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__ Henryk Michalak

Zespół Tenisa Stołowego KU AZS Uniwersytetu Zielo nogórskiego 
uczestniczył w sezonie 2016/2017 w rozgrywkach II ligi mężczyzn 
(grupa VIII), prowadzonych przez Dolnośląski Okręgowy Związek Te-
nisa Stołowego we Wrocławiu pod nadzorem Polskiego Związku Teni-
sa Stołowego w Warszawie.

W tej grupie rozgrywkowej brało udział 12 drużyn. Nasz zespół za-
jął ostatecznie 5 miejsce. Drużyna występowała w składzie: Oskar 
Sroczyński – kapitan - student Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdro-
wiu, Dawid Kozłowski student Wydziału Budownictwa, Architektury 
i Inżynierii Środowiska, Jakub Leśniewski student Wydziału Prawa 
i Administracji, Tomasz Sidelnik student Wydziału Lekarskiego i Nauk 
o Zdrowiu, Kamil Schauer student Wydziału Ekonomii i Zarządzania 
i Daniel Bobek – trener, zawodnik – absolwent UZ (Wydział Informaty-
ki, Elektrotechniki i Automatyki).

 
TABELA KOŃCOWA II LIGI MĘŻCZYZN
grupa VIII dolnośląsko-lubuska sezon 2016/2017

1 LUKS PEŁCZ Górki Noteckie

2 AKS Strzegom

3 MLKS VIKTORIA Jelcz Laskowice

4 KU AZS UE Wrocław

5 KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego

6 ZKS III Drzonków

7 SKS LZS Raszówka

8 KTS Jelenia Góra

9 LKS ODRA II Głoska

10 MKS WOLAVIA Wołów

11 LZS TS I Zaręba

12 SLSOS SALOS Dzierżoniów

Prawo występu w meczach barażowych o I ligę wywalczyła drużyna 
LUKS PEŁCZ Górki Noteckie. Do III ligi natomiast spadły zespoły MKS 
WOLAVIA Wołów, LZS TS I Zaręba, SLSOS SALOS Dzierżoniów.

Sekcja Tenisa Stołowego oprócz udziału w rozgrywkach państwowych 
była organizatorem kilku imprez sportowych dla społeczności akademic-
kiej Uniwersytetu Zielonogórskiego organizując między innymi:
___10 września 2016 r. - Otwarty Winobraniowy Turniej w Tenisie 
Stołowym pod Patronatem Kanclerz Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
W zawodach wzięło udział 13 zawodników. Zwycięzcą turnieju został 
Jakub Leśniewski – student Wydziału Prawa i Administracji, dru-
gie miejsce zajął Oskar Sroczyński – student Wydziału Lekarskiego 
i Nauk o Zdrowiu, trzecie miejsce zajął Daniel Bobek – członek KU 
AZS. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Panią 
Kanclerz mgr inż. Katarzynę Łasińską.
___6 grudnia 2016 r. zorganizowano tradycyjny Mikołajkowy In-
dywidualny Turniej Tenisa Stołowego dla studentów, pracowników 
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telnicy, którzy chcieliby sięgnąć do bardziej szczegółowych 
informacji o czasach przed 2001 rokiem, zarówno w odnie-
sieniu do całości środowiska naukowego w Zielonej Górze, jak 
i poszczególnych wydziałów uniwersytetu, znajdą je w książce 
wydanej na dziesięciolecie. Na kartach tej książki, nawiązując 
do historii Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Peda-
gogicznej, przedstawiono przede wszystkim to, co się działo 
w ciągu ostatnich 15 lat: proces integracji uczelni, jej roz-
wój i znaczenie w życiu miasta i regionu. Czas, który upłynął 
od 2001 roku, pozwala na dokonanie pierwszych podsumowań 
w zakresie dorobku własnego uczelni, który rodził się w warun-
kach integracji odmiennych w charakterze dotychczasowych 
zielonogórskich szkół wyższych, co z jednej strony stanowiło 
swoistą trudność, a z drugiej dawało impuls do poszukiwania 
innowacyjnych rozwiązań, tworzenia nowych kierunków stu-
diów i włączania się do badań w coraz to nowych obszarach. 
Wystarczy tylko wspomnieć, że na Uniwersytecie Zielonogór-
skim poszerzono badania i kształcenie o nauki biologiczne, 
prawne, medyczne, ekonomię i psychologię.

