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Klon marnotrawny
Rozmna¿anie drog¹ p³ciow¹ od setek tysiêcy lat sprzyja rozwojowi ludzkiej kultury. T¹ w³anie drog¹ materia³ genetyczny
pewnego holenderskiego m³ynarza po³¹czy³ siê z informacj¹
genetyczn¹ córki piekarza, czego wynikiem nie by³ ani nowy
m³ynarz, ani nowa piekarzówna, ale Rembrandt. Przy zap³odnieniu dwa drzewa genealogiczne zostaj¹ ze sob¹ po³¹czone
w sposób niemo¿liwy do przewidzenia. To dlatego siodlarz z
Królewca Johann Georg Kant nie obdarzy³ wiata kolejnym siodlarzem, lecz zrobi³ ¿onie dziecko, które inteligencj¹ przewy¿sza³o oboje rodziców: ten syn mia³ na imiê Immanuel. Miguel de
Cervantes móg³ napisaæ Don Kichota tylko dlatego, ¿e przyszed³ na wiat nie jako klon pewnego zubo¿a³ego szlachcica,
który zarabia³ na ¿ycie jako znachor, lecz jako jego czwarte
dziecko, sp³odzone metod¹ tradycyjn¹. (...)
Sklonowane dziecko najpierw uraduje swego twórcê, który
bêdzie je radonie porównywa³ z w³asnymi zdjêciami z dzieciñstwa. Wkrótce jednak pojawi¹ siê problemy. Je¿eli ten mê¿czyzna jest ¿onaty, to za kogo powinna uwa¿aæ siê jego ¿ona? Za
matkê, macochê czy mo¿e raczej szwagierkê? A gdyby zakocha³a siê w klonie, to czy by³oby to kazirodztwo, czy tylko powtórka ma³¿eñstwa? W s¹dzie trzeba by by³o pytaæ wiadka,
czy nie jest krewnym, powinowatym ani klonem oskar¿onego.
(...)
W rzeczywistoci taki klon bêdzie oczywicie prawie zawsze inny ni¿ jego stwórca: bêdzie rós³ o pokolenie póniej,
w³¹czy siê w zupe³nie odmienny wiat. Znajdzie siê pod wp³ywem ca³kiem innych przyjació³, nauczycieli, zespo³ów muzycznych. Do tego bêdzie pod kuratel¹ ojca-bliniaka, co tamtemu
zosta³o oszczêdzone. Nie mo¿e wiêc byæ identyczn¹ kopi¹.
Dawca sklonowanej komórki bêdzie patrzy³ na niego raczej z
obrzydzeniem jak na plagiat  albo zacznie siê go baæ jako rywala.
Nawet niesklonowani synowie wprawiali ojców w panikê,
gdy byli do nich zbyt podobni Johann Strauss ojciec (ten od
Marsza Radetzkyego) czu³ siê tak uciemiê¿ony przez swego
syna (tego od Piêknego modrego Dunaju i Zemsty nietoperza), ¿e chcia³ mu s¹downie zabroniæ publicznego muzykowania. W koñcu, po kilku latach zmagañ i rywalizacji, zmar³ z wyczerpania i rozpaczy w wieku 45 lat. (...)
Wolf Schneider
Forum, 9/2004

Jestem z lasu
Co to jest MISH? To pomys³ na zrewolucjonizowanie naszej
edukacji wy¿szej. Miêdzywydzia³owe Indywidualne Studia Humanistyczne daj¹ studentowi wolnoæ w kszta³towania swojego programu. Na pierwszym roku wybiera on sobie trzy równoleg³e dyscypliny wiedzy i stopniowo decyduje siê, której z nich
siê ostatecznie powiêciæ. Ma na to czas do IV-V roku. MISH
przyci¹ga ludzi, których pasj¹ jest zdobywanie wiedzy. 50 proc.
absolwentów idzie na studia doktoranckie. Reszta znajduje pracê w mediach, w public relations, zostaj¹ dobrze op³acanymi
t³umaczami albo badaczami marketingu. Czêsto próbuj¹ ³¹czyæ
karierê naukow¹ z zawodow¹. Wstêpne testy z polskiego i
historii nie s¹ trudniejsze ni¿ gdzie indziej, ale decyduje rozmowa kwalifikacyjna. Kandydat przygotowuje siê do rozmowy na
dowolny temat humanistyczny. To mo¿e byæ na przyk³ad jazz
czy redniowieczne czarownice. W ten sposób wy³uskuje siê
ludzi, których zainteresowania i wiedza wykraczaj¹ poza program szkolny. Po³owa z oko³o setki przyjmowanych co roku na
warszawski MISH to laureaci olimpiad. S¹ oni zwolnieni z egzaminów wstêpnych.
