyce taka
kompromitacja by³aby nie do pomylenia. Ekonomistom nie zaszkodzi³o: rz¹dy na ca³ym wiecie traktuj¹ ich z wielk¹ atencj¹, tak jak niegdy monarchowie
traktowali swych nadwornych astrologów i wró¿bitów.
Czy odkryte przez Edwina Hubblea pod koniec
lat dwudziestych ubieg³ego wieku zjawisko rozszerzania siê Wszechwiata to konsekwencja do
dzi trwaj¹cego impetu Wielkiego Wybuchu, czy
mo¿e rozszerzanie ma zupe³nie inn¹ przyczynê?
Czy efekt rozszerzania jest sta³y  w przesz³oci i
czekaj¹cej nas przysz³oci? To wa¿ne  chodzi
przecie¿ o losy Wszechwiata!......................
Jeszcze do niedawna bylimy przekonani, ¿e ekspansja Hubblea ma charakter ruchu bezw³adnego rozprê¿aj¹cego siê samograwituj¹cego gazu. Grawitacja
powinna te ekspansje spowalniaæ, a zatem dzisiejsze tempo ekspansji powinno byæ mniejsze ni¿ w przesz³oci. Najnowsze obserwacje dalekich wybuchów
gwiazd supernowych sugeruj¹ co innego: tempo ekspansji ronie! Oznacza to, ¿e teorie grawitacji byæ
mo¿e trzeba zmodyfikowaæ, wprowadzaj¹c dodatkow¹ si³ê odpychania, lub tzw. sta³¹ kosmologiczn¹,
rozwa¿an¹ wczeniej, a nastêpnie porzucon¹ przez
samego Alberta Einsteina. Najprostsza interpretacja
obecnych danych obserwacyjnych sugeruje, ¿e
Wszechwiat bêdzie siê rozszerza³ równie¿ w przysz³oci, a ekspansja nigdy nie zostanie wyhamowana i odwrócona.

k³adnie na odwrót. Kosmologowie dysponuj¹ bardziej
bezporednimi wiadectwami z przesz³oci ni¿ historycy czy paleontologowie.
Dzieje siê tak dlatego, ze prêdkoæ wiat³a jest skoñczona. Dziêki temu patrz¹c w dal, patrzymy w przesz³oæ. S³oñce po³o¿one jest w odleg³oci omiu minut wietlnych od Ziemi i gdyby nagle zgas³o, dowiedzielibymy siê o tym dopiero po omiu minutach.
Obserwuj¹c Wielk¹ Galaktykê w Andromedzie (najlepiej w czasie nowiu w sierpniow¹ noc; wystarczy do
tego lornetka polowa), widzimy j¹ tak¹, jaka by³a dwa
miliony lat temu. Teraz wygl¹da nieco inaczej i jest w
innym miejscu na niebie, ale o tych zmianach bêdzie
siê mo¿na dowiedzieæ za nastêpne dwa miliony lat.
Kiedy w roku 1987 eksplodowa³a supernowa w jednym z Ob³oków Magellana, ujrzelimy dramatyczn¹
mieræ gwiazdy, po³o¿onej sto tysiêcy lat wietlnych
od nas. Jeszcze rok wczeniej prekursor supernowej
wieci³ w najlepsze na naszym firmamencie, jak ,,normalna gwiazda. W rzeczywistoci w miejscu prekursora od 100 000 lat by³y tylko pozosta³oci po wybuchu. Obserwacje kosmicznego promieniowania t³a
pozwalaj¹ nam zajrzeæ w jeszcze bardziej odleg³¹
przesz³oæ  kilkanacie miliardów lat temu.
To tak, jakby paleontolog móg³ obserwowaæ dinozaury, buszuj¹ce w pierwotnych zarolach.
Powiedzia³ Pan, ¿e obiekt mniejszy od gromady
galaktyk Pana nie interesuje. Czy rzeczywicie
Wszechwiat mo¿na zobrazowaæ jedynie w
bardzo du¿ej skali? Wiemy ju¿ co nieco o
dynamice Wszechwiata. A jaki on jest  ma
postaæ geometrycznej bry³y, kuli, pó³kuli, na co
wskazywa³aby potoczna i dostêpna ka¿demu
obserwacja?...................................................

Archeolog czy paleontolog buduj¹c obraz
prehistorii ma przed oczami archaiczny
przedmiot codziennego u¿ytku czy koci
dinozaura i na tej podstawie orzeka o stopniu
kultury cywilizacyjnej czy uk³adzie kostnym
stwora. Tymczasem kosmolog nie dysponuj¹c
materialnym dowodem twierdzi, ¿e wie, jak
wygl¹da³ Wszechwiat w trzy minuty po Wielkim
Wybuchu! Sk¹d ta wiedza?.............................

Je¿eli tak rzeczywicie powiedzia³em, to chyba ¿artowa³em. Gromady sk³adaj¹ siê z galaktyk, galaktyki
z gwiazd. Bez znajomoci fizyki gwiazd zmiennych
nie mo¿na mierzyæ odleg³oci, a bez tego niemo¿liwe
by³oby uprawianie kosmologii.
Teoria grawitacji Einsteina ³¹czy w³asnoci metryczne przestrzeni z dynamik¹. Krzywizna przestrzeni
zale¿y od w³asnoci fizycznych materii, która j¹ wype³nia. Obecny stan naszej wiedzy sugeruje, ¿e rednia gêstoæ materii bliska jest tak zwanej gêstoci
krytycznej. Oznacza³oby to, i¿ krzywizna trójwymiarowej przestrzeni jest bliska zeru i obowi¹zuje geometria Euklidesowa.

Sk¹d przekonanie, ¿e strumieñ fotonów kosmicznego promieniowania t³a jest mniej ,,materialny ni¿
skamienia³y fragment szczêki brontozaura? Jest do-

Jest Pan autorem metody zwa¿enia
Wszechwiata. Wynalaz³ Pan jak¹ specjaln¹
wagê? Pewnie nie chowa Pan jej w piwnicy?

l u t y 2 0 0 44

nr 2 (120)

z prof. Romanem Juszkiewiczem, kosmologiem

A galaktyki chêtnie wchodz¹ na wagê? Mo¿e siê
odchudzaj¹?..................................................
Prawo Hubblea, mówi¹ce ¿e pary galaktyk oddalaj¹ siê od siebie z prêdkoci¹ równ¹ odleg³oci pomiêdzy nimi, pomno¿onej przez pewn¹ uniwersaln¹
sta³¹, opisuje rzeczywisty Wszechwiat jedynie w
przybli¿eniu. Prawo Hubblea by³oby spe³nione gdyby
rozk³ad materii w przestrzeni by³ idealnie jednorodny.
Rzeczywiste pole gêstoci materii jest niejednorodne: galaktyki wykazuj¹ tendencje do grupowania siê
w gromady i supergromady. Niejednorodnoci powoduj¹ zaburzenia przep³ywu Hubblea  prêdkoci
wzglêdne par galaktyk s¹ mniejsze tam gdzie jest
gêciej i na odwrót  galaktyki po³o¿one na ,,pustkowiu oddalaj¹ siê od siebie szybciej. Obserwuj¹c takie zaburzenia mo¿na zmierzyæ redni¹ gêstoæ ciemnej materii. Okazuje siê, ¿e ta gêstoæ wynosi oko³o
1/3 gêstoci krytycznej, o której wspomina³em odpowiadaj¹c na poprzednie pytanie.
I z tego wa¿enia wynika, ¿e krzywizna przestrzeni
jest ujemna, zgodna z prawid³ami geometrii
£obaczewskiego (obrazowo  wklês³a, na siodle).
Badaj¹c jednak promieniowanie reliktowe,
nazywane te¿ promieniowaniem t³a, obrazu,
kiedy Wszechwiat by³ w niemowlêcym wieku 
materi¹ o wielkiej gêstoci i niewyobra¿alnie
wysokiej temperaturze  ¿e jest on jednak p³aski.
Jak kosmologowie próbuj¹ wyjaniæ tê
sprzecznoæ?...................................................
By³oby tak w istocie gdyby prócz materii nierelatywistycznej (ciemnej i wiêc¹cej), któr¹ uwzglêdniaj¹ moje rachunki nic wiêcej nie by³o w kosmicznym
spisie inwentarza. Tak jednak nie jest - ju¿ wspominalimy o obserwacjach supernowych i sta³ej kosmologicznej. Efekty dynamiczne wywo³ane przez tak¹
sta³¹ s¹ identyczne z tymi, które otrzymalibymy
gdyby wszechwiat prócz cieczy nierelatywistycznej,
jak¹ jest ciemna materia, wype³nia³a jeszcze ciecz o
ujemnym cinieniu, zwana równie¿ odpychaj¹c¹ pró¿ni¹ lub ciemn¹ energi¹. Obserwacje supernowych sugeruj¹, ¿e gêstoæ tej odpychaj¹cej pró¿ni jest rzêdu
2/3 gêstoci krytycznej. Je¿eli uwzglêdnimy jeszcze
gêstoæ ciemnej materii, o której mówilimy wczeniej, ca³kowita gêstoæ wyniesie 2/3 + 1/3 = 1, co
odpowiada zerowej krzywinie. Warto zwróciæ tu uwagê na fakt, i¿ ten wynik uzyskano zanim ukaza³y siê
pierwsze wyniki z pomiarów widma mocy k¹towych
fluktuacji promieniowania t³a. Te ostatnie obserwacje
równie¿ sugeruj¹ znikaj¹c¹ krzywiznê. O ¿adnej
sprzecznoci nie mo¿e byæ tutaj mowy  jest wrêcz
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Czy Wszechwiat jest p³aski?
przeciwnie: trzy rodzaje obserwacji prowadz¹ do takiego samego wniosku.
Prof. Kazimierz Jodkowski na ostatniej
Kepleriadzie (15 listopada) pyta³ podejrzliwie czy
koncepcja ciemnej energii ma uzasadnienie,
czy nie jest konstrukcj¹ tak¹, jak w przesz³oci
eter czy cieplik, pojêcia które szanowa³y
wprawdzie wczeniej sprawdzalne prawa fizyki,
ale mia³y tê wadê, ¿e nie wystêpowa³y w
przyrodzie. Czy to czasem nie krasnoludki (mo¿e
nawet ciemne krasnoludki) przyspieszaj¹
ekspansjê Wszechwiata?  pyta³. No w³anie,
co przemawia za tym, ¿e jest to uprawniona
teoria?............................................................
Nie ma mowy o ¿adnych krasnoludkach. Jak ju¿
chyba wyjani³em, na poziomie makroskopowym rozumiemy bardzo dobrze fizykê ciemnej materii, gorzej z teori¹ mikroskopow¹. Podobnie rzeczy siê maj¹
z gêstoci¹ energii pró¿ni. Te dwa pytania: o naturê
ciemnej energii i ciemnej materii stanowi¹ moim zdaniem dwa najwa¿niejsze nierozwi¹zane problemy fizyczne naszych czasów.
I bardzo dobrze! Nie po raz pierwszy astronomia
stawia wyzwania fizyce. Newton sformu³owa³ swoje
prawo grawitacji pod naciskiem Halleya, który poszukiwa³ jednolitego opisu dla ruchu komet i planet. Hel
odkryto najpierw na S³oñcu, a dopiero póniej w laboratoriach na Ziemi. Zanim oscylacje neutrinowe zaobserwowano w laboratoriach, pojawi³y siê one najpierw
jako s³ynny problem deficytu neutrin s³onecznych.
Wczeniej problem ród³a energii gwiazd przyczyni³
siê do rozwoju fizyki j¹drowej.
Koncepcja eteru by³a ród³em paradoksów, które
w koñcu doprowadzi³y do sformu³owania szczególnej
teorii wzglêdnoci i relatywistycznej elektrodynamiki.
Podobnie problemy z cieplikiem doprowadzi³y do powstania termodynamiki. Paradoks Zenona okaza³ siê
prekursorem rachunku ró¿niczkowego i ca³kowego.
Jestem g³êboko przekonany, ¿e podobnie bêdzie z
ciemn¹ energi¹ i ciemn¹ materi¹. Wskazuj¹ one wyranie, ¿e nasz obraz Przyrody jest niekompletny.
Jeszcze nie wiadomo, czy trzeba bêdzie zmodyfikowaæ geometrodynamikê Einsteina, czy te¿ teorie mikroskopowej budowy materii, czy te¿ jedno i drugie.
Szeæ lat spêdzi³ Pan w Stanach Zjednoczonych w
renomowanych orodkach  Berkeley i Princeton.
Na co dzieñ wspó³pracuje Pan z uniwersytetami w
Genewie, Kalifornijskim i Oxfordem. Jak na dzi
wygl¹da geografia myli kosmologicznej? Czy
amerykañska perfekcja techniczna w budowaniu
urz¹dzeñ obserwacyjnych i obiektów kosmicznych
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z prof. Romanem Juszkiewiczem, kosmologiem
Czy Wszechwiat jest p³aski?

przek³ada siê na konstruowanie nowych teorii
t³umacz¹cych budowê i dynamikê Wszechwiata?
Czy we wspó³czesnej astrofizyce Polacy maj¹ taki
udzia³ jak w czasach Kopernika?....................
Do roku 1990 istnia³y dwa g³ówne orodki badañ w
dziedzinie kosmologii o równym mniej wiêcej znaczeniu: Zwi¹zek Radziecki i Stany Zjednoczone, przy
czym nasi wschodni s¹siedzi byli niedocignieni w
dziedzinie teorii, a Amerykanie w obserwacjach i technikach komputerowych. Po rozpadzie Zwi¹zku Radzieckiego niektórzy spodziewali siê ca³kowitej dominacji jedynego pozosta³ego przy ¿yciu supermocarstwa. Nawet je¿eli do tego dosz³o, to nie na d³ugo.
Podobnie jak w innych dziedzinach globalnej polityki,
widaæ coraz wyraniej Uniê Europejsk¹. Projekty takie jak nowe teleskopy ESO (European Southern
Observatory) czy satelita Planck pozwalaj¹ ¿ywiæ
nadziejê, ¿e ju¿ nied³ugo nasi m³odzi adepci kosmologii nie bêd¹ musieli wyje¿d¿aæ z Europy na sta¿e
po doktoracie. W koñcu tak sta³o siê ju¿ w przesz³oci w dziedzinie fizyki wysokich energii, kiedy Europejski Orodek Badañ nad Energi¹ Atomow¹ w Genewie (CERN) kilkakrotnie utar³ nosa kolegom zza
oceanu.
Równaæ siê z Kopernikiem jest trudno, ale nie wiem
kto w ogóle mia³by mu sprostaæ (nie tylko w Polsce).
Je¿eli chodzi o poziom polskiej astrofizyki, to nie
mamy siê czego wstydziæ, zw³aszcza zwa¿ywszy
¿enuj¹co niskie nak³ady na badania naukowe. Ktokolwiek ma jakie rozeznanie w poziomie nauk przyrodniczych w kraju, zapytany o to, jacy Polacy maj¹
szanse na otrzymanie nagrody Nobla, wymienia zwykle te same osoby: Bohdana Paczyñskiego i Aleksandra Wolszczana. Obaj s¹ astrofizykami.

Jak daleko dzi kosmologowi do obrazu
romantycznego faceta, z zadart¹ g³ow¹
zachwycaj¹cego siê widokiem rozgwie¿d¿onego
nieba? Albo wypatruj¹cego na wysokiej wie¿y
przez lunetê ruchu cia³ niebieskich? Na ile
technologie kosmiczne i techniki komputerowe
przyspieszy³y tempo odkryæ i budowê nowych
koncepcji kosmologicznych?............................
Technologie wa¿ne dla kosmologii obserwacyjnej
jeszcze nie osi¹gnê³y granic mo¿liwoci i b³yskawicznie siê rozwijaj¹. Dlatego uprawianie kosmologii teraz
jest wietnym zajêciem dla osób ambitnych i ¿¹dnych przygód intelektualnych. Kosmologia prze¿ywa
teraz swoje z³ote gody, tak jak fizyka kwantowa w
latach 1920-1980.
A jakie s¹ Pana pasje i zainteresowania
pozazawodowe?
Jak
Pan
najchêtniej
wypoczywa?......................................................
Lubiê dobre ksi¹¿ki, dobr¹ muzykê, dobre wino i
dobre towarzystwo.
Z Pana wypowiedzi i zachowañ emanuje
nieodparte wra¿enie, ¿e kosmologia jest nie tylko
przypad³oci¹ zawodow¹, ale autentyczn¹ pasj¹
 tak jak dobre ksi¹¿ki, muzyka, wino i
towarzystwo. ¯yczê zatem, by ta pasja nadal
znajdowa³a tak owocne ujcie w postaci
przemyleñ o wiecie, który nas otacza.........
rozmawia³ Andrzej Politowicz
PS. Zainteresowanych informujemy, ¿e w Magazynie Gazety
Wyborczej 22 lutego 2001 roku ukaza³ siê obszerny wywiad
Piotra Cieliñskiego z prof. Romanem Juszkiewiczem zatytu³owany Czego nie widaæ.
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Kolêdy na jazzowo

Big Band
z Przyjació³mi
Kolêdowaæ mo¿na ró¿nie, w gronie kameralnym  rodzinnym oraz
w wiêkszym gremium, niezale¿nie jednak od jego wielkoci jak i od
miejsca spotkania, najwiêksz¹ radoæ sprawia poczucie wspó³uczestnictwa w tym radosnym wydarzeniu. Kolêdowanie, o którym mowa,
by³o wielk¹ eksplozj¹ radoci! Radoæ p³ynê³a ze wspólnego muzykowania, bowiem nie tylko wykonawcy zachwycali nas swoim kunsztem, ale my sami  publicznoæ moglimy siê w³¹czyæ w tê muzyczn¹ narracjê. Skala tej radoci by³a wielka, gdy¿ zarówno wykonawców jak i publicznoci tego wspania³ego wieczoru by³a wielka obfitoæ.
Miejscem spotkania by³a Aula Uniwersytetu Zielonogórskiego, a
gospodarzami Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego i jego Przyjaciele, którzy 15. stycznia br. dwukrotnie wyst¹pili z koncertem Kolêdy na jazzowo. Jerzy Szymaniuk, aran¿er czternastu prezentowanych utworów mia³o siêgn¹³ po polskie, powszechnie znane kolêdy
(Gdy liczna Panna, Pójdmy wszyscy do stajenki, Jezus malusieñki, Gdy siê Chrystus rodzi, Lulaj¿e Jezuniu) i udowodni³, ¿e równie¿
w jazzowej szacie jest im do twarzy. I w³anie w tym repertuarze
publicznoæ mog³a daæ upust swoim mo¿liwociom wokalnym, a piew
by³ gremialny i bardzo wzruszaj¹cy
Przyjació³ tego wieczoru spotka³o siê wielu: wokalici Ewa Uryga i
Marek Ba³ata, saksofonista Maciej Sika³a, Chór Akademicki Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz orkiestra smyczkowa i co najwa¿niejsze potrafili oni doskonale ze sob¹ rozmawiaæ. Ewa Uryga, swobodnie operuj¹ca g³osem i pe³na scenicznego temperamentu wprowadza³a na scenê radoæ, ale zachwyci³a tak¿e szczególnie piêknym
i refleksyjnym wykonaniem melodii Ucich³e Jezuleñku. Marek Ba³ata wycisza³ nastrój, sprowadza³ s³uchaczy do klimatu Mizernej cichej
stajenki. Wokalici ustêpowali, gdy solo przejmowali instrumentalici: znakomity saksofonista Maciej Sika³a, pianista Big-bandu Zdzis³aw Babiarski, gitarzysta Tomasz Szczepaniak. Najm³odsi sta¿em
wykonawcy  Chór Akademicki Uniwersytetu Zielonogórskiego  spisali siê na medal. Uroda brzmienia i si³a ich g³osów oraz wielkie zaanga¿owanie choreograficzne sprawi³y, ¿e stanowili oni swoist¹ niæ
porozumienia z publicznoci¹. Ten pierwszy publiczny wystêp chóru,
za³o¿onego w padzierniku 2003 r., a prowadzonego przez dyrygenta
Jerzego Markiewicza, jest dobr¹ zapowiedzi¹ dla zespo³u. Równie
wielkie zaanga¿owanie muzyczne i sceniczne wykazywali muzycy
Big-bandu, to na nich spoczywa³ niemal ca³y ciê¿ar odpowiedzialnoci. Dziêki wzbogaconej i znacznie rozszerzonej obsadzie wykonawczej ich jasne i triumfalne brzmienie równowa¿one by³o przez delikatn¹ i subteln¹ barwê zespo³u smyczkowego.
Autor koncertu, kompozytor i aran¿er J. Szymaniuk du¿o wymaga
od siebie i od innych, a szczêliwie ³¹cz¹c w sobie du¿¹ wra¿liwoæ
na dwiêk oraz wysokie kompetencje muzyczne da³ nam tego wieczoru wielk¹ radoæ.
Barbara Literska
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Biblioteki Sztuki

O twórczoci

Grzegorza Mazurka...
...Grzegorz Mazurek jest typem artysty wiadomego w szerszym, ogólnym
tego s³owa znaczeniu. Nie
tylko wiadomie trzyma siê
ortodoksji czarnej sztuki
gdy¿ wie, ¿e od czerni do
bieli mo¿na zawrzeæ ca³y
wiat i wype³niæ nim ¿ycie.
Przyjmuj¹c ów wyjciowy
rygor przekracza jednak
wszystkie uwiêcone tradycj¹ ograniczenia lino- lub
drzeworytu - jest fundamentalist¹ z polotem...
Rafa³ Strent,
... Jak twierdzi sam autor, jego dzie³o musi
mieæ pewien margines intymnoci i osobistej
tajemnicy, reszta to interpretacja odbiorcy.
Jeli ta zupe³nie mija siê z intencjami autora, to le, to znaczy, ¿e pope³ni³ b³¹d. Nie
jest wiêc Mazurek twórc¹ hermetycznym, a
ju¿ najmniej mo¿na podejrzewaæ go o to, i¿
lekcewa¿y publicznoæ. Przeciwnie, nawet
we w³asnej twórczoci otacza siê przyjació³mi, jego osobowoæ rozkwita w krêgu bliskich.
Warto przypomnieæ o cyklach jakie stworzy³y jego linoryty: Portrety, Wszyscy moi
przyjaciele, Kaba³a. Du¿e, wielokrotnie powiêkszone twarze wynurzaj¹ siê ca³e, lub tylko w czêci z zagêszczonego, ciemnego t³a,
w najbardziej charakterystycznym gecie,
grymasie, spojrzeniu. Jednak owo powiêkszenie nie oznacza, ¿e model siê czuje i wygl¹da jak preparat pod mikroskopem. Mazurek
potrafi nadaæ mu delikatnoæ, miêkkoæ,
wiat³o i cieñ, które s¹ tak pos³uszne rylcowi
prowadzonemu przez twórcê, osadzaj¹ twarz
w innym wymiarze, w g³êbi, a jednoczenie
stwarzaj¹ atmosferê tajemnicy wspólnej artycie i modelowi. S¹ wiêc: i wiat, i postaæ
do odczytania przez widza, jest pewien kod,
umiech i spojrzenie, których znaczenie znaj¹ dwie osoby - autor i jego przyjaciel. Kto
mo¿e powiedzieæ  linoryt, najprostsza z
form. I nic bardziej b³êdnego. Twórczoæ
Grzegorza Mazurka dobitnie wiadczy o tym,
jak subtelne mog¹ byæ poci¹gniêcia rylca, jak

delikatne punkty, a biel i czerñ pos³uszna wizji
artysty...

Maria Dobosiewicz,
Twarze przyjació³,
Dziennik Lubelski 12/14 VI 1992

...Jest to zespó³ portretów  niezmiernie powiêkszonych wizerunków g³ów  utrzymanych w konwencji nokturnu, w klimacie psychicznej bliskoci z modelem osi¹gniêtej dziêki wietnemu wyczuciu przez artystê przestrzeni intymnej i indywidualnej cz³owieka. Wprowadzeniu w ten
wiat s³u¿¹ zastosowane rodki formalne i powiêkszona skala, pole widzenia ograniczone do
g³owy modela, wykorzystanie efektów zwi¹zanych z mechanizmem widzenia dziêki odpowiednim roz³o¿eniom stref wiêkszej i mniejszej ostroci, charakterystycznym dla obserwacji modela
z bliskiej odleg³oci. S¹ to rodki wizualne, za
pomoc¹ których artysta odwo³uj¹c siê do dowiadczeñ odbiorcy wp³ywa na postrzeganie obrazów skracaj¹c dystans do modela. Zastosowany w grafikach niemal dotykowy dystans pomiêdzy artyst¹ i modelem jest typowym dystansem rzebiarskim, rzadko spotykanym w malarstwie i grafice ze wzglêdu na trudnoci warsztatowe, których dostarcza deformacja perspektywy...
Marek Letkiewicz,
wstêp do katalogu, 1990

...Naczelnym problemem struktury wizualnej
tych prac jest, obok ich skali, relacja wiat³a i
cienia. Du¿e przestrzenie mroku gêstniej¹cego
w t³ach i ich przewaga nad wiat³em, wprowadzenie oszczêdnie dozowanego modelunku, oddaj¹cego jednak subtelnoci pó³cieni i refleksów,
z zastosowaniem swoistego sfumato, to g³ówne
rodki, jakimi w swoich portretach pos³uguje siê
Mazurek. Wysoki poziom warsztatu i wyczulenie artysty na wartoci formalne, ekspresyjne
oraz psychologiczne sztuki daj¹ gwarancjê artystycznej autentycznoci prezentowanych
prac...
MarekLetkiewicz,
Twarz¹ w twarz,
Art & Business 12/1991
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Pokaz i spotkanie z Andrzejem Bednarczykiem
W pi¹tek 20 lutego o godz. 11.00 odbêdzie siê otwarcie wystawy oraz spotkanie z autorem  prezentacja prac z 1997 r. z cyklu Legenda o ca³unach, w
które Jego cia³a nie zawiniêto, a wyk³ad pt. ¯ycie
po ¿yciu grafiki zakoñczy spotkanie.
Janina Wallis
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Jubileusz Bielskiej Jesieni
Bielska Jesieñ ma ju¿ za sob¹ 40 lat istnienia. Okresy wzlotów i upadków, kwestionowania jej sensu, batalii
o przetrwanie. Dziêki uporowi swoich entuzjastów wci¹¿
istnieje i w czasach wybuchu popularnoci wszelkich
konkursów pokazuje, ¿e tak¿e w dziedzinie malarstwa
stawanie w zawody z innymi jest bardzo atrakcyjne. To
nie tylko zabawa, nie tylko loteria, choæ tak¹ tezê postawi³ w swoim obrazie jeden z artystów, uczestnik konkursu... Trzeba zaryzykowaæ odrzucenie, schowaæ ambicje, zgodziæ siê z tym, ¿e kto powie nie. I tak¹ determinacj¹ wci¹¿ wykazuje siê spore grono osób. 451
artystów zdecydowa³o siê w tym roku na takie ryzyko i
tylko 50 sporód nich jest usatysfakcjonowanych udzia³em w wystawie. Ale i tak pe³na satysfakcja dotyczy
tylko jednego z nich, laureata Grand Prix, bo o tym laurze, w skrytoci ducha, marzy ka¿dy, kto obraz na konkurs wysy³a.
Taki odsiew, jakiego dokona³o tegoroczne jury, do
tej pory nie mia³ miejsca. Jury kierowa³o siê jednym jedynym dobrem: jakoci¹ wystawy i sporód naprawdê
ogromnej iloci prac wybra³o te, wobec których nie mia³o, jako siedmioosobowe gremium, ¿adnych w¹tpliwoci. Jurorami by³y osoby, których doskona³a znajomoæ
problematyki wspó³czesnego malarstwa jest niepodwa¿alna i poddanie siê w³anie ich os¹dowi sta³o siê zapewne dla wielu uczestników istotne.
Przedstawione na wystawie prace dobrze oddaj¹ wielk¹ ró¿norodnoæ stylistyk, sposobów realizowania obrazu, zawartych w nich anegdot czy dowcipów lub te¿
powa¿nych problemów  to wszystko, co pojawi³o siê w
nades³anych pracach. Nie jest to wiêc jedna opcja, jednostronny wybór, ale rzeczywicie esencja tego, co w
konkursie siê znalaz³o. Wystawa wzbogacona jest o inne
prace artystów, którzy siê do niej zakwalifikowali; tej
mo¿liwoci brakowa³o jurorom, którzy nie mogli porównywaæ ogl¹danego obrazu z wczeniejszym dorobkiem
artysty. Jurorzy dostali proste, a przez to bardzo trudne
zadanie: ocena danego artefaktu, bez znajomoci jego
twórcy (choæ w niektórych przypadkach rozpoznanie
malarza po stylu by³o nieuniknione), bez wiedzy na temat ewolucji jego sztuki, bez ca³ego kontekstu. Ich wybór sprawi³, ¿e sale wystawowe Galerii Bielskiej BWA
nie s¹ prze³adowane, ka¿dy obraz czy zestaw ma swoj¹ przestrzeñ pozwalaj¹c¹ na kontemplacjê.
Konkurs Bielska Jesieñ od 1995 roku organizowany jest co dwa lata, ale dopiero w tym roku po raz pierwszy lansujemy nazwê Biennale Malarstwa. Naprzemiennie, jesieni¹, w kolejnych latach parzystych, kontynuowane bêd¹ tzw. wystawy kuratorskie malarstwa, które
nie s¹ efektem wyboru jurorów sporód prac nades³a-
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nych na konkurs, ale stanowi¹ zwart¹ propozycjê jednego kuratora, jego indywidualne, w pe³ni subiektywne spojrzenie na wspó³czesne malarstwo polskie. Do
tych wystaw artyci s¹ zapraszani, nie mog¹ zg³aszaæ siê sami i to ró¿ni je od wystaw bêd¹cych pok³osiem konkursu. Pomys³ ten jest wynikiem wielu dyskusji, które przy okazji Bielskiej Jesieni podejmowalimy wraz z krytykami i historykami sztuki, artystami, galernikami, ludmi, którzy sztukê wspó³czesn¹
znaj¹ i ceni¹. Dla widzów jest to jednoczenie wietna
okazja, aby porównaæ te dwie wersje prezentacji polskiego malarstwa: konkurs i wystawê pokonkursow¹.
Poniewa¿ Bielska Jesieñ wci¹¿ ewoluuje, my, jako
organizatorzy, na nowo podejmujemy dyskusje, zastanawiamy siê nad jej zasadami, poszczególnymi punktami regulaminu. Tekst, który w tym roku zastêpuje
tradycyjny wstêp jednego autora, jest takim siedmiog³osem na temat konkursu, refleksjami wszystkich
jurorów, którzy brali udzia³ w selekcji. Mamy nadziejê,
¿e dla Pañstwa bêdzie to interesuj¹ce dowiadczenie.
Kurator wystawy
Agata Smalcerz
(Wstêp do katalogu Biennale Malarstwa-Bielska Jesieñ
2003)

Jury obradowa³o w dniach 11 i 12 padziernika 2003
r. Obrady odbywa³y siê w obecnoci kuratora wystawy
 Agaty Smalcerz. Przegl¹d i klasyfikacja obrazów odby³y siê na podstawie nades³anych przez autorów orygina³ów. Do wystawy pokonkursowej  Biennale Malarstwa Bielska jesieñ 2003 zosta³o wybranych 50
prac 50 autorów w tym m.in.:
Magdalena Gryska, adiunkt w Katedrze Sztuki i
Kultury Plastycznej UZ, Przemys³aw Matecki absolwent Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej UZ, kierunek edukacja artystyczna, 2002 dyplom w pracowni
malarstwa ad. II st. Ryszarda Woniaka, Daniel Pere³kiewicz, absolwent Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej UZ, kierunek edukacja artystyczna, 2003 dyplom
w pracowni malarstwa prof. Stanis³awa Kortyki.
Wystawa Nagrodzonych prac odbywa³a siê w
dniach 21 listopada - 31 grudnia w Galerii Bielska BWA,
ul. 3-maja 11, Biesko Bia³a.
Prace mo¿na obejrzeæ na stronach internetowych
WWW.galeriabielska.pl oraz w katalogu towarzysz¹cym wystawie.
Paulina Komorowska-Birger
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O Wielkim Ksiêstwie Litewskim
Spo³eczeñstwo i kultura w Wielkim Ksiêstwie Litewskim od XV do XVIII
wieku (Poznañ  Zielona Góra 2002) jest prac¹ habilitacyjn¹ prof. Marii
Barbary Piechowiak-Topolskiej. Praca jest prób¹ ukazania W. Ks. Litewskiego jako organizmu politycznego pozostaj¹cego na pograniczu dwóch
kultur. Z jednej strony autorka podkrela zaanga¿owanie elit litewskich w
struktury ¿ycia zachodnioeuropejskiego, cilej mówi¹c kultury stricte ³aciñskiej, której wyznacznikiem sta³a siê unia polsko-litewska, a po 1569 r.
Rzeczypospolita Obojga Narodów. Z drugiej strony prof. M. B PiechowiakTopolska podnosi element zakorzenienia pañstwa w tradycji bizantyjskoruskiej, którego prawos³awna ludnoæ stanowi³a jakby przeciwwagê tego
wiata dwóch kultur. Autorka formu³uje tezê o przenikaniu siê owych kultur, stale konfrontowanych ze sob¹, a w ogólnym rozrachunku o wytworzeniu przez nowo¿ytne spo³eczeñstwo ziem ksiêstwa jedynych w swoim
rodzaju zjawisk socjologiczno-historycznych. Jak podkreli³ prof. Jan Jurkiewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w pracy szczególnie podkrela siê rolê ruchomej granicy cywilizacyjnej (zachodnioeuropejskiej), a w jej przesuniêciu siê na wschód  istotn¹ przyczynê trwa³oci
W. K. Litewskiego, zw³aszcza za ród³o cech wyró¿niaj¹cych ten kraj
zarówno od Korony Polskiej, jak i od Rosji. Wk³ad w kulturê W. Ksiêstwa
wszystkich grup wyznaniowych i narodowociowych pozostawi³ niezatarty lad w wiadomoci mieszkañców tych ziem i ich potomków, dzi rozproszonych po wszystkich kontynentach.
Jaros³aw Kuczer

...............................................................................................................................................................................
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POCZEKALNIA
Ju¿ wczeniej na ³amach uczelnianej prasy pojawia³y siê informacje dotycz¹ce dzia³alnoci Ko³a Naukowego Historyków Studentów. Lecz od pewnego
czasu osoba postronna mog³aby odnieæ wra¿enie, ¿e KNHS zasnê³o snem zimowym. Istotnie mog³oby to mieæ miejsce gdyby do dzia³añ Ko³a nie
przy³¹czyli siê studenci z I roku historii. Wiêkszoæ
cz³onków Ko³a stanowi¹ dzisiaj studenci V roku. Mylê, ¿e nie trzeba dodawaæ co sta³o by siê z Ko³em
po ukoñczeniu przez nich studiów.
Jednak¿e czarny scenariusz, co chcê podkreliæ,
nie spe³ni³ siê. Kole¿anki i koledzy z I roku historii
licznie wzmocnili szeregi Ko³a. I choæ nowi cz³onkowie borykaj¹ siê jeszcze z typowymi problemami
studenckiej braci na pierwszym roku studiów, staraj¹ siê uczestniczyæ w dzia³aniach Ko³a.
Ich aktywna obecnoæ jest niezmiernie wa¿na.
Wzrasta jeszcze bardziej jeli wzi¹æ pod uwagê fakt,

¿e KNHS jest organizatorem XII Ogólnopolskiego Zjazdu
Historyków Studentów. Odbêdzie siê on 22-25 marca
2004 w³anie na naszej uczelni. Prace nad tym przedsiêwziêciem w KNHS ruszy³y jeszcze w listopadzie 2003 roku.
Wtedy zosta³y rozes³ane zaproszenia do 27 uczelni wy¿szych z propozycj¹ wziêcia udzia³u w dorocznym spotkaniu historyków studentów z ca³ej Polski. Do dzisiaj (stan
na 16 stycznia) zg³osi³o siê ju¿ ponad 100 referentów z
wiêkszoci uczelni.
Przygotowania trwaj¹ nadal, wszak jeszcze trochê czasu zosta³o, ale póki co najwa¿niejszy problem nie zosta³
rozwi¹zany. Oczekujemy pozytywnej decyzji dotycz¹cej partycypowania w finansowaniu konferencji przez uczelniê.
Na zakoñczenie aby pokazaæ, ¿e 2003 rok by³ niezmiernie pracowity dla KNHS UZ przedstawiamy kilka artyku³ów.
Tadeusz Serylak
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Z Bia³egostoku wrócilimy z tarcz¹
W dniach 27  30 marca 2003 roku Bia³ystok
goci³ przedstawicieli studenckich kó³ historycznych z ca³ego kraju. Bowiem w tym roku w³anie
tam mia³ miejsce XI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów, na który przybyli studenci z dwudziestu trzech uczelni krajowych oraz z Uniwersytetu Brzeskiego.
Tradycyjnie nie zabrak³o przedstawicieli Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nasz¹ uczelniê reprezentowali i wyg³osili interesuj¹ce referaty: Przemys³aw
Waciñski (IV rok historii)  Pozycja kobiety w redniowiecznym polskim prawie ziemskim  sekcja
historii kobiet, Tadeusz Serylak (IV rok historii) 
Cechowe prawo gospodarcze w miastach Wielkopolski w XVII wieku na przyk³adzie cechu krawców Kargowej  sekcja historii nowo¿ytnej, Karolina Szefler (IV rok historii)  Wp³yw rodowiska naturalnego na osadnictwo w dolinie rodkowej Obry
w redniowieczu  sekcja nauk pomocniczych historii. Niestety z przyczyn niezale¿nych w Zjedzie nie wziê³a udzia³u Joanna Szywa³a (II rok historii), która mia³a wyg³osiæ referat na temat sytuacji kobiet w kulturze Azteków. W obradach poszczególnych sekcji uczestniczy³ tak¿e student I
roku historii  Kamil Grudzieñ.
Prezentacja badañ wraz z dyskusjami odbywa³y siê w dwunastu sekcjach tematycznych: historii staro¿ytnej, historii redniowiecznej, historii nowo¿ytnej, historii XIX wieku, sekcji Dwudziestolecia Miêdzywojennego, historii II wojny wiatowej,
historii po 1945 roku, historii Kocio³a, historii kobiet, historii wojskowoci, nauk pomocniczych i
metodologii historii, historii i kultury ¯ydów.
Oczywicie oprócz czêci naukowej, nie zabrak³o czasu na rozrywkê. Organizatorzy przygotowali dla nas atrakcyjne wycieczki, umo¿liwiaj¹ce
poznanie piêkna Podlasia. Mielimy okazje poznaæ
zabytki Tykocina, Pi¹tnicy, Nowogrodu czy Suprala. Udzia³ w Zjedzie pozwoli³ nam równie¿ odwie¿yæ stare znajomoci i zawrzeæ wiele nowych.
Pobyt w Bia³ymstoku zaowocowa³ zacienieniem
stosunków m.in.: z KNHS Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz z KNHS Uniwersytetu £ódzkiego, od
których otrzymalimy publikacje przez nich wydawane. W niew¹tpliwy sposób wzbogaci³o to nasz¹
bibliotekê.
Starym zwyczajem, ostatniego dnia obrad podczas uroczystego obiadu wybierany by³ organizator kolejnego XII ju¿ Zjazdu. O miano organizatora
ubiega³y siê Ko³a Historyków Studentów z czterech orodków: Uniwersytetu Gdañskiego, Uni-
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wersytetu Miko³aja Kopernika, Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ostateczna decyzja zebranego
konsylium by³a dla nas bardzo mi³ym zaskoczeniem, bowiem XII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów  najbardziej presti¿owa konferencja wród studenckiej braci historycznej odbêdzie siê w Zielonej Górze.
Obdarzeni tak du¿ym zaufaniem, nie mo¿emy zaprzepaciæ szansy, która pozwoli na
promowanie naszej uczelni.
Karolina Szefler

