
70

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 r  6   | 2 4 5 |   c z e r w i e c  2 0 1 7

WIadOmOścI  WYdZ IałOWE

czyli pomagać nam dążyć do bycia kimś lepszym i bardziej 
skutecznym. Prelegent zaskoczył wszystkich uczestników, 
zapraszając ochotników do ćwiczenia praktycznego, czyli 
przetestowania korzystania z myślenia algorytmicznego na 
przykładzie sortowania, a następnie przedstawiając swoje 
algorytmy, ułatwiające mu opanowanie wybranych treści 
z zajęć akademickich. Na koniec student zachęcił wszyst-
kich uczestników do korzystania z algorytmów, ale także 
refleksyjności we własnym działaniu, służącej tworzeniu 
swoich algorytmów lub modyfikowania już istniejących.

To ostatnie z wystąpień konkursowych w spotkało się 
z uznaniem zarówno komisji, jak i zaproszonego Mistrza, 
dlatego po zakończonej prezentacji Patryk Wera otrzymał 
statuetkę Projekt: Mistrz. Największą jednak niespodzian-
ką, zarówno dla uczestników, organizatorów, ale przede 
wszystkim dla samego laureata, było szczególne wyróżnienie 
tego wystąpienia przez Mistrza –Małgorzatę Bieniaszewską, 
która postanowiła nagrodzić to wystąpienie stypendium, do-
ceniając w ten nieoczekiwany sposób pracę Patryka Wery.

W czwartym wystąpieniu w drugim bloku konferencji Jan 
Szlempo i Paweł Wontor przedstawili referat pt. Mistrz, któ-
rego główną myślą było znaczenie interdyscyplinarności dla 
osiągnięcia prawdziwego mistrzostwa. Prelegenci zwrócili 
uwagę na duże znaczenie we współczesnym świecie takich 
nauk jak chociażby neurobiologia lub kognitywistyka, które 
łączą w swoich korzeniach elementy różnych dyscyplin. Pro-
gram drugiej części konferencji obejmował także oryginalny 
warsztat dr Doroty Niewiedział o początkowo enigmatycznym 
dla wielu uczestników tytule Analiza zleceń w drodze do suk-
cesu. Zwracał on uwagę na to, że życiowe sytuacje, także 

te związane z dążeniem do sukcesu, są zazwyczaj skompli-
kowane, mamy w głowach mieszaninę różnych motywacji 
i sposobów ich realizacji, a sam cel może wydawać się nie-
jasny. Dlatego warsztat koncentrował się na odkrywaniu we-
wnętrznych i zewnętrznych motywacji i nacisków, które zwią-
zane są z realizacją zakładanych przez uczestników celów. 
Psychologiczna metoda analizy zleceń pomaga w działaniu 
dzięki wzmacnianiu motywacji, wyjaśnianiu pojawiających 
się barier lub utrudnień dotyczących podejmowanych działań 
i ułatwia pokonywanie trudności.

Na zakończenie wystąpień konferencję podsumowała dr 
Anna Góralewska-Słońska, która przez cały czas jej trwania 
pełniła rolę dyskutanta, formułując ciekawe wnioski i zwra-
cając uwagę na najważniejsze wątki w każdym z referatów. 
Następnie w krótkich słowach przekazano podziękowania 
wszystkim uczestnikom: Mistrzom, słuchaczom i prelegen-
tom, a także organizatorom: dr hab. Tatianie Ronginskiej, 
prof. UZ i mgr Joannie Hadzickiej z Instytutu Psychologii 
oraz studentom: Krzysztofowi Joks, Katarzynie Roznaro-
wicz, Janowi Szlempo, Pawłowi Wontorowi i Wojciechowi 
Zachara za wysiłek włożony w przygotowanie wydarzenia.

