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zaczynają lepiej pojmować, jak ważne jest, żeby przyciągnąć
talent – zatrzymać własny i zwerbować cudzy. W Polsce akcja
„Polityki” „Zostańcie z nami!” to tylko skromny przykład nowego podejścia. Zagranicznych studentów zaczęły agresywnie
rekrutować uczelnie brytyjskie, australijskie, irlandzkie, kanadyjskie, a nawet nowozelandzkie. Podobne przymiarki robi
Tajwan i Hongkong. (...)
Andrzej Lubowski
Polityka, nr 14/2005

Polskich naukowców nie stać na patenty
Polscy naukowcy w obawie przed konkurencją ukrywają
wyniki badań. Z powodu braku pieniędzy na patentowanie
wynalazków nasza nauka spadnie do czwartej ligi - alarmują
uczeni. Są dziedziny, w których nasi naukowcy brylują. Zespół
z Politechniki Łódzkiej opracował nową technologię produkcji
i wykorzystania diamentów. Uczonym udało się wyprodukować najmniejsze diamenty na świecie. Ich kryształki mają
wielkość kilku milionowych części milimetra i mogą tworzyć
cieniutką warstwę np. na implantach medycznych. Dzięki temu są one lepiej tolerowane przez organizm człowieka
i nieporównywalnie trwalsze. Nowatorską technologię łodzianie opracowali pierwsi na świecie. Teraz w powstałym niedawno bełchatowsko-kleszczowskim parku technologicznym
uruchamiają produkcję. Ulepszonymi wyrobami interesują się
szpitale w całej Europie. Ale mimo tak dużego zainteresowa-

Przegląd prasy
„Uniwersytet walczy o studentów” pisze 7 marca Gazeta
Wyborcza. Rozpoczęła się akcja informacyjna o tegorocznej rekrutacji na studia na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Pracownicy uczelni przygotowali informatory dla kandydatów na studia i kilka tysięcy ulotek. Są one rozdawane nie
tylko w Zielonej Górze, ale również podczas Targów Edukacyjnych w Gorzowie Wlkp, Nowej Soli i Legnicy.

***
O stypendiach możemy przeczytać 7 marca w Gazecie
Wyborczej. Wszyscy niepełnosprawni studenci mogą już
ubiegać się o specjalne stypendium. Kryterium nie jest już
dochód, ale orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Dotychczas student mógł ubiegać się jedynie o stypendium
socjalne, a jeśli zostało mu przyznane, wtedy mógł wnioskować o dodatek dla osoby niepełnosprawnej. Teraz to się
zmienia. Każda osoba, która ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, bez względu na dochód może się ubiegać
o takie stypendium.
***
50 tys. zł zainkasował w ciągu ostatnich dwóch lat dyrektor administracyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego Andrzej Rybicki. Czytamy w Gazecie Wyborczej i Gazecie
Lubuskiej z dnia 8 marca 2005 r. Dyrektor administracyjny
w ciągu ostatnich dwóch lat otrzymał od rektora dwie nagrody w wysokości 20 i 30 tys. zł. Rektor prof. Michał Kisielewicz zapewnia, że nie miał o tym pojęcia. Artykuł ten
jest powodem rezygnacji dyrektora z zajmowanego stanowiska.
***
10 marca Gazeta Wyborcza donosi o śmierci prof. Jerzego Baksalarego - Prof. dr hab. Jerzy Baksalary, matematyk,
znawca statystyki matematycznej, były rektor WSP w Zielonej Górze zmarł we wtorek. Karierę naukową rozpoczął
w Akademii Rolniczej w Poznaniu, a następnie związał się ze
środowiskiem zielonogórskim. Przez dwie kadencje był rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Po raz pierwszy udało
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nia łodzianie nie starają się o europejski patent.
