
u n i w e r s y t e t  z i e l o n o g ó r s k i   n   c z e r w i e c  2 0 0 4        

nr 6 (124) 

39

Zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 16 lutego 2004 roku, został utworzony Wydział 
Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wy-
bory dziekana, którym został dr hab. Krzysztof Urba-
nowski, prof. UZ, pełniący wcześniej funkcję pełnomoc-
nika Rektora ds. Organizacji Wydziału, odbyły się w dniu 
23 marca. Na stanowisko prodziekana wybrano w dniu 
30 marca dr hab. Anatola Nowickiego. Wybory dziekań-
skie przeprowadziła Wydziałowa Komisja Wyborcza 
powołana przez Radę Wydziału 9 marca 2004 w skła-
dzie: przewodniczący – dr hab. Stanisław Kasperczuk, 
prof. UZ, zastępca przewodniczącego – dr Olaf Maron 
oraz członkowie: dr Stefan Jerzyniak, mgr Lidia Ko-
zdrowska, Krystyna Nowak.  

Na kwietniowej Radzie Wydziału zakończono komple-
towanie Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia. W jej 
składzie znaleźli się: przewodniczący – dr hab. Anatol 
Nowicki, prof. UZ oraz członkowie: dr hab. Kazimierz 
Biedrzycki, prof. UZ, dr hab. Andrzej Maciejewski, prof. 
UZ, dr Henryk Tygielski, Agata Kużajewska jako przed-
stawiciel studentów.  

Na tej samej Radzie Wydziału rozstrzygnięto ogłoszo-
ny przez JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego 
konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Insty-
tucie Fizyki. Jego zwycięzcą został prof. Zbigniew Cza-
pla z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Wniosek do Ministra Edukacji Narodowej 
o mianowanie prof. Zbigniewa Czapli na wspomniane 
stanowisko został pozytywnie zaopiniowany przez Radę 
Wydziału (w dniu 12 maja 2004 roku Senat Uniwersytetu 
Zielonogórskiego wyraził zgodę na zatrudnienie prof. 
Czapli na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytu-
cie Fizyki). 

Przedstawicielem naszego Wydziału do Senatu UZ 
został wybrany 11 maja prof. Janusz Gil. 

Strukturę Wydziału tworzą Instytut Fizyki oraz Insty-
tut Astronomii. Instytut Fizyki liczy pięć zakładów: 
Zakład Teorii Oddziaływań Fundamentalnych, Zakład 
Dynamiki Nieliniowej i Układów Złożonych, Zakład 
Spektroskopii Rezonansów Magnetycznych, Zakład 
Metod Matematycznych Fizyki, Zakład Fizyki Dielektry-
ków oraz jedną pracownię: Pracownię Dydaktyki Fizyki. 
W skład Instytutu Astronomii wchodzi Zakład Astrofizyki 
oraz Zakład Kosmologii.  

Na Wydziale prowadzone są studia na kierunkach: fi-
zyka, fizyka techniczna oraz astronomia. Szczegółowych 
informacji można zasięgnąć na stronie internetowej 
Wydziału Fizyki i Astronomii oraz na stronach www 
odpowiednich instytutów.  

Instytut Fizyki UZ wchodzi w skład sieci naukowej La-
boratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informa-
cji (http://lfppi.cft.edu.pl), koordynowanej przez Centrum 
Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie i organizuje se-
minaria otwarte dla wszystkich chętnych (wtorek, godz. 
12:15, sala 216, IF).  

W maju odbyły się seminaria na temat:  
 Kwantowe stany skrajnie zimnych neutronów w polu 
grawitacyjnym Ziemi – prof. Jan Żylicz (Instytut Fizyki 
Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego), 
 Relacje krytyczne – dr Bogdan Grabiec (Instytut Fizyki 
Uniwersytetu Śląskiego), 
 Relaksacja w układach hierarchicznych – prof. Witold 
Karwowski (Instytut Fizyki Uniwersytetu Zielonogór-
skiego). 
W dniu 1 czerwca 2004 roku mgr Adam Drzewiecki 

z Instytutu Fizyki UZ wygłosi seminarium pt.: Analiza 
falkowa w spektrometrii EPR.  

