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Byæ w rodowisku
Uniwersytet jest doæ specyficzn¹ instytucj¹. Nie doæ,
¿e jest struktur¹ d³ugiego trwania  poza kocio³em katolickim legitymuje siê najd³u¿sz¹ histori¹, to jego misja
jest ci¹gle taka sama i stale aktualna. Tak jak potrzeba
poznawania wiata, rozwik³ania jego sekretów, wydarcia
naturze tajemnic rz¹dz¹cych wiatem, które ¿ycie cz³owiecze mog¹ uczyniæ sensowniejszym, zrozumia³ym, wygodniejszym.
I chyba dlatego rola uniwersytetu w spo³eczeñstwie ma
ugruntowan¹ pozycjê i niema³y presti¿. Ale obok fundamentalnej misji kszta³cenia i rozwoju nauki, uniwersytet
zawsze promieniowa³ nowymi ideami spo³ecznymi, tu
powstawa³y wa¿ne pr¹dy filozoficzne, tu tworzy³y siê nowe
nurty rozwoju kultury i sztuki, tu próbowano naprawiaæ z³o
tego wiata.
Takim z³em powszechnie odczuwanym, sprzecznym z
ide¹ spo³eczeñstwa demokratycznego, jest brak równych
szans. Demokracja nie zak³ada przecie¿ braku zró¿nicowania stanu maj¹tkowego czy poziomu wykszta³cenia
obywateli, ale powinna w³anie zadbaæ o powszechne
prawo równych szans startu w ¿yciow¹ karierê. A jak te
szanse wykorzystaj¹ m³odzi, to ju¿ ich problem.
Wród grupy pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego zrodzi³a siê myl, aby na drodze powszechnej zbiórki ufundowaæ stypendium uczelniane dla studentów, pozostaj¹cych w szczególnie trudnych warunkach materialnych. Uniwersytecka Kapitu³a akcji stypendialnej, nazwanej Power dla Einsteina, zwróci³a siê do pracowników
uniwersytetu o deklaracjê datku na ten cel. Zebrano ponad 5 tys. z³, od lutego do wakacji pozwalaj¹cych na wyp³atê specjalnego stypendium czterem studentom studiów dziennych, którzy studiuj¹ w naprawdê trudnych warunkach materialnych, i co wa¿ne  legitymuj¹ siê ca³kiem dobrymi wynikami w nauce.
Tak naprawdê potrzebuj¹cych by³o o wiele wiêcej. Nale¿y siê cieszyæ, ¿e idea solidaryzmu w naszej spo³ecznoci przynios³a tak oczekiwany efekt  bez wielkich
s³ów, obnoszenia siê z ostentacyjn¹ dobroczynnoci¹ na pokaz, bez kamer i mikrofonów. Za to z
poczuciem wiêzi rodowiskowej i wiadomoci¹
najistotniejszych potrzeb niezamo¿nych studentów.

4

rozwój kadry naukowej

marzec 2004

Nowe habilitacje
Bogus³aw Pfeiffer
16 wrzenia 2003 roku na Uniwersytecie l¹skim w
Katowicach odby³o siê kolokwium habilitacyjne doktora
Bogus³awa Pfeiffera. Rada Wydzia³u jednog³onie (przy

jednym g³osie niewa¿nym) podjê³a uchwa³ê o nadaniu
mu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Uchwa³ê
zatwierdzi³a Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytu³ów pismem z dnia 26 stycznia 2004 roku.
Bogus³aw Pfeiffer jest adiunktem w Instytucie Filologii
Polskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jego zainteresowania literatur¹ staropolsk¹ oraz jej zwi¹zkami z ikonografi¹ epoki datuj¹ siê od
czasu studiów na polonistyce i historii sztuki Uniwersytetu Wroc³awskiego. Studia te zakoñczy³ udzia³em w seminarium magisterskim prowadzonym w Instytucie Filologii Polskiej przez prof. Ludwikê lêkow¹.
W roku 1985 otrzyma³ dyplom magistra filologii polskiej Uniwersytetu Wroc³awskiego na podstawie pracy
dotycz¹cej emblematyki barokowej. Od 1986 roku, przez
cztery lata, by³ zatrudniony w Dziale Starych Druków Biblioteki Ossolineum, gdzie m.in. bra³ udzia³ w opracowywaniu Katalogu Starych Druków XVII wieku Biblioteki
Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich.
W roku 1991 Bogus³aw Pfeiffer zosta³ zatrudniony na
Uniwersytecie Wroc³awskim w Zak³adzie Literatury Dawnej, pocz¹tkowo jako asystent, potem adiunkt. W 1994 r.
obroni³ pracê doktorsk¹, pisan¹ pod opiek¹ naukow¹
prof. Ludwiki lêkowej. Rozprawa zosta³a nagrodzona
przez Rektora Uniwersytetu Wroc³awskiego i ukaza³a siê
w formie ksi¹¿kowej w roku 1995, pod tytu³em: Alegoria

uniwersytet

zielonogórski

miêdzy pochwa³¹ a nagan¹. Twórczoæ Jana Jurkowskiego (1580-1635).
W latach dziewiêædziesi¹tych opublikowa³ kilkanacie
rozpraw, artyku³ów i referatów dotycz¹cych zarówno literatury staropolskiej jak i jej twórców, oraz zwi¹zków pimiennictwa tego okresu z ikonografi¹ i sztuk¹. Publikacje te zamieszczane by³y m.in. w Pamiêtniku Literackim,
Pracach Literackich wydawanych przez Instytut Filologii
Polskiej Uniwersytetu Wroc³awskiego, periodyku Napis
redagowanym w Instytucie Literatury Polskiej Wydzia³u
Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Zielonogórskich Seminariach Polonistycznych a tak¿e w materia³ach z konferencji naukowych.
W latach 1993-1997, niezale¿nie od pensum dydaktycznego, Bogus³aw Pfeiffer prowadzi³ zajêcia zwi¹zane z
nauczaniem jêzyka polskiego cudzoziemców, organizowane przez Uniwersytet Wroc³awski (Szko³ê Jêzyka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców) oraz Politechnikê
Wroc³awsk¹. W roku akademickim 1998/1999 by³ jednym z koordynatorów (dzia³aj¹cych w ramach Instytutu
Filologii Polskiej Uniwersytetu Wroc³awskiego), Europejskiego Systemu Punktów Kredytowych (ECTS - The European Credit Transfer System).
Od roku 1999 Bogus³aw Pfeiffer jest zatrudniony na
stanowisku adiunkta w Zak³adzie Historii Literatury Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Zielonej Górze a od 2002
roku, w tym¿e Zak³adzie na Uniwersytecie Zielonogórskim. Prowadzi³ tu seminarium magisterskie, a obecnie
wyk³ady i æwiczenia z zakresu literatury staropolskiej i powszechnej.
Jego rozprawa habilitacyjna - Caelum et Regnum. Studia nad symbolik¹ pañstwa i w³adcy w polskiej literaturze
i sztuce XVI i XVII stulecia - nagrodzona przez Rektora UZ
- przedstawia sposoby ukazywania sfery w³adzy w dawnej, szeroko rozumianej kulturze politycznej. Praca stanowi próbê syntetycznego ukazania tematyki zwi¹zanej z
propagand¹ w³adzy, prezentowan¹ w formie literackiej,
powi¹zan¹ czêstokroæ w okresie staropolskim (XVI - XVII
w.) z pimiennictwem politycznym oraz ikonografi¹ - w
tym równie¿ z grafik¹ ksi¹¿kow¹ i malarstwem.
W roku 2002 otrzyma³ stypendium Fundacji Lanckoroñskich, przyznane przez Polsk¹ Akademiê Umiejêtnoci w Krakowie. Umo¿liwi³o ono w roku nastêpnym kwerendê w bibliotekach i orodkach naukowych Wiednia,
pozwalaj¹c¹ na kontynuowanie i poszerzenie (o wiek XVIII)
tematyki zaprezentowanej w rozprawie habilitacyjnej.
Joanna Frejman

Andrzej K. Piasecki
Podstaw¹ kolokwium habilitacyjnego by³ dorobek naukowy oraz ksi¹¿ka W³adza w samorz¹dzie terytorialnym
III RP. Teoria i praktyka kadencji 1990-2002. Ksi¹¿ka,
wydana przez ³ódzkie wydawnictwo Têcza, ukaza³a siê
w grudniu 2002 roku. W styczniu nastêpnego roku Rada
Wydzia³u Studiów Miêdzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagielloñskiego zdecydowa³a na tej podstawie o otwarciu przewodu habilitacyjnego.
Nastêpnie wyznaczono recenzentów, którymi zostali
profesorowie:
Jerzy Regulski z Uniwersytetu Warszawskiego  ekonomista, doctor honoris causa uniwersytetów w £odzi i
Roskilde (Dania), minister w rz¹dzie Tadeusza Mazowieckiego (1989-1991), prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, twórca polskiej reformy samorz¹dowej,
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Andrzej Ziemba z Uniwersytetu Jagielloñskiego  prawnik, ustrojoznawca, kierownik Katedry Konstytucjonalizmu
Wydzia³u SMiP UJ, badacz anglosaskiego systemu prawa.
Czes³aw Osêkowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego
 politolog i historyk, dziekan Wydzia³u Humanistycznego, recenzent ksi¹¿ki habilitacyjnej na etapie wydawniczym (pomys³odawca jej podtytu³u).
Recenzenci wystawili pochlebne opinie. Kolokwium odby³o siê 21 padziernika 2003 r. Tematem wyk³adu habilitacyjnego by³y Referenda krajowe i lokalne w III RP.

rozwój kadry naukowej

Rada Wydzia³u jednog³onie g³osowa³a za przyjêciem
uchwa³y o nadaniu Andrzejowi Piaseckiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego. Centralna Komisja
zatwierdzi³a tê decyzjê 24 stycznia br.
Dodajmy, ¿e wczeniej A. Piasecki by³ autorem równie
pionierskiego przedsiêwziêcia, wydaj¹c ksi¹¿kê Lubuska czwarta w³adza prezentuj¹c¹ ca³oæ tytu³ów prasowych ukazuj¹cych siê w regionie lubuskim, tak¿e w postaci elektronicznej (Zielona Góra, 2000). Obok reprodukujemy najnowsz¹ wspó³autorsk¹ publikacjê A. K. Piaseckiego Historia polityczna Polski 1952 - 2002 (napisan¹ z Ryszardem Michalakiem).
ap

Prof. Andrzej Malinowski
cz³onkiem PTA
Polskie Towarzystwo Antropologiczne zaszczyci³o godnoci¹ cz³onkowsk¹ prof. Andrzeja Malinowskiego, pracownika Katedry Wychowania Fizycznego, wrêczaj¹c mu
stosowny dyplom. Jak na tradycjê przysta³o, zosta³ on sporz¹dzony po ³acinie. Oto jego t³umaczenie:
Polskie Towarzystwo Antropologiczne postanowi³o wybraæ i zgodnie z prawem og³osiæ
Andrzeja Malinowskiego,
profesora nauk przyrodniczych,
jako wybranego do grona stowarzyszonych cz³onków
dla zaszczytu (t³. Mieczys³awa Taraszczuk).
ap

Od redakcji: Gratulujemy Bogus³awowi Pfeifferowi oraz
Andrzejowi Piaseckiemu udanych i wartociowych habilitacji, a
prof. Andrzejowi Malinowskiemu cz³onkostwa w presti¿owym
towarzystwie naukowym.
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Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 28
stycznia 2004 r. podj¹³ nastêpuj¹ce uchwa³y:
Nr 151 w sprawie przyjêcia prowizorium planu rzeczowofinansowego UZ na rok 2004 Senat przyj¹³ prowizorium
planu
rzeczowo-finansowego
Uniwersytetu
Zielonogórskiego na rok 2004, stanowi¹ce za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.
Nr 152 w sprawie utworzenia kierunku studiów
architektura krajobrazu. Senat na wniosek Rady
Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej i rodowiska wyrazi³ zgodê
na utworzenie kierunku studiów zawodowych architektura
krajobrazu od roku akademickiego 2004/2005.
Nr 153 zmieniaj¹ca uchwa³ê nr 124 Senatu UZ z dnia
19 listopada 2003 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji
na studia w roku akademickim 2004/2005.

Senat przyj¹³ zmiany w uchwale nr 124 Senatu UZ z dnia 19
listopada 2003 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia
w roku akademickim 2004/2005, które dotycz¹ g³ównie:
- odwo³ania od wydzia³owej komisji rekrutacyjnej, które wnosi
siê do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w ci¹gu 14 dni od daty
otrzymania decyzji;
- wymagañ na kierunki: filologia, pedagogika  specjalnoæ
animacja kultury, malarstwo.

Nr 154 zmieniaj¹ca uchwa³ê nr 125 Senatu UZ z dnia
19 listopada 2003 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji
na studia w roku akademickim 2005/2006.

Senat przyj¹³ zmiany w uchwale nr 124 Senatu UZ z dnia 19
listopada 2003 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia
w roku akademickim 2004/2005, które dotycz¹ g³ównie:
- odwo³ania od wydzia³owej komisji rekrutacyjnej, które wnosi
siê do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w ci¹gu 14 dni od daty
otrzymania decyzji;
- wymagañ na kierunki: filologia, pedagogika  specjalnoæ
animacja kultury, malarstwo.

Nr 155 - stanowisko Senatu UZ dotycz¹ce projektu
ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym.
Stanowisko Senatu w tej sprawie przytaczamy w ca³oci
poni¿ej:

UCHWA£A NR 155
SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2004 roku
Stanowisko Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego
dotycz¹ce projektu ustawy
Prawo o szkolnictwie wy¿szym
Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 12
wrzenia 1990 roku o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. nr
65, poz. 385 wraz z p. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego pozytywnie ocenia
kierunki zmian zawarte w projekcie ustawy Prawo o
szkolnictwie wy¿szym.
Jednoczenie Senat proponuje rozszerzenie treci art.
4 ust. 1 o zdanie:
W uczelniach posiadaj¹cych wydzia³y techniczne,
uprawnienia w dziedzinie nauk chemicznych i
ekonomicznych mog¹ byæ zast¹pione uprawnieniami w
zakresie nauk technicznych.
Przewodnicz¹cy Senatu
prof. dr hab. Micha³ Kisielewicz
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Nr 156 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Senat pozytywnie zaopiniowa³ wniosek o mianowanie dr hab.
in¿. Stanis³awa Janika, prof. UZ na stanowisko profesora
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas
nieokrelony.

Nr 157 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Senat pozytywnie zaopiniowa³ wniosek o mianowanie dr hab.
Miros³awa Frejmana, prof. UZ na stanowisko profesora
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas
okrelony.

JM Rektor wyda³ zarz¹dzenia:
Nr 5 z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie wydawania
indywidualnych zezwoleñ na przeprowadzanie
dowiadczeñ i testów na zwierzêtach.

Wykonywanie dowiadczeñ i testów na zwierzêtach jest
dopuszczalne w Uniwersytecie Zielonogórskim na Wydziale
In¿ynierii L¹dowej i rodowiska w celu prowadzenia badañ
naukowych i zajêæ dydaktycznych. Dowiadczenia i testy na
zwierzêtach mog¹ byæ przeprowadzane wy³¹cznie przez osoby
posiadaj¹ce odpowiednie kwalifikacje oraz indywidualne
zezwolenie. Do wydawania zezwoleñ upowa¿niony zosta³
Dziekan Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej i rodowiska, a je¿eli
zezwolenie mia³oby dotyczyæ osoby Dziekana  Rektor UZ.
Pozosta³e postanowienia zarz¹dzenia okrelaj¹ zakres
informacji potrzebnych do z³o¿enia wniosku o udzielenie
zezwolenia, tryb sk³adania i rozpatrywania wniosków oraz tryb
odwo³awczy od decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia. Wzór
wniosku stanowi za³¹cznik do niniejszego zarz¹dzenia.
Agnieszka G¹siorowska
Dzia³ Organizacyjno-Prawny
Teksty uchwa³ i zarz¹dzeñ dostêpne s¹ na stronie internetowej
Uniwersytetu Zielonogórskiego pod adresem: http://
www.uz.zgora.pl/ap/

Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy, ¿e 3 lutego 2004 roku
odszed³ od nas
dr hab. Augustyn Mañczyk
profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego,
dyrektor Instytutu Filologii Germañskiej
W Zmar³ym stracilimy wybitnego filologa, cenionego
teoretyka jêzyka niemieckiego, autora wielu publikacji
naukowych, cenionego przez zagranicznych partnerów
naukowych. Pe³ni³ szereg odpowiedzialnych funkcji
naukowych i dydaktycznych, m.in. prorektora Wy¿szej Szko³y
Pedagogicznej im. T. Kotarbiñskiego, dyrektora instytutu,
kierownika zak³adu. By³ laureatem wielu nagród ministra
edukacji narodowej.
Pozostanie dla nas wzorem rzetelnego i wymagaj¹cego
nauczyciela akademickiego, cenionym wychowawc¹ wielu
pokoleñ zielonogórskich germanistów.
Prof. Augustyna Mañczyka po¿egnalimy w pi¹tek, 6 lutego
o godz. 12.15 na cmentarzu komunalnym przy ul. Wroc³awskiej
w Zielonej Górze.
Wyrazy serdecznego wspó³czucia ¯onie i Rodzinie
Zmar³ego sk³adaj¹
Rektor, Senat
oraz pracownicy i studenci
Uniwersytetu Zielonogórskiego
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Augustyn Mañczyk urodzi³ siê 22 sierpnia 1946 r. Z
Zielon¹ Gór¹ by³ zwi¹zany od
1978 r. kiedy to rozpocz¹³
pracê jako adiunkt w Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej w
Zielonej Górze, pe³ni¹c od
tamtego czasu ró¿ne funkcje.
Pocz¹wszy od pracownika
naukowo-dydaktycznego z
tytu³em doktora, potem
kolejno kierownika Zak³adu
Jêzyka Niemieckiego i
Zak³adu Jêzykoznawstwa
Ogólnego i Stosowanego.
Stopieñ naukowy doktora nauk humanistycznych
uzyska³ w roku 1978 w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w
Opolu na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Wspólnota
jêzykowa i jej obraz wiata. Krytyczne uwagi do teorii
jêzykowej Leo Weisgerbera. Natomiast stopieñ naukowy
doktora habilitowanego nauk humanistycznych w
zakresie jêzykoznawstwa ogólnego otrzyma³ w 1985 roku
na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu za jego
dotychczasowy dorobek naukowo-dydaktyczny oraz pracê
habilitacyjn¹ Ró¿nice jêzykowe a problem poznania.
W latach osiemdziesi¹tych A. Mañczyk pracowa³
równie¿ w zagranicznych orodkach naukowych: w Lipsku
i w Poczdamie. Prowadzi³ te¿ wyk³ady gocinne: w
Poczdamie dwukrotnie w latach 1986 1987 i w Vechcie
w roku 1993 r. W latach 1991 -1992 by³ prorektorem do
Spraw Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹ Wy¿szej Szko³y
Pedagogicznej. Jednoczenie w latach 1992 i 1993 pe³ni³

po mierci prof. A. Mañczyka

funkcjê dyrektora Instytutu Filologii Germañskiej w
Uniwersytecie Szczeciñskim. Od wrzenia 2002 r. prof.
Augustyn Mañczyk by³ dyrektorem Instytutu Filologii
Germañskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.
By³ wychowawc¹, nauczycielem i promotorem wielu
roczników germanistów - nauczycieli jêzyka niemieckiego
ró¿nego typu szkó³ rozproszonych na obszarze niemal
ca³ej Polski, organizatorem kilku konferencji
miêdzynarodowych, redaktorem i wspó³redaktorem
kilkunastu zeszytów naukowych Germanistyka w serii
Studia i materia³y w zielonogórskiej WSP oraz nowej
Germanistyki w Uniwersytecie Zielonogórskim.
By³ cz³onkiem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego,
Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego i Towarzystwa
Mi³oników Jêzyka Polskiego. Zainteresowania naukowe
Profesora koncentrowa³y siê wokó³ jêzykoznawstwa
konfrontatywnego polsko-niemieckiego, gramatyki
strukturalnej, teorii jêzyka (znaku), jêzykoznawstwa
kognitywnego, antropologii jêzyka; glottogonii.
Dorobek naukowy prof. A. Mañczyka to: 7 ksi¹¿ek, 39
artyku³ów i 17 recenzji.
By³ laureatem wielu nagród i odznaczeñ, m.in.: nagrody
indywidualnej trzeciego stopnia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wy¿szego (1.10.1987r.), nagrody
indywidualnej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
(1.10.2002), wielu nagród rektorskich w Wy¿szej Szkole
Pedagogicznej w Zielonej Górze. Odznaczony by³
Br¹zowym Medalem za Zas³ugi dla Obronnoci Kraju
przyznany przez Ministra Obrony Narodowej, Warszawa
12.10.1983 r.
Czeæ Jego Pamiêci!

Michai³ L. Kotin

Wspomnienie

Profesora Augustyna Mañczyka pozna³em w 1995 r., na
lingwistycznym kolokwium w Gdañsku. By³ to mój pierwszy
przyjazd do Polski. Podczas kolejnego naszego spotkania na
konferencji w Innsbruku rozpoczê³a siê gor¹ca dyskusja o funkcji
znaku w systemach Arystotelesa i Kassirera, w³anie po
referacie A. Mañczyka. Zada³em mu kontrowersyjne pytanie. I
jak zwykle czeka³em na odpowied uzasadniaj¹c¹ pogl¹d
referenta. Wbrew moim oczekiwaniom treæ odpowiedzi nie
zawiera³a ¿adnej krytyki mojego stanowiska. Widaæ by³o, ¿e on
siê zastanawia³ wy³¹cznie nad moj¹ tez¹  czy ona jest
prawid³owa czy te¿ nie. Wówczas stwierdzi³em, i¿ mam do
czynienia z prawdziwym badaczem, cz³owiekiem, dla którego
decyduj¹ nie w³asne ambicje, lecz przede wszystkim przedmiot
jego interesu naukowego i prawid³owe rozwi¹zanie problemu,
niezale¿nie od tego, czy ostateczny wynik udowodni jego
wczeniejsz¹ w³asn¹ opiniê.
W 2000 r. przyjecha³em do Polski i rozpocz¹³em pracê na
Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w S³upsku. Pewnego dnia
kolega zaprosi³ mnie do sekretariatu uczelni: Telefon do Pana z
Zielonej Góry. Podnios³em s³uchawkê. Halo! Mówi Mañczyk.
Zapraszam Pana na wyk³ad.... Po wyk³adzie odby³a siê dyskusja,
po której pan profesor zaprosi³ mnie do swego pokoju na herbatê.
Zupe³nie niespodziewanie zapyta³: Czy chcia³by Pan u nas
pracowaæ? By³em trochê zaskoczony, ale perspektywa
wspó³pracy w³anie z tym cz³owiekiem od razu przekona³a mnie
do podjêcia natychmiastowej decyzji. Owszem, chcia³bym,
odpar³em.
We wrzeniu 2002 r. po konkursie przenios³em siê wraz z
rodzin¹ do Zielonej Góry. Rozpocz¹³ siê nowy semestr. Niestety
wspó³pracowalimy z profesorem Mañczykiem tylko trzy
semestry... Prawie przy ka¿dym spotkaniu rozmawialimy o
nowych projektach i mo¿liwociach naszej uczelni, o wspó³pracy
z germanistami z Niemiec i innych krajów Europy. Razem
pracowalimy nad koncepcj¹ miêdzynarodowej konferencji
lingwistycznej z okazji 30-lecia germanistyki zielonogórskiej, która
ma siê odbyæ w padzierniku 2004 r. Tak siê cieszy³, ¿e do Zielonej
Góry przyjad¹ wybitni jêzykoznawcy z ca³ego wiata, ¿e w
murach naszej uczelni odbêdzie siê dyskusja na tak wysokim
poziomie merytorycznym. Teraz nasza planowana konferencja
ma dodatkowe zadanie: powinnimy tak¿e w ten sposób godnie
uczciæ pamiêæ naszego Drogiego Kolegi.
W ostatnich latach profesor Mañczyk wyj¹tkowo du¿o i
skutecznie pracowa³ naukowo. Co roku wydawa³ kolejn¹ ksi¹¿kê,

a nawet dwie! Kiedy mi powiedzia³: Nie wiem dlaczego, ale
obecnie mam tak du¿o nowych pomys³ów, wiêc powinienem je
szybko realizowaæ. Jakby wiedzia³, ¿e zosta³ mu tylko krótki
czas. Pisz¹c recenzjê do jego ksi¹¿ek (ukazywa³y siê drukiem
tak czêsto, ¿e musia³em pisaæ od razu jedn¹ recenzjê na kilka
utworów, by³y bowiem cile zwi¹zane miêdzy sob¹
tematycznie) by³em pod ogromnym wra¿eniem jego wiedzy z
ró¿nych dziedzin jêzykoznawstwa, filozofii, socjologii, biologii,
a nawet fizyki i medycyny oraz jego niezwykle obszernych
zainteresowañ. Interdyscyplinarne podejcie do jêzyka,
stosowanie wspó³czesnych kompleksowych metodyk
badawczych to najwa¿niejsze cechy pracy naukowej profesora
Augustyna Mañczyka. Nieraz do mnie mówi³: Ostatnio ci¹gle
siê zastanawiam: Jak powsta³ jêzyk? Jak on siê rozwija? Mylê
o tym codziennie, zw³aszcza jak gdzie jadê, w drodze. A jak to
jest u Pana? Gdzie i kiedy pan zazwyczaj dochodzi do wniosków
o jêzyku? Tak samo? No to wietnie!. Na parê dni przed mierci¹
zawo³a³ mnie do swojego pokoju. Stwierdzi³em, ¿e nasze
zainteresowania naukowe s¹ w mnóstwie aspektów bliskie.
Chcia³bym, ¿ebymy zaczêli pracowaæ razem nad jakim
wspólnym projektem. Co pan na to?, zapyta³. By³o to dla mnie
niezwykle interesuj¹ce wezwanie, wiêc umówilimy siê, ¿e
przyniosê mu czêci nowej ksi¹¿ki, nad któr¹ obecnie pracujê.
By³a to prawie nasza ostatnia rozmowa...
Profesor Mañczyk kocha³ swój zawód, bardzo lubi³ kolegów
z pracy i studentów, którzy odwdziêczali mu tê mi³oæ i na
zawsze zachowaj¹ w swojej pamiêci. Kocha³ Polskê i potrafi³
przekazaæ tê mi³oæ: dla mnie jako cudzoziemca by³o to zawsze
niezwykle wa¿ne, bowiem w³anie przede wszystkim dziêki
profesorowi Mañczykowi ten kraj stawa³ dla mnie coraz mniej
obcym.
Profesor Mañczyk kocha³ ¿ycie i do koñca cieszy³ siê ka¿d¹
jego chwil¹, odwa¿nie walczy³ z ciê¿k¹ chorob¹ i potrafi³
przekazaæ nam, swoim kolegom, poczucie pewnoci, ¿e mimo
wszystko w koñcu, chocia¿ jakim cudem, dojdzie do zdrowia.
Nie mogê siê pogodziæ z tym, ¿e odszed³ od nas na
zawsze. Ci¹gle czekam, ¿e zadzwoni telefon, podniosê
s³uchawkê i us³yszê, jak zwykle: Halo! Mówi Mañczyk...
Michai³ L. Kotin*
* Autor wspomnieñ jest profesorem UZ, kierownikiem Zak³adu
Jêzyka Niemieckiego
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....Centrum Komputerowe

10 lat Internetu
w Zielonej Górze
Tak, ju¿ od 10 lat Zielona Góra jest po³¹czona z
Internetem. Pionierskie po³¹czenie z Internetem zosta³o
zrealizowane przez istniej¹c¹ w tym czasie Wy¿sz¹ Szko³ê
In¿yniersk¹ (WSI) w Zielonej Górze. Jak to zwykle bywa,
pocz¹tki by³y trudne. Grupka zapaleñców pod wodz¹ dra
Janusza Szajny, ówczesnego dyrektora Instytutu
Informatyki i Elektroniki WSI podjê³a próby po³¹czenia
komputerów uczelni z innymi komputerami. By³ to pocz¹tek
lat 90-tych. Na uczelni powstawa³y zal¹¿ki lokalnych sieci
komputerowych, przeznaczonych do pracy badawczej,
prowadzenia zajêæ dydaktycznych i administracyjnych.
Pierwsze po³¹czenia odbywa³y siê w trybie
komutowanym, czyli tzw. dodzwanianym. Ten rodzaj
po³¹czenia by³ eksploatowany a¿ do roku 1994, w którym
to zestawione zosta³o pierwsze ³¹cze sta³e. Po³¹czenie to
zosta³o uruchomione do wêz³a sieci Internet we
Wroc³awiu i mia³o przepustowoæ 9,6 kb/s. W ten sposób,
dziêki wspó³pracy pracowników WSI i NaukowoAkademickiej Sieci Komputerowej NASK w Warszawie,
powsta³ w Zielonej Górze pierwszy wêze³ sieci Internet.
W tym czasie Naukowa-Akademicka Sieæ Komputerowa
NASK by³a jedynym dostawc¹ ³¹czy internetowych i
Prêdkoci ³¹czy internetowych Uniwersytetu Zielonogórskiego
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zarazem operatorem domen krajowych i regionalnych. W
wyniku zg³oszenia przez Wy¿sz¹ Szko³ê In¿yniersk¹ zosta³a
utworzona domena wsi.zgora.pl, a komputerom na
uczelni zosta³y przydzielone adresy internetowe.
By³ to wa¿ny moment w rozwoju dostêpu do Internetu w
Zielonej Górze, gdy¿ miasto do³¹czy³o do wiata
cyberprzestrzeni w chwili gdy by³ on jeszcze na tyle
przyjazny i prosty, ¿e da³o siê odczuæ ¿yczliw¹ atmosferê i
otwartoæ wród u¿ytkowników Internetu. To by³a sieæ na
poziomie. Poziom wyznacza³y rodowiska akademickie.
Internet nie by³ wtedy tak bardzo skomercjalizowany, a
media nie straszy³y grobami wielkich informatycznych
katastrof. Z perspektywy czasu mo¿na stwierdziæ, ¿e by³a
to globalna wioska. Wiele serwerów umo¿liwia³o zdaln¹
pracê bez posiadania na nich osobistego konta.
Wystarczy³o przedstawiæ siê jako goæ i mo¿na by³o
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przenieæ siê setki czy te¿ tysi¹ce kilometrów i mieæ
wiadomoæ, ¿e pod palcami ma siê moc komputera,
którego widok raduje oczy i serce ka¿dego informatyka.
Tak by³o wtedy, gdy Zielona Góra, Wy¿sza Szko³a
In¿ynierska, do³¹cza³a do grona orodków akademickich
w Internecie. Równolegle prowadzone by³y prace
dotycz¹ce dostêpu do Internetu w drugiej uczelni wy¿szej
funkcjonuj¹cej w tym czasie w Zielonej Górze, tzn. w
Wy¿szej Szkole Pedagogicznej (WSP).
Z chwil¹ uruchomienia ³¹cza internetowego
uruchomiono równie¿ podstawowe us³ugi internetowe:
DNS (Domain Name Service  system nazw
domenowych), E-mail, Gopher, Archie. Niebawem
powsta³a kolejna z us³ug  WWW. Z pocz¹tku niepozorna
i niezbyt atrakcyjna, zyskiwa³a sobie coraz wiêksze
uznanie wypieraj¹c z powodzeniem takie us³ugi jak
Gopher i Archie. Sta³a siê podstawow¹ us³ug¹ obecnego
Internetu. Z funkcjonuj¹cej, w owym czasie, infrastruktury
korzysta³o ok. 150 u¿ytkowników, zarówno pracowników
WSI jak równie¿ studentów i pracowników Wy¿szej Szko³y
Pedagogicznej.
Postêpuj¹cy proces informatyzacji uczelni spowodowa³
potrzebê powiêkszenia ³¹cza do sieci Internet. W 1995 r.
w Zielonej Górze powsta³ wêze³ NASK przy Orodku
Doskonalenia Nauczycieli (ODN) i ³¹cze do Wroc³awia
zosta³o zast¹pione po³¹czeniem lokalnym do ODN.
Zwiêkszono równie¿ przepustowoæ do 14,4 kb/s.
W roku 1995 rodowisko naukowe i badawcze Zielonej
Góry przyst¹pi³o do realizowanego przez Komitet Badañ
Naukowych (KBN) od 1994 roku Programu rozwoju
infrastruktury informatycznej nauki. W wyniku
porozumienia rektorów WSI i WSP powo³ana zosta³a
Rada U¿ytkowników Miejskiej Sieci Komputerowej w
Zielonej Górze oraz rozpoczê³a dzia³anie Zielonogórska
Miejska Sieæ Komputerowa, która przyjê³a nazwê ZielMAN.
W ramach porozumienia, zgodnie z zasadami
okrelonymi przez KBN, Wy¿sza Szko³a In¿ynierska
wyznaczona zosta³a do pe³nienia funkcji Jednostki
Wiod¹cej, która by³a odpowiedzialna za przygotowanie
wieloletniego projektu budowy sieci metropolitalnej w
Zielonej Górze. Projekt taki zosta³ przygotowany przez
pracowników Orodka Informatycznego WSI i przes³any
do Komitetu Badañ Naukowych w postaci wniosku o
dofinansowanie budowy sieci miejskiej w Zielonej Górze
na potrzeby lokalnego rodowiska naukowego i dydaktyki
na obu uczelniach. W roku 1996 do Rady U¿ytkowników
sieci ZielMAN powo³ano równie¿ przedstawiciela Orodka
Badawczo-Rozwojowego Metrologii Elektrycznej METROL
w Zielonej Górze jako przedstawiciela jednostki naukowobadawczej.
Na pierwszego Przewodnicz¹cego Rady U¿ytkowników
sieci ZielMAN zosta³ powo³any prof. Janusz Gil z Wy¿szej
Szko³y Pedagogicznej. Funkcjê Koordynatora
odpowiedzialnego za rozwój sieci i wspó³pracê z
Komitetem Badañ Naukowych powierzono pe³ni¹cemu
j¹ do chwili obecnej prof. Józefowi Korbiczowi z
Politechniki Zielonogórskiej.
Program budowy sieci metropolitalnej ZielMAN w
Zielonej Górze by³ realizowany do roku 2000. Kolejne
wnioski dotycz¹ce budowy sieci metropolitalnej w Zielonej
Górze w latach 1996-2000 przygotowywane by³y przez
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Rysunek 1 Topologia sieci POL34/155

Orodek Informatyczny Politechniki Zielonogórskiej, który
rozlicza³ siê równie¿ z przyznanych dotacji. £¹czna kwota
dotacji, przyznanych w podanym wy¿ej okresie, wynios³a
ponad 2 miliony z³otych.
W 1996 roku po raz kolejny nast¹pi³ wzrost
przepustowoci ³¹cza internetowego. Tym razem do
prêdkoci 64kb/s. Po³¹czenie to zapewnia³o stabilny
dostêp do sieci, chocia¿ wzrost zapotrzebowania aplikacji
u¿ytkowników na przepustowoæ ³¹cz oraz wci¹¿
powiêkszaj¹ca siê rzesza u¿ytkowników, sieci lokalne
ówczesnej Politechniki Zielonogórskiej i Wy¿szej Szko³y
Pedagogicznej integrowa³y siê coraz bardziej, wymusza³y
ci¹g³e skupienie uwagi na tym elemencie sieci.
Szczególnie us³uga WWW, ³¹cz¹ca grafikê i animacjê z
tekstem na ekranach komputerów, rozwija³a siê w bardzo
szybkim tempie.
W 1997 r. nast¹pi³o kolejne zwiêkszenie
przepustowoci ³¹cza, tym razem do prêdkoci 128kb/s,
a w 1998 r. do 2Mb/s w technologii Frame-Relay. W tym
te¿ czasie nast¹pi³a zmiana operatora. Naukow¹
Akademick¹ Sieæ Komputerow¹ NASK zast¹pi³a
Telekomunikacja Polska, która wiadczy³a us³ugê
POLPAK-T. W tym te¿ czasie pojawi³a siê inicjatywa grupy
polskich akademickich sieci metropolitarnych pod nazw¹
POL 34 dotycz¹ca po³¹czenia ich w celu zapewnienia
mo¿liwoci pracy i rozwoju orodkom akademickim i
naukowo-badawczym, a tak¿e administracji rz¹dowej i
samorz¹dowej. W za³o¿eniach chciano zapewniæ polskiej
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nauce szerokopasmowy dostêp do zasobów krajowych,
europejskich i wiatowych oraz stworzyæ platformê
informatyczn¹ dla potrzeb wspó³dzia³ania grup
badawczych, dydaktyki i rozwoju nowych technologii.
Powsta³a na mocy porozumienia zielonogórskich uczelni
i Orodka Badawczo-Rozwojowego METROL
Zielonogórska Miejska Sieæ Komputerowa ZielMAN
równie¿ do³¹czy³a do tej inicjatywy.
W lipcu 1999 roku kolejny raz zmieniono dostawcê ³¹czy,
którym zosta³a firma TEL-ENERGO. Nowe ³¹cze mia³o
przepustowoæ 2Mb/s i zosta³o zrealizowane w technologii
ATM do sieci POL34. W maju 2001r. przepustowoæ ³¹cza
zosta³a powiêkszona do 4Mb/s w technologii multi-PPP.
Rok 2002 to kolejne prze³omowe zmiany. W lutym
nast¹pi³o zwiêkszenie prêdkoci do 34 Mb/s i powrócono
do technologii ATM. W maju tego roku zmieniono
ponownie
dostawcê
³¹czy,
którym
zosta³a
Telekomunikacja Kolejowa. Nowe ³¹cze ATM mia³o
przepustowoæ 155 Mb/s. W ten sposób poradzono sobie
z bol¹czk¹, z któr¹ borykano siê do tej pory, a mianowicie
w¹skim gard³em w dostêpie do Internetu. Nie oznacza to
jednak, ¿e wszystko i zewsz¹d jest zawsze dostêpne.
Internet to ¿ywy organizm i nie mo¿na byæ pewnym jego
zachowañ.
Ostatni, jak do tej pory, etap rozwoju to projekt PIONIER.
Zakoñczenie w roku 2000 budowy sieci
metropolitalnych w kraju, w wyniku czego powsta³o 21
orodków, by³o wyzwaniem dotycz¹cym dalszego rozwoju
sieci akademickich w Polsce. Przygotowywane przez
rodowisko naukowe od roku 1999 projekty budowy sieci
akademickich w kraju zaowocowa³y w postaci
og³oszonego przez Komitet Badañ Naukowych nowego
programu PIONIER dotycz¹cego budowy Internetu
optycznego. Do projektu tego przyst¹pi³o w roku 2001
rodowisko naukowe i badawcze Zielonej Góry
reprezentowane przez Uniwersytet Zielonogórski.
Przedstawicielem Uniwersytetu w projekcie PIONIER jest
dr
Janusz
Baranowski,
Dyrektor
Centrum
Komputerowego. PIONIER zak³ada stworzenie i
udostêpnienie infrastruktury teleinformatycznej do
ró¿norodnych zastosowañ zarówno w sferze nauki jak i
wspó³pracy regionalnej, administracji samorz¹dowej i
publicznej, wspierania biznesu, itp. rodowisko
akademickie zdecydowa³o siê stworzyæ sieæ transmisyjn¹
w oparciu o najnowoczeniejsze technologie, mog¹c¹
sprostaæ najbardziej ekstremalnym wymaganiom, tak,
aby rozwój polskiej myli nie by³, przynajmniej z
powodów technologicznych, hamowany. Tak oto
Uniwersytet Zielonogórski zosta³ przy³¹czony do Internetu
³¹czem o przepustowoci 1Gb/s, a w wêle
Zielonogórskiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZielMAN
umiejscowiony zosta³ punkt styku sieci PIONIER o
dziesiêciokrotnie wiêkszej przepustowoci, czyli 10 Gb/s.
Dokonuj¹c analizy przepustowoci ³¹cza do Internetu
jego prêdkoæ wzros³a milion razy (patrz na za³¹czonym
wykresie). W wyniku dziesiêcioletnich dzia³añ i
zrealizowanych inwestycji powsta³y nowe mo¿liwoci
rozszerzenia badañ naukowych i wspó³pracy
miêdzynarodowej.
Janusz Baranowski
Krzysztof Jarosiñski
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Wydzia³ Fizyki i Astronomii oraz Wydzia³ Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Dwa wydzia³y
zamiast
Wydzia³u Nauk cis³ych
Rozmowa z prof. Micha³em Kisielewiczem, rektorem Uniwersytetu
Panie Rektorze, minister edukacji podpisa³ w³anie
rozporz¹dzenie o powo³aniu dwóch nowych
wydzia³ów  Wydzia³u Matematyki, Informatyki i
Ekonometrii oraz Wydzia³u Fizyki i Astronomii  w
miejsce dot¹d istniej¹cego Wydzia³u Nauk cis³ych.
O takie zmiany wnosi³ uniwersytecki Senat, a
wczeniej Rada Wydzia³u. Co by³o powodem istotnych
zmian w strukturze organizacyjnej?

