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Integracja.
Nie tylko
europejska
Po sześciu latach wspólnej
egzystencji zatarły się już chyba
podziały na „tych z WSP” i „tych

Wyrażone opinie są osobistymi przekonaniami autorów i nie zawsze są zgodne ze stanowiskiem kolegium, zespołu redakcyjnego i kierownictwa uczelni.
Zachęcamy do wypowiedzi polemicznych.
Redakcja zastrzega sobie prawo nadawania tekstom własnych tytułów,
ich skracania i adiustacji; materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Za zamieszczane informacje odpowiedzialność ponoszą ich autorzy.

z Politechniki”. Już nie używa

Oddano do druku w kwietniu 2007 r.
Nakład: 800 egz.
Druk: Zakład Poligraﬁi Uniwersytetu Zielonogórskiego
Okładka: Zakład Poligraﬁczny „Filip” w Zielonej Górze

tej, z trudem, scalanej ścianie.

się określeń „my” i „oni”. Jednak
nie do końca zatarły się rysy na

Stosunki służbowe są coraz
bardziej poprawne, ale bardzo
wyraźnie daje się odczuć brak
identyﬁkacji z „ﬁrmą”. Przed nami,
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Doktoraty Honoris Causa
Uroczystość nadania godności DHC Profesorowi Julianowi Musielakowi odbędzie się 4 czerwca
o godz. 12.00 w Auli Uniwersyteckiej.

Profesor Julian Musielak

urodził się w Poznaniu 7 listopada 1928 r. Od roku 1946
nieprzerwanie związany jest z Uniwersytetem w Poznaniu. Tutaj zdobył wykształcenie matematyczne uzyskując
kolejno w latach 1951, 1958, 1962, 1971 i 1980 tytuł magistra, kandydata nauk matematycznych, docenta habilitowanego oraz tytuły Profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego. Zainteresowania badawcze Profesora Juliana
Musielaka obejmują wiele działów analizy matematycznej.
Najważniejsze miejsce zajmuje tu teoria przestrzeni modularnych, których ogólna aksjomatyka została sformułowana w 1959 roku we współautorskiej pracy Profesorów
Musielaka i Orlicza. Praca ta wywarła znaczny wpływ na
rozwój teorii przestrzeni modularnych i uogólnionych przestrzeni Orlicza. Teoria tych przestrzeni stała się ważną
dziedziną badań prowadzonych przez liczne międzynarodowe grono matematyków. O znaczeniu badań prowadzonych w jej ramach świadczy m. in. fakt, że w Mathematical
Subject Classiﬁcation 2000 wydzielono teorie przestrzeni
modularnych jako oddzielnie problematykę badawczą w
ramach analizy funkcjonalnej. Nazwiska Profesorów Juliana Musielaka i Władysława Orlicza weszły na trwałe do
nomenklatury matematycznej tej teorii. Jedna z klas przestrzeni modularnych nosi dziś nazwę przestrzeni Musielaka-Orlicza. Przestrzeniom modularnym prof. Musielak
poświęcił swą pierwszą monograﬁę opublikowaną przez
znane w świecie wydawnictwo matematyczne Springer
Verlag.
Zainteresowania naukowe Profesora Juliana Musielaka
nie ograniczają się jedynie do teorii przestrzeni modularnych. Od wielu lat prowadzi również badania dotyczące
teorii sumowalności szeregów, teorii aproksymacji, teorii
dystrybucji, teorii interpolacji, teorii szeregów Fouriera
i teorii operatorów całkowych. W każdej z tych dziedzin
Profesor Musielak posiada ważne i znaczące osiągnięcia
badawcze. Część z nich została zawarta w Jego współautorskiej monograﬁi Nonlinear Integrals Operators and
Applications wydanej w 2003 r. przez wydawnictwo Walter
de Gruyter.
Profesor Julian Musielak jest powszechnie znany jako

doskonały nauczyciel akademicki i opiekun młodej kadry
naukowej. Doskonałe wyczucie dydaktyczne, ogromna
wiedza i doświadczenie oraz wrodzona życzliwość są
cechami, które pozostają w pamięci Jego studentów i
uczniów. W okresie ponad 50-cio letniej pracy dydaktycznej prowadził wykłady z wielu działów matematycznych
zarówno na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza jak i
innych uczelniach w kraju i za granicą w tym m. in. w Politechnice Poznańskiej, na Uniwersytecie Notre Dame w
Stanie Indiana w USA oraz w niemieckich Uniwersytetach
w Halle i Kilonii. W okresie tym wypromował ponad 500
magistrów matematyki oraz 36 doktorów nauk matematycznych. Był 64-krotnie recenzentem rozpraw doktorskich i 14-krotnie rozpraw habilitacyjnych. Profesor Julian
Musielak jest autorem 3 podręczników i 5-ciu skryptów
posiadających już kilka wznowień wydanych przez PWN i
Wydawnictwo Naukowe UAM.
Profesor Julian Musielak pełnił na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza między innymi funkcję prorektora ds.
współpracy z zagranicą, dziekana Wydziału Matematyki
i Fizyki oraz dyrektora Instytutu Matematyki. Był redaktorem naczelnym czasopisma matematycznego UAM
Functiones at Approximatio Commentarii oraz roczników
Polskiego Towarzystwa Matematycznego Commentations Mathematicae. Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma Sciential Mathematicae Japonicae.
Był inicjatorem i organizatorem cyklu międzynarodowych
konferencji matematycznych Function Spaces. W latach
1993-1996 został wybrany na członka Centralnej Komisji do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Był
prezesem i wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Matematycznego, pełniąc wcześniej wielokrotnie funkcję prezesa Oddziału Poznańskiego tego Towarzystwa. Aktywność pozanaukowa Profesora Juliana
Musielaka dotyczyła również Jego czynnego uczestnictwa w wielu krajowych i międzynarodowych komisjach poświęconych zarówno problemom organizacyjnym badań
naukowych z zakresu matematyki, jak i jej problemom
dydaktycznym.
Profesor Julian Musielak aktywnie wspierał rozwój środowiska matematycznego w Zielonej Górze. W latach
1960-1970 prowadził zajęcia dydaktyczne na kierunku
matematyka w Punkcie Konsultacyjnym Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Zielonej Górze. Po powołaniu w
1965 roku pierwszej zielonogórskiej uczelni, przez wiele
lat współuczestniczył w kształceniu jej kadry naukowej z
zakresu nauk matematycznych, zarówno poprzez udział w
organizowanych tu seminariach naukowych jak i poprzez
bezpośrednią opiekę naukową nad częścią zatrudnionych
tu matematyków. W latach 1971-1987 był promotorem i
recenzentem w przewodach doktorskich i habilitacyjnych
matematyków zatrudnionych w zielonogórskich uczelniach. W roku 1973 był inicjatorem powołania przy Oddziale Poznańskim Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Zielonogórskiego Koła tego Towarzystwa. Koło to
już w 1975 roku zostało przekształcone w Zielonogórski
Oddział PTM. W latach 1995-2000 Profesor Musielak był
inicjatorem włączenia zielonogórskiego środowiska matematycznego do grona organizatora międzynarodowych
konferencji Function Spacer. W roku 1976 w uznaniu za
całokształt działalności na rzecz rozwoju zielonogórskiego środowiska matematycznego, władze Województwa
Zielonogórskiego przyznały Profesorowi Julianowi Mu-
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sielakowi odznakę „Za zasługi w Rozwoju Województwa
Zielonogórskiego’.
Wyrazem uznania przez polskie środowisko matematyczne za dotychczasową działalność naukową Profesora
Juliana Musielaka było nadanie Mu godności Honorowego Redaktora Czasopisma Commentations Mathematicae
wydawanego przez Polskie Towarzystwo Matematyczne.
Biorąc pod uwagę całokształt dorobku naukowo-dydaktycznego i organizacyjnego Profesora Juliana Musielaka
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego, uchwałą z dnia
25 kwietnia 2007 roku, w uznaniu poważnych zasług dla
rozwoju nauki, Jego najwyższych kwaliﬁkacji naukowych,
ważnych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego, jak również bardzo aktywnej działalności w
zakresie organizacji nauki, nadał prof. Julianowi Musielakowi tytuł doktora honoris causa.

23 maja na posiedzeniu Senatu UZ zostanie
przedstawiony projekt uchwały o nadanie godności DHC prof. Henrykowi Tuni. Juz dziś przezentujemy sylwetkę kandydata.

Profesor dr inż. Henryk Tunia

urodził się w 1925 roku w Głuchowie k. Łańcuta. W roku
1950 ukończył studia wyższe na Wydziale Elektrycznym
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Stopień doktora nauk
technicznych uzyskał w roku 1960 za rozprawę, która była
pierwszą w kraju pracą w dziedzinie energoelektroniki. W
roku 1974 uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a tytuł naukowy profesora zwyczajnego uzyskał w
roku 1981. Od tego roku był profesorem zwyczajnym Politechniki Warszawskiej, a od roku 1997 jest profesorem
zwyczajnym Politechniki Świętokrzyskiej.
Profesor Henryk Tunia jest uznanym autorytetem i powszechnie cenionym specjalistą w zakresie energoelektroniki oraz w zakresie automatyki napędu elektrycznego.
Jest krajowym prekursorem badań w tych zakresach. Już
na początku swojej kariery naukowej Profesor Henryk
Tunia postawił sobie zadanie rozpowszechnienia energoelektroniki poprzez opracowanie książek i monograﬁi. Z
zadania tego wywiązał się w sposób imponujący publikując ponad 20 pozycji książkowych, w tym 16 monograﬁi
naukowych i 5 skryptów uczelnianych. W grudniu 1966
roku podjął stały etat w ówczesnej Katedrze Napędów
Elektrycznych Politechniki Warszawskiej, a w trzy lata
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potem ukazała się pierwsza monograﬁa pt. Układy elektroniczne w automatyce napędowej (współautor prof. B.
Winiarski). Książka ta stała się impulsem do burzliwego i
szerokiego rozwoju elektroniki przemysłowej, energoelektroniki i nowoczesnej automatyki napędu. Stanowiła też
inspirację dla wielu prac doktorskich i badawczych przyczyniając się do ukształtowania tej nowej dziedziny nauki i
techniki w Polsce. W roku 1974 powstał cieszący się dużą
popularnością pierwszy podręcznik Podstawy energoelektroniki, który służył wielu pokoleniom energoelektroników
w kraju. Niezależnie od swej działalności wydawniczej i
organizacyjnej przywiązywał zawsze duże znaczenie do
współpracy z przemysłem. Był pomysłodawcą i kierownikiem wielu projektów urządzeń energoelektronicznych i
systemów napędowych wykonanych dla przemysłu krajowego. Współpraca ta zaowocowała kilkudziesięcioma
patentami, których jest autorem i współautorem.
Dorobek naukowy Profesora Henryka Tuni jest imponujący i różnorodny. Jego wykaz publikacji obejmuje ponad
200 prac naukowych, w tym 20 publikacji książkowych,
które były wydawane w renomowanych wydawnictwach
oraz periodykach naukowych w kraju i za granicą. Ponadto były prezentowane na konferencjach naukowych – krajowych i międzynarodowych. Dodając do tego blisko 40
patentów uzyskuje się obraz dokonań Jego wkładu w rozwój nauki i techniki, oraz ich inspirowanie i propagowanie.
Profesor Henryk Tunia przez swoją niezwykłą otwartość,
bezpośredniość i głębokie zaufanie, jakim obdarza ludzi
stworzył niepowtarzalną atmosferę i prawdziwą Szkołę
Naukową Energoelektroniki w Politechnice Warszawskiej.
Wypromował 50 doktorów, z których kilkunastu jest już
profesorami tytularnymi lub nadzwyczajnymi, recenzował
20 prac doktorskich i 11 habilitacyjnych, ponadto dla Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych recenzował 20 rozpraw habilitacyjnych.
Profesor Henryk Tunia jest uczonym o międzynarodowym autorytecie. Jego prace naukowe w zakresie energoelektroniki, obejmujące m.in. tematykę modelowania i
projektowania układów energoelektronicznych, automatyki napędu przekształtnikowego, a także w zakresie metod poprawy jakości energii elektrycznej stanowią źródło
inspiracji badawczej dla wielu osób z kraju i z zagranicy.
Pan Profesor współpracował naukowo z europejskimi i
amerykańskimi ośrodkami naukowymi, między innymi z
Uniwersytetem Technicznym w Aachen (Niemcy) i Uniwersytetem w Guanajunato (Meksyk).
Profesor Henryk Tunia jest członkiem Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk od 1975, członkiem
zwyczajnym Międzynarodowej Akademii Nauk Elektrotechnicznych w Rosji od 1999. Ponadto był członkiem
Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni
Naukowych od 1994 roku przez trzy kadencje, a w latach
1992 – 1997 był członkiem Komitetu Badań Naukowych.
Pełnił funkcje dziekana i prodziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.
Związki Profesora Henryka Tuni z Uniwersytetem Zielonogórskim, a przede wszystkim z Wydziałem Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji trwają od dawna i są
różnorodne. Gorąco popierał nasze starania o powołanie
Politechniki Zielonogórskiej i o utworzenie Uniwersytetu
Zielonogórskiego widząc w takich działaniach możliwości
lepszego i szybszego rozwoju środowiska akademickiego w Zielonej Górze. Życzliwość Pana Profesora, ciągła
współpraca i udzielony ponad 15 lat temu kredyt zaufania
spowodowały, że na Wydziale posiadamy liczący się w
kraju zespół badawczy w zakresie energoelektroniki.
8 listopada 2006 roku Rada Wydziału Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji podjęła inicjatywę w sprawie
nadania Profesorowi Henrykowi Tuni tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego.
zebrała Ewa Sapeńko
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40-lecie Wydziału Elektrotechniki,

PIERWSZA INAUGURACJA

Informatyki i Telekomunikacji

Zaproszenie
na Uroczyste obchody 40-lecia Wydziału
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 czerwca
1965 roku powołano w Zielonej Górze Wyższą Szkołę Inżynierską. W okresie początkowym studenci studiowali na dwóch kierunkach inżynierskich: elektrotechnika i mechanika na Wydziale Ogólnotechnicznym. W ramach tego wydziału w roku akademickim
1966/1967 powołano Zespół Podstaw Elektrotechniki i Miernictwa Elektrycznego. Kierownikiem Zespołu
został doc. dr inż. Antoni Wysocki. Na bazie wspomnianego Zespołu w roku 1967 powstał Wydział
Elektryczny, który, obok Wydziału Mechanicznego,
po raz pierwszy witał swoich studentów na inauguracji roku akademickiego 1967/1968. Pierwszym dziekanem nowopowstałego Wydziału został, oddany mu
na kilkadziesiąt lat organizator jego życia naukowego
i dydaktycznego, doc. dr inż. Antoni Wysocki. Wydział opierał się na nielicznej kadrze własnej wspomaganej pracownikami Politechniki Wrocławskiej.
W skład własnej kadry wchodziło trzech docentów:
Henryk Maćkowiak, Janusz Olejniczak i Antoni Wysocki, oraz kilku młodych magistrów: Ryszard Branicki, Tadeusz Chamerski, Alojzy Jaracz, Mirosław
Jeleniewicz, Zbigniew Lange i Wiesław Żarnowski.
Takie były początki historii Wydziału, godnej przedstawienia w bardziej rozwiniętej formie, który odegrał
znaczącą rolę w rozwoju regionu lubuskiego i poza
jego granicami.
Dzisiaj, po czterdziestu latach istnienia Wydział

Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji (zmiana nazwy nastąpiła wraz z powołaniem Uniwersytetu Zielonogórskiego) osiągnął wysoki poziom
naukowy i dydaktyczny. W ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział ma aktualnie
kategorię pierwszą. Posiada prawa habilitacyjne na
kierunku elektrotechnika, prawa doktoryzowania na
kierunkach elektrotechnika i Informatyka. Prowadzi kształcenie trójstopniowe na dwóch kierunkach
oraz dodatkowo na dwóch kierunkach na poziomie
inżynierskim. O uznaniu dorobku naukowego wielu pracowników, świadczą liczne przeprowadzone
projekty naukowo-badawcze i celowe ﬁnansowane z funduszy krajowych jak i Unii Europejskiej.
W okresie czterdziestu lat na Wydziale wykształcono 6550 inżynierów i magistrów inżynierów w
systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
nadano 45 stopni doktora nauk technicznych i 5
stopni doktora habilitowanego.
Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji zapraszają na Uroczyste obchody 40-lecia Wydziału. W ramach obchodów odbędą się
 21 czerwca 2007: Obchody X-lecia współpracy
w badaniach naukowych i realizacji studiów zintegrowanych z FH Giessen-Friedberg.
 22 czerwca 2007: Sympozjum Wydziałowe nt. 40
lat Wydziału – Historia, stan aktualny i perspektywy
rozwoju
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 23 czerwca 2007 : Sympozjum Instytutowe z okazji 40-lecia Instytutu Metrologii Elektrycznej oraz
Instytutu Inżynierii Elektrycznej
 oraz
 23 czerwca 2007 : Zjazd Absolwentów

Wszelkie informacje dotyczące obchodów można
uzyskać na stronie internetowej http://www.40latweit.uz.zgora.pl/, pocztą elektroniczną pod adresem 40lat@weit.uz.zgora.pl, lub pod nr. telefonu:
(+48 68) 32 82 513.
Andrzej Obuchowicz

SYMPOZJUM z okazji 40-lecia

Instytutów: Inżynierii Elektrycznej oraz Metrologii Elektrycznej
Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Zielona Góra, 23 czerwca 2007

