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SUKcESY NaSZYch pRacOWNIKÓW

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!
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