
32 33

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 3 1 |   l u t y  2 0 1 6U 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 3 1 |   l u t y  2 0 1 6

dualną. Autorka zwraca uwagę na graffiti w przestrzeni pu-
blicznej traktując je jako swoisty przekaz „mowy murów”. 
Tematyka malatury tworzy klimat miejsca oraz stanowi komu-
nikację między nieznanym twórcą i przypadkowym odbiorcą.

Zdjęcia tworzące wystawę pt. „Zielonogórska malatura” 
do połowy stycznia prezentowane były w holu budynku 
A-16 przy al. Wojska Polskiego 69, natomiast do końca 
lutego można je oglądać w holu fili nr 4 Wojewódzkiej  
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielo-
nej Górze, przy ul. Podgórnej 45
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__ Warto pomagać

16 grudnia 2015 roku. Dzień jak każdy inny, a jednak w ja-
kiś sposób szczególny. Tego dnia studenci II roku komunika-
cji biznesowej w języku rosyjskim pod opieką mgr Jolanty 
Fainstein zorganizowali bowiem akcję promującą pomaganie 
czworonożnym przyjaciołom ze Schroniska dla bezdomnych 
zwierząt w Zielonej Górze. Nasi żacy (autorki tekstu oraz Jo-
anna Nun, Michał Macias i Krzysztof Tomaszewski) uśmiechem  
i kawałkiem jednego z kilku przygotowanych przez siebie pysz-
nych ciast zachęcali studentów, wykładowców i pracowników 
administracji Wydziału Humanistycznego do zatrzymania się 
i wysłuchania informacji o potrzebach bezdomnych zwierząt 

oraz wielu formach wolontariatu. Ich starania nie pozostały 
bez śladu: sporo osób zdecydowało się na niezwłoczne przeka-
zanie na rzecz schroniska leków i karmy dla zwierząt, a pozo-
stali zadeklarowali swą pomoc w nieodległej przyszłości.

__ Do Warszawy po zwycięstwo!

18 grudnia w Bibliotece UZ odbył się etap okręgowy 
Olimpiady Wiedzy o Mediach. Ten sam test, o tej samej 
godzinie pisali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  
w 16 miastach w całej Polsce. O przejście do finału w Lu-
buskiem walczyło 20 uczestników. Organizatorem etapu 
okręgowego był Instytut Filologii Polskiej.

Zmagania rozpoczęły się już o 10.30 w Bibliotece Uni-
wersyteckiej, kiedy to uczniowie musieli zarejestrować 
swoje uczestnictwo w olimpiadzie. Jak przekazała prof. 
UZ Magdalena Steciąg: „Sporządziłam listę obecności. 
Zapisanych mamy 20 uczestników z najróżniejszych stron 
naszego regionu: zarówno ze stolic – Zielonej Góry i Go-
rzowa Wielkopolskiego, jak z mniejszych miast: Świebo-
dzina, Sulechowa, Wschowy i Żagania”. Niespełna pół 
godziny później ochotnicy przeszli do sali konferencyj-
nej, gdzie otrzymali karty z testem. Na ich rozwiązanie 
mieli godzinę. W samo południe uczniów i ich nauczycie-
li odwiedziła red. Karolina Kamińska, dziennikarka Ra-
dia Zachód oraz korespondentka wojenna. Opowiadała  
o trudach, ale i pasjonującym wymiarze pracy w mediach. 
Następnie wszyscy udali się na obiad, po którym zostały 
ogłoszone wyniki.

10 przedstawicieli okręgu zielonogórskiego uda się do 
Warszawy na etap centralny, który odbędzie się już w mar-
cu 2016 roku. Oprócz głównej nagrody, każdy z uczestni-
ków oraz ich opiekunowie dostali upominki, które mają 
zrekompensować trud, jaki włożyli w przygotowania do 
olimpiady. Zwycięzcy etapu centralnego otrzymają możli-
wość studiowania dziennikarstwa na wybranej przez siebie 
uczelni w całej Polsce.

Patronat nad OWM objęła Anna Zalewska – Minister Edu-
kacji Narodowej, Jarosław Gowin – Minister Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego oraz firma SONY.

Daria Wolanin

„Jestem zachwycona samą ideą, jak i realizacją tego wy-
darzenia. Uważam, że taka inicjatywa jest wspaniałym ge-
stem. Cieszę się, że mogłam pomóc potrzebującym zwie-
rzętom, których los leży w naszych rękach” – mówi jedna 
ze studentek Instytutu Neofilologii. Organizatorzy twierdzą 
jednak, że to nie słowa czy pochwały (dodajmy tylko, że 
w styczniu 2016 r. zostali uhonorowani przez Schronisko 
podziękowaniami w formie dyplomu), a szczęście zwierząt 
jest dla nich nagrodą za trud włożony w prowadzenie akcji, 
która zakończyła się sukcesem.

