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Teksty uchwał i zarządzeń dostępne są  
na stronie internetowej uniwersytetu zielonogórskiego  

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

 Nr 14 z dnia 09 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządze-
nie nr 38 rektora uniwersytetu zielonogórskiego z dnia  9 
kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone 
usługi edukacyjne.  

 Nr 15 z dnia 09 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie 
nr 105 rektora uniwersytetu zielonogórskiego z dnia 1 
grudnia 2016 r. w sprawie powołania rady Bibliotecznej.

 Nr 16 z dnia 09 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania 
komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nie-
ruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących 
własność uniwersytetu zielonogórskiego.

 Nr 17 z dnia 09 kwietnia 2018 r. w sprawie zmieniają-
ce zarządzenie rektora uniwersytetu zielonogórskiego 
z dnia 12 września 2016 r. w sprawie powołania zespołu 
oceny projektów. 

Daria Korona
Biuro Prawne

z ogromną satysfakcją informujemy, 
że postanowieniem z 22 marca 2018 r. 
prezydent rp andrzej duda nadał dr. 
hab. jerzemu szymaniukowi, profesoro-
wi nadzwyczajnemu uz, tytuł profesora 
sztuk muzycznych. jerzy szymaniuk to 
znakomity muzyk jazzowy, dyrygent, 
aranżer i kompozytor, organizator życia 
muzycznego i zasłużony pedagog, od 
wielu lat związany z instytutem muzyki 
wydziału artystycznego uz (wcześniej 
z instytutem wychowania muzycznego 
wyższej szkoły pedagogicznej w zielo-
nej górze).

jerzy szymaniuk jest absolwentem 
wyższej szkoły pedagogicznej w zie-
lonej górze na kierunku wychowanie muzyczne (1981 r.). 
w 2002 r. uzyskał kwalifikacje artystyczne i stopnia (aka-
demia muzyczna im. k. szymanowskiego w katowicach), 
a w 2010 r. stopień doktora habilitowanego (akademia mu-
zyczna im. i. j. paderewskiego w poznaniu).

Był założycielem i kierownikiem pierwszych powstają-
cych w zielonej górze big bandów, a od 2002 r. jest dyrek-
torem Big Bandu uniwersytetu zielonogórskiego. orkiestry 
prowadzone przez jerzego szymaniuka wielokrotnie zdo-
bywały nagrody na krajowych i międzynarodowych festiwa-
lach jazzowych. w latach 1990-1998 współpracował także 
jako pianista i aranżer z zespołem zbigniewa czwojdy the 
new sami swoi orchestra, z którym występował na wie-
lu festiwalach i koncertach jazzowych w europie. ponadto 
koncertował, nagrywał i brał udział w festiwalach jazzo-
wych w polsce i za granicą, m.in. w niemczech, holandii, 

Belgii, jugosławii, austrii, szwajcarii, danii, rosji, na Bia-
łorusi, na węgrzech, w szwecji, hiszpanii i estonii. z kon-
certów krajowych szczególnie warto wspomnieć w tym 
miejscu: transmitowany przez tVp2 i tV polonia koncert 
Kolędy dla Świata (2004 r., Filharmonia Bałtycka w gdań-
sku), transmitowany przez tVp1 i tV polonia koncert Nie-
szpory z okazji rocznicy śmierci jana pawła ii (w 2006 r., 
kościół św. jacka w warszawie), podczas którego wykony-
wał własną kompozycję Szukałem Was. Lament po Paste-
rzu, wydaną następnie na płycie „nieszpory. artyści polscy 
janowi pawłowi ii w hołdzie”, czy koncert „kolędy Świata” 
(2007 r., Bazylika w pelplinie), który również doczekał się 
transmisji telewizyjnej i edycji płytowej. do najważniej-
szych osiągnięć zagranicznych należą koncerty w ramach 
eXpo 2008 z udziałem urszuli dudziak, kasi urbaniak, miki 
urbaniak i Big Bandu uz w saragossie (hiszpania).