Instytuty: Inżynierii Elektrycznej oraz Metrologii Elektrycznej Wydziału
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji zapraszają na SYMPOZJUM
z okazji 40-lecia działalności, które odbędzie się w Uniwersytecie
Zielonogórskim na wydziale WEIiT 23 czerwca 2007 roku.
Celem Sympozjum jest przedstawienie historii oraz obecnych osiągnięć
naukowo-badawczych obu instytutów obchodzących jubileusz 40-lecia
działalności.
PROGRAM SYMPOZJUM
10.00 - Otwarcie Sympozjum: prof. Marian Miłek
10.15 - Wystąpienie Dyrektorów Instytutów: prof. Zbigniewa Fedyczaka,
prof. Wiesława Miczulskiego
10.45 - Wykład prof. Ferdynanda Wagnera: Informatyka - sztuka czy
rzemiosło?
11.30 - Wykład prof. Leszka Czarneckiego: Moce - wstydliwy problem
elektrotechniki
12.30 - Wystąpienia Gości Sympozjum
13.00 - Towarzyskie spotkanie
14.30 - Zwiedzanie Instytutów
Witryna internetowa SYMPOZJUM: http://www.40iieime.uz.zgora.pl/
e-mail: SYMPOZJUM-40iieime@uz.zgora.pl
Grzegorz Kobyłecki
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Z OBRAD SENATU
Senat na zwyczajnym posiedzeniu 28 marca
2007 r. podjął następujące uchwały:
 Nr

223 w sprawie zasad zatrudniania nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Zielonogórskim na stanowisku starszego wykładowcy, wykładowcy oraz lektora lub instruktora.
Na stanowisku wykładowcy, lektora i instruktora może
być zatrudniona osoba spełniająca warunki określone w § 115, § 117 oraz § 118 Statutu. Na stanowisku starszego wykładowcy w podstawowej jednostce
organizacyjnej uniwersytetu może być zatrudniona
osoba spełniająca warunki określone w § 116 Statutu. Na stanowisku starszego wykładowcy w Studium
Nauki Języków Obcych lub w Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu może być zatrudniona osoba
spełniająca warunki określone w § 116 ust. 1 Statutu, przy czym w tych jednostkach można zatrudnić
na stanowisku starszego wykładowcy również osobę
posiadającą znaczący dorobek zawodowy, lecz nieposiadającą stopnia doktora.
Osoby kandydujące na stanowiska starszego wykładowcy, wykładowcy, lektora lub instruktora zatrudnia
się, jeśli oprócz wymogów określonych Statutem oraz
niniejszą uchwałą, są spełnione warunki określone w
uchwale Senatu w sprawie warunków zatrudniania
oraz zasad nawiązywania i rozwiązywania stosunku
pracy z nauczycielami akademickimi na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Zatrudnienie pracownika dydaktycznego po raz pierwszy na uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy
na okres dłuższy niż jeden rok odbywa się po przeprowadzeniu postępowania kwaliﬁkacyjnego w postaci
konkursu otwartego. Zatrudnienie po raz pierwszy na
każde z wyżej wymienionych stanowisk odbywa się
po przeprowadzeniu postępowania kwaliﬁkacyjnego
w postaci konkursu zgodnie z zasadami określonymi
§ 130 - § 136, § 137 Statutu oraz w Uchwale Senatu
Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie ogłaszania
konkursów jako postępowania kwaliﬁkacyjnego przy
nawiązywaniu stosunku pracy z nauczycielami akademickimi na Uniwersytecie Zielonogórskim. W przypadku zaistnienia okoliczności zezwalających na awansowanie nauczyciela akademickiego zatrudnionego w
danej jednostce na stanowisku lektora lub instruktora,
względnie wykładowcy, na wyższe stanowisko, można
przeprowadzić postępowanie kwaliﬁkacyjne w postaci
konkursu zamkniętego.

 Nr

224 w sprawie kryteriów udzielania przez Rektora
zgody na dodatkowe zatrudnienie lub podjęcie działalności gospodarczej.
Wykonywanie przez nauczyciela akademickiego zatrudnionego na uniwersytecie jako w podstawowym
miejscu pracy dodatkowego zatrudnienia w ramach
stosunku pracy u więcej niż jednego dodatkowego
pracodawcy lub prowadzenie działalności gospodarczej łącznie z dodatkowym zatrudnieniem w ramach
stosunku pracy, bez uzyskania wcześniejszej zgody
rektora, stanowi podstawę do rozwiązania stosunku
pracy za wypowiedzeniem w trybie określonym w art.
129 ust. 3 oraz 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Podjęcie przez nauczyciela akademickiego, będącego organem jednoosobowym uniwersytetu lub jego

zastępcą, dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub rozpoczęcie dodatkowej działalności
gospodarczej wymaga wcześniejszego uzyskania
zgody organów wskazanych w § 120 ust. 7 Statutu.
Wykonywanie przez nauczyciela akademickiego będącego organem jednoosobowym uniwersytetu lub
jego zastępcą dodatkowego zatrudnienia w ramach
stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej bez zgody organów wskazanych w § 120 ust.
7 Statutu pociąga za sobą skutki określone w art. 129
ust. 2 ustawy.
Nauczyciel akademicki zatrudniony na uniwersytecie
zarówno w pełnym, jak i w niepełnym wymiarze czasu pracy zawiadamia rektora o podjętym dodatkowym
zatrudnieniu i wymiarze czasu pracy lub prowadzeniu
działalności gospodarczej w terminie siedmiu dni od
podjęcia dodatkowego zatrudnienia lub rozpoczęcia
działalności gospodarczej.
Rektor, na indywidualny wniosek nauczyciela akademickiego, po zasięgnięciu opinii właściwego dziekana wydziału (kierownika jednostki ogólnouczelnianej, międzywydziałowej lub pozawydziałowej) może
wyrazić zgodę na dodatkowe zatrudnienie w ramach
stosunku pracy u więcej niż jednego dodatkowego
pracodawcy lub prowadzenie działalności gospodarczej łącznie z jednym dodatkowym zatrudnieniem w
ramach stosunku pracy, z zachowaniem przepisów
ustawy. Decyzję w sprawie wyrażenia zgody bądź
odmawiającą zgody Rektor podejmuje nie później niż
po upływie trzech tygodni od dnia złożenia wniosku.
Zgodę wydaje się na okres nie dłuższy niż 3 lata, przy
czym okres, na który jest wydawana zgoda, powinien
kończyć się w dniu 30 czerwca lub 31 grudnia. W razie potrzeby i przy spełnieniu przesłanek określonych
w niniejszej uchwale decyzję o wyrażeniu tej zgody
ponawia się bezpośrednio przed końcem okresu, na
jaki była ona wydana.
Rektor może odmówić wyrażenia zgody, jeśli wykonywanie tego dodatkowego zatrudnienia bądź działalności gospodarczej mogłoby naruszyć ważny interes
uniwersytetu. Ponadto Rektor może wycofać wydaną
zgodę, jeśli podczas wykonywania pracy w ramach
dodatkowego zatrudnienia u więcej niż jednego dodatkowego pracodawcy lub prowadzenia działalności
gospodarczej łącznie z jednym dodatkowym zatrudnieniem w ramach stosunku pracy został naruszony
ważny interes uniwersytetu. Uchwała określa też inne
przypadki stanowiące podstawę do odmowy wyrażenia zgody lub wycofania udzielonej już zgody, takie
jak:
a) jednokrotna negatywna ocena dla nauczyciela
akademickiego,
b) kara dyscyplinarna określona w art. 140 ust. 1 pkt
2-4 ustawy, która nie uległa zatarciu,
c) znikome postępy asystenta po 6 latach pracy na
uniwersytecie w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, potwierdzone przez promotora,
d) znikome postępy adiunkta po 8 latach pracy na
uniwersytecie w przygotowywaniu rozprawy habilitacyjnej, potwierdzone opinią Rady Wydziału,
e) zamiar podjęcia pracy w instytucji prowadzącej
badania naukowe lub opracowującej technologie
wykorzystujące wyniki prac prowadzonych na
Uniwersytecie Zielonogórskim,
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zamiar podjęcia pracy w podmiocie umiejscowionym na terenie województwa lubuskiego i prowadzącym badania naukowe (techniczne), prace
wdrożeniowe, czy też działalność gospodarczą w
obszarze, w którym uniwersytet ubiega się o doﬁnansowanie swojej działalności (lub granty) ze
środków publicznych, ze środków niezależnych
fundacji, bądź też ze środków Unii Europejskiej,

g) zamiar podjęcia działalności gospodarczej w obszarze określonym w punktach e) oraz f).
 Nr

225 w sprawie wyrażenia zgody na wdrożenie w
Uniwersytecie Zielonogórskim Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS).
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę
na wdrożenie w Uniwersytecie Zielonogórskim Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS).

 Nr

226 zmieniającą uchwałę nr 227 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 16 września 2004 r. w
sprawie przyjęcia systemu zarządzania gospodarką
ﬁnansową Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego zmienił zapisy
zawarte w Załączniku nr 1 do uchwały nr 227 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 16 września
2004 r. w sprawie przyjęcia systemu zarządzania gospodarką ﬁnansową Uniwersytetu Zielonogórskiego „System zarządzania gospodarką ﬁnansową Uniwersytetu Zielonogórskiego”, zwany dalej „systemem”,
jak następuje:
1. Preambuła „Przepisy regulujące gospodarkę ﬁnansową Uniwersytetu Zielonogórskiego” otrzymała następujące brzmienie:
„1. Ustawa z dnia 27 lipca 2007 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 wraz z p.
zm.), zwana dalej ustawą,
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 grudnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarki ﬁnansowej
uczelni (Dz. U. nr 246, poz. 1796),
3. Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach
ﬁnansowania nauki (Dz. U. nr 238, poz. 2390 wraz
z p. zm.),
4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694
wraz z p. zm.),
5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (teks jednolity – Dz. U. z 2006 r.,
nr 164, poz. 1163 wraz z p. zm.),
6. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o ﬁnansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 wraz z p. zm.),
7. Wewnętrzne akty prawne uczelni - uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego, zarządzenia
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

2. W § 1 ust. 1 punkty a) – g) otrzymały następujące
brzmienie:
a) dotacja podmiotowa na zadania określone w
art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy przyznawana przez
właściwego ministra ds. szkolnictwa wyższego,
zwana dalej dotacją dydaktyczną,
b) dotacja podmiotowa na zadania określone w art.
94 ust. 1 pkt 7 ustawy (na pomoc materialną dla
studentów) przyznawana przez właściwego ministra ds. szkolnictwa wyższego, zwana dalej dotacją pomocy materialnej,
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c) dotacja podmiotowa na doﬁnansowanie działalności statutowej przyznawana przez właściwego ministra ds. nauki, zwana dalej dotacją działalności
statutowej,
d) dotacja podmiotowa na badania własne,
e) dotacja podmiotowa na doﬁnansowanie kosztów
utrzymania i użytkowania miejskiej sieci komputerowej MAN,
f)

dotacje celowe na zakup aparatury,

g) dotacje celowe na zadania określone w art. 94
ust. 1 pkt 10 ustawy (na inwestycje budowlane),
zwane dalej dotacjami inwestycyjnymi,
3. § 3 otrzymał następujące brzmienie:
„Strukturę organizacyjną działalności ﬁnansowej
Uniwersytetu tworzą następujące piony działalności
budżetowej, zwane dalej pionami:
1. Wydział Artystyczny,
2. Wydział Humanistyczny,
3. Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych,
4. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,
5. Wydział Fizyki i Astronomii,
6. Wydział Ekonomii i Zarządzania,
7. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,
8. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
9. Wydział Mechaniczny,
10. Wydział Nauk Biologicznych1
11. Pion rektora,
12. Pion prorektora ds. rozwoju,
13. Pion prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą,
14. Pion prorektora ds. studenckich,
15. Pion prorektora ds. jakości kształcenia,
16. Pion kanclerza.”
4. W § 4 - § 6, § 25, § 27, § 29, § 31, § 33, § 37, §
39 - § 45, § 57 określenie „fundusz wynagrodzeń”
zastąpione zostało określeniem „fundusz wynagrodzeń studiów stacjonarnych”.
5. W § 4, § 39 - § 45 określenie „fundusz osobowy”
zastąpione zostało określeniem „fundusz osobowy
studiów stacjonarnych”.
6. Pierwsze zdanie w § 7 otrzymało brzmienie: „Fundusz wynagrodzeń studiów stacjonarnych pionu,
, na rok budżetowy jest równy
, gdzie
gdy

, oraz

,
, gdy

.”

7. W § 39 - § 45, § 57 określenie „koszty osobowe”
zastąpione zostało określeniem „koszty osobowe
studiów stacjonarnych”.
8th W § 10, w drugim zdaniu po słowach „przez wydział” a przed słowami „i kosztów praktyk” wstawione zostały słowa „wraz z pochodnymi”.
9. W § 39 ust. 1 wykreślony został punkt „f)” a punktowi
„g)” nadano nowe oznaczenie „f)”.
10. W § 44 ust. 2 po punkcie c) dodany został nowy
punkt oznaczony jako „d)”, który otrzymał brzmienie:
„trzynasta pensja (DWR) i inne pochodne naliczane
od kosztów godzin ponadwymiarowych na studiach
niestacjonarnych.”
11. § 51 otrzymał brzmienie: „Wstępny projekt planu
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rzeczowo-ﬁnansowego uczelni wg wzoru ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego, oparty
na planach cząstkowych pionów i wydziałów, opracowuje kanclerz nie później niż do 31 grudnia i po
zatwierdzeniu przez Rektora zostaje przedstawiony
Senatowi do zatwierdzenia.”

gących stanowić przedmiot patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy,
4) uprawnienia i zobowiązania Uniwersytetu jako właściciela praw majątkowych do wyników intelektualnych, w tym obowiązek wypłaty twórcy określonego
wynagrodzenia w przypadku uzyskania przez Uniwersytet dochodów z tytułu eksploatacji wyników pracowniczych przez osoby trzecie na podstawie umów
o korzystanie z przysługujących Uniwersytetowi praw,
na przykład w postaci przychodów licencyjnych lub
zapłaty za przeniesienie prawa,
5) prawa i obowiązki twórców wyników pracowniczych,
6) postanowienia dodatkowe dotyczące wzajemnych
relacji między twórcami wyników a Uniwersytetem,
7) wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektów ﬁnansowanych ze środków, którymi dysponuje minister
właściwy ds. nauki,
8) właściwość podmiotowa w zakresie pracowniczych
praw własności intelektualnej,
9) postanowienia końcowe.

12. § 52 otrzymał brzmienie: „Wstępny projekt planu rzeczowo-ﬁnansowego uczelni koryguje się po
otrzymaniu decyzji ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i innych przyznających środki budżetowe na dany rok budżetowy.”
13. w § 57 pkt 3 otrzymał brzmienie: „Zestawienie planowanych kosztów osobowych studiów stacjonarnych pracowników podejmujących pracę w ciągu
roku budżetowego”.
14. pierwsze zdanie w § 58 otrzymało brzmienie:
„Suma kosztów zawartych w programie realizacji
kosztów wynagrodzeń studiów stacjonarnych pionu
nie może przekroczyć jego funduszu wynagrodzeń
studiów stacjonarnych.”
15. formularz „Plan rzeczowo-ﬁnansowy” uzyskał postać jak w załączniku nr 1 do uchwały.
Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia, z tym
że § 3 pkt 10 załącznika nr 1 do uchwały nr 227
Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 16
września 2004 r. w sprawie przyjęcia systemu zarządzania gospodarką ﬁnansową Uniwersytetu Zielonogórskiego, wejdzie w życie z dniem 1 września
2007 r.
227 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z
wyników prac intelektualnych w Uniwersytecie Zielonogórskim.
Senat przyjął regulamin korzystania z wyników prac
intelektualnych powstałych w Uniwersytecie Zielonogórskim, mający na celu ujednolicenie zasad korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w
Uniwersytecie Zielonogórskim oraz ochronę interesów Uniwersytetu i twórców tych wyników. Regulamin
składa się z następujących rozdziałów:
1) objaśnienie pojęć używanych w regulaminie, takich
jak wyniki prac intelektualnych, wyniki pracownicze,
obowiązki ze stosunku pracy, pomoc Uniwersytetu,
komercjalizacja wyniku, prawa osobiste i prawa majątkowe,
2) zakres podmiotowy regulaminu,
3) zasady publikacji wyników intelektualnych, mające
na celu ochronę nowych rozwiązań technicznych, mo-
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 Nr 228 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyj-

nego Biblioteki Uniwersyteckiej.
Senat uchwalił regulamin organizacyjny Biblioteki
Uniwersytetu Zielonogórskiego, zaopiniowany przez
Radę Biblioteczną, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.

 Nr 229 – stanowisko Senatu Uniwersytetu Zielonogór-

skiego w sprawie ustawy z dnia 18 października 2006
r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści
tych dokumentów.
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego przyjął stanowisko o następującej treści:
„Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego podziela wątpliwości środowiska akademickiego w Polsce co do
prawnokonstytucyjnej strony ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 ( DZ.U. z 2006 r., nr 218, poz. 1592 z późn.
zm.) oraz treści tych dokumentów.
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego nie jest przeciwny samej lustracji, lecz jej zakresowi i sposobowi
realizacji.”

 Nr

1

Od 1 września 2007 r.

ZARZĄDZENIA JM REKTORA
JM Rektor wydał zarządzenia:
 Nr

13 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie obiegu dokumentów dotyczących oceny jakości kształcenia dokonywanej przez Państwową Komisję Akredytacyjną.
Zarządzeniem tym ustalony został obieg dokumentów
dotyczący oceny jakości kształcenia dokonywanej
przez Państwową Komisję Akredytacyjną, stanowiący
załącznik do niniejszego zarządzenia. Za prawidłowy
obieg dokumentów dotyczący oceny jakości kształcenia odpowiada Dział ds. Jakości Kształcenia.

 Nr

14 z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie powołania
Komisji ds. Lustracji.

