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Druk: Zakład Poligrafii Uniwersytetu Zielonogórskiego

okładka: Zakład Poligraficzny „Filip” w Zielonej Górze

Jak długie wakacje?
Życie akademickie kołem się toczy. Zamykamy pierwszy rok działalności Uniwersytetu. 

Skończył się właśnie nabór na pierwszy rok studiów. Przed bramami szkół wyższych stanął 
najliczniejszy rocznik wyżu demograficznego. Od przyszłego roku kandydatów ubiegających 
się o przyjęcie na studia będzie nieco mniej, za kilka lat spadek ten będzie już wyraźnie wi-
doczny.  

Tymczasem zaczęły się studenckie wakacje. Będą one okresem beztroski jedynie dla stu-
dentów młodszych lat studiów. Na ostatnie swoje studenckie wakacje wybrali się tegoroczni 
absolwenci. Jak długie to będą wczasy? Wiadomo już, że spora część absolwentów nie znajdzie 
zatrudnienia, wakacje będą więc dłuższe, nawet za długie na ich marzenia. Tegoroczni absol-
wenci trafiają na najbardziej niekorzystną sytuację na rynku pracy. Jeszcze dwa, trzy lata temu 
problem bezrobocia nie dotyczył ludzi z wyższym wykształceniem. Dziś już nie wystarcza 
solidna wiedza i znajomość dwóch języków obcych. Z obserwacji wynika, że na pracę - jaką-
kolwiek, niekoniecznie związaną z ukończonym kierunkiem studiów – mogą liczyć ci spośród 
absolwentów, których „ustawi” rodzina lub znajomi. To ciekawe zjawisko, zupełnie nie zauwa-
żone przez proroków nowego ustroju, którzy skłonni byli jeszcze niedawno twierdzić, że niewi-
dzialna ręka rynku wymusi surową selekcję kwalifikacji, umiejętności, wiedzy.  

Tak naprawdę skala problemu bezrobocia naszych absolwentów stanowi ciemną liczbę. Nie 
wiemy ilu absolwentów i jak długo pozostaje bez pracy. Ilu zdecydowało się wyjechać za gra-
nicę, bo w Polsce (nie mówiąc o miejscu swego zamieszkania) bezskutecznie poszukiwało 
pracy, by w końcu swe aspiracje życiowe ulokować poza krajem? A ilu musiało schować swój 
dyplom do kieszeni i przyjąć propozycje nie wymagające wiedzy i umiejętności, które z takim 
trudem uzyskali? 

Tym, którzy właśnie zdobyli indeksy stając się studentami pierwszego roku, wypada ży-
czyć, by kończąc studia zastali bardziej przyjazną dla ich umiejętności sytuację na rynku pracy, 
by czuli się potrzebni i usatysfakcjonowani wyborem kierunku studiów i oczekiwaniami, które 
wiążą ze swoją pierwszą ważną w życiu decyzją. 

ap

 

NA  „KOLOROWYCH” STRONACH PUBLIKUJEMY PRACE 
Z „KOŃCOWOROCZNEJ WYSTAWY STUDENTÓW INSTYTUTU SZTUKI I KULTURY PLASTYCZNEJ”

MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ 
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Z OBRAD SENATU 
Senat na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2002 roku podjął następujące uchwały: 

 nr 142 w sprawie przyjęcia zasad przy-
znawania stypendium Rektora UZ; 
Ze środków pochodzących z rezerwy rek-
tora utworzony został fundusz stypendial-
ny dla wyróżniających się studentów UZ. 
Corocznie przyznawanych będzie pięć 
stypendiów, których wysokość na dany rok 
ustalać będzie każdorazowo rektor. 
 nr 143 w sprawie przyjęcia zasad nada-

wania tytułu doktora honoris causa Uni-
wersytetu Zielonogórskiego; 
 nr 144 w sprawie sztandaru UZ; 

Senat, kierując się tradycjami ora zwycza-
jami akademickimi, postanowił o umiesz-
czeniu na sztandarze godła uczelni oraz 
sentencji w brzmieniu: „Doktrina multi-
plex, veritas una”. 
 nr 145 w sprawie opinii dotyczącej zmia-

ny struktury wewnętrznej Wydziału Me-
chanicznego; 
 nr 146 w sprawie wyrażenia opinii doty-

czącej zmiany nazwy  międzywydziałowej 
jednostki organizacyjnej „Kolegium Języ-
ków Obcych” na „Nauczycielskie Kole-
gium Języków Obcych”. 

Senat na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2002 roku podjął następujące uchwały: 

 nr 147 w sprawie przyjęcia systemu 
zarządzania gospodarką finansową; 
 nr 148 w sprawie uchwalenia zmian 

statutu UZ; 
Senat wprowadził następujące zmiany 
w Statucie UZ przyjętym uchwałą nr 130 
z dnia 24 kwietnia 2002 roku: 
- skreślono § 23 w brzmieniu: 

„Zakładem Poligrafii kieruje, powo-
ływany przez rektora, kierownik.” 

- w § 147 skreślono ust. 2 w brzmieniu: 
„2. Biurem rektora kieruje dyrektor 
biura rektora.” 

- zmieniona została treść  § 149, który 
otrzymał następujące brzmienie: 
„Dyrektor Administracyjny jest prze-
łożonym pracowników wydziału nie 
będących nauczycielami akademicki-
mi.” 

 nr 149 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia z Komendą Miej-
ską Policji w Zielonej Górze dotyczącego 
zasad przeprowadzania interwencji Policji 
na terenie uczelni; 
 nr 150 zmieniająca uchwałę nr 32 Senatu 

UZ z dnia 4 września 2001 r. w sprawie 
zasad ustalania wymiaru pensum dydak-
tycznego nauczycieli akademickich UZ;  
Zmieniono dotychczasowe zasady ustala-
nia pensum dydaktycznego w następujący 
sposób: 
- dla nauczycieli akademickich posiada-

jących stopień naukowy doktora habi-
litowanego lub równoważne kwalifi-
kacje artystyczne zatrudnionych na 

stanowisku profesora - 180 godzin, 
- dla starszych wykładowców posiada-

jących stopień naukowy doktora – 300 
godzin, nieposiadających stopnia na-
ukowego doktora – 330 godzin, 

- dla pozostałych nauczycieli akademic-
kich w wysokości maksymalnego wy-
miaru pensum określonego w art. 101 
ustawy o szkolnictwie wyższym. 

 nr 151 zmieniająca uchwałę nr 41 
w sprawie stawek za prowadzenie prac 
dyplomowych oraz realizację godzin po-
nadwymiarowych na studiach dziennych; 
 nr 152 w sprawie zasad organizacji 

kształcenia na Wydziale Artystycznym; 
 nr 153 zmieniająca uchwałę nr 43 Senatu 

UZ z dnia 19 września 2001 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ustalania stawek za 
realizację godzin ponadwymiarowych na 
studiach zaocznych i wieczorowych;  
Zgodnie z wprowadzoną zmianą wysokość 
stawki za godziny ponadwymiarowe na 
studiach zaocznych i wieczorowych nie 
może być wyższa niż 1,5-krotność stawki 
na studiach dziennych.  
 nr 154 w sprawie opinii dotyczącej struk-

tury wewnętrznej Wydziału Nauk Ści-
słych;  
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek 
Rady Wydziału Nauk Ścisłych dotyczący 
zniesienia w ramach struktury organiza-
cyjnej Instytutu Matematyki Pracowni 
Komputerowej I  i Pracowni Komputero-
wej II oraz powołanie Pracowni Kompu-
terowej, a także dotyczący powołania 

w ramach struktury organizacyjnej Insty-
tutu Astronomii Zakładu Astrofizyki oraz 
Zakładu Kosmologii. 
 nr 155 w sprawie opinii dotyczącej struk-

tury wewnętrznej Wydziału Zarządzania; 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek 
Rady Wydziału Zarządzania dotyczący 
zniesienia w ramach struktury organiza-
cyjnej wydziału Instytutu Informatyki i Za-
rządzania. 
 nr 156 w sprawie uchwalenia zmian 

w regulaminie studiów UZ; 
 nr 157, 158, 159, 160 w sprawie opinii 

wniosków o mianowanie na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego; 
Senat pozytywnie zaopiniował następujące 
wnioski o mianowanie na stanowisko pro-
fesora nadzwyczajnego: 
- dr hab. Ireny Machaj, 
- dr hab. Edwarda Kozioła, 
- dr hab. inż. Wielisławy Osmańskiej-

Furmanek, 
- kw. II st. Tomasza Sikorskiego. 
 nr 161, 162 w sprawie wyrażenia zgody 

na mianowanie na stanowisko profesora 
zwyczajnego; 
Senat wyraził zgodę na mianowanie na 
stanowisko profesora zwyczajnego 
 prof. Janusza Dzięcioła oraz prof. Miro-
sława Bukowskiego. 
 nr 163 w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie UZ do programu Mobilno-
ści Studentów MOST. 

Senat na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 8 lipca 2002 roku podjął następujące uchwały: 

 nr 164 w sprawie zwiększenia limitów 
przyjęć na I rok studiów w roku akade-
mickim 2002/2003; 
 nr 165 w sprawie przyjęcia sprawozdania 

finansowego Uniwersytetu  Zielonogór-

skiego na dzień 31 sierpnia 2001 roku; 
 nr 166 w sprawie podziału zysku netto 

osiągniętego przez Uniwersytet  Zielono-
górski za rok 2001; 
 nr 167  w sprawie przyjęcia sprawozdania 

finansowego byłej Politechniki Zielono-
górskiej na dzień 31 sierpnia 2001 roku; 
 nr 168  w sprawie przyjęcia sprawozdania 

finansowego byłej Wyższej Szkoły Peda-
gogicznej na dzień 31 sierpnia 2001 roku; 
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 nr 169 w sprawie wszczęcia postępowa-
nia o nadanie tytułu doktora honoris causa 
prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Kaczorko-
wi; 
 nr 170 w sprawie wyrażenia zgody na 

mianowanie na stanowisko profesora 
zwyczajnego; 
Senat wyraził zgodę na mianowanie na 
stanowisko profesora zwyczajnego  
prof. dr hab. Mariana Nowaka. 
 nr 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 

w sprawie opinii wniosków o mianowanie 
na stanowisko profesora nadzwyczajnego; 

Senat pozytywnie zaopiniował następujące 
wnioski o mianowanie na stanowisko pro-
fesora nadzwyczajnego: 
- dr hab. Andrzeja Cegielskiego, 
- dr hab. Louisa Ferdinanda Helbiga, 
- dr hab. Wiesława Hładkiewicza, 
- dr hab. Johanessa Michelsa, 
- dr hab. Tadeusza Nadziei, 
- dr hab. Wojciecha Okrasińskiego, 
- dr hab. inż. Waldemara Uździckiego. 
 nr 178 zmieniająca uchwałę nr 25 z dnia 

4 września 2001 r. w sprawie struktury or-
ganizacyjnej Wydziału Humanistycznego; 

 nr 179 zmieniająca uchwałę nr 25 z dnia 
4 września 2001 r. w sprawie struktury 
organizacyjnej Wydziału Nauk Ścisłych; 
 nr 180 w sprawie opinii dotyczącej regu-

laminu organizacyjnego Centrum Kształ-
cenia Pedagogicznego; 
 nr 181 w sprawie wyrażenia opinii doty-

czącej wspierania podjętych przez Wy-
dział Zarządzania działań zmierzających 
do powołania Instytutu Ekonomii; 
 nr 182 w sprawie przyjęcia projektu 

insygniów rektora UZ. 

ZARZĄDZENIA JM REKTORA 
JM Rektor wydał zarządzenia: 

 nr 35 z dnia 27 maja 2002 r. zmieniające 
zarządzenie rektora nr 29 z dnia 22 kwiet-
nia 2002 r. w sprawie wprowadzenia regu-
laminu przyznawania miejsc w domach 
studenckich; 
 nr 36 z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie 

powołania Uczelnianej Komisji Rekruta-
cyjnej; 
Powołana została Uczelniana Komisja 
Rekrutacyjna w składzie: 
- prof. dr hab. inż. Ferdynand Roman-

kiewicz  –  przewodniczący 

- mgr inż. Wojciech Kotowicz,, 
- dr hab. inż. Tadeusz Kurowski, prof. UZ, 
- dr hab. Krzysztof Maćkowiak, prof. UZ 
- II st. kwal. art. Witold Michorzewski, 
- dr hab. Tadeusz  Nadzieja, prof. UZ 
- dr hab. Franciszek Pastwa, prof. UZ 
- dr hab. inż. Jacek Przybylski, prof. UZ 
- dr hab. inż. Anna Walaszek-

Babiszewska, prof. UZ.  

 nr 37 z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie 
określenia liczby etatów administacyjno-

ekonomicznych niezbędnych dla prowa-
dzenia działalności naukowo-dydaktycznej; 
  nr 38 z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie 

zmian struktury organizacyjnej Wydziału 
Mechanicznego; 
 nr 39 z dnia 29 kwietnia 2002 r. 

w sprawie powołania sekretarza Uczelnia-
nej Komisji Rekrutacyjnej; 
Na sekretarza UKR powołana została 
inż. Maria Kupisz. 

Monika Duchoń 
 

 

Tytuł profesorski  
dla JOACHIMA ZDRENKI 
3 lipca w Pałacu Prezydenckim w War-

szawie dr hab. Joachim Zdrenka z Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego otrzymał nominację 
profesorską.  

Joachim Zdrenka ukończył historię na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toru-
niu. Tam też, w 1979 r.  uzyskał stopień 
naukowy doktora (rozprawa doktorska: „Poli-
tyka zewnętrzna książąt szczecińskich 
w latach 1295 – 1411”). Natomiast w roku 
1993 na Uniwersytecie Gdańskim uzyskał 
stopień naukowy doktora habilitowanego 
(rozprawa habilitacyjna: „Główne, stare 

i młode miasto Gdańsk i ich patrycjat 
w latach 1342 – 1525”). 

Z Zieloną Górą (Wyższa Szkoła Pedago-
giczna) dr hab. Joachim Zdrenka jest związa-
ny od 1994 roku. Wcześniej pracował 
w Wojewódzkim Archiwum Państwowym 
w Gdańsku, potem spędził dwa lata w Bonn 
na stypendium A. Humboldta, a w latach 
1987 – 1994 jako pracownik naukowo ba-
dawczy był zatrudniony w Instytutach histo-
rycznych w Darmstard i Marburgu w Niem-
czech.  

Na Uniwersytecie Zielonogórskim prof. 

Zdrenka kieruje Pracownią Epigrafiki 
w Zakładzie Nauk Pomocniczych w Instytu-
cie Historii (epigrafika – odczytywanie napi-
sów wykonanych w materiale twardym – 
kamień, drewno). Profesor jest autorem wielu 
prac naukowych o międzynarodowym zasię-
gu z zakresu historii średniowiecznej Pomo-
rza Zachodniego, Niemiec i Polski. Jeszcze 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej wypromo-
wał dwóch doktorów, dziś opiekuje się kolej-
nymi młodymi naukowcami. 

Gratulujemy! 

ESA 
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Prof. ROMAN JUSZKIEWICZ 
najczęściej cytowany 
W serwisie internetowym tygodnika 

Wprost ukazała się analiza cytowań publika-
cji naukowców z Polski z niektórych dyscy-
plin, opracowana przez prof. Andrzeja Pilca 
z PAN w Krakowie. Analiza dotyczy danych 
zawartych w Science Citation Index w latach 
1965-2001, przy czym warunkiem znalezie-
nia się na tej liście było co najmniej tysiąc 
cytowań w tym okresie. Ponadto naukowiec 

musiał mieć w swoim dorobku przynajmniej 
jedną pracę cytowaną więcej niż 100 razy. 
Takie założenia twórcy listy spełniło zaled-
wie 241 Polaków. 

Lista obejmuje cztery działy: nauki bio-
medyczne, nauki fizyczne, nauki chemiczne 
oraz „inne nauki”. 

Na tej prestiżowej liście (w dziale „inne 
nauki”) znalazł się prof. Roman Juszkiewicz 

z Instytutu Astronomii Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego (jako jedyny profesor ze środo-
wiska zielonogórskiego) z liczbą 1.357 cyto-
wań. Profesor jest także pracownikiem Cen-
trum Astronomicznego PAN im. M. Koperni-
ka w Warszawie. 

Gratulujemy! 
ap 

Prof. ANDRZEJ WIŚNIEWSKI 
wśród laureatów Fundacji Nauki Polskiej 
Prof. Andrzej Wiśniewski, ostatni rektor 

b. WSP, został laureatem prestiżowego pro-
gramu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 

Wychodząc naprzeciw opiniom środowi-
ska naukowego i ustanawiając w 1998 roku 
program pn. Subsydia profesorskie, Fundacja 
na Rzecz Nauki Polskiej podjęła się bezpo-
średniego wspierania najaktywniejszych 
i cieszących się szacunkiem uczonych pol-
skich, którzy tworzą intelektualny zaczyn, 
sprzyjający wyrastaniu młodej kadry – pisze 
w specjalnym liście do JM Rektora prof. 

Maciej W. Grabski, prezes Fundacji. – Zależy 
nam, aby przyznane środki pozwalały Laure-
atom na aktywniejsze działanie, na podejmo-
waniu przez nich nowych tematów, a również 
na kształcenie młodzieży i następców nauko-
wych. Laureatów obdarzamy pełnym zaufa-
niem i pozostawiamy im pełną swobodę 
w wyborze oraz ewolucji prowadzonych 
badań. Jesteśmy przekonani, że powierzone 
im środki będą należycie zużytkowane dla 
nauki.  

W bieżącym roku konkursem ponownie 

objęto humanistykę. Kandydatów do konkur-
su wskazało nam kilkudziesięciu zaproszo-
nych wybitnych humanistów. Po wielostop-
niowej procedurze kwalifikacyjnej z udzia-
łem specjalnie zaproszonych w tym celu 
opiniodawców Fundacja rozstrzygnęła kon-
kurs przyznając 15 wyróżnionym uczonym  
3-letnie subsydia. 

Dodajmy, że ogłoszenie wyników kon-
kursu odbyło się 22 czerwca w Sali Złotej 
Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie. 

Gratulujemy! 
ap 

Minister 
dziękuje prof. ZBIGNIEWOWI IZDEBSKIEMU 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edu-

kacji Narodowej i Sportu Włodzimierz Pa-
szyński skierował do JM Rektora specjalne 
pismo, w którym czytamy m.in.: Z uznaniem 
i satysfakcją odnotowuję warunki stworzone 
na Pańskiej uczelni dla działalności Zakładu 
Poradnictwa Młodzieżowego i Edukacji 
Seksualnej kierowanego przez dr hab. Zbi-
gniewa Izdebskiego. Baza etatowa i lokalowa 
ma znaczący wpływ na efekty działalności 
tego Zakładu, zwłaszcza, że jest jedyną tego 

typu placówką w strukturze uczelni akade-
mickich w Polsce. 

Ekspertyzy i opracowania dotyczące edu-
kacji seksualnej realizowane przez Zakład 
w istotny sposób wspierają działania Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Pro-
wadzony przez Zakład monitoring pornogra-
fii dziecięcej w Internecie stanowi ważną 
bazę w profilaktyce tego zjawiska. 

Od siebie dodajmy, że prof. Zbigniew Iz-
debski jest najbardziej „medialnym” naukow-

cem z Zielonej Góry, często gości na łamach 
ogólnopolskiej prasy, wypowiada się w ogól-
nopolskich stacjach radiowych i telewizyj-
nych, gdzie jest proszony o opinie i komenta-
rze. Ta działalność na pewno skutecznie 
wspiera problematykę edukacji seksualnej, 
dla której w Polsce nigdy nie było dobrego 
klimatu. 

Gratulujemy uznania! 
ap 
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X lat Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej  
Zielonogórskie środowisko artystyczne do-

strzegając intensywne przemiany społeczne 
w regionie od wielu lat zwracało uwagę na 
potrzebę kształcenia specjalistów w zakresie 
szeroko rozumianej plastyki, a w szczególności 
nauczycieli wychowania plastycznego, jako 
niezbędny warunek dla wypełnienia luki kultu-
rowej.  

Tą myśl rozwinęła i przeniosła do Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej grupa pedagogów, która 
uznała, że wyższa uczelnia działając w Zielonej 
Górze i chcąc ukształtować swą tożsamość 
kulturową, winna skupiać w gronie pedagogów 
nie tylko naukowców, ale również artystów 
działających w różnych dziedzinach sztuki, gdyż 
zarówno nauka jak i sztuka swój początek biorą 
z dążenia do poznania prawdy w jej wielorakiej 
rozmaitości.  

Ta wspólna idea pozwoliła powołać uchwa-
łą Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Zielonej Górze w roku 1991 Instytut Wycho-
wania Plastycznego, który działał w ramach 
Wydziału Pedagogicznego WSP, a którego 
nazwę zmieniono w roku 1995 na Instytut 
Sztuki i Kultury Plastycznej. 

Najistotniejszym zadaniem powołanego In-
stytutu było kształcenie wysoko wyspecjalizo-
wanych nauczycieli wychowania plastycznego 
oraz animatorów sztuki.  

Wypełniając tę misję początkowo jako nie-
liczna grupa pedagogów byliśmy od początku 
przekonani, że Instytut nie tylko przygotowuje 
studentów do zawodu, ale nade wszystko sprzyja 
poprzez swoją kadrę i absolwentów tworzeniu się 
środowiska kulturotwórczego.  

Dla zrealizowania przyjętej koncepcji wy-
braliśmy otwarty program kształcenia oparty na 
najlepszym sokratejskim modelu, który daje 
możliwość zgłębiania wiedzy, ale przede 

wszystkim sprzyja partnerskiemu porozumieniu 
i nawiązywaniu autentycznego dialogu między 
adeptami sztuki a profesorem.  

Przyjmując taki program zakładaliśmy po-
trzebę modyfikowania i możliwości wprowa-
dzenia interdyscyplinarnych programów tak, 
aby studenci Instytutu mogli rozszerzać do-
świadczenia artystyczne i intelektualne w in-
nych uczelniach, zwłaszcza Akademiach Sztuk 
Pięknych.  

Przy takim założeniu dydaktycznym nie-
zbędną sprawą stało się pozyskanie wybitnych 
artystów pedagogów o różnych rodowodach 
artystycznych i postawach twórczych,  
a w szczególności - o różnych specjalizacjach. 
Od samego początku sięgaliśmy do różnych 
środowisk artystycznych i naukowych - Zielonej 
Góry, Poznania, Wrocławia, Warszawy, Krako-
wa.  

Patrząc z perspektywy czasu na nasze wy-
bory i dokonania jesteśmy przekonani o słusz-
ności podjętych decyzji. Niezależnie od przeko-
nań i reprezentowanych postaw artystycznych 
i intelektualnych stworzyliśmy zwarty zespół 
osobowości twórczych. Równocześnie jesteśmy 
przekonani, że spotykając się i pracując 
w Zielonej Górze stajemy się aktywną częścią 
środowiska, wnoszącą weń istotny wkład kultu-
rotwórczy w postaci zorganizowanych wystaw, 
wydawnictw, sympozjów i konferencji nauko-
wych, licznych plenerów i warsztatów twór-
czych. 

Będąc wrażliwymi i otwartymi na potrzeby 
regionu lubuskiego, mając w Instytucie wysoko 
kwalifikowana kadrę w wielu specjalizacjach, 
utworzyliśmy dwa kierunki studiów artystycz-
nych: malarstwo oraz grafikę, co niewątpliwie 
wpłynie na kształt estetyczny miasta i regionu.  

Patrząc z oddalenia na mijające dziesięcio-

lecie działalności Instytutu Sztuki i Kultury 
Plastycznej trzeba uznać, że przyjęta koncepcja 
kształcenia i rozwoju Instytutu sprawdziła się 
w wielu aspektach, a rezultaty są widoczne 
w wysokiej jakości kształcenia studentów, 
w szczególności widoczne są w dyplomach, 
w aktywnym, intelektualnym i artystycznym 
udziale pedagogów w znaczących wystawach 
w kraju i za granicą. Jesteśmy jedynym Instytu-
tem w kraju, wśród uczelni nieartystycznych, 
który kształci studentów na trzech kierunkach 
studiów, w tym na dwóch artystycznych. Te 
wielorakie dokonania naszego Instytutu pozwo-
liły wraz z Instytutem Kultury i Sztuki Muzycz-
nej utworzyć w roku 1999 Wydział Artystyczny, 
którego potencjał intelektualno-artystyczny 
skupiony w kadrze dydaktycznej jest niekwe-
stionowaną wartością wniesioną w nowo po-
wstały Uniwersytet Zielonogórski. 

Zdając sobie sprawę, że jednym z ważnych 
zadań każdej uczelni jest diagnozowanie nad-
chodzących przemian społecznych, zauważamy 
nowe problemy środowiska zielonogórskiego - 
powołaliśmy w ramach istniejących kierunków 
studiów w Instytucie Sztuki i Kultury Plastycz-
nej Uniwersytetu Zielonogórskiego nowe spe-
cjalizacje - projektowanie krajobrazu, projekto-
wanie wnętrz, fotografię reklamową, w których 
będą się kształcić przyszli absolwenci przygo-
towani do twórczej zmiany rzeczywistości 
w przeobrażeniach regionu w zakresie kształto-
wania przestrzeni oraz informacji wizualnej. 

Chciałbym wyrazić nadzieję, że w następ-
nym dziesięcioleciu swej działalności spotkamy 
równie życzliwych przyjaciół i Rektorów 
w Uniwersytecie, jakich zyskaliśmy w minio-
nym dziesięcioleciu. Gdy tak się stanie, nawet 
najtrudniejsze problemy będą do pokonania, 
a prognozy optymistyczne.  

Jan Gawron 

I N S T Y T U T  S Z T U K I  I  K U L T U R Y  P L A S T Y C Z N E J  
DYREKTOR – PROF. ZW. JAN GAWRON 
Z-CA DYREKTORA – AD. PAULINA KOMOROWSKA-BIRGER 

1. ZAKŁAD MALARSTWA  
kierownik – prof. Stanisław Kortyka 
a) I Pracownia Malarstwa  

kierownik - prof. zw. Jan Gawron,  
asystent - ad. Magdalena Gryska, 

b) II Pracownia Malarstwa 
kierownik – prof. Stanisław Kortyka,  
asystent – ad. Jacek Dłużewski 

c) III Pracownia Malarstwa 
kierownik – prof. Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki,  
asystent – Norman Smużniak 

d) IV Pracownia Malarstwa 
kierownik – ad. II st. Ryszard Woźniak,  
asystent – ad. Paulina Komorowska-Birger 

e) V Pracownia Malarstwa 
kierownik – ad. II st. Leszek Knaflewski,  
asystent – Jarosław Łukasik 

2. ZAKŁAD RYSUNKU 
kierownik – prof. zw. Jan Berdyszak 
a) I Pracownia Rysunku 

kierownik – prof. zw. Jan Berdyszak,  
asystent – ad. Alicja Lewicka-Szczegóła 

b) II Pracownia Rysunku 

kierownik – prof. Włodzimierz Dreszer,  
asystent – ad. Ilona Walosik 

c) III Pracownia Rysunku 
kierownik – prof. Izabella Gustowska,  
asystent – ad. Jarosław Dzięcielewski 

d) IV Pracownia Rysunku 
kierownik – ad. Zenon Polus,  
asystent – ad. Radosław Czarkowski 

3. ZAKŁAD GRAFIKI 
kierownik – prof. zw. Tadeusz Jackowski 
a) I Pracownia Grafiki - druk wklęsły  

kierownik – prof. zw. Tadeusz Jackowski 
b) II Pracownia Grafiki – litografie 

kierownik – ad. II st. Stefan Ficner 
c) III Pracownia Grafiki – drzeworyt-linoryt 

kierownik – ad. Andrzej Bobrowski 
d) IV Pracownia Grafiki – sitodruk 

kierownik – ad. Jacek Papla 
e) V Pracownia Projektowania Graficznego 

kierownik – ad. II st. Witold Michorzewski 
f) VI Pracownia Grafiki Komputerowej i Informatyki 

kierownik – wykł. Maciej Jackowski 
g) I Pracownia Fotografii 

kierownik – ad. II st. Piotr Wołyński,  
asystent – Helena Kardasz 

h) II Pracownia Fotografii 
kierownik – ad. Leszek Krutulski 
lab. – Marek Lalko 

4. ZAKŁAD STRUKTUR WIZUALNYCH, PRZE-
TWARZANIA OBRAZU I INTERMEDIÓW 
kierownik – prof. Bogumił Kaczmarek 
a) Pracownia Struktur Wizualnych i Percepcji Wzrokowej 

kierownik – ad. Piotr Czech 
b) Pracownia Działań Multimedialnych 

kierownik – st. wykł. Wojciech Kozłowski 
c) Pracownia Działań Przestrzennych 

kierownik – prof. Wojciech Müller,  
asystent – ad. Katarzyna Podgórska-Glonti 

d) Pracownia Edukacji Twórczej 
kierownik – prof. Eugeniusz Józefowski,  
asystent – Adam Olejniczak 

e) Pracownia Projekt. Wnętrz i Kształtowania Otoczenia 
kierownik – prof. Bogumił Kaczmarek 

f) Pracownia Intermediów 
kierownik – ad. II st. Tomasz Sikorski,  
wykładowca - Agnieszka Błędowska 
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Nie ma nazw przypadkowych 

Człowiek pogranicza 
Rozmowa z prof. Bazylim Tichoniukiem 
specjalistą z językoznawstwa wschodniosłowiańskiego, 
znawcą pochodzenia nazw na obszarze północno-wschodniej Polski 

W maju Prezydent RP podpisał akt nadania 
Panu tytułu naukowego profesora. W czerw-
cu, podczas uroczystości wręczania aktów 
nominacyjnych 58 polskim uczonym, ode-
brał Pan swój profesorski dyplom. Gratulu-
ję. Słyszałem o Panu opinię, że jest Pan 
człowiekiem pogranicza – nie tylko narodo-
wego, ale i kulturowego, naukowego, poko-
leniowego. Ale o tym za chwilę. Proszę po-
wiedzieć, jaka była Pana droga życiowa do 
momentu ukończenia studiów. 