£atwo zauwa¿yæ, ¿e dwa wydzia³y  Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji oraz nowy 
Matematyki, Informatyki i Ekonometrii maj¹ w swych
nazwach informatykê. Rozumiem, ¿e jest to nie tylko
pewien chwyt rekrutacyjny, ale równie¿ chêæ
zawarcia w nazwie najnowszych technologii. Czy
jednak dla kandydata na studia nazwy nie bêd¹
myl¹ce?

Zgodnie z zarz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu powo³any zosta³ nowy Wydzia³ Fizyki i Astronomii,
za dotychczasowy Wydzia³ Nauk cis³ych, po
wyprowadzeniu z jego struktury Instytutów Fizyki i
Astronomii, uzyska³ now¹ nazwê: Wydzia³u Matematyki,
Informatyki i Ekonometrii. Decyzja o takim ukszta³towaniu
struktury
organizacyjnej,
obejmuj¹cej
nauki
matematyczno-fizyczne i informatyczno-ekonometryczne
wynik³a z potrzeby jej dostosowania do bie¿¹cych i
przysz³ych zadañ zwi¹zanych z rozwojem posiadanych i
nowych kierunków kszta³cenia. Wydzia³ Fizyki i Astronomii
ma przed sob¹, obok pe³nego wdro¿enia rozpoczêtych
kierunków kszta³cenia, zadanie zwi¹zane z dalszym
kszta³towaniem oblicza zielonogórskiego rodowiska
fizyczno-astronomicznego. Bêdzie ³atwiej, ju¿ na poziomie
rady nowego wydzia³u, ubiegaæ siê o uprawnienia do
nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego
nauk fizycznych. S¹dzê, ¿e stosunkowo szybko wydzia³
ten uzyska warunki do prowadzenia studiów
doktoranckich.
Nowa nazwa dotychczasowego Wydzia³u Nauk cis³ych
precyzyjnie odzwierciedla dyscypliny naukowe, w ramach
których prowadzone jest ju¿ od kilku lat kszta³cenie
studentów. Mam tu na myli kierunki: matematyka oraz
informatyka i ekonometria. Zw³aszcza ten drugi kierunek
bêdzie mo¿na ³atwiej na Wydziale Matematyki, Informatyki
i Ekonometrii zabezpieczyæ pod wzglêdem kadrowym.
Brak wyranego odniesienia dotychczasowej nazwy
wydzia³u do dyscyplin naukowych informatyka i
ekonometria, utrudnia³ pozyskiwanie specjalistów z tego
zakresu. To mog³o w najbli¿szym czasie doprowadziæ do
utraty uprawnieñ do kszta³cenia na tym kierunku. Wreszcie
nowa nazwa stwarza znacznie lepsze szanse na
wykreowanie na tym wydziale nowego kierunku
kszta³cenia, jakim jest informatyka zaliczana do grupy
dyscyplin zwi¹zanych z naukami matematycznymi. Tak
wiêc nowa struktura stwarza lepsze uwarunkowania
rozwoju dotychczasowych kierunków kszta³cenia i
perspektyw na kreowanie nowych.

Z przedstawionego wy¿ej wywodu wynika, ¿e nazwa
wydzia³u winna mo¿liwie jak najdok³adniej odzwierciedlaæ
nazwy prowadzonych tam kierunków kszta³cenia, a przez
to równie¿ prowadzonych badañ naukowych. W przypadku
obu wymienionych przez Pana wydzia³ów, zasada ta jest
w pe³ni respektowana. Dodatkowym argumentem dla
nazwy Wydzia³u Matematyki, Informatyki i Ekonometrii jest
fakt, ¿e umo¿liwia ona uruchomienie w najbli¿szej
przysz³oci kszta³cenia na kierunku informatyka,
rozumianym potocznie jako informatyka matematyczna
w odró¿nieniu od tzw. informatyki technicznej
prowadzonej ju¿ na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki
i Telekomunikacji.
Od kiedy nowe struktury wchodz¹ w ¿ycie? Czy
wewnêtrzna struktura organizacyjna nowych
wydzia³ów jest ju¿ ustalona?
Zgodnie z zarz¹dzeniem Pani Minister nowa struktura
obowi¹zuje od 16 lutego br. Wewnêtrzn¹ strukturê nowych
wydzia³ów okrela rektor na wniosek rad wydzia³ów po
zasiêgniêciu opinii Senatu. S¹dzê, ¿e bêdzie to mo¿liwe
najprêdzej po 24 marca br., bowiem w tym dniu
przewidziane jest najbli¿sze posiedzenie Senatu. Jak
bêd¹ wygl¹daæ te struktury, to mogê siê w tym momencie
jedynie domylaæ. Prawdopodobnie na Wydziale Fizyki i
Astronomii tworzyæ je bêd¹ instytuty Fizyki i Astronomii.
Na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii ma
ulec likwidacji Instytut Matematyki. Bêdzie to wiêc,
podobnie jak na Wydziale Zarz¹dzania, struktura
zak³adowa.
Nowym wydzia³om ¿yczmy zatem, by spe³ni³y siê
oczekiwania
zwi¹zane
ze
zmian¹
formy
organizacyjnej oraz pomylnego rozwoju. Dziêkujê za
rozmowê.

rozmawia³ Andrzej Politowicz
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Anna Szóstak

Czy na pewno znamy
Jana Brzechwê?
Kilka refleksji nad nieznan¹ poezj¹ znanego
poety
Poproszono mnie o napisanie krótkiego artyku³u powiêconego Janowi Brzechwie  bohaterowi mojej rozprawy
habilitacyjnej (Od modernizmu do lingwizmu. O przemianach w twórczoci Jana Brzechwy), opublikowanej w
2003 roku w wydawnictwie Universitas, stanê³am przed
tylko na pozór prostym zadaniem. Jak bowiem zmieciæ
tak interesuj¹c¹ indywidualnoæ, niezwykle twórcze ¿ycie
i bogat¹ spuciznê pisarsk¹ na kilku kolumnach druku?
Tym bardziej ¿e  czym zapewne wielu zaskoczê  twórca
Pana Kleksa i znakomitych wierszy dla dzieci by³ równie¿
autorem tekstów satyrycznych i kabaretowych (skeczy,
monologów i piosenek pisanych m. in. dla najs³ynniejszych kabaretów okresu miêdzywojennego, takich jak Qui
Pro Quo i Morskie Oko), opowiadañ, autobiograficznej
powieci Gdy owoc dojrzewa, a przede wszystkim piêknych liryków adresowanych do czytelnika doros³ego. Dodajmy te¿, ¿e znacz¹ce miejsce w jego dorobku twórczym
zajmuj¹ t³umaczenia najwybitniejszych dzie³ literatury rosyjskiej i radzieckiej: Puszkina, Niekrasowa, Briusowa,
Jesienina, Majakowskiego, Erenburga, To³stoja. Niech¿e
wiêc ta garæ informacji o Janie Brzechwie i refleksji na
temat jego pisarstwa bêdzie wyborem subiektywnym,
ujawnieniem moich fascynacji i zauroczeñ osobowoci¹
i twórczoci¹ Brzechwy, przypomnieniem chwil radoci i
chwil zadumy nad lektur¹ jego utworów. Jestem bowiem
g³êboko przekonana, ¿e emocjonalna wiê ³¹cz¹ca historyka literatury z obiektem jego zainteresowañ, a wiêc
twórczoci¹ pisarza, swoisty  jak okreli³ to Jan B³oñski
- romans z tekstem jest tajemnic¹ nie tylko efektywnego i kreatywnego procesu badawczego, ale tak¿e autentycznej satysfakcji duchowej i estetycznej wynikaj¹cej z
obcowania z dzie³em literackim.
A poniewa¿ nic tak dobrze nie charakteryzuje pisarza
jak opinie jemu wspó³czesnych, bliskich mu ludzi, od takiego s¹du o pisarzu pozwolê sobie zacz¹æ tê krótk¹ opowieæ. Magdalena Samozwaniec, siostra Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, wywodz¹ca siê ze s³ynnego, bogatego w rozmaite talenty rodu Kossaków, wspominaj¹c
wybitne postacie swoich czasów, pisa³a: Niepowtarzaln¹ indywidualnoci¹ by³ równie¿ [...] Jan Brzechwa,
umieszczaj¹c nazwisko pisarza obok nazwisk takich s³aw
jak Tuwim i Witkacy. By³ on  pisze dalej Samozwaniec o
Brzechwie  tak, jak mój ojciec Wojciech Kossak, z gatunku Królów ¯ycia. Jak¿e¿ ten piêkny cz³owiek umia³
wspaniale ¿yæ i jak je kocha³ do ostatniej chwili swojego
istnienia. Nie by³o w ca³ej Polsce jednego cz³owieka, który by na Janka powiedzia³ cokolwiek z³ego. By³ kochany
nie tylko przez dzieci, dla których pisa³ te swoje niezrównane bajki, ale przez nas wszystkich. Roztacza³ wokó³
siebie urok i czar, którego pró¿no szukaæ u pisarzy czy
poetów m³odszego pokolenia. Ów wielki zniewalaj¹cy urok
wyp³ywa³ z jego psychicznego stosunku do ludzi [Za i
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Przeciw 1966, nr 45]. Oddany swoim przyjacio³om i czytelnikom, ¿yj¹cy zawsze pe³ni¹ ¿ycia pisarz, nie chcia³ byæ
postaci¹ pomnikow¹, ale kim, kto poprzez swoj¹ twórczoæ zapewni sobie niemiertelnoæ i bêdzie zawsze ¿y³
w pamiêci i sercach czytelników. Ten ciesz¹cy siê ka¿d¹
chwil¹ ¿ycia poeta istnia³ do koñca swych dni teraniejszoci¹, a nie czasem minionym. Znajomi i przyjaciele
postrzegali go nie tylko jako znakomitego pisarza, ale
tak¿e uroczego cz³owieka, nies³ychanie ujmuj¹cego w
obejciu, eleganckiego, ¿yczliwego, zawsze pogodnego
i umiechniêtego; a równie¿ sybarytê, hedonistê kochaj¹cego piêkne kobiety, wygodne, dostatnie ¿ycie, mi³e towarzystwo, grê w karty i dobre jedzenie.
To umi³owanie ¿ycia we wszystkich jego przejawach
opromienia ca³¹ twórczoæ pisarza, choæ historia nie by³a
³askawa dla jego pokolenia.
Lata ¿ycia (1898-1966) to epoka obfituj¹ca w wiele prze³omowych wydarzeñ historycznych, z których ka¿de splata
siê w mniejszym lub wiêkszym stopniu z jego biografi¹ 
pocz¹wszy od rewolucji 1905 roku w Rosji, poprzez okres
obu wiatowych wojen i przedzia³u czasowego pomiêdzy
nimi, niezwykle dla polskiej kultury i pañstwowoci istotnego, a¿ po powstanie warszawskie i kszta³towanie siê
nowego oblicza kraju w pierwszych dwóch powojennych
dziesiêcioleciach. Nie historia jednak bêdzie g³ówn¹ bohaterk¹ utworów Brzechwy, lecz ludzie, których ze znawstwem psychologa i talentem Gogola i Czechowa razem
wziêtych w nich portretuje. Nawet bowiem jego utwory
dla m³odych odbiorców maj¹ czêsto podwójnego adresata  dziecko i doros³ego: kapitalne poczucie humoru,
celne charakterystyki postaci i rodowiska, bardzo wnikliwie ujête realia spo³eczno-obyczajowe to poziomy odczytania utworów Brzechwy dostêpne dla czytelników, którzy dawno ju¿ wyroli z krótkich spodenek.
Czym innym bowiem jak nie satyr¹ obyczajow¹ i spo³eczn¹ jest dla dojrza³ego odbiorcy dowcipnie ironiczny
portret Pch³y Szachrajki  niepoprawnej kokietki nadu¿ywaj¹cej swego wdziêku w nie ca³kiem czystych interesach i znakomicie czuj¹cej siê w tu¿ powojennym ba³aganie sprzyjaj¹cym ciemnym sprawkom i nadu¿yciom?
Albo te¿ historia lisa Witalisa, którego szelmostwa, oparte na umiejêtnym manipulowaniu i wykorzystywaniu naiwnoci lenej braci, mamionej obietnicami bez pokrycia, jako ¿ywo przypominaj¹ relacjê w³adza  spo³eczeñstwo z czasów nie tak znowu odleg³ych i wydawa³oby siê
 minionych.
Z wykszta³cenia by³ Jan Brzechwa prawnikiem  podobnie jak jego s³ynny stryjeczny brat (ojcowie obu poetów byli braæmi) Boles³aw Lemian. W odró¿nieniu jednak od autora £¹ki osi¹gn¹³ Brzechwa jako cz³onek palestry równie wielkie sukcesy jak na niwie literatury. Ju¿
bowiem w latach trzydziestych ubieg³ego wieku stanie
siê poeta najlepszym znawc¹ i zarazem kodyfikatorem
prawa autorskiego w Polsce. Wraz z odzyskaniem niepodleg³oci potrzeba uregulowañ prawnych w nowych
warunkach polityczno-spo³ecznych prowadzi do powo³ania do ¿ycia ju¿ w roku 1918 Zwi¹zku Autorów i Kompozytorów Scenicznych (ZAIKS). Jan Brzechwa jest jego wspó³za³o¿ycielem. Wystêpuje wówczas jako jeden z autorów
kabaretowych, którzy czuj¹ siê zagro¿eni w swych prawach przez ró¿nego rodzaju wyzyskiwaczy, oszustów i z³o-
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dziei pomys³ów. Wkrótce zajmie siê ochron¹ praw autorskich jako przedstawiciel Temidy. Prze³omem okaza³ siê
pierwszy w Europie proces o prawo autorskie w zakresie
filmu dwiêkowego, który Brzechwa wygra³. Po wydrukowaniu relacji z tej sprawy zosta³ poeta korespondentem
zagranicznych czasopism prawniczych, nieco póniej za
wybrano go do Miêdzynarodowej Komisji Prawa Autorskiego. Po latach tak ¿artobliwie skomentuje Brzechwa
(w ksiêdze pami¹tkowej prowadzonej przez wieloletni¹
kasjerkê ZAIKS-u Janinê Rus³anow¹) korzyci p³yn¹ce z
istnienia instytucji chroni¹cej autorów:
O, Przyjació³ko pisarskiej braci,
(kasa wyp³aci)
Przez Ciebie ka¿dy z nas siê bogaci,
(kasa wyp³aci)
A kiedy tylko pieni¹dze straci,
(kasa wyp³aci)
Znowu karteczkê w okienku da Ci,
(kasa wyp³aci!)
W zadziwiaj¹cy i niezwykle harmonijny sposób potrafi³
Brzechwa ³¹czyæ rzeczowoæ i logikê mylenia prawnika
z poetyck¹ fantazj¹ i liryczn¹ zadum¹ nad cz³owiekiem i
wiatem. Szczególnie piêknie pisa³ Brzechwa w przedwojennych tomikach wierszy (a wyda³ ich wtedy a¿ piêæ 
nie licz¹c dwóch zbiorów dla dzieci: Oblicza zmylone
1926, Talizmany 1929, Trzeci kr¹g 1932, Pio³un i ob³ok
1935, Imiê wielkoci. Wiersze o Józefie Pi³sudskim, 1938)
o mi³oci, pojmowanej przez pisarza jako najwa¿niejsza
wartoæ ¿ycia. W niej bowiem zamyka siê ca³a istota i
tajemnica egzystencji. Ona jest zasad¹ wszechwiata:
Na siedmiu wielkich wiatach, na siedmiu nowych
l¹dach,
Jednego twego cia³a mój ma³y wiat po¿¹da.
 pisa³ w wyrafinowanym erotyku Na Wielkiej Niedwiedzicy z tomu Pio³un i ob³ok. Skazanemu na miertelnoæ
cz³owiekowi pozostaje tylko umiejêtnoæ cieszenia siê
chwil¹, która, choæ ulotna (Nasze dni s¹ coraz to krótsze
...  ze smutkiem stwierdza³ w wierszu zatytu³owanym
Wieczór), nadaje ¿yciu sens. Impresjonistyczny nieomal
w swej malarskiej obrazowoci Wieczór to przyk³ad tego
rodzaju filozofii ¿yciowej opartej na prostych radociach i
zwyczajnym szczêciu:
A tu sp³ywa niebieski wieczór,
Wiatr szeleci w dziwnem narzeczu,
I zdmuchuje twoje oczy najmilsze,
S³owa gasn¹, stygn¹ i bledn¹
I ju¿ kocham ciê tylko jedn¹,
I wieczorn¹ radoci¹ milczê.
Emocje i uczucia wyra¿a Brzechwa w wypowiedzi
oszczêdnej, ascetycznej niemal w doborze s³ów, opartej
na grze niedopowiedzeñ i znaczeñ domylnych, z wirtuozeri¹ wymijaj¹c niebezpieczne rafy ckliwoci i sentymentalizmu, jak w oryginalnym Erotyku, w którym najwa¿niejsze jest to, co nie zosta³o wypowiedziane:
Przez okno kwadratowe
Widzê w¹sate drzewa,
Odk¹d wda³y siê ze mn¹ w rozmowê 
piewam ...
Przez kwadratowe okno
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Widzê, ¿e jeste m³oda,
A ja noc mia³em tak¹ samotn¹ 
Szkoda!
Zarys okiennej ramy tworzy tu perspektywê, z jakiej spogl¹da poeta na rzeczywistoæ otaczaj¹c¹, a wiêc najbli¿sz¹, najbardziej zmys³owo odbieran¹ i odczuwan¹. Obserwacja najbli¿szego otoczenia staje siê czêsto punktem wyjcia do pog³êbionej refleksji filozoficznej nad prawami rz¹dz¹cymi ludzkim ¿yciem. Przedmioty maj¹ swoj¹ duszê i pamiêæ, któr¹ przekazuj¹ im w³aciciele. S¹
has³ami wywo³awczymi wspomnieñ i marzeñ:
W k¹cie stoi stary stó³,
Pochylony ca³y w dó³ 
Si¹dmy przy nim, by nas czu³.
W drugim k¹cie stoi piec 
Jak tu w lipcu pieca strzec?
Gdzie go podziaæ? Co mu rzec?
W trzecim k¹cie siedzi mysz,
I spogl¹da czujnie wzwy¿ 
Ja ciê budzê, a ty pisz.
W czwartym k¹cie le¿y kurz,
A na kurzu lad i nó¿ 
Kto tu przedtem bywa³ ju¿.
Przemijanie to nie tylko mieræ i cierpienie, to tak¿e nabywany wraz z up³ywem lat zasób dowiadczeñ wzbogacaj¹cych o m¹droæ, której nie posiada m³odoæ, a tak¿e o
szczyptê ironii, pozwalaj¹cej na bezpieczny dystans wobec spraw ostatecznych:
Tu jest wiat, i tam jest wiat, 
Gdybym nie mia³ moich lat,
Latom moim by³bym rad.
 wyznawa³ poeta w tomie Pio³un i ob³ok z roku 1935
¿egnaj¹c siê z odchodz¹c¹ m³odoci¹.
Mi³oæ w wierszach Brzechwy zawsze jednak ostatecznie
zwyciê¿a mieræ. Czas poety to czas ziemski, doczesny,
mierzony od narodzenia mi³oci:
Jestemy zupe³nie sami
I sufit wisi nad nami 
 Który to rok na wiecie?
 Siódmy po narodzeniu mi³oci.
W wierszu Pocieszenie, z którego pochodzi powy¿szy
cytat, za pomoc¹ potocznego idiomu konwersacyjnego i
niezwykle wie¿ej i niebanalnej w swej prostocie inwencji s³owotwórczej, daje Brzechwa wiadectwo dojrza³oci ¿yciowej, jak i  przede wszystkim  twórczej. Ten piêkny
utwór to czysta liryka w genialnym skrócie mylowym i
leksykalnym oddaj¹ca piêkno i tragizm ludzkiego ¿ycia:
Ach, wypij lekarstwo, wypij,
Niech oddech twój tak nie skrzypi!
 Jaki¿ to miesi¹c?
 Gwiazdopad ...
B¹d jeszcze trochê cierpliwa,
Ból mija, ¿ycie up³ywa ...
 Jaki¿ dzieñ dzisiaj mamy?
 Dzieñ dobry ...
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Ju¿ mo¿na okna otworzyæ,
Tak ³atwiej ci bêdzie do¿yæ ...
 Która godzina?
 Za dziewiêæ minut ostatnia.
Codzienna rozmowa, zwyczajne pytania i odpowiedzi
nagle przemieniaj¹ siê w poezjê, staj¹c siê filozoficznym dialogiem o rzeczach ostatecznych  chorobie, cierpieniu, mierci, ale i o powszednim szczêciu, o mi³oci
chroni¹cej przed groz¹, o ponurym listopadzie, który przemienia siê w wietlisty gwiazdopad.
Do koñca pozosta³ Brzechwa takim, jakim by³ przez
ca³e ¿ycie: radosnym i ¿yczliwym dla innych cz³owiekiem.
mieræ w ostatnich lirykach poety zostaje oswojona przez
¿artobliwy dystans i niezachwian¹ pogodê ducha kogo,
kto nikomu nie chce psuæ humoru swoim odejciem i
godzi siê z tym, co niemo¿liwe. Jeli czego poecie w
¿yciu ¿al, to koniecznoci rezygnacji z jego uciech. W lirycznym i nostalgicznym nieco Podsumowaniu mówi o
swoich najwiêkszych pasjach: poezji i mi³oci. Zaskoczony niespodzianie przez staroæ, ten wci¹¿ niezmiennie m³ody duchem poeta nie traci jednak m³odzieñczego wigoru:
Wkrótce ¿ycie wemie rozbrat z cia³em,
Ale w g³owie  wci¹¿ raj Mahometa.
Brzechwa nie umie d³ugo siê martwiæ: nawet z³o¿ony
ciê¿k¹ chorob¹ serca nie traci ducha i do koñca taktowny wobec swoich czytelników nie chce ich epatowaæ ponurymi obrazami szpitalnych cierpieñ. Z w³aciwym sobie humorem przekazuje relacjê o pobycie w szpitalu:
Coraz to kogo z zawa³em
Do windy dwigaj¹ nosze,
Ja w³anie te¿ zawa³ mia³em
I te¿ umieram. O  proszê!
Lekarze, siostry, salowe
Wylewaj¹ ³zy na wyprzódki.
S³abnie puls, brak mi tchu, tracê mowê ...
Ale jestem wesolutki.
Wrodzony optymizm pomaga poecie znaleæ dobre strony ka¿dej sytuacji. Ma je nawet dokuczliwa bezsennoæ,
na któr¹ brak lekarstwa. Pozytywnym efektem ubocznym tradycyjnego liczenia baranów zalecanego przez
lekarza dowcipnisia jest bowiem kusz¹cy wizerunek
Sophii Loren, który pojawia siê mu przed oczami w momencie, kiedy pojednany z chorob¹ czeka na tytu³owy
sen wieczny, licz¹c barany. Poeta  weso³ek i kpiarz  w
dwu ostatnich wierszach, z licz¹cego dwanacie utworów niekonwencjalnego cyklu powiêconego mierci,
ustêpuje pola poecie pisz¹cemu liryczny po¿egnalny
wiersz do ukochanej. Autorefleksyjne rozwa¿ania kieruj¹ siê ku zadumie nad sensem ¿ycia, zawieraj¹cym siê
w pochwale poetyckiego trudu i p³yn¹cych st¹d radociach oraz ku mi³oci, nadaj¹cej ¿yciu barwê i bêd¹cej
niewyczerpalnym ród³em natchnieñ:

Pieni¹ mi³osn¹ jak poca³unkiem
¯ycie zawierszê:
Mi³oæ mi by³a straw¹ i trunkiem 
Mi³oæ i wiersze.
Jan Brzechwa  twórca poruszaj¹cych liryków mówi¹cych o mi³oci i mierci, to tylko jedno z nieznanych a
zas³uguj¹cych na uwagê oblicz pisarza, którego sylwetkê
i przebieg  pe³nej poszukiwañ i odkryæ  drogi twórczej
próbowa³am odtworzyæ w swojej ksi¹¿ce. Wierzê, ¿e warto kojarzyæ i odnajdywaæ Brzechwê nie tylko jako ukochanego poetê dzieciñstwa, ale tak¿e jako równie wartociowego autora tekstów nale¿¹cych do dziedzictwa literatury
uniwersalnej, co niniejszym  wybieraj¹c jedynie niewielki fragment jego dokonañ artystycznych  stara³am siê
uczyniæ.
Jan Brzechwa to jeden z poetów ocalaj¹cych piêkno i
duchowoæ wiata. Mylê, ¿e warto o tym pamiêtaæ 
szczególnie w czasie, w którym przysz³o nam ¿yæ.
Anna Szóstak*

* Autorka jest adiunktem w Zak³adzie Historii Literatury
Instytutu Filologii Polskiej
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Zadbaj o swój
g³os
Podrêcznik Bogumi³y Tarasiewicz
Powszechnie panuje pogl¹d, i¿
kszta³cenie g³osu dotyczy piewaków,
piosenkarzy, aktorów czy lektorów. Jednak zawodem, w którym g³os jest podstawowym narzêdziem pracy jest
przede wszystkim zawód pedagoga.
Problemy z zachowaniem zdrowego g³osu wi¹¿¹ siê czêsto z ma³¹ wiadomoci¹ potrzeb profesjonalnego
szkolenia wszystkich grup zawodowych
pracuj¹cych g³osem. Jednoczenie s¹
skutkiem niew³aciwej higieny g³osu
w pracy i - szczególnie wród m³odych
ludzi - wynikiem dzia³ania rodków masowego przekazu. Zdolnoæ pos³ugiwania siê g³osem wyrabia siê u cz³owieka od pierwszego tchnienia po jego
przyjciu na wiat. Jednak póniejszy
jego rozwój zale¿y w du¿ej mierze od
sposobu postêpowania z g³osem w
poszczególnych etapach dorastania.
Ka¿dy g³os mo¿e byæ poddany procesowi szkolenia, a wiêc w zasadzie ka¿dy mo¿e osi¹gn¹æ jaki stopieñ opanowania swojego aparatu g³osowego.
To bardzo wa¿ne, poniewa¿ g³os jest
nie tylko instrumentem muzycznym, ale
te¿ narzêdziem pracy w wielu innych ni¿
wokalistyka profesjach. Najlepiej, jeli
zadbamy o odpowiednie kszta³towanie
g³osu od wczesnych lat dzieciêcych.
Wobec tego najwa¿niejsze staje siê
profesjonalne przygotowanie pedagogów w zakresie prawid³owej emisji g³osu w³asnego i pracy z g³osem dziecka.
Wyk³adowcy emisji g³osu napotykaj¹ na
ogromne trudnoci w kszta³towaniu
prawid³owej techniki emisyjnej u swych
podopiecznych, a to z powodu wp³ywu
mediów na gust muzyczny m³odego
pokolenia. Dziecko bowiem wzoruje siê
obecnie bardziej na idolach z ekranu
ni¿ uznaje opinie nauczycieli czy rodziców.
Istotnym elementem poprawnej
emisji jest dykcja. I znów, niestety, nie
sposób nie zwróciæ uwagi na ogólny
brak dba³oci o kulturê jêzyka w mediach. Mamy do czynienia z prezenterami z wadami wymowy, z ¿argonem zalewaj¹cym nas w reklamach, z jêzykiem subkultury m³odzie¿owej jako dyszko³a nauk
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¿urnym sposobem prowadzenia
programów komercyjnych stacji radiowych i wielkim lekcewa¿eniem
kultury s³owa w programach maj¹cych najliczniejsz¹ widowniê, takich
jak teleturnieje itp., ¿e ju¿ nie wspomnê o przesuwaniu akcentów w komentarzach sportowych w celu zbli¿enia ich do powszechnej amerykanizacji jêzyka. Niema³y wp³yw na prawid³ow¹ pracê nad g³osem wywiera
równie¿ dzia³alnoæ ró¿nych placówek, zajmuj¹cych siê opiek¹ nad
amatorskim uprawianiem piewu
przez m³odzie¿. Czêsto przewa¿a tam
tendencja do szybkich i spektakularnych sukcesów. Bazuje siê wtedy na
naturalnych predyspozycjach m³odych ludzi, którzy aspiruj¹ do szybkiej i
³atwej kariery, zaniedbuj¹c jednoczenie profesjonalne podejcie do rozwoju m³odego g³osu. W mojej praktyce pedagogicznej coraz czêciej mam
do czynienia ze zjawiskiem guzków piewaczych u bardzo m³odych ludzi,
chc¹cych kontynuowaæ karierê wokaln¹ w trybie nauki w szkole muzycznej.
Przes³uchuj¹c kandydatów, obserwujê bardzo czêste przypadki niedomykalnoci strun g³osowych, rozbicia rejestrów w rejonie dwiêków progowych, czêciowy lub ca³kowity zanik górnego odcinka skali g³osu. Kierowane przeze mnie na badanie do specjalisty foniatry, osoby te czêsto wracaj¹
z negatywn¹ ocen¹ aparatu g³osowego, która wskazuje na patologiê. Jest
to m³odzie¿ z przesz³oci¹ estradow¹ i niestety w³anie s³uchanie i naladowanie modnych wykonawców muzyki rozrywkowej jest powodem takiej
zatrwa¿aj¹cej sytuacji. Czêsto z ekranu telewizora zachêca nas do wys³uchania swojej p³yty osoba o kompletnie zdartym g³osie. Czy mo¿emy wierzyæ w jej fachowoæ? Nie doæ, ¿e dziecko od dnia narodzin zamiast delikatnej ko³ysanki z ust mamy s³ucha zachrypniêtych lub szemrz¹cych zgrzytliwie gwiazd estrady, to w nied³ugim czasie stara siê je naladowaæ. Coraz
m³odsze dzieci poddawane s¹ modzie na gwiazdorstwo w stylu programu
Od przedszkola do Opola, w którym dziecko bezmylnie naladuje bohatera odcinka nie tylko w treci piosenki, ale co gorsza w manierach wykonawczych i dzia³aniach niedostosowanych do jego skali g³osu.
piew jest najbardziej naturaln¹ i naj³atwiejsz¹ form¹ uprawiania muzyki. Ale wobec panuj¹cej mody - co w³aciwie jest okrelane mianem piewania? Co to jest w³aciwa emisja g³osu? Jak nale¿y kszta³ciæ g³os, aby
doprowadziæ do dysponowania zdrowym, estetycznym, przyjemnym dla s³uchacza dwiêkiem?
Na to i na wiele innych pytañ odpowied znajd¹ Pañstwo w podrêczniku
Bogumi³y Tarasiewicz Mówiê i piewam wiadomie, który ukaza³ siê w
listopadzie 2003 roku nak³adem krakowskiego Towarzystwa Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.
Czym jest ta ksi¹¿ka? Skuteczn¹ recept¹, zbiorem zasad, wyborem æwiczeñ. Wokalne wykszta³cenie i kilkunastoletnie dowiadczenie pedagogiczne sk³oni³y autorkê podrêcznika do przeanalizowania i spisania swoich dowiadczeñ i podzielenia siê nimi z szerokim gronem zainteresowanych. W efekcie powsta³a propozycja metody pracy nad g³osem.
Autorka jest absolwentk¹ Wydzia³u Wokalnego Akademii Muzycznej im.
I. J. Paderewskiego oraz muzykologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza
w Poznaniu. Obecnie jako adiunkt w Instytucie Kultury i Sztuki Muzycznej
Uniwersytetu Zielonogórskiego prowadzi miêdzy innymi zajêcia z emisji
g³osu.
Mówiê i piewam wiadomie jest pozycj¹ cenn¹ dla rodowiska pedagogicznego. Mo¿e byæ pomoc¹ dydaktyczn¹ na studiach kszta³c¹cych
nauczycieli i logopedów, ale korzystaæ z niej mog¹ wszyscy ci, którzy w
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sposób zawodowy pos³uguj¹ siê g³osem: mówcy, aktorzy, politycy, piosenkarze. Ponadto ksi¹¿ka jest zalecana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i
Sportu jako podrêcznik do uruchamianego od przysz³ego roku akademickiego
obligatoryjnego kszta³cenia emisyjnego na wszystkich kierunkach pedagogicznych.
Praca obejmuje zagadnienia teoretyczne zwi¹zane z budow¹ aparatu g³osowego i zjawiskiem impostacji g³osu oraz zawiera autorsk¹ propozycjê praktycznej metody pracy nad g³osem. Ksi¹¿ka sk³ada siê z dwóch czêci. Pierwsza dotyczy akustyki, budowy i dzia³ania narz¹du g³osu oraz pokrótce jego patologii i higieny. W drugiej czêci znajduj¹ siê autorskie propozycje pracy nad
g³osem, przyk³ady æwiczeñ fonacyjnych i oddechowych oraz wybrane zagadnienia techniki wokalnej: rezonans, pozycja dwiêku, wyrównanie rejestrów, wibracja itd.. Z bibliografii wynika, ¿e autorka korzysta z prac autorytetów ze wiata
pedagogiki wokalnej, lekarzy foniatrów, logopedów, jêzykoznawców i muzykologów polskich i zagranicznych. Tak wiêc otrzymujemy ksi¹¿kê, która ³¹czy solidne podstawy teoretyczne z przyk³adami pracy z g³osem i s¹ to propozycje
zarówno dla osoby piewaj¹cej, jak i dla mówcy. Polecam j¹ wszystkim, którzy
dbaj¹ o swój warsztat pracy, o swój g³os.
ad. Anna Ulwañska*
* Autorka jest adiunktem w Instytucie Kultury i Sztuki Muzycznej