- Wykupiliśmy tylko ochronę na Polskę - przyznaje dr Piotr
Niedzielski z Instytutu Inżynierii Materiałowej PŁ. - Na Europę
zabrakło pieniędzy. Nie mówiąc o tym, że w naszym przypadku warto byłoby rozszerzyć patent na Japonię i USA. Bo
właśnie tam naukowcy uznali warstwy diamentowe za ważne
- mówi Niedzielski. - Ale to oznaczałoby, że na patent musielibyśmy przekazać wszystkie pieniądze, które dostaliśmy od
Komitetu Badań Naukowych (600 tys. zł). A my każdy grosz
wolimy przeznaczać na zakup aparatury - opowiada dr Niedzielski. Brak ochrony oznacza, że identyczną produkcję mogą
uruchomić konkurenci we wszystkich krajach Europy, oprócz
Polski. - Przy obecnym rozwoju nauki na świecie odtworzenie naszej technologii to kwestia czasu - martwi się doktor.
- Jedyne, jak możemy się bronić, to nie podawać dokładnych
wyników naszej pracy. Nawet w publikacjach naukowych piszemy trochę naokoło - zdradza. (...) Sprawa patentowa musi
być w końcu rozwiązana. - Należy powołać przy Ministerstwie
Nauki i Informatyzacji specjalną komisję, która by oceniała
wnioski patentowe. Gdy uzna, że ranga któregoś z nich jest
naprawdę wysoka, dawałaby pieniądze na patent europejski
- mówi prof. Ślusarski. (...)
Joanna Blewąska
Gazeta Wyborcza, 4 kwietnia
wybrała esa

mu się to w 1990 r. mimo że był człowiekiem z zewnątrz
(pochodził z Poznania). Podobno urzekł swych wyborców
zagranicznymi stażami, nowoczesnym podejściem do zarządzania uczelnią oraz... hasłem wyborczym „Baks idzie
na maks”. Nazywany był „zielonogórskim Balcerowiczem”.
Dzięki polityce twardej ręki zapoczątkował działania prouniwersyteckie. Otworzył nowe, niepedagogiczne kierunki,
a za jego rządów powstał m.in. instytut plastyczny i jedno
z najlepszych w Polsce kolegiów języka francuskiego. To za
jego rządów palacze musieli się zaszyć w głębokich piwnicach uczelni. Świetnie wyczuł moment i zaczął „zarabiać”
na studentach zaocznych. Dał też większe pensje nauczycielom akademickim, a przez to ściągnął do Zielonej Góry
wiele znakomitych nazwisk. Wyznawał bowiem zasadę, że
najważniejsi są uczeni, potem studenci, na końcu budynki.
Po 1996 r. został dziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki
i Techniki na WSP, a ostatnio był kierownikiem Zakładu
Algebry Liniowej i Statystyki Matematycznej Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Był autorem wielu publikacji naukowych
w prestiżowych wydawnictwach, a za zasługi otrzymał wiele nagród naukowych.
***
Uniwersytet Zielonogórski zaprasza na Dni Otwartych
Drzwi w dniach 20 - 21 marca w godzinach 9.00 - 13.00
mogliśmy przeczytać w serwisie informacyjnym portalu internetowego DEPTAKUS. Promować uczelnię będą obydwa
Kampusy - A i B (przy ul. Podgórnej 50 i al. Wojska Polskiego 69). Program przede wszystkim zakłada prezentację
poszczególnych kierunków studiów. Na terenie Kampusu
B dowiemy się, co możemy studiować na wydziałach: Artystycznym, Humanistycznym oraz Nauk Pedagogicznych
i Społecznych. Natomiast Kampus A zaprezentuje ofertę
wydziałów: Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Fizyki
i Astronomii, Zarządzania, Inżynierii Lądowej i Środowiska,
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji oraz Mechaniczny. W czasie trwania Dni Otwartych będzie się można
również udać do Działu Spraw Studenckich, gdzie można
uzyskać informacje na temat pomocy materialnej dla studentów, akademików i innych spraw studenckich.
***
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W magazynowym wydaniu Gazety Lubuskiej z dnia 12-13
marca wraca temat nagród dla niektórych pracowników.
Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Michał Kisielewicz słyszy ostatnio wiele trudnych pytań. Tym trudniejszych, że chodzi o pieniądze. Odpowiedzi jeszcze nie ma,
rektor zarządził kontrolę.
***
Uczelnia zielonogórska rozpoczyna nabór na studia - czytamy w Gazecie Lubuskiej 16 marca - kiedy się zakończy,
nikt nie wie. Wszyscy liczą się z tym, że nowe świadectwa
maturalne młodzież otrzyma później niż zwykle.
Nowa matura to nie tylko wyzwanie dla szkół ponadgimnazjalnych, ale także wyższych uczelni, które po nowemu
organizują nabór na studia. Jedni kandydaci będą ze starą
maturą, drudzy z nową. Inne muszą więc być zasady przyjęć. Ilona Kłak z Zielonej Góry dojrzałość zdobywać będzie
po staremu. Potem zamierza zdawać na ﬁlologię germańską. Co ją czeka? Egzaminy wstępne takie jak w ubiegłym
roku: pisemny i ustny z języka niemieckiego.
- Jeśli kandydaci na studia, prowadzone na Wydziale Humanistycznym, będą mieli starą maturę, będą musieli zdawać
egzaminy wstępne. Nie obowiązują one zaś nowych maturzystów – mówi Agnieszka Łaszczowska z działu kształcenia
UZ. Na pozostałych wydziałach zostanie przeprowadzony
konkurs świadectw. - Postanowiliśmy przeliczyć oceny ze
starej matury oraz punkty z nowej i sprowadzić te dane
do jednego mianownika – wyjaśnia prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Zdzisław Wołk. – Przy czym na Wydziale
Pedagogicznym będzie dodatkowo rozmowa kwaliﬁkacyjna,
a na Wydziale Artystycznym sprawdzian umiejętności. Chodzi bowiem o przekonanie się, czy kandydaci nadają się do
określonego rodzaju studiów. Tego nawet nowa matura nie
sprawdzi.
***
17 marca lokalne gazety informują nas o wyborach na
Uniwersytecie Zielonogórskim. Rektora wybierać miało
145 elektorów – pracowników i studentów uniwersytetu,
dotychczasowego rektora poparło zaledwie 43. Do rektorskiej reelekcji zabrakło mu ponad 30 głosów. Za tydzień
druga tura. Wystartuje prawdopodobnie dwóch nowych
kandydatów. Na uniwersyteckiej giełdzie wymienia się dwa
nazwiska. Najpoważniejszym kandydatem jest prof. Czesław Osękowski. Na stanowisko rektora startował razem
z prof. Kisielewiczem trzy lata temu. Zgłoszony ma być też
prof. Józef Korbicz, obecny prorektor ds. nauki i współpracy
z zagranicą. Obecny rektor zapowiada rezygnację z dalszej
rundy.
***
W magazynowym wydaniu Gazety Lubuskiej z dnia 19-20 marca czytamy o otwartych drzwiach na Uniwersytecie
Zielonogórskim. Maturzyści będą się mogli dowiedzieć jakie
będą zasady rekrutacji maturzystów z nową, a jakie ze starą
maturą. większość studiów jest prowadzona dwustopniowo
tj. najpierw licencjat (inżynierskie), później magisterskie.
Dzięki różnym programom, m.in. Mostowi, część studiów
można zaliczyć w innych ośrodkach akademickich. Podczas
dni otwartych można zwiedzić uczelnie, porozmawiać z wykładowcami, studentami. W kampusie przy ul. Podgórnej
można zapoznać się z kierunkami technicznymi. W kampusie przy al. Wojska Polskiego są wydziały humanistyczny i
pedagogiczny.
***
„Kuszenie maturzystów” tak pisze 21 marca Gazeta Wyborcza o drzwiach otwartych na Uniwersytecie Zielonogórskim. W tym roku Uniwersytet proponuje naukę na dziewięciu wydziałach. Do wyboru daje 88 specjalizacji na 27
kierunkach. Na maturzystów czeka przeszło 7 tys. miejsc.