___Iwona Pałucka-Czerniak, Sta-
bilność i wariantywność języka 
protokołów w Księdze cechu 
piwowarów krakowskich z lat 1780-1729 
w ujęciu genologicznym i pragmalin-
gwistycznym, B5, oprawa miękka,  
s. 462, Oficyna Wydawnicza Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, Zielona 
Góra 2016, ISBN 978-83-7842-273-0

Niniejsza publikacja zawiera analizę 
stabilności i wariantywności zacho-
wań językowych utrwalonych w pro-
tokołach cechowych z XVIII w., skła-

dających się na Księgę cechu piwowarow krakowskich z lat 
1729-1780. Celem pracy stał się opis środka komunikatywnego 
małej wspólnoty, zdeterminowanej zawodowo, terytorialnie 
i czasowo. Źródłem prymarnym jest obszerny dokument wy-
tworzony w społeczności piwowarów krakowskich w XVIII w. 
U podstaw prezentowanego badania legła koncepcja wspólnot 
komunikatywnych, wpisana w historiozofię Stanisława Boraw-
skiego [...], która stała się tu osią przewodnią obserwacji języ-
koznawczych. Inicjatywa analizy zachowań językowych utrwa-
lonych w księdze cechowej wynikła z przekonania, że badanie 
języka małej, ale w pełni ukształtowanej wspólnoty pozwala 
poznać w pewnym zakresie język polskiej wspólnoty narodo-
wej w XVIII w. – ujrzeć i przedstawić język jako towarzysza 
wspólnotowej egzystencji i jej współkreatora.

zebrała Ewa Popiłka
Oficyna Wydawnicza

___Paweł Florenski, Moim dzieciom 
wspomnienia dawnych dni (frag-
menty), przekład Justyna Kroczak, 
A5, oprawa miękka, s. 130, Oficyna 
Wydawnicza Uniwersytetu Zielono-
górskiego, Zielona Góra 2016, ISBN 
978-83-7842-275-4

To już piąty tomik serii, który oddaje-
my do rąk Czytelników, tym razem są 
to stylizowane fragmenty wspomnień 
Pawła Florenskiego – filozofa i teologa 
Srebrnego Wieku, przyjaciela Sergiusza 
Bułgakowa. Obu uwiecznił na obrazie 

Filozofowie Michał Nesterow – rosyjski portrecista i reprezen-
tant symbolizmu, uczestnik wspólnych debat, które prowadzili 
na początku 1917 roku na temat odrodzenia prawosławia.
Moim dzieciom. Wspomnienia dawnych dni pisane były przez 
Florenskiego w latach 1916-1925 z zamiarem przekazania ich 
dzieciom. Dotyczą wszystkiego, co wydawało się ważne dla 
kształtowania jego charakteru i osobowości, pozwalają zrozu-
mieć przyszłe postępowanie, poglądy, wiarę, rozterki. Wpro-
wadzają nas w świat dziecięcych marzeń i rozrywek, świat 
wspaniałej przyrody Kaukazu, nigdzie indziej niespotykanych 
roślin, rzadkich zwierząt, wyrafinowanej kuchni, dumnych 
ludzi i rozumnych tradycji. Pokazują, jak proste były mię-
dzyludzkie relacje, jak surowe obyczaje, jak odpowiedzialna 
była praca. Pozwalają nam poznać rzeczywistość, której już 
nie ma, zatrzymują ją w pięknych, stylizowanych opisach, 
które są jak migawka aparatu fotograficznego – przenoszą ją 
w wieczność.

___Dariusz Dolański, Pierwszy kwa-
drans. Piętnaście lat Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, B5, oprawa twar-
da, s. 386, Oficyna Wydawnicza Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, Zielona 
Góra 2016, ISBN 978-83-7842-285-3

Nie jest to pierwsza książka poświęco-
na Uniwersytetowi Zielonogórskiemu. 
Z okazji dziesięciolecia uczelni jej ów-
czesny rektor, prof. dr hab. Czesław 
Osękowski, powierzył mi przygotowa-
nie książki, która nosiła tytuł Zielono-
górska droga do uniwersytetu (Zielona 

Góra 2011, wyd. II popr. i uzup. 2012). Niniejsze opracowanie, 
którego inicjatorem jest obecny rektor uczelni – prof. dr hab. 
inż. Tadeusz Kuczyński – jest w pewnym sensie kontynuacją 
tamtej publikacji, tyle że zupełnie na nowo rozłożono w niej 
akcenty między przeszłością a teraźniejszością. Wszyscy Czy-

NOWOśCI WYDAWNICZE

i członków Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego. W turnieju uczestniczyło 14 zawodników. 
Pierwsze miejsce zajął Oskar Sroczyński – student Wydziału 
Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, drugie miejsce przypadło Ja-
kubowi Leśniewskiemu – studentowi Wydziału Prawa i Ad-

ministracji, a trzecie miejsce zajął Daniel Bobek – członek 
KU AZS. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyst-
kich uczestników, jak przystało na turniej Mikołajkowy, ob-
darowano słodyczami.
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