Przeczyta³am kiedy w pimie kobiecym, ¿e wycig szczurów zaczyna siê w ³onie matki. Zdolnych dzieci jest du¿o, a
miejsc na dobrych studiach ma³o. Ju¿ bêd¹c w ci¹¿y, powinnam
wiêc zapisaæ córkê do prywatnego przedszkola, gdzie s¹ kolejki na kilka lat naprzód, podstawówka powinna byæ obcojêzyczna - s¹ takie przy ambasadach, a potem powinnam walczyæ dla
niej o miejsce w najlepszym liceum. Inaczej zwichnê jej karierê.
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A tymczasem Monika, Magda, Adam i Maciek w wiêkszoci w
ogóle nie chodzili do przedszkola, potem by³a wiejska podstawówka, czasem z wychodkiem w podwórzu, potem pañstwowe licea - Pyrzyce, Mszczonów, £uków, Brodnica - a jednak
dostali siê na elitarne Miêdzywydzia³owe Indywidualne Studia
Humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pozna³am ich
dziêki pracy magisterskiej Micha³a £uczewskiego M³ode pokolenie z wsi polskich. W stronê teorii czynników rozwoju edukacyjnego. To czworo sporód 13 studentów MISH pochodzenia
wiejskiego, z którymi autor rozmawia³, ¿eby dowiedzieæ siê, co
najbardziej pomog³o, a co przeszkadza³o w ich awansie. Ja te¿
poprosi³am ich, ¿eby opowiedzieli mi o swojej drodze. To nie s¹
radosne historie. Uderza w nich poczucie osamotnienia i nieprzystawalnoci do grupy. Cz³owiek ze wsi czêsto brnie pod
pr¹d - na przekór biedzie, zniechêcany, wymiewany, nierozumiany przez otoczenie. Bohaterów pracy £uczewskiego ³¹czy
to, ¿e wszyscy mieli silne oparcie w rodzinie. To, co ci¹gnê³o w
dó³, to rówienicy - cinienie, ¿e lepiej olaæ, ¿e lepiej pójæ na
piwo, albo zwyk³y brak przyk³adu, ¿e mo¿na pójæ dalej, postaraæ siê.
- Dzi nie wystarczy dyplom, potrzebny jest dyplom dobrej
uczelni. Je¿eli kto wyrwie siê ze wsi na byle jakie studia, to
czêsto po ich ukoñczeniu i tak musi wróciæ na wie. A inteligent
na wsi to siedem nieszczêæ. Jest za miêkki. No i dochodzi
wstyd wobec otoczenia - chcia³e byæ lepszy od nas, a tu nie
wysz³o - t³umaczy to Micha³ £uczewski. Dla cz³owieka ze wsi
sama decyzja o studiowaniu to ryzyko. Tak te¿ mo¿na sobie
zwichn¹æ ¿ycie. (...)
Katarzyna Surmiak-Domañska
Du¿y Format, 1 marca

Studiowaæ w Chinach
(...) Jacy s¹ wspó³czeni chiñscy studenci? Dr Lohmann: Oni
s¹ praktyczni. Chc¹ dyplomu. Wykszta³cenie to pieni¹dze. To
du¿e pieni¹dze. Studenci s¹ tego wiadomi i mo¿na od nich
wiele wymagaæ. Dodaje tak¿e: W odró¿nieniu od studentów
europejskich tutejsi s¹ bardziej zorientowani na autorytet nauczyciela i masz na nich wiêkszy wp³yw.