Istotnie. Urodziłem się na pograniczu 
wielokulturowym. W szkole średniej uważa-
no mnie za Litwina tylko dlatego, że moja ro-
dzinna miejscowość znajdowała się poza gra-
nicą Podlasia, i mimo że były to dawne tereny 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, to miej-
scowe gwary nie miały nic wspólnego z języ-
kiem litewskim. Co do nauki. Szkołę średnią 
(liceum) ukończyłem w Hajnówce. Moje ów-
czesne zainteresowania były różnorodne, ze 
wskazaniem na matematykę i plastykę. Osta-
tecznie wybrałem Studium Nauczycielskie 

w Ełku, decydując się na specjalność: rysu-
nek i prace ręczne. Pierwsza moja praca za-
wodowa (z tzw. nakazu) miała miejsce 
w szkole podstawowej w Hajnówce. W tym 
okresie zaprojektowałem, do dziś obowiązu-
jący, herb tego miasta. Pragnąłem jednak 
kontynuować naukę. Aby się kształcić musia-
łem zrezygnować z, dającej mi satysfakcję, 
pracy. Studia dzienne podjąłem w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Opolu. W tym czasie 
filologia rosyjska była tylko w 5 uczelniach, 
umiejscowionych (poza Warszawą) w połu-
dniowej części kraju. Właściwie to pragnąłem 
studiować architekturę, ale, za namową kole-
gi, który wybierał się do Opola, tam właśnie 
podjąłem studia. 

A jak przebiegała kariera naukowa? 
Zaraz po studiach zaproponowano mi 

asystenturę na WSP. Po kilku latach, tj. w ro-
ku 1976, ożeniłem się, a dokładnie rok póź-
niej urodziła się moja jedyna córka. Żona po-
lonistka, również pracownik naszej uczelni, 

towarzyszy mojej drodze naukowej od po-
czątku, tj. od czasów, gdy byłem jeszcze ma-
gistrem. W Opolu pracowałem nieprzerwanie 
aż do 1990 roku, przy czym ostatni rok już 
dojeżdżałem z Zielonej Góry. W macierzystej 
uczelni zdobywałem kolejne stopnie nauko-
we. W grudniu 1977 r. doktoryzowałem się 
na podstawie dysertacji Nazwy terenowe by-
łych powiatów: bielskiego, hajnowskiego 
i siemiatyckiego. Moim promotorem był 
sławny polonista prof. Henryk Borek. Habili-
tację natomiast obroniłem 1 czerwca 1988 
roku. Praca nosiła tytuł Antroponimia połu-
dniowej Białostocczyzny w XVI wieku. Po ha-
bilitacji miałem kilka interesujących propo-
zycji zatrudnienia z różnych ośrodków na-
ukowych. Wyjazd z Opola spowodowany był 
chorobą córki (alergią na cement). Zieloną 
Górę wybrała raczej moja rodzina, a nie ja 
sam. Po prostu, po rodzinnych wycieczkach 
do kilku miast, mających na celu wybranie 
nowego miejsca zamieszkania, moje panie 
zauroczone Zieloną Górą zadecydowały, że 

TO MOMENT,  
O KTÓRYM MARZY KAŻDY NAUKOWIEC 

PROFESOR BAZYLI TICHONIUK  
W CZERWCU ODEBRAŁ  
Z RĄK PREZYDENTA RP  
NOMINACJĘ PROFESORSKĄ 
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osiądziemy tutaj. No i mieszkamy w Zielonej 
Górze od 1989 roku. Osobiście wolałem ro-
dzinne strony jako teren badań naukowych. 

Od 12 lat jest Pan dyrektorem Instytutu 
Filologii Wschodniosłowiańskiej. Jednej. 
Zawsze sądziłem, że badania filologiczne są 
ściśle związane z językiem narodowym – 
a filologii wschodniosłowiańskich jest wła-
śnie tyle, ile wschodnich języków słowiań-
skich. Chyba, że chodzi o porównawcze ba-
dania filologiczne. 

Nazwa Instytutu zawiera m.in. informację 
dotyczącą tematyki badań podejmowanych 
przez naszych pracowników. Obejmują one 
nie tylko język i literaturę rosyjską, lecz także 
białoruską i ukraińską. Studentów jednak 
kształcimy jedynie na filologii rosyjskiej. 

Rzeczpospolita Obojga Narodów to podobno 
najlepszy okres w dziejach Polski. Czy stu-
dentom przekazuje się w waszym Instytucie 
elementy historii narodów, których tak wiele 
wchodziło w jej skład – i która tak mocno 
warunkuje rozwój języka?  

Zacznę od pewnej, mało znanej cieka-
wostki, że językiem państwowym Wielkiego 
Księstwa Litewskiego do XVII wieku był ję-
zyk starobiałoruski, zwany potocznie litew-
skim lub ruskim, co nie ma żadnego odnie-
sienia do współczesnego rosyjskiego czy li-
tewskiego. Wyróżnik „litewski” dodawano 
w owym okresie dość powszechnie do nazw 
terenu obecnej Białorusi. Np. Jerzy Giedroyc 
jako miejsce swojego urodzenia podawał 
zawsze Mińsk Litewski, (a wiemy, że stolica 
Białorusi nazywa się Mińsk, bez dookreśleń, 
a już z pewnością obecnie nie dodawano by 
„Litewski”). W naszej świadomości narodo-
wej miana „Litwa”, „Litwin” zostały znacz-
nie zawężone. W okresie międzywojennym 
endecja zaliczała język białoruski do gwar ję-
zyka polskiego, ponieważ granice narodowe 
wyznaczała religia, a nie kultura i język.  

Odpowiadając na drugą część pytania. 
Tak, naturalnie. Naszym studentom wpajamy 
wiedzę o historii narodów słowiańskich, 
wchodzących w skład dawnej Rzeczpospoli-
tej. 

To w takim razie powiedzmy sobie o najważ-
niejszych cechach języków wschodniosło-
wiańskich. Czym istotnym różnią się od języ-
ka polskiego? 

Generalnie na pierwszym miejscu fonety-
ką (ruchomy akcent, pełnogłos), no i oczywi-
ście słownictwem. Gramatyka natomiast ma 
dużo cech zbieżnych. 

Zajmuje się Pan onomastyką, badającą po-
chodzenie nazw własnych (imion, miejsco-
wości) południowej Białostocczyzny. Nauka 

ta musi zbadać problem w ujęciu historycz-
nym. Czy każda nazwa ma jakąś etymologię, 
żródłosłów, czy są i takie, które są „pustym” 
dźwiękiem, bo tak się komuś podobało?  

Nie ma nazw przypadkowych. Wszystkie 
są raczej umotywowane historycznie, geogra-
ficznie, kulturowo i językowo. „Widzimisię” 
nazewnicze to cecha naszych czasów. Na te-
ren onomastyki wkroczyła polityka, której 
towarzyszy nieznajomość praw tworzenia 
tzw. imion własnych przez decydentów 
kształtujących owe nowe nazwy. Dotyczy to 
zwłaszcza nazw ulic. „Radosną” twórczość 
radnych na tym polu widać na przykładzie 
wszystkich miast polskich, w tym także i Zie-
lonej Góry. Interesuje mnie dlaczego tak nie-
frasobliwie wymyślają przedziwne nazwy, 
nie konsultując się ze specjalistami, mając ich 
na miejscu. 

Co zatem jest podstawowym narzędziem Pa-
na pracy? 

Są to archiwa (głównie zagraniczne), 
z których czerpię nie tylko materiał onoma-
styczny, ale i prawdziwą wiedzę historyczną. 
Mankamentem tej pracy jest to, że wymaga 
benedyktyńskiej cierpliwości przy odczyty-
waniu (by nie powiedzieć rozszyfrowywaniu) 
starych, oryginalnych dokumentów, np. z XV 
i XVI wieku lub ich kopii. 

Są tacy, którzy twierdzą, że ich język ma 
wyższą kulturę, bo za nim stoją na przykład 
wyższe osiągnięcia cywilizacyjne.  

Cywilizacja jest bardzo szerokim poję-
ciem. To nie tylko technika i gospodarka, ale 
przede wszystkim historia, kultura, moral-
ność, obyczaje, etyka. Nie można wartościo-
wać kultur narodowych, choć oczywiście ma-
ją one różne oblicze. 

Kultura europejskiego Wschodu to dorobek 
choćby Dostojewskiego, Tołstoja, Bułhako-
wa i wielu, wielu innych (żeby ograniczyć się 
do literatury). Tymczasem, zwłaszcza po 
upadku komunizmu u nas w Polsce, modne 
było obnoszenie się z wielkopańską pogardą 
dla całego Wschodu. Czy to zjawisko – Pań-
skim zdaniem – zanika, czy jest przeciwnie? 

Moim zdaniem lekceważenie mieszkań-
ców państw byłego ZSRR, graniczących 
z naszym krajem od wschodu, słabnie. Im 
wyższa kultura jednostki i społeczeństwa, 
tym mniej takich negatywnych zjawisk. No-
we czasy wymagają nowych postaw i zacho-
wań. 

Co Pan może powiedzieć o ich stosunku do 
Polaków? Nie mówię tu o oficjalnych kon-
taktach politycznych czy gospodarczych. 

Stosunek Słowian wschodnich do Pola-
ków jest niewspółmiernie lepszy niż nasz do 

nich. Ludzie Wschodu cenią nas za kulturę 
osobistą, za poczucie narodowe i za słowiań-
ską duszę. Nawet za naszą niepokorność oraz 
fantazję. 

A jakie macie kontakty z ośrodkami na 
Wschodzie? 

Współpracujemy z Uniwersytetem im. 
A. Hercena w Sankt Petersburgu, Instytutem 
Języka i Literatury Rosyjskiej im. A. Puszki-
na w Moskwie, Państwowym Uniwersytetem 
w Witebsku i Uniwersytetem Pedagogicznym 
w Tarnopolu. Indywidualne kontakty pra-
cowników są dużo szersze, obejmują one 
kontakty ze slawistami Europy Zachodniej 
i nie tylko. 

Co uważa Pan za swój największy sukces 
naukowy? 

Moim największym sukcesem jest rodzi-
na – żona Elżbieta i córka Ewa. W nauce na-
tomiast to, że moje prace naukowe wyszły 
poza granicę kraju. Nazwisko moje znajduje 
się np. w wydanym w 1995 roku w Mińsku 
podręczniku akademickim prof. L. Szakuna 
Historia językoznawstwa białoruskiego. Mój 
głos na III Międzynarodowym Kongresie 
Białorutenistów w roku 2000 stał się przy-
czynkiem do wniosku Komisji Językoznaw-
stwa Akademii Nauk Białorusi do władz pań-
stwowych o reaktywowanie tzw. łacinki bia-
łoruskiej w kontaktach międzynarodowych, 
szczególnie w zapisywaniu białoruskich nazw 
własnych. W tym samym roku ukazała się, 
przyjęta z dużym uznaniem przez specjali-
stów, moja kolejna monografia Imiona i ich 
formy na pograniczu polsko-białoruskim od 
XVI wieku do roku 1839.  

A jakie są Pana pasje i zainteresowania po-
zazawodowe? 

Ubolewam nad tym, ale nie mam czasu 
wolnego. Chciałbym go nawet kupić, gdyby 
było to możliwe. Żałuję, że nie mogę wrócić 
do swoich ulubionych akwareli. 

A nie ciągnie Pana Profesora w rodzinne 
strony? 

 Rozważam taką możliwość, szczególnie 
w ostatnim okresie. W tym roku na pewno 
będę poważnie rozpatrywał tę ewentualność. 
Tym bardziej, że żona już się pogodziła 
z perspektywą przeprowadzki, córka zaś wy-
kłada na uniwersytecie oddalonym o 350 ki-
lometrów, i z pewnością z innego miejsca 
zamieszkania będziemy mieć łatwiejszy do 
niej dojazd, a ona do nas. Poza tym ze smut-
kiem zauważam, że kadra profesorska w na-
szym Uniwersytecie zaczyna być niedocenia-
na. Fakt, że nie mówi się o tym głośno wcale 
nie oznacza, że problemu nie ma. 

rozmawiał Andrzej Politowicz 
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Tegoroczna rekrutacja 
5 lipca Działy Kształcenia na Uniwersy-

tecie Zielonogórskim zakończyły przyjmo-
wanie dokumentów od kandydatów na pierw-
szy rok studiów dziennych (18 czerwca minął 
termin w Szkole Nauk Technicznych, 1 lipca 
w Szkole Nauk Ścisłych i Ekonomicznych, 
a 5 lipca minął ostateczny termin przyjmo-
wania dokumentów na studia dzienne 
w Szkole Nauk Humanistycznych i Społecz-

nych). Na 4324 miejsca przygotowane przez 
Uniwersytet Zielonogórski na studiach dzien-
nych dla tegorocznych kandydatów, złożono 
6862 podania (Szkoła Nauk Ścisłych i Eko-
nomicznych: 1175 miejsc - 1909 podań 
o przyjęcie na studia, Szkoła Nauk Technicz-
nych: 1369 miejsc – 1964 podania, Szkoła 
Nauk Humanistycznych i Społecznych 1780 
miejsc - 2989 podań). Na siedmiu wydziałach 

podjęto decyzje o zwiększeniu limitów przy-
jęć w sumie o 402 miejsca. Tegorocznym 
hitem na Uniwersytecie okazała się nowa 
specjalność na kierunku pedagogika – peda-
gogika pracy i poradnictwo zawodowe (45 
miejsc/275 podań). Najmniej chętnych zgłosi-
ło się na fizykę i fizykę techniczną. Na te 
dwa kierunki będzie prowadzony drugi, 
a nawet trzeci nabór. 

 
SZKOŁA NAUK  

HUMANISTYCZNYCH  
I SPOŁECZNYCH 

Wydział Artystyczny 
edukacja artystyczna w zakresie sztuki 

muzycznej (egzamin) - 60 m-c / 40 po-
dań (0,7 os./1 m-ce) 

edukacja artystyczna w zakresie sztuk 
plastycznych (egzamin i rozmowa kwali-
fikacyjna) - 40 m-c / 25 podań (0,6 os./1 
m-ce) 

grafika (rozmowa kwalifikacyjna) – 20 m-c / 
70 podań (3,5 os./1 m-ce) 

malarstwo (egzamin i rozmowa kwalifika-
cyjna) - 20 m-c / 39 podań (1,9 os./1 m-
ce) 

Na Wydziale Artystycznym  zdecydowano 
o zwiększeniu limitów przyjęć na kierunki: 
grafika (z 20 na 25 miejsc) i malarstwo (z 20 
na 25 miejsc). 

Wydział Humanistyczny 
filologia - germańska (egzamin) - 78 m-c / 

198 podań (2,5 os./1 m-ce) 
rosyjska (rozmowa kwalifikacyjna) - 60 m-c 

/ 64 podań (1,06 os./1 m-ce) 
filologia polska (rozmowa kwalifikacyjna) - 

150 m-c / 175 podań (1,2 os./1 m-ce) 
europeistyka kulturoznawcza (rozmowa 

kwalifikacyjna) - 30 m-c / 111 podań (3,7 
os./1 m-ce) 

język polski z filozofią (rozmowa kwalifika-
cyjna) - 30 m-c / 15 podań (0,5 os./1 m-
ce) 

język polski z bibliotekoznawstwem (roz-
mowa kwalifikacyjna) - 30 m-c / 15 po-
dań (0,5os./1 m-ce) 

dziennikarstwo (egzamin i rozmowa kwali-
fikacyjna) - 46 m-c / 121 podań (2,6 os./1 
m-ce) 

filozofia (rozmowa kwalifikacyjna) - 90 m-c / 
35 podań (0,4 os./1 m-ce) 

filozofia z wiedzą o społeczeństwie (rozmo-
wa kwalifikacyjna) - 30 m-c / 16 podań 
(0,5 os./1 m-ce) 

historia (rozmowa kwalifikacyjna) - 120 m-c 
/ 186 podań (1,5 os./1 m-ce) 

politologia (egzamin i rozmowa kwalifika-
cyjna) - 120 m-c / 185 podań (1,5 os./1 
m-ce) 

Na Wydziale Humanistycznym na niektórych 
kierunkach również zwiększono liczbę 
miejsc. Na filologii germańskiej przyjęto 90 
osób, a nie jak zakładano pierwotnie 78. Na 
dziennikarstwo zwiększono liczbę miejsc z 
48 do 60, a na filologie polską z trzema spe-
cjalnościami przyjęto zamiast 240 – 255 
osób. 

Kolegium Języków Obcych 
język angielski (egzamin) - 60 m-c / 257 

podań (4,3 os./1 m-ce) 
język francuski (egzamin) - 30 m-c / 57 

podań (1,9 os./1 m-ce) 
język niemiecki (egzamin) - 48 m-c / 126 

podań (2,6 os./1 m-ce) 
Duża liczba chętnych spowodowała też 
zwiększenie liczby miejsc w Kolegium Języ-
ków Obcych. Na język francuski przyjęto 5 
osób więcej, a na język niemiecki 10 osób 
więcej niż przewidywał limit. 

Wydział Nauk Pedagogicznych  
i Społecznych 
pedagogika 

 animacja społeczno-kulturalna (eg-
zamin) - 52 m-ca / 74 podania (1,4 
os./1 m-ce) 
 opieka i pomoc środowiskowa (eg-

zamin i rozmowa kwalifikacyjna) - 45 
m-c / 56 podań (1,2 os./1 m-ce) 
 organizacja i kierowanie życiem 

szkoły (egzamin i rozmowa kwalifi-
kacyjna) - 60 m-c / 30 podań (0,5 
os./1 m-ce) 
 pedagogika pracy i poradnictwo 

zawodowe (rozmowa kwalifikacyjna) 
- 45 m-c / 275 podań (6,1 os./1 m-ce) 
 praca socjalna (egzamin) - 52 m-ca / 

96 podań (1,8 os./1 m-ce) 
 poradnictwo (egzamin) - 39 m-c / 33 

podania (0,8 os./1 m-ce) 
 resocjalizacja i profilaktyka osób 

niedostosowanych społecznie (eg-
zamin i rozmowa kwalifikacyjna) - 60 
m-c / 188 podań (3,1 os./1 m-ce) 

 rewalidacja osób chorych (egzamin 
i rozmowa kwalifikacyjna) – 45 m-c / 
59 podań (1,3 os./1 m-ce) 
 zintegrowana edukacja wczesnosz-

kolna i przedszkolna (egzamin 
i rozmowa kwalifikacyjna) – 45 m-c / 
23 podania (0,5 os./1 m-ce)      
 zintegrowana edukacja wczesnosz-

kolna i terapia pedagogiczna (eg-
zamin i rozmowa kwalifikacyjna) – 
45 m-c / 14 podań (0,3 os./1 m-ce) 
 edukacja medialna i informatyczna 

(rozmowa kwalifikacyjna) - 30 m-c / 
155 podań (5,2 os./1 m-ce) 

socjologia (egzamin) - 75 m-c / 117 podań 
(1,6 os./1 m-ce) 

wychowanie fizyczne (egzamin i rozmowa 
kwalifikacyjna) - 75 m-c / 134 podania 
(1,8 os./1 m-ce) 

Tak jak na innych wydziałach,  tak i na Wy-
dziale Nauk Pedagogicznych i Społecznych 
więcej osób miało szanse na dostanie się na 
najbardziej oblegane kierunki i specjalności. 
I tak na pedagogikę pracy i poradnictwo 
zawodowe zwiększono limit miejsc z 45 na 
60. Także 60 osób (a nie 30) przyjęto na 
edukację medialną i informatyczną. 5 osób 
więcej przyjęto na wychowanie fizyczne. 

SZKOŁA NAUK  
ŚCISŁYCH I EKONOMICZNYCH 

Wydział Nauk Ścisłych  
matematyka (ranking świadectw) 200 m-c – 

344 kandydatów (1,7 os./1 m-ce) 
informatyka i ekonometria (ranking świa-

dectw) 200 m-c – 339 kandydatów (1,7 
os./1 m-ce) 

astronomia (ranking świadectw) 35 m-c - 42 
kandydatów (1,2 os./1 m-ce) 

fizyka (rozmowa kwalifikacyjna) - 70 m-c – 
10 kandydatów 

fizyka techniczna (ranking świadectw) 70 
miejsc – 1 kandydat. 

Ogłoszenie list przyjętych na poszczególne 
kierunki Wydziału Nauk Ścisłych nastąpiło 9 
lipca. Od tego dnia rozpoczęto drugi nabór na 
fizykę i fizykę techniczną. Dokumenty 
w drugim naborze można będzie składać do 2 
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września (termin rozmowy kwalifikacyjnej 
w drugim terminie 5-6.09.02). 
Na Wydziale Nauk Ścisłych także zwiększo-
no limity przyjęć. Na astronomii zamiast 35 
przyjęto 58 kandydatów, a na matematyce 
oraz  informatyce i ekonometrii przyjęto po 
jednej osobie więcej niż planowano wcześniej 
(nie 200 a 201 osób). 

Wydział Zarządzania 
zarządzanie i marketing (ranking świa-

dectw)  
5-letnie studia magisterskie z możliwo-
ścią zakończenia na poziomie wyższych 
studiów zawodowych inżynierskich: 360 
m-c - 840 kandydatów (2,3 os./1 m-ce) 

zarządzanie i marketing (ranking świa-
dectw)  
4,5 letnie studia magisterskie: 150 m-c - 
237 kandydatów (1,6 os./1 m-ce) 

zarządzanie i marketing (ranking świa-
dectw) 
3,5 letnie studia licencjackie: 90 m-c - 96 
kandydatów (1,1 os./1 m-ce) 

Zmiany zaszły również na Wydziale Zarzą-
dzania – na 4,5 letnie studia magisterskie 
zamiast 150  przyjęto 155 osób, także na 
studia licencjackie przyjęto 5 osób więcej 
(nie 90 a 95). 

SZKOŁA NAUK TECHNICZNYCH 

Na wszystkie kierunki na trzech wydziałach 
Szkoły Nauk Technicznych rekrutacja odby-
wa się na podstawie konkursu świadectw. 
Jedynie na wychowanie techniczne na Wy-
dziale Mechanicznym przeprowadzona bę-
dzie rozmowa kwalifikacyjna. 

Wydział Inżynierii  
Lądowej i Środowiska 
budownictwo - na 150 m-c / 243 podania 

(1,6 os./1 m-ce) 
inżynieria środowiska – 120 m-c / 242 

podania (2 os./1 m-ce) 
ochrona środowiska – 64 m-ca / 251 podań 

(3,9 os./1 m-ce) 
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 
zwiększył limity na wszystkich kierunkach. 
I tak na budownictwie liczba miejsc zwięk-
szyła się ze 150 na 202, na inżynierii środo-

wiska ze 120 na 174, a na ochronie środowi-
ska przyjęto nie 64 osoby a 95. 

Wydział Elektrotechniki,  
Informatyki i Telekomunikacji 
elektronika i telekomunikacja – 120 m-c/ 

151 podań (1,25 os./1 m-ce)  
elektrotechnika – 180 m-c/129 podań 

(0,7 os./1 m-ce)  

informatyka – 180 m-c / 467 podań (2,6 
os./1 m-ce). 

Również wszystkie kierunki Wydziału Elek-
trotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 
przyjmą na pierwszy rok więcej osób niż było 
to zaplanowane wcześniej. Na elektronikę 
i telekomunikację zamiast 120 przyjęto 149 
kandydatów, natomiast  na informatykę 255 
osób, a nie 180. Ponieważ kandydaci, dla 
których zabrakło miejsca na informatyce 
zadeklarowali chęć studiowania na elektro-
technice, i na tym kierunku zwiększono limit 
miejsc ze 180 na 190. 

Wydział Mechaniczny 
mechanika i budowa maszyn – 240 m-c/ 

169 podań (0,7 os./1 m-ce) 
wychowanie techniczne – magisterskie 75 

m-c / 99 podań (1,3 os./1 m-ce) 
zawodowe 60 m-c / 29 podań (0,5 os./1 
m-ce) 

zarządzanie i inżynieria produkcji – 180 m-
c / 184 podania (1,02 os./1 m-ce). 

Tylko na Wydziale Mechanicznym nie zmie-
niono limitów przyjęć, a na kierunki, na które 
nie było wystarczającej liczby chętnych 
w SNT drugi nabór będzie trwał do 6 wrze-
śnia. Do tego dnia przyjmowane będą rów-
nież dokumenty na studia zaoczne. 

Ewa Sapeńko 

OGŁOSZENIE 
WYNIKÓW REKRUTACJI
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Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej 

Wybory w instytutach 
Uprzejmie informuję, iż w wyniku wyborów na stanowiska dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów, przeprowadzonych przez Wydzia-

łowe Komisje Wyborcze, w poszczególnych instytutach wybrane zostały następujące osoby: 

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY 

Instytut Sztuki i Kultury Plastycznej 
dyrektor – kw. art. II st. Witold  

Michorzewski 
zastępca – kw. art. II st. Alicja  

Lewicka-Szczegóła 

Instytut Kultury Muzycznej 
dyrektor – kw. art. II st. Juliusz Karcz, prof. UZ 
zastępca – dr Lidia Kataryńczuk-Mania 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 

Instytut Filologii Germańskiej 
dyrektor – dr hab. Augustyn Mańczyk, prof. UZ 
zastępca – dr Robert Buczek 

Instytut Filologii Polskiej 
dyrektor - prof. dr hab. Jerzy Brzeziński 
zastępca - dr Paweł Suder 

Instytut Filologii  
Wschodniosłowiańskiej 
dyrektor – prof. dr hab. Bazyli Tichoniuk 

Instytut Filozofii 
dyrektor – dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ 
zastępca – dr Mirosław Swit 

Instytut Historii 
dyrektor – dr hab. Wojciech Strzyżewski, prof. UZ 
zastępca – dr Robert Skobelski 

Instytut Politologii 
dyrektor – dr hab. Bernadetta Nitschke 
zastępca – dr Robert Potocki 

WYDZIAŁ NAUK  
PEDAGOGICZNYCH  
I SPOŁECZNYCH 

Instytut Pedagogiki i Psychologii 
dyrektor – dr hab. Krystyna Ferenz, prof. UZ  
zastępca – dr Grażyna Olejniczak-Miłkowska  
zastępca – mgr Elżbieta Płodzień 

Instytut Pedagogiki Społecznej 
dyrektor – prof. dr hab. Edward Hajduk 
zastępca – dr hab. Paweł Karpińczyk, prof. UZ 

Instytut Socjologii  
nie dokonano wyboru (zgłaszani kandydaci 
nie wyrażali zgody na kandydowanie) 

WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH 

Instytut Matematyki 
dyrektor – prof. dr hab. Roman Zmyślony 
zastępca – dr hab. Jerzy Motyl, prof. UZ 
zastępca – dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ 

Instytut Fizyki 
dyrektor – prof. dr hab. Piotr Garbaczewski  
zastępca – dr hab. Kazimierz Biedrzycki, prof. UZ 

Instytut Astronomii 
dyrektor – prof. dr hab. Janusz Gil 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 

Instytut Organizacji i Zarządzania 
dyrektor – dr hab. Janina Stankiewicz, prof. UZ 
zastępca – dr inż. Piotr Gawłowicz 

w pozostałych Instytutach nie przeprowadzo-
no wyborów z powodu braku decyzji o struk-
turze i składzie osobowym tych instytutów 

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, 
INFORMATYKI  
I TELEKOMUNIKACJI 

Instytut Metrologii Elektrycznej 
dyrektor – dr hab. inż. Jadwiga Lal-Jadziak 
zastępca – dr inż. Leszek Furmankiewicz 

Instytut Sterowania i Systemów In-
formatycznych 
dyrektor – prof. dr hab. inż. Józef Korbicz 
zastępca – dr hab. inż. Dariusz Uciński, prof. UZ 
 

Instytut Informatyki i Elektroniki 
dyrektor – prof. dr hab. inż. Marian Adamski 
zastępca – dr inż. Zbigniew Skowroński 

Instytut Inżynierii Elektrycznej 
dyrektor – prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki 
zastępca – dr inż. Zbigniew Fedyczak 

WYDZIAŁ INŻYNIERII  
LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA 

Instytut Biotechnologii  
i Ochrony Środowiska 
dyrektor – dr hab. Michał Stosik, prof. UZ 
zastępca – dr inż. Agnieszka Janiak-Osajca 

Instytut Budownictwa 
dyrektor – prof. dr hab. inż. Romuald Świtka 
zastępca – dr inż. Marek Świderski 

Instytut Inżynierii Środowiska 
dyrektor – dr hab. inż. Andrzej Jędrczak, 

prof. UZ 
zastępca – dr inż. Mirosław Mąkowski 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Instytut Edukacji  
Teczniczno-Informatycznej 
dyrektor – dr hab. Bogusław Pietrulewicz, 

prof. UZ 
zastępca – dr Ryszard Matysik 

Instytut Budowy  
i Eksploatacji Maszyn 
dyrektor – dr hab. inż. Stanisław Laber, prof. UZ 
zastępca – dr Jerzy Godziszewski 

Instytut Inżynierii  
Produkcji i Materiałoznawstwa  
wyborów nie przeprowadzono. 

dr hab. Paweł Karpińczyk, prof.UZ 
przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej 
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KONIEC WIEŃCZY DZIEŁO 
- MATEMATYCY I MARKETINGOWCY 
POSTANOWILI ZAKOŃCZYĆ STUDIA 
 UROCZYSTOŚCIĄ ABSOLUTORYJNĄ 
ZE SWOIMI PROFESORAMI I BLISKIMI 
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w i a d o m o ś c i  w y d z i a ł o w e  
Szkoła Nauk Humanistycznych i Społecznych 
Wydział Artystyczny 

B I B L I O T E K A  I N S T Y T U T U  S Z T U K I  I  K U L T U R Y  P L A S T Y C Z N E J  

p o k a z y  g r a f i k i  i  s p o t k a n i a   

GALERIA BIBLIOTEKI INSTYTUTU SZTUKI I KULTURY PLASTYCZNEJ PRACA DYPLOMOWA MARTY KUTRYB Z PRACOWNI GRAFIKI WARSZTATOWEJ PROF. STEFANA FICNERA  

Zapamiętać „Pamięć i zapomnienie" 
Wchodząc w przyciemniony podziemny 

korytarz prowadzący do biblioteki – przysta-
nęłam. Zatrzymał mnie spokój i magnetyzu-
jąca delikatność. Powodem były miękkie 
szarości, rozbielane sepie, zielonkowatości 
i biele grafik Marty Kutryb – tegorocznej 
absolwentki Instytutu Sztuki i Kultury Pla-
stycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego.  

