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6____ RYSZARD RYBSKI / Prof. Mariusz Klytta 
pierwszym Profesorem Honorowym Uniwersytetu 
Zielonogórskiego

8____ EWA SAPEŃKO / Pierwszy podwójny dyplom 
Uniwersytet Zielonogórski – Vilnius Gedyminas 
Technical University

9____ DAWID PIECHOWIAK / 50 lat Akademickiego 
Związku Sportowego w Zielonej Górze

12____ Wspomnienie - Piotr Galant

14____ AGNIESZKA MOŻEJKO / Erasmus+ – pierwszy 
projekt wymiany z krajami partnerskimi

15____ AGNIESZKA MOŻEJKO / Promocja uczelni  
i wymiany międzynarodowej za granicą

16____ EWA SAPEŃKO / Gala LAUR NAUKOWCA

17____ STANISŁAW R. KORTYKA / Portrety Cezarego 
Bednarczyka

18____ MAŁGORZATA RATAJCZAK-GULBA / Z UZ dookoła 
świata? Ależ tak!

19____ TADEUSZ BILIŃSKI / Nauka to wyzwanie 
wymagające poświęcenia i wyrzeczeń

20____ Prof. Bogusław Banaszak zaprzysiężony na 
sędziego Trybunału Stanu

UNIWERSYTETY ŚWIATA:

21____ DANUTA NOWAK, WIESŁAW HŁADKIEWICZ / 
Université Charles de Gaulle Lille 3

WIADOMOŚCI WYDZIAŁOWE

22____ Wydział Artystyczny

27____ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii 
Środowiska

29____ Wydział Ekonomii i Zarządzania

30____ Wydział Humanistyczny

35____ Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

36____ Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

38____ Wydział Mechaniczny

38____ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

43____ Wydział Prawa i Administracji

45____ HENRYK MICHALAK / Srebrny medal tenisistów na 
Akademickich Mistrzostwach Polski 2016/2017

47____ HENRYK MICHALAK / Sekcja Tenisa Stołowego 
Klubu Uczelnianego AZS w sezonie 2016/2017

48____ EWA POPIŁKA / Nowości Wydawnicze

numerze:w Tradycje akademickie

Wszystkie wiekowe uczelnie mogą się poszczycić 
tradycjami sięgającymi wiele lat wstecz. 
Uczelnie młodsze muszą dopiero budować 
swój wizerunek, wprowadzając do kalendarza 
wydarzenia mające charakter akademickiego 
święta. Na Uniwersytecie Zielonogórskim 
dopracowaliśmy się już takich uroczystości 
jak inauguracja roku akademickiego, która 
traktowana jest jak święto całej społeczności 
akademickiej, taką samą rangę ma też nadanie 
godności doktora honoris causa wybitnym 
naukowcom światowego formatu. Na stałe 
wpisały się już do kalendarza promocje 
doktorskie i habilitacyjne, które bardzo 
uroczyście obchodzone są na UZ od 15 lat. 
W tym roku do takich uroczystości dołączyła 
uroczystość nadania tytułu Profesora 
Honorowego Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Wprawdzie ma ona wymiar bardziej wydziałowy 
niż ogólnouczelniany, ale tak czy inaczej wpisuje 
się w budowę tradycji akademickich na naszej 
uczelni. Pierwszym w historii Profesorem 
Honorowym Uniwersytetu Zielonogórskiego 
został prof. Mariusz Klytta z Technische 
Hochschule Mittelhessen (THM, Niemcy),  
o którego związkach z naszą uczelnią szeroko 
pisze w tym numerze, współpracujący z prof. 
Klyttą od 20 lat, prof. Ryszard Rybski z Wydziału 
Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki.

esa
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Z  OBRAD SENATU

z  o b r a d  s e n a t u

zarzĄdzenIa JM reKtora

Z  OBRAD SENATU |  ZARZąDZENIA JM REKTORA

 

Pani mgr Krystynie Teluk

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy 

z powodu śmierci Męża

składają

koleżanki i koledzy z Biura Rektora

 

Pani Mecenas Krystynie Teluk

wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci Męża

składa 

Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia 

 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym 
posiedzeniu w dniu 29 marca 2017 r. podjął następują-
ce uchwały:

 Nr 69 w sprawie opinii dotyczącej nadania prof. dr. hab. 
inż. Leszkowi Trybusowi tytułu doktora honoris causa Po-
litechniki Rzeszowskiej.

Senat podjął uchwałę nr 69 z dnia 29 marca 2017r.

 Nr 70 w sprawie poparcia wniosku o przyznanie nagrody 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. hab. inż. Jacko-
wi Korentzowi, prof. UZ.

Senat podjął uchwałę nr 70 z dnia 29 marca 2017 r.

 Nr 71 w sprawie poparcia wniosku o przyznanie nagrody Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. Piotrowi Mysiakowi.

Senat podjął uchwałę nr 71 z dnia 29 marca 2017 r.

 Nr 72 w sprawie poparcia wniosku o przyznanie nagrody 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. Robertowi Wy-
sockiemu.

Senat podjął uchwałę nr 72 z dnia 29 marca 2017 r.

 Nr 73 w sprawie poparcia wniosku o przyznanie nagrody 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr. hab. Jo-
achimowi Zdrence.

Senat podjął uchwałę nr 73 z dnia 29 marca 2017 r.

 Nr 74 zmieniającą uchwałę nr 574 Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyję-
cia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku 
akademickim 2017 /2018.

Senat podjął uchwałę nr 74 z dnia 29 marca 2017 r.

 Nr 75 w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na stu-
dia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego 
w latach 2017/2018 - 2019/2020.

Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 75 z dnia 29 marca 
2017 r.

 Nr 76 w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Zielono-
górskiego.

Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 76 z dnia 29 marca 
2017 r.

 Nr 77 w sprawie ustanowienia tytułu „Profesor honorowy 
Uniwersytetu Zielonogórskiego” oraz trybu postępowania 
o nadanie tytułu „Profesora honorowego Uniwersytetu 
Zielonogórskiego”.

Senat podjął uchwałę nr 77 z dnia 29 marca 2017 r.

 Nr 78 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej połączenia 
Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze oraz 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie.

Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 78 z dnia 29 marca 
2017 r.

 Nr 79 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku 
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Gó-
rze oraz Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Sulechowie do ministra właściwego ds. szkolnictwa 
wyższego w sprawie włączenia Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej w Sulechowie do Uniwersytetu Zielonogór-
skiego w Zielonej Górze.

Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 79 z dnia 29 marca 
2017 r.

 Nr 80 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia 
Wydziału Zamiejscowego w Sulechowie Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego.

Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 80 z dnia 29 marca 
2017 r.

 Nr 81 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji ze 
środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 81 z dnia 29 marca 
2017 r.

 Nr 82 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji.

Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 82 z dnia 29 marca 
2017 r.

 Nr 83 w sprawie wystąpienia o przyznanie uprawnienia 
do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku 
kryminologia i ściganie przestępstw i określenia efektów 
kształcenia dla tego kierunku.

Senat podjął uchwałę nr 83 z dnia 29 marca 2017 r.

 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym 
posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2017 r. podjął nastę-
pujące uchwały:

 Nr 84 w sprawie nadania prof. Ericowi Rogersowi tytułu 
doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Senat podjął uchwałę nr 84 z dnia 19 kwietnia 2017 r.

 Nr 85 w sprawie nadania prof. dr. inż. Mariuszowi Klytcie 
tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Zielonogór-
skiego.

Senat podjął uchwałę nr 85 z dnia 19 kwietnia 2017 r.

 Nr 86 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie podmio-
tu leczniczego w formie spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością.

Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 86 z dnia 19 kwietnia 
2017 r.

 Nr 87 w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na 
studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018.

Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 87 z dnia 19 kwietnia 
2017 r.

 Nr 88 zmieniająca uchwałę nr 458 Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie Zielo-
nogórskim.

Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 88 z dnia 19 kwietnia 
2017 r.

 Nr 89 zmieniająca uchwałę nr 459 Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich na Uni-
wersytecie Zielonogórskim.

Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 89 z dnia 19 kwietnia 
2017 r.

 Nr 90 w sprawie określenia efektów kształcenia dla jed-
nolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim 
prowadzonych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu 
w wyniku zmiany profilu kształcenia dla tych studiów.

Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 90 z dnia 19 kwietnia 
2017 r.

 Nr 91 w sprawie likwidacji kierunku studiów pierwszego 
stopnia architektura krajobrazu prowadzonego na Wy-
dziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 91 z dnia 19 kwietnia 
2017 r.

 Nr 92 w sprawie likwidacji kierunku studiów drugiego 
stopnia architektura krajobrazu prowadzonego na Wy-
dziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 92 z dnia 19 kwietnia 
2017 r.

 Nr 93 w sprawie zmiany profilu kształcenia i określenia 
efektów kształcenia dla kierunku studiów pierwszego 
stopnia logistyka prowadzonych na Wydziale Ekonomii 
i Zarządzania.

Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 93 z dnia 19 kwietnia 
2017 r.

 Nr 94 zmieniająca uchwałę nr 574 Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyję-
cia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku 
akademickim 2017/2018.

Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 94 z dnia 19 kwietnia 
2017 r.

 JM Rektor wydał następujące zarządzenia:

 Nr 23 z dnia 17 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 
88 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 paź-
dziernika 2016 r. w sprawie powołania Dziekańskiej Komi-
sji Stypendiów Doktoranckich na Wydziale Budownictwa, 
Architektury i Inżynierii Środowiska na rok akademicki 
2016/2017.

 Nr 24 z dnia 29 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie 
nr 29 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 14 
kwietnia 2014 r. w sprawie opłat za usługi świadczone 
przez Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 25 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany struktury 
organizacyjnej Pionu Prorektora ds. Rozwoju oraz zmiany 
regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskie-
go.

 Nr 26 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania komi-
sji do przeprowadzenia licytacji na sprzedaż nieruchomo-
ści gruntowych niezabudowanych stanowiących własność 
Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 27 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie struktury organi-
zacyjnej Wydziału Prawa i Administracji.

 Nr 28 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad przydziału 
lokali pracownikom i doktorantom Uczelni oraz osobom ze-
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wnętrznym w budynku przy ul. Prostej 6 w Zielonej Górze.

 Nr 29 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat 
za lokale mieszkalne w budynkach przy ul. Prostej 6, Wy-
spiańskiego 58 i Podgórnej 50 b w Zielonej Górze.

 Nr 30 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad zakwate-
rowania osób w pokojach gościnnych Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego.

 Nr 31 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany struk-
tury organizacyjnej Pionu Rektora i Pionu Prorektora ds. 
Studenckich oraz zmiany regulaminu organizacyjnego 
Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 32 z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie kalendarza 
rekrutacyjnego na semestr zimowy w roku akademickim 
2017/2018 na studia wyższe.

 Nr 33 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie limitów przy-
jęć na studia wyższe w roku akademickim 2017/2018.

 Nr 34 z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie 

nr 18 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 20 
lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przy-
znawania zwiększenia stypendium doktoranckiego dla 
doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 35 z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządze-
nie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia  
9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za świadczo-
ne usługi edukacyjne.

 Nr 36 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji 
roku akademickiego 2017/2018.

 Nr 37 z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wytycznych 
dotyczących tworzenia studiów doktoranckich i projekto-
wania programów studiów doktoranckich w Uniwersyte-
cie Zielonogórskim.

Daria Korona
Biuro Prawne__TEKSTY UCHWAŁ I ZARZąDZEń DOSTĘPNE Są 

NA STRONIE INTERNETOWEJ UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO POD ADRESEM: 

http://www.uz.zgora.pl/ap/

__ryszard rybski
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

11 maja 2017 r. w siedzibie Wydziału Informatyki, Elek-
trotechniki i Automatyki miała miejsce uroczystość, pod-
czas której prof. Mariusz Klytta z Technische Hochschule 
Mittelhessen (THM, Niemcy) otrzymał, jako pierwszy w hi-
storii UZ, tytuł Profesora honorowego Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego. Tytuł ten przyznany został uchwałą Senatu UZ 
na wniosek Rady WIEiA. Tytuł Profesora honorowego jest 
przyznawany osobie, która wniosła znaczny wkład w rozwój 
Uniwersytetu lub w rozwój współpracy Uniwersytetu z kra-
jowymi lub zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Senat 
w swojej uchwale stwierdza, że prof. M. Klytta otrzymuje 
tytuł „za wieloletni wkład w rozwój Uniwersytetu Zielono-
górskiego poprzez inicjowanie i intensyfikację kontaktów 
międzynarodowych społeczności akademickiej, z aktyw-
nym wieloletnim udziałem w procesie internacjonalizacji 
pracy Uczelni, zarówno w zakresie badań naukowych, form 
i treści kształcenia studentów jak i przedsięwzięć na polu 
kultury o wymiarze europejskim”.

Prof. MarIusz Klytta  
PIerwszyM ProfesoreM  
honorowyM unIwersytetu 
zIelonogórsKIego

Związki prof. M. Klytty z Uniwersytetem Zielonogórskim 
sięgają 1996 r. W tym właśnie roku odbyło się w Zielonej 
Górze pierwsze spotkanie prof. M. Klytty, pełniącego wów-
czas funkcję dziekana Wydziału Elektrycznego Fachhoch-
sule Giessen-Friedberg, z władzami ówczesnej Wyższej 
Szkoły Inżynierskiej, przekształconej wkrótce w Politech-
nikę Zielonogórską. Podjęty wówczas kontakt umożliwił 
podpisanie w Giessen, w grudniu 1997 r., Umowy o Współ-
pracy Partnerskiej obu uczelni. Stworzyło to ramy praw-
ne wszystkich dalszych wspólnych przedsięwzięć w latach 
1997-2017.

Wkład prof. M. Klytty w rozwój współpracy międzynaro-
dowej Uniwersytetu Zielonogórskiego obejmuje współpra-
cę w obszarze badań naukowych, działania przyczyniające 
się do umiędzynarodowienia procesu kształcenia realizo-
wanego przez UZ oraz przedsięwzięcia na polu kultury. 
Współpraca naukowa z Uniwersytetem Zielonogórskim, 
w tym zwłaszcza z Wydziałem Informatyki, Elektrotechni-
ki i Automatyki, obejmuje realizację wspólnych projektów 
badawczych z obszaru elektrotechniki i informatyki. W wy-
niku tej współpracy powstało ponad 50 publikacji, w tym 
wiele artykułów prezentowanych wspólnie na międzynaro-
dowych konferencjach. W realizacji wspólnych projektów 
badawczych inicjowanych i koordynowanych przez prof. 
M.Klyttę wzięło udział około dwudziestu pracowników na-
ukowych z obydwu uczelni. W związku z realizacją projek-
tów pracownicy obydwu uczelni wielokrotnie przebywali 
na uczelniach partnerskich odbywając m.in. staże badaw-
cze czy też wygłaszając referaty naukowe.

Kolejnym krokiem wspólnych działań zainicjowanych 
przez prof. M. Klyttę była idea włączenia do współpracy 
Uniwersytetu Technicznego w Tallinie (Estonia) i Politech-
niki Lwowskiej (Ukraina) i stworzenia na tej bazie w roku 
2000 sieci współpracy CUCEE (Cooperation of Universi-
ties in Central and Eastern Europe). Następnym etapem 
w realizacji tej idei było rozszerzenie sieci w kolejnych 
latach o Uniwersytet Techniczny im. Gedymina w Wilnie 

Prof. Mariusz Klytta 

ukończył studia wyższe w 1973 r. na Wydziale Elektrycznym 

Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Na tym samym wydziale uzy-

skał w roku 1980 stopień naukowy doktora nauk technicznych 

w dyscyplinie elektrotechnika. W latach 1972-1981 pracował na 

swoim macierzystym wydziale, kolejno jako asystent i adiunkt. 

W latach 1982-1985 był zatrudniony na stanowisku docenta 

w Universität Gesamthochschule Paderborn (Nadrenia-West-

falia, Niemcy). Od roku 1989 do dziś pracuje na stanowisku 

profesora w Technische Hochschule Mittelhessen (Hesja, 

Niemcy).

Działalność dydaktyczna i badawcza prof. Mariusza Klytty kon-

centruje się na zagadnieniach z obszaru maszyn elektrycznych 

i napędów przekształtnikowych. Jest autorem kilkudziesięciu 

publikacji naukowych, w tym zwłaszcza artykułów konfe-

rencyjnych, dotyczących sterowania i regulacji napędów oraz 

kompatybilności elektromagnetycznej i akustycznej napędów 

przekształtnikowych. Jest również autorem podręczników 

akademickich i patentów.

Związki prof. Mariusza Klytty z Uniwersytetem Zielonogórskim 

sięgają 1996 r. i obejmują współpracę w obszarze badań nauko-

wych, działania przyczyniające się do umiędzynarodowienia 

procesu kształcenia realizowanego przez Uniwersytet Zielono-

górski oraz przedsięwzięcia na polu kultury.

sPOTKANIE GOŚcI Z THM  
Z PrOrEKTOrEM  
Ds. NAUKI I WsPółPrAcy  
Z ZAGrANIcą 

OD lEWEJ:  
PrOf. MArcIN MrUGAlsKI, 
PrOf. ANDrZEJ PIEcZyńsKI,  
PrOf. MATTHIAs WIllEMs, 
PrEZyDENT THM,  
PrOf. GIOrGI MElIKIDZE,  
PrOf.  MArIUsZ KlyTTA, 
PrOf. rysZArD rybsKI,  
PrOf. DIrK MEyEr

WysTąPIENIE  
PrOfEsOrA HONOrOWEGO UZ 
MArIUsZA KlyTTy
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PROf. MARIUSZ KLYTTA PIERWSZY PROfESOR HONOROWY UZ | PIERWSZY PODWÓJNY DYPLOM  UZ – VGTU JUB ILEUSZ  50-LEC IA AZS 

__ dawid Piechowiak
AZs

21 kwietnia br. w Auli Rektoratu Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego Akademicki Związek Sportowy obchodził 
jubileusz 50-lecia istnienia w Zielonej Górze. Blisko 
110 zaproszonych gości wypełniło aulę niemal do 
ostatniego miejsca. Wśród zaproszonych gości znaleź-
li się m.in. prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka (prezes 
Zarządu Głównego AZS), Bartłomiej Korpak (sekre-
tarz generalny Zarządu Głównego AZS) oraz wszyscy 
członkowie Zarządu Głównego AZS, Janusz Kubicki 
(prezydent Miasta Zielona Góra), dr hab. inż. Andrzej 
Pieczyński, prof. UZ (prorektor ds. rozwoju Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego), Bogusław Wontor oraz wie-
lu innych. Uroczystość rozpoczęto od prezentacji 
kilkuminutowego filmu ilustrującego cały przebieg 
działalności AZS w Zielonej Górze. Prócz prezentacji 
i przemówień nie zabrakło też odznaczeń dla zasłużo-
nych sportowców i działaczy oraz wszystkich, którzy 
wnieśli swój wkład w rozwój akademickiego środo-
wiska sportowego w naszym mieście. Wszyscy zapro-
szeni goście zostali również uhonorowani pamiątko-
wymi medalami wybitymi z okazji Jubileuszu 50-lecia  
oraz monografią pt. 50 lat AZS w Zielonej Górze au-
torstwa dr. Radosława Domke i dr. Tomasza Grzybow-
skiego.

Wszystkie zdjęcia dostępne tutaj: http://azs.zgo-
ra.pl/fotogalerie/inne/gala-50-lecia-azs.html

50 lat aKadeMIcKIego 
zwIĄzKu sPortowego  
w zIeloneJ górze

PODPIsy DO ZDJęć:

1, 2___ UrOcZysTE ObcHODy  50-lEcIA AZs W ZIElONEJ GórZE

3, 4___ POsIEDZENIE ZArZąDU GłóWNEGO AZs  
W sIEDZIbIE rEKTOrATU UNIWErsyTETU ZIElONOGórsKIEGO

1

2

3

4

6 lat temu do projektu Zinte-
growanych Studiów Zagranicznych 
prowadzonych od 20 lat pomiędzy 
Uniwersytetem Zielonogórskim 
i Technische Hochschule Mittel-
hessen, dołączyła uczelnia z Wil-
na - Vilnius Gedyminas Technical 
University (VGTU). 11 maja br. 
wręczono dyplomy dwóch uczelni 
pierwszemu absolwentowi z Li-
twy. Robert Čechowič ukończył 
podwójne studia inżynierskie na 
kierunku automatyka i robotyka, 
a jego promotorem na Uniwersy-
tecie Zielonogórskim był dr hab. 
inż. Wojciech Paszke, prof. UZ.

esa

(Litwa), Politechnikę Śląską w Gliwicach i Uniwersytet 
Techniczny w Mińsku (Białoruś). Powstała w ten sposób 
dla Uniwersytetu Zielonogórskiego i dla TH Mittelhessen 
szeroka platforma współpracy z uczelniami Europy Środ-
kowej i Wschodniej.

Prof. M. Klytta ma ogromny wkład w internacjonalizację 
kształcenia studentów na Uniwersytecie Zielonogórskim 
(zwłaszcza na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Au-
tomatyki) poprzez umożliwianie odbycia części studiów 
studentom UZ w THM, w szczególności poprzez inicjatywę 
powołania do życia w roku 1998 tzw. Zintegrowanych Stu-
diów Zagranicznych UZ i THM (ZSZ UZ-THM). Była to wtedy 
wyprzedzająca czas (bo wprowadzona w życie przed Pro-
cesem Bolońskim) forma studiów, realizowanych częściowo 
na uczelni macierzystej i zagranicznej uczelni partner-
skiej. Absolwenci tej formy studiów otrzymują jednocze-
śnie dyplomy ukończenia obydwu uczelni. Na przestrzeni 
20 lat prowadzenia ZSZ, około 100 studentów uczelni sieci 
CUCEE, w tym już 50 studentów Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, uczestniczyło w ZSZ uzyskując po ich zakończeniu, 
oprócz polskiego również niemiecki dyplom.

Prof. Klytta zapoczątkował również wspólne działania 
uczelni partnerskich na niwie kultury. Był inicjatorem 
i współorganizatorem koncertów „Muzyka w Europie” 
z udziałem zespołów Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz 
zespołów muzycznych i tanecznych uczelni partnerskich 
sieci CUCEE: w Giessen (2003 i 2005), we Lwowie i Zielonej 

Górze (2006), w Tallinie (2011), w Wilnie (2014) i w Gliwi-
cach (2016).

Podczas wspomnianej na wstępie uroczystości, która 
była częścią obchodów jubileuszowych 20 lat współpra-
cy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim i Technische 
Hochschule Mittelhessen, prof. M. Klytta otrzymał hono-
rowy tytuł z rąk Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Za-
granicą UZ prof. Giorgi Melikidze. Z racji jubileuszu w uro-
czystości wzięła udział oficjalna delegacja THM na czele 
z jej Prezydentem, prof. Matthiasem Willemsem. W tym 
miejscu warto dodać, że THM jest uczelnią techniczną 
z główną siedzibą w Giessen, na której aktualnie studiuje 
około 14 tysięcy studentów studiów stacjonarnych. Po-
nadto, w uroczystości wzięli udział koordynatorzy z pozo-
stałych uczelni sieci CUCEE oraz wielu zaproszonych go-
ści, wśród których liczną grupę stanowili absolwenci ZSZ 
UZ-THM. Ważnym akcentem uroczystości jubileuszowych 
było wręczenie dyplomów ukończenia Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego i Uniwersytetu Technicznego im. Gedymina 
w Wilnie (VGTU) pierwszemu absolwentowi Zintegrowa-
nych Studiów Zagranicznych UZ-VGTU (poniżej). Studia 
te, na wzór funkcjonujących od wielu lat studiów polsko-
-niemieckich, utworzyły w 2014 r. uczelnie z Wilna i Zie-
lonej Góry. Uroczystości jubileuszowe uświetnił występ 
prof. Bogumiły Tarasiewicz (mezzosopran) i prof. Bartło-
mieja Stankowiaka (fortepian) z WA UZ.

