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stawowej Akademia Talentów pod opieką pani Elżbiety Czyż 
wcieliły się w rolę projektantów domów dla swoich nietypo-
wych klientów. Każdy z młodych adeptów tajemnej sztuki 
architektury mógł odpowiedzieć sobie na pytanie, czy łatwo 
jest być architektem obecnie, a jak praca projektantów 
wyglądała w czasach, kiedy jeszcze nie było komputerów. 
Warsztaty zostały zorganizowane przez dr inż. arch. Justynę 
Kleszcz oraz dr inż. arch. Alicję Maciejko.

WARSZTATY MODELARSKIE „15 IKON ARCHITEKTURY - 
DOMY JEDNORODZINNE”. Uczestnicy FN 2016 i studenci 
wykonywali modele obiektów ikonicznych dla architektu-
ry domów jednorodzinnych, zwłaszcza zabudowy atrialnej. 
Warsztaty były ogólnodostępne i stanowiły możliwość podej-
rzenia przyszłych architektów przy ich codziennym warszta-
cie pracy. Z przygotowanych materiałów zawierających rzuty 
obiektów powstały modele. Warsztaty zostały zorganizowane 
przez członków Koła Naukowego „Architektura w Przestrze-
ni Zrównoważonej” (stud.: A. Wojciechowska, B. Równicka, 
M. Warszawa, A. Klechamer, D. Kukawka, K. Skoczylas, K. Lis) 
pod opieką merytoryczną: mgr inż. arch. J. Juchimiuk oraz 
mgr. inż. arch. M. Golańskiego. 

PORTRET W 15 MINUT. Foyer WBAiIŚ UZ na jeden dzień za-
mieniło się w pracownię rysunku, w której studentka Natalia 
Stasikowska wykonywała szybkie szkice portretowe uczestni-
ków Festiwalu Nauki w różnych technikach: marker, ołówek, 
węgiel, kredka itp. Przeprowadzona akcja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem odwiedzających oraz studentów. W niedłu-
giej przyszłości stworzone prace staną się elementem wystawy 
prac studenckich, a relacja z Architektonicznego Festiwalu Na-
uki jest już dostępna na www.apz.uz.zgora.pl oraz na profilu 
koła APZ na FB (A. Tkacz, G. Malanowska, M. Warszawa).
WYKŁADY
Oprócz zajęć praktycznych uczestnicy Festiwalu mieli oka-

zję wysłuchać popularnonaukowych wykładów dotyczących 
architektury poważnej i tej śmiesznej, form małych i wielkich, 
przygotowanych przez studentów oraz prowadzących. Pierw-
szy z nich, przygotowany przez studentów III roku: A.Wojcie-
chowską, P. Pachuta, B. Równicką, W. Marek oraz J. Markow-
ską-Wróblewicz pod opieką architeków: J. Juchimiuk oraz 
M. Golańskiego dotyczył 15 IKON ARCHITEKTURY - DOMÓW JED-
NORODZINNYCH oraz OBIEKTÓW EDUKACJI. Kolejny wykład, 
opracowany przez dr inż. arch. J. Kleszcz prezentował temat 
15 DOMÓW NAJ. SKRAJNOŚCI i opowiadał o różnych mnie lub 
bardziej poważnych formach, jakie mogą przyjąć domy.

Tegoroczny Festiwal Nauki okazał się dla Katedry Architek-
tury i Urbanistyki udany zwłaszcza dzięki wielkiemu zaanga-
żowaniu ze strony członków Koła Naukowego „Architektura 
w Przestrzeni Zrównoważonej” i studentów kierunku AiU 
WBAiIŚ UZ. Miejmy nadzieję, że nasi studenci również za rok 
wykażą się tak wielką inwencją i pracowitością jak miało to 
miejsce w poprzednim oraz w tym roku. W imieniu organiza-
torów dziękujemy! Zapraszamy także do obejrzenia fotorela-
cji z wydarzenia na stronie Katedry AIU WBAiIŚ UZ www.aiu.
uz.zgora.pl oraz na stronie Koła Naukowego APZ www.apz.
uz.zgora.pl.
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naukowy Koła APZ oraz studenci (studenci kierunku architektura 
i urbanistyka WBAiIŚ UZ, st.I i II stopnia, członkowie Koła Nauko-
wego „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej”); Aleksandra 
Wojciechowska, Joanna Markowska-Wróblewicz, Brygida Równic-
ka, Piotr Pachut, Wiktoria Marek, Natalia Stasikowska, Katarzyna 
Kozłowska, Kamila Skoczylas, Anna Klechamer, Katarzyna Cebula, 
Dominika Kukawka, Sylwia Dominiak, Hanna Pawłyk, Jakub Kub-

czyński, Daria Sługocka, Krzysztof Tajchert, Aureliusz Szkop

Wydział Ekonomii i zarządzania 

W niedzielę, 12 czerwca, na uniwersyteckim stadionie 
przy ul. Wyspiańskiego odbył się piknik naukowy w ramach 
Festiwalu Nauki. Na pikniku w bardzo ciekawy sposób za-
prezentował się Wydział Ekonomii i Zarządzania. W tym 
roku przedstawiciele wydziału oraz studenci pokazywali 
mieszkańcom Zielonej Góry, jak ekonomia i zarządzanie 
wspierają na co dzień środowisko i jego ochronę. Na stano-
wisku zarówno dzieci jak i dorośli znaleźli interesujące in-
formacje w postaci Mini-Poradnika i zadania do wykonania 
(m.in. quizy, krzyżówki), dzięki którym dowiadywali się, 
co oznacza zrównoważony rozwój i jak można go wdra-
żać w codzienny życiu. Oferta zaprezentowana przez Wy-
dział cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno 
młodszych jak i starszych Zielonogórzan.

Natomiast w poniedziałek, 13 czerwca, Wydział Eko-
nomii i Zarządzania wraz z Narodowym Bankiem Polskim 
przygotował warsztaty połączone z konkursem Kwadrans 
z Euro. W warsztatach uczestniczyło około 40 uczniów ze 
szkół podstawowych wraz z nauczycielami. W pierwszej 
części adiunkci z Wydziału Ekonomii i Zarządzania – dr Zbi-
gniew Binek oraz dr Paweł Szudra wygłosili krótki wykład 
na temat pieniądza i strefy euro. W drugiej części nastąpiła 
projekcja spektaklu przygotowanego przez Narodowy Bank 
Polski pt. Co się wydarzyło w Manko. Po spektaklu uczest-
nicy wydarzenia odpowiadali na pytania dotyczące pienią-
dza i Unii Europejskiej. Trafne odpowiedzi były nagradzane 
gadżetami przygotowanymi przez Uniwersy-
tet Zielonogórski i Narodowy Bank Polski. 
Następnie uczestnikom został wyświetlony 
film Historia pieniądza. W ostatniej 
części warsztatów został prze-
prowadzony konkurs z pytania-
mi dotyczącymi strefy euro. 
Uczestnicy warsztatów 
byli zachwyceni zarówno 
nagrodami jak i faktem, 
że mogli uczestniczyć 
w zajęciach w murach 
naszego Uniwersytetu. 
Kto wie, może będą to 
przyszli studenci Wydziału 
Ekonomii i Zarządzania.

zebrała Anetta Barska
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