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prądu jest realizowane przez zespół turbiny gazowej
z prądnicą. Paliwo do zasilania turbiny jest transportowane rurociągiem wprost ze złoża położonego w okolicach Kostrzyna. Dzięki fachowemu przewodnictwu
wizyty otrzymaliśmy rzeczowe odpowiedzi na pytania
zadawane przez członków koła naukowego, szczególnie o techniczne aspekty funkcjonowania elektrowni, jak
i o konstrukcję charakterystycznych słupów wysokiego

napięcia w sąsiedztwie elektrowni. Na koniec wizyty mogliśmy się zapoznać z budową zespołu chłodnic
będących jedną z najbardziej charakterystycznych elementów każdej elektrowni.
Wizyta w elektrociepłowni była ciekawym doświadczeniem dzięki któremu członkowie Koła 3P zyskali
nową wiedzę.

Dziecko lubuskie – raport z badań

w odniesieniu do wysokości i masy ciawydział
ła. W wysokości ciała chłopców w młodnauk
szym wieku szkolnym (8-12 lat) różnice
pedagogicznych
wynoszą około 11 cm, a w wieku 13-18
i społecznych
lat różnice te pogłębiają się i wynoszą
przeciętnie około 16 cm. W zespole
dziewcząt różnice te są nieco mniejsze: w wieku 7-9 lat
wynoszą około 10 cm, w wieku 10-14 lat około 12 cm i w
wieku 15-17 lat około 10 cm.
W odniesieniu do masy ciała, chłopcy w wieku 8-12 lat na
przestrzeni 50 lat są ciężsi od swych rówieśników o około 6
kg, a wieku 13-17 lat o około 12 kg. Wśród dziewcząt różnice
te są nieco mniejsze: w wieku 7 lat wynoszą około 2,5 kg, w
wieku 8-15 lat o około 5 kg, a w przedziale wiekowym 16-17 lat
około 3 kg.
Mimo dużej jednorodności genetycznej populacji,
nadal utrzymują się różnice w rozwoju dzieci i młodzieży
w układzie regionalnym oraz w zależności od środowiska zamieszkania w układzie miasto – wieś. Opisany
gradient społeczny rozwoju dzieci i młodzieży należy
dokładnie śledzić i analizować a podobne badania kontynuować.

PAMIĄTKOWE ZDJĘCIE NA KONIEC WIZYTY

„PRZEDSIONEK PIEKŁA” WIDOK DO WNĘTRZA JEDNEGO Z KOTŁÓW

Andrzej Manoryk

Pod kierunkiem pracowników Katedry Wychowania
Fizycznego, Instytutu Biotechnologii i Ochrony
Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego (prof.
Andrzeja Malinowskiego, prof. Ryszarda Asienkiewicza,
prof. Józefa Tatarczuka, dr. Artura Wandycza) oraz
Wydziału Zamiejscowego Wychowania Fizycznego
w Gorzowie Wielkopolskim (prof. Aleksandra Stuły,
prof. Kazimierza Szyszki) w latach 2002-2003 przeprowadzono przekrojowe badania populacyjne dziewcząt
i chłopców w wieku 7-18 lat Ziemi Lubuskiej. Ogółem
zbadano 9708 uczniów (w tym 4845 chłopców i 4863
dziewcząt).
Głównym celem badań była analiza poziomu rozwoju biologicznego populacji dzieci i młodzieży szkolnej
byłych województw: zielonogórskiego i gorzowskiego
w aspekcie uwarunkowań społeczno-ekonomicznych,
a także określenie kierunku czasowych zmian ontogenetycznych (trendu sekularnego) w odniesieniu do
wysokości i masy ciała oraz propozycja norm rozwojowych.
Największy wpływ na wysokość i masę ciała
chłopców i dziewcząt ma środowisko zamieszkania.
Najwyżsi i najciężsi okazali się chłopcy i dziewczęta
zamieszkujący Zieloną Górę i Gorzów Wielkopolski,
a najniżsi i najlżejsi wywodzą się ze środowiska wiejskiego.
W odniesieniu do dojrzewania dziewcząt stwierdzono,
że najwcześniej dojrzewają dziewczęta mieszkające
w miastach (12,54 lat), a najpóźniej ze wsi (12,79 lat)
przy różnicy statystycznie istotnej. Biorąc za kryterium
wykształcenie rodziców, odnotowano, iż najszybciej
dojrzewają dziewczęta rodziców z wyższym wykształceniem, a najpóźniej, których rodzice legitymują się
wykształceniem najniższym. W zależności od liczby
dzieci w rodzinie, najszybciej dojrzewają jedynaczki, a
najpóźniej z rodzin wielodzietnych.
W przedziale 50–letnich badań ontogenetycznych
(1950-2001), stwierdzono międzypokoleniowe zmiany
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AUTORZY RAPORTU Z WŁADZAMI WYDZIAŁU (FOT.: POLA KULECZKA)

