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....Sympozja naukowe

Na Wydziale Organizacji i Zarz¹dzania Politechniki £ódzkiej 7 stycznia odby³a siê publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr in¿. Anny Saniuk. Przedmiotem rozprawy jest
Zarz¹dzanie procesami przyjmowania zleceñ produkcyjnych w warunkach produkcji jednostkowej i ma³oseryjnej. Promotorem pracy by³ prof. Józef Matuszek z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Bia³ej, recenzentami - profesorowie Józef Bendkowski z Politechniki
l¹skiej, Zbigniew Banaszak z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Jerzy Lewandowski z Politechniki £ódzkiej.
W dniu 21 stycznia Rada Wydzia³u zatwierdzi³a nadanie
mgr Annie Saniuk stopnia doktora nauk ekonomicznych
w zakresie nauk o zarz¹dzaniu.
Piotr Ku³yk
Równie¿ w styczniu odby³a siê na Wydziale Polityki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr in¿. Piotra Ku³yka. Temat rozprawy brzmia³:
Dostosowania rynkowe agrobiznesu w Polsce do potrzeb integracji z Uni¹ Europejsk¹. Promotorem pracy
by³a prof. UZ Janina Stankiewicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego, recenzentami - profesorowie Stanis³aw Urban
z Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu i Andrzej Czy¿ewski z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W dniu 30
stycznia decyzj¹ Rady Wydzia³u mgr Piotrowi Ku³ykowi
zosta³ nadany stopieñ doktora nauk ekonomicznych w
zakresie ekonomii.
Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów!

W dniu 30 i 31 stycznia w Zielonej Górze  Przylepie w
hotelu Fantom odby³o siê Sympozjum Naukowe pt. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w in¿ynierii
l¹dowej. Konferencja powiêcona zosta³a pamiêci p.
Anny Urbañskiej i zorganizowana w pierwsz¹ rocznicê
Jej mierci. Organizatorem Sympozjum by³ Instytut Budownictwa UZ przy udziale Komisji Nauki PZiTB oraz
Oddzia³u Zielonogórskiego PTMTS. Spotkanie sfinansowane zosta³o ze rodków Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej
i rodowiska dziêki uprzejmemu poparciu dziekana prof.
Tadeusza Kuczyñskiego. Patronat naukowy obj¹³ prof.
Zenon Waszczyszyn z Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej Politechniki Krakowskiej natomiast zespo³em organizacyjnym kierowa³ prof. Jakub Marcinowski z Instytutu Budownictwa UZ. Obrady prowadzono w dwóch sesjach. Przewodnicz¹cym jednej by³ prof. Tadeusz Biliñski z IB UZ,
natomiast drugiej prof. Józef Gil z IB UZ. Przedstawiono
nastêpuj¹ce referaty:
- Waszczyszyn Z.: Referat generalny pt. Uwagi o pracach i rozwoju naukowym mgr in¿. Anny Urbañskiej;
- S³oñski M.: Zastosowanie bayesowskiej sieci neuronowej do identyfikacji wytrzyma³oci zmêczeniowej betonów;
- Kuniar K.: Kompresja danych poprzez dekompozycjê wed³ug sk³adników g³ównych w neuronowym wyznaczaniu okresów drgañ w³asnych budynków;
- Schabowicz K.: Neuronowa identyfikacja wytrzyma³oci betonu na podstawie badañ nieniszcz¹cych;
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- Jakubek M., Urbañska A., Waszczyszyn Z.: Application
of FWNN to the neural analysis of experimental mechanics problems;
- Urbañski P., Waszczyszyn Z.: Zastosowanie SSN do
wyceny lokali mieszkaniowych;
- Kaliszuk J., Waszczyszyn Z.: Ocena niezawodnoci
ram sprê¿ysto-plastycznych metod¹ symulacyjn¹ przy
zastosowaniu SSN;
- Pi¹tkowski G.: The solution of an inverse problem in
plates by means of artificial neural networks.
Obradom towarzyszy³a o¿ywiona dyskusja problemowa. Spotkanie zakoñczono z³o¿eniem kwiatów i chwil¹
zadumy nad grobem p. Anny Urbañskiej na cmentarzu
w Zielonej Górze.
WDZIÊCZNOÆ
Jest tak wdziêcznoæ, kiedy chcesz dziêkowaæ
lecz przystajesz jak gapa, bo nie widzisz komu
a przecie¿ sam nie jeste p³acz¹c po kryjomu.
Niewidzialny jest z tob¹ co jak kasztan spada
Jest taka wdziêcznoæ kiedy chcesz ca³owaæ
Oczy w³osy niewidzialne rêce
Powietrze deszcz co chlapie
Zimê saneczki dzieciêce
Dom rodzinny co sp³on¹³ z portretem bez ucha
Rozstania niby przypadkowe
Kiedy ¿yæ nie wypada, a umrzeæ nie wolno
Jest taka wdziêcznoæ kiedy chcesz dziêkowaæ
Za to, ¿e ciebie nios¹ nieznane ramiona,
A to czego nie chcesz najbardziej siê przyda
Szukasz w niebie tak t³oczno i tam te¿ nie widaæ.

