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Wspomniane wyżej wydarzenia edukacyjne były równo-
cześnie wspaniałą okazją do promocji Uniwersytetu w śro-
dowisku pozauczelnianym naszego województwa. 

Podziękowania

Realizacja Dni Frankofonii nie byłaby możliwa bez za-
angażowania wszystkich pracowników i studentów filo-
logii romańskiej, a zwłaszcza Koła Młodych Romanistów, 
bez współpracy Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Fran-
cuskiego, bez dużego wsparcia ze strony Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, Ambasady Francji a także innych insty-
tucji. 

Serdecznie dziękujemy władzom naszej Uczelni, 
a zwłaszcza Prorektorowi do Spraw Nauki i Współpracy 
z Zagranicą, prof. Tadeuszowi Kuczyńskiemu, Dziekanowi 
WH, prof. Wojciechowi Strzyżewskiemu, Prodziekanowi 
WH prof. Sławomirowi Kuflowi, Kanclerzowi, mgr. inż. 
Franciszkowi Orlikowi, Dyrektorowi Instytutu Neofilologii, 
prof. Andrzejowi Kseniczowi.

Dziękujemy również wszystkim życzliwym nam Pracow-
nikom Administracji, Biblioteki Uniwersyteckiej oraz Par-
lamentowi Studenckiemu i klubowi U Ojca.

Elżbieta Jastrzębska 

PIERWSZE W HI-
STORII UZ ABSO-
LUTORIUM NA KIE-
RUNKU IN¯YNIE-
RIA BIOMEDYCZNA

1 kwietnia 2011 r. o godz. 11.00 w Sali Senackiej UZ 
odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów pierwszym Ab-
solwentom kierunku inżynieria biomedyczna na UZ. Po 
wejściu pocztu sztandarowego oraz władz uczelni, uroczy-
stość otworzył JM Rektor prof. Czesław Osękowski witając 

przybyłych gości, dziękując i dzieląc się życzliwymi słowa-
mi na temat osiągnięć kierunku: jego kadry i studentów. 
Następnie głos zabrała Dorota Szymkowiak, która przeka-
zała gratulacje w imieniu Marszałek Elżbiety Polak, Doktor 
Ewa Sabat, która przekazała list gratulacyjny dyrektora 
Szpitala Wojewódzkiego Waldemara Taborskiego z ofertą 
zatrudnienia dla absolwentów. Prof. Elżbieta Krasicka-Cy-
dzik, Koordynator i „dusza” kierunku IB, wyraziła wiele 
podziękowań dla osób zaangażowanych przez ostatnie 6 
lat w rozwój kierunku studiów, złożyła absolwentom i ich 
bliskim najlepsze życzenia spełnienia zawodowego. Po 
przemowach absolwenci przystąpili do ślubowania, które 
poprowadził dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Fer-
dynand Romankiewicz i wreszcie mogli odebrać, z rąk JM 
Rektora, swoje upragnione dyplomy. Chwila na grupowe 
zdjęcia, podziękowanie i przemowa jednej z absolwen-
tek, inż. Katarzyny Arkusz, a na koniec mini koncert w 
wykonaniu również jednej z absolwentek, inż. Urszuli 
Najdek. Serdecznie gratulujemy pierwszym w historii UZ 
absolwentom kierunku inżynieria biomedyczna i życzymy 
wszelkiej pomyślności.                           
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