....Z recenzji
Jako wieloletni nauczyciel piewu w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz specjalista z zakresu metodyki nauczania piewu zapozna³am siê z przyjemnoci¹ z now¹ pozycj¹ na naszym rynku wydawniczym
dotycz¹c¹ sfery mojej dzia³alnoci.
Podrêcznik autorstwa Pani Bogumi³y Tarasiewicz stanowi swoiste kompendium w zakresie fizjologii narz¹du g³osu i sposobów doskonalenia jego
funkcjonowania zgodnie z zasadami higieny. (...) Zaspakaja zapotrzebowanie
na wiedzê w szerokim spektrum mo¿liwoci jej wykorzystania. Mo¿e stanowiæ
uzupe³nienie wiadomoci nauczyciela piewu solowego, ale przede wszystkim zorientowany jest na czytelnika, który nie zetkn¹³ siê z tymi zagadnieniami,
a wiêc jest wietn¹ pomoc¹ dla nauczycieli (którzy musz¹ u¿ywaæ swego g³osu
w wiadomy sposób), dla lektorów, aktorów, ludzi wystêpuj¹cych publicznie
przed audytorium i temu podobne. Praktyczna czêæ podrêcznika pozwala na
prowadzenie samokontroli higieny i rozwoju g³osu.
(...) Podrêcznik akademicki Mówiê i piewam wiadomie wype³nia lukê
wydawnicz¹ na polskim rynku w bardzo skromnym pimiennictwie w tym temacie i  ze wzglêdu na swój uniwersalizm  jest godny polecenia.
Ad. II st. kw. art. Ma³gorzata Marczewska
Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie

***
Trudna sztuka kszta³cenia g³osu, ze wzglêdu na sw¹ specyfikê, zwi¹zan¹ z
koniecznoci¹ ci¹g³ej kontroli i oceny s³uchowej, tak¿e w czasach wspó³czesnych, odbywa siê drog¹ kontaktu mistrz  uczeñ i tylko w niewielkim stopniu
wspomagana jest przez nieliczne podrêczniki. Wród wydanych w ostatnich
latach niewiele mo¿na znaleæ pozycji ujmuj¹cych problematykê pracy nad
g³osem w sposób prawid³owy, wyczerpuj¹cy i ca³ociowy. Czêæ z nich zawiera
tylko wybrane zagadnienia.
Na tym tle wyró¿nia siê podrêcznik ad. Bogumi³y Tarasiewicz Mówiê i piewam wiadomie (...) gdy¿ traktuje problematykê kszta³cenia g³osu w sposób
kompleksowy. (...) Autorka podrêcznika wykorzysta³a najlepsz¹ i najbardziej
znacz¹c¹ literaturê polsk¹ i obc¹ przedmiotu z XX w, opart¹ na praktyce piewu
wywodz¹cego siê z tradycji bel canto, systemu umo¿liwiaj¹cego wieloletnie,
zawodowe pos³ugiwanie siê g³osem, zgodne z jego naturalnymi mo¿liwociami. W swej pracy pos³u¿y³a siê równie¿ najnowszymi publikacjami dotycz¹cymi
problematyki kszta³cenia wokalnego.
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Ad. Bogumi³a Tarasiewicz jest
koncertuj¹c¹ piewaczk¹ oraz pedagogiem, wykorzysta³a wiêc te¿ w
swej pracy w³asne dowiadczenia
zdobyte na estradzie i w nauczaniu.
Podrêcznik ad. Bogumi³y Tarasiewicz oceniam bardzo wysoko,
jest napisany w sposób fachowy,
staranny, wypracowany w szczegó³ach. Uwa¿am go za cenny i bardzo
przydatny w polskim szkolnictwie.
prof. Maria Pawlaczyk
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

***
Podrêcznik akademicki Mówiê i
piewam wiadomie jest pierwszym podrêcznikiem opracowanym
w zwi¹zku z planowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i
Sportu obowi¹zkowym kszta³ceniem w zakresie emisji g³osu na kierunkach pedagogicznych.
Od roku wydania mojej publikacji (Uczymy siê piewaæ, Warszawa 1972) jest to pierwsze tak szeroko potraktowane opracowanie wa¿nego zagadnienia  pracy g³osem
zarówno w mowie, jak i w piewie.
Praca ta jest bardzo wartociowa i wiadczy o du¿ej erudycji autorki. Stanowi stosunkowo obszerne opracowanie tematów z ró¿nych
dziedzin wiedzy  akustyki, foniatrii,
logopedii i wokalistyki. Imponuj¹ca
jest iloæ uwzglêdnionych pozycji literatury przedmiotu.
Praca jest napisana przystêpnie
z jednoczesnym zg³êbieniem poszczególnych zagadnieñ. Za szczególnie wartociow¹ uznajê czêæ II,
w której autorka przedstawia w³asn¹ metodê praktycznej pracy nad
g³osem. Wyk³ad jest logiczny, dobrze
merytorycznie rozplanowany, ilustrowany przekonywuj¹cymi pogl¹dowymi rysunkami i poparty du¿¹ iloci¹
przyk³adów i æwiczeñ praktycznych.
Praca daje pojêcie o ca³okszta³cie
zagadnieñ zwi¹zanych z poprawn¹
emisj¹ g³osu, wskazuje drogi rozwi¹zywania trudnoci emisyjnych,
zawiera du¿o materia³u zmuszaj¹cego do mylenia i samodzielnej
pracy. (...)
Jestem przekonana, ¿e praca ta
stanowiæ bêdzie wielk¹ pomoc dla
wszystkich, dla których g³os jest
podstawowym narzêdziem pracy.
doc. Halina Sobierajska
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Andrzej Bednarczyk

grafiki

Biblioteki Sztuki

¯ycie po ¿yciu grafiki

Wspó³czesna grafika znajduje siê w o tyle specyficznej sytuacji, i¿ zdaje siê ona z jednej strony zamieraæ (przynajmniej w
swojej klasycznej formie), z drugiej za traciæ wszelkie, miarodajne wyznaczniki swojej to¿samoci. Zwyk³o siê s¹dziæ, ¿e k³opoty
te zosta³y spowodowane pojawieniem siê nowych technik (z komputerowymi na czele) oraz rozmywaniem siê kategorii kulturowych w ogóle.
Wyk³ad ten jest prób¹ zdiagnozowania stanu faktów oraz restytucji to¿samoci grafiki na pocz¹tku XXI wieku. W tym celu rozpatrzymy trzy kwestie:
- Jakie s¹ oznaki mierci, a w szczególnoci oznaki mierci kategorii i dyscyplin kulturowych?
- Czym jest nowe ¿ycie grafiki?
- Jakie s¹ aktualne wyznaczniki to¿samoci grafiki?
I. mieræ grafiki
1. W praktyce codziennoci przyjmujemy pewne znaki, wed³ug których poznajemy mieræ organizmu. Przede wszystkim jest to zamarcie dotychczasowej aktywnoci oraz oznak dokonuj¹cych siê przemian zwi¹zanych z funkcjonowaniem tego, co ¿ywe. Ponadto, jest to zerwanie kontaktu z otaczaj¹c¹ rzeczywistoci¹ (zerwanie metabolizmu
informacyjnego).
W sztuce mo¿na wyznaczyæ wewnêtrzne i zewnêtrzne powody zerwania kontaktu z rzeczywistoci¹, przyjmuj¹cego
znamiona mierci lub katatonii. S¹ to:
- Wewnêtrzne spustoszenie treciowe formy stylistycznej. W momentach przesileñ kulturowych mamy do czynienia
z tych zjawiskiem, kiedy sztuka zasklepia siê w martwej figurze retorycznej (stylistycznej). Przestaje wtedy opisywaæ
cokolwiek poza sam¹ sob¹ i zamiera bez ruchu. Bezruch ów wynika z zak³ócenia równowagi pomiêdzy si³ami
scalaj¹cymi a rozwojowymi kultury, sztuki, religii, jêzyka (martwy jêzyk) itd.
- Powody zewnêtrzne, to cywilizacyjne i kulturowe przemiany, które powoduj¹, ¿e dotychczasowy modus i forma
przestaj¹ przystawaæ do rzeczywistoci. Doprowadza to do rozziewu pomiêdzy stron¹ formaln¹ a zawartoci¹
znaczeniow¹ dzie³a.
W omawianej sytuacji dochodzi równie¿ do zmêczenia percepcyjnego. dzieje siê tak wtedy, gdy doktryna artystyczna traci swoj¹ giêtkoæ i zmienia funkcjê ze wspieraj¹cej i porz¹dkuj¹cej na panuj¹c¹ i strzeg¹c¹ status quo, co
powoduje blokadê kana³ów przep³ywu informacji. Skutkiem tej dysfunkcji jest niemo¿noæ dotarcia (przyjêcia)
informacji do (przez) odbiorcy. Jest to proces analogiczny do fizjologii widzenia, gdzie mikro-ruchy ga³ki ocznej
zapewniaj¹ ci¹g³oæ widzenia, sztuczne za jej unieruchomienie powoduje zanikanie obrazu przez zablokowanie
kana³ów przep³ywu impulsów.
2. Skoro przyjrzelimy siê oznakom mierci, zobaczmy czym ona jest. W naszej kulturze dysponujemy zasadniczo
dwoma krañcowymi sposobami jej pojmowania: mieræ jako ostateczne unicestwienie, oraz mieræ jako przemiana, przekroczenie.
Dwudziesty wiek pe³en jest tragicznie, lub tryumfalnie og³aszanych zgonów poszczególnych dziedzin kultury.
Mo¿emy us³yszeæ niekiedy o mierci sztuki, mierci poezji, mierci malarstwa, mierci grafiki lub orygina³u itp.
Uwa¿am za, ¿e (radosne niekiedy) og³aszanie mierci kolejnych dziedzin ¿ycia kulturalnego, lub jego kategorii,
jest raczej zachowaniem ¿yczeniowym ludzi zbyt zdezorientowanych lub leniwych, by podj¹æ trud reinterpretacji
rzeczywistoci. Bywa równie¿ oznak¹ zalepienia dogmatycznych rewolucjonistów i neofitów. Idea wiata budowanego na cmentarzu starego uwa¿am za utopiê, wyraz s³aboci i lêku.
Przyczynkiem do odmiennego pojmowania mierci s¹ ewangeliczne s³owa o ziarnie, które aby wydaæ owoc
(przejæ w wy¿sz¹ formê istnienia) jest jego obumarcie. Prawd¹ jest, ¿e ¿aden z modusów przynale¿nych aktywnoci kulturowej lub cywilizacyjnej nie jest niemiertelny. Zasada ta zdaje siê pozostawaæ prawdziw¹ przy zastosowaniu jej do ka¿dej dziedziny homosfery. Widzimy raczej nieustaj¹cy proces obumierania i reinkarnacji, zmiany
skóry, przechodzenia z jednej formy istnienia w drug¹.
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3. Poczyniwszy niniejsze uwagi ogólne, skoncentrujmy siê na grafice. Jest ona o tyle specyficzn¹ dziedzin¹ sztuki,
¿e w sposób istotny zwi¹zana jest z mechanicznymi metodami zapisu wizualnego. Niezbêdnym jest okrelenie
trzech istotnych wyznaczników ich funkcjonowania.
Mechaniczne metody zapisu wizualnego nie powsta³y ze wzglêdu na sztukê. S¹ zdobyczami cywilizacji, s³u¿¹cymi do upowszechniania informacji wizualnych.
W zwi¹zku z tym, celami mechanicznych metod zapisu wizualnego i fundamentaln¹ ich cech¹ jest mo¿liwoæ
multiplikacji.
Mechaniczne metody zapisu wizualnego, jak ka¿da dziedzina cywilizacji, przechodz¹ przez trzy etapy rozwoju.
S¹ to: etap nowatorstwa, etap dojrza³oci (oczywistoci), oraz etap anachronicznoci. Przyjrzyjmy siê tym trzem
etapom.
1. Techniki nowatorskie epatuj¹ nowymi, dotychczas nieznanymi mo¿liwociami. Wprowadzaj¹ te¿ nowe prawi
d³a artykulacyjne. Si³a nowoci jest tak wielka, ¿e na pierwszy plan recepcji wysuwa siê technika sama, zamazuj¹c niejako swoj¹ funkcjonaln¹ rolê nonika treci.
2. W etapie dojrza³oci dochodzi do odwrócenia sytuacji, gdy nonik (technika) znika w oczywistoci, pozostawiaj¹c
treciow¹ zawartoæ, jako jedynie percypowan¹. Nikt przecie¿ dzisiaj myj¹c rêce w owietlonej ³azience nie
prowadzi rozwa¿añ o funkcjonowaniu wysoce skomplikowanych systemów wodoci¹gowo-kanalizacyjnych i elektryfikacyjnych. Ju¿ Jose Ortega y Gasset zauwa¿y³, ¿e po pewnym czasie te skomplikowane systemy cywilizacyjne
przybieraj¹ pozory dzia³ania zasobów i praw naturalnych, takich jak powietrze, czy prawo ci¹¿enia.
3. Z czasem techniki te, wypierane przez nowe wynalazki, przechodz¹ w stan trzeci, gdy trac¹ swoj¹ u¿ytkow¹
zasadnoæ i zastosowanie ich zaczyna byæ anachronicznym.
Podobnie dzieje siê z funkcjonowaniem tych¿e w dziedzinie sztuki. W tym jednak przypadku etap trzeci nie jest
koñcem drogi. Ci¹g przemian rozwija siê tutaj w postaæ: nowatorskie  oczywiste  anachroniczne  martwe  nowa
hipostaza (dojrza³a, oddzielona). Ka¿dy z tych etapów charakteryzuje siê specyficznymi cechami i k³opotami.
a. W kresie nowatorskim fascynacja mo¿liwociami nowych technik, po³¹czona jest z powa¿nymi k³opotami z panowaniem nad narzêdziem. Wynika to z braku pe³nej znajomoci mo¿liwoci artykulacyjnych. Czêsto dochodzi do
poprzestawania na pierwszych efektach bez dojcia do rozwi¹zañ optymalnych. Jêzykowa struktura narzêdzia w
du¿ym stopniu zabarwia finaln¹ kompozycjê.
b. W okresie oczywistoci dochodzi do zawieszenia pytania o zasadnoæ u¿ycia rodków, do poch³aniania strony
formalnej przez zawartoæ treciow¹. Niekiedy zawê¿enie dopuszczalnych form prowadzi do artystycznej ksenofobii
potêpiaj¹cej wszystko, co wykracza poza obszar oczywistoci.
c. Okres anachroniczny cechuj¹ problemy z przystawalnoc¹ formy do zamierzonej treci. Dochodzi niekiedy do prób
naginania obrazu rzeczywistoci do pojemnoci artykulacyjnej techniki. Znowu w sukurs id¹ nam ewangeliczne
s³owa: Nikt nie wlewa nowego wina do starych buk³aków, gdy¿ buk³aki pêkn¹, a tak i buk³aki zniszczej¹, i wino siê
zmarnuje.
d. W etapie mierci nastêpuje ostateczne zesztywnienie formy, spustoszenie figury stylistycznej, zapêtlenie w b³êdnym kole. Zapiek³e obstawanie przy oczywistoci tego, co kiedy by³o grafik¹, przekszta³ca j¹ w sztukê drukarsk¹.
II. ¯ycie po ¿yciu grafiki
Drugie ¿ycie grafiki jest szans¹ na osi¹gniêcie przez ni¹ wy¿szej formy istnienia i czysto okrelonej to¿samoci jako
dziedziny sztuki. Mówiê o szansie, gdy¿ sam fakt obumierania starego kszta³tu nie zapewnia w sposób automatyczny
przejcia w stan wy¿szy. Jest bowiem rzecz¹ oczywist¹, ¿e ka¿da z niegdysiejszych form artystycznych i technik ich
realizacji, pozostawiona samej sobie, lub bezzasadnie a bezkrytycznie podtrzymywana, jest doskona³¹ gleb¹ do
rodzenia siê kiczu. Jako taka ma pe³ne prawo istnienia. Je¿eli jednak uda siê dokonaæ niezbêdnego przeobra¿enia,
stare, dojrza³e formy maj¹ szansê przejæ w now¹ hipostazê i staæ siê u¿ytecznymi do konstruowania wypowiedzi
adekwatnych w swej formie do opisywanej, lub tworzonej rzeczywistoci.
Wymaganym jest wtedy dokonanie redefinicji powodów i celów u¿ycia rodków. Wemy za przyk³ad sytuacjê, w
której stawiam na stole zapalon¹ wiecê. Robiê to po to, aby miejscu i czasowi nadaæ w ten sposób szczególny,
zgodny z intencjami wymiar, aby odró¿niæ je od oczywistej codziennoci. wiat³o wiecy nie s³u¿y ju¿ do owietlenia
pomieszczenia, z drugiej strony, wiat³o elektryczne, przez swoj¹ oczywistoæ, nie mo¿e przenieæ moich zamiarów.
Redefinicja powodów i celów jest o tyle ¿yciodajna, i¿ uwalnia dzie³o od znamion oczywistoci, lub anachronicznoci,
stawiaj¹c sprawê na ostrzu no¿a. To z kolei umo¿liwia, lub u³atwia dotarcie do (ujawnienie) j¹dra istoty rzeczy. Dzieje
siê tak dziêki uwolnieniu danej dyscypliny artystycznej z elementów pobocznych, nie przynale¿nych jej immanentnie,
a zniekszta³caj¹cych jej to¿samoæ.
Gdy stara forma obumrze i pojawi siê w swojej nowej hipostazie, zaczynaj¹ siê problemy z okreleniem jej to¿samoci. Wyznaczyæ mo¿na co najmniej trzy powody rozmywania siê kategorii.
- Po pierwsze, dochodzi do przyk³adania dawnych, tradycyjnych miar do nowej formy. Dzieje siê tak dlatego, ¿e
przemiana nie pojawia siê nagle, skokowo. Trudno jest wiêc wyznaczyæ granice ich obowi¹zywania. Ponadto obci¹¿eni jestemy przyzwyczajeniami, a konstrukcje logiczne nak³adamy na rzeczywistoæ post factum.
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- Po drugie, nowa forma w pierwszym okresie istnienia przechodzi przez stadium larwalne, w którym niezupe³nie jeszcze, lub w ogóle nie zosta³o wykszta³cone imago nowej hipostazy. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt,
i¿ nowa dziedzina zawsze w pocz¹tkowym okresie intensywnie poszukuje swojej to¿samoci, i jako taka, nieustannie wymyka siê spod zbyt sztywnych modeli intelektualnych.
- Po trzecie, pojawiaj¹ siê niecis³oci wynikaj¹ce z
istnienia dzie³ u¿ywaj¹cych nowej hipostazy do artyku³owania starych treci, co rodzi kolejn¹ formê nieprzystawalnoci.
III. To¿samoæ grafiki

fot. Ilona Walosik
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Najwy¿szy czas przeledziæ kwestiê to¿samoci grafiki, jako dyscypliny artystycznej. Analiza niniejsza ma umo¿liwiæ odró¿nienie dzie³a graficznego od innych dzie³ sztuki. Pomija natomiast kwestiê ró¿nic pomiêdzy artystycznymi a nieartystycznymi wytworami graficznymi. W tym
celu wyznaczymy szeæ punktów kontrolnych:
1) cecha potencjalnej multiplikacyjnoci
2) istnienie formy poredniej  matrycy
3) graficznoæ w znaczeniu rodzaju kompozycji plastycznej
4) dwuwymiarowoæ kompozycji
5) zawieszenie to¿samoci orygina³u z jednostkowoci¹
6) mechaniczna metoda zapisu wizualnego
Ad.1. Cecha potencjalnej multiplikacyjnoci, wynikaj¹ca
z istoty technik drukarskich, w klasycznej formie grafiki
jest wartoci¹ pozaartystyczn¹, i jako taka nie wchodzi w
zakres jej to¿samoci. Wieloæ odbitek, jako potencjalna mo¿liwoæ, lub urzeczywistniona, nie wnosi nic w dzie³o, jako takie. W nowej hipostazie mo¿e jednak staæ siê
czêci¹ wypowiedzi artystycznej, mo¿e nabraæ wartoci
semantycznej.
Ad.2. Pojawienie siê obok matrycy materialnej, matryc
zapisu cyfrowego, wietlnych i elektrostatycznych nie
wprowadza zasadniczo ¿adnych istotnych zmian w dotychczasowym pojmowaniu to¿samoci grafiki. Zmieni³y
(rozszerzy³y) natomiast pojêcie procesu odbijania. Dotychczasowe odbijanie mechaniczne, odbywaj¹ce siê
przez bezporednie przemieszczanie farby z matrycy na
papier pod naciskiem, (nazwijmy je presur¹), przechodzi
ku szeroko rozumianemu pojêciu projekcji, zawieraj¹cej w sobie równie¿ presurê. Wspó³czesna hipostaza
grafiki dopuszcza jednak w³¹czenie matrycy wraz z jej
odbitk¹, oraz faktu projekcji jako pe³noprawnych, zintegrowanych elementów kompozycyjnych dzie³a. To os³abia, lub likwiduje pojmowanie matrycy, jako formy poredniej pomiêdzy ide¹ a jej realizacj¹.
Ad.3. Bodaj najwiêcej nieporozumieñ naros³o wokó³ pojêcia graficznoci, jako rodzaju kompozycji plastycznej.
Ta zbie¿noæ pojêcia okrelaj¹cego metody mechanicznego zapisu wizualnego, oraz rodzaju kompozycji, wynika z w³aciwoci jêzyka polskiego, i jako taka musi byæ
usuniêta, gdy¿ to¿samoæ grafiki wi¹¿e siê ze sposobem jej powstawania. Pojêcia takie, jak graficznoæ

18 wystawa Galerii grafiki Biblioteki Sztuki .Pokaz i spotkanie z Miros³awem
Paw³owskim W pi¹tek 26 marca o godz. 11.00 odbêdzie siê otwarcie wystawy
oraz spotkanie z autorem - prezentacja prac z lat 1999-2003 z cyklu Kamuflarz,
wykonanych w technice serigrafii, a wyk³ad pt. Twarze-maski zakoñczy spotkanie.
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kompozycji, malarskoæ grafiki, pastelowa tonacja fotografii itp., przy swojej wielkiej u¿ytecznoci do werbalnego
opisywania charakteru dzie³a, nie nadaje siê do ustalania
kategorii i dyscyplin sztuki.
Ad.4. Kwestia dwuwymiarowoci kompozycji graficznej
równie¿ ulega pewnym przeobra¿eniom. Wprawdzie nadal najczêstszym wymogiem technicznym uzyskania projekcji (presury) jest istnienie przyjmuj¹cej j¹ powierzchni,
to jednak powierzchnie zadrukowane mog¹ byæ niep³askie, a¿ do stworzenia bry³y. Tak wiêc, dwuwymiarowoæ
kompozycji musi byæ zast¹piona wymogiem istnienia powierzchni przyjmuj¹cej projekcjê, i ten w³anie wymóg
pozostaje wyznacznikiem to¿samoci.
Ad.5. Zawieszenie to¿samoci orygina³u z jednostkowym
istnieniem dzie³a pozostaje jednym z g³ównych podstaw
to¿samoci grafiki. Zawieszenie to wydaje siê byæ zasadnym, z takim jednak¿e zastrze¿eniem, i¿ grafika potencjalnie wielokrotna, a istniej¹ca w jednym egzemplarzu, nadal pozostaje grafik¹. Ponadto, kwestia ta (podobnie, jak
w przypadku multiplikacji) mo¿e wejæ w zakres wypowiedzi artystycznej i staæ siê jej integraln¹ czêci¹.
Ad.6. Mechaniczne metody zapisu wizualnego s¹ najistotniejszym sk³adnikiem to¿samoci grafiki, odró¿niaj¹cym
j¹ od wszystkich innych dyscyplin sztuki. To nietypowe
po³¹czenie kategorii artystycznej z procesem powstawania dzie³a, zwi¹zane jest zapewne ze wzmiankowanym
wczeniej zaadaptowaniem przez sztukê metod pozaartystycznych. Nale¿y jeszcze nadmieniæ, ¿e mechaniczne
metody zapisu wizualnego ³¹czone s¹ niekiedy z innymi
metodami zapisu mechanicznego (s³owo drukowane,
dwiêk). Dochodzi wtedy do przekroczenia to¿samoci
wraz z przyjêciem roli elementu sk³adowego kompozycji
multimedialnej, lub interdyscyplinarnej.
Na zakoñczenie wspomnê o k³opotach sztywnych konstrukcji logicznych z wyznaczaniem zakresów to¿samoci. Zamkniêcie definicji omawianej dyscypliny w formie wyliczenia jej cech konstytutywnych, niekiedy w zetkniêciu z artefaktami, okazuje siê byæ niewystarczaj¹cym, lub wprowadzaj¹cym zniekszta³cenia. Coraz czêciej jestemy zmuszeni do wzbogacania budowanych modeli teoretycznych
o pojêcia wygasania to¿samoci w formach: im bardziej,... tym... oraz: dopóki..., dopóty.... Czasami pomocnym jest wprowadzenie par logicznych takich, jak: to, co
jest grafik¹, pochodzi z matrycy  nie wszystko, co pochodzi z matrycy, jest grafik¹., oraz: to, co jest grafik¹,
jest powtarzalne, nie wszystko, co jest powtarzalne, jest
grafik¹.
Wierzê, i¿ powy¿sze wywody w sposób wystarczaj¹cy ukazuj¹, ¿e nieprawd¹ jest jakoby grafika, pojmowana jako
dyscyplina artystyczna, skazana by³a na wymarcie, lub utratê konstytutywnych ram to¿samoci. Mamy obecnie do
czynienia raczej z przekszta³caniem siê jej ku nowej hipostazie o tyle dojrzalszej i pe³niejszej, i¿ wolnej od pozaartystycznych nalecia³oci.*
Andrzej Bednarczyk

* Wyk³ad w pierwszej wersji wyg³oszony w krakowskiej galerii
Bunkier Sztuki, w ramach programu Miêdzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie, we wrzeniu 2003 roku. Poprawiony i
uzupe³niony, zosta³ wyg³oszony w Instytucie Sztuk Piêknych
Uniwersytetu Zielonogórskiego w lutym 2004 roku.
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....Katedra Sztuki i Kultury Plastycznej
Wystawa Zenona Polusa
W dniach 27 stycznia do 3 lutego w zielonogórskiej Galerii Stara Winiarnia mo¿na by³o obejrzeæ
wystawê Zenona Polusa, adiunkta w Katedrze Sztuki i Kultury Plastycznej, pt. Via... z cyklu Wszyscy
jestemy w drodze. Wystawa ta jest kontynuacj¹
refleksji autora na temat wêdrówki ludzi, swoistego
exodusu, który dokonuje siê obecnie podobnie jak
prawie 60 lat temu, kiedy przywêdrowali oni tu z ró¿nych stron wiata nierzadko po to, by tê podró¿ kontynuowaæ.
Problem ten w pracach autora pojawi³ siê po raz
pierwszy w 1993 roku na VI Biennale Sztuki Nowej,
a nastêpnie by³ kontynuowany m.in. w projektach
pomników Wysiedlonym i przesiedlonym, Brama
oraz cyklach prac pt. Kolekcja.

O wystawie pisze Micha³ Fostowicz
.

Spacer czy ucieczka
Instalacja Zenona Polusa pokazana w zielonogórskiej Galerii Stara Winiarnia wprowadza w przestrzeñ
pust¹ i niezbyt przyjazn¹. Nie wiele tu otrzymujemy i nie
mamy powodu do wdziêcznoci. Mo¿na mówiæ o tradycjonalizmie we wspó³czesnych manifestacjach artystycznych zawsze wtedy, kiedy mamy mo¿noæ podziwiaæ kunszt, precyzjê, finezjê lub epifanicznoæ formy; ale kiedy artysta okazuje bezradnoæ, nonszalancjê lub ironiê, znaczy to przewa¿nie, ¿e obarczeni zostajemy powinnoci¹ dope³nienia tej pustki, szczerby
w rzeczywistoci, jak¹ nam przedstawia, czy mówi¹c
inaczej  proponuje. Nonkonformizm autora owocuje
równie¿ brakiem komfortu po stronie widza.
ciana, wobec której staje ów widz, w pomieszczeniu galerii, jest zamalowana i przedstawia amerykañsk¹ flagê. Wyda³a mi siê ona czym wyblak³ym, bêd¹cym byæ mo¿e od dawna w tym miejscu, co oczywicie
by³o zamierzonym efektem artysty. Reszta zosta³a zawieszona w górze, u belek sufitu: plastikowe worki na
mieci, obok nich parê wys³u¿onych rowerów.
W³aciwie nic mnie nie sk³ania, by po³¹czyæ te przedmioty ze sob¹, oprócz mo¿e natarczywej sugestii, ¿e powinienem to uczyniæ, ¿e takie zadanie zosta³o mi si³¹ faktu powierzone, bez okrelonego zreszt¹ celu. To siê nazywa interaktywnoci¹; jestemy trochê zdezorientowani,
gubimy lad i zaczynamy go szukaæ, potrzebujemy, bowiem porz¹dku. Jest to elementarna, mo¿na rzec, biologiczna potrzeba. W dzielnicach miast latynoskich rz¹dzonych przez bandytów powstaje równie¿ jaki rodzaj prawa. W spo³eczeñstwie, jak i w przyrodzie, nie ma pró¿ni.
Pomiêdzy galeri¹ a ulic¹ istnieje cis³a ³¹cznoæ. Ta zasada wydaje siê szczególnie bliska autorowi tego pokazu.
A wiêc po pierwsze amerykañska flaga, jeden z banalnych stereotypów. Ka¿dym mechanicznym i bezrefleksyjnym spojrzeniem utrzymujemy re¿im rzeczywistoci, drêtwe, inercyjne z³udzenie, mira¿ codziennoci, trywialnoæ
rzeczy takich, jakie s¹ lub jakie byæ musz¹. W istocie nie
mamy szansy przerwaæ tego procesu, zostalimy
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skazani na powierzchownoæ, jestemy w sercu wielkiego imperium, nazywamy go Europ¹ albo Ameryk¹
albo wiatem po prostu. G³upota czy bezmylnoæ, p³ytkoæ emocji i aspiracji, gazetowa elokwencja. Co oznacza flaga? Pozornie oznacza kraj, ale w istocie to tylko
pewne oczekiwanie, zawieszenie, sen, i w tym nie
jaki rodzaj pewnego siebie zadowolenia.
Drugi element to rower. Kiedy wisi on nad g³ow¹ jest
ca³kowicie liryczny. Autor instalacji u¿ywa s³owa spacer, dla mnie bardziej przylegaj¹cym jest s³owo ucieczka. Ca³y wiat ucieka w jedn¹ stronê, ucieka na Zachód, dok¹d ucieka Zachód? W. Blake uwa¿a³, ¿e Ameryka jako odnowiona Atlantyda jest l¹dem kolejnej nowo¿ytnej katastrofy, ¿e na jej stokach rozpoczyna siê proces nadrzêdnego terroru zwanego w Biblii S¹dem Ostatecznym, a wiêc finalna rozprawa si³ dobra i z³a. Ostateczna rozprawa to tylko konsekwencja przekonania, ¿e
dalej ju¿ uciec nie mo¿na. Si³¹ rzeczy musimy siê staæ
tym, czym byæ chcemy i to w³anie jest straszne!
Rower to mobilnoæ, narzêdzie do przyjaznego cz³owiekowi poruszania siê. Spacer to ³agodne zd¹¿anie
bez okrelonego celu. Rower zawieszony w górze jest
poza celem i poza drog¹, jego mechanizm jest bezczynny.
Trzecim elementem triady s¹ plastikowe worki w niebieskim kolorze, harmonizuj¹ce dziêki temu z imperialnym kolorytem flagi i jej gwiazd. Nieokrelona zawartoæ tych pojemników wydaje siê banalnie oczywista:
mieci! Powiedzia³em sobie kiedy: mieæ wskazuje
drogê, mo¿na jednak dodaæ: w tym, co bezu¿yteczne,
nie utylitarne, ca³kowicie pozbawione interwencyjnoci,
a wiêc neutralne i odrzucone, a wiêc w³anie w mieciu
jest okrelenie naszej najg³êbszej istoty, w³aciwoci
naszego umys³u, która nigdy nie ma szans siê ujawniæ.
mieæ naszej kultury narasta, staje siê coraz l¿ejszy, coraz bardziej siê unosi, coraz wiêksz¹ zajmuje przestrzeñ,
w koñcu zajmuje równie¿ powietrze, nawet eter.
Kilku wybitnych poetów, jak Bia³oszewski, Ró¿ewicz,
Grochowiak powiêci³o mieciowi wiele skupionej uwagi. Bo w istocie to, co jest, czy nie jest tym, co odpad³o?
A to, co odpad³o czy nie jest tym w³anie, co jest? Czy
zatem to, co odpada nie powinno byæ podnoszone?
To, co gromadzimy, choæ nie jest nam niezbêdnie potrzebne, stanowi kulturê. Kwintesencj¹ wszelkiej kultury
jest kultura amerykañska. Jest ona tym, co mo¿e wszystko przyj¹æ i zutylizowaæ. To, co zu¿ylimy jest miar¹ zasobnoci i przez to, jak kolor niebieski, przylega do nieba, przylega do szczêcia, przylega do flagi.
W swojej instalacji Polus ukaza³ (zasugerowa³), zderzenie czy mo¿e nierozerwaln¹ ³¹cznoæ indywidualnego snu ze snem zbiorowym (adekwatnym pojêciem jest:
american dream). Sen jednostki mo¿e byæ znacz¹cy i
poetycki, sen zbiorowoci jest zawsze trywialny i kusz¹cy, jest snem niczyim, jest snem masy, snem plastiku.
Micha³ Fostowicz
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Studencka wystawa
Galeria Stara Winiarnia w Zielonej Górze to przestrzeñ, która od
niedawna u¿ycza swe trwanie dla twórczych wypowiedzi artystycznych. Miejsce to szczególne i wa¿ne, nacechowane kontekstem
historycznym. Galeria ta powsta³a dziêki inicjatywie i niez³omnoci
kilku wyk³adowców Katedry Sztuki i Kultury Plastycznej. A jako z
za³o¿enia ¿ywa tkanka, miejsce to prezentuje ró¿norodne wypowiedzi artystyczne, w tym tak¿e twórczoæ studentów naszej Katedry. I
jak ka¿da ¿ywa tkanka, Galeria Stara Winiarnia rezonuje i wywo³uje
twórczy ferment.
Fermentownia. Taki tytu³ mia³a wystawa prezentuj¹ca twórczoæ
malarsk¹ studentów Wydzia³u Artystycznego w Galerii Stara Winiarnia, w lutym tego roku.
Siedmiu autorów i siedem ró¿nych postaw artystycznych. Ró¿ne
wybory i koncepcje malarskie. Odmienna problematyka i organizowanie przestrzeni obrazu. Ró¿ne ród³a i inspiracje malarskie poszczególnych autorów decydowa³y o sile i polifonicznoci tej wystawy. Da³o siê dostrzec na tej wystawie, rzec mo¿na by, doæ zaawansowan¹ wiadomoæ artystyczn¹ autorów (nie g³askaj¹c ich zbytnio, a raczej oczekuj¹c by poczuli ów twórczy ferment w sobie i
pomiêdzy sob¹).
Operowanie anegdot¹ dotycz¹c¹ cz³owieka uwik³anego w przestrzeñ spo³eczn¹, a tak¿e, wrzucenie nas w pustkê fizyczn¹ i metafizyczn¹, lub co takiego jak znak i symbol  bardziej zapo¿yczony czy
bardziej spreparowany, obiekt i przedmiot w kontekcie geograficznym, kosmicznym a nawet ontologicznym. Mistyka i magia poddana geometrycznym rygorom, architektura i pejza¿ bez cielesnoci,
bez prawid³owoci, bez w³aciwoci...
To tylko niektóre problemy poruszane i rozstrzygane w malarstwie poszczególnych studentów, tworz¹cych wystawê pod tytu³em
Fermentownia.
Podobno istot¹ sztuki jest krzy¿owanie siê w¹tków uniwersalnych, powszechnych i ogólnych z indywidualnym, osobistym i intymnym prze¿yciem. Twórcze fermentowanie rodzi siê czêsto w
dyskursie. Jedno napêdza drugie, jak los i przeznaczenie. Na pewno nie mniej istotn¹ rzecz¹ od samej wystawy jest rozmowa o
wystawie. Bowiem o przekonania trzeba walczyæ. Do walki i sporu
potrzebne s¹ narzêdzia i umiejêtnoæ ich wykorzystania. I niew¹tpliwie wystawa pod tytu³em Fermentownia, by³a zaczynem do kontynuacji dalszej rozmowy o kondycji i ró¿nych aspektach sztuki i
cz³owieka.
Siedmiu studentów i siedem propozycji malarskich.
Galeria Stara Winiarnia, wystawa pt. Fermentownia, 20 - 24
luty 2004; Komisarz wystawy: Przemys³aw Przepióra. Autorzy:
Monika B¹k, Milena Brandt, Jakub £¹czny, Jacek Sobczak, Przemys³aw Przepióra, Filip Wojciechowski, Agnieszka Zwoliñska.
Jaros³aw Dziêcielewski

Fragment wystawy Fermentownia, Galeria Stara Winiarnia, luty 2004 (fot. Zenon Polus)
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Fragment wystawy Zenona Polusa, Galeria Stara Winiarnia, styczeñ 2004,
(fot. Wac³aw Serdeczny)
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Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy, ¿e dnia 3 lutego
odszed³ z naszego grona

dr hab. Augustyn Mañczyk
profesor nadzwyczajny Wydzia³u Humanistycznego
Uniwersytetu Zielonogórskiego
Dyrektor Instytutu Filologii Germañskiej
Z jego odejciem stracilimy cenionego
Profesora, Przyjaciela i Kolegê
Rodzinie Zmar³ego
sk³adamy serdeczne wyrazy wspó³czucia
Dziekan, Prodziekani, Rada Wydzia³u oraz kole¿anki i koledzy oraz studenci
Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego

Po mierci p. Augustyna Mañczyka
Dzi w lustrach zsiada siê ciemnoæ,
w odbiciach naszej w³asnej pamiêci
i tylko przewiadczenie, ¿e wielkoæ i dobroæ
tego cz³owieka trwaæ bêd¹, daje wiat³o i nadziejê.