Ekspozycja prac graficznych została 
przygotowana jako końcowa praca dyplomo-
wa w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. 
Stefana Ficnera.  

Precyzja, dopracowanie niemal nakazują 
na moment przystanąć w holu.  

Ich tonacja kolorystyczna wycisza – 
wprowadza spokój i jak sugeruje tytuł całości 

„Pamięć i zapomnienie”, pozwala pójść 
tropem skrawków własnych wspomnień 
i skojarzeń. A może spoglądając na ulotne 
rysunki niemal posmakować proustowskiej 
magdalenki, „poszukać” fragmentów naszego 
„straconego czasu” i umykających chwil.  

Coś jednak niepokoi na tych pozornie 
spokojnych precyzyjnych graficznych odbit-
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kach. Linoryt, a zwłaszcza litografia wymaga 
szacunku, pokory i cierpliwego zatrzymania 
się w czasie. Zapis rysunku na kamieniu to 
zaledwie wstęp. Kontury wżerają się w ka-
mień litograficzny, wymagając odejścia. 
Estetyczna odbitka to nie spontaniczny szkic, 
to zawieszenie w czasie.  

Marta Kutryb przystanęła, zwolniła, by 
zapisać coś umykającego, uchronić od zapo-
mnienia ulotne wrażenia. „Chodziło mi 
o uchwycenie tego, co zapamiętane w pod-
świadomości. O oddanie tego co we mnie, 
w nas nieświadomie zapisywane w pamięci, 
w naszych wnętrzach”.  

Marta przygotowując swoją pracę dyplo-

mową z grafiki do medytacyjnej odbitki 
dodała jednak gwałtowny gest, świeży, spon-
taniczny rysunek. Połączyła fragmenty ry-
sunków i grafik tworząc intrygujące mozaiki.  

Autorka twierdzi, iż bardziej interesuje ją 
„emocjonalne dopełnienie, rytm gestualny 
i zapis chwili”. Łączy więc technikę rysunku, 
która pozwala na żywiołową wypowiedź 
z medytacyjnymi pracami graficznymi, gdzie 
elementy rysunkowe są ściśle dopracowane, 
czerpią z wykresów fizycznych.  

Tu precyzyjnie Marta bawi się rozkłada-
mi wektorów, wycyzelowanych okręgów 
i linii, by potem zaskoczyć. Wprowadzić gest, 
buntujący się wszelkim matematycznym 

ograniczeniom, oddający właśnie to, co na 
pozór zapomniane, a co wyzwala się 
w spontanicznych, niekontrolowanych reak-
cjach.  

Zapraszam do spojrzenia na graficzne ry-
sunki – mozaiki Marty Kutryb, łączące to co 
ułożone, posegregowane w szufladkach 
pamięci, z tym co tylko na pozór zapomniane, 
co wystarczy „liznąć”, by wywołać falę 
skojarzeń.  

Marcie udało się wywołać te fale pamię-
ciowych skojarzeń. Wystawy „Pamięć i ...” 
się nie zapomina.  

Joanna Legierska 

Wydział Humanistyczny 
Instytut Historii 

Spotkanie z heraldykiem 

W dniu 13 czerwca odbyło się spotkanie 
z prezesem Polskiego Towarzystwa Heral-
dycznego prof. Stefanem Krzysztofem Ku-
czyńskim z Instytutu Historii PAN im. T. 
Manteuffla w Warszawie oraz przewodniczą-
cym Komisji Heraldycznej przy Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Jego organizatorami byli: Instytut Historii 
Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Polskie 
Towarzystwo Historyczne oddział w Zielonej 
Górze. 

Prof. S. K. Kuczyński zaprezentował pro-

blematykę związaną z procedurami technik 
ustalania herbu przez jednostki samorządowe. 
Poruszył kwestie najczęstszych błędów, 
z jakimi można się spotkać przy ocenie na-
ukowej form heraldycznych na przestrzeni 
wieków, szczegółowo zwracając uwagę na 
wynikające z nich mankamenty nowo opra-
cowanych herbów. Jako jedną z przyczyn 
takiego stanu rzeczy jest według niego po-
wierzanie prac nad opracowaniem herbów 
jednostek administracyjnych osobom nie-
kompetentnym o niewystarczającym przygo-

towaniu merytorycznym. Druga część spo-
tkania poświęcona była omówieniu prac 
Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Prof. 
S.K. Kuczyński zwrócił uwagę na nowe 
warunki, w jakich znalazła się polska heral-
dyka po okresie reform samorządowych 
ostatniego dziesięciolecia. W spotkaniu 
uczestniczyli pracownicy naukowi, pracow-
nicy PTH oraz studenci. 

Przewody doktorskie 

2 lipca Rada Wydziału Humanistycznego, 
na wniosek Komisji ds. Przewodów Doktor-
skich Instytutu Historii, podjęła decyzję 
o otwarciu przewodu doktorskiego ks. mgr 
Pawłowi Wolnickiemu. Zatwierdzono temat 
rozprawy doktorskiej „Procesy akto- i archi-
wotwórcze w świetle dokumentacji prowe-
niencji struktur archidiecezji częstochow-
skiej”. Na promotora wyznaczono osobę prof. 
Kazimierza Bobowskiego. 

Uchwałą Rady Wydziału Humanistycz-
nego Uniwersytetu Zielonogórskiego nadano 

stopień doktora nauk humanistycznych z za-
kresie historii mgr. Piotrowi Gołdynowi. 

Dnia następnego Dziekan i Rada Wydzia-
łu Humanistycznego Uniwersytetu Zielono-
górskiego zawiadomiły o mającej mieć miej-
sce w dniu 15 lipca obronach prac doktor-
skich. Są to następujące tematy:  
p mgr Robert Krzemień – Przemysł ciężki 

w Świdnicy w latach 1945-1980, promo-
torem której jest prof. Zbigniew Kwaśny, 
a recenzentami profesorowie Franciszek 
Kusiak i Marian Eckert; 

p mgr Andrzej K. Kunert – Kazimierz 
Moczarski (1907-1975). Zarys biografii, 
promotorem której jest prof. Włodzimierz 
Suleja, a recenzentami profesorowie 
Wojciech Wrzesiński i Czesław Osękow-
ski. 
Egzemplarze obydwu rozpraw doktor-

skich znajdują się do wglądu w czytelni 
Biblioteki Głównej w Zielonej Górze przy ul. 
Wojska Polskiego 69. 

Jarosław Kuczer 

Nauczycielskie Kolegium Języka Francuskiego 

Vidéo court métrage  jakiego jeszcze nie było 
Rozmowa z mgr Laurent Vavon, pracownikiem NKJF,  
organizatorem Uniwersyteckiego Festiwalu Amatorskiego Krótkiego Metrażu Francuskojęzycznego   
oraz studentami Agatą Jach, Anną Chyżorek i Mariuszem Kuziemskim zdobywcami drugiego miejsca 
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Był Pan współtwórcą pierwszej edycji festi-
walu filmów krótkometrażowych, który odbył 
się 10 maja w Zielonej Górze. Kiedy i jak 
powstał pomysł na taką imprezę i do kogo 
była ona adresowana?  

L.Vavon: Całość związana była – i to 
trzeba na wstępie powiedzieć – naturalnie 
z możliwościami, jakimi dysponuje dziś 
uczelnia, a także pomysłami samych studen-
tów. Zainteresowanie filmem w dzisiejszym 
świecie jest bardzo duże, co pokazał również 
i ten festiwal, mimo że formy na nim prezen-
towane były raczej miniaturami tych wielkich 
i pożądanych ekranizacji kina europejskiego 
czy światowego. Ponieważ podczas zajęć ze 
studentami często wykorzystujemy taki wła-
śnie środek przekazu - tak od strony teore-
tycznej, jak i praktycznej - natomiast zbliża-
jące się wówczas Euronalia otwierały możli-
wość pracy i zaprezentowania naszego mate-
riału szerszej publiczności, nie tylko akade-
mickiej, postanowiliśmy spróbować i stwo-
rzyć jakąś niepowtarzalną ich namiastkę. Do 
udziału zachęciliśmy zarówno szkoły średnie 
jak i wyższe. 

Jakie napotkał Pan oraz Pańscy studenci 
trudności podczas przygotowań do festiwa-
lu? 

L.V.: Przede wszystkim należało znaleźć 
osoby zainteresowane udziałem w rywalizacji 
o trofea i gotowe zaprezentować własny 
materiał. Dlatego też staraliśmy się szeroko 
zareklamować całość, łącznie z oprawą euro-
naliową. Zawiadomienia i zaproszenia 
o festiwalu wysłaliśmy do wielu ośrodków 
rozsianych po całej Polsce. Innym proble-
mem była kwestia finansowa, której należało 
stawić czoła, a jeszcze innym kwestia usta-
wienia festiwalu w czasie w taki sposób, aby 
możliwie największa liczba uczestników była 
gotowa i miała możliwość prezentacji. Muszę 
natomiast podkreślić, iż miłym zaskoczeniem 
była przychylna postawa władz uczelni, co 
jest niewątpliwie zawsze pomocne przy 
realizacji takich pomysłów. 

Kto zgłosił swój udział w festiwalu? 

L.V.: Uczestników było dziewięciu. 
Wymieńmy chełmskie NKJO przy Wyższej 
Szkole Dziennikarstwa, Centrum Języków 
Europejskich z Częstochowy, gdańskie II LO 

im. W. Pniewskiego, XIII LO im M. Piotro-
wiczowej z Łodzi, NKJF z Warszawy, Wro-
cławia, jak i tamtejsze VIII LO im. B. Krzy-
woustego oraz naturalnie NKJO przy Uni-
wersytecie Zielonogórskim. Warto dodać, iż 
nie wszystkie zgłoszenia zostały z powodów 
praktycznych dopuszczone do udziału w tym 
przedsięwzięciu ...niestety obowiązywały 
ustalone wcześniej wymogi, którym musiał 
sprostać film. 

Wobec tego, jakie były zasady rekrutacji 
i jakie były kryteria weryfikacji artystycznej? 

L.V.: Bardzo proste. Chodziło o to, by 
każdy z uczestników przedstawił film krót-
kometrażowy o przedziale czasowym od 10 
do maksimum 25 minut, niosący jakąś orygi-
nalną myśl nad postawionym tematem zawie-
rającym się w symbolu słowa KLUCZ, 
o zwięzłych dialogach prowadzonych wy-
łącznie w języku francuskim. 

...a film studentów zielonogórskiego NKJF? 
L.V.: My wystawiliśmy film pod tytułem 

„La catastrophe ou histoires de dire”. Był to 
piętnastominutowy przyczynek do rozważań 

nad samą ideą szeroko rozumianego symbolu 
klucza – bo oto przecież chodziło. 

Dodajmy, iż był Pan reżyserem tego filmu, 
opracowanego z dość dużą dokładnością 
począwszy od przygotowania scenariusza... 

L.V.: Tak, i to również był nasz pomysł, 
który oscylował wokół tematu, a ubarwiany 
i wzbogacany inwencją studentów dał 
w efekcie film, z którego się bardzo cieszy-
my. W jakimś sensie cieszyliśmy się z każde-
go udanego ujęcia, a co do scenariusza, to 
poprzedziły go częste dyskusje na temat 
całości, choć zdawałem sobie sprawę, iż nie 
mogę jednocześnie odwracać uwagi studen-
tów od innych obowiązków. 

Jakimi środkami dysponowała ekipa i kto 
mógłby być wymieniony jako potencjalny 
sponsor? 

L.V.: Oczywiście nie pozostawiono nas 
samym sobie. Środki wyasygnował sam 
rektor M. Kisielewicz. W dalszej kolejności 
należałoby wymienić wspierający stale NKJF 
konsulat francuski we Wrocławiu, Stowarzy-
szenie Francja-Polska dla Europy, Zarząd 
Euronaliów oraz, co ciekawe, Bar „Krzyś”. 
Naprawdę nie mieliśmy powodów do narze-
kań. 

Film powstał w ramach zajęć tzw. atelier, co 
to takiego? 

Agata Jach: Jest to coś w rodzaju propo-
zycji dydaktycznej skierowanej przez NKJF 
do studentów. Są to wprawdzie zajęcia obli-
gatoryjne, które jednak kładą nacisk na ak-
tywność studentów oraz możliwości rozwoju 
w kierunku pracy nad zdolnościami języko-
wymi, pomagające w pewnym stopniu zro-
zumieć i przyswoić sobie kulturę społeczno-
ści francuskiej. Poszczególni wykładowcy 
wdrażają tę myśl w różny sposób w zależno-
ści od oczekiwań studentów. Można więc 

LAURENT VAVON

JURY FESTIWALU 
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OD LEWEJ: 
DR JAROSŁAW BĄBKA, 

MGR IWONA 
KOPACZYŃSKA, 

PROF. MARIA JAKOWICKA,
PROF. WIELISŁAWA 

OSMAŃSKA-FURMANEK 
(FOT. POLA KULECZKA)

uczęszczać na atelier gramatyczne, informa-
tyczne, multimedialne oraz oczywiście pro-
wadzone przez L. Vavon, który wcześniej 
zajmował się kabaretem - atelier filmu krót-
kometrażowego. 

O czym opowiada „La catastrophe ou histo-
ires de dire”? 

Mariusz Kuziemski: To trudne pytanie. 
Jest to właściwie film o tym, co działo się na 
planie i jak wyglądała praca nad filmem od 
strony technicznej. Paradoksalnie coraz to 
nowe treści powracają jego fabułę wciąż do 
punktu wyjścia, tzn. problemu zawiązania się 
istoty tego, co robimy. Ten film zdaje się 
wracać wciąż sam w siebie. To bardzo za-
gadkowy film i sam się dziwię jak udało nam 
się wpaść na coś takiego. 

Ile osób brało udział w przedsięwzięciu? 
A.J. Dziewięć z drugiego roku oraz oso-

by przypadkowe, które, jeśli wyraziły życzli-
wość i chęć, kaptowane były „na gorąco” 
podczas kręcenia filmu. 

Jak przebiegała praca na planie? 
M.K.: Spontanicznie. Przede wszystkim 

szybko i kreatywnie, choć wszystko, co po-
wstało podczas sesji, było przedyskutowane 
na zajęciach i wielorako analizowane. Stąd 
liczne zmiany w scenariuszu i taka właśnie 
jego wersja końcowa. Początkowo z pewnych 
idei powstał film dłuższy niż ten zaprezento-
wany, wersja nieco odmienna, inna, co 
z uwagi na narzucone nam kryteria musiało 
ulec redukcji... - również treści. 

Gdzie był kręcony film? 
L.V.: Głównie w plenerach, a konkretnie 

przed budynkiem Neofilologikum, na placach 
przed akademikiem oraz w salce przeznaczo-
nej na próby teatralne, a udostępnioną nam 
przez Wydział Pedagogiczny, gdzie zaaran-
żowano jedną ze scen. 

Wypada w końcu zapytać o skład jury. 
L.V.: Naturalnie były to osoby kompe-

tentne. Prof. Peter Kunzmann, Dominique 

Ecarnot – Ataché Kooperacji Językowej 
Ambasady Francuskiej we Wrocławiu, panie 
Mariola Brocławska i Agnieszka Brozikow-
ska z Wyższej Szkoły Zawodowej w Sule-
chowie oraz z ramienia studenckiego pani 
Agnieszka Skoczylas. 

Jakie były nagrody? 
A.Ch.: Pierwsze miejsce uhonorowane 

zostało kamerą, my wywalczyliśmy wieżę 
stereofoniczną, a za trzecie miejsce przyzna-
ny został aparat fotograficzny. Ponadto wszy-
scy uczestnicy festiwalu otrzymali książki 
wydawnictwa Didier-Hatier, ogólnie mówiąc 
są to podręczniki do nauki języka francuskie-
go. Nie było więc powodów do frustracji. 

Kto zdobył pierwsze miejsce? 
M.K.: Wygrał film „La femme cletale” 

warszawskiego NKJO, który rzeczywiście 
zasłużył sobie na to miejsce. 

Jakie może być znaczenie festiwalu i jego 
wymowa? 

L.V.: Przede wszystkim idea nauki przez 
przyjemność, a za czym idzie większa ela-
styczność w przekazywaniu wiedzy. 

Festiwal spotkał się z pozytywnym oddźwię-
kiem wśród obserwatorów ambasady, 
w przyszłym roku zapowiedzieli swój udział 
nawet Czesi, swoje „5 minut” mieliśmy 
również na antenie Zielonogórskiej Telewizji 
Przewodowej, ale najważniejsze było zado-
wolenie samych uczestników. Do końca nie 
wierzyłem, że impreza rzeczywiście zaistnia-
ła, ponieważ wszystko działo się niezwykle 
szybko i choć nieraz zmuszani byliśmy do 
improwizacji, to satysfakcja i myślę również 
wiara studentów w ich własne możliwości 
jest dziś dużo większa niż przed dwoma 
miesiącami. 

Czy podejmie się Pan tego zadania w przy-
szłym roku? 

L.V.: Bardzo bym chciał, ale trudno 
przewidzieć, co będzie za rok. Do tego trzeba 
naprawdę wielkiego zapału studentów, ale 
i również przychylnych czynników zewnętrz-
nych, tych – powiedzmy sobie – obiektyw-
nych, o których już mówiliśmy. 

Dziękuję za rozmowę. 

rozmowa i tłumaczenie Jarosław Kuczer 

Wydział Nauk  
Pedagogicznych i Społecznych 

Iwona Kopaczyńska doktorem nauk 

1 lipca na Wydziale Nauk Pedagogicz-
nych i Społecznych odbyła się publiczna 
obrona mgr Iwony Kopaczyńskiej. Jej 
promotorem była prof. Maria Jakowicka, 
a recenzentami profesorowie Władysław 
Puślecki i Wojciech Pasterniak. Przedmio-
tem obrony była rozprawa doktorska pt. 
Przemiany w procesie oceniania szkolnego. 
Gratulujemy! 

ZDOBYWCY II MIEJSCA 
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Raz jeszcze o „LUPO”

Bezpieczeństwo jest zagadnieniem ciągle
podejmowanym przez władze centralne
i lokalne oraz mass media i media. Znalezie-
nie optymalnych sposobów rozwiązywania
zagrożeń, zapobieganie im oraz realizacja
planów stanowi nadal otwarty temat (problem
do rozwiązania). Likwidacja przestępstwa
jako zjawiska społecznego, a nade wszystko
budowanie świata wartości i umiejętności,
odróżnianie dobra od zła, wynika z troski
i poczucia odpowiedzialności za los drugiego
człowieka. Życie jednostki kształtuje się
w konkretnej rodzinie, społeczności lokalnej,
państwie, w których wzrasta ona i nabywa
określonych kompetencji społeczno-
kulturowych1. Istotne jest, aby oddziaływanie
i uświadamianie rozpocząć od jak najwcze-
śniejszych lat życia człowieka. Zatem
zwłaszcza dziecku należy zapewnić szcze-
gólną opiekę.

Wydarzenia i sytuacje, w których uczest-
niczy młody człowiek kształtują jego posta-

wę, konfrontują zdobytą wiedzę bądź dostar-
czają wiadomości. Nowym bodźcem
w kształtowaniu odpowiedzialności za bez-
pieczny rozwój własny i innych są programy
wychowawcze adresowane do uczniów klas
pierwszych zielonogórskich szkół podstawo-
wych. Powstały one na założeniach programu
prewencyjnego LUPO Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Gorzowie Wlkp. Realizacja ich
była możliwa dzięki współpracy policjantów
Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze
z pracownikami Instytutu Pedagogiki i Psy-
chologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz
z wolontariuszami (studentami, absolwentami
uczelni). Podjęte działania mają charakter
długofalowy – będą realizowane w ciągu
dziewięciu lat, a z ich założeniami zapozna
się sto dwadzieścia tysięcy dzieci. Zajęcia
dydaktyczne w szkołach prowadzono wspól-
nie z policjantami, którzy swoją obecnością
nie tylko uatrakcyjniali ich przebieg, ale

przede wszystkim służyli (dzielili się) facho-
wą wiedzą na temat bezpiecznego zachowa-

nia się w konkretnych miejscach i sytuacjach.
Pomagali im w tym wolontariusze, którzy

zostali przygotowani merytorycznie do pro-
wadzenia spotkań z dziećmi.

20 maja na terenie Zielonogórskiego
Klubu Sportowego „Gwardia” odbyło się
spotkanie osób odpowiedzialnych za realiza-
cję przebiegu programu wychowawczego
Wiosna z LUPO. Uczestniczyli w nim poli-
cjanci, pracownicy uczelni oraz wolontariu-
sze. Byli wśród nich m.in. pierwszy zastępca
komendanta wojewódzkiego Policji w Go-
rzowie Wlkp. insp. Aleksander Borkowski,
dyrektor Instytutu Pedagogiki i Psychologii
prof. Krystyna Ferenz. Wolontariusze otrzy-
mali certyfikaty potwierdzające ich udział
w zajęciach dydaktycznych w szkołach, które
wręczył im prorektor Szkoły Nauk Humani-
stycznych i Społecznych prof. Zdzisław
Wołk. Mieli oni również możliwość wzięcia
udziału w konkursie na najlepszego strzelca,
a zwycięzca dostał puchar i maskotkę – ty-
grysa LUPO.

17-18 czerwca zostały zorganizowane
kolejne zajęcia w wymienionych klasach.
Tym razem uczniowie klas pierwszych przy-
pominali sobie bądź zapoznawali się z zasa-
dami prawidłowego zachowania się w czasie
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wakacji (program wychowawczy Atrakcyjne
i bezpieczne wakacje z LUPO). Dzieci otrzy-
mały dyplomy z regułami prawidłowego
postępowania. Pierwszoklasiści opuścili

szkoły, a kolejne spotkanie odbędzie się po
ich powrocie do niej, jesienią tego roku.
Warto zaznaczyć, iż program prewencyjny
LUPO spotkał się z uznaniem Rzecznika

Praw Dziecka, a jego pokłosiem stały się
opracowywane w szkołach programy eduka-
cyjne na temat bezpieczeństwa.

Justyna Zbączyniak
FOT. ASPIRANT MAREK MASŁOWSKI

1Por. M. Gałaś, Problemy egzystencjalne dzieci ulicy wyzwaniem dla pedagogiki społecznej, „Wychowanie na co dzień”, 2001, nr 7-8, s. 3

Instytutu Pedagogiki i Psychologii
Inicjatywy opiekuńczo-wychowawcze w Pracowni Pedagogiki Opiekuńczej

W semestrze letnim roku akademickiego
2001/2002 pod kierunkiem pracowników
naukowych Zakładu Pedagogiki Opiekuńczej
i Specjalnej podjęto i zrealizowano wiele
cennych inicjatyw, podczas których studenci
mieli okazję skonfrontować wiedzę i umiejęt-
ności pedagogiczne z praktyką.
Do najważniejszych należy zaliczyć:

 Dzień wiosny zorganizowany pod kierun-
kiem mgr Anny Szczęsnej przez studen-
tów III roku pedagogiki specjalności
opieka i profilaktyka środowiskowa na
polanie koło Amfiteatru dla dzieci ze
świetlic środowiskowych z Zielonej Góry
(100 osób) pod patronatem Centrum
Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze,

 cykliczne lekcje wychowawcze w SP nr 3
oraz zakończeniowy Bal zorganizowany
przez studentów IV roku pedagogiki spe-
cjalność opiekuńcza i przedszkolna pod
kierunkiem mgr Anny Szczęsnej,

 udział studentów IV roku pedagogiki
opiekuńczej w VI Przeglądzie Muzycz-
nym Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych, w ramach którego pod
kierunkiem dr Grażyny Gajewskiej i mgr
Elżbiety Rewińskiej przygotowano zaba-
wę plenerową dla dzieci z placówek
opiekuńczo-wychowawczych. Studentki
kierowały występami dzieci w Teatrze
Lubuskim,

 spotkanie na Uniwersytecie Zielonogór-
skim studentów II roku pedagogiki spe-
cjalność zintegrowana edukacja wcze-
snoszkolna i przedszkolna pod kierun-
kiem dr Grażyny Gajewskiej z dziećmi
z III klasy Szkoły Podstawowej nr 18,

 zabawę plenerową dla dzieci z I i III
klasy Szkoły Podstawowej nr 18 pt. Spo-
tkanie z bajką w Czarodziejskiej Krainie -
zorganizowaną przez studentki II roku
pedagogiki specjalność zintegrowana
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
pod kierunkiem dr Grażyny Gajewskiej,

 lekcje wychowawcze w SP nr 18 i Gim-
nazjum nr 2 przygotowane przez studen-
tów IV roku pedagogiki opiekuńczej, ho-
spitowane przez dr G. Gajewską, mgr A.
Dolińskiego, mgr A. Szczęsną, mgr E.
Rewińską i mgr M. Fudali,

 zorganizowanie przez studentów IV roku
pedagogiki opiekuńczej i przedszkolnej

biesiady dla pensjonariuszy Domu Pomo-
cy Społecznej w Zielonej Górze pod kie-
runkiem mgr Marii Fudali.

*
17 - 19 maja w Zielonej Górze odbywał

się zorganizowany przez Państwowe Pogo-

towie Opiekuńcze „VI Przegląd Muzyczny
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
województwa lubuskiego”, który w tym roku
przebiegał pod hasłem Podróż dowcipnym

pociągiem. Uczestniczyli w nim podopieczni
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Babimoście, Domu Dziecka w Chociulach,
Gorzowie Wlkp., Kożuchowie, Łęknicy,
Sławie i Świebodzinie. Studentki IV roku
pedagogiki opiekuńczej pod kierunkiem dr
Grażyny Gajewskiej i mgr Elżbiety Rewiń-
skiej tradycyjnie już, jak co roku, aktywnie

włączyły się w jego przebieg.
Po raz pierwszy Edyta Jaśkowiec, Elż-

bieta Zimna, Anna Kopiś i Marta Chłopowiec
wraz z innymi osobami poprowadziły prze-
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gląd w teatrze. Przez dwa dni próbowały
swoich sił na scenie, na której dzieci prezen-
towały przygotowane programy muzyczne.
Szczególnie w pierwszym dniu wykazały się
pomysłowością i umiejętnością elastycznego
reagowania na nieprzewidziane sytuacje,
spontaniczne zachowania uczestników prze-
glądu. Drugiego dnia przegląd galowy prze-
biegał według ściśle przygotowanego scena-
riusza.

Studentki uczestniczyły w przygotowaniu
popołudniowej niespodzianki dla dzieci.
Długo nad nią wcześniej pracowały rozwija-
jąc pomysł Karoliny Bazydło pt. Dowcipnym
pociągiem do miasteczka śmiechu. Ponad sto
dzieci, które wysiadły z Dowcipnego Pocią-
gu, stanęło na skraju Tajemniczego Lasu
i wysłuchało historii z ust Leśnego Duszka
o Roślinie Smutku rosnącej w opuszczonym
Miasteczku Śmiechu. W świecie baśniowego
lasu uczestnicy zabawy spotkali różne posta-
cie i zmagali się z przeciwnościami losu.
Wszystko po to, by z przewodnikami i Me-
dalionami Radości odszukać zaginionych
mieszkańców i zaprowadzić ich do miastecz-
ka, przywracając w nim radość i szczęście.
W lesie koło wodospadu był Wodnik, siedzi-
ba Kapłanki, Smok, Szalona Szamanka, Koło
Fortuny, a przy nim Farciarka i Sczęściarka,
Pan Burmistrz z wielkim brzchem i Pani
Burmistrzowa, przy strumieniu na kamieniu
siedziała „fest kobieta” – Pani Olbrzymowa,
zaś na granicy dwóch lasów, w otoczeniu
zieleni stała piękna pani w bieli – księżnicz-
ka, była też zasadzka Amazonek, a w ma-
gicznym miejscu mieszkała Czarodziejka.

Dzieci wypełniły wszystkie zadania i ra-
zem z zagubionymi mieszkańcami wróciły do
Miasteczka Śmiechu. Roślina Smutku została
zniszczona, zaś dzieci zasadziły nową –
Kwiat Szczęścia i Radości. Na jego płatkach
wypisano wspomnienia z wyprawy i najcie-
kawsze przygody. Miasteczko wypełnione tak
dużą liczbą roześmianych dzieci znów tętniło
życiem, a Kwiat Radości miał zapewnić
trwałość tej atmosferze.

W Miasteczku, z „wanny obfitości”,
dzieci otrzymały słodkości i „napoje mocy”
od bajecznie kolorowych mieszkańców. Był
także Punkt Wizażu, skąd dzieciaki wycho-
dziły z wymalowanymi buziami oraz cekina-
mi i kokardkami we włosach i na ubraniu.
W wesołej aptece otrzymały od uśmiechniętej
Pani Pigułki wzmacniająco-rozweselające
specyfiki i drażetki. Szczególnie oblegane
było łóżko chichot, gdzie wielkim, dmucha-
nym młotkiem Śmiecholog nabijał śmiech do
głowy, brzucha, pięt, łokci, itp. Na tak
wzmocnione i rozbawione dzieci czekało
jeszcze kolorowe szaleństwo. Z chustami
i barwnymi kulami bawiły się przy taktach
porywającej muzyki. Cudowna przygoda
w baśniowym lesie kończyły podziękowania,
pamiątkowe fotki i gromkie brawa.

Kto wie kiedy nadarzy się znów okazja,
by spotkać prawdziwego Smoka, porozma-
wiać z Wodnikiem o zatopionej łodzi lub
zdobyć Złotą Strzałę u Amazonek – może

tylko w baśniach.
Dobrze bawili się wszyscy uczestnicy,

dzieci i wychowawcy, a także i studentki, dla
których zdobyte kolejne, jakże odmienne od
tradycyjnych doświadczenie, wzbudziło
wzruszające i trwałe refleksje pedagogiczne.
Należy podkreślić niecodzienne zaangażowa-
nie w przebieg zaplanowanych działań
wszystkich 36 studentek, którym w tym
miejscu jeszcze raz składamy podziękowania
i gratulujemy nietypowego egzaminu
z przedmiotu metodyka pracy opiekuńczo-
wychowawczej.

