
40

U N I W E R S Y T E T  Z I E L O N O G Ó R S K I   N r  2  ( 2 1 3 )   l u t y  2 0 1 4

WIadOmOścI  WYdZ IałOWE

__wydział mechaniczny

__wydział pedagogiki,  
socjologii i nauk o zdrowiu

_Nowy doktor nauk technicznych na wydziale

Miło nam poinformować, że 11 grudnia 2013 r. na Wy-
dziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu 
Zielonogórskiego odbyła się publiczna obrona rozprawy 
doktorskiej mgr. inż. Remigiusza Aksentowicza na temat 
Efektywność energetyczna pneumatycznych instalacji od-
ciągowych w warunkach eksploatacji (więcej informacji na 
stronie 37.).

Nasz nowy doktor nauk technicznych, związany jest za-
wodowo z Instytutem Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk 
o Pracy. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów!

Marek Rybakowski

_VI Bal Karnawałowy kierunku inżynieria biomedyczna

17 stycznia 2014 r. już po raz szósty odbył się tradycyj-
ny Bal Karnawałowy Inżynierii Biomedycznej. Jak zawsze 
uroczystego otwarcia balu dokonała dr hab. inż. Elżbieta 
Krasicka-Cydzik, prof. UZ., jednocześnie witając wszyst-
kich zaproszonych gości, licznych absolwentów i studentów 
kierunku. W tym roku swą obecnością zaszczycił nas dyrek-
tor Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze, Waldemar 
Taborski. Hasłem tegorocznego balu było W zdrowym ciele 
zdrowy duch, ale dominował nastrój karnawałowej galan-
terii dla dam. Serdecznym powitaniom i wspomnieniom 
nie było końca. Oprócz znakomitego poczęstunku i tańców 
do białego rana, witaliśmy również studentów pierwszego 
roku. Nie obyło się także bez wyboru królowej i króla balu, 
a także wiele innych zabaw. Cieszyliśmy się obecnością na-
szych wykładowców - pracowników Wydziałów Mechanicz-
nego, Nauk Biologicznych oraz Elektrotechniki, Informatyki 
i Telekomunikacji. Żałujemy, iż nie wszyscy zaproszeni mo-
gli się w tym dniu bawić się razem z nami.

Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za wspól-
ną zabawę i zapraszamy na kolejny bal za rok!

Agnieszka Mackiewicz

_Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu 
profilaktyki, resocjalizacji, poprawy bezpieczeństwa 
w mieście Zielona Góra

10 grudnia 2013 r. w Ratuszu odbyła się uroczystość 
wręczania Nagród Prezydenta Miasta laureatom Konkursu  

na najlepszą pracę magisterską z zakresu profilaktyki, re-
socjalizacji, poprawy bezpieczeństwa w mieście Zielona 
Góra.

Prace zgłoszone do konkursu oceniała Kapituła w skła-
dzie: przewodniczący dr Zbigniew Bartkowiak – prezes 
Zarządu Fundacji „Bezpieczne Miasto” oraz dr Jolanta 
Lipińska–Lokś i dr Lidia Wawryk – Wydział Pedagogiki, 
Socjologii i Nauk o Zdrowiu UZ, Anna Nitscha i Zbigniew 
Sługocki – Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta 
Zielona Góra.

Spośród czterdziestu prac trzy zostały nagrodzone,  
a cztery kolejne wyróżnione. Pierwsze miejsce (nagroda 
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1200 zł) przyznano Krzysztofowi Tkaczyszynowi za pracę: 
Zachowania agresywne uczniów wobec nauczycieli. Drugie 
(nagroda 1000 zł) – przypadło Annie Szulgo za pracę: Zielo-
nogórzanie w obliczu osamotnienia. Obie prace zostały na-
pisane pod kierunkiem dr hab. Grażyny Miłkowskiej, prof. 
UZ. Trzecie miejsce (nagroda 800 zł) zajął Paweł Kozłowski 
za pracę: Przestępczość na terenie miasta Zielonej Góry 
w latach 2007 – 2011 na podstawie danych statystycznych 
Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, którą napisał 
pod kierunkiem dr. Krzysztofa Wąża. 