Uczelnia prezentuje wszystkie kierunki nauczania, stowa-

nr 4-5 (132-133)

k w i e c i e ń - m a j

2 0 0 5

49

rzyszenia studenckie, a pracownicy opowiadają o zasadach
rekrutacji. Na odwiedzających czeka 2 tys. informatorów i 5
tys. kolorowych biuletynów z ofertą studiów. Ponadto przygotowano specjalny program dla grup zorganizowanych ze
szkół z całego regionu.
***
O „Nowym profesorze” 22 marca donoszą lokalne gazety.
W poniedziałek, 21 marca dr hab. Marian Bugajski, prof. UZ
odebrał z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego
tytuł profesora nauk humanistycznych. Prof. Bugajski jest
kolejnym pracownikiem uniwersytetu w randze profesora
zwyczajnego. Prof. Bugajski ukończył Uniwersytet Wrocławski. Od 1972 byl pracownikiem naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładał też w Burgas, Moskwie
i Dreźnie. W 1990 r rozpoczął pracę na zielonogórskiej WSP.
Profesor jest specjalistą od językoznawstwa, językoznawstwa normatywnego, komunikacji językowej, kultury języka
i prasoznawstwa.
***
22 marca Gazeta Wyborcza spekuluje o wynikach II tury
wyborów zadając pytanie - Czy profesor Osękowski będzie
rektorem?
We wtorek poznamy nowego rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nieoﬁcjalnie mówi się, że największe szanse
ma prof. Czesław Osękowski, dziekan Wydziału Humanistycznego
Elektorzy mieli tydzień, by się zastanowić nad innym
kandydatem, którego zgłoszą na dzisiejszym zebraniu. Oﬁcjalnych kandydatur nie ma, ale w kuluarach wymienia się
nazwiska prof. Czesława Osękowskiego, dziekana Wydziału
Humanistycznego, który już raz konkurował z prof. Kisielewiczem o fotel rektora trzy lata temu i prof. Józefa Korbicza,
prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Jeśli żaden
z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów,
według regulaminu wybory zostaną rozpisane od nowa.
***
Mamy rektora – 23 marca informują lokalne gazety. Prof.
Czesław Osękowski został nowym rektorem Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Był jedynym kandydatem w drugiej turze.
Tydzień temu w pierwszej turze jedynym kandydatem na to
stanowisko był obecny rektor prof. Michał Kisielewicz. Na 143
elektorów, którzy wzięli udział w głosowaniu, aż 114 poparło
prof. Osękowskiego. Rektor elekt ma 53 lata. Jest profesorem nauk humanistycznych. Z Zieloną Górą jest związany od
1983 roku. Dwa lata temu został dziekanem Wydziału Humanistycznego UZ. Wybrano także nowych prorektorów prof.
Józef Korbicz – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą,
prof. Krzystof Urbanowski – prorektor ds. rozwoju, prof. Wielisława Osmańska-Furmanek – prorektor ds. jakości kształcenia. Nie rozstrzygnięte zostało jedynie stanowisko prorektora
ds. studenckich. Zgłoszona na to stanowisko prof. Maria Fic
nie uzyskała wymaganej liczby głosów.
***
Prorektorzy w komplecie to artykuł gazet Lubuskiej i Wyborczej z 24 marca. Prof. Longin Rybiński został wybrany
prorektorem ds. studenckich (na 119 głosów ważnych
w glosowaniu, 102 było na tak). Prorektor wygrał drugą
turę wyborów na to stanowisko. Wcześniej rektor elekt
prof. Czesław Osękowski zaproponował na prorektora dr
hab. Marię Fic, ale odrzucili ja elektorzy. W środę odbyło się
ponowne głosowanie. Została zgłoszona jedna kandydatura
- dra hab. Longina Rybińskiego dotychczasowego prodziekana ds. studenckich Wydziału Matematyki, Informatyki
i Ekonometrii UZ.
