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Z OBRAD SENATU
...Senat na zwyczajnym posiedzeniu
w dniu 26 marca 2008 r. podjął następujące uchwały:

 Nr 391 w sprawie skargi na rozstrzygnięcie Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Po zapoznaniu się ze skargą członka Kolegium Elektorów
Uniwersytetu Zielonogórskiego – Pani Jadwigi Wojtkowskiej na rozstrzygnięcie Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 12 marca 2008 roku wyjaśniające wątpliwości dotyczące zgodności przeprowadzonego w dniu 27 lutego
2008 roku postępowania indykacyjnego, a dokładnie obliczenia i ogłoszenia wyników tych wyborów przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, a nie komisję skrutacyjną, Senat postanowił odrzucić skargę, gdyż pismo to nie jest
skargą w rozumieniu postanowień Statutu Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Skarga przysługuje bowiem komisjom
wyborczym na rozstrzygnięcie Uczelnianej Komisji Wyborczej ich dotyczące (§ 55 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego, § 33 regulaminu wyborczego) w terminie 7 dni.
Pismo wniesione przez Panią Wojtkowską nie pochodzi
od uprawnionego do złożenia skargi podmiotu, a dodatkowo złożone zostało dnia 17 marca 2008 roku, a więc po
upływie 7 dni od dnia głosowania indykacyjnego.
Jednocześnie Senat w całości zgodził się z uzasadnieniem merytorycznym wyrażonym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą w uchwale z dnia 12 marca 2008 roku
rozstrzygającej tę kwestię jako wątpliwość dotyczącą
wyborów.

 Nr 395 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Senat negatywnie zaopiniował wniosek o przyznanie
prof. dr hab. Elizaviecie Kotorovej nagrody indywidualnej
I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za monograﬁę pt.: „Äquivalenzbeziehungen: Wort, Wortgruppe,
Wortsystem”.

 Nr 396 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr
Annie Karczewskiej i dr. Carlosowi Lizamie nagrody zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za cykl
5 publikacji: A.Karczewska, C.Lizama: „Stochastic Volterra equations driven by cylindrical Wiener process”, A.Karczewska, C.Lizama: „On stochastic fractional Volterra
equations in Hilbert space”, A.Karczewska: „Properties
of convolutions arising in stochastic Volterra equations”,
A.Karczewska, C.Lizama: „Regularity of solutions to stochastic Volterra equations with inﬁnite delay”, A.Karczewska; „Convolution type stochastic Volterra equations”.

 Nr 397 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie prof.
dr. hab. inż. Krzysztofowi Gałkowskiemu, prof. dr. Ericowi
Rogersowi i prof. dr. Davidowi Ovensowi nagrody zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za monograﬁę pt.: „Control Systems Theory and Applications for
Linear Repetitive Processes”.

 Nr 392 w sprawie zasad podziału dotacji na badania  Nr 398 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrowłasne na rok 2008.

Senat przyjął zasady podziału dotacji na badania własne
na rok 2008, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 Nr 393 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr.
hab. Pawłowi Zimniakowi nagrody indywidualnej Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę habilitacyjną
pt.: „Niederschlesien als Erinnerungsrraum 1945”.

 Nr 394 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Senat negatywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr
inż. Agnieszce Kierzkowskiej nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyróżniającą się
rozprawę doktorską pt.: „Wpływ gięcia na charakterystykę in vitro anodowej warstwy wierzchniej implantowego
stopu tytanu Ti6A14V ELI”.

dy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr
Lidii Głuchowskiej nagrody indywidualnej I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za monograﬁę pt.:
„Avantgarde und Liebe. Margarete und Stanisław Kubicki
1910 – 1945”.

 Nr 399 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie prof.
dr. hab. Marianowi Nowakowi nagrody indywidualnej II
stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za cykl 3
publikacji pt.: „On some topological properties of vector-valued function spaces”, “Yosida-Hewitt type decompositions for weakly compact operators and operator-valued
measures”, „Order-weakly compact operators from vector-valued function spaces to Banach spaces”.

ZARZĄDZENIA JM REKTORA
...JM Rektor wydał zarządzenia:

 Nr

5 z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie powołania

Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
JM Rektor powołał Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w
składzie :
1. dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ – przewodniczący,

Lądowej i Środowiska,
8. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. UZ – Wydział
Ekonomii i Zarządzania,
9. dr Barbara Hajduk – Wydział Pedagogiki, Socjologii i
Nauk o Zdrowiu,

2. mgr Agnieszka Łaszczowska – sekretarz,

10. dr inż. Łucja Frąckowiak – Iwanicka – Wydział Mechaniczny,

3. I st. kw. art. Magdalena Gryska – Wydział Artystyczny,

11. dr Jan Szajkowski – Wydział Matematyki, Informatyki
i Ekonometrii,

4. dr inż. Zbigniew Skowroński – Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,

12. dr Renata Grochowalska – Wydział Nauk Biologicznych,

5. dr Olaf Maron – Wydział Fizyki i Astronomii,

13. Bartosz Kubik.

6. dr Robert Skobelski – Wydział Humanistyczny,
7. dr hab. inż. Michał Drab, prof. UZ – Wydział Inżynierii

 Nr 6 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie limitu ilościowego prac dyplomowych przeznaczonych do kontroli
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e) sposób posługiwania się środkami ochrony indywidualnej i środkami ratunkowymi,

Ustalony został limit ilościowy prac dyplomowych podlegających kontroli w ramach Systemu Plagiat pl.:

f)

Nazwa Wydziału

Kierownicy jednostek wyznaczą osoby zobowiązane do
sprawdzenia przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych
i dopuszczeniem do nich pracowników i studentów, czy
stan techniczny maszyn i urządzeń oraz instalacji elektrycznej, ogólny stan laboratorium, warsztatu lub pracowni nie stwarza zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników
oraz studentów. W przypadku stwierdzenia, że miejsce
w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się w nim urządzeń może stwarzać zagrożenie dla
bezpieczeństwa studentów, osoby te zobowiązane są nie
dopuścić do rozpoczęcia zajęć i określić zadania i sposoby postępowania zapewniające bezpieczne prowadzenie
zajęć.

Liczba prac

Wydział Artystyczny

30

Wydział Ekonomii i Zarządzania

60

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

40

Wydział Fizyki i Astronomii

3

Wydział Humanistyczny
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Wydział Matematyki, Informatyki i
Ekonometrii

150
28
16

Wydział Mechaniczny

58

Wydział Nauk Biologicznych

15

Wydział Pedagogiki, Socjologii
i Nauk o Zdrowiu

100

Razem:

500

 Nr 7 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie dostosowania

maszyn, urządzeń, warsztatów oraz pracowni specjalistycznych do wymogów bezpieczeństwa.
Wszystkie maszyny i urządzenia techniczne znajdujące
się lub używane w laboratoriach, warsztatach, pracowniach specjalistycznych muszą:
a) być wyposażone w zabezpieczenia chroniące pracowników i studentów przed urazami, działaniem
niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem,
szkodliwymi wstrząsami, działaniem wibracji i promieniowaniem oraz szkodliwym lub niebezpiecznym
działaniem innych czynników środowiska pracy,
b) uwzględniać zasady ergonomii,
c) być utrzymane w stanie zapewniającym pełną sprawność działania i bezpieczeństwa pracy.
Maszyny i urządzenia techniczne czasowo niesprawne,
uszkodzone lub pozostające w naprawie powinny być
wyraźnie oznakowane i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie.
Wszystkie maszyny i urządzenia techniczne znajdujące
się lub używane w laboratoriach, warsztatach, pracowniach specjalistycznych muszą spełniać wymagania
określone w przepisach dotyczących oceny zgodności.
Zamówienia na maszyny, urządzenia oraz faktury ich
zakupu wymagają merytorycznego uzgodnienia ze Służbą BHP. Odbiór i dopuszczenie maszyny, urządzenia do
użytkowania wymaga zatwierdzenia przez Służbę BHP.
Wszystkie laboratoria, warsztaty, pracownie specjalistyczne muszą być wyposażone w widoczne instrukcje
uwzględniające zasady i przepisy BHP określające:
a) warunki bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń,
b) rodzaje prac i procesów technologicznych o szczególnym zagrożeniu dla życia lub zdrowia,

sposób postępowania w sytuacjach stwarzających
zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników i studentów, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy.

Kierownicy jednostek wyznaczą ponadto osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo studentów w trakcie prowadzonych zajęć dydaktycznych.
Kierownicy jednostek zapewnią, aby studenci przed
dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych
urządzeniach technicznych, a także do zajęć w
laboratoriach, warsztatach i pracowniach, byli
zaznajomieni z obowiązującymi w nich zasadami i
przepisami BHP oraz wyznaczą osoby zobowiązane
do zaznajomienia studentów z tymi przepisami.

 Nr

8 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie przydziału
odzieży ochronnej, roboczej, środków ochrony oraz
środków higieny osobistej.

Wprowadzone zostały tabele przydziałów odzieży
ochronnej, roboczej, środków ochrony oraz środków higieny osobistej dla poszczególnych stanowisk pracy, a
także procedura ich wydawania, stanowiące załączniki
do zarządzenia.

 Nr 9 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie gospodarowania obiektami dydaktycznymi uczelni.

W Pionie Zastępcy Kanclerza ds. Technicznych zlikwidowana została jednostka organizacyjna: Administratorzy
Obiektów Dydaktycznych (kod jednostki: RA-TA).

 Nr 10 z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia wzorów formularzy duplikatu dyplomu ukończenia
studiów wyższych.
Zarządzeniem tym wprowadzone zostały następujące
wzory formularzy duplikatu dyplomu ukończenia studiów
wyższych:

1. wzór formularza duplikatu dyplomu ukończenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;
2. wzór formularza duplikatu dyplomu ukończenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Jurija Gagarina w Zielonej
Górze, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3. wzór formularza duplikatu dyplomu ukończenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4. wzór formularza duplikatu dyplomu ukończenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, stanowiący załącznik nr 4
do zarządzenia.

 Nr 11 z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegóło-

wych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego w roku akademickim 2008/2009.

c) sposób postępowania z materiałami niebezpiecznymi
i szkodliwymi dla zdrowia,

Wprowadzone zostały szczegółowe unormowania dotyczące postępowania rekrutacyjnego w roku akademickim
2008/2009, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

d) obowiązujący system znaków i sygnałów oraz sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej,

Agnieszka Gąsiorowska
Biuro Prawne
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10 czerwca 2008 r.
Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz Kochanowski
będzie gościem Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Wykład połączony z dyskusją
odbędzie się w Auli „C” w godz. 11.30-13.00
(Kampus B, al. Wojska Polskiego).
Zapraszamy całą społeczność akademicką!

XX lat instytucji
Rzecznika
Praw
Obywatelskich
Jakie byłoby stanowisko Pana
Rzecznika w debacie na temat
– Czym jest prawo, a czym być
powinno?
- Odpowiedzią na tak sformułowane pytanie może być wskazanie
kilku wad polskiego systemu prawnego. We współczesnym państwie
obserwujemy stały wzrost aktywz dr. Januszem ności władzy publicznej w coraz to
Kochanowskim, nowych obszarach. Jak się wydaje
jest to proces nieuchronny, jednak
Rzecznikiem
związany z nim powiększający się
Praw
Obywa- obszar regulacji prawnych może
telskich
RP krępować swobodny rozwój społeczeństwa i gospodarki. Prawo
r o z m a w i a stanowione, w moim przekonaH e l e n a niu, powinno bowiem podążać za
wciąż zmieniającymi się potrzebaO c h o n c z e n k o mi społecznymi, a te koncentrują
się na uwolnieniu się od licznych
– adiunkt w Zakłaniestabilnych i nieprzejrzystych
dzie Opieki, Te- przepisów. Polskie prawo jest
bardzo często wadliwe, zarówno
rapii i Proﬁlaktyki pod względem merytorycznym,
jak i legislacyjnym, o czym może
Społecznej,
Wy- świadczyć wzrastająca ilość spraw
rozpatrywanych przez Trybunał
dział
Pedagogiki,
Konstytucyjny. Niedobrą praktyką
Socjologii i Nauk jest również częste nowelizowanie
przepisów, zwłaszcza w tak newo Zdrowiu, Uniwer- ralgicznych i ważnych z punktu widzenia praw człowieka sprawach,
sytet Zielonogórski jak podatki i daniny publiczne.
Moją propozycją na rozwiązanie
tego problemu w znacznej mierze jest powołanie Rady
Stanu. Byłby to organ mający za zadanie prewencyjne
opiniowanie kierowanych do Sejmu projektów ustaw i
eliminację wadliwości już na początkowym etapie procesu legislacyjnego.
Od 20 lat instytucja RPO w Polsce stoi na straży
wolności i praw człowieka i obywatela.
Czy Pana zdaniem możemy mówić o jakichś charakterystycznych cechach demokratyzacji życia
w Polsce?

- W przypadku polskiej drogi transformacji ustrojowej,
tak jak demokratyzacji życia w innych państwach Europy Środkowowschodniej, można mówić o pewnych specyﬁcznych cechach. Przejście z systemu socjalistycznej
republiki ludowej do demokratycznego państwa prawa
nastąpiło w bardzo krótkim czasie, ujawniło się wiele
patologii życia społecznego. Warto jednak zwrócić uwagę na dwie mniej problematyczne kwestie. W krajach
naszego regionu obserwujemy znaczny rozrost materii
konstytucyjnej, co jest przejawem zabezpieczania się
społeczeństwa przed powrotem do niczym nieskrępowanych działań władz publicznych. Charakterystyczną
cechą jest również brak w Polsce świadomego społeczeństwa obywatelskiego czyniącego użytek z przysługujących mu praw. W mojej ocenie potrzeba jeszcze kilkunastu lat by wszyscy obywatele zaczęli funkcjonować
we wszystkich trzech wymiarach społecznych – terytorialnym (troska o dobro wspólnoty lokalnej), pracowniczym oraz politycznym (w pierwszej kolejności korzystanie z czynnego prawa wyborczego).
Jaki - Pana zdaniem, jest udział instytucji RPO
w rozwoju demokracji w Polsce?
- Tak, jak powiedziałem wcześniej, przemiany polityczne
dokonane w roku 1989 doprowadziły do zasadniczych
zmian ustrojowych, w szczególności w sytuacji prawnej
jednostki. W mojej ocenie urząd Rzecznika Praw Obywatelskich w pełni wykorzystywał możliwości płynące
z tych przemian, jak również dobrze ukazywał potrzebę poprawy sytuacji w dziedzinie przestrzegania praw
ludzkich i angażował się w rozwiązywanie spraw społecznie ważnych. Świadczy o tym ilość spraw, którymi
na przestrzeni dwudziestu lat funkcjonowania zajmowali
się poszczególni Rzecznicy (zresztą ostatnio rosnąca!),
ilość postępowań, do których przystępował Rzecznik,
jak również ilość wniosków skierowanych do Trybunału
Konstytucyjnego.
A jak wpisujemy się w tym zakresie w standardy
unijne, światowe?
- Nie widzę dużej przepaści odnośnie do przestrzegania
praw człowieka w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. Każdy z nich ma oczywiście jakieś specyﬁczne
nierozwiązane problemy, z którymi należy się zmierzyć,
jednak – również dzięki działalności orzeczniczej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – doszło do wypra-
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cowania pewnych bardzo istotnych standardów. Pragnę
podkreślić, iż Rzecznik ściśle współpracuje zarówno z
unijną Agencją Praw Podstawowych, jak i Radą Europy,
a także z innymi międzynarodowymi organami i organizacjami zajmującymi się ochroną praw człowieka.
Każdy z nas chciałby żyć w państwie bezpiecznym.
Opinię publiczną szczególnie niepokoją tzw. ciężkie
przestępstwa.
Co Pan Rzecznik sądzi o zasadności instytucji kary
śmierci?
- Polska związana jest postanowieniami międzynarodowymi, które zakazują wprowadzania kary śmierci w czasie pokoju. Podpisanie protokołu 6 do Konwencji Praw
Człowieka powoduje, iż przywrócenie kary śmierci do
polskiego porządku prawnego łączyłoby się z brakiem
możliwości przynależności do Rady Europy.
I jeszcze jedno pytanie w obrębie ostatniego poruszanego zagadnienia.
Jaka jest Pana opinia na temat tzw. „kolejki do więzienia”, jaki jest „głos społeczeństwa w tej sprawie”?
- Przeludnienie więzień jest w Polsce faktem. Nie powinno się jednak w moim przekonaniu rozwiązywać tego
problemu poprzez łagodzenie polityki karnej poprzez
zaniechanie ścigania niektórych przestępstw. Nie można polityki karnej dostosowywać do z góry założonych
liczb. Na ilość osób pozbawionych wolności składają się
liczba przestępstw w danym kraju, skuteczność ścigania, koncepcje polityki karnej, a także przepustowość
więzień. W roku 2007 stworzono w zakładach karnych
dodatkowo 4 tys. miejsc, w tym roku i w następnych latach ma przybyć 13 tys. Warunki w więzieniach można jednak poprawić, zwiększając ich przepustowość.
Kary pozbawienia wolności powinny być szerzej zastępowane różnymi rodzajami kar alternatywnych, np.
grzywnami, karami weekendowymi, polegającymi na
ich odbywaniu w soboty i niedziele, wprowadzaniem
elektronicznego monitoringu czy wreszcie karą ograniczenia wolności, która w warunkach polskich stała się
nieskuteczna i niewykonalna, a powinna być reanimowana. Łączy się ona z obowiązkiem wykonywania pracy
społecznie użytecznej.
Niebawem będzie Pan gościem w naszej uczelni. W
ostatnim okresie dużo mówi się i pisze w Polsce o
dylematach szkolnictwa wyższego. Hasła typu „kryzys nauki, zły (skostniały) system, zdemoralizowane
środowisko”(patrz: np. Polityka z 5.04.2008) budzą
niepokój wśród społeczności uczelnianej.
Jakie jest Pańskie zdanie na temat stanu szkolnictwa wyższego w Polsce? W jakim kierunku winny
pójść zmiany?
- Jako nauczyciel akademicki muszę stwierdzić, że
szkolnictwo wyższe w Polsce wymaga reformy systemowej. Istotne jest stworzenie takiej sytuacji, w której
nie tylko nasi studenci nie wyjeżdżają za granice w celu
napisania doktoratu i dalszego kształcenia się, ale polskie uczelnie staja się takim centrami edukacyjnymi dla
zagranicznych gości. Konieczne wydaje się zindywidualizowanie toku studiów, oparcie kształcenia, zwłaszcza
na etapie studiów doktoranckich i magisterskich, na relacji mistrz-uczeń, co pozwoli już na tym etapie na wynajdywanie jednostek najzdolniejszych. Polskie uczelnie nie mogą być skostniałe, wydaje mi się, że dobrym
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pomysłem jest wprowadzenie kadencyjności i jawnych
konkursów na uczelniach. Wszystko to wymaga oczywiście większych nakładów ﬁnansowych na nauczanie
uniwersyteckie. Pamiętajmy, że zgodnie ze Strategią
Lizbońską na ten cel powinno być przeznaczane 2%
PKB, a obecnie odsetek ten w naszym kraju jest o wiele niższy, co z pewnością nie stawia nas w czołówce
europejskiej. Zwiększenie zarobków na uczelniach z
pewnością wpłynie na większą niezależność nauczycieli akademickich, spowoduje, że staną się oni bardziej
niezależni i nie będą musieli szukać dodatkowego zatrudnienia kosztem macierzystej uczelni.
Czy jedna z ostatnich propozycji Pani Minister Barbary Kudryckiej dot. likwidacji habilitacji budzi Pana
aprobatę, czy raczej sprzeciw?
- Instytucja habilitacji wymaga reformy, przeciwny jestem
jednak całkowitemu jej zniesieniu, zwłaszcza na gruncie
nauk humanistycznych. Nie wydaje mi się zasadna procedura habilitacyjna w obecnym kształcie (ocena kolokwium, ocena dorobku etc.), skłonny byłbym do ograniczenia jej do oceny publikacji habilitacyjnej i dyskusji na
ten temat. Konieczne jest również stworzenie takiego
rozwiązania, w którym habilitacji nie zatwierdza ostatecznie rada wydziału (czyli w rzeczywistości koledzy
zainteresowanego), lecz posiadający gwarancje niezależności organ centralny. Nie mogę się jednak wypowiadać na temat koncepcji minister Kudryckiej nie znając
szczegółowych rozwiązań projektowanej zmiany.
Kiedy obejmował Pan swój urząd w 2006 r. w swoim wystąpieniu po złożeniu ślubowania złożył Pan
deklarację, że jest od tej chwili „mandatariuszem
wszystkich obywateli, strażnikiem ich interesów, w
szczególności rzecznikiem słabych i pokrzywdzonych”
Jakie działania podjęła instytucja RPO w czasie
trwania Pana kadencji na rzecz ostatniej wymienionej grupy ludzi?
- Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży praw i
wolności człowieka i obywatela bez wyjątków. Oczywiście, większość spraw, które do nas traﬁa pochodzi
od osób, które czują się pokrzywdzone. Nie sposób
wymienić tutaj setek indywidualnych wniosków, które
codziennie są przedmiotem wnikliwej analizy ze strony
pracowników Biura Rzecznika, setek udzielonych porad
i odpowiedzi oraz wielu wystąpień skierowanych do organów władzy publicznej, do podjęcia których inicjatywą
był indywidualny przypadek naruszenia praw i wolności.
Warto wymienić tutaj również poszczególne działania
programowe na rzecz słabych i pokrzywdzonych: Pomoc Oﬁarom Przestępstw, Pomoc Polakom pracującym za granicą, Krajowy Mechanizm Prewencji, liczne
działania na rzecz dzieci i młodzieży. Aby uzyskać pełen
obraz działań podejmowanych przez Rzecznika odsyłam zarówno do publikowanej informacji rocznej, jak i
do szczegółowego opisu działań Rzecznika zamieszczanych na stronie internetowej.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Helena Ochonczenko