Więcej informacji można znaleźć na stro-
nie internetowej Naukowego Koła Pedagogi-
ki Opiekuńczej (www.snhs.uz.zgora.pl/nkpo)

Grażyna Gajewska i Karolina Bazydło

**
3 czerwca studentki III roku zintegrowa-

nej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkol-
nej: Anna Biały, Ewelina Długaszek, Maria
Furga, Dorota Gołębiowska, Ewa Grzelak,

Anna Klińska, Ewa Nowaczyk, Katarzyna
Szymkowiak, Marzena Świtała zorganizo-

wały pod kierunkiem dr Grażyny Gajewskiej
i studentki Patrycji Ruszkiewicz dla dzieci
z III klasy Szkoły Podstawowej nr 18 spotka-
nie pt. Znaczenie uczenia się w życiu człowie-
ka. Odbyło się ono na terenie naszego Uni-
wersytetu.

Pierwszym miejscem, do którego zapro-
szono dzieci była aula „A”. Studentki opo-
wiedziały o Uniwersytecie, o tym jak i gdzie
się uczą, ile trzeba pracować, żeby otrzymać
dyplom ukończenia studiów, tytuł magistra
i założyć symboliczny biret. Trudnym pyta-
niom dzieci nie było końca. Chciały one dużo
wiedzieć. W nagrodę za ich zdobytą wiedzę,
po złożeniu przyrzeczenia, że nadal będą się
pilnie uczyć, otrzymały od studentek dyplo-
my i birety. Na zakończenie tej części spo-
tkania wszyscy mogli zobaczyć dyplom
doktorski zaprezentowany przez Annę Pardej
oraz zrobione zostało pamiątkowe zdjęcie.

Druga część spotkania odbyła się w czy-
telni czasopism Uniwersytetu Zielonogór-
skiego. Dzieci zachwyciła rozmowa z Panią
pracującą wśród tak wielu książek i czaso-

pism, zwiedziły one także magazyn, następ-
nie  bawiły się  w sali  muzycznej,  gdzie  za-
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prezentowały swoje umiejętności gry na
instrumentach oraz pisały list do wychowaw-
czyni mgr Marii Bartkowiak. Spotkania
zakończono w uniwersyteckiej Palmiarni,
gdzie dzieci rysowały kim chciałyby zostać
w przyszłości, wręczyły wcześniej napisany
list swojej wychowawczyni oraz zrobiły
pamiątkowe zdjęcie. Zmęczone, ale pełne
wrażeń wracały do szkoły.

Grażyna Gajewska

***
11 czerwca na boisku szkolnym studentki

II roku pedagogiki specjalność zintegrowana
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna pod
kierunkiem dr Grażyny Gajewskiej zorgani-
zowały zabawę plenerową dla dzieci z I i III
klasy Szkoły Podstawowej nr 18 pt. Spotka-
nie z bajką w Czarodziejskiej Krainie. Celem
zabawy było wskazanie na mądrość, którą
można znaleźć w bajkach i ich czytaniu oraz
integracja dzieci starszych z klasy trzeciej
z młodszymi z klasy pierwszej. Przygotowa-
no sześć stanowisk:
• „MAGICZNE KULKI” - przy którym

odbyło się: rzucanie piłek do celu oraz
zadawanie pytań uczestnikom zabawy.
Poprawna odpowiedź umożliwiała
otrzymanie cząstki hasła dla całej grupy;

• „KRAINA ZAKLĘTYCH DRÓG” – tutaj
odbywał się slalom z jajkiem na łyżecz-
ce;

• „SKARBNICA MĄDROŚCI” - zadaniem
uczestników było dokończenie przysłów
i cytatów (za błędne wykonanie ćwicze-
nia – przysiady lub pajacyki);

• „MIEJSCE TYSIĄCA NIEWIADO-
MYCH” - rozwiązywano rebusy;

• „ZACZAROWANY OŁÓWEK”- kalam-
bury (dwa hasła dla każdej grupy);

• „KRAINA MAGICZNEGO PUDEŁKA”
– należało odgadnąć nazwy przedmiotów
ukrytych w pudełku dotykając ich (każdy
członek grupy miał zidentyfikować jeden
przedmiot).

Każda grupa (sześć po dziesięciu uczest-
ników) po przejściu sześciu stanowisk podą-

żała do księżniczek naszej krainy, w celu
przedstawienia swojego hasła. Księżniczki
zadawały pytania związane z ułożonymi

hasłami – rozdanie dyplomów. Dzieci ze
wszystkich grup zebrały się przy tronach

księżniczek i słuchały bajek. Na pożegnanie
rozdano im słodycze.

Grażyna Gajewska

Szkoła Nauk Ścisłych i Ekonomicznych
Wydział Zarządzania
Instytut Organizacji i Zarządzania

Wyjazd studyjny

13 czerwca grupa studentów specjalności
controlling w zintegrowanych systemach

zarządzania na kierunku zarządzanie i mar-
keting uczestniczyła w wyjeździe studyjnym

do Niemiec. Studenci pod opieką prof. Paula
Dietera Kluge, mgr Pawła Kużdowicza
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oraz mgr Pawła Orzeszko gościli w przed-
siębiorstwie IN Blechverarbeitungszentrum
Sömmerda GmbH. Wyjazd zorganizowano
w ramach umowy kooperacyjnej zawartej
pomiędzy tą firmą a Zakładem Controllingu
w Zintegrowanych Systemach Zarządzania
w Instytucie Organizacji i Zarządzania. Firma
IN Blechverarbeitungszentrum w Turyngii
jest jednym z wiodących producentów kom-
puterów oraz sprzętu audiowizualnego, mię-
dzy innymi monitorów plazmowych. Wyjazd
stanowił podsumowanie i rozwinięcie pro-
blematyki omawianej podczas zajęć realizo-
wanych na specjalności. Był przykładem –
tak propagowanego przez profesora Kluge –
połączenia zawansowanej wiedzy teoretycz-
nej i jej implementacji w najnowszym opro-
gramowaniu z kompleksowym zastosowa-
niem w praktyce. Gospodarzem i przewodni-
kiem podczas pobytu w Sömmerdzie był były
dyplomant profesora Kluge, Stefan Wellho-
efer, obecnie na stanowisku Managing
Director.

Studenci zapoznali się z pracą najważ-
niejszych komórek przedsiębiorstwa – po-

cząwszy od produkcji, poprzez dział control-
lingu i rachunkowości, a na szczeblu kierow-
nictwa skończywszy. Przekonali się, jak
ważne jest zapewnienie odpowiedniej syn-
chronizacji obiegu dokumentów oraz prze-

pływu informacji. Okazało się, że jest to
możliwe tylko w ramach działań opartych na
filozofii zintegrowanych systemów zarządza-
nia. Takim właśnie systemem jest proAL-
PHA(R), z którym studenci pracują podczas
zajęć na UZ. Wyjazd stworzył okazję do
konfrontacji doświadczeń laboratoryjnych
z systemem proALPHA(R), realizowanych
na naszej uczelni, z doświadczeniami osób,
dla których jest on codziennym narzędziem
pracy.

IN Blechverarbeitungszentrum oferuje
również studentom specjalności możliwość
pisania prac magisterskich. Pierwszym eta-
pem tego projektu są praktyki. Problematyka
zaproponowanych tematów dotyczy analizy
konkretnego problemu w firmie, a efektem
podjętych wysiłków ma być implementacja
przyjętych rozwiązań w przedsiębiorstwie.
Pierwsza edycja rusza już podczas tegorocz-
nych wakacji.

Agata Ostrowska,
studentka specjalności controlling

w zintegrowanych systemach zarządzania

Szkoła Nauk Technicznych
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Instytut Inżynierii Elektrycznej

Instytut Metrologii Elektrycznej
VI Szkoła-Konferencja „Elektrotechnika – Prądy Niesinusoidalne”

W dniach 11-13 czerwca odbyła się
w Lubiatowie k. Sławy VI Szkoła-

Konferencja „Elektrotechnika – Prądy Niesi-
nusoidalne”, organizowana przez dwa insty-

tuty Wydziału Elektrotechniki, Informa-
tyki  i  Telekomunikacji,  tj.   przez  Instytut
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Inżynierii Elektrycznej i Instytut Metrologii 
Elektrycznej. Autorami czterech referatów 
„Szkoły” byli zaproszeni do udziału: 
p prof. Marian Pasko – z tematem „Prze-

gląd teorii mocy dla układów z przebie-
gami odkształconymi”, 

p prof. Igor U. Żeżelenko z Ukrainy oraz 
prof. Zbigniew Hanzelka – z tematem 
„Interharmoniczne w systemie elektro-
energetycznym”, 

p prof. Jerzy Bolikowski – z tematem 
„Czujniki prądu”, 

p prof. Marek Hartman – z tematem „Wie-
lopoziomowe falowniki napięcia – budo-
wa, zasada działania”. 
Poza referatami głównymi „Szkoły” wy-

głoszono 28 referatów, które zostały zgłoszo-
ne przez Kolegów z Poznania, Wrocławia, 
Bydgoszczy, Gliwic, Krakowa, Warszawy, 
Rzeszowa, Lublina, Gdańska i Szczecina. 
Materiał drukowany zawiera 300 stron. Każ-
dy z wygłoszonych referatów wywoływał na 
ogół ożywioną dyskusję. 

Na podkreślenie (z dorobku tej i poprzed-
nich „Szkół-Konferencji”) zasługuje udział 
Kolegów z „przemysłu” z referatami i wy-
stawami własnych urządzeń. W tym roku 
gościliśmy Kolegów z „Lumelu” S.A. oraz 

OBR Metrologii Elektrycznej „METROL”. 
Sponsorami byli: 

p Zakład Energetyczny Legnica S.A. 
p „LUMEL” S.A. 
p Elektrociepłownia „Zielona Góra”. 

Z przebiegu „Szkoły-Konferencji” oraz 
obrad Komitetu Naukowego pod przewodnic-
twem prof. Leszka Frąckowiaka wynika, że: 
p uzasadniona jest forma spotkań w postaci 

„Szkoły-Konferencji”, 

p zainteresowani uczestnictwem w takich 
spotkaniach są również pracownicy spoza 
szkolnictwa wyższego, 

p należy kontynuować spotkania w cyklu 
dwuletnim. 
Ponieważ spotkania te odbywają się od 

kilku lat w Lubiatowie k. Sławy w okresie 
z na ogół dobrą pogodą, więc piszący te 
słowa może mieć satysfakcję z zadowolenia 
uczestników wyrażanych dobrym samopo-
czuciem i słowami. 

prof. Tadeusz Kurowski,  
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

Instytut Informatyki i Elektroniki 
Wizyta gościa z Białorusi 

Od 11 do 16 czerwca w Instytucie Infor-
matyki i Elektroniki gościł profesor Piotr 
Bibiło z Instytutu Cybernetyki Technicznej 
Akademii Nauk Białorusi, specjalista 
w systemach komputerowego wspomagania 
projektowania układów cyfrowych w VHDL 
i innych językach opisu sprzętu. Prof. 
P. Bibiło przybył na zaproszenie dyrektora 
Instytutu Informatyki i Elektroniki profesora 
Mariana Adamskiego. 13 czerwca gość wy-
głosił referat pod tytułem „Decomposition of 
Boolean functions”, w którym prezentował 
nowe, oryginalne podejście do dekompozycji 
funkcji logicznych, polegające na zreduko-
waniu tego problemu do rozwiązywania 
układu równań logicznych. Omówiony został 

dokładny oraz heurystyczny algorytm. Podej-
ście to umożliwia dekompozycję od wejść jak 
i od wyjść układu. Profesor P. Bibiło prezen-
tował swoje nowe książki dotyczące syntezy 
układów logicznych. Podczas wizyty omó-
wiona została współpraca między Instytutem 
Informatyki i Elektroniki i Laboratorium 
Syntezy Logicznej Instytutu Cybernetyki 
Technicznej. Planowana współpraca dotyczy 
projektu polsko-białoruskiego „Realizacja 
algorytmów sterowania na VLSI”, jak rów-
nież wspólnego udziału w europejskim pro-
gramie ramowym. Zaplanowane zostało 
opracowanie wspólnej monografii na temat 
projektowania układów cyfrowych z wyko-
rzystaniem języka VHDL. 

Laboratorium syntezy logicznej, kierow-
nikiem którego jest prof. P. Bibiło, istnieje 
już od 30 lat i jest jednym z najbardziej zna-
nych zespołów badawczych na terenach 
byłego Związku Radzieckiego zajmującym 
się zagadnieniami związanymi z komputero-
wym wspomaganiem projektowania układów 
cyfrowych. Obecnie w laboratorium pracuje  
3 profesorów (prof. A. Zakrewski, prof. 
P. Bibiło i prof. L. Czeremisinowa) oraz 
ponad 10 doktorów. 

Andrei Karatkevich 

Piotr Mróz doktorem nauk 

 
 
 
19 czerwca na Wydziale Elektrotechniki, 

Informatyki i Telekomunikacji odbyła się 
publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra 
inż. Piotra Mroza na temat: Algorytmy pracy 
systemów testujących mikroprocesorowe 
urządzenia kontrolno-pomiarowe. Obowiąz-
ki promotora pełnił prof. Andrzej Olencki. 
Recenzentami byli profesorowie Stefan 
Kubisa z Politechniki Szczecińskiej oraz 
Jerzy Bolikowski. 

Gratulujemy! 
ao 



 24  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  7  ( 9 )  

L I P I E C  `  2 0 0 2  

CORAZ BARDZIEJ 
ZAAWANSOWANA 

JEST BUDOWA 
SIEDZIBY 

INSTYTUTU 
BUDOWNICTWA

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska  
Z posiedzenia Rady Wydziału 

W dniu 19 czerwca na posiedzeniu Rady 
Wydziału, któremu przewodniczył dziekan 
prof. Henryk Greinert, zaopiniowano i podję-
to ustalenia m.in. w następujących sprawach: 
p pozytywnie zaopiniowano wnioski 

o przedłużenie niektórym osobom zatrud-
nienia na stanowisku asystenta w Instytu-
cie Budownictwa i Instytucie Inżynierii 
Środowiska, 

p przyjęto pozytywnie wniosek dyrektora 
Instytutu Budownictwa prof. Tadeusza 
Bilińskiego w sprawie ogłoszenia kon-
kursu na stanowisko profesora w 6 spe-
cjalnościach, 

p rozpatrzono pozytywnie wniosek o na-
grodę JM Rektora dla nauczycieli akade-
mickich, 

p podjęto uchwałę o otwarcie przewodu 
doktorskiego mgr Arturowi Spólnikowi 
pt. Ekonometryczne metody formowania 
portfela zamówień i oceny realizacji pro-
gramu produkcyjnego w przedsiębior-
stwie budowlanym; na promotora rozpra-
wy został powołany prof. Jacek Przybyl-
ski, 

p podjęto uchwałę o wszczęciu przewodu 
doktorskiego mgr Magdy Hudak pt. 
Wpływ warunków gruntowych i konstruk-

cji filtrów na wydajność studni głębino-
wych oraz powołano promotora rozprawy 
w osobie prof. Tadeusza Chrzana, 

p powołano Komisję do przeprowadzenia 
niektórych czynności związanych z prze-
wodem doktorskim mgr Joanny Kaliszuk, 
której przewodniczącym został prof. An-
toni Matysiak, 

p powołano Komisję do przeprowadzenie 
niektórych czynności związanych z prze-
wodem doktorskim mgr Beaty Nowogoń-
skiej; przewodniczącym Komisji został 
prof. Tadeusz Biliński. 

Konferencje naukowe 

p W dniu 10-12 października 2001 w Mińsku 
na Białorusi odbyła się Międzynarodowa 
Konferencja Naukowo-Techniczna „Space 
structural systems, three-dimensional analy-
sis, design and building technology”. Pi-
szemy o tym teraz, gdyż dopiero niedawno 
wydrukowane zostały materiały pokonfe-
rencyjne, a z drugiej strony konferencja ta 
jest o tyle ważna dla naszego środowiska, 
ponieważ wzięło w niej udział kilku pra-
cowników Instytutu Budownictwa UZ. 
Współorganizatorami Konferencji byli 
między innymi: Ministerstwo Architektury 
i Budownictwa Republiki Białorusi, Rosyj-
ska Akademia Architektury i Budownictwa 
oraz Białoruska Akademia Inżynierii Lą-
dowej. 
Z naszej strony przedstawione zostały na 
wspomnianej Konferencji następujące refe-
raty: 
- Strength analysis of RC structures un-

der cyclic actions - autor prof. Piotr 
Aliawdin, 

- Influence of constructional solutions on  
3-d presentation of on industrial build-
ing - autorstwa mgr Elżbiety Gro-
chowskiej i prof. Antoniego Matysiaka, 

- Techniko-ekonomiczeskaja effektiwnost 
wybrannych mietodow utieplienia na-
rużnych stien - autor prof. Jacek Przy-
bylski. 

p W Krakowie w dniach 5-7 czerwca odbyła 
się IV Międzynarodowa Konferencja „Ana-
lytical models and new concepts in concrete 
and masonry structures”, której głównym 
organizatorem była Sekcja Konstrukcji Be-
tonowych Komitetu Inżynierii Lądowej 
i Wodnej PAN. 
W doborowym towarzystwie 35 referatów, 
których autorzy reprezentowali ośrodki na-
ukowe m.in. z Białorusi, Brazylii, Czech, 
Francji, Łotwy, Niemiec, Polski, Portugalii, 
Słowenii, USA i Włoch, zamieszczono refe-
rat naszego kolegi, dra Jacka Korentza pt. 
The influence of the amount of longitudinal 
reinforcement on ductility of reinforced con-

concrete beams. 
p VI Konferencja Naukowa „Konstrukcje 

Zespolone” odbyła się 20-21 czerwca 
w siedzibie Uniwersytetu Zielonogórskiego 

w Zielonej Górze. Organizatorami Konfe-
rencji byli: Wydział Inżynierii Lądowej 
i Środowiska UZ, Komisja Nauki Oddziału 
PZiTB w Zielonej Górze, Sekcja Konstruk-
cji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądo-
wej i Wodnej PAN, Sekcja Konstrukcji Me-
talowych Komitetu Inżynierii Lądowej 
i Wodnej PAN oraz Związek Mostowców 
RP. 
Obrady otworzył prof. Tadeusz Biliński dy-
rektor Instytutu Budownictwa UZ 
i jednocześnie przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego Konferencji.  
W sumie w Konferencji wzięło udział ok. 
56 uczestników, przedstawiono 45 refera-
tów, w tym 5 referatów problemowych, 
wśród tych ostatnich referaty m.in. autor-
stwa pracowników Instytutu Budownictwa 

UZ, a mianowicie: 
- Modelowanie matematyczne konstrukcji 

niejednorodnych – prof. Mieczysław 
Kuczma, 

- Modelowanie fizyczne konstrukcji nieli-
niowych na przykładzie włóknokompo-
zytowych powłok wielowarstwowych - 
prof. Romuald Świtka. 

Swoją obecność na Konferencji zaznaczyli 
referatami także inni pracownicy Instytutu 
Budownictwa UZ, w tym: prof. Piotr 
Aliawdin, prof. Tadeusz Biliński, dr Gerard 
Bryś, mgr Robert Chyliński, mgr Elżbieta 
Grochowska, dr Jacek Korentz, mgr Krzysz-
tof Kula, prof. Antoni Matysiak, mgr To-
masz Socha, dr Waldemar Szajna, prof. Jó-
zef Wranik oraz mgr Krystyna Wybranow-
ska. Niektórzy z kolegów, m.in. prof. M. 
Kuczma, prof. J. Wranik czy prof. R. Świtka 
byli autorami 2 lub więcej referatów. 

Marek Dankowski 
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Wydział Mechaniczny 
Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją 

Projekt Bawaria-Polska 2002 

 „Analiza polskiego rynku pod kątem po-
trzeb inwestycyjnych firm niemieckich” – 
była tematem przewodnim współpracy studen-
tów z Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt 

i Uniwersytetu Zielonogórskiego. To już 12. 
projekt Bawaria-Polska, dzięki któremu nasi 
studenci mogą nie tylko poznać sposoby za-
rządzania stosowane w firmach zagranicz-
nych, ale także zachęcić przedsiębiorców do 
otwierania swoich zakładów na terenie Pol-
ski. Nie bez znaczenia jest fakt, że wymiana 
doświadczeń oraz wzajemne relacje ze stu-
dentami niemieckimi (16 studentów pod kie-
rownictwem prof. Manfreda Kiesela) naszych 
żaków (14 studentów) wpłynęły znacząco na 
umiejętność pokonywania barier językowych 

i współpracy na płaszczyźnie międzynarodo-
wej. Konferencja została zorganizowana 
w ramach koła naukowego Ost-West Mana-
gement, którego spotkanie w Czechach 
przygotował pracownik naszej uczelni prof. 

gotował pracownik naszej uczelni prof. Josef 
Basl. 

Rozpoczęta w tym zakresie współpraca 

zaowocowała projektami, które zostały 
przedstawione 14 czerwca w Pilźnie na Mię-
dzynarodowej Konferencji Naukowo-
Kooperacyjnej Ost-West Management (w ten 
sam sposób po raz pierwszy do współpracy 
włączono czeskich studentów). Szczególne 
podziękowania kierowane są do prorektora 
ds. studenckich prof. Krzysztofa Urbanowskie-
go, który umożliwił sfinansowanie wyjazdu 
i dzięki temu studenci mieli możliwość oso-
bistej prezentacji swoich prac semestralnych. 

Zaprezentowano trzy projekty dotyczące: 
inwestycji firm zagranicznych w Zielonej 
Górze i Würzburgu, otwarcia polskiego rynku 
dla zakładów Fehrera – producenta siedzeń 
samochodowych oraz budowy spalarni śmieci 
w naszym mieście. Realizacja tych projektów 
pozwoliła na zapoznanie się słuchaczy z sy-
tuacją ekonomiczną, społeczną i ekologiczną 
naszego regionu. Nie tylko nasi studenci mie-
li swoje 5 minut. Oprócz nich referaty wygło-
sili wykładowcy Wydziału Mechanicznego 
Instytutu Informatyki i Zarządzania Produk-
cją tj. prof. Zbigniew Banaszak, dr Sławomir 
Kłos, dr Waldemar Woźniak oraz prof. Josef 
Basl, który wraz z resztą prelegentów zapo-
znali audytorium z nowymi trendami w sys-
temach ERP. Różne narodowości uczestni-
ków sprawiły, że wyjazd ten wzbogacił do-
świadczenia studentów nie tylko pod wzglę-
dem merytorycznym, ale także kulturalnym. 

Waldemar Woźniak 
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Serwis Pionu Prorektora  
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 
D z i a ł  N a u k i  

Środki na finansowanie badań naukowych w 2002 r. (działalność statutowa) 

W poprzednim numerze miesięcznika in-
formowaliśmy o otrzymaniu z Komitetu 
Badań Naukowych dotacji na działalność 
statutową na 2002 rok w kwocie 1.525.700 zł. 
Po uwzględnieniu narzutów obowiązujących 
na uczelni dotacje dla poszczególnych Szkół 
i Wydziałów są następujące:  
Środki finansowe ogółem: 1.525.700 
Narzut Prorektora ds. NWZ (10%):  152.570 
Narzut Prorektorów  
ds. Szkół (8%):    122.056 

z tego:  
Prorektor ds. Szkoły Nauk Huma-
nistycznych i Społecznych       14.608 
Prorektor ds. Szkoły Nauk Ścisłych  
i Ekonomicznych        22.344 
Prorektor ds. Szkoły Nauk  
Technicznych        85.104  

Środki Wydziałów ogółem: 1.251.074 
z tego: 

Wydział Artystyczny      12.300 
Wydział Humanistyczny  88.478 

Wydział Nauk Pedagogicznych  
i Społecznych                      48.954 
Wydział Nauk Ścisłych    207.706 
Wydział Zarządzania      21.320 
Wydział Inżynierii Lądowej  
i Środowiska                    209.018 
Wydział Elektrotechniki, Informa- 
tyki i Telekomunikacji                  530.130 
Wydział Mechaniczny    133.168 

ks 

Wnioski o dofinansowanie działalności wspomagającej badania (DWB)  

Informujemy o możliwości ubiegania się 
o dofinansowanie przez Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej i Sportu działalności wspoma-
gającą badania (DWB) w roku 2003. 
W ramach tej działalności można realizować 
następujące przedsięwzięcia: 
p działalność wydawniczą (monografie 

i czasopisma naukowe) – jeśli wydawcą 
jest jednostką wnioskującą; 

p promocję, upowszechnianie i populary-

zację osiągnięć naukowych i naukowo-
technicznych (konferencje i sympozja 
naukowe, udział w targach i wystawach); 

p działalność bibliotek naukowych – 
wyłącznie w odniesieniu do biblioteki 
głównej;  

p inne przedsięwzięcia wymienione 
w załączniku nr 24 do Rozporządzenia 
Przewodniczącego KBN z dnia 30 
listopada 2001 r. (poza prenumeratą 

czasopism naukowych) – w drodze 
wyjątku, w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach. 
O szczegółach składania wniosków 

zainteresowane jednostki uczelni zostały już 
powiadomione pisemnie. 

Odpowiednie formularze załączników są 
dostępne na stronie internetowej Działu Nauki: 
http://www.dn.uz.zgora.pl/pl/formularze_pl.html. 

Katarzyna Siekanowicz 

D z i a ł  W s p ó ł p r a c y  z  Z a g r a n i c ą  
SOCRATES  na  Uniwersytecie  Zielonogórskim 

Kolejny rok z rzędu Uniwersytet Zielonogórski bierze udział w programie Unii Europejskiej SOCRATES/Erasmus. W roku akademickim 
2002/2003 uczelnia dysponować będzie następującymi środkami na wypłaty grantów: 
p dla studentów:             32 400 EURO 
p dla wykładowców:        3 010 EURO. 

Poniższa tabela pokazuje ilu studentów weźmie udział w programie:  

LP. WYDZIAŁ UCZELNIA PARTNERSKA LICZBA STUDENTÓW LICZBA 
STUDENTO-MIESIĘCY 

1 2 3 4 5 

1. Wydział Artystyczny Universite Rennes 2 – Heute Bretagne 2 8 

2. Wydział Humanistyczny Technical University  of Dresden 2 10 

3. Wydział Nauk Pedagogicznych  i Społecznych Jyvaskylan Ammattikoreakoulu/Jyvaskyla Polytechnic 1 3 
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1 2 3 4 5 

Technische Universiteit Delft 4 48 4. Wydział Nauk Ścisłych 

 Universitat Kaiserslautern 1 6 

Brandenburgische  Technische Universitat Cottbus 3 18 5. Wydział Zarządzania 

Fachhochschule  Wurzburg - Schweinfurt 3 18 

Fachhochschule Giessen-Friedberg 3 30 

University of Hull 1 5 

University of Sheffield 1 5 

University of Southampton 2 10 

Brandenburgische  Technische Universitat Cottbus 2 12 

6. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomu-
nikacji 

University of Vigo 1 6 

7. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Brandenburgische Technische Universitat Cottbus 4 24 

Brandenburgische Technische Universitat Cottbus 1 6 8. Wydział Mechaniczny 

Sheffield Hallam University 1 5 

9. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych 

 

Insitut Universtaire de Formation des Maitres,  

Basse Normandie, Caen 

4 12 

 
Jesienią tego roku w którymś z krajów 

Europy przebywać będzie na stypendium 
milionowy student Erasmusa. Narodowa 
Agencja Programu SOCRATES postanowiła 
uczcić ten fakt organizując 21 października 
Konferencję Studentów Erasmusa jako polski 
wkład do obchodów Europejskiego Tygodnia 
Erasmusa zaplanowanego przez Komisję 
Europejską na 18-25 października. 

Uniwersytet Zielonogórski podobnie jak 

wszystkie inne uczelnie w Polsce biorące 
udział w programie planuje wziąć czynny 
udział w obchodach. W tym czasie zorganizu-
jemy spotkania informujące o możliwościach 
stwarzanych studentom przez program.  
Postaramy się zaprosić „byłych” studentów 
Erasmusa – liczymy, że podzielą się swoimi 
spostrzeżeniami i doświadczeniami zdobyty-
mi na stypendium. Szczegółowe informacje 
na temat obchodów Europejskiego Tygodnia 

Erasmusa na naszym Uniwersytecie podamy 
w kolejnym numerze miesięcznika.  

Przypominamy, że wszelkie informacje 
na temat samego programu SOCRA-
TES/Erasmus dostępne są w Dziale Współ-
pracy z Zagranicą, pokój 302, Kampus B, tel. 
328 3297 oraz na stronie internetowej 
http://www.dwz.uz.zgora.pl. 

Patrycja Trela 

I n n e  i n f o r m a c j e   
Konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej 

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego 
ogłasza konkurs na stanowisko 

 
DYREKTORA  

BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ 
 

Kandydaci powinni posiadać: 
p uprawnienia bibliotekarza dyplomowane-

go ze stopniem naukowym doktora lub 
tytułem zawodowym magistra 

albo 

p tytuł naukowy profesora, 
a także 
p kilkuletni staż pracy w bibliotece nauko-

wej, 
p doświadczenie w kierowaniu zespołem 

ludzkim. 
 
Oferty zawierające: 
p  życiorys zawodowy, 
p  dokumenty potwierdzające kwalifikacje 

zawodowe i naukowe, 

p  propozycję organizacji i zarządzania 
biblioteką naukową 

należy składać w Sekretariacie Prorektora ds. 
Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego, Kampus B, al. Wojska 
Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, pok. 301, 
tel. (68) 3283290, fax (68) 3267173 do dnia 
20 sierpnia 2002.  
       O terminie rozmów kwalifikacyjnych 
kandydaci zostaną powiadomieni indywidu-
alnie. 

Oferta pracy w Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii 
Uniwersytet Zielonogórski 

poszukuje 
pracownika do Centrum  

Przedsiębiorczości i Transferu Technologii 
 

Wymagania: 
p wykształcenie wyższe, 
p dobra znajomość języka angielskiego, 

dodatkowo – języka niemieckiego, 
p znajomość zagadnień związanych 

z europejską integracją gospodarczą, 

transferem technologii oraz organizacją 
i zarządzaniem, 

p obsługa komputera (MS Windows, MS 
Office, Internet), 

p doświadczenie zawodowe, 
p umiejętności interpersonalne. 

