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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
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