W imieniu JM Rektora, całej społeczności akademickiej UZ, także własnym jeszcze raz pragnę
podziękować Panu Rzecznikowi za przyjęcie zaproszenia do złożenia wizyty w naszym Uniwersytecie.
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„bUZ” do kariery
– podsumowanie I edycji
Po prawie dwóch miesiącach bardzo intensywnej jazdy przyszedł czas na podsumowanie.
„bUZ do kariery” wyruszył 25 lutego, a zakończył swoje tournée 17 kwietnia.
Uniwersytecki „bUZ” zawitał do 26 miast w woj. lubuskim i ościennych. Odwiedziliśmy 84 szkoły, w których zrealizowaliśmy ok. 460 spotkań z młodzieżą szkół
ponadgimnazjalnych. Nie do wszystkich szkół w danym
mieście dotarliśmy z projektami, ale w każdej zostawiliśmy materiały promocyjne - 15 tys. ulotek i setki informatorów. „bUZ” przejechał dokładnie 5275 km i spędził
w trasie 316 godzin.
W konkursie „bUZowa mp4”, organizowanym w ramach akcji, wzięły udział 2793 osoby. Siedmiu szczęśliwców wygrało odtwarzacze mp4.
W Akcję "bUZ do kariery" zaangażowało się ponad
140 studentów naszej uczelni, którzy przygotowali 21
propozycji zajęć alternatywnych dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych. Projekty miały przeróżną formę.
Były to warsztaty, prezentacje, gry, zabawy, zagadki i
łamigłówki. Nie zabrakło także zwyczajnych, a może
nadzwyczajnych  rozmów studentów z uczniami na
temat Uniwersytetu Zielonogórskiego, panującego tu
klimatu studiowania, jak również form spędzania czasu
wolnego i rozwijania swoich zainteresowań.
„bUZ do kariery” to projekt promocyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego, który wystartował w listopadzie
2007 r. Pomysł zrodził się w Biurze Promocji, a następnie został skutecznie „sprzedany” ogromnej rzeszy studentów naszej uczelni. Dla inicjatorów akcji oczywistym
było od samego początku, że powodzenie tej inicjatywy
będzie możliwe wyłącznie dzięki dotarciu do właściwych
osób.
Na początku bardzo niepewnie, ale z wielkim optymizmem i entuzjazmem przystąpiliśmy do wprowadzania
naszego pomysłu w życie. Pomysł zyskał uznanie również władz uczelni.
Dostaliśmy zgodę na realizację akcji, został zaakceptowany budżet i ruszyliśmy z kopyta. Wiedzieliśmy, co
chcemy osiągnąć. Naszym celem było dotarcie do jak
największej liczby tegorocznych maturzystów, ale realnie myśleliśmy o uczniach maksymalnie pięćdziesięciu szkół. Zamierzaliśmy przedstawić licealistom nasz
uniwersytet jako uczelnię wielkich możliwości. Jako
miejsce, w którym można nie tylko zdobywać wiedzę
na najwyższym poziomie i w europejskich warunkach,
http://www.gazetalubuska.pl/appa/pbcs.dll/article?AID=/20080225/
BUZDOKARIERY/786027874&SearchID=7331603187014

http://www.bibl.zsoie.lubsko.pl/index.php?id=435

ale także rozwijać własne zainteresowania. Chcieliśmy
zaprezentować tym młodym ludziom, że nasza uczelnia
różni się od innych. Tym, co nas wyróżnia jest to, co
podkreślają nasi studenci, że u nas nikt nie jest tylko
numerem indeksu, czy częścią większej całości. Osoby
studiujące na Uniwersytecie Zielonogórskim nie są anonimowe i mogą z powodzeniem rozwijać swoje pasje.
Po prostu „są sobą”. W związku z tym wybicie się, zostanie zauważonym, osiągnięcie spektakularnych sukcesów na naszej uczelni jest znacznie łatwiejsze, aniżeli
na innych, tych wielkich Alma Mater.
Nasi wykładowcy znają swoich studentów, często z
imienia i nazwiska, mają dla nich czas także poza ustalonymi godzinami zajęć, angażują studentów do eksperymentów i badań naukowych. Studenci zrzeszeni w
organizacjach studenckich mają dobre kontakty z władzami uczelni i mogą realizować swoje autorskie projekty. Wybór organizacji i kół naukowych jest przy tym
http://www.blogger.dobre-linki.pl/index.php/jeleniagora/01/21/pojedziemy-buzem-do-kariery/
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ogromny, bowiem na UZ-ecie jest ich zarejestrowanych
około setki. Ponadto studiowanie w naszym mieście jest
znacznie tańsze w porównaniu z większymi aglomeracjami, co dla wielu młodych ludzi stanowi bardzo istotny
czynnik wpływający na wybór uczelni. Poza tym wielu z
naszych studentów ma możliwość otrzymania wsparcia
ﬁnansowego od uczelni w postaci stypendiów, czy innych dopłat.
Uznaliśmy, że to wszystko, co wiemy o Uniwersytecie
Zielonogórskim, a co potwierdzali w rozmowach studenci, którzy wzięli udział w castingu na „Twarze Uniwersytetu Zielonogórskiego” oraz ci udzielający swoich
wypowiedzi do informatorów dla kandydatów na studia,
koniecznie trzeba przekazać potencjalnym kandydatom
na studia. Mieliśmy nadzieję zainteresować ich naszą
uczelnią i zachęcić do wyboru UZ jako miejsca odbywania studiów.
Na sposób i formę realizacji naszej akcji także mieli-

http://www.u.zagan.pl
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śmy swoje pomysły. Zgodni byliśmy co do tego, że nikt
tak wiarygodnie nie przekaże młodzieży tych wszystkich informacji o naszym Uniwersytecie, jak właśnie ich
troszeczkę starsi koledzy. Nikt nie zrobiłby tego lepiej,
skuteczniej i atrakcyjniej niż studenci naszej uczelni.
Największym dylematem organizatorów na ówczesnym
etapie prac było pytanie jak dotrzeć do najbardziej
aktywnych i najbardziej zaangażowanych studentów
naszej uczelni i jednocześnie za ich pośrednictwem
zwerbować inne – równie wartościowe młode osoby?
To nie mogli być przypadkowi ludzie. To musieli być
ci studenci, którzy nie dość, że są aktywni, kreatywni,
mocno zaangażowani w realizację swoich pasji i działalność akademicką, to jeszcze utożsamiają się ze swoja
uczelnią i są dumni z tego, że studiują na Uniwersytecie
Zielonogórskim.
Efekt przerósł nasze oczekiwania. Ekipa „bUZowa”
liczyła bowiem ostatecznie ponad 140 osób aktywnie
działających w ramach akcji (uczestniczyli w co najmniej
jednym wyjeździe) i ok. 40 osób na tzw. liście rezerwowej.
Studenci, w większości zrzeszeni w kołach naukowych i organizacjach studenckich, opracowali specjalne
projekty adresowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych nadając im atrakcyjną formę i realizowali je w
szkołach, do których zawitał „bUZ”.
Zostało zgłoszonych 21 różnych projektów. Przy każdym z nich pracowało od kilku do kilkunastu osób.
Ta cała rzesza „bUZowiczów” była bardzo sumienna,
punktualna i uczynna. Często wyjeżdżaliśmy bowiem o
6.00 rano, czasami na trasie i w szkołach zdarzały się
nieprzewidziane niespodzianki. Na przykład w szkole
został umówiony projekt studentów elektrotechniki, a
klasa, która przyszła na spotkanie była klasą humanistyczną. Czy też tam, gdzie pierwotnie miały odbyć się
dwa małe spotkania, już na miejscu dowiadywaliśmy
się, że zebrała się rzesza dwustu osób. W takich sytuacjach należało reagować elastycznie i bardzo szybko. Studenci radzili sobie w takich chwilach doskonale!
Ekipy „bUZowe” musiały także ze sobą współpracować
i wzajemnie sobie pomagać. O tym nikomu nie trzeba
było mówić. Każdy wiedział, co ma robić, a jednocześnie wszyscy studenci, którzy uczestniczyli w akcji „bUZ
do kariery” stanowili zgrany i dobrze rozumiejący się
zespół. A przecież na początku nawet nie wszyscy się
znali.
I tutaj pojawił się dodatkowy pozytywny aspekt tej
inicjatywy – „bUZ” wpłynął na integrację studenckiego
środowiska akademickiego, studentów obu uniwersyteckich kampusów.
Mogłabym tak bez końca chwalić tych fantastycznych
ludzi – studentów naszej uczelni. Cieszę się, że miałam
okazję podziękować każdemu osobiście na „bUZotece”,
http://www.u.zagan.pl
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czyli imprezie podsumowującej
akcję.
Na zakończenie dodam tylko, że
jest mi niezmiernie przyjemnie pracować nad promocją Uniwersytetu
Zielonogórskiego mając u boku takich studentów, jacy zaangażowali
się w akcję „bUZ do kariery”.
Zrobili oni kawał dobrej roboty!
A o tym jak dobrej i na ile wymiernej przekonamy się po przeprowadzeniu badań wśród kandydatów na studia.
Należy jednak pamiętać, że
poza efektami wymiernymi, jakie
stanowić będą wskaźniki osób,
które wskutek akcji „bUZ” wybrały
nasz Uniwersytet, pozostaną także skutki niewymierne. Jest nim
np. zbudowanie pozytywnego wizerunku UZ, czy zwiększenie zainteresowania naszą uczelnią wśród
mediów i opinii publicznej.
Informacje o projekcie „bUZ do
kariery” pojawiły się m.in. w Gazecie Lubuskiej i Gazecie Wyborczej
(także w wydaniach on-line: Gazeta Lubuska on-line i gazeta.pl),
w Gazecie Studenckiej, „UZetce”,
w radiu ZACHÓD, Radiu Zielona
Góra, Radiu INDEX, jak również
na stronach portali internetowych:
wiadomosci24.pl, kierunkistudiow.
pl, korba.pl, praca.korba.pl, studencka.pl, pracaikariera.pl, prom.
edu.pl, wojewoda.pl.
Co również bardzo cieszy, zapowiedzi bądź relacje z naszej
wizyty zamieszczane były także
na stronach internetowych szkół,
w których realizowaliśmy projekty
oraz stronach www miast, które
odwiedzaliśmy.
Zaskoczeniem dla nas było odkrycie strony bloggera, na której
zamieszczono wzmiankę o „bUZie” oraz link do strony akcji.
O tym, że formuła „bUZa” spodobała się naszej grupie docelowej
mogą świadczyć także telefony,
jakie otrzymujemy ze szkół z miejscowości, do których na razie nasz
„bUZ” nie dojechał. Już dzisiaj zapraszają nas do siebie.
Uniwersytecki "bUZ" już przygotowuje się do swojej II edycji. W
kolejną trasę mamy zamiar wyruszyć na przełomie października i
listopada br. Tym razem planujemy wydłużyć nasze tournée i dotrzeć do jeszcze większej liczby
młodzieży.
Organizacją akcji ”bUZ do kariery” zajmowało się Biuro Promocji
UZ.
Anna Urbańska
Biuro Promocji UZ
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Akcja Uniwersytet Dzieciom
- zakończenie VI edycji
Drużyna
ze
świetlicy
terapeutycznej
„Niebiańskie
Aniołki” zwyciężyła w II Spartakiadzie Świetlic Terapeutycznych,
która odbyła się 6 maja na uniwersyteckim stadionie
przy ul. Wyspiańskiego. Na drugim miejscu uplasowała się świetlica „Iskierka”, a na trzeciej pozycji znalazła się drużyna „Przygody”.
II Spartakiada Świetlic Terapeutycznych to impreza kończąca VI edycję Akcji UNIWERSYTET DZIECIOM. Już po raz drugi zamiast zabawy mikołajkowej
niemal 500 dzieci bawiło się w ramach naszej akcji
na uniwersyteckim stadionie na spartakiadzie, przygotowanej przez pracowników Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu, studentów w-f oraz studentów
pedagogiki. Środki na nagrody i organizację spartakiady pozyskano już w styczniu podczas koncertu
noworocznego, z którego cały dochód został przeznaczony na Akcję. Dodatkowym źródłem dochodu
była aukcja gadżetów przekazanych na ten cel przez
gości i sympatyków Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Poza tym tradycyjnie już licytowano prace plastyczne przekazane przez studentów Wydziału Artystycznego.
W tym roku w spartakiadzie uczestniczyło 16 świetlic terapeutycznych (na 21 funkcjonujących w Zielonej Górze). Są to palcówki, z którymi na co dzień
współpracują studenci z Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu UZ. Wszystkie świetlice biorące udział w zawodach sportowych otrzymały zestaw
sprzętu sportowego: piłkę, paletki do badmingtona,
i elektrycznego darta. Dla wszystkich były też słodkie Grześki i gierki zręcznościowe. Trzy pierwsze
miejsca nagradzane były aparatami fotograﬁcznymi
i sprzętem sportowym. Dzieci tym razem rywalizowały nie tylko w konkurencjach sportowych na płycie
stadionu. Również kibice mogli wygrać dla swojej
świetlicy atrakcyjną nagrodę: aparat fotograﬁczny.
Walka więc była bardzo zacięta i niezwykle głośna.
Na murawie sześcioosobowe drużyny walczyły o
trzy nagradzane miejsca, a na trybunach pozostałe
dzieci ze świetlic dopingowały swoich kolegów. Jury
pod przewodnictwem Reginy Osękowskiej – przewodniczącej Komitetu Honorowego Akcji UNIWERSYTET DZIECIOM miało niezwykle trudne zadanie,
aby rozstrzygnąć, którzy kibice są „lepsi” (rywalizacje
sportowe oceniali sędziowie ze Studium WF). Decyzja była trudna ponieważ dwie świetlice szczególnie
wyróżniały się w pomysłowości na doping (Iskierka
i Wiewiórka), a nagroda mogła być tylko jedna. W
końcu zwyciężyła świetlica Wiewiórka, ale jury uznało, że Iskierka otrzyma wyróżnienie w postaci dodatkowego zestawu sprzętu sportowego. A że pogoda
była bardzo sprzyjająca, całą imprezę można uznać
za niezwykle udaną.
Ewa Sapeńko
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oraz ze środków
budżetu państwa.
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W 2007 r. Uniwersytet Zielonogórski wziął udział w
konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na organizację studiów podyplomowych dla
nauczycieli w zakresie ICT, języka obcego oraz drugiego przedmiotu, a także szkolnego doradcę zawodowego – projekty współﬁnansowane z Europejskiego
Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
Projekty, które wygrały w konkursie zostały przygotowane i zrealizowane w Pionie Prorektora ds. Jakości
Kształcenia przez Dział ds. Organizacji Kształcenia przy
ścisłej współpracy z Wydziałem Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Wydziałem Humanistycznym,
Wydziałem Mechanicznym oraz Wydziałem Pedagogiki,
Socjologii i Nauk o Zdrowiu.
Mentorem obu projektów była prof. Wielisława
Osmańska-Furmanek, a koordynatorem mgr Edyta
Wysocka. W konkursie oceniano zarówno koncepcję
merytoryczną i metodyczną, możliwości i doświadczenia zespołu w zakresie prowadzenia edukacji wyższej
i specjalistycznej. Oceniano przygotowanie kadry dydaktycznej i innowacyjność programów nauczania oraz
stosowanych metod.
Realizacja projektów trwała w okresie od maja 2007
roku do czerwca 2008 roku. Kwota środków pozyskanych na realizację projektów wyniosła 3 188 200 zł.
Nabór na studia podyplomowe cieszył się ogromnym
zainteresowaniem. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji przyjęto 460 słuchaczy na
studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu ICT, języków obcych oraz drugiego
przedmiotu i 228 słuchaczy na studia podyplomowe szkolny doradca zawodowy.
Studia podyplomowe dla nauczycieli z
zakresu ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu miały na celu przygotowanie czynnych zawodowo nauczycieli
do nauczania drugiego przedmiotu oraz
korzystania z technologii informacyjnych
i podniesienia stopnia znajomości języka
obcego. Studia obejmowały 3 semestry i
prowadzone były w zakresie:
• Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej – kierownikiem tego modułu studiów podyplomowych był dr Tomasz
Ratajczak.
• Informatyki – kierownik modułu studiów
podyplomowych dr Zbigniew Skowroński.
• Języka polskiego – kierownik modułu studiów podyplomowych dr Cezary
Piątkowski.
• Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
– kierownik modułu studiów podyplomowych dr Grażyna Gajewska.
• Przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego – kierownik modułu studiów podyplomowych
mgr Maciej Wieliczko.

zielonogórski

Przygotowania pedagogicznego do nauczania języka niemieckiego – kierownik modułu studiów podyplomowych dr Tadeusz Zuchewicz.
• Techniki – kierownik modułu studiów podyplomowych prof. dr hab. Bogusław Pietrulewicz.
• Wiedzy o społeczeństwie – kierownik modułu studiów podyplomowych dr Bogumiła Burda.
Nauczanie w zakresie studiów podyplomowych szkolny doradca zawodowy, prowadzone było przez Uniwersytet Zielonogórski przy współudziale Uniwersytetu
w Białymstoku. Studia były adresowane do nauczycieli
i pracowników oświaty. Miały na celu przygotowanie ich
do pełnienia roli doradcy zawodowego. Kierownikiem
tych studiów podyplomowych był prof. Zdzisław Wołk.
Do realizacji zajęć dla słuchaczy studiów podyplomowych w obu projektach zaangażowano 256 pracowników naukowo-dydaktycznych. Łącznie zajęcia zostały
przeprowadzone dla 11 grup wykładowych i 38 grup
ćwiczeniowych.
Zrealizowano 1284 godzin wykładów, 11 563 godzin
ćwiczeń, 1505 godzin zajęć e-learningowych. Łącznie
przeprowadzono 14 352 godzin.
Elementem wspólnym dla wszystkich kierunków były
zajęcia z zakresu technologii informacyjnych i języków
obcych, które zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu technik nauczania na odległość. Moduł e-learningowy, jego koncepcja dydaktyczna i techniczna opracowana została przez pracowników Katedry Mediów i
Technologii Informacyjnych pod kierownictwem prof.
Marka Furmanka. Dodatkowo opracowano i uruchomiono forum dyskusyjne, które umożliwiło stały kontakt
słuchaczy z wykładowcami.
Przy współpracy z Lubuskim Ośrodkiem Badań Społecznych przeprowadzono 2-etapową ewaluację mającą na celu bieżącą ocenę prowadzenia zajęć oraz uzyskanie informacji, jakie są oczekiwania słuchaczy tego
rodzaju studiów.
W ramach projektów wydano następujące publikacje:
- Poradnictwo zawodowe w edukacji młodzieży prof.
Zdzisław Wołk;
•

OTWARCIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
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ZAKOŃCZENIE OSTATNIEJ EDYCJI PROJEKTÓW

Technologie informacyjne w warsztacie pracy nauczyciela pod red. prof. Marka Furmanka;
- Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela dr
Jacek Jędryczkowski.
Uniwersytet Zielonogórski nawiązał owocną współpracę z Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Łódzkim w celu formalno-merytorycznego nadzoru przy realizacji kształcenia na
kierunku technika, prowadzonym na w/w uczelniach.
Uniwersytet Zielonogórski bierze udział w konkursach
Ministerstwa Edukacji Narodowej od 2005 r. pierwsza
edycja studiów podyplomowych dla nauczycieli z woj.
lubuskiego i woj. wielkopolskiego, która rozpoczęła się
w listopadzie 2005 r., umożliwiła wypromowanie ab-
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solwentów studiów podyplomowych dla nauczycieli w
zakresie ICT, języka obcego oraz drugiego przedmiotu
i z zakresu szkolny doradca zawodowy. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji przyjęto wóczas łącznie 834
osoby. Pozyskano środki ﬁnansowe w kwocie 2 647
947 zł. Zajęcia prowadzono w 10 grupach wykładowych
i 45 grupach ćwiczeniowych. Łącznie odbyło się 1 006
godzin wykładów i 11 266 godzin ćwiczeń. Przeprowadzono też 3 860 godzin kształcenia na odległość. Uniwersytet Zielonogórski jako członek konsorcjum powołanego dla potrzeb prowadzenia studiów podyplomowych
współpracował z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Łódzkim, Akademią
Pedagogiczną w Krakowie i Uniwersytetem
w Białymstoku.
Uczestnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego w tego typu przedsięwzięciach
umożliwiło szersze spojrzenie na kształcenie nauczycieli, poszerzyło ofertę edukacyjną naszej uczelni. Na potrzeby słuchaczy studiów podyplomowych, w celu
podniesienia jakości prowadzonych zajęć,
ze środków pozyskanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego, zakupiony został
sprzęt komputerowy. Między innymi zestawy komputerowe, drukarki, projektory multimedialne, które pozwoliły zmodernizować
laboratoria komputerowe i językowe itd. W
styczniu 2008 r. na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji uroczyście
otwarto w obecności JM Rektora prof. dr
hab. Czesława Osękowskiego pracownię
komputerową stworzoną dla potrzeb kształcenia słuchaczy studiów podyplomowych.
Środki pozyskane w wyniku uczestnictwa w
projektach umożliwiły tez zakup materiałów
biurowych.
W dniu 20 kwietnia 2008 r. w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się uroczyste zakończenie studiów podyplomowych
zrealizowanych w ramach dwóch projektów
studiów podyplomowych dla nauczycieli w
zakresie ICT, języka obcego oraz drugiego
przedmiotu i szkolnego doradcy zawodowego. W obecności Prorektora ds. Jakości
Kształcenia prof. Wielisławy Osmańskiej-Furmanek i Dziekanów wręczono certyﬁkaty uczestnictwa i świadectwa ukończenia słuchaczom studiów podyplomowych.
Ostatnia edycja wypromowała 688 absolwentów-nauczycieli szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Podsumowując oba projekty w obu
edycjach należy podkreślić duży zasięg i
znaczną dynamikę prowadzonych działań
związanych z zarządzaniem i realizacją
procesu kształcenia. Odnotować należy
dobre przygotowanie materiałów i mediów
dydaktycznych, możliwość prowadzenia
empirycznych badań naukowych, które
zaowocują kolejnymi publikacjami, wzbogacenie bazy i infrastruktury edukacyjnej.
O zasięgu projektów niech świadczą dwa
parametry – budżet ponad 5 mln 800 tysięcy złotych oraz przeszkolenie ponad 1500
słuchaczy.
Koordynator projektów mgr Edyta Wysocka
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wiadomości wydziałowe

wydział
artystyczny ....Instytut Sztuk Pięknych

GALE R IA g r a f i k i
Biblioteki Sztuki

We wtorek, 27 maja, o godz. 11.00 w Galerii Graﬁki Wydziału Artystycznego UZ przy ul. Wiśniowej 10, odbędzie
się wystawa i wykład prof. Art. School Tche University
of Tennessee Koichi Yamamoto z USA, który zajmuje się graﬁką warsztatową. Artysta uprawia monotypię
i techniki wklęsłe. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych
w Poznaniu i w Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie. Brał udział w licznych wystawach indywidualnych
i zbiorowych m. in. w Kanadzie, Europie, Japonii i USA.
Dużo podróżuje. Jest zapraszany przez liczne uczelnie
w świecie jako profesor wizytujący.
Janina Wallis

KOICHI YAMAMOTO
„BENI”
Album: Monotype 07,
size 72’’ x 18’’
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....Katedra Sztuki i Kultury Plastycznej
KOŁO NAUKOWE PRACOWNIA WOLNEGO WYBORU

Artystyczna oferta
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roku edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, prezentuje dość niekonwencjonalną postawę
wobec martwej natury. Praca powstała na zajęciach i
jest efektem pierwszych poszukiwań młodego artysty.
Kompozycje Marcina stanowią część jego pracy dyplomowej. Ma tu miejsce zetknięcie działań dwóch studentów, z których jeden jest na początku swej akademickiej
edukacji, drugi zaś dociera do końca tej drogi.
Instalacja Katarzyny Lotki zadaje nam pytanie „Przed
czy po?”. Nagie sylwetki postaci górują nad surowością
czystej, nienaruszonej pościeli. Jeszcze nienaruszonej?
A może ślady tego, co było, dawno zostały zatarte?
Na uwagę zasługują prace mieszczące się w dwóch
mniejszych, równoległych salach. Videoinstalacja Anny
Kraśko koresponduje z odartymi z wnętrza korpusami
telewizorów. Nad nimi martwo zawisła telewizyjna kontrolka. Cisza... Symbol naszych czasów? W sali obok
prezentuje swą twórczość Joanna Kowalczyk. Intymna
przestrzeń, naznaczona przez byt. Nad nią – animowana postać mechanicznie wykonuje sekwencję ruchów,
jakby w somnambulicznym transie.
Dalej – wdzięczna, zrealizowana z przekorą praca
grupy „Grzęda” – „Miasto Grzędy”. To odniesienie do
rzeźby społecznej, będące zarazem formą autopromocji – mówi R. Czarkowski. Twórczość członkiń grupy
oscylowała do tej pory głównie wokół instalacji. Teraz
postanowiły spróbować innej formy przekazu. Obok
„Grzędy” Marcin Porębski zaprezentował swój „Antyportret”. Cieszyć może postawa rysownika, dystans wobec własnej twórczości. Założeniem pracy była bowiem
możliwość ingerencji – można było podejść, dorysować
coś markerem. Daleko tu od „napuszenia” i muzealnej
nietykalności.
W wąskiej, bocznej sali swój spontaniczny manifest
podjęła Dorota Księżniakiewicz. Na sześć godzin zastygła na kawałku nie wyodrębnionej wcześniej przestrzeni, milcząc, pozostając w sobie i wobec siebie, notując jedynie własne myśli: Jestem głodna, zmarznięta i
zmęczona. O niczym innym nie myślałam tylko o pracy,
o tym czy dobrze robię, o sensie milczenia, o swoich
problemach. O historii warto poczytać. Na początku jej

OD LEWEJ: MAGDALENA MŁYŃCZAK, RADOSŁAW CZARKOWSKI, KATARZYNA LOTKA,
WYSTAWA „OFERTA”, GALERIA PWW, ZIELONA GÓRA 2008

3 kwietnia br. w zielonogórskiej galerii PWW miało miejsce otwarcie wystawy prac studentów Katedry
Sztuki i Kultury Plastycznej z Pracowni Rysunku ad.
Radosława Czarkowskiego pt. Oferta. Piętnastu autorów z wykładowcą włącznie prezentowało przy pomocy
różnych mediów swoje postawy artystyczne.
Oferta to hasło dość uniwersalne – twierdzi Radosław
Czarkowski - Proponując je, chciałem uciec od nachalnej dydaktyki i pozostawić pewną dowolność. Początkową wersję stanowić miało hasło „Offerta” odnoszące się
do twórczości offowej. Z tym jednak trzeba postępować
ostrożnie, gdyż ciężko jest zdeﬁniować sztukę jako offową w zetknięciu z komercją i upowszechnieniem, które
jej towarzyszy. Zwłaszcza w środowisku akademickim,
gdzie samo pojęcie „sztuki offowej” staje się swego
rodzaju paradoksem w kontekście procesu dydaktycznego. Generalnie hasło „Oferta” ma wymiar nieco przewrotny - dziś można odnieść wrażenie, że to nie sztuka
kreuje rynek, ale rynek sztukę.
Co oferują młodzi artyści? Przede wszystkim otwartość na różne media. Wybierając się na wystawę nie
należy spodziewać się jedynie prac rysunkowych, będących efektem korelacji „ołówek – papier”. W twórczości akademickiej bardziej cenię sobie reﬂeksję i świadomość przekazu niż to, czy student potraﬁ poprawnie
„narysować konia” – mówi R. Czarkowski. Dziś, w dobie
nowych mediów i ich korespondencji, rysunek zyskuje
szersze spectrum przekazu. W „Ofercie” nie zabrakło
więc instalacji i fotograﬁi, performance'u. Przestrzeń
– tę wewnętrzną, myślową i tę zewnętrzną – można
„wyrysować” na wiele sposobów.
Wchodząc do galerii zostajemy powitani przez prace
Adama Bartkowiaka i Marcina Raby. Adam, student I
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Galeria PWW, ul. Wrocławska 7 Zielona Góra
http://www.kskp.uz.zgora.pl/galeria/
FOT. HELENA KARDASZ