III Ogólnopolska Studencka
Sesja Mediewistyczna
Spo³eczeñstwo i kultura
redniowiecznej Europy
rodkowej  Kraków 6  8 maja
2003
Ogólnopolskie spotkania historyków - studentów
nie ograniczaj¹ siê tylko do Zjazdów Historycznych.
W poszczególnych orodkach organizowane s¹
równie¿ inne konferencje czy sesje. W³anie w jednej z nich mielimy okazje wzi¹æ udzia³ w dniach
6  8 maja. Tym razem Kraków goci³ studentów
historii z ca³ego kraju na III Ogólnopolskiej Studenckiej Sesji Mediewistycznej, której tematem
przewodnim by³o Spo³eczeñstwo i kultura redniowiecznej Europy rodkowej. Nasze ko³o historyczne reprezentowali: Marcin Murawka (IV rok historii)  Zwi¹zki genealogiczne dynastii askañskiej i
piastowskiej do koñca XIV wieku, Przemys³aw
Waciñski (IV rok historii)  Niedzia³ rodzinny w polskich rodach rycerskich do XV wieku na przyk³adzie Poznañskiej Ksiêgi S¹dowej, Agnieszka Kozak (IV rok historii)  Rekonstrukcja zwi¹zków pokrewieñstwa na podstawie zapisków s¹dów ziemskich w Wielkopolsce, Tadeusz Serylak (IV rok
historii)  Rycerstwo l¹skie w herbarzu Armorial
Lyncenich, Karolina Szefler (IV rok historii)  Rycerstwo l¹skie w herbarzu Armorial Bellenville.
Obrady toczy³y siê w szeciu sekcjach tematycznych: nauk pomocniczych historii, historii kultury
materialnej i pimienniczej, dziejów kultury materialnej, ¿ycia codziennego i osadnictwa, dziejów
miast i historii idei, historii spo³ecznej i politycznej, kultury duchowej i historii Kocio³a. Oprócz
referuj¹cych, w obradach poszczególnych sekcji
wziê³y udzia³ Iwona Migda³ i Marta Skorupska.
Niezapomnianym prze¿yciem by³y dla nas spotkania z mediewistami tej miary, co profesorowie
Jerzy Strzelczyk, Stanis³aw Szczur, Krzysztof
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O¿óg czy Wojciech Iwañczak. Podczas pobytu w
Krakowie mielimy te¿ okazje zwiedzenia Biblioteki im. Czartoryskich i obejrzenia znajduj¹cych
siê tam licznych starodruków i rêkopisów.
Mi³ym zaskoczeniem by³o dla nas zainteresowanie z jakim spotka³a siê zorganizowana przez
nas w lutym br. sesja Kobieta w dziejach. Wielu
naszych przyjació³ z orodków i kó³ historycznych
w kraju zachêca³o nas, aby organizowaæ ow¹ sesjê cyklicznie. I jak sesja mediewistyczna nieformalnie jest przypisana KNHS UJ, tak sesja pt.;
Kobieta w dziejach zosta³a przypisana Zielonej Górze.
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III Ogólnopolska Studencka Sesja Mediewistyczna
Buduj¹cym jest fakt, ¿e po latach niejakiego zastoju w pracach naszego ko³a, ponownie uda³o siê nam
zmobilizowaæ do pracy, a nasze starania zosta³y dostrze¿one przez studentów z innych orodków.
Wydaje siê, ¿e zorganizowanie przez KNHS UZ w
przysz³ym roku dwóch ogólnokrajowych konferencji
(XII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów oraz
Ogólnopolskiej Sesji Kobieta w dziejach) doda presti¿u nie tylko KNHS czy Instytutowi Historii, ale tak¿e
ca³emu Uniwersytetowi Zielonogórskiemu.
Karolina Szefler

...............................................................................................................................................................................
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Szlakiem zamków i klasztorów
Dolnego l¹ska i £u¿yc 20-21 maja 2003
Maj, czas bachanaliowych zabaw  ostatnich
przed zbli¿aj¹c¹ siê sesj¹. Dla cz³onków KNHS
oraz pozosta³ych studentów historii okres, w którym tradycyjnie odbywaj¹ siê wycieczki naukowo-krajoznawcze.
W ubieg³ym roku wybralimy siê na dwudniowy objazd naukowy po Dolnym l¹sku i £u¿ycach,
w którym udzia³ wziêli studenci historii wszystkich roczników, a tak¿e kilku ¿aków z innych kierunków.
Trasa objazdu obejmowa³a zasadniczo zamki,
kocio³y i klasztory po³o¿one na pograniczu l¹sko-³u¿yckim.
Najpierw trafilimy do Lwówka l¹skiego, gdzie
mielimy okazjê obejrzeæ pónogotycki koció³ pw.
Wniebowziêcia Najwiêtszej Marii Panny z romañsk¹ fasad¹ oraz koció³ i klasztor Franciszkanów
(XIII  XVI wiek), a tak¿e dobrze zachowane mury
miejskie z basztami i wie¿ami przybramnymi (XIII
 XVI wiek) oraz gotycki ratusz z przepiêkn¹ sal¹
Urzêdu Stanu Cywilnego, bogato zdobion¹ witra¿ami.
Nastêpnie udalimy siê do wsi Wleñ, gdzie na
bazaltowym wzgórzu Lenno (360 m n.p.m.) ponad lewym brzegiem Bobru znajduj¹ siê ruiny zamku. Szlak na wzgórze wiedzie obok potê¿nej lipy i
kamienia zwanego kamieniem odpoczynku, na
którym to odpoczywaæ mia³a dawniej w. Jadwiga. Pocz¹tkowo istnia³ tu gród, podniesiony przez
Boles³awa Krzywoustego do rangi kasztelanii w
1108 roku. Budowê pierwszego kamiennego zamku na l¹sku rozpocz¹³ w 1163 roku ksi¹¿ê Boles³aw Wysoki. Rozbudowa zamku w kierunku pó³nocnym nastêpuje w po³owie XIV wieku za spra-

w¹ ksiêcia widnicko-jaworskiego Bolka II Ma³ego. Po
jego mierci, w roku 1368, ksiê¿na-wdowa Agnieszka przekazuje Wleñ w zastaw rycerzom Bernardowi i
Miko³ajowi Siedliczom. Nastêpnie zamek nale¿y kolejno do znanych dolnol¹skich rodów rycerskich: von
Rederów, von Zedlitzów, Schaffgotschów.
W czasie wojny 30-letniej warownia jest kilkakrotnie zdobywana. Kwateruje w niej m. in. w 1620 roku
Janusz Radziwi³³, a w 1646 Montecuculi, który pali
zamek pozostaj¹cy odt¹d w ruinie. Do dzi ze redniowiecznego zamku pozosta³a wie¿a, z której wierzcho³ka mielimy okazje podziwiaæ Góry Kaczawskie,
Izerskie, Rudawy Janowickie, Karkonosze i Dolinê Bobru. Ponadto zachowa³y siê fragmenty zamku redniego i brama wejciowa zamku dolnego.
Kolejnym miejscem naszego d³u¿szego postoju
by³ Siedlêcin, w którym to mielimy okazjê bli¿ej przyjrzeæ siê Wie¿y Rycerskiej. Kamienna, trzykondygnacyjna, 23 metrowa wie¿a powsta³a prawdopodobnie
jako stra¿nica przeprawy przez Bóbr na prze³omie XIII
i XIV wieku. Wejcie do wie¿y zdobione jest gotyckim, ostro³ukowym portalem. Jednak dla nas szczególnie interesuj¹ce jest drugie piêtro, które obejmuje
reprezentacyjn¹ salê rycersk¹, zdobion¹ unikaln¹ polichromi¹ cienn¹ wykonan¹ na suchym tynku i barwion¹ barwnikami pochodzenia rolinnego. wiecka
tematyka malowide³ wykonanych w latach 20-tych XIV
wieku technik¹ al secco, czyni je najstarszymi w
Polsce. Malowid³a podzieliæ mo¿na na cztery grupy
tematyczne:
- apoteoza ¿ycia i mierci; ¿ycie - dwie pary (osób
m³odych i starszych) w charakterystycznych dla epoki
szatach, mieræ  grupa st³oczonych, nagich cia³,
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- kompozycja ukazuj¹ca patrona podró¿nych w.
Krzysztofa z dzieci¹tkiem, nawi¹zuj¹ca niew¹tpliwie
do dawnej przeprawy kupieckiej na Bobrze w Siedlêcinie,
- przedstawienie w trzech scenach fundacji opactwa
cysterskiego w Krzeszowie w 1292 roku przez Bolka
I Surowego,
- przedstawienie eposu rycerskiego legendarnego dworu króla Artura i przygód jego rycerza Lancelota. Ukazane na fresku smuk³e postacie, pe³ne elegancji i dynamiki przybli¿aj¹ nam obraz scen turniejowych.
Za fundatora i inspiratora malowide³ najczêciej
uznaje siê Bolka II Ma³ego.
Po utraceniu w XVIII wieku wielu funkcji obronnych
i mieszkalnych do wie¿y dobudowano budynek w stylu
barokowym, przez którego sieñ prowadzi dzisiaj przejcie do jej wnêtrza. Na uwagê zas³uguje imponuj¹cych rozmiarów lipa (obwód ponad 7 m), rosn¹ca przed
zamkiem.
Ostatnim miejscem naszej wêdrówki, pierwszego
dnia wycieczki by³a Szklarska Porêba, gdzie te¿ nocowalimy. Wczeniej jednak, ju¿ bardziej relaksacyjnie udalimy siê nad wodospady: Szklarki i Kamieñczyk, aby odpocz¹æ po ca³odniowym zwiedzaniu.
Drugiego dnia, z samego rana wybralimy siê do
wieradowa Zdroju, le¿¹cego u podnó¿a Gór Izerskich,
gdzie mielimy okazje obejrzeæ obok szeregu interesuj¹cych, bogato zdobionych kamienic, tak¿e kompleks uzdrowiskowy wraz ze szpitalem oraz popróbowaæ leczniczych wód.
Jad¹c ze wieradowa na zamek Czocha, zatrzymalimy siê w miejscowoci wiecie, gdzie podziwialimy ruiny kolejnej ze l¹skich warowni, zbudowanej z kamienia na nieregularnym planie w pocz¹tkach XIV wieku przez ksiêcia widnicko-jaworskiego
Bernarda. W sk³ad tego kompleksu wchodzi³ zamek
w³aciwy oraz przedzamcze. Przebudowywany w XVI

i XVIII wieku. Do dnia dzisiejszego zachowa³y
siê fragmenty murów przyziemia.
Nastêpnym miejscem, w którym siê zatrzymalimy by³ zamek Czocha. Jego powstanie na
pocz¹tku XIV wieku ³¹czyæ nale¿y z dzia³alnoci¹ ksi¹¿¹t widnicko-jaworskich, którzy w ten
sposób umocnili pozyskany fragment górnych £u¿yc. Pierwsza informacja o zamku pochodzi z
1329 roku, wtedy zbudowany zosta³ przez ksiêcia Henryka, na planie czworoboku z okr¹g³¹
wie¿¹. W roku 1346 dosta³ siê w rêce rodów rycerskich pozostaj¹cych w zale¿noci lennej od
Czech. W³acicielami zamku byli m.in. Dohnowie, Dobschutzowie, Nostitzowie. W XVI wieku
dokonano renesansowej przebudowy, za³o¿enie
uzyska³o fortyfikacje zewnêtrzne z bastejami. W
drugiej po³owie XVII wieku przeprowadzono kolejne przebudowy. Zamek sp³on¹³ w 1793 r., kiedy nale¿a³ do rodu Uechtritzów. W czasie odbudowy pokryto ³upkiem g³ówny budynek mieszkalny. Oko³o 1910 w³acicielem posiad³oci zosta³ drezdeñczyk  Ernst von Gutschow. Na jego
polecenie Bodo Ebhardt nada³ budowli charakter
romantycznego, gotycko-renesansowego zamku. Twierdza nie uleg³a zniszczeniu w czasie I i II
wojny wiatowej, a w 1945 zosta³a zaadaptowana na wojskowy orodek wypoczynkowy.
Ostatni¹ miejscowoci¹, w której zatrzymalimy siê na d³u¿ej by³ Lubomierz, gdzie m.in. mielimy mo¿liwoæ obejrzeæ opactwo benedyktynek: pónobarokowy koció³ (1726  1730) oraz
klasztor pochodz¹cy z prze³omu XV i XVI wieku.
Czêæ grupy zmêczona zwiedzaniem, uda³a siê
do znajduj¹cego siê w Lubomierzu Muzeum
Sami Swoi, aby zapoznaæ siê z rekwizytami
wykorzystywanymi przy produkcji cyklu filmów.
Opiekê naukow¹ nad objazdem sprawowa³a
dr Joanna Karczewska  opiekun naukowy KNHS
oraz mgr Ireneusz Wojewódzki.
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Konferencja w Krakowie
W dniach 2-4 grudnia 2003 r. Ko³o Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagielloñskiego zorganizowa³o Ogólnopolsk¹ Studenck¹ Konferencjê, której tematem przewodnim by³o has³o: ¯ycie codzienne poprzez wieki. Na to trzydniowe spotkanie nauko-

we zostali zaproszeni studenci z wszystkich wy¿szych uczelni w Polsce.
Uniwersytet Zielonogórski reprezentowali studenci
z Ko³a Naukowego Historyków Studentów: Joanna
Szywa³a, Agnieszka Kozak, Sylwester Woniak i Przemys³aw Waciñski.
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Konferencja w Krakowie

Wszyscy, którzy przybyli do Krakowa zostali uroczycie powitani w piêknej
auli Collegium Novum, gdzie zwykle zbiera siê na swych posiedzeniach Senat
UJ. Z ramienia w³adz uczelni przywita³ nas kurator KNHS UJ prof. Krzysztof
Baczkowski. Nastêpnie niezmiernie interesuj¹cy wyk³ad na temat badañ nad
histori¹ mentalnoci wyg³osi³ znany nam autor podrêczników prof. Andrzej Chwalba.
Ca³oæ sesji zosta³a podzielona na sekcje: Historia Staro¿ytna, Historia Wczesnoredniowieczna, Sekcja Mediewistyczna oraz Historii Nowo¿ytnej i Najnowszej. Tematyka w zwi¹zku z tym by³a bardzo zró¿nicowana. Od Dzieñ powszedni armii asyryjskiej, poprzez Obyczajowoæ ¿ydowska w czasach redniowiecza po Aktywnoæ zawodowa kobiet PRL-u. W konferencji, oprócz studentów historii, wziêli udzia³ studenci historii sztuki (Portret kobiety koñca XIX
wieku w twórczoci Fantin-Latoura), studenci teologii, a tak¿e archeologii. Ka¿de
wyst¹pienie by³o wzbogacone o dyskusjê, która czêsto przenosi³a siê na kuluary. Poza tym organizatorzy zadbali równie¿ o urozmaicenie sesji wyst¹pieniami znanych i powa¿anych postaci naukowych, takich jak wczeniej ju¿ wspomniany prof. Andrzej Chwalba, prof. Krzysztof Baczkowski oraz prof. Aleksander Krawczuk.
Konferencjê zakoñczy³a dyskusja panelowa powiêcona porównaniu kategorii róde³ wykorzystywanych przez mediewistów oraz historyków dziejów najnowszych do odtwarzania dnia codziennego. W dyskusji udzia³ wziêli: dr Tadeusz Czekalski, dr Dobrochna Ka³wa, dr Wojciech Mruk oraz przybyli studenci.
Zwieñczeniem owocnej dyskusji by³ kontrowersyjny referat wyg³oszony przez
dr hab. Ewê Domañsk¹ z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt.:
Pamiêæ a historia.
Konferencja da³a wietn¹ mo¿liwoæ do poszerzenia horyzontów, zainteresowañ, a tak¿e nawi¹zania nowych kontaktów. Wszystkie te atuty bêd¹ niezmiernie przydatne podczas organizowanej przez KNHS UZ pierwszej w Zielonej Górze
Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Studentów (22-25 marca 2004). Wszystkich zainteresowanych ju¿ w tej chwili serdecznie zapraszamy do wziêcia aktywnego udzia³u, a studentów historii do w³¹czenia siê w pomoc przy organizacji.
Agnieszka Kozak i Joanna Szywa³a
................................................................................................................................................................................
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Nowoci wydawnicze

Vertreibung und Aussiedlung der deutschen Bevölkerung aus
P o l e n 1 9 4 5 - 1 9 4 9 jest t³umaczeniem pracy habilitacyjnej Wysiedlenie ludnoci niemieckiej z Polski w latach 1945-1949 autorstwa prof. Bernadetty Nitschke. Pozycja ukaza³a siê nak³adem R. Oldenbourg Verlag (Monachium 2003) jako 20 tom serii
w y d a w n i c z e j Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa . Ksi¹¿ka przedstawia proces wysiedlania ludnoci niemieckiej z Polski po zakoñczeniu II Wojny wiatowej, ze szczególnym uwzglêdnieniem
Ziem Zachodnich i Pó³nocnych. Autorka zdecydowa³a siê na
ujêcie chronologiczne problemu, wyszczególniaj¹c trzy fazy 
rok 1945, lata 1946-1947 oraz 1948-1949, z uwzglêdnieniem tzw.
wysiedleñ przedpoczdamskich (wojskowych), przeprowadzanych przez oddzia³y wojska czêsto w nieludzkich warunkach.
Jak stwierdzi³a autorka ksi¹¿ka przedstawia nie tylko sam przebieg wysiedleñ, ale równie¿ tragediê poszczególnych ludzi.
Istotn¹ rolê w tym wypadku odegra³ materia³ wspomnieniowy.
Dziêki wykorzystaniu m.in. tego typu róde³ mo¿liwe by³o ukazanie czêsto zbie¿nych losów Polaków i Niemców. Na miejsce
wysiedlanych Niemców, którzy musieli opuciæ swój H e i m a t
przybywali Polacy pozostawiaj¹cy swoje rodzinne strony na
wschodzie. Jedni i drudzy znaleli siê w wirze wielkiej polityki,
zmieniaj¹cym ca³kowicie ich ¿ycie. Celem ksi¹¿ki by³o wiêc
ukazanie z³o¿onoci tego procesu. Obecnie bardzo czêsto
przedstawia siê wysiedlenia, wyrywaj¹c je z kontekstu m.in.
bez ukazywania ich uwarunkowañ. Jest to widoczne zw³aszcza
w rodowisku osób skupionych wokó³ Zwi¹zku Wypêdzonych .
Jaros³aw Kuczer

................................................................................................................................................................................
Polskie dziedzictwo kulturowe i naukowe u progu trzeciego milenium (The
polish cultural and scientific heritage at the dawn of the third millenium), to
pozycja, która ukaza³a siê w Londynie (2003), pod red. wybitnego polskiego
ekonomisty, ostatniego premiera Rz¹du Polskiego na wychodstwie, Edwarda Szczepanika. Wród wielu autorów artyku³ów znalaz³o siê dwóch pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. S¹ nimi
prof. Barbara Piechowiak-Topolska (Polska przed rozbiorami  Poland befor
the partitions) oraz prof. Wies³aw H³adkiewicz (Nauki polityczne Political
science). Ca³oæ zgromadzonego materia³u zosta³a podzielona na cztery
czêci:
1. Historia polityczna i socjalna (Political and social history),
2. Nauki humanistyczne i socjologiczne (Humanities and social sciences)
3. Matematyka, nauki przyrodnicze i technologia (Matematics, natural sciences and Technology)
4. Architektura, sztuki i kultura fizyczna (Architecture, arts and phisical Culture).
Wród wielu autorów artyku³ów wymieniæ nale¿y ponadto takie znakomitoci jak Jan Woleñski, Jerzy Serczyk, Jerzy K³oczowski, Tadeusz Radzik,
Jerzy Szacki, Jerzy Wyrozumski czy Tadeusz Kowalik. Publikacjê wydano
pod patronatem Polish Society of Arts and Sciences Abroad, oraz Polish
Cultural Foundation.
Jaros³aw Kuczer
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Odkrywanie poety
Monografie historycznoliterackie mo¿na  dokonuj¹c
przy tym oczywicie wielkiego uogólnienia  podzieliæ na
dwie kategorie: pierwsza z nich obejmuje te ksi¹¿ki, które stanowi¹ rzetelne opracowanie materia³u badawczego
wraz ze stosownymi komentarzami i uwagami krytyka;
druga za takie ujêcie tematu i jego rozwiniêcie, w którym czytelnik dostrzega emocjonalny i intymny zwi¹zek
pisz¹cego z referowan¹ problematyk¹. Rozprawa habilitacyjna Anny Szóstak pod tytu³em Od modernizmu do
lingwizmu. O przemianach w twórczoci Jana Brzechwy
³¹czy obie te kategorie  wzorcowo opanowane narzêdzia badawcze i technika pos³ugiwania siê nimi, id¹ tu w
parze z osobist¹ refleksj¹ ka¿dego z omawianych tekstów Brzechwy, stanowi¹c przyk³ad rzetelnie opracowanej dysertacji.Próbie podjêtej przez Annê Szóstak zmierzenia siê z twórczoci¹ literack¹ Jana Brzechwy przywieca hermeneutyczna idea, wedle której nale¿y doszukiwaæ siê wewnêtrznych znaczeñ badanego przedmiotu, a co za tym idzie, odkrywaæ jego pod³o¿e duchowe. Jednoczenie uwaga autorki koncentruje siê tak¿e
na samym ¿yciu Brzechwy, na próbie odtworzenia sylwetki tego zapomnianego dzi pisarza, potraktowania autora Akademii pana Kleksa w sposób obiektywny, przekraczaj¹cy istniej¹cy w naszej wiadomoci mit bajkopisarza.
Mamy wiêc do czynienia z monografi¹ poszukuj¹c¹,
stawiaj¹c¹ czêstokroæ trudne pytania, pokazuj¹c¹ Brzechwê nie tylko jako uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, ale tak¿e jako cz³owieka przychylnego w³adzy ludowej, nie tworz¹cego jednak nigdy pod jej dyktando. W
Szkicu biograficznym Brzechwy  a w³aciwie Jana Wiktora Lesmana (takiego nazwiska u¿ywa³ poeta a¿ do 1946
roku) - najciekawsze s¹ te chyba akapity, w których Szóstak prezentuje nam poetê z mniej znanej perspektywy,
nie tylko jako zdolnego autora estradowego, wystêpuj¹cego pod pseudonimem Szer-Szeñ (przygotowywa³ piosenki, skecze i rewie dla kabaretów stanowi¹cych dzi
ju¿ legendê), ale tak¿e jako równie aktywnego  i bodaj
najwybitniejszego znawcê i kodyfikatora prawa autorskiego w okresie miêdzywojennym (warto pamiêtaæ, i¿ Brzechwa by³ wspó³za³o¿ycielem ZAiKS-u). Studium obejmuj¹ce ¿ycie Brzechwy zosta³o dodatkowo wzbogacone
przez autorkê o liczne fragmenty wypowiedzi ludzi bezporednio zwi¹zanych z pisarzem, nie naruszaj¹c przy
tym  co tak czêsto ma miejsce  sposobu prezentacji
omawianej sylwetki, a dope³niaj¹c j¹ o ciekawe i celne
uwagi. Pominiêcie obszernych przypisów, w których badaczka poszerza portret Brzechwy, w tym przypadku
by³oby zgo³a zabiegiem niestosownym, a z pewnoci¹
zubo¿aj¹cym lekturê prezentowanej monografii. Autorka
bowiem w odnonikach do podstawowego tekstu, który

humanistyczny
Od modernizmu do lingwizmu.

O przemianach w twórczoci Jana Brzechwy

Anny Szóstak

ze wzglêdu na za³o¿ony, szkicowy charakter nie móg³ obj¹æ
ca³oci zgromadzonego materia³u, umieszcza rewelacyjne
informacje zwi¹zane ¿yciem poety, m. in. fragmenty relacji
Leona Okrêta z przebiegu procesu s¹dowego, podczas którego Brzechwa broni³ praw autorskich Miriama do wydawanych przez tego¿ pism C. K. Norwida.
Jak s³usznie zauwa¿a Anna Szóstak: Postêpuj¹ca wraz
z up³ywem lat depersonalizacja Brzechwy jest skutkiem
zawê¿onego praktycznie wy³¹cznie do literatury dla dzieci
zainteresowania nim historyków literatury i wydawców. Brzechwa jako cz³owiek i jako wszechstronny twórca doskonale
odnajduj¹cy siê w wielu ró¿nych gatunkach literackich nienale¿¹cych do domeny pisarstwa dla dzieci jest w³aciwie
nieznany (s.11). Dlatego w³anie autorka podejmuje siê próby
nowej lektury ca³oci dorobku pisarza, siêgaj¹c tak¿e po
teksty najwczeniejsze, mo¿e nie tak dobre, ale z pewnoci¹ rzutuj¹ce na drogê, jak¹ przeszed³ Brzechwa w swoim
rzemiole artysty. Chêæ oddzielenia z pomoc¹ analizy i interpretacji tego, co w pisarstwie pisarza typowe, od tego co
stanowi novum, co jest niepowtarzalne i wyj¹tkowe, sk³ania
badacza do zupe³nie nowej lektury, a przy tym ci¹g³ej refleksji w oparciu o konteksty literackie. Skrelony przez Szóstak czas poszukiwañ i fascynacji m³odego Brzechwy poezj¹ m³odopolsk¹  tu szczególnie Lemianem, jego metafizyk¹ i kreacjonizmem  koñczy siê uzyskaniem przez poetê
samowiadomoci artystycznej, pozwalaj¹cej mu na nieskrêpowan¹ dzia³alnoæ literack¹. Kolejne rozdzia³y ksi¹¿ki
Od modernizmu do lingwizmu. O przemianach w twórczoci
Jana Brzechwy pozwalaj¹ przeledziæ wp³ywy Skamandra
czy futurystów na autora Kaczki Dziwaczki, a¿ po samodzieln¹ twórczoæ dla dzieci i kabaretów, ukazuj¹c¹ nam
Brzechwê jako przenikliwego obserwatora rzeczywistoci,
tropi¹cego wiêksze b¹d mniejsze miesznoci naszej egzystencji. Liczne przyk³ady, którymi ilustruje Anna Szóstak
swoje interpretacje, daj¹ czytelnikowi obraz nowatorskiego
ujêcia problematyki dzieciêcej przez poetê, rozbijaj¹cego
stereotypy mylenia i szablony konwencji.
Omawiana tu monografia zostaje uzupe³niona o ocenê g³osów i omówieñ krytycznoliterackich, obejmuj¹cych ¿ycie i
twórczoæ Jana Brzechwy. Rozprawa habilitacyjnaAnny Szóstak stanowi na tym tle pracê, pokanie wzbogacaj¹c¹ ow¹
wiedzê, imponuj¹c¹ nie tylko ze wzglêdu na iloæ zgromadzonego materia³u badawczego, ale chyba przede wszystkim z powodu jakoci tej¿e monografii. Oto na rêce czytelników zostaje z³o¿ona  pierwsza w historii polskiej myli literaturoznawczej  ksi¹¿ka, która prócz pomocy nauczycielom w omawianiu twórczoci Brzechwy, stanowi tak¿e pasjonuj¹c¹ lekturê wprowadzaj¹c¹ w wiat jednego z najwybitniejszych twórców literatury dla dzieci.
Tomasz Wojnarowski
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Kaszub, Polak  dwa bratanki
Kilka stopni na minusie, zimny wiatr wieje w uszy. Z
dworca w Zielonej Górze rusza poci¹g do Gdañska. Jest
prawie pusty, widocznie podró¿nikom brakuje odwagi,
¿eby w rodku zimy wybraæ siê na wybrze¿e. Tylko dwa
przedzia³y drugiej klasy s¹ wypchane po brzegi. Miejsca pozajmowali najbardziej zahartowani amatorzy dalekich podró¿y  studenci IV roku dziennikarstwa pod
czujn¹ opiek¹ specjalistki od dialektów dr Magdaleny
Hawrysz.
Na czwartym roku studiów mamy przedmiot: dialektologia. Uczymy siê o polskich gwarach i dialektach.
Wiemy jak ubiera siê góral, co siê piewa w Wielkopolsce, jak smakuje kapusta po l¹sku. Teoria jednak nie
przemawia do nas tak jak praktyka. Musimy na w³asnej
skórze przekonaæ siê jak wygl¹da ¿ycie w innym regionie. Wybieramy siê na Kaszuby, bo kiedy Bóg stworzy³
tê krainê da³ mieszkañcom wszystko: morze, lasy, jeziora, a nawet góry. Chcemy zobaczyæ to na w³asne
oczy i nawi¹zaæ kontakt z rasowym Kaszubem. Czêsto
latem, le¿¹c na pla¿y w Trójmiecie, nie zdajemy sobie
sprawy, ¿e kilka kilometrów dalej wci¹ga siê regularnie
tabakê, na rozwódkê mówi siê rozlaz³a, a co druga
dziewczynka ma na imiê Damroka.
W Gdañsku Oliwie wysiadamy wieczorem. Mimo ¿e
jestemy zmêczone eksperymentami poci¹gowych palaczy, z ciê¿kimi plecakami ruszamy prosto do Katedry
oliwskiej. To najd³u¿szy koció³ w Polsce, s³yn¹cy równie¿ z rokokowych organów, sk³adaj¹cych siê z 7876
piszcza³ek. Dzieñ by³ ciê¿ki, kierujemy siê wiêc w stronê schroniska. Plany krzy¿uje nam kiepska orientacja
w terenie (w koñcu na wycieczce s¹ same kobiety), ale
docieramy na miejsce. Jeszcze wieczorem wybieramy
siê na kolacjê do zabytku XX wieku  gdañskiej restauracji Mc Donalds. A po frytkach zaczyna siê wieczorek
integracyjny
Rano wyruszamy do Chmielna. To ma³a wioska oddalona od Gdañska o ok. 70 km. W tej typowo kaszubskiej miejscowoci mamy spêdziæ dwa dni. Wszystkie
w jednej sali. Jest minus 12 stop. C. Woda mineralna
zamarza w butelkach. Zak³adamy na siebie wszystko,
co mamy w plecakach i ruszamy na spacer. W Chmielnie jest zak³ad ceramiki kaszubskiej. Od dziesiêciu pokoleñ prowadzi go rodzina Neclów. Najm³odszy garncarz uczy jak zrobiæ, wypaliæ i poszkliwiæ dzban, pokazuje co to kaszubska makówka. Jedna z nas wci¹ga
spodnie starego Necla, siada przy stole garncarskim i
robi misê. Z drogocennym naczyniem wyruszamy w
dalsz¹ drogê. Docieramy do po³o¿onego w centrum
Chmielna koció³ka. To neogotycka wi¹tynia, w rodku której ³awki, ciany i sufit pokryte s¹ kolorowymi,
kaszubskimi wzorami. Ko³o po³udnia jestemy umówione z autochtonem, którym ma byæ miejscowy ¿artow-

ni  Maki. Kawalarz wystawia nas do wiatru  t³umaczy, ¿e cieknie mu piec. Ka¿da z nas spragniona przygody z rasowym Kaszubem, nie mo¿e od¿a³owaæ
straty. Ruszamy wiêc w poszukiwaniu substytutu i
trafiamy na Henryka, który prowadzi gospodarstwo
agroturystyczne U ch³opa. U Henryka jemy pincle,
czyli nasze placki ziemniaczane. Jak na Kaszuba
przysta³o, gospodarz to ros³y ch³op pe³en energii, z
du¿ym poczuciem humoru. Zasypany pytaniami opowiada nam kaszubskie legendy. Dowiadujemy siê o
tradycji zwi¹zanej z zarêczynami. Tu do dzi, kiedy
kawaler postanawia wzi¹æ pannê za ¿onê, ze znajomymi i rodzin¹ przyje¿d¿a pod domu ukochanej i rozbija na drzwiach naczynia. Im wiêcej talerzy i fili¿anek pójdzie w drobny mak, tym wiêkszym szacunkiem we wsi bêdzie cieszyæ siê przysz³a ¿ona. Henryk proponuje nam kulig  najwiêksz¹ atrakcjê wycieczki. R¿¹ konie, spod p³óz lec¹ iskry, sanki na
zakrêtach wyskakuj¹ w powietrze, a my, co chwilê,
l¹dujemy w niegu. Mokre i szczêliwe wracamy do
schroniska. Na rozgrzewkê aplikujemy sobie wieczorem grzane wino
Trzeciego dnia jedziemy do stolicy Kaszub  Kartuz  pok³oniæ siê mierci w kolegiacie. Ju¿ z daleka
widaæ zielonkawy dach przypominaj¹cy trumienne wieko. W rodku znajduje siê zegar z d³ugim wahad³em,
które obci¹¿a mieræ z kos¹. Chocia¿ zegar wisi doæ
wysoko, kiedy wahad³o idzie w ruch cz³owiek odruchowo pochyla g³owê. W Muzeum Ziemi Kaszubskiej
razem z przewodnikiem piewamy hymn wycieczki 
kaszubskie abecad³o i wci¹gamy tabaczkê. Okazuje
siê, ¿e kiedy, ¿eby ochroniæ stopy przed mrozem
Kaszubi pod skarpetê wk³adali s³omê. Niektórym s³oma z butów wystaje do dzi. Zaopatrzone w pami¹tki
wracamy do bazy w Chmielnie. Przed nami ostatni
wspólny wieczór
Rano pakujemy plecaki i jedziemy do Gdañska. Do
odjazdu poci¹gu mamy dwie godziny, wiêc kierujemy
siê w stronê miasta. Rynek jest osza³amiaj¹cy  w¹skie i wysokie kamieniczki, najwiêkszy na wiecie
gotycki koció³, pomnik Neptuna. St¹d niedaleko ju¿
do portu i starego ¯urawia. Mamy du¿o szczêcia, bo
w Muzeum Historii Miasta Gdañska mieszcz¹cym siê
w ratuszu oprócz sta³ej ekspozycji o historii miasta,
jest wystawa Marca Chagalla. Pe³ne wra¿eñ wracamy
na stacjê.
Kilka stopi na minusie, zimny wiatr wieje w uszy. Z
dworca w Gdañsku rusza poci¹g do Zielonej Góry. Siedzimy w przedzia³ach. Teraz wiemy ju¿ tylko jedno:
Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polsci.
Agnieszka Ha³as, Dagmara Lisiewicz
Studentki IV roku dziennikarstwa
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Kobieta - dziecko - rodzina wobec problemu wykluczenia spo³ecznego" to has³o przewodnie
konferencji naukowej z udzia³em goci zagranicznych, która odby³a siê w dniach 20-21 listopada
2003 w gmachu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zosta³a ona zorganizowana przy wspó³pracy
Wydzia³u Nauk Pedagogicznych oraz Oddzia³u Stowarzyszenia Penitencjarnego "Patronat" w
Zielonej Górze. Patronat nad tym przedsiêwziêciem objêli: Pe³nomocnik Prezydenta Miasta Zielona Góra ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych; Sekretarz Stanu Pe³nomocnik Rz¹du
ds. Równego Statusu Kobiet i Mê¿czyzn w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Izabela JarugaNowacka; Wicemarsza³ek Senatu Jolanta Danielak.

