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10-lecie kierunku jazz  
i muzyka estradowa

WYdaRZENIE  mUZYcZNE
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__ Andrzej Winiszewski

11 marca uroczystym koncertem galowym w Filharmonii 
Zielonogórskiej, kierunek jazz i muzyka estradowa świę-
tował 10-lecie swojego istnienia na Uniwersytecie Zie-
lonogórskim. Okrągła rocznica była znakomitą okazją do 
przypomnienia wielu osób, które swoim zaangażowaniem 
przyczyniły się do powstania kierunku, w tym zwłaszcza 
rektorów UZ i dziekanów Wydziału Artystycznego. Nie za-
brakło również wykładowców, w tym przede wszystkim 
prof. Jacka Niedzieli-Meira i prof. Andrzeja Schmidta z ka-
towickiej AM, którzy, co prawda nie osobiście, ale dzięki 

współczesnej technologii, zaznaczyli swoją obecność pod-
czas koncertu i podzielili się swoimi zielonogórskimi wspo-
mnieniami z zebraną publicznością.

Jednak zasadniczą ideą, która towarzyszyła jubileuszo-
wemu koncertowi, było pokazanie tego, co najlepsze po-
jawiło się i przetrwało minioną, okrągłą dekadę. W progra-
mie koncertu wystąpili zarówno wykładowcy, studenci jak 
i absolwenci kierunku. Zwłaszcza ci ostatni są dowodem 
na to, że 10 lat działalności edukacyjnej, wydało niezwy-
kle twórcze osobowości wśród młodych polskich muzyków 
jazzowych. Wśród nich znaleźli się Paulina Gołębiowska 
(obecnie wykładowca w klasie wokalnej), Bartosz Pernal 
(obecnie wykładowca w klasie puzonu jazzowego), piani-
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W poszukiWAniu  
przyszłych studentóW uz
__ Małgorzata ratajczak-Gulba

Biuro Promocji

Co prawda rekrutacja kandydatów na studia na  Uni-
wersytet Zielonogórski rozpocznie się dopiero w czerwcu, 
ale już teraz maturzyści poszukują swojej dalszej ścieżki 
życiowej. Chcąc pomóc im wybrać szkołę wyższą, a do-
kładnie przekonać ich do studiowania na naszej uczelni, 
jesteśmy w trakcie szeroko zakrojonej akcji „Mobilnego 
UZ”. Biuro Promocji wraz z Biurem Rekrutacji Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego od początku marca, a właściwie już od 
lutego, odwiedza szkoły ponadgimnazjalne w naszym wo-
jewództwie i województwach sąsiadujących z Lubuskiem. 
Jeździmy również na targi edukacyjne z ofertą kierunków 
studiów, jakie mamy na naszym Uniwersytecie. W tym roku 
w ofercie tej pojawiły się nowe kierunki, o których infor-
mujemy młodzież. Liczymy oczywiście na to, że młodzi lu-
dzie przekonają się do nich i zostaną studentami naszej 
Alma Mater.

Nowe kierunki pojawią się na Wydziale Elektrotechniki, In-
formatyki i Telekomunikacji (biznes elektroniczny i efektyw-
ność energetyczna), Wydziale Humanistycznym (literatura 
popularna i kreacje światów gier, filologiczna obsługa inter-
netu i e-edytorstwo oraz coaching i doradztwo filozoficzne) 
oraz na Wydziale Mechanicznym (inżynieria bezpieczeństwa).

Spotkania z młodzieżą to nie tylko prezentacja uczelni 
i informacja o zasadach rekrutacji na studia. Bardzo często 
pojawiamy się w szkołach z wykładami i warsztatami. Ści-

śle współpracujemy zarówno ze studentami jak i pracow-
nikami dydaktycznymi ze wszystkich wydziałów. Szkołom 
proponujemy warsztaty o różnej tematyce. Np. dotyczą-
ce skutecznego komunikowania, które prowadzi dr Marta 
Moczulska z Katedry Zarządzania Potencjałem Społecznym 
Organizacji (WEiZ), warsztaty z cyberprzemocy (prowa-
dzone przez studentów z Kół Naukowych „Bractwo Żółtego 
Szalika” i „reAnimacja”) czy zabawy integracyjne prowa-
dzone przez studentów animacji kultury (specjalności na 
kierunku pedagogika WPSiNoZ). Tematykę wykładów dosto-
sowujemy do potrzeb danej szkoły, sięgamy po szeroki wa-
chlarz dyscyplin naukowych. Byli już z nami przedstawicie-
le Wydziału Artystycznego, Wydziału Nauk Biologicznych, 
Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, 
Wydziału  Fizyki i Astronomii, Wydziału Budownictwa, Ar-
chitektury i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Matematy-
ki, Informatyki i Ekonometrii.