Magdalena Kościańska

„Oferta” - Pracownia Rysunku Radosława
Czarkowskiego
kurator: Radosław Czarkowski
autorzy: Adam Bartkowiak, Radosław Czarkowski, Dorota Jabłońska, Joanna Kowalczyk, Anna
Kraśko, Martyna Krutulska-Krechowicz, Dorota
Księżniakiewicz, Katarzyna Lotka, Magdalena
Młyńczak, Marcin Porębski, Marcin Raba, Małgorzata Tokarska, Anna Tubisz, Kenji Wada, Elżbieta
Wrona

OD LEWEJ: MARCIN PORĘBSKI, ELŻBIETA WRONA, WYSTAWA „OFERTA”, GALERIA PWW, ZIELONA GÓRA 2008

KATARZYNA LOTKA „PRZED CZY PO?”, WYSTAWA „OFERTA”, GALERIA PWW, ZIELONA GÓRA 2008

działania zrodziło się pytanie „Pokuta?”, które R. Czarkowski wypisał na ziemi tuż przed nią. Pod nim utworzył
się potem sznur papierowych notatek.
Nie zabrakło też prac nieco bardziej „klasycznych”
w swej formie, powstałych przy użyciu farby, papieru,
ołówka. Przykładami mogą być tu prace Katarzyny Lotki (ocierający się o abstrakcję „Paw”) czy
Magdaleny Młyńczak, a także rysunkowe postaci Kenji'ego Wady. Kenji'ego, jako osobę o innej
obyczajowości, wychowaną w innej kulturze, wyróżnia sposób postrzegania, odbiór zastanej sztuki
– twierdzi R. Czarkowski. Sam wykładowca także
zaprezentował się wśród swych studentów ze
swoją instalacją „Błąd”. To nowa realizacja, dotąd
nie pokazywana. Miałem wątpliwości czy zaprezentować ją na wystawie. Daleki jestem od postawy „Mistrz i jego uczniowie” - mówi. Ostatecznie,
prezentując się wraz z nimi, pokazał jednak, że nie
wznosi siebie na „nauczycielski” piedestał.
Galeria PWW jest miejscem spotkań młodych
twórców z obszaru akademickiego – naszego
miasta i nie tylko. Prowadzona jest przez Koło Naukowe PWW podlegające Katedrze Sztuki i Kultury Plastycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Przestrzeń galerii to kolebkowo sklepiona piwnica,
której daleko od charakteryzującej klasyczne przestrzenie wystawiennicze sterylności.
Koło Naukowe PWW, oprócz wystawy „Oferta”,
zrealizowało już w tym roku akademickim kilka
projektów. Pierwszy z nich, „Kobieta – więzienie”, realizacja Piotra Leszczyńskiego i Dawida
Mazurkiewicza, miał miejsce 7 i 10 stycznia. Miesiąc później – ﬁlmy studentów z wymiany polsko
– francuskiej, Aurélie Brault i Johna Raby. Aurélie,
prezentując swoje video i diaporamę opowiedziała
o przemieszczaniu się pociągiem – nie jako docieraniu z punktu A do punktu B, ale o ruchu - procesie. John zaś sięgnął po muzyczne inspiracje.
W styczniu, w dniach 26-28 miał miejsce dość
nagłośniony projekt Out of System, dotykający problematyki bezsenności, mikrosnu. Studenci Wydziału Artystycznego wraz ze studentami kierunku pedagogika ze specjalnością animacja kultury
Uniwersytetu Zielonogórskiego podjęli wyzwanie
trzydobowego działania, pozbawiając się snu na
wyznaczony czas. Akcja została zakończona ﬁnisażem, prezentującym efekty owych działań. Ważnym przedsięwzięciem był też udział w wystawie
prac studentów UZ oraz studentów poznańskiej
ASP. Projekt zrealizowano pt. „pARTycypacja”,
a kuratorami byli studenci zielonogórskich kierunków artystycznych. Prace wystawiano w Poznaniu
i Zielonej Górze. W planach przewidziana jest druga część projektu Out of System, a także wystawa będąca efektem współpracy z galerią Shelter
z Lubska – prawdopodobnie w ramach Festiwalu
Nauki.
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Pracownicy Zakładu Komunikacji Wizualnej Wydziału
Ekonomii i Zarządzania czynnie biorą udział w pracy dydaktycznej nie tylko na Uniwersytecie Zielonogórskim,
ale również w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Owocem współpracy ze studentami architektury

kwiecień-maj

2008

17

wnętrz była wystawa fotograﬁi reklawydział
mowej pt. Ukryty wymiar w Silesia City
ekonomii
Center w Katowicach.
i zarządzania
Tematem fotograﬁi reklamowej były
elementy architektury, przemysłu, kultury i sztuki Regionu Śląskiego. Reklama
nie jest już odrębnym elementem życia, ale współgra z
każdą dziedziną jaką się możemy zająć. Fotograﬁa reklamowa daje początek komunikacji, dialogu pomiędzy
obrazem a odbiorcą.
Obrazy jakie oglądamy w przestrzenii zurbanizowanej
niejednokrotnie nie wpisują się w określone otoczenie.
W strategii kampanii reklamowej należy podjąć właściwe kroki aby wzmocnić rangę sprzedawanego produktu lub usługi.
Dzisiaj reklama dotyczy niemal każdej dziedziny życia, również turystyki. Reklama nie jest już zwykłym
przekazem informacyjnym o produkcie turystycznym
przez biuro podróży. Jest próbą nawiązania kontaktu i
relacji, swego rodzaju rozmowy z nami.
Wielkie i małe biura muszą wypromować swoje produkty przez wykreowanie jak najlepszego wizerunku,
który wzbudzi zaufanie i zainteresowanie turysty. Działania te skierowane są do wybranej grupy celowej. Do
głównych celów kampanii reklamowych zalicza się:
wzrost sprzedaży, wzrost świadomości produktu regionalnego, usługi, marki regionu. Kampanie reklamowe
mogą odbywać się w jednym medium lub być multimedialne. Identyﬁkacja, znajomość marki jest uzyskiwana
w procesie przekazu marketingowego wiedzy turystów.
Podstawą w tym procesie jest dobry projekt obrazów
graﬁcznych marki. Badając potrzeby konsumentów,
prezentujemy najlepsze cechy produktu turystycznego
w treści przekazu reklamowego wzbudzając zainteresowanie Regionem. Promocja regionów turystycznych wymaga intensywnych działań w zakresie wszystkich form
reklamy. Wraz z możliwością częstej migracji następuje
komercjalizacja produktów turystycznych. Globalizacja
i masowość nie służy oryginalnym rozwiązaniom. Dlatego w promocji turystyki niezbędne jest zastosowanie
parawanu przeciwko zuniﬁkowanym rozwiązaniom.
Ewa Antonowicz

***
23-24 kwietnia 2008r. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyły się Zielonogórskie Dni Pedagogiki Mediów.
W tym czasie 23 kwietnia odbyło się po raz trzeci sympozjum studentów i młodych pracowników nauki pt: Media i technologie informacyjne w edukacji i komunikacji
społecznej. Celem tego spotkania było zaprezentowanie metod, technik multimedialnych stosowanych w
edukacji. We współczesnym społeczeństwie europejskim zauważa się gwałtowny postęp naukowo techniczny i rozwój technologii informacyjnej. Wnosi to potrzebę
zastosowania w edukacji i doskonaleniu zawodowym
technik multimedialnych, a także stwarza konieczność
kształcenia ustawicznego. Społeczeństwo informacyjne
powinno, zatem wykorzystywać w systemie kształcenia
nowoczesne elektroniczne media edukacyjne.
Jeszcze nie tak dawno posiadanie kamery wideo lub
komputera było wskaźnikiem zamożności i nowoczesności. Później pojawił się Internet - coś bardzo tajemniczego, działającego na niezrozumiałych dla zwykłych
użytkowników zasadach, ale równocześnie ogromnie
praktycznego. Dziś rynek komputerowy zasypywany
jest nowościami technologicznymi, a my zaskakiwani
możliwościami różnorodnych urządzeń. Tym samym
coraz popularniejszy staje się termin multimedia. Multimedia to czas przeszły dokonany - nie ma odwrotu.
Musimy zatem nauczyć się z nimi żyć, a więc przede
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wszystkim znaleźć sposób na umiejętne i rozsądne ich
wykorzystywanie. Jeśli jesteśmy dorośli, doświadczeni, łatwiej nam dokonywać wyborów. Co jednak, kiedy
korzystają z nich młodzi ludzie? Internet i jego zasoby
lub nowoczesne gry komputerowe są dla wszystkich, to
prawda. Ale doskonale wiemy, jak wiele w nich zła i głupoty, jak czasem trudno znaleźć coś, co naprawdę jest
nam potrzebne.
Harmonogram seminarium zostało podzielone na 4
panele.
Pierwszy panel pt: Media w edukacji, drugi Media cyfrowe, trzeci Reklama wizualna i czwarty studencki.
W panelu trzecim udział swój mieli pracownicy Wydziału Ekonomii i Zarządzania, prof. Ilona Politowicz ze
swoim wystąpieniem pt: Parawany informacji – promocja turystyki Regionu Lubuskiego, mgr Ewa Antonowicz
pt: Przystanki reklamy (informacje wizualne o charakterze reklamowym w przestrzeni wirtualnej w promocji
turystyki Regionu Lubuskiego), dr Brygida Cupiał Rondo reklamy - etyka w reklamie turystycznej. W panelu
studenckim udział swój miała mgr Agnieszka Perzyńska
z referatem 3 wymiary reklamy oraz inż. Lucyna Andrzejewska Promień reklamy.
Strategia nauczania jest elementem nieodłącznie towarzyszącym każdemu procesowi transferu wiedzy. To
od niej w dużej mierze zależy efektywność nauczania
lub samokształcenia wyrażająca się szybkością i trwałością zapamiętywania przekazywanych wiadomości oraz
umiejętnością ich praktycznego wykorzystania przez
ucznia.

wizualnej.
Następna prezentacja to Grupa docelowa, czas emisji i
mapowanie przestrzeni reklamowej prezentowaną przez
mgr Agnieszkę Perzyńską.
Uczestnikami spotkania byli głównie pracownicy Urzędu Miasta, dla których warsztaty to możliwość zdobycia
dodatkowej wiedzy z zakresu public relations i umiejętności jej wykorzystania w praktyce. Tworząc kampanię
reklamową dla regionu lubuskiego należałoby skupić
się w określonej dziedzinie. Uczestnicy mieli do wyboru kilka kategorii np. turystyka, małe przedsiębiorstwo,
przemysł, kultura, usługi, sztuka.
Kampania reklamowa jest to zespół działań marketingowych, odbywających się w mediach masowych,
mających na celu osiągnięcie zakładanego celu marketingowego reklamodawcy. Działania te skierowane są
do wybranej grupy celowej. Cele kampanii reklamowej
mogą być określone różnie. Do głównych celów kampanii reklamowych zalicza się: wzrost sprzedaży, wzrost
świadomości danego produktu, usługi, marki, itp. wprowadzenie produktu na rynek, ponowne wprowadzenie
produktu na rynek w przypadku produktu o bardzo
niskiej sprzedaży i/lub świadomości. Kampanie reklamowe mogą odbywać się w jednym medium lub być
multimedialne, czyli obejmować działania w wielu różnych mediach. Podstawowym parametrem kampanii reklamowej jest jej zasięg całkowity oraz (zdaniem starej
szkoły marketingowej) zasięg efektywny. Intensywność
kampanii w poszczególnych mediach z osobna mierzy
się ilością GRP, czyli sumą cząstkowych oglądalności (lub
słuchalności, czytelnictwa, itp.) poszczególnych emisji w
***
poszczególnych mediach. Intensywności GRP nie sumu29 kwietnia 2008 w Ośrodku Innowacji NOT odbyło je się pomiędzy mediami ze względu na różnice metosię seminarium poświęcone Kampanii reklamowej Re- dologiczne pomiarów pomiędzy mediami oraz z uwagi
gionu Lubuskiego organizowanego Przez Uniwersytet na różny charakter komunikatów. Miernikiem skuteczZielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Zakład ności kampanii reklamowej może być: wzrost sprzedaKomunikacji Wizualnej.
ży, wzrost świadomości marki, zmiana percepcji marki,
Celem spotkania było zapoznanie się z naturą działań produktu, itp. Kampania reklamowa wiąże się ściśle z
promocyjnych przedsiębiorstw, w tym m.in. mechani- marketingiem wewnętrznym i zewnętrznym. Aby jednak
zmów funkcjonowania reklamy, sprzedaży osobistej, osiągnąć pożądane efekty w postaci pozytywnego odpromocji uzupełniającej, public relations i promocji w bioru tych informacji, należy starannie przygotować ich
tzw. nowych mediach. Dzisiaj reklama dotyczy niemal "nadawanie". Trzeba to zrobić tak, aby przekazywane
każdej dziedziny życia. Reklama nie jest już zwykłym informacje miały możliwie jak najszerszy oddźwięk przy
przekazem informującym o produkcie klientem prze jednoczesnym wzbudzaniu pozytywnego nastawienia
ﬁrmę. Jest próbą nawiązania kontaktu i relacji, swego u odbiorców. Rynek zewnętrzny w komunikacji markerodzaju rozmowy z nami. Wielkie i małe ﬁrmy muszą tingowej to przede wszystkim znacznie szersze grono
wypromować swoje produkty przez wykreowanie jak odbiorców wysyłanych komunikatów. Jego odbiorcami
najlepszego wizerunku, który wzbudzi zaufanie i zainte- będą inwestorzy, turyści indywidualni oraz turyści gruresowanie klienta.
powi. Budując komunikat skierowany do tych grup bieW warsztatach pierwsze wystąpienie miała prof. Ilona rzemy pod uwagę teren całego kraju, a gdzieniegdzie
Politowicz, z wykładem pt: Znak – Logo – identyﬁkacja - również zagranicę. Dodatkowo podkreślamy wagę prowizualna, oraz wykład pt: Promocja regionu lubuskiego mocji oferty obszaru w mediach o zasięgu szerszym niż
na tle innych regionów Polski.
lokalny oraz u organizatorów wyjazdów turystycznych.
Mgr Ewa Antonowicz przedstawiła graﬁkę wektorową
– corel i jej zastosowanie w projektowaniu identyﬁkacji
Agnieszka Perzyńska
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Nowe władze Wydziału
16 kwietnia 2008 Rada Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji wybrała nowe władze wydziału na kadencję 2008-2012. Dziekanem na drugą
swoją kadencję został wybrany prof. Andrzej Pieczyński. Na stanowiskach prodziekanów nastąpiły zmiany:
Prodziekanem ds. Jakości Kształcenia została dr inż.
Anna Pławiak-Mowna, a Prodziekanem ds. Rozwoju dr
inż. Sławomir Piontek.
Dziekan
elekt Wydziału
Elektrotechniki
Informatyki i
Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab.
inż. Andrzej
Pieczyński,
prof. UZ, jest
absolwentem
Wyższej Szkoły Inżynierskiej
w
Zielonej
Górze z roku
1978. Stopień
doktora nauk
technicznych uzyskał na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej w roku 1985. W roku 2004 uzyskał
stopień doktora habilitowanego na Wydziale EIiT Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Od 1977 roku jest związany zawodowo z uczelniami zielonogórskimi jako pracownik WSI, a następnie
Politechniki i Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach
2002-2005 pełnił funkcję prodziekana oraz 2005-008
dziekana wydziału EIiT.
Jest autorem lub współautorem 2 monograﬁi, 15 artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym
oraz krajowym, 52 artykułów w materiałach konferencji
zagranicznych i krajowych, kilku rozdziałów w książkach, 1 skryptu i wielu wdrożeń wyników badań do przemysłu. Specjalizuje się w dziedzinie: sztucznej inteligencji a w szczególności zastosowaniem logiki rozmytej w
modelowaniu i diagnostyce procesów przemysłowych.
Jest członkiem Komisji Cybernetyki Technicznej PAN,
Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, oraz Lubuskiego
Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki.
Prodziekan elekt ds. Jakości Kształcenia dr inż. Anna
Pławiak-Mowna ukończyła Politechnikę Zielonogórską
w roku 1998. W styczniu 2005 roku decyzją Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki w Warszawie, otrzymała tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika.
Po studiach rozpoczęła pracę na Wydziale Elektrycznym Politechniki Zielonogórskiej. Z macierzystą uczelnią
związana jest od 1998 roku. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Informatyki i Elektroniki. Od
czterech lat wraz z zespołem lekarzy elektroﬁzjologów
oraz naukowcami z Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu, prowadzi badania elektromedycznych implantów kardiologicznych eksponowanych
na sztucznie generowane pole elektromagnetyczne.
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wydział
elektrotechniki,
informatyki
i telekomunikacji

Jest autorką lub współautorką 10 rozdziałów w monograﬁach, 13 artykułów w czasopismach o zasięgu
międzynarodowym oraz krajowym, 8 artykułów w materiałach konferencji zagranicznych oraz kilkunastu artykułów w materiałach konferencji krajowych. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu.
Prodziekan
elekt ds. Rozwoju dr inż.
Sławomir
Piontek
jest
absolwentem
Wyższej Szkoły
Inżynierskiej w
Zielonej Górze
z roku 1978.
W roku 1986
uzyskał stopień
doktora nauk
technicznych
na Politechnice
Poznańskiej.
Po studiach
rozpoczął pracę na Wydziale
Elektrycznym WSI w Zielonej Górze. Znaczne doświadczenie dydaktyczne jest poparte wieloletnim stażem
pracy w przemyśle, m.in. w zakładach Savio-Matec-Agip Scandici/Florencja we Włoszech. Obecnie pracuje na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie
Inżynierii Elektrycznej.
Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji
w dziedzinie energoelektroniki. Jest aktywnym członkiem zielonogórskiego oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich pełniąc w nim funkcje sekretarza (dwie
kadencje) a obecnie jest członkiem Centralnej Komisji
ds. Studentów i Młodzieży SEP oraz Zarządu Stypendialnego ZG SEP. Jest również członkiem Polskiego
Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
będąc wiceprzewodniczącym oddziału zielonogórskiego w latach 1998-2000.

2008

wydział
humanistyczny
Wykład profesora Bogdana Dembińskiego:
Platona ﬁlozoﬁa matematyki
Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoﬁcznego w Zielonej Górze należy do najaktywniejszych pod względem
liczby organizowanych odczytów. Wykłady w ramach
Zielonogórskiego Konwersatorium Filozoﬁcznego wygłaszane są przez pracowników Instytutu Filozoﬁi UZ,
ale – nawet o wiele częściej – przez zaproszonych
gości. Zapraszanie gości spoza Zielonej Góry pozwala pracownikom Instytutu na zapoznanie się z pracami
prowadzonymi w innych ośrodkach w kraju. Także studenci mają możliwość wysłuchania nauczyciela akademickiego, z którego wykładów na co dzień korzystają ich
koledzy z innej uczelni.
2 kwietnia odbył się właśnie taki gościnny wykład profesora Bogdana Dembińskiego, specjalisty w dziedzinie
ﬁlozoﬁi niemieckiej, ﬁlozoﬁi starożytnej, a zwłaszcza
Platona i Platonizmu. Tytułowy problem wykładu został
ujęty w kontekście historycznym, jako ewolucja skomplikowanej relacji, łączącej w myśli Platona ﬁlozoﬁę i
matematykę.
Prof. Dembiński zwrócił uwagę na inspiracje intelektualne Platona, które prócz zainteresowań ﬁlozoﬁcznych
prowadziły go także w stronę badań matematycznych.
Rola nauk matematycznych w Akademii Platońskiej
była olbrzymia, skoro u wejścia do niej miał znajdować
się napis przestrzegający, aby nie wchodzili tam Ci, którzy nie znają matematyki – geometrii. W Akademii zaś
przebywali także matematycy, astronomowie, z których
najsłynniejszym był niewątpliwie Eudoksos z Knidos.
W dialogach Platon wielokrotnie stosuje przykłady z
dziedziny matematyki, których celem miało być podbudowanie omawianej ﬁlozoﬁcznej tezy. Przykłady te miały
do czytelnika przemawiać swoją jasnością i wskazywać,
że istnieje pewien obiektywny przedmiot poznania, do
którego powinno się odwoływać w razie jakichkolwiek
wątpliwości. Platon wyróżnił także dwa rodzaje nauk
matematycznych. Na pierwszy składa się cała praktyczna strona tej nauki, drugi zaś – ten ważniejszy z ﬁlozoﬁcznego punktu widzenia – jest stopniem pośrednim w
rozwoju wiedzy. Przedmioty matematyczne umieszczał
Platon bowiem pomiędzy rzeczami zmysłowymi a bezcielesnymi ideami. Z tymi ostatnimi łączył je niezmienny i wieczny charakter. Z pewnością więc matematyka
stanowiła swoistą propedeutykę nauk ﬁlozoﬁcznych,
oswajając adepta z abstrakcyjnym przedmiotem myślenia, ucząc jasności i ścisłości, wreszcie dając metodę.
Co więcej, w matematyce i w ﬁlozoﬁi, oraz szerzej – w
nauce jako takiej, niezbędna jest pewna intuicja intelektualna, w zyskaniu której pomocne są z pewnością
dziedziny dedukcyjne.
Późna nauka Platońska zbliżała się do pitagoreizmu,
co wynika z lektury dialogu Timajos. Platon, m.in. pod
wpływem krytyki ﬁlozoﬁcznej, jaka spotkała niektóre jego
teorie, postulował matematyzację nauki. Dostrzegał bowiem, że ład w kosmosie jest porządkiem matematycznej natury. Umysł ludzki zaś, wyposażony w zdolność
poznania przedmiotów matematycznych i relacji między
nimi, staje się tym samym zdolny do odkrywania struktury świata, sam jest bowiem jego częścią.
Wśród dygresji i następujących po wykładzie pytań
pojawiły się problemy szersze, m.in. dotyczące metodologii badań historycznoﬁlozoﬁcznych, Platońskich nauk
niepisanych, czy też domniemanego zatarcia granicy
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między ﬁlozoﬁą a matematyką w późnym dziele Platona. Korzystając z okazji, pytano także o zagadnienia
wykraczające poza temat wykładu, w których również
specjalizuje się prelegent, czyli myśl niemiecką z M. Heideggerem na czele.
Tradycją już stały się wywiady i audycje radiowe w
Radio Zachód, prowadzone przez redaktora Konrada
Stanglewicza, do udziału w których zapraszani są goście Zielonogórskiego Konwersatorium Filozoﬁcznego.
Tak było i tym razem.
Korzyści ze spotkań ZKF są zatem wielorakie, gdyż
wykłady takie promują także wśród szerszej publiczności działalność lokalnego środowiska naukowego. Jako
słuchacze pojawiają się bowiem nie tylko pracownicy
naukowi i studenci, ale także mieszkańcy miasta, którzy
po prostu interesują się ﬁlozoﬁą i chcą poszerzać własne horyzonty.
Dodać trzeba na koniec, że środki oddziału PTF są
nader skromne i nie pozwalają na zapraszanie gości z
zewnątrz. W związku z tym PTF korzysta z życzliwości i
ﬁnansowego wsparcia władz Instytutu Filozoﬁi, za co tą
drogą zarząd oddziału PTF wyraża swoją wdzięczność.
Tomasz Mróz

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„FANTASTYCZNOŚĆ I CUDOWNOŚĆ.
ŹRÓDŁA LITERATURY FANTASY”,
Zielona Góra, 6–8 kwietnia 2008 r.
6–8 kwietnia 2008 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim już po raz drugi odbyła się konferencja naukowa
na temat fantastyczności i cudowności w literaturze. O

DR MAREK OZIEWICZ (UNIWERSYTET WROCŁAWSKI)
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AULA C (BUD. A-16) W PRZERWIE W CZASIE OBRAD PLENARNYCH
(W DRUGIM DNIU KONFERENCJI)

uniwersytet

KONRAD RATAJ (ZIELONOGÓRSKI KLUB FANTASTYKI AD
ASTRA) I WIT SZOSTAK (KRAKÓW). PROMOCJA KSIĄŻEK
WITA SZOSTAKA W ZIELONOGÓRSKIM SALONIE EMPIK