Wykluczenie spo³eczne, czy inaczej marginalizacja jest obecnie bardzo istotnym problemem spo³ecznym. U¿ywaj¹c tego pojêcia mamy na myli osoby, które znalaz³y siê poza g³ównym nurtem spo³eczeñstwa. Zosta³y one niejako wy³¹czone z jego funkcjonowania. Niew¹tpliwie istniej¹ trudnoci w definiowaniu pojêcia marginalizacji, ze wzglêdu na nieprecyzyjne ród³o odniesienia (nale¿y posiadaæ wzór spo³eczeñstwa normalnego) oraz jej syndromatyczny charakter. Chodzi tu o konstruowanie pewnych grup
cech, np. bezrobocie, ubóstwo, miejsce zamieszkania itp., które poszukuje siê u jakich osób, okrelaj¹c je wówczas mianem zmarginalizowanych1.

wobec problemu wykluczenia spo³ecznego"

Czy osoby wykluczone spo³ecznie stanowi¹ jak¹
odrêbn¹ grupê, podklasê? Z przykroci¹ trzeba powiedzieæ, ¿e coraz czêciej w³anie tak siê dzieje.
Dahrendorf uwa¿a, i¿ po to, by powsta³a klasa, musz¹ zachodziæ systematyczne procesy jej wy³aniania
siê, a¿ do poziomu stanu chronicznego. Jej g³ównymi cechami charakterystycznymi s¹: brak kwalifikacji, bezrobocie, zamieszkanie w szczególnych rejonach miast i zale¿noæ od opieki spo³ecznej. Wielu
cz³onków podklasy nale¿y do mniejszoci etnicznej i
¿yje w niekompletnych rodzinach. ( ) Ci, którzy znaleli siê w stanie spo³ecznej izolacji, poddani s¹ efektowi koncentracji, który podkrela i usztywnia granicê pomiêdzy gettem a reszt¹."2 Mo¿na powiedzieæ,
¿e ludzie zmarginalizowani s¹ wyalienowani i wyobcowani. Bardzo czêsto sytuacja ta przechodzi na kolejne pokolenie, co stwarza jeszcze bardziej skomplikowan¹ sytuacjê. Podklasa wytwarza wówczas
etyczne normy zachowañ, odmienne od ogó³u spo³eczeñstwa, a zazwyczaj s¹ one po prostu nieakceptowane spo³ecznie.
W tych okolicznociach niezmiernie wa¿na jest
szeroko rozumiana profilaktyka wykluczenia spo³ecznego i rozwa¿ania na ten temat. Funkcjonujemy w
czasach, gdzie poza marginesem spo³eczeñstwa nie
¿yj¹ ju¿ tylko osoby odbywaj¹ce karê pozbawienia
wolnoci, ale ca³e rodziny, dzieci. Dlatego debata,
która mia³a miejsce by³a prób¹ odpowiedzi i rozwa¿ania na ten tak wa¿ny spo³ecznie temat. Nasze refleksje dotyczy³y m. in. kwestii spo³ecznego kontekstu funkcjonowania rodziny na Ziemi Lubuskiej, co
umo¿liwili nam swoim wyst¹pieniem dr Jacek Kurzêpa oraz dr Zbigniew Bartkowiak. Zjawiska wykluczenia spo³ecznego zosta³y przybli¿one miêdzy innymi przez Pe³nomocnik - Renatê Teodorczyk-Glinkê,
dr Ma³gorzatê Witkowsk¹. Tematykê zwi¹zan¹ z wykluczeniem i problemami dziecka niepe³nospraw-

nego przedstawi³a m.in. dr Bo¿ena Olszak-Krzy¿anowska. Wród uczestników konferencji znaleli siê zarówno
pracownicy naukowi, jak te¿ praktycy, którzy na co dzieñ
zajmuj¹ siê tym problemem. W panelach zwi¹zanych z
funkcjonowaniem kobiet w zak³adach karnych oraz formami pomocy postpenitencjarnej mielimy okazjê wys³uchania, gocinnie, wyst¹pienia m. in. prof. Piotra Stêpniaka z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, dyrektora Okrêgowego Inspektoratu S³u¿by Wiêziennej w
Poznaniu - p³k W³odzimierza Kosterkiewicza, przedstawiciela Centralnego Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej w Warszawie - kpt Tomasza Wierzchowskiego, z-cê dyrektora Zak³adu Karnego w Krzywañcu - mjr Urszulê Nowak, Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów
S¹dowych - Andrzeja Martuszewicza, wiceprezesa Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia Penitencjarnego Patronat
- p³k Aleksandra Nawrockiego oraz goci z Poczdamu,
którzy przedstawili funkcjonowanie placówki pomocy wiêniom.
Organizatorzy pragn¹ jednoczenie podziêkowaæ za
uczestnictwo i wyst¹pienia wszystkich goci, w szczególnoci za trud i pracê prodziekan - dr hab. Gra¿ynie Mi³kowskiej-Olejniczak, która podjê³a siê przewodniczenia
konferencji. Ponadto swoj¹ wdziêcznoæ chcemy skierowaæ w kierunku Biura Pe³nomocnika Prezydenta Miasta
Zielona Góra ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz Sekretarza Stanu Pe³nomocnika Rz¹du ds.
Równego Statusu Kobiet i Mê¿czyzn w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za ¿yczliwoæ i wsparcie finansowe,
bez którego nie moglibymy siê spotkaæ i poruszaæ tak
istotnych kwestii spo³ecznych.
P. Broda - Wysocki, Problemy definiowania marginalizacji, Warszawa 1999, za: K. W. Frieske, "Kumulacja
2
R. Dahrendorf, Nowoczesny konflikt spo³eczny", Warszawa
1993, s. 237.
Anna Napad³o
1
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REWALIDACJA

W listopadzie 2003 cz³onkowie Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek przeprowadzi³y wyk³ady i praktyczne szkolenie w
zakresie rehabilitacji kobiet po mastektomii.
W zajêciach uczestniczy³o ok. 200 studentów studiów dziennych. Tematami spotkañ
by³a idea Stowarzyszenia Amazonek, udzielanie wsparcia psychicznego kobietom po
mastektomii, zaopatrzenie ortopedyczne
oraz refundacja kosztów ich zakupu, zajêcia terapeutyczne i rehabilitacja ruchowa.
Studenci byli na sali gimnastycznej, gdzie
hospitalizowali prowadzone zajêcia. Zapewne przekazana wiedza przyczyni siê do propagowania i podniesienia poziomu wiadomoci m³odych Polek
w zakresie raka piersi.
W dniu 5 grudnia studenci II roku studiów
zaocznych policencjackich Rewalidacji
Osób Chorych mieli mo¿liwoæ odwiedzenia
i zapoznania siê z funkcjonowaniem Centrum
Us³ug Opiekuñczych w Zielonej Górze. Po
2 -g o d z i n n y m w y k ³ a d z i e , k t ó r y p r o w a d z i ³ a
mgr El¿bieta Sochacka - kierowniczka CUO,
studenci hospitowali placówkê. Zapoznali siê
ze statutem, zasadami funkcjonowania i formami pracy prowadzonymi w poszczególnych dzia³ach, w ramach struktury CUO.
Studenci z³o¿yli te¿ wizytê w Dziennym
Domu Pobytu przy ul. Reja 8. Tutaj rolê gospodarza pe³ni³a Anna Konopska. Studenci
zainteresowani byli g³ównie zasadami i metodami pracy, wytworami ich prac oraz opiniami osób korzystaj¹cych z placówki. Od
kilku lat wspó³praca z kierownikiem Centrum
Us³ug Opiekuñczych uk³ada siê bardzo dobrze. Studenci studiów dziennych i zaocznych maj¹ regularne spotkania nieodp³atne
(wyk³ady) z mgr El¿biet¹ Sochack¹.
W dniach 5-6 grudnia 2003 odby³o siê
zorganizowane przez Grupê Aktywnej Rehabilitacji REKRYTERINGSGRUPPEN w Zielonej Górze cyklicznie szkolenie studentów
kierunku Rewalidacja Osób Chorych - studiów zaocznych (II rok policencjacki). Nieodp³atne szkolenie objê³o na przestrzeni roku

6 godzin wyk³adów i 3 godziny æwiczeñ
praktycznych. Tematami wyk³adów by³y:
Idea i zadania Grup Aktywnej Rehabilitacji, kwestie prawne i zasady finansowania,
zaopatrzenie ortopedyczne i urologiczne,
seks osób z uszkodzonym rdzeniem krêgowym, obozy wakacyjne GAR.
Zajêcia praktyczne odbywa³y siê w grupach konwersatoryjnych a koncentrowa³y
siê na umiejêtnoci doboru i poruszania siê
p r z y p o m o c y a k t y w n e g o w ó z k a  o r a z
zmiany miejsca ulokowania (sadzanie i
przesadzanie) osób z uszkodzeniami rdzenia krêgowego. Wyk³ady prowadzili Irena
Baran (wiceprezes) i Bogdan Glaz (prezes)
Stowarzyszenia GAR oraz mgr Monika
Przybylak - rehabilitantka, specjalista ds.
seksualnoci osób z plegi¹. Zajêcia praktyczne prowadzili: Bogdan Glaz. Henryk
Dybalski, Przemys³aw Kaszubski, Robert
Pelc oraz studentki studiów dziennych IV
roku Rewalidacji Osób Chorych: Agnieszka Hensel. Dagmara Krzelak, Magdalena
Ma³ecka, Emilia Podwysocka i Monika
Chojnacka - studentka II roku studiów zaocznych ROC. Studentki te uczestniczy³y
i ukoñczy³y wakacyjny obóz rehabilitacyjno-szkoleniowy GAR-u w lipcu b¹d sierpniu 2003. Od tej pory bior¹ czynny u d z i a ³
w ¿yciu i pracach spo³ecznych na rzecz
Stowarzyszenia GAR.
Bo¿ena Olszak-Krzy¿anowska

Od lewej: Wiceprezes GAR - Irena Baran,
mgr MonikaPrzybylak, Prezes GAR - Bogdan Glaz

Studenci kierunku rewalidacja osób chorych
w perspektywie przysz³ych dzia³añ
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INSTYTUT MATEMATYKI
Kronika wydarzeñ
Prof. Andrzej Cegielski przebywa³ w dniach 29
listopada  8 grudnia w Greifswald (Niemcy), gdzie
w tamtejszym Uniwersytecie wyg³osi³ cykl wyk³adów w ramach programu Socrates.
10 grudnia przed Rad¹ Naukow¹ Instytutu odby³a siê obrona rozprawy doktorskiej naszego pracownika  mgr. Stanis³awa Niwczyka. W zgodnej
opinii Komisji, recenzentów oraz cz³onków Rady
zarówno praca jak i prezentacja wyników zas³uguj¹ na wyró¿nienie i tak¹ konkluzj¹ koñczy siê
uchwa³a Rady nadaj¹ca Niwczykowi stopieñ doktora nauk matematycznych. Kilka s³ów o nowym
doktorze zamieszczamy poni¿ej.
Od 13 do 21 grudnia w Universidad de Extremadura w Badajoz (Hiszpania) na konsultacjach naukowych przebywa³ prof. Wojciech Okrasiñski.
Prof. Kazimierz G³azek w dniach 14-18 grudnia
reprezentowa³ nasz Instytut na Southeast Asian
Mathematical Conference organizowanej przez
Yunnan University w Kunming (Chiny).
W biuletynie Towarzystwa Statystycznego Australii ukaza³a siê obszerna (trzystronicowa) relacja prof. Brentona R. Clarkea  gocia organizowanej przez nasz Instytut Miêdzynarodowej
Konferencji STATLIN03. Dwa fragmenty tej relacji, zatytu³owanej A week in Bêdlewo, Poland,
August 21st-August 27th, 2003, zamieszczamy
poni¿ej:
The conference was to focus on Statistical Inference in Linear Models and to be held in the
Mathematical Research and Conference Centre,
Bêdlewo, about 30 kilometres outside of Poznañ
in Poland. More recent conferences in this series
had been held in Poznañ 1993, Jachranka 1996,
£agów 1998, and Szklarska Porêba 2000. This
was my fifth visit to Poland and it turned out to be
one of the best.
The Polish statistical community is to be congratulated on a conference that was well organized and well supported. We can only feel lucky
that we were selected to be ambassadors for our
country at this conference that included 52 participants. The conference presentations will be published after appropriate refereeing in the journal
Discussiones Mathematicae: Probability and Statistics.

Popularyzacja matematyki
W ramach dzia³alnoci Instytutowego Ko³a
Naukowego mUZg odby³y siê kolejne spotkania:
5 grudnia  bajkowe  dr Andrzej D¹browski z Akademii Rolniczej we Wroc³awiu mówi³ o pi¹cej Królewnie i siedmiu krasnol u d k a c h ;
8 stycznia  pogadanka na temat Czy nieskoñczenie wiele kolorów wystarczy?;
22 stycznia  rozmowa pt. 2,5 medalu
Fieldsa z kombinatoryki
Polecamy kolejne wyk³ady i spotkania
 najbli¿sze odbêdzie siê 13 lutego 
dr hab. Antoni Wójcik z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wyg³osi odczyt
zatytu³owany Jak sprytny Kwantusek trzy
razy pokona³ olbrzyma Mikrosoftusa  bajka o informatyce kwantowej - zaproszenie
n a s t r o n i e i n t e r n e t o w e j w w w. m u z g . u z . z g o ra.pl
O podjêtej w Instytucie inicjatywie odczytów popularnych przeznaczonych dla
uczniów szkó³ rednich pisze ostatni Biul e t y n I n f o r m a c y j n y P o l s k i e g o To w a r z y s t w a
Matematycznego.
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INSTYTUT MATEMATYKI
Nowy doktor w Instytucie Matematyki
10 grudnia przed Rad¹ Naukow¹ Instytutu odby³a siê
obrona rozprawy doktorskiej mgr. Stanis³awa Niwczyka Pojêcie niezale¿noci i pewne odpowiednioci Galois napisanej pod kierunkiem profesora Kazimierza G³azka.
Dr Stanis³aw Niwczyk urodzi³ siê 15 sierpnia 1973 r. w
G³ogowie. W roku 1993 ukoñczy³ Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Chrostniku i podj¹³ studia na kierunku matematyka na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Zielonej Górze. W
trakcie studiów otrzyma³ srebrn¹ i z³ot¹ odznakê Maxima
Cum Laude za osi¹gniêcia w nauce. W 1998 roku obroni³ z
wynikiem bardzo dobrym pracê magistersk¹ pt: Pojêcie
niezale¿noci w ujêciu algebraicznym i uzyska³ tytu³ magistra matematyki.
We wrzeniu 1998 r. rozpocz¹³ pracê w Instytucie Matematyki Politechniki Zielonogórskiej. Prowadzi³ zajêcia dydaktyczne z matematyki dyskretnej, algebry liniowej i algebry ogólnej. Uczestniczy³ w pracach naukowych seminarium zak³adu algebry. Bra³ aktywny udzia³ w wielu miêdzynarodowych konferencjach. Od 1999 roku jest sekretarzem czasopisma Discussiones Mathematicae General
Algebra and Applications, a od 2001 roku cz³onkiem zespo³u badawczego prowadzonego przez prof. Klausa Denecke z Poczdamu i prof. Kazimierza G³azka z Zielonej
Góry w ramach grantu DAAD.
Przedstawiona rozprawa doktorska dotyczy uogólnieñ
ró¿nych pojêæ niezale¿noci i ich zwi¹zków z tzw. teori¹
Galois w algebrze ogólnej tzn. teori¹ wykorzystuj¹c¹ ogólne idee klasycznych odpowiednioci Galois.
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Zagraniczni gocie
w Instytucie matematyki w 2003
Hanako TANIDA, 10  13 stycznia (Okayama
University of Science, Japonia)
Bernt WENNBERG, 18  23 stycznia (Chalmers University of Technology, Gothenburg,
Szwecja)
Zbigniew OZIEWICZ, 22  23 stycznia (Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Meksyk)
Vadim AZMJAKOV, 13 marca (Uniwersytet w
Greifswaldzie, Niemcy)
Vyacheslav CHISTYAKOV, 12  16 maja (University of Nizhny Novgorod, Rosja)
Hans-Görg ROOS, 28  31 maja (Technische
Universität Dresden, Niemcy)
Jan M. van NOORTWIJK, 30 czerwca  5 lipca
(Uniwersytet Techniczny w Delft, Holandia)
Joao Tiago MEXIA, 8  15 wrzenia (Universidade Nova de Lisboa, Portugalia)
Roger M. COOKE, 13  16 listopada (Uniwersytet Techniczny w Delft, Holandia)
Dorota Krassowska

Patrycja £ychmus
doktorem nauk
Na Wydziale Zarz¹dzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu, 27 listopada 2003
roku, odby³a siê publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr in¿. Patrycji £ychmus. Tytu³ rozprawy
brzmia³: Konflikty we wspó³czesnych organizacjach na przyk³adzie przedsiêbiorstw rodkowego
Nadodrza. Promotorem pracy by³a prof. Janina
Stankiewicz, recenzentami - prof. Tadeusz Listwan
z Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu oraz prof.
Les³aw Haber z AGH w Krakowie. W dniu 18 grudnia 2003 roku decyzj¹ Rady Wydzia³u mgr in¿.
Patrycji £ychmus zosta³ nadany stopieñ doktora
nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarz¹dzaniu. Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych
sukcesów!
Anetta Barska
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wydzia³ elektrotechniki, informatyki i telekomunikacji

INSTYTUT STEROWANIA
I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Grzegorz £abiak doktorem nauk
20. stycznia na Wydziale Elektroniki i Technik Infor-

Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy,
¿e 19 stycznia 2004 roku
odszed³ od nas niespodziewanie

macyjnych Politechniki Warszawskiej odby³a siê obro-

mgr in¿. MIHAI FLORIN METENIDIS

motorem pracy pt. Wykorzystanie hierarchicznego

doktorant Wydzia³u Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Zmar³y by³ pracownikiem Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu. W
Zmar³ym tracimy wspaniale zapowiadaj¹cego siê naukowca, ze znakomitymi perspektywami na przysz³oæ.
Zmar³y by³ równie¿ wzorowym koleg¹ i przyjacielem,
który zawsze chêtnie i bezinteresownie pomaga³ innym.
Rodzinie Zmar³ego sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia.

modelu wspó³bie¿nego automatu w projektowaniu ste-

Rektor, Senat
oraz pracownicy i studenci
Uniwersytetu Zielonogórskiego

Mgr in¿. Mihai Florin Metenidis urodzi³ siê 4
stycznia 1977 roku w Galati (Rumunia). W roku 2000 uzyska³ licencjat na Wydziale Morskim
i In¿ynierii Elektrycznej Uniwersytetu Dunarea de Jos w Galati w zakresie elektrotechniki,
specjalnoæ automatyka w zakresie informatyka przemys³owa.
W roku 2001 na tym samym wydziale uzyska³ tytu³ magistra
równie¿ w zakresie elektrotechniki, ale o specjalnoci informatyka stosowana. Jeszcze bêd¹c studentem i zaraz po ukoñczeniu studiów pracowa³
w latach 2000-2002 w firmie Ispat-Sidex w Galati na stanowisku in¿yniera automatyka. Równolegle z doskonaleniem swoich umiejêtnoci zawodowych w zakresie praktycznych wdro¿eñ i opracowañ prowadzi³ badania naukowe pracuj¹c na stanowisku asystenta w swoim macierzystym uniwersytecie.
Pocz¹wszy od 26 sierpnia 2002 roku Mihai by³
zatrudniony w Instytucie Sterowania i Systemów
Informatycznych (ISSI) Wydzia³u Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji w ramach realizacji
miêdzynarodowego projektu badawczego Unii Europejskiej: Research Training Network pt. Development and Application of Methods for Actuator
Diagnosis in Industrial Control Systems (DAMADICS). G³ównym celem niniejszego projektu jest
doskonalenie umiejêtnoci praktycznych m³odych
naukowców w zakresie teorii i praktyki diagnostyki technicznej.

na pracy doktorskiej mgra Grzegorza £abiaka. Pro-

rowników cyfrowych by³ prof. Marian Adamski, recenzentami profesorowie: Tadeusz £uba z Politechniki
Warszawskiej i Boles³aw Pochopieñ z Politechniki l¹skiej. Rada Wydzia³u Elektroniki i Technik Informacyjnych jednog³onie wyró¿ni³a obronion¹ pracê.
Joanna Kuliñska
.....................................................................................................

Program DAMADICS umo¿liwi³ przyjêcie Mihaia na
sta¿ naukowo-badawczy w ISSI. Jego wyró¿niaj¹ce
zdolnoci naukowe umo¿liwi³y ju¿ po zaledwie roku
pobytu otwarcie przewodu doktorskiego pt. Boundederror approaches to fault diagnosis. Przedmiotem przygotowywanej przez niego rozprawy doktorskiej by³o
zastosowanie tzw. technik estymacji parametrów i stanu przy ograniczonych wartociach b³êdów w kontekcie odpornej diagnostyki uszkodzeñ. Ju¿ zaledwie
po pó³tora roku pracy w ISSI oraz po nieca³ym pó³
roku od otwarcia przewodu doktorskiego poziom zaawansowania jego dysertacji by³ bardzo wysoki. Bior¹c pod uwagê tak korzystne uwarunkowania, zamkniêcie jego przewodu doktorskiego by³o planowane ju¿ na drug¹ po³owê 2004 roku.
Wyniki pracy naukowej Mihaia zosta³y opublikowane w postaci dwóch artyku³ów w materia³ach konferencji krajowych oraz jednego w materia³ach konferencji o zasiêgu miêdzynarodowym. Mihai prezentowa³ równie¿ wyniki swoich prac podczas workshopu programu DAMADICS w Lille (Francja). Mihai by³
równie¿ autorem artyku³u, który zostanie opublikowany w czasopimie z tzw. listy filadelfijskiej pt. Engineering Applications of Artificial Intelligence. Pracê nad tym ostatnim artyku³em ukoñczy³ zaledwie
tydzieñ przed tym tragicznym dniem, który nieoczekiwanie zakoñczy³ jego krótkie ¿ycie.
W pamiêci pracowników ISSI Mihai pozostanie jako
wybitnie uzdolniony m³ody naukowiec, a przede
wszystkim jako wspania³y Kolega i Cz³owiek, na którym zawsze mo¿na by³o polegaæ i do którego z awsze mo¿na by³o siê zwróciæ o pomoc.
Koledzy Mihaia
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Maciej Patan doktorem nauk
W dniu 21 stycznia na Wydziale
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji UZ odby³a siê publiczna
obrona rozprawy doktorskiej mgr in¿.
Macieja Patana pt. Optimal observation strategies for parameter estimation of distributed systems. Promotorem rozprawy jest prof. Dariusz Uciñski, recenzentami natomiast profesorowie Adam Kowalewski z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Józef Korbicz z Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych UZ. Po dyskusji Rada Wydzia³u, której przewodniczy³ dziekan prof. Jerzy Bolikowski na posiedzeniu niejawnym nada³a mgr in¿. Maciejowi Patanowi stopieñ doktora nauk technicznych w dyscyplinie
elektrotechnika, postanawiaj¹c jednoczenie uhonorowaæ rozprawê wyró¿nieniem.
Maciej Patan urodzi³ siê 8 stycznia 1975 r. w Zielonej Górze. W roku 1995 zda³ egzamin maturalny i rozpocz¹³ studia na Wydziale Elektrycznym ówczesnej Wy-

¿szej Szko³y In¿ynierskiej na kierunku elektrotechnika i specjalnoci in¿ynieria systemów informatycznych. W trakcie studiów zosta³ wyró¿niony srebrn¹
(1999), a nastêpnie z³ot¹ odznak¹ Maxima Cum Laude Politechniki Zielonogórskiej. Ju¿ wtedy uczestniczy³ w wielu konferencjach naukowych. W czerwcu
2000 roku obroni³ pracê magistersk¹, której promotorem by³ prof. Józef Korbicz. Po zakoñczeniu studiów
podj¹³ pracê w Instytucie Sterowania i Systemów Informatycznych na stanowisku asystenta. W latach
2000-2003 by³ cz³onkiem zespo³u realizuj¹cego zespo³owy projekt badawczy pt. Planowanie optymalnego eksperymentu w estymacji parametrów procesów z czasoprzestrzenn¹ dynamik¹ kierowany przez
prof. D. Uciñskiego. W roku 2003 realizowa³ grant
w³asny British Council i KBN-u w ramach British-Polish Young Scientist Programme przy wspó³pracy
partnerów brytyjskich: prof. A. Atkinsona (London
School of Economics) i dr B. Bogackiej (Queen Mary
University of London).
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INSTYTUT STEROWANIA I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
Tematyka rozprawy doktorskiej dotyczy problemów
optymalizacji rozmieszczania czujników pomiarowych
w uk³adach o parametrach roz³o¿onych, które sformu³owano ju¿ u schy³ku lat szeædziesi¹tych, jednak do
dzi ci¹gle odczuwalny jest brak uniwersalnych i ³atwych do zastosowania rozwi¹zañ. Stosunkowo du¿o
miejsca w literaturze powiêcono rozmieszczaniu zadanej liczby czujników stacjonarnych. W pewnych sytuacjach mo¿liwe jest jednak stosowanie czujników
mog¹cych wykonywaæ pomiary w trakcie ruchu lub z
wykorzystaniem tzw. skaningu tzn. dynamicznego
prze³¹czania czujników wykonuj¹cych pomiary. Najbardziej wartociowe i oryginalne rezultaty rozprawy dotycz¹ w³anie tego typu podejæ. O interdyscyplinarnym
charakterze pracy mog¹ wiadczyæ potencjalne zastosowania, do których nale¿¹ systemy impedancyjnej tomografii komputerowej wykorzystywane w diagnostyce technicznej i medycznej, materia³y inteligentne czy
te¿ uk³ady kontroli i prognozowania stê¿enia zanieczyszczeñ atmosfery i wód gruntowych na podstawie adekwatnych modeli matematycznych. Przyk³adowo, procesy dyfuzji i transportu zanieczyszczeñ gazowych w
mezoskali (np. du¿e miasto lub region przemys³owy)
opisuje siê skomplikowanymi uk³adami równañ cz¹stkowych, które mog¹ s³u¿yæ do prognozowania rozprzestrzeniania siê zanieczyszczeñ w przedziale od kilku
godzin do kilku dni. Poniewa¿ jednak niektóre wspó³czynniki nie s¹ bezporednio mierzalne (np. wspó³czynnik dyfuzji turbulentnej), nale¿y je odtworzyæ na podProjekt modernizacji siedziby Wydzia³u Elektrotechniki, Informatyi i Telekomunikacji
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stawie dostêpnych danych pomiarowych. Ten proces jest
natomiast silnie zwi¹zany z lokalizacj¹ stacji pomiarowych, która wp³ywa na dok³adnoæ otrzymywanych rezultatów. Aktualnie ró¿ne procesy fizyczne bada siê czêsto przy u¿yciu z³o¿onych sieci monitoruj¹cych, zawieraj¹cych jednoczenie zarówno czujniki ruchome (pojazdy monitoruj¹ce), stacjonarne i skanuj¹ce. Taki sposób
obserwacji wydaje siê doæ atrakcyjny z praktycznego
punktu widzenia, ale z drugiej strony wymaga wielu nieklasycznych rozwi¹zañ.
Oprócz optymalnej obserwacji uk³adów o parametrach
roz³o¿onych, w swojej pracy badawczej dr M. Patan zajmuje siê analiz¹ danych, numerycznym rozwi¹zywaniem
równañ ró¿niczkowych cz¹stkowych, komputerow¹ symulacj¹ procesów fizycznych z zastosowaniem nowoczesnych narzêdzi obliczeniowych, nowoczesnymi technikami programowania oraz diagnostyk¹ procesów. Aktualnie jest cz³onkiem zespo³u realizuj¹cego grant KBN
pt. Modelowanie i identyfikacja nieliniowych systemów dynamicznych w odpornych uk³adach diagnostyki pod kierownictwem prof. J. Korbicza.
W ¿yciu prywatnym dr Maciej Patan pasjonuje siê literatur¹ SF oraz grafik¹ fantastyczn¹. W krêgu jego zainteresowañ znajduj¹ siê tak¿e muzyka underground, turystyka piesza, a tak¿e aktywne uprawianie sportów (narciarstwo i siatkówka).
Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów w pracy naukowej i wiele pomylnoci w ¿yciu osobistym.
Dariusz Uciñski
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Wspó³praca ze
statystykami
brytyjskimi

prof. Dariusz Uciñski

W dniu 12 stycznia w sali Rady Wydzia³u Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji odby³o siê otwarte
seminarium naukowe zorganizowane wspólnie przez
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych oraz
Instytut Matematyki, na którym dr Barbara Bogacka z
Centrum Badañ Matematycznych Uniwersytetu Londyñskiego, wyg³osi³a referat pt. T-optimum designs for
multiresponse dynamic heteroscedastic models (Plany t-optymalne dla heteroskedastycznych modeli dynamicznych o wielu odpowiedziach). W seminarium
uczestniczy³ równie¿ prof. Anthony C. Atkinson z Instytutu Statystyki Elitarnej London School of Economics. Seminarium by³o okazj¹ do spotkania naukowców naszego Uniwersytetu zainteresowanych zagadnieniami planowania eksperymentu z naukowcami brytyjskimi, którzy nale¿¹ obecnie do cis³ej wiatowej
czo³ówki specjalistów w tej dziedzinie. Planowanie eksperymentów optymalnych zajmuje siê metodami matematycznymi uzyskiwania w³asnoci ilociowych istot-

nych wielkoci eksperymentu, mierzonych za pomoc¹ specjalnie przyjêtych kryteriów, które pozwol¹ na
wybranie mo¿liwie najdok³adniejszego statystycznego modelu dla analizy tego eksperymentu. Potrzeba
zajmowania siê tego typu problemami wystêpuje w
zagadnieniach in¿ynierii chemicznej, robotyki, przemys³u motoryzacyjnego, telekomunikacji, przemys³u
farmaceutycznego, monitorowania i prognozowania
zanieczyszczeñ atmosfery, meteorologii, hydrologii,
mechaniki, energetyki j¹drowej, i wynika ze zwiêkszonych wymagañ jakociowych w powy¿szych zastosowaniach.
Dr B. Bogacka rozpoczê³a pracê w Wielkiej Brytanii w 1996 r. po uzyskaniu stopnia doktora na Akademii Rolniczej w Poznaniu i póniejszej kilkuletniej
pracy na tej uczelni. Jej zainteresowania naukowe
obejmuj¹ planowanie eksperymentu w kontekcie regresji nieliniowej, a zw³aszcza testowania hipotez i
dyskryminacji miêdzy alternatywnymi modelami procesu, z zastosowaniami w kinetyce reakcji chemicznych i biologii. Jest jedn¹ z najaktywniejszych osób
zajmuj¹cych siê planowaniem eksperymentów optymalnych, nie tylko publikuj¹c, ale równie¿ wspó³organizuj¹c liczne konferencje i seminaria. Prof. A. Atkinson jest z kolei jednym z twórców wspó³czesnego planowania eksperymentu, wspó³autorem (z A.N.
Donevem) klasycznej ju¿ monografii pt. Optimum
Experimental Designs. Obecnie du¿e uznanie wzbudzaj¹ jego prace nt. diagnostyki regresji i metod odpornych (np. monografia pt. Robust Diagnostic Regression Analysis napisana wspólnie z Marco Rianim). Prof. Atkinson jest wieloletnim organizatorem
konferencji Model-Oriented Design and Analysis, najwa¿niejszego wiatowego spotkania specjalistów w
dziedzinie planowania eksperymentu.
W 2000 roku naukowcy brytyjscy rozpoczêli
wspó³pracê z prof. Dariuszem Uciñskim w zakresie
doboru optymalnych warunków eksperymentów wykonywanych na potrzeby dyskryminacji miêdzy wieloma alternatywnymi modelami z³o¿onych procesów
fizycznych. Oprócz wspólnych badañ udokumentowanych publikacjami, wspó³praca obejmuje równie¿
kszta³cenie m³odych naukowców (w jej zakresie przygotowywana jest rozprawa doktorska mgra in¿. Bartosza Kuczewskiego, a w ramach projektu Young
Scientist Programme finansowanego przez British
Council i KBN, badania w Londynie prowadzi³ dr in¿.
Maciej Patan). Naukowcy brytyjscy przebywali w Zielonej Górze w ramach realizacji badañ okrelonych
trzyletnim projektem pt. Optimum experimental design for multivariate nonlinear models, finansowanym
przez British Council i KBN, którego kierownikiem
jest prof. D. Uciñski.
Krzysztof Ga³kowski
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Z posiedzenia Rady Wydzia³u
Na posiedzeniu Rady Wydzia³u w dniu 21
stycznia, któremu przewodniczy³ dziekan prof.
Tadeusz Kuczyñski, zaopiniowano i podjêto
ustalenia m.in. w nastêpuj¹cych sprawach:
Pozytywnie zaopiniowano wniosek w sprawie zatrudnienia dr Beaty Machnickiej w Zak³adzie Biochemii i Biologii Komórki na stanowisku adiunkta.
Pozytywnie zaopiniowano wniosek w sprawie zatrudnienia dr Renaty Grochowalskiej w Zak³adzie
Biologii na stanowisku adiunkta.
Pozytywnie zaopiniowano wniosek w sprawie zatrudnienia dr Artura Wandycza w Pracowni Anatomii i Fizjologii Cz³owieka na stanowisku adiunkta.
Pozytywnie zaopiniowano wniosek w sprawie zatrudnienia dr El¿biety Grochowskiej w Zak³adzie
Konstrukcji Budowlanych na stanowisku adiunkta.
Pozytywnie zaopiniowano wniosek w sprawie zatrudnienia dr Marty Skiby w Zak³adzie Budownictwa Ogólnego i Architektury na stanowisku adiunkta.
Pozytywnie zaopiniowano wniosek w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zak³adzie Odnowy rodowiska.
Pozytywnie zaopiniowano wniosek w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Budownictwa.
Pozytywnie zaopiniowano wniosek prof. Grzegorza Gabrysia o wszczêcie procedury o nadanie tytu³u profesora.
Podjêto uchwa³ê w sprawie wszczêcia przewodu
doktorskiego mgr Krzysztofowi Baroniowi. Temat
pracy Wp³yw konwekcji w wilgotnych materia³ach
porowatych na proces ich przemarzania. Promotorem pracy jest prof. Zygmunt Lipnicki.
Zatwierdzono podzia³ finansowy Wydzia³u na rok
2004.
Powo³ano Komisjê do przeprowadzenia niektórych
czynnoci zwi¹zanych z przewodem doktorskim
mgr Abdullaha Abdulwahaba Al-Selwi w osobach:
prof. Tadeusz Biliñski, prof. Antoni Matysiak, prof.
Jakub Marcinowski.
W drugiej czêci posiedzenia Rady Wydzia³u
uczestniczy³ JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Micha³ Kisielewicz. Tematem spotkania by³o utworzenie nowego kierunku studiów architektura krajobrazu.

Nowi doktorzy nauk
Jaros³aw Gniazdowski
10 grudnia na Wydziale In¿ynierii L¹dowej i
rodowiska UZ odby³a siê publiczna dyskusja nad rozpraw¹ doktorsk¹ mgr Jaros³awa
Gniazdowskiego na temat: Wentylacja naturalna w budynkach dla drobiu przy wysokich
temperaturach zewnêtrznych. Promotorem
dysertacji jest prof. Tadeusz Kuczyñski, natomiast recenzentami: prof. Wac³aw Bieda z
Akademii Rolniczej w Krakowie i prof. Gerard
Besler z Politechniki Wroc³awskiej.
Po o¿ywionej dyskusji Rada Wydzia³u, której przewodniczy³a prodziekan prof. Beata Gabry, na posiedzeniu niejawnym nada³a mgr
Jaros³awowi Gniazdowskiemu stopieñ doktora nauk technicznych z dziedziny budownictwa.
Renata Grochowalska
15 stycznia Rada Wydzia³u Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wroc³awskiego podjê³a
uchwa³ê o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w zakresie biologii mgr
Renacie Grochowalskiej. Temat rozprawy doktorskiej: Analiza genetyczna i fizjologiczna
mutantów aci+ dro¿d¿y piekarniczych ze
szczególnym uwzglêdnieniem mutanta EG51.
Promotorem dysertacji jest prof. Tadeusz Lachowicz, natomiast recenzentami: prof. J. Szopa i prof. T. Biliñski.
El¿bieta Grochowska
10 grudnia na Wydziale In¿ynierii L¹dowej i
rodowiska UZ odby³a siê publiczna dyskusja nad rozpraw¹ doktorsk¹ mgr El¿biety Grochowskiej, na temat: Zastosowanie wk³adek
ciskanych w rozprê¿aniu konstrukcji zespolonych. Promotorem dysertacji jest prof. Antoni Matysiak, natomiast recenzentami: prof.
Andrzej Ry¿yñski z Politechniki Poznañskiej
i prof. Jakub Marcinowski z UZ.
Po o¿ywionej dyskusji Rada Wydzia³u, której przewodniczy³ dziekan prof. Tadeusz Kuczyñski, na posiedzeniu niejawnym nada³a mgr
El¿biecie Grochowskiej stopieñ doktora nauk
technicznych z dziedziny budownictwa.
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15 stycznia Rada Wydzia³u Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wroc³awskiego podjê³a
uchwa³ê o nadaniu stopnia naukowego doktora
nauk biologicznych w zakresie biologii mgr Beacie Machnickiej. Temat rozprawy doktorskiej:
Analiza genetyczna, fizjologiczna i molekularna
mutantów aci+ EG8 i EG20 dro¿d¿y piekarniczych
Saccharomyces cerevisiae. Promotorem dysertacji jest prof. Lucyna S³omiñska, natomiast recenzentami: prof. A. Paszowski i prof. A. Sikorski.
Marta Skiba
7 stycznia Rada Wydzia³u Architektury Politechniki Wroc³awskiej podjê³a uchwa³ê o nadaniu
stopnia naukowego doktora nauk technicznych
mgr Marcie Skibie w wyniku obrony pracy doktorskiej pt. Mo¿liwoci realizacji programu Miasta
frontem ku Odrze na obszarze województwa lubuskiego. Aspekty krajobrazowe. Promotorem
dysertacji jest prof. Alina Drapella-Hermansdorfer z Politechniki Wroc³awskiej.

Artur Wandycz
16 grudnia Rada Wydzia³u Informatyki i Zarz¹dzania Politechniki Wroc³awskiej podjê³a uchwa³ê o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarz¹dzaniu
mgr Arturowi Wandyczowi. Temat rozprawy doktorskiej: Ergonomiczne narzêdzia w podnoszeniu
efektywnoci procesów pracy. Promotorem dysertacji jest prof. Ryszard Paluch z Politechniki Wroc³awskiej.
Nowym doktorom
serdecznie gratulujemy ¿ycz¹c dalszych sukcesów w pracy
naukowej i wiele pomylnoci w ¿yciu osobistym.

Seminaria naukowe
W dniu 12 stycznia 2004 r. w Zak³adzie Technologii
Wody cieków i Odpadów odby³o siê seminarium
naukowe, na którym mgr Anita Jakubaszek przedstawi³a referat pt. Fosfor w oczyszczalniach hydrobotanicznych. Po referacie odby³a siê dyskusja.