Dr Hans-Rudolf Kantor studiowa³ cztery lata w ChRL, na Tajwanie, spêdzi³ kilka lat w Japonii, obecnie wyk³ada na prywatnej
uczelni buddystycznej w Taipei. Stosunek do nauczyciela i mentalnoæ w tym wzglêdzie studentów z kontynentu i z Tajwanu
s¹ praktycznie identyczne. Dr Yang powo³uje siê tak¿e na obserwacje profesorów z ChRL, odwiedzaj¹cych Tajwan, którzy
s¹ zszokowani powa¿aniem, jakim ciesz¹ siê wród studentów wyk³adowcy. Zgodnie z konfucjañsk¹ tradycj¹ ka¿dy cz³owiek powinien szanowaæ niebiosa, ziemiê, w³adcê, rodzinê i
nauczyciela. ¯aden tajwañski polityk nie pozwoli³by sobie na
wypowied jak kilka lat temu kanclerz Schröder, który okreli³
nauczycieli jako leni. Kantor i Lohmann s¹ tu zgodni: Kariera
takiego polityka by³aby skoñczona.
(...) Wagê wykszta³cenia doceniaj¹ tak¿e w³adze Tajwanu,
przeznaczaj¹c na edukacjê i kulturê 15% z bud¿etu centralnego, z bud¿etów lokalnych nawet dwukrotnie wiêcej. Pensje nauczycieli znacznie przewy¿szaj¹ redni¹ krajow¹, wynagrodzenia wyk³adowców akademickich to odpowiednik kilkunastu
tysiêcy z³otych.
Jak system edukacyjny komunistycznego nadal w sferze ideologii pañstwa wspó³gra z przyzwyczajon¹ do wolnoci wypowiedzi zagraniczn¹ m³odzie¿¹? To bardzo proste i bardzo
chiñskie - odpowiada profesor Uniwersytetu Chengchi, naukowiec z bogatym dorobkiem zagranicznym - wyk³adowcy odpowiadaj¹ w trakcie zajêæ zgodnie z oficjalnie obowi¹zuj¹c¹ wyk³adni¹. Prywatnie, po wyk³adach, rozmawiaj¹ otwarcie, nie ma
tu ¿adnych problemów. Dodaje tak¿e: Od pocz¹tku lat 90. regularnie je¿d¿ê do Chin kontynentalnych, moje kontakty z tamtejszymi wyk³adowcami przebiegaj¹ bez zarzutu i jestem z nich
bardzo zadowolony. (...)
Ryszard Zalski
Stosunki Miêdzynarodowe, 2 marca 2004
wybra³a esa
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Cykl koncertowy Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego i Przyjaciele
od dwóch lat mobilizuje jazzow¹ publicznoæ w Zielonej Górze. Tym razem
w wi¹tecznym repertuarze Kolêdy na jazzowo z Big Bandem pod
dyrekcj¹ Jerzego Szymaniuka w Auli Uniwersyteckiej wyst¹pili: Ewa Uryga, Marek Ba³ata, Maciek Sika³a, Chór Akademicki Uniwersytetu Zielonogórskiego i Orkiestra Smyczkowa.  moglimy przeczytaæ w lutowym Jazz
Forum.
***
2 lutego Gazeta Wyborcza prezentuje sylwetkê Rafa³a Marcinkiewicza
 studenta historii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ma 24 lata. Bunkry to
jego sposób na ¿ycie. Pozwalaj¹ mu uciec od problemów codziennoci. Ale
to te¿ ciê¿ka praca  mówi. Jak na cz³owieka z podziemi przysta³o, wydaje
sposobem podziemnym pismo mi³oników fortyfikacji Twierdza, które w
2003 r. przemianowane zosta³o na Bunkrowca. W 2000 r. uda³o mu siê
po³¹czyæ pasje muzyczne z fortecznymi... I tak powsta³ Festiwal Bunkrowców (inaczej Lubuskie Dni Chaosu) w Wysokiej. Impreza odby³a siê ju¿
cztery razy. Makaron od roku 1997 przeprowadza inwentaryzacjê bunkrów Wa³u Pomorskiego. Praktycznie w ka¿dej wyprawie terenowej towarzyszy mu ¿ona Dominika.
Publikowa³ w fachowym czeskim pimie Novodoxbe Fortyfikace. Pisze
pracê magistersk¹ pt. Fortyfikacje w Dolinie Noteci od redniowiecza po
nowo¿ytnoæ. Marzy o stworzeniu skansenu/muzeum fortecznego na
Miêdzyrzeckim Rejonie Umocnionym.