DR GRZEGORZ TRĘBICKI (AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH)

ile w zeszłym roku, w czasie pierwszej edycji spotkania,
dyskutowano o literaturze fantasy jako przedmiocie badań naukowych („Fantastyczność i cudowność. Fantasy
jako przedmiot badań naukowych”, Zielona Góra, 23–24
kwietnia 2007 r.), o tyle w tym roku przedmiotem obrad
uczyniono źródłowość literatury fantasy.
W obradach wzięło udział kilkudziesięciu prelegentów
z Polski i USA. W murach Wydziału Humanistycznego
mieliśmy zaszczyt gościć literaturoznawców, kulturoznawców, językoznawców, anglistów, teologów i ﬁlozofów z kilkunastu ośrodków badawczych: m. in. z Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Katolickiego Uniwer-

sytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Florydy w
Gainsville, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ich wystąpienia poświęcone
były m. in. konkretnym utworom polskiej i zagranicznej
fantastyki, zagadnieniom teoretycznoliterackim oraz
lingwistycznym tej literatury, a także problematyce religioznawczej. Dużo miejsca poświęcono analizie twórczości Johna Ronalda Reuela Tolkiena. Poszczególne
referaty dotyczyły etyki Władcy pierścieni, symboliki w
tej powieści, czy też aspektów źródłowości w legendarium autora Hobbita. Wśród referatów odnoszących
się do twórczości polskich pisarzy najczęściej wypowiadano się na temat Andrzeja Sapkowskiego. Były to
wypowiedzi przybliżające etnologiczne konteksty jego
poszczególnych utworów, ich lingwistyczne konstrukcje
oraz wymiary świata przedstawionego.
Konferencja spotkała się z szerokim zainteresowaniem studentów, pracowników UZ, jak i publiczności
spoza zielonogórskiego środowiska akademickiego.
Zostały wygłoszone ciekawe prace wybitnych znawców
przedmiotu średniego pokolenia , w każdym razie warto odnotować, że do Zielonej Góry przybyła większość
autorów liczących się monograﬁi o fantasy. Całość przebiegła bardzo sprawnie i spotkała się z uznaniem tak
społeczności UZ, jak i przybyłych gości.
Pomysłodawcy i organizatorzy konferencji: dr Bogdan
Trocha z Pracowni Mitopoetyki i Antropologii Literatury
oraz dr Tomasz Ratajczak z Pracowni Literatury Popularnej i Nauk Pomocniczych Filologii Polskiej przynależnych do Zakładu Literatury Staropolskiej i Oświecenia
Instytutu Filologii Polskiej UZ zapowiedzieli kolejną
edycję spotkania. Tym razem przedmiotem obrad – planowanych na kwiecień 2009 r. – miałyby być mityczne
scenariusze: od ﬁkcji do mitu, od mitu do ﬁkcji.
Współorganizatorami obu odbytych konferencji były
dwie instytucje: Instytut Filozoﬁczno-Teologiczny im. E.
Stein w Zielonej Górze (Sekcja Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Szczecińskiego) oraz Zielonogórski Klub
Fantastyki AD ASTRA.
Jakub Rawski
student I roku ﬁlologii polskiej
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OD LEWEJ: PROF. DR HAB. PÉTER BASSOLA (UNIWERSYTET SZEGED, WĘGRY), DR JAROCHNA-DĄBROWSKA - BURKHARDT (UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI), PROF. DR HAB. CLAUDIO DI
MEOLA (UNIVERSYTET „LA SAPIENZA”, RZYM)
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...Instytut Filologii Germańskiej

nich prof. dr hab. Konrad Ehlich z Monachium zastanawiał się nad kwestią Czy nauka języka wymaga w ogóle
lingwistyki, a jeśli tak, to jakiej?, który to temat wywołał
Trzeci kongres „Językoznawstwo niemiecgorącą dyskusję szczególnie wśród dydaktyków i mekie we Włoszech”, (Rzym, 14 – 16 luty 2008) todyków.
Dalsza część obrad pierwszego dnia konferencji odby14-16.02.2008 odbył się w Rzymie po raz trzeci konwała się już w zabytkowej, należącej do Uniwersytetu,
gres Językoznawstwo niemieckie we Włoszech, którą Villi Miraﬁori, w której rozpoczęto pracę w sekcjach.
zorganizowały Uniwersytet „La Sapienza”, przedsta- Uczestnicy konferencji pracowali w tym dniu w pięciu
wicielstwo Towarzystwa Języka Niemieckiego (GfdS– sekcjach językoznawczych, trzech dydaktycznych,
Wiesbaden), Casa di Goethe (Dom Goethego/Rzym), dwóch translatorycznych oraz w sesji posterowej, dzięki
Włoski Instytut Badań Niemieckojęzycznych (w koope- czemu tego popołudnia swe prace badawcze mogło zaracji z Instytutem Goethego/Rzym), tutejsza Ambasada prezentować ponad stu naukowców.
Niemiecka, Włoskie Stowarzyszenie Germanistów
W następnym dniu kongresu obradowało siedemna(AIG), Instytut Języka Niemieckiego (Mannheim) i ście grup roboczych, które zajmowały się poszczególNiemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD). nymi, wcześniej sprecyzowanymi, zagadnieniami linKongres ten odbywa się co dwa lata i jest w pierwszym gwistycznymi głównie językoznawstwa niemieckiego.
rzędzie miejscem spotkań włoskich lingwistów germa- Grupy omawiały zjawiska koordynacji i subordynacji (I),
nistów. W tym roku liczba naukowców przedstawiają- konektory (II), strukturę informacji w teorii języka (III),
cych swe projekty badawcze wyniosła niemalże trzysta aspekt, partykuły i czasowniki modalne (IV), walencję
osób, a oprócz najliczniejszych uczestników z Włoch i (V), aktualne tendencje zmian językowych (VI), metody
Niemiec przybyli również językoznawcy z innych krajów. empiryczne, ich możliwości i ograniczenia (VII), korpus
Na kongresie reprezentowane były Argentyna, Austria, i gramatykę (VIII), model opisu języka mówionego (IX),
Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, język w nowych mediach (X), niemiecki język prawny
Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Japonia, (XI), uprzejmość językową (XII), badania jakościowe
Litwa, Norwegia, Rosja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, w nauczaniu języka niemieckiego jako języka obcego
Węgry, Wielka Brytania, i Polska. Ta ostatnia była repre- (XIII), ocenę poziomu znajomości języka (XIV), nauczazentowana między innymi również przez Instytut Filologii nie języka fachowego w zajęciach nauki języka nieGermańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego w osobach mieckiego (XV), tłumaczenie rozmów (XVI) oraz nowe
prof. Michail’a Kotina oraz dr Jarochny Dąbrowskiej- tendencje w polityce językowej Niemiec, Włoch i Europy
Burkhardt. Profesor Kotin wygłosił referat Konektory (XVII).
W sobotę prof. prof. Jörn Albrecht, Dorothee Heller
jako prototypowe markery czasu. Próba reanalizy opartej na kognitywiźmie. Doktor Dąbrowska-Burkhardt i Werner Abraham wygłosili trzy wykłady plenarne.
mówiła na temat: Wzorce argumentacyjne i wartości Pierwszy z nich dotyczył lingwistyki kontrastywnej i
w europejskim dyskursie o Traktacie Reformującym. translatoryki, drugi analizował podobieństwa i różnice
Transnarodowe studium wokół szczytu europejskiego w języków niemieckiego i włoskiego w odniesieniu do
tekstów naukowych, a trzeci zobrazował różnorodność
Brukseli w czerwcu 2007 roku.
Główny organizator kongresu prof. Claudio di Meola gramatyczną pod kątem metodycznym.
Kongres w Rzymie okazał się ponownie świetną
z Uniwersytetu La Sapienza uroczyście otworzył konokazją
do wymiany doświadczeń naukowych i nawiąferencję w rzymskiej ﬁlii Instytutu Goethego. Wszyscy
przedstawiciele współorganizujących gremiów powitali zania nowych kontaktów z germanistami z zagranicy.
przybyłych lingwistów, mających okazję usłyszeć zaraz Spotkanie ze światowej rangi lingwistami i bezpośredpo części oﬁcjalnej dwa interesujące wykłady plenarne. nie zapoznanie się z ich projektami badawczymi umożliDoktorzy Horst Schwinn i Marek Konopka z Instytutu wiło bliższą współpracę i planowanie dalszych przedsięJęzyka Niemieckiego w Mannheim mówili na temat wzięć naukowych między innymi z naszym ośrodkiem
Gramatycznych systemów informacyjnych w internecie akademickim.
Jarochna Dąbrowska-Burkhardt
Instytutu Języka Niemieckiego w Mannheim, a zaraz po
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Z Posiedzenia Rady Wydziału
Na posiedzeniu 16 kwietnia Rada Wydziału, której przewodniczył Dziekan prof. Tadeusz Kuczyński, podjęła
uchwały w następujących sprawach:
 Zaopiniowano wniosek w sprawie zatrudnienia dr.
hab. inż. Jacka PRZYBYLSKIEGO na stanowisku
profesora nadzwyczajnego w Instytucie Budownictwa.
Zaopiniowano
wniosek w sprawie rozpisania konkur
su na stanowisko adiunkta w Zakładzie Mechaniki Budowli Instytutu Budownictwa.
Podjęto
uchwałę w sprawie wszczęcia przewodu dok
torskiego mgr. inż. Jakuba KOSTECKIEGO i powołania promotora.
Powołano
Komisję do przeprowadzenia niektórych

czynności związanych z przewodem doktorskim mgr
inż. Rafała PĄZIKA.
Powołano
Komisję do przeprowadzenia niektórych

czynności związanych z przewodem doktorskim mgr
inż. Tomasza Krasowskiego.
 Uchwalono zasady i terminy naboru na studia doktoranckie na rok akademicki 2008/2009.
Powołano
Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na stu
dia doktoranckie na rok akademicki 2008/2009.
 Uchwalono zasady rekrutacji na studia I i II stopnia na
rok akademicki 2009/2010.

Renowacje 2008
13 i 14 marca na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego
odbyła się tradycyjna już IV Konferencja Naukowo-Techniczna pod nazwą Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów zabudowanych, pod patronatem Rektora
Uniwersytetu Zielonogórskiego i Ministra Infrastruktury.
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 i Wojewódzki
Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Zielonej Górze.
W skład Komitetu Naukowego Konferencji wchodzili:
 prof. Tadeusz Biliński – Uniwersytet Zielonogórski
– przewodniczący;
dr
 Andreas Billert – Europa - Universität Viadrina
 prof. Kazimierz Czapliński - Politechnika Wrocławska
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wydział

technika Wrocławska
inżynierii
 prof. Wanda Kononowicz - Politechnilądowej
ka Wrocławska
i środowiska
 prof. Janina Kopietz-Unger – Universität Karlsruhe
 prof. Jakub Marcinowski - Uniwersytet Zielonogórski
 prof. Jacek Przybylski - Uniwersytet Zielonogórski
 prof. Leonard Runkiewicz - Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
 prof. Andrzej Skarzyński - Politechnika Poznańska
 prof. Hanka Zaniewska - Instytut Rozwoju Miast, Politechnika Poznańska
Sekretarzem naukowym Konferencji był dr inż. Wojciech
Eckert, natomiast Komitetem Organizacyjnym kierowała
dr Beata Nowogońska.
Obrady Konferencji odbywały się w pięciu sesjach tematycznych:
w czwartek:
Sesja I – Rewitalizacja obszarów zabudowanych,
część I;
Sesja II – Techniczne aspekty renowacji, część I;
Sesja III – Techniczne aspekty renowacji, część II;
w piątek:
Sesja IV – renowacje i adaptacja budynków;
Sesja V – Rewitalizacja obszarów zabudowanych,
część II.
Już tradycyjnie, dużym uznaniem cieszyła się sesja
wyjazdowa zorganizowana tym razem w ramach sesji
III. Był to wyjazd techniczny do Fary Gubińskiej p.w. św
Trójcy – gotyckiej budowli wzniesionej w XVI wieku na
ruinach ﬆarszych świątyń i zniszczonej przez żołnierzy
radzieckich podczas natarcia na Gubin w roku 1945.
Była to największa budowla sakralna na terenach Środkowego Nadodrza. Kościół poddawany jeﬆ obecnie renowacji.
Konferencję otworzył i szanownych Gości powitał Przewodniczący Komitetu Naukowego prof. Tadeusz Biliński.
W wyﬆąpieniach oﬁcjalnych głos zabrali również Jego
Magniﬁcencja Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
prof. Czesław Osękowski i Dziekan Wydziału Inżynierii
Lądowej i Środowiska UZ prof. Tadeusz Kuczyński.
W Konferencji wzięło udział około 100 osób, w tym połowa z nich reprezentowała uczelnie, połowa zaś inﬆytucje samorządowe i adminiﬆracje budowlane.
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- 15.04. – mgr Marek Pawłowski; Tworzenie modeli
prętowych dla tarcz żelbetowych.

 Zakład Mechaniki Budowli

- 08.04. – prof. Romuald Świtka; O pewnym prostym
zadaniu teorii sprężystości.
- 15.04. – dr Tomasz Socha zaprezentował zagadnienie nt. Wyznaczanie parametrów reologicznych
drewna na podstawie próby relaksacji. Stosowanie
tensometrii elektrooporowej w pomiarach reologicznych.

Instytut Inżynierii Środowiska

 10.03. – dr Sylwia Myszograj – Źródła zanieczyszczeń

i stan wód Bałtyku. Wykład został zorganizowany
w ramach programu The Baltic University Programme.

 Zakład Hydrologii i Geologii Stosowanej

- 10.03. – prof. Urszula Kołodziejczyk przedstawiła
referat pt. Kapilarność a wysadzinowość gruntów.

 Zakład Ochrony i Rekultywacji Gruntów
FOT. ARTUR FRĄTCZAK

- 10.03. – mgr Jakub Kostecki zaprezentował zagadnienie pt. Strefy ochronne zakładów przemysłowych
na przykładzie KGHM Głogów.
- 14.04. – mgr Jakub Kostecki wygłosił referat
na temat Możliwość usuwania metali ciężkich z gleb
strefy ochronnej KGHM Głogów metodą ﬁtoremediacji.

W czasie trwania Konferencji odbyła się również prezentacja nowości technicznych takich ﬁrm, jak ATLAS,
HOBAS, AQUAPOL czy M&S OKNA.

 Zakład Sieci i Instalacji Sanitarnych

- 05.03. – dr Ireneusz Nowogoński – Wpływ czasoprzestrzennej zmienności opadu na proces kalibracji modelu symulacyjnego EpaSWMM.

 Zakład Technologii Wody, Ścieków i Odpadów
Seminaria naukowe i wykłady
Instytut Budownictwa

 Zakład Dróg i Mostów

- 31.03. – prof. Czesław Machelski przedstawił temat
Szacowanie wypiętrzenia mostów gruntowo-powłokowych w trakcie zasypki.

 Zakład Konstrukcji Budowlanych

- 01.04. – dr Jacek Korentz przedstawił temat Wzmacnianie tarcz żelbetowych.

wydział
nauk
biologicznych

7 marca 2008 roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu odbyła się publiczna obrona
rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Roland pt. „Erythraeoidea (Acari: Prostigmata: Parasitengona) Finlandii”.
Promotorem pracy był profesor Grzegorz Gabryś z
Wydziału Nauk Biologicznych UZ. Recenzentami byli:
profesor Czesław Błaszak z Wydziału Biologii UAM w
Poznaniu i profesor Krzysztof Siuda z Instytutu Biologii,
Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
Decyzją Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został nadany mgr Elżbiecie Roland tytuł doktora nauk biologicznych w zakresie
biologii-zoologii.
Życzymy Koleżance wiele szczęścia sukcesów radości w życiu osobistym oraz wszelkiej pomyślności w
pracy zawodowej.

- 11.03. – dr Sylwia Myszograj prezentuje referat na
temat Termochemiczna dezintegracja odpadów.
- 14.04. – dr Barbara Jachimko przedstawia temat
Wpływ eksploatacji węgla brunatnego na jakość
zasobów wodnych”. Wykład jest zorganizowany
w ramach programu „The Baltic University Programme.
- 15.04. – mgr Ewelina Koropczuk referuje zagadnienie na temat Metody poprawy jakości wód powierzchniowych.
Marek Dankowski

OD PRAWEJ:
PROF. KRZYSZTOF SIUDA AP KRAKÓW,
PROF. CZESŁAW BŁASZAK UAM POZNAŃ,
PROF. GRZEGORZ GABRYŚ UZ ZIELONA GÓRA,
DR ELŻBIETA ROLAND UZ ZIELONA GÓRA,
DR HAB. TOMASZ OSIEJUK UAM POZNAŃ
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KRÓTKO PRZED WYSTĄPIENIEM W DRUGIM DNIU KONFERENCJI. OD LEWEJ: ANNA REDER, IRENEUSZ ŁANGOWSKI, DR KRYSTYNA WALIŃSKA I KINGA ZAWADZKA.
URSZULA KARWALAJTYS W TRAKCIE PREZENTACJI.

były prezentowane przeźrocza i wsparcie ukraińskich
kolegów, znających język polski. Niewątpliwym atutem
wykładów inauguracyjnych był wspaniały anturaż – aula
uniwersytecka mieszcząca się w dawnej sali obrad Sejmu Krajowego Galicji. Sam uniwersytet został założony
przez Jana Kazimierza w XVII wieku i w pierwszej połowie XX wieku była to jedna z największych i najbardziej
zasłużonych placówek naukowych odrodzonej Polski,
7-10 kwietnia 2008 roku członkowie Koła gdzie wykładali słynni, światowej sławy naukowcy gdzie
Naukowego Biologów wraz z niżej podpisa- powstawały i działały słynne środowiska lwowskich naną - opiekunem naukowym koła, uczestni- ukowców, takie jak: lwowsko-warszawska szkoła ﬁlozoczyli w IV International Scientiﬁc Conference ﬁczna, lwowska szkoła matematyczna, antropologiczfor Students and Aspirants „Youth and Pro- na, zoologiczna, czy też geograﬁczna i wiele innych,
gress of Biology”, zorganizowanej przez Uni- gdzie dokonywano ważnych odkryć naukowych i publiwersytet im. Iwana Franko we Lwowie. Nasz kowano prace naukowe na światowym poziomie.
Uniwersytet Zielonogórski reprezentowany był przez:
Nasze prezentacje znalazły się w programie drugiego
Urszulę Karwalajtys (V rok ochrony środowiska), Irene- dnia konferencji. Wypadliśmy chyba dobrze, skoro uhousza Łangowskiego (I rok biologii), Annę Reder (II rok norowano nas tak wspaniałymi nagrodami, jak dyplomy
biologii i I rok inżynierii biomedycznej) i Kingę Zawadzką i książki o tematyce biologicznej, na najwyższym, świa(I rok biologii) i dr Krystynę Walińską (Katedra Biologii towym poziomie. Zaprezentowane przez nas tematy
WNB). Zaprezentowano dwie prezentacje ustne, jedną wywołały dyskusję wśród słuchaczy i znalazły uznanie
zatytułowaną The directions of the application of plant
long-chain polyprenols, K. Walińska, I. Łangowski, A.,
Reder, K. Zawadzka – w ramach sekcji bioﬁzyki i biologii komórki, i drugą Fat distribution among children at
preschool-age in connection with their level of physical
development, U. Karwalajtys i E. Nowacka-Chiari, w ramach sekcji ﬁzjologii człowieka i zwierząt. Obie zaprezentowane prace znalazły uznanie komitetu naukowego
i zdobyły nagrody I stopnia.
Krótko o tym jak było. Moc wrażeń, zarówno tych
naukowych, jak i związanych z możliwością pobytu w
historycznym Lwowie na Ukrainie. Podróż podzieliliśmy
na etapy, gdyż była ona dość skomplikowana (szczególnie powrót). Wyruszyliśmy pociągiem do Przemyśla
wczesnym rankiem 5 kwietnia. Dotarliśmy do pierwszego etapu podróży po 13 godzinach. Wieczorny spacer
po Przemyślu pozwolił nam odkryć uroki tego przygranicznego miasta. Zamek, kilka wspaniałych kościołów,
„klimatyczny” rynek i rzeka San. Zatrzymaliśmy się w
starej zabytkowej kamienicy, pełniącej funkcję pensjonatu, tuż nad brzegiem rzeki. Rano wyruszyliśmy w dalszą
drogę i po kilku godzinach jazdy rozklekotanym autobusem znaleźliśmy się we Lwowie. Miasto przywitało nas
przyjaźnie, gdyż na dworcu czekali na nas, wcześniej
poznani w Polsce, ukraińscy przyjaciele – Natalia ze
swoim chłopakiem Jurą. Dzięki nim sprawnie przebiegło
zameldowanie w hotelu „Lwów” i zajęliśmy pokoje bez
tzw. wygód na 7 piętrze. Nasz hotel znajduje się nieopodal lwowskiej Opery, tuż przy prospekcie Swobody,
głównej ulicy miasta. Wszędzie z tego miejsca mieliśmy
blisko, na Uniwersytet, do Rynku, na kopiec Unii Lubelskiej. Następnego dnia wybraliśmy się na Wydział Nauk
Biologicznych, który mieści się na ul. Gruszewskiego
(dawnej Św. Mikołaja), w gmachu zwanym starym uniwersytetem. Po rejestracji zaproszono nas na wycieczkę
po Katedrze Mikrobiologii, pamiętającej czasy polskiego
biologa, profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie, Rudolfa Stefana Weigla – twórcy szczepionki na tyfus, pracującego w laboratoriach tej Katedry. O
godz. 14.00 w gmachu głównym Uniwersytetu rozpoczęło się uroczyste otwarcie konferencji, gdzie po przemówieniach przedstawicieli władz uczelni i wydziału Nauk
Biologicznych, zaprezentowano trzy wykłady inauguracyjne, wszystkie w języku ukraińskim. Okazuje się, że
właśnie ten język zdominował konferencję i wykłady w
języku angielskim prezentowali tylko Polacy reprezentujący, oprócz UZ w Zielonej Górze, takie ośrodki jak
m.in.: UJ Kraków, UMCS Lublin, UP Wrocław, SGGW
Warszawa. Pomocnymi w zrozumieniu treści wykładów

OTWARCIE KONFERENCJI W GMACHU GŁÓWNYM UNIWERSYTETU LWOWSKIEGO. WŚRÓD SŁUCHACZY IRENEUSZ ŁANGOWSKI, URSZULA KARWALAJTYS I ANNA REDER.

Sukces przyrodników
na IV Międzynarodowej
Konferencji Naukowej
“Y O U T H A N D P R O G R E S S
OF BIOLOGY”
we Lwowie
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NA CMENTARZU ŁYCZAKOWSKIM, PRZY POMNIKU POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH. OD LEWEJ: OPIEKUN
CMENTARZA ORLĄT LWOWSKICH – PAN KRZYSZTOF
RUMIŃSKI, DR KRYSTYNA WALIŃSKA, URSZULA KARWALAJTYS, IRENEUSZ ŁANGOWSKI I ANNA REDER.

NA CMENTARZU ORLĄT LWOWSKICH. OD LEWEJ: ANNA
REDER, IRENEUSZ ŁANGOWSKI, URSZULA KARWALAJTYS I DR KRYSTYNA WALIŃSKA.

PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK
BIOLOGICZNYCH. OD LEWEJ: IRENEUSZ ŁANGOWSKI,
PROF. IGOR GORBAN, , DR KRYSTYNA WALIŃSKA, KINGA
ZAWADZKA ANNA REDER, URSZULA KARWALAJTYS I
IGOR – WSPÓŁPRACOWNIK PROF. GORBANIA.

kilka z licznych obiektów sakralnych, w tym Katedrę Łacińską z kaplicami: Kampianów i Boimów, Katedrę Ormiańską, Kościół Św. Mikołaja, Kościół Dominikanów,
zobaczyliśmy mury obronne miasta z Arsenałem i Basztą Prochową, Ogród Botaniczny. Jednak największe
wrażenia zrobił na nas Cmentarz Łyczakowski – jedna
z najstarszych nekropolii europejskich. W zadumie spacerowaliśmy po alejkach malowniczo położonego na
wzgórzach cmentarza, wśród starego drzewostanu. Na
cmentarzu znajduje się wiele grobów i kaplic wybitnych,
zasłużonych dla Polski ludzi kultury, nauki, polityki. Te
zabytkowe nagrobki mają wysoką wartość artystyczną
i przedstawiają alegoryczne postacie i wizerunki zmarłych. W części cmentarza od strony Pohulanki znajduje się Cmentarz Obrońców Lwowa (potocznie zwany
"Cmentarzem Orląt Lwowskich"), nazywany przez Polaków miejscem świętym (Campo Santo). Możemy za
Kornelem Makuszyńskim powiedzieć, że „... na te groby
powinni z daleka przychodzić ludzie małej wiary, aby się
napełnić wiarą niezłomną, ludzie małego ducha, aby się
nadyszeć bohaterstwa”. Po cmentarzu oprowadził nas
pan Krzysztof Rumiński z Polskiego Towarzystwa Opieki Nad Grobami Wojskowymi we Lwowie. Piękną polszczyzną opowiedział o historii cmentarza i czasach jego
odbudowy. Okazuje się, że członkowie Towarzystwa
pełnią stałą opiekę nad tą nekropolią.
Jeszcze tylko ostatnie zdjęcia, zakup pamiątek i prezentów i powrót do domu. Postaramy się tu wrócić za
rok.
A jakie wrażenia wynieśli pozostali uczestnicy. Oto ich
wspomnienia:

wśród członków komisji naukowych dwóch sekcji, w ramach których występowaliśmy. Konferencja zakończyła
się 10 kwietnia uroczystym podsumowaniem i wręczeniem dyplomów i nagród. My uzbrojeni, dzięki zapobiegliwości Kingi Zawadzkiej, w materiały promujące naszą uczelnię i miasto podziękowaliśmy organizatorom
za miłe przyjęcie i zaprosiliśmy na naszą konferencję
– III Sympozjum Młodych Przyrodników, które od tego
roku z ogólnopolskiego przekształca się w międzynarodowe. Zaproszono nas na następny dzień do Katedry
Bioﬁzyki, gdzie spotkało nas bardzo miłe przyjęcie. W
Katedrze tej pracuje jedna z głównych organizatorek
całej konferencji, przedstawicielka Komitetu Organizacyjnego dr Antonina Tarnowska. Równie ciepło przyjął
nas ornitolog, prof. Igor Gorban, dobry znajomy zoologów z UZ, który opowiadał nam o programach ochrony
Polesia i przekazał naszemu wydziałowi specjalistyczne
podręczniki.
Oprócz spotkań o charakterze naukowym, korzystaliśmy z pięknej pogody i popołudniami zwiedzaliśmy miasto. Lwów został założony w XIII wieku, przez księcia
halicko-włodzimierskiego Daniela Rurykowicza, który
nazwał go tak na cześć swojego syna Lwa. W 1998 cenny zespół obiektów zabytkowych tego miasta został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Spacerowaliśmy po rynku, oglądaliśmy panoramę Lwowa z
ratuszowej wieży i Kopca Unii Lubelskiej. Odwiedziliśmy

Ula Karwalajtys:
„Konferencję wspominam bardzo pozytywnie, wystąpienia cieszyły się dużym zainteresowaniem i większość z nich była ciekawa. Każdy z uczestników mógł
wybrać tematy odpowiadające jego zainteresowaniom.
Szkoda tylko, że nie wszystko można było zrozumieć, z
uwagi na znaczną część prac prezentowanych w języku
ukraińskim. Osoby oceniające wystąpienia starały się
znaleźć najlepsze strony każdej pracy. Jestem zadowolona z pozytywnych opinii, a przede wszystkim z rad,
które otrzymałam po mojej prezentacji. Spotkałam tam
życzliwych ludzi i zawarłam nowe znajomości, z których
bardzo się cieszę. Udało się nam nawiązać współpracę
z Uniwersytetem Lwowskim i mamy nadzieję, że będzie ona owocować w przyszłości. Natomiast Lwów jest
pięknym miastem z wieloma zabytkami, a szczególnie
podobała mi się jego stara część z bogato zdobionymi
kamienicami oraz Cmentarz Łyczakowski. Mam nadzieję za rok wrócić do Lwowa na kolejną konferencję”.
Ireneusz Łangowski:
„Gdybyśmy zadali pytanie: Czy można połączyć przyjemne z pożytecznym, to w odniesieniu do naszego
pobytu na konferencji we Lwowie, należałoby odpowiedzieć, że tak. Z jednej strony mieliśmy jedyną i niepowtarzalną okazję zobaczyć Lwów, nasz Polski Lwów, bo
ślady i znaki polskości są widoczne na każdym kroku, a
z drugiej strony konferencja, na której się pojawiliśmy,
dała nam możliwość zaprezentowania naszej wiedzy i
umiejętności, poprzez przedstawione badania oraz zaistnienie na arenie międzynarodowej. Efekty są wymierne. Nawiązaliśmy nowe kontakty współpracy naukowej,
a przy tym okazało się, że nasi wykładowcy współpracują już od wielu lat. To między innymi sprawiło, że My
uczestnicy konferencji we Lwowie nie byliśmy anonimowi, a Zielona Góra nie była dla nich miastem w bliżej nie
określonej przestrzeni geograﬁcznej”.
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„Nie tak dawno jeździłam w pomarańczowej koszulce
w ramach akcji „bUZ do kariery” organizowanej przez
Biuro Promocji, promując wśród młodzieży Uniwersytet
Zielonogórski jako dobrą inwestycję we własną przyszłość. W dniach 07.04 – 10.04.2008 miałam szansę
dołożyć kolejną cegiełkę do własnego rozwoju – świadomie kształtowanej ścieżki zawodowej - uczestnicząc
w konferencji naukowej na pomarańczowej Ukrainie.
Uczestnictwo w konferencji dostarczyło niesamowitych wrażeń – momentami zabawnych innym razem
głęboko zastanawiających. Motto – „Podróże kształcą”
– pozostaje aktualne. Choć nie znam języka ukraińskiego, to porozumiewanie się w codziennych sytuacjach
nie nastręczało większych trudności. I nie w tym tkwi
sens, że niektórzy Ukraińcy rozmawiają czy rozumieją
po polsku, lecz w tym, że język ukraiński jest zbliżony do
języka polskiego. Wystarczy aby nasz rozmówca mówił
powoli – będziemy go w stanie zrozumieć. Mój podziw
wzbudził język angielski używany przez niektórych naszych ukraińskich znajomych – koleżanki i kolegów.
Język angielski „zawodowy” – dotyczący merytorycznie
problemów badawczych. Praca z anglojęzycznymi publikacjami na różnych uczelniach, na których studiują
nasi rozmówcy zrobiła swoje. Otwartość organizatorów
pozwala patrzeć pozytywnie na dalsze losy współpracy
młodych studentów czy naukowców po obu stronach
granicy.
Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franko jak i Uniwersytet Narodowy „Politechnika” wywarły na mnie
ogromne wrażenie. To uczelnie z tradycjami, które na
przestrzeni stuleci ukończyli rozmaici ludzie, będący
wybitnymi przedstawicielami w różnych dziedzinach.
Lwów to przepiękne miasto – perła Galicji, którego siła
– bogactwo i potęga wyrastało na bazie wielowiekowego współistnienia różnych kultur - narodowości. W
tym jest piękno tego miasta i to budzi szacunek. Nauka – stawianie czoła różnym problemom tego świata,
w międzynarodowej obsadzie pozwala kontynuować tę
chlubną tradycję. Członkowie i opiekun Koła Naukowego Biologów mają w tym swój udział.”
Ania Reder:
„IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Youth
and Progress of Biology” zorganizowana przez Uniwersytet Iwana Franko we Lwowie okazała się dla nas
bardzo miłą przygodą. Pomimo, iż w swojej nazwie
zawiera wyraz „międzynarodowa”, zdecydowana większość wykładów odbyła się w języku ukraińskim. Było
to dla nas niewątpliwie pewną niedogodnością, jak i też
zmiany godziny oraz miejsca zaplanowanego na dany
dzień punktu programu. Na marginesie należy dodać,
że podobnie, bez rozkładu jazdy kursują autobusy miejskie – widać, że tak też można funkcjonować. Oprócz
uczestnictwa w konferencji, mieliśmy doskonałą okazję
do zwiedzania pięknego, lecz wymagającego jeszcze
dużych nakładów inwestycyjnych, zwłaszcza przy renowacji zabytków, miasta. Na terenie Lwowa znajdują się
cztery ogrody botaniczne. My wybraliśmy się na spacer
po najstarszym z nich, liczącym 150 lat. Zaskoczyła nas
duża przestrzeń, przez co ogród sprawia wrażenie parku. Nieopodal umiejscowiony jest cmentarz Łyczakowski, na którym spoczywa wielu wybitnych Polaków.
Życie we Lwowie płynie zupełnie innym tempem,
przepełnione jest urokliwym klimatem, niepowtarzalną
atmosferą. Nie ma asfaltowych jezdni, oznakowanych
przejść dla pieszych, na ulicy obowiązuje prawo buszu.
Jednak wielu Ukraińców rozumie język polski i - moim

nr 4/5 (160-161)

2008

27

zdaniem - jest dla Polaków bardzo życzliwych.
Miłe jest to, że wróciliśmy do Polski z sukcesami. Podczas uroczystego zakończenia konferencji zostało podkreślone, że nasze wystąpienia mogą być dużą aspiracją dla pozostałych uczestników konferencji. Bardzo się
cieszę, że nawiązaliśmy kontakt z tamtejszą uczelnią i
widząc dużą chęć do współpracy, mamy nadzieję gościć
ich na naszym sympozjum we wrześniu.”
Opracowała: dr Krystyna Walińska – opiekun KNB

DYPLOM I STOPNIA ZA PREZENTACJĘ „ FAT DISTRIBUTION AMONG CHILDREN AT PRESCHOOL-AGE IN CONNECTION
WITH THEIR LEVEL OF PHYSICAL DEVELOPMENT””, U. KARWALAJTYS I E. NOWACKA-CHIARI.

Kinga Zawadzka:
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UROCZYSTE WRĘCZANIE DYPLOMÓW I NAGRÓD W OSTATNIM
DNIU KONFERENCJI. Z RĄK PRZEWODNICZĄCEGO SEKCJI FIZJOLOGII CZŁOWIEKA I ZWIERZĄT NAGRODĘ ODBIERA URSZULA
KARWALAJTYS

zielonogórski

CHWILA PO ROZDANIU DYPLOMÓW I NAGRÓD.
WSPÓLNE ZDJĘCIE Z PANIĄ DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK
BIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU LWOWSKIEGO
(CZWARTA Z LEWEJ STRONY) I PRZEDSTAWICIELAMI
KOMITETU NAUKOWEGO, W TYM Z DR ANTONINĄ
TARNOWSKĄ (DRUGA OD PRAWEJ STRONY).
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Nowa habilitacja
22.03.2007 r. Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego wszczęła przewód
habilitacyjny, a 28.03.2008 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Ewy Narkiewicz-Niedbalec.
Rada Wydziału podjęła decyzję o nadaniu stopnia doktora habilitowanego. Recenzentami w przewodzie byli profesorowie: Ireneusz Białecki (UW) i Zbigniew Kwieciński (DWSE) (wybrani przez
CK), Ryszard Borowicz (UMK) i Wojciech Sitek (UWr.), wskazani przez Radę Wydziału.

ż y c i o r y s

wydział
pedagogiki,
socjologii,
i nauk o zdrowiu
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Ewa Narkiewicz-Niedbalec, ur. w 1960 roku, w latach
1975-79 uczęszczała do liceum ogólnokształcącego w
Świebodzinie do klasy o proﬁlu matematyczno-ﬁzycznym.
Następnie studiowała i ukończyła pedagogikę (1983) i ﬁlologię polską (1986) w Wyższej Szkole Pedagogicznej im.
Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, gdzie od 1983
roku pracowała i pracuje w Instytucie Pedagogiki Społecznej (obecnie ten sam instytut istnieje w strukturze Uniwersytetu Zielonogórskiego). Po odbytych stażach w instytutach
socjologii UAM i Uniwersytetu Wrocławskiego w 1993 roku
obroniła w Uniwersytecie Wrocławskim pracę doktorską nt.
Społeczne zróżnicowanie aspiracji i aktywności kulturalnej
uczniów i rodziców – mieszkańców średniego miasta, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Edwarda Hajduka i
uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie
socjologii. W 1995 roku ukończyła na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki WSP TK trzysemestralne studia podyplomowe w zakresie metod statystycznych.
Brała udział w trzech projektach badawczych Instytutu Nauk
o Wychowaniu Freie Universität w Berlinie oraz Instytutu
Pedagogiki Społecznej najpierw WSP im. T. Kotarbińskiego
w Zielonej Górze, a następnie od 2000 roku Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Współpraca w ramach tych projektów

Ewa Narkiewicz-Niedbalec

Elitarność w edukacji
1. Wstęp
Jedną z cech współczesnych systemów edukacyjnych
w krajach europejskich, Ameryki Północnej i tych, które
przyjęły „zachodnie” wzory organizowania szkolnictwa
jest obowiązek szkolny, który realizować mają dzieci i
młodzież do ustawowo określonego wieku. Umasowienie kształcenia jest niekwestionowaną wartością tych
społeczeństw, w których jest ono realizowane. Jak pisali
organizatorzy międzynarodowej konferencji „Kultura ma
znaczenie” Laurence E. Harrison i Samuel P. Huntington (2000)

trwała od 1992 do 2002 roku. Kierowali tymi projektami ze
strony niemieckiej prof. Hans Merkens, ze strony polskiej
prof. Edward Hajduk. W pierwszym okresie pracy naukowej
napisała monograﬁę Uczestnictwo w kulturze i aspiracje
życiowe młodzieży szkolnej (Zielona Góra 1997) oraz była
współredaktorem sześciu prac zbiorowych.
W 1995 roku podjęła indywidualne badania nad kompetencjami intelektualnymi młodzieży i procesem ich kształtowania w trakcie socjalizacji poznawczej. Opublikowała
kilka artykułów z tego zakresu w kwartalniku Człowiek Teraźniejszość Edukacja, ukazującym się we Wrocławiu oraz
Kultura i Edukacja, ukazującym się w Toruniu oraz pracach
zbiorowych, których była współredaktorką. Uwieńczeniem
tych badań jest opublikowana w Wydawnictwie Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2006 roku praca Socjalizacja poznawcza uczącej się młodzieży. Studium z zakresu socjologii wiedzy i edukacji.
Jest autorką lub współautorką przeszło pięćdziesięciu artykułów z zakresu aktywności kulturalnej, postaw i wartości
młodzieży, a ostatnio kompetencji poznawczych studentów
i licealistów. Brała udział w wielu konferencjach i seminariach naukowych, w tym w kilku we Freie Universität.
Od 1992 roku, od chwili powstania oddziału w Zielonej
Górze jest członkiem PTS, od 2000 roku przewodniczącą
oddziału zielonogórskiego. Od 2005 roku jest członkiem zarządu sekcji socjologii edukacji i młodzieży. Trzykrotnie była
protokolantem Walnego Zgromadzenia PTS (2003-2005).
W roku 2005 na Walnym Zgromadzeniu PTS zostałam po
raz pierwszy wybrana do jury nagrody im. F. Znanieckiego i
była przewodniczącą tego gremium. W 2006 roku wybrana
została po raz drugi do jury tej samej nagrody, a ponadto do
Zarządu głównego PTS. Była sekretarzem komitetu organizacyjnego XIII Zjazdu Socjologicznego, który we wrześniu
2007 r. odbył się w Zielonej Górze.
W obszarze dydaktyki prowadziła zajęcia z metodologii
badań społecznych, metod i technik, metod statystycznych oraz socjologii edukacji na kierunkach pedagogika
i socjologia. Była promotorką 20 prac magisterskich. Od
1991 do 1996 r. była kierownikiem Pracowni Metodologii
Badań Społecznych w Instytucie Pedagogiki Społecznej
WSP, w latach 1996-1999 prodziekanem ds. studenckich Wydziału Pedagogicznego, przekształconego później w Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych. Od
1.10.2006 r. jest prodziekanem WPSNZ ds. organizacji
i rozwoju.
Trzykrotnie w latach 1994, 1996, 1998 otrzymała nagrody
indywidualne II stopnia Rektora WSP TK. W październiku
2007 r. otrzymała kolejną nagrodę II stopnia za 2006 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Życie jest lepsze niż śmierć;
Zdrowie lepsze niż choroba;
Wolność jest lepsza niż niewola;
Dostatek jest lepszy niż ubóstwo;
Edukacja jest lepsza niż ignorancja
(Sprawiedliwość jest lepsza niż niesprawiedliwość, ale
często trudno rozstrzygnąć co jest a co nie jest sprawiedliwe).
Wprowadzanie kształcenia powszechnego, masowego było realizacją hasła równości – dla wszystkich równe wykształcenie elementarne, dla wszystkich równe
szanse. Ale przejście na wyższy poziom kształcenia dokonywało się w drodze pewnych selekcji. W latach 70.
i 80. do szkół średnich kończących się maturą traﬁało
około 40 % młodzieży, w tym do bardziej elitarnych lice-
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ów ogólnokształcących, przygotowujących do podjęcia
studiów 18 % młodzieży. 60 % absolwentów szkół podstawowych podejmowało naukę w szkołach zawodowych. Na studia traﬁało około 10 % kolejnych roczników
(w okresie przedwojennym w Europie i USA traﬁało do
szkół wyższych niecałe 2 % młodzieży). Gdy na uczelnie w krajach zachodnich zaczęło traﬁać powyżej 15 %
młodzieży z kolejnych roczników kształcenie to uznano
za masowe.
Jednak po 1989 roku w Polsce system edukacji w Polsce stopniowo zaczął się zmieniać: zmieniła się proporcja uczniów traﬁających do szkół ogólnokształcących i
uczących się w szkołach zawodowych. Dziś licea ogólnokształcące przyjmują 42 % młodzieży, szkoły zawodowe 13 %.
Z roku na rok wzrastała liczba studentów i liczba
uczelni. W 1990 roku w Polsce było 112 szkół wyższych,
dziś jest ich 445, z czego 70 % to uczelnie prywatne,
pobierające czesne. Czesne pobierają także od studentów wieczorowych i zaocznych uczelnie państwowe.
Połowa osób studiujących płaci za kształcenie.
W 1999 roku wprowadzono w Polsce zmianę struktury
kształcenia i wprowadzono gimnazja, „zatrzymując” niejako w systemie o rok dłużej wszystkich uczniów.
Zmiany dotyczyły również podmiotów prowadzących
szkoły. Do 1989 roku prawie wszystkie szkoły, różnych
szczebli były szkołami państwowymi (z małymi wyjątkami dla szkół wyznaniowych). Dziś 2 % dzieci uczy
się w niepublicznych szkołach podstawowych, 3 % w
niepublicznych gimnazjach, 5 % w niepublicznych liceach (choć niepublicznych liceów w ogólnej ich liczbie
jest 18 %). O liczbie niepublicznych szkół wyższych już
wspomniałam.
2. Kształcenie masowe i jego wyniki
Wprowadzenie obowiązku szkolnego w Polsce powojennej zlikwidowało w zasadzie problem analfabetyzmu.
Z badań prof. Zbigniewa Kwiecińskiego (2002) przeprowadzonych w 1972, 1986 i 1998 roku wynika, iż w
latach siedemdziesiątych szkołę podstawową opuszczało 36 %, a w dekadach późniejszych około 25 %
młodzieży, która miała kłopoty z czytaniem teksu i jego
rozumieniem. Osoby te prof. Kwieciński nazywał funkcjonalnymi analfabetami i półanalfabetami. Większość
tych uczniów traﬁała do szkół zawodowych.
Wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności:
pisania, liczenia, znajomości pewnych faktów oraz rozumowania w skali masowej jest niewątpliwym osiągnięciem współczesnych społeczeństw. W międzynarodowym projekcie badawczym PISA/OECD, realizowanym co trzy lata od 2000 roku przedmiotem badania
są umiejętności uczniów w zakresie rozumienia tekstu,
myślenia matematycznego i myślenia naukowego. Badania te realizowane są na kilkusettysięcznej próbie 15-latków w 32 krajach. W Polsce badani byli w pierwszej
edycji uczniowie I klas szkół ponadpodstawowych, w
drugiej i trzeciej uczniowie ostatnich klas gimnazjów.
Badanie PISA nie ma na celu sprawdzania stopnia
realizacji programów szkolnych, ale zbadanie w jaką
wiedzę i umiejętności, które będą przydatne – zdaniem
autorów tych badań – w pracy zawodowej, życiu rodzinnym, przy uczestnictwie w życiu społeczności lokalnych
i wypełnianiu roli obywatela wyposaża szkoła. Badając
umiejętność rozumienia tekstów, myślenia matematycznego i naukowego PISA tworzy i lansuje równocześnie
standardy i deﬁnicje tych umiejętności. Członkowie międzynarodowego zespołu układającego zadania mają
świadomość, iż być może w którejś z kolejnych edycji
zadania trzeba będzie zmienić, gdyż okaże się, że inne
szczegółowe umiejętności będą bardziej przydatne niż
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te, które dziś za takie zostały uznane.
Autorzy raportu z ostatniej edycji tych badań zwracają uwagę, iż w polskiej szkole na etapie kształcenia
powszechnego istnieje potrzeba rozwijania bardziej
złożonych umiejętności uczniów, gdyż w porównaniu z
rówieśnikami z innych krajów uzyskują słabsze rezultaty
w zadaniach wymagających rozumowania w każdej z
trzech dziedzin będącej przedmiotem badania. Problem
ten dotyczy nie tylko uczniów słabszych i przeciętnych,
dotyczy również
uczniów dobrych (autorzy badań nazwali to tzw. problemem górnej ćwiartki, Umiejętności…, s. 32);
Wyniki pierwszej edycji badania PISA, jak i wielu innych badań (Kwieciński 2002, Mikiewicz 2005) pokazują, iż najlepsze wyniki w nauce uzyskują uczniowie liceów ogólnokształcących, najsłabsze zasadniczych szkół
zawodowych, które stanowią niekorzystne trajektorie
edukacji, w wielu przypadkach prowadzą do marginalizacji. Zróżnicowanie między tymi szkołami jest bardzo
duże. Ponadto w liceach uczy się przede wszystkim
młodzież o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym, w szkołach zawodowych o statusie niskim. W tym
sensie licea są elitarne, a szkoły zawodowe nie.
Występują również różnice między szkołami tego samego poziomu. W „dobrych” liceach, wyznaczonych
poprzez średni wynik uzyskany przez szkołę uczy się
więcej dzieci z rodzin o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym (Haman 2007, s. 83). Jak pisze Jacek
Haman rodzice o wyższym statusie przykładają większą
wagę do jakości kształcenia dzieci, a przynajmniej są
sprawniejsi w działaniach mających tę jakość zapewnić
(mogą wyszukać „lepszą” szkołę, mogą pozwolić sobie
na dowożenie do niej dzieci lub mogą sﬁnansować naukę w szkole prywatnej).
Które ze szkół są szkołami elitarnymi? Czy te, których
uczniowie uzyskują lepsze wyniki w zewnętrznych testach? Czy te, w których uczą się dzieci elity ﬁnansowej?
Elitarność jest pojęciem, które nie ma jednoznacznego zabarwienia emocjonalnego. Dla niektórych osób
będzie ono łączyło się ze zjawiskami waloryzowanymi
dodatnio, dla innych, zwłaszcza przy występowaniu w
pewnych połączeniach wyrazowych, może prowadzić
do konotacji raczej negatywnych.
Wydaje się, że w odniesieniu do szkół obowiązkowych,
podstawowych i gimnazjów elitarność może być wyznaczona kryterium ﬁnansowym: elitarne – płatne. Wszystkie pozostałe to szkoły masowe, przyjmujące uczniów
z najbliższego otoczenia (choć nie istnieje obowiązek
rejonizacji).
Natomiast o elitarności wyznaczanej przez kryterium
merytokratyczne można mówić w przypadku szkół, które prowadzą selekcję i mogą przyjmować najlepszych
kandydatów, takimi szkołami są licea i uczelnie. Jak już
mówiłam szkoły „lepsze” częściej wybiera młodzież z rodzin o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym.
W środowiskach wielkomiejskich niepubliczna szkoła
podstawowa zapewnia dzieciom nie tylko zindywidualizowaną naukę w małej grupie, naukę języka lub języków obcych, ale również opiekę po zakończeniu lekcji,
co dla młodych, zapracowanych rodziców jest ważnym
argumentem przy wyborze szkoły. Istnieje też rodzaj
środowiskowego snobizmu na zapisywanie dzieci, o
ile istnieją ku temu możliwości ﬁnansowe, do szkół niepublicznych. (Dziennikarze wielokrotnie rozpisywali się
o zapisach do wybranych niepublicznych przedszkoli
dzieci, które się jeszcze nie urodziły). Podobne mechanizmy występują w gimnazjach, które często są kontynuacją niepublicznej szkoły podstawowej.
Kryterium wyboru niepublicznego liceum jest już inne
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niż wybór szkoły podstawowej i gimnazjum. Liceum albo
musi mieć jakąś atrakcyjną ofertę – np. prowadzi zajęcia
w języku angielskim, a rodzice planują dla swoich dzieci studia za granicą, oferuje też jakąś niestandardową
ofertę kształcenia – „myślenia twórczego”, robienia ﬁlmów, jazdy konnej itp. Może to też być szkoła o wyraźnie wyznaniowym charakterze, np. licea katolickie. Dla
części młodzieży, która ma trudności z dostosowaniem
się do wymagań szkoły publicznej (zarówno w sensie
nauki, jak i stosowania się do norm społecznych), a rodziców stać na opłacenie czesnego liceum niepubliczne
jest rodzajem gwarancji na ukończenie szkoły średniej
i zdanie matury. Na etapie liceum ogólnokształcącego
wiele publicznych liceów w większym stopniu spełnia
kryteria elitarności niż licea niepubliczne.
3. Elitarność uczelni
Czy mamy w Polsce uczelnie elitarne? Jeśli dokonuje
się przyjęcia najlepszych kandydatów, a tak się przy rekrutacji na podstawie wyników z matury dzieje, to tak.
Uczelnie, które mogą wybierać najlepszych kandydatów
i są tzw. uczelniami pierwszego wyboru są niewątpliwie
elitarne. To one też zajmują czołowe lokaty w rankingach
sporządzanych przez tygodnik „Polityka” czy „Perspektywy”. Rankingi takie pokazują miejsce poszczególnych
kierunków studiów, a sporządzane są na podstawie kilku kryteriów, branych też pod uwagę przez PKA. Oddzielnie sporządza się ranking dla szkół publicznych,
odrębnie dla prywatnych.
Ostatnio w debacie publicznej pojawiła się propozycja
uczelni „ﬂagowych”, które miałyby uzyskać większe
wsparcie ﬁnansowe państwa niż inne uczelnie. Zapowiedź minister Kudryckiej wzbudziła wiele kontrowersji
i sprowokowała wiele osób ze środowisk akademickich
do publicznego zabrania głosu. Pytano o kryteria, wskazywano na własne zasługi. Być może publicznie zgłoszony pomysł wsparcia ﬁnansowego niektórych uczelni
ma być jednym z mechanizmów modyﬁkacji programu
UE budowania silnej gospodarki, opartej na wiedzy. Dotychczasowe rezultaty realizacji Strategii Lizbońskiej nie
są zadowalające, a egalitarne ﬁnansowanie wyższych
uczelni nie wpłynęło na zwiększenie produktywności i
innowacyjności europejskiej wiedzy.
Trzy polskie uniwersytety znalazły się w 2005 roku na
liście rankingowej 500 najlepszych uczelni na świecie,
opracowanej przez Uniwersytet w Szanghaju. UJ i UW
zajęły miejsca w czwartej, a UWr miejsce w piątej setce
(Sitek 2007, s. 28).
Czołowe miejsce w światowych rankingach zajmuje
Uniwersytet Harvarda. Niewątpliwie jest on uczelnią
elitarną, ale konsekwentnie od 1941 roku prowadzi rekrutację najlepszych studentów, na podstawie wyników
z ogólnokrajowego testu, nie oczekując na ich indywidualne zgłoszenie, ale raczej składając oferty tym najlepszym. W okresie przed II wojną światową do Wielkiej
Trójki Uniwersytetów (Harvard, Yale, Princeton) studenci rekrutowali się głównie z mających najlepszą reputację internatowych prywatnych szkół średnich, w których
uczyły się głównie dzieci białych protestantów z warstw
wyższych. W 1941 roku 57 % przyjętych do Uniwersytetu Harvarda stanowili absolwenci szkół elitarnych, w
latach 80. około 30 %, a w 90. 5 %. Wcześniej kryterium przesądzającym był status materialny rodziców, z
czasem zastąpiły go wyniki w nauce. Zmiana ta wpłynęła także na zmianę składu etnicznego studentów, na
uczelniach tych pojawili się azjaci, Żydzi.
Kształcenie w Harvardzie wprawdzie jest kosztowne,
bo rocznie z utrzymaniem wynosi 38 tys. $, ale wobec
2/5 studentów stosuje różnego rodzaju ulgi, do całkowitego zwolnienia z opłat. Harvard dobrze też płaci pro-
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fesorom – ich pensje są dwa razy wyższe niż profesorów z Oksfordu i Cambridge. W wypowiedzi prezydenta
Uniwersytetu Harvarda prof. Larry Summersa (profesor Harvardu, potem minister ﬁnansów w administracji
Clintona) wynika, iż Uniwersytet jest systemem wysoce
konkurencyjnym, w którym obowiązuje bezlitosne (cutthroat) współzawodnictwo o najlepszych uczonych i
najlepszych studentów. Najlepsi studenci wybierają najlepszych wykładowców. Uniwersytet Harvarda jest też
największym uniwersytetem amerykańskim z budżetem
wynoszącym 2,8 mld $ rocznie. Przychody największego polskiego uniwersytetu – UW – jak wyliczył prof.
Sitek - wynoszą około 10 % przychodów Uniwersytetu
Harvarda.
Bez długofalowej polityki rekrutacyjnej wobec studentów
i wykładowców, której podstawą jest silna konkurencja i
dużego budżetu, trudno będzie zbudować prawdziwie
elitarne uczelnie. Dlatego też propozycję minister Barbary Kudryckiej można odczytywać jako próbę rozpoczęcia kształtowania kilku elitarnych uczelni, które sprostają oczekiwaniom budowania gospodarki opartej na
wiedzy.
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Współpraca międzynarodowa
Zakładu Poradnictwa i Seksuologii
Zakład Poradnictwa i Seksuologii od lat prowadzi intensywną współpracę z partnerami zagranicznymi. Rok
akademicki 2007/2008 jest okresem, w którym podjęto
szereg nowych zadań w tym zakresie i kontynuowano
wcześniej rozpoczęte projekty.
Bardzo owocnie rozwija się współpraca z wyspecjalizowanymi agendami ONZ. 26 października 2007 na
Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się prezentacja
raportu Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15-49
lat. Polska 2006 zorganizowana przez Zakład Poradnictwa i Seksuologii Katedry Zdrowia Publicznego Uni-