W dniach 8-12 padziernika
2003 roku w £agowie Lubuskim
odby³o siê 28 Sympozjum Akarologiczne pod znamiennym
wezwaniem: Unia w Akarologii
 Akarologia w Unii. Sympozjum, zorganizowane przez Instytut Biotechnologii i Ochrony rodowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Katedrê Entomologii Stosowanej
Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego, zgromadzi³o 70. uczestników i goci z Polski, Niemiec
i Chin, reprezentuj¹cych 19 placówek naukowych:
Akademiê Medyczn¹ w Bia³ymstoku, Akademiê
Bydgosk¹, Akademiê Techniczno-Rolnicz¹ w Bydgoszczy, Uniwersytet Gdañski, Uniwersytet l¹ski, Akademiê Pedagogiczn¹ w Krakowie, Uniwersytet Jagielloñski, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski, Akademiê Rolnicz¹ w Poznaniu, Uniwersytet
Adama Mickiewicza, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Pu³awach, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Uniwersytet Szczeciñski, Szko³ê G³ówn¹ Gospodarstwa Wiejskiego,
Uniwersytet Warszawski, Akademiê Rolnicz¹ we
Wroc³awiu, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet w Bremen oraz Uniwersytet w Shaanxi (prowincja Hanzhong, Chiny). Nie dotar³ wczeniej zapowiedziany przedstawiciel Ukrainy.
Sympozja Akarologiczne organizowane s¹ co
dwa lata i integruj¹ rodowisko polskich specjalistów zajmuj¹cych siê roztoczami  najró¿norodniejsz¹ grup¹ sporód pajêczaków. Dotychczas
opisano z ca³ego wiata oko³o 50.000 tych drobnych stawonogów. Niektóre z nich maj¹ niezwykle istotne znaczenie dla cz³owieka. Mo¿na tu
wymieniæ chocia¿by kleszcze i wierzbowce powoduj¹ce grone choroby ludzi i zwierz¹t, przêdziorki i szpeciele niszcz¹ce nasze roliny czy
rozkruszki i roztoczki obni¿aj¹ce wartoæ produktów przechowalnianych.
Jest ju¿ tradycj¹, ¿e Sympozja organizowane
s¹ przez ró¿ne placówki naukowe w ró¿nych rejonach Polski. W trakcie ostatniego, 27 Sympozjum
w Zwierzyñcu, wraz z mgr El¿biet¹ Roland oraz
prof. Stanis³awem Ignatowiczem z SGGW podjêlimy siê organizacji kolejnego, 28 spotkania akarologów. Intencj¹ zorganizowania Sympozjum na
Ziemi Lubuskiej by³o miêdzy innymi zwrócenie
uwagi polskich przyrodników na prê¿nie rozwijaj¹ce siê nauki biologiczne na Uniwersytecie Zielonogórskim, a tak¿e zaakcentowanie, ¿e akarologia na dobre zagoci³a na naszej uczelni. Bêd¹c
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Zdjêcie grupowe uczestników 28 Sympozjum Akarologicznego (fot. J. M¹kol)
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g³ównym organizatorem i przewodnicz¹cym Komitetu
Organizacyjnego otrzyma³em mocne wsparcie ze strony wspó³pracowników z Zak³adu Biologii IBiO: prof.
Beaty Gabry, mgr El¿biety Roland (sekretarza Komitetu) oraz mgr. in¿. Jana Cichockiego. Katedrê Entomologii Stosowanej SGGW reprezentowa³ prof. Stanis³aw Ignatowicz. W sk³ad Komitetu Organizacyjnego
weszli równie¿: mgr Anna Kêdryna i mgr in¿. Robert
Jurga  wybitni znawcy Miêdzyrzeckiego Rejonu Umocnionego oraz mgr in¿. Marek Maciantowicz  specjalista ds. ochrony przyrody w Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Zielonej Górze. W charakterze
goci honorowych zaproszeni zostali: mgr in¿. Leszek
Banach, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Zielonej Górze, prof. Czes³aw B³aszak,
kierownik Zak³adu Morfologii Zwierz¹t Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Micha³ Stosik,
dyrektor Instytutu Biotechnologii i Ochrony rodowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr Tadeusz Woniak, lubuski wojewódzki lekarz weterynarii i dyrektor
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej
Górze oraz prof. Andreas Wohltmann z Uniwersytetu w
Bremen. Obrady otworzy³ prof. Micha³ Stosik, a referat
wstêpny nt. RDLP w Zielonej Górze  Posiadacz Certyfikatu Dobrej Gospodarki Lenej wyg³osi³ mgr in¿.
Leszek Banach.
W trakcie trwania Sympozjum wyg³oszono 80
referatów i doniesieñ z ró¿nych dziedzin akarologii.
Optymizmem napawa fakt, ¿e oprócz wybitnych i
uznanych akarologów, swoje referaty prezentowali
równie¿ m³odsi koledzy  asystenci i doktoranci.
Pozwala to s¹dziæ, ¿e polska akarologia jest w dobrej
kondycji i nie grozi jej luka pokoleniowa. Obrady toczy³y
siê w 8 sesjach tematycznych obejmuj¹cych
zagadnienia zwi¹zane z chorobami odkleszczowymi,
szkodliwoci¹ roztoczy w magazynach, biologi¹,
genetyk¹ i znaczeniem gospodarczym roztoczy
fitofagicznych, systematyk¹ i filogenez¹ roztoczy,

biologi¹ i ekologi¹ roztoczy glebowych, wp³ywem metali
ciê¿kich i innych zanieczyszczeñ na roztocze glebowe,
roztoczami ekosystemów lenych i agrocenoz oraz
faunistyk¹ roztoczy. Poszczególnym sesjom
przewodniczyli: prof. Barbara Czajkowska (SGGW), prof.
Danuta Kropczyñska (SGGW), prof. Anna Tomczyk
(SGGW), prof. Jan Boczek (SGGW), prof. Wit Chmielewski
(ISiK Pu³awy), prof. Stanis³aw Ignatowicz (SGGW), prof.
Stanis³aw Seniczak (AT-R Bydgoszcz) oraz pisz¹cy te
s³owa.
Pomimo, ¿e program Sympozjum by³ niezwykle napiêty,
uczestnicy znaleli czas na rozmowy kuluarowe, a tak¿e
cowieczorne prezentacje przezroczy z podró¿y i wypraw
naukowych. Spotkaniom sprzyja³ ciep³y klimat Orodka
Wypoczynkowego Lenik stworzony przez kierownika,
mgr Piotra Fiedukowicza oraz ca³y Personel.
Tradycyjnie jeden dzieñ Sympozjum powiêcono na
ca³odniow¹ wycieczkê. Celem Organizatorów Sympozjum
by³o pokazanie uczestnikom piêkna Ziemi Lubuskiej.
Odwiedzono wiêc Park Narodowy Ujcie Warty,
kompleks klasztorny Parady¿ oraz podziemia
Miêdzyrzeckiego Regionu Umocnionego, po których z
niezwyk³ym profesjonalizmem oprowadzili uczestników
Anna Kêdryna oraz Robert Jurga. Wycieczka obfitowa³a w
atrakcje, do których nale¿a³ niew¹tpliwie obiad serwowany
kilkadziesi¹t metrów pod ziemi¹. W ostatnim dniu
Sympozjum Marek Maciantowicz oprowadzi³ uczestników
po £agowie i £agowskim Parku Krajobrazowym.
Walory Ziemi Lubuskiej pomogli oceniæ równie¿ nasi
sponsorzy. Dziêki Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych
w Zielonej Górze poznalimy smak lubuskich dzików, dziêki
Browarowi Boss Witnica S.A.  smak jedynego
regionalnego piwa, a dziêki firmie Dobros³awa ze S³awy 
smak wybornych wêdlin i pieczywa. Wsparcia udzielili
równie¿ pozostali sponsorzy: Poszukiwania Naftowe
Diament S.A., Olympus, Bank Millennium S.A., oraz
hipermarkety Tesco i Auchan, za co w imieniu
organizatorów i uczestników serdecznie im dziêkujê.
Grzegorz Gabry
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17 grudnia odby³o siê seminarium szkoleniowe
przoduj¹cego polskiego producenta okien po³aciowych  firmy FAKRO. Wyk³ad zorganizowany zosta³ przez dr Marka Talagê. Wziê³o w nim udzia³
oko³o 100 s³uchaczy.

Wycieczki dydaktyczne
Studenci V roku specjalnoci Technologia i Organizacja Budownictwa uczestniczyli w zorganizowanych przez dr Marka Talagê i mgr Artura Fr¹tczaka wycieczkach dydaktycznych, w ramach których zwiedzono budowy w Zielonej Górze i okolicach. Wizytowano zaplecze zak³adu budowlanego
Bernard Imañski oraz budowy: budynku Instytutu
Budownictwa, hali laboratoryjnej Wydzia³u Mechanicznego, kompleksu handlowous³ugowego przy
ulicy Rynek, kocio³a parafialnego przy ulicy Kiliñskiego, nowego bloku Elektrociep³owni Zielona
Góra, masarni w Siedlcu woj. wielkopolskie.
Marek Dankowski

Sprostowanie
W numerze listopadowym 9 (117) Uniwersytetu
Zielonogórskiego w informacji o Miêdzynarodowej
Sieci Naukowej o kryptonimie AMAS-ISN wkrad³
siê b³¹d. Mianiowicie wspomnian¹ sieæ nazwano nieprawid³owo AMANS-ISN. Za powsta³e nieporozumienie zarówno osoby merytorycznie zainteresowane,
jak i Szanownych Czytelników serdecznie przepraszamy.

Marek Dankowski

T E C H N I C Z N Y C H

21-23 listopada odby³ siê VII Ogólnopolski Przegl¹d Dzia³alnoci Studenckich Kó³ Naukowych Przyrodników w Bia³ymstoku. W tegorocznym zjedzie
wziêli udzia³ tak¿e studenci pracuj¹cy w ramach Ko³a
Naukowego Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego
dzia³aj¹cego w Instytucie Biotechnologii i Ochrony rodowiska. Zaprezentowane referaty dotyczy³y rocznej
pracy studentów. Reprezentantami byli: Aleksandra
Wolniewicz, cz³onek sekcji biologii molekularnej przy
Zak³adzie Biochemii i Biologii Komórki, która zaprezentowa³a referat pt. Dziedziczna sferocytoza. Struktura i funkcje szkieletu b³onowego erytrocytów autorstwa Aleksandry Wolniewicz, Marcina Koz³a i S³awomira Winczewskiego oraz Pawe³ Tuliñski, cz³onek sekcji biologii molekularnej przy Zak³adzie Mikrobiologii i
Genetyki, który zaprezentowa³ referat pt. Rozpowszechnienie genów potencjalnej patogennoci wród
komensalowych szczepów Escherichia coli izolowanych od zwierz¹t autorstwa Paw³a Tuliñskiego i Katarzyny Baldy-Chudzik.
Teksty referatów zosta³y opublikowane w tomie materia³ów pokonferencyjnych wydanych przez Ko³o Naukowe Biologów Instytutu Biologii Uniwersytetu w Bia³ymstoku na str. 11 i 16.
Szczegó³owe informacje mo¿na znaleæ na stronie: http://biol-chem.uwb.edu.pl/knb/konferencja.html
ród³o: Materia³y VII Ogólnopolskiego Przegl¹du Dzia³alnoci Studenckich Kó³ Naukowych Przyrodników,
Bia³ystok 21-23 listopada 2003. Red. S. Maciak, £.
Mazurek, W. Chêtnicki, Bia³ystok 2003.

Seminaria szkoleniowe
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Ko³o Naukowe
Biologów

wiadomoci wydzia³owe

S Z K O £ A

wydzia³ in¿ynierii l¹dowej i rodowiska
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Wykorzystanie elektronicznych wersji
czasopism w Bibliotece Uniwersyteckiej
Biblioteka z za³o¿enia funkcjonuje jako porednik
pomiêdzy u¿ytkownikiem a ksi¹¿k¹ (lub czasopismem) i wydawc¹ (lub dystrybutorem). Jej rola nie
zmienia siê w dobie powszechnej informatyzacji: nadal jako ³¹cznik pozostaje we wzajemnie aktywnych
relacjach z dostawcami i czytelnikami. Zmieniaj¹ siê
jedynie formy i zakres wspó³pracy. Czytelnicy coraz
czêciej ¿¹daj¹ zintegrowanych us³ug, które pozwol¹
im wyszukaæ i skorzystaæ z materia³ów naukowych i
dydaktycznych. Jako ¿e coraz wiêksza czêæ tych
materia³ów przybiera postaæ elektroniczn¹ obowi¹zuj¹ w stosunku do nich nowe wzorce dostarczania i
gromadzenia. Dane staj¹ siê osi¹galne dziêki licencji
i nie s¹ wypo¿yczane. Mog¹ staæ siê dostêpne dla
okrelonych grup u¿ytkowników pod pewnymi warunkami i przez pewien okrelony czas. Ze wzglêdu na
swoj¹ p³ynnoæ i powi¹zania przestrzenne mog¹ byæ:
dzielone, ponownie wykorzystywane, poddawane analizie, adaptowane, kopiowane i porz¹dkowane w nowy,
preferowany przez odbiorcê, sposób.
Biblioteki stale podejmuj¹ wyzwania zwi¹zane z zaspokajaniem publicznego zapotrzebowania na us³ugi
informacyjne, które wspiera³yby spo³eczeñstwo w procesie samokszta³cenia i promowa³y Internet jako narzêdzie efektywnego wykorzystywania informacji. Dotyczy to zw³aszcza bibliotek uczelnianych, które sw¹
dzia³alnoci¹ wspieraj¹ procesy naukowe, badawcze
i edukacyjne a za swoje pierwszoplanowe zadanie
uznaj¹ zaspokajanie potrzeb informacyjnych pracowników naukowych i studentów. D¹¿¹c do utrzymania
jak najwy¿szego profesjonalnego poziomu swych
us³ug i poszerzenia ich zakresu biblioteki te bardzo
aktywnie w³¹czy³y siê w adaptowanie do swych w³asnych potrzeb najnowoczeniejszych rozwi¹zañ w
dziedzinie rozpowszechniania i wymiany informacji.
Systemy biblioteczne wykorzystuj¹c przegl¹darki
WWW umo¿liwiaj¹ integracjê ró¿norodnych serwisów,
w wyniku której u¿ytkownik sieci uzyskuje wygodny,
jednolity i prosty w obs³udze dostêp do zasobów informacyjnych. Specjalne protoko³y wyszukiwawcze
daj¹ mo¿liwoæ przeszukiwania baz danych umieszczonych na odleg³ych serwerach. Pozwalaj¹ na: wysy³anie zapytañ, pobieranie wyników i inne czynnoci zwi¹zane z pozyskiwaniem informacji. Ich istotn¹
zalet¹ jest uniezale¿nienie oprogramowania, wykorzystywanego przez u¿ytkownika, od oprogramowania
u¿ytkowego przeszukiwanych zasobów informacyjnych (np. baz danych, katalogów bibliotecznych itd.)
a tak¿e mo¿liwoæ komunikowania siê z wiêcej ni¿
jednym serwerem i prowadzenie równoczesnych wyszukiwañ w wielu zasobach informacyjnych.

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego od kilku
lat organizuje dostêp do serwisów oferuj¹cych w sieci WWW pe³ne teksty ró¿nego rodzaju dokumentów.
Z roku na rok wzrasta iloæ tytu³ów czasopism i ksi¹¿ek udostêpnianych przez wydawców w formie elektronicznej. Niektóre z nich s¹ jedn¹ z wersji dostêpnych dla czytelnika, ale coraz czêciej spotykamy
siê z sytuacj¹, kiedy owa elektroniczna forma jest
jedynym sposobem dotarcia do poszukiwanych danych. Wydawcy i dystrybutorzy preferuj¹ j¹, gdy¿ jest
tañsza, bardziej niezawodna i co najwa¿niejsze, bardziej przyjazna dla u¿ytkownika. Dla Biblioteki jest
ona z kolei doskona³ym ród³em uzupe³niania i poszerzania zbiorów, czego przyk³ad mo¿e stanowiæ
tak¿e Biblioteka Uniwersytecka:
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W wielu przypadkach zdigitalizowana wersja dokumentu stanowi niejako dublet wersji drukowanej, tak
wiêc liczba 3000 tytu³ów z dostêpem elektronicznym
zakupionych w ramach konsorcjów powinna jeszcze
zostaæ powiêkszona o iloæ dostêpów oferowanych
przez wydawców jako dodatek do dokumentu drukowanego. W spisie ponad 1000 polskich czasopism
prenumerowanych w wersji drukowanej jest 267 tytu³ów, które daj¹ tak¿e mo¿liwoæ przegl¹dania pe³nych
wersji artyku³ów lub choæby abstraktów wersji drukowanych w sieci. Podobnie rzecz siê ma z drukowanymi czasopismami zagranicznymi (sporód 283 tytu³ów 59 ma swój odpowiednik elektroniczny).
Bezporednim wskanikiem wykorzystania pe³notekstowych baz danych oraz pe³nych tekstów elektronicznych wersji czasopism s¹ statystyki zamieszczane na stronach dostawców. Zwykle pozwalaj¹ one
na analizê wykorzystania dostêpów przez jedn¹ instytucjê. Jedynie dystrybutor bazy Science Direct,
który w sieci udostêpnia czasopisma wyd. Elsevier
(1723 tytu³y) pokusi³ siê o ujawnienie iloci wejæ na
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swoje strony wszystkich uczestników konsorcjum, co
pozwala porównaæ efektywnoæ wykorzystania bazy
przez ró¿ne podmioty.

Report: Database Usage for - zielonogora
Database Included: 'Kluwer Journals 1996 to Present'
Time - 200301010000 to 200312312359, Address - ,

Czasopisma elektroniczne wyd. Elsevier efektywnoæ wykorzystania w roku 2003

Statistics for 'Kluwer Journals 1996 to Present':
Total
Average



Search Sessions



Session Length in Minutes
Search Statements






Politechnika Warszawska

Politechnika £ódzka

Politechnika Wroc³awska

Uniwersytet Zielonogóski

Uniwersytet w Bia³ymstoku

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski

Uniwersytet Poznañski

Uniwersytet Wroc³awski

Uniwersytet M. Curie-Sk³odowskiej

Uniwersytet Jagielloñski

Dziêki statystyce zamieszczonej na stronach
Science Direct mo¿emy przeledziæ tak¿e z jakich
czasopism najchêtniej korzystaj¹ u¿ytkownicy naszej sieci uczelnianej.
Tytu³y 10 najczêciej wykorzystywanych czasopism
wyd. Elsevier
Tytu³ czasopisma

iloæ pe³nych tekstów
artyku³ów ci¹gniêtych
w formacie PDF

Discrete Mathematics ......................................................267

10393

20.54
2.563

418

0.826

Full Text Documents Viewed

0

0

Bibl. Records Viewed from Full Text

0

0

Total Items Viewed



-

1297

Bibl. Records Viewed



506

418

0.826

Bibl. Records Printed

0

0

Bibl. Records Saved

0

0

Author Searches

0

0

Journal Name Searches

0

0

Title Searches

0

0

Subject Searches

0

0

Tak¿e twórcy serwisu EBSCOHost, w sk³ad którego wchodzi 11 wielodziedzinowych baz, umo¿liwiaj¹
przeledzenie efektywnoci wykorzystania poszczególnych modu³ów.
Ogólna iloæ sesji zarejestrowanych w roku 2003
Session Usage Report Site: ZIELONA GORA UNIV
Detail Level: site
Period: January 2003 - December 2003

Journal of Constructional Steel Research ..................190
Automatica .........................................................................179
Fuzzy Sets and Systems .................................................169
Mechanism and Machine Theory ..................................151
Cement and Concrete Research ..................................150
Physics Letters A ..............................................................147
Engineering Structures ...................................................128
Control Engineering Practice..........................................124
Discrete Applied Mathematics........................................121

Sessions
Site
ZIELONA GORA UNIV
Count...................................................................................290
Average Length....................................................................11
Searches.............................................................................853
Requests
PDFFull Text .......................................................................366

Wydawnictwo Kluwer, do którego ok. 650 tytu³ów
Biblioteka Uniwersytecka organizuje wraz z innymi
bibliotekami w kraju dostêp elektroniczny, na swoich
stronach internetowych przedstawia statystykê wykorzystania bazy Kluwer Journals przez u¿ytkowników zarejestrowanych w sieci naszego Uniwersytetu
w roku 2003:

HTML Full Text ....................................................................381
Image.......................................................................................0
Smart Link.................................................................................0
Custom Link............................................................................0
Abstract.............................................................................1776
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Najchêtniej odwiedzane bazy w roku 2003
Session Usage Report
Site: ZIELONA GORA UNIV Detail Level: database
Period: January 2003 - December 2003
Requests
Database Sessions Turnaways Searches
Name

PDF
Full Text

HTML
Full Text

Image

Smart
Link

Custom
Link

Abstract

Academic
Search
Premier .......... 76 ................ 0 ........... .478 ............ 266 .......... 343. ............. 0 ............ 0 ............. 0 ............ 1646
Agricola ............ 1 ................ 0 .............. 10 ............... .0 ............... 0 ............. 0 ............ 0 ............. 0 .................. 0
Business
Source
Premier. ........... 9 ................ 0 .............. 98 ............ 100 ............. 36 ............. 0 ............ 0 ............. 0 ................ 65
ERIC ................ 1 ................ 0 .............. 22 ................ 0 ............... 0 ............. 0 ............ 0 ............. 0 .................. 2
GeoRef ............ 0 ................ 0 ................ 4 ................ 0 ............... 0 ............. 0 ............ 0 ............. 0 .................. 6
Health Source
- Consumer
Edition .............. 3 ................ 0 .............. 20 ................ 0 ............... 0 ............. 0 ............ 0 ............. 0 .................. 0
Health Source:
Nursing/Academic
Edition .............. 1. ................ 0 ................ 8 ................ 0 ............... 0 ............. 0 ............ 0 ............. 0 .................. 0
Inspec .............. 0 ................ 0 ................ 6 ................ 0 ............... 0 ............. 0 ............ 0 ............. 0 .................. 2
MasterFILE
Premier. ........... 6 ................ 0 .............. 59 ................ 0 ............... 0 ............. 0 ............ 0 ............. 0 .................. 0
MEDLINE ....... 21 ................ 0 .............. 89 ................ 0 ............... 0 ............. 0 ............ 0 ............. 0 ................ 53
Newspaper
Source ............. 2 ................ 0 .............. 11 ................ 0 ............... 2 ............. 0 ............ 0 ............. 0 .................. 0
PsycINFO ......... 0 ................ 0 ................ 9 ................ 0 ............... 0 ............. 0 ............ 0 ............. 0 .................. 2
Regional Business
News ............... 5 ................ 0 .............. 39 ................ 0 ............... 0 ............. 0 ............ 0 ............. 0 .................. 0
Grand Tota ... 125 ................ 0 ............ 853 ............ 366 ........... 381 ............. 0 ............ 0 ............. 0 ............ 1776

Z zamieszczonych w powy¿szej tabeli danych wynika, i¿ najczêciej odwiedzanymi bazami s¹:
Academic Search Premier. To najwiêksza wielodziedzinowa baza, która zawiera pe³ne teksty artyku³ów
z prawie 3600 czasopism (od 1975), w tym najwiêkszy zbiór materia³ów z czasopism recenzowanych.
Obejmuje wiele dyscyplin: nauki spo³eczne i humanistyczne, edukacjê, literaturê i sztukê, jêzykoznawstwo, informatykê, etnologiê oraz medycynê. Zawiera dodatkowo takie materia³y jak prace badawcze,
raporty finansowe firm czy zdjêcia.
Business Source Premier. Na jej zawartoæ sk³adaj¹ siê pe³ne teksty artyku³ów i obrazy z ponad 2800
tytu³ów czasopism naukowych i popularnonaukowych
(w tym Forbes, Fortune, The Economist), dotycz¹cych miêdzynarodowego biznesu, ekonomii, zarz¹dzania, finansów.

Ka¿dorazowo przed podjêciem decyzji o zakupie
nowych baz elektronicznych Biblioteka proponuje
czytelnikom przetestowanie nowych serwisów i prosi o przekazywanie opinii na temat zasadnoci ich
ewentualnego w³¹czenia do swojej oferty. Przyk³ad
mo¿e stanowiæ zakupiony w tym roku dostêp do
ponad 2000 periodyków w ramach projektu eIFL-ProQuest. ProQuest jest jednolit¹ platform¹, która zapewnia dostêp do pe³nych tekstów artyku³ów z takich dziedzin jak: biznes i zarz¹dzanie, medycyna i
zdrowie, nauka i technika, wiedza ogólna, nauki spo³eczne i edukacja. Dziêki czasowemu (trzymiesiêcznemu) dostêpowi udostêpnionemu przez dystrybutora nasi u¿ytkownicy mogli zapoznaæ siê z ofert¹ i
zdecydowaæ o potrzebie jej kupna.

luty 2004

nr 2 (120)

pion prorektora do spraw nauki i wspó³pracy z zagranic¹

biblioteka uniwersytecka

49

Statystyka wykorzystania testowego dostêpu do baz projektu eIFL-ProQuest

Client 56968 - UNIV ZIELONOGORSKI
UserId

Searches

Database

Cit/Abstract Any FT Format

Total

Client Subtotals ........ 345 ............ ABI/INFORM Trade & Industry ................ 8 ............... 136 ............... 144
Client Subtotals ........ 372 ............ Career and Technical Education ........... 2 ................. 35 ................. 37
Client Subtotals ........ 328 ............ ProQuest Agriculture Journals .............. 14 ................. 94 ............... 108
Client Subtotals ........ 436 ............ ProQuest Applied Science & Technolo . 83 ............... 176 ............... 259
Client Subtotals ........ 345 ............ ProQuest Computing ............................ 10 ................. 53 ................. 63
Client Subtotals ........ 363 ............ ProQuest Education Journals ............... 12 ............... 146 ............... 158
Client Subtotals ........ 198 ............ ProQuest General Science Full Text ....... 0 ................... 0 ................... 0
Client Subtotals ........ 293 ............ ProQuest Nursing Journals ..................... 5 ................. 20 ................. 25
Client Subtotals ........ 349 ............ ProQuest Social Science ..................... 22 ................. 52 ................. 74
Client Subtotals ........ 290 ............ ProQuest Telecommunications ............... 1 ................. 12 ................. 13

Z naszych obserwacji i rozmów z u¿ytkownikami
wynika, i¿ ceni¹ oni sobie mo¿liwoæ dotarcia drog¹ elektroniczn¹ do potrzebnych dokumentów. Podkrelaj¹ takie zalety serwisów, jak:
dostêp do elektronicznej wersji czasopisma przed
ukazaniem siê jego postaci drukowanej;
szybki i komfortowy dostêp do informacji (bez
wzglêdu na miejsce, odleg³oæ i czas);
wygodne przeszukiwanie archiwów;
mo¿liwoæ przechowywania artyku³ów na swoim
komputerze;
równoczesne korzystanie z tego samego czasopisma przez kilku u¿ytkowników.
Zwykle nie sprawia czytelnikom k³opotu dostêp
do serwisów, gdy¿ odbywa siê on najczêciej poprzez identyfikacjê numerów IP komputerów zarejestrowanych w sieci uczelni.
Biblioteka Uniwersytecka w du¿ej mierze koncentruje sw¹ uwagê na gromadzeniu i udostêpnianiu

elektronicznych róde³ informacji, które w oparciu o
istniej¹c¹ infrastrukturê sieciow¹ mog¹ byæ u¿ytkowane bardziej efektywnie ni¿ tradycyjne. Pojawienie
siê nowoczesnych technik informacyjnych wymusza
nie tylko na niej, ale i na u¿ytkownikach poznawanie
nowych metod prezentacji i udostêpniania zbiorów i
zasobów. Na naszych oczach biblioteka zmienia siê
z zorientowanej na zbiory na zorientowan¹ na dostêp.
Wspó³pracuj¹c sieciowo i organizuj¹c konsorcja z innymi bibliotekami, tworzy rodzaj megabiblioteki, która gwarantuje swym u¿ytkownikom dostêp do takiej
iloci zasobów, systemów i us³ug, jakich w tradycyjnej formie nigdy nie by³aby w stanie, ani wykreowaæ,
ani nimi zarz¹dzaæ.
Ma³gorzata Kuncewicz *

*Autorka

jest pracownikiem Oddzia³u Informacji Naukowej Bi-

blioteki Nauk Humanistycznych i Spo³ecznych

Projekt biblioteki uniwersyteckiej autorstwa Jerzego Go³êbiowskiego

Client Subtotals .... ..3319 ............ Subtotal .............................................. 157 ............... 724 ............... 881

luty 2004

nr 2 (120)

50

dzia³ nauki

pion prorektora do spraw nauki i wspó³pracy z zagranic¹

Dodatkowe rodki finansowe na badania naukowe
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e Uniwersytet Zielonogórski otrzyma³ zwiêkszon¹ przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji dotacjê na badania naukowe prowadzone w ramach dzia³alnoci statutowej w 2003 r.
Dotacja na dzia³alnoæ statutow¹ zosta³a zwiêkszona o 140.200 z³. z przeznaczeniem na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów zakupu aparatury naukowo-badawczej, niezbêdnej do wykonania okrelonych
zadañ w ramach prowadzonej przez szko³ê dzia³alnoci statutowej. Po przyjêciu zerowego narzutu
uczelni (kwota przekazana przez MNI jest pe³n¹ kwot¹ dotacji dodatkowej, jak¹ otrzymuje Wydzia³), podzia³ przedstawia siê nastêpuj¹co:
Kwota dotacji:
140.200
Wydzia³ Humanistyczny
11.200
Wydzia³ Nauk
Pedagogicznych i Spo³ecznych
6.000
Wydzia³ Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji
100.000
Wydzia³ Mechaniczny
23.000
Rozliczamy siê z prac badawczych
realizowanych w 2003 r.
Nadszed³ czas z³o¿enia raportów finansowych i merytorycznych z prac badawczych realizowanych w ra-

mach badañ statutowych i w³asnych w 2003 r. Kierownicy tematów badawczych zostali poproszeni o
przedstawienie raportów z prac badawczych. Sprawozdanie z pracy badawczej powinno zawieraæ: raport koñcowy, sprawozdanie finansowe, opiniê o pracy badawczej  gdy efektem pracy jest tylko raport
wewnêtrzny z badañ oraz protokó³ zdawczo-odbiorczy sporz¹dzany po zakoñczeniu oceny prac badawczych przez komisje wydzia³owe.
Odpowiednie formularze za³¹czników dostêpne s¹
w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://
www.dn.uz.zgora.pl/pl/formularze_pl.html#PNB
rodki z dotacji podmiotowej na dzia³alnoæ statutow¹ podlegaj¹ corocznemu rozliczeniu z koñcem roku
kalendarzowego. rodki niewykorzystane pozostaj¹
w jednostce na nastêpny rok, z przeznaczeniem na
finansowanie lub dofinansowanie dzia³alnoci statutowej tej jednostki.
Z kolei raport roczny z dotacji na badania w³asne,
zawieraj¹cy informacje o realizacji okrelonych celów  zgodnie z Rozporz¹dzeniem Przewodnicz¹cego KBN z dnia 30 listopada 2001 r.  uczelnia ma
obowi¹zek przes³aæ do Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w terminie do dnia 31 marca roku nastêpnego.
Katarzyna Siekanowicz

............................................................................................................................................................................

Nasi profesorowie w komitetach PAN

Z uwagi na brak informacji z Wydzia³u Nauk Pedagogicznych i Spo³ecznych przedstawiony w poprzednim
numerze wykaz cz³onkostwa pracowników Uniwersytetu w komitetach Polskiej Akademii Nauk by³ niepe³ny.
S¹dzimy, ¿e tym razem za³¹czony jeszcze raz wykaz z uwzglêdnieniem dodatkowych informacji jest
kompletny. Gratuluj¹c wyboru, jednoczenie przepraszamy Panów Profesorów za pominiêcie Ich w poprzednim wydaniu Miesiêcznika.
Lp.

Tytu³/stopieñ nazwisko i imiê

Nazwa instytucji naukowej/funkcja

1
2
3

Wydzia³ Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
dr hab. in¿. Bolikowski Jerzy prof. UZ
Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej / cz³onek
prof. dr hab. in¿. Korbicz Józef
Komitet Automatyki i Robotyki / Zastêpca Przewodnicz¹cego
prof. dr hab. in¿. Mi³ek Marian
Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej / cz³onek

4
5

prof. dr hab. Osêkowski Czes³aw
dr hab. Sady Wojciech, prof. UZ

6
7

Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej i rodowiska
prof. dr hab. in¿. Biliñski Tadeusz
Komitet In¿ynierii L¹dowej i Wodnej / cz³onek
dr hab. in¿. Nguyen Thi Bich Loc
Komitet Mikrobiologii / cz³onek

8
9

Wydzia³ Nauk Pedagogicznych i Spo³ecznych
dr hab. Leszek Go³dyka, prof. UZ Komitet Socjologii / cz³onek
prof. dr hab. Andrzej Malinowski Komitet Antropologii / cz³onek

10
11
12
13

prof. dr hab. Gil Janusz
prof. dr hab. Kisielewicz Micha³
prof. dr hab. Krzyko Miros³aw
prof. dr hab. Zmylony Roman

Wydzia³ Humanistyczny
Komitet Nauk Historycznych / cz³onek
Komitet Nauk Filozoficznych / cz³onek

Wydzia³ Nauk cis³ych
Komitet Astronomii / cz³onek
Komitet Matematyki / cz³onek
Komitet Matematyki / cz³onek
Komitet Matematyki / cz³onek
Bo¿ena Bie¿añska
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dzia³alnoæ wydawnicza

O FICYNA WYDAWNICZA

Pracowity rok Oficyny Wydawniczej UZ
Miniony rok dla Oficyny Wydawniczej by³ czasem
wyj¹tkowo pracowitym. Po kolejnych reorganizacjach
(tj. scaleniu trzech redakcji utworzonych na potrzeby
szkó³ tworz¹cych Uniwersytet, przeprowadzce redakcji
humanistycznej z placu S³owiañskiego do kampusu
A) zespó³ znalaz³ swoj¹ siedzibê przy ul. Szafrana
21. Praktycznie dopiero teraz mo¿na by³o mówiæ o
ogólnouczelnianym planie wydawniczym, o nowych
oczekiwaniach i dopasowywaniu ich do mo¿liwoci
nowo powsta³ego zespo³u wydawniczego. Jednoczenie powo³ano do ¿ycia Radê Wydawnicz¹, w sk³ad
której weszli przedstawiciele poszczególnych wydzia³ów UZ. Do obowi¹zków szacownego gremium - na
czele którego stan¹³ prorektor ds. rozwoju UZ prof.
Marian Nowak - nale¿a³o okrelenie polityki wydawniczej .
Rok 2003 by³ dla nas szczególny tak¿e z innego
powodu. Po raz pierwszy w ponad dziesiêcioletniej
historii istnienia Stowarzyszenia Wydawców Szkó³
Wy¿szych zielonogórska uczelnia by³a organizatorem spotkania jego cz³onków. Tradycyjnie ma to postaæ corocznych konferencji organizowanych kolejno
przez inne orodki naukowe w kraju. W roku 2002
organizatorem takiego spotkania by³ UMCS, gdzie konferencjê po³¹czono z ogólnopolsk¹ wystaw¹ ksi¹¿ki
naukowej pod patronatem arcybiskupa Józefa ¯yciñskiego. Prezentowane przez wydawców ksi¹¿ki zasili³y zasoby bibliotek uczelni ukraiñskich.
Konferencja SWSW organizowana przez Oficynê
UZ odby³a siê w czerwcu 2003 r. i powiêcona by³a
problematyce zwi¹zanej z prawem autorskim. Gocilimy m.in. wybitnego specjalistê w tej dziedzinie prof.
Jana B³eszyñskiego, pracownika naukowego Uniwersytetu im. Stefana Wyszyñskiego w Warszawie, cz³onka komisji sejmowej ds. prawa autorskiego, praktyka
w przedmiocie tego¿ prawa. Problematyka budzi³a w
uczestnikach zrozumia³e i ¿ywe zainteresowanie, a
bezporedni kontakt prawnika z wydawcami pozwala³ na wskazanie praktycznych problemów. Podkre-

lono w tym momencie bliskoæ terminu wst¹pienia
Polski do struktur Unii Europejskiej, a co za tym idzie
- koniecznoæ dopasowania funkcjonuj¹cej ustawy do
potrzeb unijnych. Drugim, nie mniej wa¿nym problemem omawianym na konferencji by³ Internet - medium,
którego wydawcy nie mog¹ nie zauwa¿yæ i wobec
którego wydawnictwa uczelniane bêd¹ musia³y niezwykle szybko siê okreliæ. Problem - pomijaj¹c kwestie techniczne - dotyka wydawców w sposób bardzo
wymierny, nie jest to bowiem wy³¹cznie tworzenie
bibliotek internetowych z dzie³ami wolnymi od roszczeñ maj¹tkowych w ramach ustawy o prawie autorskim, ale tak¿e mo¿liwoæ umieszczania w Internecie publikacji w zdygitalizowanej formie. W
zwi¹zku z t¹ problematyk¹ gocilimy przedstawicieli portalu publikacji elektronicznych e-biblioteka.pl".
W czasie trwaj¹cej od 23 do 25 czerwca konferencji uczestnicy zapoznali siê z wystaw¹ zbiorów
specjalnych Biblioteki UZ, gdzie mogli obejrzeæ unikatowe zabytki sztuki typograficznej, siêgaj¹cej wieków XVI i XVII. Przedstawiciele licznych i szacownych orodków akademickich w kraju, ¿e wymieniê tu tylko UAM, UMCS, UW, UWr., wyrazili swoje uznanie dla dorobku m³odej uczelni. W spotkaniu udzia³ wziêli przedstawiciele kilkudziesiêciu wydawnictw uczelnianych.
Uruchomienie witryny internetowej z pe³n¹ informacj¹ o nowociach wydawniczych pozwoli³o na
dotarcie do szerszego krêgu zainteresowanych naszymi publikacjami. W ten sposób trafiaj¹ do nas
nie tylko indywidualni klienci, ale tak¿e hurtownie
ksi¹¿ki, bibliotekarze oraz ksiêgarze. Prócz tego
tradycyjnie dwa razy w roku bierzemy udzia³ w targach ksi¹¿ki - wiosn¹ na Politechnice Wroc³awskiej i jesieni¹ na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wymiernym efektem tych
imprez jest widoczny wzrost sprzeda¿y naszych
publikacji.