PIerwszy PodwóJny dyPloM 
unIwersytet zIelonogórsKI – VIlnIus 
gedyMInas technIcal unIVersIty

DyPlOMy WręcZylI: PrOf. rOMA rINKEvIčIENE Z vGTU I PrOf. ANDrZEJ PIEcZyńsKI Z UZ
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1965 utworzenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej, kierowni-
kiem SWF WSI zostaje mgr Henryk Tajkiewicz

1966 powołanie Klubu Uczelnianego AZS WSI, prezesem 
KU AZS WSI zostaje mgr Henryk Tajkiewicz

1967 Mistrzostwa Typów Uczelni w Rzeszowie, brązowe me-
dale w koszykówce i siatkówce mężczyzn; trenerzy: 
Zbigniew Brodecki, Henryk Tajkiewicz

1971 utworzenie Wyższej Szkoły Nauczycielskiej i powoła-
nie Studium Wychowania Fizycznego WSN; kierowni-
kiem SWF WSN zostaje mgr Czesław Makutynowicz

1971 powołanie Klubu Uczelnianego AZS WSN; prezesem KU 
AZS WSN zostaje mgr Czesław Makutynowicz

1973 utworzenie Wyższej Szkoły Pedagogicznej

1975 powstanie Studenckiego Ośrodka Jeździeckiego w Raculce

1976 powołanie Zarządu Środowiskowego AZS w Zielonej 
Górze; prezesem Zarządu zostaje dr Zbigniew Bro-
decki

1976 awans koszykarek SZS-AZS Zielona Góra do II ligi; tre-
ner Tadeusz Aleksandrowicz

1978 oddanie do użytku hali sportowej przy ul. Prostej 
(WSP) i kortów tenisowych, salki judo i boiska do piłki 
ręcznej (WSI)

1978 złoty medal studentek WSP w IV MP Mistrzów Wyższych 
Uczelni w koszykówce w Lublinie; trener Tadeusz 
Aleksandrowicz

1978 złoty medal studentów WSI w IV MP Mistrzów Wyższych 
Uczelni w piłce nożnej; trener Józef Pawłowski

1983 dr Zbigniew Brodecki zostaje kierownikiem SWFiS WSI

1985 szósty z kolei złoty medal studentek WSP w MP WSP 
i FU w koszykówce; trener Sławomir Mikulewicz

1987 czwarty złoty medal studentów WSI w MP WSI, WSM 
i FP; trener Maciej Pawłowski

1987 mgr inż. Alfred Brzózka zostaje kierownikiem SWFiS 
WSI

1990 dr Józef Tatarczuk zostaje kierownikiem SWFiS WSP

1991 AMP w tenisie stołowym - Radom. Po raz pierwszy 
w historii Wyższej Szkoły Inżynierskiej drużyna zdoby-
ła złoty medal; trener Henryk Michalak

1992 złoty medal studentów WSI w Mistrzostwach Mistrzów 
Lig Uczelnianych w koszykówce w Zielonej Górze; tre-
ner Piotr Galant

1992 Ogólnopolska Inauguracja Akademickiego Roku Sporto-
wego w Zielonej Górze (WSI)

1992 oddanie do użytku hali sportowej przy ul. prof. Zyg-
munta Szafrana (WSI)

1993 KU AZS WSI podejmuje się wydawania „Akademickiego 
Przeglądu Sportowego” 

KalendarIuM naJwaŻnIeJszych wydarzeŃ

1993 złoty medal studentów WSI w XVII MP WSI,WSM i FP 
w piłce nożnej halowej i na boiskach otwartych; tre-
nerzy Paweł Urbański, Jacek Sajnóg

1994 koszykarki „Tele Top-AZS” Zielona Góra awansują do 
I ligi; trenerzy Sławomir Mikulewicz, Piotr Galant, 
Leon Probużański

1994 awans tenisistów stołowych AZS WSI do II ligi; trener 
Henryk Michalak

1996 utworzenie Politechniki Zielonogórskiej

1997 powołanie Klubu Środowiskowego AZS w Zielonej Gó-
rze, prezesem KŚ AZS zostaje doc. inż. Mikołaj Kłapoć

1997 złoty medal studentów PZ w Mistrzostwach Politechnik 
w koszykówce w Zielonej Górze; trener Piotr Galant

1997 srebrny medal piłkarzy ręcznych AZS Zielona Góra 
w II Akademickich Mistrzostwach Polski w grach ze-
społowych w Lublinie; trenerzy Bronisław Maly, Józef 
Grzegorczyn, Włodzimierz Leśniak

1998 awans piłkarzy ręcznych AZS PZ WSP do II ligi; trene-
rzy Bronisław Maly, Józef Grzegorczyn, Włodzimierz 
Leśniak

1998 awans siatkarzy AZS PZ WSP do II ligi; trener Józef 
Tatarczuk

1999 brązowy medal w grze podwójnej studenta WSP 
Krzysztofa Kaczmarka podczas AMŚ w tenisie stoło-
wym w Sofii (Bułgaria)

1999 prezesem KŚ AZS w Zielonej Górze zostaje inż. An-
drzej Rybicki

2001 siatkarze AZS PZ WSP po raz drugi awansują do II ligi; 
trener Tomasz Grzybowski

2001 studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego awansują do Ligi 
Akademickiej Koszykówki (LAK); trener Piotr Galant

2001 utworzenie Uniwersytetu Zielonogórskiego; kierowni-
kiem SWFiS UZ zostaje mgr Władysław Leśniak

2001 Prezesem KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego zo-
staje Maciej Dzikuć

2004 awans piłkarzy ręcznych AZS UZ „Hemet” do I ligi; tre-
ner Marek Książkiewicz

2005 złoty medal studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego 
w unihokeju w Pucharze Polski ZG AZS

2005 Uniwersytet Zielonogórski przejmuje kompleks sporto-
wy przy ul. Wyspiańskiego 58

2005 prezesem KŚ AZS w Zielonej Górze zostaje mgr inż. 
Franciszek Orlik

2006 srebrny medal studentów Uniwersytetu Zielonogórskie-
go w piłce ręcznej w AMP i złoty medal w klasyfikacji 
Uniwersytetów w Radomiu; trener Henryk Rozmiarek

2006 Łukasz Czapla na Akademickich Mistrzostwach Świata 
w Bangkoku w strzelaniu z broni pneumatycznej wy-
walczył dwa srebrne medale

2006 złoty medal piłkarzy ręcznych Stelmet AZS UZ Zielona 
Góra w XI Mistrzostwach Polski Klubów AZS w grach 
zespołowych w Warszawie; trener Henryk Rozmiarek

2007 piłkarze ręczni Stelmet AZS UZ zajmują 3. miejsce w I li-
dze; trenerzy Henryk Rozmiarek, Marek Książkiewicz

2007 brązowy medal Uniwersytetu Zielonogórskiego w piłce 
siatkowej w AMP i srebrny medal w klasyfikacji Uni-
wersytetów w Gliwicach; trenerzy Tomasz Paluch, 
Tomasz Grzybowski

2007 Uniwersytet Zielonogórski gospodarzem finału AMP 
w piłce ręcznej mężczyzn; srebrny medal w AMP i zło-
ty medal w klasyfikacji Uniwersytetów; trener Henryk 
Rozmiarek

2008 tenisiści stołowi KU AZS UZ zdobywają złoty medal 
w AMP w Zawierciu; trener Pawel Sroczyński

2008 tenisiści stołowi Uniwersytetu Zielonogórskiego brą-
zowymi medalistami Akademickich Mistrzostw Europy 
w Latina (Włochy); trener Pawel Sroczyński

4

1

5

2

6

3

7 8 9

10 11

3___sIatKarze azs Pz wsP w II lIdze. glIwIce 1998.03.29. |  stoją od lewej: Andrzej Krowiak, rafał Padjasek, Tomasz Hanka (kapitan), Arkadiusz stochmiał, rafał Popiołek, Jerzy 
Dalecki, Marcin Wieczorek, dr Józef Tatarczuk (trener). Klęczą: Piotr lewandowski, Tomasz Grzybowski, Piotr Garczarski, łukasz Gościański, Tomasz bednarz (leży).

4___rePrezentacJa uz w II aKadeMIcKIch MIstrzostw euroPy w tenIsIe stołowyM (19-22 czerwca 2008 r., latIna – włochy) | Od lewej: Alberto Gualtieri (Prezy-
dent UEsA), Daniel bobek, Maciej chojnicki, radosław Żabski, Paweł sroczyński, Grzegorz Jackowski, Organizator

5 ___PIłKarze ręcznI unIwersytetu zIelonogórsKIego naJlePszĄ aKadeMIcKĄ druŻynĄ w Polsce – złoty Medal w aMP w KalIszu. 28.05.2010 | W górnym 
rzędzie stoją od lewej: Marek Książkiewicz (trener), Marek Klimas, Dariusz rosiek, Michał skrzypek, Krzysztof Wittke, Mariusz Zarankiewicz, cyprian Kociszewski, Patryk sieksniec, 
bartłomiej Koprowski, Maciej Koledziński, Józef Grzegorczyn (kierownik), Andrzej Jakubiak (trener odnowy), Wojciech skołozdrzy (trener). Niżej od lewej: Jan ratajczak, Paweł Jakób, 
sebastian Gałach, Michał skołozdrzy,

6___rePrezentacJa unIwersytetu zIelonogórsKIego w aMP w PływanIu (16.04.2011 r.). | stoją od lewej: Przemysław Mielniczuk, Krzysztof Gawłowicz, Adam Plutecki, 
Tomasz rumianowski, Jakub Jasiński, trener Tomasz Grzybowski

7___bachanalIa. bIeg o Puchar reKtora (18.05.2011) 
8 ___PIotr grudzIeŃ I MarcIn sKrzynecKI – złocI MedalIścI IgrzysKach ParaolIMPIJsKIch w londynIe (2012)
9___euroPean day of Integrated sPort, od lewej: M. Dalecka, M. Przezdzięk, f. broniewicz, M. Piekut, P. Gierszewski, D. Tarnowska, udIne, 23.05.2015r.
10__złoty Medal druŻyny futsalu w aKadeMIcKIch MIstrzostwach PolsKI (2016.02.22). Uniwersytet Zielonogórski reprezentowali: Piotr Andrzejczak, Mateusz bartczak, 

Maciej Górecki, sebastian Górski, Michał Greszczyk, Michał Hoc, rafał Jaszkiewicz, Adam Klementowski, Kacper Konopacki, Kacper Koppenhagen, Mateusz Kowalski, Kamil Kruszyń-
ski, Wojciech Kubik, Karol Pudzianowski, Kacper ryś, Kamil sajnóg. Trenerem zwycięskiej ekipy był Maciej Górecki. fot. A. Ostrowska 

11__seKcJa PIłKI sIatKoweJ Ku azs unIwersytetu zIelonogórsKIego. | stoją od lewej: lucyna Wojcieszko, Dagmara Augustyn, Gabriela Massalska, Natalia Janik, Magdalena 
Kozik, Alicja szczurek, Karina flisińska, Dominika Zając, florentyna Kaczmarek, Dajana Paczkowska, Weronika luberda, Marlena Kanicka, Martyna Dalecka (2017)

1___ złoty Medal studentów wsI w MP wsI, 
wsMIfP w radoMIu w 1993 roK

 rząd górny od lewej: Paweł rzemieniecki (kierow-
nik drużyny), rafał Dziedzic, Mariusz formicki, 
Paweł Urbański (grający trener), Mariusz Przed-
lacki, Karol Krępa, Artur Zaborski, Wojciech stręk, 
Albert skierś; rząd dolny od lewej: Piotr baran, 
Artur szałankiewicz, Krzysztof Gnatowicz, Dariusz 
Olechno, cezary Ilnicki, Andrzej Wilczacki, Wojciech 
Winograd, Grzegorz Podhajecki

2___ KoszyKarKI azs zIlona góra w eKstra-
KlasIe (1994)

JUB ILEUSZ  50-LEC IA AZS JUB ILEUSZ  50-LEC IA AZS 
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JUB ILEUSZ  50-LEC IA AZS   |  WSPOMNIEN IE  O P IOTRZE  GALANCIE

Wspomnienie

P i o t r  g a l a n t

2008 mgr Tomasz Grzybowski zostaje kierownikiem SWFiS UZ

2009 piłkarki nożne KŚ AZS UZ zajmują 1. miejsce w II lidze; 
trener Marek Lemański

2009 zespół Stelmet AZS UZ Zielona Góra w piłce ręcznej 
mężczyzn ponownie w I lidze; trenerzy Marek Książ-
kiewicz, Paweł Kupiński

2009 złoty medal zespołu KŚ AZS UZ Zielona Góra w XIV Mi-
strzostwach Polski AZS w grach zespołowych w Krako-
wie; trener Tomasz Paluch

2009 prof. dr hab. Zdzisław Wołk zostaje prezesem KŚ AZS 
w Zielonej Górze

2010 piłkarze ręczni Stelmet AZS UZ zdobywają złoty medal 
w AMP w Kaliszu; trenerzy Marek Książkiewicz, Woj-
ciech Skołozdrzy

2011 Adam Jeske zostaje prezesem Lubuskiej Organizacji 
Środowiskowej AZS

2011 3 złote, 2 srebrne i 1 brązowy medal studentów Adama 
Pluteckiego, Jakuba Jasińskiego, Tomasza Rumia-
nowskiego, Krzysztofa Gawłowicza i Przemysława 
Mielniczuka w AMP w pływaniu w Katowicach; trener 
Tomasz Grzybowski

2011 2 złote, 1 srebrny i 2 brązowe medale studentów UZ 
Mateusza Furmańskiego, Michaliny Kwaśniewskiej, 
Artura Olejarza, Kingi Sadłowskiej i Piotra Frąckie-
wicza w AMP w lekkiej atletyce w Poznaniu

2011 brązowy medal studentów Konrada i Wojciecha Ko-
zików w siatkówce plażowej w AMP i srebrny medal 
w klasyfikacji Uniwersytetów w Pogorzelicy

2011 Anna Miadzielec i Jacek Tarczyło zdobywają złoty 
medal Mistrzostw Świata w Rock and Rollu akrobatycz-
nym w Monachium

2012 Sylwia Bogacka zdobyła srebrny medal w strzelaniu 
z karabinu pneumatycznego podczas Igrzysk Olimpij-
skich w Londynie

2012 Piotr Grudzień i Marcin Skrzynecki złotymi 
medalistami turnieju drużynowego tenisistów stoło-
wych podczas Paraolimpiady w Londynie

2012 Anna Miadzielec i Jacek Tarczyło zdobywają złoty 
medal Mistrzostw Świata w Rock and Rollu akrobatycz-
nym w Moskwie

2012 Renata Schodnik i Marek Szulgo zdobywają srebrny 
medal w tańcu towarzyskim w Akademickich Mistrzo-
stwach Europy w Bratysławie

2013 mecz piłkarzy ręcznych KU AZS Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego z „Vive Targi” Kielce w Pucharze Polski; 
trener Mariusz Kwiatkowski

2014 piłkarze ręczni KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskie-
go po raz trzeci awansują do I ligi; trenerzy Mariusz 
Kwiatkowski, Robert Urbański

2016 sekcja futsalu KU AZS UZ zdobyła złoty medal w AMP 
w Poznaniu; trener Maciej Górecki

2016 sekcja futsalu KU AZS UZ awansuje do I ligi; trener 
Maciej Górecki

2016 Piotr Kaliszuk i Dominika Kiszkurno uczestnikami 
Akademickich Mistrzostwa Świata w jeździectwie 
w Flyinge (Szwecja). Reprezentacja Polski zajęła  
V miejsce; trener Olaf Maron, kierownik ekipy Marek 
Lemański

Piotr Galant urodził się 31 marca 1955 r. Ukończył Technikum Elektryczne 
w Zielonej Górze, a następnie studia na AWF we Wrocławiu. Karierę koszykarską 
rozpoczął w zielonogórskim „Zrywie”, a od 1976 r. kontynuował ją w „Zastalu”.  
W 1984 r. jako rozgrywający wprowadził drużynę „Zastalu” – po raz pierwszy w hi-
storii zielonogórskiego klubu – do koszykarskiej ekstraklasy.

W koszykarskiej ekstraklasie grał do 1988 r., kiedy to czynne uprawianie sportu 
musiał zawiesić ze względu na problemy zdrowotne. Po zakończeniu kariery zo-
stał nauczycielem w VII Liceum Ogólnokształcącym i trenerem grup młodzieżowych 
drużyny Zastalu. 1 lutego 1988 r. rozpoczął pracę w SWFiS WSI i już w 1989 r. 
prowadzeni przez niego koszykarze okazali się najlepsi w Mistrzostwach Polski WSI, 
WSM i FP.

Prowadzona przez Piotra Galanta reprezentacja WSI w koszykówce mężczyzn 
przez cztery kolejne edycje mistrzostw (1989-1995) była najlepsza w swoim typie 

uczelni. Ponadto w 1992 r. studenci WSI zdobyli złoty medal na Mi-
strzostwach Mistrzów Lig Międzyuczelnianych rozegranych w Zielo-
nej Górze.

W 1994 r. Piotr Galant został trenerem koszykarek AZS, które 
pod nazwą „Bouquet WSP TK” Zielona Góra przystąpiły do rywali-
zacji pierwszoligowej. Jest to do tej pory jedyna drużyna zielonogór-
skiego AZS, która wystąpiła w najwyższej klasie rozgrywek.

Piotr równocześnie prowadził sekcję koszykówki mężczyzn w KU 
AZS WSI. W 1997 r. koszykarze „młodej” Politechniki Zielonogór-
skiej, w swoim debiucie w XIX MP Politechnik w znakomitym stylu 
zdobyli złoty medal. Było to prestiżowe osiągnięcie, gdyż rywalizacja 
w gronie politechnik stała na bardzo wysokim poziomie sportowym.

Piotr Galant wspomagał też szkoleniowo i organizacyjnie zielo-
nogórski „Zastal”. Przez klika lat współpracował jako drugi trener 
z Grzegorzem Chodkiewiczem, a w sezonie 2000/2001 był trenerem 
I ligowej drużyny „Zastalu”. W „starszym” wieku zawodniczym prze-
żywał swoją drugą młodość sportową, grając w reprezentacji Polski 
w Mistrzostwach świata i Europy oldboyów.

Największe sukcesy podopieczni Piotra Galanta odnosili w sporcie 
akademickim. W latach 2001-2003 studenci Uniwersytetu Zielono-
górskiego występowali w I LAK. W 2003 r. uzyskali brązowy medal 
w MP Uniwersytetów w Lublinie. Kolejny medalowy występ, tym ra-
zem srebrny, zanotowali w 2005 r. w Rzeszowie. W 2008 r. w AMP 
w Katowicach nasza męska reprezentacja w koszykówkę ponownie 
była druga w klasyfikacji Uniwersytetów. 

Przez wiele lat Piotr Galant sprawował opiekę nad rozgrywkami grup 
dziekańskich w koszykówce, największej imprezie masowej w zielono-
górskich uczelniach. Był współorganizatorem Międzywydziałowego Tur-
nieju Pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego w koszykówce, który 
w tym roku będzie miał swoją 27. edycję - i pierwszą bez Piotra.

Międzywydziałowe Turnieje Pracowników WSI/PZ/WSP/Uni-
wersytetu Zielonogórskiego w koszykówce (1990-2016)

Ponadto prowadzona przez niego drużyna KU AZS Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego występowała w zielonogórskiej amatorskiej li-
dze koszykówki i ta liga jest największym świadectwem działalności 
Piotra. Z kolegami ze „starego” Zastalu jako „Cicha Kobieta” przez 
wiele lat udzielał bezpłatnych lekcji koszykówki kolejnym rocznikom 

zielonogórzan. Jego wychowankowie z sekcji KU AZS, teraz jako or-
ganizatorzy, sędziowie, czy zawodnicy decydują o obliczu i kształcie 
tej jednej z największych lig amatorskich w Polsce.

Dr Ewa Skorupka: …Piotr w mojej pamięci zostanie jako wcho-
dzący w pierwszym składzie przystojny koszykarz, który gdzieś tam na 
początku lat 80. z sympatią i humorem zauważał małą dziewczyn-
kę, która wraz z ojcem trenerem spędzała na sali sportowej przy ul. 
Wyspiańskiego oraz obozach sportowych niezliczone godziny. Potem 
jako uczennica 7 LO zapamiętałam Go jako pogodnego i otwartego, 
pełnego zaangażowania nauczyciela wychowania fizycznego i trenera. 
Po kilku latach jako młody pracownik uczelni, był dla mnie przykła-
dem wykładowcy mającego wspaniały kontakt ze studentami i wysoko 
przez nich ocenianego. Z podziwem obserwowałam trudne zmagania 
z chorobą, która dotknęła rodzinę Piotra, dawał wtedy przykład po-
zytywnego podejścia do życia, walki za wszelką cenę o zdrowie swoich 
bliskich i wielki optymizm pomimo szeregu trudności.

Co mógłby mi powiedzieć w chwili słabości? Pasuje mi przeczy-
tanie gdzieś zdanie: „Padłaś, powstań, popraw koronę i zasuwaj!”

Grzegorz Chodkiewicz: … Piotr był powszechnie znany w Zie-
lonej Górze. Będąc z nim nigdzie nie można było być anonimowym, 
ale nie spotkałem nigdy nikogo z jego wychowanków, który by nie 
cenił tego wszystkiego co on im przekazał. To był człowiek, który nie 
miał wrogów.”

Dr Paweł Urbański: … spędziliśmy wspólnie kilka chwil, żad-
nej z nich nie sposób zapomnieć - od lekcji wychowania fizycznego 
poprzez spływ kajakowy, mecze koszykówki, skończywszy na spotka-
niach towarzyskich, a Piotr zawsze miły, pogodny, służący radą i po-
mocą, dusza towarzystwa - takiego go zapamiętam

Dr Tomasz Grzybowski: … Piotr to człowiek znacznie wykra-
czający poza ramy „koszykarz, trener, czy nauczyciel”. Zawsze dow-
cipny, szarmancki, na spotkaniach towarzyskich usiąść koło niego to 
była recepta na dobrą zabawę. Jednocześnie profesjonalista w każ-
dym calu, który jak się w coś angażował to na całego.

Problemy zdrowotne ciągnęły się za nim od dawna, ale jak sam 
mówił: … to koszykówka i ludzie trzymają mnie przy życiu, jakby 
nie oni to zgasłbym w domu już dawno.
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__agnieszka Możejko
Dział Współpracy z Zagranicą

Z końcem maja 2017 r. dobiega końca realizacja dwulet-
niego projektu wymiany studentów i pracowników z kra-
jami partnerskimi w ramach Programu Erasmus+, czy tzw. 
krajami spoza UE.

Uniwersytet Zielonogórski w konkursie 2015 r. otrzymał 
sporą kwotę dotacji w wysokości przekraczającej 215 tys. 
EUR. Dzięki tym środkom możliwa była realizacja 36 mo-
bilności studentów i 23 mobilności pracowników. Wymia-
na w ramach projektu odbywała się z 5 krajami: Białoru-
sią, Gruzją, Ukrainą, Rosją i Wietnamem. We współpracy 
uczestniczyło w sumie 9 uczelni partnerskich.

Projekty typu KA107 nie są proste zarówno w przygoto-
waniu jak i realizacji. Ocena projektów ma charakter jako-
ściowy, a progi punktowe, które trzeba osiągnąć, aby uzy-
skać dotację, są bardzo wysokie. Zasady Programu Erasmus 
są dużo bardziej restrykcyjne niż w przypadku wymiany 
z krajami Unii. Przygotowanie i realizacja projektu wy-
maga zatem większego zaangażowania administracji cen-
tralnej i koordynatorów wydziałowych Programu Erasmus, 
którzy musieli wykonać olbrzymią pracę, by przygotować 
właściwie propozycję wydziału.

W przypadku tych projektów przygotowanie jednostki 
i partnera jest kluczowe. Wydział musi posiadać doświad-
czenie w realizacji współpracy z uczelnią zagraniczną, 

szczególnie w sferze dydaktycznej, posiadać ofertę dla ob-
cokrajowców oraz zapewnić należytą realizację mobilności 
(np. w zakresie opieki nad przyjeżdżającymi studentami). 
Uczelnie partnerskie natomiast muszą wykazać, że potrafią 
spełnić standardy programu chociażby w zakresie posiada-
nia strategii internacjonalizacji, przejrzystości procedur 
wyboru uczestników mobilności jak i szczególnie ważnej 
w kontekście programu - uznawalności akademickiej.

