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Codziennie zalewa nas potok wiadomości.
wiadomo
Wpatrzeni
jesteśmy w bohaterów reality show i seriali. Czy wokół
nadal jest świat rzeczywisty czy ten wykreowany przez
media? W dużej mierze żyjemy tym, co przedstawią nam
gazety, powiedzą prezenterzy programów informacyjnych
31.01.08 odbyło się spotkanie zarządu ZNP z J.M.
radia czy telewizji. Nie jesteśmy w stanie uchronić się
Rektorem prof. Czesławem Osękowskim. Uczestnicy
przed wpływem informacji na naszą podświadomość, jespotkania zapoznali się z najważniejszymi problemami żeli uczestniczymy w normalnym nurcie obecnego życia.
dotyczącymi sytuacji Uniwersytetu Zielonogórskiego w Pewnie nie jest to takie złe, o ile za informacją nie kryje
aspekcie działań socjalnych i ﬁnansowych. W dyskusji się kłamstwo i oszustwo. Problemy zaczynają się dopiero
poruszono problemy ﬁnansowania Uczelni z dotacji mi- wtedy, gdy ograniczymy nasze postrzeganie świata jedynisterialnej. Wyrażono głębokie niezadowolenie z powo- nie do tego, co przyniosą nam media.
du niskich nakładów budżetowych na szkolnictwo wyż- Książka Mirosława Kowalskiego (Uniwersytet Zielonosze hamujących wzrost wynagrodzeń i wpływających górski) i Mariusza Drożdża (Telewizja Polska) obejmuje
na jakość kształcenia studentów oraz poziom badań dwa obszary zagadnień. Pierwszy koncentruje się wonaukowych.
kół odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób programy teZwrócono uwagę na pozytywne działania władz lewizyjne oddziałują na widzów? Autorzy skupiają się tu
Uczelni w sferze planowania budżetowego i pozyskiwa- przede wszystkim na przemocy w mediach. Drugi obszar,
nia funduszy unijnych. Z zadowoleniem przyjęto infor- to przedstawienie zdrowia jako wartości w programach
mację o powiększeniu kwoty przeznaczonej na ﬁnanso- telewizyjnych.
wanie funduszu socjalnego. Przedstawiono opinię ZNP Książka zasługuje na uwagę co najmniej z dwóch powow sprawie ośrodków wypoczynkowo szkoleniowych w dów. Po pierwsze dotyczy aktualnej problematyki związaLubiatowie, Karłowie, Łagowie i Lubrzy. Omówiono sy- nej z istotnymi zagadnieniami pedagogicznymi. Po drugie
tuację płacową w grupach pracowników naukowo dy- Autorzy podjęli się dokonania analizy teoretycznej dwóch
daktycznych i administracyjnych niezbędnych do funk- ważnych społecznie zagadnień: przemocy w mediach i
jej oddziaływania na odbiorcę oraz problematyki zdrowia
cjonowania Uczelni.
w programach telewizyjnych.
Mariusz Gwozda

Życzenia

Szanowny Magniﬁcencjo Rektorze,
z okazji wyboru
na kolejna kadencję 2008-2012
najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
wszelkiej pomyślności,
owocnej współpracy
oraz wytrwałości w dążeniu
do rozwoju Naszej Uczelni
składa:
Prezes i Zarząd Związku
Nauczycielstwa Polskiego na UZ

nr 3 (159)

IRENEUSZ SIKORA
M
Młodopolska
ﬂorystyka
poetycka
Wydawnictwo Pa
Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej
Wy
im. Angelusa Silesiusa,
Wałbrzych 2007
Wa
format B-5, stron 312
Jednym z głównych celów
stawianych w tej pracy było
wykrycie prawi
prawidłowości w
doborze i popularności pewnych
motywów kwiatowych, a także ustalenie powtarzalności
ujęć i chwytów oraz ich kulturowej genezy i funkcji
artystycznej - stąd też maksymalnie szeroki dobór
twórców wybitnych i powszechnie akceptowanych
w historii literatury, obok twórców dotychczas
nieuwzględnianych w badaniach wyobraźni poetyckiej
okresu, poetów drugo- i trzeciorzędnych. W pełni
podzielałem bowiem, wypowiedziany przy innej okazji,