We wtorek prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą został prof. Józef Korbicz, prorektorem ds. rozwoju dr
hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ, a dr hab. Wielisława
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Osmańska – Furmanek, prof. UZ obejmie stanowisko prorektora ds. jakości kształcenia. Nowe władze przejmą rządy
na uczelni 1 września.
***
Najmłodszy kierunek na Uniwersytecie Zielonogórskim Jazz
i Muzyka Estradowa doczekał się swojej własnej strony internetowej - 25 marca donosi Gazeta Wyborcza. Pod adresem http://www.iksm.uz.zgora.pl/jazz znajdziecie
państwo wszelkie informacje o tym w jaki sposób studiuje
się instrumentalistykę, wokalistykę oraz kompozycję i aranżację.
***
30 marca Gazeta Lubuska informuje o wynikach rankingu
szkół wyższych przeprowadzonego przez tygodnik Newsweek. Autorów rankingu interesowało jedno - na ile absolwenci uczelni sprostają wymogom rynku. Wygrały te, które
wprowadzają nowe kierunki, ściśle współpracują z pracodawcami, wysyłają żaków na zagraniczne praktyki. Spośród
lubuskich szkół wyższych najwyższe, bo 56. miejsce w ogólnopolskim rankingu tygodnika „Newsweek” zajęła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie. O dwa oczka
wyprzedziła Uniwersytet Zielonogórski .
Uniwersytet Zielonogórski niedawno podpisał specjalne
porozumienie z lubuskimi przedsiębiorcami. Po to, by mieli
oni wpływ na uruchamianie nowych specjalności, kierunków. By studenci mogli odbywać praktyki na najnowocześniejszym sprzęcie. By studia były bliżej życia. Czas pokaże,
czy zawarte porozumienie przyniesie wymierne efekty.
***
31 marca Deptakus zaprasza na otwartą próbę Chóru Akademickiego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Chór poszukuje
osób utalentowanych wokalnie dlatego też zaprasza na próbę wszystkich zainteresowanych studentów i pracowników
UZ. Chór Akademicki Uniwersytetu Zielonogórskiego, pod
dyrekcją Jerzego Markiewicza powstał dopiero półtora roku
temu. Pierwsza próba odbyła się 26 października 2003 roku.
Do zespołu należą studenci, uczący się na różnych kierunkach zielonogórskiej uczelni. Chór zadebiutował 15 stycznia 2004 r., biorąc udział w koncercie „Kolędy na Jazzowo”
z cyklu „Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego i przyjaciele”, gdzie zaśpiewał u boku Big Bandu UZ, Ewy Urygi i Marka Bałaty. W październiku ubiegłego roku zespół wystąpił
w koncercie z okazji swoich pierwszych urodzin, a w grudniu brał udział, u boku Big Bandu UZ, w realizacji programu telewizyjnego pt. „Kolędy dla Świata”. Koncert odbył się
w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku i dzięki programowi
TVP i TV Polonia mógł być oglądany w całej Polsce i za granicą. W styczniu 2005 Chór Akademicki wystąpił ponownie
u boku Big Bandu UZ i Krzysztofa Kiljańskiego w koncercie
organizowanym w związku z akcją „Uniwersytet Dzieciom”.
Obecnie zespół przygotowuje się do koncertów, w których
wykona m.in. „Stabat Mater” Josefa Gabriela Rheinbergera.
Koncerty planowane są na maj 2005.
***
W Rzeczpospolitej z 6
kwietnia czytamy, że Obrazem Roku 2004 została
„Koszula” namalowana
i wycięta przez Arkadiusza
Ruchomskiego
– studenta Uniwersytetu
Zielonogórskiego. W tym
roku w skład jury weszli
Itzhak Goldberg, krytyk
i wykładowca z Paryża,
Vittorio Sgarbi, znany
krytyk włoski, Iris Müller-Westermann ze sztok-
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holmskiego Moderna Museet oraz Armand Bartos, nowojorski marszand.