JM Rektor powołał Komisję ds. Lustracji w następującym składzie:
1. dr hab. Dariusz Dolański, prof. UZ
2. mgr Monika Duchoń – Gawryś
3. Rozalia Sroka.
Zadaniem Komisji jest:
1. przyjmowanie oświadczeń i materiałów dotyczących
pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami,
2. przedstawienie Rektorowi wniosków i sugestii wynikających z prac Komisji.
Obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa

nr 4/5 (151-152)

uniwersytet

zielonogórski

lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22
lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., mają następujące osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r.:
1. rektor oraz prorektorzy szkoły wyższej,
2. pracownik naukowy, naukowo dydaktyczny lub
dydaktyczny zatrudniony na stanowisku profesora
zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, profesora wizytującego, docenta, adiunkta lub starszego wykładowcy,
3. osoba zajmująca stanowisko kierownika lub zastępcy kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, w szczególności dziekani albo prodziekani wydziału,
4. osoba zajmująca stanowisko dyrektora instytutu,
wicedyrektora instytutu, kanclerza, kwestora, sekretarza naukowego,
5. audytor wewnętrzny w rozumieniu ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o ﬁnansach publicznych (Dz.
U. nr 249, poz. 2104 wraz z p. zm.).
 Nr

15 z dnia 12 marca 2007 r. zmieniające zarządzenie nr 56 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z
dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie powołania Zespołu
ds. Informatyzacji Uniwersytetu Zielonogórskiego
W zarządzeniu nr 56 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Informatyzacji Uniwersytetu Zielonogórskiego, zmieniony został § 1 ust. 2, który otrzymał
następujące brzmienie:
„2. I st. kw. art. Piotr Czech – Wydział Artystyczny”.
W związku z powyższą zmianą aktualny skład Zespołu ds. Informatyzacji Uniwersytetu Zielonogórskiego
przedstawia się następująco:
1. prof. dr hab. inż. Józef Korbicz - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą -Przewodniczący,
2. I st. kw. art. Piotr Czech - Wydział Artystyczny,
3. dr inż. Grzegorz Andrzejewski - Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,
4. dr Jarosław Kuczer - Wydział Humanistyczny,
5. dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ - Wydział Fizyki
i Astronomii,
6. mgr Grażyna Marcinowska - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
7. dr inż. Piotr Borowiecki - Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,
8. dr inż. Albert Lewandowski - Wydział Mechaniczny,
9. dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ - Wydział Nauk
Pedagogicznych i Społecznych,
10. dr Joanna Zarębska - Wydział Ekonomii i Zarządzania,
11. dr inż. Janusz Baranowski - Centrum Komputerowe,
12. mgr inż. Jerzy Rybicki - Sekcja Obsługi Informatycznej.

 Nr

16 z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie wynagrodzenia za recenzje oraz z tytułu wykonywania czynności
promotora w przewodach doktorskich, habilitacyjnych
oraz w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego
profesora, a także z tytułu uczestniczenia w postępowaniach kwaliﬁkacyjnych na stanowisko profesora
nadzwyczajnego.
Ustalone zostały następujące wynagrodzenia:
1. dla recenzenta, za opinię dotyczącą uzasadnienia
wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, w wysokości 5% maksymalnej
stawki uposażenia zasadniczego na stanowisku pro-
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fesora zwyczajnego, tj. 500 zł;
2. za opracowanie recenzji w postępowaniu kwaliﬁkacyjnym poprzedzającym zatrudnienie na stanowisku:
a. profesora nadzwyczajnego lub wizytującego osoby nie posiadającej tytułu naukowego profesora
lub tytułu profesora w zakresie sztuki albo stopnia
naukowego doktora habilitowanego lub doktora
habilitowanego w zakresie sztuki – w wysokości
30 % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego
profesora zwyczajnego, tj. 1.149 zł;
b. profesora zwyczajnego - w wysokości 40 % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora
zwyczajnego, tj. 1.532 zł;
3. za recenzję w przewodzie doktorskim - w wysokości 34 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, tj. 1.302 zł;
4. za recenzję w przewodzie habilitacyjnym oraz recenzję w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w wysokości 50 % minimalnej stawki wynagrodzenia
zasadniczego profesora zwyczajnego, tj. 1.915 zł;
5. za opinie opracowane na wniosek Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych – do 50 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora
zwyczajnego, tj. do 1.915 zł;
Wysokość wynagrodzenia za opinię ustala Przewodniczący Centralnej Komisji;
6. dla promotora w przewodzie doktorskim, po zakończeniu przewodu - jednorazowe wynagrodzenie
w wysokości 100 % minimalnej stawki wynagrodzenia
zasadniczego profesora zwyczajnego, tj. 3.830 zł;
7. wynagrodzenie dla promotora w przewodzie doktorskim może zostać podwyższone o 50% w przypadku, gdy przewód doktorski dotyczył cudzoziemca
i był prowadzony w języku obcym lub osoby niepełnosprawnej, jeżeli rodzaj niepełnosprawności wymaga
od promotora posiadania szczególnych kwaliﬁkacji;
8. dla recenzenta lub promotora w postępowaniu o
nadanie tytułu doktora honoris causa – jednorazowe
wynagrodzenie w wysokości 40% minimalnej stawki
wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, tj. 1.532 zł.
 Nr 17 z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie dokumentacji

przebiegu studiów studentów cudzoziemców skierowanych w ramach programu Socrates-Erasmus.
Zgodnie z tym zarządzeniem studentów, którzy podejmują naukę na Uniwersytecie Zielonogórskim w
ramach programu Socrates-Erasmus, który zostanie
przekształcony od roku akademickiego 2007/2008 w
Program Lifelong Learning – Erasmus (wymiana studentów), wpisuje się do albumu studentów pod kolejną liczbą porządkową. Numer albumu ww. studentów
otrzyma dodatkowo symbol „E” na końcu oddzielony
od pozostałych elementów znakiem „/” (przykładowo
numer albumu dla studenta Wydziału będzie miał
postać – …./E). Student, o którym mowa powyżej,
otrzyma dokumenty niezbędne do udokumentowania
przebiegu studiów oraz legitymację studencką z wpisanym numerem albumu. Podstawą wpisania danej
osoby do albumu studentów będzie skierowanie wydane przez Dział Współpracy z Zagranicą (załącznik
nr 1 do zarządzenia), na podstawie przyjętej aplikacji zatwierdzonej zarówno przez uczelnię macierzystą i goszczącą, złożonej w Uniwersytecie zgodnie z
umową dwustronną o wymianę studentów. Student,
o którym mowa powyżej, opuszczający Uniwersytet,
będzie otrzymywać zaświadczenie potwierdzające
zaliczenie zajęć objętych programem dołączonym do
aplikacji (załącznik nr 2 do zarządzenia).
Do ww. studentów stosuje się odpowiednio przepisy
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Regulaminu studiów obowiązującego w Uniwersytecie,
z wyłączeniem przepisów dotyczących stypendiów i pomocy materialnej dla studentów.

TEKSTY UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO POD ADRESEM:
http://www.uz.zgora.pl/ap/

 Nr

18 z dnia 12 marca 2007 r. zmieniające zarządzenie nr 48 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
z dnia 17 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia
zasad organizacji działalności reklamowej w Uniwersytecie Zielonogórskim.
W zarządzeniu nr 48 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 17 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zasad organizacji działalności reklamowej
w Uniwersytecie Zielonogórskim, zmianie uległ cennik
usług reklamowych, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia. Zmiany, o których mowa powyżej, zawarte
zostały w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 Nr 19 z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie zasad wysyłania studentom Uniwersytetu Zielonogórskiego Studenckiego Tygodnika Elektronicznego Uniwersytetu
Zielonogórskiego „LUZik” za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
W celu przesyłania studentom Uniwersytetu Zielonogórskiego informacji i wiadomości dotyczących spraw
studenckich, Biuro Promocji stworzyło Studencki Tygodnik Elektroniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego
– „LUZik”, który przesyłany będzie do studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego raz w tygodniu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Tygodnik „LUZik” jest narzędziem wewnętrznej komunikacji ze studentami Uniwersytetu Zielonogórskiego.
„LUZik” będzie zawierał informacje i wiadomości dotyczące studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego i będzie rozsyłany raz w tygodniu we wtorek (w przypadku
gdy wtorek będzie dniem wolnym od pracy, tygodnik
będzie rozsyłany pierwszego dnia roboczego następującego po wtorku). W przypadku braku informacji
i wiadomości tygodnik nie będzie rozsyłany.
Informacje i wiadomości, które mają znaleźć się w tygodniku, mogą przesyłać do Biura Promocji Prorektor
ds. Studenckich lub osoba przez niego upoważniona,
Przewodniczący Parlamentu Studenckiego lub osoba
przez niego upoważniona oraz przedstawiciele kół
naukowych i organizacji studenckich działających na
Uniwersytecie Zielonogórskim – wyłącznie w postaci
elektronicznej, w uzgodnionym z Biurem Promocji formacie. Informacje dostarczone do Biura Promocji w
innej formie niż określona powyżej, nie będą zamieszczone w tygodniku. Merytorycznie za treści zamieszczone w tygodniku odpowiada nadawca informacji.
Informacje i wiadomości mające się ukazywać we wtorkowym tygodniku przyjmowane będą do poniedziałku,
do godz. 12.00. W przypadku gdy poniedziałek jest
dniem wolnym od pracy, informacje i wiadomości przyjmowane będą do piątku do godz. 12.00. Zapowiedź
powinna dotyczyć wydarzeń, które będą miały miejsce
w przeciągu najbliższych dwóch tygodni.
Określona informacja lub wiadomość może pojawić
się w tygodniku więcej niż jeden raz.
Biuro Promocji ma prawo umieszczania w tygodniku
reklam, zgodnie z cennikiem usług reklamowych, stanowiących załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 17 września
2003 r. w sprawie wprowadzenia zasad organizacji
działalności reklamowej w Uniwersytecie Zielonogórskim.
 Nr

20 z dnia 12 marca 2007 r. zmieniające zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia
12 stycznia 2005 r. w sprawie zasad wysyłania pra-
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cownikom Uniwersytetu Zielonogórskiego wiadomości
za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej.
W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 2 Rektora
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 12 stycznia
2005 r. w sprawie zasad wysyłania pracownikom Uniwersytetu Zielonogórskiego wiadomości za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej, w Zasadach
tworzenia informatora, dopisany został pkt 12, który
otrzymał następujące brzmienie:
„12. Biuro Promocji ma prawo umieszczania w informatorze reklam, zgodnie z cennikiem usług reklamowych, stanowiących załącznik nr 2 do zarządzenia
nr 48 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia
17 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zasad
organizacji działalności reklamowej w Uniwersytecie
Zielonogórskim”.
 Nr

21 z dnia 21 marca 2007 r. zmieniające zarządzenie nr 74 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia na
Uniwersytecie Zielonogórskim wzorów umów.
Zarządzeniem tym wprowadzone zostały następujące zmiany w zarządzeniu nr 74 Rektora Uniwersytetu
Zielonogórskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie
wprowadzenia na Uniwersytecie Zielonogórskim wzorów umów:
1. w § 1 ust. 1 dodany został punkt 8, który otrzymał
następujące brzmienie:
„8) wzór umowy o dzieło na wykonanie czynności
Opiekuna Praktyki Ciągłej, stanowiący załącznik nr 8
do zarządzenia,”.
2. w § 1 ust. 1 dodany został punkt 9, który otrzymał
następujące brzmienie:
„9) wzór umowy o dzieło na wykonanie czynności
Opiekuna Praktyki Śródrocznej, stanowiący załącznik
nr 9 do zarządzenia,”.
3. w § 1 ust. 1 dodany został punkt 10, który otrzymał
następujące brzmienie:
„10) wzór umowy o dzieło na wykonanie czynności
Koordynatora Praktyki Śródrocznej, stanowiący załącznik nr 10 do zarządzenia,”.
4. w § 1 ust. 1 dodany został punkt 11, który otrzymał
następujące brzmienie:
„11) wzór umowy o dzieło na wykonanie czynności Organizatora Praktyki Ciągłej, stanowiący załącznik nr
11 do zarządzenia ”.
5. w § 1 ust. 1 dodany został punkt 12, który otrzymał
następujące brzmienie:
„11) wzór umowy dotyczącej praktyki indywidualnej,
stanowiący załącznik nr 12 do zarządzenia ”.
6. zmieniony został § 4 ust. 1 zarządzenia, który otrzymał następujące brzmienie:
„1. Wzory umów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4
i 8-12, dostępne będą na stronie Aktów prawnych, pod
linkiem – Wzory umów”.

 Nr

23 z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej z przysposobienia obronnego
w Uniwersytecie Zielonogórskim.
Powołana została komisja egzaminacyjna z przysposobienia obronnego w Uniwersytecie Zielonogórskim,
w następującym składzie:
1. kpt. dypl. Tadeusz Witkowski – Przewodniczący,
2. mgr Marek Leśniak – członek.
Agnieszka Gąsiorowska
Biuro Prawne
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Święto Instytutu
Budownictwa -

UROCZYSTOŚĆ PRZEKAZANIA
DO UŻYTKOWANIA NOWEGO BUDYNKU
15 marca 2007 odbyło się uroczyste przekazanie do użytkowania nowego budynku
(A-8). Uroczystość ta była świętem nie tylko pracowników Instytutu Budownictwa, ale
wszystkich pracowników Wydziału Inżynierii
Lądowej i Środowiska. Spotkanie, w którym
uczestniczyło ponad 100 gości i pracowników UZ bezpośrednio związanych z realizacją tej inwestycji, swoją obecnością zaszczycili: Janusz Kubicki, Prezydent Miasta Zielona Góra, Krzysztof Kaliszuk, Wiceprezydent
Miasta Zielona Góra, Jerzy Kul, Dyrektor
Departamentu w Ministerstwie Budownictwa, prof. Czesław Osękowski, JM Rektor
UZ, Franciszek Orlik, Kanclerz UZ oraz byli
rektorzy i obecni prorektorzy naszego Uniwersytetu.
Uroczystość otworzył Jego Magniﬁcencja Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego,
prof. Czesław Osękowski, który po okolicznościowym
przemówieniu przekazał głos Dyrektorowi Instytutu Budownictwa, prof. Mieczysławowi Kuczmie.
Prof. Mieczysław Kuczma powitał wszystkich zaproszonych gości i pracowników Instytutu Budownictwa
oraz podziękował za przybycie na tę uroczystość, która,
jak powiedział, podyktowana jest odwieczną tradycją
budowlaną, aby wspólnie cieszyć się z wykonanego
dzieła. Powstanie tego budynku jest zasługą i dziełem
bardzo wielu ludzi. Nie da się ich wszystkich wymienić,
jednak spełniając miły obowiązek prof. Kuczma wyraził
serdeczne podziękowania przywołując nazwiska przynajmniej niektórych z tych osób.
Inicjatorem budowy tego budynku był ówczesny
Rektor naszej uczelni, prof. Michał Kisielewicz. Pomysł Pana Rektora został z aplauzem podjęty przez
pracowników Instytutu Budownictwa, którzy kierowani
przez dyrektorów kolejno prof. Tadeusza Bilińskiego
i prof. Romualda Świtkę przyczynili się do nadania
kształtu temu budynkowi poprzez współpracę z projektantem tego obiektu, architektem Jerzym Gołębiowskim
i jego zespołem. Ambicje pracowników Instytutu Budownictwa były bardzo rozbudzone, jednak w efekcie
końcowym dobrze się stało, bo powstał duży budynek,
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który może być obecnie siedzibą aż dwóch jednostek
naszej uczelni: Instytutu Budownictwa oraz Instytutu
Biotechnologii i Ochrony Środowiska, który od września
br. będzie funkcjonał już jako nowy wydział naszego
uniwersytetu - Wydział Nauk Biologicznych.
Dzięki przychylności i ogromnej determinacji Jego
Magniﬁcencji Rektora, prof. Czesława Osękowskiego budowa tego budynku została zakończona. W tym
miejscu prof. Kuczma skierował podziękowania także

do przedstawicieli władz samorządowych i państwowych za ﬁnansowe wsparcie budowy tego budynku.
Jak stwierdził „te publiczne pieniądze zostały dobrze
spożytkowane”, bo ta nowe siedziba i nowoczesne
laboratorium badawcze Instytutu, które właśnie wyposażamy z naszych zakończonych sukcesem grantów
unijnych i rządowych, stworzyły Instytutowi Budownictwa wręcz doskonałe warunki do rozwinięcia w
pełnym zakresie statutowych i regulaminowych zadań
na wszystkich płaszczyznach: naukowo-badawczej,
dydaktyczno-wychowawczej oraz współpracy i świadczenia usług dla przemysłu.
W realizację i urządzanie tego obiektu bezpośrednio zaangażowanych było i jest wielu pracowników z
różnych działów naszego uniwersytetu. Nie sposób
ich wszystkich wymienić, stąd prof. Kuczma przekazał
osobiste podziękowania dla kierowanych przez nich
pracowników na ręce: Kanclerza naszego uniwersytetu, Franciszka Orlika, kwestora Anny Gołaszewskiej,
z-cy kanclerza Henryka Michalaka, dyrektora Janusza
Baranowskiego oraz kierujących poszczególnymi działami pań: Małgorzaty Stuce, Katarzyny Łasińskiej, Agaty
Czory, Melanii Milto, Ewy Sapeńko i panów Sławomira
Siembidy i Sławomira Szumalo. Podziękowania skierował również do wykonawcy tego budynku,
ﬁrmy Mostostal Warszawa oraz do pracowników Instytutu Budownictwa.
Kończąc, profesor Mieczysław Kuczma
wyraził prośbę do Rektora Czesława Osękowskiego, aby zechciał zgłosić ten nowoczesny i okazały budynek do konkursu Lubuski Mister Budowy.
Następnie głos zabrał Prezydent Zielonej
Góry Janusz Kubicki.
Część towarzyską spotkania zapoczątkował toast wzniesiony przez dyrektora Instytutu prof. Mieczysława Kuczmę: „Za dobre
funkcjonowanie budynku oraz pomyślność
wszystkich osób w nim pracujących i przebywających”!
Bożena Kuczma
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PROGRAM 3 CZERWCA
niedziela

Półkule magdeburskie - pokaz
niedziela, 3 czerwca, Stary Rynek, godz. 13.30
W 1654 r. w Magdeburgu Otto von Guerick, burmistrz miasta oraz ﬁzyk, budowniczy i wynalazca,
przeprowadził sławny eksperyment, w którym wykorzystał dwie metalowe półsfery o średnicy 42 cm
każda, zwane później półkulami magdeburskimi.
Ze środka połączonych i uszczelnionych półkul
wypompowano powietrze i podjęto próbę ich
rozerwania. Dopiero 16 koni sprostało zadaniu.
Podobno towarzyszył temu huk porównywalny
wystrzałowi armatniemu. W ten widowiskowy
sposób zademonstrowano jak ogromne są siły
ciśnienia atmosferycznego.
W tym roku w ramach Festiwalu Nauki eksperyment zostanie powtórzony. W niedzielę, 3
czerwca, o godz. 13.30, opodal zielonogórskiego ratusza, podjęta zostanie próba
rozerwania podobnych półkul. Zapraszamy do udziału w eksperymencie!