***
Wystaw¹ prac 20 autorów wystartowa³o Ko³o Naukowe PWW przy
Katedrze Sztuki i Kultury Plastycznej Wydzia³u Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego  czytamy 2 lutego w Gazecie Lubuskiej. Po co studentom sztuki, przysz³ym artystom, którzy najczêciej chodz¹ w³asnymi
cie¿kami kolo?  Chcemy siê sprawdzaæ w ró¿nych dzia³aniach. Chcemy
organizowaæ wystawy nie tylko w Galerii PWW, ale i przygotowywaæ
akcje w miecie. A do auli Instytutu zapraszaæ na wyk³ady  t³umacz¹
przewodnicz¹ca ko³a Natalia Sypniewska (III rok malarstwa) i sekretarz ko³a
Anna Drupka (III rok edukacji artystycznej). W planach s¹ wystawy studentów i absolwentów artystycznych kierunków nie tylko UZ, ale z ca³ej Polski.
***
Wed³ug badañ rynkowych i spo³ecznych, jakie przeprowadzi³a firma
Student News, blisko po³owa studentów myli o emigracji. Uwa¿aj¹, ze w
Polsce nie ma szans na dobr¹ prace i karierê zawodow¹. Czy ¿acy Uniwersytetu Zielonogórskiego równie¿ planuj¹ wyjazd za granicê? 4 lutego
Gazeta Wyborcza zamieci³a na swoich ³amach sondê przeprowadzon¹
na UZ.
£ukasz Podoliñski, I rok elektrotechniki: Na razie chcê siê tutaj kszta³ciæ, ale
jak tylko lepiej poznam jêzyk, to chêtnie bym wyjecha³ do Stanów Zjednoczonych.
Ewa Ostrowska, III rok budownictwa: Bêdê robi³a wszystko, ¿eby nie
wyjechaæ z kraju. Najchêtniej zosta³abym w Zielonej Górze, ewentualnie
biorê pod uwagê Poznañ lub Wroc³aw, ale wyjechaæ z Polski nie chcê.
***
5 lutego Gazeta Wyborcza donios³a o zakoñczonej akcji Power dla
Einsteina. Pomys³ akcji pojawi³ siê w zesz³ym roku podczas przygotowañ
do kolejnej edycji Uniwersytet Dzieciom. - Udaje nam siê pomagaæ najm³odszym, wiêc dlaczego nie wspomóc naszych studentów. Przecie¿ jestemy jednym rodowiskiem akademickim, a studia w dzisiejszych czasach
to ogromny wydatek - t³umaczy Ewa Sapeñko z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Pojawi³a siê propozycja, by wyk³adowcy dobrowolnie wp³acali na konto
datki na rzecz stypendium dla najbardziej potrzebuj¹cych ¿aków zielonogórskiej uczelni. W ten sposób zebrano ok. 5 tys. z³. Pierwotnie pieni¹dze
mia³ otrzymaæ tylko jeden student, ale kapitu³a z³o¿ona z wyk³adowców UZ
zdecydowa³a, ¿e zebran¹ kwotê przeznaczy siê na rzecz czworga studentów UZ
***
Od kwietnia do³¹czymy do grona pañstw, które wzajemnie uznaj¹ dyplomy swoich uczelni. Zmieni to ¿ycie zarówno polskich studentów jak i dzia³alnoæ szkó³  czytamy 6 lutego w Gazecie Lubuskiej. Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Micha³ Kisielewicz wróci³ w³anie ze
zgromadzenia plenarnego rektorów uczelni. Tematem by³a przysz³oæ szkó³
wy¿szych po wejciu do Unii Europejskiej. Maj¹ kilka lat, by dostosowaæ siê
do standardów obowi¹zuj¹cych w Unii. Zgodnie z postanowieniem kon-

wencji boloñskiej  ¿acy w Unii maj¹ byæ mobilni. Oznacza to, ¿e czêæ
studiów mog¹ odbywaæ w innych uczelniach w kraju lub za granic¹.
Bezproblemowe poruszanie siê po szko³ach wy¿szych zapewni Europejski System Transferu Punktów (ECTS), który Uniwersytet Zielonogórski ju¿
wprowadzi³. Ile punktów trzeba zdobyæ z poszczególnych przedmiotów,
mo¿na przeczytaæ na stronach internetowych uczelni. Od kilku do kilkunastu osób co roku opuszcza na semestr lub dwa zielonogórsk¹ uczelniê i
kontynuuje naukê w zagranicznych szko³ach wy¿szych.