Ewelina Gumienna
Aleksandra Lubańska, Marta Bruchajzer

__ Wystawa fotograficzna 
pt. „Zielonogórska malatura”

Autorką wystawy jest Danuta Nowak 
- nauczycielka wiedzy o społeczeństwie 
i historii, bibliotekarka, doktorant-
ka w Instytucie Historii Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, wolontariuszka i dzia-
łaczka społeczna, obecnie pełni m.in. 
funkcję sekretarza Polskiego Towarzy-
stwa Historycznego w Zielonej Górze.

Pasję fotograficzną realizowała w klu-
bie Fotooko i w Lubuskim Towarzystwie 
Fotograficznym. Jej zdjęcia uczestniczy-
ły w kilku zbiorowych wystawach foto-
graficznych.

Fotograficzne ujęcia „zielonogórskiej 
malatury” są jej drugą wystawą indywi-

__wydział informatyki,  
elektrotechniki i automatyki

__ Spotkanie grupy Java User Group na Wydziale 
Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

1 lutego 2016 r. na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki 
i Automatyki UZ odbyło się kolejne spotkanie członków zie-
lonogórskiej Java User Group (JUG). W ramach spotkania 
uczestnicy mogli wysłuchać wystąpień zaproszonych trene-
rów IT – Sławomira Sobótki i Łukasza Szydło z firmy Boote-
ga IT Solutions. Zaproszenie trenerów było możliwe dzięki 
wsparciu finansowemu firmy Cinkciarz.pl.

Zielonogórska społeczność Java User Group zrzesza ponad 
300 miłośników różnych technologii z branży IT. Grupa orga-
nizuje cykliczne spotkania w każdą ostatnią środę miesiąca, 
podczas których jej członkowie oraz zaproszeni goście dzie-
lą się swoją wiedzą ze słuchaczami. Spotkania sprzyjają za-
cieśnieniu współpracy pomiędzy uczestnikami – są miejscem 
wymiany myśli oraz gorących dyskusji. Znaczącą grupę, wśród 
członków społeczności JUG, stanowią byli oraz obecni studen-
ci Uniwersytetu Zielonogórskiego, a w szczególności Wydziału 
Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ. Grupa powstała 
w 2011 r. i swoje pierwsze spotkania organizowała na Uni-
wersytecie Zielonogórskim. Po dłuższej przerwie wznowiła 

działania od lipca 2014 r. Swoją działalność dokumentuje na 
stronie internetowej www.jug.zgora.pl.

Tematem spotkania 1 lutego 2016 r. były Continuous Deli-
very i Domain Driven Design. Continuous Delivery jest coraz 
częściej stosowaną praktyką w nowoczesnych projektach in-
formatycznych, gdzie zespoły produkujące oprogramowanie 
dostarczają kolejne stabilne wersje programów w krótkich 
cyklach wytwórczych. Domain Driven Design jest podejściem 
do tworzenia oprogramowania, które umożliwia zespołom 
zarządzać, budować i utrzymywać złożone programy ukie-
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runkowane na dedykowane domeny problemowe przy dużym 
nacisku na wysoką jakość wytwarzanego oprogramowania. 
Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem a lista słucha-
czy przekroczyła zakładany limit 120 osób. Z publiczności po-
płynęło bardzo dużo pytań po zakończeniu każdego z wystą-
pień. Również w kuluarach pomiędzy oraz po prezentacjach, 
słychać było ożywioną dyskusję.

Tomasz Gratkowski

__ instytut sterowania i systemów informatycznych

__ Seminaria Naukowe semestr zimowy 2015/2016

W semestrze zimowym 2015/2016, w miesiącach gru-
dzień oraz styczeń zrealizowane zostały następujące wy-
stąpienia naukowe w ramach seminarium naukowego Insty-
tutu Sterowania i Systemów Informatycznych:
____ 03.12.2015 r. – Robert Świta, mgr. inż., Wydział Elek-
troniki i Informatyki, Zakład Systemów Multimedialnych  
i Sztucznej Inteligencji, Politechnika Koszalińska, System 
wspomagania orientacji osób niewidomych oparty o kon-
wersję obrazów 2D do postaci dźwięku przestrzennego
____ 10.12.2015 r. – Rafał Krawczyk, Dariusz Borowczak, 
C&C Partners Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 119/121, 64-100 
Leszno, Przemysłowa kontrola jakości 3D z wykorzysta-
niem produktów serii Gocator w ofercie C&C Partners
____ 17.12.2015 r. – Przemysław Jacewicz, dr inż., ISSI, 
WIEiA, UZ, Zastosowanie automatów komórkowych przy 
segmentacji obrazu biomedycznego - część I
____ 14.01.2016 r. – Wojciech Rafajłowicz, mgr inż., Insty-
tut Informatyki, Automatyki i Robotyki, Politechnika Wro-
cławska, Hybrydowe algorytmy optymalnego sterowania 
systemami całkowo-algebraicznymi
____ 28.01.2016 r. – Przemysław Jacewicz, dr inż., ISSI, 
WIEiA, UZ, Zastosowanie automatów komórkowych przy 
segmentacji obrazu biomedycznego - część II