Projekt, który właśnie się kończy, w przypadku wymiany 
studentów cechował się przewagą przyjazdów na UZ. Naj-
więcej studentów przyjechało z Wietnamu, a gościły ich 
dwa Wydziały UZ: Fizyki i Astronomii oraz Artystyczny. Spo-
rą grupę reprezentowali również studenci z Ukrainy (6 os.) 
i Rosji (5 os.). Jednostką najbardziej aktywną w projekcie 
był Wydział Fizyki i Astronomii, który prowadził współpracę 
aż z 3 krajami.

Na konkretne i długofalowe efekty projektu przyjdzie 
nam jeszcze poczekać. Jednakże już teraz da się zauważyć 
pewne rezultaty, które dotyczą zarówno uczelni współpra-
cujących jak i samych uczestników wymiany.

Z naszego punktu widzenia pierwszy projekt tego typu 
przyczynił się do zwiększenia zainteresowania wymianą 
z krajami partnerskimi, o czym może świadczyć zwiększo-
ne zapotrzebowanie wydziałów zgłoszone w konkursach 
w roku 2016 i 2017.

Na uczelni prawie dwukrotnie wzrosła liczba studentów 
obcokrajowców odbywających częściowe studia, a na nie-
których kierunkach wręcz kilkakrotnie.

Erasmus+
PIerwszy ProJeKt wyMIany  
z KraJaMI PartnersKIMI

Uczelnie partnerskie podkreślają znaczenie wymia-
ny pracowników, dzięki której mają możliwość szkolenia 
i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli akademickich, ale 
również zdobywania nowych kontaktów naukowych. Obec-
ność naszej kadry za granicą, szczególnie w Wietnamie, 
oferowała nową jakość np. w kształceniu artystów.

Analizując ankiety stypendystów programu możemy po-
wiedzieć, że 100 proc. uczestników wymiany była z niej 
zadowolona. Studenci uczestniczący w wymianie w więk-
szości raportowali zwiększony poziom kompetencji, zarów-
no zawodowych takich jak obsługa komputera i Internetu, 
mediów społecznościowych, znajomość języka, czy zdolno-
ści personalnych, do których można zaliczyć np. umiejęt-
ność rozwiązywania problemów, rozumienie innych kultur, 
tolerancji itp.

W przypadku nauczycieli akademickich największy 
wzrost dotyczył zdolności organizacyjnych i zarządzania, 

ale także umiejętności ICT i kompetencji językowych oraz 
międzykulturowych. Ponad 90 proc. osób wykazało wzrost 
satysfakcji z wykonywanej pracy, a 100 proc. uczestników 
potwierdziło, że wymiana przyczyniła się do zacieśnie-
nia współpracy pomiędzy instytucjami partnerskimi, czyli 
uczelniami uczestniczącymi w projekcie.

Trzeba powiedzieć jasno, że realizacja projektu była 
trudna. Wymagała zaangażowania wielu osób – tych którzy 
pilnowali procedur, poprawności dokumentów i wydatko-
wania środków, tych którzy pochylali się nad każdym in-
dywidualnym programem kształcenia/nauczania oraz orga-
nizowali zajęcia na wydziale, tych którzy poświęcali swój 
prywatny czas, aby każdy obcokrajowiec poczuł się na UZ 
jak w domu.

Wszyscy zaangażowani w to przedsięwzięcie mamy na-
dzieję, że te i inne aspekty tego projektu przyczyniają się 
do zwiększenia umiędzynarodowienia uczelni.

__agnieszka Możejko
Dział Współpracy z Zagranicą

Wiosna tego roku była bardzo pracowita jeśli chodzi 
o promocję uczelni oraz wymiany międzynarodowej za 
granicą.

W kwietniu br. uczestniczyliśmy w dwóch przedsięwzię-
ciach skierowanych na promocję szkolnictwa wyższego 
w Polsce: XVIII targach edukacyjnych w Kazachstanie oraz 
międzynarodowych targach „Osvita i Karjera” w Kijowie.

Na obu imprezach uczelnię reprezentowały przede wszyst-
kim studentki zagraniczne, aktualnie studiujące u nas. Ich 
pomoc w organizacji stoiska i kontakcie z uczestnikami tar-
gów była nieoceniona. Obie panie były doskonałą wizytówką 
UZ i tak naprawdę najlepszym „narzędziem” promocji.

Podczas targów w Kijowie równolegle miało miejsce 
Forum Rektorów Uczelni Technicznych Polski i Ukrainy 
w ramach Polsko-Ukraińskich Dni Edukacji, Nauki i Inno-
wacji. W planie imprezy były panele, tzw. okrągłe sto-
ły, poświęcone różnych aspektom współpracy polskich 
i ukraińskich uczelni, w tym jeden poświęcony współ-
pracy projektowej w ramach programu Erasmus+, do 
udziału w którym zaproszono nasz Uniwersytet. Wraz 
z partnerem ukraińskim – Uniwersytetem Narodowym 
Akademia Ostrogska - mieliśmy możliwość zaprezento-
wania naszych doświadczeń, dobrych praktyk, ale tak-
że problemów związanych z realizacją projektu KA107. 
Spotkanie dawało również możliwość wymiany poglądów 
na temat funkcjonowania programu oraz nawiązania no-
wych kontaktów, a także spotkania się z dotychczasowy-
mi ukraińskimi partnerami.

ProMocJa uczelnI  
I wyMIany MIędzynarodo-
weJ za granIcĄ

ERASMUS+
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Oba kierunki – Ukraina i Kazachstan - wydają się być cie-
kawe ze względu na potencjał w młodych ludziach, którzy 
coraz częściej poszukują możliwości studiowania za gra-
nicą. Są to również kraje, z których można także rekruto-
wać osoby pochodzenia polskiego lub posiadających Kartę 
Polaka. Ponadto wielu młodych Ukraińców, mając nadzieję 
na dostanie się na studia w Polsce, uczy się już języka pol-
skiego.

Młodzież ukraińska idzie za trendami z Polski, chce stu-
diować kierunki, dzięki którym będzie w stanie szybko zna-
leźć pracę, tj. kierunki inżynierskie, głównie informatykę, 
mechanikę, architekturę. Licealiści z Kazachstanu nato-

__ ewa sapeńko

Organizowana przez Parlament Studencki Uniwersytetu 
Zielonogórskiego już od trzech lat Gala LAUR NAUKOWCA 
przeszła do historii. 26 kwietnia 2017 r. w Lubuskim Teatrze 
odbyła się uroczystość wręczenia statuetek. Tegoroczną 
Galę LAUR NAUKOWCA po raz pierwszy objął honoro-
wym patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go - Jarosław Gowin. Poza tym Gali patronowali: Rektor 
Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. Tadeusz Kuczyński, 
Wojewoda Lubuski - Władysław Dajczak, Marszałek Woje-
wództwa Lubuskiego - Elżbieta Anna Polak, Parlament Stu-
dentów Rzeczypospolitej Polskiej, Forum Uniwersytetów 
Polskich, Klub Radnych Zielona Razem.

Nagrody przyznane w ośmiu kategoriach otrzymali:
__Najpopularniejszy projekt roku – Koło Naukowe Archi-

tektura w Przestrzeni Zrównoważonej za projekt Ar-
chitektura Przeciw Bezdomności

__Międzynarodowy projekt roku - Europejskie Forum Stu-
dentów AEGEE za organizację Międzynarodowej Konfe-
rencji Network Meeting Zielona Góra 2016

__Rozwój kultury – Koło Naukowe Muzyki Chóralnej Insty-
tutu Muzyki za zwycięstwo Złotego Pasma w XII Ogólno-
polskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmie

__Mobilność studencka - Grupa Inicjatywna AISEC za or-

ganizację International Kindergarten, podczas którego 
przez 6 tygodni prowadzone były warsztaty z zakresu 
edukacji kulturowej i językowej

__Aktywność artystyczna – Koło Naukowe Pracownia Wol-
nego Wyboru za organizację cyklu wernisaży

__Innowacyjny projekt roku - Studenckie Koło Naukowe 
Informatyki UZ.NET. za aplikację do analizy danych 
stworzoną podczas Hackaton

__Społeczny projekt roku - PRISON Penitencjarne Koło 
Naukowe za organizację mikołajek dla dzieci i matek 
z Domu Matki i Dziecka w Zakładzie Karnym w Krzywańcu

__Efektywny warsztat - AKF FLESZ za warsztaty w placów-
ce Polskiego Związku Głuchoniemych
Opiekun roku – dr Nel Bielniak z Katedry Filologii 

Wschodniosłowiańskiej - Zakład Literatur Wschodniosło-
wiańskich – opiekunka Koła Naukowego Rusycystów

W tym roku Kapituła (w jej skład wchodzi prezydium 
PSUZ) przyznała także trzy nagrody honorowe za wspar-
cie Gali Laur Naukowca. Otrzymali je: Wojewoda Lubuski 
Władysław Dajczak, Marszałek Województwa Lubuskiego 
Elżbieta Anna Polak i Klub muzyczny X-Demon

Na najpopularniejszy projekt roku głosowanie odbywało 
się elektronicznie, oddano na niego prawie 10 000 głosów. 
Do udziału w plebiscycie zgłosiło się 15 studenckich kół na-
ukowych.

miast nadal wyrażają duże zainteresowanie kierunkami 
z zakresu nauk społecznych i artystycznych.

W kontekście konkurencji z innymi polskimi uczelniami 
trzeba zauważyć, że oczywiście uczelnie wschodniej ścia-
ny Polski wiodą zdecydowany prym w rekrutacji studentów 
„ze Wschodu”. My możemy z nimi konkurować na dwóch 
polach: organizacji opieki nad obcokrajowcami (pomoc 
w kwestiach wizowych, przygotowania dokumentów, pro-
gramy typu ‘Buddy’ itp.) oraz opłat za studiowanie. W ob-
liczu wahającego się kursu hrywny (w stosunku do euro 
i dolara) koszt nauki może mieć kluczowe znaczenie w wy-
borze uczelni.

gala Laur naukowca
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__ stanisław r. Kortyka
Wydział Artystyczny

10 kwietnia 2017 r. w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej 
odbył się wernisaż wystawy malarstwa Cezarego Bednar-
czyka. Autor wystawia obszerny cykl obrazów zatytułowa-
nych Portrety. Niespełna dwa lata po uzyskaniu dyplomu 
z malarstwa (2015) w Instytucie Sztuk Wizualnych w pra-
cowni prof. Stanisława R. Kortyki i asystenta mgr. Jarka Je-
schke, mamy okazję zobaczyć kontynuację zainteresowań 
artysty portretem jako głównym tematem jego obrazów. 
Kuratorką wystawy jest dr Janina Wallis.

Wystawę można zwiedzać do 31maja w godz. 8.00-19.00.
Po kilku latach poszukiwań własnego malarskiego wyrazu 

w świetnych akwarelowych studiach pejzażowych i portreto-
wych, w swojej pracy dyplomowej Cezary Bednarczyk wła-
śnie z portretu uczynił główny temat malarskiej wypowiedzi.

O ile w dyplomowych „szkicach do portretu” całkowicie 
zrezygnował z rozbudowanej gamy barwnej skupiając się 
na mocnych kontrastach czerni, bieli i szarości oraz malar-
skim geście – to w ostatnich pracach zauważamy powrót do 
koloru i podobne dążenie do uzyskania maksymalnej eks-
presji formy.

W obecnie malowanych portretach deformacja często 
sytuuje się poza kadrem, choć jej wyraz w sposób oczywi-
sty zostaje zdefiniowany na płaszczyźnie obrazu. Skoro po-
jawił się kolor, można więc zakładać, że Cezary Bednarczyk 
w jakimś stopniu powraca do wcześniejszych doświadczeń, 
dla których polem wnikliwej obserwacji były liczne „kla-
syczne” autoportrety.

Niezależnie od stopnia deformacji i umowności portreto-
wanej osoby w niektórych obrazach można odnaleźć cha-
rakterystyczne cechy własnego wizerunku.

Obecnie Cezary Bednarczyk jest związany z Instytutem 
Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest asy-
stentem w Pracowni Rysunku i Intermediów prowadzonej 
przez dr. hab. Radosława Czarkowskiego, prof. UZ.

credo artysty

Tworząc portrety automatycznie wchodzę w dialog ze 
starą szkołą malarstwa, z oczywistym jej poszanowaniem. 
Z drugiej jednak strony takoż samo ulegam nieodpartej 
chęci zaaplikowania spontanicznego gestu. W pewnym mo-
mencie, po uprzednim wyjściu od szkicu (tak przecież tra-
dycyjnej metody), powierzchnia płótna zamienia się wręcz 
w poligon doświadczalny dla gestu. Wykorzystanie farby 
do zbudowania kształtu, kompozycji, charakterystycznych 
dla portretu rysów twarzy, zmienia się w twórczym proce-
sie w apoteozę farby, w czystą refleksję nad nią, gdzie pla-
ma farby jest plamą farby – niczym więcej. Mnóstwo jest 
w tym przypadku, spontaniczności – „give and take” – gdzie 
każdy chwyt jest dozwolony. Zacieki, przetarcia, faktura 
płótna – to tylko podstawowy zakres możliwości. Pieczę 
nad wszystkim ostatecznie sprawia racjonalny ogląd. Moje 
malarstwo to w gruncie rzeczy rozkrok pomiędzy tradycją 
a nowoczesnością. Wzajemne przenikanie się i nigdy ja-
sne opowiedzenie po jednej ze stron. Nie przedstawiam 
konkretnych osób. Staram się przedstawić potocznego 
przechodnia, balansując tym samym na granicy tożsamości 
i anonimowości.

Portrety cezarego 
bednarczyKa 
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__ Małgorzata ratajczak-gulba
biuro Promocji UZ

To już czternasty Festiwal Nauki na Uniwersytecie Zie-
lonogórskim, obchodzony tym razem międzynarodowo. 
Hasło  tegorocznej edycji brzmi:  „Z UZ dookoła świa-
ta”. Dlaczego tak? Otóż chcemy pokazać nas jako uczelnię  
otwartą na świat, uczelnię przyciągającą do siebie rów-
nież studentów  z zagranicy. Co roku studiuje u nas co-
raz więcej obcokrajowców w ramach Programu Erasmus+. 
Przyjeżdżają między innymi z Hiszpanii, Portugalii, Turcji, 
Grecji, Rosji, Ukrainy i Wietnamu. Studenci Ci zostali włą-
czeni w przygotowania projektów festiwalowych na swoich 
wydziałach.

Festiwal odbędzie się 4 i 5 czerwca: w pierwszym dniu 
(niedziela)  na stadionie uniwersyteckim przy ul. Wyspiań-
skiego 58, natomiast w drugim dniu (poniedziałek) na uczel-
nianych kampusach. Oprócz dwunastu już istniejących wy-
działów naszego uniwersytetu swój program przygotowała 
także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z Sulechowa, 
od 1 września br. Wydział Zamiejscowy naszej uczelni.

W ubiegłym roku w ramach Festiwalu Nauki odbył się 
Bieg dla transplantacji. Wystartowało w nim ponad 300 
biegaczy. Postanowiliśmy  kontynuować tę szczytną ideę 
i liczymy na jeszcze większą liczbę zawodników. Patronat 
na biegiem objął Konsultant Wojewódzki Transplantologii 
Klinicznej i członek Krajowej Rady Transplantacyjnej – dr 
hab. n. med. Maciej Głyda. Sponsorem biegu jest: Bank 
Millenium, a partnerami tego wydarzenia są: Ogólnopol-
skie Stowarzyszenie „Nerka”, Fundacja Anny Wierskiej 
 „Dar Szpiku” i Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzie-
ciom „Liver”. Ogrom przygotowań na swoje barki wzięło 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UZ. 

Trasa biegu to tylko 6 km i nie chodzi tu o wynik, liczy 
się udział i szerzenie wiedzy na temat pobierania i prze-
szczepiania narządów oraz komórek krwiotwórczych. 
Mogą w nim wziąć udział osoby, które ukończyły 14 lat. Każ-
dy z uczestników otrzyma koszulkę i pamiątkowy medal. 
Najmłodsi uczestnicy festiwalu będą mogli się sprawdzić 
w biegach i konkurencjach sportowych (powalczą o me-
dale) przygotowanych specjalnie dla nich przez pracowni-
ków Katedry Sportu i Promocji Zdrowia UZ.

4 czerwca zapraszamy nie tylko biegaczy, ale wszystkich, 
którzy chcą ciekawie spędzić niedzielne przedpołudnie. 
Wszystkich, którzy przyjdą na stadion uniwersytecki cze-
kają liczne atrakcje. Jednym z punktów programu będzie 

„Gotowanie na trawie”.  W innej niż dotąd roli zobaczymy 
Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Gior-
gi Melikidze. Profesor będzie przygotowywał gruzińskie 
szaszłyki. Towarzyszyć mu też będą uczestnicy programu 
telewizyjnego „MasterChef Junior”: Zosia Zaborowska 
i Mateusz Truszkiewicz (syn dr. Pawła Truszkiewicza z Insty-
tutu Filologii Germańskiej naszego uniwersytetu). Pojawi 
się też kuchnia molekularna oraz żywność liofilizowana,   
którą zaprezentują pracownicy PWZS z Sulechowa (od 1 
września Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu 
Zielonogórskiego).

Skoro spotykamy się na murawie stadionu, to nie może 
zabraknąć miejsca do odpoczynku. Będzie „Strefa relak-
su z Erasmus+”, w której organizację włączył się Dział 
Współpracy z Zagranicą UZ wraz ze studentami obcokra-
jowcami z naszego uniwersytetu. 

W przygotowanie programu niedzielnego  zaangażował 
się też Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu. Uczestnicy 
festiwalu będą mogli poddać się m.in. badaniom fizjolo-
gicznym i profilaktycznym, m.in.: ocenie FMS (ocenie wpły-
wu ruchu na nasze ciało), pomiarowi oraz analizie chodu 
i ocenie sprawności narządu ruchu, pomiarowi składu cia-
ła,  pomiarowi ciśnienia i glukozy. Będzie z nami Między-
narodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-
-Poland, które zaprasza na  „Szpital Pluszowego Misia”, 
„Marrow Hero” – rejestrację dawców szpiku we współpracy 
z DKMS, „Ratowanie na Spontanie” czyli nauka pierwszej 
pomocy dla dzieci oraz dorosłych, „Think Pink” – akcję 
dotyczącą nowotworów narządów kobiecych oraz „Movem-
ber” – akcję dotyczącą nowotworów narządów męskich.  
Festiwal to wydarzenie dwudniowe. Tradycyjnie już w po-
niedziałek, 5 czerwca, zapraszamy na kampusy uniwersy-
teckie zorganizowane grupy szkolne i przedszkolne. Przy-
gotowaliśmy wiele atrakcji: ponad 20 wystaw, ponad 20 
wykładów oraz ok. 100 warsztatów/projektów. Nie zabrak-
nie też koncertu jazzowego. 

Szczegółowy program Festiwalu Nauki dostępny jest na 
stronie: www.fn.uz.zgora.pl.

Nowością  tegorocznej edycji jest elektroniczny formu-
larz, za pomocą którego szkoły i przedszkola mogą zapisy-
wać się na poszczególne projekty. 

Organizatorem Festiwalu Nauki jest Dział Nauki  UZ 
oraz Biuro Promocji UZ.

Zachęcamy do licznego udziału w dwudniowym święcie 
naszego Uniwersytetu.

Z UZ dookoła świata?  
Ależ tak!

__ tadeusz biliński
Wydział budownictwa, Architektury 
i Inżynierii Środowiska

Nauka to immanentna cecha, podstawa poznawania 
i rozwoju świata, a kształcenie kadr naukowych, to stra-
tegiczny cel społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, to 
podstawowy cel każdej uczelni, każdego instytutu badaw-
czego.

Zbyt wolny lub całkowicie zaniechany rozwój naukowy 
pracownika naukowo-dydaktycznego nie tylko jest złym 
przykładem, ale co gorsze jest swego rodzaju blokadą 
rozwoju zakładu, katedry, instytutu, czy nawet wydziału. 
Bowiem praca etatowa takich pracowników, często bardzo 
cenna ze względów dydaktycznych, jest wstrzymaniem, 
niekiedy na dziesiątki lat, przyjmowania nowych, młodych, 
bardzo zdolnych, energicznych i wybranych w konkursach 
absolwentów szkół wyższych, tak krajowych jak i zagra-
nicznych. Ludzi pełnych idei zmieniającego się świata. Pra-
widłowy i szybki rozwój naukowy tych młodych ludzi byłby 
gwarantem ciągłego oraz stabilnego rozwoju poszczegól-
nych jednostek organizacyjnych, a w efekcie całej uczelni. 
Oczywiście, nie jest to istotne w przypadku sporadycznych 
zdarzeń, natomiast istotnego znaczenia nabiera, gdy zja-
wisko takie jest powszechne.

Każdy podejmując pracę na wyższej uczelni oraz myśląc 
o karierze naukowej, musi bezwzględnie przyporządkować 
swoje życie wymaganiom pracy naukowej w połączeniu 
z pracą dydaktyczną. W pracy naukowej nie obowiązuje 
limit czasowy, dzienny, miesięczny, czy roczny. Praca na-
ukowa musi być sensem życia. Osiągnięć naukowych nie 
zdobywamy dodatkowo oraz łatwo poza różnymi obowiąz-
kami i przyjemnościami codziennego życia, ale ciężką pra-
cą, dzięki wielu wyrzeczeniom.

Nie jest zatem możliwe prowadzenie poza pracą nauko-
wą intensywnej działalności gospodarczej, czy bezgra-
niczne oddanie się ulubionemu hobby, czy bardzo aktywne 
zaangażowanie społeczne lub polityczne. Jeśli przyjęcie 
takiego warunku nie jest możliwe, lub jest możliwe ze 
znacznymi ograniczeniami, to właściwe byłoby odstąpie-
nie od zamiaru podjęcia pracy naukowej lub rezygnacja 
z jej kontynuowania dla uniknięcia stresowych sytuacji, 
dla dobra własnego i uczelni. Oddanie się bez reszty pra-
cy dydaktycznej, niekiedy w różnych oddalonych od siebie 
ośrodkach, projektowaniu, działalności gospodarczej czy 
politycznej także daje dużo zadowolenia. I nie będzie to 
drogą straconego życia. To prawda, że praca na wyższej 
uczelni nobilituje człowieka. Nie może to jednak mieć 

miejsca kosztem własnego środowiska, kosztem uczelni. 
Pozorowanie pracy naukowej, czy nieuczciwe zobowiąza-
nia jej kontynuowania nie powinny mieć miejsca w śro-
dowisku akademickim. Studenci są także często naszymi 
recenzentami.

Tracimy często, jako uczelnie, młodych, bardzo zdolnych 
ludzi będących na różnym stopniu rozwoju naukowego albo 
patrząc swobodnie na ich irracjonalne postępowanie, nie 
wykazując zdecydowanej postawy, albo nie sprawując od-
powiedniej opieki, nie wykazując właściwego zaintereso-
wania postępami ich rozwoju. Niekiedy nieodzowne jest 
zdecydowane, ciągłe przypominanie o obowiązku czynnego 
udziału w konferencjach naukowych, pisania samodzielnie 
lub wspólnie artykułów, referatów, napisania kolejnej czę-
ści dysertacji, monografii lub książki, przeprowadzenia lub 
uzupełnienia badań nie zapominając, co bardzo istotne, 
o rozwijaniu własnej osobowości naukowej.

Nie zawsze mamy wystarczającą samodyscyplinę w osią-
ganiu celów. Nieodzowne jest stawianie dla naszego dobra 
wymagań administracyjnie stymulowanych czasem. Często 
jest potrzeba, ba wręcz nieodzowne służbowe czy przy-
jacielskie przypominanie, czy wręcz nakazywanie. Naj-
gorsza jest obojętność lub przytakiwanie bezczynności.  
W końcu efekt, czy dobry czy zły, zawsze będzie pozytywny 
dla środowiska akademickiego. Przykładów niewłaściwego 
rozwoju naukowego można by przedstawić wiele. To co na 
początku może być gorzkie, w efekcie przy pozytywnym 
zakończeniu, osiągnięciu celu, może być nie tylko dobre, 
ale stanowić osiągnięcie życia. Chyba nie ma takich osób, 
którzy po osiągnięciu celu negatywnie oceniają swoich 
„ciemiężców”.