***
Tego samego dnia GL relacjonuje spotkanie z dr in¿. Januszem Baranowskim z Centrum Komputerowego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Na
uniwersytecie zakoñczy³a siê budowa wêz³a ogólnopolskiej sieci optycznej Pionier. Uruchomione zosta³o nowe ³¹cze do krajowej szerokopasmowej sieci naukowej. Pieni¹dze na te inwestycje pochodzi³y z Komitetu Badañ Naukowych. Zielonogórski wêze³ jest jednym z 21 w kraju. £¹czy trasê
z Gdañska do Katowic.
- Jest ju¿ przygotowany projekt po³¹czenia z Brandenburgi¹  dodaje dyr.
Centrum Komputerowego UZ dr in¿. J. Baranowski.  Dzi sprzêt mamy z
górnej pó³ki. W ci¹gu 10 lat istnienia internetu w Zielonej Górze przepustowoæ wzros³a sto razy.
Zakoñczono tak¿e budowê 7,5-kilometrowej linii wiat³owodowej miêdzy kampusami UZ. Inwestycja ta wraz z posiadanymi lub dzier¿awionymi
³¹czami pozwala na zwiêkszenie niezawodnoci i bezpieczeñstwa pracy
sieci uczelnianej. Dzi internet na uczelni to podstawa wymiany informacji
miêdzy studentami, wyk³adowcami, administracj¹.
***
Równie¿ 6 lutego w Gazecie Wyborczej znalaz³a siê rozmowa z Damianem Tark¹  przewodnicz¹cym Parlamentu Studenckiego i Komitetu
Bachanaliowego. Na pytanie, co zaproponuj¹ studentom, pad³a odpowied:
- Przede wszystkim masê imprez ma³ych, kameralnych, w klubach,
namiotach i na deptaku. G³ówna scena bêdzie na parkingu pod Palmiarni¹,
¿eby nie by³o ju¿ podzia³ów w kampusy i zarzutów, ¿e u tamtych dzieje siê
wiêcej. Chcemy zaprosiæ Kult i Ewelinê Flintê. Ka¿da organizacja odpowiedzialna za jak¹ imprezê oprócz rozliczenia finansowego rozliczy siê merytorycznie z tego co zrobi³a.
- Nie boicie siê zarzutów, ¿e znowu siê nie uda³o i ¿e by³y jakie przekrêty?
- Wiem, ¿e by³y ró¿ne opinie na temat dotychczasowych Bachanaliów,
ale my przekrêtów siê nie boimy, bo za ca³oæ odpowiedzialna nie jest jedna
osoba, tylko ca³y sztab ludzi. Poza tym ryzyko niepowodzenia istnieje zawsze, ale jestemy optymistycznie nastawieni i mylê, ¿e mo¿e siê nam
udaæ.

***

Gazeta Lubuska rozpoczê³a pocig za elit¹. 14 lutego na ³amach GL o
swoich typach wypowiedzia³ siê m.in. dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ.
 W moim subiektywnym i emocjonalnym wyborze nie uwzglêdniam kolegów-uczonych, z natury tworz¹cych elitê naukow¹. Wyj¹tkiem jest prof.
Marian Eckert. Od czasów studenckich pamiêtam go jako cz³owieka zawsze gotowego do dialogu i rozmowy. Tak¿e gdy by³ wojewod¹... Janusz
Koniusz zajmuje pozycjê outsidera  ma odwagê g³osiæ niepopularne pogl¹dy. W³adys³aw Sikora. Dlatego, ¿e jest. Pisze, re¿yseruje, jest elit¹ m³odego
rodowiska alternatywnego, choæ nie wystawia z tego powodu piersi.
***
16 lutego Gazeta Lubuska pisze: cisk w drzwiach klubu studenckiego
U Ojca. Koncert startuje z godzinnym opónieniem... Ale co tam! Najwa¿niejsze, ¿e Hey wreszcie wychodzi na scenê.