ZESTAWIENIE SPRZEDA¯Y KSI¥¯EK
OFICYNY WYDAWNICZEJ UZ W 2003 ROKU

Zamknêlimy pierwszy rok funkcjonowania Oficyny Wydawniczej UZ. Na podstawie danych  tak¿e
tych statystycznych  mo¿na uznaæ, ¿e by³ to rok
udany. W najbli¿szym czasie (luty br.) przewidywane
jest posiedzenie Rady Wydawniczej powiêcone podsumowaniu ubieg³ego roku oraz okreleniu nowego
planu wydawniczego. Je¿eli w nadchodz¹cym roku
moglibymy czego oczekiwaæ i co sugerowaæ na
rzecz poprawy jakoci wydawanych ksi¹¿ek, to bêdzie to z pewnoci¹ sugestia dotycz¹ca uczelnianej
poligrafii, zw³aszcza doinwestowania parku maszynowego. Pozwoli³oby to na podniesienie jakoci i estetyki publikacji naszej uczelni.

ZA OKRES

KWOTA W PLN

styczeñ-czerwiec

8 341,15

lipiec-grudzieñ

33 497,95

RAZEM:

61 839,10
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RAZEM................................................................... 304,05

Autor, tytu³
J. Benyskiewicz
J. Brzeziñski (red.)
J. Brzeziñski
L. Jazownik (red.)
A..Mañczyk
G. Kubski
S. Kufel
M. Kuczyñski
M. Laskowski
L. Libera
C.Osêkowski (red.)
C.Osêkowski (red.)
F. Pilarczyk
M. Sinica (red.)
P. Stasiñska
W. Strzy¿ewski,
Z. Bujkiewicz
B.Tichoniuk,
A. Ksenicz (red.)
G. Wyder
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PUBLIKACJE WYDANE
przez Oficynê Wydawnicz¹ w 2003 r.
Objêtoæ w ark. wydawniczych

WYDZIA£ HUMANISTYCZNY
Spo³eczeñstwo  W³adza  Pañstwo..................................................................................27,40
Trzydziestolecie polonistyki zielonogórskiej - Filologia Polska 1....................................20,3
Osobliwoci jêzyka poezji Michaliny Che³moñskiej-Szczepankowskiej .......................7,00
JazownikTeoria literatury a wizje edukacji literackiej........................................................10,25
Polonistyka szkolna w latach 1918-1939. Koncepcje i polemiki...................................11,75
Pochodzenie umys³owych symboli rzeczy.............................................................................8,90
Egzegeza, retoryka i wyobra¿enia. Komenta¿e ksiê¿y
Waleriana Serwatowskiego i W³adys³awa Szczepañskiego
do Wujkowego przek³adu Ewangelii wg w. Mateusza HABILITACJA...........................19,30
Twórczoæ poetycka Adama Jerzego Czartoryskiego Adam Jerzy Czartoryski,
Poematy i wiersze, oprac. S. Kufel HABILITACJA ...........................................................23,60
The switchboard effect in bilingualism.................................................................................3,65
Semantyczne i pragmatyczne aspekty niemieckich i polskich frazeologizmów ........15,30
Maria Stuart  dramat Juliusza S³owackiego.....................................................................11,00
Polska w Unii Europejskiej.....................................................................................................6,90
Studia Zachodnie..................................................................................................................620,50
Elementarze polskie HABILITACJA.....................................................................................27,10
Edukacja humanistyczna.......................................................................................................13,10
Imiennyje pierifrazy. Tieoreticzeskij aspiekt HABILITACJA.............................................10,25
Informator o zasobie Archiwum Pañstwowego w Zielonej Górze...................................22,9
Literatury i jêzyki wschodnios³owiañskie z perspektywy koñca XX w...............................25,0
£u¿yce w polskiej literaturze historycznej XIX w. i okresu miêdzywojennego..............17,15

RAZEM.................................160,05

WYDZIA£ NAUK SPO£ECZNYCH I PEDAGOGICZNYCH
K. Ferenz
Konteksty edukacji kulturalnej. Spo³eczne interesy i indywidualne wybory..................10,20
B.Idzikowski,E. Narkiewicz-NiedbalecM. Zieliñska, E. Papiór (red.)
M³odzie¿ polska w nowym ³adzie spo³ecznym Ksiêga jubileuszowa prof. E. Hajduka.27,40
E. Hajduk, H. Merkens (red.)Badania pod³uzne w naukach spo³ecznych......................................................................15,80
J. Kargul (red.)
Dyskursy m³odych andragogów 4.......................................................................................17,35
E. Kozio³, E. Koby³ecka (red.)Kompetencje nauczyciela  stan, potrzeby i kierunki zmian.........................................22,90
A.Malinowski
Ontogeneza ¿uchwy ludzkie....................................................................................................3,60
E. Narkiewicz-Niedbalec, E. Hajduk, B. Idzikowski (red.)
Cz³owiek i spo³eczeñstwo w perspektywie zmiany spo³ecznej.
Polskie i niemieckie badania pod³u¿ne.............................................................................15,00
L. Sa³aciñski, W. Thiem (red.)Szanse na sukces w szkole. Nauczyciel wobec nowych wyzwañ.................................19,50
E. Skorek
Wspomaganie rozwoju mowy dziecka..................................................................................5,00
D.Waloszek
Pytania o edukacjê..................................................................................................................11,50
Z. Wo³k (red.)
Instytucje pomocy w s³u¿bie ludziom...................................................................................11,80

RAZEM.................................. 82,05

Wydzia³ IN¯YNIERII L¥DOWEJ I RODOWISKA
A.Gontaszewska, A. Kraiñski (red.)Deformacje glacitektoniczne po³udniowozachodniej
Polski (Zeszyty Naukowe  Budownictwo) ..........................................................................6,80
A.Greinert
Studia nad glebami obszaru zurbanizowanego Zielonej Góry HABILITACJA..............11,25
W. Eckert
Fortyfikacje Zielonej Góry.........................................................................................................5,50
A.Kraiñski, U. Ko³odziejczyk Zarys geologii..........................................................................................................................11,30
R. witka (red.)
1) Problemy budownictwa. Ksiêga jubileuszowa prof. T. Biliñskiego..............................1,00
2) Konstrukcje zespolone  Sympozjum naukowe..............................................................1,00
3) Dorobek nauki polskiej.........................................................................................................1,00
4) Sprawozdanie z realizacji...................................................................................................40,00
J. Wranik

Obliczanie konstrukcji ¿elbetowych w oparciu o model materia³u
nieliniowo-sprê¿ystego............................................................................................................4,20
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J. Stankiewicz (red.)

E. Krasicka
T. Michta-Stawiarska

Podstawy i zarz¹dzanie marketingiem...............................................................................25,50
Strategie radzenia sobie z obci¹¿eniami psychicznymi w pracy zawodowej (dodruk)3,70
1) Gospodarka wobec wyzwañ globalnych.......................................................................19,50
2) Zarz¹dzanie kapita³em i procesami informatycznymi.................................................24,40
3) Wspó³czesne problemy i koncepcje zarz¹dzania........................................................14,50
Wydzia³ Mechaniczny
Formowanie cienkich warstw anodowanych na tytanie i jego implantowanych stopach
w roztworach kwasu fosforowego HABILITACJA..................................................................7,0

Podstawy kompleksowej oceny klasycznych mas formierskich
z bentonitem HABILITACJA.......................................................................................................5,0
A.Laber, M. Jenka
Podstawy eksploatacji maszyn. Materia³y pomocnicze do æwiczeñ................................6,00
J. Mielniczuk, B. Pietrulewicz (red.)
Technika 3. Wspó³czesne problemy techniki......................................................................9,00
E. Walicki, P. Ratajczak, M. Ratajczak, D. Michalski
1) Wytrzyma³oæ materia³ów  Wprowadzenie teoretyczne do laboratorium..............17,50
2) Wytrzyma³oæ materia³ów  Materia³y pomocnicze do æwiczeñ.................................11,00
G. Andrzejewski
Z. Fedyczak
P. Jacewicz
A.Janczak

Wydzia³ Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Programy modeli interpretowanej sieci Petriego dla potrzeb projektowania
mikrosystemów cyfrowych......................................................................................................6,20
Impulsowe uk³ady transformuj¹ce napiêcia przemienne HABILITACJA.......................11,0

J. Korbicz, A. Obuchowicz
A.Obuchowicz
A.Pieczyñski

Model Analysis and synthesis of complex Physical Using Cellular Automata ...........8,50
Identification of Wiener and Hammerstein systems with neural network and polynomial
models. Methods and applications.....................................................................................11,00
Wybrane zagadnienia teorii uk³adów liniowych i nieliniowych.........................................7,50
Symboliczna analiza uk³adów sterowania binarnego z wykorzystaniem
wybranych metod analizy sieci Petriego.................................................................................5,20
Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna..............................................................14,00
Evolutionary algorithms for optimization and fault diagnosis..........................................12,5
Reprezentacja wiedzy w diagnostycznym systemie ekspertowym.................................12,5

M. Fostowicz-Zahorski
L. Kataryñczuk-Mania (red.)

Wydzia³ Artystyczny
wiat bez prawdy....................................................................................................................10,20
Wybrane zagadnienia edukacji artystycznej dzieci i m³odzie¿y......................................19,90

M. Borowiecki (red.)
J. Misiewicz
R. Zmylony (red.)

Wydzia³ Nauk cis³ych
10th Workshop on Graph Theory.............................................................................................3,5
Wyk³ady z rachunku prawdopodobieñstwa..........................................................................7,30
Statistical Inference in Linear Models...................................................................................3,25

T. Kurowski, S. Taranow
A.Wêgrzyn

INNE
Uroczystoæ nadania tytu³u doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego..2,00
AnnualReport2002..........................................................................................................................4,0
University of Zielona Góra. Scientific Research and International Cooperation.............................................................6,0
S. Kufel (red.)
Informator Instytutu Filologii Polskiej....................................................................................3,50
A.Wojciechowska (red.)
Informator Katedry Komunikacji Jêzykowej.........................................................................4,00
G. Wyder (red.)
Informator Instytutu Historii.....................................................................................................3,50
H. Jówiak (red.)
Informator Instytutu Filologii Wschodnios³owiañskiej.......................................................3,00
M. Bil, R. Michalak (red.)
Informator Politologii................................................................................................................4,50
L. Kiejzik, M. wit (red.)
Informator Instytutu Filozofii....................................................................................................6,00

OGÓ£EM...................................................................................................................................................................................857,30

RAZEM.................87,60

T. Ronginska, W. Gaida

Wydzia³ Zarz¹dzania

RAZEM......................55,50

J. Kochanowski
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Wydzia³ Artystyczny
1.Bogumi³a Tarasiewicz, Mówiê i piewam wiadomie.
Podrêcznik do nauki emisji g³osu; Universitas, Kraków 2003
Wydzia³ Nauk Pedagogicznych i Spo³ecznych
1. Dr Inetta Nowosad, Perspektywy rozwoju szko³y. Szkice z teorii szko³y; IBE 2003
2. Prof. Wojciech Pasterniak, Dydaktyka Literatury; EURODRUK 2003
3. Dr hab. Dorota Rybczyñska, Ci¹g³oæ i zmiana w obszarze profilaktyki i resocjalizacji; IMPULS 2003
4. Dr Maria Zieliñska, Transgranicznoæ w perspektywie
socjologicznej. Teorie, studia, interpretacje T I; LTN
2003
5. Prof. Kazimierz Udzicki, Edukacja ogólnotechniczna
na prze³omie XX i XXI wieku; IMPULS 2003
Wydzia³ Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
1. Andrzej Obuchowicz, Evolutionary algorithms for global optimization and dynamic system diagnosis; LTN
2003
2. Andrzej Pieczyñski, Reprezentacja wiedzy w diagnostycznym systemie ekspertowym; LTN 2003
Instytut Informatyki i Elektroniki
1. M. Colnaric, M. Adamski, M. Wêgrzyn, Real-time programming 2003 (WRTP 2003): a proceedings volumefrom the 26th IFAC / IFIP / IEEE Workshop; Oxford:
Elsevier 2003
Wydzia³ Zarz¹dzania
Zak³ad Controllingu i Informatyki Ekonomicznej
1. Maria Fic, Pawe³ Ku¿dowicz, Ma³e i rednie przedsiêbiorstwa w perspektywie integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹; Druk-Ar, Zielona Góra 2003
Zak³ad Zarz¹dzania rodowiskiem i Gospodark¹ Publiczn¹
1. Robert Woniak, Magdalena Graczyk (red.), Studia i
Materia³y; IBEN, Gorzów Wlkp. 2003
Zak³ad Makroekonomii i Finansów
1. Mieczys³aw Dudek, W poszukiwaniu modelu wy¿szej
szko³y niepañstwowej; Wy¿sza Szko³a Mened¿erska,
Legnica 2003
Zak³ad Miêdzynarodowych Stosunków Gospodarczych
i Politycznych
1. Les³aw Koæwin, Krajobrazy Ziemi K³odzkiej w literackiej twórczoci Josepha Wittinga; Ziemia K³odzka 2003
Zak³ad Mikroekonomii i Polityki Spo³ecznej
1. Maria Fic, Pawe³ Ku¿dowicz (red.), Ma³e i rednie przedsiêbiorstwa w perspektywie integracji Polski z Uni¹
Europejsk¹, Druk-Ar, G³ogów 2003
2. Maria Fic, Krzysztof Dzieñdziura (red.), Zarz¹dzanie
rozwojem lokalnym; Wydawnictwo Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej, Sulechów 2003
Zak³ad Systemów i Technik Zarz¹dzania
1. Daniel Fic (red.), Edukacja mened¿erska i szkolenie
pracowników w warunkach globalizacji; Druk-Ar 2003

pion
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Lista publikacji zwartych wydanych
poza Oficyn¹ Wydawnicz¹ Uniwersytetu
2. Daniel Fic (red.), Globalny i regionalny wymiar edukacji;
Druk-Ar 2003
3. Daniel Fic (red.), Problemy organizacji i zarz¹dzania w
instytucjach edukacyjnych; Druk-Ar 2003
Wydzia³ Humanistyczny
Instytut Filologii Polskiej
1. Adolf Dygasiñski, Opowiadania i nowele ³owieckie, opr. I.
Sikora, Wroc³aw 2003, Biblioteka Klasyki £owieckiej.
2. J. Brzeziñski, K.Maækowiak, C.Pi¹tkowski, Historyczna stylistyka polszczyzny artystycznej, Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich, Wroc³aw 2003.
3. A. Szóstak, Od modernizmu do lingwizmu. O przemianach
w twórczoci Jana Brzechwy, Universitas, Kraków 2003.
Instytut Filologii Germañskiej
1. (red.) Edward Bia³ek, Robert Buczek, Pawe³ Zimniak: Eine
Provinz in der Literatur, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wroc³awskie Wydawnictwo Owiatowe  Wroc³aw  Zielona Góra
2003.
2. Tomasz Majewski: Teatry dramatyczne Wroc³awia w okresie rz¹dów narodowosocjalistycznych 1933-1944. Oficyna
Wydawnicza ATUT. Wroc³awskie Wydawnictwo Owiatowe,
Wroc³aw 2003.
3. Michai³ Kotin: Die werden-Perspektive ind die werden-Periphrasen im Duetschen: historische Entwicklung und Funktionen in der Gegenwartssprache. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2003.
4. Gûnter Starke, Tadeusz Zuchewicz: Wissenschaftliches
Schreiben im Studium von Deutsch als Fremdsprache. Peter
Lang Verlag  Frankfurt am Main 2003.
5. Robert Buczek: Niemiecki dla twoich potrzeb. Podrêcznik do
nauki jêzyka niemieckiego dla pocz¹tkuj¹cych. Glottiverbum
Wojkowice 2003.
Instytut Filozofii
1. T.Grabiñska, Filozofia i metodologia nauk. Wydawnictwo Pañstwowej Wy¿szejSzko³y Zawodowej. - Wa³brzych, Wa³brzych
2003, s. 167.
Instytut Historii
1. Krakau und Prag zwischen 14. und 17. Jahrhundert / Leszek
Belzyt .- Toruñ : Wydaw. Adam Marsza³ek, 2003 .- 198 s. .ISBN: 837322-575-7
2. Historia 2 : czasy nowo¿ytne: zakres podstawowy: podrêcznik
dla liceum ogólnokszta³c¹cego, liceum profilowanego i technikum / Bogumi³a Burda, Bohdan Halczak, Roman Maciej Józefiak, Ma³gorzata Szymczak .- Gdynia : Wydaw. Pedagogiczne
OPERON, 2003 .- 383 s. .- ISBN: 83-7390-090-X
3. Historia 2 : czasy nowo¿ytne: zakres rozszerzony: podrêcznik dla liceum ogólnokszta³c¹cego / Bogumi³a Burda, Bohdan Halczak, Roman Maciej Józefiak, Ma³gorzata Szymczak
.- Gdynia : Wydaw. Pedagogiczne OPERON, 2003 .- 431 s. .ISBN: 83-7390-091-8
4. Historia 2 : czasy nowo¿ytne: zakres podstawowy i rozszerzony: przewodnik dla nauczyciela liceum ogólnokszta³c¹cego, liceum profilowanego i technikum / Bogumi³a Burda,
Bohdan Halczak, Roman Maciej Józefiak, Ma³gorzata Szymczak .- Gdynia : Wydaw. Pedagogiczne OPERON, 2003 .120 s. .- ISBN: 83-7390-11-6
5. Kardyna³ Mieczys³aw Halka Ledóchowski - prymas czasów
niewoli : Pogl¹dy na polskie sprawy z Rzymu w wietle korespondencji do tajnych administratorów archidiecezji poznañ-
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OFICYNA WYDAWNICZA
skiej i gnienieñskiej w latach 1876-1886 / Zygmunt Kowalczuk .- Gniezno : Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM, 2003 .- 194 s. .- ISBN: 83-89270-03-X
6. Mentalnoæ szlachty polskiej XV i XVI wieku / Urszula widerska-W³odarczyk .- Poznañ : Ksiêgarnia wiêtego Wojciecha, 2003 .- 239 s. .- ISBN: 83-7015-694-0
7. wiebodzin 700 lat historii / / (Red.) Wojciech Strzy¿ewski
.- wiebodzin : Wydaw. Muzeum Regionalnego, 2003 .ISBN: 83-905943-0-7
8. Polska w Unii Europejskiej / / (Red.) Jan Andrykiewicz,
Czes³aw Osêkowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003, 134 s. .- ISBN: 838931-61-0
9. Informator o zasobie Archiwum Pañstwowego w Zielonej
Górze / / (Red.) Zbigniew Bujkiewicz, Wojciech Strzy¿ewski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogóskiego, 2003, 414 s. .- ISBN: 83-89321-55-6
10. Mniej znane historie z dziejów Europy rodkowowschodniej / / (Red.) Maria Barbara Piechowiak (Topolska) .- Zielona Góra - Poznañ : Bogucki Wydaw. Naukowe, 2003,
105 s. .- ISBN: 83-89290-25-1
Instytut Politologii
1. Michalak Ryszard, Piasecki Andrzej, Historia polityczna
Polski 1952-2002,Wydawnictwo Têcza, £ód 2003, s. 280.
2. Nitschke Bernadetta, Vertreibung und Aussiedlung der
deutschen Bevölkerung aus Polen 1945 bis 1949, Oldenburg Verlag, München 2003, 392.
3. Piasecki Andrzej, Wybory: parlamentarne, samorz¹dowe, prezydenckie: 1989-2002, Wydawnictwo AKAPIT, Zielona Góra 2003, s. 270.
4. Potocki Robert, Polityka pañstwa polskiego wobec zagadnienia ukraiñskiego w latach 1930-1939, Wydawnictwo Instytutu Europy rodkowo-Wschodniej, Lublin 2003,
s. 440.
5. S³ugocki Waldemar, Kszta³towanie siê polityki strukturalnej Unii Europejskiej, w: X lat dzia³alnoci RIO (Regionalnej Izby Obrachunkowej): wybrane aspekty funkcjonowania samorz¹du terytorialnego: dowiadczenia i perspektywy, praca zbiorowa pod red. B. Nitschke, W. S³ugocki,
Regionalna Izba Obrachunkowa, Zielona Góra 2003, s.
241-259.
6. S³ugocki Waldemar, Rynek pracy w obliczu polityki strukturalnej, w: Rynek pracy w perspektywie integracji europejskiej, Wydaw. I Drukarnia Krotoszyñska, Krotoszyn
2003, s. 116-140.
7. X lat dzia³alnoci RIO (Regionalnej Izby Obrachunkowej),
red. B. Nitschke, W. S³ugocki, Regionalna Izba Obrachunkowa, Zielona Góra 2003, s. 300.
Katedra Komunikacji Jêzykowej i Spo³ecznej
1. Prof. dr hab. Stanis³aw Borawski- Transliteracja grafemiczna < Ksiêgi protoko³ów s¹du wójtowskiego miasta
Opola z lat 1698-1721> Wydanie specjalne ORBIS Lingurum pod redakcj¹ Edwarda Bia³ka i Eugeniusza Tomiczka.
2. Wybór tekstów do historii jêzyka polskiego [red.] Stanis³aw Borawski, Antoni Furda, Warszawa, Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2003, s. 345 ISBN 83-01-14066-6.
3. Dr Magdalena Hawrysz   Jêzyk miejskiej wspólnoty Opola na prze³omie XVII i XVIII wieku, Studium pragmalingwistyczne Ksiêgi wójtowskiej,Wydanie specjalne ORBIS Lin-

gurum pod redakcj¹ Edwarda Bia³ka i Eugeniusza Tomiczka.
4. Prof. dr hab. Stanis³aw Borawski - artyku³ pt.  List jako
narzêdzie komunikacji w rozproszonej wspólnocie w
ksi¹¿ce Mniej znane historie z dziejów Europy rodkowowschodniej./Bogunki Wydawnictwo Naukowe Zielona Góra-Poznañ 2003 , s. 23-24. ISDN: 83-89290-25-1.
Kolegium Jêzyków Obcych
1. dr M.Kuczyñski, Angielski dla twoich celów, Glottiverbum,
Podrêcznik do Jêzyka angielskiego dla redniozaawansowanych.Wojkowice 2003.
2. dr M.Kuczyñski, [red.] Jêzyki obce u progu integracji europejskiej, Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Sulechowie, wolumen pokonferencycjny, 2003.
Wydzia³ Mechaniczny
1. Z.Banaszak, J. Józefowska Eds. Project Driven Manufacturing, WNT, Warszawa 2003
2. Z. Banaszak, E. Tomkowid, Matematyka dyskretna i logika (skrypt do wyk³adu), Wy¿sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania, Copernicus we Wroc³awiu Wroc³aw 2003
Wydzia³ Nauk cis³ych
1. Kazimierz G³azeka, General notions of independence;
str.112-129 w monografii Advances in Algebra, Proceedings of the ICM Satelite Conference in Algebra and
Related Topics, 2003; World Scientific Publishing Co. Pte.
Ltd. Singapore,
2. W. Odyniec, W. lêzak; Wybrane rozdzia³y teorii grafów;
Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2003

Zak³ad Poligrafii
Zak³ad Poligrafii jest jednostk¹ us³ugow¹ powo³an¹ do wykonywania us³ug poligraficznych na potrzeby wszystkich jednostek organizacyjnych i administracyjnych Uniwersytetu. W ramach swojej dzia³alnoci wiadczymy us³ugi w zakresie druku
i opraw wydawnictw dydaktycznych, naukowych, informacyjnych,
reklamowo-promocyjnych i administracyjnych.
W minionym roku kalendarzowym 2003 Zak³ad Poligrafii wykona³ 230 zleceñ o ³¹cznej objêtoci 443.535 arkuszy drukarskich, tj. na przyk³ad w formacie A-4 55.441.875 odbitek.
Profil dzia³alnoci poligraficznej obejmuje od druku akcydensów poprzez wydawnictwa zwarte (ksi¹¿ki), broszury do druków
reklamowych  wielobarwnych.
Pomimo przestarza³ego parku maszynowego (lata 70.-80.)
Poligrafia stara siê w ramach swoich mo¿liwoci sprostaæ
wymaganiom zleceniodawców. Nie zawsze jednak jestemy w
stanie zaspokoiæ potrzeby zlecaj¹cych ze wzglêdu na wspomniane wy¿ej ograniczenia sprzêtowe.
St¹d te¿ zdarza³y siê nieliczne przypadki zlecania niektórych
publikacji na zewn¹trz. Jednak mimo wspomnianych trudnoci
Poligrafia w tym okresie zaspokoi³a wszystkie potrzeby w zakresie druku, prac zleconych przez poszczególne jednostki organizacyjne uczelni.
W dobie rozwoju uczelni sukcesywny zakup nowych, lepszych
bardziej nowoczesnych urz¹dzeñ i maszyn poligraficznych pozwoli³by sprostaæ rosn¹cym wymaganiom jakociowym, ilociowym i czasowym zleconych prac.
Franciszek Runiec
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pocz¹tki szkolnictwa wy¿szego
Zielonogórska droga do Uniwersytetu

Kolejny odcinek cyklu znanego historyka o rozwoju zielonogórskiego szkolnictwa wy¿szego.
Autor w latach 1965-70 by³ starszy wyk³adowc¹ i
docentem w Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej, a w
latach 1971-75, 1981-84 oraz 1996-99 rektorem
Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbiñskiego

Jak powsta³a
Wy¿sza Szko³a In¿ynierska

Wspominalimy w poprzednim odcinku, ¿e w 1958
roku Komitet Centralny Zwi¹zku M³odzie¿y Socjalistycznej odpowiadaj¹c na apel W³adys³awa Gomu³ki
aby wybudowaæ tysi¹c szkó³ na Tysi¹clecie, postanowi³ zebraæ rodki na budowê Studium Nauczycielskiego w Zielonej Górze. Gdy zebrano 8 mln z³, 21
lipca 1961 roku wbudowano kamieñ wêgielny pod budowê obiektu przy ul. Podgórnej (mo¿e pora nazwaæ
j¹ Uniwersyteck¹?). Wczeniej powsta³ projekt zespo³u uczelnianego w pracowni Architektoniczno-Budowlanej Blok w Warszawie (autor mgr in¿. arch. Witold
Piasecki). Kompleks budynków o ³¹cznej kubaturze
37 tys. m3 obejmowa³ blok dydaktyczny, internat na
240 osób, aulê na 500 miejsc, salê gimnastyczn¹ oraz
sto³ówkê, wszystko po³¹czone wspólnymi korytarzami i przejciami. Poniewa¿ dzieñ po wmurowaniu aktu
odwiedzi³ Zielon¹ Górê pierwszy kosmonauta Jurij
Gagarin i podpisa³ siê na kopii aktu erekcyjnego, st¹d
te¿ zaczêto mówiæ, ¿e buduje siê uczelniê im. Jurija
Gagarina.
Budynki by³y projektowane dla 480 studentów polonistyki, historii i muzyki. Pozosta³e kierunki mia³y
siê nadal mieciæ w dotychczasowych gmachach SN
przy placu S³owiañskim. Poniewa¿ rodki zebrane
przez ZMS nie starczy³y na budowê ca³oci, resztê
sfinansowano ze rodków zebranych przez spo³eczeñstwo lubuskie na fundusz budowy szkó³ tysi¹clecia.
Ma zatem swój znacz¹cy udzia³ w budowie obiektów
tak¿e spo³eczeñstwo Gorzowa Wlkp. W latach 1961
 1964 przy budowie pracowali te¿ uczestnicy obozów wakacyjnych ZMS oraz Miêdzynarodowych Hufców Pracy. lady tego znajdujemy w Z³otej Ksiêdze
szko³y Tysi¹clecia budowanej przez Zwi¹zek M³odzie¿y Socjalistycznej znajduj¹cej siê w archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Szko³a mia³a byæ gotowa ju¿ w 1963 roku, ale ostatecznie zakoñczono jej budowê w grudniu 1964 roku
(bez auli i zagospodarowania terenu, a tak¿e niektórych pod³¹czeñ komunalnych). Nie przeszkodzi³o to
jednak w hucznym przekazaniu obiektów miejscowym
w³adzom, o czym donosi³a Gazeta Zielonogórska i

Sztandar M³odych. W momencie przekazywania
obiektów w dniu 2 grudnia 1964 roku nie wspominano
ju¿ jednak o Studium Nauczycielskim, mimo, ¿e w
nowym internacie zamieszkali jego studenci. W³adze
wojewódzkie mia³y ju¿ bowiem gotow¹ koncepcjê tworzenia w Zielonej Górze Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej.
Publicznie zg³osi³ to Bronis³aw Ratu, ówczesny szef
zielonogórskiego ZMS, na III Zjedzie ZMS w Warszawie (17-19 grudnia 1964). B. Ratu (1935  1997),
by³ póniej profesorem i d³ugoletnim nauczycielem
WSIn¿. i WSP w Zielonej Górze. Propozycja B. Ratusia, w ówczesnym systemie musia³a mieæ aprobatê
w³adz politycznych i zosta³a przez KC ZMS poparta,
co by³o du¿ym atutem dla zielonogórskiego wniosku.
W oficjalnym wyst¹pieniu o utworzenie Wy¿szej
Szko³y In¿ynierskiej mocno akcentowano g³êboki deficyt kadr z wy¿szym wykszta³ceniem technicznym
w województwie zielonogórskim. Lubuski przemys³
zatrudnia³ wówczas zaledwie 0,95 proc. pracowników
z wy¿szym wykszta³ceniem. Stanowiska wymagaj¹ce wy¿szego wykszta³cenia obsadzone by³y zaledwie w 50 procentach przez in¿ynierów. Oceniano, ¿e
do 1980 roku potrzeba bêdzie w województwie 7.100
in¿ynierów, w tym 2.400 w przemyle maszynowym i
2.100 w elektrotechnicznym.
Wstêpna pozytywna decyzja w³adz centralnych zapad³a w marcu 1965 roku. Prasa pisa³a wówczas:
Wy¿sza Szko³a In¿ynieryjna w Zielonej Górze. Piêkny prezent na XX  lecie Ziemi Lubuskiej. (Sztandar
M³odych 6 marzec 1965). Równie¿ w Zielonej Górze
pisano i mówiono o szkole in¿ynieryjnej, gdy¿ ten
typ szko³y znany by³ tylko specjalistom, a Zielona
Góra obok Rzeszowa, Bia³egostoku, Lublina i Bydgoszczy by³a pi¹t¹ w kraju uczelni¹ tego typu.
5 kwietnia 1965 roku utworzono Komitet Organizacyjny, który mia³ przygotowaæ bazê materialn¹ przysz³ej uczelni i skompletowaæ kadrê techniczn¹ i administracyjn¹. W jego sk³ad weszli mgr Stefan Boliñski (SN), mgr Stanis³aw Dzieran (KW PZPR), mgr Boles³aw Kotwicki (przysz³y dyrektor administracyjny),
mgr in¿. Ryszard Malentowicz (Zastal) i mgr Mie-
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Od lewej: wytyczanie geodezyjne gmachu g³ównego, wizyta Jurija Gagarina w Zielonej Górze, budowa obiektów przy ul. Podgórnej,
pierwsz Inauguracja, posiedzenie Rady Szko³y pod przewodnictwem rektora J. Ko³akowskiego, z lewej mgr J. Kulik, z prawej dr H. Szczegó³a

czys³aw Stañczyk (Prezydium WRN). Póniej doszed³
jeszcze doc. dr in¿. Jerzy Ko³akowski z Czêstochowy, który zosta³ kandydatem na rektora.
Komitet Organizacyjny musia³ w ci¹gu kilku miesiêcy zapewniæ wykonanie prac adaptacyjnych obiektów dla potrzeb uczelni technicznej, utworzyæ pracownie fizyki i chemii, zorganizowaæ bibliotekê techniczn¹, skompletowaæ administracjê uczelnian¹ i kadrê
pracowników naukowo-technicznych. Ogromnych prac
wymaga³o uporz¹dkowanie terenów uczelnianych, jako
¿e obiekty pobudowano w trudnych technicznie warunkach o du¿ym zró¿nicowaniu terenu. Kandydat na
rektora zacz¹³ te¿ kompletowaæ kadrê dydaktyczn¹.
Ogromnej pomocy, zw³aszcza przy niwelowaniu terenu i porz¹dkowaniu rozleg³ego placu budowy udzielili
mieszkañcy miasta i województwa, którzy na apel
Gazety Zielonogórskiej przepracowali spo³ecznie kilka tysiêcy godzin przygotowuj¹c tereny uczelni na
przyjêcie pierwszych studentów. Pracowa³y zarówno
zorganizowane grupy, jak np. pracownice spó³dzielni
Krawiecko-Dziewiarskiej szyj¹c firany i zas³ony dla
przeszklonych gmachów, czy bokserzy Gwardii pomagaj¹c usuwaæ ciê¿kie pozosta³oci po budowie, jak
i pojedyncze osoby czy ca³e rodziny, a tak¿e przyszli
studenci.
Szczególnego tempa nabra³y prace, gdy ukaza³o
siê rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca
1965 r. o utworzeniu Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w
Zielonej Górze (Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 144), a w
lad za nim zarz¹dzenie Ministra Szkolnictwa Wy¿szego o statusie organizacyjnym uczelni (Dziennik
Urzêdowy Min. Szkolnictwa Wy¿szego nr 8, poz. 62
z 1965 roku).
W lad za powy¿szymi dokumentami powo³ano rektora. Zosta³ nim wspomniany ju¿ doc. Jerzy Ko³akowski (1907- 1978), absolwent Politechniki Lwowskiej
(1933). Po wojnie dyrektor naczelny Zak³adów Metalowych w Czêstochowie. W 1949 roku organizator i
pierwszy rektor Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Czêstochowie, przekszta³conej w 1955 roku w Politechnikê Czêstochowsk¹. By³ te¿ d³ugoletnim kierowni-

kiem katedry budowy maszyn i technologii obróbki
plastycznej. W 1959 roku delegowany do Iraku w celu
zorganizowania studiów technicznych na Uniwersytecie w Bagdadzie. Przebywa³ tam cztery lata. Po
powrocie do kraju wróci³ do Politechniki Czêstochowskiej i od 1965 r. ³¹czy³ pracê w macierzystej Politechnice z prac¹ w Zielonej Górze. W 1967 roku uzyska³ jako docent Politechniki Czêstochowskiej tytu³
profesora nadzwyczajnego. By³ autorem licznych publikacji z zakresu budowy maszyn i teorii obróbki plastycznej.
Wy¿sza Szko³a In¿ynierska w Zielonej Górze mia³a mieæ trzy wydzia³y:
- Ogólnotechniczny,
- Mechaniczny,
- Elektryczny.
Nabór by³ przeprowadzony na dwa ostatnie, ale
przez pierwsze dwa lata studenci obu wydzia³ów mieli wspólne zajêcia na Wydziale Ogólnotechnicznym.
Dopiero na czwartym semestrze wprowadzono pewne zajêcia odrêbne dla obu wydzia³ów, a na III roku
studenci studiowali jak na swoich macierzystych wydzia³ach. Studia trwa³y 4 lata (dzienne) i 4,5 roku (wieczorowe). Absolwenci otrzymywali tytu³ in¿yniera, ale
mogli zdobywaæ stopnie doktorskie. Zadaniem wy¿szych szkó³ in¿ynierskich by³o kszta³cenie in¿ynierów dla przemys³u zdolnych do wykonywania prac
in¿ynierskich, konstruktorskich i technologicznych,
wdro¿eniowych i organizacyjno-ekonomicznych. Mimo
¿e nabór na I rok studiów og³oszono dopiero 12 czerwca 1965 roku, to szybko zg³osi³o siê ponad 500 kandydatów, w tym 65 proc. z województwa zielonogórskiego. Spowodowa³o to zwiêkszenie limitu przyjêæ z
90 na 120. 90 osób postanowiono przyj¹æ na studia
wieczorowe. Bardzo przestrzegano wówczas, aby to
byli kandydaci z co najmniej 2-letnim sta¿em zawodowym oraz posiadaj¹cy skierowanie z macierzystego zak³adu z zaznaczeniem, ¿e wybrany kierunek
studiów jest zwi¹zany z wykonywanym zawodem.
Egzamin wstêpny przeprowadzi³a grupa nauczycieli
akademickich przywieziona przez rektora z Czêsto-
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chowy. 1 wrzenia 1965 r. rozpoczê³y siê pierwsze
zajêcia, a 25 wrzenia uroczysta inauguracja w sali
KW PZPR (aula uczelniana by³a jeszcze w budowie).
O randze jak¹ w³adze przywi¹zywa³y do powstania
uczelni wiadczy obecnoæ na inauguracji a¿ dwóch
sekretarzy KC PZPR (Zenon Kliszko i Artur Starewicz), ministra szkolnictwa wy¿szego, przewodnicz¹cego Zarz¹du G³ównego ZMS i Rady Naczelnej ZSP
oraz innych prominentów.
Wy¿sze szko³y in¿ynierskie, w tym tak¿e zielonogórska, mia³y doæ nietypow¹ strukturê, która po wprowadzeniu studiów magisterskich zanik³a. Nie by³o np.
senatu, tylko rada szko³y. W pierwszych latach nie
by³o prorektorów, tylko pe³nomocnicy rektora (do spraw
nauczania i do spraw nauki). Nie by³o katedr czy zak³adów tylko zespo³y (np. Zespó³ Matematyki, Zespó³
Fizyki, Zespó³ Geometrii Wykrelnej i Rysunku Technicznego itp.). Tak¿e nomenklatura stanowisk by³a
inna. Nie by³o adiunktów i asystentów, tylko starsi
wyk³adowcy i lektorzy. Wprowadza³o to wiele nieporozumieñ, zw³aszcza wród nauczycieli akademickich, którzy przenieli siê z innego typu uczelni.
Skoncentrowanie na I i II roku studiów przedmiotów ogólnych (matematyka, fizyka, chemia, ekonomia, jêzyki obce, wf, studium wojskowe) powodowa³o, ¿e uczelnia mia³a nieco czasu na skompletowanie
kadry przedmiotów technicznych, która potrzebna
by³a dopiero od IV semestru. Jedynie geometria wykrelna i rysunek techniczny oraz technologia ogólna
wymaga³y specjalistycznego przygotowania.
Pierwszy rok nauki rozpoczê³o 18 nauczycieli akademickich. Najwiêksz¹ grupê stanowili nauczyciele
(7 osób), w tym trzy osoby ze Studium Nauczycielskiego. Z tej grupy matematyk Ludwik Centrowski,
kierownik Zespo³u Matematyki, w 1967 roku uzyska³
doktorat, a w 1969 przeniós³ siê do WSIn¿. w Koszalinie. By³ ju¿ autorem dwóch ksi¹¿ek popularnonaukowych. Fizyk Piotr Chocianowski w 1968 roku uzyska³ doktorat, w 1971 przeniós³ siê do WSP, gdzie a¿
do emerytury by³ docentem, tak¿e dziekanem i kierownikiem Zak³adu Fizyki. Germanistka Regina Orze³ek w 1971 roku przesz³a do WSP, gdzie po uzyskaniu doktoratu i habilitacji pe³ni³a ró¿ne funkcje w Instytucie Germanistyki. Dr Hieronim Szczegó³a, historyk  uczy³ ekonomii politycznej, jako pierwszy habilitowa³ siê w 1969 roku, a nastêpnie by³ organizatorem i wieloletnim rektorem WSP. Wreszcie Henryk
Tajkiewicz  by³, a¿ do emerytury kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego na uczelni.
Wraz z rektorem przyby³o z Czêstochowy czterech nauczycieli akademickich, m.in. mgr in¿. Jerzy
Kulik, dziekan Wydzia³u Ogólnotechnicznego, a w latach 1967-68  Wydzia³u Mechanicznego. W 1968
roku powo³ano go na stanowisko docenta, a w 1969
przeniós³ siê do Koszalina. J. Kulik by³ z rektorem w
Bagdadzie i pomaga³ mu tam w organizacji studiów
technicznych. Cztery osoby przesz³y z przemys³u.