Jako ostatni element konferencji, podkreślając jej in-
terdyscyplinarny charakter, odbyła się część artystyczna, 
w ramach której w niezwykłej atmosferze Klubu Studenc-
kiego Gęba uczestnicy mieli w pierwszej kolejności możli-
wość zapoznania się z wystawą fotografii autorstwa Jana 
Szlempo i Pawła Wontora. Następnie odbył się występ du-
etu muzycznego „Meta&Lena”, wykonującego oryginalny 
repertuar, łączący ze sobą tradycje śpiewu białego z ele-
mentami folku, bluesa i akustycznych brzmień. Inspira-
cje artyści czerpali ze swoich wielokrotnych podróży do 
państw takich jak Ukraina, Albania czy Bułgaria. Ostatnim 
występem były bardzo ciekawe improwizacje sceniczne 
grupy „Mimo to”, którzy przedstawili kilka różnych form 
improwizacyjnych.

Wydarzenie, jakim jest Interdyscyplinarna Studencka 
Konferencja Naukowa Projekt: Mistrz, tegoroczną drugą 
edycją na stałe wpisało się już w harmonogram życia Insty-
tutu Psychologii. Pozwala ono ujawnić studentom tkwiący 
w nich potencjał, podzielić się z innymi własnymi doświad-
czeniami i wysłuchać refleksji osób, które uznać można za 
Mistrzów. Wierzymy, że pozwala to wszystkim uczestnikom 
rozwijać się edukacyjnie, zawodowo i osobiście, dlatego 
już teraz serdecznie zapraszamy na przyszły rok!

Joanna Hadzicka

Natalia Harewska Patryk wera

Wydział PraWspółpraca naukowa z naszym Wydziałem 
Prawa nagrodzona w Wiedniu!

Z radością informujemy, że Rektor Ekonomicznego Uni-
wersytetu w Wiedniu (Wirtschaftsuniversität Wien) przyznał 
nagrodę naukową dr Romanie Cierpiał-Magnor za publikację 
z zakresu ksiąg wieczystych. Współautorem tego opracowa-
nia jest również pracownik naszego Uniwersytetu – prof. Ar-
kadiusz Wudarski.

 wydział prawa i administracji

Nagroda przyzna-
wana jest w ramach 
postępowania konkur-
sowego. Nagrodzona 
publikacja dotyczyła 
analizy funkcjonalnej i porównawczej rękojmi wiary pu-
blicznej austriackich ksiąg wieczystych [„Der öffentliche 
Glaube als Bestandteil des österreichischen Grundbuchsys-
tems. Eine Funktionsanalyse mit rechtsvergleichenden An-
merkungen”, s. 287 – 313].

Badania zostały przeprowadzane w ramach międzynaro-
dowego projektu naukowego współfinasowanego przez Na-
rodowe Centrum Nauki oraz Europejski Uniwersytet Viadrina 
we Frankfurcie nad Odrą. Całość wyników ukazała się w pu-
blikacji pod redakcją Arkadiusza Wudarskiego w niemieckim 
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wydawnictwie Duncker&Humbolt w Berlinie pod tytułem: 
„Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts”. W pro-
jekcie uczestniczył również Wydział Prawa Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

Dr Romana Cierpał-Magnor była w semestrze letnim 
2016 r. profesorem wizytującym w Katedrze Prawa Cywilne-
go, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystki Prawa Pry-
watnego naszego Wydziału. W ramach pracy dydaktycznej 
w Zielonej Górze Pani Profesor prowadziła między innymi 
austriacką szkołę prawa prywatnego, która cieszyła się dużą 
popularnością wśród studentów Wydziału Prawa.

Laureatce – Pani Romanie Cierpiał-Magnor, a także uczest-
nikom tej współpracy serdecznie gratulujemy!