 
Oferty zawierające: 
p życiorys zawodowy, 
p list motywacyjny, 
p dokumenty potwierdzające posiadane 

kwalifikacje, 
p 1-2 referencje 
należy złożyć do dnia 27 sierpnia 2002 r. 
w Sekretariacie Prorektora ds. Nauki 
i Współpracy z  Zagranicą Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, Kampus B, al. Wojska 
Polskiego 69, pokój 301, tel. (68) 3283290, 
fax (68) 3267173. 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 
dnia 28 sierpnia 2002 r. o godz. 11:00. 
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Konkurs na Niemiecko-Polską Nagrodę Innowacyjną 2002 Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr  
Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr ogłasza 

po raz czwarty konkurs na Niemiecko-Polską 
Nagrodę Innowacyjną 2002 Euroregionu 
Sprewa-Nysa-Bóbr.  

Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie 
produktów, postępowań i usług, które uosa-
biają zdolności innowacyjne wschodnionie-
mieckich i zachodniopolskich regionów 
przygranicznych oraz przyczynią się do 
osiedlenia nowych, innowacyjnie zoriento-
wanych przedsiębiorstw i gałęzi gospodar-
czych. 

Do udziału w konkursie zapraszane są: 
p małe i średnie przedsiębiorstwa 
p założyciele nowych podmiotów gospo-

darczych 
p instytuty naukowe 
p partnerzy kooperacyjni z dziedziny go-

spodarki i nauki 
p pojedyncze osoby oraz załogi badawcze 
z regionów przygranicznych Niemiec i Pol-
ski, które zajmują się nowo lub dalej rozwija-
nymi 
p produktami 
p technologiami 
p usługami 
p formami transgranicznych kooperacji 

gospodarczych i naukowych 
oraz  transferami technologii. 

Ocena przekazanych propozycji nastąpi 
według poniższych kryteriów: 

p stopnia nowości innowacji 
p zdolności zdobycia rynku 
p stworzenia nowych miejsc pracy 
p pozytywnych skutków gospodarczych dla 

Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. 

Ocena i wybór laureatów nagrody doko-
nane zostaną przez radę, składającą się 
z przedstawicieli rządowych, gospodarczych, 
uniwersyteckich oraz przedstawicieli szkół 
wyższych. 

Niemiecko-Polska Nagroda Innowacyjna 
2002 Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr  przy-
znana zostanie w dniu 16 października 2002 
w ramach Piątego Niemiecko-Polskiego Dnia 
Innowacji i Technologii organizowanego 
przez Centrum Innowacji i Technologii (CIT) 
wraz z Niemiecko-Polskim Eurocentrum  
(DPE) w Guben. 

Formularze zgłoszeniowe otrzymać moż-
na bezpośrednio w Niemiecko-Polskim Euro-
centrum po adresem Cottbuser Str. 1, 03172 
Guben lub telefonicznie pod numerem 
0049/3561/6204-3 oraz w Internecie na stro-
nie http://www.dpe-guben.de. 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 
z dniem 06 września 2002. 

Laureatami konkursu na Niemiecko-
Polską Nagrodę Innowacyjną 2001 Eurore-
gionu Sprewa-Nysa-Bóbr zostali: 

I Nagroda 
Zastal Wagony S.A., ul Sulechowska 4a,  

65-119 Zielona Góra 
Tytuł projektu:  

Wagon Platforma Shmmns typu 437Z 
5.112,92 EUR (10.000,- DM) 

II Nagroda 
Lumel S.A., ul. Sulechowska 1,  

65-950 Zielona Góra 
Tytuł projektu:  

Systemy efektywnego gospodarowania me-
diami energetycznymi – LUMEL-CIEPŁO 

 i LUMEL-ENERGIA sposobem na redukcję 
kosztów w miastach, zakładach i budynkach 

użyteczności publicznej 
3.067,75 EUR (6.000,- DM) 

 
III Nagroda 

Medic. INVENT Janet Koffnit, Paul-Greifzu 
Str. 4, 03042 Cottbus 

Tytuł projektu:  
Przenośny pojemnik chłodniczy dla lekarstw 

2.045,17 EUR (4.000,- DM) 
 

Szczególne wyróżnienie 
Wico GmbH, Wirtschaftsconsult  

Osteuropa GmbH, Spreetaler Str. 4, Haus 31, 
02979 Elsterheide, OT Sabrodt 

Tytuł projektu: Budowa wielojęzycznej inte-
raktywnej prezentacji internetowej 

Agnieszka Rożewska 

 

Krajowa Konferencja Automatyków 
W dniach od 24 do 27 czerwca w Zielo-

nej Górze odbyła się XIV Krajowa Konferen-
cja Automatyki, stanowiąca od lat okazję do 
prezentacji i przeglądu wyników oryginal-
nych prac badawczych i aplikacyjnych 
w dziedzinie automatyki, techniki systemów 
i robotyki.  Zorganizował ją tym razem Insty-
tut Sterowania i Systemów Informatycznych 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy współ-
pracy Komitetu Automatyki i Robotyki Pol-
skiej Akademii Nauk oraz Polskiego Stowa-
rzyszenia Pomiarów, Automatyki i Robotyki 
POLSPAR. Przewodniczącym Komitetu 
Naukowego Konferencji jest prof. Zdzisław 
Bubnicki z Politechniki Wrocławskiej, a jego 
zastępcą i jednocześnie przewodniczącym 
Komitetu Organizacyjnego – prof. Józef 
Korbicz, aktualny dyrektor Instytutu Stero-
wania i Systemów Informatycznych Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego. 

Krajowe Konferencje Automatyki mają 
już długą historię. Pierwsza z nich odbyła się 
w 1958 roku w Warszawie, a następne edycje 
organizowano zazwyczaj co trzy lata. 

W ciągu tego okresu poziom, popularność 
i ranga Konferencji wzrastały, powodując że 

stała się ona najwyższym krajowym forum 
dla prezentacji aktualnych osiągnięć nauko-
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wych poszczególnych ośrodków w dyscypli-
nie automatyki, integrując przedstawicieli 
instytucji akademickich, ośrodków badaw-
czych i przemysłu. 

Wprawdzie przeciętnemu śmiertelnikowi 
takie pojęcia jak automatyka, sterowanie 
optymalne, układy dynamiczne itd. niewiele 
mówią, ale nie należy tego od razu kwalifi-
kować jako analfabetyzmu cywilizacyjnego, 

bo są to rzeczywiście dziedziny dość specjali-
styczne i wymagające pewnego przygotowa-

nia. Automatyka stanowi dyscyplinę z pogra-
nicza nauki i techniki, zajmującą się teorią 
i praktycznym zastosowaniem urządzeń 
sterujących różnymi procesami bez udziału 
człowieka, względnie przy jego ograniczo-
nym udziale. Powstała w następstwie dążenia 
do zwiększenia wydajności procesów techno-
logicznych, poprawienia ich sprawności 
i niezawodności, a także w wyniku potrzeb 
produkcyjnych, stanowiących skutek wpro-

wadzania nowych, wysoce zaawansowanych 
technologii. Podstawowym pojęciem automa-
tyki jest sterowanie, oznaczające działanie 
mające na celu zapewnienie pożądanego 
przebiegu procesu lub zachowania się układu, 
maszyny, urządzenia itp. Podstawowym 
urządzeniem automatyki jest z kolei regula-
tor, czyli automatyczne urządzenie znajdujące 
się w maszynach i przyrządach, regulujące 

ich pracę oraz różne procesy w nich zacho-
dzące (tak jak robi to chociażby prosty regu-

lator stabilizujący temperaturę w kuchni 
mikrofalowej). Wypada zresztą wspomnieć, 
że pierwszymi urzdzeniami automatycznymi 
w sensie współczesnym były regulatory 
poziomu wody w kotle parowym (I.I. Połzu-
now, 1765) oraz prędkości obrotowej maszy-
ny parowej (J. Watt, 1784).  

W chwili obecnej automatyka jest dyscy-
pliną bardzo dojrzałą i posiada bardzo rozbu-
dowaną teorię oraz szeroki wachlarz środków 

technicznych umożliwiających automatyzo-
wanie procesów wytwórczych we wszystkich 
niemal dziedzinach przemysłu. Automatyza-
cja oznacza wprowadzenie środków tech-
nicznych, umożliwiających samoczynne 
działanie maszyn i urządzeń, co ma na celu 
uwolnienie człowieka od wytężonej i rutyno-
wej pracy umysłowej. Automatyzowane są 
zresztą nie tylko procesy przemysłowe, ale 
także szereg czynności i działań w dziedzi-
nach odległych od przemysłu, np. w ekono-
mii, medycynie, handlu, w biurach projekto-
wych i w wielu innych dziedzinach, w tym 
także oczywiście uzbrojeniu. Zresztą współ-
czesna technika komputerowa umożliwiła 
rozwiązanie problemów w skali tysiące razy 
większej. Możliwości te stały się źródłem 
gwałtownego rozwoju numerycznych metod 
optymalizacji, zajmujących się wykorzysta-
niem komputera do znajdowania spośród 
dopuszczalnych rozwiązań danego problemu 
rozwiązania najlepszego za względu na przy-
jęte kryterium jakości (np. koszt, zysk, nie-
zawodność). Metody te wykorzystuje się np. 
do zaprojektowania optymalnego profilu 
nadwozia samochodu, znalezienia najlepszej 
drogi przesyłania informacji w ogromnej sieci 
łączności lub wyboru optymalnego inwesto-
wania i zarządzania inwestycjami. Oblicze-
niowe metody techniki komputerowej umoż-
liwiły np. lądowanie na Księżycu, obliczanie 
trajektorii sztucznych satelitów, czy trajekto-
rii sond kosmicznych eksplorujących inne 
planety naszego układu słonecznego. Możli-
wości te w powiązaniu z rozwijaną obecnie 
produkcją robotów przemysłowych stworzyły 
realne szanse na powstanie bezludnych fa-
bryk pracujących bez udziału człowieka. Tak 
więc procesy szczególnie niebezpieczne, 
szkodliwe dla zdrowia i uciążliwe mogą być 
prowadzone bez obecności człowieka. 

Współczesna automatyka obejmuje wiele 
nowych wątków, związanych np. z popularną 
ostatnio sztuczną inteligencją. Sztuczna 
inteligencja to dział informatyki zajmujący 
się konstruowaniem maszyn i algorytmów, 
których działanie posiada znamiona inteli-
gencji. Rozumie się przez to zdolność do 
samorzutnego przystosowywania się do 
zmiennych warunków, podejmowania skom-
plikowanych decyzji, uczenia się, rozumowa-
nia abstrakcyjnego itp. W badaniach nad 
sztuczną inteligencją wyróżniamy wiele 
nurtów. Maksymalny program jaki stawia 
przed sobą ta dziedzina to stworzenie maszyn 
o inteligencji dorównującej, a nawet prze-
wyższającej ludzką. Program minimalny to 
stworzenie programów komputerowych lub 
maszyn przejawiających tylko jakiś wąski 
aspekt inteligencji, np. grających w szachy 
lub rozpoznających obrazy czy automatycz-
nie tworzących streszczenie jakiegoś tekstu. 
Jednym z ambitnych celów jest symulacja 
pracy ludzkiego mózgu. Uważa się, że jeśli 
będzie możliwe stworzenie programowego 
modelu ludzkiego mózgu, możliwym stanie 
się również powstanie komputerów uczących 
się i rozumujących w sposób zbliżony do 
ludzkiego. Komputerową symulacją proce-
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sów biologicznych kierujących pracą neuro-
nów jest tzw. sieć neuronowa w postaci od-
powiedniego programu komputerowego lub 
układu elektronicznego.  

Sztuczna inteligencja wzbudza duże na-
dzieje m.in. w robotyce, gdzie powoli mate-
rializuje się wizja autonomicznych robotów 
samodzielnie wykonujących powierzone im 
zadania i podejmujących przy tym samo-
dzielnie decyzje. Zresztą współczesna robo-
tyka czerpie pomysły nie tylko ze sztucznej 
inteligencji. Zaprogramowanym i zdalnie 
sterowanym robotom już dziś zleca się wy-
konywanie szczególnie niebezpiecznych 
i odpowiedzialnych zadań, np. naprawy 
w reaktorach elektrowni jądrowych, rozbraja-
nie ładunków wybuchowych, czy fotografo-
wanie wraku Titanica. Prawdziwą furorę 
robią ostatnio roboty medyczne wykorzysty-
wane w skomplikowanych operacjach. Oce-
nia się, że już za dwadzieścia lat powinny 
pojawić się pierwsze roboty potrafiące uczyć 
się, poruszać się i wchodzić w rozumne inte-
rakcje z istotami ludzkimi. Roboty zaczną 
samodzielnie poruszać się po fabrykach, 
szpitalach i domach. Staną się niezawodnymi 
pomocnikami, którym będzie można powie-
rzać dobrze sprecyzowane zadania. Będą 
więc potrafiły przycinać trawniki, wyregulo-
wać silnik samochodu, a może nawet goto-
wać.  

Optymalizacja, roboty i sztuczna inteli-
gencja to tylko jedne z piętnastu sesji tema-
tycznych obecnych na zielonogórskiej konfe-
rencji, na której zostanło ogółem wygłoszo-
nych 6 referatów plenarnych, 15 referatów 
problemowych (rozpoczynających większość 
sesji i poświęconych podstawowym kierun-
kom i problemom reprezentatywnym dla 
aktualnych prac polskich ośrodków) oraz 170 
referatów regularnych, których autorami są 
najwybitniejsi przedstawiciele krajowych 
ośrodków akademickich, ośrodków badaw-
czych oraz przemysłu. Pozostałe sesje objęły 
zarówno klasyczne nurty automatyki (teoria 
sterowania – teoria systemów, sterowanie 
optymalne i adaptacyjne, identyfikacja, sys-
temy sterowania – technika systemów, stero-
wanie kompleksami operacji, komputerowe 
systemy sterujące), jak i kierunki relatywnie 
nowe (systemy ekspertowe, diagnostyka). 
Bardzo dużą liczbę referatów poświęcono 
zastosowaniom, np. sterowaniu ruchem stat-
ków lub technice cieplnej. Dwie sesje spe-
cjalne zorganizowali gospodarze, profesoro-
wie Instytutu Sterowania i Systemów Infor-
matycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.  

Zielona Góra, licząca ok. 120 tys. miesz-
kańców,  jest nie tylko jednym z najpiękniej-
szych miast środkowo-zachodniej Polski. 
W ostatnich latach miasto stało się znaczą-

cym ośrodkiem akademickim, w którym 
studiuje ok. 25 tys. studentów. Oznacza to, że 
co piąty Zielonogórzanin jest studentem 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Szkoła Nauk 
Technicznych Uniwersytetu Zielonogórskie-
go, powstała z dawnej Politechniki Zielono-
górskiej, jest dotąd jedyną uczelnią tech-
niczną w województwie lubuskim. Aktualnie 
studiuje tutaj ok. 9 tys. studentów na 9 kie-
runkach, w tym na informatyce i elektrotech-
nice. Instytut Sterowania i Systemów Infor-
matycznych powstał w 1992 roku jako czwar-
ty instytut obecnego Wydziału Elektrotechni-
ki, Infomatyki i Telekomunikacji UZ. Obec-
nie zatrudnia 27 pracowników naukowych, 
w tym 2 profesorów tytularnych, 4 doktorów 
habilitowanych i 9 doktorów. Aktywność 
Instytutu daleko wykracza poza badania 
naukowe i dydaktykę. W Instytucie wydawa-
ny jest kwartalnik naukowy International 
Journal of Applied Mathematics and Compu-
ter Science (redaktorem naczelnym jest prof. 
Józef Korbicz) z uznaną pozycją zarówno 
w kraju, jak i za granicą. Instytut jest też 
jednym z organizatorów cyklicznej konferen-
cji Diagnostyka Procesów Przemysłowych 
oraz organizatorem prestiżowych międzyna-
rodowych warsztatów naukowych Multidi-
mensional Systems.  

Dariusz Uciński 
 

Studia doktoranckie 
na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i  Telekomunikacji 
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI OGŁASZA REKRUTACJĘ NA DZIENNE 4-LETNIE 

S T U D I A  D O K T O R A N C K I E  

NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI 

O przyjęcie na studia doktoranckie może 
ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawo-
dowy magistra inżyniera i uzyskała zgodę na 
opiekę naukową od profesora lub doktora 
habilitowanego Wydziału EIiT.  

Kwalifikacja na studia doktoranckie od-
bywać się będzie na podstawie oceny ukoń-
czenia studiów magisterskich, dotychczaso-
wego dorobku naukowego kandydata zaopi-
niowanego przez opiekuna naukowego oraz 
rozmowy kwalifikacyjnej. 

Wymagane dokumenty: 
 wypełniony formularz podania (do po-

brania w Dziale Nauki UZ),  
 odpis dyplomu ukończenia szkoły wyż-

szej,  

 kserokopia dowodu osobistego,  
 życiorys zawodowy,  
 oświadczenie kandydata, że nie ma 

otwartego przewodu doktorskiego i nie 
pobiera stypendium doktoranckiego,  

 deklaracja i opinia przyszłego opiekuna 
naukowego,  

 zaświadczenie lekarskie stwierdzające 
brak przeciwwskazań do rozpoczęcia stu-
diów,  

 cztery fotografie. 
 
Termin składania dokumentów: do 5 wrze-
śnia 2002 r. 
 
Termin rozmów kwalifikacyjnych: 10 i 11 
września 2002 r. 

Dokumenty przyjmuje  
Dział Nauki, Kampus B, al. Wojska Polskie-
go 69, 65–762 Zielona Góra, pok. 302, tel. 
(68) 3283296 
 
Dodatkowe informacje  
można uzyskać u Kierownika Studium, dra 
hab. inż. Dariusza Ucińskiego, prof. UZ, 
Kampus A, ul. Podgórna 50, 65–246 Zielona 
Góra, Budynek Dydaktyczny (A-2), pok. 422, 
tel. (68) 3282501, e-mail: 
d.ucinski@issi.uz.zgora.pl 
 
Informacje na stronie internetowej: 
www.weit.uz.zgora.pl 

Dariusz Uciński 
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Trzecie Spotkania na dwa języki  
Begegnungen in zwei Sprachen 
Raculka 2002 
W dniach 30 czerwca do 6 lipca 

w Ośrodku Jeździeckim Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego w Raculce odbyło się spotka-
nie uczniów niemieckich i polskich – laure-
atów V Konkursu Poezji z 2001 zorganizo-
wanego przez Centrum Kultury i Języka 
Niemieckiego dla uczniów szkół średnich 
Zielonej Góry oraz uczniów niemieckich 
uczących się języka polskiego jako obcego.  

Celem pobytu w Raculce była wzajemna 
nauka języka w oparciu o metodykę TAN-
DEM oraz nauka jazdy konnej. Popołudniami 
miały miejsce m.in. spotkanie z artystką-
malarką Bożeną Cajdler-Gruszkiewicz, wizy-
ta w Bibliotece Wojewódzkiej im. C. Norwi-
da oraz w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Punk-
tem kulminacyjnym była wycieczka do Wro-
cławia. 

Uczestnicy chwalili miłą atmosferę w na-
szym Ośrodku oraz dobre warunki bytowe, 
o które zatroszczył się kierownik Roman 
Espenschid.  

Sponsorami Spotkań byli Urząd Marszał-
kowski, Polsko-Niemiecka Współpraca Mło-
dzieży (Jugendwerk) oraz Urząd Miasta 
Zielona Góra. Pragniemy niniejszym podzię-
kować tym instytucjom za umożliwienie 
realizacji tego przedsięwzięcia.  

Organizatorki: 
 mgr Elżbieta Baczewski (Polsko-

Niemieckie Gimnazjum Neuzelle) 
 mgr Barbara Krzeszewska-Zmyślony 

(Uniwersytet Zielonogórski) 
 mgr Danuta Chlebicz (Uniwersytet Zielo-

nogórski) 
 

 
 

 

WIZYTA 
W PRACOWNI 

BOŻENY CAJDLER-
GRUSZKIEWICZ

SPORT JEŹDZIECKI 
DLA MŁODYCH LUDZI 
ZAWSZE STANOWI 
SPORĄ ATRAKCJĘ 
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Krajowy zjazd  
Stowarzyszenia  
Elektryków Polskich 
Podobno to się rzadko zdarza. Zjazd pod-

jął uchwałę, w której dziękuje się organizato-
rom za pracę. Najstarsi delegaci nie pamiętają 
podobnego przypadku. Zaczęło się dwa lata 
temu. Zarząd Główny zdecydował o organi-
zacji Walnego Zjazdu Delegatów w Zielonej 
Górze. Jednomyślności w szeregach człon-
ków Zarządu nie było, ale protesty nie były 
wystarczająco silne i udało się. Argumentem 
przemawiającym za Zjazdem w Zielonej 
Górze była 50. rocznica powstania Oddziału 
SEP, 2 lata wcześniej powstało województwo 
zielonogórskie. Zjazd poprzedzały wybory do 
władz lokalnych Stowarzyszenia i od marca 

tego roku gwałtownie wzrosło tempo prac 
organizacyjnych. Wybór Uniwersytetu na 
miejsce obrad nigdy nie budził wątpliwości. 
Kształcenie techniczne na Uniwersytecie to 

niemal społeczny eksperyment. Zjazd obra-
dował pod hasłem „Nowoczesna edukacja 
i wiedza warunkiem rozwoju Polski”. Ważne 
wydarzenie w branży elektrycznej pozwoli na 
ugruntowanie w świadomości zainteresowa-
nych informacji, że Wydział Elektrotechniki, 
Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu 
Zielonogórskiego odgrywa istotną rolę 
w życiu polskich elektryków. Organizatorzy 
nie mają pewności czy wszyscy zgadzają się 
z ostatnim zdaniem, co najmniej jedną 
uchwałę w tej sprawie już mamy.  

Wszystko, co zostało do tego miejsca na-
pisane jest tylko wstępem do najważniejszej 

części, która będzie podziękowaniem za 
pomoc w przygotowaniu Zjazdu. O zaanga-
żowaniu JM Rektora prof. Michała Kisiele-
wicza w przygotowanie Zjazdu niech świad-

czy fakt wydania polecenia opuszczenia przez 
stałych użytkowników parkingu przed Gma-
chem Głównym. Na takie poparcie nie każdy 

może liczyć. Dziękujemy, oczywiście nie 
tylko za parking.  

Dziekan Wydziału Elektrotechniki, In-
formatyki i Telekomunikacji, prof. Jerzy 
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Bolikowski od pierwszej chwili popierał 
pomysł zorganizowania Zjazdu w Zielonej 
Górze. Był obecny zawsze tam gdzie po-
trzebne było wsparcie ważnej osobistości. 
Jest wieloletnim członkiem SEP-u i Zjazd to 
także jego święto. 

Komitet Organizacyjny składał się z kil-
kunastu osób, a mimo to nie udało się 
wszystkiego przewidzieć. Dyrektor admini-
stracyjny uczelni inż. Andrzej Rybicki prze-
widział. Oddał do dyspozycji organizatorów 
wieloletnich pracowników - Jana Ostrow-
skiego i mgr Leszka Wilczyńskiego, których 
praca daleko przekraczała zwyczajowo przy-
jęte normy. Mgr Lech Cembrowicz i mgr 
Mirosław Kowalski wykazali większą niż 
zwykłą uprzejmość organizatorom, szczegól-
nie podczas negocjacji umów. Od nich zale-
żał w dużej mierze budżet środków finanso-
wych na naszą działalność.  

 
 
 
Zjazd odwiedziły władze województwa: 

marszałek Andrzej Bocheński, przedstawi-
cielka wojewody Antonina Grzegorzewska, 
prezydent miasta Zygmunt Listowski. Władze 
centralne reprezentowali: dyrektor Departa-
mentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki 
Wojciech Tabiś, wiceprezes URE Wiesław 
Wójcik, prezes NOT Wojciech Ratyński, 
prezes Izby Energetyki Jacek Szyke. 

Szczegółowe informacje dotyczące Zjaz-
du i wyników głosowania można znaleźć na 
stronie http://www.sep.com.pl. W tym miej-
scu warto odnotować: prezesem SEP-u po-
nownie został prof. Stanisław Bolkowski. Ze 
środowiska zielonogórskiego kol. J. Konecki 
został wiceprzewodniczącym Głównego 
Sądu Koleżeńskiego.  

Trzy ważne imprezy towarzyszyły Zjaz-
dowi w Zielonej Górze. Pierwsza to wystawa 
pt. „Elektryka dla Gospodarki”. Udział 
w wystawie wzięło 11 firm z branży elek-
trycznej. W eksponowanym miejscu umiesz-
czono zakłady związane z naszym regionem. 
Odbyło się także seminarium naukowo-
techniczne „Pomiary i Sterowanie w Energe-
tyce”. I wreszcie wystawa długo oczekiwana 
w środowisku elektryków. Nasz wielki rodak 
Michał Doliwo-Dobrowolski doczekał się 
odpowiedniego traktowania przysługującego 
wielkiemu wynalazcy z dziedziny elektro-
techniki. Oddział Szczeciński SEP oraz Poli-
technika Szczecińska są twórcami tej wystawy.  

Na koniec jeszcze jedno podziękowanie - 
Ewa Sapeńko zaopiekowała się Zjazdem 
i dzięki jej pracy o wydarzeniu na uczelni 
wiedzieli nie tylko właściciele samochodów 
parkujących za szlabanem. 

 

Sławomir Piontek,  
sekretarz Zarządu Oddziału SEP w Zielonej Górze 

FOT. NORBERT JĄGOWSKI  - SKARBNIK ZARZĄDU ODDZIAŁU SEP W ZIELONEJ GÓRZE, 
KAZIMIERZ ADAMCZEWSKI 
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Niemiecki automatyk z Uniwersytetu w  Halle gościem Uniwersytetu 

Wyprzedzamy praktykę o lata 
Rozmowa z prof. Hansem-Michaelem Hanischem 
specjalistą z zakresu dyskretnych systemów sterowanych zdarzeniami 

Jak można określić Pana dyscyplinę nauko-
wą i jakie miejsce zajmuje ona w systemie 
nauki? 

Automatyka to bardzo szeroka dziedzina. 
Przenika w zasadzie wszystkie dziedziny 
naszego życia. Dlatego jest bardzo interdy-
scyplinarna. We wszystkich naukach po-
krewnych chodzi o to, by tak wpłynąć na 
dany system, aby wykonywał to, co chcemy. 

Przybył Pan do naszego Uniwersytetu na 
staż naukowy. Czy znał Pan już wcześniej 
zespół naukowy, który Pan odwiedza? Czego 
Pan oczekuje po tym stażu? 

Znam prof. Banaszaka od ponad 10 lat. 
Zawsze widziałem w nim rzetelnego na-
ukowca i znakomitego partnera do dyskusji. 
Jego zespół mogłem przelotnie poznać 
w roku 2000, kiedy przyjechałem tu na parę 
dni na konferencję. Oczekuję – poza inspiru-

jącymi dyskusjami – przede wszystkim, że 
w spokoju popracuję nad publikacjami, które 
sobie zaplanowałem na początek roku i lato. 
Do tego potrzebny jest pewien dystans od 
spraw organizacyjno-administracyjnych, 
które są na codzień do załatwienia. Dlatego 
chciałbym serdecznie podziękować wszyst-
kim tym, którzy dali mi możliwość przyjazdu 
tutaj i wypełnienia założonego planu 
w miłym towarzystwie. 

W trakcie Pana pobytu w naszym Uniwersy-
tecie zaprosił Pan do wygłoszenia wykładu 
prof. M. Jaffari’ego z USA. Jak łączą się 
Pana zainteresowania z tym, co prezentował 
na wykładzie prof. Jaffari, a jaka jest płasz-
czyzna współpracy z prof. Z. Banaszakiem? 

Z prof. Jafarim łączą mnie wielokrotne 
wzajemne wizyty i wspólne badania. Byłem 
kilkakrotnie na parę tygodni w USA, jedna 

z jego współpracownic była na 3-miesięcz-
nym pobycie u mnie w Niemczech – w tym 
czasie obroniła prowadzoną przez nas obu 
pracę doktorską. Przy okazji powstało kilka 
dobrych wspólnych publikacji z dziedziny 
modelowania zadań sterowania. W między-
czasie zainteresowania Mohsena Jafari roz-
szerzyły się w kierunku logistyki. Problema-
tyka jest podobna i daje się rozwiązywać tymi 
samymi metodami, których wspólnie używa-
liśmy i opracowaliśmy wcześniej. A że zespół 
prof. Banaszaka również zajmuje się logisty-
ką, wszystko dobrze do siebie pasuje. Być 
może zorganizujemy jakieś wspólne projek-
ty? Spędzam wrzesień tego roku w Stanach 
u prof. Jafari, do tej pory zbieramy we trójkę 
nowe pomysły, które później będziemy zgłę-
biać. 

Zajmuje się Pan dyskretnymi systemami 
sterowanymi zdarzeniami. Jak Pan rozumie 
różnicę między ciągłym a dyskretnymi sys-
temami sterowania? 

Interesujące nas systemy muszą opisywać 
przepływy, które składają się z dykretnych 
(tj. rozróżnialnych) stanów. Przejścia między 
nimi nazywamy zdarzeniami. Weźmy taką 
pralkę. Ma ona różne stany (np. napełnianie, 
podgrzewanie, wypróżnianie, wirowanie, itd.) 
Kolejność przechodzenia między stanami to 
właśnie przepływ, który jest realizowany 
przez wbudowany system sterowania. Oczy-
wiście jest to bardzo prosty przykład. 
W interesujących nas systemach jest to dużo 
bardziej skomplikowane, a kiedy procesy 
zachodzą równolegle, jest to mało przejrzyste 
i „zdroworozsądkowo” nie do ogarnięcia. 
Wtedy istnieje potrzeba tworzenia modeli 
i metod, by z nich wyciągać wnioski. Syste-
my ciągłe dość łatwo opisać równaniami 
różniczkowymi. W przypadku systemów 
dyskretnych to się nie sprawdza – jak na 
przykładzie pralki. Tutaj trzeba modeli 
i metod, (automaty, sieci Petriego, itp.), które 
mają swoje pochodzenie w informatyce teore-
tycznej. Dlatego w moich projektach bardzo 
ściśle współpracuję z informatykami. 

Jaka jest rola Pańskich metod w budowie 
systemów sterowania? 