PROGRAM RAMOWY
Tytuł

Godz.

Neuroinformatyka

Miejsce

Stadion
przy ul. Wyspiańskiego

Otwarcie Festiwalu Nauki,
Zielona Góra 2007

12.00
Pokazy, wykłady, dyskusje
-17.00

Deptak, Stary Rynek

14.00 Balon braci Montgolfier - pokaz

Stary Rynek

Scena przy Ratuszu

Obserwatorium
Astronomiczne - Wieża
Braniborska

ŚWIĘTO UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
4 czerwca 2007 r. (poniedziałek)
Uroczystość nadania godności
Doktora Honoris Causa
12.00 Uniwersytetu Zielonogórskiego
prof. dr. hab. Julianowi
Musielakowi
08.00
Wydziały zapraszają
-18.00

Lubuszanie w

13.30 Zdalne nauczanie
-15.00 wczoraj, dziś i jutro

Tytuł

dr Krzysztof
Lisowski

Muzeum Ziemi
Lubuskiej - Sala
Witrażowa

15.00 Innowacje siłą nauki i dr inż. Justyna
-17.00 biznesu
Patalas

Ratusz - Sala
Sesyjna

RÓŻNE
Godz.

Tytuł

Miejsce

Jednostka

15.30

Sesja testowa IQ
– oficjalny test IQ
Mensy Polskiej

Wydział Inżynierii
Sala Konferencyjna
Lądowej
NOT
i Środowiska,
al. Niepodległości
Stowarzyszenie
22
Mensa Polska

18.00

Koncert Chóru
Akademickiego

Kościół
EwangelickoAugsburski

Chór Akademicki

19.00

Uczta filozofów

Klub muzycznoartystyczny
4 Róże dla
Lucienne

Wydział
Humanistyczny

22.00

Publiczne obserwacje Obserwatorium
Wydział Fizyki
Astronomiczne i Astronomii
nieba
Wieża Braniborska

Uniwersytet
Zielonogórski

WYSPA CZERWONA

Plac Bohaterów / BWA
Miejsce

Godz.

Ratusz - Sala
Ślubów

12.00-17.00

Wykłady
Ewolucja jako
ekspansja życia w
12.15
dr hab. Jacek
kolejne wymiary
Leluk, prof. UZ
-13.00
przestrzenne - wykład
inauguracyjny

Muzeum Ziemi
Lubuskiej - Sala
Witrażowa

Ratusz - Sala
Sesyjna

Kampus A,
Aula Uniwersytecka

Prowadzący

dr hab. Alfons
Planner, prof. UZ

dr hab. Jacek
Leluk, prof. UZ

WYKŁADY I DYSKUSJE
Godz.

Muzeum Ziemi
Lubuskiej - Sala
Witrażowa

Dyskusje panelowe

Scena przy Ratuszu

Stary Rynek

22.00 Publiczne obserwacje nieba

nowotworowych

socjologicznych

13.30 Półkule magdeburskie - pokaz

Pokazy i koncerty w wykonaniu
14.00 Bractwa Rycerskiego Zielonej
-17.00 Góry oraz studentów Wydziału
Artystycznego

15.00
badania zmian
-16.00

16.00
zwierciadle badań
-17.00

FESTYN NAUKOWY NA DEPTAKU
3 czerwca 2007 r. (niedziela)
12.00

człowiek-komputer
Fizyczne metody

26 maja 2007 r. (sobota)
14.00
Piknik pracowniczy
-20.00

14.00
dr inż. Sławomir
– przyszłość interakcji Nikiel
-15.00

Tytuł

Jednostka

Kopalnia młodych talentów

Akademicki Inkubator
Przedsiębiorczości

Salon socjologii kulinarnej

Wydział Nauk Pedagogicznych
i Społecznych (Koło Naukowe
Socjologów)

Poradnictwo młodzieżowe
i seksualne
– od teorii do praktyki

Wydział Nauk Pedagogicznych
i Społecznych
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Wydział Nauk Pedagogicznych
i Społecznych

Elektrotechnika wczoraj
i dziś

Wydział Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji

Uruchom swoje IQ

Wydział Inżynierii Lądowej
i Środowiska, Stowarzyszenie
Mensa Polska

Jak chronić ptaki i ich
siedliska

Wydział Inżynierii Lądowej
i Środowiska

Rury, zaworki, kolanka

Animowanie przechodniów

Wydział Nauk Pedagogicznych
i Społecznych (Koło naukowe
reAnimacja)

Wydział Inżynierii Lądowej
i Środowiska

WYSPA ZIELONA

Muzeum Ziemi Lubuskiej / ul. dr. Pieniężnego

12.00-17.00

Godz.

Tytuł

Jednostka

Energia – ciepło, zimno,
mokro, sucho, akuratnie…
Wydział Mechaniczny
Poradnik z fizyki technicznej
na co dzień
Pokaz odlewania
artystycznego

Wydział Mechaniczny

Automatyka wczoraj i dziś

Wydział Mechaniczny

Gdyby Sherlock Holmes był Wydział Inżynierii Lądowej
i Środowiska (Koło Naukowe
biologiem…
Biologów)
Symulacje w budownictwie
i logistyce

Godz.

Tytuł

Publiczne obserwacje nieba Wydział Fizyki i Astronomii

Historia poprzez wieki

Wydział Humanistyczny
(Koło Naukowe Historyków
Studentów, Studenckie Koło
Epigraficzne, Studenckie Koło
Archeologów)

Ocalmy gady

Wydział Inżynierii Lądowej i
Środowiska

Od Arystotelesa do
Fleminga – krótka historia
biologii

Wydział Inżynierii Lądowej i
Środowiska (Koło Naukowe
Biologów)

Bryły platońskie

Wydział Matematyki,
Informatyki i Ekonometrii

Zagadki matematyczne
i logiczne dla każdego

Wydział Matematyki,
Informatyki i Ekonometrii

Lubuski Teatr / ul. Kupiecka

Wydział Fizyki i Astronomii
(przy współpracy z Wydziałem
Artystycznym)

Świat niskich temperatur

Wydział Fizyki i Astronomii,
Nordis

Ruch = obraz = dźwięk, czyli
Wydział Fizyki i Astronomii
jak grać bez instrumentów
i rysować bez pędzla
Konkurs fizyczny

Wydział Fizyki i Astronomii

WYSPA NIEBIESKA
PKO BP

12.00-17.00

Godz.

Tytuł

Jednostka

12.00-17.00

12.00-17.00

Jednostka

Doświadczenia z fizyki
– pokazy szkół

Jednostka

Doświadczenia z powietrzem:
Wydział Fizyki i Astronomii
ciśnienie atmosferyczne a
próżnia

WYSPA POMARAŃCZOWA
Tytuł

Łużycka Wyższa Szkoła
Zawodowa w Cottbus, Wydział
Architektury, Inżynierii Lądowej
i Logistyki

STARY RYNEK

0

Wydział Mechaniczny,
Promocja zdrowia –
Wojewódzki Ośrodek Medycyny
profilaktyka antynikotynowa Pracy, Bikom

Godz.

15

2007

Etiudy poradnicze

12.00-17.00

12.00-17.00

uniwersytet

Roz(g)rywki matematyczno- Wydział Matematyki,
Informatyki i Ekonometrii
logiczne
Sztuka książki – pokaz
Pracowni Konserwacji Książki
Biblioteki Uniwersyteckiej

Biblioteka Uniwersytecka

Poradnia filozoficzna

Wydział Humanistyczny

Czy nadajesz się do
biznesu?

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Plenerowe warsztaty
ceramiczne – historia pisma

Wydział Humanistyczny
(Koło Naukowe Bibliologów i
Edytorów Rama)

Elektroniczny czworonóg w
moim domu

Wydział Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji

W kręgu dawnego
zielonogórskiego rzemiosła

Muzeum Ziemi Lubuskiej
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wiadomości wydziałowe
wydział
artystyczny ....Instytut Sztuk Pięknych
GALE R IA g r a f i k i
Biblioteki Sztuki
Tadeusz Sawa-Borysławski
Poszukiwanie porządku
Chaos i porządek współistnieją ze sobą tak, jak i
inne pojęcia: kłamstwo i prawda czy piękno i brzydota.
Stąd wydaje się, że gdy brakuje nam narzędzi do analizowania jednego z pary, można posłużyć się analizą
drugiego. W kwietniu b.r. pokazuję w Galerii Biblioteki
Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego serię projektów
archilimów - kilimów architektonicznych. Motywami
tworzenia ich geometrycznych wzorów stały się znane,
przedwojenne budynki Wrocławia, często o światowej
renomie, znany międzywojenny wrocławski modernizm.
Określony porządek, jakim mogą poszczycić się owe
budowle został tu pofragmentowany, pocięty kadrem fotograﬁi bez widocznej zasady, ale i powtórnie ubrany w
inne reguły kompozycyjne.
Archilimy, to rodzima, mimetyczna seria projektów
uplasowana w konkretnym miejscu i przestrzeni: mimetyzm dolnośląski, balansowanie na pograniczach kultur
wschodu i zachodu. Buduję te złożoności w konkretnym
celu - oswojenia tzw. poniemieckiej architektury z kulturą, która pojawiła się wraz z mieszkańcami przesiedlonymi na Dolny Śląsk po 1945 roku, z poczuciem estetyki wschodnich terenów dawnej Rzeczpospolitej. Celem
jest zbudowania złożoności, która byłaby jednością.
Jak to opisywał Peter Coveney*), do powstania istotnej złożoności konieczne są dwa czynniki. Pierwszym
i najważniejszym jest nieodwracalne medium, w którym
następują zdarzenia. I tym medium może być czas, płynący od przeszłości w przyszłość. Drugim czynnikiem
jest nieliniowość, która sprawia, że niewielkie zmiany na
jednym poziomie organizacji danego układu, dają rozległe konsekwencje na tym samym lub innym poziomie.
Archilimy są z jednej strony próbą tworzenia spójnego
estetycznie wytworu sztuki użytkowej, niosącego w sobie ów czynnik czasu, z drugiej - w kontekście wspomnianej tu „pamięci miejsca” - tworzą nastroje i klimaty
przekonywująco, choć pozornie odmienne od materiału wyjściowego. Oglądane z dalszej perspektywy nie
kojarzą się ze zdjęciowym materiałem wyjściowym.
Sprowadzają architekturę do motywu kilimu o geometrycznych wątkach ludowych.
Archilimy są końcówką większego mechanizmu. Moje
zainteresowania, poszukiwania, badania, objęte wspólnym tytułem „Geometrie chaosu” rozpoczęte w drugiej
połowie lat osiemdziesiątych, wynikają z przeróżnych
motywacji. Pierwsza z nich to przekonanie, że na pewnym poziomie ogólności, różnego rodzaju grupy specjalistów (w tym i artystów) mają możliwość porozumiewania się. To ważne, gdyż niepokojąco świat zmierza w
kierunku wąskich specjalizacji, nauki tunelowej, coraz
odleglejszej od codziennych potrzeb człowieka, utrudniającej rzeczywisty postęp i porozumienie. Druga, że

w przypadku mojej pracy - jako autora - posługuję się
różnymi formami wyrazu: od projektowania architektury,
tworzenia graﬁki użytkowej, korzystania z fotograﬁi na
tych obydwu polach, aż do kreowania przestrzeni wprost
(własnymi rękami) w budowaniu instalacji. Wynikła stąd
potrzeba scalenia doświadczeń w jedno, spójne, dające
się ogarnąć działanie, w jedną silną postać ekspresji. To
również jest pewnego typu porozumieniem, ale - samemu z sobą.
W mojej pracy defragmentuję obiekty architektoniczne kadrem fotograﬁi. Wybrane ujęcia detali widziane
obiektywem kamery tracą w pewnym sensie związek
z fotografowanym obiektem. Stają się dwuwymiarowymi formami geometrycznymi mogącymi budować
odrębne kompozycje i odrębną estetykę. Owe kadry
wykorzystuję jako materiał roboczy, pomocniczy choćby w projektowaniu graﬁki użytkowej ( n.p. współpraca
z Filharmonią Wrocławską i środowiskiem muzycznym). Zestawianie ich - do pewnego stopnia dowolne
- traktuję jako poszukiwanie geometrii mogących bądź
zbudować przestrzeń w innym kształcie (co służy projektowaniu instalacji), bądź też tworzyć płaskie kompozycje geometryczne. Idąc dalej - doświadczenia te
pozwalają mi inaczej patrzeć na sposób kadrowania
przestrzeni obiektywem oraz - wprost - na widzenie tej
przestrzeni. Koło się zamyka, a miejsce, czy kolejność
wyboru punktu na jego obwodzie nie ma tu istotnego
znaczenia; działanie intencjonalne, ale jakby według
reguł ruletki.
Funkcją celu tej pracy jest, by była to droga, by pojawiały się inspiracje i pomysły do powstawania dalszych
mutacji budowanych geometrii, a dalej - tworzenia z
nich przestrzeni tzw. „Metropolis III”, projektu miasta
spójnego, jednorodnego, bogatego w wielowymiarowość. Próbując budować miasto, rozpocząłem od detalu, od ćwiczenia, w którym proponuję kilim (archilim)
- element wyposażenia wnętrz. Zakładam jednak, że
zastosowana tu nieliniowość postępowania doprowadzi
do subtelniejszych form złożoności, z jakimi mamy do
czynienia na przykład przy zmianach pogody, rozprzestrzenianiu się epidemii, przy rozchodzeniu się informacji. Ale też - co bardzo ważne - rozpowszechnianiu idei.
Być może uda się wykonać kroki dalsze w tym procesie.
Problem w tym, by model tworzonego procesu stał się
odzwierciedleniem tego, co opisuje, a nie jedynie jego
przybliżonym opisem.
Roger Highﬁeld Coveney, Granice złożoności, Prószyński
i S-ka, Warszawa 1995

*)

GALE R IA g r a f i k i
Biblioteki Sztuki
W maju 2007 r. w Galerii Graﬁki WydziałuArtystycznego
przy ul. Wiśniowej odbędzie się spotkanie i pokaz graﬁki
Janusza Cywickiego. O terminie powiadomimy w zaproszeniach.
Janina Wallis
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FOT. MAGDALENA GRYSKA

18

....Katedra Sztuki i Kultury Plastycznej
Muzeum ASP,
Wrocław 16.04-11.05.2007

Magdalena Gryska
Mandale rzeczywistości
Ostatni cykl moich prac zatytułowany Mandale
rzeczywistości, opowiada o wybieraniu i artystycznym
przetwarzaniu zdarzeń, które składają się na jego
fabułę. Nic nie rodzi się z niczego, wszyscy jesteśmy
w pewnym ciągu różnych sytuacji, następujących
po sobie bądź istniejących równolegle. Wszystko to
wpisuje się w ciągłość życia i stanowi o jego jakości.
Każdy detal jest fragmentem całości. Obraz fragmentu
jest obrazem czegoś większego, czyli w każdym
zdarzeniu jest całość, centrum i jedność.
Odwołuje się do pamięci, która wyświetla pojedyncze
kadry, które z kolei składają się na jakieś wielowątkowe
i wielowarstwowe wspomnienia. Przedstawienie i
abstrakcja to jak myśl i pamięć, to jak emocje i konkrety.
Czasem wzrok pada na jakiś fragment rzeczywistości,
mikro zdarzenia, przestrzeń, skrawki, ulotne chwile,
bliskiego człowieka, otaczający nas świat. Rejestruje
zdarzenia, które za chwilę przestaną istnieć i stanowić
dla kogokolwiek znaczenie. Wszystko to zamykam w
formie koła (mandali), które możemy odnaleźć także w
naturze. Forma koła oraz praktyki zagospodarowania
jego tła mogą służyć w nawiązaniu kontaktu z tym, co w
nas najlepsze, czyste i doskonałe a co było do tej pory
uśpione albo niewidoczne bądź nieuświadomione.
Obrazy dla mnie to swego rodzaju przedmioty, trochę
absurdalne, które czasami próbują się wpisać w pewną
rzeczywistość, współgrać z nią albo zawłaszczyć tą
przestrzeń w której się znalazły. Innym razem chcą one