Dziecko lubuskie ukazuje
stan rozwoju ﬁzycznego dzieci i młodzieży
w świetle stratyﬁkacji społecznej
oraz tendencje zmian.
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.... Instytut Socjologii
Instytut Socjologii UZ oraz Zielonogórski
Oddział Polskiego Towarzystwa
Socjologicznego organizatorem
XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego
– Zielona Góra – wrzesień 2007
Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu PTS oﬁcjalnie przekazana została informacja, iż zielonogórskie
środowisko socjologiczne będzie organizatorem XIII
Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, który odbędzie się od 13 do 15 września 2007. Zjazdy socjologiczne organizowane są co trzy lata i każdy z trzech
ostatnich (w Katowicach, Rzeszowie i Poznaniu) gromadził około tysiąca uczestników. Możemy się spodziewać podobnego zainteresowania i zgłoszenia gotowości przyjazdu na najbliższy zjazd podobnie licznej rzeszy socjologów. Będzie to więc bardzo duże
przedsięwzięcie organizacyjne. Sądzimy jednak, iż
jest to znakomita okazja do pokazania naszej Uczelni
z jak najlepszej strony. Zapytanie o możliwość zorganizowania zjazdu w Zielonej Górze pojawiało się już
pięć lat temu. Nie mogliśmy wówczas zgłosić gotowości podjęcia się organizacji zjazdu z powodu braku odpowiednich sal na obrady plenarne (na około 700-800
osób) i półplenarne (na 300-400). Obecnie sądzimy,
iż to, czym dysponuje Uniwersytet w Campusie A jest
bardzo dobrym zapleczem do zorganizowania tak
dużego zjazdu naukowego. Liczymy na pomoc i udostępnienie nam pięknych auli i sal, które są w dyspozycji Dziekanów Wydziałów: Matematyki, Informatyki
i Ekonometrii, Wydziału Elektroniki, Informatyki i
Telekomunikacji oraz Wydziału Mechanicznego.
Liczymy również na dobrą współpracę z Działem
Aparatury, Uczelnianym Centrum Komputerowym
oraz Uczelnianym Towarzystwem Budownictwa
Społecznego, które administruje domy studenta, w
których będziemy chcieli zakwaterować większość
uczestników Zjazdu.
Poprzednie zjazdy socjologiczne były spotkaniami
trzydniowymi: półtora dnia przeznaczano na obrady
plenarne i półplenarne, drugą część na obrady w sesjach. Na ostatnim zjeździe w Poznaniu zorganizowano pięćdziesiąt równoległych grup tematycznych.
O tym, ile będzie ich w Zielonej Górze zadecyduje
rada programowa zjazdu po zebraniu zgłoszeń od potencjalnych kierowników sekcji. Zjazdy są znakomitą
okazją do wzajemnego poznania się ludzi z różnych
ośrodków, zajmujących się podobną tematyką. Dla
ludzi młodych – asystentów, doktorantów i studentów
są okazją do zetknięcia się z autorami podręczników