Systemy sterowania są w praktyce ciągle 
jeszcze budowane intuicyjnie i bez wsparcia 
teorii. Stąd w takich systemach nie da się 
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uniknąć wielu błędów, których późniejsze 
usuwanie wiele kosztuje, bo są to błędy kry-
tyczne, które mogą prowadzić do zniszczenia 
fizycznego systemu. Taka awaria systemu 
sterowania była na przykład przyczyną spek-
takularnego wybuchu rakiety Ariane 5 pod-
czas jej startu. Zajmujemy się właśnie meto-
dami, które gwarantują, że opracowane ste-
rowanie będzie poprawne. Można dzięki 
temu oszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy. 
Oprócz tego wadliwe systemy mogą być 
zagrożeniem dla ludzkiego życia 
i środowiska. To również musi zostać wyklu-
czone w fazie projektu. Nie chcemy zastąpić 
człowieka środkami technicznymi. Ale chce-
my ludziom, którzy zajmują się projektowa-
niem takich systemów, dać narzędzia, które  
ich w tym procesie wspomogą, czyniąc go 
lepszym i bezpieczniejszym. 

Prof. M. Jaffari na swoim wykładzie w In-
stytucie omówił automatyczną generację 
sterownika dla sterowania łańcuchem dys-
trybucyjnym. Jak dalece jest to w rzeczywi-
stości proces automatyczny, które jego części 
muszą zostać opracowane „ręcznie”? 

Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo 
są to dla mnie jeszcze nowe rzeczy. Ale my-
ślę, że jest to obecnie pewna metodologia 
postępowania, jednak do choćby częściowej 
automatyzacji jest jeszcze daleka droga. 

Czy opracowane przez Pana zespół metody 
znalazły się wśród zastosowanych pomysłów 
naukowych? 

Muszę w tym miejscu powiedzieć, że 
uczelnie w Niemczech – a więc także mój 
zespół – nastawione są raczej na badania 
teoretyczne i opracowanie takichże metod. 
Dlatego wyprzedzamy praktykę o lata, czy 
nawet dziesiątki lat, pracując nad rzeczami, 

które obecnie nie dojrzały jeszcze do prak-
tycznego wykorzystania. Nie znaczy to 
oczywiście, że nasze problemy nie mają nic 
wspólnego z rzeczywistością. Z niej czerpie-
my pomysły i opracowujemy nowe rozwiąza-
nia. Mamy na przykład projekt weryfikacji 
sterowania według normy IEC 61399. Stan-
dard ten jest w fazie rozwoju, ale już możemy 
takie systemy modelować, weryfikować 
i prototypować. Za kilka lat będzie tego uży-
wał przemysł. 

Specjalizował się Pan w procesach inżynierii 
chemicznej, a obecnie pracuje Pan nad biz-
nesowymi zastosowaniami teorii sterowania. 
Wydawać by się mogło, że to dosyć dalekie 
od siebie dyscypliny wiedzy? 

Nie do końca. Wcześniej zajmowałem się 
systemami inżynierii chemicznej i automaty-
ką, a na studiach rozwiązałem problem opisu 
przepływów w procesach inżynierii chemicz-
nej. Od tych opisów niedaleko już do formal-
nych modeli i metod, które są stosowane 
w automatyce i – w podobnej formie – rów-
nież w informatyce przemysłowej. 

Czy Pana specjalność jest dyscypliną przy-
szłościową? Gdyby miał Pan zachęcić stu-
dentów do wyboru swej specjalności, to co 
Pan by im powiedział? 

To jest trudne pytanie. Moja dziedzina 
nie uchodzi wśród studentów za łatwą. Waż-
ne jest systematyczne myślenie, fantazja, 
odrobina entuzjazmu, pracowitość i przyjem-
ność z badania i odkrywania „nowego”. 

Są w poszczególnych dyscyplinach problemy, 
których rozwiązanie może „grozić” nagrodą 
Nobla. Co jest takim problemem w Pana 
dyscyplinie? 

Nie sądzę. Jest to nauka praktyczna, która 
dla wielu ludzi jest tajemnicza i mało zrozu-

miała. Nawet jeśli zostałyby dokonane jakieś 
przełomowe odkrycia, niewielu by to zainte-
resowało. I nie mogę sobie wyobrazić kogoś 
z mojej dziedziny, który za swoje badania 
z zakresu automatyki mógłby dostać Nobla. 

Z „dobrze poinformowanych źródeł” wiem, 
że zwykle „na papieroska” idzie Pan na 
dwór. Czy jako palacz czuje się Pan u nas 
dyskryminowany, czy też jest to tylko przy-
zwyczajenie? 

Jako palacz można czuć się dyskrymino-
wanym – w zależności od miejsca pobytu – 
w USA. Tutaj jest w tym względzie względ-
nie spokojnie. Mój sposób to trafić taką porę 
roku, kiedy całkiem przyjemnie jest być na 
dworze. 

Jakie wrażenia wywiezie Pan z Zielonej 
Góry? 

Tego nie mogę jeszcze do końca wie-
dzieć. Na pewno będą to wspomnienia wspa-
niałych gospodarzy, bardzo przyjaznych 
i otwartych ludzi, poszukiwania wolnego 
miejsca parkingowego w pobliżu uniwersyte-
tu, w co mi prawdopodobnie w Niemczech 
nikt nie uwierzy. A do końca lipca na pewno 
dojdzie do tego jeszcze wiele – miejmy na-
dzieję pozytywnych – rzeczy. 

Jakie są Pana pasje i zainteresowania poza-
zawodowe? 

Chętnie gotuję (i – zdaniem moich przy-
jaciół – dobrze). Moje półki są pełne książek 
i płyt CD. Mam karnet koncertowy filharmo-
nii w Halle. Od czasu do czasu pływam 
i wychodzę wieczorami z przyjaciółmi. No 
i lubię podróżować, co szczęśliwie znakomi-
cie godzę z moją pracą. I, sam Pan widzi, 
właśnie to w tej chwili robię. 

rozmawiał kp 
 

Baza kwater prywatnych 
dla studentów 
Dział Spraw Studenckich Uniwersytetu 

Zielonogórskiego przypomina, iż prowadzi 
Bazę Danych dotyczących zakwaterowania 
studentów studiów dziennych i zaocznych. 
Osoby, zainteresowane wynajęciem studen-
tom pokoi bądź mieszkań mogą zgłaszać tutaj 
swoje oferty osobiście lub telefonicznie.  

Studentów poszukujących zakwaterowa-
nia na terenie Zielonej Góry, zapraszamy do 
korzystania z Bazy Kwater Prywatnych, do-
stępnej również w internecie 

www.dss.uz.zgora.pl 
Pośrednictwo Działu Spraw Studenckich  

jest nieodpłatne. 

Dział Spraw Studenckich mieści się 
w Kampusie B Uniwersytetu Zielonogórskie-
go przy al. Wojska Polskiego 69, IV piętro, 
p.405,406. Dodatkowe informacje pod nume-
rem telefonu  328 32 77.  

Ewa Piotrowska 
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Co słychać w radiu „Index”? 
„Z INDEX-em na Uniwerku” 
Od początku istnienia Akademickiego 

Radia Index na antenie pojawiały się progra-
my poświecone nie tylko życiu kulturalnemu 
studentów, ale i działalności naukowej uczel-
ni. Na początku były to dwa magazyny. Jeden 
skupiał się na sprawach związanych z Poli-
techniką Zielonogórską, a drugi z Wyższą 
Szkołą Pedagogiczną. Z czasem programy 
nabrały ogłady i kształtu, a po połączeniu obu 
uczelni w Uniwersytet Zielonogórski – uległy 
sprofilowaniu.  

„Wiadomości Uniwersyteckie” mają 
dwa wydania w tygodniu. W jednym z nich 
autorki skupiają się na działalności naukowej 
uczelni, przedstawieniu osiągnięć jej pracow-
ników. Częstym gościem na antenie radiowej 
jest rektor prof. Michał Kisielewicz, który 

wyjaśnia problemy nurtujące nie tylko stu-
dentów i pracowników uczelni,  ale i miesz-
kańców miasta. W tym wydaniu „Wiadomo-
ści Uniwersyteckich” często prezentowane są 
relacje z konferencji prasowych rektora oraz 
konferencji naukowych organizowanych 
przez uczelnię. Jest też czas przeznaczony na 
prezentacje osiągnięć naukowych wykładow-
ców. 

Natomiast drugie wydanie „Wiadomości 
Uniwersyteckich” koncentruje się przede 
wszystkim na życiu studenckiej braci. Często 
gośćmi w programie są przedstawiciele  
organizacji studenckich działających na 
Uniwersytecie Zielonogórskim. Dzięki kon-
taktom z Parlamentem Uczelnianym naj-
wcześniej otrzymujemy informacje na temat 

przebiegu, a co najważniejsze - wyników 
wyborów istotnych dla życia uczelni. Zawsze 
służymy też  fachową  radą. Nasi słuchacze 
mają z nami stały kontakt dzięki poczcie 
elektronicznej. Pod adresem 
radioindex@wp.pl można zwracać się do nas 
z problemami nurtującymi studentów. Dzięki 
programom studenci mogą dowiedzieć się nie 
tylko jak poszerzyć swoją wiedzę, ale także 
jak miło i pożytecznie spędzić czas.  

Zarówno w środy jak i czwartki po godz. 
17.00 na antenie pojawiają się najbardziej 
aktualne informacje dotyczące Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Tylko u nas można śledzić 
na bieżąco życie uczelni.  

Autorki programów 
Jolanta Cicha, Agnieszka Jasińska,  

Anna Kruszyńska, Małgorzata Ratajczak 

Wakacyjna ramówka Radia „Index” 
Jak co roku w wakacje nasz program ulega zmianie. W tym roku postawiliśmy przede wszystkim na muzykę i programy rozrywkowe.  

6.00 - 10.00 - Blok poranny - „Radość 
o poranku” 

9.10 - 10.00 - „Konkurs dni nieparzystych” 
(poniedziałek, środa, piątek) 

10.00 - 14.00 - Blok dopołudniowy - „Sło-
neczne MEGAhercowanie” 

10.45 - 11.00 - „Przeboje tysiąca i jednego 
lata” 

11.30 - 11.45 - Wakacyjny „Kwadrans 
z odkurzaczem”- czyli największe 
przeboje z lat 60-tych i 70-tych 

12.00 i 18.00 - W serwisie informacyjnym - 
„Pocztówka z wakacji” w wykonaniu 
reporterów radiowych 

12.10 - 12.30 - „Siedem życzeń” - koncert 
życzeń dla słuchaczy (własnym głosem, 
własne życzenia) - piosenki można za-
mawiać codziennie po godz. 18.10 pod nr 
tel. 324 55 93 

13.10 - 13.20 - „Muzyczne rozstrojenia” (3 
piosenki połączone ze sobą tematycznie) 

14.00 - Blok popołudniowy - „Letnie przesi-
lenie”. 

Ponadto: 
 informujemy też o tym, gdzie warto 

spędzić wakacje w naszej okolicy czyli 
czym przyciąga nas woj. lubuskie. 

 mimo letniego wypoczynku sportowców 
będziemy informować o ważnych wyda-

rzeniach sportowych, które miały miej-
sce; 

 serwisy informacyjne radia INDEX nie 
ulegają zmianie podczas wakacji (co go-
dzinę od 7.00 do 22.00). 

 serwisy dla zmotoryzowanych (m.in. 
warunki drogowe, utrudnienia i informa-

cje z przejść granicznych): 8.30, 14.30, 
17.30. W serwisie po 22.00 podajemy też 

aktualny czas oczekiwania na odprawę na 
granicy zachodniej. 

 
Grzegorz Chwalibóg 
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Big band z sukcesami 
7 czerwca uniwersytecki Big band pod dyrekcją Jerzego 

Szymaniuka zajął II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu 
Big bandów w Nowym Tomyślu. Sukces jest tym większy, 
że w festiwalowym jury zasiadała czołówka polskiego jazzu, 
a przewodniczącym jury był Jan Ptaszyn Wróblewski. 

Zespół pomyślnie przeszedł eliminacje konkursowe 
i zakwalifikował się do finału 32. Międzynarodowego Fe-
stiwalu Old Jazz Meeting „Złota Tarka”, który odbędzie się 
w Iławie w dniach 15-17 sierpnia. 

Miłośników jazzu zapewne ucieszy zapowiedź cyklu 
koncertowego Big bandu Szymaniuka, który rozpocznie się 
wraz z nowym rokiem akademickim. 

ap 
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Informujemy studentów, którzy planują ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy roku akademickiego 

2002/200, że podania będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 26 września 2002,  

Studenci przyjęci na pierwszy rok studiów składają wnioski do 15 października. 

PRZYPOMINAMY: 
Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego obowiązany jest do złożenia podania na odpowiednim formularzu oraz załączenia 

do podania dowodów dokumentujących sytuację materialną  jego rodziny tj.: 
1.  dot. przychodów w rodzinie studenta: 

 zaświadczenia o źródłach i wysokości przychodów rodziców (prawnych opiekunów) i członków rodziny studenta za okres 6 miesięcy od 
01stycznia 2002 do 30 czerwca 2002, 

 zaświadczenie o przychodach studenta, 
2. dot. składu osobowego rodziny studenta: 

 dokumenty potwierdzające skład osobowy rodziny,  np. kserokopię dowodu osobistego, strony 1-5,  rodziców (prawnych opiekunów), kse-
rokopię odpisu aktu urodzenia rodzeństwa  lub inne, 

 w przypadku śmierci rodziców - kserokopię odpisu aktu zgonu, 
3. dot. rodzeństwa studenta:  
 zaświadczenia o nauce, 
 w przypadku rodzeństwa w wieku przedszkolnym - kserokopię odpisu aktu urodzenia,  
 w przypadku rodzeństwa uczącego się w trybie wieczorowym lub zaocznym - zaświadczenia o nauce oraz zaświadczenie z RUP o statucie 

bezrobotnego, 
 w przypadku rodzeństwa niepracującego, pozostającego na utrzymaniu rodziców przez rok od ukończenia szkoły - zaświadczenie z RUP o 

statusie bezrobotnego oraz kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, 
4. dot. współmałżonka studenta: 

 kserokopię odpisu aktu małżeństwa, 
 zaświadczenie o nauce lub zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości przychodów z sześciu miesięcy wraz z wyszczególnionymi skład-

kami ZUS i kosztami uzysku, 
 w przypadku współmałżonka, który odbywa zasadniczą służbę wojskową – zaświadczenie  z WKU, 

5. dot. dziecka studenta: 
 kserokopię odpisu aktu urodzenia dziecka, 
 zaświadczenie z ZUS z wyszczególnioną kwotą zasiłku rodzinnego, 

UWAGA! Informujemy, że będą przyjmowane tylko podania, do których zostaną załączone kompletne dokumenty. W przypadku przedłożenia 
kserokopii dokumentów obowiązuje oryginał do wglądu.  

 
Podania należy składać w Dziale Spraw Studenckich 

 (Al. Wojska Polskiego 69, pok. 405 i 406, IV p.) 
w godz. 8.00 -14.00                           

 
Formularze wniosków o przyznanie stypendium socjalnego są dostępne w Dziale Spraw Studenckich  oraz  na stronie internetowej  
www.dss.uz.zgora.pl 
Wzory dokumentów (do pobrania) wymaganych przy ubieganiu się o stypendium socjalne: 
⇒ wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, 
⇒ zaświadczenie  o dochodach do celów świadczeń pomocy materialnej. 

Przed złożeniem wniosku, warto zapoznać się z ”Regulaminem  przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla stu-
dentów dziennych UZ” www.dss.uz.zgora.pl  

 
INFORMACJA DLA STUDENTÓW DZIENNYCH UZ 

 
UBIEGAJĄCYCH SIĘ   O    PRZYZNANIE  

STYPENDIUM  SOCJALNEGO  
NA SEMESTR ZIMOWY   ROKU AKAD. 2002/2003 
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Wspomnienie o prof. Zbigniewie Korzeniu 
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Korzeń 

urodził się 6 marca 1946 roku w Schweinnin-
gen. W 1970 roku ukończył studia na Wy-
dziale Mechanicznym Politechniki Wrocław-
skiej. Od 1971 roku był zatrudniony w Insty-
tucie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn 
Politechniki Wrocławskiej, Stopień doktora 
uzyskał w 1975 roku, stopień doktora habili-
towanego w 1981 roku, a w roku 1994 uzy-
skał tytuł naukowy profesora. W latach 1987 
– 1993 pełnił funkcję zastępcy dyrektora 
Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn 
do spraw nauki i współpracy z zagranicą. Od 
1991 roku był kierownikiem Zakładu Kon-
strukcji i Automatyzacji Maszyn Roboczych, 
później kierownikiem Zakładu Logistyki 
i Systemów Transportowych.  

Współpracę z Wyższą Szkołą Inżynierską 
w Zielonej Górze, później Politechniką roz-
począł w 1994 roku. Prof. Zbigniew Korzeń 
był kierownikiem naukowym specjalności 
automatyzacja i organizacja procesów pro-
dukcyjnych, prowadzonej w Zakładzie Orga-
nizacji i Automatyzacji Procesów Produkcyj-
nych na Wydziale Mechanicznym ówczesnej 
Politechniki. 

W tym okresie Profesor Korzeń z wiel-
kim zaangażowaniem uczestniczył w rozwoju 
dydaktycznym i naukowym Zakładu traktując 
to jako możliwość terytorialnego rozszerzenia 
nowej specjalności kształcenia, w tak ważnej 
dla gospodarki województwa zielonogórskie-
go. 

Nieoceniony jest wkład Profesora 
w ukształtowaniu nowej, nowoczesnej formu-
ły Zakładu w obszarze dydaktycznym i ba-
dawczym. Był on autorem programu kształ-
cenia tej specjalności, wprowadzając nowy 
blok przedmiotowy „Logistyka i Techniki 
Zintegrowanych Przepływów Materiałów”. 
Profesor przyczynił się w znaczący sposób do 
modernizacji laboratoriów pracowni Automa-
tyzacji i Organizacji Procesów Produkcyj-
nych w Zakładzie, dzięki czemu powstały 
nowe stanowiska dydaktyczne z wykorzysta-
niem nowoczesnych układów automatyki 
przemysłowej. 

Obszarem jego działalności naukowej by-
ły mechanika procesów urabiania, ładowania 
i przetwarzania gruntów i skał oraz transport 
i składowanie materiałów ziarnistych i pyło-
wych; teoria konstrukcji i automatyzacji 
maszyn urabiających, ładujących i środków 
transportu technologicznego; modelowanie 
przepływów materiałowych w logistycznych 
systemach transportowo – magazynowych.  

Profesor Zbigniew Korzeń prowadził sze-
roką współpracę z wieloma zagranicznymi 
uczelniami, do których należą: Techniczny 

Uniwersytet w Delft w Holandii, Chalmers of 
Technology w Göteborgu w Szwecji, Tech-
niczny Uniwersytet w Grazu w Austrii.  

W latach 1993 – 1995 Profesor Korzeń 
był koordynatorem międzynarodowego pro-
jektu dydaktycznego Tempus JEP 03238 
z ramienia Politechniki Wrocławskiej, finan-
sowanego przez Unię Europejską. Projekt 
dotyczył tworzenia podstaw kształcenia 
logistycznego w Polsce. W wyniku tej współ-
pracy Profesor Korzeń znacząco przyczynił 
się do stworzenia podstaw kształcenia logi-
stycznego w naszym kraju. Stał się wielkim, 
niekwestionowanym autorytetem polskiej 
logistyki w obszarze systemów transportowo 
– magazynowych, tworząc swoją szkołę 
Logistycznych Systemów Transportowo – 
Magazynowych. 

Profesor Korzeń posiadał bardzo bogaty 
dorobek naukowy, który stanowi ponad 150 
publikacji, w tym cztery książki naukowe - 
dwie z zakresu logistyki oraz ponad pięćdzie-
siąt publikacji zagranicznych. Był autorem 
prac naukowych z zakresu logistyki i technik 
przepływu materiałów, logistycznych syste-
mów transportu bliskiego i magazynowania, 
modelowania i projektowania systemów 
logistycznych. Był Rektorem Międzynaro-
dowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu 
we Wrocławiu, Przewodniczącym Rady 
Programowej czasopisma „Logistyka”, wice-
przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu 
Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. 
Ponadto Profesor był członkiem wielu krajo-

wych i międzynarodowych organizacji, 
w tym: 
 Sekcji Europy Środkowej i Wschodniej 

w Europejskim Towarzystwie Logi-
stycznym (ELA) w Belgii, 

 Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Niemieckojęzycznych Profesorów Tech-
niki Transportu i Logistyki w Berlinie, 

 Komisji do Spraw Transportu i Infra-
struktury Technicznej Unii Metropolii 
Polskich przy Ministerstwie Transportu 
i Gospodarki Morskiej, 

 Sekcji Mechanizacji Górnictwa w Komi-
tecie Górnictwa, 

oraz laureatem wielu nagród ministerialnych 
i uczelnianych i cenionym autorytetem 
w kraju i zagranicą. 

Profesor Zbigniew Korzeń wypromował 
6 doktorantów oraz ponad 80 mgr inż., w tym 
ponad 20 na Politechnice Zielonogórskiej.  

Wspaniałym przejawem Jego twórczej 
wyobraźni i ogromnej energii była najpierw 
idea, a później wielkie zaangażowanie 
w organizację Wyższej Międzynarodowej 
Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. 
To jedno z wielu dzieł, Profesor Korzeń 
tworzył wspólnie z Wyższą Szkołą Logistyki 
w Metz z Francji. Uczelnia ta stanowi jeden 
z ważniejszych elementów tworzonego 
we Wrocławiu Centrum Logistycznego, 
którego jest współtwórcą. 

Był to człowiek wielkiej kultury osobi-
stej, pracowity, zdyscyplinowany, niepospoli-
tych zalet umysłu i charakteru. Jego mądrość 
i erudycja zawodowa powodowały, iż Jego 
wykłady cieszyły się wielkim zainteresowa-
niem i były bardzo wysoko cenione za ich 
profesjonalizm. Prowadził niezmiernie cie-
kawe i cenione przez studentów wykłady, 
seminaria dyplomowe, prace przejściowe, 
dyplomowe oraz doktoranckie. Dla swoich 
studentów i współpracowników był wielkim 
autorytetem i wzorem do naśladowania. Nie 
bał się podejmować nowych wyzwań, otwar-
ty na współpracę z ludźmi, którym tak jak 
Jemu zależało na rzetelnym i profesjonalnym 
kształtowaniu nowego przedsięwzięcia. Od-
szedł od nas 17 kwietnia 2002 roku wspania-
ły, niezastąpiony człowiek, wybitny nauko-
wiec i nauczyciel akademicki, któremu nie-
wielu może dorównać. Zostawił po sobie 
wspaniały dorobek, ale i żal w sercach, że tak 
szybko dobiegła kresu Jego droga i że nigdy 
więcej nie będziemy mogli uczestniczyć 
w jego wykładach. Na zawsze pozostanie 
w naszych myślach i sercach człowiek, który 
wytyczył w Polsce kierunek rozwoju 
i zastosowania Logistyki. Cześć Jego pamięci! 

 
J.C. 
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Antynarkotykowe porozumienie  
z policją 
17 lipca zostanie podpisane porozumienie 

z Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze. 
Porozumienie ma na celu zapewnienie bez-
pieczeństwa i przeciwdziałania przestępczo-
ści na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Jak wiadomo – teren uczelni jest eksteryto-
rialny, a policja może wkroczyć tu jedynie na 
wyraźne wezwanie rektora lub przebywać 

w związku z czynnościami dotyczącymi 
popełnienia przestępstwa. W porozumieniu 
rektor (z upoważnienia Senatu) wyraził zgodę 
na wejście policji na nasz teren w przypadku 
uzasadnionego podejrzenia, że na UZ prowa-
dzona jest produkcja narkotyków, przebywa 
tu osoba posiadająca, sprzedająca lub udo-
stępniająca innym narkotyki. Należy się 

spodziewać, że częstsza obecność policji 
będzie też przeciwdziałała pladze kradzieży 
sprzętu, zwłaszcza komputerowego. 

Zasada eksterytorialności została więc 
ograniczona w imię wyższych racji społecz-
nych. 

ap 
 

F A K T Y ,  P O G LĄD Y ,  O P I N I E  
Dosiadacze 

Nadal kwitnie przypisywanie sobie wyników 
cudzych badań. Starsi naukowcy opatrują swoim 
nazwiskiem prace młodszych kolegów. 

W 1952 roku Nagrodę Nobla z medycyny i fi-
zjologii otrzymał Selman Waksman, biolog 
z amerykańskiego Rutgers University, odkrywca 
streptomycyny. W powszechnej opinii Waksman 
dostał ją zasłużenie, ponieważ wynalazł antybiotyk 
zwalczający gruźlicę, która w latach 40. była 
najgroźniejszą chorobą zakaźną. 

Znający naukowca bliżej uważali go za spry-
ciarza, który wykorzystał pracę młodszego kolegi. 
Streptomycynę naprawdę odkrył bowiem Albert 
Schatz, jego asystent, który przez cztery miesiące 
harował jak wół w laboratorium, gdzie Waksman 
w ogóle się nie pokazał. 

Schatz wystąpił do sądu o przyznanie mu czę-
ści wpływów z tytułu patentu na popłatny lek 
odkryty rzekomo przez Waksmana. Sąd zgodził się, 
że Schatz jest współodkrywcą leku i przyznał mu 
3 procent. Waksman wziął 10 procent. 

W roku 2000 wyszło na jaw, że z patentem na-
leży prawdopodobnie wiązać jeszcze trzecią osobę 
z Rutgers University, prowadzącą w owym czasie 
badania nad streptomycyną. Zasługi Elizabeth 
Bugie wyceniono zaledwie na 0,2 procent wpły-
wów, ponieważ - jak twierdzi rodzina zmarłej rok 
temu badaczki - przedstawiciele władz uniwersyte-
tu tłumaczyli jej: Kiedyś wyjdziesz za mąż, zało-
żysz rodzinę, więc nie ma większego znaczenia, 
czy twoje nazwisko będzie się łączyć z patentem. 

Pół wieku później i po wielu podobnych przy-
padkach, zwyczaj przypisywania sobie cudzej 
pracy naukowej wciąż kwitnie. Najczęściej starsi 
naukowcy opatrują swym nazwiskiem prace młod-
szych kolegów. Choć jest to usprawiedliwione, gdy 
doświadczony naukowiec kieruje pracą młodszego 
i wnosi do niej pewien wkład, w wielu instytucjach 
stało się to regułą. 

Zjawiskiem tym zajął się Peter Lawrence, bio-

log rozwoju z Medical Research Council Laborato-
ry w Cambridge. W komentarzu na łamach tygo-
dnika „Nature” pisze on: „Studenci są niczym 
silniki wspomagające na rakietach kosmicznych - 
przyspieszają lot swych naukowych opiekunów na 
wyższą orbitę kariery, a gdy ich zapas paliwa się 
wyczerpie, spadają na ziemię niczym wypalone 
skorupy”. 

Zwyczaj firmowania czyjejś pracy własnym 
nazwiskiem nie musi oznaczać złośliwego przypi-
sywania sobie cudzych zasług. Część młodych 
naukowców uważa za element naukowej etykiety 
udzielić kredytu kierownikowi laboratorium, 
w którym prowadzono badania, niezależnie od 
rzeczywistego wkładu wniesionego przez szefa. 
Młodzi naukowcy mogą też kierować się własnym 
interesem: praca opatrzona znanym nazwiskiem ma 
większą szansę na opublikowanie. 

Niestety jednym z kryteriów sukcesu nauko-
wego jest to, jak często i jak wysoko jego lub jej 
nazwisko pojawia się na liście autorów publikacji. 
Czasem nazwiska kierowników laboratoriów 
naukowych znajdują się na prawie każdej pracy 
wychodzącej z instytutu, co jeszcze bardziej pod-
nosi ich prestiż prawie bez żadnego wysiłku z ich 
strony. 

Ponadto, ostrzega Lawrence, sieć konferencji 
i wygłaszanych na nich referatów naukowych - 
obejmująca cały świat - umacnia pogląd, że każda 
dziedzina nauki funkcjonuje niczym Hollywood: 
nieliczna grupka gwiazd świeci nad masą intelektu-
alnych miernot. Rzadko się bowiem zdarza, by do 
wygłoszenia referatów naukowych dopuszczano 
tych właśnie, którzy ślęczą w laboratorium od 
świtu do nocy. 

Jak pisze Lawrence, etykieta konferencyjnych 
odczytów wiele mówi. Pracę zespołu naukowego 
podsumowuje zwykle szef zespołu, a o jej wyni-
kach mówi po prostu, że uzyskano je w laborato-
rium. Bliższe prawdy byłoby raczej: Do tych 

wyników doszedł ktoś z mego zespołu, może to 
zasugerowałem, a może nie - w każdym razie 
chciałbym, aby państwo, moi słuchacze, przypisali 
je mnie. Prelegent może mieć jak najlepsze inten-
cje, ale rezultat jest taki, że w pamięci słuchaczy 
pozostaje wyłącznie jego nazwisko. 

Część winy ponoszą za to organizatorzy konfe-
rencji - sławne nazwiska łatwiej przyciągną boga-
tych, a nie znających się na rzeczy sponsorów, niż 
nieznani nikomu naukowi debiutanci. Nie jest to 
bez znaczenia, skoro zorganizowanie specjalistycz-
nej konferencji międzynarodowej kosztuje tyle, co 
wyreżyserowanie koncertu muzyki pop. 

Nie ma, jak mówi Lawrence, żadnej kontroli 
nad systemem ustalania autorstwa prac naukowych. 
On sam nigdy nie opatruje własnym nazwiskiem 
pracy innych, dzięki czemu należy do niewielkiej 
grupy naukowców starszej daty, którzy mogą 
piętnować tę praktykę, nie obawiając się zarzutu 
o hipokryzję. 

Nie wszyscy zgadzają się z Lawrencem. Ano-
nimowy czytelnik napisał do redakcji „Nature”: 
„Obawiam się, że grzechy mniejszości mogą rzucić 
cień na większość naukowców. Kierownik zespołu 
musi wykonać ogromną pracę, aby zdobyć fundu-
sze, upewnić się, że wszystko odbywa się, jak 
należy i pokierować przedsięwzięciem. Jeśli okazu-
je się ono udane, zwykle tak jest, że przynosi to 
korzyść zarówno kierownikowi zespołu jak 
i młodszym naukowcom”. 

Inny anonimowy krytyk zauważył: „Sądzę, że 
dość często należy dać wiarę szefom projektów 
naukowych - nie przypadkiem niektóre laboratoria 
pracują wydajnie, a inne nie, i nie wydaje mi się, 
by wynikało to po prostu ze sprytnego wyselekcjo-
nowania najlepszych studentów”. 