Seminaria odbywają się w sali konferencyjnej Instytutu 
Sterowania i Systemów Informatycznych (budynek A-2, sala 
412, ul. prof. Z. Szafrana 2) w czwartki o godzinie 10.45. Se-
minaria prowadzi prof. dr hab. Roman Gielerak.

Marek Sawerwain

__ Nowoczesne laboratorium badania materiałów 
nadprzewodnikowych w Instytucie Inżynierii 
Elektrycznej

W ramach realizacji grantu NCBiR pt „Nadprzewodniko-
wy ogranicznik prądu zwarciowego (NOPZ) jako element 
zwiększający zdolności przyłączeniowe odnawialnych 
źródeł energii elektrycznej do elektroenergetycznej sieci 
dystrybucyjnej” w Instytucie Inżynierii Elektrycznej po-
wstało nowoczesne stanowisko laboratoryjne do badań 

materiałów nadprzewodnikowych w postaci taśm HTS dru-
giej generacji (High Temperature Superconductors - 2G). 
Stanowisko to wyposażone jest w zautomatyzowany układ 
kontrolno-pomiarowy umożliwiający wyznaczanie charak-
terystyk elektrycznych i temperaturowych taśm HTS 2G  
w temperaturze kriogenicznej ciekłego azotu (77K). Dzięki 
temu stanowisku zwiększy się potencjał badawczy pracow-
ników i doktorantów Instytutu Inżynierii Elektrycznej, o za-
gadnienia związane z wykorzystaniem nowych technologii 
materiałowych (nadprzewodników) w dziedzinie inżynierii 
elektrycznej i energetyce. Ponadto Studenci Wydziału In-
formatyki, Elektrotechniki i Automatyki będą mieli nieby-
wałą okazję poznania zjawisk związanych z nadprzewod-
nictwem elektrycznym w ramach zajęć laboratoryjnych  
z inżynierii materiałowej. 

Paweł Szcześniak

__wydział matematyki,  
informatyki i ekonometrii

 
Panu  

prof. dr hab. inż. Andrzejowi Obuchowiczowi 
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci Teściowej 
sk ładają 

pracownicy oraz członkowie Rady Wydziału Informatyki, 
Elektrotechniki i Automatyki”

 
Panu Profesorowi

Andrzejowi Obuchowiczowi
wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia  

z powodu śmierci Teściowej
sk ładają

pracownicy Instytutu Sterowania i Systemów 
Informatycznych

__ Studenci WMIiE UZ na Warsztatach z Nowoczesnej 
Matematyki i jej Zastosowań w Krakowie

Pod koniec ubiegłego roku 
studenci matematyki z Wy-
działu Matematyki Informaty-
ki i Ekonometrii Uniwersytetu 
Zielonogórskiego: Maciej Kubiak, 
Mateusz Kubiak i Tomasz Wieczo-
rek uczestniczyli w Workshop on 
Modern Applied Mathematics PK 
2015 Warsztatach z Nowoczesnej 
Matematyki i jej Zastosowań.
http://wmam.pk.edu.pl/1/129/
Uczestnicy-konferencji

Workshop on Modern Applied 
Mathematics PK 2015 to już 

czwarta edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej orga-
nizowanej przez Instytut Matematyki na Wydziale Fizyki, 
Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej im. Ta-
deusza Kościuszki. 

Celem konferencji była prezentacja aktualnych osią-
gnięć naukowych w zakresie matematyki i jej zastosowań, 
promocja matematyki i badań naukowych w tej dziedzinie 
oraz spotkanie i wymiana doświadczeń przez naukowców 
zajmujących się różnymi działami matematyki.