- Fryderyki nie s¹ dla nas najwa¿niejsze. Bierzemy udzia³ w pewnych
dzia³aniach marketingowych, bo po prostu musimy. Ale najwa¿niejsi s¹ dla
nas ludzie, których spotykamy na koncertach w klubach, takich jak ten 
powiedzia³a GL wokalistka Heya Katarzyna Nosowska tu¿ przed sobotnim koncertem. Pó³ godziny póniej kilkuset fanów na dwiêk pierwszego
utworu z p³yty Music, music (7 nominacji do nagrody Fryderyka) napar³o
na metalowy p³otek, chroni¹cy scenê. Ju¿ przy drugim kawa³ku  Muka!
(teledysk do tej piosenki to dzie³o zielonogórzan ze Sky Piastowskie) pierwsza osoba zaczê³a p³ywaæ po g³owach i ramionach wspó³towarzyszy.
Poci³y siê nie tylko cia³a, klubowy sufit...  Przepraszam! Mam w uszach
takie ma³e gumowe s³uchawki, ¿eby s³yszeæ siebie i kolegów. A tu jest tak
gor¹co, ¿e te s³uchawki wyp³ywaj¹ mi z uszu...  t³umaczy³a Kasia chwilê
przerwy w koncercie.  Zaraz dostanê s³uchawki z g¹bki. Potem polecia-
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³y Cisza, ja i czas z p³yty Sic! i inne starsze kawa³ki. Klub U Ojca o ma³o
nie odlecia³.
***
Klaudia Lubieniecka zosta³a przewodnicz¹c¹ Ko³a Naukowego Socjologów Uniwersytetu Zielonogórskiego  czytamy 18 lutego w Gazecie
Wyborczej. Ko³o powsta³o wraz z powo³aniem Instytutu Socjologii, a
wiêc 10 lat temu. - Nie wystarcza nam to, czego uczymy siê na zajêciach.
Chcemy pobawiæ siê intelektualnie - t³umaczy Klaudia. Podobnych jak ona
zapaleñców jest 16. Spotykaj¹ siê co tydzieñ, dyskutuj¹ o instytucjach
totalnych, subkulturach. W czerwcu chc¹ zorganizowaæ ogólnopolsk¹
konferencjê, a potem badania naukowe na Bukowinie. - Najbardziej poci¹ga mnie tematyka wspó³pracy i komunikacji miêdzyludzkiej, szczególnie
miêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹  mówi Klaudia, studentka III roku socjologii.
Od dziecka marzy³a, ¿eby zostaæ detektywem. Lubi szwendaæ siê po
zielonogórskich zakamarkach i obserwowaæ ludzi. Swoje spostrze¿enia
opisuje w felietonach w gazecie studenckiej UZetka. Kilka lat temu fascynowa³o j¹ aktorstwo i chocia¿ nie zda³a egzaminów do szko³y aktorskiej, przez dwa lata gra³a w Lubuskim Teatrze. W spektaklu Marlena
wyst¹pi³a w roli s³u¿¹cej u boku Krystyny Jandy.
***
Nowym prezydentem zielonogórskiego Europejskiego Forum Studentów AEGEE zosta³a Paulina Perczyñska, studentka III roku politologii na UZ
 czytamy 19 lutego w Gazecie Wyborczej. Do stowarzyszenia wst¹pi³a na II roku studiów. - Namówi³ mnie kolega. Gdy zobaczy³am salê pe³n¹
m³odych ludzi, którzy chc¹ co zrobiæ, od razu siê zdecydowa³am wspomina pierwsze zebranie. Poprzednicy Pauliny, Karolina Wysocka i
Adam Kucza, postawili wysoko poprzeczkê, ale nowa prezydent równie¿ ma ambitne plany. - Bêdzie kurs fotograficzny, w maju Europejska
Szko³a Informacji Technologicznej, a tak¿e letni uniwersytet organizowany razem z berliñczykami - wymienia. Jeli chce siê oderwaæ od uczelni i
pracy spo³ecznej, to ucieka w góry. Paulina pochodzi z G³ogowa. Mówi o
sobie, ¿e jest niekonfliktowa, obiektywna i otwarta na wszelk¹ wspó³pracê.
***
64 proc. widzów g³osowa³o na film Bañ o ludziach st¹d podczas
telewizyjnego festiwalu w TVP2. W nagrodê miasto wyda kabareciarzom encyklopediê multimedialn¹ o Zielonogórskim Zag³êbie Kabaretowym  pisze 24 lutego Gazeta Wyborcza. Przez tydzieñ trzymalimy
kciuki za zielonogórskich filmowców, których dzie³o - Bañ o ludziach
st¹d - startowa³o w II Festiwalu Polskiego Kina Niezale¿nego w telewizyjnej Dwójce. O zwyciêstwie filmu W³adys³awa Sikory przes¹dzili widzowie. Bañ jako najlepszy obraz przegl¹du wskaza³o a¿ 64 proc. telewidzów. Pozosta³e filmy zebra³y odpowiednio: Los ch³opacos w re¿.
