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Redakcja otrzymała
***
W ramach współpracy Zakładu Filologii Angielskiej z
Ambasadą Amerykańską, 9 grudnia uczelnię odwiedził
szef kadry odpowiedzialnej za sprawy obywateli USA w
Polsce - Scott Renner. W trakcie dwugodzinnego spotkania ze studentami anglistyki wygłosił referat na temat
różnic w procedurach prawnych w Polsce i USA, a także
podzielił się spostrzeżeniami o naszym systemie prawnym. Z racji na brak wśród wykładowców nauczyciela
z USA, takie spotkania są dla studentów szczególnie
cenne, gdyż mogą praktykować komunikowanie się w
tym rodzaju angielszczyzny. Bardzo z nich z tego skorzystało i, po zakończonym wykładzie, gość przez ponad godzinę odpowiadał na rozmaite pytania. Owocem
spotkania jest m. in. zapowiedź wizyty studentów drugiego roku w Ambasadzie USA wczesną wiosną.
Marek Kuczyński

kierownik Zakładu

Olimpiada Biologiczna
w Uniwersytecie Zielonogórskim
13 I 14 stycznia 2007 roku odbyła się po raz kolejny w naszej Uczelni XXXVI Olimpiada Biologiczna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku
szkolnym 2006/2007. Zawody II stopnia są eliminacjami okręgowymi do zawodów ogólnopolskich,
które odbędą się w kwietniu br. w Warszawie. W
kilku słowach pragnę wszystkich poinformować,
że od tego roku, od XXXVI Olimpiady Biologicznej
zostałam Przewodniczącą Komitetu Okręgowego,
a historia olimpiad biologicznych w Uczelni toczyła się tak: olimpiady rozpoczęły się na początku
lat ’70.Osobiście jestem ﬁnalistką drugiej z nich,
a członkiem komitetu byłam przez 28 lat. Początkowe Olimpiady miały dla naszego województwa
(wówczas zielonogórskiego) swój okręg w Poznaniu
przy UAM im. A. Mickiewicza, ale wkrótce od 1978 roku
siedzibą Okręgu została Zielona Góra i Instytut Inżynierii Środowiska, z którego wywodzili się członkowie Komitetu Okręgowego i jego Przewodniczący.
Pierwszym przewodniczącym był prof. Stanisław Teoﬁl Kołaczkowski - twórca i założyciel Instytutu Inżynierii
Środowiska. Po nim prof. Adam Solski. Przez ostatnich
10 lat był nim prof. Henryk Greinert. Profesor jest głównie naukowcem, ale z niezwykłą pasją i zaangażowaniem oddawał się pracy z uczniami. Za życzliwość i
pomoc nauczycielom i uczniom podziękowaliśmy Profesorowi w pierwszym dniu otwarcia Olimpiady.
W tegorocznych zawodach udział wzięło 67 uczniów
z 8 miejscowości województwa lubuskiego (Gorzów,
Zielona Góra, Krosno Odrzańskie, Sulechów , Lubsko,
Żary, Szprotawa, Gubin)
Dużo, bo 16 uczniów przeszło po teście do niedzielnego konkursu ustnego i obrony prac olimpijskich badawczych, które kwaliﬁkowały do udziału w zawodach
okręgowych. Po tej części zawodów odnieśliśmy wspólnie – uczniowie, nauczyciele i Komitet Okręgowy kolejny
sukces. Aż 9 uczniów zakwaliﬁkowało się do Warszawy
na III ogólnopolski etap XXXVII Olimpiady Biologicznej.
Pierwsze trzy miejsca zajęli: Mateusz Rawlik z II LO z
Gorzowa Wlkp. (93 pkt.), Wojciech Demuth z I LO z Zielonej Góry (88 pkt.) i Grzegorz Aleksiejuk ze Społecznego LO w Żarach (86 pkt.)
Cieszymy się, że przez prawie 30 lat okręgowe eliminacje Olimpiady Biologicznej odbywają się w Instytucie

uniwersytet

zielonogórski

Inżynierii Środowiska, że przez coroczne sukcesy Okręg
jest w Polsce dobrze postrzegany i uczniowie z naszego
województwa należą do przodujących przyrodników w
Polsce. Olimpiada promuje Uniwersytet i Instytut Inżynierii Środowiska.
dr hab. Marlena Piontek

Wspomnienia z Paryża
Studenci IKiSM należący do koła „mUZa” w listopadzie (17 – 21) ub. roku gościli w Paryżu i jego okolicach na zaproszenie „Institution St Stanislas” z Osny.
Współuczestnikami wyjazdu byli wolontariusze (także
studenci) z Civitas Christiana z Zielonej Góry. Celem
wizyty we Francji było nawiązanie współpracy naukowo
– dydaktycznej z powyższym ośrodkiem. Kilkudniowy
program obejmował zwiedzanie Paryża, Osny i Montmorency. Byliśmy tam jednak nie tylko dla przyjemności.
Uczestniczyliśmy więc w warsztatach muzyczno – dydaktycznych z udziałem polskiej i francuskiej młodzieży.
Zorganizowaliśmy też dwa koncerty Muzyki Polskiej w
wykonaniu naszych studentów – jeden w Montmorency
(19.11.06r.) a drugi w Osny (21.11.06r.) gdzie spędziliśmy ostatni dzień. Gospodarze powitali nas pokazem
multimedialnym o edukacji muzyki we Francji. Spotkaliśmy się też z dyrekcją i gronem pedagogicznym zaprzyjaźnionej szkoły. Po obiedzie zaś referat wygłosiły prof.
Janina Fyk Edukacja muzyczna w Polsce i dr Anna Łuczak Problemy występujące w pedagogice muzycznej
na etapie wczesnoszkolnym. Po kolacji nastąpiła część
rozrywkowa. Po wyśmienitej zabawie – powrót do Zielonej Góry. Paryż to urokliwe miejsce, do którego wraca się za każdym razem z wielką przyjemnością. Mam
nadzieję, że nie była to ostatnia wizyta w Instytucie Św.
Stanisława i współpraca rozpoczęta na razie bez oﬁcjalnych umów rozwinie się, i nasi studenci oraz pracownicy
Instytutu będą mieli okazję do częstszych odwiedzin w
tej uroczej, podparyskiej miejscowości.
A. Ł.
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