Mgr in¿. Ryszard Malentowicz, autor wielu patentów i
publikacji z zakresu spawalnictwa i zastosowania
materia³ów wybuchowych w warunkach przemys³owych, zosta³ pe³nomocnikiem rektora do spraw nauki, ale ju¿ w grudniu 1965 roku przeniós³ siê na Politechnikê Szczeciñsk¹. Wiêksz¹ karierê akademick¹
zrobili nauczyciele akademiccy, którzy przenieli siê
na uczelniê po utworzeniu Wydzia³u Elektrycznego z
Zak³adu Dowiadczalnego Lumel, mieli bowiem za
sob¹ dobr¹ szko³ê dowiadczaln¹, liczne patenty,
publikacje i nagrody techniczne.
Skromny zespó³ nauczaj¹cy (by³o jeszcze kilka
osób na godzinach zleconych) powodowa³, ¿e powo³ane przez Ministra zespo³y (zak³ady) by³y w kad³ubowym sk³adzie i w pierwszym semestrze dzia³a³y
tylko formalnie.
Zarz¹dzenie to powo³a³o nastêpuj¹ce zespo³y:
- Zespó³ Matematyki, Fizyki i Chemii (kier. wyk³adowca mgr Ludwik Centrowski)
- Zespó³ Rysunku Technicznego i Geometrii Wykrelnej (wyk³adowca mgr in¿. Konrad Wolny)
- Zespó³ Nauk Spo³ecznych (st. wyk³adowca dr Hieronim Szczegó³a).
W trakcie roku akademickiego utworzono jeszcze
zespó³ Technologii Ogólnej (kier. wyk³adowca mgr in¿.
Stefan Rymaszewski).
Ponadto powo³ano jeszcze Studium Wojskowe prowadzone przez Politechnikê Poznañsk¹ (kierownik p³k
Kazimierz Sidorowicz), Studium Jêzyków Obcych
(mgr Regina Orze³ek) oraz Studium Wychowania Fizycznego (mgr Henryk Tajkiewicz).
Jak ju¿ wspomniano, mimo ze rekrutacjê przeprowadzono oddzielnie na Wydzia³ Elektryczny (specjalnoæ elektrotechnika przemys³owa) i Mechaniczny
(technologia ogólna), przez pierwsze dwa lata funkcjonowa³ jeden wydzia³  Ogólnotechniczny(dziekan
mgr Jerzy Kulik). Powo³ano te¿ wszystkie struktury,
które mia³y dzia³aæ w pe³nym cyklu nauczania, w tym
pewne eksperymentalne w tym typie studiów wy¿szych (Rada Roku): Rada Szko³y, Kolegium Rektorskie, Rada Wydzia³u Ogólnotechnicznego, Rada I roku
studiów oraz odpowiednie komisje uczelniane. W
sk³ad Rady Uczelni oprócz rektora, pe³nomocnika rektora do spraw nauczania i dziekana wchodzili kierownicy studiów i zespo³ów oraz przedstawiciel PZPR,
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego oraz wyk³adowców. Dzi to mo¿e dziwi, ¿e wysokie godnoci akademickie powierzono osobom bez stopni i tytu³ów naukowych. By³a to doæ powszechna praktyka w szkolnictwie technicznym czy rolniczym, gdzie stanowiska te powierzono osobom bez stopni naukowych,
ale z bogatym dorobkiem praktycznym w gospodarce. Wielu z nich na trwa³e wpisa³o siê do nauki polskiej, jak np. b. rektor Politechniki Wroc³awskiej prof.
mgr in¿. Dionizy Smoleñski, czy b. rektor Politechniki Warszawskiej prof. mgr in¿. Jerzy Bukowski. Docenci z tytu³em magistra in¿yniera byli rektorami
WSIn¿. w Rzeszowie i Opolu.
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Zielonogórska droga do Uniwersytetu
Studenci rozpoczêli naukê w komfortowych, jak na
lata siermiê¿nego socjalizmu warunkach. Wszyscy
potrzebuj¹cy otrzymali miejsca w domu akademickim, bardzo dobrze wyposa¿onym. By³y wypadki, ¿e
miejsca przyznawano nawet studentom miejscowym,
maj¹cym trudne warunki mieszkaniowe. Rozbudowany system stypendialny pozwala³ na op³acenie akademika i sto³ówki, z której korzystali tak¿e miejscowi studenci. W domu akademickim by³ tak¿e klub
Ruchu, filia biblioteki miejskiej, pokoje do nauki i
krelarnie oraz ambulatorium akademickie i przychodnia dentystyczna. ¯artowano, ¿e studenci mog¹ w
kapciach chodziæ z akademika do sto³ówki, na salê
gimnastyczn¹ i na wyk³ady. Atrakcj¹ by³a tak¿e koedukacyjnoæ akademika, co by³o du¿¹ rzadkoci¹
w tamtych latach.
W pierwszym semestrze trzy dni w tygodniu studenci odbywali praktyki w Lumelu, Zastalu, Zgrzeblarkach.
Pewne obawy budzi³a okolicznoæ, ¿e wród studentów I roku znalaz³o siê du¿o dzieci miejscowych
prominentów, czym t³umaczono m. in. du¿e zainteresowanie uczelni¹ z ich strony, co jednak mog³o tak¿e
groziæ naciskami na taryfê ulgow¹ dla swoich potomków. Obawy te rozwia³y siê ju¿ po I semestrze, gdy
okaza³o siê, ¿e trudów studiów nie wytrzymali m. in.
córka sekretarza KW PZPR, synowie I sekretarza
Komitetu Miejskiego PZPR, wiceprzewodnicz¹cego
Wojewódzkiej Rady, wicekuratora i dzieci innych dzia³aczy z pierwszych stron wojewódzkiej gazety. Nale¿y dodaæ, ¿e ju¿ na I roku powsta³o Akademickie Zrzeszenie Sportowe oraz ko³o Zrzeszenia Studentów
Polskich i ZMS, co u³atwi³o studentom asymilacjê z
ogólnopolskim rodowiskiem studenckim.
O ile prowadzenie dydaktyki na I roku, a tak¿e póniej na II roku nie sprawia³o w³adzom uczelni wiêkszych k³opotów, to z obaw¹ spogl¹dano w przysz³oæ.
G³ówny budynek dydaktyczny nie posiada³ przystosowania i wyposa¿enia instalacyjnego dla studentów
studiów technicznych, a przecie¿ ju¿ w 1967 roku na
V semestrze potrzebne by³y specjalistyczne pracownie dla Wydzia³u Elektrycznego i Mechanicznego.
Tymczasem wed³ug ówczesnego, centralistycznego
modelu przygotowania i rozpoczêcia inwestycji mo¿na by³o optymistycznie liczyæ, ¿e budowa nowych
wydzia³ów mo¿e siê rozpocz¹æ dopiero w 1968 roku,
przecie¿ w 1969 roku mieli opuciæ uczelniê pierwsi
absolwenci.
W tej sytuacji obok rozpoczêcia prac nad za³o¿eniami rozbudowy uczelni do 1980 roku i przygotowania projektu nowych wydzia³ów, rozpoczêto starania
o uzyskanie rodków na budowê i wyposa¿enie dwóch
pawilonów zastêpczych. Mia³y one byæ gotowe w 1967
roku.
Nie chc¹c zajmowaæ pod budowê pawilonów terenu, który mia³ w przysz³oci pomieciæ nowe gmachy
obu wydzia³ów, zdecydowano siê je zlokalizowaæ obok
obecnej kot³owni, w miejscu, gdzie wówczas znajdo-

wa³a siê góra poroniêta lasem, a dzi nadal stoj¹
owe tymczasowe pawilony. Wymaga³o to naturalnie
wywozu tysiêcy wywrotek ziemi, która tylko czêciowo zosta³a wykorzystana do zasypania pocegielnianych glinianek znajduj¹cych siê na obszarze przysz³ej rozbudowy uczelni.
W budowie i wyposa¿eniu pawilonów du¿ej pomocy udzieli³o Ministerstwo Przemys³u Ciê¿kiego przeznaczaj¹c na ten cel 3 mln z³ oraz maszyny na wyposa¿enie.
W 1967 roku mia³a siê te¿ rozpocz¹æ budowa kolejnego domu akademickiego oraz bloku dla nauczycieli akademickich przy ul. Podgórnej. Zak³adano bowiem, ¿e ju¿ od 1966 roku zajdzie potrzeba zatrudnienia du¿ej grupy specjalistów z zakresu poszczególnych nauk technicznych. Do tego czasu w³adze
wojewódzkie i miejskie przeznacza³y pewn¹ liczbê
mieszkañ dla nowo zatrudnionych nauczycieli akademickich. Kilka mieszkañ z gara¿ami przeznaczy³a
na ten cel tak¿e Spó³dzielnia Mieszkaniowa Metalowiec przy Zastalu.
Rektor, doc. Ko³akowski by³ du¿ym wizjonerem i
potrafi³ zarówno lokalne w³adze, jak i ludzi przemys³u
zaraziæ wizj¹ du¿ej nowoczesnej uczelni technicznej,
która bêdzie wizytówk¹ regionu i miasta.
W wywiadzie dla Nadodrza w padzierniku 1965
roku mówi³ m. in. ...rezygnuj¹c z w³aciwego politechnice szerokiego nauczania teorii techniki  WSI
uczyæ bêdzie znajomoci teoretycznej technologii,
która przesta³a byæ rzemios³em. Bêdziemy zwracali
uwagê na podstawy nowoczesnej technologii  kondensuj¹c wiedzê teoretyczn¹ do niezbêdnego minimum... In¿ynierowie mechanicy (specjalnoæ: obrabiarki, narzêdzia i technologia budowy maszyn) 
powiêksz¹ szeregi specjalistów w ró¿nych zak³adach
przemys³u maszynowego. Jeszcze wiêksza mo¿liwoæ rysuje siê in¿ynierom elektrykom (specjalnoæ:
elektrotechnika przemys³owa). Zagadnienie prawid³owej eksploatacji maszyn i urz¹dzeñ elektrycznych
wystêpuje bowiem we wszystkich zak³adach, tak w
Zastalu, jak w Fabryce Mebli.
Druga po³owa lat 60. cechowa³a siê w Polsce pewnym zahamowaniem rozwoju gospodarczego. Nie
dotyczy³o to jednak zak³adów przemys³owych zlokalizowanych w województwie zielonogórskim. Liderzy
przemys³u na tym terenie: Stilon, Zastal, Dozamet, Lumel, Elterma wiebodzin, Zgrzeblarki,
Ursus i inne nadal notowa³y wzrost produkcji i zatrudnienia. W lutym 1967 roku powsta³a Huta Miedzi
G³ogów (w budowie), o czym by³o ju¿ wiadomo wczeniej. Hutê mia³o budowaæ Przedsiêbiorstwo Budowlane z Nowej Soli, co zwiastowa³o du¿e o¿ywienie
gospodarcze w regionie  mimo marazmu gospodarczego ostatnich lat Gomu³ki. Dobrze to wró¿y³o nowej uczelni w Zielonej Górze, która mog³a liczyæ na
realn¹ pomoc przemys³u, a tak¿e zapotrzebowanie
na kadrê i na prace badawcze.
Hieronim Szczegó³a

luty 2004

nr 2 (120)

60

fundacja na rzecz nauki polskiej
Oferta dla nauki na rok 2004

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP), niezale¿na, pozarz¹dowa instytucja typu non-profit, uznawana za najwa¿niejsze z
pozabud¿etowych róde³ finansowania nauki w Polsce, tak¿e
w tym roku oferuje rodowisku naukowemu kilkanacie rozmaitych form (programów) wsparcia, w tym m.in. 10 rodzajów
stypendiów, subwencje na modernizacjê warsztatów naukowych, pomoc interwencyjn¹ w przypadkach awarii aparatury
badawczej czy innych zdarzeñ losowych, ponadto finansuje 3
programy wydawnicze.
To ju¿ trzynasty rok jej dzia³alnoci dla dobra nauki. Przypomnijmy, ¿e FNP nie korzysta ze wsparcia bud¿etu pañstwa, a rodki
na dzia³alnoæ statutow¹ oraz na zabezpieczenie wartoci
swojego funduszu uzyskuje z dzia³alnoci na rynku finansowym, tzn. z aktywnego lokowania w takie instrumenty finansowe, jak np. bony skarbowe, obligacje i akcje. Ze rodków wypracowanych w ten sposób Fundacja przeznaczy³a na wspieranie nauki w 2004 r. kwotê 24,5 mln z³otych.
Wszystkie programy Fundacji maj¹ charakter konkursowy, za
dewiza, jak¹ siê w swych dzia³aniach kieruje, to wspieraæ
najlepszych, aby mogli staæ siê jeszcze lepsi. £¹cznie przekaza³a dotychczas nauce w ró¿nej formie  stypendiów, subwencji, nagród  ponad 230 mln z³.
Poni¿ej zamieszczamy skrócony przegl¹d tegorocznych propozycji programowych Fundacji, wród których znalaz³y siê dwie
nowe: to program BIOS (ochrona zbiorów przyrodniczych) i
program TRANSLACJE (dofinansowanie t³umaczeñ dzie³ humanistycznych). W tym roku przewidywane jest te¿ wprowadzenie Nagrody Naukowej COPERNICUS (dla wspó³pracuj¹cych
ze sob¹ naukowców  polskiego i niemieckiego), która bêdzie
przyznawana wspólnie z Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG).
Pe³na wersja oferty programowej FNP na rok 2003 dostêpna
jest w formie broszurki w biurze FNP lub jako plik pdf na stronie
internetowej FNP: www.fnp.org.pl/publikacje/pr_roczne.htm
Wszystkie informacje o zasadach konkursów, formularze wniosków oraz dane kontaktowe dostêpne s¹ na stronie internetowej FNP: www.fnp.org.pl
Nagrody i stypendia
Nagroda FNP
Przyznawana wybitnym polskim uczonym indywidualna nagroda za osi¹gniêcia i odkrycia z ostatnich 4 lat w czterech dziedzinach: nauk humanistycznych i spo³ecznych, nauk cis³ych, nauk
przyrodniczych i medycznych oraz nauk technicznych.
Kandydaci do nagród mog¹ byæ zg³aszani przez wybitnych uczonych zaproszonych przez Fundacjê, przez dotychczasowych
laureatów Nagrody FNP, przez stowarzyszenia naukowe o zasiêgu krajowym, mog¹ ich te¿ zg³aszaæ we w³asnym imieniu
grupy dziesiêciu pracowników naukowych, nie pochodz¹cych
z jednej rady naukowej.
Termin zg³aszania kandydatur: do 31 marca.
Subsydia Profesorskie
Trzyletnie subsydia dla wybitnych uczonych umo¿liwiaj¹ce intensyfikowanie ju¿ prowadzonych prac lub podejmowanie nowych kierunków badañ (konkurs zamkniêty).W roku 2004 konkurs obejmie dziedzinê nauk przyrodniczych i medycznych. Przewiduje siê przyznanie do 15 subsydiów o wysokoci 240 tys. z³
(80 tys. z³ rocznie).
Stypendia krajowe
Program NESTOR
Finansowanie kilkumiesiêcznych wyjazdów emerytowanych,
lecz nadal aktywnych zawodowo uczonych do wybranych krajowych placówek badawczych w innym miecie. Z wnioskiem
o przyznanie stypendium uczonemu powinna wyst¹piæ jednost-

ka zapraszaj¹ca, po uprzednim uzgodnieniu z osob¹ zainteresowan¹ celu, terminu i okresu trwania stypendium.
Wysokoæ stypendium wynosi 5000 z³ miesiêcznie. Strona goszcz¹ca zobowi¹zana jest do pokrycia kosztów zakwaterowania
osoby zapraszanej.
Wnioski mo¿na sk³adaæ w 2 terminach: do 31 marca i do 15
listopada.
Stypendia krajowe dla m³odych naukowców
Roczne stypendium dla najzdolniejszych m³odych naukowców
(do 30 lat, lub do 32 dla tych, którzy byli na urlopach wychowawczych) z dorobkiem naukowym udokumentowanym publikacjami. Stypendium mo¿na przed³u¿yæ na drugi rok, na podstawie oceny rezultatów osi¹gniêtych w I roku. Corocznie Fundacja przyznaje ok. stu stypendiów; w 2002 r. wysokoæ rocznego stypendium wynios³a 20 tys. z³.
Termin sk³adania wniosków o stypendia na rok 2005: do 31
padziernika 2004. Mog¹ siê o nie ubiegaæ tak¿e osoby urodzone w 1974 r.
Krajowe stypendia wyjazdowe
Finansowanie kilkumiesiêcznych wyjazdów badawczych m³odych naukowców z tytu³em doktora (do 35 lat lub do 37 dla tych,
którzy byli na urlopach wychowawczych) na sta¿e do wiod¹cych orodków naukowych w Polsce. Wysokoæ stypendium,
przyznawanego na okres od 1-3 miesiêcy, wynosi od 3000 
4000 z³ miesiêcznie. Na wniosek instytucji goszcz¹cej stypendium mo¿e zostaæ przed³u¿one, nie wiêcej ni¿ o 3 miesi¹ce.
Termin sk³adania wniosków: do 15 kwietnia.
Stypendia zagraniczne
Stypendia dla m³odych doktorów
Stypendia dla m³odych polskich uczonych (do 35 lat lub do 37 dla
tych, którzy byli na urlopach wychowawczych) na odbycie
podoktorskich sta¿y (od 6 do 12 miesiêcy) w najlepszych orodkach naukowych za granic¹. Wysokoæ stypendiów odpowiada stypendiom typu postdoc na Zachodzie i wynosi rednio
2200-3000 euro* miesiêcznie. Fundacja bêdzie tak¿e wyp³acaæ
dodatek rodzinny w wysokoci 500 euro* miesiêcznie stypendystom pozostaj¹cym w zwi¹zku ma³¿eñskim.
Na mocy porozumienia zawartego z Polsko-Amerykañsk¹ Komisj¹ Maria Sk³odowska-Curie Joint Fund II jedno ze stypendiów
finansowane bêdzie od 2004 roku ze rodków pozosta³ych po
likwidacji tego funduszu. Stypendium to, nosz¹ce imiê Marii Sk³odowskiej-Curie, przeznaczone jest dla kandydata z dziedziny
nauk cis³ych, przyrodniczych lub technicznych na odbycie sta¿u
w wyró¿niaj¹cym siê orodku naukowym w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie do kraju stypendyci mog¹ ubiegaæ siê o
przyznanie grantu wspomagaj¹cego w wysokoci do 40 tys.
z³.
Termin sk³adania wniosków: do 15 marca.
Stypendia na kwerendy za granic¹
Finansowanie wyjazdów uczonych ze stopniem doktora na
zagraniczne kwerendy biblioteczne i archiwalne, s³u¿¹ce realizacji oryginalnych prac badawczych. Wysokoæ stypendium
zale¿y od miejsca jego realizacji i wynosi rednio 2100 euro*
miesiêcznie.
Termin sk³adania wniosków: do 15 wrzenia.
Polskie Stypendium Badawcze w Szkole Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Londyñskiego (SSEES)
Roczny sta¿ podoktorski dla polskiego uczonego, zainteresowanego prowadzeniem badañ w SSEES w Londynie w zakresie studiów nad problematyk¹ polsk¹ (Polish Studies). Wysokoæ stypendium, wspó³finansowanego przez Ministerstwo
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Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii i Fundacjê M. Grabowskiego, jest nie ni¿sza ni¿ 1475 GBP miesiêcznie. Stypendysta
otrzymuje ponadto rodki na koszty podró¿y do Londynu oraz
na zakup publikacji naukowych.
Szczegó³owy zakres tematyki badawczej stypendium na rok
akademicki 2004/2005 zamieszczony jest w broszurze Program na rok 2004 oraz w jego wersji elektronicznej na stronie
www.fnp.org.pl/publikacje/pr_roczne.htm
Wnioski przyjmowane s¹ do 15 kwietnia br. Nale¿y je sk³adaæ
równoczenie w FNP i SSEES.
Stypendia konferencyjne
Dofinansowanie kosztów udzia³u polskich naukowców (w wieku
do 40 lat) w zagranicznych konferencjach, sympozjach i kongresach naukowych.
Wnioski nale¿y sk³adaæ w Towarzystwie Naukowym Warszawskim (zajmuj¹cym siê procedur¹ konkursow¹) w terminach: do
28 lutego, do 30 kwietnia, do 30 czerwca, do 30 padziernika.

* lub równowartoæ w innej walucie.
Wspieranie rozwoju warsztatów naukowych
Program MILAB (modernizacja infrastruktury laboratoriów i pracowni)
W jego ramach mo¿na uzyskaæ subwencje na koñcowe etapy
inwestycji budowlanych, na modernizacjê i remonty budynków
i pomieszczeñ laboratoryjnych, na przeprowadzki oraz wyposa¿enie techniczne i meblowe zmodernizowanych pomieszczeñ.
Konkurs przebiega w 2 etapach. Termin przyjmowania wniosków wstêpnych up³ywa 31 stycznia. Jednostki zakwalifikowane do 2. etapu s¹ zobowi¹zane do uzupe³nienia wniosków,
a nastêpnie zapraszane na rozmowy dotycz¹ce spraw technicznych i kosztorysowych.
Program TECHNE (rozwój nowych technologii, produktów i us³ug)
Wspieranie przedkomercyjnych prac nad zastosowaniem nowych technologii, produktów i us³ug, w tym m.in. prac technicznych i zakupów podzespo³ów, uruchamiania prototypów, testów pó³technicznych, uzyskiwania atestów i zezwoleñ.
Termin sk³adania wniosków: do 15 lutego.
Program BIOS (ochrona zbiorów przyrodniczych)
Adresowany jest do polskich placówek naukowych,
posiadaj¹cych cenne kolekcje i zbiory paleontologiczne,
botaniczne i zoologiczne. W ramach programu mo¿na staraæ siê
m.in. o rodki na ochronê zbiorów przed ich biologiczn¹ i
mechaniczn¹ degradacj¹, na zabezpieczenie przeciwko
kradzie¿om, a tak¿e na poprawê warunków ich udostêpniania i
ekspozycji. Preferowane bêd¹ wnioski sk³adane przez konsorcja
jednostek posiadaj¹cych zbiory przyrodnicze o ogólnopolskim
znaczeniu.
Wnioski nale¿y sk³adaæ do 1 marca.
Program SUBIN
Zadaniem programu SUBIN jest elastyczne i szybkie reagowanie,
w miarê mo¿liwoci finansowych Fundacji, na ró¿norodne
potrzeby nauki w nietypowych lub nag³ych przypadkach.
W ramach tego programu placówki i zespo³y naukowe uzyskaæ
mog¹ pomoc o charakterze interwencyjnym na wsparcie inicjatyw
lub inwestycji o istotnym znaczeniu dla nauki w Polsce i jej
miêdzynarodowego presti¿u, które nie mog¹ uzyskaæ
finansowania z innych róde³ i nie s¹ objête pozosta³ymi
programami Fundacji.
Wnioski przyjmowane s¹ bez ograniczeñ terminu.
Programy wydawnicze i konferencje
Program MONOGRAFIE
Sta³y konkurs Fundacji dla autorów polskich na oryginalne, nie
publikowane wczeniej monografie z dziedziny nauk humanistycznych i spo³ecznych. Fundacja pokrywa koszty wydania
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najlepszych dzie³ w serii Monografie FNP, a ich autorom zapewnia honorarium, które w 2003 r. wynosi³o 950 z³ za arkusz
wydawniczy.
Obecnie programem objêto równie¿ prace autorów zagranicznych, ale tylko takie, które dotycz¹ tematyki polskiej i napisane
zosta³y w jêzyku polskim.
Prace, wraz z wype³nionym formularzem wniosku, mo¿na sk³adaæ w Fundacji w dowolnym terminie.
Program TRANSLACJE
Celem programu jest pomoc w upowszechnianiu dorobku naukowego polskiej humanistyki poza granicami kraju. Autorzy
polskich dzie³ z dziedziny nauk humanistycznych i spo³ecznych
mog¹ w ramach programu staraæ siê o dofinansowanie przek³adu swoich prac na wybrany jêzyk kongresowy, pod warunkiem, ¿e publikacj¹ i dystrybucj¹ dzie³a zainteresowane jest renomowane wydawnictwo zagraniczne.
Subwencje przyznawane bêd¹ wy³¹cznie na koszty t³umaczenia i nie mog¹ byæ wykorzystane do pokrycia kosztów innych
prac wydawniczych.
Wnioski mo¿na sk³adaæ w Fundacji w dowolnym terminie.
Program WYDAWNICTWA
Finansowanie kosztów wydania kilku wieloletnich dzie³ seryjnych dokumentuj¹cych naukowo dziedzictwo historyczne i cywilizacyjne Polski, tj.: kolejnych zeszytów Polskiego S³ownika
Biograficznego, S³ownika polszczyzny XVI w. i Katalogu zabytków sztuki w Polsce, a od 2000 r. tak¿e serii pt. Materia³y do
dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (jest to konkurs zamkniêty).
Konferencje z cyklu Fundacji dyskusje o nauce
W 2004 r. zorganizowana zostanie kolejna, dziewi¹ta ju¿ konferencja z cyklu powiêconego istotnym problemom nurtuj¹cym
rodowisko naukowe. Jej organizacjê Fundacja powierzy³a rodowisku poznañskiemu. Materia³y z konferencji opublikowane
zostan¹ w serii wydawniczej pod tym samym tytu³em.
Programy wspó³pracy miêdzynarodowej
Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von
Humboldta Stypendium dla wybitnych niemieckich uczonych na
prowadzenie badañ w Polsce.
Stypendia przyznawane s¹ na okres od 4-12 miesiêcy, na pobyt
od w jednym lub  w uzasadnionych przypadkach  w wiêkszej
liczbie orodków naukowych.
Wysokoæ stypendium w 2004 r. wyniesie 3 tys. euro miesiêcznie. Pobyt w Polsce mo¿e byæ realizowany w kilku turach w
ci¹gu kolejnych trzech lat od daty przyznania stypendium.
Kandydatów zg³aszaæ mog¹ tylko uczeni polscy, w terminie do
30 wrzenia.
Stypendia dla naukowców zagranicznych na badania w
Polsce
Przeznaczone s¹ dla naukowców z zagranicy, g³ównie z krajów Europy rodkowowschodniej, zainteresowanych prowadzeniem badañ w Polsce.
Wnioski nale¿y sk³adaæ wy³¹cznie w Kasie im. Mianowskiego,
która prowadzi konkurs, w terminie do 31 padziernika.
Eksploratorium Integracji Europejskiej
W ramach programu, którego realizacjê Fundacja powierzy³a
Centrum Badañ Przedsiêbiorczoci i Zarz¹dzania PAN, prowadzone s¹ prace studialne nad procesem integracji europejskiej
sektora nauki, postêpu technologicznego i innowacji. Ponadto
program obejmuje opracowywanie oraz archiwizacjê materia³ów dotycz¹cych tej problematyki.
Adres Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej:
02-548 WARSZAWA, ul. Gra¿yny 11
tel.: (22) 845 95 01, fax: (22) 845 95 05
e-mail: fnp@fnp.org.pl fnp@fnp.org.pl
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X Jubileuszowy
Turniej
Koszykówki

Klasyfikacja strzelców
1.Grzybowski Tomasz ............ 32 .............................. SWFiS
2 Ma³olepszy Tomasz .................. 27 ................................ SNiE
3 Lewandowski Albert ................ 26 ................................... SNT
Su³kowski Tomasz .................... 26 ................................ SNiE

M E C Z

F I N A £ O W Y

Tegoroczny X jubileuszowy Turniej Koszykówki Pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego o Puchar JM
Rektora odby³ siê dnia 14 stycznia.
W turnieju uczestniczy³y reprezentacje 4 jednostek Uniwersytetu:
- Szko³y Nauk Humanistycznych i Spo³ecznych,
- Szko³y Nauk Technicznych,
- Szko³y Nauk cis³ych i Ekonomicznych,
- Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
£¹cznie w Turnieju udzia³ wziê³o 35 pracowników Uniwersytetu. Po zmaganiach turniejowych nast¹pi³ oczekiwany mecz fina³owy, w którym wyst¹pi³y zespo³y Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Szko³y Nauk Technicznych. Punktacja fina³owa przedstawi³a siê nastêpuj¹co:

4 Paluch Tomasz ......................... 22 ............................... STWiS
5 Bochno Ireneusz ...................... 19 ............................... SNHiS
6 Galant Piotr ............................... 16 ............................... SWFiS
7 Schlafka Pawe³ ........................ 13 ................................... SNT
8 Kuczer Jaros³aw ...................... 12 ............................... SNHiS
9 Maruda Rados³aw ..................... 11 ................................... SNT
10 £ukawski Ireneusz ................. 10 ............................... SNHiS
Sajnóg Jacek .......................... 10 ............................... SWFiS
11 Urbañski Pawe³ ......................... 8 ................................... SNT
12 Szajkowski Jan ........................ 7 ................................ SNiE
13 Michalski Mariusz ..................... 6 .................................. SNT
Misior Ewa ................................ 6 ............................... SWFiS
Pryputniewicz Tomasz .............. 6 ................................... SNT
14 Kleczewski Leszek .................. 5 ............................... SWFiS

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ........ 47
Paluch Tomasz ..................................................... 17
Galant Piotr ........................................................... 14
Grzybowski Tomasz .............................................. 12
Sajnóg Jacek .......................................................... 4

15 Wiszniewski Bartosz ............... 4 ................................ SNiE

Szko³a Nauk Technicznych ................................. 24
Lewandowski Albert ............................................. 12
Urbañski Pawe³ ...................................................... 4
Maruda Rados³aw .................................................. 3
Michalski Mariusz .................................................... 2
Michta Emil .............................................................. 2
Schlafka Pawe³ ....................................................... 1

Grzesiak Jerzy ........................ 2 ............................... SWFiS

Klasyfikacja koñcowa turnieju

18 Neumann Konrad ..................... 1 ................................ SNiE

kosze

19 Wagner Jaros³aw ..................... 0 ............................... SNHiS

bilans
koszy

Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu ............................... 95-53 ...... +42
Szko³a Nauk Technicznych ....................... 74-76 .......... -2
Szko³a Nauk cis³ych i Ekonomicznych ... 71-71 ........... 0
Szko³a Nauk
Humanistycznych i Spo³ecznych ............... 50-90 ........ -40

16 Niedziela Maciej ....................... 3 ................................ SNiE
Sztyber Rados³aw ................... 3 ............................... SNHiS
17 Bojanowski Tomasz ................. 2 ............................... SNHiS
Bojarski Jacek .......................... 2 ................................ SNiE
Leniak W³adys³aw ................. 2 ............................... SWFiS
Michta Emil ................................ 2 ................................... SNT
Piontek S³awomir ..................... 2 ................................... SNT
Smoleñski Robert ..................... 2 ................................... SNT
Szelewski Maciej ..................... 2 ............................... SNHiS
Wojewódzki Ireneusz .............. 2 ............................... SNHiS
Syga Joachim .......................... 1 ................................ SNiE
Wyder Ryszard ........................ 0 ............................... SWFiS

W rozegranych 4 spotkaniach zdobyto ³¹cznie 290
punkty co daje przeciêtn¹ 72.5 punktu na mecz.
Królem strzelców Turnieju (po raz trzeci z rzêdu) zosta³ zdobywca 32 punktów Tomasz Grzybowski z dru¿yny Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
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Z okazji jubileuszu turnieju zorganizowano wiele imprez towarzysz¹cych, którymi by³y:
- pokaz tresury psów policyjnych  przygotowany
przez przewodników psów policyjnych Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze;
- pokaz wschodnich sztuk walki  przygotowany przez
sekcjê ju-jitsu Uniwersytetu Zielonogórskiego;
- koncert dzieciêcego zespo³u rockowego o wdziêcznej nazwie Wciek³e kurczaki w sk³adzie: Miko³aj
Komorowski (lat 11)  wokal, Micha³ D¹browski (lat
10)  instrumenty klawiszowe, Karol Niewiadomski
(lat 9)  perkusja, Tomasz Rotko (lat 9)  gitara solowa, Krzysztof Kos (lat 9)  gitara basowa,
Zawody prowadzili jako sêdziowie Bartosz Sirjatowicz
i Rados³aw Popió³ oraz obs³uga stolika w osobach
Karoliny Kubiak i Macieja Woniaka.

Trochê statystyk
· Rozegrano dotychczas X turniejów z udzia³em pra-

cowników naszej uczelni;
· We wszystkich turniejach udzia³ wziê³o 125 zawodników ze wszystkich jednostek uczelnianych (oraz w
przypadku I turnieju pozauczelnianych);
· Zawody prowadzi³o dotychczas ³¹cznie 6 sêdziów
oraz 7 osób obs³uguj¹cych stolik turnieju.
· We wszystkich turniejach rozegrano ³¹cznie 63 spotkañ;
· We wszystkich spotkaniach zdobyto w sumie 4550
punktów, co daje przeciêtn¹ 72.2 punktu na mecz;
· Najwiêcej punktów 596 zdobyto w trakcie rozgrywania VII turnieju.
· Najmniej punktów zdobyto w trakcie X turnieju  290
punktów.
· Najwiêcej punktów (137) w meczu zdobyto zespo³ami trakcie rywalizacji pomiêdzy zespo³ami Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Wydzia³u Podstawowych Problemów Techniki (101:36) rozegranego w ramach III turnieju. By³ to równie¿ jedyny mecz,
w którym jedna z dru¿yn przekroczy³a liczbê 100 zdobytych punktów;
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· Najmniej punktów (38) uzyskano w meczu pomiêdzy zespo³ami Wydzia³u Elektrycznego oraz Wydzia³u
Podstawowych Problemów Techniki (24:14) w trakcie
VII turnieju.
· We wszystkich X turniejach czynny udzia³ bra³ tylko
jeden jedyny zawodnik Pawe³ Urbañski;
· Najwiêcej punktów we wszystkich dotychczasowych
turniejach zdoby³ Pawe³ Urbañski - 325;
· Najwiêcej punktów w jednym meczu zdoby³ Marek
Czerniawski (41), który w trakcie III turnieju reprezentowa³ barwy zespo³u Studium Wychowania Fizycznego i Sport;
· Najwiêcej punktów w jednym turnieju zdoby³ Marek
Czerniawski (74), co uczyni³ trakcie III turnieju jako
zawodnik zespo³u Studium Wychowania Fizycznego
i Sport;
· Najstarszym uczestnikiem turniejów by³ prof. dr hab.
Marian Eckert, który jako zawodnik uczestniczy³ w
VIII turnieju w wieku 70 lat.
· Najm³odszym uczestnikiem zawodów by³ 14 letni
Szymon Muzg zawodnik reprezentuj¹cy barwy klubu
odnowy biologicznej BIO-STYM w I rozegranym turnieju.
Pawe³ Urbañski

Sk³adam serdeczne podziêkowania tym wszystkim
osobom, jednostkom organizacyjnym uniwersytetu
oraz pozosta³ym instytucjom za pomoc w organizacji
oraz uwietnieniu oprawy ca³ego jubileuszowego X
turnieju oraz wszystkich poprzednich imprez sportowych pracowników naszej uczelni.
Pragnê jednoczenie poinformowaæ wszystkich
zainteresowanych dalszym ci¹giem zmagañ sportowych pracowników, ¿e z dniem zakoñczenia X turnieju rezygnujê z dalszej organizacji turniejów. Je¿eli
znajd¹ siê osoby zainteresowane kontynuacj¹ mojej
inicjatywy, s³u¿ê wszelk¹ pomoc¹. Jeszcze raz dziêkuje wszystkim za 10 lat wspólnej i mam nadziejê
udanej zabawy sportowej.
Zapraszam równie¿ do lektury ksiêgi wspomnieñ,
która uka¿e siê (do koñca stycznia) w wersji ksi¹¿kowej (tylko 1 egzemplarz) oraz w wersji multimedialnej
na p³ytach CD.
Pawe³ Urbañski
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centrum informacji i promocji

informator

repertuarowy

Co, gdzie, kiedy
Zimowy repertuar

Uniwersytet Zielonogórski
- 24.02.04, godz. 1900, Aula Uniwersytecka, ul. Podgórna 50  koncert z cyklu Uniwersyteckich Koncertów Kameralnych ARS LONGA  Po¿egnanie karnawa³u 2004. Wykonawcy: Bogumi³a Tarasiewicz
(mezzosopran), Wielkopolska Caledonian Pipe Band,
Quodlibet Orchestra; gospodarz wieczoru: Alfred Paszak.
Klub Uniwersytecki Kot³ownia
- 22.02.04, godz. 2000  koncert rockandrollowy w wykonaniu Seven B;
- w ka¿dy poniedzia³ek: spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego;
- w lutym Kot³ownia zaprasza na jam session (szczegó³y na afiszach).
Lubuski Teatr

Klub Studencki KARTON
- 04.02.04, godz 2100 - Kabaret Ciach - w cyklu Powtórka z rozrywki, wystêp specjalnie dla studentów pierwszych lat,
- 14.02.04, godz. 2000 - Walê-tynki Wieczór zakochanych w klimacie murarsko-budowlano-remontowym,
- 18.02.04, godz. 2100 - koncert: Debata Muzyczna, wspó³organizator Unia Debat Oxfordzkich,
Klub Studencki U Ojca
- 14.02.04, godz. 2000  koncert zespo³u HEY,
Klub Studencki ZATEM REANIMATOR
- 3.02.04, godz. 2030  DJ KOKO: M³oda Krew 
potañcówka studencka,
- 5.02.04, godz. 2030  wieczór gitarowy w wykonaniu Andrieja Kotina,
- 6.02.04, godz. 2030  DJ DAWID, czyli mocne uderzenie z gramofonu,
- 7.02.04, godz. 2030  KAMIKADZE  orgia wiate³ i
dymu,
- 10.02.04, godz. 2030  DJ KOKO,
- 12.02.04, godz. 2030  koncert rockowy.