Tegoroczny laureat jest najmłodszym zwycięzcą konkursu
na Obraz Roku: urodził się w 1978 roku, mieszka w Janowcu Wielkopolskim i studiuje na IV roku w Instytucie Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nie spodziewał
się nagrody, z braku funduszy nie zamierzał przyjechać na
uroczystość jej wręczenia - pojawił się jednak w Warszawie,
bo zaproszono go na koszt ﬁrmy.Trójka wyróżnionych jest
niewiele starsza od Ruchomskiego; wszyscy urodzeni w latach 70. Zwycięzca dostał czek na 100 tysięcy zł i symbol
zwycięstwa - niebieskie emaliowane jabłuszko.
***
Studenci modlą się za Papieża – pisze 6 kwietnia Gazeta
Wyborcza. - Chcemy podziękować Ojcu Świętemu za to, co
zrobił dla studentów - mówił ks. Paweł Prüfer, duszpasterz
akademicki. W poniedziałek w kościele pw. Józefa Oblubieńca odbyła się akademicka msza w intencji Papieża.
Kościół zapełnił się do ostatniego miejsca. - Umarł Wielki
Człowiek. Głowa kościoła, przewodnik duchowy i wielki autorytet - mówi Monika Panﬁl z II roku resocjalizacji.
Adam Nawrocki z III roku zarządzania i marketingu: - Chcę
pomodlić się i podziękować za całe jego życie, za 26 lat
pontyﬁkatu i za to, co zrobił dla całego świata, za głoszone
słowo, dzięki któremu - myślę - stałem się lepszym człowiekiem.
Diana Lewicka z III roku edukacji artystycznej: - Pokazał mi
jak żyć, jak wcielać słowa Chrystusa w szarą codzienność.
Pokazał, że w dzisiejszym świecie, w którym wydaje się, że
nie ma miejsca na Chrystusa, jednak można żyć w zgodzie
z jego słowami.
Mszę celebrował duszpasterz akademicki ks. Paweł Prüfer.
- nabożeństwo będzie wręcz nasączone jego słowami. Będą
czytane fragmenty jego encyklik - zapowiadał Prüfer. I tak
było.
Od początku mszy wygaszone były wszystkie światła, paliło się jedynie kilka świec. Z głośników rozlegały się słowa
Papieża: „Wypłyń na głębię, zawierz Chrystusowi, pokonaj
słabość i zniechęcenie. Odkryj głębie własnego ducha, odkryj głębie Chrystusa, zaufaj mu i rozpocznij swą życiową
misję”.
***
Po raz drugi na Uniwersytecie Zielonogórskim odbył się
konkurs dla najlepszych ﬁzyków z regionu, organizowany
przez Instytut Fizyki UZ – donosi 7 kwietnia Gazeta Lubuska. W tegorocznej edycji wzięło udział 75 uczniów za szkół
średnich z całego województwa. Podobnie jak w ubiegłym
roku najlepszy okazał się Artur Henrykowki z I LO w Zielonej Górze, który pokonał Michała Tomzę (Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach) i Bartosza Golczka (I LO
w Zielonej Górze). Wśród wyróżnionych laureatów znaleźli
się ponadto: Marcin Dublański (I LO w Zielonej Górze), Maria Pszona, Tomasz Kazimierczak i Paweł Kuczma (wszyscy
V LO w Zielonej Górze).
***
Tego samego dnia Gazeta Lubuska informowała m.in.
o inicjatywie Duszpasterstwa Akademickiego „U Zbawiciela”
i marszu zorganizowanego w celu uczczenia pamięci Ojca
Świętego Jana Pawła II. Przypominali sobie najważniejsze
momenty Jego pontyﬁkatu. Żeby znów mocno i wyraźnie
zobaczyć postać Papieża. Równo kwadrans po godz. 18.00
zapłonęły świece i znicze. Do tłumów oczekujących pod
ratuszem dołączyła młodzież maszerująca spod gmachu
głównego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Już wspólnie,
zielonogórzanie wyruszyli w Biały Marsz.
czytała esa
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