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WYSTAWA PRAC STUDENTÓW  
W CENTRUM PRZYRODNICZYM

7 kwietnia br. w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Gó-
rze odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac studentów 
studiów magisterskich kierunku architektura Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, poświęconej koncepcjom miejscowego 
planu rewitalizacji terenu ograniczonego ulicami: gen.  
J. Dąbrowskiego, Zamkową, Jelenią i Lisią w Zielonej Gó-
rze. Prace zrealizowane zostały przez studentów w ramach 
prac semestralnych z przedmiotu: Projektowanie urbani-
styczne II – miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego, pod kierunkiem dr inż. Anny Bazan–Krzywoszańskiej 
i dr inż. arch. Marty Skiby.

Wystawa stanowi efekt współpracy Biura Urbanistyki i Pla-
nowania Departamentu Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Zielo-
na Góra z Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii 
Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wśród prac, realizowanych w grupach projektowych, 
zaprezentowanych na wystawie wyróżnione przez Małgo-
rzatę Maśko-Horyzę - Kierownika Biura Urbanistyki i Plano-
wania, reprezentującą Urząd Miasta Zielona Góra oraz dr. 
hab. inż. Wojciecha Eckerta, prof. UZ - Dyrektora Instytutu 
Budownictwa WBAiIŚ UZ, zostały prace: zespołu, w skład 
którego weszli Patryk Frąckowiak i Robert Wronkiewicz; 
zespołu Karoliny Firuty, Kamila Buchwalda, Adriany Pień-
kosz i Łukasza Rybskiego; zespołu w składzie: Aleksandra 
Przybylska, Jarosław Słota, Maciej Witowski i Katarzyna 
Wyczałkowska.
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wydział Ekonomii i zarządzania
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Nasze stoisko w trakcie spotkania z amerykańskimi 
żołnierzami

20 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielo-
nej Górze odbyło się spotkanie amerykańskich żołnierzy, 

stacjonujących w Żaganiu, z uczniami klas mundurowych 
ze szkół województwa lubuskiego. Przybyła młodzież 
z dziewięciu szkół ponadgimnazjalnych, m.in. z Czerwień-
ska, Sulechowa, Wschowy i Zielonej Góry. W pierwszej czę-
ści uczniowie brali udział w prezentacjach i warsztatach 
organizowanych na 11 stoiskach, wśród których nie za-
brakło stoiska Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Nasz Wy-
dział reprezentowali: dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko, 
mgr Magdalena Jaworska, mgr Katarzyna Krawczyk, mgr 

Wystawa potrwa do 30 czerwca br.

Anna Bazan–Krzywoszańska
Marta Skiba



30

UNIWERSYTET Z IELONOGÓRSKI   Nr 4-5  |243-244 |   kwiecień-maj  2017

WIadOmOścI  WYdZ IałOWE

wydział humanistyczny

Tomasz Łagutko oraz lic. Grzegorz Krasucki. Nie zabrakło 
również naszych absolwentów kierunku bezpieczeństwo 
narodowe, którzy pojawili się w pełnym umundurowaniu 
i opowiadali młodzieży o studiach na naszym Wydziale. 
W trakcie spotkania zaprezentowano naszą ofertę dydak-
tyczną. Druga część spotkania dotyczyła już bezpośrednio 
pracy amerykańskich żołnierzy w Polsce. Młodzież mia-
ła okazję poznać tajniki służby wojskiej w ramach misji 

NATO. Ta część rozpoczęła się od prezentacji filmu o misji, 
celach i zadaniach wojsk USA w ramach NATO. Uczniowie 
wysłuchali także wykładu kapitana Aldaya – dowódcy głów-
nej baterii wojsk USA w Polsce.

Anetta Barska
Zdjęcia: Leszek Kaźmierczak-Piwko

Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji

W poszukiwaniu dalszych losów i śladów wychowan-
ków oraz kadry pedagogicznej Zespołu Kształceniowego 
i Królewskiego Pedagogium w Sulechowie – kwerenda ar-
chiwalno-biblioteczna w ramach projekt: Halle i Sulechów 
jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedago-
gicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków 
i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 
w latach  2016-2019 od prawie roku na Wydziale Humani-
stycznym realizowany jest projekt Halle i Sulechów jako 
ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicz-
nej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków 
i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe. Na po-
szukiwanie dalszych losów i śladów wychowanków oraz 
kadry pedagogicznej z Sulechowa udały się w dniach 23–
31.03.2017 kierownik projektu, dr hab. Bogumiła Burda, 
prof. UZ (Instytut Historii), oraz pracownik merytoryczny, 
dr Bogumiła Husak (Instytut Filologii Germańskiej). Pobyt 
kwerendalny podzielony był na trzy etapy: 1) Halle (23-
27.03.2017), 2) Würzburg (27-29.03.2017), 3) Bad Zwesten 
(29-31.03.2017).

Etap 1: Halle (23.-27.03.2017)
Na zaproszenie dyrektora Franckesche Stiftungen (Fun-

dacja Franckego), prof. dr. Thomasa Müllera-Bahlke’go 

miałyśmy możliwość wzięcia udziału w Święcie (urodziny) 
Augusta Hermanna Franckego (Francke-Feier), które tym 
razem miały szczególnie uroczysty charakter, bowiem od-
bywało się w jubileuszowym roku 500-lecia reformacji. To 
właśnie fundacja Franckesche Stiftungen położyła przed 
300 laty podwaliny pod systematyczne szerzenie luterani-
zmu poza granicami Europy. Dlatego też na obchody tego-
rocznego Święta A.H. Franckego zaproszeni zostali szcze-
gólni goście, mianowicie minister stanu w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych prof. Maria Böhmer, premier landu 
Sachsen-Anhalt dr Reiner Haseloff, ambasadorowie i wyso-
cy rangą dyplomaci oraz partnerzy współpracujący z fun-
dacją z Indii, USA, Rosji, Wielkiej Brytanii, Danii, Węgier, 
Rumunii i z Polski. W ramach spotkań, imprez i rozmów 
kuluarowych w trakcie Święta A.H. Franckego zaproszeni 
goście mieli możliwość poznania powiązań i relacji między 
Fundacją Franckesche Stiftungen i partnerami z nią współ-
pracującymi zarówno w przeszłości, jak i w teraźniejszo-
ści.

W trakcie uroczystości o międzynarodowym charakte-
rze uczestnicy wzięli udział w licznych imprezach towa-
rzyszących, między innymi w 25. Wieczorze Solistów Koła 
Przyjaciół Fundacji Frankesche Stiftungen, akcie złożenia 
wieńców i kwiatów ku czci Augusta Hermanna Franckego 
u stóp jego pomnika, zwiedzaniu budynku Waisenhaus (od 
którego powstania rozpoczęła się główna działalność fun-
dacji), zwiedzeniu tutejszej biblioteki (Kulissenbibliothek) 
i archiwum, pieczeniu chleba w starym zabytkowym piecu 
według starej receptury i jego degustacji, nabożeństwie 
według obrządku protestanckiego prowadzonego w trzech 
językach (niemieckim, duńskim i tamilskim) z towarzy-
szeniem Wyższobramskiego Chóru Kameralnego z Cieszy-
na pod kierunkiem Piotra Sikory oraz chóru Kantorei der 