Odszed³ niespodziewanie dnia 3 lutego 2004 r.
nasz Przyjaciel, Kolega, wybitny dydaktyk i uczony
dr hab. AUGUSTYN MAÑCZYK
profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego,
Dyrektor Instytutu Filologii Germañskiej
Pogr¹¿eni w bólu po tak wielkiej stracie
pracownicy i studenci
Instytutu Filologii Germañskiej
³¹cz¹ siê we wspó³czuciu i pamiêci
z ¯on¹ i Rodzin¹ Zmar³ego

Prof. Augustyn Mañczyk pozostawi³ po sobie ogromny
dorobek naukowy  prekursorski na skalê ogólnopolsk¹.
Jako jêzykoznawca i teoretyk s³awi³ imiê polskiej nauki
równie¿ poza granicami kraju. Jako dyrektor naszego Instytutu by³ dla wspó³pracowników i studentów ciep³y i
otwarty, zawsze z sercem anga¿owa³ siê w sprawy dydaktyki i wychowania, pochylaj¹c siê nad dobrem ka¿dego z nas. Strata to nieoceniona.

....Instytut Filologii Germañskiej
Wyk³ad gocinny Jutty Radczewski-Helbig
Na zaproszenie Instytutu Filologii Germañskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniu 22 padziernika 2003
roku goci³a z wyk³adem dr hab. Jutta Radczewski-Helbig. Tytu³ wyg³oszonego referatu brzmia³: Liebe und
Schuld im Werk von Bernhardt Schlink (Mi³oæ i wina
w dziele Bernharda Szlinka).
Dr habil. Jutta Radczewski-Helbig urodzi³a siê w roku
1945 w Würzburgu. Studiowa³a germanistykê, historiê i
muzykê w Niemczech i Francji. Obecnie pracuje na uniwersytecie Savoie, Chambery we Francji. Jej specjalnoci¹ jest niemieckojêzyczna literatura teatru XX wieku.
Jest autork¹ licznych publikacji naukowych m.in. na temat Bertolta Brechta, Paula Ernsta, Güntera Grassa, Friedricha Dürrenmatta, Maxa Frischa, Franza Werfela i Wernera Bergengruena.
Ewa Kubiak

....Instytut Filozofii

Doktoraty w Instytucie Filozofii UZ
Instytut Filozofii otrzyma³ uprawnienia do nadawania
stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii 27 marca 2000 r. (w ówczesnej WSP), na
mocy decyzji Centralnej Komisji do Spraw Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych. Wkrótce, 6 czerwca 2000 r., na
posiedzeniu Rady Naukowej IF otwarto pierwsze przewody doktorskie. Adam Sobota, 7 listopada 2000 r., jako
pierwszy z doktorantów obroni³ pracê doktorsk¹ w IF. Dysertacja powiêcona by³a Estetycznym problemom fotograficznego piktorializmu na tle zwi¹zków sztuki i techniki w XIX i XX wieku, a opiekê nad doktoratem sprawowa³ prof. Jan Kurowicki. W nastêpnym roku (26.06.2001)
Mariusz Urbañski przedstawi³ znakomit¹ pracê nt. Tabele syntetyczne a logika pytañ (jej promotor to prof. Andrzej Winiewski, logik i filozof o miêdzynarodowej renomie). Obie prace spotka³y siê z wysok¹ ocen¹, i zosta³y
ju¿ opublikowane. Pierwsza z nich ukaza³a siê pt. Szlachetnoæ techniki: artystyczne dylematy fotografii w XIX i
XX wieku (Warszawa: Wydaw. Naukowe Scholar 2001),
za druga pt. Tabele syntetyczne a logika pytañ (Lublin:
Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej 2002).
Kolejny rok przyniós³ nastêpn¹ obronê doktorsk¹. Po
otwarciu przewodu (10.10.2000), Maciej Witek ju¿ 13 listopada 2001 r. przedstawi³ pracê nt. Deflacyjna koncepcja prawdy. Dysertacja Witka, której promotorem by³ prof.
Adam Grobler, spotka³a siê z entuzjastycznym przyjêciem;
wkrótce uka¿e siê ona w formie ksi¹¿kowej. Profesor
Adam Grobler sprawowa³ opiekê jeszcze nad jednym
doktorantem (pisz¹cym te s³owa), którego praca nt. Znaczenie fallibilizmu zosta³a obroniona 25 listopada 2003
roku.
Obecny rok kalendarzowy zapowiada siê równie¿ bardzo interesuj¹co. Otwarto kolejne trzy przewody doktorskie, wkrótce za odbêd¹ siê trzy obrony zakoñczonych
ju¿ dysertacji, dla których wyznaczono recenzentów. Mgr
Tomasz Mróz, którego przewód otwarto niespe³na przed
rokiem (10.12.2002), jest autorem pracy nt. Wincenty Lutos³awski  Platonik i neomesjanista. Zadanie zrecenzowania dysertacji mgra Mroza, którego opus magnum liczy bagatela 413 stron, powierzy³ jej promotor (prof. Ryszard Palacz) trzem recenzentom. Doktorat ten jest powiêcony wa¿nej dla polskiej filozofii postaci  Wincentemu Lutos³awskiemu. Jest równie¿ gruntownym opracowaniem dorobku tego zas³u¿onego badacza dzie³ Platona. W polskiej literaturze od dawna odczuwalny by³ brak
pracy oddaj¹cej nale¿ny Lutos³awskiemu ho³d. Tote¿ ukoñczona w³anie dysertacja, spe³ni  jak mo¿na siê spodziewaæ  wi¹zane z ni¹ oczekiwania, co zapewne zgodnie, jak przysta³o na trójcê, potwierdz¹ recenzenci.
Autorami nastêpnych dwóch doktoratów nie s¹ pracownicy UZ, lecz naukowcy z innych polskich orodków, którzy zdecydowali siê otworzyæ swoje przewody w IF naszego Uniwersytetu i tutaj te¿ obroniæ swe dysertacje. Pojawienie siê obu doktorantów w naszej uczelni nie jest przypadkowe. Jest to owoc wspó³pracy IF z ró¿nymi orodkami. Jest to równie¿ potwierdzenie rosn¹cej pozycji IF na
filozoficznej mapie Polski. Wspomniani doktoranci to mgr
Stanis³aw Piskorz z Uniwersytetu Szczeciñskiego  autor
pracy nt. Problematyka realizmu transcendentalnego. Fenomenologiczny projekt Edmunda Husserla, której pro-
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motorem jest prof. US dr hab. Aleksandra ¯ukrowska  ....Instytut Historii
oraz mgr Grzegorz Trela (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia³ej), który pod opiek¹ prof. UZ dr hab. Z dzia³alnoci Ko³a Naukowego HistoryTeresy Grabiñskiej napisa³ dysertacjê nt. Wartoci pozna- ków
nia naukowego.
W obecnej chwili, w IF otwartych jest jeszcze siedem
W okresie od grudnia 2002 r. do dnia 12 stycznia 2004
przewodów doktorskich. Dwa z nich otwarto w 2001 roku
r. cz³onkowie KNHS UZ wziêli udzia³ w wielu inicjatywach
 mgr Aneta Góral pisze pracê powiêcon¹ Analizie czao charakterze naukowym i popularyzuj¹cym wiedzê hisowoci czystego utworu muzycznego, pod opiek¹ prof.
storyczn¹.
UZ dr hab. Teresy Grabiñskiej, za mgr Agata Ka³uszyñW styczniu 2003 r. KNHS UZ by³ organizatorem I Ogólska, przebywaj¹ca obecnie w USA, bada Pojêcie Boga w
nopolskiej Konferencji Naukowej pt. Kobieta poprzez
hebrajskiej ksiêdze Henocha. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e
wieki, w której prócz cz³onków KNHS UZ i pracowników
obie Autorki niebawem zakoñcz¹ swe prace. Mo¿na siê
naukowych UZ udzia³ wziêli równie¿ pracownicy naukowi
te¿ spodziewaæ, ¿e pozosta³ych piêæ doktoratów ju¿ wkrótUniwersytetu Jagielloñskiego wraz ze studentami tej¿e
ce zostanie uwieñczonych sukcesem. Stopieñ zaawanuczelni, a tak¿e studenci Uniwersytetu Warszawskiego i
sowania pracy mgra Piotra Bylicy, nt. Phillipa E. Johnsona
WSP w Czêstochowie.
krytyka naturalizmu w nauce  której promotorem jest
Kolejnym przedsiêwziêciem studentów zrzeszonych w
prof. Kazimierz Jodkowski  wskazuje, i¿ niedawno otwarKNHS by³ ich marcowy udzia³ w XI Ogólnopolskim Zjety przewód (13.05.2003) byæ mo¿e jeszcze w tym roku zodzie Historyków Studentów, który odby³ siê w Bia³ymstanie zamkniêty. Nie bêdzie w tym nic dziwnego, zwa¿ywstoku. Uczelniê nasz¹, na tej konferencji reprezentowali:
szy, ¿e mgr Bylica jest znakomicie zapowiadaj¹cym siê
Karolina Szefler, Tadeusz Serylak i Przemys³aw Waciñnaukowcem, autorem kilku artyku³ów oraz t³umaczem o sporym,
ski. W wyniku g³osowania i decyzji podjêtych na tym¿e
jak na tak m³ody wiek, dorobku. Ma on równie¿ na swym koncie
zjedzie w sposób jednog³ony przyznano KNHS UZ praudzia³ w konferencjach, w tym zagranicznych, czego pisz¹cy te
wo do organizacji XII Zjazdu Historyków Studentów, który
s³owa mo¿e tylko pozazdrociæ.
w 2004 r. odbêdzie siê w Zielonej Górze.Edwarda Fedko,
Opiekuj¹cy siê stron¹ internetow¹ IF (http://www.ifil.uz.zgora.pl/
dyrektor Wydzia³u Spraw Obywatelskich i Migracji Urzê) mgr Marcin Sieñko, pisze pracê pt. Zrozumieæ kulturê  Floriadu Wojewódzkiego Marek Lewandowski, wiceprezyna Znanieckiego system filozoficzny, której promotorem jest prof.
dent Zielonej Góry Janusz Baran, wicestarosta zieloJan Kurowicki. Sprawnoæ pisarska mgra Sieñki (autora ksi¹¿ki
nogórski Micha³ Potocki, proboszcz parafii prawos³awCz³owiek w pajêczynie. Internet jako zjawisko kulturowe Wronej w Zielonej Górze ksi¹dz Antoni Habura, wiceprec³aw: Oficyna Wydawnicza Atut, Wroc³awskie Wydaw. Owiatozes Stowarzyszenia Wspó³pracy Polska-Wschód Zygwe 2002) nie pozostawia w¹tpliwoci, i¿ niebawem odbêdzie
munt Stabrowski, przewodnicz¹ca Lubuskiego Odsiê obrona jego doktoratu. To samo mo¿na powiedzieæ o kolejdzia³u Zwi¹zku Ukraiñców w Polsce Stefania Jawornych trzech przewodach doktorskich, otwartych 20 stycznia 2004
nicka, prezes Stowarzyszenia Wspó³pracy Polska-Biaroku. Dwoma doktorantami opiekuje siê prof. UZ dr hab. Lilianna
³oru Janusz Skopowski.
Kiejzik: mgr Marta Kasztelan pisze pracê pt. Simone de Beauvoir
W maju cz³onkowie KNHS UZ wziêli udzia³ w III Ogólfilozofia feminizmu egzystencjalnego, za mgr Jacek Uglik o
nopolskiej Sesji Mediewistycznej pt. Spo³eczeñstwo i
Micha³a Bakunina filozofia negacji. Dorobek obu doktorantów
kultura redniowiecznej Europy rodkowej. Referaty
wró¿y rych³e ukoñczenie ich dysertacji. Last but not least wymieñw tej¿e sesji wyg³osili: Karolina Szefler, Agnieszka Komy mgra Tomasza Turowskiego, którego praca doktorska pozak, Tadeusz Serylak, Marcin Murawka oraz Przemys³aw
wiêcona jest Antropologicznym i ontologicznym podstawom
Waciñski.
etyki Petera Singera, a jej promotor to prof. UZ dr hab. Marek
Oprócz konferencji w Krakowie, w maju KNHS zaplaPiechowiak. £atwoæ, z jak¹ doktorant porusza siê w badanym
nowa³ i zorganizowa³ cykliczny Objazd Naukowy, w któprzez siebie obszarze filozofii sprawia, i¿ mo¿na oczekiwaæ, ¿e
rym udzia³ wziêli studenci historii wszystkich roczników.
jego dysertacja nie przejdzie bez echa.
Trasa objazdu obejmowa³a zamki i klasztory oraz miasta
Oprócz wy¿ej wymienionych osób, prace nad swymi doktoraDolnego l¹ska np. Wleñ, Lwówek l¹ski, Zamek Czotami kontynuuj¹: mgr Anna Chudecka (Estetyka podró¿y, procha, Siedlêcin. Podczas dwudniowego objazdu, w któmotor dr hab. Beata Frydryczak), mgr Andrzej Draszawka (wiarym udzia³ wziê³o 40 osób przeprowadzono szereg wydomoæ twórcza w pismach Stanis³awa Brzozowskiego, procieczek o charakterze poznawczym, nast¹pi³ wyrany promotor prof. UZ dr hab. Krzysztof Kaszyñski), mgr Ewa Jêdrzejowces konsolidacji rodowiska studentów historii.
ska (Fotografia amatorska jako zjawisko kultury, promotor prof.
Po przerwie semestralnej studenci zrzeszeni w Kole
Jan Kurowicki), mgr Agata Kubiak (promotor prof. UZ dr hab.
spotkali siê na zebraniu, podczas którego ustalono cele
Wojciech ¯e³aniec), mgr Dorota Leszczyñska (Dedukcja natui kierunki rozwoju organizacji na nastêpny rok.
ralna w modalnych rachunkach zdaniowych, promotor prof. AnMimo starañ nie uda³o siê sfinalizowaæ zaplanowanedrzej Winiewski), mgr Micha³ Markiewicz (W¹tki antropologii filogo na listopad spotkania ze studentami z zaprzyjaniozoficznej w nauce o literaturze Kazimierza Wyki, promotor prof.
nej uczelni czeskiej w Hradec Kralove.
Jan Kurowicki), mgr Anna Podedworna (Desakralizacja cia³a jako
Podjêto jednoczenie starania, przy wydatnej pomocy
produkt zmian kulturowych XX wieku, promotor prof. UZ dr hab.
ze strony dr Adama Górskiego, w nawi¹zaniu umowy partKrzysztof Kaszyñski) oraz doktoranci: mgr Pawe³ Walczak (Antronerskiej z wy¿sz¹ uczelni¹ w Greifswaldzie w Niemczech.
pologiczne i aksjologiczne podstawy paidei w wietle filozofii JóFinalizacja starañ ma siê odbyæ na pocz¹tku lutego 2004
zefa Tischnera) i mgr Bogdan Zarañski, których promotorem jest
roku.
prof. UZ dr hab. Zdzis³aw Kalita. Mo¿na siê wiêc spodziewaæ ryW grudniu cz³onkowie KNHS UZ wyjechali do Krakowa
ch³ego otwarcia kolejnych przewodów doktorskich. To za pozwana studenck¹ konferencjê naukow¹ pt. ¯ycie codzienne
la spogl¹daæ w przysz³oæ Instytutu Filozofii z nadziej¹.
na przestrzeni wieków, organizowane przez KNHS UJ.
Stanis³aw Hanuszewicz
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Uczelniê nasz¹ reprezentowali: Joanna Szywa³a, Agnieszka Kozak, Sylwester Woniak, Przemys³aw Waciñski.
Na kolejnym grudniowym zebraniu KNHS UZ jego cz³onkowie ustalili i¿ zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbêdzie siê dnia 12 stycznia 2004 r.
Opiekê merytoryczn¹ nad KNHS UZ w okresie ujêtym w
sprawozdaniu pe³ni³a dr Joanna Karczewska, pracownik
naukowy IH UZ, za dzia³alnoæ statutowa KNHS by³a koordynowana przez zarz¹d w sk³adzie: Przemys³aw Waciñski  przewodnicz¹cy, Tadeusz Serylak  zastêpca przewodnicz¹cego, Joanna Szywa³a  skrabnik, Karolina Szefler  sekretarz.
Tadeusz Serylak

....Instytut Filologii Wschodnios³owiañskiej

Inauguracja dzia³alnoci
Zwi¹zku Rosjan w Polsce
Stowarzyszenie Zwi¹zek Rosjan w Polsce zosta³o zarejestrowane pod koniec ubieg³ego roku,
jednak za prawdziwy pocz¹tek jego dzia³alnoci
mo¿na uznaæ dzieñ 7 lutego 2004 roku. W³anie
wtedy, w gmachu Gimnazjum nr 6 przy ul. Chopina
w Zielonej Górze odby³a siê uroczystoæ inicjuj¹ca
aktywn¹ obecnoæ Stowarzyszenia poród innych
lubuskich organizacji skupiaj¹cych mniejszoci
narodowe i etniczne.
Na spotkanie, obok cz³onków Zwi¹zku, przybyli
przedstawiciele w³adz miasta, organów samorz¹dowych i struktur pozarz¹dowych. W trakcie wielow¹tkowej dyskusji na temat funkcjonowania ró¿nych narodów w ramach jednego pañstwa i stosunków polsko-rosyjskich g³os zabrali min.: wicemarsza³ek województwa lubuskiego.Organizatorzy
uroczystoci byli szczególnie usatysfakcjonowani przyjêciem zaproszenia przez ministra pe³nomocnego,
konsula generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu Aleksandra Jakowienkê. Przedstawiciel rosyjskiej
dyplomacji przedstawi³ punkt widzenia naszego
wschodniego s¹siada na problematykê mniejszoci narodowych i dwustronnej wspó³pracy, nie tylko w tej dziedzinie, Polski i Rosji. Konsul poruszy³ m.in. kwestiê wiz i
problemów zwi¹zanych z za³atwianiem formalnoci niezbêdnych do przekroczenia granicy miêdzy oboma pañstwami. Przyzna³, ¿e obecnie stosowane procedury wp³ywaj¹ hamuj¹co na rozwój kontaktów gospodarczych, kulturalnych i miêdzyludzkich, stwierdzaj¹c jednoczenie,
¿e prowadzone s¹ intensywne rozmowy, które maj¹ doprowadziæ do pojawienia siê rozwi¹zañ znacznie u³atwiaj¹cych podró¿owanie do i z Rosji, np. wprowadzenia wiz z kilkuletnim terminem wa¿noci.
Przebiegaj¹ce w mi³ej atmosferze spotkanie zaowocowa³o deklaracjami wzajemnej pomocy i wspó³pracy zarówno ze strony w³adz jak i organizacji spo³ecznych. Wszyscy uczestnicy byli zgodni, ¿e powstanie Stowarzyszenia
skupiaj¹cego Rosjan mieszkaj¹cych na Ziemi Lubuskiej
jest kolejnym wa¿nym krokiem na drodze ku prze³amywaniu stereotypów i rozwijaniu dobros¹siedzkich stosunków
z innymi narodami i pañstwami.
Zwi¹zek Rosjan w Polsce nie posiada jeszcze sta³ej
siedziby, jednak mo¿na siê z nim kontaktowaæ za pomoc¹
poczty elektronicznej: zrp1@yandex.ru, zrp1@narod.ru lub
zwiazekrosjan@wp.pl.
Maciej Szelewski
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....Instytut Socjologii
....Aktualnoci
Dr hab. Leszek Go³dyka, prof. UZ zosta³ cz³onkiem Rady
Redakcyjnej Studiów Spo³ecznych Pogranicze. Seria wydawana przez Uniwersytet w Bia³ymstoku; redaktorem jest
prof. Andrzej Sadowski.
Nasz wspó³pracownik zasiad³ w towarzystwie takich postaci ze wiata nauk spo³ecznych, jak: G. Babiñski, A.
Sakson, M. Malikowski, Z. Kurcz, J. Leoñski, J. Nikitorowicz, W. Pawluczuk, K. Krzysztofek.
....Nowoci wydawnicze w Instytucie Socjologii
Red. Maria Zieliñska, Transgranicznoæ w perspektywie socjologicznej, Wyd. Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2003 T. II Komunikaty i komentarze, ss.281
Jest to zapowiadany drugi tom
ostatniej ksi¹¿ki ze znanego cyklu
zielonogórskiej socjologii. Tom pod
redakcj¹ dr Marii Zieliñskiej zrecenzowali profesorowie Marian Golka,
W³adys³aw Kwaniewicz i Wojciech
Sitek. Ksi¹¿ka zawiera teksty dotycz¹ce polskich terenów pogranicznych, zebranych odpowiednio w
czêciach: pogranicze zachodnie,
pogranicze wschodnie, pogranicze
po³udniowe. Na czwart¹ czêæ sk³adaj¹ siê komentarze dotycz¹ce ró¿-

norodnej tematyki,
Redaktor ksi¹¿ki bardzo dziêkuje osobom i instytucjom,
które dofinansowa³y wydanie publikacji: Komitetowi Badañ Naukowych, dyrekcji Instytutu Socjologii UZ, dyrekcji
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w
Warszawie Oddzia³ Zielonogórski, Zak³adowi Górnictwa
Nafty i Gazu, Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych
w Zielonej Górze oraz Przedsiêbiorstwu Wielobran¿owemu BITACO. II tom móg³ siê ukazaæ dziêki dodatkowemu wsparciu dziekana Wydzia³u Nauk Pedagogicznych i
Spo³ecznych prof. UZ Wielis³awy Osmañskiej-Furmanek
oraz Prorektora prof. UZ Zdzis³awa Wo³ka.
Czwarta ksi¹¿ka z serii spotka³a siê tak jak jej poprzedniczki z wielkim zainteresowaniem wród czytelników, o
czym wiadczy szybkie wyczerpywanie siê nak³adu.
Red. Mariusz Kwiatkowski, Wartoci i interesy a spo³eczeñstwo obywatelskie, Rocznik Lubuski t. XXIX,
cz. 1, Wyd. Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielone
Góra 2004,ss. 329
Autorami zbiorowej pracy pod redakcj¹ M. Kwiatkowskiego s¹ zielonogórscy badacze m³odego pokolenia, wspomagani przez dowiadczonych socjologów z Lublina (Janusz
Mariañski  KUL, Wojciech Misztal 
UMCS) i filozofa spo³ecznego (W³odzimierza Kaczocha  UZ). Recenzentami pracy s¹: profesorowie Janusz Kêsicki, Marian Golka i Zbigniew Kurcz.
Ksi¹¿ka stanowi prezentacjê mo¿liwoci stosowania
terminu spo³eczeñstwo obywatelskie w kontekcie problematyki wspó³czesnego spo³eczeñstwa polskiego. Autorzy podnosz¹ kwestiê ró¿norakiego rozumienia samego terminu  spo³eczeñstwo obywatelskie rozumiane
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Magdalena Pokrzyñska

Z dzia³alnoci KNS
Poeta dwojga ojczyzn
W rodê 21 stycznia w KS Karton odby³ siê wieczór
autorski Bolka Majerika  poety i rzebiarza z Bukowiny 
regionu na pograniczu Ukrainy i Rumunii. Artysta przyjecha³ do Zielonej Góry na zaproszenie Ko³a Naukowego
Socjologów.
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Na uczestników czeka³ Bolek Majerik  poeta i rzebiarz
z Pleszy. Miejscowoæ ta jest jednym ze skupisk polonijnych w Rumunii. Artysta deklaruje przywi¹zanie do dwóch
ojczyzn  tej, w której mieszka (Rumunia) i tej, w której
jêzyku myli (Polska). W 1997 r. zadebiutowa³ tomikiem
w jêzyku polskim pt. Wcielenie s³owa. Jest laureatem
wielu nagród i wyró¿nieñ na konkursach poezji polonijnej, ludowej i religijnej. Obecnie odbywa sta¿ na ASP w
Poznaniu.
Wieczór autorski przyci¹gn¹³ nie tylko studentów i pracowników UZ. Sta³ siê równie¿ okazj¹ do spotkania siê
osób pochodz¹cych z Bukowiny (spora ich liczba mieszka w naszym województwie); przyjecha³y równie¿ osoby
zwi¹zane z ni¹ naukowo lub turystycznie. Swoj¹ obecnoci¹ zaszczycili nas te¿ marsza³ek sejmiku województwa
lubuskiego Edward Fedko, przedstawiciel starostwa powiatu ¿arskiego, Irena Lew - dyrektor Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzib¹ w Ochli (na terenie
skansenu postawiony jest Dom Bukowiñski z ekspozycj¹ regionaln¹) oraz Wilhelm Skibiñski - prezes stowarzyszenia Wspólnota Bukowiñska. Oficjalne pismo do
Ko³a Naukowego wystosowa³a JE Ambasador Republiki
Rumunii Ireny Comarovschi.
Miejsce pochodzenia Bolka Majerika i jego atmosferê
przybli¿y³ zebranym film autorstwa Krzysztofa Kubiaka
Moja druga mowa udostêpniony przez TV POLONIA,
powiêcony twórczoci artysty. Dziêki niemu widzowie
mogli podziwiaæ rzeby Bolka Majerika wykute w ska³ach
w okolicy rodzinnej Pleszy.
Prezentacji twórczoci Bolka Majerika towarzyszy³y
dwiêki bukowiñskiej muzyki ludowej oraz pieni i tañce
okraszone barwnymi strojami z Bukowiny, które przywdziali cz³onkowie zespo³ów folklorystycznych górali bukowiñskich z naszego województwa. Wyst¹pi³y zespo³y:
róde³ko, Wichowianki, Dolina Nowego So³oñca. Byli równie¿ przedstawiciele zespo³u Watra.
W program spotkania zosta³y wplecione wybrane wiersze
Bolka Majerika w interpretacji studentów  cz³onków KNS.
Miejmy nadziejê, ¿e to pe³ne nastroju spotkanie przyczyni siê do popularyzacji ma³o znanego a piêknego regionu Bukowiny oraz zaowocuje refleksj¹ nad ró¿norodnoci¹ kulturow¹ naszego regionu. Mo¿e w przysz³oci
zorganizujemy kolejne spotkanie - powiêcone tym razem innemu regionowi, z którym zwi¹zani s¹ nasi rodzice
i dziadkowie?
Artur Kinal, Anna Mielczarek, Magdalena Pokrzyñska

fot. Tobiasz Ka³ka

bywa jako postulowany idea³, punkt odniesienia, norma
o charakterze modelowym, a równoczenie jako rzeczywistoæ spo³eczna. Pojawia siê w jêzyku naukowym ró¿nych dyscyplin (filozofia, socjologia, politologia) w jêzyku
publicystycznym oraz stanowi element folkloru politycznego.
Ksi¹¿ka ma budowê trójdzieln¹. W czêci pierwszej (Aktualnoci i perspektywy idei spo³eczeñstwa obywatelskiego) przedstawione s¹ dotychczasowe sposoby ujêæ spo³eczeñstwa obywatelskiego, jego interpretacje i sposoby badania. Czêæ druga (Podmioty spo³eczeñstwa obywatelskiego w Polsce) zawiera przegl¹d niektórych grup,
ruchów i instytucji w spo³eczeñstwie obywatelskim, ze
szczególnym uwzglêdnieniem tych, które w tego typu analizach s¹ raczej pomijane (np. rodzina, Koció³, samorz¹dy zawodowe). Czêæ trzecia (Wartoci i interesy w
dzia³alnoci wybranych organizacji spo³ecznych) daje
odpowied na pytanie o kondycjê trzeciego sektora w
Polsce; teksty zgrupowane w tej czêci to przyk³ady konkretnych organizacji spo³ecznych nale¿¹cych do naszej
rzeczywistoci (ze szczególnym uwzglêdnieniem wybranych stowarzyszeñ dzia³aj¹cych w województwie lubuskim).
Redaktor ma nadziejê ¿e prezentowane prace zostan¹
odczytane nie tylko jako zbiór analiz teoretycznych i
danych empirycznych, ale tak¿e jako g³os w dyskusji
nad kszta³tem i przysz³oci¹ ³adu spo³ecznego w III Rzeczypospolitej Polskiej. Byæ mo¿e przynajmniej niektóre
artyku³y zostan¹ uznane za inspiruj¹ce do podjêcia badañ i do twórczych dzia³añ zbiorowych s³u¿¹cych realizacji omawianej idei.

fot. Anna Mielczarek
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Panu Profesorowi Janowi Sikorze
wyrazy serdecznego wspó³czucia z powodu
mierci
OJCA
sk³adaj¹
Kole¿anki i Koledzy z Instytutu Socjologii
Uniwersytetu Zielonogórskiego

VI akademicki konkurs recytatorski dla
studentów i pracowników wy¿szych
uczelni
28 stycznia 2004 roku w Zak³adzie Pedagogiki Kulturalno-Owiatowej w Mrowisku odby³a siê szósta ju¿
edycja Akademickiego Konkursu Recytatorskiego dla studentów i pracowników wy¿szych uczelni. Konkurs przeprowadzony zosta³ w ramach XLIX Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego og³oszonego przez Towarzystwo Kultury Teatralnej pod patronatem Ministerstwa
Kultury i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zielonogórsk¹, akademick¹ edycjê konkursu zorganizowali studenci I roku animacji kultury, specjalnoæ artystyczna teatr,
pod opiek¹ pracowników Zak³adu Pedagogiki Kulturalno-Owiatowej.
Jury konkursu w sk³adzie: dr Ma³gorzata Olejarz, dr
Andrzej Buck, mgr Beata Gomzar, mgr Zbigniew Ochocki,
mgr Roman Krzywotulski, po wys³uchaniu 21 wykonawców: 15 w kategorii recytacji, 1 w kategorii poezji piewanej, 3 w kategorii wywiedzione ze s³owa oraz 1 teatru
jednego aktora postanowi³o przyznaæ nastêpuj¹ce nagrody i wyró¿nienia:
W kategorii recytacji nagrodê i tytu³ laureata:
Lidia Czech, Maria Daiksler, Anna Macko, Magdalena
Mastaj, Marek Pakoñski; wyró¿nienie otrzyma³a Beata
Ma³ecka;
W kategorii poezji piewanej nagrodê i tytu³ laureata
otrzyma³a Katarzyna Jamro¿ek.
Wszyscy laureaci zostali zakwalifikowani do nastêpnego etapu - eliminacji rejonowych XLIX OKR, gdzie bêd¹
reprezentowaæ rodowisko akademickie Zielonej Góry.
Uczestnicy konkursu otrzymali pami¹tkowe dyplomy
oraz tomiki poezji ufundowane przez Wydawnictwo AND
Andrzeja Bucka.
Laureatom przyznano równie¿ nagrody ufundowane
przez w³adze Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wszystkim
laureatom gratulujemy i ¿yczymy powodzenia w nastêpnych etapach konkursu.

wydzia³ nauk pedagogicznych i spo³ecznych
gogiki pozaszkolnej. Spotkania naukowe dobywaj¹ siê
regularnie raz w miesi¹cu w Zak³adzie Pedagogiki Kulturalno-Owiatowej (Mrowisko).