Konferencja Wyzwania Rozwoju Miast – łączenie 
samorządów lokalnych, budżet obywatelski

17 maja 2017 r. w Rektoracie naszego Uniwersytetu mia-
ła miejsce konferencja Wyzwania Rozwoju Miast – łącze-
nie samorządów lokalnych, budżet obywatelski. Było to 
szczególne spotkanie naukowców i praktyków zajmujących 
się problematyką samorządu lokalnego, którego organiza-
torem było Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej 
Górze (PTE ZG).W roli współorganizatora wystąpiły Wydział 
Prawa i Administracji UZ oraz Miasto Zielona Góra. Wspar-
cia konferencji udzieliły: Zrzeszenie Gmin Województwa 
Lubuskiego, Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Pu-
blicznego oraz Związek Miast Polskich. Wydaje się, że rela-
cjonowane wydarzenie wpisuje się już w pewien tradycyj-
ny nurt działań nie tylko Wydziału Prawa i Administracji, 
ale też całego Uniwersytetu Zielonogórskiego, które kon-
centrują się na poszukiwaniu form realnej współpracy i wy-
miany doświadczeń pomiędzy środowiskami akademickimi 
a szeroko rozumianą praktyką. 

Dowodem na to jest chociażby lista zaproszonych gości, 
referentów i panelistów. Z jednej strony bowiem organi-
zatorzy gościli znakomitych naukowców, a z drugiej strony 
przedstawicieli władz samorządowych (o czym będzie jesz-
cze szczegółowo mowa). Szczególnie cieszy, że na konfe-
rencji pojawiło się także liczne grono słuchaczy złożone 
z pracowników samorządowych, studentów administracji, 
przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji pożytku publicz-
nego żywo zainteresowanych zabraniem głosu na tematy 
konferencyjne. Konferencja została podzielona na trzy 
części: sesję plenarną i dwa równoległe panele dyskusyj-
ne. Po uroczystym otwarciu, którego dokonał Prorektor 
.ds. studenckich UZ, prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, 
część merytoryczną rozpoczęła sesja plenarna zatytuło-
wana Wyzwania rozwoju miast. Zaprezentowane w jej ra-
mach referaty można podzielić na dwa rodzaje: te, które 
prezentowały pewien poziom refleksji ogólnej nad tytuło-
wą problematyką i te, które stanowiły studia przypadku, 
pozwalając ad casum obserwować realne działanie określo-
nych rozwiązań. Do pierwszej grupy należało wystąpienie 
prof. dr. hab. B. Banaszaka (UZ), który przede wszystkim 
koncentrował się na wypunktowaniu najważniejszych dyle-
matów natury prawnej, jakie niesie ze sobą problematyka 
łączenia jednostek samorządu terytorialnego. Z kolei wy-
stąpienie prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej (Prezes PTE, 
SGH Warszawa), Samorząd w warunkach gospodarki opar-
tej na wiedzy, stanowiło znakomite studium aktualnych 
tendencji światowych w zakresie definiowania i rozumie-
nia roli oraz funkcji administracji samorządowej. Wydaje 

się, że jedną z istotniejszych konkluzji tego referatu, była 
ta dotycząca niezbędnego wręcz dzisiaj pewnego poziomu 
otwartości administracji na interesanta i społeczność lo-
kalną. Do rozważań natury ogólnej - choć mających zna-
czenie praktyczne - należy zaliczyć referat Marka Wójcika 
(były Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfry-
zacji) Podział administracyjny, pochodną celów rozwojo-
wych Kraju i polskich miast, a także Andrzeja Porawskiego 
(dyrektor biura Związku Miast Polskich) Tendencje zmian 
w polskich samorządach. Pozostałe wystąpienia odnosiły 
się do doświadczeń poszczególnych jednostek samorządu 
terytorialnego. Prezydent Zielonej Góry, Janusz Kubicki, 
prezentował przypadek połączenia miasta i gminy Zielona 
Góra we wspólny samorząd terytorialny; analizę proble-
matyki zmian granic zaprezentowali dr Bogusław Kotarba 
(UR), przedstawiając przypadek Rzeszowa oraz dr Adam 
Drosik (UO) omawiając rozwiązania przyjęte w Opolu. Za-
gadnienie budżetu obywatelskiego widziane z perspektywy 
poszczególnych miast, stało się przedmiotem refleksji Jac-
ka Karnowskiego, który podzielił się ze słuchaczami swoimi 
doświadczeniami w zakresie realizacji budżetu obywatel-
skiego w Sopocie. To samo zagadnienie, aczkolwiek w kon-
tekście całego Trójmiasta, krytycznie przedstawił dr hab. 
Piotr Uziębło, prof. UG Geneza i kształt budżetu obywatel-
skiego w Polsce – dobre i złe praktyki Trójmiasta.