Jan Twardowski
Wiersze wybrane 1944-1995

Pragnê gor¹ce podziêkowania wszystkim organizatorom oraz
uczestnikom sympozjm, którzy w tak wspania³y sposób uczcili
pamiêæ mojej tragicznie zmar³ej ¯ony.
Pawe³ Urbañski

....Nowe ksi¹¿ki
Z przyjemnoci¹ informujemy, ¿e w ostatnim czasie ukaza³y siê nowe pozycje ksi¹¿kowe autorstwa pracowników
naszego Instytutu, a w tym:
Fortyfikacje Zielonej Góry  ksi¹¿ka napisana przez
dr Wojciecha Eckerta i wydana nak³adem Oficyny Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autor w niezwykle interesuj¹cy sposób podj¹³ próbê odtworzenia
przebiegu linii obronnej murów oraz rekonstrukcji opisowej i rysunkowej dzie³ obronnych fortyfikacji Zielonej Góry,
w wielu przypadkach opartego na badaniach bezporednich pozosta³oci systemu obronnego miasta oraz na
badaniach literaturowych i ikonograficznych. Pozycja jest
bogato ilustrowana. Wnosi ona cenny wk³ad do poznania historii miasta Zielona Góra uwypuklaj¹c przesz³e i
wspó³czesne piêkno architektoniczne jej staromiejskich
zau³ków.
Dr Urszula Ko³odziejczyk i dr Andrzej Kraiñski opracowali Zarys geologii  ksi¹¿kê równie¿ wydan¹ przez
Oficynê Wydawnicz¹ UZ. Omawiana praca przedstawia
w sposób skondensowany wybrane dzia³y geologii, a poniewa¿ jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów kierunku budownictwo, dlatego opisane w niej zosta-
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³y zw³aszcza te zjawiska geologiczne, które wywieraj¹ istotny wp³yw na kszta³towanie rodowiska in¿ynierskiego.
Nale¿y podkreliæ, ¿e autork¹ piêknych fotografii ilustruj¹cych wybrane formy rzeby powierzchni Ziemi jest dr
Urszula Ko³odziejczyk.

Autobus
Energetyczny

W dniu 27 lutego na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego goci³ tzw Autobus Energetyczny jako g³ówny
element ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej zorganizowanej w³anie pod tak¹ nazw¹. Projekt
ten zainicjowany zosta³ przez partnerów niemieckich i realizowany jest w ramach programu Unii Europejskiej
SAVE. W sk³ad zespo³u wykonawczego wchodz¹:
- Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (Polska);
- B&S.U. Beratungs  und Service  Gesellschaft
Umwelt mbH (Niemcy);
- TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmBH
(Niemcy);
- KESCO Energy Sp. z o.o. (Polska);
- ECOFYS B.V (Holandia)
Patronat merytoryczny nad kampani¹ przyjê³y: Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwo Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz Ministerstwo rodowiska.
G³ówn¹ instytucj¹ wspó³finansuj¹c¹ projekt w Polsce
jest Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Kampania rozpoczê³a siê 10 wrzenia 2003 r. i trwaæ
bêdzie do koñca sierpnia 2005 roku. W autobusie marki
MERCEDES adaptowanym do pe³nienia funkcji mobilnego centrum edukacyjno-informacyjnego eksperci prowadz¹ kampaniê promuj¹c¹ przedsiêwziêcia i inicjatywy
energooszczêdne oraz odnawialne ród³a energii we
wszystkich regionach Polski. Autobus, w ramach 11 dwumiesiêcznych kampanii regionalnych, odwiedzi kilkaset
gmin w Polsce, zarówno miejskich i wiejskich.
Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Autobus Energetyczny jest adresowana g³ównie do trzech
grup spo³ecznych:
· mieszkañców - zdobêd¹ informacje na temat, jak
ka¿dy z nas mo¿e przyczyniæ siê do oszczêdzania energii
we w³asnym domu, mieszkaniu, miejscu pracy, w czasie
podró¿y, a tym samym, jak mo¿e to pozytywnie wp³yn¹æ·
na stan domowego bud¿etu,
· reprezentantów samorz¹du gminnego - którzy bêd¹
mieli mo¿liwoæ podczas indywidualnych rozmów z ekspertami w autobusie oraz w trakcie organizowanych spotkañ (seminariów) poznania dostêpnych instrumentów
s³u¿¹cych bardziej wydajnej konsumpcji energii na terenie ich dzia³ania oraz mo¿liwoci wykorzystania alternatywnych róde³ energii,
· przedsiêbiorców - którzy uzyskaj¹ informacje podczas rozmów z ekspertami w autobusie oraz w trakcie
organizowanych specjalnie spotkañ (seminariów) na temat mo¿liwoci zastosowania w swoim przedsiêbiorstwie dostêpnych technologii energooszczêdnych oraz
sposobów ich finansowania, jak równie¿ przygotowania i
efektywnego wdra¿ania systemów zarz¹dzania energi¹
powoduj¹cych znacz¹c¹ redukcjê kosztów funkcjonowania przedsiêbiorstwa.
Marek Dankowski
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