być oknem, przepustką do innego świata. W swojej
twórczości posługuję się cyklami prac, które pozwalają
mi na wyczerpanie tematu, badanie problemów,
które życie i moja nad nim reﬂeksja mi podpowiada.
Ważniejsze cykle prac to: Mapy, Baseny, Cytaty, Lustra
Bacona, Pies jest zwierzęciem progu.
Magdalena Gryska studiowała malarstwo w PWSSP
w Poznaniu w latach 1988-1994. Dyplom w pracowni
malarstwa prof. Jacka Waltosia. W latach 19901991 była studentką w Ecole Nationale Superieure
Des Beaux Arts w Paryżu, w pracowni malarstwa
prof. Alfredo Zawaro. Obecnie prowadzi pracownię
malarstwa w Katedrze Sztuki i Kultury Plastycznej na
Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego
w Zielonej Górze. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem,
fotograﬁą i obiektem.
Magdalena Gryska jest aktywną inicjatorką wielu
zdarzeń artystycznych mających miejsce m.in.: w
Zielonej Górze, Poznaniu, Koninie, Wrocławiu. W
tym m.in.: jest członkiem założycielem Towarzystwa
Przyjaciół Sztuki Współczesnej, redaktorem naukowym
oraz
graﬁcznym
Pisma
Literacko-Kulturalnego
Pro Libris, kuratorem oraz organizatorem wystaw
ogólnopolskich oraz współtwórcą Galerii Stara
Winiarnia w Zielonej Górze.
Magdalena Gryska jest autorką 20 wystaw
indywidualnych w tym m.in.; BWA, Leszno; Galeria
ON, Poznań; Galeria Kont, Lublin; BWA, Legnica;
BWA Kalisz; Galeria Nowy Wiek, Muzeum, Zielona
Góra; Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała; Galeria 261
ASP, Łódź; Galeria Wozownia, Toruń; Bałtycka Galeria
Sztuki Współczesnej, Słupsk; Galeria Baszta, Zbąszyń.
Brała udział w ponad 50 wystawach zbiorowych w kraju
i za granicą; m.in.: Warszawa, Łódź, Bistrica, Berlin,
Verden, Bielsko-Biała, Poznań, Toruń, Bydgoszcz.
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wydział
elektrotechniki,
informatyki ....Instytut
i telekomunikacji
Informatyki i Elektroniki
Piotr Miczulski – doktorem-informatykiem
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rarchicznych sieci Petriego i diagramów decyzyjnych”
(promotor: prof. Marian Adamski) została obroniona 23
stycznia 2007 r. na Wydziale Informatyki Politechniki
Szczecińskiej. Problematyka rozprawy dotyczy analizy
dużych przestrzeni stanów lokalnych w dyskretnych
układach współbieżnych oraz związana jest z syntezą
rekonﬁgurowanych sterowników cyfrowych, realizowanych w postaci mikrosystemów. Podobne prace do tej
pory były prowadzone jedynie w uniwersytetach zagranicznych (Barcelona - Hiszpania, New Castle oraz Bristol - Wielka Brytania).
Wychodząc z przesłanek praktycznych zaproponowano podzielenie przestrzeni stanów lokalnych na zagnieżdżające się podzbiory i ich reprezentację za pomocą hierarchicznych sieci Petriego i modularnych grafów
znakowań. Przestrzeń stanów opisano monotonicznymi
funkcjami logicznymi i binarnymi diagramami decyzyjnymi OBDD. Z przesłanek teoretycznych i badań eksperymentalnych wynika, że tego rodzaju podejście wielokrotnie zwiększa efektywność analizy współbieżnych
układów cyfrowych, pozwalając na sprawniejszą analizę
znacznie większych układów. Przydatność praktyczna
pracy doktorskiej została potwierdzona eksperymentami
oraz porównaniem osiągniętych wyników z rezultatami
prac innych ośrodków światowych. Zrealizowany zakres
badań naukowych wymagał wysokiej kultury matematycznej, dużego doświadczenia programistycznego i
niezwykłej pracowitości.
Marian Adamski

Dr inż. Piotr Miczulski jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Nowej Soli, o proﬁlu matematyczno-ﬁzycznym. W
1998 roku ukończył 5-letnie studia magisterskie na Politechnice Zielonogórskiej, na kierunku matematyka, ze
specjalnością Zastosowania matematyki i informatyki w
ekonomii. Następnie w roku 1999 obronił pracę inżynierską na 3,5-letnich studiach inżynierskich na Politechnice Zielonogórskiej, na kierunku informatyka, ze specjalnością inżynieria komputerowa. Jego prace dyplomowe
na obu kierunkach studiów dotyczyły zastosowań teorii
grafów i sieci oraz teorii mnogości w informatyce i elektronice.
Dr inż. Piotr Miczulski od 1998 roku jest asystentem
w Instytucie Informatyki i Elektroniki. Prowadzi zajęcia
dydaktyczne na kierunku informatyka z przedmiotów
dotyczących zastosowań teorii grafów i sieci w informatyce, jak również w obszarach projektowania układów
cyfrowych oraz nowoczesnych metod i języków programowania. Ma doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z systemów baz danych i systemów operacyjnych.
Jest autorem i współautorem ponad 16. publikacji o
zasięgu międzynarodowym i krajowym, w tym między innymi rozdziału w książce wydawnictwa Springer (USA).
Jego zainteresowania naukowe dotyczą między innymi
metod projektowania sterowników cyfrowych, nowoczesnych metod modelowania i projektowania rozwiązań
informatycznych oraz zastosowań teorii grafów i sieci
w informatyce. Poza pracą dydaktyczną i naukową zajmuje się również projektowaniem, tworzeniem, wdrażaniem i serwisem systemów informatycznych w jednej z
dużych zielonogórskich ﬁrm informatycznych. W ramach
prac badawczych Instytutu Informatyki i Elektroniki wykorzystał swoje duże doświadczenie programistyczne,
realizując szereg algorytmów analizy złożonych systemów cyfrowych, z wykorzystaniem języka C.
Praca doktorska Metody weryﬁkacji i syntezy współbieżnych sterowników cyfrowych z wykorzystaniem hie-

....Instytut Sterowania
i Systemów Informatycznych
Biennial Report 2005-2006
15-lecie Instytutu Sterowania i Systemów
Informatycznych
Instytut Sterowania
i System
Systemów Informatycznych
został
zosta
powołany do życia w
powo
1992 roku, pod nazwą Instytutu Robozw
tyki i Inżynierii
In
Oprojako
gramowania
czwarty instytut na
Wydziale Elektrycz(dziś Wydział
nym (dzi
Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji) ówczesnej Wyższej Szkoły
Szko Inżynierskiej
w Zielonej Górze. Jego założycielem i organizatorem
był prof. Józef Korbicz do dziś kierujący jego pracą. Do
podstawowych zadań Instytutu zaliczono prowadzenie
badań naukowych w obszarze informatyki i szeroko
pojętej cybernetyki, w szczególności zaś automatyki i
robotyki oraz realizację kształcenia studentów na prowadzonych przez Wydział kierunkach informatyka oraz
elektrotechnika. Nazwę na obecną zmieniono w 1999
roku.
Po 15-tu latach Instytut stał się jednym z solidnych
ﬁlarów Wydziału zatrudniając dziś 8 profesorów i doktorów habilitowanych, 14 adiunktów oraz 8 asystentów w
ramach 3 zakładów: Analizy Systemowej i Obliczeń Inteligentnych, Systemów Informatycznych oraz Teleinformatyki i Bezpieczeństwa Komputerowego. Strukturę organizacyjną Instytutu uzupełniają Pracownia Systemów
Informatycznych oraz redakcja prestiżowego międzyna-
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rodowego czasopisma naukowego International Journal
of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS).
Kwartalnik AMCS jest wydawany przez Uniwersytet Zielonogórski i Lubuskie Towarzystwo Naukowe. Redaktorem naczelnym kwartalnika jest prof. Józef Korbicz, a
sekretarzem naukowym prof. Dariusz Uciński.
Z 15-tą rocznicą powstania Instytutu zbiega się wydanie kolejnego raportu dwuletniego z działalności naukowej i dydaktycznej – Biennial Report 2005-2006.
Raport przedstawia, między innymi, główne obszary
badawcze Instytutu takie jak: obliczenia inteligentne
i ewolucyjne, diagnostyka techniczna, modelowanie,
identyﬁkacja systemów, teoria sterowania, teoria systemów wielowymiarowych i repetycyjnych, teoria systemów o parametrach rozłożonych, kryptograﬁa, bezpieczeństwo systemów komputerowych, graﬁka komputerowa i systemy rzeczywistości wirtualnej, informatyka
kwantowa. Ponadto, raport zawiera charakterystykę
proﬁlu edukacyjnego i bazy laboratoryjnej Instytutu. Są
tam także sylwetki naukowe wszystkich profesorów i
doktorów zatrudnionych w Instytucie.
W latach 2005-2006 Instytut może się pochwalić znaczącym dorobkiem publikacyjnym, na który składają się:
7 monograﬁi naukowych, 22 rozdziały w książkach, 59
artykułów w czasopismach naukowych (w tym 28 z tzw.
listy ﬁladelﬁjskiej) oraz 82 referaty konferencyjne. Ponadto, na seminariach naukowych Instytutu zaproszeni
goście z kraju i z zagranicy, pracownicy Instytutu i doktoranci wygłosili 65 referatów naukowych.
W okresie tym Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych był także organizatorem lub współorganizatorem trzech międzynarodowych i dwóch krajowych
konferencji naukowych:

 6th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision

and Safety of Technical Processes, SAFEPROCESS
2006, 29 sierpnia – 1 września 2006, Pekin, Chiny.

 1st International Conference for Young Researchers

in Computer Science, Control, Electrical Engineering
and Telecommunications, ICYR 2006, 18-20 września,
2006, Zielona Góra.
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wydział
ﬁzyki
Seminaria w Instytucie Fizyki UZ i astronomii
Od marca do początku maja w Instytucie Fizyki
organizowano seminaria:

06.03.07

Spektroskopia wysokociśnieniowa domieszek ziem
rzadkich i metali przejściowych w dielektrykach,
prof. dr hab. Marek Grinberg, Instytut Fizyki
Doświadczalnej Uniwersytetu Gdańskiego,

 13.03.07

Kondensacja Bosego-Einsteina w rozrzedzonych
gazach atomowych,
mgr Paweł Ziń, Instytut Fizyki Teoretycznej
Uniwersytetu Warszawskiego,

 20.03.07

Liczniki scyntylacyjne w eksperymentach ﬁzyki
jądrowej,
dr Joanna Borgensztajn, Instytut Fizyki Uniwersytetu
Zielonogórskiego,

 27.03.07

Kwantowe przejścia fazowe w układach
oddziałujących bozonów,
dr Tomasz Polak, Instituto Nazionale per la Fisica
della Materia w Neapolu,

 03.04.07

Struktura i dynamika centrów paramagnetycznych w
glinach i ceramice,
mgr Bernadeta Dobosz, Zakład Fizyki Medycznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

 Algorytmy genetyczne w analizie widm EPR:

współbieżna implementacja wielobokową funkcją celu,
mgr Sebastian Żurek, Instytut Fizyki Uniwersytetu
Zielonogórskiego, 17.04.07

 24.04.07

 4th International Workshop on Multidimensional (ND)
Systems, NDS 2005, 10-13 lipca 2005, Wuppertal,
Niemcy.

Metoda fali ciągłej i metoda impulsowa w elektronowym
rezonansie paramagnetycznym EPR. Badanie węgla,
dr Lidia Najder-Kozdrowska, Instytut Fizyki
Uniwersytetu Zielonogórskiego,

 Sztuczna Inteligencja w Automatyce i Robotyce, 22

dynamiczna,
mgr Mariusz Dębicki, UMCS Lublin.

08.05.2004
 Obliczenia Inteligentne i ich Zastosowania, 9 grudnia,  Czas w układach kwantowych jako zmienna
2005, Zielona Góra.
kwietnia 2005, Zielona Góra.

O dynamicznym rozwoju kadry naukowej świadczy
fakt, że stopień doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał dr Andrzej Janczak, a czterech pracowników Instytutu: Mariusz Mądry, Bartłomiej Sulikowski,
Bartosz Kuczewski i Wojciech Paszke uzyskało stopień
doktora nauk technicznych.
Od początku istnienia istotnym elementem funkcjonowania Instytutu była międzynarodowa współpraca
naukowa w postaci różnego typu staży i stypendiów
naukowych, współorganizowanie konferencji międzynarodowych czy też realizacja różnego typu projektów
naukowo-badawczych. W ostatnich latach element ten
nabrał jeszcze większego znaczenia. Tylko w latach
2005-2006 aż ośmiu pracowników naukowych Instytutu
odbyło różnego typu staże w renomowanych ośrodkach
naukowych, m.in. University of Southampton, University
of Hull, Queen Mary University of London i University of
Hong Kong. Ponadto, prowadzono prace w ramach 6
projektów i grantów międzynarodowych.
Andrzej Janczak, Maciej Patan
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Konferencja RAMIS 2007
Konferencja RAMIS 2007 (Conference on Radio and
Microwave Spectroscopy) odbyła się w Będlewie
koło Poznania w dniach 22-25.04.2007. Z Zakładu
Spektroskopii Rezonansów Magnetycznych UZ zostały
przedstawione prace:
 Copper(II) complexes in DOPA-melanin, Lidia NajderKozdrowska, Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski,
Ewa Buszman, Dorota Wrześniok

 Fitting of multi-component EPR spectra consisting

of exchange-narrowed lines, Adam Drzewiecki and
Andrzej B. Więckowski

 Genetic Algorithms and Parallel Computing in the

Study of EPR Powder Spectra of Charge Transfer
Complexes, Sebastian Grzegorz Żurek and Paweł
Bolesław Sczaniecki
Lidia Najder-Kozdrowska
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wydział ....Instytut
humanistyczny
Filologii Germańskiej
Dni Otwartych Drzwi na UZ
W dniach 25-26.03.2007 odbyły się Dni Otwartych
Drzwi, a nasz Instytut aktywnie w nich uczestniczył.
Stoisko IFG mieściło się obok drzwi wejściowych do
budynku głównego i przyciągało uwagę swoim wystrojem: pięć dużych tablic tworzących „billboard” w żywych
kolorach z najbardziej charakterystycznymi elementami
i symbolami naszego zachodniego sąsiada, gablota z
plakatami i licznymi materiałami ilustrującymi pracę
Instytutu oraz projekcje multimedialne na ekranie i na
monitorze przedstawiające działalność naukową i kulturalną pracowników i studentów Instytutu. Wszędzie
widać było akcenty i „gadżety” w kolorach narodowych
Niemiec (galeria zdjęć na www.ifg.uz.zgora.pl).
W bezpośrednią „obsługę” gości zaangażowanych
było kilkanaście osób – przy stolikach informacyjnych
dyżurowali: mgr A. Holli i mgr M. Rejmann jako sekretarze rekrutacji 2007/2008, studenci ﬁlologii germańskiej
oraz praktykanci z Niemiec. Obsługę medialną stoiska
zapewnił dr P. Truszkiewicz.
Mgr L. Sadowska i mgr G. Lis zaangażowały się w
sprawy organizacyjno-techniczne (projekt, zamówienie
i montaż tablic oraz zaprojektowanie wystroju stoiska)
jak również w przygotowanie godzinnego spotkania dla
kandydatów w auli C.
Do wygłoszenia mini-wykładów zaproszono mgr A.
Holli (sprawy dotyczące rekrutacji), mgr I. Taraszczuk
(„Vademecum przyszłego germanisty”) oraz mgr I. Sperfeld (sprawy dot. DAAD – Niemieckiej Centrali Wymiany
Akademickiej; z racji jej choroby zastąpił ją praktykant
z Drezna). Następnie zaprezentowali się studenci ﬁlo-
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logii germańskiej II, III i IV roku (członkowie Koła Twórczego Działania „Clique”), przedstawiając 5 zabawnych
scenek satyryczno-kabaretowych przygotowanych pod
okiem mgr L. Sadowskiej i mgr G. Lis.
Gabriela Lis
Liliana Sadowska

....Instytut Neoﬁlologii
Zakład Filologii Romańskiej
Elżbieta Jastrzębska laureatką Orderu Kawalerskiego Palm Akademickich
27 marca br. w Instytucie Neoﬁlologii UZ miała miejsce
szczególna uroczystość wręczenia Orderu Kawalerskiego Palm Akademickich (l’Ordre des Palmes Académiques) mgr Elżbiecie Jastrzębskiej, pracownikowi dydaktycznemu Zakładu Filologii Romańskiej. Uczestniczyli w
niej przedstawiciele Ambasady Francji w Polsce – Marc
Brudieux, attaché do spraw współpracy językowej i Patrick Renard, attache do spraw współpracy edukacyjnej,
przedstawiciel władz uczelni – prof. Sławomir Kufel,
Prodziekan Wydziału Humanistycznego, a także liczne
grono byłych i obecnych współpracowników, uczniów i
studentów mgr Jastrzębskiej. Wśród osób, które wzięły udział w tej uroczystości wymienić również należy p.
Wioletę Haręźlak, Zastępcę Prezydenta Zielonej Góry,
prof. Andrzeja Ksenicza, Dyrektora Instytutu Neoﬁlologii, prof. Wiesława Malinowskiego, Kierownika Zakładu
Filologii Romańskiej, prof. Liliannę Kiejzik, Dyrektora
Instytutu Filozoﬁi, mgr Katarzynę Trychoń-Cieślak, Kierownika Studium Nauczania Języków Obcych UZ, dr
Arlette Vanvinkel, pracownika Haute Ecole de Bruxelles
i oczywiście dr Zoﬁę Magnuszewską, pierwszą Dyrektor
Nauczycielskiego Kolegium Języka Francuskiego WSP,
która wygłosiła laudację. Można się było z niej dowiedzieć o wielu interesujących szczegółach dotyczących
imponującej i jakościowo, i ilościowo pracy zawodowej
Laureatki, której sylwetce niewątpliwie warto się bliżej
przyjrzeć.
Na początek słów kilka należy się samemu Orderowi
Palm Akademickich, który jest jednym z najstarszych
honorowych odznaczeń cywilnych, ustanowionym
przez cesarza Napoleona I w roku 1808 i nadawanym
za zasługi w zakresie oświaty, nauki, kultury przedstawicielom francuskich środowisk uniwersyteckich, jak też
osobom, które mają wyjątkowy wkład we wzbogacanie
i upowszechnianie kultury francuskiej. Do tej drugiej
grupy zalicza się E. Jastrzębska, absolwentka ﬁlologii
romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, dla której praca nauczyciela zawsze stanowiła prawdziwe wyzwanie
i pasję. Swoją drogę zawodową rozpoczyna w liceach
Zielonej Góry i Nowej Soli (nauczanie języków – francuskiego i łacińskiego) oraz Zespole Szkół Medycznych
(nauczanie języka łacińskiego), by w roku 1984 zostać
mianowanym nauczycielem języka francuskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze, w którym
jest zatrudniona do roku 2001. W międzyczasie pełni
funkcję doradcy metodycznego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. W roku 1999 uzyskuje
III stopień specjalizacji zawodowej. Od roku 1991 datują się kontakty E. Jastrzębskiej z NKJF WSP, gdzie
najpierw jest zatrudniona na umowę o dzieło, zaś od
roku 1999 pracuje tam na etacie starszego wykładowcy, obecnie w Zakładzie Filologii Romańskiej UZ. Na
przestrzeni lat spędzonych na uczelni prowadzi zajęcia
z różnych przedmiotów, co świadczy o Jej rozległych
zainteresowaniach i kompetencjach (praktyczna nauka
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LAUREATKA Z PATRICKIEM RENARDEM.
W GŁĘBI OD LEWEJ MARC BRUDIEUX, PROF. SŁAWOMIR KUFEL, PROF. . WIESŁAW MALINOWSKI,
MGR JACEK KĘDZIORA

