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Konkurs na logo
Naukowego Koła Mostowego rozstrzygnięty
WYBRANE LOGO (AUTOR KRZYSZTOF MAJCHER)
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K O N K U R S I E :

W związku z coraz szerszą działalnością Naukowego
Koła Mostowego UZ, opiekunowie koła uznali potrzebę
upowszechnienia jego działalności. W tym celu utworzona została strona internetowa koła, na której będzie
widniało stosowne logo.
W związku z powyższym na drugim w roku akademickim 2007/2008 posiedzeniu Naukowego Koła Mostowego UZ ogłoszono konkurs na logo NKM. Na kolejnym posiedzeniu konkurs został rozstrzygnięty.
Do konkursu zgłoszono 11 prac autorstwa studentów
członków koła. Zdaniem organizatorów konkursu, każda z prac prezentowała ciekawe ujęcie artystyczne i odznaczała się wysokim poziomem graﬁcznym.
Za najlepszą pracę uznano logo wykonane przez studenta IV roku budownictwa specjalność: drogi i mosty –
KRZYSZTOFA MAJCHERA, które otrzymało 18 głosów.
Drugie miejsce w konkursie przypadło egzekwo studentkom V roku budownictwa specjalności: konstrukcje
budowlane i inżynierskie – MAŁGORZACIE I ELŻBIECIE DZIEMIERZ. Trzecie miejsce zajęła MAŁGORZATA
DZIEMIERZ.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe o tematyce mostowej.
Opiekunowie koła
prof. Adam Wysokowski
mgr inż. Anna Staszczuk

Późnym popołudniem 31 stycznia 2008 roku w kierunku auli Uniwersytetu Zielonogórskiego podążali elegancko ubrani studenci Zielonogórskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Dotarli tu szczęśliwcy – ci, którym
udało się zdobyć zaproszenie. Zarząd ZUTW zaprosił
na koncert także inne lubuskie UTW; z zaproszenia
skorzystały organizacje z Nowej Soli, Szprotawy i – już
nie lubuskiego, ale od lat zaprzyjaźnionego - Głogowa.
Sala wypełniła się, część słuchaczy musiała korzystać
z dostawionych krzeseł. Wśród zaproszonych gości zasiedli: prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski, Rektor Uniwersytetu i prof. dr hab. inż. Wiesław Miczulski, Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
wraz z małżonkami. Pani Zoﬁa Banaszak, prezes Zielonogórskiego UTW podziękowała JM Rektorowi Czesławowi Osękowskiemu, który objął patronat honorowy
nad koncertem, za pomoc, jakiej ZUTW doświadcza od
władz uczelni.
Recepta na dobry koncert karnawałowy? Strona muzyczna to kompozycje rozrywkowe i popularne różnych
epok, znane i lubiane „od zawsze”, dobre tempo, pięknie zestrojony zespół wykonawców, świetni soliści i kon-
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