Sylwia S³owiñska

VI Letnia Szko³a M³odych Andragogów
W dniach od 17 do 22 maja 2004 w Instytucie Pedagogiki Spo³ecznej odbêdzie siê VI
Letnia Szko³a M³odych Andragogów. LSMA
odbywa siê cyklicznie pocz¹wszy od roku
1999. Kierownikiem naukowym tego przedsiêwziêcia jest prof. Józef Kargul, a w jego przygotowaniu bior¹ udzia³ pracownicy Zak³adu
Pedagogiki Kulturalno-Owiatowej. Ide¹
szko³y jest stworzenie okazji m³odym adeptom nauki do bezporedniego spotkania ze
znanymi polskimi uczonymi, mo¿liwoci wyst¹pienia i zaprezentowania w³asnych dokonañ i zainteresowañ badawczych. Spotkanie
dwu pokoleñ ze wiata nauki s³u¿yæ ma tak¿e
integracji rodowiska i nawi¹zaniu kontaktów
wród osób reprezentuj¹cych ró¿ne orodki
n a u k o w e . Te m a t y k a k o n f e r e n c j i k o n c e n t r u j e
siê wokó³ teoretycznych i metodologicznych
problemów andragogiki, metodyki badañ andragogicznych, edukacji doros³ych w obliczu
wyzwañ epoki oraz nauczania andragogiki w
szko³ach wy¿szych. W ramach tegorocznej
edycji szko³y przewiduje siê udzia³ wielu profesorów tak¿e z innych polskich uczelni.
Oprócz uczestnictwa w wyk³adach i prezentacji w³asnych referatów m³odzi andragodzy wezm¹ tak¿e udzia³ w grach symlacyjnych. Tradycj¹ szko³y sta³o siê ju¿ organizowanie wyjazdu studyjnego do niemieckich instytucji
edukacji doros³ych. W tym roku uczestnicy
LSMA odwiedz¹ ewangelicki orodek edukacji- Evangelische Familienbildung im Evangelischen Bildungswerk Berlin Brandenburg.
Owocem spotkañ w ramach LSMA bêdzie ju¿
szósty tom Dyskursów M³odych Andragogów,
w którym opublikowane zostan¹ teksty uczestników tegorocznego spotkania.
Sylwia S³owiñska

M.O.

W roku akademickim 2003/ 2004 w Zak³adzie Pedagogiki Kulturalno-Owiatowej prowadzone jest seminarium
naukowe. Odbywa siê ono jako kontynuacja seminarium
doktoranckiego, uruchomionego w roku 1999. Seminarium od samego pocz¹tku kieruje prof. Józef Kargul. W
spotkaniach uczestnicz¹ osoby przygotowuj¹ce rozprawy doktorskie, a tak¿e doktorzy. Jest to seminarium otwarte, w którym bior¹ udzia³ zarówno pracownicy naukowi
UZ jak i osoby spoza uczelni i spoza Zielonej Góry. Tematyka seminarium dotyczy obszaru andragogiki oraz peda-

Grafika Ilona Walosik

Otwarte seminarium naukowe
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Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej i rodowiska

Anna Saniuk

....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;

Anetta Barska

Pani
mgr in¿. Joannie Zarêbskiej
asystentowi w Zak³adzie Zarz¹dzania rodowiskiem
i Gospodark¹ Publiczn¹
na Wydziale Zarz¹dzania
serdeczne wyrazy wspó³czucia z powodu mierci
MÊ¯A
sk³ada dziekan, Rada Wydzia³u
oraz wspó³pracownicy i studenci Wydzia³u Zarz¹dzania
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Anna Urbañska ur. 9.05.1971 zm. 30.01.2003
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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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Trzynasty 
szczêliwy

Dr in¿. Grzegorz £abiak jest utalentowanym i sumiennym pracownikiem naukowym Instytutu Informatyki i Elektroniki. Ju¿ jako wyró¿niaj¹cy siê student zosta³ zatrudniony na stanowisku asystenta sta¿ysty. Studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym na kierunku Elektrotechnika ukoñczy³ z wynikiem bardzo dobrym, a praca dyplomowa zatytu³owana Semafory w sieci Novell w zarz¹dzaniu bazami danych zosta³a wyró¿niona listem gratulacyjnym Dziekana Wydzia³u (rok 1995).
Dr Grzegorz £abiak zaraz po ukoñczeniu studiów, jako
znawca zagadnieñ sieciowych, bra³ udzia³ w programie
Tempus, zajmuj¹c siê tworzeniem multimedialnych modu³ów edukacyjnych z zakresu dzia³ania sieci komputerowych. Jest wspó³autorem piêciu modu³ów dotycz¹cych
sieci internet, podstaw dzia³ania sieci komputerowych,
urz¹dzeñ sieciowych, protoko³ów sieciowych oraz programowania sieciowego. Modu³y wspó³tworzone przez dra
in¿. £abiaka zosta³y w³¹czone do brytyjskiego programu
dydaktycznego EDEC (Electronic Design Education Consortium), przygotowuj¹cego materia³y do nauczania przez
internet. Zespó³ naukowy, w którym twórczo pracowa³ zosta³ uhonorowany Zespo³ow¹ Nagrod¹ Rektora PZ, przyznan¹ za osi¹gniêcia dydaktyczne, a w szczególnoci za
stworzenie multimedialnych zajêæ komputerowych przeznaczonych do nauczania informatyki.
W roku 1997 dr in¿. Grzegorz £abiak odby³ piêciomiesiêczny podyplomowy sta¿ naukowy na Uniwersytecie w
Bristolu w Anglii. W czasie pobytu prowadzi³ prace w ramach zespo³u Network and Protocols Group w Centre for
Communication Research, zajmuj¹c siê realizacj¹ interfejsu u¿ytkownika inteligentnej domowej sieci komputerowej. Projekt realizowany i wdra¿any na zlecenie Unii
Europejskiej zyska³ wysok¹ ocenê i uznanie jego opiekuna naukowego, dra Mikea Bartona.
Zdobyt¹ wiedzê teoretyczn¹ i wybitne zdolnoci praktyczne w dziedzinie informatyki Grzegorz £abiak wykorzystuje w projektowaniu i realizacji systemów wspomagaj¹cych projektowanie uk³adów cyfrowych. G³ównym obszko³a nauk
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szarem jego zainteresowañ s¹ sieci Petriego, jêzyki HDL,
formalne metody symbolicznej analizy przestrzeni stanów
systemów dyskretnych oraz obiektowe techniki programowania.
Znajomoæ technik multimedialnych oraz jêzyków HDL
zaowocowa³a uczestnictwem w projekcie EVITAä Enhanced Verilog Tutorial with Applications, realizowanym na
zamówienie Aldec Inc. (USA). Sukces rynkowy opracowanego multimedialnego modu³u zosta³ potwierdzony
tysi¹cami odwo³añ u¿ytkowników sieci internet z ca³ego
wiata do firmowego serwera udostêpniaj¹cego modu³.
Kolejny projekt pod nazw¹ Koncepcja i prototyp rodowiska do analizy automatów wspó³bie¿nych, równie¿ realizowany w ramach wspó³pracy z firm¹ Aldec Inc., pozwoli³ na ujawnienie umiejêtnoci dra Grzegorza £abiaka z zakresu programowania w rodowisku Windows.
Nastêpny projekt naukowo-techniczny dla firmy Aldec Inc.
pod tytu³em Synteza równoleg³ych kontrolerów z wykorzystaniem formalnych metod analizy przestrzeni stanów sta³ siê okazj¹ do wdro¿enia nowych, wysoce zaawansowanych technik analizy i syntezy uk³adów cyfrowych. Publikacje z nim zwi¹zane zosta³y wyró¿nione Zespo³ow¹ Nagrod¹ I Stopnia Rektora PZ.
Równolegle z realizacj¹ projektów naukowo-technicznych dr Grzegorz £abiak pog³êbia³ swoj¹ wiedzê z zakresu technik modelowania uk³adów cyfrowych oraz programów tworzonych obiektowo. Zainteresowania te zaowocowa³y koncepcj¹ wykorzystania technologii UML w projektowaniu uk³adów cyfrowych, a w szczególnoci zastosowaniem diagramów Statecharts (map stanów) do modelowania i automatycznej syntezy hierarchicznych wspó³bie¿nych uk³adów cyfrowych.
Ugruntowanie wiedzy z zakresu teorii automatów, teorii
jêzyków i systemów dyskretnych pozwoli³y na wykrystalizowanie siê koncepcji dalszej pracy badawczej, której
podsumowaniem jest obroniona z wyró¿nieniem, dnia
20 stycznia br. na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, praca doktorska w
dziedzinie informatyki pod tytu³em Wykorzystanie hierarchicznego modelu wspó³bie¿nego automatu w projektowaniu sterowników cyfrowych. Promotorem pracy by³ prof.
Marian Adamski z Uniwersytetu Zielonogórskiego, a recenzentami prof. Tadeusz £uba z Politechniki Warszawskiej i prof. Boles³aw Pochopieñ z Politechniki l¹skiej.
Dr Grzegorz £abiak pracuje naukowo w Zak³adzie In¿ynierii Komputerowej, uczestnicz¹c miêdzy innymi w nowym, zespo³owym grancie KBN. Jest autorem 18 prac
naukowych. Liczba 13 jest dla niego szczêliwa  jest
trzynastym pracownikiem Instytutu Informatyki i Elektroniki, który uzyska³ stopieñ doktora nauk technicznych w
ostatnich piêciu latach. Jest ju¿ ósmym doktorem, który
uzyska³ stopieñ naukowy w dziedzinie informatyki i pi¹tym, którego rozprawa zosta³a wyró¿niona. Praca doktorska Grzegorza £abiaka zosta³a zg³oszona przez Uniwersytet do presti¿owego Konkursu o Nagrodê Siemensa.
Marian Adamski

Studenckie Naukowe Ko³o
Grafiki Komputerowej
Ko³o zosta³o powo³ane na pocz¹tku roku akademickiego 2002/2003 z inicjatywy studentów zainteresowanych
rozwijaniem umiejêtnoci zwi¹zanych z cyfrowymi tech-
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nikami przetwarzania obrazu, animacjami i szeroko rozumian¹ grafik¹ komputerow¹. W trakcie jego dzia³alnoci
zainteresowania uleg³y rozszerzeniu o techniki kompresji obrazu, metody oceny jakoci przetwarzania oraz zagadnienia optymalizacyjne.
Celem dzia³alnoci ko³a jest przede wszystkim rozwój
zainteresowañ i umiejêtnoci jego cz³onków. Prócz tego
opiekun ko³a wspomaga jego cz³onków w uzyskaniu osi¹gniêæ naukowych i/lub dydaktycznych, które stanowi¹ zarówno istotny dorobek ko³a, jak i s¹ wa¿nym elementem
dowiadczenia i kariery studentów.
Obecnie ko³o dzia³a w sk³adzie: przewodnicz¹cy  Pawe³ £awrynowicz, zastêpca  Bartosz Mstowski, sekretarz  Pawe³ H³adkiewicz, cz³onkowie: Micha³ Charydczak,
Artur Kowalski, Adam Rapicki, Krzysztof Burny, Piotr Sandaj pod opiek¹ naukow¹ dra in¿. Wojciech Zaj¹ca.
Ko³o umiejscowione jest w Instytucie Informatyki i Elektroniki na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Opiekun naukowy ko³a zaprasza wszystkich
chêtnych do uczestniczenia w pracach ko³a w zakresie
jego obecnego profilu lub w innym, le¿¹cym w obszarze
zainteresowañ Ko³a. Kontakt z opiekunem: W.Zajac@iie.uz.zgora.pl
Wojciech Zaj¹c

Wizyta polskich
profesorów w
Hochschule Wismar
oraz w firmie
Siemens

Spotkanie w Norymberdze

24  29 padziernik 2003 r.

Inicjatywa wizyty profesorów uczelni technicznych z zakresu szeroko pojêtej elektrotechniki, reprezentuj¹cych
ró¿ne rodowiska akademickie w Polsce, narodzi³a siê

w Hochschule Wismar (Fachhochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung) w Niemczech, dziêki staraniom
profesora Winfrieda Schauera, popartym przez rektora
tej uczelni, profesora Norberta Grünwalda. W przygotowaniu i finansowaniu wizyty istotny udzia³ mia³a firma Siemens, reprezentowana przez Dipl  Phys. Joachima Kesslera (Project Manager - Siemens Cooperates with Education). Koordynacj¹ przedsiêwziêcia Establishment and
development of a cooperation between Polish Universities and Siemens AG with the participation of Hochschule Wismar, w polskim rodowisku naukowym z du¿¹ energi¹ i powiêceniem zaj¹³ siê prof. Krzysztof Kluszczyñski
z Politechniki Sl¹skiej.
Wród dwudziestoosobowej grupy profesorów, znaleli
siê naukowcy z wielu uczelni w Polsce, reprezentuj¹cy
politechniki: l¹sk¹, Warszawsk¹, Gdañsk¹, Wroc³awsk¹, Poznañsk¹, wiêtokrzysk¹, Opolsk¹ oraz Uniwersytet Zielonogórski.
Inauguracyjne spotkanie w Wismarze, w reprezentacyjnej sali Zeughausu, rozpoczêto wspólnym polsko-niemieckim seminarium, na którym prezentowano kolejno
polskie uczelnie techniczne, bior¹ce udzia³ w spotkaniu.
Uniwersytet w Wismarze zosta³ bardzo ciekawie przedstawiony przez jego rektora, prof. N. Grünwalda. Wyst¹pienie na temat Wydzia³u Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego, a w szczególnoci badañ naukowych zwi¹zanych z in¿ynieri¹ programowania sterowników logicznych prowadzonych w
Instytucie Informatyki i Elektroniki, wyg³osi³ prof. Marian
Adamski.
Wieczorem grupa polskich i niemieckich profesorów
zosta³a bardzo uroczycie podjêta przez prezydenta Wismaru dra Gerda Zielenkiewitza.
Kolejny dzieñ rozpocz¹³ siê roboczym seminarium na
terenie Uniwersytetu, podczas którego dziekan Wydzia³u
Elektrycznego i Informatyki profesor Ernst Jonas oraz jego
wspó³pracownicy (profesorowie W. Schauer i Lochmann)
przedstawili stan aktualny i strategie rozwoju w zakresie
edukacji, ze szczególnym uwzglêdnieniem procesu adaptacji do wymagañ Konwencji Boloñskiej. Nastêpnie niemieccy profesorowie charakteryzowali szczegó³owo zakres prowadzonych prac badawczych i przedstawili aktualnie realizowane projekty. Obrady zakoñczy³o zwiedzanie laboratoriów Wydzia³u oraz dyskusja w ma³ych zespo³ach badawczych. Szczególn¹ atrakcj¹ programu wizyty sta³y siê prezentacje stanowisk firmy Siemens.
Niedzielê rozpoczê³o krótkie wspólne zwiedzanie Wismaru, niewielkiego hanzeatyckiego miasta, charakteryzuj¹cego siê d³ug¹ i niezwyk³¹ histori¹, niemieck¹ i
szwedzk¹ tradycj¹ oraz bogactwem zabytków architektonicznych (rynek, kocio³y, browar, port, itd.). Warto podkreliæ, ¿e unikalna zabudowa starego miasta i portu zosta³y wpisane na listê wiatowego Dziedzictwa UNESCO.
Te niezwyk³e walory krajoznawcze miasta s¹ podkrelane przez Uniwersytet w ofercie edukacyjnej, pomagaj¹c
przyci¹gaæ studentów z ró¿nych krajów Europy i ró¿nych
regionów Niemiec. W sercu portu  w miejscu wyró¿niaj¹cym siê wspania³¹ panoram¹ miasta, a z drugiej strony szeroko otwieraj¹c¹ siê perspektyw¹ na morze, wyspy, tor wodny i port jachtowy  zosta³o wzniesione jedno
z najnowoczeniejszych i najlepiej wyposa¿onych laboratoriów z zakresu kompatybilnoci elektromagnetycznej,
spe³niaj¹ce funkcje zarówno us³ugowe, jak i badawcze.
Niesamowite wra¿enie wywar³a olbrzymia komora do pomiarów wp³ywów fal elektromagnetycznych wysokich czêstotliwoci, umo¿liwiaj¹ca badanie rozleg³ych obiektów,
szko³a nauk
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wwo¿onych tutaj na ciê¿arówce. Kolejnym niekonwencjonalnym przedsiêwziêciem Uniwersytetu, zwi¹zanym z
morzem, jest ulokowane na jachcie, p³ywaj¹ce centrum
konferencyjno-szkoleniowe, kierowane i dowodzone
przez profesora Uniwersytetu w Wismarze, a równoczenie  kapitana ¿eglugi morskiej. Jego zwiedzanie by³o
ostatnim punktem programu.
Druga czêæ wizyty, przygotowana przez firmê Siemens,
realizowana by³a w Norymberdze. Program tej czêci wizyty zosta³ przygotowany z niezwyk³¹ starannoci¹ i zaanga¿owaniem si³ wielu pracowników firmy, a w szczególnoci Dipl  Phys. Joachima Kesslera. Wype³niony zosta³ wieloma, wietnie przygotowanymi prezentacjami,
zapoznaj¹cymi s³uchaczy z produktami i systemami Siemens. Du¿e zainteresowanie specjalnymi programami
wspomagaj¹cymi dla wyró¿niaj¹cych siê studentów oraz
ofert¹ edukacyjn¹ dla uczelni by³o spowodowane profesjonalnie przygotowanym wyst¹pieniem Ms Susanne
Kiefer (Siemens Corporate Personel).
Du¿e wra¿enie wywar³o na uczestnikach zwiedzanie
fabryki, mieszcz¹cej siê w Erlagen oraz Centrum Serwisowego, ulokowanego w Norymberdze.
W podsumowaniu spotkania na terenie firmy Siemens
wyst¹pili: Dipl.-Phys. Joachim Kessler (Siemens), profesor W. Schauer (TU Wismar) oraz profesorowie Wojciech Cholewa i Krzysztof Kluszczyñski (Politechnika l¹ska).
Pozyskana wiedza i nawi¹zane kontakty przyczyni¹ siê
do dalszego rozwoju wspó³pracy polsko-niemieckiej w
zakresie edukacji i badañ naukowych.
Bardzo dziêkujê prof. Krzysztofowi Kluszczyñskiemu z
Politechniki l¹skiej za zaproszenie do grona profesorów elektryków, elektroników i informatyków, uczestnicz¹cych w owocnym, ciekawym projekcie oraz za nades³ane
materia³y, wykorzystane do przygotowania mojego krótkiego artyku³u.
Marian Adamski

....Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Marcin Mrugalski doktorem nauk
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W dniu 18 lutego na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji UZ odby³a siê publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra in¿. Marcina Mrugalskiego
pt. Neuronowe modelowanie systemów nieliniowych w
uk³adach detekcji uszkodzeñ. Obowi¹zki promotora
pe³ni³ prof. Józef Korbicz. Recenzentami byli prof. Leszek Rutkowski z Politechniki Czêstochowskiej oraz prof.
Dariusz Uciñski. Rada Wydzia³u, której przewodniczy³
dziekan prof. Jerzy Bolikowski jednog³onie nada³a mgr
in¿. Marcinowi Mrugalskiemu stopieñ doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, postanawiaj¹c
jednoczenie uhonorowaæ rozprawê wyró¿nieniem.
Marcin Mrugalski urodzi³ siê w dniu 22 listopada 1975r.
w Poznaniu. W 1994 roku ukoñczy³ Liceum ogólnokszta³c¹ce w Sulechowie. W 1999 roku na Politechnice Zielonogórskiej obroni³ pracê dyplomow¹ opracowan¹ pod
kierunkiem dr in¿. Andrzeja Janczaka pt. Algorytmy ewolucyjne w zadaniach modelowania dyskretnych systemów dynamicznych i otrzyma³ stopieñ magistra in¿yniera w zakresie in¿ynierii systemów informatycznych.
Po zakoñczeniu studiów podj¹³ pracê w Instytucie Sterowania i Systemów Informatycznych na stanowisku asystenta. W roku 1999 bra³ udzia³ w miêdzynarodowym
projekcie badawczym Unii Europejskiej COPERNICUS.
W latach 2002-2003 realizowa³ projekt promotorski KBN.
Od roku 2001 uczestniczy w realizacji projektu Unii Europejskiej DAMADICS, w ramach którego w marcu wyjedzie na czteromiesiêczny sta¿ naukowy na Uniwersytet
w Hull do Anglii. Jest autorem 20 publikacji. Zosta³ wyró¿niony nagrod¹ zespo³ow¹ I stopnia rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za osi¹gniêcia w pracy naukowo-badawczej, a w szczególnoci cykl publikacji pt. Metody obliczeñ inteligentnych w uk³adach diagnostyki i
automatyki w roku 2002 oraz nagrod¹ zespo³ow¹ Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za wspó³autorstwo
monografii pt. Diagnostyka procesów. Modele, Metody
sztucznej inteligencji, Zastosowania w roku 2003.
Rozprawa doktorska powiêcona jest nowym metodom detekcji uszkodzeñ w systemach diagnostycznych.
Wysokie wymagania dotycz¹ce jakoci, niezawodnoci
i bezpieczeñstwa procesów technologicznych sprawiaj¹, i¿ zagadnienia diagnostyki procesów technicznych s¹
jednymi z najwa¿niejszych we wspó³czesnych systemach przemys³owych. Wczesne wykrycie uszkodzeñ diagnozowanego procesu mo¿e zapobiec powstaniu, lub
w sposób znacz¹cy ograniczyæ straty ekonomiczne wywo³ane awari¹. Niew¹tpliwie rosn¹ca z³o¿onoæ wspó³czesnych procesów technicznych wymusza koniecznoæ
opracowywania nowoczesnych technik diagnostycznych.
Jednym z dynamicznie rozwijaj¹cych siê obszarów diagnostyki s¹ metody wykorzystuj¹ce model matematyczny diagnozowanego systemu. Du¿y stopieñ skomplikowania diagnozowanych procesów i wi¹¿¹ca siê z ni¹
trudnoæ pozyskiwania odpowiednich modeli analitycznych oraz modeli konstruowanych na podstawie wiedzy
eksperta, kieruje uwagê projektantów w kierunku modeli neuronowych. Modele te otrzymywane w procesie
identyfikacji stanowi¹ interesuj¹c¹ alternatywê i chêtnie
s¹ wykorzystywane podczas projektowania uk³adów detekcji uszkodzeñ.
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W rozprawie doktorskiej opracowano podejcie umo¿liwiaj¹ce konstruowanie neuronowych modeli nieliniowych systemów dynamicznych z zastosowaniem metody
grupowej obróbki danych. Dodatkowo zaproponowano
metodologiê prowadz¹c¹ do kwantyfikacji niepewnoci
modelu i jej redukcji poprzez zastosowanie metod estymacji przy ograniczonych wartociach b³êdów. Wyznaczenie niepewnoci modelu neuronowego umo¿liwi³o zaprojektowanie odpornego uk³adu detekcji uszkodzeñ w
oparciu o technikê adaptacyjnych progów decyzyjnych.
Jedn¹ z najwa¿niejszych zalet zaproponowanego systemu diagnostycznego jest jego odpornoæ na niepewnoæ
modelu oraz inne czynniki mog¹ce prowadziæ do b³êdnej
diagnozy, przy jednoczesnym zachowaniu wra¿liwoci na
uszkodzenia. Proponowane algorytmy mog¹ znaleæ bezporednie zastosowanie w diagnostycznych systemach
czasu rzeczywistego monitoruj¹cych stan z³o¿onych procesów technologicznych w przemyle energetycznym,
chemicznym oraz spo¿ywczym. Skutecznoæ zaproponowanej metodologii zaprezentowana zosta³a na przyk³adzie detekcji uszkodzeñ urz¹dzeñ wykonawczych w Cukrowni Lublin S.A.
Krzysztof Ga³kowski

....Instytut Metrologii Elektrycznej

Seminaria Naukowe

W semestrze letnim przewidziano nastêpuj¹c¹ problematykê:
15 03 2004 Koncepcja pomiaru impedancji niestacjonarnych, cz. I: czasowa i czêstotliwociowa reprezentacja uk³adów o okresowo zmiennych parametrach  dr
in¿. Rados³aw K³osiñski, Instytut Metrologii Elektrycznej
UZ,
29 03 2004 Koncepcja pomiaru impedancji niestacjonarnych, cz. II: interpretacja wyników pomiaru z wykorzystaniem algorytmu identyfikacji operatora cykloparametrycznego - dr in¿. Rados³aw K³osiñski, Instytut Metrologii Elektrycznej UZ,
05 04 2004 Problematyka ochrony w³asnoci intelektualnej w zwi¹zku z przyst¹pieniem Polski do Unii europejskiej  dr in¿. W³odzimierz Kujanek.
19 04 2004 Synteza quasi-odwrotnych filtrów cyfrowych
w klasie uk³adów nieprzyczynowych  mgr in¿. Miros³aw
Kozio³, Instytut Metrologii Elektrycznej UZ,
10 05 2004 Dok³adny pomiar zespolonego stosunku
napiêæ2004.2004.2005  mgr in¿. Mariusz Krajewski, Instytut Metrologii Elektrycznej UZ,
24.05.2004 Technika pomiarów termowizyjnych - mgr
in¿. Pawe³ Rutkowski, Przedstawicielstwo Handlowe FLIR
Systems AB.
Zapraszamy do sali konferencyjnej WEIiT (bud. A-2, sala
6a) o godz. 9.30.
Seminaria prowadzi dr hab. in¿. Jadwiga Lal-Jadziak,
prof. UZ.
Leszek Furmankiewicz

Orodek jedziecki
w Raculce w obiektywie
Niezale¿nie od pory roku uniwersytecki Orodek Jedziecki
w Raculce odwiedzaj¹ amatorzy sportów jedzieckich.
Raculka jest te¿ celem wypraw rodzinnych - choæby po...
wie¿e powietrze.
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Centrum Przedsiêbiorczoci i Transferu
Technologii
Lubuska Regionalna Strategia Innowacji
Województwo lubuskie stoi w obliczu wyzwania, jakim
jest w³¹czenie siê w organizm gospodarczy i spo³eczny
zjednoczonej Europy. Innowacje s¹ kluczem do rozwoju
we wspó³czesnym wiecie. Od lubuskich przedsiêbiorstw,
ich innowacyjnoci zale¿y stan gospodarki regionu i dlatego zasadniczym celem projektu Lubuska Regionalna
Strategia Innowacji jest umo¿liwienie wzrostu zdolnoci
ma³ych i rednich przedsiêbiorstw do wdra¿ania nowych
rozwi¹zañ technicznych, technologicznych i organizacyjnych. Potencja³ intelektualny i naukowy województwa lubuskiego winien byæ motorem rozwoju regionu. Dla osi¹gniêcia sukcesu przyczyni siê niew¹tpliwie wspó³praca
lokalnych w³adz samorz¹dowych oraz jednostek organizacyjnych.
Projekt Lubuska Regionalna Strategia Innowacji znajduje siê obecnie w fazie badañ i analiz, która jest kluczowa dla projektu. Przeprowadzony zosta³ cykl warsztatów
trzech Grup Roboczych.
Warsztaty Grupy Roboczej Nr 1 Przedsiêbiorczoæ i
potrzeby innowacyjne przedsiêbiorstw regionu odby³y siê
8 grudnia 2003 roku w siedzibie firmy TRAX S.A. przy ul.
Chopina w Zielonej Górze. Udzia³ wziê³o 30 osób przedstawicieli przedsiêbiorców, instytucji otoczenia biznesu
oraz jednostek nauki, m. in. takich firm jak: Przedsiêbiorstwo Wdro¿eniowe INMEL Sp. z o.o. Zielona Góra, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze, Instytut Badañ i Ekspertyz Naukowych oraz Uniwersytet Zielonogórski.
Warsztaty Grupy Roboczej Nr 2 Badania naukowe 
wzmocnienie powi¹zañ nauki i przemys³u odby³y siê 28
listopada 2003 roku w siedzibie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Udzia³ wziê³o 32 osoby przedstawicieli przedsiêbiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek
nauki, min. takich firm jak: Lumel S.A., Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Orodek Us³ug Technicznych
MKZAR Sp. z o.o., Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa
w Sulechowie, Uniwersytet Zielonogórski.
Warsztaty Grupy Roboczej Nr 3 Us³ugi z zakresu technologii i finansowania odby³y siê 03 grudnia 2003 roku w
siedzibie Lubuskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Udzia³ wziê³o 31 osób przedstawicieli przedsiêbiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz
jednostek nauki, min. takich firm jak: Bank Handlowy w
Warszawie S.A. Oddzia³ w Gorzowie Wlkp., Izba Rzemios³a i Przedsiêbiorców w Gorzowie Wlkp., Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp, Lubuska Fundacja
Zachodnie Centrum Gospodarcze oraz Uniwersytet Zielonogórski.
Zespó³ Wykonawczy Uniwersytetu Zielonogórskiego
opracowa³ Metodologiê Lubuskiej Regionalnej Strategii
Innowacji, jak równie¿ broszurê o Lubuskiej Regionalnej
Strategii Innowacji. Zosta³ tak¿e opracowany raport Przegl¹d sytuacji na polu innowacji  bibliografia dostêpnych
opracowañ oraz kwestionariusz ankiety. Dokumenty te
dostêpne s¹ na wortalu http://www.rsi.lubuskie.pl/index.php?sek=1&si=36.
Obecnie przeprowadza siê badania ankietowe w oko³o
250 przedsiêbiorstwach, jednostkach badawczo-rozwo-

jowych, jednostkach samorz¹dowych oraz jednostkach
finansuj¹cych innowacje na terenie województwa. Raporty z analiz zostan¹ skonsultowane w gronie Grup Roboczych. W pierwszej po³owie 2004 roku zostanie przygotowane opracowanie nt. Konkurencyjnoci tradycyjnych
sektorów regionalnej gospodarki oraz sektora high-tech
i proporcji miedzy nimi.
Z³o¿ony zosta³ roczny raport merytoryczny z realizacji projektu celowego Lubuska Regionalna Strategia Innowacji do Ministerstwa Nauki i Informatyzacji i ostatecznie
zaakceptowany. Jednoczenie pragnê poinformowaæ, i¿
uwzglêdniaj¹c stan realizacji projektu celowego Lubuska Regionalna Strategia Innowacji oraz potrzeby jego
koordynacji w 2004 roku nast¹pi³a zmiana w osobie kierownika projektu ze strony Wykonawcy  Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Kierownikiem projektu celowego jest
Pan prof. Daniel Fic, Dziekan Wydzia³u Zarz¹dzania.
Justyna Patalas

....Dzia³ nauki
Dofinansowanie dzia³alnoci statutowej w 2004 r.
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e Uniwersytet Zielonogórski
otrzyma³ z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji decyzjê o
dotacji na badania naukowe prowadzone w ramach dzia³alnoci statutowej w 2004 r. w kwocie 1.897.100 z³.
Uwzglêdniaj¹c poziom zatwierdzonych przez Senat w
dniu 27 listopada 2002 r. narzutów ogólnouczelnianych
wysokoæ dotacji dla poszczególnych Wydzia³ów jest nastêpuj¹ca:
Wydzia³ Artystyczny ............................................12.000 z³
Wydzia³ Humanistyczny ....................................89.520 z³
Wydzia³ Nauk Pedagogicznych i Spo³ecznych. 47.760 z³
Wydzia³ Nauk cis³ych....................................285.840 z³
Wydzia³ Zarz¹dzania .........................................20.800 z³
Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej i rodowiska ....221.200 z³
Wydzia³ Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji .576.800 z³
Wydzia³ Mechaniczny ......................................263.760 z³
Podkrelamy, ¿e w ramach dzia³alnoci statutowej mo¿na realizowaæ nie wiêcej ni¿ 1 temat przypadaj¹cy na instytut/katedrê lub 1 temat na zak³ad w sytuacji, kiedy jest
to uzasadnione merytorycznie (zgodnie z Zasadami organizacyjnymi realizacji na UZ tematów badawczych w
ramach dzia³alnoci statutowej i badañ w³asnych oraz
projektów badawczych i celowych finansowanych przez
MNiI)
Katarzyna Siekanowicz

Nak³ady poniesione na dzia³alnoæ wspomagaj¹c¹ badania naukowe w 2003 r.
Ministerstwu Nauki i Informatyzacji zosta³ przedstawiony raport z prowadzonej w 2003 r. dzia³alnoci wspomagaj¹cej badania (DWB).
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W omawianym okresie w ramach dzia³alnoci wydawniczej poniesiono nak³ady w wysokoci 157.883
z³, w tym dofinansowanie MNiI stanowi³a kwota
28.000 z³. Dofinansowaniem by³y objête nastêpuj¹ce pozycje wydawnicze:
Czasopisma naukowe:
Discussiones Mathematicae  4 czêci
Management  pó³rocznik
International Journal of Applied Mechanics and
Engineering  kwartalnik
Monografie:
A. K. Piasecki  Wybory parlamentarne, samorz¹dowe i prezydenckie 1989-2002.
W ramach dzia³alnoci bibliotecznej poniesiono
nak³ady w wysokoci 191.372 z³. Zosta³y one dofinansowane z MNiI w kwocie 46.000 z³. Zrealizowano nastêpuj¹ce zadania:
Modernizacja komputerowego programu bibliotecznego we wszystkich posiadanych modu³ach, retrokonwersja zbiorów,
Op³ata rocznych polis serwisowych dla PROLIB,
PROMAX, PROWEB i oprogramowania PROGRESS,
zakup elektronicznych baz danych opisów patentowych,
Konserwacja starodruków
Tworzenie i scalanie elektronicznego systemu
zarz¹dzania bibliotek¹ wed³ug nowej formu³y, zgodnej ze zmianami organizacyjnymi i strukturalnymi
UZ.
W roku 2003 MNiI dofinansowa³o w kwocie 41.000
z³ nastêpuj¹ce konferencje naukowe:
Filozofia wobec problemów wspó³czesnego
cz³owieka (Wydzia³ Humanistyczny)
Komunikacja interpersonalna w procesie pomagania  wykorzystanie metody grup Balinta dla
podnoszenia kompetencji psychologicznych (Wydzia³ Nauk Pedagogicznych i Spo³ecznych)
VI Krajowa Konferencja Algorytmy Ewolucyjne i
Optymalizacja Globalna (Wydzia³ Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji)
27 Miêdzynarodowa Konferencja Programowanie Systemów Czasu Rzeczywistego WRTP03 (Wydzia³ Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji)
XI Miêdzynarodowa Konferencja ze Statystyki Matematycznej STATLIN03 (Wydzia³ Nauk cis³ych)
Systemowe i lokalne strategie rozwi¹zywania problemów uzale¿nieñ wród dzieci i m³odzie¿y (Wydzia³ Nauk Pedagogicznych i Spo³ecznych)
Kultura krajobrazu Europy rodkowej (Wydzia³
Humanistyczny)
Cz³owiek niepe³nosprawny umys³owo w aktualnej rzeczywistoci (Wydzia³ Nauk Pedagogicznych i
Spo³ecznych)
Prawo autorskie w przededniu wejcia do Unii
Europejskiej (w aspekcie specyfiki wydawnictw
uczelnianych) (Oficyna Wydawnicza UZ)
VII Poznañskie Dni Ksi¹¿ki Naukowej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Oficyna Wydawnicza UZ).
Kwota ogó³em poniesiona na ich realizacjê wynios³a 159.417 z³.