Wśród wyróżnionych znaleźli się:
- Agnieszka Brudnoch – praca: Samotność i osamotnienie 

kobiet w kontekście ich życia rodzinnego i kariery zawo-
dowej pod kierunkiem prof. dr. hab. Zdzisława Wołka;

- Renata Kapica – praca: Pedagog szkolny w opiniach 
uczniów pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Miłkow-
skiej;

- Katarzyna Romanowska - praca Przyjaźń i zaintereso-
wania a samodzielność dzieci z rodzin zastępczych pod 
kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Gajewskiej;

- Aneta Kluz - praca Oczekiwania w stosunku do Straży 
Miejskiej w Zielonej Górze pod kierunkiem prof. dr hab. 
Mirosława Kowalskiego.
Nagrody wręczyła zastępca prezydenta Wioleta Haręź-

lak. Nagrody sfinansowano ze środków pochodzących z bu-
dżetu Miasta Zielona Góra. Pula nagród w 2013 r. wynio-
sła 5 000 zł. Organizatorami dziewiątej edycji konkursu 
byli: Miasto Zielona Góra, Fundacja „Bezpieczne Miasto” 
i Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii 
i Nauk o Zdrowiu.

Nagrodzonym i wyróżnionym autorom prac i ich promo-
torom – serdecznie gratulujemy!

Jolanta Lipińska-Lokś?

_Powiało muzyką

Za oknem rozkręcał się huragan Ksawery. Pogoda zachę-
cała do pozostania w domu, a jednak w czwartkowy wie-
czór, 5 grudnia, w klubie Harlem pojawili się ci, którym 
wiatr niestraszny, gdy chcą posłuchać muzyki. Bohaterami 
wieczoru byli wokalistka - Paulina Maciejewicz i akompa-
niujący jej na gitarze Sebastian Koberling. Tam w środku 
w klubie zaczarowali oni pogodę na całego. Paulina Macie-
jewicz studiuje na naszym Uniwersytecie animację kultury 
i pielęgniarstwo. Jak napisano na stronie klubu Harlem jest 
„uzależniona od muzyki niebanalnej, która pochłania jej 
każdą wolną chwilę”. W 2012 r. zwyciężyła odbywający się 
w Zielonej Górze konkurs dla wokalistów „VoiceTracks”, 
nagrodą była możliwość nagrania debiutanckiego singla. 
Piękna barwa głosu, duże możliwości wokalne umożliwiają 
jej sięganie po repertuar ambitny, a upodobanie do śpie-
wania zaznacza się w każdym aspekcie jej życia. Paulina 
ma w głosie to „coś”, czego chce się słuchać.

Towarzyszący Paulinie gitarzysta Sebastian Koberling jest 
członkiem grupy „Karawana Eskimosów”, ale oprócz tego 
bierze udział w różnych projektach muzycznych. Jednym 
z nich jest właśnie występ z Pauliną. Młody gitarzysta jest 
miłośnikiem różnorodnych stylów muzycznych i stara się 
czerpać z nich to, co najlepsze, ma już na swoim koncie 
cztery płyty studyjne.

Program zaprezentowany w Harlemie był pierwszym  
ich wspólnym przedsięwzięciem muzycznym. Mogliśmy 

posłuchać bardzo przemyślanie dobranych wersji znanych 
utworów. Były to pięknie wykonane covery, nie „na kola-
nach” wobec pierwotnych twórców, lecz zaaranżowane 
w nowy często zaskakujący sposób, a w efekcie na nowo 
zinterpretowane. Dobór repertuaru pozwolił na stworzenie 
niepowtarzalnego klimatu tego wieczoru. Wykorzystano 
utwory: Dawida Podsiadło, Adele, Maroon5, Kayah, Micha-
ela Jacksona, James’a Morrisona, Amy Winehouse, Stinga, 
Imany, Christiny Aguilery, Rihanny, Cee Lo Green, Leonarda 
Cohena. Kiedy publiczność domagała się bisów młodzi arty-
ści byli zaskoczeni, niepewni czy ten aplauz to tylko forma 
kurtuazji ze strony publiczności, ale kiedy oklaski nie usta-
wały z radością uwierzyli w ich szczerość i bez kokieterii 
zagrali jeszcze więcej.

Paulina Maciejewicz kończy w tym roku studia i pozostaje 

nam żywić nadzieję, że będziemy mieli okazję posłuchać 
jej w Zielonej Górze już wkrótce. Życzymy jej zaliczenia 
wszystkich egzaminów w ulubionym stylu – śpiewająco.

Dorota Bazuń

_Interpretacje międzykulturowości

W dniach 12 i 13 grudnia 2013 r. odbyły się Warsztaty 
Edukacji Międzykulturowej. Zostały zorganizowane przez 
Koło Naukowe Socjologów działające przy Instytucie So-
cjologii. Wzięli w nich udział studenci wszystkich lat so-
cjologii, jak również osoby spoza kierunku, a poprowadzili  
je: Monika Mrówczyńska, koordynatorka programów wy-
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miany międzynarodowej dla młodzieży i Michael Kimmig, 
trener programu „Młodzież w działaniu” i Polsko-Niemiec-
kiej Współpracy Młodzieży.