Gerwazego Regu³y - 14 proc., Siedem przystanków na drodze do raju
w re¿. Ryszarda Macieja Nyczka - 12 proc., Dotknij mnie Anny Jadowskiej i Ewy Stankiewicz - 8 proc., Na jelenie Renaty Borowczak - 2 proc.
g³osów.
Po spektakularnym sukcesie kabareciarzy z AYOY prezydent miasta
Bo¿ena Ronowicz, prezydent Zielonej Góry postanowi³a sfinansowaæ
wydanie prezentacji multimedialnej o Zielonogórskim Zag³êbiu Kabaretowym.
***
A tak o zwyciêstwie Zielonogórzan pisa³a 23 lutego Rzeczpospolita rezultat g³osowania nie powinien byæ zaskoczeniem, chocia¿ bardzo
mocnym kandydatem do pierwszego miejsca wydawa³ siê debiut Anny
Jadowskiej i Ewy Stankiewicz Dotknij mnie, uhonorowany nagrodami na
wielu festiwalach. Film Jadowskiej i Stankiewicz zosta³ oceniony wy¿ej
od Bani... przed rokiem w Konkursie Kina Niezale¿nego podczas festiwalu w Gdyni. Pamiêtajmy jednak, ¿e tym razem o zwyciêstwie nie
decydowali krytycy, tylko telewizyjna publicznoæ. A film Sikory mo¿e siê
podobaæ: s¹ w nim dowcipne dialogi, jest zabawa cytatami, filmowymi i
literackimi postaciami, satyra na zach³anny polski kapitalizm, wreszcie
gocinny udzia³ gwiazd aktorsko-kabaretowych: Macieja Stuhra i Stanis³awa Tyma (incognito jako Stanis³aw T.) w roli okrutnego Prezesa, cz³owieka bez twarzy (ten to ma plecy...). Z zaciêciem satyryka Sikora
komentuje wspó³czesn¹ rzeczywistoæ, pogoñ za pieni¹dzem, hipokryzjê w ¿yciu i polityce. Kapitalne rozmowy dwóch domoros³ych filozofów
(jednym jest, oczywicie, Sikora) na wysypisku mieci przywodz¹ na
myl s³ynny Rejs Piwowskiego: Polityka jest brudna. - Nasza praca te¿

uniwersytet

zielonogórski

nie jest czysta. Ale my przynajmniej nie oszukujemy ludzi. - No, i teraz
mówisz jak polityk.... Bañ... jest filmem zabawnym, ale i m¹drym. I to, jak
s¹dzê, docenili widzowie.
***
- Na kilkuletnim ch³opcu z ma³ej wsi machina przygotowana przez
studenta na zajêciach z mechaniki mo¿e zrobiæ piorunuj¹ce wra¿enie. Na
pewno zmotywuje go do nauki  tak Andrzej Bonicki, student zarz¹dzania
namawia³ studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego do wziêcia udzia³u
w akcji Gazety  Studenci z klas¹. Przedwczoraj by³o pierwsze spotkanie organizacyjne. Zamys³ jest taki, aby ¿acy prowadzili lekcje dla uczniów
podstawówek i gimnazjów - napisa³a 25 lutego Gazeta Wyborcza.
***
Tylko jednej lubuskiej firmie uda³o siê za³apaæ na pieni¹dze z tzw.
offsetu  donosi 25 lutego Gazeta Lubuska. Mimo lobbingu prowadzonego w stolicy przez Lubuski Urz¹d Marsza³kowski dolarowe plany spe³z³y
na niczym. Jak z roz¿aleniem mówi¹ marsza³kowscy urzêdnicy nikt prowincji o niczym nie informowa³, nie wiedz¹ co dzieje siê z naszymi projektami. Pora¿ka w wycigu o offset jest przes¹dzona. Przepad³ nawet
lubuski faworyt  Uniwersytet Zielonogórski.