Data
Godzina
Tytu³
------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
PO¯ARCIE KRÓLEWNY BLUETKI
1200
MAKBET
nd.1.02
1800
2100
PÊTLA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------pt. 6.02
2030
Kabaret Lubuskiego Teatru POD LEONEM DYREKTOR KAZA£ ZROBIÆ KABARET
------------------------------------------------------------------------------------------------------------sb. 7.02
1800
SZALONE NO¯YCZKI
Kabaret Lubuskiego Teatru POD LEONEM DYREKTOR KAZA£ ZROBIÆ KABARET
2100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1200
TYMOTEUSZ RYMCIMCI
nd. 8.02
1800
SZALONE NO¯YCZKI
2100
PROWINCJONALNY PLAYBOY
------------------------------------------------------------------------------------------------------------III PRZEGL¥D TEATRZYKÓW PRZEDSZKONYCH (9-13.02.2004 r.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------pn. 9.02
1200
PO¯ARCIE KRÓLEWNY BLUETKI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------wt. 10.02 1130
PO¯ARCIE KRÓLEWNY BLUETKI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------r. 11.02
1200
TYMOTEUSZ RYMCIMCI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------czw. 12.02 1130
TYMOTEUSZ RYMCIMCI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------pt. 13.02
1200
BALLADA O KAPRYNEJ KRÓLEWNIE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------sb. 14.02 1900
WALENTYNKI Z LUBUSKIM TEATREM I RADIEM ESKA  w programie m.in. recital
Roberta Janowskiego
30
21
PROWINCJONALNY PLAYBOY
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1200
TYMOTEUSZ RYNCIMCI
nd. 15.02 1800
LUBY PANIEÑSKIE
2100
CZASZKA Z CONNEMARA
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Data
Godzina
Tytu³
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wt. 17.02 1100
LUBY PANIEÑSKIE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00
TYMOTEUSZ RYMCIMCI
r. 18.02
10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pt. 20.02
1600
PO¯ARCIE KRÓLEWNY BLUETKI
2030
Kabaret Lubuskiego Teatru POD LEONEM DYREKTOR KAZA£ ZROBIÆ KABARET
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sb. 21.02 1800
A TO OSIECKA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1200
PO¯ARCIE KRÓLEWNY BLUETKI
POSKROMIENIE Z£ONICY
nd. 22.02 18 00
2100
PÊTLA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wt. 24.02 1000
A TO OSIECKA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PO¯ARCIE KRÓLEWNY BLUETKI
r. 25.02
1000
1900
BY£AM DZIEWCZYN¥...  Premiera Studencka
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BY£AM DZIEWCZYN¥...  Premiera Uczniowska
cz. 26.02
1900
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pt. 27.02
1800
POSKROMIENIE Z£ONICY
2100
PÊTLA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sb. 28.02 2100
Kabaret Lubuskiego Teatru POD LEONEM DYREKTOR KAZA£ ZROBIÆ KABARET
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1200
PINOKIO
nd. 29.02 18 00
MAKBET
2130
PROWINCJONALNY PLAYBOY

Uwaga: Redakcja Miesiêcznika Spo³ecznoci Akademickiej Uniwersytet Zielonogórski ma dla Czytelników
zaproszenia na przedstawienia Lubuskiego Teatru: Pêtla, By³am dziewczyn¹..., Prowincjonalny playboy.
Pierwsze osoby, które przyjd¹ do Centrum Informacji i Promocji z nowym egzemplarzem Miesiêcznika, otrzymaj¹ bezp³atne zaproszenia. (Centrum Informacji i Promocji, ul. Podgórna 50, parter bud. administracyjnego,
pok. nr 4, tel. 328 23 54).
Filharmonia Zielonogórska
zaprasza na nastêpuj¹ce koncerty:
- 13.02.04, godz.1900; Sala FZ  Usta milcz¹... - solo
na dwa g³osy. Dyrygent: Czes³aw Grabowski; solista: Jacek Laszczkowski - tenor; Wykonanie: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zielonogórskiej. W programie: uwertury i arie operowe,
- 20.02.04, godz.1900; Sala FZ  Najs³ynniejsze tanga. Dyrygent: Jan Walczyñski; solista: Micha³ Moc akordeon; Wykonanie: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zielonogórskiej,
- 27.02.04, godz.1900; Sala FZ  Koncert symfoniczny. Dyrygent: Dariusz Mikulski; solista: Pawe³ Kowalski - fortepian; Wykonanie: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zielonogórskiej. W programie: J.
Brahms - Wariacje na temat Haydna, L. v. Beethoven
- III Koncert fortepianowy c-moll, J. Brahms - IV Symfonia e-moll.

- do 25.02.04  Ryszard £ugowski  Dziewiêæ mistycznych otworów w ciele terrorystki,
- do 29.02.04  Polska Wytwórnia Papierów Wartociowych  tradycja i nowoczesnoæ,
- 11.02  7.03.04 - Historia pod tytu³em Newsweek,
- 11.02  7.03.04 - Andrzej Moskaluk  Rzeba,
- 25.02  28.03.04 - Mieszkañcy himalajskich dolin fotografie Katarzyny i Andrzeja Mazurkiewiczów.

Muzeum Ziemi Lubuskiej
W Muzeum czynne s¹ nastêpuj¹ce wystawy czasowe:
- do 18.02.04  wiêty Miko³aj  radoæ spodziewana
cz. II,

100 z³ z 1932 roku awers

Bon Skarbu Pañstwa
z 1937 roku na 100 z³
zebra³a aua
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informacje socjalne

PKZP

Wa¿ne dla cz³onków Kasy
Po¿yczkowej

Zarz¹d Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Po¿yczkowej informuje, ¿e w styczniu br. zmieniono osobê kasjera. Jest nim Gra¿yna Wójcik z Kwestury.
Przy okazji informujemy, ¿e przyznane po¿yczki przekazywane s¹ w dalszym ci¹gu na bankowe konta
osobiste cz³onków. Dla osób nie posiadaj¹cych konta wyp³aty bêd¹ dokonywane w kasie Uniwersytetu
(dni powszednie w godz. 8.00-15.00).
Sprawdzenia swojego aktualnego stanu konta PKZP
mo¿na dokonaæ jak dot¹d u Anny Janiewicz, ksiêgowej PKZP w pok. 108 w bud. A-4 (bud. administracji) w kampusie A przy ul. Podgórnej 50.
Ró¿a D¹browska

REGULAMIN
PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO
- PO¯YCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE
ZIELONOGÓRSKIM

1. Cz³onkowie przyjmowani s¹ do PKZP na podstawie
z³o¿onej deklaracji.
2. Uchwa³ê o przyjêciu podejmuje Zarz¹d PKZP nie póniej ni¿ w ci¹gu miesi¹ca od dnia z³o¿enia deklaracji.
3. Cz³onkowie PKZP wp³acaj¹ wpisowe w wysokoci 1%
wynagrodzenia miesiêcznego.
4. Cz³onek PKZP nabywa uprawnienia cz³onkowskie natychmiast po przyjêciu w poczet cz³onków. Prawo otrzymania
po¿yczki nabywa cz³onek po up³ywie dwóch miesiêcy od
daty uchwa³y Zarz¹du PKZP o przyjêciu w poczet cz³onków
PKZP i wniesieniu za ten okres wk³adów cz³onkowskich.
5. Miesiêczne wk³ady cz³onkowskie wynosz¹ 15,00 z³otych w
formie:
· wp³aty w³asne (emeryci i rencici),
· potr¹cenia z listy p³ac.
6. Cz³onkowie PKZP mog¹ wnosiæ wy¿sze miesiêczne wk³ady, lecz nie wy¿sze ni¿ 50,00 z³otych - wy³¹cznie na w³asne
¿yczenie, potwierdzone pisemnym zdeklarowaniem.
7. Wysokoæ udzielanych po¿yczek ratalnych nie mo¿e przekroczyæ sumy czterokrotnych pe³nych wk³adów cz³onkowskich, lecz nie wiêcej jak 3600,00 z³otych.
8. Po¿yczek ratalnych udziela siê na okres nie d³u¿szy ni¿ 18
miesiêcy (18 rat).
9. Porêczycielem mo¿e byæ ka¿dy pracownik UZ o sta³ym zatrudnieniu (pe³ny wymiar godzinowy).
10. Na wniosek zad³u¿onego cz³onka mo¿na od³o¿yæ sp³atê
po¿yczki gotówkowej ratalnej do trzech miesiêcy.
11. PKZP udziela po¿yczek krótkoterminowych (tzw. chwilówek), w tym równie¿ cz³onkom posiadaj¹cym zad³u¿enie z
tytu³u po¿yczki ratalnej;
· po¿yczka podlega jednorazowej sp³acie z najbli¿szego wynagrodzenia cz³onka PKZP,
· przyznanie po¿yczki mo¿e nast¹piæ poza posiedzeniem Zarz¹du,
· po¿yczka krótkoterminowa nie wymaga porêczyciela,
· jeli wysokoæ wynagrodzenia nale¿nego pracownikowi, który otrzyma³ po¿yczkê krótkoterminow¹, uniemo¿liwia ³¹czne

potr¹cenie raty po¿yczki ratalnej i po¿yczki krótkoterminowej pierwszeñstwo sp³aty posiada po¿yczka krótkoterminowa.
12. W sytuacjach losowych cz³onka czêæ wk³adów mo¿e byæ
przekazana na sp³atê zad³u¿enia.
13. Na probê cz³onka mo¿e byæ wyp³acone w gotówce 50%
wk³adów, je¿eli zgromadzony wk³ad wynosi co najmniej 3000
z³.
14. Terminy wyp³acania wk³adów zgromadzonych w PKZP cz³onkom skrelonym z listy PKZP ustala siê:
· najpóniej w ci¹gu trzech miesiêcy od daty z³o¿enia wniosku
wyst¹pienia z PKZP, jeli skrelenie nastêpuje na ¿yczenie
cz³onka,
· najpóniej w ci¹gu dwóch miesiêcy od daty zg³oszenia spowodowanego odejciem z pracy,
· niezw³ocznie w razie mierci cz³onka,
· zwrot wk³adów nastêpuje po potr¹ceniu niesp³aconego zad³u¿enia.
15. W razie skrelenia z listy cz³onków na ¿yczenie cz³onka nie
spowodowane odejciem z pracy i ca³kowitego wycofania
wk³adów, cz³onek mo¿e byæ ponownie przyjêty do PKZP z zastosowaniem w stosunku do niego jednorocznej karencji,
tzn. z zawieszeniem na okres jednego roku jego praw do
wiadczeñ PKZP. Przy ponownym przyjêciu cz³onek obowi¹zany jest wp³aciæ wpisowe.
16.Cz³onkowie przenosz¹cy swoje wk³ady z innej kasy obowi¹zani s¹ do wp³acenia wpisowego.
17.W przypadku mierci cz³onka PKZP jego zad³u¿enie nie podlega sp³acie przez porêczycieli zobowi¹zania. Zap³aty tego
zad³u¿enia po potr¹ceniu wk³adów nale¿y dochodziæ od spadkobierców zmar³ego, w razie za trudnoci w ci¹gniêciu,
sumê zad³u¿enia pokryæ z funduszu rezerwowego C.
18. Bez wzglêdu na wysokoæ posiadanych wk³adów mog¹
wycofaæ do 50% ich stanu cz³onkowie przechodz¹cy na emeryturê lub rentê, zachowuj¹c cz³onkostwo PKZP.
19.Przyznawanie oraz wyp³ata po¿yczek ratalnych odbywa siê co
miesi¹c (wyp³ata oko³o 20-go ka¿dego miesi¹ca).
20.Zarz¹d PKZP dzia³a w oparciu o Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 w sprawie pracowniczych kas
zapomogowo  po¿yczkowych w zak³adach (Dz. U. Nr 100
poz. 502)
21.W sk³ad Zarz¹du wchodz¹ cztery osoby:
· przewodnicz¹cy,
· sekretarz,
· skarbnik,
· jeden cz³onek.
22. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ trzy osoby:
· przewodnicz¹cy,
· dwóch cz³onków.
23. Obs³ugê organizacyjn¹ i prawn¹ oraz obs³ugê finansowo ksiêgow¹ PKZP sprawuje pracodawca zgodnie z zasadami
okrelonymi w § 4 ust. l Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z
dnia 19 grudnia 1992r.
24. Ksiêgowoæ PKZP jest prowadzona przez ksiêgow¹ Kasy.
25. Raport kasowy (wp³aty, wyp³aty po¿yczek i zwroty wk³adów)
prowadzi kasjer, który zobowi¹zany jest oddaæ go ksiêgowej
w terminie do dnia 30-go ka¿dego miesi¹ca.
26. Dokumenty Kasy s¹ ksiêgowane miesiêcznie oraz podlegaj¹ bilansowaniu.
27. rodki pieniê¿ne PKZP gromadzone s¹ w Kredyt Banku S.A.
O /Zielona Góra na rachunku czekowo rozliczeniowym, nr
konta: 73150018101218100170670000.
28. Pozosta³e kwestie dotycz¹ce dzia³alnoci Kasy zawarte s¹
w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992r.
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nauka i szkolnictwo wy¿sze

Nauka nasza

Uczelnia z zasadami

(...) Nauka nie jest europejska, polska czy francuska. Nauka jest

Obowi¹zkowy licencjat, a dopiero potem magisterium, wsparcie
z bud¿etu dla studiów dziennych w szko³ach niepublicznych,
ograniczenie wieloetatowoci - o projekcie zmian w szkolnictwie wy¿szym mówi prof. Jerzy Wonicki:
Zbigniew Pendel: Zespó³ Prezydenta RP, którym Pan kieruje, przygotowa³ drugi w ci¹gu ostatnich 13 lat projekt ustawy o szkolnictwie wy¿szym. I ju¿ naros³y wokó³ niego spory, choæ jeszcze nie ma go w Sejmie...
Prof. Jerzy Wonicki: A co w tym dziwnego? Ta ustawa dotyczy niezwykle zró¿nicowanego grona oko³o dwóch milionów
osób - studentów i pracowników naukowych. Poszukuj¹c kompromisu, zbli¿amy siê do koñca prac. Jednak nie da siê uzgodniæ
wszystkiego ze wszystkimi. Rozbie¿noci interesów daj¹ o
sobie znaæ, tym bardziej ¿e jednym z g³ównych celów ustawy
jest wprowadzenie ³adu i usuniêcie patologii w szkolnictwie
wy¿szym, które przez kilkanacie lat rozwija³o siê ¿ywio³owo i
miejscami wygl¹da dzi jak dziki ogród wymagaj¹cy dobrego
ogrodnika.
Gdzie jest najciê¿ej?
- Spór dotyczy relacji miêdzy uczelniami publicznymi i niepublicznymi. W tym spraw pracowniczych, zw³aszcza ograniczenia pracy na wielu etatach. Poza tym tak¿e zasad autonomii
uczelni w systemie szkolnictwa wy¿szego, który minister powinien regulowaæ i nadzorowaæ. (...)
z prof. Jerzym Wonickim
rozmawia³ Zbigniew Pendel
Gazeta Wyborcza, 23 grudnia

wiatowa, kosmopolityczna. Jêzyk nauki, szczególnie nauk cis³ych, jest uniwersalny. Poszukiwanie obiektywnej prawdy, zdobywanie i przekazywanie wiedzy to podstawowe cechy cz³owieka. Mimo ¿e ró¿nimy siê zaledwie jednym procentem genów
od szympansa, to wyselekcjonowalimy kilkadziesi¹t, mo¿e kilkaset tzw. regulacyjnych pêtli genicznych, dziêki którym odczuwamy ciekawoæ, robimy dowiadczenia, potrafimy w wyniku
tych dowiadczeñ abstrakcyjnie myleæ, co z nich wydedukowaæ, co nowego przewidzieæ, zw¹tpiæ, a potem od nowa obudziæ ciekawoæ, eksperymentowaæ, abstrakcyjnie pomyleæ
itp. itd. To wszystko stanowi podstawê dzia³ania ludzkiego mózgu i tym w³anie ró¿nimy siê od naszych cz³ekokszta³tnych
kuzynów. (...)
Chcia³bym przedstawiæ tezê, ¿e Polska mo¿e staæ siê liderem
naukowej Europy w badaniach podstawowych. Przedstawiê j¹
w sposób ostry i krañcowy, by wywo³aæ dyskusjê nie tylko w
rodowiskach naukowych, ale równie¿ w krêgach politycznych,
gospodarczych, wród decydentów.
Po pierwsze, w Europie - zreszt¹ nie tylko w Europie, bo i na
ca³ym wiecie - pojawi³a siê dziura naukowa, zw³aszcza w
badaniach podstawowych. O jakiej dziurze mylê? Otó¿ od kilku
lat w krajach bogatej Europy drastycznie zmniejsza siê liczba
studentów w dziedzinach cis³ych - od matematyki po biologiê
w³¹cznie. W tym roku we Francji - ale to samo dzieje siê w
Niemczech i Anglii - liczba kandydatów na matematykê, fizykê,
chemiê i biologiê zmniejszy³a siê o 30-40 procent. Szacuje siê, ¿e
w ci¹gu kilku nastêpnych lat niedobór m³odych naukowców w
tych dziedzinach wyniesie a¿ 700 tysiêcy. Powtarzam - naukowców - a nie techników czy laborantów, lecz dziewcz¹t
czy ch³opców przynajmniej na poziomie masters, to znaczy piêæ
lat po maturze, o ile nie doktorantów b¹d osób ju¿ po doktoratach. Istnieje wiêc olbrzymia nisza ekologiczna, handlowcy powiedzieliby "rynek" na m³odych naukowców.
Co z tego wynika dla Polski? Otó¿ trzeba zerwaæ z legend¹ o
polskich gastarbeiterach zalewaj¹cych Europê tani¹ si³¹ robocz¹. Trzeba stworzyæ warunki, ¿eby wk³ad Polski do Europy by³
oparty na mózgach, a nie na miêniach. Z tego punktu widzenia
ostatnie konflikty w Brukseli s¹ dla mnie ma³o istotne. Cokolwiek
siê stanie i tak bêdzie Europa, a naukowcy w Europie bêd¹
odkrywaæ nowe fakty, tworzyæ nowe pojêcia, nowe koncepty i
nowe paradygmaty. Naukê tworzy siê przez pokolenia, a nie
przez miesi¹ce czy lata. I Polska ma wielkie szanse graæ pierwsze skrzypce w europejskiej orkiestrze, przynajmniej w niektórych dziedzinach badañ podstawowych. (...)
Jak pomóc dobrym naukowcom? Oto recepta prof. Piotra S³onimskiego:
Szacowna Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznaje 15 trzyletnich stypendiów wspieraj¹cych obiecuj¹cych uczonych po
habilitacji. Proponujê zwiêkszyæ tê liczbê do przynajmniej 300. To
by kosztowa³o 60 groszy na g³owê ka¿dego Polaka.
30 groszy musielibymy wy³o¿yæ sami, resztê dop³aci³aby nam
Unia.
Fundacja przyznaje te¿ 100 stypendiów dla doktorantów rocznie. Powinnimy zwiêkszyæ tê liczbê do 1000. Koszt? 50 groszy
na Polaka - 25 musimy daæ sami, 25 do³o¿y Unia. Koszt ca³ej
operacji 55 groszy, no, mo¿e 50, bo jest szansa, ¿e Europa
jeszcze te 5 groszy do³o¿y.
Prof. Piotr S³onimski - wybitny genetyk,
od 1947 roku pracuje we Francji,
cz³onek zagraniczny PAN
Fragment Wyst¹pienia wyg³oszonego podczas czwartkowej
sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w Warszawie
powiêconej m.in. roli nauki w zjednoczonej Europie
Gazeta Wyborcza, 22 grudnia

Niebezpieczna ustawa
Nikt nie kwestionuje potrzeby nowej ustawy o szkolnictwie
wy¿szym. W tej, któr¹ przygotowa³ zespó³ prezydencki, s¹ nowe
i potrzebne rzeczy. Na przyk³ad mo¿liwoæ tworzenia tzw.
zwi¹zków uczelni, które nabêd¹ osobowoæ prawn¹, prawa i
obowi¹zki. Jest te¿ ma³y krok do przodu w sprawie wspierania
uczelni przez bud¿et - uczelnie niepañstwowe bêd¹ mog³y dostaæ dotacjê na pomoc materialn¹ dla studentów, na kszta³cenie
kadry, a tak¿e na inwestycje. Naturalny wydaje siê zapis, ¿e
bud¿et nie bêdzie wspiera³ p³atnych studiów na uczelniach pañstwowych. Bo jak mo¿na mówiæ o równej konkurencji, skoro
jednej grupie pañstwo pomaga, a innej nie. Na dodatek karano
nas za to, ¿e nie prowadzimy studiów dziennych. Jednak jak
mielimy je prowadziæ, skoro one u nas te¿ musia³y byæ p³atne,
a na uczelniach pañstwowych op³aca³ je bud¿et. Wiadomo, ¿e
student wybierze bezp³atne studia.
To jednak za ma³o, ¿eby uznaæ tê ustawê za dobr¹. I Konferencja Rektorów Uczelni Niepublicznych przyjê³a w³anie uchwa³ê,
w której ma wiele zastrze¿eñ. Wci¹¿ dzieli siê szko³y wy¿sze
na lepsze pañstwowe i gorsze niepañstwowe. Tak jakbymy
mieli jaki garb. Zapisano np., ¿e studia podyplomowe mog¹
prowadziæ tylko szko³y wy¿sze nadaj¹ce stopieñ doktora. Wiele uczelni pañstwowych ma do tego prawo. A sporód 270
niepañstwowych tylko cztery. Takie kryterium praktycznie kieruje dochody ze studiów podyplomowych w stronê jednej grupy uczelni. Zreszt¹ podobne kryterium obowi¹zuje w sprawie
mo¿liwoci otwierania tzw. orodków zamiejscowych. To cios
i zamach na pieni¹dze, o które my te¿ mamy prawo siê staraæ.
(...)
Prof. Józef Szab³owski, przewodnicz¹cy Konferencji
Rektorów Uczelni Niepublicznych,
rektor Wy¿szej Szko³y Finansów i Zarz¹dzania w
Bia³ymstoku
Gazeta Wyborcza, 23 grudnia
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Nie³atwo byæ wynalazczyni¹

Z badañ prowadzonych przez dr in¿. Waldemara Matusiaka z
Urzêdu Patentowego RP wynika, ¿e wród najwybitniejszych
polskich wynalazców dzia³aj¹cych w XX wieku kobiety stanowi³y niespe³na 5%. Bardzo nisko ocenia potencjê wynalazcz¹
kobiet Boles³aw Or³owski, autor obszernego aneksu do "Encyklopedii odkryæ i wynalazków". Na sporz¹dzonej przez niego
licie ponad 1500 najwybitniejszych w dziejach ludzkoci wynalazców jest tylko 12 kobiet. Równie¿ analiza jakoci wynalazków dokonywanych przez kobiety wykazuje, ¿e - poza nielicznymi wyj¹tkami - proponuj¹ one rozwi¹zania wynalazcze o wiele
mniej nowatorskie ni¿ mê¿czyni. Dlaczego tak jest?
Czy s³abe predyspozycje kobiet do dokonywania wynalazków
wynikaj¹ z jakich daj¹cych siê zdefiniowaæ cech (by nie powiedzieæ - niedoskona³oci) ich psychiki?
- Statystyczne ród³a zagraniczne potwierdzaj¹, ¿e udzia³ kobiet nie tylko w twórczoci wynalazczej, lecz ogólnie w twórczoci technicznej jest nik³y. Jednak¿e stanowczo sprzeciwiam
siê tezie, ¿e te dane wiadcz¹ o intelektualnej u³omnoci p³ci
piêknej. Jestem pewny, ¿e ju¿ niedaleka przysz³oæ poka¿e, i¿
kobiety pod wzglêdem zdolnoci w dziedzinie innowacyjnoci
technicznej dorównuj¹ mê¿czyznom, a mo¿e nawet ich przewy¿szaj¹.
Dlaczego dotychczas by³o inaczej?
- Wynika³o to z historycznie ukszta³towanego stereotypu roli
kobiety w spo³eczeñstwie. Poczynaj¹c od staro¿ytnoci chciano, aby by³a ona przede wszystkim ¿on¹, matk¹, osob¹ delikatn¹ i trochê bezradn¹. Jeli kobieta ujawnia³a talenty w dziedzinie techniki i zaczyna³a mieæ na tym polu osi¹gniêcia, np. jako
wynalazczyni, to traktowano j¹ jako kobietê niestuprocentow¹
czy zgo³a jako mê¿czyznê pod wzglêdem psychicznym. Kobieta-wynalazczyni ³atwo popada³a w konflikty z mê¿czyznami,
strzeg¹cymi swego prawa do dominacji w dziedzinie techniki.
Niejedna kobieta wola³a unikn¹æ tych komplikacji i po prostu rezygnowa³a z twórczoci technicznej. A jeli nie rezygnowa³a,
jeli kontynuowa³a pracê nad innowacjami technicznymi, to p³aci³a za to lêkami, zahamowaniami, stanami depresyjnymi. Te zaburzenia równie¿ i dzi czêstsze s¹ u kobiet zajmuj¹cych siê
twórczoci¹ techniczn¹ ni¿ u ogó³u kobiet. W przesz³oci bywa³o i tak - jest to opisane m.in. przez F.M. Amrama i J.A. Morgana w ich publikacji "Inventor is a masculine word" - i¿ to kobieta
wpada³a na pomys³ wynalazczy, ale do opatentowania zg³asza³
wynalazek jej m¹¿ i na jego imiê by³ wydawany patent. (...)
Z prof. Witoldem Dobro³owiczem, specjalist¹ z zakresu
psychologii twórczoci technicznej,
kierownikiem Zak³adu Psychologii Rozwoju i Kreatywnoci w
Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, rozmawia
Romuald Kary
Sprawy Nauki, grudzieñ 2003

Jedni s¹ z kitu, drudzy z dynamitu
Jak rozgryæ eurokratê? Nale¿y wys³uchaæ go jak Anglik, zagadaæ jak W³och, zaskoczyæ jak Francuz i postawiæ na bacznoæ
jak Niemiec. Jeli dalej nie bêdzie kapowa³, u¿yj jêzyka migowego. Tak nam radz¹ Finowie. Po omiu latach obecnoci w Unii
Europejskiej wiedz¹, co mówi¹.(...)
W fiñskim ¿yciu politycznym wszelkie sprawy gruntownie siê
wyjania i uzasadnia. - W Unii Europejskiej natomiast ogromnie
trudno operowaæ rzeczowymi argumentami, podstaw¹ polityki
s¹ kontakty osobiste. Najpierw obgadujesz to i owo przy kolacji,
a potem sprawy uzgadnia siê miêdzy kolesiami. - Jeli kto przypuszcza, ¿e integracja europejska zbli¿y do siebie ludzi i zniweluje dziel¹ce ich ró¿nice kulturowe, powinien pobyæ w Brukseli
nieco d³u¿ej - twierdzi fiñski ekspert do spraw Unii Europejskiej
Alexander Stubb. - Nasi politycy osi¹gnêliby lepsze wyniki w
negocjacjach, gdyby tylko wiedzieli, kiedy i za które sznurki poci¹gaæ.
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- Wiele stereotypów utrwali³o siê, poniewa¿ po prostu s¹ zgodne z prawd¹ - zauwa¿a Stubb. Gdy posiedzenie organizuj¹
Finowie, ma ono dziesiêciopunktowy program, zaczyna siê punktualnie o 8.15, a po ogólnej dyskusji uczestnicy wyci¹gaj¹ wnioski, po czym podejmuj¹ odpowiednie dzia³ania. Zgodnie ze stylem w³oskim natomiast kto na sali og³asza, ¿e obrady zaczn¹
siê za piêæ minut. Obecni dopiero pytaj¹ o ich temat. Spotkanie
ci¹gnie siê przez trzy godziny, a jego uczestnicy bez przerwy
wchodz¹ i wychodz¹. Jeli kto potem zapyta o wnioski, W³och
bêdzie zdumiony: Jakie wnioski? Z kolei szwedzki model posiedzenia przewiduje ogóln¹, demokratyczn¹ dyskusjê. Po jej zakoñczeniu przewodnicz¹cy zapyta: No i jak siê czujecie? (...)
Jak przebiegaj¹ linie podzia³ów kulturowych w ³onie Unii Europejskiej? Zdaniem fiñskich weteranów UE nie miêdzy wielkimi a
ma³ymi pañstwami cz³onkowskimi, ale miêdzy katolikami a protestantami. Ogólnie bior¹c, ludzie Pó³nocy s¹ racjonalni, zamkniêci
w sobie i pracowici, a ludzie Po³udnia - towarzyscy, wylewni i
sk³onni do przesady. - Zdaniem Finów pozostawianie innych w
spokoju wiadczy o uprzejmoci. Przedstawiciele krajów Europy Po³udniowej natomiast czekaj¹, by kto do nich zagada³ twierdzi Korhola. (...)
Zdaniem Stubba nie wystarczy wyg³osiæ przemówienie podczas sesji Parlamentu Europejskiego: Zarówno przedtem jak i
potem musisz opowiadaæ wszystkim naoko³o, dlaczego to, co
mówisz, jest tak istotne. Kolejna wskazówka: znaæ s³abe punkty swoich partnerów. Eija-Ritta Korhola jest zdania, ¿e w sprawach naprawdê istotnych warto zasiêgn¹æ rady kolegów z
Po³udnia. - Po³udniowcy lubi¹ siê kim opiekowaæ. Jak mówi
mieszkaj¹cy we Francji Vatanen, Finowie musz¹ dobrze poznaæ nie tylko swych kolegów, ale równie¿ ich ¿ony, dzieci oraz
ulubione sposoby spêdzania wolnego czasu. (...)
Im d³u¿ej kto przebywa w Brukseli, tym ³atwiej przychodzi mu
czytaæ karty w cudzych rêkach. Niebawem Unia przyjmie dziesiêciu nowych cz³onków, a pañstwa Europy Wschodniej prawdopodobnie bêd¹ siê czuæ tak niezrêcznie jak kiedy Finowie.
Mo¿e wiêc oni w³anie mog¹ teraz im poradziæ, jak unikaæ niezrêcznych sytuacji, choæby takich jak ta: Parê lat temu pewien
fiñski minister odprowadza³ rosyjskiego kolegê na lotnisko w
Strasburgu, ale samolot gocia wylatywa³ z godzinnym opónieniem. Fin, zamiast dotrzymywaæ Rosjaninowi towarzystwa,
usiad³ w k¹cie i pogr¹¿y³ siê w lekturze "Economista". Po co mia³
mleæ ozorem, skoro nie mia³ nic do powiedzenia?
L. Pekonen
FORUM nr 51/2003

Wojna w telewizji
(...) Jest wysoce kszta³c¹c¹ zabaw¹ poskakanie sobie, kolejnego wieczoru wojny, po programach informacyjnych emitowanych przez ró¿ne kraje. Zacznijmy od s³ownictwa. Zdjêcia
pokazuj¹ ¿o³nierzy amerykañskich albo angielskich wród glinianych domków nadeufrackiego miasteczka. Sk¹d oni siê tam
wziêli? W telewizjach francuskich mówi siê najczêciej o "opanowaniu" przez Amerykanów takiej a takiej miejscowoci. Szwajcarzy i Hiszpanie wol¹ na ogó³ neutralne "wejcie" - wojska
amerykañskie wesz³y do... Czasami, w przypadku szczególnie
zaciek³ych walk - "zdoby³y".
Sporód tych wielu programów, które ogl¹da³em, tylko w Polsce
u¿ywa siê ladem amerykañskim wartociuj¹cego okrelenia
"wyzwoli³y". W momencie, kiedy kamera pokazuje trupy i zniszczone domostwa "wyzwolonych", s³owo to niebezpiecznie lizga siê na krawêdziach k³amstwa. Pani Pieñkowskiej z TVP 1
najwyraniej nie przychodzi to jednak do g³owy. Sprawdzi³em
w komunikatach z koñca II wojny wiatowej. Wojska sojusznicze przekroczywszy granicê Rzeszy walczy³y o obalenie najstraszliwszego re¿ymu XX wieku. A jednak w doniesieniach
prasowych u¿ywane by³o konsekwentnie capture, seize, a nie
liberate, podobnie "zawojowaæ", "wzi¹æ", "dostaæ", a nie "oswobodziæ". Rzecz jêzykowo subtelna, a manipulacja niema³a.
Ogromna wiêkszoæ stacji zarówno owiadczenia w³adz wojskowych amerykañskich, jak i irackich opatruje tym samym ko-
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mentarzem: "co jest w tej chwili niemo¿liwe do sprawdzenia",
"czemu zaprzecza druga strona", "czego nasi dziennikarze nie
mogli potwierdziæ". Nie u nas. Zarówno na Polsacie jak i kana³ach publicznych komunikaty irackie uznawane s¹ a priori za
k³amstwo, amerykañskie natomiast podawane bez w¹tpliwoci, niczym prawdy objawione. Dziêki temu np. An-Nasirija zdobywana by³a ostatecznie kilka dni po kolei, w Basrze wybuch³o
powstanie (to pod³ug rzecznika wojsk angielskich), co rzetelniej
widaæ informowany Blair zmieni³ od razu na "rewoltê o ograniczonym zasiêgu", potem na "manifestacjê", ale "eksperci" na
Woronicza pozostali przy wersji pierwszej. (...)
W wiosce irackiej odkryto maski i p³aszcze przeciwgazowe.
Ogl¹damy te maski do znudzenia. Có¿, maska jak maska. Komentator og³asza od razu, ¿e jest to dowód, i¿ Irak szykowa³
wiatu chemiczn¹ zag³adê. Wprawdzie Amerykanie og³osili, ¿e
dysponuj¹ gazem, który, bez skutków ubocznych rzecz jasna,
obezw³adnia si³y ¿ywe npl-a, co armia iracka mog³a wzi¹æ na
serio. Wprawdzie maski s¹ czêci¹ standardowego wyposa¿enia wszystkich armii wiata... Nasz komentator nie ma wszak¿e takich w¹tpliwoci. Zreszt¹ to mu usprawiedliwia tamto, wiêc
te maski po prostu spad³y mu z nieba. Jakby móg³ nie podzieliæ
siê swoj¹ radoci¹. (...)
Ludwik Stomma
POLITYKA, 15/2003

Oksford nie dla gwiazd
University of Oxford zosta³ uznany za najnudniejsz¹ angielsk¹
uczelniê.
Szacowny kompleks uniwersytecki w Oksfordzie ni siê po
nocach niejednemu prymusowi. Tymczasem z danych zgromadzonych przez firmê telekomunikacyjn¹ Siemens Mobile wynika,
¿e jest on szko³¹ nudziarzy. Metoda, jak¹ pos³u¿yli siê twórcy
rankingu, by³a tyle¿ prosta, co kontrowersyjna: polega³a na
sprawdzeniu, ilu absolwentów danej uczelni wybi³o siê jako
osobowoci show-biznesu. I tak na szczycie listy uniwersytetów najbardziej "cool" znalaz³y siê Manchester University oraz
Univeristy College London. Absolwentami tego ostatniego s¹
m.in. Alex Comfort, autorka "Radoci seksu", oraz cz³onkowie
rockowej grupy Coldplay. Manchester mo¿e natomiast pochwaliæ siê takimi znakomitociami jak komicy Ben Elton i Rick Mayall.
Zdaniem organizatorów akcji, którzy o skomentowanie wyników poprosili studentów, s¹ to postaci bardziej przez m³odych
Brytyjczyków powa¿ane ni¿ posiadaj¹cy dyplom Oksfordu Tony
Blair i Tomasz More. Sama uczelnia nie przejê³a siê rankingiem,
wysy³aj¹c do szefostwa Siemens Mobile list nastêpuj¹cej treci: Nie jestemy nudni. Nazwiska takich naszych absolwentów jak Rosamund Pike ("dziewczyna Bonda", modelka - przyp.
KW) czy Hugh Grant mówi¹ same za siebie.
opr. KW
ród³o: "The Economist"
Gazeta Studencka, grudzieñ 2003