Pamiętać należy, że osobiste osiągnięcie naukowe na-
szego kolegi czy przyjaciela, każdego z nas cieszy. Każdy 
osiągnięty stopień naukowy, każdy kolejny tytuł naukowy 
podnosi pozycję uczelni.

Życzliwość powinna być immanentną cechą naszej 
wspólnej pracy. Jakże przemiłym uczuciem jest gdy ktoś 
z zespołu naukowego, instytutu, wydziału osiąga cel, wy-
raża zadowolenie, radość. Przecież taka osoba promieniu-

nauKa to wyzwanIe 
wyMagaJĄce PośwIęcenIa  
I wyrzeczeŃ

Gdy moim umysłem zawładnie nauka

Chciałbym ścichnąć, tak bez reszty, do końca

By zobaczyć inny świat

Choćby inne promienie naszego słońca
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je pozytywnie na otoczenie, dopinguje innych do dalszej 
twórczej pracy.

Wspólnie razem odpowiadamy za naszą uczelnię, za nasz 
instytut czy wydział. Wspólnie razem ze studentami two-
rzymy środowisko akademickie, odpowiadamy za postrze-
ganie nas przez naszą lokalną społeczność. Uczelnia nasza 
stanowi niezbywalną wartość społeczną. Jest współodpo-
wiedzialna, nie tylko za kształcenie młodego pokolenia, 
ale także za podnoszenie organizacyjnego, technologicz-
nego oraz kulturalnego rozwoju naszego społeczeństwa.

Raczej częściej można spotkać pracowników naukowych, 
którzy twierdzą, że mogli osiągnąć cel gdyby poświęcili mu 
więcej czasu i konsekwentnie dążyli do niego, osiągnęliby 
go i byli bardzo zadowoleni, niż osoby, które mimo osią-
gniętego celu żałują „straconego czasu”. Zdobycie stopnia 
naukowego doktora, doktora habilitowanego, a szczegól-
nie tytułu profesorskiego nie tylko nobilituje pracownika 
nauki ale także pozytywnie wpływa na jego bezpośrednie 
otoczenie, instytut, a w szczególnych przypadkach nawet 
na całą uczelnię.

Nauka - to nie tylko sprawa społeczno-gospodarczego 
rozwoju kraju. Nauka - „to autorytet” ustalania prawdy, 
oceny faktów, zdarzeń i zjawisk. Nauka – to podstawa 
kształtowania osobowości profesjonalnej każdego pracow-
nika, szczególnie nauczycieli akademickich. Ciągłe więc 
pogłębianie wiedzy, umiejętności w rozwiązywaniu proble-
mów, wymiana poglądów, doświadczeń w pracy naukowej, 

są zawsze twórcze i wpływają w istotny sposób na poziom 
naukowy poszczególnych pracowników, całych zespołów 
badawczych, wreszcie na postrzeganie całego środowiska 
akademickiego jako ambitna, postępowa, nie zachowaw-
cza elita społeczeństwa.

Nawet najlepsze książki, artykuły naukowe nie zastąpią 
dyskusji w gronie specjalistów na konferencjach, semina-
riach czy nawet przypadkowych rozmów z ludźmi inteli-
gentnymi o wysokim poziomie naukowym.

Piękna nauki nie da się określić, ale jej wartość jest 
bezcenna. Zdobywanie wiedzy jest przecież wielką przy-
jemnością, a nabywanie umiejętności posługiwania się 
nowoczesnymi instrumentami i metodami stanowi wielką 
korzyść w rozwiązywaniu problemów naukowych i jest bez-
granicznie satysfakcjonujące. Nauka może jeszcze niestety 
nie w pełni, ale w przyszłości będzie autorytetem dla usta-
lenia prawdy.

Dlatego tak ważny jest rozwój nauk, w tym nauk stoso-
wanych. Dlatego też tak ważny jest właściwy rozwój kadr 
naukowych.

W ostatnim czasie następuje deprecjacja niemal wszyst-
kich tytułów. Chyba jeszcze tylko tytuł profesora ma wy-
sokie znaczenie społeczne. Trzeba więc dołożyć wszelkich 
starań, by to uznanie społeczne pozostało.

__ danuta nowak
__ wiesław hładkiewicz

Wydział Humanistyczny

W roku 2013 dwie Europejskie Stolice Kultury – Wrocław 
i Lille podpisały umowę partnerską. Z tej okazji w Lille 
promowano m.in. francuskojęzyczne wydanie opracowa-
nia angielskich historyków Normana Daviesa i Rogera Mo-
orhouse’a, pt. Mikrokosmos. Portret miasta środkowoeu-
ropejskiego, Vratislavia, Breslau, Wrocław. W tym czasie 
wrocławskie media informowały, że co ósmy mieszkaniec 
regionu Nord Pas de Calais, którego stolicą jest Lille, ma 
polskie korzenie i dlatego jest to najbardziej polski region 
we Francji. W średniowieczu Lille było centrum kupieckim, 
następnie za panowania Ludwika XIV zamieniło się w twier-
dzę, dopiero w XIX w. ponownie przekształciło się w cen-
trum przemysłowe. Jednym z najbardziej znanych w Eu-
ropie wydarzeń kulturalnych jest największy wrześniowy 
pchli targ zwany La Braderie de Lille.

Od roku 1974 główny kampus Uniwersytetu Lille III znaj-
duje się w Villeneuve d’Ascq (Nowe Miasto pochodzące od 
Ascq) i leży w metropolii Lille, na południowy wschód od 
jej centrum. Lille III kontynuuje długą tradycję kształcenia 
humanistycznego w okolicach Lille, pochodzącego z Univer-
sité de Douai, założonego w roku 1562 położonego 25 km 
od obecnego nowoczesnego kampusu. Od 1970 r. naucza-
nie technologii pozostało na Université de Lille I - USTL, 
a wydziały prawa, zarządzania, sportu i zdrowia są częścią 
niezależnego kampusu Université de Lille II. Planowane na 
2018 r. połączenie trzech uniwersytetów Lille ma zapewnić 

większą skuteczność badań naukowych oraz wzmocnić mię-
dzynarodowe uznanie Uniwersytetu.

17 listopada 1927 r. powstała na uniwersytecie państwo-
wym w Lille najstarsza Katedra Polonistyki we Francji. De-
cyzja o powołaniu kierunku filologia polska była spowodo-
wana dużą falą polskiej emigracji do północno-wschodniej 
Francji w latach 20. XX w. W regionie Nord-Pas-de-Calais 
mieszkało wtedy około 140 tysięcy Polaków.

Dzieje Ośrodka Badań nad Kulturą Polską na Uniwersytecie 
Charles’a de Gaulle’a - Lille III są związane z rozwojem 
wykładów polskich na wyższych uczelniach w Lille. Ośrodek 
zajmował się wielodyscyplinarnymi badaniami naukowymi 
dotyczącymi Polski i przekładami dzieł literatury polskiej. 
W działalności Ośrodka wyróżniają się dwa zasadnicze 
kierunki badań: o Polsce i krajach na kresach wschodnich 
i o polonii francuskiej.

Język polski jest jednym z 17 języków dostępnych na 
francuskiej maturze jako języki obowiązkowe. Jednak ję-
zyka polskiego naucza się w niewielu francuskich liceach, 
dlatego większość młodzieży uczy się polskiego w szkołach 
sobotnich lub poprzez kursy czy tzw. wykłady na odległość. 
Chętni mogą zdawać maturę z polskiego, nawet jeśli nie 
mieli lekcji języka polskiego w swoim liceum. We Francji 
pełny tok studiów polonistyki (czyli od pierwszego roku 
licencjatu po doktorat) można odbyć na Lille 3, w Paris-
-Sorbonne (czyli Paryż IV), który ma inną niż Lille 3 struk-

turę studiów slawistycznych, 
w Nancy i w paryskim INALCO 
(Institut National de Langues 
Orientales), w którym obok 
polonistyki jest np. hungary-
styka.

W dniach 15-16 maja 1997 r. 
prof. Wiesław Hładkiewicz i śp. 
prof. Bogdan Kunicki uczest-
niczyli w konferencji nauko-
wej pn. La protection des Po-
lonais en France, problèmes 
d’intégration et d’assimila-
tion (Opieka nad Polakami we 
Francji, problemy integracji 
i asymilacji). Konferencję zor-
ganizował prof. Edmund Gogo-
lewski w ramach działalności 
Ośrodka Badań nad Kulturą 
Polską Uniwersytetu Charles de 
Gaulle –Lille III.

unIVersIté charles-de-
gaulle lIlle 3

Prof. bogusław banaszaK 
zaPrzysIęŻony na sędzIego trybunału 
stanu

HTTP://IIP.UNIv-cATHOlIllE.fr/UNIvErsITE-cATHOlIqUE-DE-lyON/
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25 kwietnia br. prof. zw. dr hab. dr h.c. multi Bogusław Ba-
naszak – dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, został zaprzysiężony przez Marszałka Sejmu RP 
Marka Kuchcińskiego na sędziego Trybunału Stanu.

Prof. B. Banaszak na sędziego TS został wybrany przez Sejm RP 
w styczniu br. na miejsce Rafała Sury, który po wyborze do Rady 
Polityki Pieniężnej zrezygnował z członkostwa w TS.

Skład Trybunału Stanu określa Konstytucja RP. Składa się on 
z przewodniczącego, 2 zastępców przewodniczącego i 16 człon-
ków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów 
na czas kadencji Sejmu. Zastępcy przewodniczącego Trybunału 
oraz co najmniej połowa członków Trybunału Stanu powinni mieć 
kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego. 
Przewodniczącym Trybunału Stanu jest Pierwszy Prezes Sądu Naj-
wyższego. Sędziowie TS w sprawowaniu tej funkcji są niezawiśli 
i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

Zgodnie z art. 200 Konstytucji członkowie Trybunału Stanu ob-
jęci są immunitetem formalnym oraz przywilejem nietykalności. 
Żaden z członków Trybunału Stanu nie może być pociągnięty do 
odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności bez zgody Try-
bunału. Członkowie Trybunału nie mogą być też zatrzymani ani 
aresztowani.

esa

O NAUCE |  PROf.  B .  BANASZAK SęDZ Ią TS
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wIadoMoścI wydzIałowe

g  a l  e  r  i  a g  r  a  f  i  k  i
B i  b l  i  o t  e k i  S z t  u k i

W piątek, 26 maja 2017 r. o godz. 11.00 w Galerii Gra-
fiki Biblioteki Sztuki na Wydziale Artystycznym odbędzie 
się wernisaż wystawy dr. Pawła Kwiatkowskiego z Akademii 
Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. 
Artysta zaprezentuje prace z cyklu Movement wykonane  
w łączonych technikach graficznych. Wystawie będzie to-
warzyszył wykład: Metody druku anastatycznego na pod-
stawie wybranych przykładów własnej twórczości. Kurator-
ką wystawy jest dr Janina Wallis.

Wystawę będzie można zwiedzać od 26 maja do 30 
czerwca 2017 r. Serdecznie zapraszamy.
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Album do negatywów
Marek Lalko
Galeria „Rektorat” UZ
23 marca – kwiecień 2017

„To fotograf, nie aparat, robi zdjęcie” napisał 
amerykański dziennikarz Wilson Hicks. W przy-
padku wystawy Marka Lalko jest to prawda po-
łowiczna. Natomiast prawdą oczywistą jest to, 
że ktoś inny 45 lat temu naświetlił negatywy, 
a Marek odkrywa je po latach i wykonuje z nich 
odbitki. Na fotografię często patrzymy jak gdy-
by na niej znajdował się prawdziwy świat. Za-
pominamy, że zdjęcie to nie to samo co rzeczy-
wistość.

Wystawa Album do negatywów zbudowana 
jest z trzech części: albumu z negatywami for-
matu 6x6 cm; stykówek, czyli odbitek kontak-
towych tych negatywów oraz powiększeń wy-
branych fragmentów fotografii. Oglądając ją wydaje się, 
że żadna z tych części nie mogłaby istnieć samodzielnie, 
każda jest od siebie zależna. Zależność ta ujawnia nam 
dopiero właściwą treść wystawy. Wartością wystawy jest 
m. in. zróżnicowanie formy; widz stoi przed koniecznością 
rozkodowania intencji autora. Inaczej zrozumie ją „zwy-
kły” widz, inaczej fotograf. Dla fotografa album jest tylko 
miejscem do składowania i przechowywania negatywów. 
Każdy, kto wykonywał zdjęcia na kliszach lub filmach po-
siada w swojej pracowni wiele podobnych albumów. Rów-
nież każdy fotograf segregował i układał negatywy według 
własnego kodu. Kodu, według którego potrafił poruszać się 
zazwyczaj tylko on sam. Często inna osoba nie była i nie 
jest w stanie rozpoznać tego systemu. Dla widza album do 
negatywów to miejsce, w którym ukryte są nieznane mu 
przedmioty, których w dodatku nie można zobaczyć. Album 
zawiera więc w sobie tajemnicę ukrytego obrazu. Marek 
Lalko próbuje najpierw znaleźć odpowiedni kod, a następ-
nie zbiór ten uporządkować, używając jednak własnego ję-
zyka. Problemem może jednak być to, czy widz ten język 
rozpozna i zrozumie. Autor próbuje nam to ułatwić poprzez 
pokazanie stykówek.

Stykówka dla fotografa stanowi materię roboczą, to na 
jej podstawie wybiera on zdjęcia, które są dla niego war-
tościowe. Fotograf często nie dba o jej jakość, prowadzi na 
niej notatki, ale też i stykówka sama w sobie jest notatką 
pamięci, ułatwiającą odnalezienie konkretnego negatywu. 
Stykówka to „szkicownik”, którym posługuje się fotograf 
w momencie wyboru zdjęć do powiększeń, wstępnego 
sprawdzenia jakości samych fotografii czy budowy wysta-
wy. Jest ona zbiorem wielu fotografii, które w konsekwen-
cji powstają niekiedy dość przypadkowo. Wykonywane po 
kolei, składają się na swoisty pamiętnik życia codziennego, 
ale też i dokument. Stykówki to przykład obrazu konkret-
nego, w którym ujawnione są wszystkie właściwości mate-
riału zarówno ikonograficzne, jak i techniczne. Widz raczej 
rzadko spotyka się z tą formą, stanowi ona dla niego nie-
znane, niewiadome.

Ostatnią częścią wystawy są cyfrowe powiększenia frag-
mentów fotografii. Powiększenia, które są subiektywnym 
wyborem autora i to on dokonuje interpretacji dokumen-
tacyjnego charakteru tych fotografii. 

Zdjęcia powszechnie traktuje się jako dowód, lub świa-
dectwo wydarzeń. Marek Lalko natomiast pozbawia je tej 
prawdy. Nie traktuje tych zdjęć w kategorii świadectw, ani 

 PCK – powszechnie - Polski Czerwony Krzyż. 
 
Istnieje grono osób, które PCK kojarzy z artystą związa-

nym na stałe i od wielu lat z Uniwersytetem Artystycznym 

w Poznaniu, profesorem Piotrem C. Kowalskim – autorem 
niezliczonej ilości wystaw i prezentacji indywidualnych 
i zbiorowych w Polsce i za granicą. Na mapie jego twórczej 
drogi wielokrotnie pojawiała się także Zielona Góra, m. in. 
za sprawą Biennale Sztuki Nowej, galerii BWA czy galerii 
PO.

 3 marca 2017, PCK po raz kolejny przedstawiał swój do-
robek artystyczny w Zielonej Górze. Tym razem w galerii 
Muzeum Ziemi Lubuskiej - Nowy Wiek (kuratorem wystawy 
był dyr. MZL Leszek Kania). Jednak na dzień przed wernisa-
żem PCK był gościem w Instytucie Sztuk Wizualnych WA UZ. 
„Od Nienawiszcza do Nowego Jorku przez Zieloną Górę” – 
taki był tytuł jego prezentacji. 

Tak jak na wernisażu przedstawia się 
gotowe realizacje, tak podczas prezenta-
cji 2 marca PCK dokonał wiwisekcji swo-
jej twórczości. Przez dwie i pół godziny 
opowiadał o powodach, dla których zajął 
się twórczością, o alkowie swojego malar-
skiego warsztatu, procesie powoływania 
obrazów i o najnowszym cyklu „Obrazy 
przechodnie”. 

 Specyfika twórczości Piotra C. Kowal-
skiego to bycie blisko natury, pejzażu, zda-
rzenia. To bliskość bezpośrednia. Bliskość, 
która pozwala naturze kreować dzieło, 
gdzie artysta jest tylko strażnikiem dzia-
łania bądź jego inicjatorem. Gdzie pro-
ces twórczy jest nierozerwalnie związany 
z procesami kreowanymi przez naturę. 

 O tym PCK opowiadał równie bezpośred-
nio, jak bezpośrednia jest jego twórczość.

 rCz
 

dowodów. Zamienia ich wartość dokumentacyjną w obra-
zy tego co nieistotne. Przez takie postrzeganie przestają 
być one przekazem neutralnym, a stają się działaniem 
z zakresu „archeologii fotografii”. Działaniem, które Jerzy 
Lewczyński (twórca tej definicji) określił jako „odkrywa-
nie, badanie i komentowanie zdarzeń, faktów, sytuacji 
dziejących się dawniej w przeszłości fotograficznej”. 
Dzięki takiemu postępowaniu autor wyznacza tym foto-

PrOf. PIOTr c. KOWAlsKI PODcZAs WyKłADU,  
fOT. MArEK lAlKO

WErNIsAŻ WysTAWy, OD lEWEJ: KUrATOr GAlErII rEKTOrAT PrOf. UZ JArOsłAW DZIęcIElEWsKI, 
MGr MArEK lAlKO, MGr ZbIGNIEW ŻUbEr, fOT. PAWEł JANcZArUK

M
Ar

EK
 l

Al
KO

, f
rA

G
M

EN
T 

W
ys

TA
W

y 
„A

lb
U

M
 D

O
 N

EG
AT

yW
ó

W
”



24 25

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

WIADOMOŚCI  WYDZ IAŁOWE WIADOMOŚCI  WYDZ IAŁOWE

ADAM łUcKI, 
ObIEKT, 
frAGMENT WysTAWy
„PENIsylINA”, 
fOT. JArEK JEscHKE

frAGMENT WysTAWy, fOT. PAWEł JANcZArUK

Aktualności w Galerii i Kole Naukowym PWW

W marcu w Galerii Koła Naukowego PWW przy ulicy 
Ogrodowej 52A mogliśmy oglądać wystawę Adama Łuckie-
go Penisylina. Artysta jest autorem licznych scenografii. 
Debiutował w 2005 r. scenografią do spektaklu Tangen na 
podstawie Głodu Knuta Hamsuna w reżyserii Łukasza Witta 
Michałowskiego w Teatrze Witkacego w Zakopanem. Tworzył 
scenografie m.in. dla teatrów: PWST i Teatru im. Juliusza 
Słowackiego w Krakowie czy Teatru STU. Obecnie jest stu-
dentem drugiego roku malarstwa w Instytucie Sztuk Wizual-
nych Uniwersytetu Zielonogórskiego, a Penisylina była jego 
debiutem wystawienniczym w dziedzinie sztuk wizualnych.

Z kolei w kwietniu mogliśmy podziwiać wystawę człon-
ków Koła Naukowego PWW pt. Ukryte. Autorami prac byli: 
Żywia Leszkowicz-Baczyńska, Katarzyna Smugarzewska, 
Jagoda Krasny, Klaudia Czarna, Marta Rajewska, Ewelina 

grafiom ciągłość kontaktu 
z przeszłością. Stwarza 
tym samym możliwość od-
działywania poprzez nie na 
teraźniejszość. Mechanicz-
na i obiektywna rejestra-
cja rzeczywistości zdarzeń 
z lat 70. zamieniona zosta-
je na współczesną inter-
pretację autorską.

Marek Lalko swoim dzia-
łaniem ocala coś, co zosta-
ło utracone i zapomniane. 
Nie odkrywa ponownie hi-
storii anonimowych ludzi 
zarejestrowanych podczas 
zajęć na Uczelni. Zazwy-
czaj poprzez gromadzenie 
tego typu zdjęć dążymy do 
tego, by zachować dla po-
tomności zdarzenia, które 
wydają nam się istotne. 
Autora interesują jednak 
„rzeczy banalne”, wszyst-
ko, co nie jest właściwym 
tematem tych fotografii. 
Wybierając i powiększając 
fragmenty negatywów za-
daje nam niejako pytanie: 
czy można w jakiś sposób 
zanalizować odnaleziony 
zbiór fotografii? Pokazując 
wybrane przez siebie frag-
menty negatywów nadaje 
im status „materialnego 
świadka, docierającego do 
nas z odległych przestrze-
ni czasu”. Twierdzi, e „nie 
ma niepotrzebnych, nie 
znaczących fotografii”.

Zdjęcia dokumentalne 
budują pomost pomiędzy 
przeszłością a przyszło-
ścią. Tak zaprezentowane 
przestają być sposobem 
odkrywania ówczesnego świata, a stają się sposobem jego 
interpretacji. Nie oczekujemy już od nich opisu wydarzeń, 
ale wyrażania rzeczywistości poprzez obrazy-symbole.

Można, oczywiście, postawić pytanie, czy taka postawa 
może stanowić punkt twórczy? Czy „archeologia fotografii” 
nie zawłaszcza? Lecz w momencie, kiedy przeminął czas, 
w którym te zdjęcia przemawiały swoją treścią, ponowne 
ich użycie stwarza nowy kontekst. Sedno polega na możli-
wości odtworzenia pamięci - zapisu, poprzez nadanie im 
nowej wartości - obrazu. Wartości nieistotnej i nieobecnej 
w momencie ich powstawania. Pamięć ta jest natomiast 
zdolnością, która w każde miejsce swej opowieści wplata 
nową opowieść.

Fotografie będące źródłem wystawy utrwaliły określoną 
rzeczywistość, którą zarejestrował w latach 70. nieznany 
nam fotograf, a która odzwierciedlała ją tak obiektywnie, 
jak to było tylko możliwe w momencie powstawania. Na-
tomiast autor przez tworzenie „nowego obrazu” dokonuje 

manipulacji dokumentalnością tych fotografii zamieniając 
je w „fałsz”. Obiektywność przestaje mieć znaczenie, górę 
bierze subiektywność, czyli w tym przypadku odautorskie 
zinterpretowanie nieznanej nam prawdy.

Marek Lalko poprzez pokazanie albumu, stykówek i po-
większeń prowadzi niemy dialog nieznanego nam fotogra-
fa z anonimowym widzem. Następuje tu swoisty dyskurs 
niewiadomego, poznanego i wybranego. Odkrywamy nie-
widoczne, poszukujemy nieznane i widzimy to, czego nie 
miał zamiaru pokazać fotograf. Naciśnięcie spustu migawki 
zamieniło żywą scenę w martwy obraz. Ale czy ten obraz 
jest rzeczywiście martwy? Czy współczesne powiększenie 
nie dało mu nowego życia?

Paweł Janczaruk

Soból, Martyna Wojciechowska, Urszula Szkop, Liwia Litec-
ka, Jakub Klinger, Paulina Zdanowicz. Wystawą tą chcie-
liśmy zaprosić widza do gry, nie udzielając odpowiedzi, 
a zadając pytania i mnożąc wątpliwości. Wystawa była 
pierwszą grupową prezentacją członków Koła Naukowego.

6 kwietnia Koło Naukowe PWW zorganizowało kolejny 
wykład. Tym razem zaprosiliśmy dyrektora Muzeum Ziemi 
Lubuskiej Leszka Kanię. Wykład Muzealne ślady Złotego 
Grona odbył się w Galerii Nowy Wiek. Leszek Kania opo-
wiedział czym było Biennale Złote Grono, jak było ważne 
dla zielonogórskiej, a także polskiej kultury oraz o muzeal-
nej kolekcji sztuki współczesnej.