- Trudno powiedzieæ dlaczego  mówi prorektor ds. nauki i wspó³pracy
z zagranic¹ Józef Korbicz.  Pieni¹dze zosta³y scentralizowane i otrzyma³
je Uniwersytet £ódzki wspó³pracuj¹cy z uczelni¹ w Teksasie. Có¿, mielimy wiele dobrych pomys³ów ale przepad³y
.
***
1 marca Gazeta Lubuska donios³a: nie istnieje ju¿ Wydzia³ Nauk cis³ych, ministerstwo edukacji wyrazi³o zgodê na wyodrêbnienie z niego
dwóch nowych wydzia³ów.
Zdaniem prof. Borowieckiego, podzia³ wyjdzie na dobre tak¿e w ocenie wydzia³ów przez Komitet Badañ Naukowych. Stary wydzia³ mia³
trzeci¹ kategoriê. Teraz nowe jednostki licz¹, ¿e dostan¹ kategoriê drug¹.
- Prof. Zmylony jest w³anie w Warszawie w KBN-ie z wnioskiem,
prezentuje nasz wydzia³ i odpowiada na pytania  dodaje dziekan. 
Fizycy tak¿e przygotowuj¹ ju¿ wniosek o ocenê nowego wydzia³u.
Wszyscy s¹ zadowoleni z nowej struktury. Uchwa³ê w sprawie podzia³u
wydzia³u Senat uczelni przyj¹³ niemal jednog³onie. Jedynie trzy osoby
wstrzyma³y siê od g³osu. Tak¿e studentom nowe wydzia³y s¹ na rêkê.
Mówi¹, ¿e na dyplomie bêd¹ mieli napisane, i¿ ukoñczyli matematykê na
Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii a nie na Wydziale Nauk
cis³ych, która to nazwa w³aciwie nic oznacza³a.
***
Nowy kierunek na uniwersytecie  tak o interaktywnych technikach
kreacji osobowoci i wizerunku publicznego pisze 1 marca Gazeta Wyborcza. Nowy kierunek podyplomowych studiów na naszym Uniwersytecie rusza od padziernika. Nauczyciele, aktorzy, prawnicy, dziennikarze, politycy i mened¿erowie naucz¹ siê tam korzystnej autoprezentacji,
opanuj¹ technikê emisji g³osu, sztukê retoryki i skutecznej negocjacji.
Kierunek, powsta³y na bazie podyplomowych studiów emisji g³osu na
Wydziale Artystycznym, obejmuje trzy semestry. Jeden kosztuje 1.500 z³.
Kierownikiem jest ad. Iwona Kowalkowska.
***
Wy¿sza szko³a sprytu  pod takim tytu³em 2 marca Gazeta Lubuska
pisze o przygotowaniach do walki UZ z plagiatami prac magisterskich i
doktorskich. Uniwersytet Zielonogórski ma zamiar pójæ ladem Jagiellonki, gdzie od wczoraj wszystkie prace doktorskie oddawane s¹ na p³ytach CD. Podobnie bêdzie z magisterkami. Uniwersytet Jagielloñski od
marca przyjmuje prace doktorskie tylko na dyskietkach lub p³ytach CD i
umieszcza je w specjalnej bazie elektronicznej. Za kilka miesiêcy to samo
dotyczyæ bêdzie prac magisterskich. Uczelnia poza w³asn¹ baz¹ skorzysta te¿ z programu plagiat.pl, który powsta³ w ub. r. Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Zdzis³aw Wo³k zapewnia, ¿e uczelnia pójdzie w lady UJ. Na razie siê do tego przygotowuje. W
trosce o zapobieganie nieuczciwoci w czasie przygotowywania prac
dyplomowych Senat uczelni podj¹³ ju¿ w listopadzie ub. r. specjaln¹ ustawê. Rektor UZ prof. dr hab. Micha³ Kisielewicz t³umaczy³, ¿e promotorzy
nie mog¹ czuwaæ nad dowoln¹ liczb¹ prac. A tak w przysz³oci siê
zdarza³o. Naukowiec nie jest wtedy w stanie na bie¿¹co kontrolowaæ
postêpów w pisaniu przez studenta pracy dyplomowej. W zale¿noci od
kierunku studiów mo¿na zatem prowadziæ odpowiedni¹ liczbê prac.
czyta³a esa