NomiNacja PRofesoRsKa
dR hab. jeRzy szymaNiuK  
z instytutu muzyki uz  
22 marca br. odebrał z rąk  
Prezydenta RP andrzeja dudy  
tytuł profesora sztuk muzycznych
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PRof. m. baNach PowołaNy do 
Rady PRogRamowej NaRodowej 
debaty o zdRowiu

przygoda wędkarska, norwegia , fot. :z archiwum jerzego szymaniuka

ożywioną działalność wykonawczą 
jerzy szymaniuk łączy z pracą kompo-
zytora jazzowego i aranżera. jest au-
torem wielu projektów muzycznych, 
zaaranżował znaczącą liczbę progra-
mów koncertowych. Brał udział (jako 
pianista, aranżer, kierownik muzyczny) 
w nagraniach płytowych (łącznie 26 
płyt cd – w tym 8 własnych projektów). 
zrealizował projekt płytowy promują-
cy zieloną górę i zielonogórskich ar-
tystów: płytę Forever Green – Zawsze 
Zielona z udziałem urszuli dudziak i Big 
Bandu uniwersytetu zielonogórskie-
go (2008 r.). na przełomie 2015 i 2016 
roku ukazała się też płyta 15 years in 
Full Swing, dokumentująca 15-letnią 
działalność Big Bandu uz. swą wiedzą 
z zakresu kompozycji i aranżacji jaz-
zowej dzieli się w dwóch publikacjach: 
Interpretacja polskich kolęd i pastora-
łek w procesie aranżacji na przykładzie 
partytury Kolędy dla Świata (2009) 
oraz Pieśni bożonarodzeniowe (2015).

nie do przecenienia jest jego wkład w nauczanie i upo-
wszechnianie muzyki jazzowej. założył i prowadził stu-
dium muzyki jazzowej, organizował małą akademię jazzu 
oraz ogólnopolskie spotkania Big Bandów (1986, 1987, 
1988, 1991). organizował i był wykładowcą warsztatów 
big bandów (1988-2006) oraz wielu warsztatów jazzowych 
adresowanych do młodzieży i studentów. jest inicjatorem 
zielonogórskiego stowarzyszenia jazzowego, w którym od 
grudnia 2004 r. pełni funkcję prezesa. ponadto jest pomy-
słodawcą i dyrektorem artystycznym międzynarodowego 
Festiwalu jazzowego green town of jazz (2005-2017), 
a także autorem i realizatorem koncertów z cyklu Big 
Band uz i przyjaciele. to z jego inicjatywy w 2015 r. na 
uniwersytecie zielonogórskim odbyła się międzynarodowa 
konferencja naukowo-metodyczna Współczesne metody 
nauczania muzyki jazzowej / Contemporary Teaching in 
Jazz Music.

za wieloletnią pracę został uhonorowany licznymi na-
grodami: są to odznaczenia państwowe, nagrody ministe-
rialne, nagrody za działalność twórczą, nagrody rektora 
uniwersytetu zielonogórskiego za osiągnięcia naukowe, 
artystyczne i organizacyjne, nagrody prezydenta m. zie-
lona góra, marszałka województwa lubuskiego, polskiego 
stowarzyszenia jazzowego i nagrody artystyczne. warto 
podkreślić także zaangażowanie prof. jerzego szymaniuka 
w działalność organizacyjną uniwersytetu zielonogórskie-
go: w ubiegłych latach pełnił m.in. funkcję dyrektora insty-
tutu muzyki, od wielu lat jest także kierownikiem zakładu 
jazzu.

w imieniu całego instytutu muzyki serdecznie gratuluje-
my panu jerzemu szymaniukowi nominacji profesorskiej, 
życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności i satysfakcji na 
polu artystycznym i w życiu osobistym.

Katarzyna Kwiecień-Długosz

prof. dr hab. n. med. maciej Banach z wydziału lekarskiego i nauk o zdrowiu uniwersy-
tetu zielonogórskiego (dyrektor instytutu centrum zdrowia matki polki) został powołany 
do rady programowej narodowej debaty o zdrowiu. nominację otrzymał z rąk ministra 
zdrowia prof. łukasza szumowskiego.

pierwsze posiedzenie rady programowej ogólnonarodowej debaty „wspólnie dla zdro-
wia” odbyło się 18 kwietnia br. w ministerstwie zdrowia. głównym celem debaty jest 
ustalenie priorytetów oraz celów działania poprzez ogólnospołeczny dialog, wspólnie 
z różnorodnymi środowiskami: pacjentów, lekarzy, pielęgniarek i innych zawodów me-
dycznych, pracodawców i ekspertów.

gratulujemy!
Źródło: http://www.iczmp.edu.pl/?p=50382 