warzyszenia Kreatywności. Ma w swoim dorobku wiele
publikacji, wśród których znajduje się ceniona przez
nauczycieli pozycja książkowa pt. Jak być twórczym na
lekcjach języka obcego?
Dowodem na skuteczność, celowość i głębię działalności dydaktycznej E. Jastrzębskiej są opinie, zachowania i osiągnięcia Jej uczniów i studentów, którzy z
przyjemnością i zarazem odpowiedzialnością uczestniczą w prowadzonych przez Nią zajęciach, rzetelnie się
do nich przygotowując i wynosząc z nich umiejętności
umożliwiające im podejmowanie pracy w rozmaitych
instytucjach francuskich, belgijskich, szwajcarskich, a
także studiów magisterskich i doktoranckich.
Wobec przedstawionych powyżej dokonań E. Jastrzębskiej, nie sposób się dziwić, że ma już Ona na
swoim koncie kilka prestiżowych nagród i odznaczeń
(np. Nagroda Prezydenta Miasta Zielonej Góry – 1997,
Brązowy Krzyż Zasługi – 1988, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej I stopnia – 1998), do których dochodzi
teraz Order Kawalerski Palm Akademickich. Fakt ten
niezmiernie cieszy wszystkie osoby, którym E. Jastrzębska jest znana jako pełna twórczej inwencji entuzjastka
profesji nauczyciela, nieustannie doskonaląca warsztat własnej pracy, poszukująca nowych, oryginalnych
rozwiązań metodycznych i dalekosiężnie motywująca
swoich podopiecznych do czynnego i wszechstronnego
poznawania języka i kultury francuskiej.
Joanna Zawodniak

języka francuskiego, literatura francuska, dydaktyka języka francuskiego, psychopedagogiczne podstawy nauczania i uczenia się, pedagogika twórczości, edukacja
interkulturowa, psychosocjologiczne podstawy komunikacji językowej, seminarium dyplomowe z dydaktyki
języków obcych, organizacja praktyk ciągłych).
Praca dydaktyczna E. Jastrzębskiej zawsze zdecydowanie wykraczała poza ramy zajęć z konkretnych
przedmiotów, co wynika z powziętego przez Nią i merytorycznie realizowanego zamiaru krzewienia języka
i kultury francuskiej na szerszym (uczelnianym, miejskim, regionalnym) forum. W konsekwencji, jest Ona
organizatorką bądź współorganizatorką wartościowych
projektów dydaktyczno-kulturalnych (np. polsko-belgijskie studenckie warsztaty multimedialno-interkulturowe,
warsztaty ludyczne z języka francuskiego dla uczniów
gimnazjów i liceów regionu, konkursy ekspresji twórczej
dla uczniów liceów i studentów NKJO), imprez propagujących język francuski i kulturę frankofońską (np. Międzynarodowe Dni Frankofonii, Ogólnopolski Konkurs
Poezji i Prozy Francuskiej), a także trzech studenckich
konferencji naukowych.
Ponadto na podkreślenie zasługuje zaangażowanie w
kształcenie nauczycieli (np. organizowanie różnych form
szkoleń, przewodniczenie zespołowi Komisji ds. stopni
specjalizacji zawodowej), jak również owocna współpraca z wieloma zagranicznymi i polskimi instytucjami (np.
Ambasada Francji w Warszawie, Instytut Francuski w
Warszawie, Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego „Prof-Europe” w Zielonej Górze, Centralny
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie). E.
Jastrzębska posiada certyﬁkat egzaminatora Okręgowej Komisji ds. matury, a także jest regionalnym koordynatorem COFRAN-u – Ogólnopolskiego Programu Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli nadzorowanego
przez CODN i Ambasadę.
E. Jastrzębska ukończyła 30 różnego typu kursów,
warsztatów, seminariów w Polsce i we Francji, w tym 3
studia podyplomowe. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Neoﬁlologicznego oraz Polskiego Sto-
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Katedra Filologii Wschodniosłowiańskiej
I Festiwal Piosenki Rosyjskiej
20 marca w klubie uniwersyteckim „Kotłownia” w Zielonej Górze odbył się Finał I Festiwalu Piosenki Rosyjskiej.
Do konkursu zgłosiło się wielu chętnych, spośród których zostali wyłonieni zwycięzcy. I miejsce zajął zespół The
Truth z Wiechlic, który otrzymał cenne nagrody rzeczowe:
10000 rubli oraz samowar. Członek kabaretu „Słuchajcie”
Tomasz Łupak zajął II miejsce, zaś miejsce III jury przyznało studentce ﬁlologii rosyjskiej Oldze Olejnik.
Swoją obecnością zaszczycił nas prof. Alosza Awdiejew, rosyjski bard krakowskiej „Piwnicy pod Baranami”.
Dał on znakomity występ, który na długo pozostanie w
pamięci zgromadzonych. Jego artystyczny kunszt sprawił, że publiczność żywo zareagowała śpiewem i gromkimi brawami.
Honorowy patronat nad festiwalem objął Wladimir Kuzniecow, konsul Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. Na
część oﬁcjalną przybyło wielu gości, którzy podziwiali
młode talenty. Nie zabrakło też prezydenta Zielonej Góry
Janusza Kubickiego oraz Zygmunta Stabrowskiego,
przewodniczącego Stowarzyszenia Polska-Wschód.
Pomysłodawcami imprezy byli studenci III roku ﬁlologii rosyjskiej oraz Mirosław Gancarz, szef „Kotłowni”.
Inicjatywa od początku cieszyła się aprobatą Katedry
Filologii Wschodniosłowiańskiej Instytutu Neoﬁlologii
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Do jego realizacji przyłączyło się Koło Naukowe Rusycystów, które zorganizowało całą imprezę.
Dzięki pomocy prof. Andrzeja Ksenicza oraz hojności
głównych sponsorów, tj. Urzędu Miasta Zielona Góra,
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,
Parlamentu Studenckiego oraz Marka Górskiego, impreza mogła odbyć się z tak wielkim rozmachem.
Z pewnością nie był to ostatni Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze. Studenci mówią, że to dopiero
początek i zapowiadają powtórzenie imprezy za rok.
Olga Zajączukowska, Agnieszka Szeffner
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Zielona Góra – Sankt-Petersburg 2007
Wzorem ubiegłych lat, również w tym roku – już po
raz siódmy – odbyła się wymiana studencka w ramach
współpracy między naszą uczelnią i Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Hercena w Sankt-Petersburgu. Wymiana obejmowała pobyt dziesięcioosobowych grup studentów Katedry Filologii Wschodniosłowiańskiej (UZ) i Katedry Komunikacji Międzykulturowej
(PUPH) w ośrodkach partnerskich. Celem wyjazdu grupy polskiej było przede wszystkim kształcenie sprawności językowych na specjalnie zorganizowanych w tym
celu zajęciach, a także poprzez codzienne obcowanie
z żywym rosyjskim słowem. Z kolei studenci rosyjscy
odbyli w Instytucie Neoﬁlologii praktykę pedagogiczną,
hospitując i prowadząc zajęcia na ﬁlologii rosyjskiej.
Obu pobytom towarzyszył bogaty program kulturalny,
sprzyjający poznawaniu mentalności, kultury i historii
państw przyjmujących, a także nawiązywaniu nowych
kontaktów i przyjaźni.
Pozwólmy podzielić się wrażeniami z podróży samym
ich uczestnikom…

Studenci II roku ﬁlologii rosyjskiej
Nasza przygoda z Sankt-Petersburgiem zaczęła się
31 stycznia i trwała do 14 lutego 2007 r. Kiedy samolot wylądował na lotnisku Pułkowo, zaczęło się spełniać
nasze największe marzenie - zobaczyć Rosję, poznać
jej wspaniałą i bogatą kulturę, a także mentalność jej
mieszkańców.
Zamieszkaliśmy w centrum miasta, prawie przy jego
głównej ulicy, Newskim Prospekcie, który tętni życiem
o każdej porze dnia i nocy. Można zauważyć tu mnóstwo spacerujących turystów, często z innych państw, i
przyjaźnie do nich nastawionych mieszkańców miasta.
Ulica ma długość 4,5 km. Znajduje się przy niej wiele
sklepów z pamiątkami, teatrów, kin itd. Niestety towary
w tym miejscu są bardzo drogie....
Pierwsza wspólna wycieczka po ulicach miasta pozwoliła nam poznać jego piękno, choć (ze względu na wielkość Petersburga) tylko w pewnym stopniu. Nasz dzień
zaczynaliśmy wczesnym rankiem. Po zjedzeniu pysznego
studenckiego śniadania – zupki chińskiej – udawaliśmy
się metrem na Uniwersytet Pedagogiczny im. Hercena,
gdzie uczęszczaliśmy na ciekawe zajęcia, prowadzone
przeważnie przez studentów. Po zajęciach przychodził
czas na chwilę odpoczynku, po której samodzielnie staraliśmy się poznać najwspanialsze zabytki miasta.
Każdego dnia chcieliśmy zobaczyć jak najwięcej. Zaczęliśmy od odwiedzenia miejsc położonych najbliżej
naszego miejsca zamieszkania. Z okien hotelu widzieliśmy Sobór Kazański, który wywarł na nas kolosalne
wrażenie. Wielkość i piękno tej budowli nie pozwalały
przejść obok niej obojętnie.
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Wieczorami planowaliśmy trasy wycieczek na kolejne
dni. Każdy z nas dysponował mapką Północnej Wenecji, jak bywa nazywany Sankt-Petersburg, więc odnalezienie interesujących nas miejsc nie było trudne.
Niedaleko od naszego hotelu, w okolicach Domu
Książki, gdzie można kupić literaturę i pamiątki, znajduje się przepiękna cerkiew Spasa na Krowi. Budowla
zwraca na siebie uwagę pięknym wyglądem i zaprasza
turystów do jej odwiedzenia. Nas zaciekawiła nie tylko
jej zewnętrzna uroda, ale także historia. Nie mogliśmy
więc nie zwiedzić tego pięknego miejsca.
Postanowiliśmy także zobaczyć najstarszą, a zarazem największą katedrę w Sankt-Petersburgu – Sobór św. Izaaka. Katedra mierzy 101,5 metra, poprzez
swoje wymiary wyrażając siłę, potęgę i wielkość Rosji
oraz prawosławia. Sobór wznoszono przez 40 lat i jest
on największym symbolem Sankt-Petersburga, a także
czwartym pod względem wielkości obiektem sakralnym
na świecie!
Zwiedzając Sankt-Petersburg, nie mogliśmy zapomnieć również o odwiedzeniu jednego z najsłynniejszych muzeów świata, jakim niewątpliwie jest Ermitaż.
W skład Ermitażu wchodzi pięć zabytkowych budynków.
Najstarszy i jednocześnie największy z nich to Pałac Zimowy, nieco młodszymi są: Mały Ermitaż, Stary Ermitaż oraz Teatr Ermitażu (w którym do dziś odbywają się
spektakle), natomiast najmłodszym, bo XIX-wiecznym
gmachem jest Nowy Ermitaż. W 400 salach pięciu budynków o łącznej powierzchni 125,5 tys. m² zgromadzono mnóstwo znakomitych dzieł sztuki z całego świata.
Łącznie muzeum posiada dziś ponad 3 mln eksponatów!
Nie sposób opisać, ile cudownych zabytków posiada
Sankt-Petersburg. To po prostu trzeba zobaczyć samemu! Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia miasta i
delektowania się jego pięknem z bliska. Dla nas była to
niezapomniana podróż.

Studenci z Sankt-Petersburga:
W lutym 2007 r. grupa studentów Katedry Komunikacji
Międzykulturowej Wydziału Filologicznego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Hercena (Sankt-Petersburg) przyjechała do Zielonej Góry na praktykę
ukierunkowaną na nauczanie języka rosyjskiego jako
obcego. Dzięki gościnności Uniwersytetu Zielonogórskiego nasi studenci mieli możliwość prowadzenia zajęć z języka rosyjskiego w grupach polskich studentów.
Przeprowadzenie takich zajęć oraz uczęszczanie na
wykłady i ćwiczenia prowadzone przez polskich wykładowców dały rosyjskim studentom bezcenne doświadczenia pedagogiczne, a także dostarczyły im niezapomnianych wrażeń. Dwa tygodnie spędzone w Zielonej
Górze pozostaną w pamięci naszej grupy jako jedne

nr 4/5 (151-152)

uniwersytet

zielonogórski

z najciekawszych i najweselszych dni studenckiego życia. Wszystko to dzięki życzliwości polskich studentów
i wykładowców, niezapomnianym wycieczkom, festiwalowi piosenki rosyjskiej i oczywiście – niezwykłej atmosferze miasta. Do Sankt-Petersburga wróciliśmy pełni
zapału do nauki języka polskiego oraz – dzięki klimatowi Zielonej Góry – z przedsmakiem wiosny. Pragniemy
wyrazić głęboką wdzięczność wszystkim polskim wykładowcom za ich serdeczny stosunek do nas oraz za
doskonałą organizację tego spotkania, a także wszystkim polskim studentom za interesująco spędzony czas
i przyjacielską pomoc. Mamy nadzieję, że współpraca
między naszymi uniwersytetami trwać będzie nadal
i jeszcze nie raz powitamy polskich studentów u nas –
w Sankt-Petersburgu oraz odwiedzimy wasze gościnne
miasto.
Wstęp i tłumaczenie tekstu rosyjskiego:
Aleksandra Urban-Podolan
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Z posiedzenia Rady Wydziału
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wydział
inżynierii
lądowej
i środowiska

Na posiedzeniu Rady Wydziału 21
marca, któremu przewodniczyła Prodziekan ds. Nauki
prof. Beata Gabryś, zaopiniowano i podjęto ustalenia
m.in. w następujących sprawach:
 Pozytywnie zaopiniowano zatrudnienie mgr Alicji Defort na stanowisko asystenta w Zakładzie Biotechnologii Instytutu Biotechnologii i Ochrony Środowiska w
drodze konkursu na to stanowisko.

 Pozytywnie zaopiniowano wniosek w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych przez dr. inż. Sebastiana
Węclewskiego w ramach umowy o dzieło w Instytucie
Inżynierii Środowiska w semestrze letni 2006/2007.

 Uchwalono dopuszczenie pracowników dydaktycz-

nych ze stopniem doktora do prowadzenia prac dyplomowych w roku akademickim 2007/2008.

....Instytut Historii

 Zatwierdzono tematy prac dyplomowych na rok 2007/

Studenckie Koło Epigraﬁczne, zmiany,
osiągnięcia, działania, plany...
W ostatnim czasie w naszym kole zaszły spore
przeobrażenia, w kluczowej kwestii członkostwa zarządu.
Nową przewodniczącą została Agnieszka Markowska,
jej zastępcą wybrano Bartosza Kokoszanka, funkcję
kronikarza pełni obecnie Anna Jagiełło (wszystkie
osoby z III roku historii). Dzięki zaangażowaniu i
wytężonej pracy nowego zarządu i całego SKE udało
się zorganizować studencką konferencję pt. Formy
przekazu źródła historycznego. Otwarcia dokonał
Dziekan Wydziału humanistycznego prof. Wojciech
Strzyżewski i Dyrektor Instytutu Historii prof. Dariusz
Dolański. W owocnych obradach udział brali goście:
konserwator zabytków Anna Kulińska i grupa studentów
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z
ramienia SKE pięciu członków wygłosiło swoje referaty.
Dyskusjom przysłuchiwała się spora grupa studentów.
Tematyka wystąpień byłą bardzo interesująca. Z punktu
widzenia historyka, najważniejsza kwestia do analizy
przeszłości, czyli źródło zaprezentowane zostało w
najróżniejszych jego aspektach. Omówiona została
przydatność: ﬁlmu, tablic nagrobnych, kronik, dzwonów,
fajek glinianych do poznania dziejów minionych. W
formie publikacji naukowej zostaną wydane materiały
pokonferencyjne.
W poprzednim roku akademickim rozpoczęliśmy pracę
nad Projektem Inwentaryzacji Epigraﬁcznej Cmentarzy
Ewangelickich Powiatu Zielonogórskiego. Działania
w tym zakresie prowadzone są również w bieżącym
roku. Jesteśmy podzieleni na kilkuosobowe zespoły,
każdemu dr A. Górski (opiekun koła) przydzielał kilka
miejscowości z powiatu zielonogórskiego. Naszym
zadaniem jest pojechać na miejsce i sprawdzić czy
w danej okolicy znajduje się cmentarz ewangelicki
bądź jego pozostałości. Kolejnym etapem pracy jest
opisywanie nagrobków tam odnalezionych. Uzyskane
dane wprowadzane są do specjalnego formularza. Dr
A. Górski na bieżąco koryguje nasze działania w tym
zakresie. Po naniesieniu poprawek, materiał źródłowy
przygotowywany jest do publikacji. Mamy nadzieje,
że po skompletowaniu większej części dokumentacji
z Projektu uda się jak najszybciej opublikować jego
wyniki. Byłby to dla nas sukces i uwieńczenie naszych
wielo miesięcznych starań.
Barbara Ławnikowska

rzecznik SKE
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Wykłady
4 kwietnia na zaproszenie JM Rektora UZ, Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Fundacji Otwartego Muzeum Techniki profesor Stanisław
Januszewski z Politechniki Wrocławskiej wygłosił wykład monograﬁczny pt. Dziedzictwo techniczne Wysp
Sołowieckich. Archipelag Wysp Sołowieckich to grupa
wysp na Morzu Białym w obwodzie archangielskim
w Rosji. Na największej z wysp znajduje się słynny Sołowiecki Monastyr zbudowany na początku XV w. przez
mnichów monastyru Kiriłło-Biełozierskiego. W skład
historycznego centrum wchodzą również m.in. sobory,
cerkwie, zabudowania gospodarcze i mieszkalne, młyn
wodny, tworząc niepowtarzalne w swojej urodzie zespoły architektoniczne. Wyspy Sołowieckie stanowiły część
sowieckiego systemu łagrów. Wartość i bogactwo unikatowego dziedzictwa tutejszej techniki i architektury na
tle surowej północnej przyrody została doceniona przez
wpisanie archipelagu na listę światowego dziedzictwa
UNESCO.
***
17.04. na zaproszenie Instytutu Budownictwa i Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział w Zielonej Górze, prof. Gwidon Szefer z Politechniki Krakowskiej wygłosił referat pt. Modelowanie
multiskalowe w mechanice materiałów. Spotkanie odbyło się w nowym budynku Instytutu Budownictwa UZ.