26 kwietnia w Teatrze Lubuskim odbyła się III Gala „Laur 
Naukowca” zorganizowana przez Parlament Studencki Uni-
wersytetu Zielonogórskiego. Na gali nagradzane są wyróż-
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ŻyWIA lEsZKOWIcZ-bAcZyńsKA, bEZ TyTUłU, WysTAWA „UKryTE”, 
fOT. JArEK JEscHKE 

ADAM łUcKI, ObIEKT, frAGMENT WysTAWy „PENIsylINA”,  
fOT. JArEK JEscHKE
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 wydzIał budownIctwa, archIteKtury  
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Dwie wystawy w Galerii „aj-aj”

Galeria „aj-aj” zrealizowała w ostatnich mie-
siącach dwie wystawy. Pierwsza - Tour De...– to 
wystawa Karoliny Wojciechowskiej prezentowana 
w galerii od 9 marca do 5 kwietnia. Autorka przed-
stawiła kilkanaście grafik wykonanych w technice 
sitodruku i druku wklęsłego. Natomiast 6 kwietnia 
odbył się wernisaż wystawy Karola Kołodziejczy-
ka. Terra incognita to cykl grafik przedstawiają-
cych wyimaginowane wyspy w postaci map, oraz 
nietypowy sposób ich zamieszkiwania - w formie 

niające się koła naukowe. Bardzo miło mi poinformować, 
że Koło Naukowe Pracownia Wolnego Wyboru otrzymało 
„Laur Naukowca” w kategorii aktywność artystyczna. 
Dziękujemy za to wyróżnienie. Jako opiekun naukowy koła 

PWW chcę podziękować tworzącym je studentom za pracę, 
zaangażowanie i kreatywność oraz podkreślić, że na szcze-
gólne wyróżnienie zasługuje nasza przewodnicząca Liwia 
Litecka.

Jarek Jeschke

nieistniejących mobilnych domów. Autor tak opowiada o swoich 
dziełach: „Cykl odwołuje się do tradycji literatury utopijnej. Wy-
spy są miejscem odciętym od stałego lądu. Przez izolację nie ule-
gają wpływom z zewnątrz, dając tym samym przestrzeń do snu-
cia marzeń. Praca ta jest formą ucieczki od rzeczywistości pełnej 
niesprawiedliwości i podziałów, a jednocześnie jej komentarzem. 
Odpowiedzią na te problemy jest wyobrażenie społeczności nie 
związanej z żadnym miejscem, nieograniczonej granicami państw, 
nie zapuszczającej nigdzie korzeni i dzięki tej mobilności zacho-
wującej równowagę”.

Karolina Wojciechowska rocznik ‚91; studentka grafiki na Uniwersytecie Artystycznym 
w Poznaniu, zajmuje się głównie sitodrukiem i kolażem, od 2013 r. związana z portalem 
muzycznym screenagers.pl; publikuje m.in. w magazynie Glissando i Ha!art.

Karol Kołodziejczyk - ur. 9.Iv.1989 r. w Mińsku Mazowieckim. 2011-2016 studia na Uni-
wersytecie Artystycznym w Poznaniu na kierunku grafika. 2014 - dyplom licencjacki 
w pracowni druku wypukłego prof. Andrzeja bobrowskiego. 2016 - Dyplom magisterski 
w pracowni druku wklęsłego prof. Piotra szurka.

Kuratorka: Maryna Mazur

AARSLEFF – INNOWACYJNOŚĆ W ROBOTACH 
GEOTECHNICZNYCH

28 marca br. w Auli Głównej Uniwersytetu Zielonogór-
skiego w Zielonej Górze odbyło się Seminarium Naukowo-
-Techniczne pt. „Wybrane problemy projektowania i wy-
konawstwa specjalistycznych robót geotechnicznych na 
przykładzie realizacji firmy AARSLEFF”. Organizatorami 
Seminarium była firma Aarsleff Sp. z o.o., z siedzibą w War-
szawie wspólnie z Wydziałem Budownictwa, Architektury 
i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pa-
tronat nad Seminarium objęli: JM Rektor Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa, Oddział Stowarzyszenia In-
żynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej 
w Zielonej Górze, Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz Dyrektor Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Duże i nieocenione 
zasługi w zorganizowaniu tego Seminarium wniósł dr hab. 
inż. Adam Wysokowski, prof. UZ.

Uroczystego otwarcia Seminarium dokonał Prorektor ds. 
Rozwoju – dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ. W trak-
cie otwarcia głos zabierali również przedstawiciele patronów 
Seminarium, natomiast merytoryczne wprowadzenie w tema-
tykę spotkania było autorstwa prof. Adama Wysokowskiego.

W trakcie Seminarium wygłoszone zostały następujące 
referaty problemowe:
__mgr inż. Eliza Kadziewicz: Aarsleff jako lider rynku geo-

technicznego w Polsce – profil firmy;
__dr inż. Dariusz Sobala: Wybrane zagadnienia projekto-

wania pali prefabrykowanych;
__mgr inż. Grzegorz Tkaczyński: Badania statyczne i dyna-

miczne nośności pali, badania ciągłości pali;
__dr inż. Krzysztof Sahajda: Zabezpieczenia głębokich wy-

kopów w warunkach gęstej zabudowy;
__mgr inż. Barbara Kawalec: Najciekawsze realizacje pro-

jektów geotechnicznych firmy Aarsleff.
Kilka słów o firmie - Aarsleff to wykonawca specjalistycz-

nych robót geotechnicznych w całej Polsce, w takich branżach 
jak m.in. budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, 
hydrotechniczne, kolejowe, drogi, mosty i autostrady, obiek-

ty sportowe czy elektrownie wiatrowe. 
Jeśli chodzi tylko o te ostatnie, to na 
całym świecie firma posadowiła przeszło 
7000 elektorowni wiatrowych. Aarsleff 
Sp. z o.o. zarejestrowana w Warszawie 
od roku 1996, jest częścią międzyna-
rodowego koncernu o nazwie Per Aar-
sleff z siedzibą w Danii. Firma wykonuje 
specjalistyczne zadania geotechniczne 
w oparciu m.in. o projekty opracowane 
we własnych laboratoriach i pracowniach 
projektowych. Działa w takich obszarach 
obsługujących inwestycje, jak na przy-
kład: fundamenty palowe, wzmocnienia 
podłoża, obudowy wykopów i trwałe 
konstrukcje oporowe, kotwienie w sensie 
ogólnym i kotwienie wypór, uszczelnianie 
dna wykopów, wzmacnianie istniejących 
fundamentów, trwałe obudowy kanałów 
podziemnych lub kanałów technologicz-
nych i inne.

W samej tylko Polsce liczba inwesty-
cji zrealizowanych przy pomocy Aar-
sleff sięga kilkuset i obejmuje swym 
zasięgiem większość miast od morza po 
Tatry i od Bugu po Odrę. Ich wyszcze-
gólnienie mogłyby stanowić temat od-
rębnego opracowania.

W zielonogórskim seminarium wzięło 
udział ponad 200 osób reprezentują-
cych zarówno środowisko akademickie, 
w tym kilkudziesięciu studentów kie-
runku budownictwo, jak i przedstawi-
cieli lokalnych władz samorządowych 
oraz przedstawicieli biur i pracowni 
projektowych i architektonicznych oraz 
wykonawców.

Marek Dankowski

PAUlINA ZDANOWIcZ, „PAMIęć”, WysTAWA „UKryTE”, fOT. JArEK JEscHKE KATArZyNA sMUGArZEWsKA, „Ul. ANIElI KrZyWOń”, WysTAWA „UKryTE”, fOT. JArEK JEscHKE

AUTOr WysTAWy „TErrA INcOGNITA” KArOl KOłODZIEJcZyK  
I JEGO GrAfIKI, fOT. ArcHIWUM GAlErII

JEDNA Z GrAfIK KArOlINy WOJcIEcHOWsKIEJ, frAGMENT WysTA-
Wy „TOUr DE...”, fOT. ArcHIWUM GAlErII
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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.

Dy
Pl

O
M

y, 
Dl

A 
W

yr
ó

ŻN
IO

N
yc

H 
ZE

sP
O

łó
W

, W
rę

-
cZ

yl
I D

r 
HA

b.
 IN

Ż.
 A

. G
rE

IN
Er

T, 
Pr

O
f. 

U
Z 

O
rA

Z 
M

. 
M

AŚ
KO

-H
O

ry
ZA

 K
IE

rO
W

N
IK

 b
IU

rA
 U

rb
AN

Is
Ty

KI
 

I P
lA

N
O

W
AN

IA
 U

rZ
ęD

U
 M

IA
sT

A

wydzIał eKonoMII I zarzĄdzanIa

U
cZ

Es
TN

Ic
y 

O
TW

Ar
cI

A 
W

ys
TA

W
y

U
cZ

Es
TN

Ic
y 

O
TW

Ar
cI

A 
W

ys
TA

W
y

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 

AKADEMIA SOLBET NA NASZYM WYDZIALE

5 kwietnia br. w siedzibie Wydziału odbyło się semina-
rium szkoleniowe zorganizowane przez Lubuską Okręgową 
Izbę Inżynierów Budownictwa we współpracy z Wydziałem 
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ. Te-
matem szkolenia było: Projektowanie i wykonawstwo mu-
rowych ścian wypełniających z omówieniem wpływu zmian 
i błędów na parametry budynku na etapie projektowania 
i wykonawstwa.

Prelegentami na szkoleniu byli: dr hab. inż. Łukasz 
Drobiec oraz dr inż. Radosław Jasiński, obaj z Katedry 
Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej w Gliwi-
cach oraz między innymi mgr inż. Lech Misiewicz – dy-
rektor w firmie Grupa Silikaty i jednocześnie redaktor 
tematyczny w czasopiśmie „Materiały Budowlane”. Szko-
lenie zostało zorganizowane w ramach programu o nazwie 
Akademia SOLBET. Grupa Kapitałowa Solbet, działająca 
od 1951 r. jest największym producentem betonu komór-
kowego w Polsce, a zdolności produkcyjne jej zakładów 
rozprzestrzenionych od Solca Kujawskiego po wojewódz-
two podkarpackie wynoszą do 2 mln metrów sześciennych 
wyrobów w skali rocznej. W roku 2013 Solbet rozpoczął 
współpracę z Wydziałem Budownictwa Politechniki Ślą-
skiej i w rezultacie tej współpracy powstała idea, aby 
dobre budownictwo murowe propagować wśród szeroko 
ujmowanej kadry budowlanej przez organizowanie facho-
wych spotkań, w których uczestniczyliby specjaliści z tej 
branży. I w ten sposób powstała Akademia SOLBET, czyli 
program edukacyjny skierowany m.in. do kadry inżynier-
skiej, projektantów, architektów, konstruktorów czy też 
studentów kierunków budowlanych. Program ten realizo-
wany jest w formie cyklu spotkań, konferencji i szkoleń 
umożliwiających bezpośrednią wymianę wiedzy i doświad-
czeń. I właśnie jednym z takich spotkań było seminarium 
szkoleniowe zorganizowane na naszym Wydziale. Słowo 
wstępne wygłosił mgr inż. Lech Misiewicz z Grupy Solbet. 
Następnie prelegenci przedstawili, licznie zgromadzonym 
słuchaczom, zagadnienia techniczne związane z budową 
ścian działowych i wypełniających. Omówiono na przy-
kład następujące zagadnienia:
– Ściany wypełniające. Zakres stosowania, doświadczenia, 

zalety i wady, a także błędy projektowe, wykonawcze 
i eksploatacyjne;

– Zasady projektowania ścian wypełniających w oparciu 
o normy europejskie;

– Ściany działowe, wymagania i kryteria oceny;
– Właściwości i badania ścian działowych z betonu 

komórkowego.
W szkoleniu wzięło udział około 100 osób reprezentujących 

m.in. środowisko akademickie, w tym licznie przybyli studenci, 
a także architekci, projektanci i konstruktorzy z wielu pracow-
ni branżowych. Pomimo, że ściany działowe i wypełniające to 
temat powszechnie znany, szkolenie przybliżyło słuchaczom 
zagadnienie, jak je dobrze projektować i wykonywać.

Marek Dankowski

Wystawa potrwa do 30 czerwca br.

Anna Bazan–Krzywoszańska
Marta SkibafO
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LUBUSKI EKO-DYPLOM DLA NASZEGO WYDZIAŁU

LUBUSKI EKO-DYPLOM to nazwa Plebiscytu zorganizowa-
nego i ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Zielonej 
Górze. Celem Plebiscytu było wyłonienie najbardziej war-
tościowych prac dyplomowych zrealizowanych na uczel-
niach województwa lubuskiego, których tematyka i wnio-
ski prezentowałyby praktyczne możliwości pozytywnego 
oddziaływania człowieka i techniki na środowisko natu-
ralne oraz ochronę tego środowiska w naszym najbliższym 
otoczeniu oraz w regionie, a nawet na obszarze o zasięgu 
ponadregionalnym. Do Plebiscytu zgłoszono łącznie 6 opra-
cowań reprezentujących trzy kategorie: prace inżynierskie 
(licencjackie), magisterskie i doktorskie z lat 2016-2017.

31 marca br. Plebiscyt został rozstrzygnięty i decyzją Za-
rządu Funduszu wyłoniono laureatów konkursu.

Z dumą musimy podkreślić, że we wszystkich kategoriach 
pierwsze miejsce zdobyły prace wykonane na Wydziale Bu-
downictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego. I tak w kategorii prac licencjackich 
pierwsze miejsce zajęła praca inżynierska inż. Damiana 
Ogiejko pt. Wpływ granulatu na bazie osadów ściekowych 
na fizyczno-chemiczne właściwości gleb, której promoto-
rem był dr inż. Jakub Kostecki z Instytutu Inżynierii Śro-
dowiska UZ.

W kategorii prac magisterskich zwyciężyła praca magi-
sterska napisana przez mgr. inż. Franciszka Bydałka pt. 
Aktywność mikrobiologiczna w złożu oczyszczalni hydrofi-
towej o przepływie pionowym napisana pod kierunkiem dr 
inż. Sylwii Myszograj z Instytutu Inżynierii Środowiska UZ.

W kategorii prac doktorskich za najlepsze opracowanie 
została uznana rozprawa doktorska autorstwa dr. inż. Ar-
tura Juszczyka pt. Analiza nośności stalowych rusztów 
drogowych pod obciążeniem eksploatacyjnym na gruntach 
słabonośnych, której promotorem był dr hab. inż. Adam 
Wysokowski, prof. UZ z Instytutu Budownictwa UZ.

Wszyscy laureaci otrzymali LUBUSKIE EKO-DYPLOMY oraz 
nagrody specjalne ufundowane przez Prezesa WFOŚiGW. 
Również opiekunowie naukowi uhonorowani zostali dyplo-
mem o nazwie PROMOTOR LUBUSKIEGO EKO-DYPLOMU.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 19 kwietnia 
2017 r. w siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Wszystkim laureatom oraz ich promotorom serdecznie 
gratulujemy osiągniętych sukcesów i jednocześnie z rado-
ścią przyjmujemy, że reprezentują oni Wydział Budownic-
twa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ, dając świa-

dectwo o dobrej jakości kształcenia na naszym Wydziale, 
także w niesłychanie ważnej współcześnie dziedzinie jaką 
jest ochrona środowiska naturalnego.

Marek Dankowski
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Marktkirche z Halle pod kierunkiem Irénée Peyrot, w kon-
cercie Od Halle po Londyn czy też wieczorze autorskim Fe-
riduna Zaimoglu.

Dla nas najważniejszymi okazały się rozmowy w sobo-
tę 25 marca 2017 r., przeprowadzone w grupie Nauka pod 
kierunkiem prof. dr. hab. Holgera Zaunstöcka oraz dr Brit-
ty Klosterberg. Stworzyły nam możliwość poznania osób 
z różnych instytucji naukowych współpracujących z Fun-
dacją Franckesche Stiftungen i projektów realizowanych 
w ramach takiej współpracy. W tej rundzie rozmów udział 
wzięły: prof. dr Irina Vladimirovna Tunkina, dyrektor Ar-
chiwum Rosyjskiej Akademii Nauk z Petersburga oraz jej 
współpracownik dr Larisa Bondar, dr Natalja Kopaneva, 
wicedyrektor Kunstkamery, kustosz z Petersburga, Marcin 
Gabryś, dyrektor archiwum, kustosz i opiekun Biblioteki 
Tschammera przy parafii ewangelicko-augsburskiej w Cie-
szynie, dr Jan Doktór, Żydowski Instytut Historyczny z War-
szawy, prof. dr István Monok, dyrektor generalny Bibliote-
ki Akademii Nauk z Budapesztu, prof. dr Zoltán Csepregi, 
Wyższa Szkoła Luterańska w Budapeszcie, dr Attila Verok, 
kierownik katedry „Studiów dziedzictwa kulturowego 
i historii Kultury” na uniwersytecie w Eger, prof. dr Con-
stantin Patuleanu z Wydziału Teologiczno-Ortodoksyjnego 
„Justinian Patriarhul” Uniwersytetu w Bukareszcie, prof. 
dr Eberhard Harbsmeier z Danii, Gary Nizzi, prezes orga-
nizacji The Georgia Salzburger Society z USA, prof. dr Da-

niel Jeyaraj, dyrektor Liverpool Hope University, Andrew F. 
Walls Centre for the Study of African and Asian Christianity.

Ponadto odbyło się spotkanie zespołu badawczego pro-
jektu Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. 
Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody 
społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich 
kariery zawodowe, na którym omówiono dalsze działania 
badawcze i organizacyjne. Przeprowadzono dalsze kweren-
dy i przygotowania do wydania monografii.

Etap 2: Würzburg (27-29.03.2017)
Na drodze dalszych poszukiwań odwiedziłyśmy Würz-

burg, gdzie w tamtejszych archiwach miały ponoć znajdo-
wać się dokumenty osób wysiedlonych z terenów samego 
Sulechowa jak i pobliskich okolic. Miałyśmy nadzieję zna-
leźć tam interesujące nas archiwalia. Niestety, wizyty i po-
szukiwania w dwóch würzburgskich archiwach, mianowicie 
w Archiwum Miejskim (Stadtarchiv) jak i Archiwum Pań-

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 
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1___ bUDyNEK sIErOcIńcA (WAIsENHAUs), OD KTórEGO bUDOWy rOZPOcZęłA sIę 
WIElOlETNIA HIsTOrIA fUNDAcJI frANKEscHE sTIfTUNGEN W HAllE

2___ TAblIcA PAMIąTKOWA KU cZcI KrólEWsKIEGO PEDAGOGIUM I sIErOcIńcA W sU-
lEcHOWIE (fOTO: b. HUsAK)

3___ 250-lETNIA KOlUMNA OłTArZOWA Z KOŚcIOłA W sUlEcHOWIE
4___ cZEKAMy NA sWOJą KOlEJ, by ZłOŻyć KWIATy POD POMNIKIEM AUGUsTA HEr-

MANNA frANcKEGO, 25.03.2017 (fOTO: b. HUsAK)
5___ POD POMNIKIEM A. H. frANcKEGO
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stwowym (Staatsarchiv), zakończyły się małym powodze-
niem. Przeprowadzono rozmowy z pracownikami archiwów 
i kwerendy. Zachęcono nas do dalszych poszukiwań i prze-
prowadzenia kwerendy w Berlinie w Tajnym Archiwum 
Państwowym Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego 
(Geheimarchiv Berlin-Dahlem).

Etap 3: Bad Zwesten (29- 31.03.2017)
Bardzo owocny okazał się natomiast trzeci etap kwe-

rendy biblioteczno-archiwalnej. W dzielnicy miasteczka 
Bad Zwesten – Oberuff (Hesja) działa od 1953 r. szkoła 
Jugenddorf Christophorusschule, którą odwiedziłyśmy 30 
marca 2017 roku. Tym razem szukałyśmy śladów Zrzesze-
nia Byłych Uczniów i Nauczycieli Królewskiego Pedagogium 
w Sulechowie. Tego dnia miałyśmy szczęście: spotkałyśmy 
tam osobę, która mogła nam co nieco opowiedzieć o tej 
organizacji, gdyż jako dziecko i były uczeń szkoły Jugend-
dorf Christiphorusschule brała udział w kilku dorocznych 
spotkaniach członków Zrzeszenia. Był to Magnus von Kortz-
fleisch, pedagog i obecny kierownik tamtejszego Centrum 
Terapeutyczno-Pedagogicznego. Pan Magnus von Kortz-
fleisch oprowadził nas po terenie szkoły, pokazał ślady 
po organizacji byłych sulechowiaków: tablicę pamiątko-
wą ufundowaną przez Zrzeszenie, dęby posadzone przez 
członków i upamiętniające Królewskie Pedagogium, Izbę 
Sulechowską (Züllichauer Stübchen) z oryginalnymi zdję-
ciami wychowanków, nauczycieli i imprez organizowanych 
w Sulechowie, 250-letni drewniany filar ołtarzowy z ko-
ścioła w Sulechowie, który został tam zostawiony przez to 
Zrzeszenie. Ponadto obiecał nam pomoc w dotarciu do po-
tomków ostatniej przewodniczącej Zrzeszenia, Elisabeth 
Bockhorn-Vonderbank, która zmarła w 2012 r., a w której 
posiadaniu prawdopodobnie znajdowały się wszelkie do-
kumenty związane z organizacją. Magnus von Kortzfleisch 
zobowiązał się dodatkowo do przeszukania archiwum szko-
ły w Oberuff - gdzie może też znajdują się jeszcze jakieś 
dokumenty.

Bogumiła Husak

Zielonogórskie spotkania z Arystotelesem. Cz. I

W semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 zie-
lonogórski oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, 
we współpracy z Instytutem Filozofii i przy współudziale 
studenckiego Koła Naukowego Miłośników Starożytności 
i Tradycji Antycznej „MiSTrA”, zorganizował cykl wykładów 
dotyczących różnych aspektów myśli Arystotelesa i jego 
dziedzictwa. Większość wykładów i prezentacji w ramach 
obecnej edycji Zielonogórskiego Konwersatorium Filozo-
ficznego została przygotowana przez kadrę Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, ale pojawili się też zagraniczni goście.

Trzy wykłady, które miały miejsce dotychczas, zosta-
ły przygotowane przez: dr. hab. Tomasza Mroza (UZ, 30 
marca), prof. Jaroslava Daneša (Otto-Friedrich-Universi-
tät Bamberg, 3 kwietnia) oraz dr Karolinę Rożko (UZ, 20 
kwietnia).

Prelekcja inaugurująca arystotelesowski cykl, wygłoszo-
na przez dr. hab. T. Mroza, pracownika Instytutu Filozofii, 
nosiła tytuł: Likejon Arystotelesa. Od założenia po współ-
czesne wykopaliska. Jej celem było zapoznanie publicz-
ności z zagadnieniami związanymi ze słynną szkołą Ary-
stotelesa, filozoficznymi skojarzeniami samej lokalizacji 

gimnazjonu, a także ze specyfiką prowadzonych tam przez 
Arystotelesa i jego uczniów badań. Bardzo interesującą 
częścią prelekcji była prezentacja fotografii z wykopalisk 
prowadzonych w miejscu, gdzie znajdował się Likejon, 
a także rekonstrukcji planu i wyglądu samego gimnazjonu 
i jego okolic, stworzonych przez pracujących tam arche-
ologów.