wydział Janusz Adamczyk
zarządzania Doktorem Nauk!
Do grona doktorów na Wydziale Zarządzania dołączył nasz Kolega Janusz Adamczyk. Publiczna
obrona jego rozprawy doktorskiej odbyła się 8
marca 2006 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej i
Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tytuł
rozprawy brzmiał: „Wykorzystanie LCA do oceny środowiskowej budynku”. Promotorem pracy była prof. inż. Magdalena Graczyk z Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego, recenzentami – prof. Maria Antonina Stawicka - Wałkowska
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i książek, które czytają w trakcie studiów, możliwością
spotkania się z profesorami z ośrodków o długiej i dobrej tradycji uprawiania socjologii.
Od kiedy instytucjonalnie działają socjologowie w
ramach Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i
od kiedy robią to w Zielonej Górze? W 2007 roku
PTS będzie obchodziło 50-lecie swojej działalności.
Natomiast w Zielonej Górze od 1.10.1994 roku rozpoczęto kształcenie studentów na kierunku socjologia i
od tego roku rozpoczął działalność Instytut Socjologii
UZ. Zielonogórski Oddział PTS został powołany decyzją Zarządu Głównego 26.10.1996 roku, zatem w
bieżącym roku będziemy obchodzili dziesiątą rocznicę istnienia. Początkowo oddział liczył 15 członków,
a pierwszym przewodniczącym oddziału był dr Jerzy
Leszkowicz-Baczyński. Od lutego 2000 r. przewodniczącą jest dr Ewa Narkiewicz-Niedbalec, a oddział
liczy dziś 30 członków. Środowisko zielonogórskie
zapisało się na socjologicznej mapie Polski cyklicznymi konferencjami poświęconymi tematyce transgranicznej – odbyło się pięć konferencji z tego cyklu.
W każdym roku PTS przyznaje nagrody im. Floriana
Znanieckiego dla czterech autorów najlepszych prac
magisterskich z zakresu socjologii oraz jedną nagrodę im. Stanisława Ossowskiego dla młodego socjologa (do 35 roku życia) za najlepszą książkę. Dużym
wyróżnieniem było przyznanie w 1999 roku przez
PTS nagrody im. Stanisława Ossowskiego doktorowi
Lechowi Szczególe za pracę pt. Między mistyﬁkacją a
nieświadomością. O pojęciu świadomości fałszywej.
Członkowie oddziału zielonogórskiego i pracownicy
Instytutu Socjologii UZ biorą udział w pracach ciał statutowych PTS szczebla centralnego: prof. Krystyna
Janicka jest sekretarzem Zarządu Głównego, prof. Mirosław Chałubiński od 1.08.2006 r. jest przewodniczącym Sekcji Historii Socjologii, dr Maria Zielińska
drugą kadencję jest przewodniczącą komisji rewizyjnej, dr Ewa Narkiewicz-Niedbalec od chwili powstania, czyli od maja 2005 jest członkiem Zarządu Sekcji
Socjologii Edukacji i Młodzieży, a od 26.03.2006 r
członkiem Zarządu Głównego. Kilkakrotnie był nim
prof. Kazimierz M. Słomczyński. Podpisana poniżej
była w ostatnim roku przewodniczącą jury nagrody
im. F. Znanieckiego i została wybrana w skład jury
również w tym roku.
Przed nami półtora roku przygotowań do Zjazdu.
Mam nadzieję, iż czas ten wykorzystamy nie tylko do
przygotowań organizacyjnych, ale także do złożenia
na tyle atrakcyjnych propozycji wystąpień zjazdowych,
iż w sensie naukowym zielonogórskie środowisko socjologiczne zaznaczy również swoją obecność.
dr Ewa Narkiewicz-Niedbalec

z Politechniki Gdańskiej, prof. Zbigniew Kłos z
Politechniki Poznańskiej oraz prof. Tadeusz Kuczyński
z Uniwersytetu Zielonogórskiego. W tym samym dniu
Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska podjęła uchwała o nadaniu panu magistrowi inżynierowi
Januszowi Adamczykowi stopnia doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa, specjalność: materiały budowlane. Godnym podkreślenia jest fakt, że
Rada Wydziału podjęła również uchwałę o wyróżnieniu
rozprawy doktorskiej naszego Kolegi.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Anetta Barska
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