Katarzyna Siekanowicz

....Sekretariat prorektora

Uniwersytet
Zielonogórski.
N a u k a
i wspó³praca
z zagranic¹
W po³owie stycznia ukaza³ siê informator University of Zielona Góra. Scientific Research and
International Cooperation. Pozycja ta, przygotowana pod redakcj¹ prof. Józefa Korbicza, jest zaktualizowan¹ i poszerzon¹ o nowe informacje anglojêzyczn¹ wersj¹ informatora wydanego w roku
2002. Publikacja zawiera dane o profilu dzia³alnoci naukowo-badawczej oraz zakresie i tematyce wspó³pracy z zagranic¹ prowadzonej przez
instytuty i katedry poszczególnych wydzia³ów.
Mo¿na tu m.in. odnaleæ informacje o najwa¿niejszych projektach badawczych, publikacjach, konferencjach i innych osi¹gniêciach jednostek, a
tak¿e krótk¹ charakterystykê wydzia³ów wraz z ich
ofert¹ dydaktyczn¹, jak równie¿ opis wybranych
jednostek pozawydzia³owych. Informator utrzymany jest w charakterystycznej dla UZ szacie graficznej, a uzupe³nienie tekstu stanowi¹ ukazuj¹ce w ró¿ny sposób Uczelniê fotografie. Taka kompilacja materia³u mo¿liwa by³a dziêki bezporedniej wspó³pracy z wydzia³ami oraz jednostkami
pozawydzia³owymi, którym w tym miejscu jeszcze raz dziêkujemy za pomoc w zebraniu danych.
Informator zosta³ rozpowszechniony miêdzy naszymi najwa¿niejszymi uczelniami partnerskimi
za granic¹, a tak¿e lokalnie  pule na potrzeby
promocyjne otrzyma³y w³adze rektorskie, administracyjne, dziekañskie oraz szefowie jednostek
pozawydzia³owych. Kolejne egzemplarze informatora zainteresowani mog¹ otrzymaæ w Sekretariacie Prorektora ds. Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹.
Jednoczenie informujemy, ¿e na podstawie informatora przygotowywana jest obecnie dwujêzyczna multimedialna p³yta CD-ROM, która stanowiæ bêdzie uzupe³nienie pozycji ksi¹¿kowych
jako alternatywa dla preferuj¹cych publikacje
elektroniczne.
Agnieszka Ro¿ewska
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Nadanie Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej w Zielonej Górze
imienia Jurija Gagarina (1969). Przemawia Piotr Jaroszewicz; pierwszy od lewej autor artyku³u, w rodku ambasador radziecki w Polsce.
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Pierwsze lata
Wy¿szej Szko³y
In¿ynierskiej
(1965-1969)
Chronologiê uczelni wy¿szej nie zawsze
wyznaczaj¹ kadencje rektorów. Decyduj¹ce znaczenie maj¹ tu zmiany strukturalne
uczelni okrelone ustawowo, lub zwi¹zane
z jej rozwojem. Gdy przyjrzeæ siê dziejom
Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Zielonej Górze, to pierwszy okres jej dzia³alnoci zamyka z pewnoci¹ rok akademicki 1968/
1969. Przemawia za tym kilka przes³anek,
a najwa¿niejsze z nich to:
- ukszta³towanie siê trzy-wydzia³owej uczelni w 1968 roku (Budownictwa, Elektryczny i
Mechaniczny  zniesiono Wydzia³ Ogólnotechniczny).
- ustawowo zlikwidowano podzia³ na uczelnie akademickie i zawodowe.
- w 1969 roku uczelniê opucili pierwsi absolwenci.
- w czerwcu 1968 roku zosta³ odwo³any dotychczasowy rektor prof. J. Ko³akowski, a
nowym rektorem zosta³ dnia 1 lipca 1968 r.
doc. dr in¿. Kazimierz B¹cal, który rok wczeniej przeniós³ siê do Zielonej Góry z Politechniki Wroc³awskiej.
Wydaje siê, ¿e powy¿sze zmiany skoncentrowane w jednym roku akademickim
dostatecznie uzasadniaj¹, aby na tych wydarzeniach zamkn¹æ okres organizacyjny
uczelni, wype³niony intensywnym rozwojem
kadrowym, organizacyjnym i materialnym.
Kadra dydaktyczno-naukowa
Decyduj¹ce znaczenie mia³ niew¹tpliwie
rozwój kadrowy uczelni. Wspomniano ju¿
wczeniej, ¿e pierwszy rok akademicki rozpoczê³o 18 etatowych nauczycieli akademickich. W 1966 roku przyjêto nastêpnych 14.
Byli wród nich m. in. Micha³ Kisielewicz,
który zrobi³ b³yskawiczn¹ jak na polskie
warunki karierê: w 1965 roku ukoñczy³ studia matematyczne na UAM, w 1968 obroni³
doktorat, w 1971 habilitacjê, w 1979 zosta³
profesorem nadzwyczajnym, a w 1984 
zwyczajnym. W 1981 roku zosta³ po raz
pierwszy rektorem uczelni. W 1966 roku
rozpoczêli te¿ pracê póniejsi profesorowie
i docenci: Józef Gil, Jan Papiór, Henryk Samuj³³o oraz doktorzy: Zbigniew Brodecki,
Franciszek Klorek i Tadeusz Jówiak. Z
Warszawy przeniós³ siê dr in¿. Krzysztof

Grodzicki, który w 1967 roku zosta³ docentem i dziekanem Wydzia³u
Ogólnotechnicznego.
W 1967 roku przyjêto nastêpnych 17 nauczycieli, a wród nich z Politechniki Wroc³awskiej dr in¿. Kazimierza B¹cala (póniejszy rektor) i dr
in¿. Antoniego Wysockiego (póniejszy docent i d³ugoletni dziekan Wydzia³u Elektrycznego). Sporód nauczycieli lubuskich pracê w uczelni
podjêli: dr Marian Eckert, który w 1978 zosta³ profesorem, a w latach
1987  1990 rektorem, Mieczys³aw Borowiecki  matematyk, w 1973
dr, 1981 habilitacja, 1990 profesor oraz W³adys³aw Sosulski, matematyk, póniejszy profesor Politechniki i Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Ponadto kilku doktorów nauk technicznych z Politechniki Wroc³awskiej
pracowa³o na czêci etatu.
Nauczyciele akademiccy WSIn¿. w latach 1965  1969
Rok akad.

Ogó³em

w tym
docenci
doktorzy
1965/66..........18........................................... 1................................................1
1966/67..........32...........................................2................................................6
1967/68..........49...........................................3................................................5
1968/69...........62..........................................8................................................6
1969/70...........88..........................................8..............................................14
Ponadto w latach 1965  1969 liczba pozosta³ych nauczycieli akademickich wzros³a do 70. Wród nowozatrudnionych w 1968 roku byli m.
in. dr in¿.Janusz Olejniczak z Politechniki Wroc³awskiej, który powo³any
zosta³ na stanowisko docenta i prorektora, mgr in¿. Henryk Maækowiak,
dyrektor Zak³adu Dowiadczalnego Lumel, który powo³any zosta³ na
stanowisko docenta, a po uzyskaniu doktoratu zosta³ prorektorem.
Doktoraty i habilitacje uzyskali te¿ póniej nauczyciele Karol Mazur (fizyka) i Aleksander Grytczuk (matematyka). Grupê wyk³adowców przedmiotów technicznych zasilili te¿ dowiadczeni wyk³adowcy z Politechniki Wroc³awskiej, wprawdzie bez stopni naukowych, ale z du¿¹ praktyk¹
przemys³ow¹.
Dla rozwoju nowej uczelni najwa¿niejszy by³ przyrost kadry ze stopniem doktora. W latach 1965  1969 uczelnia zatrudni³a 14 doktorów, a
6 uzyska³o ten stopieñ w czasie pracy w WSIn¿.  jako pierwsi matematycy Ludwik Cendrowski, Micha³ Kisielewicz i fizyk Piotr Chocianowski.
6 sporód doktorów otrzyma³o w tym czasie awans na stanowisko
docenta. Ten sam awans uzyska³o te¿ dwóch magistrów in¿ynierów.
Awanse te zatwierdzi³a Rada G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego bior¹c pod
uwagê dorobek naukowy oraz in¿ynierski. Stanowisko docenta otrzymywa³o siê te¿ po habilitacji. Ponadto w 1973 roku wprowadzono stanowisko docenta kontraktowego na okres 5 lat.
W omawianym okresie nie zatrudniano jeszcze na uczelni profesorów. Pierwsi dwaj profesorowie pojawili siê dopiero w 1972 roku. Warto dodaæ, ¿e pod wzglêdem kadrowym uczelnia zielonogórska mieci-
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Razem
122
257
411
622
667
W 1968 roku rozpocz¹³ pracê Wydzia³ Budownictwa (zosta³ dziekanem doc. dr in¿.
arch. Tadeusz Maszkiewicz z Politechniki Wroc³awskiej) i to od razu na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych. Zrezygnowano natomiast z tworzenia Wydzia³u Chemicznego jaki proponowa³ rektor Ko³akowski. Wydzia³ Budownictwa powsta³ w zwi¹zku z szybkim rozwojem budownictwa mieszkaniowego i przemys³owego w regionie.
O ile w latach 1956  1960 wybudowano np. w samej Zielonej Górze 4 451 izb, to w
latach 1966  1970 ju¿ 10 320, a w okresie 1976  1980 a¿ 21 506 izb mieszkalnych.
Podobnie by³o w Gorzowie Wlkp. Ale najszybciej ros³o budownictwo mieszkaniowe w
G³ogowie, który wówczas by³ w granicach województwa zielonogórskiego. Liczba
mieszkañców G³ogowa wzros³a w latach 1965  1985 z 13 250 osób do 66 365.
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Budownictwa

Wydzia³ Budownictwa
Wydzia³ Elektryczny
Wydzia³ Mechaniczny

Wydzia³

Tymczasem liczba studentów szybko ros³a i mimo ostrej selekcji na studia
dzienne i dla pracuj¹cych zawsze by³o znacznie wiêcej kandydatów ni¿ miejsc.
Dysponujemy dok³adn¹ analiz¹ pierwszego naboru na studia dzienne i wieczorowe w 1965 roku (Biuletyn Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Zielonej Górze 1967
nr 1 s. 139  162).
Sporód przyjêtych na studia dzienne 122 studentów, najwiêksz¹ grupê stanowili Zielonogórzanie (42 osoby) i Nowosolanie (9). Ponadto z 15 innych miejscowoci województwa zielonogórskiego rekrutowa³o siê 28 osób. 41 osób rekrutowa³o siê z 33 miejscowoci w 11 województwach. Najwiêcej z poznañskiego 7
osób i wroc³awskiego (5). Wród nowych studentów by³o tylko 26 kobiet. Dominowa³a m³odzie¿ inteligencka (45 proc.) i robotnicza (43 proc.). Tylko 10 proc. by³o
pochodzenia ch³opskiego. W latach 1965  1969 szybko ros³a liczba studentów,
tak na studiach dziennych, jak i dla pracuj¹cych.
Studenci studiów dziennych
Wydzia³/ Rok
1965
1966
1967
1968
1969

1966

Pierwsi absolwenci

1965

³a siê w 1969 roku w czo³ówce wy¿szych szkó³ in¿ynierskich. Du¿a w tym tak¿e
zas³uga Politechniki Wroc³awskiej, która kierowa³a tu dobrych adiunktów, którzy
mogli w Zielonej Górze uzyskaæ szybszy awans na docenta. Udany by³ nabór
pracowników naukowych sporód miejscowego nauczycielstwa. Dotyczy to zw³aszcza matematyków, fizyków oraz przedstawicieli nauk spo³ecznych. Z tego grona
wyros³o piêciu póniejszych rektorów i prorektorów zielonogórskich uczelni i wielu
profesorów. Od 1969 roku grono nauczycieli akademickich co roku zasilali ju¿
absolwenci WSIn¿.
Zapewnienie studentom wysokokwalifikowanej kadry by³o podstawow¹ trosk¹
w³adz uczelni. Z perspektywy prawie 40 lat wydajê siê, ¿e wywi¹za³y siê one z tego
zadania w³aciwie.

STUDENCI STUDIÓW WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH

Obok rektora K. B¹cala zasiadaj¹: z lewej  wicepremier
Piotr Jaroszewicz, z prawej  ambasador ZSRR w Polsce
Awierkij Aristow

Generalnym wykonawc¹ budowy
Huty Miedzi G³ogów zosta³o w 1967
roku Zielonogórskie Przedsiêbiorstwo Budownictwa Przemys³owego
w Nowej Soli i wkrótce na terenie
budowy pracowa³o ju¿ ponad 4 tys.
ludzi. W tej sytuacji decyzja o utworzeniu nowego wydzia³u w zielonogórskiej uczelni zapad³a bardzo szybko. A pamiêtajmy, ¿e lata boomu budowlanego w Polsce przypad³y dopiero na lata 70. gdy budowano gierkowsk¹ drug¹ Polskê. Zielonogórskie firmy budowlane pracowa³y
wówczas m. in. przy budowie Huty
Katowice.
Rozwija³y siê te¿ studia dla pracuj¹cych.
Studia wieczorowe i zaoczne w latach 1965  1969

W 1969 roku opucili Uczelniê
pierwsi absolwenci. Dyplomy in¿ynierów elektryków otrzyma³y 34
osoby, a in¿ynierów mechaników
67. Pó³ roku póniej dyplomy uzyskali te¿ absolwenci studiów wieczorowych (studia wieczorowe
trwa³y 4,5 roku). Ukoñczy³o je 19
elektryków i 51 mechaników.
Dyplom nr 1 Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej otrzyma³ in¿. Zygmunt Jankowski  po studiach d³ugoletni in¿ynier
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miejscowego Lumelu. Wród pierwszych absolwentów by³o wielu przysz³ych asystentów i adiunktów, m. in.
Zygmunt Ciesielski, Alicja Laber, W³odzimierz Kujanek, Eugeniusz Ró¿nowski, a tak¿e zas³u¿onych dla miejscowej gospodarki jak np. in¿. Czes³aw Fedorowicz, dyrektor Zastalu, in¿. Euzebiusz Duchoñ d³ugoletni szef zielonogórskiej energetyki i dzia³acz samorz¹dowy, in¿. Waldemar Buszyñski, dyrektor Wydzia³u Komunikacji, czy przedsiêbiorca in¿. Piotr Kubala.
Najwiêcej absolwentów zatrudni³y w
1969 roku:
Lumel  28
Elterma wiebodzin  13
Zak³ady Sprzêtu Motoryzacyjnego Ko¿uchów  11
Huta G³ogów  7
Szkolnictwo zawodowe  11
Przemiany organizacyjne
W 1967 roku rozpoczê³y dzia³alnoæ
samodzielne wydzia³y Elektryczny i Mechaniczny, których studenci byli dot¹d
kszta³ceni przez Wydzia³ Ogólnotechniczny. Dziekanem pierwszego zosta³
dr in¿. Antoni Wysocki powo³any równoczenie na stanowisko docenta, a
drugiego mgr in¿. Jerzy Kulik, dotychczasowy dziekan Wydzia³u Ogólnotechnicznego, którego na tym stanowisku
zast¹pi³ dr in¿. Krzysztof Grodzicki, obaj
zostali wkrótce docentami. Wydzia³
Ogólnotechniczny przesta³ istnieæ od 1
padziernika 1968 roku, a studentów
jego od pierwszego roku przejê³y w³aciwe wydzia³y.
Utworzenie nowych wydzia³ów wymaga³o du¿ego wysi³ku finansowego, aby
wyposa¿yæ specjalistyczne pracownie
i laboratoria w odpowiedni¹ aparaturê.
Du¿ej pomocy udzieli³y te¿ lubuskie fabryki, w³adze wojewódzkie, a tak¿e Ministerstwo Przemys³u Ciê¿kiego i Zjednoczenie Mera. Na niektóre zajêcia
elektrycy byli dowo¿eni na Politechnikê Wroc³awsk¹.
Dopiero w 1968 roku oddano do u¿ytku oba pawilony (obok kot³owni), gdzie
zlokalizowano laboratoria i pracownie
dla obu wydzia³ów. W tym¿e roku Komitet Wojewódzki PZPR przekaza³ uczelni swój budynek przy al. Niepodleg³oci, u¿ytkowany przez Studium Nauczycielskie. Umieszczono tam Zak³ad Matematyki, Studium Wojskowe, Studium
Jêzyków Obcych i kilka pracowni Wydzia³u Budownictwa. Kilka pokoi przeznaczono na Hotel Asystencki.
Mimo ¿e w Auli WSIn¿. odby³a siê ju¿
1 padziernika 1966 roku druga inauguracja roku akademickiego, czêæ
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ekspertów budowlanych zg³asza³a zastrze¿enia do wytrzyma³oci nowatorskiej
metody budowy stropów, co spowodowa³o wy³¹czenie auli na dwa lata oraz dodatkowe badania i przeróbki. W tej sytuacji inauguracja w 1967 roku odby³a siê w
Teatrze Lubuskim. Gdy aulê wreszcie w 1968 roku udostêpniono otrzyma³a ona
imiê Jurija Gagarina, co upamiêtnia³a odpowiednia tablica (J. Gagarin zgin¹³ 16
marca 1968 roku).
Rok 1968 przyniós³ wiele zmian w ¿yciu uczelni. Naprzód musimy odnotowaæ
gor¹ce dyskusje i niepokoje studenckie zwi¹zane z tzw. wypadkami marcowymi.
Poniewa¿ zarówno nauczyciele akademiccy, jak i studenci utrzymywali bliski kontakt z Politechnik¹ Wroc³awsk¹, gdzie protesty i ¿¹dania studentów by³y bardzo
ostre, ich echa dociera³y te¿ do Zielonej Góry. M. in. 21 marca 1968 roku odby³o siê
na uczelni spotkanie z sekretarzem KC PZPR Arturem Starewiczem. KW PZPR
za¿yczy³ sobie, aby zebraæ wczeniej pytania od studentów i przekazaæ Starewiczowi. Okaza³o siê jednak, ¿e KW ocenzurowa³ pytania i doda³ swoje, w rezultacie
wynik³o, ¿e studentów WSIn¿. w tak gor¹cym okresie najbardziej interesowa³a...
sytuacja w Wietnamie. Po burzliwym protecie studentów sekretarz KC odpowiada³ na pytania wprost z sali. Kilka tygodni póniej Starewicz na konferencji wojewódzkiej PZPR w Zielonej Górze nie zosta³ wybrany delegatem na V zjazd PZPR, co
spowodowa³o zmianê kierownictwa PZPR i usuniêcie szanowanego na ogó³ I
Sekretarza KW Tadeusza Wieczorka  inicjatora rozwoju kulturalnego i naukowego
regionu.
W czerwcu 1968 roku zosta³ odwo³any rektor WSIn¿. prof. Ko³akowski. Nie mia³o
to zwi¹zku z polityk¹, a wi¹za³o siê z przeprowadzon¹ kontrol¹ ministerialn¹ gospodarki finansowej uczelni. Obowi¹zki rektora przej¹³ prorektor doc dr in¿. Kazimierz
B¹cal, który oficjaln¹ nominacjê na rektora otrzyma³ 10 marca 1969 roku. Pamiêtaæ
trzeba, ¿e do 1981 roku rektorzy nie byli wybierani na kadencje, ale powo³ywani
przez Ministra za zgod¹ KC PZPR. W dziejach WSIn¿. odwo³anie rektora w trakcie
kadencji mia³o miejsce jeszcze raz, gdy w 1976 roku odwo³any zosta³ prof. dr hab.
in¿. Zygmunt Szafran (kadencja up³ywa³a w 1978 roku).
Jeszcze na pocz¹tku 1968 roku KW PZPR opracowa³ Perspektywiczny program
rozwoju szkolnictwa wy¿szego w województwie zielonogórskim w latach 1968 
1985. Okaza³o siê bowiem, ¿e województwo nadal powa¿nie odbiega³o od rednich krajowych pod wzglêdem zaspokojenia potrzeb kadrowych dla gospodarki,
administracji, owiaty i kultury. Oferty stypendiów fundowanych przez przemys³ i
administracjê by³y tylko w ma³ym stopniu przyjmowane przez studentów, którzy
mogli wybieraæ atrakcyjniejsze propozycje z du¿ych orodków. Województwo zatrudnia³o rednio rocznie ok. 300 absolwentów dziennych studiów i 200 absolwentów studiów dla pracuj¹cych. Potrzeby natomiast przekracza³y...1000 absolwentów
rocznie.
Rocznie w województwie maturê uzyskiwa³o ok. 5000 uczniów (1967 rok), z tej
liczby na studia zg³osi³o siê 1681 osób, ale tylko 60,8 proc. zda³o egzamin wstêpny,
a przyjêtych zosta³o tylko 48, 5 proc. W tej sytuacji postulowano zwiêkszenie mo¿liwoci kszta³cenia na miejscu. Przemilczano natomiast niew³aciw¹ strukturê szkó³
rednich  zdecydowana przewaga techników, a do liceów ogólnokszta³c¹cych
trafia³o tylko ok. 16 proc. bie¿¹cego rocznika.
Program zak³ada³ m. in.:
- utworzenie w Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej Wydzia³u Chemii,
- utworzenie w WSIn¿. lub filii Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej we Wroc³awiu kierunku
ekonomika przemys³u
- utworzenie filii UAM z kierunkami: prawo, matematyka, fizyka i filologia polska,
- utworzenie w Toporowie filii Wy¿szej Szko³y Rolniczej we Wroc³awiu (w Toporowie
dzia³a³ ju¿ punkt konsultacyjny).
Program uwzglêdnia³ ju¿ utworzenie od wrzenia 1968 roku Wydzia³u Budownictwa oraz punktów konsultacyjnych WSIn¿. w G³ogowie, Gorzowie i ¯aganiu. Zak³adano te¿ ogromny program inwestycyjny: nowe gmachy dla ka¿dego wydzia³u,
dodatkowe domy profesorskie i domki jednorodzinne, nowe domy studenckie itp.
Niemia³o natomiast planowano przyrost kadry naukowej. Przewidywano zatrudnienie w 1975 10 samodzielnych pracowników nauki, by³o ich natomiast w tym
roku ju¿ 51 (w tym 24 docentów kontraktowych) oraz 90 starszych wyk³adowców,
podczas gdy w 1975 by³o ich ju¿ 117 (wraz z adiunktami, których nie by³o w 1968).
Jak wykaza³a przysz³oæ Program nie mia³ wiêkszego znaczenia dla dalszego
rozwoju szkolnictwa wy¿szego w Zielonej Górze. Jedynie w czêci inwestycyjnej
(mieszkania i akademiki), na któr¹ mia³y wp³yw w³adze wojewódzkie odnotowano doæ konsekwentn¹ realizacjê Programu.
Program przewidywa³ np. umiejscowienie filii UAM w budowanym domu
studenckim Studium Nauczycielskiego przy ul. Kronieñskiej. Filia mog³aby
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stanowiæ Wy¿sz¹ Szko³ê Nauczycielsk¹ podleg³¹ prorektorowi UAM, ale
Poznañ nie wykaza³ zainteresowania, tworzy³ bowiem WSN u siebie i filiê
w Szczecinie.
Nierealne okaza³y siê te¿ propozycje tworzenia WSN, a w przysz³oci
WSP (1973 rok) w Gorzowie Wlkp., co zak³ada³ wspomniany Program.
Z kronikarskiego obowi¹zku odnotujmy jeszcze kilka wa¿nych dla dziejów uczelni wydarzeñ z lat 1967  1969. Na ten okres przypadaj¹ pierwsze miêdzynarodowe kontakty z uczelniami technicznymi w Chemnitz
(wówczas Karl-Marks-Stadt) i Charkowie. Po wzajemnych wizytach w obu
miastach w lipcu 1967 i marcu 1968 roku podpisano pierwsz¹ umowê z
uczelni¹ niemieck¹, obejmuj¹c¹ m. in. sta¿e nauczycieli i studentów. W
1968 roku rozpoczêto te¿ wymianê studentów z Charkowem.
W 1968 roku uczelnia podpisa³a te¿ pierwsze umowy o wspó³pracy z
przemys³em. Umowy i porozumienia w tej sprawie zawarto m. in. z Lumelem (20.12.1968), Zgrzeblarkami (18.10.1969) oraz Zjednoczeniem
Przemys³owym Automatyki i Aparatury Pomiarowej Mera w Warszawie.
Podjêto te¿ wspó³pracê z Hut¹ G³ogów, Elterm¹ wiebodzin i Zjednoczeniem Budownictwa w Zielonej Górze.
Ujednolicenie wy¿szego szkolnictwa technicznego
U progu roku akademickiego 1969/70 wesz³y w ¿ycie nowe regulacje ustawowe dotycz¹ce wy¿szego szkolnictwa technicznego, odczytane jako likwidacja podzia³u uczelni na akademickie i zawodowe. Proces wtedy rozpoczêty,
zakoñczy³ siê w 1973 roku nadawaniem tytu³u magistra in¿yniera absolwentom wy¿szych szkó³ in¿ynierskich. Zrównano przede wszystkim stanowiska
nauczycielskie w obu typach szkó³, znosz¹c stanowiska lektorów, a wprowadzaj¹c stanowiska adiunktów, starszych asystentów i asystentów. Wed³ug
nowej nomenklatury w uczelni pracowa³o na pe³nym etacie w dniu 1 padziernika 1969 roku 8 docentów, 22 st. wyk³adowców (w tym 14 ze stopniem doktora), 12 wyk³adowców, 26 st. asystentów, 9 asystentów i 7 innych (lektorzy
jêzyków obcych, nauczyciele wf i przedmiotów obronnych). Ponadto zatrudniano jeszcze 36 pracowników in¿ynieryjno-technicznych i 5 bibliotekarzy. W administracji uczelni pracowa³y 22 osoby i w obs³udze 36.
W miejsce Rady Uczelni utworzono Senat (16 osób), w którym jednak nie
by³o jeszcze studentów. Zapraszani byli tylko na posiedzenia przewodnicz¹cy
ZMS i ZSP.
Reliktem po wczeniejszej strukturze pozosta³y jeszcze zespo³y dydaktyczne zamiast zak³adów.
W maju 1968 roku Ministerstwo utworzy³o na uczelni etat prorektora, którym
zosta³ dotychczasowy pe³nomocnik rektora do spraw nauki doc. dr in¿. Janusz
Olejniczak, który pe³ni³ tê funkcjê do chwili wyjazdu do USA w 1972 roku. W
1969 roku przesta³ funkcjonowaæ pe³nomocnik rektora do spraw nauczania
(by³ nim od 1965 r. doc. dr H. Szczegó³a), a sprawy bêd¹ce w jego gestii przej¹³
prorektor.
Rok 1969 przyniós³ tak¿e zmianê nazwy uczelni. Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 26 wrzenia 1969 roku uczelnia otrzyma³a imiê Jurija Gagarina. By³a
to inicjatywa KW PZPR podjêta przez wicepremiera Piotra Jaroszewicza, który by³
pos³em z Ziemi Lubuskiej. Inicjatorzy tej nazwy widzieli w tym akcie politycznym
pewn¹ szansê dla wspó³pracy uczelni z instytutami technicznymi w ZSRR, wymianê pracowników i studentów i wiêkszy dostêp do radzieckiej myli technicznej. Wydaje siê, ¿e te mo¿liwoci nie zosta³y w pe³ni wykorzystane. Uroczyste
nadanie imienia odby³o siê 22 listopada 1969 roku w obecnoci wicepremiera,
ambasadora ZSRR, Ministra i innych goci. Wzruszaj¹cy list nades³a³a wdowa
po pierwszym kosmonaucie.
Po 1989 roku po cichu skrelono z nazwy uczelni patrona i usuniêto wszelkie
rzeby i tablice upamiêtniaj¹ce postaæ Gagarina w uczelni. Wydaje siê, ¿e ta
postaæ obrzydzona nieco przez nachaln¹ propagandê pozosta³a jednak w historii
techniki i podboju kosmosu i nie ma a¿ takiej potrzeby, by wstydziæ siê przelotnego
flirtu pierwszego kosmonauty z uczelni¹. Na pewno korzystne by³y kontakty studentów i pracowników przez blisko 20 lat, w okresie obchodów Dnia Kosmonauty z profesorami bior¹cymi udzia³ w badaniach kosmosu jak i z samymi kosmonautami, który z tej okazji odwiedzali uczelniê. Przez wiele lat aktywnie dzia³a³o na
uczelni Polskie Towarzystwo Astronautyczne oraz studenckie ko³o naukowe mi³oników astronautyki (liczne konferencje i wystawy). Wielu pracowników mia³o te¿
³atwiejszy dostêp do radzieckich laboratoriów i sta¿y naukowych.
Hieronim Szczegó³a
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Uniwersyteckie Koncerty Kameralne ARS LONGA

PO¯EGNANIE
K A R N AWA £ U
24 lutego br. w Auli Uniwersyteckiej odby³
siê pierwszy w tym sezonie koncert z cyklu Uniwersyteckich Koncertów Kameralnych ARS LONGA. W wieczorze zatytu³owanym Po¿egnanie karnawa³u (koncert odbywa³ siê w ostatki) wyst¹pili:
Bogumi³a Tarasiewicz (mezzosopran),
Wielkopolska Caledonian Pipe Band
(Przemys³aw Wawrzyniak - dudy szkockie, bodhran, fla¿olet; Wojciech Jurgiel akordeon, Jacek Chrzuszcz - instrumenty perkusyjne), Quodlibet Orchestra (Roman Burak - I skrzypce, Krzysztof Kowalik  II skrzypce, Rafa³ Ciesielski  klarnet, Sebastian Cieliñski  fortepian, Andrzej Iwanowski  kontrabas, Waldemar
Franczyk  instrumenty perkusyjne). Gospodarzem koncertu by³ Alfred Paszak.
Organizatorami koncertu byli: Centrum Informacji i Promocji Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Lubuskie Biuro Koncertowe.
Karnawa³ jest tradycyjn¹ okazj¹ do niemal¿e obowi¹zkowej zabawy i radoci, a na
pewno po prostu nie wypada nie po¿egnaæ
koñca karnawa³u! Na szczêcie s¹ ró¿ne
formy tej zabawy: mo¿e to byæ m³odzie¿owa
impreza dyskotekowa, z potê¿n¹ dawk¹
dwiêków, które jako mi trudno okreliæ
muzyk¹. Mo¿e to byæ zabawa taneczna w
weso³ej atmosferze, czasem nawet organizowane s¹ zabawy nazywane balami, mo¿e
to te¿ byæ kolorowy, fascynuj¹cy tajemnic¹
korowód karnawa³owy w Wenecji, a mo¿na
te¿ po¿egnaæ karnawa³ koncertem. Tê formê po¿egnania karnawa³u 2004 roku wybra³am, a wraz ze mn¹ wielu melomanów.
We wtorkowy wieczór 24 lutego przyjêlimy
zaproszenie Rektora Uniwersytetu Zielogórskiego oraz Lubuskiego Biura Koncertowego do wspólnej zabawy w auli Uniwersytetu, wype³niaj¹c j¹ po brzegi.