Lidia Kozdrowska 

 
Kronika wydarzeń 

 Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski nadał Wojcie-
chowi Okrasińskiemu tytuł profesora nauk matema-
tycznych. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. Obszerniejszą informację o nowym profeso-
rze – matematyku przedstawiamy na stronie 4. 
 Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Senat UZ wnio-
sku Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekono-
metrii, JM Rektor UZ wydał zarządzenie o utworzeniu 
na naszym Wydziale studiów doktoranckich z matema-
tyki (Zarządzenie nr 23 z 28 kwietnia). Kierownikiem 
studiów został prof. Roman Zmyślony. Rada Wydziału 
zaakceptowała regulamin studiów, rozkład zajęć, za-
sady i tryb rekrutacji, zasady przyznawania stypen-
diów. Studia będą czteroletnie, nauka będzie prowa-
dzona w trybie dziennym. Studentów będzie obowią-
zywać praktyka dydaktyczna, po 30 godzin w każdym 
semestrze. Limit przyjęć słuchaczy określono na 12 
osób. Ustalono, że rozmowa kwalifikacyjna zostanie 
przeprowadzona 6 lipca.  
 Jubileusz Seminarium z Zastosowań Matematyki 
11 marca 2004 r. odbyło się setne – jubileuszowe – 
posiedzenie Seminarium z Zastosowań Matematyki 
prowadzonego przez profesorów Mirosława Dudka, 
Tadeusza Nadzieję i Wojciecha Okrasińskiego. Jubile-
uszowy referat Od teorii ruchu planet do teorii katastrof 
wygłosił profesor Andrzej Krzywicki z Instytutu Mate-
matycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Należy 
podkreślić, że profesor A. Krzywicki był nauczycielem i 
mistrzem dla założycieli tego Seminarium, a mianowi-

cie profesorów Tadeusza Nadzieji i Wojciecha 
Okrasińskiego. Pierwsze posiedzenie Seminarium 
z Zastosowań Matematyki odbyło się 19 listopada 
1998 roku. W założeniu to Seminarium miało słu-
żyć jako forum do przedstawiania różnorodnych 
zagadnień matematycznych związanych z zastosowa-
niami, a także do prezentowania problemów z różnych 
dyscyplin wiedzy, które mogłyby być rozwiązane me-
todami matematycznymi. Od samego początku na 
Seminarium prezentowali referaty nie tylko matematy-
cy, ale również przedstawiciele innych gałęzi wiedzy 
i reprezentanci przemysłu. Także studenci i doktoranci 
przedstawiali swoje najnowsze wyniki badań.  
W Seminarium uczestniczyło wielu gości z innych kra-
jowych centrów naukowych, a także z zagranicy. 30 
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kwietnia swój referat wygłosił m.in. profesor John 
Ockendon z Uniwersytetu w Oksfordzie. Tytuł jego 
wykładu był następujący: Industrially-motivated thin 
layer unviscid flows. Profesor J. Ockendon jest mię-
dzynarodowym ekspertem w zakresie matematyki 
przemysłowej i współpracuje z Oksfordzkim Centrum 
Matematyki Przemysłowej i Stosowanej. 
 
Seminarium z Zastosowań Matematyki zwykle odbywa 

się w czwartki o godzinie 17 w sali 225 w budynku A 29.  
 25 maja w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Po-
znaniu odbyła się obrona rozprawy doktorskiej 
Agnieszki Urbańskiej-Motyki. Promotorami prezento-
wanej rozprawy „Estymacja komponentów wariancyj-
nych metodą największej wiarygodności w mieszanych 
modelach liniowych” byli prof. Stanisław Gnot oraz 
prof. Stefan Zontek. W najbliższym numerze przed-
stawimy sylwetkę naszego nowego doktora.  
 26 maja odbyło się spotkanie podsumowujące XV 
edycję Międzynarodowego Konkursu dla uczniów gim-
nazjów i liceów „Mathematiques Sans Frontieres”  
(o konkursie obszerniej piszemy w innym miejscu).  