Panel nr 1 Łączenie samorządów lokalnych – szansa czy 
marzenia polityków pod przewodnictwem prof. dr. hab. 
Czesława Osękowskiego (UZ) został pomyślany jako pole 
dyskusji nad rzeczywistymi problemami, jakie występują 
w trakcie łączenia samorządów lokalnych. Tu na szczególne 
podkreślenie zasługuje fakt, że prof. Cz. Osękowski nie tyl-
ko kierował Zespołem ds. Połączenia Miasta Zielona Góra 
z Gminą Zielona Góra w latach 2012-2014, ale jest także 
autorem monografii Połączenie miasta Zielona Góra z gmi-
ną Zielona Góra we wspólny samorząd terytorialny, która 
ukazała się nakładem Oficyny Wydawniczej Uniwersytetu 
Zielonogórskiego w 2016 r. Do grona dyskutantów zostali 
zaproszeni Janusz Kubicki (Prezydent Miasta Zielona Góra), 
dr Krzysztof Lisowski (UZ), Andrzej Porawski, (Dyrektor 
Biura Związku Miast Polskich), Marek Wójcik (były Sekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji), Mar-
cin Stopa (sekretarz miasta Rzeszowa), dr Anna Feja–Pasz-
kiewicz (UZ). Jednym z wielu poruszanych wątków była 
między innymi kwestia pewnego ratio dla zmian granic, 
ewentualnego przekształcania czy też łączenia jednostek 
samorządu. I tak na przykład – jak podkreślano - uzasad-
nieniem dla powiększania obszarów miast jest pozyskanie 
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terenów pod budowę nowych osiedli i mieszkań, które nie-
jednokrotnie wręcz warunkuje dalszy rozwój i realne szan-
se na pozostanie w danym mieście młodych ludzi.

W dyskusji panelu nr 2 Budżet obywatelski – szanse i za-
grożenia związane z jego realizacją moderowanej przez 
dr. hab. B. Ślusarza, prof. UZ (UZ) uczestniczyli: prof. dr 
hab. Elżbieta Mączyńska (Prezes PTE, SGH Warszawa), dr 
Agnieszka Opalińska (UZ), prof. Arkadiusz Stempin (Uni-
wersytet we Freiburgu oraz Wyższa Szkoła Europejska im. 
ks. Józefa Tischnera), Ryszard Grobelny (były Prezydent 
Miasta Poznania), Robert Raczyński (Prezydent Miasta Lu-
bina), Tomasz Lehman (Przewodniczący Zielonogórskiej 
Rady Pożytku Publicznego), dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG 
(UG), dr hab. Jerzy Leszkowicz-Baczyński, prof. UZ (UZ). 
Jak się wydaje, była to znakomita okazja do obserwowa-

nia, jak wypracowane podejście teoretyczne jest realizo-
wane w praktyce i na ile owe koncepcje teoretyczne znaj-
dują potwierdzenie w rzeczywistości. Panel stał się forum 
ożywionej dyskusji, którą można podsumować jako pewne 
zderzenie teoretycznego ujmowania modeli budżetu party-
cypacyjnego z praktyką jego tworzenia i realizacji.

W podsumowaniu powyższego sprawozdania należy pod-
kreślić, że niewątpliwym sukcesem organizatorów był tak 
liczny udział przedstawicieli środowisk związanych z samo-
rządem lokalnym. Wydaje się, że dzięki temu konferencja 
stała się miejscem debaty publicznej, której ton z jednej 
strony nadawała specyfika dyskursu naukowego, z drugiej 
zaś doświadczenie i zaangażowanie przedstawicieli samo-
rządu lokalnego w Polsce.

