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W bieżącym roku mija piąta rocznica powołania Wydziału
Nauk Biologicznych. 28 lutego 2007 r. Senat UZ podjął
decyzję o utworzeniu Wydziału Nauk Biologicznych z dniem
1 września 2007 r. W nawiązaniu do tej rocznicy 22 marca
2012 r. odbyło się uroczyste spotkanie uświetniające ten
fakt. Przybyło wielu gości z zaprzyjaźnionych uczelni oraz
instytucji. Uroczystość rozpoczął Dziekan WNB prof. Leszek
Jerzak witając przybyłych gości. Następnie Rektor prof.
Czesław Osękowski przypomniał okoliczności powołania
Wydziału oraz wskazał na potrzebę istnienia WNB na tle
szybkiego rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego.
W dalszej części Dziekan WNB przedstawił ważniejsze
wydarzenia, które miały miejsce w czasie ostatnich 5. lat.
Pozyskanie nowych pomieszczeń w budynku A-8, remont
pomieszczeń w budynku przy ul. Monte Cassino, włączenie
w struktury WNB Ogrodu Botanicznego (utworzonego dzięki
znacznej pomocy Urzędu Miasta Zielona Góra). Wydział
otrzymał wysoką, II kategorię w kategoryzacji jednostek
naukowych, a w 2011 r. uzyskał uprawnienia do nadawania
stopnia doktora w zakresie biologii. Obecnie na Wydziale
studenci mogą kształcić się na trzech kierunkach: biologia,
biotechnologia i ochrona środowiska. Dziekan podkreślił
także znaczenie pomocy ze strony Rektora w tworzeniu
i szybkim rozwoju WNB. Wskazał także na najbliższe
plany: stworzenia Ogrodu Zoologicznego i Muzeum
Przyrodniczego (we współpracy z Urzędem Miasta Zielona
Góra) oraz laboratoriów w Nowym Kisielinie.
W dalszej części wysłuchano trzech wykładów. W pierwszym wystąpieniu prof. Robert Thomas (laureat Nagrody
Nobla) przedstawił dowody na postępujące ocieplenie klimatu i wpływ na lądolody. Przedstawił także zagrożenia
dla środowiska (np. zmiany w rozmieszczeniu gatunków)
oraz cywilizacji człowieka (jak choćby dla rolnictwa) wynikające ze zmian klimatycznych. Prof. dr h.c. Czesław
Błaszak (WB UAM) omówił najnowsze poglądy na filogenezę świata zwierząt, a jego wystąpienie wywołało ożywioną
dyskusję. Ze współpracującego z WNB Ministerstwa Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgii (z siedzibą w Poczdamie) przyjechał
dr Georg Moskwa, który omówił działania Ministerstwa na
rzecz ochrony przyrody w Brandenburgii. Zwrócono uwagę na podejście do zarządzania populacjami wybranych
gatunków zwierząt, a ponieważ mamy wspólną granicę
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konieczna jest bliska współpraca w podejmowaniu działań
ochroniarskich.
Bardzo uroczystą formę miało nadanie sali wykładowej
nr 219 imienia Profesora Władysława Strojnego. Specjalnymi gośćmi była rodzina Profesora Strojnego: żona, syn
wraz z małżonką i wnuk. Uroczystość rozpoczął prof. Grzegorz Gabryś (były uczeń Profesora) prezentując sylwetkę
uczonego i artysty. W sali wykładowej nr 219 umieszczono tablicę upamiętniającą Prof. Strojnego. Wewnątrz
zorganizowano wystawę oryginalnych zdjęć Profesora.
W uroczystości wzięła udział żona prof. Strojnego osobiście przecinając wstęgę.
Wspomnienie o prof. W. Strojnym na następnej stronie.