Warsztaty były nie tylko unikalne pod względem treści, 
ale też ciekawe z uwagi na formę i metody pracy. Studenci 
mieli okazję zapoznać się bliżej z tym czym jest wielo-
kulturowość, międzykulturowość oraz edukacja między-
kulturowa. Została także rozwinięta wiedza uczestników 
o stereotypach i strategiach radzenia sobie z nimi. Ćwicze-
nia praktyczne pokazały, jak postępować w trudnych sytu-
acjach w różnych kontekstach międzykulturowych oraz jak 
rozwinąć efektywną komunikację. Nie zabrakło również 
wskazówek, jak odczytywać komunikaty w danej kulturze. 
Mieliśmy okazję sprawdzić się w pracy indywidualnej oraz 
grupowej. Wszyscy mieli szansę otwarcie wypowiedzieć 
się na poruszane tematy. Pomimo obfitości materiału, nie 
było widać znudzenia studentów, za to duże zaangażowa-
nie i chęć podzielenia się z każdym swoimi doświadcze-
niami dotyczącymi międzykulturowości. Biorący udział 
w warsztatach wynieśli dodatkową wiedzę na temat różnic 
kulturowych, a także sposobów radzenia sobie z nieporo-
zumieniami. Na końcu organizatorzy pokazali możliwości 
realizacji projektów międzykulturowych, które na pewno 
niejednemu z nas się przydadzą.

Aneta Kliszczak
Koło Naukowe Socjologów

Pani dr Marii Fudali
wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy

sk ładają

Dziekan, Prodziekani, pracownicy i studenci
Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Zielonogórskiego

Panu Tomaszowi Jasiewiczowi
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci MAMY
sk ładają

Zespół Dziekański 
oraz pracownicy z Wydziału Pedagogiki, Socjologii 

i Nauk o Zdrowiu

Przedstawiciele lubuskiego biznesu wzięli udział 
w spotkaniach kooperacyjnych i odwiedzili targi Elmia 
Subcontractor Connect 2013 odbywające się w szwedz-
kim Jonkoping. Dla polskich firm zdobycie kontraktu ze 
szwedzką firmą to jak wkroczenie do mitycznej krainy 
zwanej na północy Asgardem.

Walhalla światowego biznesu

W pogoni za kontraktami dla naszych biznesmenów, 
o czym nie raz już się przekonaliśmy, nie ma kierunków 
niemożliwych. Tym bardziej jeśli ten kierunek prowadzi na 
północ. W środowisku przedsiębiorców panuje przekona-
nie, że Skandynawowie to bardzo dobrzy partnerzy bizne-
sowi – wymagający, ale rzetelni i pewni. Dlatego też nie 
ilość odbytych spotkań, ale ich jakość przemawia za suk-
cesami jakie odnieśli nasi przedsiębiorcy. W kolejnym zor-
ganizowanym przez Centrum Przedsiębiorczości i Transferu 
Technologii wyjeździe udział wzięli: Bernard Jakubowski 
(Euro-Box Sp. z o.o.), Zygmunt Luk (Luk Metal Construc-
tion Sp. z o.o.), Henryk Mazurkiewicz (Mazel M.H. Mazur-
kiewicz Sp. j.), Sylwester Kubała (Holding - Zremb Gorzów 

S.A.), Artur Malec i Andrzej Kail (Kostrzyńsko–Słubicka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.) oraz dr inż. Roman 
Kielec i Karol Dąbrowski (CPTT UZ).

Lew Północy

To przydomek jaki nosił król Szwecji Karol XII, który na 
przełomie XVII i XVIII wieku zdobył olbrzymie tereny dla swo-
jego kraju. Obecna Szwecja zdobywa świat potęgą swojego 
przemysłu. Kraj z wysoko rozwiniętym przemysłem, który 
kładzie silny nacisk na high-tech. Główne sektory to: mo-
toryzacyjny, technologii środowiskowych, technologii infor-
macyjnych i komunikacyjnych (ICT), telekomunikacja, life 
science, technologii materiałowej i górnictwa. Inne wysoko 
zaawansowane sektory to produkcja pojazdów specjalnych 
i maszyny wykorzystywane w przemyśle drzewnym.

Szwedzka branża automotive jest wysoko rozwinięta 
i stawia na innowacyjność dlatego też ma wielką potrze-
bę dostawców. Tutaj, jak w pozostałej części szwedzkiego 
przemysłu wiele firm dużą wagę stawia na bliskość ich do-
stawców. W 2012 r. 84 proc. importu ogółem w Szwecji po-
chodzi właśnie z krajów europejskich (926 miliardów SEK).

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
I TRANSFERU TECHNOLOGII UZ


