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kowych, budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
oraz obiektów malej architektury. Dużo uwagi poświęcono
adaptacji pomieszczeń, możliwościom adaptacyjnym nieużytkowanych byłych obiektów przemysłowych i sakralnych
na przykład adaptacja elektrowni tramwajowej na Muzeum
Powstania Warszawskiego, rewitalizacja i adaptacja Baszty
Bramy Ostrowskiej w Gubinie czy też adaptacja zespołu pałacowo – parkowo – folwarcznego na ośrodek dydaktyczny.
W monograﬁi dużo uwagi poświęcono problemom technicznym, występującym przy renowacji obiektów budowlanych,
zwłaszcza materiałom zastosowanym w obiektach zabytkowych i materiałom renowacyjnym, stosowanych przy renowacji. Ponadto zostały omówione sposoby napraw budynków, elementów konstrukcyjnych, niekonstrukcyjnych i detali
architektonicznych, a także wzmacniania konstrukcji oraz
organizacji procesów rewitalizacyjnych.
Monograﬁa ma charakter interdyscyplinarny i przedstawia
aktualny stan wiedzy i przegląd osiągnięć realizacyjnych.
Zapewne przyczyni się do zaktywizowania dalszych prac naukowych, opracowywania kolejnych programów rewitalizacji
obszarów miejskich i ich realizacji”.
[Ze wstępu]
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szkieletu i proporcji ciała człowieka w okresie p
płodowym,
red. A. Malinowski,
s. 134 [6], oprawa broszurowa,
17 x 24 cm, Oﬁcyna Wydawnicza UZ,
2006
„
„Badania
rozwoju struktur kostnych człowiepłodowym należą do probleka w okresie p
mów trudnych. Trudności przysparza pozym
skiwanie materiałów
materia
obserwacyjnych drogą
preparowania czaszki i poszczególnych
poszczeg
kości martwych płodów. Znacznie łatwiej jest
ś
pozyskiwać martwe płody
p
do badań kefalo- i somatometrycznych, które można wykonywać w trakcie sekcji anatomo-patologicznych.
[...] Autor udostępnia opracowanie dotyczące wzrastania
czaszki i jej niektórych kości w okresie płodowym i rozwoju
kości długich szkieletu, prezentując te indywidualne dane,
które zebrał osobiście, preparując głowy płodów pochodzących z Poznania oraz pomiary kości długich wypreparowane
przez B. Młodziejowskiego i A. Malinowskiego, a pochodzące
z Warszawy i Poznania”.
[Ze wstępu]
SZAGUN D.,
Ukształtowanie leksykalno-stylistyczne
poezji religijnej Kornela Ujejskiego,
s.262, oprawa broszurowa,
15 x 21 cm, Oﬁcyna Wydawnicza UZ,
2006
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„Power
dla Einsteina”
Dobrowolna deklaracja wpłaty na Fundusz
Stypendialny
W drodze powszechnej zbiórki wśród pracowników UZ już piąty rok fundowane są skromne stypendia dla uzdolnionych studentów, pozostających
w szczególnie trudnych warunkach materialnych. 24
kwietnia br. odbyła się uroczystość wręczenia kolejnych czterech stypendiów w wysokości 250 zł
miesięcznie. Stypendia w tym semestrze otrzymali studenci z Wydziałów: Ekonomii i Zarządzania, Inżynierii
Lądowej i Środowiska, Mechanicznego oraz Nauk
Pedagogicznych i Społecznych. Zgodnie z postanowieniem Kapituły Funduszu Stypendialnego „Power
dla Einsteina” pod honorowym przewodnictwem prof.
Mariana Eckerta, nie podajemy nazwisk laureatów do
publicznej wiadomości.
Składka, do której zachęcamy, jest dobrowolna, jednorazowa lub comiesięczna. Zadeklarować można nawet najmniejszą kwotę.
W tym roku oferujemy trzy sposoby dokonania wpłaty.
Osobom, które nie zetknęły się w swoich instytutach
czy wydziałach z listami, na których można deklarować
dobrowolne wpłaty, umożliwiamy pobranie formularza deklaracji ze strony internetowej: http://infoserwis.
uz.zgora.pl/doc.php?w=478
Alternatywnymi formami dokonania wpłat są:

 złożenie deklaracji na liście, która powinna

znajdować się w sekretariacie instytutu bądź dziekanatu.

 bezpośrednia wpłata na konto akcji: Kredyt Bank

S.A. oddział w Zielonej Górze 8215001810121810
0351880000
Wpłaty kwestura odpisywać będzie od wynagrodzeń
na specjalne subkonto.
Powszechny udział pracowników nauki, administracji
i obsługi w zbiórce będzie wyrazem naszego poczucia
wspólnoty uniwersyteckiej i solidarności ze studentami.
Stworzy szansę młodym ludziom, którym stypendium
ułatwi dalszą naukę.
MJ

„Celem niniejszej pracy jest określenie zjawisk wyznaczających styl językowy oryginalnych poezji religijnych Kornela Ujejskiego. Oryginalność pojmowana jest tu jako
przeciwny biegun pojęcia translacji, będą
to zatem utwory zakorzenione w stylistyce
biblijnej czy szerszej religijnej, ale organizowane w sposób
twórczy, wyrażające treści i zawierające elementy językowo-stylistyczne oraz kompozycyjne o charakterze autorskim i
w dużej mierze dotyczące problematyki patriotycznej. W
zakres tych poezji włączamy również parafrazy biblijne jako
szczególny typ przekładu rozszerzonego czy przetworzonego twórczo, a więc mającego inną wymowę i kształt poetycki
niż oryginał.[...]”.
[Ze wstępu]
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