Drugi z wykładów, został wygłoszony w j. angielskim przez 
prof. J. Daneša, czeskiego naukowca, prowadzącego obec-
nie prace badawcze w Otto-Friedrich-Universität Bamberg 
w ramach stypendium Fundacji im. Aleksandra von Hum-
boldta. Przedmiotem prac prof. Daneša jest grecka trage-
dia oraz filozofia grecka i ich recepcja. Wykład zaprezento-
wany na Uniwersytecie Zielonogórskim dotykał problema-
tyki znajdującej się na styku tych dziedzin i nosił tytuł Ari-
stotle on Tragedy – a Controversial Legacy. Owa tytułowa 
kontrowersja odnosiła się m.in. do powodów, dla których 
Arystoteles uznał fabułę, bieg akcji, za najważniejszą skła-
dową tragedii. Analizując tekst Poetyki Arystotelesa, prof. 
Daneš skupił się także na wyrażeniu opseōs kosmos (Poet. 
1449b), które określa kolejny ze składników tragedii. Pol-
ski tłumacz Poetyki, Henryk Podbielski, przekłada opseōs 
kosmos jako widowisko, a dosłownie jako „uporządkowa-
ny świat wyglądu”. Trudno jednak jednoznacznie stwier-
dzić, co właściwie ta fraza oznacza w przedstawieniu te-
atralnym. Jedną z interesujących konkluzji wykładu było 
stwierdzenie, że kontrowersje dotyczące tego fragmentu 
tekstu wynikają z faktu, że Arystoteles pisał dla swoich 
współczesnych, którzy doskonale znali tragedie wprost ze 
sceny i mieli świadomość znaczenia owej frazy, podczas 
gdy późniejsi uczeni zapoznają się jedynie z tekstami, któ-
re – będąc dobrymi nośnikami opisów postaci i intrygi – nie 
dają obrazu widowiska.

Dodać trzeba, że prof. Daneš jest już postacią znaną 
w środowisku zielonogórskim, gdyż łączą go z naukowcami 
z Zielonej Góry zainteresowania badawcze, tj. nowożyt-
na recepcja dziedzictwa greckiego antyku, uczestniczył on 
bowiem w 2016 r. w przygotowaniach wniosku grantowego 
w ramach programu Humanities in the European Research 
Area (HERA). Wśród grupy europejskich zespołów z Wielkiej 
Brytanii, Niemiec, Czech i Włoch, był także zespół polski, 
który powstał w Instytucie Filozofii UZ. Mimo braku finan-
sowania z funduszy europejskich naukowcy z tych zespołów 
badawczych nadal współpracują, czego wyrazem jest m.in. 

wizyta prof. Daneša. Z pewnością nie jest to ostatni akord 
tej wielostronnej współpracy.

Kolejny wykład, podczas którego publiczność licznie wy-
pełniła aulę, wygłosiła dr K. Rożko, osoba wielu talentów. 
Po obronieniu z sukcesem doktoratu z filozofii, dr Rożko 
kontynuuje studia doktoranckie na Wydziale Fizyki i Astro-
nomii UZ. Zdobyte przez nią kompetencje filozoficzne 
i astronomiczne pozwoliły jej na przygotowanie niesztam-
powej prezentacji pt. Spotkanie pod sferą niebieską, czyli 
kosmologia Arystotelesa. Dr Rożko przedstawiła zarysy Ary-
stotelesowskiego systemu współśrodkowych sfer, którego 
celem – przy zachowaniu centralnej pozycji Ziemi – było 
wyjaśnienie złożonych ruchów planet. Szczególnie istotne 
dla słuchaczy było zdanie sobie sprawy z faktu różnorodno-
ści konstrukcji modeli kosmosu, które pojawiały się w na-
uce europejskiej, a które wyjaśniały zasadniczo ten sam 
obserwowalny fenomen ruchów ciał niebieskich.

Tematy wszystkich powyższych wykładów realizowały 
jeden z istotnych celów Polskiego Towarzystwa Filozoficz-
nego, tj. popularyzację filozofii. Licznie zgromadzona pu-
bliczność wskazuje, że najprawdopodobniej udało się ten 
cel zrealizować, gdyż studenci i doktoranci kierunków filo-
zoficznych stanowili tylko niewielką część audytorium. Wy-
daje się, że było to możliwe dzięki zaplanowaniu tematów 
wykładów niejako na pograniczu filozofii i innych dziedzin: 
historii nauki i kosmologii, archeologii, literaturoznawstwa 
czy astronomii.

Przypominamy, że informacje o zbliżających się wyda-
rzeniach znajdują się tutaj: http://ifil.uz.zgora.pl/in-
dex.php/pl/dzialalnosc/zielonogorskie-konwersatorium-
filozoficzne/148-aktualnosci, pod tym adresem można 
się natomiast zapoznać z historią wykładów: http://ifil.
uz.zgora.pl/index.php/pl/dzialalnosc/zielonogorskie-
konwersatorium-filozoficzne/149-historia-zkf. Zachęcamy 
również do zapisania się do internetowego newslettera 
PTF, za pomocą którego rozpowszechniane są informacje 
o działalności oddziału zielonogórskiego. Można to zrobić, 
wysyłając wiadomość na adres: ptfzielonagora@gmail.
com. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych 
spotkaniach.

Paweł Walczak

* * *

Od 10 do 14 kwietnia 2017 r. z wizytą na Klaipedos val-
stybine kolegija (Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Kłajpedzie) gościła dr Małgorzata Karczewska, pracownik 
Instytutu Neofilologii UZ. Wizyta ta odbyła się w ramach 
stypendium w programie Erasmus+ przyznawanego na wi-
zyty dydaktyczne na zagranicznych uczelniach. W trak-
cie trwania wizyty dr Karczewska przeprowadziła zajęcia 
z angielskiego języka biznesowego. Okazało się, że litew-
scy studenci dobrze znają język angielski, są chętni do 
nauki i chcą nabyć praktyczne umiejętności wymagane 
w przyszłej pracy. W trakcie zajęć mieli oni szansę poćwi-
czyć rozmowę kwalifikacyjną z potencjalnym pracodawcą 
i przygotować list motywacyjny na różne rodzaje stanowisk 
w różnych branżach, od psychologa do projektanta mody. 
Zajęcia były także okazją do podzielenia się wiadomościa-
mi dotyczącymi Polski i Litwy, których historia i kultura są 
ze sobą związane.

Wyjazd był znakomitą okazją do poznania realiów litew-
skiego szkolnictwa wyższego, a także szeroko pojętej kul-
tury i historii Litwy, jak również do nawiązania kontaktów, 
które mają szansę zaowocować w przyszłości.

G. Karczewska

Petersburżanie z rewizytą w Instytucie Neofilologii

W dniach 27.02–10.03.2017 studentki Państwowego Uni-
wersytetu Pedagogicznego im. A. I. Herzena w Sankt Pe-
tersburgu w Rosji wraz z opiekunem doc. Tamarą Matveevą 
gościły na naszym Uniwersytecie w ramach wymiany stu-
denckiej. Była to rewizyta po pobycie naszych studentek 
w Sankt Petersburgu w lutym. Opiekunem grupy z ramienia 
Instytutu Neofilologii była dr Agnieszka Łazar.

Dla rosyjskich gości został przygotowany bogaty program 
kulturalny, a także dydaktyczno-naukowy, w ramach któ-
rego studentki kierunku język rosyjski dla obcokrajowców 
hospitowały oraz prowadziły zajęcia dla studentów komu-
nikacji biznesowej w języku rosyjskim i filologii rosyjskiej. 
Studenci obu kierunków przez 2 tygodnie opiekowali się 
gośćmi z Sankt Petersburga, występowali w charakterze 
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przewodników, opowiadali o ciekawych miejscach w Zie-
lonej Górze i na całej Ziemi Lubuskiej. Była to dla nas 
wspaniała okazja do ćwiczenia języka rosyjskiego, tym 
bardziej, że po pobycie w Sankt Petersburgu znałyśmy już 
naszych gości.

Pierwszego dnia studentki zakwaterowano w akademi-
ku, a po krótkim odpoczynku udały się na zajęcia z języka 
polskiego prowadzone przez Łucję Kulwanowską. Celem 
zajęć było zapoznanie z podstawowymi zwrotami języka 
polskiego, które miały być pomocne w czasie pobytu w Zie-
lonej Górze. Również w tym dniu nasi studenci pokazali 
Rosjankom bibliotekę uniwersytecką oraz oprowadzili po 
kampusach UZ. Petersburżanie byli pod dużym wrażeniem, 
zwłaszcza biblioteka swoim nowoczesnym wnętrzem, prze-
stronnością i możliwościami korzystania z jej zasobów wy-
wołała najwięcej emocji. Wieczorem zaplanowano pierw-
sze spotkanie integracyjne. Następnego dnia odbyło się 
oficjalne powitanie gości w Instytucie Neofilologii, w któ-
rym uczestniczyli pracownicy i studenci. Przedstawiona 
została prezentacja o Uniwersytecie Zielonogórskim, omó-
wiono program na kolejną część pobytu, a po spotkaniu 
Ewa Ogiołda zabrała studentów na wycieczkę po centrum 
Zielonej Góry. Wieczorem studenci wzięli udział w spotka-
niu „Russian Tandem”, które cyklicznie organizowane jest 
w Zielonej Górze dla osób zainteresowanych językiem ro-
syjskim.

Kolejnego dnia po zajęciach rosyjscy studenci zwiedzili 
Muzeum Ziemi Lubuskiej i Galerię BWA. Miłym akcentem 
była czasowa wystawa rosyjskich ikon prezentowana w mu-
zeum. Wieczorem odbyło się kolejne spotkanie integracyj-
ne dla polskich i rosyjskich studentów.

W dniu następnym studenci pojechali na wycieczkę do 
przedsiębiorstwa Swiss Krono w Żarach. Oprowadzono nas 
po najważniejszych działach firmy, dokładnie przedsta-
wiono proces produkcji i zaprezentowano odbiorców pro-
duktów Swiss Krono w krajach rosyjskiego obszaru języ-
kowego. Końcowym akcentem pobytu w przedsiębiorstwie 
było wręczenie wszystkim uczestnikom gadżetów firmo-
wych i prospektów reklamowych Swiss Korono. Kolejnym 
punktem programu w tym dniu był spacer po centrum Żar 
i obejrzenie najważniejszych zabytków miasta.

W piątek Rosjanki pojechały na wycieczkę do Wrocławia, 
który wywarł na nich ogromne wrażenie. Podczas wycieczki 
miały możliwość podziwiania architektury gmachów Uni-

wersytetu Wrocławskiego, zobaczyły przepiękny rynek, ko-
ściół św. Anny, Panoramę Racławicką i Ostrów Tumski. Wie-
czorny spacer brzegiem Odry z widokiem na Stare Miasto 
szczególnie spodobał się wszystkim studentom biorącym 
udział w wycieczce.

Po wolnym weekendzie, poniedziałek był bardzo praco-
wity, ponieważ rosyjskie studentki prowadziły zajęcia na 
uniwersytecie. Opowiedziały naszym studentom o historii 
i zabytkach Sankt Petersburga, rytuale rosyjskiej bani, 
a także o zapożyczeniach we współczesnym języku rosyj-
skim.

We wtorek studentki odwiedziły skansen w Ochli, gdzie 
nie tylko miały okazję zobaczyć i posłuchać o historii eks-
ponatów muzeum, ale także wziąć udział w wielkanoc-
nych warsztatach malowania pisanek oraz zjeść regionalny 
obiad. Piękne wielkanocne pisanki z Ochli pojechały do 
Sankt Petersburga i być może upiększą paschalne stoły na-
szych rosyjskich gości.

W środę odbyło się kolejne oficjalne spotkanie w Insty-
tucie Neofilologii, tym razem pożegnalne. Studenci z Ro-
sji podziękowali za zaproszenie i gościnność, opowiedzieli 
o swoich wrażeniach i wręczyli pracownikom i opiekującym 
się nimi studentom przywiezione z Rosji drobne upominki, 
niektóre własnoręcznie przez nich wykonane. Po spotkaniu 
poszliśmy do Centrum Przyrodniczego i Planetarium Wenus, 
a wieczorem odbyło się pożegnalne studenckie spotkanie.

Czwartek Rosjanki spędziły na ostatnich zakupach, przy-
gotowaniach do powrotu i ostatnich spotkaniach z polskimi 
studentami. 

Wymiana studencka dała nam możliwość sprawdzenia się 
w praktycznej znajomości języka rosyjskiego, a poza tym 
pozwoliła nawiązać liczne przyjaźnie, które pozostaną na 
całe życie. Dziękujemy za możliwości jakie stwarza studio-
wanie na Uniwersytecie Zielonogórskim!

Agnieszka Stramek
III KBwJR
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fOT. Z WyDZIAłU

Owocna współpraca informatyków 
z lekarzami

Niezmiernie miła informacja dotarła do nas 
z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu, gdzie 12 kwietnia 
2017 r. Rada Wydziału Lekarskiego I nadała 
stopień doktora nauk medycznych lekarzowi 
Romanowi Monczakowi za pracę pt. Zgodność 
reakcji immunohistochemicznej w badaniach 
cytologicznych i histopatologicznych u cho-
rych z rakiem piersi. Dr n. med. Roman Mon-
czak jest absolwentem Akademii Medycznej 
w Poznaniu, cenionym specjalistą z zakresu 
patomorfologii i radioterapii onkologicznej. 
Od wielu lat pracuje w zielonogórskim szpi-
talu. Obecnie kieruje Zakładem Patomorfo-
logii Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze, 
a od 2004 r. ściśle współpracuje z grupą ba-
dawczą z Instytutu Sterowania i Systemów Informatycz-
nych (Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki 
UZ) w zakresie wykorzystania systemów komputerowych 
w diagnostyce onkologicznej.

Promotorem pracy doktorskiej dr. Romana Monczaka był 
prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek z Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu. Praca została poświęcona zagad-
nieniu porównania zgodności reakcji immunochemicznych 
dla materiału histopatologicznego oraz cytologicznego po-
chodzącego z guza pierwotnego od chorych na raka pier-
si. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem 
złośliwym u kobiet. Choroba ta charakteryzuje się  dużym 
poziomem śmiertelności, co stanowi ogromny problem 
społeczny i ekonomiczny. Badania dr. Romana Monczaka 
pozwoliły sformułować wniosek, iż materiał cytologiczny 
od pacjentów z rakiem piersi może być wykorzystywany 
do podejmowania optymalnych decyzji terapeutycznych, 
w dobie medycyny spersonalizowanej nawet w przypadku 
braku materiału tkankowego.

Prace naukowe zrealizowane przez dr. R. Monczaka wpi-
sują się w szerszy zakres badań nad diagnostyką onkolo-
giczną, które są prowadzone wspólnie z zespołem naukow-
ców z Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych: 
prof. Józefem Korbiczem, czł. koresp. PAN, prof. Andrze-
jem Obuchowiczem oraz dr. Markiem Kowalem. Efektem 
tych badań są systemy informatyczne wspomagające pato-
morfologów w analizie obrazów cytologicznych z wykorzy-
staniem zaawansowanych metod przetwarzania obrazów 
oraz uczenia maszynowego. W latach 2011–2014 w ramach 
projektu NCN opracowano wspólnie z Zakładem Patomor-
fologii Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze system 
wspomagający diagnostykę nowotworów piersi z wykorzy-
staniem metod segmentacji obrazów oraz technik uczenia 
maszynowego. Od 2016 r. ta sama grupa badawcza realizu-
je kolejny projekt NCN, w ramach którego opracowywane 
są systemy wspomagające diagnostykę nowotworów płuc 
oraz nowotworów głowy i szyi z wykorzystaniem geome-

trii stochastycznej. Innym wymiernym efektem współpra-
cy informatyków i lekarzy są wspólne publikacje naukowe 
oraz rozwój naukowy kadry interdyscyplinarnego zespołu 
badawczego. W 2015 r. doktorat z informatyki uzyskał dr 
P. Filipczuk, a dr M. Kowal jest na etapie przygotowywa-
nia wniosku habilitacyjnego. Ponadto należy odnotować, 
że w realizacji tych badań biorą udział lekarze zielonogór-

skiego szpitala (lek. med. Anna Kamińska, lek. med. Sylwia 
Magalas), doktoranci (mgr M. Skobel, mgr M. Żejmo), jak 
również studenci kierunków informatyka oraz inżynieria 
biomedyczna.

Serdecznie gratulujemy Panu Romanowi Monczakowi 
uzyskanego stopnia naukowego, który jest rezultatem 
wspólnie realizowanych badań finansowanych przez Naro-
dowe Centrum Nauki w Krakowie od 2011 r. Jest to wspólny 
sukces i efekt współpracy informatyków z lekarzami.

Marek Sawerwain
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Instytut sterowanIa I systeMów InforMatycznych

Seminaria Naukowe semestr zimowy 2016/2017

W semestrze zimowym 2016/2017, w miesiącach marzec 
oraz kwiecień zostały zrealizowane następujące wystąpie-
nia naukowe w ramach seminarium naukowego Instytutu 
Sterowania i Systemów Informatycznych:

___02.03.2017 r. – Przemysław Plecka, mgr inż., Poli-
technika Koszalińska, Wydział Elektroniki i Informatyki, 
Zakład Podstaw Informatyki i Zarządzania, Metoda przed 
wdrożeniowego wymiarowania zmian oprogramowania wy-
branej klasy systemów ERP
___09.03.2017 r. – Grzegorz Łabiak, dr inż., IEE, WIEiA, 
UZ, Hierarchiczna współbieżna maszyna stanowa jako sys-
tem tranzycyjny
___16.03.2017 r. – Eric Rogers, Professor, Department 
of Electronics and Computer Science, University of South-
ampton, UK, Long Range, Deep Water & Low Power AUV 
Navigation in Remote Areas
___23.03.2017 r. – Remigiusz Wiśniewski, dr inż., IEE, 
WIEiA, UZ, Projektowanie współbieżnych systemów steru-
jących implementowanych w układach FPGA
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wydzIał MateMatyKI, InforMatyKI 
I eKonoMetrII

___30.03.2017 r. – Andreas Rauh, Robert Prabel, Harald 
Aschemann, Lehrstuhl für Mechatronik, Universität Ros-
tock, Germany, Oscillation Attenuation for Crane Payloads 
by Controlling the Rope Length Using Extended Lineariza-
tion Techniques
___06.04.2017 r. – Eugeniusz Kuriata, dr hab. inż., ISSI, 
WIEiA, UZ, Ochrona cyberprzestrzeni a dostępność do in-
formacji
___20.04.2017 r. – Przemysław Jacewicz, dr inż., ISSI, 
WIEiA, UZ, Próba wykorzystania algorytmu saneczkowego 
do wykrywania krawędzi jąder komórkowych w obrazach 
medycznych

___27.04.2017 r. – Marek Kowal, dr inż., ISSI, WIEiA, UZ, 
Detekcja jąder komórkowych na obrazach mikroskopowych 
z wykorzystaniem geometrii stochastycznej

Seminaria odbywały się w sali konferencyjnej Instytutu 
Sterowania i Systemów Informatycznych (budynek A-2, sala 
412, ul. prof. Z. Szafrana 2) w czwartki o godzinie 10:45. 
Seminaria prowadził prof. dr hab. Roman Gielerak.

Marek Sawerwain

Dzień Otwarty na WMIiE

29 marca 2017 r. na Wydziale Matematyki, Informaty-
ki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się 
Dzień Otwarty. Podczas tego wydarzenia pracownicy i stu-
denci Wydziału w przystępny i ciekawy sposób prezento-
wali wybrane zagadnienia z oferty programowej oraz cie-
kawostki i zastosowania praktyczne z zakresu matematyki 
i informatyki.

Oferta skierowana była w szczególności do obecnych 
i przyszłych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Mogli 
oni nie tylko wysłuchać wykładów, obejrzeć prezentacje 
czy pokazy, ale przede wszystkim wziąć udział w warszta-

tach pozwalających samemu sprawdzić zastosowania nie-
których technik matematycznych oraz informatycznych.

Można było poznać warsztat analityka danych, przyj-
rzeć się kulisom manipulacji danymi, dowiedzieć się jak 
bezpiecznie korzystać z dobrodziejstw Internetu, jaki jest 
związek matematyki z bezpieczeństwem. Z drugiej strony 
można było dowiedzieć się co nieco nt. uroków matematy-
ki. Do wyboru był udział w warsztatach dotyczących krzy-
wych stożkowych, mozaiki, sławnych matematyków. Można 
było również przekonać się, które z miar statystycznych 
warto znać i dlaczego oraz poznać pewne bazy danych.

Celem prezentacji, pokazów i warsztatów było zapre-
zentowanie kierunków studiów realizowanych na Wydzia-
le. Poza tym studenci przybliżyli realia studiowania i życie 
studenckie na Wydziale.

Dodatkowo podczas Dnia Otwartego zaprezentowały się 
firmy współpracujące z Wydziałem: Hertz Systems LTD Sp. 
z o.o., SuperUbezpieczenia.pl, Cinkciarz.pl, Astec, Ru-
blon, Streamsoft. Uczestnicy mogli zapoznać się ze spe-

cyfikacją, możliwościami i oczekiwaniami ww. firm. Mogli 
także z nimi skonfrontować realizowany program studiów, 
a także własne wyobrażenia.

Wspomniane firmy w ramach współpracy z WMIiE oferują 
nie tylko miejsca na odbycie praktyk dla studentów, ale 
także potencjalną pracę dla absolwentów.

Joachim Syga

Szczegółowy program wydarzenia, opisy projektów oraz galeria 
zdjęć są dostępne na stronie internetowej www.wmie.uz.zgo-
ra.pl/zapraszamy.

IX Regionalne Mistrzostwa Matematyczne w Lubsku

Już w 2011 r. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekono-
metrii Uniwersytetu Zielonogórskiego objął patronatem 
merytorycznym Regionalne Mistrzostwa Matematyczne or-
ganizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Eko-
nomicznych w Lubsku. W tym roku IX już edycja RMM od-
była się 7 kwietnia br., a w ramach współpracy Wydział na 
Mistrzostwach reprezentowali dr Sebastian Czerwiński i dr 
Alina Szelecka.

W Mistrzostwach udział biorą uczniowie ze szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu żarskiego podzie-
leni na trzy grupy wiekowe. Z danej szkoły może startować 
co najwyżej trzech najlepszych uczniów w każdej grupie, 
wybranych w eliminacjach szkolnych. Każdego roku w Mi-
strzostwach udział bierze około 60-70 uczniów.

Zadania konkursowe przygotowują pracownicy naukowi 
Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, którzy 
dostarczają do Lubska odpowiednio zabezpieczone zestawy 
zadań w dniu Mistrzostw. Poprzednie edycje opracowali dr 
Florian Fabiś, dr Jan Szajkowski i dr Alina Szelecka. W tym 
roku w prace nad przygotowaniem zadań aktywnie włączyli 
się studenci specjalności nauczycielskiej z trzeciego roku 
matematyki pod opieką dr Aliny Szeleckiej. Zestaw dla każ-
dej grupy wiekowej zawierał pięć zadań z różnych działów 
matematyki, na rozwiązanie których uczniowie mieli go-
dzinę czasu. Tradycyjnie, w czasie oczekiwania na wyniki, 
uczniowie mogli wysłuchać wykładu przygotowanego przez 
pracownika naszego Wydziału. Tym razem wykład pt. 165 
lat minęło – twierdzenie o 4 kolorach przedstawił dr Seba-
stian Czerwiński. 

Alina Szelecka

Zdjęcia są też na stronie:
http://www.zsoie.lubsko.pl/index.php/294-ix-regionalne-mi-
strzostwa-matematyczne

Studenci WMIiE UZ na XV Targach Edukacyjnych 
Absolwent’2017

W dniach 14-15 marca br. w Zielonej Górze odbywały się 
XV Targi Edukacyjne Absolwent’2017. Targi dają możliwość 
uczniom szkół ponadgimnazjalnych zapoznania się z ofertą 
edukacyjną uczelni wyższych. Dla Uniwersytetu Zielono-
górskiego jest to znakomita okazja do zaprezentowania się 
młodzieży odwiedzającej targi.

W pierwszym dniu targów na stoisku WMIiE UZ uwagę 
uczniów starali się przyciągnąć studenci z Koła Naukowego 
Laboratorium „Matematyczne” Paradoks.

Tym razem przeprowadzono warsztaty pt. Z matematyką 
do celu. Zapoznano z technikami szybkich obliczeń w pa-
mięci oraz pokazano praktyczne zastosowanie matematyki 
w życiu codziennym. Odwiedzający stoisko nie tylko roz-
wiązywali łamigłówki, ale też nadmuchiwali balony, ryso-
wali na nich kropki i kreski oraz poznawali genialne odkry-
cie Kartezjusza i Eulera. Zaprezentowano „matematykę”, 
której mogli dotknąć i samemu sprawdzić - chociażby wzór 
Eulera dla wielościanów, co sprawdziło się idealnie na krót-
kich, kilkuminutowych pokazach.

