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__Rozwój kultury - Koło Naukowe Rusycystów za organiza-
cję Dni Kultury Słowian Wschodnich 

__Mobilność studencka - Rada Studentów Niepełnospraw-
nych UZ za organizację Obchodów Międzynarodowego 
Dnia Osób Niepełnosprawnych

__Aktywność artystyczna - Koło Naukowe „reAnimacja” za 
organizację projektu Kulturalno-Artystycznego pod na-
zwą STREFA OFFelia 

__Innowacyjny projekt roku - Koło Naukowe „Architektu-
ra w Przestrzeni Zrównoważonej” za projekt KREOWANIE 
ZRÓWNOWAŻONEJ PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ 

__Społeczny projekt roku - Koło Naukowe Katedry Mediów 
i Technologii Informacyjnych „INFO-ARCHE” za organi-
zację trzech edycji kursu obsługi komputera „E-senior” 

__Efektywny warsztat - Koło Naukowe Laboratorium „Ma-
tematyczne” Paradoks za organizację projektu «W po-
godni za wiedzą» 

__Opiekun roku - prof. Urszula Kołodziejczyk - opiekun 
Wydziałowego Koła Naukowego „Skamieniali”

__Opiekun roku - dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko - opie-
kun Koła Naukowego Eko-Zarządzanie 

__Nagroda Honorowa - Lubuski Teatr w Zielonej Górze
__Nagroda Honorowa - Klub Radnych Zielona Razem
__Najpopularniejszy projekt - Koło Naukowe Biomed UZ 

za projekt „Brak aktywności fizycznej, czyli co można 
wymienić w człowieku?”

LaUR NaUKOWcabIbL IOTEKa UNIWERSYTEcKa |  LaUR NaUKOWca

__ Ewa Sapeńko

Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego 
już po raz drugi zorganizował Galę Laur Naukowca 2016 
przyznając wyróżnienia najbardziej aktywnym kołom 
naukowym na naszej uczelni w minionym roku akade-
mickim. Tak jak rok temu kapituła wybierała spośród 
wszystkich kół zarejestrowanych na UZ, a nagrody przy-
znawała w ośmiu kategoriach. Warunek wzięcia udziału  
w plebiscycie? Aktualne sprawozdanie z działalności 
koła.

Kapituła wybrała także wzorem roku ubiegłego opiekuna 
roku – tym razem wybrano dwóch opiekunów roku: prof. 
Urszulę Kołodziejczyk z Wydziału budownictwa Architektu-
ry i Inżynierii Środowiska i dr. Leszka Kaźmierczaka-Piwko 
z Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Przyznano także dwie 
nagrody honorowe.

W tym roku po raz pierwszy wybrano zwycięzcę Lauru 
Naukowca w kategorii Najpopularniejszy projekt. W tej 
kategorii odbyło się głosowanie internetowe, w którym 
ponad 5000 głosów oddano na koło naukowe BioMed UZ 
(drugie miejsce zajęło koło Architektura w przestrzeni 
zrównoważonej). Plebiscyt na najpopularniejszy projekt 

w ramach projektów Refleks (2014/2015), Ulotka (2015), 
Ich 7 (2015). Autorami 11 wchodzących w ich skład prac są 
prof. Andrzej Bobrowski, prof. Piotr Szurek i mgr Maryna 
Mazur z Instytutu Sztuk Wizualnych.

Aktualna ekspozycja w Rektoracie Uniwersytetu 
Zielonogórskiego obejmuje pokaz fotografii dokumentują-
cych, imponujące swą rozległością międzyzaborowe i mię-
dzynarodowe inicjatywy wystawiennicze oraz wydawnicze 
artystów z kręgu ekspresjonistycznej grupy Bunt, a także 
dwa słupy ogłoszeniowe ukazujące odnoszące się do nich 
archiwalia, w tym m.in. reprinty z międzynarodowych cza-
sopism artystycznych „Die Aktion”, „Der Sturm”, „Zdrój”, 
„Der Weg”, „Blok” i „a bis z”, a także książki dr Lidii Głu-
chowskiej, m.in. Stanisław Kubicki – In Transitu. Poeta tłu-
maczy sam siebie / Ein Poet übersetzt sich selbst.

Relacje filmowe na temat wszystkich stacji międzynaro-
dowego tournée dostępne są m.in. na stronach www:
https://www.youtube.com/watch?v=9aBhkqYQY1M&fe-
ature=youtu.be
http://www.dresdeneins.tv/nachrichten/Revolte_Bunt-
2665.html
http://dokis.pl/files/view/670
h t t p s : / / e w a m a r i a 2 0 1 3 t e x t s . w o r d p r e s s .
com/2015/12/11/bunt-und-bunt-and-also-the-revolt/
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4___ Prof. Andrzej BoBrowski PrAcuje nAd logotyPem międzynArodowego 
tournée wystAwy „Bunt“ – eksPresjonizm – trAnsgrAnicznA AwAngArdA. 
PrAce z Berlińskiej kolekcji Prof. st. kArolA kuBickiego,  
foto: BArBArA chojnAckA

Laur Naukowca

zorganizowany został wspólnie z tygodnikiem Nasze Miasto 
Zielona Góra.

O oprawę artystyczną również zadbali studenci i ab-
solwenci Uniwersytetu Zielonogórskiego. W tym roku na 
scenie Lubuskiego Teatru wystąpili: wokalistka, kompozy-
torka, autorka tekstów - Jadwiga Macewicz z akompania-
mentem Alberta Bezdziczka, wychowankowie szkoły tańca 
Gracja Mateusz Kramski i Marta Szkalińska oraz członek 
zespołu Las Melinas Grzegorz Strzelczyk.

Patronat honorowy nad Galą „Laur Naukowca” objęli: 
Rektor UZ - prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, Wojewo-
da Lubuski – Władysław Dajczak, Marszałek Województwa 
Lubuskiego – Elżbieta Polak oraz Parlament Studentów Rze-
czypospolitej Polskiej.

Bardzo pomocni w organizacji Gali byli także sponsorzy, 
którzy ufundowali upominki dla nagrodzonych kół: Kwia-
ciarnia Kuźnia Zapachu przygotowała bukiety dla Laure-
atów, Europe Direct przygotowało drobne upominki, Hi-
permarket Tesco zrobił słodkie prezenty dla uczestników, 
Fabryka Formy zaprosiła do siebie przekazując bezpłatne 
wejściówki, a w klubie X-Demon odbył się oficjalny after 
po zakończonej Gali.

Laur Naukowca 2016 otrzymali:
__Międzynarodowy projekt roku - Koło Naukowe „Ger-

manica” za organizację w Krzyżowej oraz Dreźnie XXV 
Trójstronnego Kolokwium Studenckiego wraz ze studen-
tami z uniwersytetów w Vechcie (Niemcy) oraz Angers 
(Francja); 

KURATORKA: dr Lidia Głuchowska, Instytut Sztuk Wizualnych
LOGOTYP: prof. Andrzej Bobrowski, Instytut Sztuk Wizualnych
WSPÓłPRACA: dr Janina Wallis, Biblioteka Sztuki