RENOWACJE 2007
W dniach 16 i 17 marca odbyła się III Konferencja Naukowo-Techniczna pod nazwą Renowacja Budynków
i Modernizacja Obszarów Zabudowanych pod patronatem Ministra Budownictwa i Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Konferencja zorganizowana została przez Instytut
Budownictwa Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
UZ, Uczelniane Centrum ds. Renowacji i Modernizacji
Obszarów Zabudowanych, Regionalny Ośrodek Badań
i Dokumentacji Zabytków w Zielonej Górze, Wojewódzki
Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
Konferencja poprzedzona została uroczystym przekazaniem do użytkowania nowego budynku Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska UZ.
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Obrady konferencji zostały podzielone na 5 sesji tematycznych:
 Rewitalizacja obszarów zabudowanych cz. I;
 Rewitalizacja obszarów zabudowanych cz. II;
 Techniczne aspekty remontów kościołów drewnianych
– sesja wyjazdowa;
Problemy
techniczne w renowacji;

 Renowacje i adaptacje budynków

Po każdej sesji odbywały się dyskusje zgodne z tematyką prezentowanych zagadnień.
Podczas sesji wyjazdowej zaprezentowane zostały
zrealizowane prace konserwatorskie w zabytkowych
kościołach w Kosieczynie i Klępsku.
W czasie trwania konferencji odbyła się także prezentacja nowości technicznych ﬁrm: FAKRO i Rockwool.
Wszystkie referaty, które uzyskały pozytywne recenzje
członków Komitetu Naukowego, zostały wydane w formie książkowej. Redaktorem naukowym tej monograﬁi
liczącej przeszło 400 stron jest prof. Tadeusz Biliński.
Cytując słowa Profesora zawarte we „Wstępie” do
Monograﬁi można powiedzieć, że „rewitalizacja miasta,
osiedla – to proces przystosowania tych obszarów do
współczesnych potrzeb lokalnej społeczności. Podstawowym celem takiej odnowy jest zapewnienie harmonii i wielostronnego rozwoju poprzez adaptację starych
zasobów do nowych potrzeb, zachowując ich wartości
kulturowe i historyczne. Rewitalizacja powinna więc być
procesem ciągłym i dynamicznym, obejmować zarówno zasoby budowlane, jak i infrastrukturę techniczną i
transportową oraz dotyczyć całych obszarów miasta.
Współcześnie rozumiane pojęcie renowacji budynków
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i modernizacji obszarów zabudowanych, czyli ogólnie
– rewitalizacji obszarów miejskich wymaga kompleksowego i systemowego spojrzenia na miasto i jego funkcje
we wszystkich sferach otoczenia społeczno-gospodarczego. Trzeba wziąć pod uwagę uwarunkowania sfery
przestrzennej, funkcjonalno-ekonomicznej, technicznej
i oczywiście społecznej. Tylko pełne i spójne spojrzenie
na wszystkie funkcje miasta może doprowadzić do właściwego opracowania programu rewitalizacji, następnie
racjonalnej i bezkolizyjnej jego realizacji”.
W konferencji wzięło udział ponad 120 osób. W gronie
uczestników połowa osób reprezentowała uczelnie, połowa – lokalne instytucje samorządowe i administracje
budowlane. W grupie uczestników było 19 osób z tytułami profesorów.
W skład Komitetu Naukowego wchodzili:
- prof. Tadeusz Biliński – Uniwersytet Zielonogórski
– przewodniczący;
- dr Andreas Billert – Europa - Universität Viadrina;
- prof. Kazimierz Czapliński – Politechnika Wrocławska;
- prof. inż. arch. Wanda Kononowicz – Politechnika
Wrocławska;
- prof. Janina Kopietz – Unger – Universität Karlsruhe
- prof. Mieczysław Kuczma – Uniwersytet Zielonogórski;
- prof. Jacek Przybylski – Uniwersytet Zielonogórski;
- prof. Leonard Runkiewicz – Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska;
- dr hab. Krzysztof Skalski – Forum
Rewitalizacji w Krakowie;
- prof. Andrzej Skarzyński – Politechnika Poznańska;
- prof. inż. arch. Hanka Zaniewska
– Instytut Rozwoju Miast Politechnika
Poznańska.
Sekretarzem naukowym Konferencji
był dr Wojciech Eckert natomiast sprawy organizacyjne prowadzone były pod
kierunkiem dr Beaty Nowogońskiej.
Trzeba z dumą podkreślić, że Konferencja RENOWACJE na trwałe wpisała
się w kalendarz działalności naukowej
Uniwersytetu Zielonogórskiego i Miasta Zielona Góra.
Marek Danowski
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zentowane zostały procesy produkcyjne wydział
realizowane w tym przedsiębiorstwie.
mechaniczny
Realizacja projektu wymaga od studenNowy kierunek powołany przy współpracy Wydziału tów dobrej znajomości języka angielskiego
Mechanicznego i Wydziału Elektrotechniki, Informaty- oraz realizację zadań w wielokulturowym zespole (stuki i Telekomunikacji będzie funkcjonował od paździer- denci z Polski, Niemiec, Tajwanu, Rosji, Holandii, itd.).
nika. W roku akademickim 2007/2008 planowana jest Komunikacja w trakcie semestru odbywa się głównie
rekrutacja 60 osób. Obecnie proponuje się kształcenie z wykorzystaniem sieci Internet. Wyniki realizowanych
na studiach inżynierskich I stopnia (7 semestrów), nato- projektów zostaną przedstawione podczas warsztatów
miast planowane są także studia II stopnia magisterskie 13-15.06.2007 w Lubiatowie.
(3 semestry).
Sławomir Kłos
Inżynieria biomedyczna obejmuje zagadnienia interdyscyplinarne z zakresu informatyki i elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej oraz inżynierii biomateriałów. Absolwenci tego kierunku, cieszącego się aktualnie ogromnym zainteresowaniem, wykażą umiejętność
korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów
diagnostycznych i terapeutycznych, opartych na metodach i technologiach teleinformatycznych, elektronicznych oraz materiałowych. Poznają także zasady prawno-ekonomiczne, związane z rozwojem i wdrażaniem
inżynierii medycznej w małych przedsiębiorstwach.

Inżynieria Biomedyczna - nowy kierunek na
Wydziale Mechanicznym

Krzysztof Białas-Heltowski

***
Jak co roku na początku semestru letniego w dniach
20-22.03.2007 członkowie koła naukowego OST-WEST
Management uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do
Niemiec do Fachhochschule Würzburg-Schweinfur.
Współpraca z tą niemiecką uczelnią datuje się już od
ponad 15 lat. Studenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji Uniwersytetu Zielonogórskiego wspólnie
ze studentami kierunku ekonomika przedsiębiorstwa
FH Würzburg-Schweinfur oraz niemiecką ﬁrmą Fehrer
GmbH będą realizować wspólny projekt semestralny,
którego celem jest analiza rynku motoryzacyjnego krajów Europy Środkowo-Wschodniej dla potrzeb budowy
nowego zakładu przemysłowego w tym regionie.
Firma Fehrer GmbH zajmuje się produkcją podzespołów z pianki poliuretanowej do siedzeń samochodowych
takich koncernów jak Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Volvo, itd. Projekt realizowany przez
studentów obejmuje analizę branży samochodowej,
rynku pracy, infrastruktury logistycznej oraz wsparcia
inwestycji przez Unię Europejską w Polsce, Czechach,
Słowacji, na Węgrzech i Ukrainie. Projekt jest realizowany przez 7 międzynarodowych grup studentów liczących 6-8 osób. Opiekunami projektu ze strony Uniwersytetu Zielonogórskiego są dr inż. Sławomir Kłos, dr inż.
Waldemar Woźniak i dr inż. Justyna Patalas. Ze strony
Fachhochschule Würzburg-Schweinfur opiekunami projektu są prof. dr Manfred Kiesel i dr Rainer Wehner. Ze
strony ﬁrmy Fehrer GmbH za projekt odpowiada prezes
ﬁrmy Fehrer GmbH w Kizingen Roland Borst oraz szef
działu personalnego Sigfried Kmitta.
W trakcie pobytu w Fachhochschule Würzburg-Schweinfur studenci koła naukowego brali udział w wykładach
prowadzonych przez Rolanda Borsta, Sławomira Kłosa i
Rainera Wehnera oraz w ćwiczeniach, podczas których
przygotowywali strukturę i założenia do projektu. Po
zajęciach studenci uczestniczyli w próbie wina przygotowanej przez mecenasa Wolfganga Pfranga. W ostatnim dniu pobytu w Niemczech studenci zwiedzali ﬁrmę
Fehrer GmbH gdzie podczas 4 godzinnej wizyty zapre-
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Animacja dla teatru
Międzynarodowy Dzień Teatru w
Mrowisku połączył na kilka godzin
sympatyków i znawców widowisk
teatralnych

uniwersytet
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- Praktyczne umiejętności szlifowane podczas warsztatów, to dokładnie to czego oczekiwali jej uczestnicy
– podsumowuje swój pobyt Karolina Zielińska. Organizatorzy zapewniają, że będzie kontynuacja konferencji,
bo przecież nigdy nie za dużo wskazówek ułatwiających
poruszanie się po rynku pracy.

BEATA MAŁECKA ZACHĘCA WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W PRZYSZŁOROCZNEJ EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA TEATRU W MROWISKU

Emilia Rogala
IV rok animacja kultury

***

Józef Tatarczuk
„Biospołeczne uwarunkowania”
s. 387
oprawa twarda
17 x 24 cm
Oﬁcyna Wydawnicza UZ,
2006
Pomysł był spontaniczny. Chcieliśmy uczcić ten wyjątkowy dzień dla ludzi teatru, czyli aktorów i publiczności – wyjaśnia Anna Macko, studentka IV roku animacji
kultury. 28 marca koło naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego „Mrowisko” i Stowarzyszenie animatorów
kultury „Vaganti” zaprosiło brać akademicką do Katedry
Pedagogiki Kulturalno-Oświatowej. Mrowisko (budynek
dydaktyczny UZ A-27) posiada dwie niezastąpione sale
teatralne, do tego reﬂektory, kilka prób i efekt końcowy
mogła podziwiać pokaźna widownia. Publiczność miała okazję obejrzeć trzy przedstawienia: Monodram na
dwie osoby, Przez okno oraz wywiedzione ze słowa Lidii Czech pt. Autobus.
Studenci zadbali nie tylko o wrażenia wizualne. - Zależało nam żeby poszerzyć wiedzę publiczności na temat
twórców teatralnych. Stąd ﬁlm o Jerzym Grotowskim i
dokumentacje pokazów performance – zaznacza Joanna Szymańska.
Publiczność stanowili zarówno studenci jak i pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego. Po dwóch godzinach
artystycznych wrażeń wszyscy jednogłośnie stwierdzili,
że wydarzenie należy powtórzyć, oczywiście za rok.
Emilia Rogala

Pokaż się pracodawcy
Uniwersytet im Adama Mickiewicza 14 marca zaprosił studentów pedagogiki naszej uczelni na
I Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukową
Autoprezentacja – kluczem do sukcesu na rynku
pracy.
Rozmowa kwaliﬁkacyjna i autoprezentacja okazały
się niezwykle aktualnym tematem dla studentów z całej Polski. W wypełnionej po brzegi auli, światowej klasy specjaliści (tj. prof. Zbyszko Melosik) przekonywali
studentów, że nie taki diabeł straszny. Wystarczy kilka
wskazówek dotyczących ubioru, zachowania oraz emisji
głosu i pierwsze dobre wrażenie na pracodawcy mamy
jak w banku.
Do Poznania jako reprezentacja Uniwersytetu Zielonogórskiego pojechały dwa koła naukowe: reAnimacja
oraz Mrowisko, specjalizujące się głównie w animacji
kultury. Studenci mieli okazję wysłuchać części wykładowej konferencji oraz wziąć udział w warsztatach o
tematyce: szkolenia, negocjacje oraz komunikacja interpersonalna.
Warsztaty w małych grupach okazały się treściwe i
doskonale dobrane do tematu konferencji. Dla każdego uczestnika podchodzono w sposób indywidualny.

Problematyka
rozwoju
wszystkich żywych organizmów, a zwłaszcza ornizm
ganizmu człowieka,
cz
pod
wpływem
wp
różnorodnych,
warunk
odmiennych
warunków
otoczenia – budzi wciąż
niesłabnące zainteresowanies
nie. Przemiany biologiczne
jakim podlega ludzka populacja dezaktualizują
dezaktualizuj wiele jej
charakterystyk, a informacje dotyczące tej sfery wyjątkowo szybko przechodzą do historii problemu.
Rozwój organizmu ludzkiego jest procesem złożonym,
stymulowanym wpływem różnych czynników również
środowiskowych, a sprawność motoryczna uwarunkowana jest ponadto przez rodzaj i intensywność aktywności ruchowej oraz higienę i tryb życia.
Autor za cel główny wydanej książki postawił analizę
biospołecznych uwarunkowań rozwoju somatycznego,
określenie wzajemnych relacji zachodzących między
podstawowymi cechami morfologicznymi, a wybranymi
zdolnościami motorycznymi badanej młodzieży akademickiej oraz dokonanie oceny poziomu kształtowania
się wybranych cech sprawności ﬁzycznej w poszczególnych fazach cyklu menstruacyjnego młodych kobiet w
okresie dorastania.
W recenzji prof. Andrzeja Malinowskiego czytamy
„[…] Wartość pracy upatrywać należy w podjęciu interesującej problematyki badawczej – zawsze otwartej i
aktualnej. Kształtowanie się bowiem różnych biologicznych właściwości organizmu w końcowej fazie przewagi
procesów anabolicznych nad katabolicznymi jest funkcją czasu a więc uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, ale i też charakteru populacji”.
Uzyskane wyniki i wnioski mają oprócz wartości teoretycznych i poznawczych, także znaczenie praktyczne.
Propozycje Autora dotyczące norm rozwojowych dla
określonej grupy młodzieży akademickiej wychodzą
temu naprzeciw. Konkluzje jaki Autor wysuwa mogą
być wykorzystane w programowaniu procesu studiów,
zwłaszcza planowaniu wychowaniu ﬁzycznego oraz
wstępnej adaptacji zawodowej przyszły nauczycieli.
Monograﬁa adresowana jest przede wszystkim do
środowiska antropologów, osób zajmujących się problematyką struktury somatycznej i typologicznej oraz motorycznością młodzieży w okresie dorastania, a także
studentów uniwersyteckich kierunków nauczycielskich
oraz przedstawicieli innych nauk społecznych podejmujących problematykę rozwoju człowieka.
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....Centrum Przedsiębiorczości
i Transferu Technologii
Od rywalizacji do kooperacji, Polanica
Zdrój, 16-18 marca 2007
W dniach 16-18 marca 2007 w Polanicy Zdrój Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii (CPTT)
zorganizowało konferencję Od rywalizacji do kooperacji. Gośćmi naszego spotkania byli przedstawiciele ﬁrm
województwa lubuskiego (m.in. Max Elektronik, PGNiG
O. Zielona Góra, Mestil, DCP-H Big, Prefadom, DBW
Polska, Metalkolor, Lamix, Nordis, Vitrosilicon) oraz

ﬁrmy z Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
(AIP) przy Uniwersytecie Zielonogórskim.
Głównym celem seminarium był transfer wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy ﬁrmami, które z powodzeniem działają na rynku, a przedsiębiorstwami rozpoczynającymi działalność w Akademickim Inkubatorze
Przedsiębiorczości. Podczas obrad konferencyjnych
zaprezentowano działalność CPTT, AIP oraz wybranych
ﬁrm: Mestil, Max Elektronik, Euro-Box, a także przedsiębiorców z AIP: DWD Systems, Kinimod Internet Konsulting, Human Technology, GRT.

