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w 1982 r. został zatrudniony w ówczesnej Wyższej Szkole
Inżynierskiej w Zielonej Górze – obecnie Uniwersytecie
Zielonogórskim - na Wydziale Budownictwa. Przez wiele
lat pełnił tu funkcje kierownika zakładu, kierownika katedry i dyrektora Instytutu.
Przez jedną kadencję był przewodniczącym Związku
Nauczycielstwa Polskiego – Nauka. Przez 6 kadencji był
przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej. Był też prezesem (społecznie - bez wynagrodzenia) budowy „Osiedla Profesorskiego” w Raculi. Obecnie jest przewodniczącym Polskiego
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Oddziale Zielonogórskim.
Profesor Antoni Matysiak ma wnuczkę Małgorzatę i jest
ojcem córki Iwony, która niedawno z rąk Prezydenta RP
także otrzymała tytuł profesora. Mimo, iż ukończyła studia techniczne nie poszła w ślady swojego ojca. Podąża
zawodową ścieżką wskazaną jej przez inną tradycję ro-
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dzinną. Zawsze jednak kieruje się zasadami logicznego
uporządkowania świata, których postrzegania i przestrzegania nauczył ją ojciec będący dla niej wzorcem.
Profesor Antoni Matysiak, z ogromnym wzruszeniem
w głosie podziękował wszystkim obecnym za pamięć, życzenia i okazaną serdeczność w dniu tak ważnym w życiu
człowieka, jakim jest jubileusz 90-lecia urodzin. Uroczyste
posiedzenie Rady Instytutu Budownictwa UZ zakończyło się
skromnym poczęstunkiem.
Nam również wypada jeszcze raz pogratulować Szanownemu Panu Profesorowi tak wspaniałego Jubileuszu i życzyć
mu przede wszystkim dobrego zdrowia oraz wielu nowych
znaczących osiągnięć na niwie naukowej i dydaktycznej. A
za profesorem Marianem Giżejowskim zawołajmy Ad multos annos! Plurimos annos!
Marek Dankowski

Minister środowiska docenił
naukowców z UZ
9 czerwca br. w pensjonacie Słoneczko w Sławie odbyła
się konferencja z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska (5 czerwca). Zorganizował ją Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze oraz samorząd
miasta i gminy Sława. Wśród gości konferencji znaleźli się:
poseł na Sejm RP Marek Ast, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju dr hab. Waldemar Sługocki,
oraz Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo. Podczas konferencji wręczono odznaczenia osobom zasłużonym w pracy
na rzecz ochrony środowiska.
Miło nam donieść, że wśród nich znalazło się dwoje naukowców z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Odznaki Honorowe Ministra Środowiska „Za zasługi
dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej” otrzymali:
dr inż. Teresa Nowak z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ oraz prof. dr hab. Leszek
Jerzak dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UZ.
et

__Na pierwszym planie prof. L. Jerzak odbiera gratulacje od Wicewojewody
Lubuskiego Jana Świrepo. W tle dr inż. Teresie Nowak winszuje sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju dr hab. Waldemar Sługocki.
(fotografię otrzymaliśmy dzięki uprzejmości WIOŚ)

Uniwersytet Zielonogórski wyróżniony
przez WFOŚIGW
W piątek, 12 czerwca br. z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego w parku okalającym siedzibę Radia „Zachód” w Zielonej Górze, odbył się festyn ekologiczny
„Chronimy środowisko”. Podczas jego trwania wręczono nagrody, którymi w tym roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
wyróżnił instytucje najbardziej zaangażowane w rozwijanie
edukacji ekologicznej młodego pokolenia Lubuszan i wspierające działania edukacyjne Funduszu w ostatnich pięciu

latach. Ocenę przedsięwzięć edukacyjnych przeprowadzono
w dwóch kategoriach: podmiotów realizujących zaangażowaną edukację ekologiczną w województwie lubuskim, kierowaną do ogółu społeczeństwa, w tym szczególnie młodego
pokolenia, upowszechniających wiedzę o środowisku, jego
bogactwie i cywilizacyjnych zagrożeniach oraz w kategorii
podmiotów realizujących projekty edukacyjne dofinansowywane przez Fundusz, szczególnie wspomagające kształcenie
ekologiczne dzieci i młodzieży w systemie pozaformalnym.
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Nr 6

|226|

czerwiec 2015