nr 4/5 (160-161)

zielonogórski

kwiecień-maj

2008

31

Z WYKŁADU - PROMOCJA RAPORTU „ZDROWIE KOBIET...
DZIEKAN: PROF. ZBIGNIEW IZDESKI. PROF. TOMASZ NIEMIEC - PRACOWNIK KATEDRY ZDROWIA PUBLICZNEGO UZ, BEATA BALIŃSKA - UNDP WARSZAWA

uniwersytet

wersytetu Zielonogórskiego oraz Fundusz Ludnościowy
Narodów Zjednoczonych (UNFPA) i Program Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).
W prezentacji udział wzięli autorzy raportu:
prof.
Zbigniew Izdebski, Dziekan Wydziału Pedago
giki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, kierownik Zakładu
Poradnictwa i Seksuologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS;
 prof. Tomasz Niemiec, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Kierownik Zakładu
Zdrowia Prokreacyjnego Instytutu Matki i Dziecka w
Warszawie, profesor w Zakładzie Poradnictwa i Seksuologii Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 Beata Balińska - przedstawicielka Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
(UNDP) w Polsce.
Raport przygotowany został przez: Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Instytut
Matki i Dziecka i Ministerstwo Zdrowia.
Opracowanie jest pierwszym polskim raportem kompleksowo analizującym zagadnienia zdrowia kobiet w wieku prokreacyjnym, których populacja wynosi obecnie
niemal 10 milionów (9 931 000). Analizie
poddana została sytuacja demograﬁczna i
zdrowotna kobiet i ich dzieci, zachowania
seksualne, planowanie rodziny, niepłodność, przerywanie ciąży, zakażenia przenoszone droga płciową, w tym HIV/AIDS,
opieka nad kobietą podczas ciąży i porodu
(zgony matek i umieralność okołoporodowa), zakażenia perinatalne, zachowania
prokreacyjne nastolatek oraz rak szyjki
macicy i inne nowotwory u kobiet.
Celem autorów Raportu jest pokazanie
priorytetów, którymi powinni kierować się
politycy i decydenci w dziedzinie zdrowia
prokreacyjnego w Polsce oraz zarekomendowanie najważniejszych działań warunkujących poprawę dostępu do wysokiej
jakości usług w tym zakresie.
***
10. 12. 2007 odbyło się spotkanie pracowników Zakładu Poradnictwa i Seksuologii
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i Poradni Młodzieżowej UZ z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne i promocję
zdrowia w Tadżykistanie (Ministerstwo Zdrowia, Państwowe Centrum Zdrowia Reprodukcyjnego, Narodowego Centrum Zdrowia) oraz w Turkmenistanie (Ministerstwo Zdrowia i Przemysłu Medycznego oraz Centrum Prewencji AIDS).
Spotkanie odbywało się w ramach Programu Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Ponieważ jednym
z obszarów tematycznych UNDP jest program dotyczący HIV/AIDS, stąd też głównym celem spotkania było
przedstawienie zaproszonym gościom funkcjonowania
Punktu Anonimowego Testowania.
Podczas spotkania, prof. Zbigniew Izdebski zaprezentował wyniki swoich badań dotyczących zachowań seksu-
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Współpraca Zakładu Poradnictwa i Seksuologii ze
stroną niemiecką w ostatnich latach odbywa się, między
innymi, w toku realizowania wspólnych projektów ﬁnansowanych ze środków unijnych. 16-17 listopada 2007
roku odbyła się międzynarodowa konferencja ewaluacyjna „BORDERNET – proﬁlaktyka diagnostyka i terapia w kontekście HIV/AIDS”.
Konferencja zorganizowana była przez pracowników
Zakładu Poradnictwa i Seksuologii oraz Poradni Młodzieżowej UZ. Kierownikiem naukowym konferencji był
Dziekan Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu prof. Zbigniew Izdebski.
Projekt BORDERNET realizowany był w sześciu krajach Unii Europejskiej w latach 2005 - 2007. Ze strony
polskiej w prace przy realizacji projektu zaangażowani byli pracownicy Zakładu Poradnictwa i Seksuologii,
Poradni Młodzieżowej Uniwersytetu Zielonogórskiego,
lekarze i pielęgniarki z Oddziału Zakaźnego Szpitala
Wojewódzkiego w Zielonej Górze oraz Urząd Marszałkowski w Szczecinie. Całością prac polskiej strony koordynował prof. Zbigniew Izdebski. Inne kraje uczestniczące w projekcie to Niemcy, Włochy, Słowenia, Słowacja
i Austria. Pomiędzy każdą parą państw sąsiadujących
utworzono cztery regiony modelowe:
1. Mackleburgia – woj. zachodniopolskie
2. Brandenburgia – woj. lubuskie
3. Wiedeń – Bratysława
4. Veneto – Maribor.
W konferencji wzięło udział 80 uczestników. Oprócz
realizatorów projektu do udziału w konferencji zaproszono reprezentantów środowiska medycznego naszego regionu a także przedstawicieli Niemieckiego i Polskiego Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Centrum
ds. AIDS.
Konferencja miała na celu podsumowanie dotychczasowych działań w ramach poszczególnych regionów oraz całego projektu „BORDERNET - proﬁlaktyka,
diagnostyka i terapia HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową w rejonach przygranicznych i
nowych krajach Unii Europejskiej”. Wystąpienia przedstawicieli poszczególnych regionów ukazały, że współpraca, której celem jest poprawa proﬁlaktyki i diagnozy
oraz terapii HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych
drogą płciową w kontekście transgranicznym, zgodnie
z ideą interdyscyplinarnych sieci współpracy, pozwala
osiągać dobre rezultaty, umożliwia kontynuację istniejących form współpracy i stały ich rozwój.
Dlatego też dużym osiągnięciem jest podpisanie
w pierwszych dniach kwietnia 2008 roku kolejnej, rocznej umowy pomiędzy SPI Forschung gGmbh w Berlinie

–

***
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alnych Polaków w aspekcie HIV/AIDS. Omówiono także realizację badań w ramach Programu OSI na temat
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego osób przyjmujących narkotyki (2007), realizację programu współpracy
na pograniczu polsko-niemieckim BORDERNET(200-2007), dotyczącego pracy z osobami świadczącymi
usługi seksualne a także przeciwdziałaniu handlowi
kobiet. Przedstawiono również program Bądź odpowiedzialny – wychowanie do odpowiedzialności i partnerstwa w rodzinie, jako program innowacyjny proﬁlaktyki
wczesnego rodzicielstwa. Omówiono także procedury
przesłuchiwania dzieci wykorzystywanych seksualnie a
także metod pracy ze sprawcami przemocy seksualnej.
Przesłuchania takie odbywają się w siedzibie Poradni
Młodzieżowej UZ.
Goście żywo interesowali się polskimi doświadczeniami, gdyż wiele z funkcjonujących w Zielonej Górze
rozwiązań chcą wdrożyć w swoich krajach.
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a Uniwersytetem Zielonogórskim, dotyczącej realizacji
projektu BORDERNET. BORDERNET work zorientowany jest na dalszy rozwój i kontynuację idei osiągnięć
programu BORDERNET zgodnie z zasadami tworzenia trwałej polityki ochrony zdrowia. Program zakłada
stworzenie nowych regionów modelowych w Europie
Wschodniej m. in. w Polsce (woj. podkarpackie), na
Ukrainie (Lwowska Obłast), w Estonii i Rosji.
Podstawowe założenia i główne cele programu zostają niezmienione. Koncentrują się one na poprawie
proﬁlaktyki HIV i chorób przenoszonych drogą płciową, diagnozą i terapią we współpracy transgranicznej
i współpracy w interdyscyplinarnych sieciach. Wszyscy
aktywni uczestnicy programu w odpowiednich regionach, od grup wsparcia w oparciu o organizacje pozarządowe, po ośrodki uniwersyteckie i kliniki akademii
medycznych, powinni aktywnie włączyć się w realizację
programu. Przewidywane działania obejmują zakres
od współpracy w sieci i budowania potencjału po modelowe sposoby leczenia i działania proﬁlaktyczne, od
zbierania danych epidemiologicznych po indywidualne
badania naukowe.
Kierownictwo i koordynację działań polskiej strony
w BORDERNET work ponownie objął prof. Zbigniew
Izdebski.
Ważnym wydarzeniem, które świadczy o docenianiu
efektów współpracy międzynarodowej przez naszych
partnerów było wyróżnienie jakie spotkało prof. Zbigniewa Izdebskiego. 24 lutego 2008 roku, podczas zjazdu
zorganizowanego z okazji 30-lecia Niemieckiego Towarzystwa Wychowania Seksualnego, które jest członkiem
Światowego Towarzystwa Zdrowia Seksualnego, uhonorowano prof. Zbigniewa Izdebskiego, nadając mu, w
dowód uznania za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań i budowy teorii pedagogiki seksualnej, tytuł członka
honorowego Towarzystwa.
Warto dodać, że był to drugi w historii Niemieckiego
Towarzystwa Wychowania Seksualnego tytuł nadany
obcokrajowcowi.

kwiecień-maj

33

2008

o Wykonywaniu badań w kierunku zakażenia HIV u
ciężarnych kobiet i noworodków oraz o Szczepieniach HPV w grupie osób z obniżoną odpornością.
Między wiodącymi wykładami, przysłowiową kropkę
nad "i " stawiali w swych barwnych i ciekawych wystąpieniach przedstawiciele ﬁrm farmaceutyczno-diagnostyczno-medycznych, współorganizujących konferencję : Glaxo, Vitis - Pharma, Marck MDS, Unipharm,
bioMerieux.
Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem
i otrzymała wysoką oceną wystawioną przez jej
uczestników, którzy równocześnie wyrażali nadzieję, że jest ona pierwszą z kolejnych, licznych i o równie ciekawej tematyce.
Magdalena J. Świrkowicz

Lubuska debata o edukacji

24 kwietnia 2008 roku w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się Lubuska debata o edukacji organizowana przez
Kuratora Oświaty Romana Sondeja na wniosek Minister
Edukacji Narodowej Katarzyny Hall.
Celem debaty była prezentacja i omówienie planowanych zmian w systemie edukacji na lata 2009/2015.
Projekt reformy zaprezentowała osobiście Minister Katarzyna Hall, która mówiła między innymi o dzieciach 6-letnich w szkole podając argumenty uzasadniające decyzję przyspieszenia obowiązku szkolnego, zarysowana została konieczność i kierunki zmian programowych.
Pani Minister nawiązała do opracowywanych projektów
podstaw programowych dla poszczególnych etapów. W
końcu przedstawiony został także kalendarz wdrażania
przygotowywanych zmian programowych.
W drugiej części debaty dyskusja toczyła się w trzech
grupach panelowych:
1. Znaczenie wczesnej edukacji dla zwiększenia szans
Ewa Jaske edukacyjnych – jak wdrożyć nowy system diagnozy
przedszkolnej i organizacji pracy szkoły podstawowej?
***
2. Jak szkoła ma rozbudzać i rozwijać zainteresowania
nastolatków – jak wdrożyć nowy system organizacji
31 marca 2008 r. pracownicy Katedry Zdrowia Publicznego Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o pracy gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych?
3. Jak nowocześnie organizować doskonalenie i doZdrowiu UZ oraz członkowie Lubuskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego zorganizowali radztwo dla nauczycieli służące podnoszeniu jakości
konferencję nt.: Zakażenia wewnątrzmaciczne - pro- kształcenia zgodnie z nową podstawą programową?
Do poszczególnych paneli zaproszeni zostali przedblem zdrowia publicznego .
stawiciele wyższych uczelni, ośrodków doskonalenia
130 uczestników - lekarzy, pielęgniarek, magistrów nauczycieli i Kuratorium Oświaty. Uniwersytet Zielonopracowników laboratoriów, studentów UZ spotkało się
górski reprezentowali Prodziekan Wydziału Pedagogiki,
w Auli Uniwersyteckiej gdzie miało możliwość wysłuSocjologii i Nauk o Zdrowiu dr hab. Ewa Narkiewicz-Niechania, niezwykle ciekawych wykładów, wygłoszodbalec oraz dr Iwona Kopaczyńska, dr Agnieszka Nonych przez najwybitniejszych znawców przedmiotu.
wak-Łojewska, dr Grażyna Gajewska, dr Agnieszka OlPo przywitaniu gości oraz uczestników konferencji, czak i mgr Anita Famuła-Jurczak. I choć, ku zdumieniu
Dziekan WPSiNoZ prof. Zbigniew Izdebski wygłosił panelistów, wnioski z dyskusji na przykład w pierwszym
wykład pt. Ryzykowne zachowania seksualne Pola- z paneli opracowane zostały przez sekretarza jeszcze
ków.
przed rozpoczęciem debaty, dyskusje prowadzone w
Następnie o Postępowaniu w ciężkiej sepsie poszczególnych panelach były niezwykle ożywione.
i wstrząsie septycznym u noworodków oraz o Proﬁlak- Osoby zabierające głos wyrażały liczne obawy, stawiały
wiele pytań dotyczących kwestii organizacyjnych i protycznym stosowaniu witamin, mówił prof. J. Szczapa.
gramowych wprowadzanej reformy. Zgodnie podkreślaPo przerwie kawowej, uczestnicy, w większości prano nieprzystosowanie szkół do proponowanych zmian,
cownicy medyczni mieli możliwość usłyszenia wybrak odpowiednich podręczników i wiele innych kluczokładu prof. Anny Boroń-Kaczmarskiej pt. Narażenie
wych kwestii. Na wiele z postawionych pytań niestety
zawodowe pracowników medycznych na zakażenia
nie uzyskaliśmy odpowiedzi.
przenoszone drogą krwi.
Niezwykle aktualne i ważne problemy poruszył
w swych wykładach prof. Tomasz Niemiec mówiąc
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Ze sportu
akademickiego
Rektor docenił…

WICEKANCLERZ PORWAŁ SWĄ PRZEMOWĄ SŁUCHACZY...

m.in. kolorowe albumy i uniwersyteckie upominki.
Wzorową postawę sportowców, a także leżący u jej
źródła sprzyjający rozwojowi studenckiego sportu klimat
i osobiste zasługi w tym zakresie JM Rektora podkreślił
w swym wystąpieniu Szef uczelnianego sportu mgr W.
Leśniak wznosząc na zakończenie okolicznościowy toast.
Dla tych oczywistych i wyjątkowych przyjemności
warto zatem było podjąć trud sportowej rywalizacji.
Zmagania o mistrzowski tytuł zorganizowane przez Zarząd Główny Akademickiego Związku Sportowego w
Warszawie rozpoczęły się jeszcze w grudniu 2007 r. W
eliminacjach strefowych rozegranych w Poznaniu, Warszawie, Krakowie i Wrocławiu do współzawodnictwa
w jubileuszowych, bo XXV Mistrzostwach Polski Szkół
Wyższych przystąpiły aż 62 uczelnie z całego kraju. Na-

JEGO MAGNIFICENCJA JAKBY NIEDOWIERZAŁ...

PODWÓJNY ZWYCIĘZCA RADEK ŻABSKI
JAKO PIERWSZY DOSTĄPIŁ ZASZCZYTU UŚCISKU DŁONI ...

MAKSYMALNA KONCENTRACJA PRZED SPOTKANIEM...

Niecodzienne to zdarzenie, a dla studenta zupełnie
wyjątkowe, gdy JM Rektor zaprasza i gościnnie go podejmuje w dostojnej Sali uczelnianego Senatu. Z radością i dumą chcemy zatem donieść, że zaszczytu takiego zaproszenia dostąpili: Radosław Żabski (Wydział
Humanistyczny, Wydział Mechaniczny), Maciej Chojnicki (Wydział Humanistyczny), Grzegorz Jackowski (Wydział Mechaniczny), mgr inż. Daniel Bobek
(pracownik Centrum Komputerowego UZ), czyli świeżo upieczeni MISTRZOWIE POLSKI Szkół Wyższych
w tenisie Stołowym.
Na spotkanie Mistrzowie stawili się wraz ze swym
trenerem mgr. Pawłem Sroczyńskim (absolwentem UZ)
w towarzystwie Trenera Koordynatora Sekcji tenisa stołowego i jednocześnie Wicekanclerza UZ inż. Henryka
Michalaka, a JM Rektorowi prof. Czesławowi Osękowskiemu towarzyszyli Kanclerz UZ i w tej samej osobie
Prezes Klubu Środowiskowego AZS mgr inż. Franciszek
Orlik oraz Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i
Sportu mgr Władysław Leśniak.
Po powitalnych uściskach (dłoni), wcale nie łatwą
drogę do sukcesu przedstawił inż. H. Michalak, a złoci
medaliści przekazali na ręce JM Rektora mistrzowskie
trofea: okazały Puchar oraz dyplom. W nagrodę i dowód
uznania cała sportowa ekipa nie tylko usłyszała wiele
pochwał i gratulacji, lecz także otrzymała ufundowane
nagrody i okolicznościowe upominki. W zamian za niewątpliwą promocję Uczelni na arenie ogólnopolskiej,
władze Uczelni wręczyły zawodnikom i ich trenerowi
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sza drużyna po pokonaniu 3:0 we wrocławskim turnieju
eliminacyjnym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
i również 3:0 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,
w ﬁnale uległa 2:3 Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Jak się później okazało, eliminacje były jednak dla „naszych” tylko rozgrzewką przed rozgrywką ﬁnałową…..
Na przełomie marca i kwietnia 16 najlepszych drużyn
z eliminacji (po cztery z każdego turnieju) spotkało się
w Zawierciu, aby wyłonić mistrza.
W fazie grupowej zielonogórzanie pokonali kolejno
Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytet
Warszawski i Politechnikę Gdańską. Mecze były dość
„szybkie”... i identyczne w końcowym wyniku: wszystkie
po 3:0.
Turniej główny Radek, Maciek, Grześ i Daniel przeszli
jak… no trzeba tak powiedzieć.. jak walec... miażdżąc
swych rywali. Kolejne porażki po 0:3 zaliczyły:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
oraz w ﬁnałowej grze o złoto Akademia Ekonomiczna
we Wrocławiu.
Najwyższy stopień podium został w ten sposób zdobyty!!!! a na piersiach zawisły medale z najszlachetniejszego kruszcu...
Nic dziwnego, że przed turniejem indywidualnym
członkowie „złotej drużyny” uchodzili za faworytów. No i
faworyci nie zawiedli! W stawce 54 zawodników zwyciężył Radek Żabski, a Maciek Chojnicki zajął „tylko” trzecie miejsce, ponieważ już w półﬁnale musiał zmierzyć
się z Mistrzem Radkiem.
Tak więc same sukcesy… uznanie… popularność…
sława… ale i kolejne sportowe wyzwanie. Zasłużenie
i zdecydowanie wygrywając rywalizację krajową, Uniwersytet Zielonogórski uzyskał prawo reprezentowania Polski na II Akademickich Mistrzostwach Europy w tenisie stołowym, które odbędą się w dniach
od 19 do 22 czerwca br. we włoskiej Latinie.
Władze Uczelni, a w szczególności JM Rektor, zasługują na kolejne sukcesy i trofea. Dlatego zawodnicy i
sztab szkoleniowy już zwiększyli obciążenia treningowe
pod kątem nadchodzącej imprezy. Zostały już tylko dwa
miesiące….
Tomasz Jurgoński
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Mistrzostwa Polski Uniwersytetów
w siatkówce mężczyzn
Lublin, 11-13 kwiecień 2008 r.
11-13 kwietnia 2008 r. w Lublinie studenci Uniwersytetu
Zielonogórskiego wzięli udział w Mistrzostwach Polski Uniwersytetów w siatkówce mężczyzn.
Zespół Uniwersytetu Zielonogórskiego został przydzielony do grupy „C”, w której rywalizował z uniwersyteckimi
reprezentacjami Torunia, Katowic i Olsztyna. Nasi studenci
znakomicie rozpoczęli turniej i nie tracąc set zajęli pierwsze
miejsce w grupie.
Wyniki Gr. “C”
Uniw. Zielonogórski - UMK Toruń 2 : 0 (10, 15)
UWM Olsztyn - UŚ Katowice 2 : 1 (-28, 18, 21)
UWM Olsztyn - UMK Toruń 2 : 0 (16, 16)
Uniw. Zielonogórski - UŚ Katowice 2 : 0 (17, 16)
Uniw. Zielonogórski - UWM Olsztyn 2 : 0 (13, 28)
UŚ Katowice - UMK Toruń 0 : 2 (-23, -24)
W ćwierćﬁnale zielonogórscy studenci pokonali reprezentację KUL, a w półﬁnale drużynę Uniwersytetu Szczecińskiego. W ﬁnale zielonogórzanie ponownie zmierzyli się z
drużyną Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego z Olsztyna.
Tym razem lepsi okazali się studenci z Kortowa, a reprezentacja Uniwersytetu Zielonogórskiego zdobyła srebrny
medal Mistrzostw Polski Uniwersytetów w siatkówce mężczyzn. Jest to już trzeci medal w tym kolorze dla Uniwersytetu Zielonogórskiego w rozgrywkach drużyn uniwersyteckich.
Klasyﬁkacja końcowa
1. UWM Olsztyn, 2. Uniwersytet Zielonogórski, 3. Uniwersytet Szczeciński, 4. Uniwersytet Łódzki, 5. Uniwersytet Rzeszowski, 6. Uniwersytet Warszawski, 7. KUL JP II
Lublin, 8. Uniwersytet Wrocławski, 9. Uniwersytet Gdański,
10. UMK Toruń, 11. UMCS Lublin, 12. Uniwersytet w
Białymstoku, 13. UŚ Katowice, 14. UJ Kraków, 15. UKW
Bydgoszcz. 16. UKSW Warszawa
Reprezentacja Uniwersytetu Zielonogórskiego w siatkówce mężczyzn
Baumgartem Michał (WF I), Gańko Michał (ASK III / WF I),
Gwadera Łukasz (WF I), Janusz Sławomir (Dziennikarstwo
V), Klucznik Łukasz (WF I), Kowalczyk Jakub (ZIP III), Lis
Wojciech (Budownictwo III), Mariaskin Mikołaj (Filologia
Rosyjska III), Paluch Tomasz (SWFiS) Piątek Mariusz (WF
I), Przyborowski Piotr (WF I).
Tomasz Grzybowski
SWFiS UZ
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LEWITUJĄCY POCIĄG
W eksperymencie z lewitującym pociągiem wykorzystujemy zjawisko nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego. Pociąg, w którym koła zastąpione zostały
schłodzonymi do około 90 K spiekami ceramicznymi o
własnościach nadprzewodzących, będzie unosił się na
magnetycznej poduszce i przesuwał się po specjalnym
torze zbudowanym z silnych magnesów.