 
Anjana Ahuja 

Forum, 25 maja, przedruk © The Times 
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Za mało rynkowa wiedza 

Szkoły i uczelnie wciąż opuszczają absolwen-
ci, których przygotowanie mija się z potrzebami 
rynku - mówi uczestnicy seminarium „Inwestorzy 
zagraniczni a innowacyjność polskiej gospodarki”, 
któremu patronowała „Rzeczpospolita”.  

Do rozwoju innowacyjności polskich przedsię-
biorstw potrzebne jest tworzenie infrastruktury 
technicznej i prawnej, wykwalifikowany personel 
oraz zmiana mentalności kadry akademickiej - 
stwierdzili uczestnicy seminarium „Inwestorzy 
zagraniczni a innowacyjność polskiej gospodarki”, 

któremu patronowała „Rzeczpospolita”. – Należy 
podnosić jakość kształcenia w Polsce, aby wiedza 
absolwentów była dostosowana do warunków 
rynkowych. Tak teraz nie jest - zgodnie twierdzili 
uczestnicy debaty. (...) 

Pozytywnie oceniono wspólne spotkania 
przedstawicieli Komitetu Badań Naukowych 
z przedsiębiorcami. Przeszkodą w rozwoju współ-
pracy tych środowisk jest zbyt duże rozdrobnienie 
geograficzne i branżowe polskiej nauki.  

Skarżono się na słabą ochronę patentową 

w naszym kraju. Urząd Patentowy w Polsce po-
trzebuje zbyt dużo czasu na wydanie decyzji przy 
obecnych warunkach prowadzenia działalności 
gospodarczej. Przedstawiciel branży farmaceutycz-
nej zwrócił uwagę, że certyfikaty na produkcję 
leków wydawane w Polsce nie są honorowane w 
krajach Unii Europejskiej.  

 
P. B. 

Rzeczpospolita, 13 czerwca 

Mózg na eksport  

Przyjeżdżają ze Stanów Zjednoczonych, Ka-
nady, Niemiec, Francji, Rosji, a także z Kolumbii, 
Nigerii, Sudanu, Chin czy Australii. Przyjeżdżają 
po to, by w Polsce studiować. Wybierają nasz kraj, 
bo już kilkadziesiąt uczelni wydaje dyplomy uzna-
wane na całym świecie. Studia w Polsce są nie 
tylko pięcio-, sześciokrotnie tańsze niż na Zacho-
dzie czy w USA (kosztują 10-12 tys. zł rocznie; 
w wypadku studiów medycznych różnica jest trzy-, 
czterokrotna - koszt ok. 40 tys. zł rocznie), ale 
często także oferowane programy są jakościowo 
lepsze (mają akredytacje, czyli swoiste świadectwa 
jakości, przyznane zaledwie kilkunastu zachodnim 
uczelniom). W ubiegłym roku w polskich szkołach 
wyższych studiowało ponad 7 tys. cudzoziemców 
(ich liczba rośnie w ostatnich latach mniej więcej 
o 20 proc. rocznie), którzy zostawili w kasach 
uczelni prawie 60 mln zł. Najwięcej studiuje ich na 
Uniwersytecie Warszawskim.  

Najwyżej cenionym „eksporterem” dyplomów 
jest Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie (ściślej: Szkoła Medyczna dla 
Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego Collegium 
Medicum). Studiują tam obywatele Norwegii 
(120), USA (50), Kanady (40), Wielkiej Brytanii, 
Francji, Szwecji, Belgii, Słowacji, Australii, Litwy, 
Sudanu, Zambii, Nigerii, Kenii i Chin. Obcokra-
jowcy wystawiają krakowskiej uczelni wysokie 
oceny. Absolwenci polecają krakowską uczelnię 
kolejnym osobom, więc liczba studentów przyby-
wających z innych krajów szybko rośnie. W 1994 
r., gdy po raz pierwszy organizowano nabór, było 
zaledwie kilku chętnych. Obecnie studiuje tu 255 
obcokrajowców.  

Zagraniczni studenci mają te same przedmioty 
co ich polscy koledzy. Wszystkie zajęcia prowa-
dzone są w języku angielskim. Letnie praktyki 
kliniczne odbywają w krajach, z których pochodzą. 
Zarówno dyplom Szkoły Medycznej dla Obcokra-
jowców, jak i Wydziału Lekarskiego Collegium 
Medicum UJ jest uznawany w większości krajów. 
Absolwenci po zdaniu egzaminów dopuszczają-
cych do zawodu lekarza nie mają żadnych proble-
mów ze znalezieniem pracy (nawet w renomowa-
nych amerykańskich szpitalach). - Mamy nadzieję, 
że już wkrótce cudzoziemcy z dyplomami lekar-
skimi, zdobytymi nie tylko w naszej uczelni, będą 
mogli robić u nas doktoraty i specjalizacje - mówi 
Maciej Rogala, rzecznik prasowy Collegium Medi-
cum UJ.  

Niemiec Kai Olaf Lang przyjechał do Polski 
na studia politologiczne na Uniwersytecie War-
szawskim. W Warszawie poznał swoją przyszłą 
żonę - Czeszkę. Oboje skończyli studia w Polsce 
i wyjechali do Berlina. Lang pracuje obecnie 
w rządowej fundacji Wissenschaft und Politik 
(Nauka i Polityka), gdzie przygotowuje ekspertyzy 
i analizy dotyczące sytuacji w Europie Środkowo-
Wschodniej.  

Lang nie miał najmniejszych problemów 
z uznaniem polskiego dyplomu w Niemczech. 
Uważa, że za kilka lat liczba obcokrajowców 
pragnących studiować w Polsce wzrośnie do kilku-
dziesięciu tysięcy. Europejskie, a szczególnie 
niemieckie uniwersytety przeżywają kryzys. 
W Polsce natomiast powstała ogromna konkurencja 
na edukacyjnym rynku, co wpływa na podnoszenie 
poziomu kształcenia. - Zainteresowanie 
obcokrajowców studiami w Polsce to początek 
pewnego procesu społecznego, który wzmocni się 
po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wtedy 
gwałtownie zwiększy się zainteresowanie naszym 
krajem, a przepływ idei i studentów nie będzie 
niczym ograniczony. Przy okazji polskie uczelnie 

przejdą poważną rynkową weryfikację. Ta weryfi-
kacja już się zresztą dokonuje, bo młodzi ludzie 
z Zachodu nie wybieraliby byle jakich studiów, 
w dodatku płacąc za nie - uważa prof. Mirosław 
Handke, były minister edukacji.  

Obcokrajowcy wybierają te polskie uczelnie, 
które oferują dyplom uznawany jednocześnie na 
Zachodzie. Już ponad 50 szkół wyższych podpisało 
umowy z zachodnimi partnerami o wzajemnym 
uznawaniu dyplomów. Najlepsze szkoły mają 
również najbardziej cenione międzynarodowe 
akredytacje. Warszawska SGH jest na przykład 
członkiem elitarnego stowarzyszenia CEMS (Com-
munity of European Management Schools), które 
zrzesza najlepsze europejskie szkoły ekonomiczne 
i zarządzania. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 
i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego jako 
pierwsza uczelnia w Europie Środkowo-
Wschodniej uzyskała prestiżową międzynarodową 
akredytację EQUIS (Europejski System Doskona-
lenia Jakości), przyznaną przez European Founda-

tion for Management Development. Szkoła Główna 
Handlowa ubiega się o taką akredytację. Szkoła 
Medyczna dla Obcokrajowców Wydziału Lekar-
skiego Collegium Medicum UJ uzyskała z kolei 
prestiżową akredytację amerykańskiego Departa-
mentu Edukacji (w dziedzinie studiów lekarskich).  

- Studenci politologii z Niemiec i Szkocji byli 
zdziwieni, bo spodziewali się zastać skansen, 
a zobaczyli bardzo nowoczesny college. Wysoko 
oceniali łatwość bezpośredniego kontaktu z wykła-
dowcami, szeroką ofertę specjalizacji, bogate 
pakiety programowe - opowiada dr Wojciech 
Łukowski z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk 
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.  

Zagraniczni studenci raczej nie mają proble-

mów z aklimatyzacją w Polsce. Pewne kłopoty 
zdarzają się przybyszom z krajów byłego ZSRR, 
ale wówczas pomaga im samorząd studencki. 
W SGH przy samorządzie uczelnianym działa 
komisja ds. studentów obcokrajowców. Przybysze 
z zagranicy rozpoczynający naukę w SGH najczę-
ściej mają kłopoty z matematyką i statystyką, które 
w uczelniach ekonomicznych na Zachodzie są 
wykładane na znacznie niższym poziomie. Uczel-
nia oferuje im nieodpłatnie dodatkowe zajęcia 
z tych przedmiotów. - Coraz więcej obcokrajow-
ców wybiera studia na SGH, bo marka tej szkoły 
jest w Europie znana i ceniona. Podpisaliśmy 
umowy o współpracy z ponad stu uczelniami na 
świecie. Studiują u nas m.in. stypendyści rządu RP, 
dzieci dyplomatów - mówi dr Piotr Błędowski, 
prodziekan ds. studium podstawowego. W tej 
uczelni studiuje obecnie 212 obcokrajowców. - 
Pochodzę z Zaolzia. Miałem do wyboru: Wyższą 
Szkołę Ekonomiczną w Pradze albo Szkołę Główną 
Handlową w Warszawie. Wybrałem studia 
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w Polsce ze względu na prestiż uczelni. SGH 
oferuje naprawdę wysoki poziom nauki - tłumaczy 
Tomasz Rusek, student IV roku stosunków mię-
dzynarodowych.  

Studenci z Europy, Ameryki, Azji i Afryki co-
raz chętniej zapisują się na studia w uczelniach 
niepublicznych. Najszerszą ofertę dla obcokrajow-
ców przygotowała Wyższa Szkoła Przedsiębiorczo-
ści i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego 
w Warszawie. Zajęcia w ramach programu Bache-
lor Business Administration, (BBA) prowadzone 
w języku angielskim, wybrało w tym roku 150 
studentów z całego świata (m.in. Amerykanie, 
Kanadyjczycy, Brytyjczycy, Kolumbijczycy). 
Michael Kaczorowski pochodzi z Nowego Jorku. - 

To kolega z high school polecił mi Wyższą Szkołę 
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koź-
mińskiego. Nie zawiodłem się! Poziom nauczania 
jest naprawdę wysoki - stwierdza Kaczorowski. 
Podobnie ocenia uczelnię Anna Ryl, która przyje-
chała z Łotwy. Moma Lumanisha z Konga nie 
spodziewał się, że w warszawskiej szkole wykłada-
ją najlepsi profesorowie z zachodnich uczelni. 
Również w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym 
Sączu studiuje 45 zagranicznych studentów, mię-
dzy innymi ze Stanów Zjednoczonych i Emiratów 
Arabskich. Szkoła ta jest szczególnie atrakcyjna dla 
studentów z Europy Środkowo-Wschodniej. Naj-
lepsi z nich mają szansę kontynuowania nauki na 
renomowanym kalifornijskim De Paul University. 

Ale w Nowym Sączu studiuje też kilkunastu stu-
dentów amerykańskiej uczelni.  

- Polska ma niepowtarzalną szansę stać się 
ważnym eksporterem uniwersyteckiego wykształ-
cenia. To jeden z najlepszych produktów ekspor-
towych, w którym wartość dodana jest nieporów-
nywalnie wyższa niż przy eksporcie maszyn, węgla 
czy stali. W dodatku jest to produkt, który napędza 
popyt. Marzę o czasach, gdy do Polski na studia 
będzie się jeździć z takim nastawieniem jak obec-
nie do Wielkiej Brytanii - konkluduje Krzysztof 
Pawłowski, rektor Wyższej Szkoły Biznesu 
w Nowym Sączu.  

Marcin Kowalski  
Wprost, 16 czerwca 

Egzamin fikcji 

Jeśli za dwa lata znajdziemy się w Unii Euro-
pejskiej, polscy maturzyści - poza dwustu osobami 
zdającymi międzynarodową maturę - nie będą się 
mogli starać o przyjęcie na zachodnie uczelnie, bo 
nie będą się legitymować maturą ocenianą poza 
szkołą, co jest w Europie standardem - mówi prof. 
Mirosław Handke, były minister edukacji. Krysty-
na Łybacka, obecna minister edukacji, pozbawiła 
maturzystów tej szansy. Już w tym roku mieli 
bowiem zdawać maturę, która byłaby jednocześnie 
przepustką na studia w 90 proc. polskich uczelni. 
Przez najbliższe lata nadal nie będzie jednolitych 
kryteriów w całej Polsce.  

Aby się dostać na psychologię na Uniwersyte-
cie Warszawskim, trzeba zaliczyć testy z trzech 
przedmiotów (do wyboru: język polski, historia, 
matematyka lub biologia), a także z języka obcego. 
Kandydaci na ten sam wydział na Uniwersytecie 
Łódzkim muszą zaliczyć tylko dwa przedmioty, 
a na Uniwersytecie Opolskim - jedynie test 
z wiedzy ogólnej. Tylko na dwunastu polskich 
uczelniach - akademiach medycznych - na około 
350 (czyli w 3 proc. szkół wyższych) zdaje się taki 
sam egzamin wstępny. Na pozostałych inne kryte-
ria obowiązują nawet na poszczególnych kierun-
kach. System można by uzdrowić jedną prostą 
decyzją - likwidując egzaminy wstępne i wprowa-
dzając jednolity test kompetencji na koniec szkoły 
średniej. Likwidacja egzaminów oznacza jednak 
likwidację korupcyjnej szarej strefy oraz rozbudo-

wanego systemu korepetycji udzielanych przez lub 
„pod” członków komisji rekrutacyjnych. Benefi-
cjantami obecnego systemu są przede wszystkim 
pracownicy uczelni, biorący łapówki za załatwienie 
przyjęcia lub zarabiający na kursach przygotowują-
cych do egzaminów.  

Większość kandydatów nie koncentruje się na 
zdobyciu określonej wiedzy, lecz uczy się „pod” 
egzaminatorów. (...) Obecny system egzaminów 
wstępnych na studia jest żyłą złota dla pracowni-
ków uczelni. Dlatego duża część środowisk aka-
demickich wcale nie chce go zmieniać. - Sejmowa 
komisja edukacji szykuje się do prac nad zmianą 
ustawy o szkolnictwie wyższym, która eliminowa-
łaby patologie na egzaminach, lecz robi to bardzo 
ostrożnie, bo boi się narazić kolegom na uczelniach 
- ocenia Paweł Poncyliusz, poseł PiS, członek 
komisji edukacji. (...) 

Batalia o czytelne i jednorodne zasady rekruta-
cji jest konfliktem zastępczym, bo w wielu krajach, 
gdzie edukacja stoi na wyższym niż u nas poziomie 
(przede wszystkich w USA i Wielkiej Brytanii), 
jedynym warunkiem przyjęcia na studia jest jedno-
lity dla wszystkich maturzystów test kompetencji 
lub egzamin końcowy oceniany przez zewnętrzną 
komisję. I tak miało być w Polsce, i to już w tym 
roku. Tymczasem minister Krystyna Łybacka 
odroczyła wprowadzenie nowej, jednolitej matury, 
której wyniki miały być w przyszłości respektowa-
ne przez większość uczelni. Decyzją minister 

Łybackiej nie tylko wycofano się z nowej matury, 
ale zanegowano też sens zdawania matury między-
narodowej. Jej absolwenci mogą studiować bez 
egzaminów w Oksfordzie, ale nie mogą na wielu 
kierunkach w Polsce. (...) 

Nowa matura ma być w Polsce wprowadzona 
w roku szkolnym 2004/2005, ale ten termin może 
jeszcze zostać przesunięty. Niewielka grupa śmiał-
ków (6487 osób z 320-tysięcznej rzeszy maturzy-
stów), która zdecydowała się na zdawanie ze-
wnętrznego egzaminu, czyli wybrała europejski 
standard, jest w różnoraki sposób szykanowana. Ci, 
którzy nie zdali nowej matury (a było kilka wypad-
ków losowych), muszą czekać na kolejny egzamin 
do stycznia przyszłego roku, a więc tracą cały rok, 
podczas gdy zdający w starym systemie mają drugą 
szansę już w sierpniu. Ponadto zdający w starym 
systemie otrzymują dwa komplety świadectw,  
a w nowym - jeden, co oznacza dodatkowe koszty 
za notarialne potwierdzanie kopii. - Odsuwając 
termin wprowadzenia nowej matury, odsuwamy też 
w czasie likwidację szarej strefy edukacyjnej 
i rozpanoszonej korupcji. Jeśli komuś to służy, to 
na pewno nie uczniom i płacącym za ich edukację 
rodzicom - konkluduje prof. Mirosław Handke.  

 
Dorota Macieja  

Wprost, 23 czerwca 

Niedobra pani minister  

Czytając polską prasę, a tym bardziej ogląda-
jąc telewizję, wściekam się dość często na niekom-
petencję dziennikarzy i może jeszcze częściej – 
zapraszanych przez nich na łamy czy do okienka 
gości (zawsze zresztą tych samych). Rzecz jasna 
oceniać mogę tylko enuncjacje dotyczące bliskich 
mi dziedzin. Jeżeli jednak na tych poletkach jest 
tak źle, to niby dlaczego na innych miałoby być 
lepiej. Tak więc krynicy prawdy w masowych 
środkach przekazu nie szukam. Należy jednak 
rozróżnić: czym innym są mimo wszystko tzw. 
wpadki, dyletanckie przekręcenia, połebkarstwo 
i niemożność pojęcia, gdzie dzwoni, czymś innym 
zaś, dużo gorszym, często celowa dezinformacja. 
Za przykład tej ostatniej służyć może artykuł 
Doroty Maciei „Egzamin fikcji” zamieszczony we 
„Wprost” z 23 czerwca 2002. 

Zaczyna Macieja: „Jeśli za dwa lata znajdzie-
my się w Unii Europejskiej, polscy maturzyści – 
poza dwustu osobami zdającymi międzynarodową 
maturę – nie będą się mogli starać o przyjęcie na 
zachodnie uczelnie, bo nie będą się legitymować 
maturą ocenianą poza szkołą, co jest w Europie 
standardem, mówi prof. Mirosław Handke, były 

minister edukacji. Krystyna Łybacka, obecna 
minister edukacji, pozbawiła maturzystów tej 
szansy...”. Nie wierzę i przenigdy nie uwierzę, że 
minister Handke mógł powiedzieć coś tak bałamut-
nego. Mam zaszczyt znać go osobiście, więc choć 
uważam jego reformy za doktrynerskie i szkodliwe, 
wiem również, że jest człowiekiem inteligentnym i 
uczciwym. Albo go pani redaktor z „Wprost” nie 
zrozumiała, albo nadużyła jego nazwiska. Tertium 
non datur. Bo jak się sprawy mają? 

W żadnym, podkreślamy, żadnym normatyw-
nym dokumencie europejskim nie ma ani słowa 
o tym, że matura ma być oceniana poza szkołą lub 
też że miałaby być w jakikolwiek sposób nostryfi-
kowana. Niczego podobnego nie znajdziemy też 
w wykładniach oświatowych programów unijnych, 
takich jak: Socrates, Erasmus czy Comenius. 
Polska matura przedwojenna czy powojenna, 
sprzed Handkego czy po Handkem jest z punktu 
widzenia przyjęcia na studia w zachodnich uczel-
niach równie ważna, a ściślej należałoby powie-
dzieć – równie bez znaczenia. Najlepszym tego 
dowodem zgoła liczni młodziankowie znad Wisły 
i Warty rodem od wielu lat zaczynający i kończący 

zachodnie studia, od których nikt zresztą nie wy-
magał przedstawiania jakowychś przysięgle tłuma-
czonych zaświadczeń maturalnych. Wykładam 
gościnnie na Uniwersytecie Europejskim Marne-la-
Valee, który bardziej nawet kosmopolityczny, niż 
nazwa by wskazywała, służy indeksami studentom 
z całej Europy, wielu krajów afrykańskich, azjatyc-
kich i latynoskich. Doprawdy nikogo nie obchodzi, 
jaki jest tryb uzyskiwania matury w ich rodzinnych 
pieleszach. Tak więc pani minister Łybacka nie 
pozbawiła polskich maturzystów żadnej szansy. 
Kiedy się stawia komuś tak poważny zarzut, warto 
by zadbać, żeby miał on najminimalniejsze choćby 
podstawy. Tych jednak jakoś dziwnie brakuje. 

Fantazje dotyczące świadectw dojrzałości słu-
żą Dorocie Maciei do podbudowywania tezy 
o rzekomej wyższości systemu, w którym uzyskuje 
się indeks na podstawie matury, nad procedurą 
egzaminów wstępnych, na które zła Łybacka 
zezwala. Jest to kwestia ciekawa i dyskusyjna. 
Problem w tym, że Macieja nie ma o zagadnieniu 
większego pojęcia. Przypomnijmy więc podstawo-
we fakty. Standardem europejskim jest w tej mierze 
model mieszany. I tak na przykład we Francji 
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przyjmuje się na uniwersytety bez sprawdzianów 
selekcyjnych. Natomiast na wyższe uczelnie 
o charakterze elitarnym i prestiżowym, które 
zapewniają absolwentom pozycję społeczną 
i zatrudnienie na mecie, są egzaminy wstępne i to 
tak trudne, że przygotowują do nich specjalne, 
nieraz paroletnie kursy. Kandydat prezentujący się 
tutaj (ENA, St. Cyr Polytechnique etc.) zdaje de 
facto do szeregu uczelni na raz. Najlepsi dostaną 
się do tytularnej Alma Mater (ponad pięciuset 
chętnych na jedno miejsce), plasujący na następ-
nych lokatach – do uczelni nieco mniej prestiżo-
wych, kolejni wybierać będą z jeszcze niżej noto-
wanych itd. Z kolei na uczelniach szlifujących 
kadry stricte naukowe, jak moje EPHE, decydująca 
i nieodwołalna jest rozmowa z prowadzącym 
kierunek profesorem. W krajach anglosaskich 
bardziej rozwinięty jest system stypendialny. 
Akredytowane instytucje mogą zapewnić stypen-
dium np. na Oxford czy Cambridge, ale dzieje się 
to na podstawie konkursu złożonych dossier, 
w których matura nie ma żadnego znaczenia, lub 
egzamin zwany rozmową z petentem, a najczęściej 
jedno i drugie. Podobnie jak we Francji jest nato-
miast w najlepszych uczelniach technicznych, 
artystycznych czy wojskowych. 

Wróćmy teraz do wolno dostępnych uniwersy-

tetów. Są one, co powszechnie wiadomo i co 
będzie podstawą w decyzjach przyszłego praco-
dawcy, gorsze lub lepsze (np. w dziedzinie etnolo-
gii legitymacją jest we Francji dyplom Paris X – 
Nanterre, ewentualnie Tuluzy, ostatecznie Nicei 
lub Montpellier). Kandydaci starają się więc dostać 
na lepsze. Jednakowoż ani infrastruktura uczelni, 
ani jej budżet, z którego opłaca wykładowców, nie 
są z gumy. Selekcja dokonuje się więc i tak, tyle że 
na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Spóźnionych 
upycha się gdzie Pan Bóg da, a przypadek pozwoli. 
„W Niemczech – pisze Macieja – uczelnie przyj-
mują wszystkich maturzystów, którzy zamierzają 
studiować, niezależnie od tego, jakie oceny otrzy-
mali na egzaminie dojrzałości”. Miło, że to sama 
przyznaje. Jeżeli nikogo nie obchodzą stopnie, to 
tym bardziej jaka komisja je wystawiła. Wszelako 
nie wszystko jest tu obojętne. Rzeczywiście, nikt 
w Niemczech, podobnie jak i we Francji, nie patrzy 
na stopnie. Dlatego właśnie, że wystawiane poza 
szkołą są one wynikiem swojego rodzaju loterii. 
Natomiast liceum się liczy. Absolwentów takich 
szkół średnich jak paryskie Henri IV, Louis le 
Grand, Condorcet czy ekskluzywnych koledżów 
angielskich rzadko widać w długich kolejkach. 
Tworzą się one przed miejscami uniwersyteckich 
zapisów na dobrze notowane wydziały już 

w przeddzień i stoją we Francji całą noc, jak 
w Polsce za górnego Gierka po pralki. I nieprzy-
padkowa jest ta determinacja, bo późniejsze dy-
plomy nierówne, oj nierówne. Tyle że chętni 
w kolejkach nie ustawiają się podług zdolności. 
Żeby więc jakkolwiek przywrócić sprawiedliwość 
i dać szansę absolwentom tych gorszych uczelni, 
urządza się egzaminy po studiach. Chcesz zostać 
nauczycielem – egzamin konkursowy, pracowni-
kiem naukowym – egzamin konkursowy, pracow-
nikiem administracji – jak wyżej. Sam dyplom 
z przeciętnej uczelni przestaje cokolwiek znaczyć. 
Oczywiście egzaminy wstępne na uczelnie nie są 
remedium na wszystkie problemy. Dużo bardziej 
zbliżają wszakże do demokratycznych rozwiązań 
niż wymarzone przez Macieję, a doprowadzające 
do rozpaczy zachodnie kadry akademickie, perwer-
syjne efekty doktrynerstwa „otwartych drzwi”. 

Łybacką zaś potępić trzeba. Zamiast oto latać 
ponad chmurami jak Handke, zniża się do brzyd-
kiej realności. Cóż za brak elegancji. Okropna 
kobieta! 

Ludwik Stomma 
Polityka, 8 lipca 

Matma = faceci 

Co przeszkadza kobietom w polubieniu mate-
matyki? Nieświadome przekonanie, że królowa 
nauk jest dziedziną męską i kobieta się do niej nie 
nadaje - twierdzą psycholodzy. Większość z nas 
deklaruje, że kobiety i mężczyźni w równym 
stopniu mogą być naukowcami, kierowcami czy 
wychowawcami. Nieświadomie możemy jednak 
wyrażać zupełnie odmienne poglądy. A takie 
automatyczne skojarzenia niejednokrotnie decydują 
o wyborze drogi życiowej. Warto więc poznać, 
jakie są i jaki wpływ mają na nasze życie. 

Zbadaniem nieświadomych stereotypów zwią-
zanych z płcią zajęło się trzech amerykańskich 
naukowców: Brian Nosek i Mahzarin Banaji 
z Uniwersytetu Yale oraz Anthony Greenwald 
z Uniwersytetu w Waszyngtonie. Posłużyli się 
autorskim „Testem skojarzeń nieświadomych” 
(„Implicit Association Test”), polegającym na jak 
najszybszym przydzielaniu wyświetlanych na 
ekranie komputera wyrazów do odpowiednich 
kategorii. 

Wszystkie osoby badane statystycznie wolniej 
umieszczały wyrazy kojarzące się z matematyką 
w kategorii Nauka = Kobiecy. Kobiety, które 
statystycznie szybciej umieszczały wyrazy przy-
jemne w kategorii Matematyka = Przyjemny, 
wolniej radziły sobie z umieszczaniem wyrazów 
odnoszących się do pojęcia ja w kategorii Kobieta 
= Ja. Kobiety, które wolniej radziły sobie z umiesz-

czaniem wyrazów przyjemnych w kategorii Mate-
matyka = Przyjemny, szybciej przydzielały wyrazy 
skojarzone z matematyką do kategorii Nauka = 
Męski. 

Wyniki badań opublikowane w czerwcowym 
numerze „Journal of Personality and Social Psy-
chology” pod wiele mówiącym tytułem „Matma = 
faceci, ja = kobieta, więc matma (ja” („Math = 
Male, Me = Female, therefore Math (Me”) rozwie-
wają kilka mitów. Piękne hasło „Każdy może 
wszystko” pozostaje nadal jedynie sloganem. 
Okazuje się, że na granicy odwiecznego podziału 
na czynności typowo męskie i typowo kobiece 
stoją wewnętrzne, umysłowe granice. Zdaniem 
naukowców poczucie przynależności do danej płci 
pozwala jasno przewidzieć, czy dana osoba będzie 
uważała matematykę za interesującą. Kobiety, 
które czują silny związek z własną płcią, matema-
tykę uważają za domenę męską i raczej jej nie 
lubią.  

Brian Nosek przestrzega jednak przed wycią-
ganiem z tego zbyt pochopnych wniosków. - 
Wyniki badań powinny służyć uświadomieniu 
stereotypów płci, nie zaś decydować o wyborze 
kariery naukowej czy też przekreślać szanse kobiet 
na osiągnięcie sukcesów w naukach ścisłych - pisze 
psycholog na swojej stronie internetowej. - Fakt 
bycia mężczyzną nie powinien przeszkadzać 
w podjęciu pracy pielęgniarza, sekretarza czy 

wychowawcy. Fakt bycia kobietą nie powinien 
przeszkadzać w karierze policjantki, kierowcy czy 
matematyczki. Badania potwierdzają jedynie, iż 
upodobanie do matematyki może obniżać poczucie 
przynależności do grupy kobiecej lub zwiększać 
przynależność do grupy męskiej. Zatem kobieta, 
która zajmuje się zawodowo matematyką, prawdo-
podobnie w mniejszym stopniu będzie się identyfi-
kowała z własną płcią. 

Akceptujesz ludzi o odmiennym kolorze skó-
ry? Nie masz nic przeciwko płci przeciwnej? Jesteś 
pewien? Lepiej sprawdź swoje nieświadome prefe-
rencje. Prezentowane przez nas na co dzień opinie 
przechodzą przez filtr społecznych zasad i we-
wnętrznych standardów, zaś opinie nieświadome są 
tego pozbawione, stąd poznanie swoich wewnętrz-
nych postaw może być bardzo interesujące. Jeśli 
znasz angielski możesz poddać się „Testowi skoja-
rzeń nieświadomych” opracowanemu przez zespół 
Greenwalda i Banaji. Na stronie  

http://www.i-a-t.com 
dostępnych jest pięć zestawów testów sprawdzają-
cych nieświadome postawy m.in. w stosunku do 
osób starszych oraz co do preferencji politycznych. 