Joanna Markiewicz-Stanny

iV międzynarodowe akademickie 
mistrzostwa w płukaniu złota  
w zielonej Górze przeszły już  
do historii__20.05.2017 r.

__ dariusz „agrest” michalski

Mistrzostwa Akademickie w Zielonej Górze wpisały się na 
stałe w kalendarz imprez organizowanych na Uniwersyte-
cie Zielonogórskim. Niestety, dzień zawodów nie zapowia-
dał się optymistycznie ze względu na jednodniowe załama-
nie pogody. Na szczęście obyło się bez deszczu.

Mistrzostwa odbywały się w 4 kategoriach: studenci 
i pracownicy uczelni (nie tylko UZ), open (kobiety i męż-
czyźni), dzieci i Turniej Dziekanów. W Turnieju Dziekanów 
mieliśmy kilka osób w zastępstwie władz dziekańskich i jak 
się później okazało, najtrafniej swoich reprezentantów do-
brał Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii - pierwsze i dru-
gie miejsce trafiło właśnie do fizyków (1. miejsce Karolina 
Rożko, 2. miejsce Rahul Basu z Indii). Na najniższym po-
dium stanął Prodziekan ds. Studenckich z Wydziału Mecha-
nicznego dr inż. Piotr Gawłowicz.

Temperatura tego dnia sprawiła, że grupy studentów 
i pracowników zbierały się bardzo powoli. Jednak z upły-
wem czasu płukaczy przybywało i po krótkich weryfika-
cjach zapisów elektronicznych, mogliśmy przystąpić do 
eliminacji w następnej kategorii (student/pracownik).

Do eliminacji przystąpiły 42 osoby z takich uczelni jak:
Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Śląski, Politech-

nika Poznańska, Akademia Muzyczna z Poznania, Akademia 
Morska ze Szczecina. W tej grupie mieliśmy również stu-
dentów z zagranicy (obecnie przebywających na UZ w ra-
mach programu ERASMUS+), którzy reprezentowali nie tyl-

ko swoje uczelnie, ale również swoje kraje. Mieliśmy więc 
reprezentantów z: Indii, Wietnamu, Rumunii, Gruzji, Rosji, 
Ukrainy, Bośni i Hercegowiny, Hiszpanii, Białorusi, Grecji 
i Włoch. Grupa obcokrajowców liczyła 17 osób.

Ostatecznie w tej kategorii na podium stanęli: 
1. miejsce Marcin Fila (Uniwersytet Śląski),
2. miejsce Małgorzata Górecka (Uniwersytet Zielonogór-

ski),
3. miejsce Maks Pawłowski (Wyższa Szkoła Bankowa we 

Wrocławiu).

W samo południe nadszedł czas na najmłodszych. W tej 
kategorii wystartowało 16 młodych płukaczy. Niektórzy 
z nich po raz pierwszy w życiu trzymali w ręce miskę do 
płukania złota, ale tylko jedno dziecko nie znalazło złota. 
Pozostałe dzieci zabrały ze sobą wypłukane własnoręcznie 
grudki złota. Na podium wśród najmłodszych stanęli: 
1. miejsce Michał Cybal,
2. miejsce Konrad Kałasznikow,
3. miejsce Karol Michalski.

Wszystkie dzieci otrzymały nagrody i pamiątkowe me-
dale.

Ostatnią kategorią była kategoria OPEN. Zgłosiło się 
tutaj 37 osób reprezentujących nie tylko środowisko aka-
demickie i Zieloną Górę, ale również inne miasta z Polski 
i inne kraje.

Wystartowali tutaj też „zawodowcy”, czyli tacy zawod-
nicy, którzy płuczą złoto od lat, uczestnicząc w zawodach 
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