Koncertowa publicznoæ
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Wielkopolska Caledonian Pipe Band

Wolontariat
studencki
Studenci z klas¹

Spotkanie rozpocz¹³ najm¹drzejszy, najprzystojniejszy
i z najzgrabniejszymi nogami konferansjer Alfred Paszak
zapraszaj¹c nas nad piêkny, modry Dunaj. Dwiêki klasycznego walca Johanna Straussasyna natychmiast
wprowadzaj¹ w³aciwy, karnawa³owy nastrój, wydaje mi
siê, ¿e ubywa mi lat, wagi i naprawdê niewa¿ne, ¿e ten
Dunaj wcale nie jest taki modry, ¿e przecie¿ tego walca
s³ysza³am wiele razy. Meloman to takie zwierzê, które najchêtniej s³ucha tego, co ju¿ s³ysza³ i pokocha³. Zespó³
kameralistów Quodlibet Orchestra gra z radoci¹, która
udziela siê widzom, stwarzaj¹c nastrój dobrej, karnawa³owej zabawy.
W tej atmosferze na scenie pojawia siê w piêknej kreacji Bogumi³a Tarasiewicz, aby na chwilê staæ siê Adel¹,
potem Eurydyk¹ wyprowadzan¹ z Hadesu przez natchnionego Orfeusza, oboje wiêtuj¹ powrót do wiata ¿ywych
brawurowo zatañczonym kankanem! Po chwili chce przetañczyæ ca³¹ noc jako Eliza... Jednak najpiêkniej brzmi jej
mezzosopran w hiszpañskiej pieni - Besame mucho!
Karnawa³owy nastrój podnosz¹ popisy zespo³u Wielkopolska Caledonian Pipe Band. Donone dwiêki dud
wspó³graj¹ce z akordeonem i instrumentami perkusyjnymi sprawiaj¹ widzom wiele radoci. Zabawa siêga
zenitu, kiedy cz³onkowie zespo³u Quodlibet Orchestra
wchodz¹ na estradê w szkockich kiltach. Jak siê okaza³o, nie tak ³atwo z gracj¹ usi¹æ w spódnicy na krzele! Wieczór koñczy tradycyjny Marsz Radetzkyego Johanna Straussaojca, wykonany wspólnie z rozbawion¹ publicznoci¹.
Dwie godziny minê³y jak chwila. ¯al, ¿e to ju¿ za
nami, ale zawsze jest nadzieja na kolejne spotkania,
nie tylko z okazji po¿egnania karnawa³u.
Dziêkujê wszystkim artystom za radoæ, za podzielenie siê z nami swoim talentem i wirtuozeri¹! Dziêkujê za przywo³anie ducha romantycznej przygody na
karnawa³owym balu!
Jadwiga Korcz-Dziadosz
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Program Wolontariat studencki realizowany jest od
stycznia 2004 roku w miasteczkach i wsiach w ramach
Akademii Szko³y z klas¹. Jego zadaniem jest wzbogacenie i rozszerzenie oferty edukacyjnej szkó³ podstawowych i gimnazjów. Nasz program realizujemy w
oparciu o dzia³alnoæ spo³eczn¹, wiedzê i zaanga¿owanie studentów.
Dzia³alnoæ wolontarystyczna studentów pomaga
uczniom poznaæ nieznane im horyzonty, polubiæ naukê, zorganizowaæ czas wolny, rozwijaæ zainteresowania.
Zapraszamy wszystkich chêtnych do udzia³u w programie. Podzielcie siê z uczniami wiedz¹ i pasj¹. Mo¿ecie poprowadziæ zajêcia weekendowe, wakacyjne,
najlepiej - w miasteczkach i na wsiach, gdzie dostêp
do nauki i kultury jest trudniejszy. Mo¿ecie tak¿e poprowadziæ zajêcia popo³udniowe w szko³ach z waszego
miasta.
Zajêcia mog¹ dotyczyæ ró¿nych tematów i zainteresowañ np.: tajemnic nieba, ladów przesz³oci. Mog¹
byæ to kursy szybkiego czytania, kó³ka poetyckie, warsztaty dziennikarskie (wspólne wydawanie gazetki w formie tradycyjnej lub Internecie), kó³ka muzyczne, m³odych przyrodników, chemików, meteorologów, kursy
tañca nowoczesnego lub towarzyskiego, jêzyka obcego inaczej (zbiorowe t³umaczenie literatury lub filmu)
oraz wiele, wiele innych. Opowiedzcie dzieciom o tym,
co to jest architektura gotycka, teoria powstania kosmosu. Wyjdcie poza formê wyk³adu: zaproponujcie
warsztat, pracê w grupie, kó³ko teatralne, plener.
Nasz program popar³a Konferencja Rektorów, chêæ
wspó³pracy zg³osi³o sporo orodków. Ale skala tego
edukacyjnego ruchu zale¿y g³ównie od Was-studentów. Czy potraficie zorganizowaæ siê na uczelni i przygotowaæ dobr¹ ofertê? Czy starczy wam czasu i zapa³u? Czy uwierzycie, ¿e to bêdzie fajne dowiadczenie?
W ramach programu op³acimy przejazdy grup studenckich (wolontariuszy) - do 150 km w przypadku projektów weekendowych i popo³udniowych. W czasie
wakacji mo¿ecie jechaæ do szkó³ w ca³ej Polsce. Ubezpieczymy równie¿ wszystkich wolontariuszy od odpowiedzialnoci cywilnej i nieszczêliwych wypadków.
Program Studenci z klas¹ jest organizowany przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Wolontariatu, Gazetê Wyborcz¹ oraz Polsko-Amerykañsk¹ Fundacjê Wolnoci.
Szczegó³owe informacje znajdziecie na stronach:
www.wolontariat.edu.pl oraz www.gazeta.pl/studencizklasa. Zg³aszaæ siê mo¿na przez zarejestrowanie w
serwisie dostêpnym z tych stron.
Macie dodatkowe pytania? Skontaktujcie siê z nami:
e-mail: studencizklasa@agora.pl. Czekamy te¿ na telefony. Bezp³atna infolinia 0 800 444 131 (codziennie
od godz. 10 do 15).
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Jednym z g³ównych, jeli nie najwa¿niejszym kierunkiem dzia³añ promocyjnych naszej uczelni jest promowanie jej wród kandydatów na studia. A bior¹c pod uwagê zbli¿aj¹cy siê nieuchronnie ni¿ demograficzny, mamy na tym gruncie do zrobienia coraz
wiêcej. St¹d intensyfikacja dzia³añ promocyjnych, skierowanych
w³anie do tej grupy. Wartoci¹ nie do przecenienia w tego typu
dzia³aniach s¹ bezporednie spotkania z kandydatami (które
Centrum Informacji i Promocji organizuje pod has³em Edukacyjne spotkania z m³odzie¿¹) oraz udzia³ w targach edukacyjnych. I
nie chodzi tu o uczestnictwo we wszystkich organizowanych imprezach targowych o takim charakterze, a o selektywne i jednoczenie skuteczne, wybieranie tych targów, udzia³ w których daje
wymierne skutki. Wybieraj¹c ofertê imprezy targowej bierzemy
pod uwagê przede wszystkim: zgodnoæ miejsca, w którym targi
siê odbywaj¹ z naszym terenem rekrutacyjnym, sposób informowania maturzystów o programie targów, opinie nauczycieli z
tamtejszych szkó³ i opinie przedstawicieli innych uczelni wy¿szych.
W tym roku odby³y siê ju¿ dwie imprezy targowe z udzia³em
Uniwersytetu Zielonogórskiego: 1) 17-18 lutego  Gorzów Wlkp.
 targi edukacyjne w ramach Akcji Powitanie 2004 organizowanej przez ZSP; 2) 27 lutego  Powiatowe Targi Edukacyjne w
Nowej Soli. W najbli¿szym czasie planujemy udzia³ w targach w
Legnicy (18-19 marca) oraz Wirtualne Targi Edukacyjne organizowane na portalach edukacyjnych: www.edulandia.pl i www.pracuj.pl .
Poza tym równolegle odbywaæ siê bêd¹ spotkania z m³odzie¿¹
licealn¹. Do udzia³u w tych wyjazdowych spotkaniach zaprosilimy nauczycieli z wszystkich wydzia³ów UZ i z przyjemnoci¹
stwierdzam, ¿e zaproszenie to zosta³o przyjête bardzo pozytywnie.
Najbli¿sze spotkania odbêd¹ siê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Górze (16 marca) oraz w dwóch liceach w Gorzowie Wlkp.
(23 marca).
Dni Otwarte to równie¿ bardzo wa¿na impreza w programie
dzia³añ promocyjnych. W czasie dwóch dni, podobnie jak w latach ubieg³ych, odwiedzi nasz¹ uczelniê kilka tysiêcy osób. Tegoroczne Dni Otwarte (21-22 marca) zapowiadaj¹ siê bardzo interesuj¹co.
Tradycyjnie ju¿ w obu kampusach UZ dy¿urowaæ bêd¹ przedstawiciele wszystkich wydzia³ów i osoby, które w sposób kompetentny i wyczerpuj¹cy odpowiadaæ bêd¹ na pytania zadawane
przez zainteresowanych, a dotycz¹ce poszczególnych kierunków,
programów studiów i innych szczegó³owych informacji.
Poza tym zaplanowano i inne atrakcje. M.in. dziêki inicjatywie
Centrum Informacji i Promocji oraz pomocy Gazety Wyborczej dla
wszystkich chêtnych goci Dni Otwartych odbêdzie siê wystêp
kabaretów: Ciach i Hlynur. Poza tym, jak informuj¹ organizatorzy,
za spraw¹ studentów odbywaæ siê bêd¹ specjalne spotkaniaprezentacje organizowane przez ko³a naukowe i organizacje studenckie. Byæ mo¿e niekonwencjonalnie promowaæ siê bêd¹ artyci i jednostki prowadz¹ce nowe kierunki studiów.
Organizatorom i inicjatorom dzia³añ promocyjnych ukierunkowanych na kandydatów na studia szczególnie zale¿y na tym, by w
realizacji tych przedsiêwziêæ wziê³a udzia³ ca³a spo³ecznoæ akademicka. Wa¿ne jest równie¿, aby przywieca³ tym dzia³aniom
wspólny cel, jakim s¹ wartociowi, wiadomi i doinformowani
studenci przyjêci na I rok studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Anna Urbañska
Centrum Informacji i Promocji
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Wa¿ne dla kierowników jednostek
organizacyjnych

Jak gospodarowaæ
czasem pracy?

Nowela Kodeksu pracy z dnia 14 listopada 2003 r. wprowadzi³a
szereg nowych rozwi¹zañ prawnych, których g³ównym celem by³o
stworzenie bardziej elastycznych warunków zatrudniania dla pracodawców, zwiêkszenie zakresu ochrony pracowników oraz dostosowanie polskiego prawa pracy do wymogów unijnych. Zasadnicze zmiany dotycz¹ Dzia³u 6  CZAS PRACY, dlatego te¿ aktualne uregulowania prawne przedstawiam w skrócie poni¿ej.
Generaln¹ zasad¹ jest, ¿e czas pracy nie mo¿e przekraczaæ 8
godzin na dobê i przeciêtnie 40 godzin w przeciêtnie piêciodniowym tygodniu pracy w przyjêtym okresie rozliczeniowym nieprzekraczaj¹cym 4 miesiêcy.
Dniami wolnymi od pracy w piêciodniowym tygodniu pracy s¹
niedziele i wiêta, co oznacza, i¿ pracownicy nie musz¹ pracowaæ
od poniedzia³ku do pi¹tku, lecz mog¹ mieæ ustalone indywidualne
rozk³ady czasu pracy i wykonywaæ pracê np. od wtorku do soboty, od
poniedzia³ku do soboty  ale z pominiêciem wtorku czy te¿ czwartku.
Natomiast praca w niedzielê i wiêta dozwolona jest w przypadkach okrelonych przepisami Kodeksu pracy, a w Uczelni dopuszczalna bêdzie tylko dla niektórych grup pracowników w nastêpuj¹cych przyk³adowych sytuacjach:
1) w razie koniecznoci prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony
¿ycia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub rodowiska albo
usuniêcia awarii,
2) przy pracy zmianowej,
3) przy niezbêdnych remontach,
4) w transporcie i w komunikacji,
5) w zak³adowych stra¿ach po¿arnych i w zak³adowych s³u¿bach
ratowniczych,
6) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,
7) w rolnictwie i hodowli,
8) w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu
pracy, w którym praca jest wiadczona wy³¹cznie w pi¹tki, soboty,
niedziele i wiêta ( w tzw. weekendowym systemie czasu pracy).
Pracownikowi przys³uguje w ka¿dej dobie prawo do co najmniej
11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Nie dotyczy to:
1) pracowników zarz¹dzaj¹cych w imieniu pracodawcy zak³adem
pracy,
2) przypadków koniecznoci prowadzenia akcji ratowniczej w celu
ochrony ¿ycia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub rodowiska albo usuniêcia awarii.
W tych przypadkach pracownikowi przys³uguje, w okresie rozliczeniowym, równowa¿ny okres odpoczynku.
Ponadto pracownikowi przys³uguje w ka¿dym tygodniu prawo
do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmuj¹cego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.
W przypadku:
1) pracowników zarz¹dzaj¹cych w imieniu pracodawcy zak³adem
pracy,
2) koniecznoci prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony ¿ycia
lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub rodowiska albo usuniêcia awarii oraz
3) zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w zwi¹zku z
jego przejciem na inn¹ zmianê, zgodnie z ustalonym rozk³adem czasu pracy,
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tygodniowy nieprzerwany odpoczynek mo¿e obejmowaæ mniejsz¹ liczbê godzin, nie mo¿e byæ jednak krótszy ni¿ 24 godziny.
Odpoczynek powinien przypadaæ w niedzielê. Niedziela obejmuje 24 kolejne godziny, poczynaj¹c od godziny 6.00 w tym dniu,
chyba ¿e u danego pracodawcy zosta³a ustalona inna godzina.
W przypadkach dozwolonej pracy w niedzielê odpoczynek mo¿e
przypadaæ w innym dniu ni¿ niedziela.
Wobec tego, je¿eli pracownik wykonuje w przyjêtym rozk³adzie
czasu pracy pracê od poniedzia³ku do pi¹tku, to niedopuszczalne
jest wówczas wiadczenie przez tego pracownika pracy w godzinach nadliczbowych przypadaj¹cych zarówno w sobotê, jak w niedzielê. Nie zostanie bowiem wtedy zachowana zasada 35 godzin
nieprzerwanego odpoczynku.
Tygodniowy czas pracy ³¹cznie z godzinami nadliczbowymi nie
mo¿e przekraczaæ przeciêtnie 48 godzin w przyjêtym okresie rozliczeniowym. Ograniczenie to nie dotyczy pracowników zarz¹dzaj¹cych w imieniu pracodawcy zak³adem pracy. Maj¹c na uwadze
obowi¹zkowy dla pracowników okres nieprzerwanego odpoczynku dobowego oznacza to, i¿ jednego dnia pracownik mo¿e przepracowaæ maksymalnie 5 nadgodzin (24-11-8 = 5).
Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w zwi¹zku ze
szczególnymi potrzebami pracodawcy nie mo¿e przekroczyæ dla
poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym.
Jednak¿e w regulaminie pracy jest dopuszczalne ustalenie innej
liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym ni¿ wskazana
powy¿ej. Kodeks pracy nie ustala w tym przypadku ani dolnej ani
górnej granicy nadgodzin, pracodawca ma wiêc mo¿liwoæ ustalenia liczby nadgodzin zgodnie ze swoimi potrzebami.
Pracownicy zarz¹dzaj¹cy w imieniu pracodawcy zak³adem pracy
i kierownicy wyodrêbnionych komórek organizacyjnych wykonuj¹,
w razie koniecznoci, pracê poza normalnymi godzinami pracy bez
prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytu³u pracy w godzinach
nadliczbowych. Kierownikom wyodrêbnionych komórek organizacyjnych za pracê w godzinach nadliczbowych przypadaj¹cych w
niedzielê i wiêto przys³uguje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytu³u pracy w godzinach nadliczbowych, je¿eli w zamian za
pracê w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.
Poza wy¿ej przedstawionymi ogólnymi zasadami dotycz¹cymi
czasu pracy, Kodeks pracy dopuszcza tak¿e wykonywanie pracy w
innych systemach czasu pracy, przyk³adowo:
1) równowa¿ny system czasu pracy, stosowany - je¿eli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacj¹. W systemie tym
dopuszczalne jest przed³u¿enie dobowego wymiaru czasu pracy, nie wiêcej jednak ni¿ do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym
nieprzekraczaj¹cym 1 miesi¹ca. Przed³u¿ony dobowy wymiar
czasu pracy jest równowa¿ony krótszym dobowym wymiarem
czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy;
2) zadaniowy system czasu pracy, stosowany w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacj¹ albo miejscem
wykonywania pracy. Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbêdny do wykonania powierzonych zadañ,
uwzglêdniaj¹c wymiar czasu pracy wynikaj¹cy z norm ogólnych;
3) system skróconego tygodnia pracy, stosowany na wniosek pracownika. W tym systemie jest dopuszczalne wykonywanie pracy
przez pracownika przez mniej ni¿ 5 dni w ci¹gu tygodnia, przy
równoczesnym przed³u¿eniu dobowego wymiaru czasu pracy,
nie wiêcej ni¿ do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczaj¹cym 1 miesi¹ca;
4) tzw. weekendowy system czasu pracy, stosowany na wniosek
pracownika. W tym systemie czasu pracy praca jest wiadczona
wy³¹cznie w pi¹tki, soboty, niedziele i wiêta.
Dopuszcza siê przed³u¿enie dobowego wymiaru czasu pracy,
nie wiêcej jednak ni¿ do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym
nieprzekraczaj¹cym 1 miesi¹ca.
Agnieszka G¹siorowska
Dzia³ Organizacyjno-Prawny
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¿ycie studenckie
Kochamy polskie góry  weekend w Karkonoszach

Uniwersytet bez granic

Formalnie Polska nie jest jeszcze cz³onkiem Unii Europejskiej, ale od kilku lat realizowane s¹ u nas niektóre z programów Wspólnoty. Dla studentów najbardziej interesuj¹ce s¹
miêdzynarodowe wymiany. Pozwalaj¹ one poznaæ obce kraje, ich kulturê, nawi¹zaæ ciekawe znajomoci, zdobyæ nowe
dowiadczenia i dodatkowe umiejêtnoci. Dzisiejszy rynek
pracy jest bardzo wymagaj¹cy, zatem zdobyta w ten sposób
wiedza na pewno sprawi, ¿e staniemy siê atrakcyjniejsi dla
potencjalnych pracodawców.
Na Uniwersytecie Zielonogórskim, dziêki istnieniu Biura
Karier i Dzia³u Wspó³pracy z Zagranic¹ studenci mog¹ wyjechaæ w ró¿ne zak¹tki Europy, korzystaj¹c z bogatej gamy ofert
stypendialnych. Sekcja jêzyka francuskiego Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków Obcych od kilku lat stwarza swoim
studentom mo¿liwoæ wyjazdów do Francji i Belgii w ramach
programu Socrates - Erasmus oraz umowy bilateralnej z Instytutem Uniwersyteckim Kszta³cenia Nauczycieli (IUFM) w
Caen.
Studentki III roku, które niedawno wróci³y z trzytygodniowego sta¿u we Francji bardzo pozytywnie oceniaj¹ swój pobyt za
granic¹. To by³a dla nich niepowtarzalna okazja, ¿eby zwiedziæ
pó³nocn¹ Francjê (m.in. Caen, Saint-Malo, Cancale, le Mont
Saint Michel), poznaæ kulturê francusk¹ (wystawy, muzea,
galerie, koncerty), a tak¿e, co najbardziej mo¿e istotne dla
przysz³ych nauczycieli  zapoznaæ siê z francuskim systemem
edukacyjnym (obserwacje lekcji w szko³ach i przedszkolach).
Bezporedni dostêp do bibliotek francuskich pozwoli³ im zgromadziæ wiêcej materia³ów do prac licencjackich.
Z podobnym entuzjazmem o pobycie we Francji wypowiada³y siê Agnieszka i Karolina, które wyjecha³y na trzymiesiêczne
stypendium do Chambéry. Dziewczynom bardzo podoba³ siê
system nauczania na uniwersytetach francuskich, pozostawiaj¹cy du¿o swobody w doborze poszczególnych przedmiotów: Mog³ymy naprawdê wybraæ zajêcia, które odpowiada³y
naszym zainteresowaniom  mówi Agnieszka. Oczywicie
pocz¹tki nie by³y ³atwe. Przez pierwsze trzy tygodnie czu³ymy
siê trochê zagubione  przyznaje Karolina  ale ¿ycie akademickie szybko nas wci¹gnê³o. Obok nauki nie brak³o i rozrywki: tanie kino uniwersyteckie, darmowe koncerty. Dziewczyny nawi¹za³y wiele nowych znajomoci, nie tylko z Francuzami, gdy¿ na uniwersytecie nie brakowa³o stypendystów z
ca³ego wiata.
Mimo ¿e ka¿dego roku wyje¿d¿a za granicê znaczny odsetek m³odzie¿y NKJO/F to wiadomo, ¿e liczba miejsc jest ograniczona i nie ka¿dy bêdzie móg³ sobie pozwoliæ na udzia³ w
takiej wymianie. Tym, którzy zostaj¹ w kraju kontakt z ¿ywym
jêzykiem zapewniaj¹ wizyty sta¿ystów francuskich. W tym roku
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Miko³ajki urzek³y francuskie sta¿ystki

Dziêki bogatej ofercie stypendialnej studenci UZ mog¹ wyje¿d¿aæ w ró¿ne zak¹tki Europy. Sekcja jêzyka francuskiego
Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków Obcych od kilku lat stwarza swoim studentom mo¿liwoæ wyjazdów do Francji i Belgii
w ramach programu Socrates - Erasmus oraz umowy bilateralnej z (IUFM) w Caen.

gocilimy dziêki umowie z IUFM w Caen dwanacie osób
 cztery na trzy miesi¹ce i osiem na trzy tygodnie.
Nathalie, Claire, Anne i Solenne, które odby³y trzymiesiêczn¹ praktykê pedagogiczn¹ w sekcji francuskiej NKJO i w zaprzyjanionych szko³ach, wyjecha³y ze sporym baga¿em ciekawych dowiadczeñ, wynikaj¹cych ze wspó³pracy z polskimi nauczycielami, z pracy z polskimi dzieæmi oraz z obcowania z naszymi studentami.
Równie¿ ci, którzy spêdzili u nas zaledwie trzy tygodnie
mieli czas na skonfrontowanie z rzeczywistoci¹ kr¹¿¹cego
wci¹¿ jeszcze po Europie wizerunku Polski i wyzbycie siê
ró¿nych zwi¹zanych z nim stereotypów. Przekonali siê, ¿e nasz
kraj nie jest wcale taki szary, zimny ani smutny. Wycieczki w
wolne od pracy weekendy, utwierdzi³y ich w przekonaniu, ¿e
kultura polska jest bardzo bogata, a miejsc atrakcyjnych turystycznie nie brakuje. Sami mieli okazjê zwiedziæ: Warszawê,
Kraków, Wroc³aw, a tak¿e zobaczyæ polskie góry. Podobnie
jak nasze studentki dziêki wizytom w gimnazjach i liceach
mogli zapoznaæ siê z polskim systemem nauczania i porównaæ go z francuskim. Nie brakowa³o oczywicie rzeczy, które
ich zaskoczy³y (np. podzia³ na grupy ch³opcy  dziewczêta na
zajêciach wychowania fizycznego czy lekcje religii w szko³ach). To, co im siê u nas szczególnie podoba³o to system
pracy w ma³ych grupach i dobry poziom jêzyka wród m³odzie¿y szkolnej.
Jak przyznali, pobyt w Polsce bêd¹ mile wspominaæ, a
Polaków postrzegaj¹ jako ludzi bardzo gocinnych, choæ trochê za rzadko umiechaj¹cych siê.
Integracja europejska kojarzy nam siê z procesem dotycz¹cym pañstw, praw, gospodarki, ekonomii, a wiêc z dziedzinami, które przeciêtnemu cz³owiekowi wydaj¹ siê ca³kiem
abstrakcyjne. A tak naprawdê najwiêcej zale¿y od bezporednich kontaktów miêdzyludzkich. Korzystajmy wiêc z okazji, jakie daje nam uniwersytet i sprawmy, by integracja sta³a siê
naszym udzia³em.
Agnieszka Szafrañska
Katarzyna Pa³aczani
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III Ogólnopolskie
Forum Doktorantów
6 lutego 2004 w £odzi odby³o siê III Ogólnopolskie Forum Doktorantów, zorganizowane przez Samorz¹d Doktorantów Politechniki £ódzkiej. Uroczystoæ otwarcia jak i
ca³oæ obrad mia³a miejsce w Sali Senatu Politechniki
£ódzkiej. W obradach udzia³ wziê³o 53 delegatów, reprezentuj¹cych wy¿sze uczelnie (z ka¿dej uczelni udzia³ w
obradach wzi¹³ jeden delegat). W zwi¹zku z tym reprezentowanych by³o wiêkszoæ uczelni publicznych.
Ide¹ przywiecaj¹c¹ Forum by³a integracja rodowiska doktorantów w Polsce, których dzia³alnoæ mia³aby
w przysz³oci zaowocowaæ pozytywnymi zmianami ich
sytuacji. Inicjatywa zwi¹zana by³a z powszechnym w rodowisku doktorantów przekonaniem, i¿ nie odpowiada
ona wspó³czesnym standardom i ambicjom samych zainteresowanych. G³ówne problemy wysuwane przez
uczestników Forum zwi¹zane by³y z nieprecyzyjnie zdefiniowanym statusem doktoranta, niedofinansowaniem
badañ naukowych i brakiem prawa do reprezentacji w
ogólnopolskich gremiach decyzyjnych i opiniodawczych.
Jak zaznaczyli organizatorzy w ostatnich latach w Europie obserwujemy intensyfikacjê dzia³añ maj¹cych na celu
unowoczenienie systemu edukacji, niezbêdnego dla pomylnego rozwoju wspó³czesnego spo³eczeñstwa wiedzy. Dostrzega siê potrzebê wzmocnienia europejskiej
nauki tak, aby nasz kontynent
móg³ konkurowaæ na równych
prawach z Ameryk¹ Pó³nocn¹ i
Dalekim Wschodem. Jednym z
dokumentów wytyczaj¹cych kierunek zmian europejskiego szkolnictwa wy¿szego jest Deklaracja
Boloñska. Jej sygnatariusze,
wród których znajduje siê równie¿ Polska  stwierdzaj¹, ¿e znaczenie studiów doktoranckich dla
procesu edukacyjnego bêdzie w
najbli¿szych latach stale ros³o.
W³anie z w³¹czeniem siê Polski
w proces boloñski zwi¹zane s¹
du¿e nadzieje rodowiska doktorantów. Z uwag¹ obserwowane
s¹ wiêc prace nad projektem Prawa o szkolnictwie wy¿szym, opracowanym przez zespó³ powo³any
z inicjatywy prezydenta RP.
Prace Forum podzielone zosta³y na dwie czêci. Pierwsza odby³a siê z udzia³em w³adz uczelni i
reprezentantów w³adz uczelni,
druga natomiast stanowi³a obrady zamkniête, w gronie samych
delegatów. Obrady otworzy³ JM
Rektor Politechniki £ódzkiej prof.
Jan Krysiñski. Nastêpnie zebrani
wys³uchali wyst¹pieñ honorowych
patronów Forum  wojewody ³ódzkiego Krzysztofa Makowskiego,
prezydenta miasta £odzi, dr Jerze-
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go Kropiwnickiego, oraz wiceministra Edukacji Narodowej i Sportu, prof. Tadeusza Szulca, wiceprzewodnicz¹cego Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego prof. Wojciecha Mitkowskiego, oraz przewodnicz¹cego Konferencji
Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich (KRASP), a zarazem rektora Uniwersytetu Jagielloñskiego, prof. Franciszka Ziejki. Wstêp wieñczy³o wyst¹pienie przedstawiciela
Samorz¹du Doktorantów Politechniki £ódzkiej, £ukasza
Starzaka. Wyst¹pienia wymienionych osób i kwestie w
nich podnoszone spotka³y siê z ostr¹ polemik¹ przedstawicieli doktorantów.
Czêæ drug¹ rozpoczê³a przewodnicz¹ca Rady Samorz¹du Doktorantów Politechniki £ódzkiej, mgr Agnieszka
Wiosetek-Reske. Wybrano przewodnicz¹cego i sekretarza obrad, dokonano prezentacji celów i dzia³alnoci stowarzyszenia Sapere Aude, zajmuj¹cego siê promowaniem rozwoju rodowiska m³odych naukowców.
Problematyka podnoszona w trakcie dyskusji z goæmi, oraz obrad zamkniêtych dotyczy³a obecnej sytuacji
doktorantów  problemów, zmian, Procesu Boloñskiego
w Polsce, projektu nowej ustawy zak³adaj¹cej ustalenie
studiów doktoranckich na poziomie trzeciego stopnia studiów, rozwi¹zañ przyjêtych obecnie w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej, kwestii stypendiów, finansowania studiów doktoranckich przez pañstwo, obowi¹zków doktorantów (zajêæ dydaktycznych, statusu prac wykonywanych na uczelni, studiów doktoranckich i ich stosunku do emerytur w nowym systemie), w dalszej kolejnoci samej organizacji studiów doktoranckich (programów, lektoratów jêzyków obcych), finansowania/dofinansowania sta¿y naukowych,
uczestnictwa w konferencjach
naukowych, uczestnictwa w
kursach dokszta³caj¹cych, dostêpu do bazy naukowo-dydaktycznej  bibliotek/literatury naukowej, laboratoriów, zasobów
informatycznych. Ostateczne
dyskutowano równie¿ na temat
polityki rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej w skali uczelni i kraju, kredytów bankowych
dla doktoratów, czy mo¿liwoci
wspó³pracy, koordynacji dzia³añ i ich zrzeszania siê.
Tegoroczne Forum by³o wiêc
okazj¹ do debaty nad rozwi¹zaniami proponowanymi w
dziedzinie organizacji i funkcjonowania studiów doktoranckich. Ca³oæ zwieñczy³o podjêcie uchwa³y dotycz¹cej przysz³ej wspó³pracy Samorz¹dów
Doktoranckich poszczególnych uczelni. Wy³oniono nieformalne cia³o maj¹ce w przysz³oci przekszta³ciæ siê w planowany Ogólnopolski Samorz¹d Doktorantów. Pierwsza
czêæ obrad transmitowana
by³a w sieci internetowej przez
Centrum Komputerowe Politechniki £ódzkiej.
Grafika Ilona Walosik
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DIARIUSZ PRAWNICZY
Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 23 padziernika 2003
r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie wymagañ,
jakim powinna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze,
w poszczególnych typach szkó³ i placówek
(Dz.U.03.189.1854);
Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 23 padziernika 2003
r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szko³y lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.03.189.1855)
Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 15 padziernika 2003
r. w sprawie Pañstwowej Komisji Powiadczenia
Znajomoci Jêzyka Polskiego jako Obcego i pañstwowych komisji egzaminacyjnych (Dz.U.03.191.1870)
Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 15 padziernika 2003
r. w sprawie egzaminów z jêzyka polskiego jako obcego (Dz.U.03.191.1871)
Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 29 padziernika 2003
r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie praktycznej
nauki zawodu (Dz.U.03.192.1875)
Program Wspó³pracy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki S³owenii w dziedzinie kultury, nauki i owiaty na lata 2003  2006,
podpisany w Warszawie dnia 9 kwietnia 2003 r.
(Dz.U.03.196.1920)
Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 3 listopada 2003 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie okrelenia
standardów nauczania dla poszczególnych kierunków
studiów
i
poziomów
kszta³cenia
(Dz.U.03.210.2040)
Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 6 listopada 2003 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó³
(Dz.U.03.210.2041)
Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. uchylaj¹ca ustawê o zmianie ustawy  Karta Nauczyciela
(Dz.U.03.228.2258)
Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 20 grudnia 2003 r.
w sprawie akredytacji placówek i orodków prowadz¹cych kszta³cenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (dz.U.03.227.2247)
Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 20 grudnia 203 r. w sprawie akredytacji
placówek
doskonalenia
nauczycieli
(Dz.U.03.227.2248)
Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 23 grudnia 2003 r.
w sprawie wzoru formularza sk³adanego w postêpowaniu o uznanie kwalifikacji do podejmowania
lub
wykonywania
niektórych
dzia³alnoci
(Dz.U.04.2.11)
Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 6 stycznia 2004 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów wiadectw, dyplomów pañstwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowañ i wydawania duplikatów,
a tak¿e zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranic¹ oraz zasad odp³atnoci za wykonywanie tych czynnoci
(Dz.U.04.6.45)
Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 15 stycznia 2004 r. w
sprawie szczegó³owego trybu przeprowadzania czyn-

noci w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz
w postêpowaniu o nadanie tytu³u profesora
(Dz.U.04.15.128)
Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 27 stycznia 2004 r. w
sprawie trybu zg³aszania wniosków o przyznanie
uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora
habilitowanego (Dz.U.04.21.194)
Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w
sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do
szkó³ publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkó³ do innych (Dz.U.04.26.232)
W dniu 14 lutego 2004 r. zosta³ przyjêty przez Radê
Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wy¿szym, ustawy o wy¿szych szko³ach zawodowych, ustawy o po¿yczkach kredytach studenckich
oraz zmianie niektórych innych ustaw. Projekt zostanie skierowany pod obrady Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej. Powy¿szy projekt przewiduje nastêpuj¹ce
rozwi¹zania w zakresie pomocy materialnej dla studentów. Prawo do otrzymania pomocy materialnej
bêd¹ mieli studenci studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych uczelni pañstwowych i niepañstwowych. Osoba uprawniona bêdzie mog³a ubiegaæ siê o nastêpuj¹ce wiadczenia:
- stypendium socjalne, którego wysokoæ mo¿e zostaæ zwiêkszona w zwi¹zku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytu³u niepe³nosprawnoci potwierdzonej orzeczeniem w³aciwego organu, a w przypadku studentów studiów dziennych ponadto z tytu³u:
- zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym ni¿ dom studencki, je¿eli codzienny dojazd
z miejsca sta³ego zamieszkania do uczelni uniemo¿liwia³by lub w znacznym stopniu utrudnia³ studiowanie,
- zakwaterowania w domu studenckim lub w innym
obiekcie niepracuj¹cego ma³¿onka i dzieci
- stypendium za wyniki w nauce,
- stypendium ministra za osi¹gniêcia w nauce,
- zapomogê.
Wysokoæ dochodu uprawniaj¹cego do otrzymania
stypendium socjalnego bêdzie nadal ustala³a
uczelnia, ale jego maksymalna miesiêczna wysokoæ nie mo¿e przekroczyæ 569 z³otych. Dochód
uprawniaj¹cy do otrzymania stypendium socjalnego bêdzie obliczany w uczelni na zasadach okre l o n y c h w u s t a w i e z d n i a 2 8 l i s t o p a d a 2 0 0 3 r.
o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228,
poz. 2255).
Usuniête zostan¹ przepisy dotycz¹ce pierwszeñstwa w otrzymywaniu po¿yczki studenckiej lub kredytu studenckiego dla studentów preferowanych
kierunków studiów.
Sp³ata kredytu studenckiego bêdzie rozpoczyna³a
siê 2 lata od dnia ukoñczenia studiów, w tym równie¿ studiów doktoranckich.
Nowy system pomocy materialnej dla studentów zacznie obowi¹zywaæ prawdopodobnie od 1 padziernika 2004 r.
Urszula Dzikuæ
Dzia³ Organizacyjno-Prawny
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Szko³a zysku
Nauka to biznes, a wykszta³cenie to produkt - udowodni³a
nowa generacja amerykañskich szkó³ wy¿szych. Dziesiêæ najwiêkszych amerykañskich uczelni nastawionych na osi¹ganie
zysku ma ju¿ ponad pó³ miliona studentów! Notowane na gie³dach szko³y Apollo, Corinthian Colleges, Career Education, Strayer
Education i ITT Educational Services znalaz³y siê wród 25 najszybciej rozwijaj¹cych siê firm w tegorocznym rankingu BusinessWeeka. Liczba ucz¹cych siê ronie tam piêciokrotnie szybciej ni¿ na tradycyjnych uniwersytetach! Wszystkie komercyjne
uczelnie zarobi³y w ubieg³ym roku 13 mld USD, czyli dwie trzecie
wiêcej ni¿ w 1999 r. Wykszta³cenie studenta to dla nich produkt,
który musz¹ sprzedaæ pracodawcy. Szko³y przeprowadzaj¹
ankiety wród firm, by jak najlepiej dopasowaæ program studiów do ich wymagañ. Zatrudniaj¹ praktyków ucz¹cych studentów wykorzystywania w pracy nabytej wiedzy. W efekcie
coraz wiêcej nowych studentów wybiera komercyjne szko³y
wy¿sze zamiast tradycyjnych uniwersytetów. (...)
Aleksander Piñski
Wprost, 1 lutego

Studenci chc¹ emigrowaæ
(...) Blisko po³owa studentów najwiêkszych warszawskich
uczelni chcia³aby wyjechaæ na sta³e za granicê, zdecydowana
wiêkszoæ wyjecha³aby na rok-dwa - wynika z badañ przeprowadzonych przez Student News - Badania Rynkowe i Spo³eczne
- Te wyniki nas zaskoczy³y. Nie s¹dzilimy, ¿e a¿ tylu m³odych
chce wyjechaæ i ¿e a¿ tak le oceniaj¹ swoje perspektywy.
Bêdziemy badaæ, jak siê to zmienia na ró¿nych etapach wchodzenia do Unii Europejskiej - mówi Grzegorz Sygnowski z Instytutu Socjologii UW, wspó³prowadz¹cy badania planów i nastrojów studentów przed akcesj¹ Polski do UE.
Badania objê³y najwiêksze uczelnie warszawskie: Uniwersytet, Politechnikê, Szko³ê G³ówn¹ Handlow¹ i Szko³ê G³ówn¹
Gospodarstwa Wiejskiego. Okazuje siê, ¿e prawie po³owa studentów chcia³aby wyjechaæ za granicê na sta³e, a 84 proc. - na
rok, dwa.
Studenci zaskoczeni nie s¹. - Pracujê jako informatyk. Firmy
zwalniaj¹ ludzi i mniej p³ac¹. Kilku moich kolegów ju¿ wyjecha³o
do Irlandii i powa¿nie mylê, czy do nich nie do³¹czyæ - mówi
Piotr, student radiokomunikacji na Politechnice. (...)
Aneta Prymaka
Gazeta Wyborcza, 3 lutego

Nauka manipulacji
Tyranie trwa³yby wiecznie, gdyby uda³o siê w socjologii zbudowaæ formu³ê, dziêki której z niezawodn¹ pewnoci¹ moglibymy przewidywaæ zjawiska spo³eczne. Sprawuj¹cy w³adzê
mogliby manipulowaæ odpowiednimi czynnikami, aby zapobiegaæ na przyk³ad rewolucjom - powiedzia³ prof. Edmund WnukLipiñski z Polskiej Akademii Nauk podczas VII Konfrontacji Naukowych Wprost. Temat dyskusji brzmia³ Czy nauki spo³eczne s¹ nauk¹?. Naukowcy spo³eczni (nieco ironicznie nazywaj¹cy samych siebie spo³ecznikami) nie byli przekonani, jak nale¿y odpowiedzieæ na tak postawione pytanie. Nie mieli jednak
w¹tpliwoci, ¿e ich badania wywieraj¹ wiêkszy wp³yw na codzienne ¿ycie ni¿ najnowsze odkrycia fizyczne czy chemiczne.
(...)
Wp³yw ten sta³ siê wrêcz niebezpiecznie du¿y - twierdzi³ prof.
Ryszard Legutko z Uniwersytetu Jagielloñskiego. - Naukowcy
spo³eczni ³atwo przechodz¹ od opisu tego, co jest, do stwierdzenia, jak byæ powinno, wyci¹gaj¹c zupe³nie nieuprawnione
wnioski. Wypowiadaj¹ siê na tematy, które od wieków by³y zarezerwowane dla filozofów - krytykowa³ prof. Legutko. Skutek
jest taki, ¿e na przyk³ad normy spo³eczne czy obyczajowe s¹
coraz silniej modyfikowane przez pogl¹dy wiêkszoci. - Ka¿dy
wniosek jest dzi uprawniony. Opieraj¹c siê na badaniach socjologicznych, nie bylibymy w stanie sformu³owaæ ¿adnej normy moralnej takiej jak dekalog! - mówi³ prof. Legutko. Jego zda-
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niem, naukom spo³ecznym szkodzi chêæ w³¹czenia ich w program zbawiania wiata i walki o s³usznoæ. (...)
Jan Stradowski
Wprost, 8 lutego

