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pozostawali pod opieką członków koła naukowego Solum
et Universum, którym opiekuje się doktor Kostecki.
W GALERII ARCHITEKTURY I SZTUKI uczestnicy Festiwalu Nauki mogli podziwiać wiele interesujących wystaw
prac studentów kierunku architektura. Wystawy przygotowali pracownicy Katedry Architektury i Urbanistyki: prof.
dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz – wystawa Renowacje i modernizacje – współczesne wyzwania dla architekta, prof. Jan Gawron oraz mgr art. plast. Małgorzata
Czerniawska – wystawa Dookoła świata ze szkicownikiem
w plecaku, dr inż. arch. Hanna Borucińska-Bieńkowska –
wystawa Możliwości rozwoju funkcjonalno-przestrzennego
miast woj. lubuskiego – wybrane przykłady, dr hab. inż.
arch. Bogusław Wojtyszyn – wystawa Współczesna Urbanistyka Zintegrowana. Ekspozycja wybranych prac kursowych
i dyplomowych kierunku architektura, dr inż. arch. Piotr
Sobierajewicz – wystawa Aktywizacja zdegradowanych
przestrzeni miejskich na przykładzie Zielonej Góry, dr inż.
arch. Justyna Kleszcz oraz dr inż. arch. Alicja Maciejko – wystawa Świetlica międzypokoleniowa Transgresje,
prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać, mgr inż. arch. Michał
Golański, mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk – Wystawy
tematyczne m.in.: Cyfrowo dookoła Zielonej Góry, Gra
w miasto, Struktury 3D, Fotograficzny atlas architektury
- globtroter architektoniczny, a także poprzedzoną warsztatami o tym samym tytule wystawę Dom autonomiczny
na miarę XXI wieku – HABITATY XXI wieku. Odwiedzający
galerię pozostawali pod opieką studentów z Koła Naukowego Architektura w przestrzeni Zrównoważonej, którym
opiekują się mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk oraz mgr inż.
arch. Michał Golański.
W Galerii Architektury i Sztuki znalazła się też niecodzienna wystawa Architektura w poezji – wiersze wybrane,
przygotowana przez dr inż. Annę Staszczuk z Instytutu Budownictwa.
Niezwykłą popularnością wśród uczestników Festiwalu
cieszyły się warsztaty rysunkowe Portret w 5 minut. Studentki architektury, prowadzące warsztaty miały ręce pełne roboty.
Dzieci i młodzież bardzo żywo interesowały się tym, co
dla nich przygotowano. Każdy chciał zobaczyć, dotknąć,
aktywnie uczestniczyć w warsztatach i pokazach laboratoryjnych. Również zainteresowanie wystawami było bardzo duże. Uczniowie mieli wspaniałą okazję, by zobaczyć
w jaki sposób studenci zdobywają wiedzę, ale również

w jaki sposób pracują na co dzień naukowcy. Podstawowym celem Festiwalu Nauki było zainteresowanie młodych
ludzi nie tylko dziedzinami, które stanowią zawodową
codzienność pracowników wydziału, lecz nauką w ogóle,
zainteresowanie poprzez wzbudzenie w młodych umysłach
chęci poznawania, dociekania i odkrywania. Należy mieć
nadzieję, że cel ten, choć w niewielkim stopniu, udało się
zrealizować.
Niniejszy artykuł powstał na podstawie relacji pracowników WBAiIŚ zaangażowanych w przebieg Festiwalu Nauki.
Koordynator wydziałowy Festiwalu Nauki 2017
fot. z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Autorzy wystawy Z biznesem przez świat (od lewej: Renata Maciejewska, Hanna
Bortnowska Patrycja Łychmus, Marzena Góralczyk, Bartosz Seiler, Marta
Moczulska), Fot.: Bartosz Seiler

Byliśmy na Festiwalu Nauki
Zgodnie z tradycją nasz Wydział również włączył się
w organizację XIV edycji Festiwalu Nauki „Z UZ dookoła
świata”. Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji zorganizowała wystawę Z biznesem przez świat.
W holu budynku A-0 zawisły plakaty przedstawiające zwyczaje biznesowe obowiązujące podczas negocjacji w Hiszpanii, Niemczech, Rosji, Francji, Chinach i Arabii Saudyjskiej. Wystawa spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem
odwiedzających, którzy podkreślali, że zdobycie wiedzy na
temat różnic w odniesieniu do zachowań biznesowych oraz
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nabycie umiejętności ich rozpoznawania i radzenia sobie
z nimi w ramach kontaktów międzynarodowych może sprawić, że współpraca stanie się korzystniejsza i bardziej satysfakcjonująca dla obu stron. Wystawę można oglądać do
końca czerwca.
Zespół w składzie: Mariola Michałowska, Anetta Barska
oraz Janusz Śnihur przygotował interaktywny wykład pt.
W świecie reklamy. Na wykład przybyła grupa uczniów wraz
ze swoją wychowawczynią z Zespołu Szkół im. Ireny Sendler
w Przemkowie. Prezentowane na spotkaniu zagadnienia pobudziły do refleksji nt. zachowań rynkowych konsumentów
wobec reklamy na międzynarodowym rynku.
Kolejny warsztat zatytułowany był Z ekonomią dookoła
świata. Jego celem było przybliżenie zielonogórskim gimnazjalistom i licealistom tematyki wymiany walut oraz przedsiębiorczości. W przedsięwzięciu wzięli udział zaproszeni goście: Justyna Śmielska-Saniuk i Paweł Hładki z Departamentu
Przedsiębiorczości i Strategii Marki Urzędu Marszałkowskiego
oraz Robert Błaszczyk Dyrektor ds. Strategicznych Klientów
w firmie Cinkciarz.pl, którzy w nieszablonowy sposób przedstawili uczestnikom praktyczną stronę rynków walutowych
i rozwijania przedsiębiorczości. Elementem warsztatów był
również ciekawy quiz dotyczący poruszanej problematyki,

Warsztat W świecie reklamy, Fot.: Mamert Janion
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zakończony rozdaniem nagród. Do przygotowania projektu w istotny sposób włączyło się Koło Naukowe Etycznego
Biznesu prowadzone przez Monikę Michalską. Ponadto Alicja
Tyliszczak przygotowała warsztat pt. Niemieckie wierszyki
co łamią języki.

Źródło: WEZ

5 czerwca 2017 r. w ramach Festiwalu Nauki Z UZ dookoła świata w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się wernisaż wystawy prof. Ewy Zawadzkiej
z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Autorka zaprezentowała malarstwo i fotografię z cyklu „MATERIA CISZY”.
W kontekście naszej wystawy chcielibyśmy zaprezentować
znakomity tekst historyka sztuki dr hab. Doroty Folgi-Januszewskiej odnoszący się do twórczości artystki. Kuratorką
wystawy jest dr Janina Wallis, współpraca inż. Małgorzata
Sawicka. Wystawę można zwiedzać od 5 czerwca – 30 września 2017 r. Serdecznie zapraszamy.
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Wernisaż wystawy „MATERIA CISZY” w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, fot. Kazimierz Adamczewski

Wystawa w Galerii Biblioteki
Uniwersytetu Zielonogórskiego