Wyjazdy zagraniczne pracowników 
 Prof. Roman Zmyślony przebywał w Lizbonie (Portuga-
lia) – 15 – 30 marca. 
 W dniach 25 – 28 marca prof. Kazimierz Głazek,  
dr Jarosław Grytczuk i dr Stanisław Niwczyk brali 
udział w 67th Workshop on General Algebra oraz 19th 
Conference for Young Algebraists.  
 Prof. Andrzej Cegielski uczestniczył w European Con-
ference on Computational Optimization EUCCO 2004 
zorganizowanej w Technische Universität w Dreźnie 
(Niemcy) – 29 – 31 marca. 
 W dniach 1 – 12 kwietnia w Niemczech przebywał prof. 
Kazimierz Głazek. Brał on m.in. udział w sesji jubile-
uszowej poświęconej wieloletniemu współpracowniko-
wi naszego Uniwersytetu prof. Klausowi Denecke. 
 Prof. Mieczysław Borowiecki oraz dr Elżbieta Sidoro-
wicz od 10 do 14 maja uczestniczyli w 8th C5 Graph 
Thoery Workshop w Rathen (Niemcy). 
 W konferencji naukowej z Matematyki Stosowanej 
organizowanej w dniach 30 maja – 5 czerwca przez 
Uniwersytet w Novym Sadzie (Serbia i Czarnogóra) 
weźmie udział prof. Wojciech Okrasiński. 
 W dniach 14 – 23 czerwca w Aquafredda di Maratea 
(Włochy) odbędzie się 5th International Conference on 
Function Analysis and Approximation Theory. Uczest-
nikiem tej konferencji będzie prof. Włodzimierz Łenski.  
 Prof. Wojciech Okrasiński będzie uczestnikiem konfe-
rencji ECMI 2004 w Eindhoven (Holandia) – 20 - 26 
czerwca. 
 Kolejne, 42 Międzynarodowe Sympozjum z Równań 
Funkcyjnych odbędzie się w dniach 20-27 czerwca  
w Opavie (Czechy). Jego uczestnikami będą prof. Witold 
Jarczyk, prof. Janusz Matkowski i dr Dorota Krassowska. 

Popularyzacja matematyki 
W ramach działalności Instytutowego Koła Naukowego 

„mUZg” odbyły się kolejne spotkania: 
1. Prof. Tomasz Schoen z Uniwersytetu Adama Mic-

kiewicza w Poznaniu 7 maja wygłosił odczyt zatytu-
łowany O wyższości dodawania nad odejmowaniem, 
czyli dyskretny urok addytywnej teorii liczb; 

2. 14 maja prof. Mariusz Woźniak z Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie opowiadał O szczęściu w sieci; 

3. 26 maja wykład pt. O wielości światów wygłosił prof. 
Marek Kordos z Uniwersytetu Warszawskiego 

 
Polecamy kolejne spotkania. 
- zaproszenia na stronie internetowej www.muzg.uz.zgora.pl  

 
Dorota Krassowska 

 

        Krzysztof Nowosadko doktorem nauk 
Do grona doktorów na Wydziale Zarządzania dołączył 

nasz kolega mgr Krzysztof Nowosadko. Publiczna obro-
na jego rozprawy doktorskiej odbyła się 21 maja 2004 
roku na Wydziale Ekonomiki i Organizacji Gospodarki 
Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie. Tytuł 
rozprawy brzmiał: „Rola form handlu detalicznego żyw-
nością w obsłudze konsumentów na przykładzie woje-
wództwa lubuskiego”. Promotorem pracy był prof. zw. 

Stanisław Urban z Akademii Ekonomicznej we Wrocła-
wiu, recenzentami – profesor Sylwester Makarski z Uni-
wersytetu Rzeszowskiego oraz profesor Lech Pałasz 
z Akademii Rolniczej w Szczecinie. W tym samym dniu 
została podjęta uchwała o nadaniu mgr Krzysztofowi 
Nowosadko stopnia doktora nauk ekonomicznych 
w zakresie ekonomii.  

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
 

Anetta Barska 
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