Magnes lewitujący nad nadprzewodnikiem wysokotemperaturowym chłodzony ciekłym azotem

PROGRAM

36

Materiały nadprzewodzące charakteryzują się szczególną własnością znikania oporu elektrycznego jeśli
zostaną one schłodzone poniżej pewnej temperatury
zwanej temperaturą krytyczną charakterystyczną dla
danego materiału.
Jednym z bardziej widowiskowych i ciekawych efektów
towarzyszących temu zjawisku jest wypychanie linii sił
pola magnetycznego z objętości nadprzewodnika zwane
od nazwiska jednego z odkrywców efektem Meissnera.
Ten efekt ma ciekawe konsekwencje mechaniczne. W
przeciwieństwie do paramagnetyków i ferromagnetyków, które są przyciągane przez magnesy stałe, nadprzewodnik w stanie nadprzewodzącym jest diamagnetykiem i jest odpychany przez taki stały magnes.

Zewnętrzne pole magnetyczne generuje w powierzchniowej warstwie nadprzewodnika prądy, które z uwagi na
zerową oporność materiału w stanie nadprzewodzącym
nie znikają (dopóki materiał pozostaje w tym stanie). Kierunki prądów są takie, że wytwarzają pole magnetyczne będące „lustrzanym odbiciem” pola zewnętrznego,
dzięki czemu można obserwować zjawisko lewitacji na
„poduszce magnetycznej”.

SESJA TESTOWA IQ - oficjalny test IQ Mensy Polskiej
niedziela, 8 czerwca, Galeria ZPAP PRO ARTE, ul. Stary Rynek 2-3, godz. 14.00
Warunki dopuszczenia do testu:
• Osoby chcące przystąpić do testu muszą udokumentować ukończenie 16 lat.
• Osoby, które przystępowały do sesji testowej MP w okresie ostatnich 12 miesięcy, nie mogą przystąpić do niej
ponownie (dopiero po upływie 1 roku).
• Chętni muszą wcześniej złożyć zgłoszenie do udziału w sesji (przyjęcie zgłoszenia musi zostać potwierdzone).
Liczba miejsc jest limitowana (40 osób). Sesja przeprowadzana w ramach Festiwalu Nauki jest bezpłatna.
Przyjmowanie zgłoszeń: e-mail: J.Leluk@wnb.uz.zgora.pl, tel.: 0 501-466-847.

OMÓWIENIE WYKŁADÓW I DYSKUSJI PANELOWYCH
WYKŁADY
Fantasy – transcendentne przygody. Mity w
świecie współczesnego człowieka
Prowadzący:
dr Bogdan Trocha

Wykład będzie traktował o specyﬁce literatury fantasy,
opierającej się w dużej mierze na fantazji i mitycznych
postaciach jak również wzorcach oraz pozaliterackich
źródłach jej czytelniczego fenomenu. To znaczy, że fantasy będzie rozpatrywana jako literatura przywracająca
wiedzę mitów, ale bez wiary w nie. Jednak ta wiedza
okazuje się człowiekowi niezbędna, zwłaszcza w sytuacjach ekstremalnych, w których rozum nie potraﬁ udzielić
satysfakcjonującej odpowiedzi. Oznacza to, że ﬁgury
takie jak krasnle, elfy, smoki i upiory wpisane w wielką
wyprawę po skarb, która zawsze zmienia wewnętrznie bohatera, mówią tak naprawdę o nas samych oraz o naszej
wewnętrznej potrzebie zyskania odpowiedzi na pytania
o sens życia, śmierci, zła, cierpienia oraz granicę ludzkich pragnień i autonomii. Tym samym fantasy staje się

literacką odpowiedzią na całkowite zracjonalizowanie oraz
spragmatyzowanie świata i ludzkiego życia.

Kwantowa przyszłość informatyki
Prowadzący:
prof. dr hab. inż. Roman Gielerak

Wykład będzie okazją do zapoznania się z osiągnięciami
technologii stricte kwantowych w obszarze klasycznej informatyki. W szczególności przedyskutowane zostanie zjawisko teleportacji stanów kwantowych oraz zademonstrowane zostaną (ﬁlm i animacja komputerowa) eksperymentalne implementacje tej zadziwiającej technologii, a także jej
możliwe zastosowania i konsekwencje. Zostanie pokazane
zjawisko telepatii kwantowej w kontekście gier kwantowych
jako konsekwencja splątania stanów kwantowych.

Sztuczne życie w skali nanometrów
Prowadzący:
dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ

Przedmiotem wykładu będą m.in. następujące zagadnienia: XXI wiek, nowe formy życia na Ziemi.
Nanotechnologie. K.E. Drexler (1986) – koncepcja
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nanorobota, który potraﬁ kopiować samego siebie,
przenosić atomy itp. Związki nowych form życia ze
strukturą DNA. Świat nanosilników, nanopomp, sterowalnych nanowirusów.

Komórki macierzyste – szansą
na nowoczesne terapie
Prowadząca:
dr Krystyna Walińska

Komórki macierzyste mogą potencjalnie zróżnicować

DYSKUSJE PANELOWE
Nauka światów fantastycznych

Prowadzący:
dr hab. Andrzej Drzewiński, prof. UZ
- Uniwersytet Zielonogórski
Uczestnicy: mgr Jacek Inglot (pisarz, ﬁlolog) Wrocław, dr hab. Hubert Harańczyk (ﬁzyk, pisarz
- ps. „Marek Huberath”) - Uniwersytet Jagielloński,
mgr Igor Myszkiewicz - Zielonogórski Klub Fantastyki
AD ASTRA, dr Bogdan Trocha (ﬁlozof, ﬁlolog) Uniwersytet Zielonogórski

Poszukamy odpowiedzi na pytania: Czy science
fiction umarła? W ostatnich latach obserwujemy na
rynku pisarskim mocne odejście od klasycznej fantastyki naukowej na rzecz fantasy, horroru czy literatury sensacyjnej, jedynie z elementami fantastyki.
Dlaczego tak się dzieje, jak to się ma do ogólnych
trendów w kulturze masowej, co dalej? Ile nauki w
fantastyce? Czy autorzy zwracają uwagę naprawdę
naukową czy bazują na swoistej „licentia poetica”? A
może nauka wchodzi bocznymi drzwiami - szczególnie fizyka i kosmologia? Książka, film, to towar jak
inny czy coś więcej? Rola środków masowego przekazu może być czysto ludyczna, ale także edukacyjna i krzewiąca wiedzę. Mecenat? A jeśli tak, to jaki?

Transfer wiedzy do biznesu.
Prawda czy ﬁkcja?
Prowadzący:
prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, czł. koresp. PAN oraz
dr inż. Justyna Patalas - Uniwersytet Zielonogórski

kwiecień-maj

37

2008

się w każdy rodzaj komórek i mogą stać się podstawą
nowoczesnych terapii, gdyż mają zdolność zastąpienia
uszkodzonych tkanek chorego organizmu. Komórki
macierzyste to nie tylko kontrowersyjne, z punktu widzenia etyki, komórki zarodkowe, ale też somatyczne
(dorosłe) komórki macierzyste. Z ludzkimi komórkami macierzystymi wiąże się duże nadzieje na postęp
medyczny w postaci terapii komórkowej i medycyny
regeneracyjnej. Podczas wykładu poznamy istotę
komórek macierzystych, ich potencjalnych możliwości
i sposobów wykorzystania.

Uczestnicy: W dyskusji wezmą udział m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubuskiego, Krajowego Punktu Kontaktowego
Programów Badawczych UE, Państwowej Agencji
Rozwoju
Przedsiębiorczości,
Uniwersytetu
Zielonogórskiego i przedsiębiorstw województwa lubuskiego.
Dyskusja ma na celu promocję dobrych praktyk w zakresie transferu wiedzy i technologii z ośrodków badawczo-rozwojowych do przedsiębiorstw. Zostanie
podkreślona rola wykorzystania środków finansowych, zarówno strukturalnych, jak i z 7. PR UE
w procesie wdrażania innowacyjnych rozwiązań do
działalności gospodarczej. Wartością dodaną dyskusji będzie wypracowanie nowego kierunku nauki
jutra, tzn. możliwości zastosowania badań naukowych w praktyce gospodarczej.

Seks a polityka
Prowadząca:
dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec
- Uniwersytet Zielonogórski
Uczestnicy: dr hab. Magdalena Środa - Uniwersytet
Warszawski, dr hab. Mirosław Chałubiński, prof. UZ
oraz dr hab. Tomasz Niemiec, prof. UZ - Uniwersytet
Zielonogórski
W dyskusji podjęte zostaną różnorodne wątki
dotyczące seksualności i problemów o charakterze politycznym (rozwiązania prawne dotyczące
seksualności – zapłodnienia in vitro, aborcji, przemocy seksualnej), polityki państwa i stanowiska
Kościoła katolickiego w kwestiach dotyczących problemów seksualnych; sfery obyczajowej – „praca za
seks”.

31 MAJA 2008 r. (sobota)
Godzina

Tytuł

Miejsce
Stadion przy
ul. Wyspiańskiego

14.00-20.00 Piknik pracowniczy

7 CZERWCA 2008 r. (sobota)
Godzina

Tytuł

Miejsce

21.30

Teatr ognia – pokaz grupy HAKA POI

Przy Ratuszu

21.50

Pokaz walk na miecze świetlne
– Polish Outpost - The 501st Legion

Przy Ratuszu

22.15

Projekcja filmu Immortal - Kobieta pułapka (reż. Enki Bilal)

Przy Ratuszu
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8 CZERWCA 2008 r. (niedziela)
PROGRAM RAMOWY
Godzina
12.00

Tytuł

Miejsce

Otwarcie Festiwalu Nauki, Zielona Góra 2008

Scena przy Ratuszu

12.30-17.00 Wykłady i dyskusje

Ratusz – Sala Ślubów, Sala Sesyjna,
Sala Kawiarniana

12.00-17.00 Pokazy doświadczalne

Namioty
na Starym Rynku

od 12.00

Inne światy – wystawa grafiki komputerowej Mariusza Kowalskiego

Galeria ZPAP PRO ARTE

12.10

Gala konkursu na najlepszego studenta Uniwersytetu
Zielonogórskiego – eliminacje regionalne konkursu na najlepszego
studenta RP

Scena przy Ratuszu

Lewitujący pociąg

Przy Ratuszu

12.30
(co 30 minut)

13.00-16.00 LEGO-LOGOS: warsztaty filozoficzne Konflikt i konsensus

Przy Ratuszu

14.00

Sesja testowa IQ – oficjalny test IQ Mensy Polskiej

Galeria ZPAP PRO ARTE

16.00

Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego – koncert

Scena przy Ratuszu

19.00

Uczta filozofów

Klub 4 Róże dla Lucienne

19.00

Publiczne obserwacje nieba

Obserwatorium Astronomi-czne
– Wieża Braniborska (ul. Lubuska 2)

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
Wykłady i dyskusje
Godzina

Tytuł

Prowadzący

Miejsce

Wykłady
12.30

Fantasy – transcendentne przygody.
Mity w świecie współczesnego
człowieka – wykład inauguracyjny

dr Bogdan Trocha

Ratusz – Sala Ślubów

13.30

Kwantowa przyszłość informatyki

prof. dr hab. inż. Roman Gielerak

Ratusz – Sala Ślubów

14.30

Sztuczne życie w skali nanometrów

dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ

Ratusz – Sala Ślubów

15.30

Komórki macierzyste – szansą na
nowoczesne terapie

dr Krystyna Walińska

Ratusz – Sala Ślubów

Dyskusje panelowe
12.30-14.00 Seks a polityka

dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec Ratusz – Sala Sesyjna

13.00-14.30 Nauka światów fantastycznych

dr hab. Andrzej Drzewiński, prof.
UZ

Ratusz – Sala Kawiarniana

prof. dr hab. inż. Józef Korbicz,
czł. koresp. PAN;
dr inż. Justyna Patalas

Ratusz – Sala Sesyjna

14.30-16.00

Transfer wiedzy do biznesu. Prawda
czy fikcja?
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MERKURY
Tytuł

Jednostka
Wydział Matematyki, Informatyki
i Ekonometrii (studenci kierunku

12.00-17.00

Fraktale

matematyka)

Wydział Matematyki, Informatyki
i Ekonometrii (studenci kierunku

Od brył chaosu do podboju kosmosu

matematyka)

Zagadki logiczno-matematyczne dla każdego!

Wydział Matematyki, Informatyki i
Ekonometrii

WENUS

12.00-17.00

Godzina

Tytuł

Jednostka

Odkryj świat robotyki z LEGO Mindstorms i pieskiem AIBO

Wydział Elektrotechniki, Informatyki
i Telekomunikacji

Nowoczesne sposoby wytwarzania i przetwarzania energii

Wydział Elektrotechniki, Informatyki
i Telekomunikacji

Kształcenie na odległość

Wydział Elektrotechniki, Informatyki
i Telekomunikacji

ZIEMIA

12.00-17.00

Godzina

Tytuł

Jednostka

Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży Dzisiaj, jutro

Wydział Artystyczny

Warsztaty plenerowe Malarstwo i fotografia – podobieństwa i
różnice

Wydział Artystyczny

Pokaz plam słonecznych

Wydział Fizyki i Astronomii

MARS
Godzina

Tytuł
Czy masz „żyłkę” przedsiębiorcy i zdolności przywódcze?

Jednostka
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Humanistyczny

Historia magistra vitae

12.00-17.00

I ty możesz zostać biznesmenem

(Koło Naukowe Historyków Studentów UZ;
Studenckie Koło Epigraficzne; Studenckie
Koło Archeologów)

Akademicki Inkubator
Przedsiębiorczości

Czy Platon znał Matrixa? Wirtualny świat Biblioteki Uniwersyteckiej
Biblioteka Uniwersytecka
– Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa
Wojsko dla najlepszych

Militarne Koło Naukowe Bastion

Grochówka dla każdego

Militarne Koło Naukowe Bastion

Pokazy fantastycznych gier bitewnych i planszowych

Zielonogórski Klub Fantastyki
AD ASTRA

Charakteryzacja filmow
filmowa – pokaz

Zielonogórski Klub Fantastyki
AD ASTRA
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JOWISZ

12.00-17.00

Godzina

Tytuł

Jednostka

Każdy ma sprawność psychofizyczną

Wydział Mechaniczny

Pomiar składu ciała i wskaźnika BMI

Wydział Pedagogiki, Socjologii i
Nauk o Zdrowiu

Pierwsza pomoc przedlekarska – prezentacje warsztatowe na
fantomie

Wydział Pedagogiki, Socjologii i
Nauk o Zdrowiu

Porozmawiaj z lekarzem – spotkanie ze specjalistami pracującymi w
Katedrze Zdrowia Publicznego

Wydział Pedagogiki, Socjologii i
Nauk o Zdrowiu

SATURN

12.00-17.00

Godzina

Tytuł

Jednostka

Elastooptyka – efektowny sposób wizualizacji naprężeń

Wydział Inżynierii Lądowej
i Środowiska

Nie to złoto co się świeci

Wydział Inżynierii Lądowej
i Środowiska
Wydział Inżynierii Lądowej
i Środowiska
Wydział Inżynierii Lądowej
i Środowiska (Koło Naukowe

Techniki bezwykopowe przy budowie i naprawie sieci
Nauka kołem się toczy – prezentacja koła naukowego

Mechaniki Komputerowej)

URAN
Tytuł

Jednostka
Wydział Nauk Biologicznych (Koło

12.00-17.00

Galeria Pod płomykówką

Naukowe Biologów)

Wydział Nauk Biologicznych (Koło

Biologia jutra, czyli oswajanie GMO i tropem DNA

Naukowe Biologów)

Muzea przyrodnicze jutra

Wydział Nauk Biologicznych

Czy sprostamy przyszłości?

Wydział Nauk Biologicznych

Uruchom swoje IQ!

Wydział Nauk Biologicznych;
Stowarzyszenie Mensa Polska

NEPTUN
Godzina
12.00-17.00

Niedzielny festyn naukowy prowadzi:
Łukasz Zalewski - dziennikarz Radia Zielona Góra, student Uniwersytetu Zielonogórskiego

Godzina

Tytuł

Jednostka

Doświadczenia z fizyki – pokazy szkół

Wydział Fizyki i Astronomii

Magia czy fizyka – eksperymenty z gazami i cieczą

Wydział Fizyki i Astronomii

Konkursy fizyczne z nagrodami

Wydział Fizyki i Astronomii

Wierszobot – program do układania wierszy

Wydział Fizyki i Astronomii

INNE
Godzina

Tytuł

Jednostka

Miejsce

Pokaz sportowego tańca towarzyskiego

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Scena przy Ratuszu

Happening żywego obrazu

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o
Zdrowiu (Koło Naukowe reAnimacja)

Deptak

Zielonogórski cyrk uliczny

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o
Zdrowiu (Koło Naukowe reAnimacja)

Deptak
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Godzina

Tytuł

Prowadzący

Miejsce

Wykłady
14.00
15.00

I st. kw. art. Helena Kardasz;
I st. kw. art. Piotr Czech

Multimedia w edukacji

Sztuka, rzeczywistość i te sprawy – wykład
mgr Katarzyna Wesołowskai prezentacja pracy malarskiej - program dla
Waszkowska
liceum
Pokazy

ul. Wiśniowa 10,
bud. A-24, aula
ul. Energetyków 2,
bud. A-22, sala 8

10.00, 11.00 Bajka muzyczna pt. W krainie bajek
12.00
– program dla przedszkoli

dr Anna Łuczak

ul. Energetyków 2,
bud. A-22, sale 311 i 312

W krainie jazzu – koncert i słowo o muzyce
11.00-11:45
przeznaczone dla uczniów gimnazjów, LO i
12.15-13:00
miłośników jazzu

dr Tomasz Kienik;
studenci kierunku jazz i muzyka
estradowa

ul. Energetyków 2,
bud. A-22, sala 8

11.00-14.00

Grafika artystyczna – techniki druku od
klocka drewnianego do komputera

mgr Paweł Andrzejewski;
mgr Mirosław Gugała;
lic. Magdalena Mazur

ul. Wiśniowa 10,bud.
A-24, pracownie
graficzne

18.00

Pracownia wolnego wyboru – wystawa sztuk
plastycznych

I st. kw. art. Helena Kardasz

ul. Wrocławska 7,
Galeria PWW

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
Zgłoszenia: dr inż. Joanna Zarębska - tel.: 068 328-29-51, e-mail: J.Zarebska@wez.uz.zgora.pl
Godzina

Tytuł

Prowadzący

Miejsce

Wykłady
10.00-12.00

dr inż. Anetta Barska;
mgr Mariola Michałowska

Techniki skutecznej sprzedaży
ABC zakładania firmy

Wirtualna księga reklamy
10.00-13.00

dr Janusz Śnihur
Pokazy
dr hab. Ilona Politowicz, prof. UZ;
mgr Ewa Antonowicz;
mgr Agnieszka Perzyńska

Nowoczesne samodoskonalenie – prezentacja mul- Koło Etycznego Biznesu (opiekun:
timedialna o sposobach nowoczesnego samodoskonalenia; test przeprowadzany wśród osób chętnych dr Brygida Cupiał)
Inne
Rozwiązywanie sytuacji krytycznych w
Zakład Controllingu i Informatyki
małych i średnich przedsiębior-stwach przy
09.15-15.00
Ekonomicznej; proALPHA Polska
wykorzystaniu standar-dowego oprogramowania
Sp. z o.o.
– warsztaty połączone z pokazem i dyskusją

Kampus A,
bud. A-0, sala 110

Kampus A,
bud. A-0, sala CICAE
Kampus A,
bud. A-0, hol główny

Kampus A,
bud. A-0, Sala Senatu

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
Zgłoszenia: lic. Romana Mucha - tel.: 068 328-25-13, e-mail: Sekretariat@weit.uz.zgora.pl
Godzina

Tytuł

Prowadzący

Miejsce

Wykłady
10:00-10:20
11:30-11:50
10:30-10:50
12:00-12:20
11:00-11:20
12:30-12:50

Alternatywne sposoby pozyskiwania i
wykorzystywania energii

dr hab. inż. Grzegorz Benysek

Bezprzewodowe sieci ZigBee

dr inż. Emil Michta

Telewizja cyfrowa – luksus czy konieczność

dr inż. Wojciech Zając

Kampus A,
bud. A-2, sala 102

10.00-14.00
(co 30 min.)