Ciê¿ary dla si³aczki
Skoñczenie studiów i tak od mieszkañca prowincji wymaga cichego bohaterstwa. Projekt ustawy o szkolnictwie wy¿szym
wprowadza nowe bariery i jeszcze bardziej utrudni kszta³cenie
liderów spo³ecznoci lokalnych - pisze Jerzy Regulski, prezes
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Prof. Jerzy Wonicki przedstawi³ (w "Gazecie" 23.12.2003) tezy
projektu ustawy o szkolnictwie wy¿szym, który przygotowa³
zespó³ powo³any przez prezydenta. W moim przekonaniu ta
ustawa nie prowadzi w dobrym kierunku i jej wprowadzenie w
¿ycie spowoduje wiele szkód. Patrzê bowiem na ni¹ nie z punktu widzenia rektora, lecz za³o¿yciela szkó³, który je powo³a³ dla
spe³nienia misji edukacji rodowisk gmin i powiatów. Otó¿ pro-
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ponowana ustawa misjê tê utrudni, jeli w ogóle jej nie uniemo¿liwi.
Dowiadczenia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej upowa¿niaj¹ nas do zabrania g³osu w sprawie systemu edukacji w
Polsce, a poczucie odpowiedzialnoci za realizacje naszej misji
zobowi¹zuje do przeciwstawiania siê regulacjom prawnym, które by j¹ utrudnia³y. Podniesienie poziomu wykszta³cenia setek
tysiêcy pracowników i dzia³aczy samorz¹dów lokalnych jest
warunkiem rozwoju kraju i spo³eczeñstwa, a osi¹gniêcie tego
celu jest mo¿liwe tylko przez rozwój wy¿szego szkolnictwa
zawodowego, dostêpnego dla pracuj¹cych w gminach wiejskich i ma³ych miasteczkach.
Wy¿sze szko³y za³o¿one przez fundacje posiadaj¹ prawa nadawania stopnia licencjata i nie zamierzamy wystêpowaæ o prawa nadawania stopni wy¿szych, jakkolwiek wiêkszoæ z naszych szkó³ spe³nia w tym zakresie obowi¹zuj¹ce wymagania.
Jednak nasza misja to edukacja spo³ecznoci lokalnych. A jest
oczywiste, ¿e ma³o który absolwent ze stopniem magistra czy
doktora wraca do swojej wsi.
Nie mo¿emy wiêc akceptowaæ myli przewodniej projektu ustawy mówi¹cej, ¿e tylko elitarne uniwersytety pañstwowe mog¹
byæ uznane za uczelnie wiarygodne i mieæ przywileje prawne.
Nie kwestionujê koniecznoci tworzenia szkó³ o najwy¿szych
wartociach naukowych. S¹ niezbêdne dla rozwoju wiedzy i
nauki. Jednak nie przyczyni¹ siê one do nadrobienia ogromnych
opónieñ w wykszta³ceniu spo³eczeñstwa polskiego. To jest
rola szkó³ zawodowych i przez nie prowadzonych ró¿nego
rodzaju studiów podyplomowych. Elitaryzm szkó³ nie mo¿e byæ
traktowany jako bariera dla rozwoju i dzia³alnoci wy¿szego
szkolnictwa o charakterze masowym.
Z przyjemnoci¹ odnotowa³em wypowied prof. Wonickiego o
tym, ¿e zrezygnowano z zakazu prowadzenia studiów podyplomowych przez szko³y zawodowe. Jednak, przyznam, nie
rozumiem wprowadzania monopolu studiów podyplomowych
"niezbêdnych do zajmowania stanowisk - np. dyrektora szko³y
czy kapitana ¿eglugi wielkiej" dla uczelni posiadaj¹cych prawo
doktoryzowania. Nie rozumiem, jaki jest zwi¹zek miêdzy jakoci¹ wysoce specjalizowanego studium na kapitana a prawem
do doktoryzowania... no w³anie z czego? Bo przecie¿ nie z
¿eglugi wielkiej - takiej dziedziny naukowej niema. A wiêc z
budowy okrêtów, gospodarki morskiej czy te¿ w ogóle z czego zupe³nie innego? (...)
prof. zw. dr hab. Jerzy Regulski, jest prezesem Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej,
b. pe³nomocnikiem rz¹du ds. reformy samorz¹du
terytorialnego.
Gazeta Wyborcza, 8 stycznia

Lalka po persku?
- Na pocz¹tku tego roku rozpocz¹³ dzia³alnoæ Instytut Ksi¹¿ki,
który przej¹³ wiele zadañ dawnego Departamentu Ksi¹¿ki w
Ministerstwie Kultury. Jako dyrektor tej instytucji bêdzie pan dzieli³
pieni¹dze i decydowa³ o sposobach promocji literatury w kraju i
za granic¹. To du¿a odpowiedzialnoæ.
- Nie mo¿na stawiaæ znaku równoci miêdzy instytutem a dawnym Departamentem Ksi¹¿ki, który - mówi¹c bez ogródek - by³
niewydolny. W ministerstwie znaczy³ najmniej, a sprawy ksi¹¿ki
zawsze przegrywa³y z innymi formami aktywnoci kulturalnej.
Powstanie instytutu nie jest konsekwencj¹ likwidacji departamentu, lecz efektem strategii ministra Waldemara D¹browskiego, który postanowi³ oddaæ decyzje w sprawie promocji polskiej
kultury wyspecjalizowanym instytucjom.
- Jakie s¹ zadania instytutu na najbli¿sze lata?
- Szeroko rozumiana promocja polskiej literatury, miêdzy innymi
organizowanie zagranicznych wyst¹pieñ - zarówno autorskich,
jak i wydawniczych - wspieranie finansowe twórców i t³umaczy w innych krajach. Bêdziemy równie¿ odpowiedzialni za
promocje ksi¹¿ki i czytelnictwa na naszym polskim podwórku.
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Wielkim problemem - w moim przekonaniu - jest chocia¿by
sytuacja bibliotek: ich informatyzacja, zakupy nowych tytu³ów, utrzymanie dotychczasowej sieci bibliotecznej itd. Mamy
oczywicie zobowi¹zania wynikaj¹ce z kalendarza imprez
w kraju i za granic¹. Jest na przyk³ad Rok Gombrowiczowski, Rok Polski we Francji - przygotowujemy du¿e narodowe stoisko na marcowe targi ksi¹¿ki w Pary¿u. Od kwietnia
zaczyna siê Rok Kultury Polskiej na Ukrainie, w planach Rok Polski w Niemczech, a mylê te¿ o szerokiej promocji
polskiej kultury w Stanach Zjednoczonych. (...)
z Andrzejem Nowakowskim, dyrektorem Instytutu Ksi¹¿ki
rozmawiali: £ukasz Go³êbiewski, Krzysztof Mas³oñ
RZECZPOSPOLITA, 10 stycznia

Balanga w kampusie
(...) Powieæ uniwersytecka jest specjalnoci¹ Anglosasów. Wbrew pozorom nie jest to jednak nudna i przeintelektualizowana literatura. ¯ycie w kampusie toczy siê pomiêdzy kolejnymi skandalami, romansami, na tle nieustaj¹cej
balangi. Tytu³owy ma³y wiatek z powieci Lodge'a to po
prostu plotkarska wioska, tyle ¿e zamieszkana przez naukowców. S¹ wród nich alkoholicy, erotomani oraz intryganci, dla kariery gotowi pod³o¿yæ winiê ka¿demu. Dwulicowoæ i wiêtoszkowatoæ akademików obna¿a te¿ To m
Sharpe, autor satyrycznego cyklu o pechowym wyk³adowcy literatury.
Sta³ym elementem kampusowej prozy jest zabawa, a twórcy tych powieci, choæ jako profesorowie potrafi¹ siê bawiæ literackimi konwencjami, pisz¹ prostym jêzykiem. W³anie dlatego ich b³yskotliwe i zabawne utwory ciesz¹ siê
uznaniem zarówno masowego czytelnika, jak i wymagaj¹cej krytyki. (...) Polska rzeczywistoæ akademicka sama w
sobie jest dreszczowcem i kabaretem w jednym. St¹d kiepskie komedie w stylu "E=mc2" Olafa Lubaszenki - historia
¿a³osnego naukowca, który pisze gangsterowi doktorat.
Gdzie mu do bohatera "Lolity" Nabokowa, nie mówi¹c o
awanturniczym Indianie Jonesie. Dlatego symbolem polskiego humanisty pozostaje Ada Miauczyñski z "Dnia wira",
zdegenerowany potomek szlachetnych bohaterów kina moralnego niepokoju. (...)
Marta Sawicka
Tygodnik "Wprost", 11 stycznia

Kolumbowie biznesu
Krzysztof Kolumb w poszukiwaniu nowej drogi do Indii odkry³ Amerykê. Piêæset lat póniej amerykañskie firmy informatyczne odkry³y Indie. Stworzy³y oprogramowanie umo¿liwiaj¹ce przygotowywanie projektów naukowych przez
ludzi znajduj¹cych siê na dwóch krañcach wiata. Wykorzystuj¹c rewolucyjn¹ technologiê, buduj¹ orodki badawcze w Indiach i zatrudniaj¹ mieszkaj¹cych tam jednych z
najlepszych i najtañszych na wiecie naukowców. "Z perspektywy technologii i produktywnoci in¿ynier pracuj¹cy
9,7 tys. km od nas niczym siê nie ró¿ni od siedz¹cego przy
s¹siednim biurku" - komentuje Andrew S. Grove, dyrektor
generalny Intel Corporation. Efekty wspó³pracy s¹ korzystne i dla USA, i dla Indii. PKB Indii zwiêksza³ siê w ostatnim
dziesiêcioleciu rednio o 6 proc. rocznie. To tempo wzrostu
- jedno z najszybszych na wiecie - osi¹gniêto g³ównie
dziêki indyjskim informatykom. Jak przewiduje agencja
McKinsey, do 2008 r. wartoæ us³ug informatycznych i biurowych zamawianych w kraju nad Gangesem zwiêkszy
siê piêciokrotnie, do 57 mld USD rocznie. Ten sektor bêdzie
wypracowywa³ 7 proc. PKB Indii! (...)
Aleksander Piñski
Tygodnik "Wprost", 11 stycznia
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Kucie bez bólu
Wielkimi krokami nadchodzi sesja. Radzimy wam, jak w krótkim czasie wkuæ gigantyczn¹ porcjê materia³u i przebrn¹æ
przez ka¿dy egzamin. (...)Specjalici od metod szybkiego
czytania radz¹, zamiast czytaæ wyraz po wyrazie, skupiæ
siê na grupach wyrazów, staraj¹c siê obj¹æ je jednym rzutem oka. - Do æwiczeñ tej techniki mo¿e pos³u¿yæ kilka kartek
z dowolnej ksi¹¿ki. Narysuj na nich linie dziel¹ce ka¿dy wers
na trzy czêci. Staraj siê odczytaæ jednym spojrzeniem kilka
zaznaczonych w ten sposób wyrazów - radzi psycholog
Agnieszka Zielonka-Sujkowska, trener z Orodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego. Jak twierdzi, uwagê nale¿y
skupiæ g³ównie na wstêpie, bo w nim autor mówi, dok¹d
bêdziemy zmierzaæ, i zakoñczeniu, bo jest w nim zawarta
informacja, dok¹d doszlimy. - Wa¿ne s¹ tak¿e rysunki,
wykresy, tabelki i mapy. Informacje wizualne przyswaja siê
60 000 razy szybciej ni¿ tekst drukowany - mówi ZielonkaSujkowska. Jednak wród studentów du¿o bardziej popularne s¹ notatki. Z powodu braku czasu s¹ one uwa¿ane za
najskuteczniejsz¹ metodê na zaliczenie egzaminu. Te jednak te¿ mog¹ byæ zrobione lepiej lub gorzej. (...)
Paulina Koziejowska
Dlaczego, styczeñ 2004

Kto rz¹dzi wiatem
Stu najbardziej wp³ywowych ludzi na Ziemi: politycy, biznesmeni, twórcy, intelektualici. Oto wiatowa grupa trzymaj¹ca w³adzê. W dodatku wy³oniona jawnie, globalnie i doæ
demokratycznie. Jej cz³onków zidentyfikowa³ miêdzynarodowy sonda¿ POLITYKI i FORUM.
(...)Sporód rozmaitych osób umieszczonych na licie ka¿dy respondent mia³ wybraæ ok. 20. Do tej dwudziestki ka¿dy
móg³ dopisaæ dowoln¹ liczbê osób, które jego zdaniem powinny siê znaleæ wród najbardziej wp³ywowych. Na koniec sporód wybranych i dopisanych przez siebie ka¿dy
mia³ wybraæ najbardziej wp³ywow¹ trójkê. W "3" tylko 8 osobistoci otrzyma³o wiêcej ni¿ jeden g³os. W "20" takich wskazañ by³o ju¿ 130. Jednak w obu przypadkach sk³ad pierwszej czwórki okaza³ siê identyczny: Papie¿, prezydent USA,
przywódca Al-Kaidy, w³aciciel Microsoftu. Zmieni³a siê tylko kolejnoæ. W "20" wygra³ Jan Pawe³ II (z trzema zdobytymi we wschodniej Europie g³osami przewagi nad Bushem i
ibn Ladenem), ale w "3" George Bush zdystansowa³ wszystkich, uzyskuj¹c przesz³o dwa razy wiêcej wskazañ ni¿ nastêpny w kolejnoci Osama ibn Laden, Jan Pawe³ II za znalaz³ siê na 3 miejscu ex aequo z Billem Gatesem. Na naszych
ilustracjach przedstawiamy listê wed³ug wskazañ na dwudziestkê najbardziej wp³ywowych osobistoci. (...)
Przygotowuj¹c sonda¿ obawialimy siê, ¿e jego wyniki bêd¹
oczywiste. Ju¿ jednak pierwsza czwórka przekona³a nas,
¿e tak nie jest. Ca³kiem oczywista jest tu bowiem tylko wysoka pozycja prezydenta Busha - przywódcy jedynego mocarstwa globalnego. Nieporównanie trudniej jest ju¿ wyt³umaczyæ pozycjê Jana Paw³a II. Zw³aszcza jeli siê zwa¿y,
¿e zdecydowana wiêkszoæ respondentów reprezentuje
kraje, w których katolicyzm jest s³aby. To by wskazywa³o,
¿e wp³yw Jana Paw³a II ma ród³a nie tyle religijne, co raczej
moralne czy intelektualne. Byæ mo¿e jaki wp³yw na g³osuj¹cych mia³ fakt, ¿e organizatorem ankiety by³a polska gazeta, ale zgodnoæ opinii co do autorytetu papie¿a jest zdumiewaj¹ca. Zw³aszcza ¿e (s¹dz¹c z deklaracji) niemal wszyscy z uwag¹ s³uchaj¹ s³ów papie¿a, ale kiedy przychodzi
co do czego, ma³o kto gotów jest go us³uchaæ? Bo przecie¿
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w wielu bardzo wa¿nych sprawach wiat dokonuje wyborów sprzecznych z tym, do czego wzywa papie¿ - nawet
wówczas, gdy wypowiada siê ca³kiem jednoznacznie. (...)
Warto siê te¿ zastanowiæ, co oznacza wysoka (w "20" i "3"
tu¿ obok prezydenta Busha) pozycja ibn Ladena. Nasi respondenci z pewnoci¹ nie nale¿¹ do jego zwolenników.
Wiêkszoæ widzi w nim pewnie co w rodzaju diab³a wcielonego. To przypomina, ¿e wysoka pozycja w rankingu nie
ma nic wspólnego z sympati¹ tych, którzy g³osuj¹. Jakiego
rodzaju jest wiêc wp³yw szefa Al-Kaidy? Czy respondenci
mieli na myli sam szok 11 wrzenia, który wci¹¿ wp³ywa na
nasze mylenie o wiecie? Czy raczej myleli ju¿ o skutkach
wojny z terroryzmem? Czy miejsce ibn Ladena w najbardziej
wp³ywowej trójce to signum temporis naszej nowej epoki, w
której o losach globalizuj¹cego siê wiata - zgodnie z g³oszonymi od lat prognozami - bêd¹ decydowa³y nie tyle tradycyjne zasoby politycznej mocy: si³a, bogactwo, rozum i idee,
co determinacja, desperacja, nieobliczalnoæ, rosn¹cy radykalizm mniejszoci, za wszelk¹ cenê próbuj¹cych broniæ
swego stylu ¿ycia i narzuciæ go innym? (...)
Jacek ¯akowski
Polityka, 4/2004

Dzi Mars jutro Saturn
Zdjêcia z Marsa to tylko pierwsze z kilkunastu sensacyjnych
doniesieñ z kosmosu, jakie czekaj¹ nas w tym roku. Gwiazd¹ telewizyjnych ekranów nastêpnej Gwiazdki bêdzie Saturn. W ci¹gu pierwszego tygodnia 2004 roku w kosmosie
rozegra³y siê dwa szerokoekranowe dramaty. Na powierzchni Marsa wyl¹dowa³o a¿ dwu nowych goci z Ziemi - brytyjski l¹downik Beagle 2 oraz amerykañska sonda Spirit. Przed
ostatnim atakiem na Czerwon¹ Planetê niewielka amerykañska sonda kosmiczna Stardust, pêdz¹c przez ogon komety
Wild-2 z szybkoci¹ 6 km/s, pobra³a próbki substancji wydostaj¹cych siê z j¹dra komety - obiektu wielokrotnie wiêkszego od statku oceanicznego. Ale na przysz³¹ Gwiazdkê trwaj¹ce w³anie wyprawy kosmiczne sond Beagle 2, Spirit i
Stardust bêd¹ siê wydawaæ tylko uwertur¹ imponuj¹cych
projektów kosmicznych roku 2004. Projektów przygotowanych przez naukowców i in¿ynierów, którzy powiêcili kilkadziesi¹t lat swego ¿ycia, aby zyskaæ parê godzin, dni lub
miesiêcy kosmicznej chwa³y. (...)
W lutym tego roku Europejczycy wyl¹ w 10-dniow¹ podró¿
kosmiczn¹ sondê Rosetta, która ma dotrzeæ do komety i umieciæ na powierzchni jej j¹dra wiele przyrz¹dów pomiarowych. Inni naukowcy bêd¹ obserwowaæ S³oñce.
Europejczycy i Chiñczycy wyl¹ w kosmos Double Star, satelitê, który bêdzie badaæ, jaki wp³yw wywiera na pole magnetyczne Ziemi wiatr s³oneczny (czyli strumieñ elektrycznie na³adowanych cz¹stek emitowanych przez S³oñce).
Miêdzynarodowy zespó³ naukowców z radoci¹ powita powrót sondy Genesis, która przez ostatnie dwa lata zbiera³a
cz¹stki wiatru s³onecznego, pozostaj¹c zawieszona w miejscu, gdzie si³y przyci¹gania grawitacyjnego S³oñca i Ziemi
siê równowa¿¹ (nazywanym punktem Lagrange'a). Sonda
Genesis dostarczy te cz¹stki na Ziemiê w pojemniku, który 8
wrzenia 2004 r. zostanie przechwycony przez helikopter
kr¹¿¹cy nad pustyni¹ w stanie Utah.
Jednak najwspanialszym osi¹gniêciem tego roku bêdzie wykonanie fotografii Saturna, planety otoczonej piercieniami (i
obieganej przez wiele ksiê¿yców). Pêdzi ku niej obecnie, z
szybkoci¹ ponad 6 km na sekundê, amerykañska sonda
Cassini, rozmiarami przypominaj¹ca niewielki autobus. Jej
misja trwa ju¿ ponad szeæ lat. Dotychczas sonda pokona³a
3,4 miliarda kilometrów, od Saturna dzieli j¹ wci¹¿ ponad 80
milionów kilometrów. (...)
Tim Radford
FORUM, 4/2004
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Nauka jak ska³a
- Od wielu lat naukowcy starszego pokolenia biadaj¹, ¿e
brakuje im nastêpców, ¿e m³odzi nie chc¹ pracowaæ naukowo.
dr T.P.: - To wynika ze struktury edukacyjnej - od wielu lat
oblegane jest zarz¹dzanie, marketing, które z nauk¹ nie maj¹
wiele wspólnego, niemniej daj¹ mo¿liwoci zrobienia szybkiej kariery. W ca³ej Europie jest coraz mniej fizyków, chemików, technologów. W Niemczech szczególnie brakuje chemików.
prof. M.W.G.: - M³odzie¿ g³osuje nogami. Je¿eli s¹ dyscypliny umieraj¹ce, gdzie nie ma ani mistrzów, ani ¿adnej intelektualnej oferty - trudno, aby tam znaleli siê kandydaci na
studia doktoranckie. Z drugiej strony widaæ np. jak wielki
jest nap³yw na modne kierunki: biotechnologiê, biologiê molekularn¹, tak¿e chemiê - to pokazuje, gdzie m³odzi widz¹
swoje szanse.
dr T.P.: - W ca³ej Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA)
brakuje naukowców z nauk cis³ych. I choæ my najczêciej
mówimy o wzrocie liczby studiuj¹cych, to trzeba te¿ dostrzec, ¿e jeszcze bardziej wzros³a liczba osób rozpoczynaj¹cych studia doktoranckie. Skutki tego odczujemy za dwa
- trzy lata, kiedy bêdziemy mieli wyran¹ nadprodukcjê doktorów, co mo¿na oceniaæ i negatywnie, i pozytywnie.
prof. M.W.G.: - Uwa¿am, ¿e skutki tej nadprodukcji bêd¹
pozytywnie, bo choæ nie bêdziemy mieli dla nich miejsc pracy w kraju to znajd¹ je z ³atwoci¹ w Europie. Je¿eli bêdziemy dzia³ali m¹drze to m³odzi Polacy maj¹ szanse opanowaæ ERA z po¿ytkiem dla nas wszystkich. (...)
z prof. Maciejem W. Grabskim oraz dr. Tomaszem Perkowskim, prezesem i wiceprezesem Zarz¹du Fundacji na Rzecz
Nauki Polskiej,
rozmawia Marta Bryjarska
Sprawy Nauki, styczeñ 2004

Seks, rozum, wiara
Braæ studencka wygl¹da podobnie: pogodni, nastawieni do
¿ycia optymistycznie, ubrani w d¿insy i podkoszulki albo
(mniejszoæ) w garnitury i kostiumy. Za t¹ fasad¹ kryje siê
jednak niepokój sumieñ. Daje o sobie znaæ, gdy poprosiæ ich
o odpowiedzi na trudne pytania etyczne. Tak uczyni³a grupa
badaczy z australijskiego Uniwersytetu Adelaide, pracuj¹ca pod kierunkiem socjologa prof. Jerzego Smolicza, urodzonego w Warszawie, wykszta³conego w Wielkiej Brytanii, mieszkaj¹cego od prawie 40 lat w Australii. We wspó³pracy z kolegami z Polski i Filipin przebadali niedawno prawie 500-osobow¹ grupê studentów piêciu wy¿szych uczelni. Chodzi³o o to, jak radz¹ sobie z naporem globalizacji w
dziedzinie wartoci. Czy i jak bardzo s¹ religijni? Czy religia
wp³ywa na ich wybory moralne?(...)
Badania grupy Smolicza dotycz¹ trzech bardzo ró¿nych krajów. Egzotycznych dla nas Filipin, Polski postrzeganej w
wiecie jako skansen ludowego katolicyzmu oraz wielokulturowej, bogatej i nowoczesnej Australii. Filipiny i Polska to
kraje kulturowo katolickie. Filipiny, nazwane tak od imienia
hiszpañskiego króla Filipa II, przez prawie czterysta lat by³y
koloni¹ Hiszpanii i prowincj¹ tamtejszego surowego Kocio³a katolickiego. Sta³y siê jedynym krajem katolickim w Azji ¿arliwie i tradycjonalnie katolickim jak Polska w Europie. Po
wojnie hiszpañsko-amerykañskiej pod koniec XIX w. Madryt
sprzeda³ koloniê Stanom Zjednoczonym za 20 mln dol. (...)
Adam Szostkiewicz
POLITYKA, 5/2004
wybra³a esa
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16 grudnia Gazeta Wyborcza pisze o wystawie Pauliny Komorowskiej-Birger, adiunkta w Katedrze Sztuki i Kultury Plastycznej na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jej ekspozycja
Arche-fakty w zielonogórskim BWA to swoisty pamiêtnik, który
wystarczy przeczytaæ i do czego namawia artystka. W miniaturowych 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 elementów rzeczywistoci. - Umieszczone tutaj przedmioty mog¹ wydawaæ 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 studencki serwis internetowy KORBA. Frekwencja przekroczy³a najmielsze oczekiwania organizatorów. W kabaretonie wziê³o udzia³
ca³e Zielonogórskie Zag³êbie Kabaretowe oraz kabarety dzia³aj¹ce na
uniwersytecie. Wszyscy wyst¹pili bez honorariów, a ca³a suma wzbogaci konto akcji Uniwersytet Dzieciom. Pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na paczki dla podopiecznych wietlic terapeutycznych, z którymi wspó³pracuj¹ studenci Wydzia³u Nauk Pedagogicznych i Spo³ecznych UZ. Upominki zostan¹ wrêczone przez Miko³aja podczas gali
fina³owej, która w tym roku odbêdzie siê w Lubuskim Teatrze. Podczas fina³u dzieci obejrz¹ najnowszy spektakl Tymoteusz Rymcimci.
Na zakoñczenie wszyscy, którzy przyczyni¹ siê do powodzenia akcji, otrzymaj¹ Indeks Serca.
***
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego postanowi³, ¿e w nowym roku
wyk³adowcy bêd¹ musieli ujawniæ to, czy pracuj¹ na innych uczelniach - 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 obowi¹zkowe. Wype³niaj¹ je tylko ci, którzy pracuj¹ na innych uczelniach. Nie
znaczy to, ¿e bêd¹ musieli uzyskaæ nasz¹ zgodê na podjêcie dodatkowego zatrudnienia. Nie zabraniamy pracowaæ na innych uczelniach,
ale musimy dbaæ o swój interes. Chodzi nam o dobro studenta i o
jakoæ kszta³cenia - t³umaczy prof. Micha³ Kisielewicz, rektor Uniwersytetu 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 niele 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 zespo³ów. Zmagania wygrali zielonogórscy zawodnicy, którzy w finale
pokonali po rzutach karnych Gajê Armaturê. W spotkaniach pó³fina³owych dziennikarze ulegli Gai 2:4, a Falubaz pokona³ Resztê Polski 3:1.
W ekipie Falubazu wietn¹ formê zaprezentowa³ P. wist, który zdoby³ 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, marzylimy 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 zadeklarowali siê, ¿e przyjad¹ na nastêpny turniej.
***
W pierwszym w nowym roku wydaniu Gazety Lubuskiej  2 stycznia
 w artykule Uczelnia ronie czytamy, ¿e Uniwersytet Zielonogórski
opracowa³ plan inwestycyjny do 2013 roku. W miecie ma siê pojawiæ
wiele nowych obiektów. W pierwszej kolejnoci zaplanowano budowê biblioteki uniwersyteckiej. Projekt zosta³ ju¿ dawno zaakceptowa-
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ny. Stanie ona miêdzy obecnym g³ównym budynkiem w kampusie B
(by³a WSP) a siedzib¹ katedry komunikacji jêzykowej i spo³ecznej (która mo¿e byæ te¿ przebudowana). Po drugiej stronie budynku g³ównego 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 sto³ówka powstanie za za akademikiem Wczeniak w okolicy sali gimnastycznej.
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 pracowników 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 oczywicie, ranking osób,
o których by³o g³ono w 2003 roku.
Wród kandydatów na pozytywnych oczywicie bohaterów, znaleli siê dwaj przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego: Jerzy
Szymaniuk i Zbigniew Izdebski. O Jerzym Szymaniuku GW napisa³a:
Czy Zielona Góra, czêsto nazywana z rozpêdu zag³êbiem kabaretowym, 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 publicznoæ, która wype³nia aulê uniwersyteck¹ po brzegi
podczas koncertów Big Band UZ i Przyjaciele.
O prof. Z. Izdebskim natomiast moglimy 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 s¹siedzku? Uwa¿am, ¿e to bardzo dobrze, ¿e chocia¿ z czego jestemy zadowoleni, a przecie¿, jak wynika z badañ, seks jest najwa¿niejszym wskanikiem optymizmu spo³ecznego. To bardzo dobrze o
nas wiadczy - podsumowa³ badania naukowe. Seksuolog, pedagog, 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 us³yszymy 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 planowano jeden koncert. Jednak ogromne zainteresowanie propozycj¹ wymusi³o 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 w³acicielom budynku przy al. Niepodleg³oci 22 w jego remoncie. Postawili jeden warunek: w³aciciele te¿
musz¹ siê do³o¿yæ do remontu. ZSMP zgodzi³ siê na sfinansowanie
swojej czêci. Natomiast Zarz¹d G³ówny NOT nie odpowiada³ na
propozycjê. Brak udzia³u NOT-u oznacza³ wycofanie siê Duñczyków
z finansowania remontu budynku. Do podpisania umowy jednak dosz³o. - 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 zostanie 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 mieci³ 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  czytamy 14 stycznia w Gazecie Lubuskiej. - Jeli przekazanie nast¹pi, ale
o tym jak i o innych sprawach zdecyduje Rada Miejska, to pod warunkiem udostêpnienia sportowych obiektów m³odzie¿y szkolnej  dodaje
wiceprezydent Maciej Koz³owski.
Stadion uniwersytetowi jest potrzebny, by móg³ kszta³ciæ sportowców. Od nowego roku akademickiego w ramach specjalnoci na pedagogice, a w niedalekiej przysz³oci na wychowaniu fizycznym
(nabór na ten kierunek zosta³ zawieszony po wizytacji przedstawicieli
Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej). Uczelnia musi spe³niæ kilka warunków, by móc go znów uruchomiæ. Jeli 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. Nominacjê i tytu³ profesora nauk humanistycznych odbierze w pi¹tek w
Belwederze z r¹k prezydenta Aleksandra Kwaniewskiego. Maria
Piechowiak Topolska ukoñczy³a studia historyczne na Uniwersytecie
im. A. Mickiewicza w Poznaniu, habilitowa³a siê w 1984 r. Jej specjalnoæ to historia Wielkopolski, Polaków w Wielkiej Brytanii po II wojnie
wiatowej, problematyka etnicznoci oraz integracji kulturowej na ziemiach litewsko-bia³oruskich od XV do XIX wieku. Dzia³a w Zak³adzie
Badañ Narodowociowych PAN. Ze rodowiskiem zielonogórskim
zwi¹za³a siê w 1995 r.
***
Piêkny koncert - tak w skrócie mo¿na okreliæ 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
umiejêtnoci. A jednak s¹ chwile, kiedy nie przeszkadza nam to, ¿e nie
znamy osoby obok nas i piewamy, najpierw cicho, potem coraz
g³oniej, g³oniej. I tak by³o podczas koncertu Big Bandu Uniwersytetu
Zielonogórskiego, który zaprosi³ na wspólne kolêdowanie swoich przyjació³: Ewê Urygê, Marka Ba³atê i Macieja Sika³ê, orkiestrê smyczkow¹
Filharmonii Zielonogórskiej oraz chór akademicki. Zaczê³o siê nastrojowo No More Blue Christmas, ale ju¿ po chwili na scenie zapanowa³o
ca³kowite szaleñstwo. Elegancki jak zwykle Marek Ba³ata raczy³ s³uchaczy raz po raz rasowym scatem, a niesamowity wokal Ewy Urygi
to porywa³ do refleksji, to przekomarza³ siê z saksofonem Sika³y. Apogeum nast¹pi³o jednak podczas kolêdy Gdy siê Chrystus rodzi, kiedy
to g³osy, d³onie, dwiêki, taniec w ka¿dym gloria przekazywa³y ca³¹
radoæ Dobrej Nowiny. Publicznoæ odpiewa³a j¹ potem zgodnie w
Lulaj¿e Jezuniu, by ta, wiruj¹c w powietrzu, zagoci³a w ka¿dym
sercu.
***

Owacje na stoj¹co, trzy bisy, a wczeniej - 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 udzia³em Urszuli Dudziak. Widaæ apetyt ronie w miarê jedzenia nie tylko po
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stronie publicznoci; inaczej trudno poj¹æ tajemnicê czwartkowego
koncertu. Jakim cudem prócz Big Bandu uda³o siê na scenie uniwersyteckiej auli zmieciæ Orkiestrê Smyczkow¹, Chór Akademicki UZ, nie
wiem. Zmiecili siê i gocie: znakomici wokalici - Ewa Uryga i Marek
Ba³ata oraz mistrz saksofonu - Maciej Sika³a. Razem tworz¹c niezwykle energetyczn¹ mieszankê, eksploduj¹c¹ radoci¹ wspólnego kolêdowania. Czêæ tajemnicy tkwi w wie¿ych aran¿acjach Jerzego
Szymaniuka, czêæ w bieg³oci muzyków, których wci¹¿ bawi to, co
robi¹, czêæ za w m³odym, pe³nym energii Chórze Akademickim UZ.
Co jeszcze mo¿e siê zdarzyæ po takim koncercie?...
***

Panu
prof. GEORGOWI MELIKIDZE
Wyrazy serdecznego wspó³czucia
w zwi¹zku z tragiczn¹ mierci¹
córki MAI
sk³ada
Rektor, Senat
oraz wspó³pracownicy
z Uniwersytetu Zielonogórskiego

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
in¿. Franciszkowi Ruñcowi

kierownikowi uniwersyteckiego Zak³adu Poligrafii

wyrazy serdecznego wspó³czucia
z powodu mierci
MATKI

sk³ada
Rektor, Senat, prze³o¿eni,
oraz przyjaciele i wspó³pracownicy

Panu
mgr Emilowi Kumce
specjalicie w Sekcji Socjalnej Uniwersytetu
wyrazy serdecznego wspó³czucia
z powodu mierci
OJCA
sk³ada
Rektor, Senat, prze³o¿eni,
oraz wspó³pracownicy
z Uniwersytetu Zielonogórskiego
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O obchodach czwartej rocznicy powstania uniwersyteckiego miesiêcznika ,,Drobne Uwagi Politycznych Amatorów redagowanego
przez studentów z Wydzia³u Humanistycznego 29 stycznia moglimy
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 spodziewalimy siê, ¿e nasze pisanie trafi na podatny grunt. Gazeta siê rozchodzi 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. Jedynym 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 Zielonogórskiego, 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 znajomymi 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 zachowanie poszczególnych osób  opowiada.
Maria ma ju¿ dowiadczenie 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 Katolickie 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 zaplanowaæ 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 Socjologów Uniwersytetu Zielonogórskiego- pisze 23 stycznia Gazeta
Wyborcza. Na Bukowinie jest weso³o, choæ biednie. Ludzie piewaj¹, kosz¹c trawê, i lubi¹ miejscowych dziwaków, takich jak Bolek
Majerik, który w rodzinnej Pleszy pisze wiersze, rzebi w skale i
drewnie. W rodowy wieczór goci³ on w studenckim klubie Karton, gdzie zaprosi³o go Ko³o Naukowego Socjologów Uniwersytetu Zielonogórskiego. By³a jego poezja, pieni, wino prosto
z Bukowiny. By³y koralikowe hafty dziordanów (ozdoby pod
szyj¹), barwne spódnice i piewy zespo³ów róde³ko, Wichowianki i Doliny Nowego S³oñca. Studenci poznali kulturê, któr¹
w naszym miecie reprezentuje prê¿nie dzia³aj¹ca Wspólnota
Bukowiñska skupiaj¹ca 360 cz³onków.
***

prasy

Ale super!  wo³a³o w pi¹tek 300 dzieci ze wietlic terapeutycznych
podczas gali fina³owej akcji charytatywnej w Lubuskim Teatrze - czytamy 26 stycznia w Gazecie Lubuskiej.
Pracownicy i studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego po raz drugi
zorganizowali akcjê Uniwersytet Dzieciom. W tym roku zrezygnowali ze zbiórki pieniêdzy do puszek, fundusze zdobywali podczas
dwóch du¿ych imprez.
Dziêki wystêpom artystów z Zielonogórskiego Zag³êbia Kabaretowego 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 biletów, reszta pochodzi³a z licytacji m.in. kombinezonu i rêkawic Grzegorza Walaska i gogli piotra Protasiewicza. Podobnie jak w ub. r., pieni¹dze przeznaczono dla dzieci ze wietlic rodowiskowych i terapeutycznych, z którymi na co dzieñ wspó³pracuj¹ studenci z Wydzia³u
Nauk Pedagogicznych i Spo³ecznych UZ. Czêæ z 15 tys. z³ przeznaczone 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 Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego wystawia swoje prace. W Galerii PWW przy ul. Wroc³awskiej prezentuj¹ siê poprzez
bardziej tradycyjne media, jak malarstwo, rysunek i fotografia
oraz mniej tradycyjne formy instalacji. Wystawê, zorganizowan¹ 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 akademiki.
Dzi pieni¹dze z bud¿etu pañstwa przekazywane s¹ uczelni.
Dziêki temu studenci p³ac¹ mniej  na Uniwersytecie Zielonogórskim o 50 proc.  za miejsca z akademikach. Teraz Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Sportu chce by dofinansowanie do zakwaterowania otrzymywa³ ¿ak. Dostanie je w stypendium
socjalnym i sam zdecyduje, czy chce wydaæ je na dom studencki czy stancjê. Zdaniem MENiS nowy system spowoduje, ¿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 Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. Micha³ Kisielewicz.  Czy
uda siê je zrealizowaæ bez szkody dla posiadanej bazy i studentów?
Rektor twierdzi, ¿e czêæ ¿aków mog³aby wybraæ stancje.
Standard akademików jest jaki jest, bo wci¹¿ brakuje funduszy na modernizacjê. Kiedy ministerstwo wydawa³o 640
mln z³, w ub. roku tylko 148 mln z³, w tym planuje jeszcze
mniej.
A jeli chodzi o dop³aty do stancji, to na zielonogórskiej uczelni to ¿adna nowoæ. Od kilku lat osoby, które z braku miejsc
nie dostan¹ akademika, mog¹ liczyæ na dop³atydo wynajmowanego 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 przysz³oci? - 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 orodek akademicki. W
oparciu o uniwersytet mo¿na tu stworzyæ co, co by przypomina³o Krzemow¹ Dolinê. Firmy informatyczne ju¿ kszta³tuj¹ obraz
miasta.
czyta³a esa