Szczególnie w organizację i przeprowadzenie warszta-
tów zaangażowali się studenci matematyki: Magdalena 
Białowus, Jakub Jaskuła, Marek Piotrowski oraz Marta Koz-
draś, Mateusz Kubiak, Maciej Kubiak – członkowie Koła Na-
ukowego Laboratorium „Matematyczne” Paradoks.

Podczas spotkania z młodzieżą studenci wraz z opieku-
nem koła LMP przybliżali także ofertę edukacyjną WMIiE 
oraz pokazywali korzyści płynące ze studiowania na na-
szym wydziale.

Krystyna Białek (opiekun koła LMP)
Maciej Kubiak (przewodniczący Koła LMP)
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wydzIał PedagogIKI, PsychologII I socJologII

wydzIał MechanIczny

Pracownicy Katedry Seksuologii, Poradnictwa 
i Resocjalizacji jako eksperci w Sejmie RP

23 marca br. w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Par-

W dniach od 3 do 5 kwietnia 2017 r. na Uniwersytecie Zie-
lonogórskim odbywała się konferencja naukowa pod tytu-
łem Życie jako projekt. Miejsce młodzieży we spółczesnym 
świecie. Organizatorami konferencji byli: Sekcja Socjologii 
Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologiczne-
go, Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Fun-
dacja Obserwatorium Społeczne Inter-Alia oraz Lubuskie 
Towarzystwo Naukowe. Głównym celem konferencji była 
konfrontacja różnych stanowisk teoretycznych i koncepcji 
próbujących wyjaśnić zachowania współczesnej młodzieży 
i trendy, które są coraz bardziej wyraźne w postawach mło-
dych ludzi (m.in. nacjonalizm, autorytaryzm, radykalizm, 
konserwatyzm). Ponadto była to okazja do wymiany do-
świadczeń naukowych i prezentacji wyników najnowszych 
badań dotyczących pokoleń, żyjących w ramach społeczne-
go porządku, który został im przekazany przez poprzednie 
pokolenia.

Konferencję otworzyła prof. Maria Zielińska - przewod-
nicząca Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego 
Towarzystwa Socjologicznego oraz kierownik studiów dok-
toranckich w Instytucie Socjologii UZ. W tej części głos za-
brali również: prorektor UZ ds. studenckich prof. Wojciech 
Strzyżewski, prodziekan Wydziału Pedagogiki, Psychologii 
i Socjologii ds. studenckich prof. Mariusz Kwiatkowski oraz 
prof. Józef Korbicz- prezes Lubuskiego Towarzystwa Na-
ukowego.

Dwa otwierające konferencję wystąpienia wygłosili Ka-
tarzyna Kozińska, reprezentująca Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego oraz Robert Wróbel, będący 
przedstawicielem Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. 

SPOMASZ Day na Wydziale Mechanicznym

www.spomasz-zary.pl

22 marca 2017 r. na Wydziale Mechanicznym Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego miało miejsce wydarzenie „SPO-
MASZ Day” mające na celu pogłębienie współpracy w za-
kresie kształcenia oraz zatrudnienia przyszłej kadry inży-
nierów. W spotkaniu brało udział ok. 80 studentów, głów-
nie z ostatnich lat studiów. Firmę zaprezentował członek 
zarządu oraz dyrektor techniczny mgr inż. Rafał Futyma, 
który jest absolwentem specjalności konstrukcyjno-me-
nadżerskiej prowadzonej na kierunku mechanika i budo-
wa maszyn na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego.

Starannie przygotowana prezentacja została przyjęta 
z dużym zainteresowaniem i entuzjazmem obecnych na 
sali słuchaczy. Pan Dyrektor przedstawił liczne argumenty 
określające praktyczne korzyści wynikające z pracy w Fa-
bryce Konstrukcji Stalowych i Maszyn Spomasz S.A., która 
jest częścią międzynarodowej grupy Smulders, produkują-
cej konstrukcje stalowe, aktywnej na rynkach wiatrowej 
energii odnawialnej, ropy i gazu oraz rynku inżynierii mor-
skiej, lądowej oraz przemyśle. Smulders zatrudnia łącznie 
około 1000 pracowników rozmieszczonych w 4 głównych 
podmiotach: Lemants, Willems, Smulders i Spomasz. Pro-
dukcja w Polsce realizowana jest w oddziałach produkcyj-
nych w Żarach oraz Bolesławcu (w niedalekiej przyszłości 
także w Łęknicy).

W drugiej części spotkania Katarzyna Dendewicz (HR 
Manager) omówiła zagadnienia dotyczące możliwości 
podjęcia pracy zawodowej, staży oraz praktyk zarówno 
w Polsce, jak i we wszystkich partnerskich firmach grupy 
Smulders. Ostatnim etapem spotkania było przeprowa-
dzenie konkursu wiedzy z zakresu inżynierii mechanicz-
nej, nad którego porządkiem czuwała Joanna Majewska 
(Management Assistant). Finałowa dziesiątka najlepszych 
studentów otrzymała drobne upominki oraz możliwość 
aplikacji w szeregi pracowników firmy w pierwszej kolej-
ności.

Daniel Dębowski

lamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Publicznego, którego 
przewodniczącą jest posłanka Beata Małecka-Libera, była 
wiceminister zdrowia. W zespole działają posłowie z róż-
nych partii, także osoby mające duże doświadczenie poli-
tyczne, m.in. Joanna Mucha, Władysław Kosiniak-Kamysz 
i Marian Zembala.

Na spotkanie zaproszeni zostali pracownicy Katedry 

Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski oraz dr 
Krzysztof Wąż powołani zostali do grona ekspertów, w skła-
dzie którego znalazły się również prof. dr hab. n. med. Bar-
bara Woynarowska i prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypu-
lec-Plinta. Posiedzenie poświęcone było tematowi Zdrowie 
prokreacyjne zaczyna się od edukacji.

W spotkaniu udział wzięli posłowie i posłanki, przedsta-
wiciele Ministerstwa Edukacji oraz Ministerstwa Zdrowia 
z nowo powołanym podsekretarzem stanu Zbigniewem Kró-
lem, a także przedstawiciele instytucji państwowych i or-
ganizacji pozarządowych działających w obszarze zdrowia 
i edukacji.

Posiedzenie dotyczyło aktualnego kształtu edukacji sek-
sualnej i edukacji zdrowotnej w polskich szkołach w kon-
tekście przemian w zakresie aktywności seksualnej mło-
dzieży oraz w kontekście ginekologii rozwojowej. Bardzo 
ożywiona, kilkugodzinna dyskusja była próbą znalezienia 
porozumienia ponad podziałami światopoglądowymi czy 
partyjnymi w sprawie kształtu edukacji seksualnej w pol-
skich szkołach. Zobowiązano przedstawicieli MEN i MZ do 
zaprezentowania członkom komisji szczegółowych infor-
macji w tej sprawie, także w kontekście zbliżającej się 
reformy systemu edukacji.

Adrian Tobczuk

Pierwszy referat dotyczył działań podejmowanych przez 
Urząd Marszałkowski mających na celu aktywizację mło-
dzieży w województwie lubuskim i skłonienie jej do podej-
mowania działań na rzecz społeczności lokalnych. Drugie 
wystąpienie skupiało się na danych dotyczących sytuacji 
ludzi młodych w województwie lubuskim.

W debacie, która nastąpiła po wystąpieniach otwiera-
jących, udział wzięli: prof. Zbigniew Izdebski, prof. Han-
na Liberska, prof. Krystyna Szafraniec oraz prof. Tomasz 
Szlendak. Uczestnicy debaty w swoich wystąpieniach pró-
bowali odpowiedzieć na następujące pytania:
1. Czy możemy już mówić o zmianie pokoleniowej?
2. Czy we współczesnej młodzieży zachodzą istotne zmiany 

wartości i czy zmiany te widoczne są w zachowaniach, 
w postawach wobec istotnych kwestii społecznych, po-
siadanej wiedzy o świecie, które odróżniają to pokolenie 
od wcześniejszych, w szczególności od pokolenia rodzi-
ców?

3. Czy mówiąc o zmianach jakie dotyczą współczesnej mło-
dzieży, możemy pominąć problematykę konfliktu poko-
leń czy też niezbędne jest odwoływanie się do niej?
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Wystąpienie prof. Izdebskiego poświecone zostało seksu-
alności współczesnej młodzieży. Prof. Liberska skupiła się 
na problematyce wczesnej dorosłości, a prof. Szafraniec na 
losach projektów życiowych pokolenia, którego okres wcze-
snej młodości przypadł na końcówkę lat 90. XX wieku. Ostat-
ni z uczestników debaty - prof. Szlendak, mówił o różnicach 
i ich przyczynach, pomiędzy pokoleniami współczesnych 
studentów i ich rodziców. Zakończeniem debaty była próba 
wskazania przez dyskutantów cech, które można uznać za 
wyznaczniki tożsamości pokolenia współczesnej młodzieży. 
Paneliści wskazali wiele cech, jakie charakteryzują współ-
czesną młodzież ilustrując je następującymi hasłami:
__dezorientacja aksjonormatywna
__koncentracja na sobie
__pozorna autonomia
__izolacja (płytkie więzi międzyludzkie)
__miłość jako wartość
__seks bez uczuć
__asertywność singli i wzrost wymagań w stosunku do partnera
__odwaga w niepoddawaniu się presji otoczenia
__skłonność do podejmowania ryzyka
__„Me” – generation - nastawione na siebie, narcystyczne 

pokolenie
__ Abandon generation – porzucone pokolenie
__ duże poczucie odpowiedzialności za własne czyny – DO 

IT YOURSELF
__ przegrani w kategoriach technokratycznych i dewaluacja 

wykształcenia
__ pokolenie hipertekstu i fantasy
__ przerzucenie na interfejsy w wielu dziedzinach życia
psychoza like-ingu

Po debacie oraz przez część drugiego dnia konferencji 
odbywały się wystąpienia w ramach sesji tematycznych, 
które dotyczyły następujących problemów:
1. Młodzież - konteksty teoretyczne i empiryczne
2. Młodzież wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa
3. Projekt - edukacja. Młodzież na współczesnym rynku 

edukacyjnym
4. Projekt - praca i kariera. Młodzież na współczesnym ryn-

ku pracy
5. Projekt - życie. Młodzież wobec nieuchronnych wyborów

Koniec dnia drugiego oraz dzień trzeci przeznaczone zo-
stały na warsztaty metodologiczne. W tej części wygłoszo-
ne zostały dwa referaty. Pierwszy, poświecony metodologii 
porównawczych badań międzykrajowych, oraz problema-
tyce harmonizacji danych pochodzących z różnych badań 
międzynarodowych, wygłosił prof. Kazimierz M. Słomczyń-
ski. Drugim referującym była prof. Izabela Grabowska, 
która prezentowała możliwości finansowania badań spo-
łecznych z funduszy polskich i europejskich oraz mówiła 
o warunkach jakie należy spełnić, ubiegając się o takie 
finansowanie. Warsztaty metodologiczne poświęcone zo-
stały przedyskutowaniu przygotowań drugiej edycji mię-
dzynarodowego badania polsko-ukraińskiego pt. Młodzież 
akademicka w świecie zmieniających się wartości. Polsko- 
ukraińskie porównania. W warsztatach udział wzięli:
1. Reprezentujący Instytut Socjologii UZ: prof. Maria Zieliń-

ska, prof. Beata Trzop, dr Dorota Szaban, dr Justyna Nyć-
kowiak, dr Krzysztof Lisowski, mgr Agnieszka Urbaniak, 
mgr Tomasz Kołodziej.

2. Reprezentujący Uniwersytet SWPS prof. Izabela Grabow-
ska, mgr Justyna Sarnowska.

3. Reprezentujący V.N. Karazin Kharkiv National University: 
prof. Liudmila Sokurianska, mgr Ihor Shcherbak, mgr Ko-
stiantyn Bilozerov, mgr Volodymyr Tishchenko.

Warsztaty edukacji 
międzykulturowej „Między Innymi”

Od 21 do 22 marca br. studentki 
i studenci kierunków społecznych i hu-
manistycznych Uniwersytetu Zielono-
górskiego uczestniczyli w warsztatach 
edukacji międzykulturowej, zorga-
nizowanych przez Instytut Socjologii 
i Koło Naukowe Socjologów. Prowadzące 
warsztaty – doświadczone trenerki Eli-

za Zadłużna oraz Agnieszka Szczepanik, na co dzień związa-
ne z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży oraz Fundacją 
Rozwoju Systemu Edukacji - stworzyły platformę wymiany 
doświadczeń, w ramach której uczestnicy nie tylko dzielili się 
własnymi spostrzeżeniami w zakresie różnic międzykulturo-
wych, ale również mieli możliwość uczenia się postaw otwar-
tości i szacunku do odmienności. Dowiedzieli się także, jak 
dostrzegać stereotypowe patrzenie na osoby różniące się od 
innych, nie tylko pod względem kulturowym.

Od chwili rozpoczęcia zajęć nie było czasu na nudę, a po-
mimo różnic wiekowych grupa szybko znalazła wspólny ję-
zyk i z łatwością rozwiązywała każdy postawiony problem. 
Uczestnicy z pełną swobodą przytaczali liczne, bardzo 
interesujące przykłady zdarzeń jakich doznali w kontak-
tach z cudzoziemcami z różnych szerokości geograficznych 
– od przypadków, które każdy najczęściej wspomina, po-
przez sytuacje groźne i niebezpieczne, po zdarzenia jakie 
nas zaskoczyły i zadziwiły. Jedni zachwycali się pobytem 
w Londynie czy w Holandii. Ktoś inny wspominał jak zo-
stał zaatakowany słownie i był okładany damską torebką na 
przystanku autobusowym w Anglii. Jeszcze inny uczestnik 
opowiadał o dwóch kategoriach śniadań (dla tzw. miejsco-
wych i obcokrajowców) w moskiewskim hotelu, albo, że 
tak naprawdę Japończyk uśmiecha się wtedy, kiedy czuje 
się niepewnie lub gdy się boi. Wspólna dyskusja pozwoli-
ła uczestnikom spojrzeć nieco inaczej na niektóre z tych 
zdarzeń. Wiedząc więcej na temat wzorów kulturowych 
łatwiej nam było te sytuacje zrozumieć.

Przebywając w obcym dla nas otoczeniu, stykając się 
z inną kulturą, jesteśmy narażeni na różne odczucia. Uczest-
nicy warsztatów mogli przekonać się na własnej skórze o ca-
łym spektrum emocji i zachowań towarzyszących konfronta-
cji z innością w trakcie gry karcianej, która odbywała się na 
ściśle określonych zasadach. Grupa trafnie potrafiła ocenić 
również to, czym w ogóle jest kultura, charakteryzując ją 
według zasady „góry lodowej” – tj. rozróżniając to, co wi-
dzimy i to, co kryje się pod „powierzchnią wody”.

Drugi dzień warsztatów pozwolił odpowiedzieć na pyta-
nia: Czym są stereotypy? Czy są potrzebne? Dokąd sięga 
uprzedzenie, a gdzie zaczyna się dyskryminacja i jak im 
przeciwdziałać? Każdy uczestnik mógł wyrazić swoją opinię 
i swój stosunek do stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji, 
a co najważniejsze – wszyscy mówili we własnym imieniu. 
Warsztaty zakończyły się podsumowaniem wrażeń, odczuć 
i przemyśleń, które zostały wyrażone przez każdego z 22 
uczestników, a także obie trenerki, które podziękowały 
studentkom i studentom za bardzo owocnie spędzony czas.

Warto dodać, że warsztaty zbiegły się z obchodami Eu-
ropejskiego Tygodnia Przeciw Rasizmowi (European Week 
Against Racism), o którym w mediach mówiło się niewiele 
lub wcale. Dlatego dobrze się stało, że studentki i studen-
ci Uniwersytetu Zielonogórskiego mieli okazję do dyskusji 
na temat różnic kulturowych podczas zajęć, w czasie któ-
rych mogli zweryfikować własne postawy. Pozwalające na 
podzielenie się własnymi doświadczeniami warsztatowe 
metody pracy, zdobycie praktycznych umiejętności, do-
świadczenie tego czym jest inność i z czego ona wynika 
pozostanie nam w pamięci.

Karolina Gałązka
studentka I roku socjologii II stopnia 

Plakat autorstwa Anety Kliszczak

4. Reprezentująca Drohobych Ivan Franco State Pedagogi-
cal University dr hab. Svitlana Shchudlo.
Ponadto w dyskusjach udział brali: prof. Kazimierz 

M. Słomczyński reprezentujący IFiS PAN oraz Ohio State 
University, a także dr Krzysztof Wasielewski z Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Efektem warsztatów 
stały się wstępne założenia odnośnie metodologii i zasad 
przygotowania i przeprowadzenia drugiej edycji badań. 
Ponadto w trakcie konferencji podpisana została umowa 
o współpracy pomiędzy Uniwersytetem SWPS i Uniwersyte-
tem Zielonogórskim.

Tomasz Kołodziej
Dorota Szaban

fO
T. 

A.
 s

Zc
ZE

PA
N

IK

Konferencja popularnonaukowa  
poświęcona chorobie Parkinsona

Dnia 20.04.2017 r. odbyła się na Uniwersy-
tecie Zielonogórskim konferencja popular-
nonaukowa, pod patronatem dziekana Wy-
działu Pedagogiki, Psychologii i Socjologii dr 
hab. Marka Furmanka, prof. UZ poświęcona 
200 rocznicy opisania choroby, którą dziś 
nazywamy chorobą Parkinsona, od nazwiska 
brytyjskiego lekarza, chirurga, paleontologa, 
Jamesa Parkinsona, który jako pierwszy ją 
opisał. Choroba w dalszym ciągu jest choro-
bą nieuleczalną, ale nowe generacje leków 
pozwalają lepiej i dłużej żyć i funkcjonować 
pacjentom. 

Konferencja odbyła się w trzeci czwartek miesiąca, jak co-
miesięczne spotkania Stowarzyszenia, ale tym razem w in-
nym miejscu niż zwykle (comiesięczne spotkania odbywają 
się w sali Parafii pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela 
przy ul. Chrobrego 8,dzięki czemu Stowarzyszenie nie ponosi 
żadnych kosztów z utrzymaniem swojej siedziby ani kosztów 
z wynajmowaniem pomieszczenia na zebrania. Uniwersytet 
– poprzez Zakład Metodologii Badań Społecznych Wydziału 
Pedagogiki, Psychologii i Socjologii – jako współorganizator 
również nie pobrał odpłatności za salę z rzutnikiem i syste-
mem nagłośnienia). Dziekan Wydziału dr hab. Marek Furma-
nek, prof. UZ udostępnił na ten cel salę Rady Wydziału, aby 
uczestnicy konferencji nie siedzieli w rzędach ławek wykła-
dowych, a przy stolikach, dających możliwość wypicia kawy, 
herbaty oraz konsumpcję ciasta i owoców. 

W programie konferencji zaplanowano trzy wystąpienia:
dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ Kierownik 

Zakładu Metodologii Badań Społecznych, Sekretarz Stowa-
rzyszenia James Parkinson (1755-1824) na tle poglądów 
czasów, w których żył oraz społeczne aspekty choroby 
Parkinsona 

dr nauk med. Grzegorz Rossa Ordynator Oddziału Neurolo-
gii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych w Ciborzu, specjalizujący się w cho-
robie Parkinsona, wiceprezes Stowarzyszenia, inicjator jego 
powstania i pierwszy prezes, lekarz niemalże wszystkich 
członków Stowarzyszenia Algorytmy leczenia w chorobie 
Parkinsona 

Eugeniusz Kurzawa Poeta, prezes oddziału Związku Lite-
ratów Polskich w Zielonej Górze, dziennikarz Pisarze i inni 
ludzie pióra cierpiący na chorobę Parkinsona 

Ich wygłoszenie poprzedziło odczytanie listów od Woje-
wody Władysława Dajczaka oraz od Marszałek Wojewódz-
twa Elżbiety Anny Polak. W obu znalazły się gratulacje za 

 
Pani mgr Agacie Szubie

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci męża

składa   

Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia 
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ze stołów. Zainteresowani mogli poczęstować się „na dro-
gę” owocami lub ciastem, których nie zdążono skonsumo-
wać w trakcie konferencji. Innymi sponsorami konferencji 
byli: Miasto Zielona Góra (poprzez projekt Parkinsoniści 
twórcami i odbiorcami kultury) oraz dziekan Wydziału Pe-
dagogiki, Psychologii i Socjologii Dziekan Wydziału dr hab. 
Marek Furmanek, prof. UZ (w postaci rzeczowej oraz opła-
cenia druku zaproszeń). 

Na konferencji obecny był dziennikarz Radia Zachód Piotr 
Kuśnierz (p.kusnierz@rzg.pl), który przygotował z niej rela-
cję na antenie i stronie internetowej Radia Zachód (http://
rzg.pl/radio-zielona-gora/swiatowy-dzien-osob-z-choroba-
-parkinsona-na-uz/)

Ewa Narkiewicz-Niedbalec

Lubuskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą 
Parkinsona I ich Rodzin
ul. Zamenhofa 27
65-186 Zielona Góra 

Międzynarodowa współpraca naukowa z Gruzją 
i Azerbejdżanem

Wydział Prawa i Administracji UZ nawiązał współpracę 
z Uniwersytetami w stolicy Gruzji – Tibilisi oraz w stolicy 
Azerbejdżanu – Baku. Współpracę zainicjował prof. A. Wu-
darski, który na Wydziale Prawa w Tibilisi wygłosił wykład 
dotyczący granic harmonizacji prawa prywatnego w Unii 
Europejskiej oraz potrzeby wprowadzenia europejskiego 
kodeksu cywilnego. Wykład na Uniwersytecie w Baku doty-
czył natomiast europejskiej komparatystyki prawa rodzin-
nego i koncentrował się nad zmianami zachodzącymi w tej 
dziedzinie prawa w Europie w wyniku zmian społecznych, 
w szczególności migracji ludności. Podczas pobytu odbyły 
się oficjalne spotkania z władzami wydziałów, podczas któ-
rych omówiono możliwości współpracy naukowej i wymiany 
studenckiej. Wyjazd odbył się w ramach grantu Deutscher 
Akademischer Austauschdienst (DAAD).

Profesor Wudarski w tym roku akademickim dzielił się 
wynikami swoich badań naukowych również podczas wy-
kładów na Uniwersytecie w Zürichu oraz Bernie, a w maju 
br. będzie prowadził seminarium dotyczące prawa spadko-
wego na Uniwersytecie w Wiedniu.

Kierowana przez prof. A. Wudarskiego Katedra prowadzi 
szeroką współpracę międzynarodową. W murach naszego 
Uniwersytetu na zaproszenie Katedry Prawa Cywilnego, Po-
stępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywat-
nego gościli u nas w ostatnim czasie renomowani naukowcy 
z Niemiec, Austrii, Szwajcarii oraz Chorwacji. Byli wśród 
nich między innymi profesorowie: Peter Mankowski (Ham-
burg), Stephan Wolf (Bern), Tatjana Josipovic (Zagrzeb), 
a także Martin Menner (Berlin) oraz Romana Cierpial (Wie-
deń), która jako visiting professor prowadziła szkołę au-
striackiego prawa cywilnego.

Paweł Sikora

 wydzIał Prawa I adMInIstracJI

działalność Lubuskiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Par-
kinsona i ich Rodzin, która jest wsparciem dla pacjentów 
w farmakologicznym leczeniu oraz płaszczyzną utrzymy-
wania kontaktów społecznych po zakończeniu etapu pracy 
zawodowej i przejściu na rentę lub emeryturę. Przedsta-

wicielką Wojewody była pani Elżbieta Świtała, z delega-
tury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze, 
a Marszałek Województwa Lubuskiego pani Ewa Jaske z De-
partamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. 
List z gratulacjami skierował także dyrektor Lubuskiego 
Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia pan Piotr Brom-
ber. Z każdą z tych instytucji, reprezentanci których wzięli 
udział w konferencji Stowarzyszenie wcześniej już współ-
pracowało. Na konferencję przyjechała pani Beata Kotus, 
dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla 
Psychicznie i Nerwowo Chorych w Ciborzu. Przybył także 
kierownik Klinicznego Oddziału Neurologii Wojewódzkiego 
Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielo-
nej Górze sp. z o.o. Szymon Jurga. 