Podczas trzydniowej warsztatów studenci mieli okazję 
wysłuchać referaty wygłoszone przez polskich i zagranicz-
nych naukowców, zapoznać się z aktualnymi osiągnięciami 
naukowymi w zakresie matematyki i ich zastosowaniami 
oraz nawiązać kontakty ze studentami - uczestnikami kon-
ferencji z innych ośrodków akademickich w Polsce. Tema-
tyka referatów obejmowała różne dziedziny matematyki  
i pokazała możliwości jej zastosowań. Więcej pod adresa-
mi: http://wmam.pk.edu.pl/

Krystyna Białek
Maciej Kubiak

__ RozGRYwki Gier Edukacyjnych na WMIiE UZ

Koło Naukowe Laboratorium 
„Matematyczne” Paradoks w 
okresie od 2 listopada – 4 grud-
nia 2015 r. realizowało projekt 
W pogoni za wiedzą finansowa-
ny w ramach środków przekaza-
nych przez Klub Radnych Zielo-
na Razem na działalność kół na-
ukowych zarejestrowanych na 
Uniwersytecie Zielonogórskim, 
na podstawie porozumienia 
zawartego pomiędzy Miastem 
Zielona Góra a Uniwersytetem 
Zielonogórskim.

Celem Projektu było umożli-
wienie młodym ludziom nabycie nowej wiedzy i wykształto-
wania nowych kompetencji poza zajęciami obowiązkowymi 
z tych obszarów matematyki, z którymi nie zawsze mają 
okazję zetknąć się podczas realizacji obowiązkowego pro-
gramu nauczania oraz stworzenia okazji do wzięcia udziału 
w „Spotkaniach z Matematyką” sesjach popularnonauko-
wych oraz rozGRYwkach Ligi Gier Edukacyjnych zorgani-
zowanych dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego 
oraz młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych 
z rejonu Zielonej Góry i okolic. W organizację „Spotkań  
z Matematyką” zaangażowało się środowisko matematycz-
ne skupione wokół Zielonogórskiego Oddziału Polskiego To-
warzystwa Matematycznego. Celem Spotkań z Matematyką 
jest uzmysłowienie młodym ludziom, że świat matematyki 
nie jest hermetyczny, a sama matematyka jest uniwersal-
nym kluczem, który otwiera drzwi wielu naukom do naj-
większych i niezgłębionych tajemnic wszechświata.

Projekt W pogoni za wiedzą spotkał się z zainteresowa-
niem blisko 100 studentów reprezentujących różne kierun-
ki i wydziały takie jak: WMIiE, WM, WEiZ i WIEiA Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego oraz uczniów z zielonogórskich szkół 
i okolic.

__ Jubileusz prof. dr. hab. Romana Zmyślonego

W lutym br. prof. dr hab. Roman Zmyślony kończy 70 
lat. Z tej okazji, pod honorowym patronatem JM Rektora 
Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr. hab. inż. Tadeusza 
Kuczyńskiego oraz Dziekanów Wydziału Matematyki, Infor-
matyki i Ekonometrii, odbędą się uroczyste obchody oraz 
sesja naukowa poświęcona osiągnięciom Jubilata.

Plan obchodów:
W sobotę, 12 marca, o godzinie 16.00 w auli rektoratu 

odbędzie się uroczyste otwarcie obchodów Jubileuszu, wy-
stąpienie zaproszonych gości oraz referat Jubilata.

W niedzielę, 13 marca, o godzinie 10.00 w sali 209 bu-
dynku Nauk Ścisłych rozpocznie się sesja naukowa.

Wszystkich serdecznie zapraszamy.
Jacek Bojarski

Projekt zainaugurowano 25 listopada 2015 r. przy udziale 
studentów, uczniów i przedstawicieli nauczycieli akade-
mickich WMIiE UZ, Dziekana WMIiE UZ dr. hab. Longina Ry-
bińskiego, prof. UZ i przedstawicieli Zielonogórskiego Od-
działu Polskiego Towarzystwa Matematycznego, a wykład 
inauguracyjny pt. Bijekcja wygłosiła dr hab. Ewa Drgas-
-Burchardt, prof. UZ.

Kolejne spotkania odbyły się w dniach 2, 3 i 4 grudnia 
2015 r. W trakcie tych 3 dni uczestnicy projektu w godzi-
nach popołudniowych w salach Naszego Wydziału rywalizo-
wali między sobą podczas rozGRywek Ligi Gier Edukacyj-
nych. Do tego celu wykorzystane zostały gry m. in. takie 
jak EuroCash, Cashflow, Batavia czy Osadnicy z Catanu.

9 grudnia 2015 r. w trakcie spotkania podsumowującego 
projekt, Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekono-
metrii Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Longin Rybiński 
wręczył certyfikaty wszystkim uczestnikom projektu, zaś 
zwycięskim zespołom (6 drużynom w kategorii studentów 
oraz 3 drużynom w kategorii szkół) dyplomy i puchary.

Więcej na temat projektu http://lmp.wmie.uz.zgora.pl/
projekty/w_pogoni_za_wiedza.html,
prezentacja podsumowująca projekt: https://prezi.com/
wnsl2iinesvc/w-pogoni-za-wiedza/.

Krystyna Białek ( opiekun Koła LMP), 
Maciej Kubiak (sekretarz Koła LMP)