Przedstawiono również możliwości pozyskania środków ﬁnansowych z programów europejskich, w tym z
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
oraz 7. Programu Ramowego. Duże zainteresowanie
i ciekawość wzbudził wykład dr inż. Patrycji Łychmus
(Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ) pt.: Nowoczesne
metody pozyskiwania i rozwoju pracowników.
W dyskusji podsumowującej konferencję, prowadzonej przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. Józefa Korbicza, przedsiębiorcy dzielili się
doświadczeniem w prowadzeniu ﬁrm, trudnościami, na
jakie napotykają oraz sukcesami, jakie odnieśli prowadząc działalność. Podkreślili również konieczność
współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim.
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Wszystkim uczestnikom konferencji bardzo pion
dziękujemy za udział. Liczymy, że spotkanie
przyczyniło się do zwiększenia współpracy, prorektora
nie tylko między przedsiębiorstwami regionu, ds. nauki
ale również między sektorem MSP i naszym
Uniwersytetem. Zachęcamy również do od- i współpracy
wiedzenia naszej strony internetowej (http:// z zagranicą
www.cptt.uz.zgora.pl sekcja Działalność),
gdzie znajdą Państwo materiały konferencyjne w postaci prezentacji wybranych ﬁrm oraz szeroką galerię
zdjęć.
Kinga Włoch

....Dział Współpracy z Zagranicą
Międzynarodowe Targi Edukacyjne,
Madryt 2007
W dniach 7-11 marca 2007 Uniwersytet Zielonogórski uczestniczył w Międzynarodowych Targach Edukacyjnych, Madryt 2007 organizowanych przez Fundację
Edukacyjną Perspektywy oraz Konferencję Rektorów
Akademickich Szkół Polskich.
Targi odbyły się w madryckiej hali targowej IFEMA
– Feria de Madrid, gdzie zorganizowano polskie stoisko
pod szyldem Study in Poland. Tutaj obcokrajowcy, w
szczególności studenci i uczniowie, mogli uzyskać informacje na temat studiowania w Polsce oraz informacje
i materiały promocyjne dotyczące studiów na naszym
Uniwersytecie. Ponadto nasza uczelnia miała możliwość zaprezentowania swojej oferty na seminarium organizowanym w trakcie targów.
W ramach misji edukacyjnej odbyły się spotkania
przedstawicieli polskich uczelni w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Hiszpanii i Izbie Gospodarczej
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pion
prorektora
ds. jakości
kształcenia

Polsko-Hiszpańskiej oraz wizyta w dwóch znakomitych
madryckich uczelniach: Universidad Aut’noma de Madrid oraz Universidad Pontiﬁcia de Comillas de Madrid.
Spotkania umożliwiły nawiązanie kontaktów między naszą uczelnią a wspomnianymi uniwersytetami hiszpańskimi. Podjęte zostały już kroki formalizacji tej współpracy w ramach programu Erasmus.
Naszą uczelnię na targach reprezentował prof. Józef
Korbicz, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
Źródło fotograﬁi: Perspektywy
Agnieszka Możejko

Przedstawicielstwo
dyplomatyczne Wenezueli na UZ

Uniwersytet
Zielonogórski
złożył podanie o przyjęcie w
poczet
sygnatariuszy
Magna
Charta Universitatum. Ten ważny
dokument został podpisany w
Bolonii przez 388 rektorów w 1988r.
celem uczczenia 900-lecia powstania najstarszego
europejskiego uniwersytetu.
Powyższy akt określa rolę uniwersytetu jako instytucji,
wokół której koncentruje się życie społeczne, a
także precyzuje podstawowe zasady, które stanowią
podstawę jego działalności. Według Karty Bolońskiej
podstawowymi zadaniami, na których opierać się
powinna działalność uniwersytetu są: wspieranie
rozwoju kulturalnego, naukowego i technicznego,
przekazywanie wiedzy młodym pokoleniom, służba na
rzecz całego społeczeństwa poprzez działania na rzecz
kształcenia ustawicznego, a także przekazywanie takiej
wiedzy i umiejętności, które uczą poszanowania pełnej
harmonii życia i środowiska naturalnego. Karta zwraca
szczególną uwagę na fakt, że uniwersytet jest instytucją
autonomiczną, wokół której koncentruje się życie
społeczne, a kształcenie i badania naukowe muszą
stanowić nierozłączną całość. Jednocześnie swoboda
badań naukowych i kształcenia jest podstawową
zasadą działalności uniwersytetów jako instytucji
odpowiedzialnych za utrwalanie europejskiej tradycji
humanistycznej - wiedzy uniwersalnej, przenikającej
granice
geograﬁczne,
polityczne
i
kulturowe.
Uniwersytety wspierają swobody akademickie oraz
wymianę nauczycieli i studentów, a także zapewniają
zasadę równoważności stanowisk, dyplomów, wyników
egzaminów oraz standardów pracy naukowej.
Od 1988 roku dokument podpisało około 400 uczelni
europejskich, w tym 19 uczelni z Polski. Jeśli Uniwersytet
Zielonogórski zostanie pozytywnie oceniony, to podczas
planowanej na dni 20-21 września 2007r. uroczystej
ceremonii JM Rektor prof. Czesław Osękowski złoży
podpis pod aktem, czyniąc uczelnię sygnatariuszem
Magna Charta Universitatum.
Olga Moralska
Pełnomocnik Rektora ds. Procesu Bolońskiego

Sprostowanie

21 marca 2007 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim
gościli przedstawiciele dyplomatyczni Boliwariańskiej
Republiki Wenezueli: Ana Pino-Pasquier – charge d’affaires oraz prof. Rafael Ortega – attache kulturalny. Wizyta była odpowiedzią na zaproszenie Koła Naukowego
Studentów Nauk Politycznych działającego na naszej
uczelni. Goście zostali przyjęci przez prof. Józefa Korbicza, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Celem spotkania było nawiązanie dialogu na takie tematy
jak: systemy szkolnictwa wyższego w Polsce i Wenezueli, wymiany edukacyjne, współpraca międzynarodowa.
Spotkanie było okazją do zaprezentowania Uniwersytetu Zielonogórskiego jako uczelni otwartej na kontakty i
współpracę zagraniczną.
Po oﬁcjalnym przywitaniu gości w Pionie Prorektora
miało miejsce spotkanie ze studentami i kadrą naukową,
stanowiące zasadniczy cel wizyty przedstawicielstwa
Wenezueli na naszej uczelni. Studenci mieli możliwość
uzyskania cennych informacji na temat kultury, systemu
politycznego, gospodarki tego kraju.

W artykule „EURO – nowe rozdanie 20072013” zamieszczonym w ostatnim numerze
(3(150)) Miesięcznika Społeczności Akademickiej
„Uniwersytet Zielonogórski” pomyłkowo użyto terminu
„instytucja wdrażająca” w kontekście Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Autorka artykułu miała na myśli
beneﬁcjenta realizującego projekt. Ponadto pojawiło
się tam sformułowanie „Zagadnienie promocji nie
było dotąd przedmiotem szkoleń odbywających się
w regionie”, które również było nieścisłe. Bowiem
okazuje się, że takie szkolenia odbywały się
w przeszłości i były organizowane przez instytucje
wdrażające programy operacyjne m.in. Urząd
Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Agencję
Rozwoju Regionalnego S.A. i Wojewódzki Urząd Pracy.
Autorem zdjęć zamieszczonych w artykule jest
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej
Górze.

Agnieszka Możejko

Anna Urbańska
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Biuro Promocji

Seminarium
Biuro Promocji jest organizatorem
seminarium
PO Kapitał Ludzki, Lubuski
Regionalny Program Operacyjny oraz Europejska
Współpraca Terytorialna w
okresie 2007-2013 w kontekście szkolnictwa wyższego
oraz promocja projektów dofinansowanych z funduszy
Unii Europejskiej.
Seminarium odbyło się 10
maja
Do organizacji seminarium
został
zaproszony
Urząd
Marszałkowski,
Regionalny
Ośrodek EFS w Zielonej Górze
oraz Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr.

P R O G R A M
S E M I N A R I U M
PO Kapitał Ludzki, Lubuski Regionalny Program Operacyjny
oraz Europejska Współpraca Terytorialna w okresie 2007-2013
w kontekście szkolnictwa wyższego oraz promocja projektów
doﬁnansowanych z funduszy Unii Europejskiej

godz. Temat

Prelegent

Program Operacyjny
Kapitał Ludzki
- możliwości i szanse
11.00 dla środowiska
akademickiego w
ramach komponentów
regionalnych POKL

Departament EFS
Lubuskiego Urzędu
Marszałkowskiego
Radosław Flügel – p.o.
Dyrektora Departamentu
EFS

Możliwość wsparcia
szkolnictwa wyższego w
ramach komponentów
11.45
centralnych Programu
Operacyjnego Kapitał
Ludzki

Regionalny Ośrodek EFS
w Zielonej Górze
Aleksandra Głazowska
- Trener

Regionalny Ośrodek
12.10 EFS w Zielonej Górze
- prezentacja

Regionalny Ośrodek EFS
w Zielonej Górze
Marta Lewandowska Koordynator

Promocja projektów
12.20 realizowana w ramach
EFS

Regionalny Ośrodek EFS
w Zielonej Górze
Sławomir Stańczak Animator

12.35 Przerwa
Możliwości wsparcia
szkolnictwa wyższego
w ramach Lubuskiego
12.45
Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata
2007-2013

Urząd Marszałkowski
Biuro Instytucji
Zarządzającej Lubuskim
Regionalnym Programem
Operacyjnym
Arisa Jaz – p.o. Dyrektora
Biura

Europejska Współpraca
Terytorialna szansą
na rozwój aktywności
akademickiej

Euroregion Sprewa-NysaBóbr

13.10

Organizator:
Biuro Promocji UZ
e-mail: bp@uz.zgora.pl
tel. 068 328 2479, 328 2354
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Jak zaplanować
promocję projektu
13.30 doﬁnansowanego
z funduszy Unii
Europejskiej

Uniwersytet Zielonogórski
Biuro Promocji
Anna Urbańska
- specjalista ds. public
relations

Monitoring mediów i
jego rola w realizacji
projektów unijnych
13.45
Prezentacja ﬁrmy
PRESS-SERVICE
Monitoring Mediów

PRESS-SERVICE
Monitoring Mediów
Sebastian Bykowski
– Wiceprezes

S E M I N A R I U M
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Co myślą inni pracownicy?

I

Sam pomysł z organizowaniem tego typu
imprez nie jest zły, pod warunkiem, że nie ma
problemu z ﬁnansowaniem.
Uważam, że ubiegłoroczny piknik „integracyjny” kosztował nas zbyt drogo z funduszu
na cele socjalne i należałoby się zastanowić,
na czym, pracownikom mniej zarabiającym,
bardziej zależy. Choć wiem, że to nie jest argument dla władz UZ.
Powołując się na inne ﬁrmy, które tego typu
imprezy organizują, dobrze też byłoby wspomnieć, jakie kwoty wypłacają pracownikom na
doﬁnansowanie: np. świąt czy wypoczynku - u
nas „wczasy pod gruszą”.
Fundusz socjalny – jest tak utajniony, że
mało o nim wiemy. Może gdyby wyjaśniono
na jakie cele był i jest wydatkowany, byłoby
lżej przełknąć „karpia” i ”zajączka” i „wczasy
pod gruszą” i piknik integracyjny.

N

PIKNIK –
organizować
czy nie?

0

6

Listy do Redakcji

2007

W
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C

Imię i nazwisko autora do wiadomości redakcji

Ewa Sapeńko
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Co to znaczy, że fundusz socjalny jest „utajniony”? Uniwersytet jest instytucją publiczną
i jako taki ma obowiązek wyjaśnić ile i na co
wydaje. Trzeba jednak o to zapytać. Najlepiej
zwrócić się do Komisji Socjalnej.
Moim skromnym zdaniem organizacja pikniku ma trochę inny wymiar niż tylko ﬁnansowy.
Właśnie integracyjny, a tego w naszej społeczności bardzo, bardzo brakuje! Wystarczy
rozejrzeć się dookoła siebie.
Trudno powiedzieć, że wyjazdy rekreacyjne
do Szklarskiej Poręby czy Świnoujścia, w
których uczestniczy raptem kilkanaście czy
kilkadziesiąt osób, służą integracji całego środowiska. A są one również doﬁnansowane z
funduszu socjalnego.
W ubiegłorocznym pikniku wzięło udział ponad 2 tys. osób – pracowników z rodzinami.
Po raz pierwszy to nie ja musiałam się identyﬁkować z ﬁrmą, ale to ﬁrma identyﬁkowała
się ze mną.
Mam nadzieję, że w tym roku uczestników imprezy będzie znacznie więcej, a piknik wejdzie
na stałe do kalendarza imprez uczelnianych
i stanie się wydarzeniem, na które się czeka
z niecierpliwością.

A

Od Redakcji:
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Nowości
wydawnicze
BIELNIAK N.,
Historia a jednostka
w tw
twórczości Siergieja Siergiejewa-Censkiego,
s.170, oprawa broszurowa,
15 x 21,
Oﬁcyna Wydawnicza UZ,
2007
Pytanie o sens historii i miejsce
w niej jednostki aktualne jest
dzi ale właśnie teraz
nie od dziś,
stawianie go jest bardziej
Skłania ono człowieka
zasadne. Sk
og
praw
do poszukiwania ogólnych
rządzących historią, a w momentach przełomowych nabiera
znaczenia szczególnego, ponieważ znalezienie odpowiedzi
na nie powinno wskazać współczesnemu człowiekowi
właściwy kierunek działania, bez którego jego istnienie może
wydawać się bezsensowne.
Początek XXI wieku wymaga od nas spojrzenia w przeszłość
w celu przewartościowania wydarzeń politycznych i
zjawisk literackich. »O ile wiek XIX odznaczał się wyraźną
stabilnością ustrojową, o tyle wiek XX, jak każdy okres
przejściowy, wydaje się być epoką jaskrawych i gwałtownych
przewrotów, wstrząsów, kontrastów, sprzeczności i
dysonansów«. Niewątpliwie był to wiek rozpadu starych
struktur politycznych, a także czas społecznych niepokojów,
rewolucji i wojen o światowym zasięgu, lecz, co wymaga
uwypuklenia, jednocześnie był to okres bujnego rozkwitu
życia intelektualnego i artystycznego”.
[Ze wstępu]
KON
KONFLIKT
o Dom Katolicki
w Zielonej G
Górze w dniu 30
maja 1960 roku w świetle
dokumentów,
dokument
red. T. Dzwonkowski,
S. Jankowiak,
Leśniak,
F. Le
C. Os
Osękowski,
s. 474 [16], oprawa broszurowa, 17x24 cm, Wydawnictwo Pozna
Poznańskie, 2006
Publikowane źródła nie były
dotychczas znane szerszemu
kręgowi
kr
gowi osób zajmujących
zajmuj cych się
si najnowszą historią Polski, w
tym konﬂiktem o Dom Katolicki w Zielonej Górze w dniu 30
maja 1960 r. Sam konﬂikt został już stosunkowo dokładnie
zbadany i opisany (m.in. C. Osękowski, Konﬂikt o Dom Katolicki w Zielonej Górze w 1960 roku, „Studia Zielonogórskie”
1995 nr 1; B. Biegalski, T. Dzwonkowski, M. Szylko, Wyda-
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rzenia zielonogórskie w 1960 roku, Zielona Góra 1995). Prezentowana publikacja zawiera właściwie wszystkie źródła do
badań nad konﬂiktem o Dom Katolicki w Zielonej Górze znajdujące się w polskich archiwach. Ewentualne kolejne, odnalezione przez innych badaczy, mogą w naszym przekonaniu
jedynie potwierdzić informacje zawarte w dokumentach prezentowanych w niniejszym wydawnictwie.
[Z Noty wydawniczej]

RENOWACJA budynków i modernizacja obszarów zabudowanych, t. 3,
red. T. Biliński,
s. 414,
oprawa broszurowa, 17 x 24 cm,
Oﬁcyna Wydawnicza UZ, 2007
„Rewitalizacja miasta, osiedla – to proces przystosowywania tych obszarów do
współczesnych potrzeb lokalnej społeczności. Podstawowym celem takiej odnowy
jest zapewnienie harmonii i wielostronnego
rozwoju poprzez adaptację starych zasobów do nowych potrzeb, zachowując ich
wartości kulturowe i historyczne. Rewitalizacja powinna więc
być procesem ciągłym i dynamicznym, obejmować zarówno
zasoby budowlane, jak i infrastrukturę techniczną i transportową oraz dotyczyć całych obszarów miasta.
Współcześnie rozumiane pojęcie renowacji budynków i modernizacji obszarów zabudowanych, czyli ogólnie – rewitalizacji obszarów miejskich wymaga kompleksowego i systemowego spojrzenia na miasto i jego funkcje we wszystkich
sferach otoczenia społeczno-gospodarczego. Trzeba wziąć
pod uwagę uwarunkowania sfery przestrzennej, funkcjonalno-ekonomicznej, technicznej i oczywiście społecznej. Tylko
pełne i spójne spojrzenie na wszystkie funkcje miasta może
doprowadzić do właściwego opracowania programu rewitalizacji, a następnie racjonalnej i bezkolizyjnej jego realizacji.
Rewitalizacja obszarów zabudowanych jest dzisiaj absolutną
koniecznością. Powszechne jest pełne przekonanie o słuszności takiego stwierdzenia, mimo to efekty odnowy miast są
znikome i na ogół dotyczą wyłącznie obszarów historycznych
czy też pojedynczych zabytkowych obiektów budowlanych
poprzemysłowych, powojskowych.
W minionych latach podejmowano wiele prób tworzenia podstaw prawnych, ﬁnansowych i organizacyjnych rewitalizacji
obszarów miejskich. Niestety, nie udało się do dzisiaj ustalić
zasad, procedur i metod działania współczesnych procesów
rewitalizacji.
Monograﬁa obejmuje studia teoretyczne, prace badawcze
oraz przykłady realizacji programów rewitalizacyjnych.
W zakresie rewitalizacji obszarów miejskich zawarto rozważania teoretyczne na temat aktualnych problemów rozwoju
miast, rewitalizacji obszarów miejskich, systemowego ujęcia
programów rewitalizacyjnych oraz przedstawiono liczne przykłady kompleksowego programowania i rewitalizacji dużych
obszarów miejskich. I tak przedstawiono renowację starego
miasta w Strzelane, Żaganiu, Kielcach. W zakresie renowacji
i adaptacji budynków przedstawiono indywidualne przykłady
wykonanych lub wykonywanych renowacji obiektów zabyt-
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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]
ROZW
ROZWÓJ
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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