Pokazy
Sztorm bitów - świat techniki cyfrowej

mgr inż. Michał Doligalski

Sterowanie sygnalizacją świetlną

mgr inż. Jacek Tkacz

Dźwięk cyfrowy

dr inż. Krzysztof Sozański

EMC – prawidłowe funkcjonowanie urządzeń
w środowisku elektromagnetycznym

dr inż. Robert Smoleński;
mgr inż. Emil Kot
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Kampus A,
bud. A-9, sala 1
Kampus A,
Alternatywne sposoby wytwarzania i
dr inż. Radosław Kasperek
bud. A-9 , sala 9
wykorzystania energii
mgr inż. Piotr Powroźnik; mgr inż. Kampus A,
Kształcenie na odległość
Dariusz Eljasz
bud. A-2, sala 518
dr inż. Janusz Kaczmarek;
Kampus A,
Bezprzewodowe sieci ZigBee
dr inż. Marek Florczyk
bud. A-2, sala 512
Kampus A,
dr inż. Maciej Patan
Odkryj świat robotyki z LEGO Mindstorms
bud. A-2, sala 406
Kampus A,
Świat multimedialnych animacji i wirtualnej mgr inż. Maciej Hrebień;
mgr inż. Paweł Filipczuk
bud. A-2, sala 405
rzeczywistości
Nowoczesne sterowanie

10.00-14.00 (co 30 min.)

z i strona
e l o n o g42
órski

dr inż. Grzegorz Kobyłecki

WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII
Zgłoszenia: dr Stefan Jerzyniak - tel.: 068 328-31-59, e-mail: S.Jerzyniak@if.uz.zgora.pl
Godzina

Tytuł

Prowadzący

Miejsce

Wykłady
10.00

Jak chodzić po suficie?

prof. dr hab. Piotr Rozmej

11.00

Nauka w świecie kultury masowej

12.00

Sztuczne życie w skali nanometrów

dr hab. Andrzej Drzewiński, prof. UZ Kampus A,
dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ bud. A-29, sala 3

13.00

Rola światła w rozwoju fizyki

dr hab. Van Cao Long
Pokazy

10.00-14.00 Eksperymenty fizyczne
11.00-14.00

Lewitujący pociąg – eksperymenty z
nadprzewodnikami wysokotemperaturowymi

12.00-14.00 Pokaz filmów edukacyjnych
19.00

Kampus A,
bud. A-29, sala 106
Kampus A,
bud. A-29, sala 5
Kampus A,
bud. A-29, sala 2

dr inż. Marian Olszowy
mgr Sebastian Żurek
dr inż. Marian Olszowy

Publiczne pokazy nieba

ul. Lubuska 2, bud. A-25
(Wieża Braniborska)

prof. dr hab. Janusz Gil

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
Zgłoszenia: dr Tomasz Ratajczak - tel.: 0 667-258-558, e-mail: T.Ratajczak@ifp.uz.zgora.pl

Godzina

Tytuł

Prowadzący

Miejsce

Wykłady
dr Marek Kuczyński;
09.00-12.00 Język i kultura – konferencja naukowa
dr Andrzej Kaczmarek
Generał Lucjan Żeligowski – bohater Ziemi
09.30
dr Dariusz Fabisz
Wileńskiej
Prawo międzynarodowe w obronie praw
11.30
dr Joanna Markiewicz
jednostki – wybór aktualnych zagadnień
Pokazy
LEGO-LOGOS: warsztaty filozoficzne Konflikt
10.00
dr Paweł Walczak
i konsensus
Kultura na wesoło:
Instytut Neofilologii;Koło Młodych Roma12.30-15.00
nistów (opiekun: mgr Elżbieta Jastrzębska)
Voyages interculturels

Kampus B,
bud. A-20, aula J
Kampus B,
bud. A-16, aula 8

Kampus B,
bud. A-16, hol
Kampus B,
bud. A-20, aula J

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA
Zgłoszenia: dr inż. Waldemar Szajna, dr Agnieszka Gontaszewska - tel.: 068 328-47-99, 068 328-24-27
e-mail: W.Szajna@ib.uz.zgora.pl, A.Gontaszewska@ib.uz.zgora.pl
Godzina

Tytuł

Prowadzący

Miejsce

Wykłady
10.00-10.45

Hiperboloidalne chłodnie kominowe
– gigantyczne konstrukcje przemysłowe

dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ

11.15-12.00

Rewelacje w inżynierii budowlanej
i ich skutki społeczne

prof. dr hab. inż. Krzysztof
Wilmański; dr hab. inż. Mieczysław
Kuczma, prof. UZ

12.30-13.15

Błędy w projektowaniu ulic na przykładzie ul.
Botanicznej w Zielonej Górze

dr Andrzej Chrzanowski

Kampus A,
bud. A-8, sala 321
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Prezentacja rozwiązań związanych z
systemami informacji przestrzennej w
13.45-14.30
dr inż. Krzysztof Karsznia
geomatyce; demonstracja wymiarowania
konstrukcji budowlanych za pomocą dalmierza
Pokazy
Sebastian Kasperowicz (Koło
Nauka kołem się toczy – prezentacja działalności
od 09.00
Naukowe Mechaniki Komputerowej –
Koła Naukowego Mechaniki Komputerowej
opiekun: mgr inż. Arkadiusz Denisiewicz)
09.30-09.50

Maciej Boguś (Koło Naukowe

„Budowanie przed budowaniem” czyli jak
stworzyć model 3D budynku

Mechaniki Komputerowej – opiekun:
mgr inż. Arkadiusz Denisiewicz)

Ekologia i zdrowie – drewno w domu
10.00-13.00 Chemia polimerów silikonowych w nowych
technologiach powłok elewacyjnych
10.50-11.10 O ugięciu konstrukcji z przymrużeniem oka
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dr inż. Grzegorz Misztal
Bogumił Torłop (Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Fast Sp. z o.o.)

dr Tomasz Socha;
mgr Tomasz Pryputniewicz

– Budujecie?
– Nie, symulujemy
12.05-12.25
mgr inż. Arkadiusz Denisiewicz
– analizy i symulacje komputerowe zadań mechaniki konstrukcji studentów studiów doktoranckich
„…w gruncie rzeczy…” – pokaz aparatury do
13.20-13.40
dr inż. Waldemar Szajna
badań geotechnicznych

Kampus A,
bud. A-8, sala 321

Kampus A,
bud. A-8, hol
Kampus A,
bud. A-8, sala 320
Kampus A,
bud. A-8, parking
Kampus A,
bud. A-8, sala 024
Kampus A,
bud. A-8, sala 320
Kampus A,
bud. A-8, sala 028

WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII
Zgłoszenia: mgr Grzegorz Arkit - tel.: 068 328-28-14, 0 603-747-485, e-mail: G.Arkit@wmie.uz.zgora.pl
Godzina

Tytuł

Prowadzący

Miejsce

Wykłady
10.00-11.00 Ciekawe obliczenia na kalkulatorze

dr Bogdan Roszak

11.00-12.00 Przyszłość internetu

mgr inż. Andrzej Majczak

12.00-13.00
17.00-18.00

10.00-12.00

Wyprawa do krainy Myślaków, czyli o sztuce
rozumowania

Zagadki logiczno-matematyczne dla
każdego!

Od brył chaosu do podboju kosmosu
10.00-15.00

Fraktale

dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ
Pokazy
dr Joanna Skowronek-Kaziów;
mgr Sebastian Czerwiński; dr
Barbara Mędryk;mgr Izabela
Kurzydło;mgr Agnieszka Klama
dr Krystyna Białek;
studenci kierunku matema-tyka:
Joanna Junik, Tomasz Kuźma,
Magdalena Łyskawa, Paulina
Woźniak, Anna Drgas, Barbara
Edelman, Anna Gulbicka, Małgorzata
Majnicz, Malwina Pieprzyk
dr Alina Szelecka;
studenci kierunku matema-tyka:
Agnieszka Szelecka, Paweł Chołuj

Kampus A,
bud. A-29, sala 207
Kampus A,
bud. A-29, sala 207
Kampus A,
bud. A-29, sala 207
Kampus A,
bud. A-29, sala 1
Kampus A,
bud. A-29, sala 301

Kampus A,
bud. A-29,
hol na parterze

Inne
Wielki Szlem Matematyczny – turniej
międzyklasowy dla klas III gimnazjum i I LO
10.00-13.00 Matematyka i kredki – zabawa z matematyką
dla najmłodszych
Roz(g)rywki matematyczno-logiczne
– warsztaty matematyczno-artystyczne
12.00-14.00 Finał konkursu Nie taka matma straszna...
15.00-17.00

Podsumowanie XIX Międzynarodowego
Konkursu Matematyka bez granic

nr 4/5 (160-161)

dr Ewa Sylwestrzak;
dr Aleksandra Rzepka

Kampus A,
bud. A-29, sala 115

dr Jacek Bojarski;
dr Alina Szelecka
dr Anna Laskowska;
dr Radosława Kranz
dr Joanna Skowronek-Kaziów;
mgr Sebastian Czerwiński;
dr Barbara Mędryk

Kampus A,
bud. A-29, sala 223
Kampus A,
bud. A-29, sala 109

dr Krystyna Białek

Kampus A,
bud. A-29, sala 1
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WYDZIAŁ MECHANICZNY
Zgłoszenia: dr inż. Andrzej Brukszta - tel.: 068 328-24-43, e-mail: A.Brukszta@ibem.uz.zgora.pl
Godzina

Tytuł

Prowadzący

Miejsce

Wykłady
10.00-12.00

Nowe materiały w zastosowaniach
medycznych

dr hab. inż. Elżbieta KrasickaCydzik, prof. UZ

11.00-13.00 Samochód wczoraj i dziś

dr inż. Robert Barski

Kampus A,
bud. A-10, sala 244
Kampus A,
bud. A-10, sala 044

Pokazy
09.00-13.00 Pokazy pomiarów mocy na kołach pojazdu
11.00-13.00

Inżynieria genetyczna w zarządzaniu
produkcją

12.00-14.00 Techniki CAx na przykładzie systemu CAD CATIA

dr inż. Robert Barski; Zdzisław
Wałęga

Kampus A,
bud. A-10, sala 007

dr inż. Roman Kielec

Kampus A,
bud. A-10, sala 130

dr inż. Grzegorz Maniarski

Kampus A,
bud. A-10, sala 222

Inne
09.00-12.00

Prezentacja multimedialna kierunku
zarządzanie i inżynieria produkcji

Kampus A,
bud. A-10, sala 222

dr inż. Sebastian Saniuk

WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH
Zgłoszenia: mgr Alicja Defort - tel.: 068 328-73-16; 068 328-24-62; 0 664-045-767, e-mail: A.Defort@wnb.uz.zgora.pl
Godzina

Tytuł

Prowadzący

Miejsce

Wykłady
09.30-10.15

Komórki macierzyste – szansą na
nowoczesne terapie

10.30-11.15

Melanizm przemysłowy – ewolucja w
działaniu

11.30-12.30 Mutacje białek. Ewolucja molekularna

dr Krystyna Walińska
Olaf Ciebiera (Koło Naukowe Biologów

– opiekun: dr hab. Dariusz Iwan, prof. UZ) Kampus A,

Katarzyna Woźniak; Anna
Jackowiak-Rozmus; Agata
Wzientek (Koło Naukowe Biologów

bud. A-8, sala 219

– opiekun: dr hab. Jacek Leluk, prof. UZ)

12.45-13.45

Jak powstają filogenetyczne drzewa
molekularne?

Zabójcze witaminy, podstępna aspi-ryna i
14.00-15.00 życiodajny cholesterol – czyli inne oblicze
znanych substancji

Piotr Wilczak; Jarosław Lawer

(Koło Naukowe Biologów – opiekun:
dr hab. Jacek Leluk, prof. UZ)

Kampus A,
bud. A-8, sala 219

dr hab. Jacek Leluk, prof. UZ
Pokazy

Czy sprostamy przyszłości?

dr Zbigniew Zawada;
studenci z Wydziału oraz Koła
Naukowego Biologów

Kampus A, bud. A-8,
sale 117 i 216

Muzea przyrodnicze jutra – składanie
szkieletów

dr Zbigniew Zawada;
studenci z Wydziału oraz Koła
Naukowego Biologów

Kampus A, bud. A-8,
hol przy sali 219

Drzewa umierają stojąc – STOP
bezmyślnemu ogławianiu drzew!

Anna Reder

Kampus A,
bud. A-8, hol

09.00-14.00

09.00-15.00

11.30-12.00
Tropem DNA
12.10-12.40
13.00-13.30
GMO – piękna czy bestia?
13.40-14.10
15.15-15.55
Co wróżą nasze kilogramy?
16.05-16.45

(Koło Naukowe Biologów – opiekun: dr
Krystyna Walińska)

Michał Korzyński;
Katarzyna Marciniak

(Koło Naukowe Biologów – opiekun: dr
Krystyna Walińska)
Katarzyna Marciniak (Koło Naukowe
Biologów – opiekun: dr Krystyna
Walińska)

dr Ewa Nowacka-Chiari

Kampus A,
bud. A-8, sala 204

Kampus A,
bud. A-8, sala 219
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WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU
Zgłoszenia: mgr Tatiana Maciejewska - tel.: 068 328-32-89 , e-mail: T.Maciejewska@kzp.uz.zgora.pl
Godzina

Tytuł

Prowadzący

Miejsce

Wykłady
Agnieszka Ilkowska; Martyna
Brodzińska (Koło Naukowe Pedagogów

Kampus B,
bud. A-16, sala 36
Wolontariuszy – opiekun: dr Ewa Bochno)

09.00-10.00 Obraz zjawiska wolontariatu

09.00-10.30 Seksualność młodzieży

dr hab. Zbigniew Izdebski, prof.
UZ; mgr Joanna Dec

ul. Energetyków 2,
bud. A-22, sala 2

dr Wioletta Giemza-Urbanowicz

Kampus B,
bud. A-16, sala 51

12.00-13.00

Problemy zdrowotne młodzieży: zdrowie
psychiczne i uzależnienia, urazowość

13.15-14.30

Jak socjologowie badają społeczeństwo na
dr Krzysztof Lisowski
przykładzie projektów dotyczących młodzieży

Kampus B,
bud. A-16, aula B

Pokazy
09.00-10.00

Jak skutecznie możesz uchronić się przed
rakiem sutka

mgr Grażyna Milewska-Wilk;
mgr Joanna Hoffmann-Aulich

Kampus B,
bud. A-16, sala 51

09.00-10.30

Wykorzystanie programów edukacyjnych do
pracy z dziećmi

dr Ewa Nowicka

Kampus B,
bud. A-16, sala 12

10.00-11.00

Pierwsza pomoc przedlekarska – praktyczny
pokaz czynności na fantomach

mgr Kamila Sobczak;
mgr Barbara Stojak;
mgr Renata Górska

Kampus B,
bud. A-16, sala 51

10.00-12.00

Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci w wieku
przedszkolnym

dr Ewa Skorek;
dr Zdzisława JaniszewskaNieścioruk

Kampus B,
bud. A-16, sala 439

11.00-12.30 Kształcenie zdalne

mgr Jarosław Wagner

Kampus B,
bud. A-16, sala 12

Symulacja opieki nad niemowlę11.45-13.00 ciem jako metoda realizacji zajęć
wychowania do życia w rodzinie

dr Krzysztof Wąż

ul. Energetyków 2,
bud. A-22, sala 4

12:00

Warsztaty tańca współczesnego

Joanna Kucyk; Maria Kaniewska

(Koło Naukowe reAnimacja – opiekun:
dr Małgorzata Olejarz)

Jak przygotować wystąpienie publiczne?
– zajęcia warsztatowe: ćwiczenia artykulacyjne,
dykcyjne, oddechowe, jak pokonać tremę? jak dr Małgorzata Olejarz
wyrazić siebie? jak zrobić dobre wrażenie? jak
12.00-14.00 przekonać innych do swoich racji?

Sztuka tworzenia masek gipsowych

13.00-14.00

Jak cię widzą tak cię piszą – znaczenie
komunikacji niewerbalnej w kontaktach
interpersonalnych – warsztaty dla klasy
gimnazjalnej lub licealnej

Kampus B,
bud. A-16,
hol główny

al. Woj. Polskiego 86,
bud. A-27
(Mrowisko), sala 2

studenci z Koła Naukowego
reAnimacja (opiekun: dr Małgorzata

Kampus B,
bud. A-16, sala 19

dr Ewa Bochno

ul. Energetyków 2,
bud. A-22, sala 211a

Olejarz)

Dyskusje
11.30-13.30

Karl Popper School Championships – debate
mgr Zbigniew Adaszyński
format competition for schools
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Inne
09.00-11.30

Czy Wojtuś może zostać strażakiem? – konkurs
rysunkowy dla dzieci z klas I-III

dr hab. Pola Kuleczka, prof. UZ;
dr Katarzyna Kochan

Kampus B,
bud. A-16, aula C

12.15-13.30

Mowa kwiatów i muzyki – wybór należy do
Ciebie – inscenizacja

dr Małgorzata Siwińska

Kampus B,
bud. A-16, aula C

13.00-14.00 Rodzice w szkole – inscenizacja

dr Maria Teśluk

Kampus B,
bud. A-16, sala 51

But how could a man tell a girl a thing like
that… sometimes it happens:
13.45-15.00
Somerset Maugham and Brian Patten – the
real literature in the English class

mgr Zbigniew Adaszyński

Kampus B,
bud. A-16, sala 131

AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Zgłoszenia: dr inż. Robert Barski - tel.: 068 328-78-37, e-mail: R.Barski@aip.uz.zgora.pl
Godzina

Tytuł

Prowadzący

Miejsce

Inne
Z przedsiębiorczością na ty. Jak zdobyć
środki finansowe na działalność?
09.00-13.00 Z fiskusem za pan brat – dzień otwarty
- prezentacja Akademickiego Inkubatora
Przedsiębiorczości

dr inż. Robert Barski;
mgr Sylwia Hollett

Kampus A,
bud. A-2, sala 9

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
Zgłoszenia: Krystyna Kaszkowiak - tel.: 068 328-31-00, e-mail: K.Kaszkowiak@bu.uz.zgora.pl
Godzina

Tytuł

Prowadzący

Miejsce

Wykłady
11.30

Piotr Szurek. Rysunek, malarstwo, grafika – z
doświadczeń artysty

prof. Piotr Szurek;
mgr Janina Wallis

ul. Wiśniowa 10,
bud. A-24, aula 105 A

Wystawy
11.00

Piotr Szurek. Rysunek, malarstwo, grafika

ul. Wiśniowa 10,
bud. A-24,
Galeria Grafiki
Biblioteki Sztuki

mgr Janina Wallis

EUROPEJSKIE FORUM STUDENTÓW AEGEE ZIELONA GÓRA
Zgłoszenia: Przemysław Oczyp - tel.: 0 603-982-403, e-mail: przemyslaw.oczyp@wp.pl
Godzina

Tytuł

Miejsce

Inne
10.00

Kampus A,
bud. A-0,
Aula Uniwersytecka

Gala Ogólnopolskiego Konkursu Czystość języka polskiego

WOJSKO
MILITARNE KOŁO NAUKOWE BASTION
SZEF WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE DOWÓDCA 11 DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ W ŻAGANIU
DOWÓDCA 17 BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ W MIĘDZYRZECZU DOWÓDCA 61 BRYGADY PRZECIWLOTNICZEJ W SKWIERZYNIE
DOWÓDCA ODDZIAŁU ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W ŻAGANIU

Zgłoszenia: kpt. Tadeusz Witkowski - tel.: 0 504-058-180; 068 477-85-12, e-mail: Tadeusz.Witkowski@poczta.fm
Godzina

Tytuł

Miejsce
Inne

09.00-14.00 Nauka w służbie wojska jutro

Kampus A
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DEPTAK/STARY RYNEK

...z ostatniej chwili

Nasi pływacy
zdobyli
złotych medali!

7

Z Mistrzostw Polski Szkół Wyższych nasi pływacy wrócili
z gradem medali - na dziewięć konkurencji zdobyli
siedem złotych krążków!!

nr 4/5 (160-161)

Indywidualnie zwyciężali:
Rumianowski Tomasz:
50 m. w stylu grzbietowym - złoto,
100 m. w stylu grzbietowym - złoto
Jasiński Jakub:
100 m. w stylu klasycznym - złoto,
100 m. w stylu zmiennym - złoto
Załuski Kajetan:
50 m. w stylu dowolnym - złoto,
100 m. w stylu dowolnym - złoto
sztafeta 4 x 50 m. w stylu dowolnym w składzie:
Ambroziak Wawrzyniec,
Jasiński Jakub,
Rumianowski Tomasz,
Załuski Kajetan – ZŁOTO
Maciej Sikora
AZS Zielona Góra
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Nowości
wydawnicze
LANGUAGE,
L
Thought and Education, Vol. 1,
red. M. Kuczyński, J. Zawodniak,
s. 170, oprawa broszurowa,
24 x 17 cm,
Oﬁcyna Wydawnicza UZ, 2008
Tom "Language, Thought and
Education", zrealizowany przez
Zakład Filologii Angielskiej UZ,
zawiera artykuły autorów z kraju
i zza granicy. Tematyka mie
mieści się w szeroko rozumianym obszarze edukacji językowej, od analizy struktury
języka na poziomie leksykalno-semantycznym, przez
procesy nabywania języka obcego, aż po kwestie technologii nauczania. Wolumen jest zestawem wypowiedzi
w krajowej i międzynarodowej dyskusji odnoszącej się
do rozumienia dyskursu, metafory, pragmatyki, etymologii, teorii Piaget'a, dydaktyki słownictwa czy też nauczycielskich projektów badawczych.
[od Autora]

uniwersytet

zielonogórski

rze lektury często kierują się postacią tytułu i jego
znaczeniem, a wszyscy w pewnym stopniu ulegają
jego oddziaływaniu, nastawiając się na jakiś sygnał, który zadecyduje, czy warto przeczytać tekst,
czy też nie.
[...]Podstawowym zadaniem pracy jest więc wieloaspektowa analiza tytułów utworów literackich, która osiągnie
w rezultacie następujące cele:
- ukaże kształtowanie się struktury tytułów na przestrzeni wieków;
- wyjawi wszystkie możliwe funkcje tytułów wypływających z jego związku z utworem literackim, czytelnikiem, pośrednio samym autorem;
- pozwoli ustalić związek jego struktury i semantyki także z czynnikami pozajęzykowymi, takimi jak: gatunek,
założenia prądu czy epoki literackiej, upodobania autora itp.;
- pośrednio zaznaczy odrębność tytułów literackich od
tytułów innych tekstów.
Wszystkie rozważania będą zmierzać do ustalenia
tego, co jest w tytule utworów typowe, a nie do szczegółowej analizy poszczególnych jednostek”.
[ze Wstępu]

MALINOWSKI A.,
M
Auksologia. Rozw
Rozwój
osobniczy cz
człowieka w uj
ujęciu biomedycznym,
wyd. II zmienione
i rozszerzone,
s 344, oprawa bro-

UŹDZICKA M.,
U
Tytuł utworu literackiego. StuTytu
dium lingwistyczne,
s.194, oprawa broszurowa, 20,5
x 14,5 cm,
Oﬁcyna Wydawnicza UZ, 2007
„Potrzebę systematycznych studiów nad tytułem w ramach w
miarę zintegrowanej metodologii postuluje
wielu językoznawców. Istniejąca literatura przedmiotu
wskazuje, iż wiedza o tym ważnym elemencie kompozycyjnym każdego dzieła, chociaż wynikająca z artykułów i prac wieloaspektowo ujmujących to zagadnienie,
wciąż jest fragmentaryczna. A przy tym wiele ważnych
konstatacji rozproszonych jest w różnych opracowaniach poświęconych zagadnieniom niezwiązanym stricte z materią tytułu.
Dodatkowym bodźcem do podjęcia badań w tym
zakresie stała się refleksja, iż oto tytuł jako pozornie niewielki i mało interesujący element tekstu w
sytuacji realnego obcowania z książką staje się
pomostem między czytelnikiem a tekstem, wtórnie
jego autorem. Niewyrobieni czytelnicy przy wybo-

szurowa, 17 x 24
cm, Oﬁcyna Wydawnicza UZ, 2007
„Podręcznik,
Podr
który ukazał się w 2004 r., stał się na tyle popularny w kształceniu pedagogów, że nakład został wyczerpany. W
trakcie użytkowania podręcznika pewne przemyślenia
i sugestie odbiorców zachęciły mnie do wprowadzenia
uzupełnień. Podręcznik stał się zatem obszerniejszy treściowo, jak i obﬁtujący w szczegóły. Studenci na ogół po
zapoznaniu się z całym tekstem wybierają pewne działy
jako bardziej podstawowe, inne raczej jako drugorzędne. Uważam jednak, że wykładowcy przedmiotu pomogą studiującym w dokonywaniu takich wyborów. Sądzę,
że student ma obecnie dość pokaźny wybór podobnych
opracowań.
[...] Sądzę, że niniejsze opracowanie niepozbawione
treści dyskusyjnych, bardziej czy mniej szczegółowo
potraktowanych, spełni w podstawowym stopniu potrzeby studentów pedagogiki i psychologii oraz może okazać się przydatne dla studiujących promocję zdrowia,
medycynę społeczną, a także dla rehabilitantów czy
pielęgniarek szkolnych. Przygotowując kolejne wydanie
Auksologii, wykorzystałem recenzję i sugestie prof. dr
hab. Alicji Krzyżaniak”.
[Od Autora]
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