Nadchodzi czas egzaminu
(...) Od roku 1990, kiedy ustawa zezwoli³a na zak³adanie szkó³
niepañstwowych, liczba polskich uczelni wzros³a ponad trzykrotnie. Najwie¿sze dane resortu edukacji mówi¹, ¿e jest ju¿
287 niepañstwowych szkó³ wy¿szych (na pocz¹tku poprzedniego roku akademickiego by³o ich - wg GUS - 252).
Czy wci¹¿ bêdzie ich przybywaæ? Eksperci twierdz¹, ¿e ju¿
tylko nieznacznie. W tym samym czasie czêæ szkó³ zostanie
zlikwidowanych. W tej chwili w stanie likwidacji s¹ cztery uczelnie: Elbl¹ska Wy¿sza Szko³a Humanistyczna, Wy¿sza Szko³a
Zdrowia i Turystyki z Pucka oraz dwie uczelnie warszawskie:
Europejska Wy¿sza Szko³a Biznesu oraz Wy¿sza Praska Szko³a Biznesu. Te likwidacje to efekt negatywnej oceny jakoci kszta³cenia dokonanej przez Pañstwow¹ Komisjê Akredytacyjn¹ lub
decyzji za³o¿yciela, któremu nie uda³o siê zgromadziæ odpowiedniej liczby studentów. (...)
- Z³ych szkó³ jest za du¿o - uwa¿a wiceminister Tadeusz Szulc.
- S¹ w nich kierunki studiów, które nie powinny byæ prowadzone, bo nie maj¹ odpowiedniej kadry naukowej i zaplecza.
Sporód 350 kontroli, które przeprowadzi³a do tej pory Pañstwowa Komisja Akredytacyjna, co czwarty instytut i wydzia³
uczelni, prowadz¹cych oceniane kierunki studiów, otrzyma³
ocenê warunkow¹, a 5 proc. - negatywn¹.
Kolejne podniesienie poprzeczki wobec wy¿szych szkó³ zawodowych nast¹pi na skutek nowelizacji prawa. Uczelnie prowadz¹ce dot¹d kszta³cenie w specjalnociach musz¹ do wrzenia 2004 przypisaæ swoje specjalnoci do tradycyjnych kierunków studiów, a w ci¹gu roku powinny zadbaæ o odpowiedni¹ kadrê. - S¹dzê, ¿e czêæ uczelni nie bêdzie mia³a kadry,
niektóre ju¿ zabraniaj¹ pracownikom pracy na kilku etatach przewiduje wiceminister edukacji Tadeusz Szulc. - To w krótkim
czasie doprowadzi do zweryfikowania liczby uczelni. (...)
Anna Paciorek
Rzeczpospolita, 9 lutego

Prawo prasowe do renowacji
Spór o zakres tajemnicy pañstwowej miêdzy w³adz¹ a pras¹
ka¿e powróciæ do kwestii zarzuconej dawno nowelizacji prawa prasowego. Gdy w³adza pragnie stworzyæ rozci¹gliwy przepis, jej adwersarze wotuj¹ za precyzj¹ wy³¹czaj¹c¹ dowolnoæ interpretacji. (...)
W ustawie prasowej jest kilkanacie przepisów karnych gro¿¹cych grzywn¹ lub ograniczeniem wolnoci. Prokurator i s¹d
coraz to wkraczaj¹ na nieznany sobie bli¿ej grunt pracy redakcyjnej, nara¿aj¹c siê na zarzut naruszania wolnoci prasy. Czy
nie pora ju¿, by ta lista dopuszczalnych ingerencji uleg³a znacznemu skróceniu, a droga procesu karnego zast¹piona zosta³a
postêpowaniem cywilnym, prowadzonym na koszt zainteresowanego (np. drukiem sprostowania), bez anga¿owania czasu i
autorytetu w³adz cigania i finansowania procesu przez skarb
pañstwa? (...)
Od wyra¿ania opinii o postêpowaniu s¹dowym przed pierwszym wyrokiem dziennikarzowi wara - uwa¿a prawo prasowe, choæ w tym przypadku grzywn¹ ju¿ nie straszy. Tymczasem w 1979 roku Trybuna³ w Strasburgu wypowiedzia³ prze³omowy pogl¹d: S¹dy nie mog¹ dzia³aæ w pró¿ni. Fakt, ¿e s¹
forum rozwi¹zywania sporów, nie oznacza, ¿e niemo¿liwa jest
¿adna wczeniejsza, publiczna dyskusja, dotycz¹ca przedmiotu sporu.
Przed pierwszym terminem procesu Lwa Rywina powszechnie spekulowano wokó³ zawarcia tzw. ugody s¹dowej z oskar¿onym. Czy ci, którzy byli temu przeciwni, naruszyli w czymkolwiek niezawis³oæ s¹du? Czy niedopuszczalna jest tak¿e krytyka d³ugotrwa³ego aresztowania pods¹dnego, który zabi³, broni¹c w³asnego ¿ycia? Czy mo¿na postulowaæ karê wiêzienia
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do¿ywotniego dla parokrotnego zabójcy? Dyskusja publiczna
wokó³ problemów podobnej wagi powinna mieæ miejsce, byle
by³a oglêdna w s³owach i kompetentna w argumentacji. Anachroniczny zakaz takiej dyskusji powinien byæ usuniêty. Niezawis³y sêdzia nie szuka natchnienia w porannej gazecie, ale w
tym, co g³osi kodeks karny, nauka prawa, wyroki najwy¿szych
s¹dowych instancji. (...)
Stanis³aw Podemski
Rzeczpospolita, 11 lutego

Bomba internetowa
Ju¿ za rok wiêkszoæ krajów osi¹gnie poziom technologiczny, który umo¿liwi prowadzenie cyberwojny - ostrzega w najnowszym raporcie amerykañska firma badawcza Gartner. Rosn¹ca popularnoæ Internetu sprawia, ¿e staje siê on coraz
bardziej kusz¹cym celem ataków ró¿nych maci ekstremistów.
Dzi w sieci przesy³ane s¹ nie tylko e-maile i strony WWW, ale
równie¿ rozmowy telefoniczne w technologii VoIP i dane niezbêdne do funkcjonowania systemów, takich jak linie kolejowe
czy sieci energetyczne. - Zmasowany atak internetowy mo¿e
oznaczaæ katastrofê podobn¹ w skutkach do u¿ycia broni j¹drowej w czasie zimnej wojny. USA i inne pañstwa powinny siê
przygotowaæ do walki z nowymi zagro¿eniami - twierdz¹ analitycy Gartnera.
O tym, jak wielkie mog¹ byæ wspomniane zagro¿enia, wiadczy niedawna epidemia wirusa MyDoom. Pojawi³ siê w sieci 26
stycznia i w ci¹gu szeciu dni dosta³ siê do ponad miliona komputerów, ustanawiaj¹c rekord szybkoci w tej dziedzinie. (...)
- Zwyk³e wybryki hakerów i wojnê informatyczn¹ odró¿nia skala dzia³añ. Cyberbroñ to zmasowane, precyzyjnie zaplanowane
ataki - wyjania David Fraley, autor raportu Gartnera.
Napisanie dobrego wirusa wymaga niema³ych umiejêtnoci.
Wystarczy jednak, ¿e kto przetrze szlak. Jak twierdzi Marek
Sell, polski specjalista od wirusów, kolejne mutacje komputerowych mikrobów czêsto zawieraj¹ niewielkie modyfikacje, wprowadzane przez innych programistów. Dziêki temu wirusy zyskuj¹ nowe w³aciwoci (na przyk³ad mog¹ atakowaæ inne serwisy ni¿ pierwowzór) i staj¹ siê niewykrywalne dla programów
chroni¹cych komputery przed infekcj¹. Co gorsza, niektóre mikroby potrafi¹ po prostu wy³¹czyæ mechanizmy ochronne albo
uniemo¿liwiæ u¿ytkownikowi wejcie na stronê WWW firmy
zajmuj¹cej siê zwalczaniem wirusów. Jedno jest pewne: internetowa bomba masowego ra¿enia ju¿ tyka...
Jan Stradowski
Wprost, 15 lutego

G³odny, ale p³odny
Po tym jak trzech studentów Uniwersytetu Warszawskiego
zwyciê¿y³o w miêdzynarodowym konkursie programistycznym,
w mediach rozgorza³a dyskusja: wyjad¹ czy zostan¹ w kraju?
Przed tym dylematem staj¹ kolejne roczniki zdolnych studentów
z ambicjami naukowymi.
 Wiele osób wyje¿d¿a z Polski, bo nie ma szans na karierê
naukow¹ w kraju  mówi Dariusz Jemielniak, absolwent zarz¹dzania, wyk³adaj¹cy w Wy¿szej Szkole Przedsiêbiorczoci i
Zarz¹dzania im. L. Komiñskiego w Warszawie.  Wynika to z
faktu, ¿e na niektórych wydzia³ach wci¹¿ na studia doktoranckie przyjmowani s¹ pupile wa¿nych promotorów, a nie osoby z
najwiêkszym dorobkiem czy potencja³em naukowym. (...)
Mimo i¿ w pewnych krêgach intelektualistów traktuje siê po
macoszemu, liczba studentów ci¹gle wzrasta. Dlatego zdaniem
Dariusza Jemielniaka ju¿ teraz dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych traci na znaczeniu zarówno w przypadku kariery akademickiej, jak i prób podjêcia pracy: Niebawem bêdzie on uwa¿any za konieczny, ale niewystarczaj¹cy. Wzronie natomiast
rola doktoratów i dyplomów typu MBA, które wci¹¿ ma niewiele
osób. St¹d tendencja, aby mierzyæ wy¿ej  obecnie niemal na
ka¿dym wydziale w du¿ych orodkach akademickich doktoryzuje siê kilkunastu absolwentów. Natalia, która studiuje prawo
na Uniwersytecie Gdañskim i planuje w przysz³oci zrobienie
doktoratu, uwa¿a, ¿e nie wszyscy maj¹cy podobne zamiary
wi¹¿¹ swoj¹ przysz³oæ z nauk¹: Chc¹ byæ bardziej konkuren-
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cyjni na rynku pracy. Za parê lat doktorzy bêd¹ wygrywaæ z
magistrami w wycigu o miejsca pracy, tak jak dzi magistrowie
wygrywaj¹ z ludmi maj¹cymi rednie wykszta³cenie. Sama
Natalia nie zostanie na uczelni, bo  jak mówi  nie chce zajmowaæ siê czyst¹ abstrakcj¹. (...)
Jakie s¹ marzenia naukowe dzisiejszych doktorantów i wie¿o upieczonych doktorów? Zazwyczaj wi¹¿¹ siê po prostu z
dalszym pog³êbianiem ju¿ zdobytej wiedzy. A to jest cel wymagaj¹cy korzystania z pomocy autorytetów  powinni byæ nimi
profesorowie, ale nie zawsze na takie miano zas³uguj¹.  Mój
poprzedni promotor, na innej uczelni, wyobra¿a³ sobie, ¿e bêdê
dla niego pisa³ programy komputerowe, które rozliczy w bardzo
niejasny sposób z funduszy uczelnianych, a sam bêdzie je sprzedawa³ pod w³asnym szyldem  wspomina jeden z moich rozmówców.  Kiedy siê postawi³em, dowiedzia³em siê, ¿e jak mi
siê nie podoba, to mogê sobie zmieniæ promotora. Relacja mistrz
 uczeñ, niegdy bêd¹ca kluczowym elementem odró¿niaj¹cym
studia od wczeniejszych etapów kszta³cenia, dzi jest zjawiskiem spotykanym coraz rzadziej. Niektórzy studenci twierdz¹,
¿e na studiach nie dzieje siê nic ponad to, co zaserwowano im
w liceum. Nauki tyle samo albo mniej, traktowanie ze strony
kadry tak samo pogardliwe i bezosobowe. (...)
Stypendium doktorskie w Europie Zachodniej wynosi ok. 1200
euro. W ostatnich latach dystans pomiêdzy zarobkami polskich i
unijnych naukowców nieco siê zmniejszy³, ale w dalszym ci¹gu
wynagrodzenie powy¿ej 5000 z³ (po przeliczeniu unijnej stawki
na z³otówki) pozostaje dla naszych pracowników naukowych
marzeniem ciêtej g³owy. Na takie zarobki mog¹ liczyæ tylko profesorzy, i to ci najbardziej medialni. Czy wobec tego Europa
stanie siê zastêpczym domem dla najzdolniejszych studentów z
Polski? (...)
Karolina Wasielewska
Gazeta Studencka, 24 lutego

High Polonia
W ci¹gu ostatnich szeciu lat Amerykanie irlandzkiego pochodzenia zainwestowali na Zielonej Wyspie - bezporednio lub
porednio - oko³o 250 mld euro, g³ównie w przemyle informatycznym, farmaceutycznym i innych bran¿ach high tech. Meksykanie, kszta³ceni w Stanach Zjednoczonych, tworz¹ w Guadalajarze centrum najnowszych technologii - odpowiednik kalifornijskiej Doliny Krzemowej. S³ynne indyjskie centrum technologii informatycznych w Bangalurze powsta³o dziêki wspólnej
inicjatywie hinduskich informatyków i biznesmenów ze Stanów
Zjednoczonych i Indii. Centrum to przynosi tamtejszej gospodarce splendor i 5 mld dolarów rocznie, które p³yn¹ z kalifornijskiej
Doliny Krzemowej w zamian za us³ugi IT. (...)
Czy Polonusi mog¹ byæ dla Polski tym, kim s¹ irlandzcy emigranci
dla Zielonej Wyspy? Tak - z ca³ym przekonaniem twierdzi prof.
Jan £abanowski, biochemik z University of Notre Dame. Wed³ug
jego szacunków, pierwsz¹ kadrow¹ mo¿e byæ na przyk³ad
ponad dwa tysi¹ce naukowców z Polski, którzy pracuj¹ na uniwersytetach w USA i zajmuj¹ siê g³ównie high tech. - Drugie tyle
to mened¿erowie i wysoko wykwalifikowani specjalici w amerykañskim biznesie technologicznym - wyliczy³ Jan Kryñski z
Amerykañsko-Polskiej Izby Gospodarczej w Chicago. Polscy
emigranci to ju¿ nie tylko drobni producenci wêdlin z chicagowskiego Jackowa, w³aciciele firm remontowo-budowlanych z
Greenpoint czy zak³adów rzemielniczych z Hamtramck. To równie¿ ludzie, którzy potrafili przekuæ swoje pomys³y na pieni¹dze,
dzia³aj¹c w najnowoczeniejszych dzi bran¿ach. I to du¿e
pieni¹dze! Na przyk³ad maj¹tek Andrew Filipowskiego przekracza 500 mln dolarów, Tada Witkowicza - 300 mln dolarów, Feliksa Zandmana - 260 mln dolarów, a Zygmunta witkowskiego 150 mln dolarów. - Sporód krajów, w których móg³bym zainwestowaæ swoje pieni¹dze i w których panuj¹ podobne warunki
gospodarcze, zawsze wybiorê Polskê. Swoi powinni popieraæ
swoich - uwa¿a prof. Piotr Moncarz, biznesmen z firmy Exponent i wyk³adowca Stanford University. - W Polsce nadal nie ma
atmosfery do robienia interesów - ocenia jednak Filipowski, który w 1999 r. zlikwidowa³ swoj¹ polsk¹ filiê. I to jest odpowied
na pytanie, dlaczego innym udaje siê zaanga¿owaæ w gospo-
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darcze przedsiêwziêcia swoich najzdolniejszych i najzamo¿niejszych emigrantów, a nam - nie. (...)
Jan M. Fijor
Wprost, 22 lutego 2004

Praca szkodzi
Objawy wstêpne to szybkie: jedzenie, mówienie, je¿d¿enie i
chodzenie. Objawy zaawansowane: zapalenie koci i nerwów,
bulimia, otêpienie, choroba psychiczna, zawa³. Przyczyna: praca. Chocia¿ przynosi satysfakcjê, nie mówi¹c ju¿ o korzyciach
materialnych, praca szkodzi i s¹ na to dowody! Dostarczaj¹ ich
naukowcy z ca³ego wiata. Ci, którzy do tej pory g³osili, ¿e
ród³em schorzeñ s¹ przede wszystkim czynniki zwi¹zane z
ogólnym stanem zdrowia i trybem ¿ycia, musieli z³o¿yæ broñ.
Bo przyk³adów na szkodliwy wp³yw pracy na nasze zdrowie
jest coraz wiêcej. (...)
Pracownik idealny ma na³ogow¹ sk³onnoæ do ci¹g³ego przyspieszania tempa. Wci¹¿ jest skoncentrowany, ¿yje w wiecznym napiêciu psychicznym i fizycznym. Dla niewielkiej pochwa³y
rezygnuje z zaplanowanego urlopu. Zamiast jeæ  ³yka. Ubocznym skutkiem takiej postawy mo¿e byæ agresja i wrogoæ wobec otoczenia. (...)
Kilka lat temu Amerykanie przeprowadzili krótk¹ ankietê z
udzia³em tysiêcy osób. Inicjator przedsiêwziêcia  doktor David
Schwartz, specjalista od sukcesów, zada³ w niej dwa pytania:
 Czy otrzymujesz tyle pochwa³ za dobrze wykonan¹ pracê,
na ile zas³ugujesz? Czy pracowa³by lepiej, gdyby otrzyma³
wiêcej pochwa³? Okaza³o siê, ¿e ponad 97 procentom ludzi
przyda³oby siê wiêcej aprobaty, a ponad 98 procent zadeklarowa³o wydajniejsz¹ pracê w zamian za s³owa uznania.
Tyle ¿e wiêkszoæ szefów nie zna wyników tego badania.
Z³y szef szkodzi. Mo¿e to byæ szef, który nie docenia, czyli nie
zwraca uwagi  komentuje Rafa³ Ohme, psycholog.  My jestemy przekonani, ¿e nale¿y nam siê nagroda, a dostajemy karê,
bo nas siê nie dostrzega. To powoduje, ¿e mamy coraz mniejsz¹ motywacjê.
Frustracja z powodu niedoceniania mo¿e doprowadziæ do
nerwic, a w efekcie do rozstrojów ¿o³¹dka, bulimii itp. Mo¿e te¿
wpêdziæ w depresjê lub alkoholizm  nawet niepij¹cych optymistów. (...)
Jeli kto dogaduje siê z szefem, nie jest nadgorliwy i czêsto
go chwal¹, te¿ nie powinien spaæ ca³kiem spokojnie. Jest 
niestety  spora szansa, ¿e zdrowie zrujnuj¹ mu przedmioty
martwe. Komputery, kopiarki albo budynek, w którym mieci siê
biuro, a konkretnie klimatyzacja. Z raportu opublikowanego w
pimie American Journal of Industrial Medicine wynika, ¿e praca przy komputerze niszczy zdrowie fizyczne i psychiczne.
Badania przeprowadzili Japoñczycy, zaniepokojeni stanem zdrowia swoich rodaków. Doktor Tetsuya Nakazawa z Chiba University przez trzy lata nie robi³ nic innego, tylko przygl¹da³ siê,
zapisywa³, a potem drobiazgowo analizowa³ zdrowie a¿ 25
tysiêcy pracowników. Okaza³o siê, ¿e niebezpieczne dla zdrowia jest ju¿ piêæ godzin dziennie spêdzonych przed monitorem
komputera. I nie chodzi tylko o bóle oczu, g³owy i barków. 
Skutki to równie¿ k³opoty ze snem i opanowaniem stresu 
wymienia Nakazawa.  Plus otêpienie, rozdra¿nienie i k³opoty
w porozumiewaniu siê z grup¹. (...)
Ma³gorzata Woniak
Kulisy, 24 lutego

Ból z g³owy
Gdybymy nie czuli ostrzegawczego bólu, nasze ¿ycie by³oby ryzykowne jak rosyjska ruletka.
Dlaczego ¿o³nierz na polu bitwy nie czuje bólu po utracie rêki,
a z kolei osoby, którym w szpitalu j¹ amputowano, odczuwaj¹
go tak, jakby nadal by³a na swoim miejscu? Zrozumienie tych
mechanizmów mo¿e przynieæ ulgê w cierpieniu. (...)
W kilka sekund po uszkodzeniu skóry uwalniane s¹ do krwiobiegu tzw. cytokiny, które pobudzaj¹ w³ókna nerwowe. Jako
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jedne z nielicznych w organizmie mog¹ przenikaæ barierê miêdzy krwi¹ a komórkami mózgowia. Szybko docieraj¹ wiêc do
podwzgórza przynosz¹c z³e wieci: organizm dozna³ urazu
(odciêta rêka)  leje siê krew. Na ocenê sytuacji mózg ma niewiele czasu  w pierwszym odruchu nastêpuje wyrzut glukozy, która  jak dobre paliwo  pomo¿e uruchomiæ najpilniejsze
procesy naprawcze. Równolegle rozpoczyna siê wydzielanie
adrenaliny. Poprzez orodki najwa¿niejszych czynnoci ¿yciowych, zlokalizowane w pniu mózgu, wysy³a informacjê alarmow¹ do wy¿szych piêter mózgowia, ale te¿  przez wspó³czulny uk³ad nerwowy  wprost do serca, naczyñ krwiononych i
innych narz¹dów. Musz¹ b³yskawicznie przestawiæ siê na pracê w wyj¹tkowych warunkach. Aby udostêpniæ jeszcze wiêcej energii, organizm przyspiesza têtno i oddech, ronie cinienie krwi, serce wali jak m³ot.
 Silny stres w niejednym wypadku pozwala uratowaæ ¿ycie
 mówi prof. Kowalczyk.  Poszerzaj¹ siê naczynia krwionone zaopatruj¹ce miênie, renice staj¹ siê szersze, zwiêksza
siê czujnoæ umys³u, skraca czas reakcji. Ale stres codzienny
ma na nas wp³yw niekorzystny i zamiast znosiæ ból, czêsto
bywa jego przyczyn¹.
Najlepszy tego przyk³ad to bóle krzy¿a. Mitem sta³ siê pogl¹d,
¿e wywo³uje je praca fizyczna  plaga tych dolegliwoci od
kilku lat dotyka pracowników umys³owych spêdzaj¹cych wiele
czasu w pozycji siedz¹cej. St¹d co druga pracuj¹ca zawodowo kobieta odczuwa okresowe bóle krzy¿a, a co pi¹tej zdarza
siê z tego powodu niezdolnoæ do pracy! Dziêki badaniom opublikowanym przez prof. Astrid Lampe z Uniwersytetu w Innsbrucku wiadomo, ¿e czynnikiem odpowiedzialnym za bóle krzy¿a mo¿e byæ w³anie stres. Stworzono nawet psychiczny portret osoby szczególnie podatnej na te dolegliwoci. Jest to kobieta nadpobudliwa, nieopanowana, niepotrafi¹ca siê odprê¿aæ, le znosz¹ca zamkniête przestrzenie w swojej pracy, pozbawiona pewnoci siebie. Problemy emocjonalne spycha do
podwiadomoci i one wywo³uj¹ fizyczne napiêcie, które nieoczekiwanie ujawnia siê w postaci bólów pleców. (...)
Pawe³ Walewski
Polityka, 7/2004

Okopy wiêtego embriona
Koreañscy uczeni wyhodowali ludzki zarodek i pozyskali z
niego komórki macierzyste. To prawdziwy prze³om w dziejach
medycyny, a religijni fundamentalici niech id¹ do diab³a.
Na wieæ o ostatnich dokonaniach naukowych w Korei Po³udniowej wszyscy myl¹cy ludzie powinni otworzyæ szampana
i uciskaæ dzieci. Pocz¹tek klonowania terapeutycznego jest
potencjalnie równie donios³ym osi¹gniêciem cz³owieka, jak przeszczepianie narz¹dów, wynalezienie pigu³ki antykoncepcyjnej
czy nawet penicyliny. Dzi chorym na chorobê Parkinsona, Alzheimera czy cukrzycê wita promyk nadziei. (...)
A jednak miliony ludzi nie przyjê³y tego z uznaniem. Wrêcz
przeciwnie, wielu potêpia³o koreañskich naukowców, mówi¹c,
¿e to, co robi¹, jest z³e. (...)
Chrzecijanie, pocz¹wszy od papie¿a a¿ po Jerryego Falwella (kaznodzieja amerykañski, za³o¿yciel ruchu Moralnej Wiêkszoci, zamachy z 11 wrzenia okreli³ jako karê za grzechy 
przyp. FORUM) wychodz¹ z tak archaicznych za³o¿eñ, ¿e nie
sposób znaleæ jaki rozs¹dny kompromis pomiêdzy nimi a awangard¹ wiata nauki. Dzieli ich zasadnicza rozbie¿noæ pogl¹dów w najbardziej podstawowej kwestii: czym jest ¿ycie ludzkie. Chrzecijanie odrzucaj¹ klonowanie terapeutyczne, poniewa¿ wi¹¿e siê ono ze stworzeniem embrionu, a potem zniszczeniem go. Dla nich to jest morderstwo, poniewa¿ z chwil¹,
gdy plemnik zetknie siê z komórk¹ jajow¹, powstaje kompletna
istota ludzka, z dusz¹ dan¹ przez Boga. Dowodz¹, ¿e embrion
jest tak¹ sam¹ osob¹ jak Steven Hawking, choæ embrion sk³ada
siê jedynie z oko³o setki komórek i jest prawie niewidzialny dla
ludzkiego oka. Spalenie embrionu po przeprowadzeniu na nim
badañ jest dla niego równie przera¿aj¹ce, jak spalenie Hawkinga po uprzednim przebadaniu go. St¹d ju¿ blisko do s³ynnego
refrenu Monty Pythona: Sperma jest wiêtoci¹/sperma cudna
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jest/traktuj j¹ z dba³oci¹/bo Bóg wkurzy siê (przek³ad T. Beksiñskiego  przyp. FORUM).
Singer podkrela, ¿e ostatnie naukowe odkrycia coraz bardziej podwa¿aj¹ te religijne zasady i coraz bardziej siê z nimi
rozmijaj¹. Poniewa¿ duszy, jako wymys³u nale¿¹cego do dziedziny zjawisk nadprzyrodzonych, nie mo¿na poddaæ naukowej
analizie, nauka wprowadzi³a bardziej wyrafinowan¹ metodê
okrelenia, kiedy zaczyna siê ¿ycie. Zdolnoæ odbierania bodców i odczuwania bólu jest lepszym wskanikiem istnienia ¿ycia ni¿ moment zap³odnienia. Dzi wiemy, ¿e p³ód staje siê wra¿liwy na bodce dopiero po 18 tygodniach, a mo¿liwe, ¿e nawet
trochê póniej. W takim razie mówienie o maleñkich bry³kach 
zawieraj¹cych materia³ genetyczny, które nie osi¹gnê³y jeszcze
tego wieku, niezdolnych do mylenia czy odczuwania bólu 
jako o ludziach, mo¿na wyt³umaczyæ tylko przez odwo³anie siê
do si³ nadprzyrodzonych. Ka¿dy, kto chce sobie wyrobiæ w³asne zdanie na ten temat, musi odpowiedzieæ na dwa proste
pytania. Czy w XXI wieku nasza moralnoæ ma siê opieraæ na
odwiecznych naukach pustynnych koczowników, którzy wierzyli, ¿e maj¹ bezporedni kontakt z Bogiem? Czy nie jestemy
dzi lepiej przygotowani do tego, abymy sami dokonali moralnej
oceny tych nowych sytuacji, na podstawie ogromnej wiedzy
naukowej, której nie mia³ Moj¿esz, Chrystus ani Mahomet? (...)
Johann Hari
Tygodnik Forum

Niemiec w koloniach
Wydawca z Passau robi w Polsce co, na co nigdy by siê nie
odwa¿y³ w Niemczech. Rynek ma w Polsce dobr¹ prasê: prawie wszyscy pisz¹ dobrze o rynku. O jego niewidzialnej rêce
reguluj¹cej wszystko zgodnie z elementarn¹ logik¹. Niestety, nie
dzia³a to w odwrotn¹ stronê: nie ma dzi w Polsce dobrego
rynku dla prasy. Tak samo zreszt¹ jak wszêdzie w Europie. Jest
to sprzecznoæ, która w najszerszym planie doprowadzi³a do
konfliktu pomiêdzy Urzêdem Ochrony Konkurencji i Konsumentów a grup¹ wydawnicz¹ Polskapresse.
Sprowadzony do czysto rynkowych problemów, oczyszczony ze specyfiki towaru, jakim jest informacja i opinia, konflikt ten
mo¿na by przedstawiæ nastêpuj¹co: w dwóch regionach Polski
producent ogórków konserwowych PASS po cichu wykupi³
wszystkie kwaszarnie. Jedne zlikwidowa³, dzia³alnoæ innych
zredukowa³ do zakrêcania s³oików, a od jeszcze innych bra³ dla
ozdoby po jednym ogórku na s³oik. W rezultacie na tych terenach ten, kto chcia³ zak¹siæ ogórkiem w occie, musia³ korzystaæ
z produktów PASS, a jeli mu nie smakowa³y, móg³ wyjechaæ w
inne okolice, gdzie ogórków w occie w ogóle nie by³o, tylko by³y
kiszone. PASS t³umaczy³, ¿e nikomu nie odbiera prawa wyboru,
bo jeli kto nie chce konsumowaæ jego ogórków, to mo¿e jeæ
grzybki marynowane, liwki w occie albo zamarynowaæ co
samemu.
Tak¹ w³anie operacjê przeprowadzi³ koncern wydawniczy
Polskapresse na Dolnym l¹sku i w Wielkopolsce. Tyle ¿e nie
chodzi³o o ogórki, ale o lokaln¹ prasê. Wykorzystuj¹c trudnoci
finansowe regionalnych tytu³ów, zwi¹zane ze spadkiem liczby
reklam, Polskapresse przeprowadzi³a wiele operacji kapita³owych i zawar³a doæ tajemnicze porozumienia, dziwnie przypominaj¹ce przygotowania do tak zwanego wrogiego przejêcia,
czyli postawienia upatrzonych tytu³ów pod cian¹. W rezultacie
sta³a siê jedynym wydawc¹ gazet regionalnych na Dolnym l¹sku i w Wielkopolsce. Zosta³a na tych terenach absolutnym
monopolist¹. (...)
Polskapresse, Passauer i Hirtreiter robi¹ w Polsce co, na co
nigdy by siê nie odwa¿yli w Niemczech. Zachowuj¹ siê tak jak
Niemcy w koloniach. Wszelkie bredzenie o okrutnych prawach
rynku jest w tym wypadku bez sensu, bo przecie¿ Polskapresse nie czeka³a, a¿ G³os Wielkopolski czy S³owo Polskie os³abn¹, tylko aktywnie dzia³a³a w tym kierunku. (...)
Wracaj¹c do przyk³adu z ogórkami, na wszystkie tego rodzaju zarzuty prezes Polskapresse Maciej Jankowski odpowiada,
¿e nie ma mowy o ograniczeniu dostêpu do informacji, bo przecie¿ ka¿dy ma poza pras¹ wydawan¹ przez Polskapresse jeszcze prasê ogólnopolsk¹, radio, telewizjê i Internet. S³owem - jeli
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nie ma dobrych ogórków, niech je grzybki. Ostatecznie, mo¿na
jeszcze pójæ do wró¿ki, ¿eby siê czego dowiedzieæ.
Maciej Rybiñski
Wprost, 29 lutego

Genogladiatorzy
Ludzkie gryzonie pragn¹ walczyæ o medale olimpijskie. Terapia genowa o 30 proc. zwiêksza u szczurów przyrost masy
miêniowej - obwieci³ prof. Hugh Lee Sweeney z University of
Pennsylvania podczas odbywaj¹cego siê w Seattle zjazdu
Amerykañskiego Towarzystwa Postêpu Naukowego (AAAS).
Po og³oszeniu wyników prac uczony otrzyma³ setki maili od sportowców gotowych poddaæ siê terapii, któr¹ przesz³y laboratoryjne gryzonie. Najpóniej podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2008 r. pojawi¹ siê pierwsi genetycznie zmodyfikowani
sportowcy - powiedzia³ przed kilkoma miesi¹cami prof. Charles
Yesalis z Penn State University, ekspert w dziedzinie dopingu.
Niewykluczone jednak, ¿e wyst¹pi¹ oni na arenach sportowych
ju¿ podczas tegorocznych igrzysk w Atenach.
In¿ynieria genetyczna mo¿e przynieæ lepsze efekty ni¿ u¿ywane dzi rodki dopinguj¹ce. Na dodatek doping genetyczny
jest w zasadzie niewykrywalny - twierdzi Jacques Rogge,
prezes Miêdzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. - Doping genowy jest ju¿ na czarnej licie wiatowej Agencji Antydopingowej. Nie mo¿emy wykluczyæ, ¿e gdzie na wiecie trwaj¹ prace nad zastosowaniem go u ludzi - mówi dr Dorota Kwiatkowska, kierownik zak³adu badañ antydopingowych w Instytucie
Sportu. (...)
Pawe³ Górecki
Wprost, 29 lutego

Jak wypasaæ, by siê nie rozpasaæ?
Teoria wspólnego pastwiska pomaga rozwik³aæ jeden z g³ównych dylematów wspó³czesnoci. Jeli uczeni zastanawiaj¹
siê nad tak zwanym dylematem wspólnego pastwiska, to nie
dlatego, by zadowoliæ hodowców krów. Od rozwi¹zania tego
dylematu zale¿y dzi przetrwanie ludzkoci.
Garrett Hardin, amerykañski biolog, opublikowa³ w 1968 r. w
renomowanym czasopimie Science esej, który szybko zdoby³ uznanie daleko wykraczaj¹ce poza granice biologii. Artyku³
Tragedy of the Commons (Tragedia wspólnego pastwiska)
sta³ siê klasycznym tekstem studiowanym przez politologów,
socjologów i filozofów. Autor dowodzi³, ¿e ka¿de dobro wspólne pozostawione w rêkach wolnych jednostek musi prêdzej
czy póniej popaæ w ruinê. Tak jak dzia³o siê na przyk³ad we
wsiach, w których istnia³y wspólnotowe pastwiska.
Hardin, wyrafinowany intelektualista i cz³owiek owiecenia,
przyj¹³, ¿e jednostki zachowuj¹ siê racjonalnie, a wiêc w swoich decyzjach pos³uguj¹ siê rozumem. A rozum mówi: trawa jest
za darmo, dodam wiêc jeszcze jedn¹ krowê do stada, bêdê mia³
wiêcej mleka. Jeli ja tak nie zrobiê, zrobi kto inny. Ka¿dy, kto
myli, dochodzi do podobnych wniosków, wszyscy chc¹ wiêc
wpuciæ na pastwisko jak najwiêcej krów. W efekcie dobro
wspólne popada w ruinê. (...)
Problem dobra wspólnego, przedstawiony przez Hardina, opisuje wiêkszoæ codziennych sytuacji i dylematów, które musimy rozwi¹zywaæ jako mieszkañcy wspólnot lokalnych i wspólnoty globalnej. Czy warto oszczêdzaæ wodê? Segregowaæ
mieci? Nie dawaæ (nie braæ) ³apówek? Podobne dylematy spotykaj¹ równie¿ pañstwa, które musz¹ zdecydowaæ, czy warto
stosowaæ siê na przyk³ad do ustaleñ konferencji w Kioto, narzucaj¹cej ograniczenia emisji gazów wywo³uj¹cych efekt cieplarniany. Wystarczy, ¿e wy³amie siê jeden gracz (w tym przypadku Stany Zjednoczone), by inni zaczêli iæ jego ladem (Australia lub Rosja). Hardin pisz¹cy swój artyku³ 35 lat temu znalaz³
tylko dwa skuteczne rozwi¹zania dla problemu dobra wspólnego. Nale¿y je zlikwidowaæ albo poprzez prywatyzacjê, albo przez
upañstwowienie. (...)
Edwin Bendyk
Polityka, 8/2004
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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