Na konferencji „obecny” był, i to na dwa sposoby, czer-
wony tulipan – znak osób z chorobą Parkinsona, stowarzy-
szeń, fundacji z nią związanych oraz Międzynarodowego 
Dnia Osób z Chorobą Parkinsona. Otóż, Wojewoda Lubuski 
w swoim liście napisał o tym symbolu, stosowanym na ca-
łym świecie a na jednym ze stołów stał wazon z całą wią-
zanką świeżych tulipanów. 

dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ powiedziała 
między innymi, iż szacuje się, że w klimacie umiarkowanym 
choroba Parkinsona występuje u 120-180 osób na 100 000 
populacji (zatem 1,2-1,8 promila). Natomiast wśród osób 
powyżej 65 roku życia ten wskaźnik wynosi 1%. Liczbę no-
wych zachorowań w ciągu roku szacuje się na 20 osób na 100 
000 mieszkańców. Na przestrzeni ostatnich 50 lat częstotliwość 
pojawiania się nowych przypadków na świecie nie zmieniła 
się, ale ze względu na wydłużenie życia ludzkiego przybywa 
również osób z chorobą Parkinsona. Szacuje się, że w Polsce 
jest ich obecnie 80 000. Leczenie stosowane dziś powoduje, 
że przeżywalność chorych jest mniej więcej taka sama jak 
pozostałych osób w tym samym wieku. Z biegiem lat choroba 
Parkinsona jest szybciej i trafniej rozpoznawana (na podsta-
wie książki dr. Jakuba Sienkiewicza, Poradnik dla osób z cho-
robą Parkinsona, wyd. IV, Warszawa 2016, s.8; tego samego, 
który jest liderem zespołu Elektryczne Gitary). 

dr nauk med. Grzegorz Rossa mówił o medycznych aspek-
tach choroby Parkinsona, od jej objawów, poprzez kolejne 
stadia, sposoby leczenia. Po raz kolejny – wskazuje na to 
przy każdej nadarzającej się okazji – wskazał na koniecz-
ność zachowania swoistego „reżimu” między odstępami 
czasowymi między posiłkiem a przyjmowaniem leków. Ma 
to wielkie znaczenie dla dobrego wchłaniania się niezbęd-
nej choremu lewodopy. 

Redaktor Eugeniusz Kurzawa mówił między innymi 
o Jerzym Pilchu, który wcześniej zmagał się z chorobą 
alkoholową i jak sam napisał, że Parkinson uratował mu 
życie, bo nie wykluczone, że wcześniej zapiłby się na 
śmierć. W swoich felietonach czy powieściach takich 
wątków autobiograficznych pisarz nie unikał. Przywołał 
także zielonogórzanina gorzowskiego pochodzenia, swojego 
kolegę po fachu, z tym, że dziennikarza radiowego, Grze-
gorza Chwaliboga, który napisał autobiograficzną książkę, 
w której wątek choroby przeplata się z opisem i refleksją 
nad swoim życiem – studiami, czasem zakochania się i za-
łożenia rodziny. Potem refleksja ta dotyczy nie tyle samego 
bohatera co jego w otoczeniu rodziny – żony i córek oraz 
rodziców i teściów. Dyskretnie przywołuje przyjaciół i zna-
jomych. Książka nosi tytuł „Tato, zrób sobie z lotu ptaka”, 
co jest połączeniem wykrzyknika tato z sentencją używaną 
w rodzinie Chwalibogów i Tworowskich w sytuacji kiedy ktoś 
miał podjąć jakąś ważną decyzję. Niektórzy mówią „prześpij 

się z tym”, w rodzinie państwa Chwalibogów do rozważenia 
wszystkich za i przeciw zachęcano nieco inaczej. Redaktor 
Kurzawa wspominał bardzo ciepło swoją starszą koleżankę 
z „Gazety Lubuskiej”, z którą się wręcz przyjaźnił, a która 
także zachorowała na chorobę Parkinsona. Była to pani Eu-
genia (dla przyjaciół Żenia) Pawłowska, która podpisywała 
swoje felietony pseudonimem Snobka. Do ostatnich swoich 
dni – jak wielu Parkinsonistów – zachowała pełną sprawność 
błyskotliwego, analitycznego umysłu.

Po części oficjalnej prowadzono rozmowy między człon-
kami Stowarzyszenia. Można było zadać pytania obecnym 
lekarzom lub prelegentom. Spotkanie przebiegło w miłej 
atmosferze. Na zakończenie członkowie Stowarzyszenia 
otrzymali Poradnik dla osób z chorobą Parkinsona, autor-
stwa dr. Jakuba Sienkiewicza wyd. IV, Warszawa 2016, po-
darowany Lubuskiemu Stowarzyszeniu przez Fundację „Żyć 
z chorobą Parkinsona” (00-732 Warszawa, ul. Czerska 18, 
lokal 243), która była jednym ze sponsorów konferencji 
oraz po tulipanie z bukietu, który wcześniej ozdabiał jeden 

Ogólnopolska konferencja naukowa Dobra osobiste 
w prawie cywilnym, prasowym i karnym

Konferencja Dobra osobiste w prawie cywilnym, praso-
wym i karnym odbyła się 6 kwietnia 2017 r. To już drugie 
z kolei przedsięwzięcie podjęte w ramach współpracy WPiA 
UZ oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze. 
Podobnie jak zorganizowana półtora roku temu konferen-
cja poświęcona problematyce odpowiedzialności prawnej 
za błąd w sztuce lekarskiej, było to spotkanie o charak-
terze naukowym, ale słuchaczami referatów byli głównie 
członkowie palestry. W związku z tym organizatorzy konfe-
rencji włożyli wiele trudu w taki dobór referatów oraz ich 
tematyki, które odpowiadałyby zapotrzebowaniu na wie-
dzę przydatną w codziennej praktyce kancelarii adwokac-
kich czy radcowskich. Odstąpiono od zwyczajowej formuły 
otwartego „call for papers”, a grono referentów zostało 
ograniczone do indywidualnie zaproszonych osób prezen-
tujących w danej dziedzinie odpowiedni dorobek naukowy 
i doświadczenie zawodowe. Cel został osiągnięty, ponieważ 
w niecały tydzień po ogłoszeniu programu zebrał się kom-
plet słuchaczy, wśród których znaleźli się adwokaci i radcy 
prawni z województwa lubuskiego, a także Warszawy, 
Poznania, Gdyni i Szczecina. Łącznie w sali nr 205 w Rekto-
racie UZ zasiadło 100 osób.

Po uroczystym otwarciu konferencji, dokonanym przez 
Prorektora ds. Studenckich UZ, prof. dr. hab. Wojciecha 
Strzyżewskiego, krótkie przemówienia wygłosili: Dziekan 
Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Krzysztof Seweryn Szy-
mański, Prodziekan ds. Nauki i Jakości Kształcenia WPiA dr 
Piotr Mysiak oraz dr hab. Martyna Łaszewska- Hellriegel, 
prof. UZ, która zaprezentowała pierwsze egzemplarze mo-
nografii przedstawiającej wyniki poprzedniej konferencji. 
Obrady pierwszej sesji otworzył referat dr. hab. Krzysztofa 
Mularskiego r. pr. (UAM), zatytułowany Tzw. nękająca win-
dykacja w perspektywie ochrony dóbr osobistych dłużnika. 
Referent przedstawił aktualne węzłowe problemy związane 
z ewentualną możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu na-
ruszenia dóbr osobistych przez nękającą windykację, dopre-
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cyzowując to pojęcie w oparciu o najnowsze orzecznictwo 
sądów polskich. Treści prezentowane w referacie spotkały 
się z wielkim zainteresowaniem, ponieważ z jednej strony 
problem nadużyć jakich dopuszczają się windykatorzy jest 
często spotykany w praktyce, a z drugiej strony linia orzecz-
nicza w zakresie definiowania nękającej windykacji dopiero 
się kształtuje. Jako następny wystąpił dr Piotr Wasilewski, 
adw. (UJ). Referat pt. Odpowiedzialność administratorów 
za naruszenia dóbr osobistych w serwisach internetowych 
został poświęcony w sposób szczególny problematyce zakre-
su i okoliczności kształtujących odpowiedzialność admini-
stratorów za wpisy publikowana na ich stronach interneto-
wych. Jednym z najciekawszych poruszanych tutaj wątków 
był problem związku pomiędzy wskazaną odpowiedzialno-
ścią a wiedzą administratorów o wpisach czy komentarzach 
określonej treści w sytuacji, gdy zainstalowali oni odpo-
wiednie zabezpieczenia przed nadużyciami użytkowników. 
Kontynuacją problematyki cywilnoprawnej było wystąpienie 
dr Agnieszki Kubiak–Cyrul (Krakowska Akademia im. Frycza-
-Modrzewskiego), poświęcone dobrom osobistym osób praw-
nych. Referentka szczegółowo omówiła przede wszystkim 
typy, czy rodzaje dóbr osobistych, których ochrona przysłu-
guje osobom prawnym, a jednocześnie wskazała na zaist-
niałe w orzecznictwie problemy związane z ewentualnym 
związkiem pomiędzy tymi dobrami, a powoływaniem się na 
nie przez osoby zatrudnione w instytucjach publicznych. Ko-
lejnym prelegentem była dr hab. Monika Wałachowska, adw. 
(UMK). Jej wystąpienie było zatytułowane Zadośćuczynienie 
pieniężne w razie naruszenia dóbr osobistych i stanowiło 
pogłębioną analizę praktyki orzeczniczej sądów polskich 
w zakresie wysokości przyznawanego zadośćuczynienia pie-
niężnego i przesłanek jakimi kierują się sądy w tym zakre-
sie. Pierwszą sesję zamykało wystąpienie dr. hab. Jacka Ma-
zurkiewicza (UWr), pt. Kłamstwo medialne jako naruszenie 
dobra osobistego prawdy – w referacie znalazły się rozwa-
żania na temat prawdy jako dobra osobistego - między in-
nymi w związku z postulowanym przez referenta przed laty 
umieszczeniem „prawdy” w katalogu dóbr osobistych w art. 
23 kodeksu cywilnego. Profesor Mazurkiewicz podjął także 
niezwykle istotną problematykę relacji pomiędzy prawdą 
a kłamstwem w debacie publicznej, zwracając szczególną 
uwagę, na treści przekazu telewizyjnego i jednostronności 
narracji medialnej, konfrontując ten stan rzeczy z literą 
obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Następna sesja rozpoczęła się wystąpieniem dr. hab. Jac-
ka Skrzydło, adw. (UŁ), zatytułowanym Swoboda wypowie-
dzi a dobra osobiste w orzecznictwie ETPC. Problematyka 
tego referatu głównie oscylowała wokół relacji pomiędzy 
dobrami chronionymi art. 8 Europejskiej Konwencji Praw 
człowieka i Podstawowych Wolności a dobrami chronionymi 
w art. 10 tejże Konwencji, a zatem dotykała istotnego pro-
blemu ważenia pomiędzy prawem do prywatności a swobo-
dą wypowiedzi, zwłaszcza w kontekście odpowiedzialności 
państwa z tytułu naruszenia takich dóbr. Z kolei prof. Jacek 
Sobczak, SSN (Uniwersytet Humanistyczny SWPS), w wy-
stąpieniu pt. Ochrona danych osobowych pacjenta i doku-
mentacji medycznej w prawie Unii Europejskiej, odniósł 
się do bogactwa regulacji prawnych dotyczących ochro-
ny danych osobowych pacjenta, które powstały nie tylko 
w ramach dorobku prawnego UE, ale także Rady Europy. 
Profesor omówił także znaczenie ostatnich zmian w prawie 
wtórnym UE, zwracając jednocześnie uwagę na to, że przy 
obecnej powodzi coraz to nowych aktów prawnych niewie-
lu zauważyło, iż owe zmiany w ogóle nastąpiły. W trakcie 

trwania tej sesji przybyła Marszałek Województwa Lubu-
skiego Elżbieta Anna Polak, która poza przyjętą kurtuazyj-
ną przemową skierowaną do uczestników, podzieliła się ze 
słuchaczami bardzo interesującą refleksją na temat dóbr 
osobistych osób pełniących funkcje publiczne. Wymieniła 
ona tylko niektóre przypadki zarzutów i oskarżeń publiko-
wanych w mediach lokalnych dotyczących jej osobiście, 
które na skutek groźby procesu sądowego zostały wycofa-
ne. W opinii Pani Marszałek niezwykle agresywny ton deba-
ty publicznej, łatwość z jaką można niszczyć czyjeś dobre 
imię w przestrzeni społecznej, a jednocześnie społeczne 
przyzwolenie na takie działania, mogą być przyczyną znie-
chęcenia wielu osób do poświęcenia się służbie publicznej. 
Po tej krótkiej przerwie powrócono do wystąpień naukow-
ców i głos zabrała dr Ksenia Kakareko (UW), która w re-
feracie pt. Ochrona dóbr osobistych w orzecznictwie Try-
bunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przedstawiła 
szczegółową i pogłębioną analizę orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości UE w zakresie dóbr osobistych. Prelegent-
ka wspomniała między innymi o orzecznictwie Trybunału 
Luksemburskiego w zakresie pisowni nazwisk i ewentualnej 
ich transliteracji.

Jako ostatni przed przerwą wystąpił dr Kajetan Górny adw. 
(UZ), podejmując bardzo ważny praktycznie problem naru-
szenia dóbr osobistych w postępowaniu sądowym. Ta proble-
matyka jest niezwykle interesująca z tego powodu, że osoby 
uczestniczące w postępowaniu sądowym korzystają z prawnie 
zagwarantowanego immunitetu dotyczącego swoich działań. 
Niemniej jednak nie jest to ochrona nieograniczona. Dr Górny 
wskazał tu na dwa interesujące przypadki: pierwszy dotyczył 
zacytowania przez pełnomocnika procesowego w piśmie pro-
cesowym twierdzeń swojego klienta, które były niewątpliwie 

obraźliwe dla strony przeciwnej. Drugą egzemplifikacją był 
przypadek sędziego, który w trakcie rozprawy ujawnił jed-
nostkę chorobową uczestnika procesu.

Po przerwie obiadowej kontynuowano obrady pozostając 
jeszcze w problematyce prawa procesowego. Dr Magdalena 
Skibińska (UZ), w referacie Wykorzystanie nowych środków 
dowodowych w sprawach o rozwód i separację a prawo do 
prywatności skoncentrowała się przede wszystkim na konfron-
tacji stanów faktycznych i rozstrzygnięć sądowych w innych 
krajach, gdzie istotnym elementem sprawy było ujawnienie 
określonych okoliczności za pomocą najnowszych technologii, 
takich jak chociażby powiadomienia sms od firm świadczą-
cych usługi transportowe. Referentka pokusiła się o przepro-
wadzenie szczegółowej analizy, jak w takiej sytuacji mogłaby 
wyglądać ocena określonych dowodów w perspektywie prawa 
polskiego i polskiej procedury cywilnej.

Jako następny występował Krzysztof Seweryn Szymań-
ski, adw., Dziekan ORA w Zielonej Górze, analizując pro-
blematykę standardów rzetelności dziennikarskiej w kon-
tekście odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych. 
Jedną z najistotniejszych konstatacji tego wystąpienia było 
stwierdzenie, że obecnie brak jest spójnych i jednolitych 
standardów, czy to wypracowanych doktrynalnie, czy też 
orzeczniczo, które pozwalałaby z prawnego punktu widzenia 
w sposób jednoznaczny przewidywać wynik sporu prawnego, 
jaki toczyłby się przed sądem w zakresie oceny prawidłowo-
ści postępowania dziennikarza. Dziekan ORA zwrócił uwagę, 
że owa labilność dotyczy także rozstrzygnięć poszczegól-
nych instancji sądowych. Szczególne zainteresowanie wzbu-
dziła problematyka wybrana przez dr. hab. Macieja Mało-
lepszego (prof.UZ). Profesor w referacie pt. Karnoprawne 

granice satyry i karykatury, przeprowadził interesujący 
wywód na temat kwalifikacji prawnej czynów i zachowań, 
które co prawda są przejawem wolności ekspresji, ale tre-
ści i sposób ich przekazu inspirują do pytań o to, czy nie 
doszło jednak do sytuacji, która wymagałaby ochrony pra-
wa karnego. Profesor przedstawił rozliczne studia przypad-
ku wskazując choćby na karykaturę Andrzeja Rzeplińskiego 
pełniącego ówcześnie funkcję Prezesa Trybunału Konstytu-
cyjnego zaprezentowaną w programie emitowanym w te-
lewizji publicznej, czy też przykłady portali internetowych 
zajmujących się dyskredytowaniem osoby św. Jana Pawła II. 
Na tym tle wywiązała się polemika co do tego, jak należy 
kwalifikować prawnie problem publikowania wulgarnych czy 
obscenicznych treści dotyczących osoby zmarłej.

Jako ostatni wystąpił dr Marek Derlatka (PWSZ w Su-
lechowie), adw., odnosząc się do prawnokarnej ochrony 
godności człowieka jako dobra osobistego. Wskazywał on 
nie tylko na stricte normatywne uzasadnienia ochrony tego 
dobra, ale także odwoływał się szeroko do systemów re-
ligijnych, etycznych oraz moralności. Jednym z silnie ak-
centowanych wątków były nawiązania do doktryny kościoła 
katolickiego, a zwłaszcza nauczania Jana Pawła II.

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że konferen-
cja była przeprowadzoną na wysokim merytorycznie po-
ziomie analizą aktualnych problemów ochrony dóbr osobi-
stych, której wysoką ocenę wystawiło środowisko praktyki 
prawniczej.

Joanna Markiewicz-Stanny

__ henryk Michalak

Zmagania o mistrzowski tytuł w Akademickich Mistrzo-
stwach Polski w tenisie stołowym kobiet i mężczyzn na rok 
akademicki 2016/2017 zorganizowane przez Zarząd Głów-
ny Akademickiego Związku Sportowego w Warszawie rozpo-
częły się w marcu 2017 r.

W czterech turniejach półfinałach rozegranych w Pozna-
niu, Warszawie, Rzeszowie i Katowicach do współzawodnic-
twa w Mistrzostwach przystąpiły 54 uczelnie. W zawodach 
wzięło udział miedzy innymi: 14 uniwersytetów, 11 politech-

nik, 5 akademii wychowania fizycznego, 5 
państwowych wyższych szkół zawodowych, 4 
uczelnie ekonomiczne, 4 uczelnie rolni-
czo-przyrodnicze, Uniwersytet Medyczny 
w Łodzi, Wojskowa Akademia Techniczna 
w Warszawie.

Reprezentacja Uniwersyte-
tu Zielono górskiego w składzie: 
Oskar Sroczyński student Wy-
działu Lekarskiego i Nauk o Zdro-
wiu, Jakub Leśniewski student 
Wydziału Prawa i Administracji, 

srebrny Medal tenIsIstów 
stołowych na aKadeMIcKIch 
MIstrzostwach PolsKI 
2016/2017

fO
T. 

Z 
W

yD
ZI

Ał
U

WIADOMOŚCI  WYDAŁOWE |  ZE  SPORTU AKADEMICKIEGO



46 47

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

__ 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 

Tomasz Sidelnik student Wydziału Lekarskiego i Nauk 
o Zdrowiu, Kamil Schauer student Wydziału Ekonomii i Za-
rządzania i Dawid Kozłowski student Wydziału Budownic-
twa, Architektury i Inżynierii Środowiska zajęła czwarte 
miejsce w półfinale „D”, który rozegrano 17-19 marca 
2017 r. w Katowicach.

Drużyna naszej Uczelni w fazie eliminacyjnej pokonała 
Politechnikę Śląską w Gliwicach 3:1 i Akademię Wycho-
wania Fizycznego we Wrocławiu 3:0, zajmując pierwsze 
miejsce w grupie. W ćwierćfinale drużyna Uniwersytetu 
Zielonogórskiego wygrała z Akademią Wychowania Fizycz-
nego w Katowicach 3:0 natomiast w półfinale przegrała 
z Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałbrzychu 
0:3. Mecz o 3. miejsce z Uniwersytetem Ekonomicznym 
we Wrocławiu nasz zespół przegrał w stosunku 1:3.

Zajmując miejsce w przedziale 1–4 w turnieju półfinało-
wym Uniwersytet Zielonogórski uzyskał prawo udziału w Fi-
nale Akademickich Mistrzostw Polski w tenisie stołowym.

W dniach 1-2 kwietnia 2017 r. 16 najlepszych drużyn 
z półfinałów oraz gospodarz finałów spotkali się w Warsza-
wie aby wyłonić mistrza. Organizatorem turnieju finałowego 
był Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego.

Drużyna Uniwersytetu Zielonogórskiego została rozloso-
wana do grupy „B” z numerem startowym 4. W skład tej 
grupy weszły również drużyny Politechniki Rzeszowskiej, 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wyższej Szkoły 
Bankowej w Toruniu i Uniwersytetu Warszawskiego.

W fazie grupowej zielonogórzanie pokonali Wyższą 
Szkołę Bankową w Toruniu 3:2, natomiast w rywalizacji 
ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie ulegli 0:3, Po-
litechniką Rzeszowską - 1:3 i z Uniwersytetem Warszaw-
skim przegrali 1:3.

Nasz zespół, zajmując czwarte miejsce w grupie w klasy-

fikacji generalnej wszystkich uczelni w Polsce, zajął miej-
sca dzielone 13-16.

Drużyna trenera Daniela Bobka rozegrała jeszcze jeden 
mecz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olszty-
nie o miejsce drugie w klasyfikacji Uniwersytetów. Po 
bardzo wyrównanych grach, zespół w składzie: Jakub Le-
śniewski, Kamil Schauer, Tomasz Sidelnik, Oskar Sroczyński 
wygrał to spotkanie wynikiem 3:2.

Klasyfikacja generalna wszystkich uczelni w Polsce 
(miejsca 1–3)
1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu
2. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
3. Politechnika Rzeszowska

Klasyfikacja Uniwersytetów (miejsca 1–3)
1. Uniwersytet Warszawski
2. Uniwersytet Zielonogórski
3. Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Zajęte przez nasz zespół drugie miejsce wśród uniwer-
sytetów i 13-16 miejsce w klasyfikacji generalnej wszyst-
kich uczelni w Polsce, należy uznać za sukces. Poziom 
mistrzostw był bardzo wysoki. Drużyna Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego znalazła się w doborowym towarzystwie me-
dalistów Akademickich Mistrzostw Europy, reprezentantów 
klubów superligi i pierwszej ligi.

Wyraźnie najlepszy zespół w Mistrzostwach zaprezento-
wała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu, 
która w swoich szeregach miała aż trzech aktualnie gra-
jących zawodników w superlidze 

tenisa stołowego.

srEbrNy MEDAl AKADEMIcKIcH 
MIsTrZOsTW POlsKI 2016/2017 

W TENIsIE sTOłOWyM MęŻcZyZN 

seKcJa tenIsa stołowego  
Klubu uczelnIanego azs 
unIwersytetu zIelonogórsKIego  
w sezonIe 2016/2017

otwarcIe turnIeJu
Kanclerz uz Katarzyna łasIŃsKa – danIel bobeK

turnIeJ MIKołaJKowy

zwycIęzcy turnIeJu
od leweJ: J. leśnIewsKI, o. sroczyŃsKI, d. bobeK,

h. MIchalaK - organIzator

henryK MIchalaK w rolI MIKołaJa

OD lEWEJ: OsKAr srOcZyńsKI, JAKUb lEŚNIEWsKI, KAMIl scHAUEr, DANIEl bObEK – TrENEr, TOMAsZ sIDElNIK
fOTO: HENryK MIcHAlAK
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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.

  

ZE  SPORTU AKADEMICKIEGO |  NOWOŚCI  WYDAWNICZE



50

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


