
34

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 6 8 |  l u t y  2 0 2 0

WIadOmOścI  WYdZ IałOWE

wydział ekonomii i zarządzania

Wykłady otwarte w ramach Programu Nowoczesne 
Zarządzanie Biznesem

29 października 2019 r. na Wydziale Ekonomii i Zarzą-
dzania Uniwersytetu Zielonogórskiego ruszyła kolejna 
edycja cyklu wykładów otwartych w ramach Programu 
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Pierwszy wykład nt. 
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni przedstawił Jarosław 
Jezierski, wykładowca programu Nowoczesne Zarządzanie 

Biznesem. Kolejny wykład prelegenta dotyczący wiary-
godności finansowej odbył się 10 stycznia 2020 r. Podczas 
wykładów słuchacze mogli dowiedzieć się, czym jest wia-
rygodność finansowa i jak ją budować, jak minimalizować 
ryzyko kredytowe, zwiększać bezpieczeństwo i ochronę 
obrotu pieniężnego oraz zapobiegać nadmiernemu zadłu-
żeniu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do 
udziału w kolejnych wykładach otwartych.

Anetta Barska

wydział humanistyczny

oraz inne informacje można znaleźć na stronie interne-
towej konkursu www.konkursarchitekturyceglanej.pl. 
Prace konkursowe w wersji elektronicznej można przesłać 
do 17 kwietnia 2020 r. Celem Konkursu jest „…pokaza-
nie umiejętności warsztatowych studentów … w zakresie 
projektowania architektonicznego z wykorzystaniem wy-
robów klinkierowych na elewacji budynków”.

Prace konkursowe powinny się mieścić w dwóch 
kategoriach:

I. Dom jednorodzinny,
II. Budownictwo przyszłości.
Na zwycięzców czekają liczne nagrody. Zachęcamy studen-

tów naszego Wydziału, studiujących na kierunku architektura 
do wzięcia udziału w tym prestiżowym Konkursie.

Marek Dankowski

Dr hab. Krzysztof KaszyńsKi (1939-2019)

Pod koniec września dotarła do nas wiadomość, która napełniła nas ogromnym 
smutkiem i żalem: 27 września 2019 r. zmarł dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. 
UZ – f ilozof, etyk, wieloletni pracownik Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielo-
nej Górze oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego, współtwórca zielonogórskiego śro-
dowiska akademickiego, a przede wszystkim nasz nauczyciel, mentor, przyjaciel.

Profesor był człowiekiem niezwykłym, a Jego niezwykłość 
przejawiała się każdego dnia w drobnych gestach. Był człowie-
kiem niezwykle ciepłym, otwartym, a przede wszystkim wspa-
niałym nauczycielem akademickim. Miał swoiste poczucie 
humoru. Cechowało Go niezwykłe opanowanie i optymizm, 
którego Mu często zazdrościliśmy.

Zdarzało się, że niekiedy Jego stoicka cierpliwość i opanowa-
nie skutkowały zabawnymi sytuacjami. Był mistrzem zarówno 
budowania napięcia, jak i jego umiejętnego rozładowywania. 
Znakomitym gawędziarzem i „mistrzem słowa”, o czym wielu 
tych, co mieli szczęście i przyjemność Go spotkać mogli się 
niejednokrotnie przekonać.

Opowiedzenie w kliku zdaniach kim był prof. Krzysztof Ka-
szyński nie jest łatwe, bowiem Jego aktywność wyrażała się nie 
tylko w działalności naukowej, ale także kulturalnej, sportowej, 
politycznej, administracyjnej i oświatowej. Obszar aktywno-

ści, to nie tylko Zielona Góra, ale także województwo. Jego 
działalność szczególnie zaznaczyła się w zakresie organizacji 
i rozwoju oświaty i kultury w ówczesnym województwie zielo-
nogórskim, później lubuskim.

Prof. Kaszyński był humanistą otwartym na drugiego czło-
wieka. Stąd, niezależnie od tego, co robił, to wierny pozosta-
wał jednej pasji, która ukształtowała się w Nim już w szkole 
średniej i która towarzyszyła mu przez wszystkie etapy jego 
życia, a którą starał się realizować praktycznie we wszystkich 
obszarach swojej aktywności - pasję bycia nauczycielem. Był 
nauczycielem z powołania.

Pasję nauczycielską zaczął realizować zaraz po uzyskaniu 
świadectwa dojrzałości, pracując jako nauczyciel w szkołach 
podstawowych i średniej (Liceum Pedagogiczne w Lubsku), 
a następnie wiążąc się ze szkolnictwem wyższym. Od począt-
ku swojej pracy zawodowej związany był także z harcerstwem. 