Odwiedziliśmy m.in. Wschowę, Szprotawę, Skwierzynę 
Głogów, Polkowice, Legnicę, Leszno, dotarliśmy też do 
Kłodzka i Świdnicy (Dolnośląskie). Nie mogło nas również 
zabraknąć w Poznaniu na corocznych Targach Edukacyj-
nych. Przed nami jeszcze kilka miejsc do odwiedzenia.

Bezpośrednie spotkania z młodzieżą są bardzo cenne. Na 
miejscu możemy rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące 
naszego Uniwersytetu i odpowiedzieć uczniom na nurtu-
jące pytania. Dodatkowo obecność żaków podczas tych 
spotkań daje możliwość wysłuchania informacji o prawdzi-
wym życiu studenckim. Nie zawsze też szkoły mają możli-
wość przyjazdu do Zielonej Góry (choć zawsze zapraszamy 

sta Tomasz Jędrzejewski, gitarzysta Tomasz Szczepaniak, 
basista Marcin Pendowski oraz Jakub Osypiński, Maciej Cie-
śla, Grzegorz Sykulski, Wojciech Pruszyński. Na estradzie 
pojawili się także byli i obecni wykładowcy od lat związa-
ni z kierunkiem: Artur Majewski, Kuba Stankiewicz, Józef 
Zatwarnicki, Artur Lesicki, Jakub Olejnik, Przemysław Ja-
rosz, Brian Fentress oraz aktualny dyrektor Instytutu Muzy-
ki i jednocześnie twórca kierunku - prof. Jerzy Szymaniuk 
jako bandleader i aranżer Big Bandu UZ.

Zgodnie z ideą przewodnią koncertu program zawie-
rał to co najlepsze. Prócz wspomnianych już wykładow-
ców, którzy otworzyli koncert stworzonym specjalnie na 
tę okazję septetem, na scenie prezentowały się zespoły 
o niecodziennym składzie i zestawie instrumentów: zespół 
trębaczy złożony ze studentów i absolwentów klasy trąbki 
A. Majewskiego, kwartet gitarowy pod wodzą A. Lesickie-
go i kwartet puzonowy kierowany przez B. Pernala. Świet-
nie prezentowali się także obecni studenci kierunku jazz 
i muzyka estradowa, którzy z jednej strony zasilają od lat 
Big Band UZ, ale podczas koncertu prezentowali się rów-
nież jako soliści (m.in. Joanna Nowaczyk i Joachim Ryczek 
z klasy wokalnej P. Gołębiowskiej).

Wreszcie, po przewie, w drugiej części koncertu nastąpił 
najważniejszy punkt jubileuszowego koncertu czyli występ 
Big Bandu UZ pod dyrekcją J. Szymaniuka. Na początek or-
kiestra pojawiła się na scenie z wokalistką Beatą Bednarz, 
związaną i zaprzyjaźnioną od kilku lat z kierunkiem jazz 
i muzyka estradowa. Nie zabrakło oczywiście części po-
święconej muzyce Gospel z działającym od niedawna w ra-
mach kierunku Warsztatem Wokalnym Gospel pod dyrekcją 
Briana Fentresa, który połączony siłami z Big Bandem UZ 
zakończył koncert.

Kierunek jazz i muzyka estradowa posiada już swoją 
ogólnopolską renomę. Co roku zgłaszają się tu studenci nie-
mal z całego kraju, chcący poszerzać swoją wiedzę i umie-
jętności pod okiem doświadczonych pedagogów w klasie 
wokalnej i licznych klasach instrumentalnych. Jako zaletę 
studiowania w Zielonej Górze studenci wskazują często na 
zajęcia związane z grą zespołową w uniwersyteckim big 
bandzie – jedną z najbardziej utytułowanych orkiestr jaz-
zowych w Polsce. Orkiestry, która dała początek wszelkim 
działaniom edukacyjnym związanym z jazzem w Zielonej 
Górze, działaniom, których zwieńczeniem było powstanie 
10 lat temu kierunku jazz i muzyka estradowa.