 Michał Parzuchowski* 
Gazeta Wyborcza, 10 lipca  

 
* Autor jest studentem V roku na Wydziale Psy-

chologii Uniwersytetu Gdańskiego 
 

wybrali ESA, ap 

P R Z E G L Ą D  P R A S Y  
Spektaklem muzycznym ,,Czerwony Kaptu-

rek’’ żacy zainaugurowali wczoraj obchody Dnia 
Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz pierwszej 
rocznicy powołania uczelni - pisze 4 czerwca 
w Gazecie Lubuskiej Leszek Kalinowski. Na dużej 
scenie Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze wystą-
pili żacy Wydziału Artystycznego. Rolę główną 
w przedstawieniu ,,Czerwony Kapturek, czyli kto 
kogo pożarł: studenci wilka czy wilk studentów?’’ 

zagrała Magdalena Rozynek, w rolę babci wcieliła 
się Monika Wrona, mamy – Agnieszka Miedziń-
ska, wilka – Rafał Marchewka, gajowym został 
Paweł Juchom. Pozostali przebrali się za zwierzęta, 
las... Muzyką zajął się Adam Nowicki, układami 
tanecznymi – Agnieszka Kasztelan, za fortepianem 
zasiadła Joanna Buśko. Spektakl w całości został 
przygotowany przez studentów Instytutu Kultury 
i Sztuki Muzycznej. Opracowanie plastyczne 

natomiast wykonali studenci Instytutu Sztuki 
i Kultury Plastycznej pod opieką ad. Katarzyny 
Podgórskiej. Opiekę artystyczną nad całością 
sprawowała ad. Jolanta Sipowicz z IKiSM.  

p 
 Także czwartego czerwca Robert Rewiński 

w Gazecie Wyborczej pisze o trzecioklasistach 
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z zielonogórskiej „osiemnastki”, którzy odebrali 
swoje pierwsze naukowe dyplomy na Uniwersyte-
cie Zielonogórskim. Było to połączenie studenc-
kiego egzaminu i szkolnej lekcji wychowawczej. 

Uczniowie IIId przyszli do auli UZ o ósmej ra-
no. – Dzieci kończą edukację w klasach I-III. 
W uroczystej akademickiej oprawie dostaną swoje 
pierwsze dyplomy. A przy okazji dowiedzą się, 
czym są studia i kim można zostać po ich ukończe-
niu – wyjaśnia wychowawczyni Maria Bartkowiak. 
Uczniom podobały się wygodne fotele i klimatyza-
cja w auli przy al. Wojska Polskiego. Tutaj stu-
dentki opowiadały im, na czym polega studiowa-
nie. 

– My na przykład studiujemy nie w IIId, tylko 
na II roku Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkol-
nej i Przedszkolnej. Nie mamy też lekcji, ale wy-
kłady i ćwiczenia. I to nie po kolei tak jak u was 
w szkole. Bywa, że między jednym a drugim 
wykładem mamy cztery godziny przerwy – wyja-
śniała Karolina Mieloszyńska. 

– Ale super! Taka długa przerwa! – zachwyca-
ły się dzieci. Wszystkie dzieci dostały odświętne 
studenckie birety i w nich odebrały swoje pierwsze 
dyplomy. Spotkanie zakończył konkurs „Kim 
chciałbym zostać?”. Darek Szaferski namalował 
siebie jako architekta, Piotrek Pardej – jako chirur-
ga, Justyna Kubiak – jako sędzinę. Dzieci zarzeka-
ły się, że uczenie się na studiach ich nie przeraża 
i na pewno będą chciały studiować w Zielonej 
Górze. 

p 
6 czerwca w Gazecie Lubuskiej można było 

znaleźć odpowiedź na pytania: Kogo studenci 
Uniwersytetu Zielonogórskiego uważają za naj-
większego Killera, a do kogo najczęściej wzdycha-
ją? Były to oczywiście wyniki konkursu Belfer 
Roku 2002. Konkurs organizowany od kilku lat (na 
obu byłych uczelniach) przez Zrzeszenie Studen-
tów Polskich jest jednym z punktów bogatego 
programu obchodów Dnia Uniwersytetu Zielono-
górskiego, który przypada jutro – czytamy 
w artykule „Urodziny Uniwersytetu”. W głosowa-
niu udział wzięło ponad 700 studentów. To oni 
nominowali do nagrody po pięciu wykładowców 
w 12. kategoriach. Przy okazji święta UZ wiele 
miejsca poświęca się podsumowaniu minionego 
roku. Trudny to był czas dla integracji środowisk 
z byłej politechniki i WSP. Największe polemiki 
wywoływało utworzenie trzech szkół grupujących 
wydziały. Temu rozwiązaniu zarzucano brak 
konsekwencji, bo w parze z zamysłem jednoczenia 
pokrewnych kierunków i dyscyplin nie poszły 
kompetencje finansowe. Ale były też osiągnięcia 
jak choćby uzyskanie uprawnień do doktoryzowa-
nia przez informatyków, pierwsza akredytacja dla 
kierunku studiów na filozofii, pierwszy przewód 
habilitacyjny na elektrotechnice. Od października 
ruszą cztery nowe kierunki studiów: grafika, fizyka 
techniczna, astronomia oraz elektronika i teleko-
munikacja. Pięciu wykładowców otrzymało tytuł 
naukowy profesora (Roman Zmyślony, Krzysztof 
Gałkowski, Marian Adamski, Bogusław Stanko-
wiak, Bazyli Tichoniuk). Studenci zdobywali laury 
w ogólnopolskich konkursach m.in. Ireneusz 
Łodziński (I miejsce za najlepszą pracę dyplomo-
wą), Justyna Patalas (II miejsce w konkursie Pri-
mus Inter Pares), Marta Borowiecka-Olszewska (II 
miejsce w konkursie matematyków), Marek Kru-
kowski (III miejsce w konkursie recytatorskim).  

p 
Ponad 50. studentów z całej Polski szkoli się 

w Zielonej Górze podczas II Międzynarodowego 
Festiwalu Improwizacji. Impreza rozpoczęła się 

wczoraj i potrwa do poniedziałku – informuje 
Gazeta Lubuska 7 czerwca. Festiwal organizuje 
Gdański Teatr Tańca, Zielonogórskie Stowarzysze-
nie Tańca Współczesnego i Uniwersytet Zielono-
górski. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się 
w Gdańsku i spotkała się z dużym zainteresowa-
niem nie tylko młodych ludzi. - Z założenia nasze 
spotkania mają się odbywać w różnych miejscach – 
mówi dyrektor artystyczny festiwalu Wojciech 
Mochniej. – Zieloną Górę wybraliśmy dlatego, że 
tu są doskonałe warunki do rozwoju tej mało 
znanej sztuki. Paweł Matyasik z Uniwersytetu 
Zielonogórskiego jest jedyną w Polsce osobą 
ukierunkowaną na improwizację. Wokół jego 
osoby tworzy się krajowe centrum. Więc nawet 
jeśli festiwal będzie ruchomy, to chcemy, by 
warsztaty zawsze odbywały się w Zielonej Górze. 
Codziennie studenci będą szkolić się pod okiem 
pedagogów, specjalistów ze świata. Zajęcia warsz-
tatowe poprowadzą: Ray Chung (USA), Katherina 
Ericsson (USA, Szwecja) oraz Maikki Hauru 
(Finlandia), Melissa Monteros (USA, Kanada) 
i Wojciech Mochniej (Polska). Na koniec imprezy, 
w poniedziałek w Teatrze Lubuskim zaplanowano 
Galę Festiwalową. Będzie można obejrzeć spekta-
kle R. Chunga, K. Ericsson, M. Monteros, 
W. Mochnieja i P. Matyasika. 

p 
10 czerwca z okazji pierwszej rocznicy utwo-

rzenia Uniwersytetu w Gazecie Wyborczej ukazał 
się wywiad z rektorem UZ prof. Michałem Kisie-
lewiczem. Czytamy w nim m.in.  
Robert Rewiński: Co Pana zdaniem najważniej-
szego wydarzyło się w ciągu tego roku? 
Michał Kisielewicz: Przede wszystkim rozpoczął 
się proces integracji obu dotychczasowych uczelni. 
Połączyły się pokrewne instytuty z dawnej WSP 
i Politechniki tworząc nowe wydziały: mechanicz-
ny, nauk ścisłych, marketingu i zarządzania oraz 
inżynierii środowiska. Zbudowaliśmy też nowy 
system prawny, który choć jeszcze niedoskonały, 
jest solidną bazą do kierowania uczelnią. Pozyska-
liśmy też nowe uprawnienia do nadawania stopnia 
doktora i po raz pierwszy doktora habilitowanego 
na informatyce. Dwa kolejne wnioski są rozpatry-
wane. Rozpoczęliśmy też duże inwestycje budow-
lane. (...) 
Od października ruszy kilka nowych kierunków, 
m.in. astronomia, grafika, fizyka techniczna 
i telekomunikacja. czy jest szansa na urucho-
mienie w najbliższym czasie prawa? 
- Jest to bardzo potrzebny kierunek, ale w tej chwili 
brakuje nam wykwalifikowanej kadry. Chodzi 
o przynajmniej ośmiu doktorów habilitowanych 
zatrudnionych u nas na pierwszym etacie. A żeby 
ich przyciągnąć, potrzebne są pieniądze: na odpo-
wiednie pensje i również na mieszkania dla nich. 
A co z ekonomią? 
- Z tym jest sprawa dużo prostsza, ponieważ 
w przeciwieństwie do prawa można tu uruchomić 
najpierw studia licencjackie. A to można zrobić 
mając naukowców, którzy będą tu pracować na 
swoim drugim etacie. Uruchomienie ekonomii nie 
będzie trudne, bo już dziś mamy dobrze działające 
wydziały pokrewne, czyli matematykę oraz zarzą-
dzanie i marketing. Sądzę, że ruszy on w ciągu 
najbliższych dwóch lat. (...) 

p 
Po raz pierwszy Uniwersytet Zielonogórski 

obchodzi swój Dzień (każdy uniwersytet w Polsce 
go ma) – donosi 8 czerwca Gazeta Lubuska 
w artykule zatytułowanym „Urodzinowe prezenty”. 
W piątek o godz. 10.00 (7 czerwca ub. r. o godz. 
10.00 Sejm RP powołał do życia uniwersytet 

w Zielonej Górze) na uroczystym posiedzeniu 
zebrał się Senat uczelni, by podjąć trzy uchwały. 
O ustanowieniu stypendium rektora dla wyróżnia-
jących się studentów (trzeba mieć m.in. średnią 
ocen co najmniej 4,7, osiągnięcia naukowe lub 
artystyczne). Druga uchwała dotyczy zasad nada-
wania tytułu doktora honoris causa (tytuł nadaje 
Senat na wniosek Wydziału, jako pierwszy złoży 
go w najbliższym czasie Wydział Elektrotechniki, 
Informatyki i Telekomunikacji). Zaakceptowano 
także projekt sztandaru UZ, który towarzyszył 
będzie podczas październikowej inauguracji (na 
jednej stronie znajdzie się godło uniwersytetu, na 
drugiej napis po łacinie: Nauka wieloraka – prawda 
jedna). Pierwsze urodziny uniwersytet obchodzi 
hucznie (koncert Filharmonii Zielonogórskiej, 
kabareton, otwarte wykłady popularnonaukowe 
itd.). Do kolejnych urodzin jednak czeka go dużo 
pracy. – Podpisałem już zarządzenie w sprawie 
zmiany regulaminu organizacyjnego – mówi rektor 
UZ, prof. dr hab. Michał Kisielewicz. – Będziemy 
mieli o jednego prorektora mniej, czekają nas 
zmiany stanowisk. Zmieni się także gospodarka 
finansowa. Od 1 października będzie wdrażany 
elastyczny system kształcenia (w oparciu o euro-
pejski system punktów kredytowych – żacy UZ 
część studiów będą mogli zaliczyć na innych 
uczelniach w Europie). Wprowadzony też zostanie 
wewnętrzny system oceny jakości (m.in. studenci 
w anonimowych ankietach oceniać będą wykła-
dowców). Z nowym rokiem akademickim zdoby-
wający wiedzę na matematyce, fizyce, zarządzaniu 
i marketingu będą już razem (teraz porozrzucani są 
w różnych punktach miasta). Oddany do użytku 
zostanie nowo budowany Wydział Nauk Ścisłych. 
Przeprowadzki czekają też plastyków, muzyków. 

p 
W poniedziałkowy wieczór w studenckim klu-

bie „Karton” po raz pierwszy wybraliśmy Misskę 
i Mixera Uniwersytetu Zielonogórskiego - donosi 
12 czerwca Gazeta Wyborcza. Jury, w którym 
zasiedli m.in. dziennikarze z naszej „Gazety” 
i Radia „Index”, po obejrzeniu szalonych prezenta-
cji czterech kandydatek i czterech kandydatów 
postanowiło nagrodzić za błyskotliwość i poczucie 
humoru studentkę IV roku dziennikarstwa 
Agnieszkę Wdowiak i studenta IV roku animacji 
społeczno-kulturalnej Dominika Złotkowskiego. 
Zjechali oni ze sceny rowerami ufundowanymi 
przez hipermarket „Tesco”. 

p 
Prokuratura podejrzewa, że budynek Uniwer-

sytetu Zielonogórskiego zbudowano z materiałów 
palnych. Jeśli to się potwierdzi, gmach wybudowa-
ny za 26 mln zł trzeba będzie wyburzyć – czytamy 
13 czerwca w ogólnopolskim wydaniu Gazety 
Wyborczej. - Właśnie wszczęliśmy śledztwo 
w sprawie bezpośredniego zagrożenia zdrowia 
i życia – mówi szef zielonogórskiej prokuratury 
rejonowej Marek Borzym. Śledztwo dotyczy 
wielkiej inwestycji Uniwersytetu Zielonogórskiego 
- pięciokondygnacyjnego budynku Wydziału Nauk 
Ścisłych przy ul. Szafrana w Zielonej Górze. Jego 
powierzchnia z salami wykładowymi, gabinetami 
profesorskimi i salami ćwiczeń przekracza 12 tys. 
m kw. Warta 26 mln zł budowa jest już na ukoń-
czeniu, jej oficjalne oddanie ma nastąpić w połowie 
sierpnia. Jednak prokuratura nie wyklucza, że 
budynek trzeba będzie zrównać z ziemią i budować 
od nowa. Przed kilkoma tygodniami odebrała od 
firmy z Poznania zawiadomienie o niebezpiecznym 
ciągu wentylacyjnym w wykańczanym właśnie 
budynku. – Wraz z zawiadomieniem doręczono 
nam ekspertyzę naukowców z Politechniki Szcze-
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cińskiej, którzy stwierdzają, że płyty, jakie zasto-
sowano w ciągach wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych zielonogórskiego budynku, są palne. A więc 
stanowią zagrożenie pożarowe – tłumaczy prokura-
tor Borzym. Budynek zielonogórskiego uniwersy-
tetu stawiała firma Jedynka Skanska (również 
z Poznania). Do części prac Jedynka wynajęła 
podwykonawcę – Lubuską Korporację Budowlaną. 
Ci z kolei do prac związanych z wentylacją zaan-
gażowali zielonogórską spółkę BIG. I to właśnie 
ona zrobiła ciągi wentylacyjne z palnych płyt. Za 
kontrolę prac z ramienia uniwersytetu odpowie-
dzialna była inspektor Danuta Maciszonek. –
Z materiałów dostarczonych nam przez głównego 
wykonawcę, firmę Jedynka Skanska, wynikało, że 
płyty mają atest Instytutu Techniki Budownictwa. 
Dokumenty nie budziły żadnej wątpliwości. We-
dług zielonogórskiej prokuratury tych samych płyt, 
które wykorzystano w budynku Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, użyto również w niektórych 
gmachach w Częstochowie, Wodzisławiu Śląskim 
i Warszawie. - Jeśli potwierdzi się, ze płyty są 
palne, wszystkie budynki trzeba będzie rozbierać. 
A firma, która je montowała, odpowie karnie – 
tłumaczy prokurator Borzym. 

p 
14 czerwca w Gazecie Lubuskiej czytamy: 

Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze sprawdzi, 
czy materiały, z których zbudowano jeden z bu-
dynków Uniwersytetu Zielonogórskiego zagrażają 
zdrowiu i życiu ludzi.  

Do zielonogórskiej prokuratury dotarło zawia-
domienie o popełnieniu przestępstwa podczas 
budowy budynku wydziału nauk ścisłych UZ. 
Inwestycja - wzniesienie pięciokondygnacyjnego 
budynku – warta jest 26 mln zł. Zdaniem konku-
rencyjnego przedsiębiorstwa z Poznania podwyko-
nawca inwestycji - Lubuska Korporacja Budowlana 
użyła do budowy ciągów klimatyzacyjnych 
i wentylacyjnych materiałów nie odpowiadających 
normom „w zakresie palności”. Informacje na ten 
temat otrzymywaliśmy wcześniej, a kilka tygodni 
temu wpłynęło do nas zawiadomienie o popełnie-
niu przestępstwa – mówi prokurator rejonowy 
w Zielonej Górze Marek Borzym. – Teraz powo-
łamy biegłych, którzy wypowiedzą się na temat 
zastosowanego podczas tej budowy materiału, 
sprawdzimy atesty i fakturową dokumentacją celną. 
Zwrócimy się także z prośbą o opinię do instytutu 
uprawnionego do wydawania atestów materiałom 
budowlanym stosowanym w budynkach użyteczno-
ści publicznej. Anatomia tego przestępstwa, 
a raczej doniesienia o jego popełnieniu, jest kla-
rowna. Płyty stosowane do wykładania ciągów 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych importuje tylko 
kilka polskich firm. Zdaniem jednej z nich oferta 
konkurentów jest nieprzyzwoicie tania i wydaje się 
to co najmniej podejrzane. Specjaliści tej firmy 
podważają jakość produktów importowanych przez 
konkurentów, czego mają dowody. Podobne za-
wiadomienia o popełnieniu przestępstwa jak to, 
które dostała prokuratura zielonogórska, dotarły do 
kilkunastu prokuratur rejonowych, na których 
terenie wykorzystano podejrzane płyty importowa-
ne przez firmę z Rzeszowa. 

p 
Dom studencki C - 8D przy ul. Wyspiańskiego 

w Zielonej Górze, to jeden z najpiękniejszych 
obiektów budowlanych w województwie Lubuskim 
- czytamy w Gazecie Lubuskiej 19 czerwca. - 
Budynek ten zdobył główną nagrodę w konkursie 
„Lubuski Mister Budowy” na najlepszy obiekt 

budowlany w kategorii ,,Budownictwo użyteczno-
ści publicznej''. Jest to budowla o ciekawej bryle, 
która została dobrze skomponowana zarówno 
w doborze materiałów, jak i kolorów oraz prak-
tycznemu rozplanowaniu pomieszczeń. Obiekt ten 
różni się od tradycyjnych akademików tym, że nie 
jest podzielony na pokoje, lecz na oddzielne miesz-
kania: dwu-, trzy- i czteropokojowe. Te ostatnie są 
dwupoziomowe i mieszczą się na poddaszu. 
W sumie wszystkich mieszkań jest 29, o po-
wierzchni od 47,4 m kw. do 105,4 m kw. Może 
w nich mieszkać od 4 do 9 osób. Każde z nich 
posiada oddzielną łazienkę (w dwukondygnacyj-
nych są dwie) i aneks kuchenny. - Wyposażone są 
też w pralkę, lodówkę i meble. Cały budynek 
podłączony jest też do sieci Zielonogórskiej Tele-
wizji Przewodowej - mówi kierowniczka działu 
inwestycji i remontów Uniwersytetu Zielonogór-
skiego Małgorzata Stuce. - Tutaj każdy musi dbać 
jak o swoje. Każda grupa studentów zajmująca 
mieszkanie odpowiada za jego wyposażenie. 
Dzięki zainstalowanym licznikom opłaca się 
oszczędzać. Studenci rozliczają się ze zużytych 
mediów (prąd, woda, ogrzewanie), tak jak 
w normalnym mieszkaniu. Budynek w części 
parterowej przystosowany jest do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

p 
Na niektóre kierunki studiów na Uniwersytecie 

Zielonogórskim zakończono już przyjmowanie 
podań i rozpoczęły się egzaminy wstępne - pisze 
Gazeta Lubuska 20 czerwca w artykule pt. Uniwe-
rek egzaminuje. - Przyjmowanie dokumentów na 
studia dzienne od kandydatów (ze starą maturą) 
zakończyła wczoraj Szkoła Nauk Technicznych 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Do 5 lipca przyj-
mowane będą zaś podania kandydatów z tzw. nową 
maturą. Nie wiadomo też ile osób wysłało doku-
menty pocztą. Na razie na 1.369 miejsc przyjęto 
1.864 podania. Ogłoszenie wyników – 15 lipca. Na 
kierunki, na które nie zostaną wypełnione limity 
w Szkole Nauk Technicznych rekrutacja będzie 
trwała do 6 września. Dokumenty w Szkole Nauk 
Ścisłych i Ekonomicznych przyjmowane są do 
1 lipca. Wyniki zostaną ogłoszone 9 lipca. 
W Szkole Nauk Humanistycznych i Społecznych 
dokumenty można składać jeszcze na trzy dni 
przed rozpoczęciem egzaminów (każdy kierunek 
w innym terminie). W połowie czerwca o indeksy 
walczyli już przyszli dziennikarze (120 osób na 46 
miejsc) oraz kandydaci na wychowanie fizyczne, 
a także na studia wieczorowe – język niemiecki. Na 
inne kierunki i specjalności egzaminy i rozmowy 
kwalifikacyjne będą trwały jeszcze w lipcu.  

p 
26 czerwca w Gazecie Wyborczej czytamy: 

XIV Krajowa Konferencja Automatyki zgromadzi-
ła w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego prawie 
200 naukowców, którzy dyskutują na temat zasto-
sowania automatyki w życiu i pracy człowieka. Dr 
hab. Dariusz Uciński jest organizatorem konferen-
cji. – Naukowe spotkania odbywają się co trzy lata, 
pierwsza konferencja miała miejsce w Warszawie – 
mówi. Dla 37-letniego naukowca automatyka jest 
życiową pasją. Studiował w Zielonej Górze 
w dawnej Wyższej Szkole Inżynierskiej. Po stu-
diach został na uczelni, kontynuując karierę na-
ukową. 

- Automatyka to dziedzina nauki lansująca za-
stąpienie pracy ludzi maszynami – wyjaśnia Da-
riusz Uciński. Najprostszym zastosowaniem auto-
matyki jest np. automatyczny pilot w samolotach. 

Automatyka – jako dziedzina nauki - ma za zadanie 
stworzenie w przyszłości m.in. tzw. bezludnych 
fabryk.  

p 
27 czerwca w Gazecie Lubuskiej czytamy: - 

Na Uniwersytecie Zielonogórskim można nie tylko 
zdobyć tytuł licencjata, inżyniera, magistra, pogłę-
biać swą wiedzę na studiach podyplomowych, ale 
i doktoranckich. Oprócz tytułu doktora np. historii, 
od października br. będzie można także zdobyć 
tytuł doktora elektrotechniki i informatyki. 
W nowym roku akademickim uruchomione zostaną 
bowiem czteroletnie, dzienne studia doktoranckie 
na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Tele-
komunikacji UZ. O przyjęcie na nie mogą ubiegać 
się osoby, posiadające tytuł zawodowy magistra 
inżyniera oraz mające zgodę na opiekę naukową od 
profesora lub doktora habilitowanego. - Na wydzia-
le zatrudnionych jest 22 pracowników samodziel-
nych, regulamin mówi, że dana osoba może pro-
wadzić jedynie trzech doktorantów, czyli możemy 
przyjąć ponad 60 osób na studia doktoranckie – 
wylicza kierownik studium, dr hab. inż. Dariusz 
Uciński.  

p 
W Uniwersytecie Zielonogórskim trwają eg-

zaminy wstępne na studia dzienne. Wczoraj nerwy 
zjadały kandydatów m.in. na filologię polską 
i socjologię – pisze 4 lipca w artykule (GL) „Ostat-
ni romantycy” Tatiana Mikułko. - Jednym z naj-
bardziej sfeminizowanych kierunków uniwersytec-
kich jest filologia polska. Chłopcy - jak rodzynki - 
są mniejszością w kobiecych grupach. Chcą to 
zmienić Łukasz Kołcz ze Ścieniawy, Marcin Olko 
z Jawora niedaleko Legnicy, Waldemar Kaszuba 
i Michał Olszewski z Grudziądza. - Jesteśmy 
ostatnimi młodymi romantykami, dlatego trzyma-
my ze sobą. Michał dla Uniwersytetu Zielonogór-
skiego zrezygnował ze studiów w Poznaniu. Zdu-
blowały mu się egzaminy ustne. W Poznaniu 
przeszedł już przez test. Twierdzi, że był łatwy. 
Skąd więc ta decyzja? - Słyszałem, że macie tu 
super życie studenckie – tłumaczy. – No i uczelnia 
po remoncie, ładna, nowa. 

p 
O tegorocznej rekrutacji na UZ pisze także 

9 lipca Gazeta Wyborcza. - Na Uniwersytecie 
Zielonogórskim trwa walka o indeksy na studia 
dzienne. Pokonani mają dwie opcje: zapłata za 
studia zaoczne lub start np. na fizykę w drugim 
naborze. W piątek sekretariaty przyjęły ostatnie 
podania na studia dzienne. W tym roku o przyjęcie 
na Uniwersytet Zielonogórski walczy 6862 matu-
rzystów. Uczelnia przygotowała dla nich 4324 
miejsca, ale nie jest to jednak równa walka 
o indeksy. Aby dostać się na najbardziej w tym 
roku obleganą nową specjalność na kierunku 
pedagogika - pedagogika pracy i poradnictwo 
zawodowe, trzeba było pokonać 5 konkurentów (na 
45 miejsc złożono 275 podań). Natomiast na fizykę 
techniczną zgłosił się tylko 1 kandydat, a uczelnia 
zamierza na tym kierunku szkolić aż 70 studentów. 
Również filozofia nie cieszy się wzięciem. 
W poprzednich latach trzeba było pokonać kilku 
kandydatów, by stać się studentem-filozofem. 
W tym roku na 90 miejsc złożono zaledwie 35 
podań. Na tych kierunkach na pewno będzie drugi, 
a może nawet trzeci nabór.  

czytała ESA 
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Dziennikarska fantazja 
„Ściśle palne”, „Prokurator na Uniwersy-

tecie” czy „Czarne chmury nad naukami 
ścisłymi” to tytuły doniesień prasowych 
sprzed kilku tygodni. Wszystkie dotyczą 
śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę 
Rejonową w sprawie zamontowania w koń-
czonym już budynku Nauk Ścisłych Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego płyt w przewodach 
wentylacyjnych, które PODOBNO są łatwo-
palne. Podobno, bo nikt jeszcze nie udowod-
nił, że jest inaczej. Ale światu można było 
ogłosić sensacyjną wieść pod tytułem „Co by 
było gdyby...”. Tyle tylko, że tych „gdyby” 
może być na dziś tysiąc wersji. Zaprezento-
wana przez red. Leszka Kostrzewskiego 
w Gazecie Wyborczej jest tylko jedną z wielu 
- prokuratura zażąda wyburzenia budynku, 
którego koszt budowy wynosi 26 mln zł. Że 
nieprawdopodobną? No cóż, nikogo nie 
zainteresowałoby to, że jakaś niewielka firma 

poniesie niewielkie koszty wymiany wyko-
rzystanych wcześniej materiałów. A taki 
będzie prawdopodobnie finał sprawy po 
zakończeniu dochodzenia przez prokuraturę. 
Jest to też jedna z wielu wersji wydarzeń, 
którą – chcąc zachować obiektywizm – 
dziennikarz również powinien wziąć pod 
uwagę. Nie wziął? No cóż, dla lokalnego 
dodatku ogólnopolskiego dziennika najważ-
niejsze jest to, że lokalny dziennikarz zamie-
ścił swój tekst w wydaniu ogólnokrajowym 
i wziął za to odpowiednio większą wierszów-
kę. Tylko to się liczy. Że wprowadzono 
w błąd opinię publiczną? Kogoś dotknięto? 
Kogoś urażono? Jakie to ma znaczenie. Mate-

riał musi być kontrowersyjny i wzbudzać 
emocje. Najwyżej później będziemy przepra-
szać. Przecież artykuł pójdzie na pierwszej 
stronie, na całą Polskę, a listy oburzonych 
wydrukujemy dopiero następnego dnia, 
w lokalnym dodatku, na wewnętrznych stro-
nach, małą czcionką. Czytając dzisiejsze 
gazety można odnieść wrażenie, że takie jest 
„abecadło” dzisiejszego dziennikarstwa. 
Rzetelność? Etyka zawodowa? To hasła, 
które trącą myszką. Dziś trzeba sprzedać 
gazetę. Trzeba utrzymać się na rynku. Ludzie 
też wolą czytać sensacyjne doniesienia. Pod-
stawową zasadą dziennikarskiego abecadła 
jest zasada, że dobra informacja nie jest 
żadną informacją. Trzeba się więc przyzwy-
czaić do tego, że tylko niektórzy z dziennika-
rzy będą rzetelnie podchodzić do swojego 
fachu, będą jednak i tacy (a niestety będzie 
ich coraz więcej) , którzy w pogoni za sensa-

cją zatracą wszelkie zasady elementarnej 
przyzwoitości. I co gorsza, ogłuchną na ar-
gumenty inne niż te, które są im akurat po-
trzebne. Wracając jednak do sprawy: Podwy-
konawca – Firma XXX - w gazetach wymie-
niana z pełnej nazwy - jest podejrzana o... No 
właśnie, o co? Inwestor (Uniwersytet Zielo-
nogórski) posiada pełną dokumentację łącz-
nie z atestami na wszystkie materiały, jakich 
użyto podczas budowy. Według tych doku-
mentów nie ma podstaw do jakichkolwiek 
podejrzeń aby twierdzić, że materiał zamon-
towany przez podwykonawcę jest wadliwy. 
Nie ma takiej możliwości aby materiały 
budowlane wykorzystywane na budowach, 

poddawane były kolejnym ekspertyzom. Nie 
dajmy się zwariować. Używany cement czy 
płyta mają już certyfikaty, nie sposób więc 
codziennie poddawać je kosztownej weryfi-
kacji tylko dlatego, że w drodze między 
magazynem a budową ktoś mógł je np. pod-
mienić. Idąc tą drogą można zapytać czy 
płyty, które poddano ekspertyzie w Szczeci-
nie to na pewno płyty, z których wykonano 
przewody wentylacyjne w uniwersyteckim 
budynku? Przecież w przewodach żadnej 
płyty nie brakuje, więc skąd ta pewność? 
W ten sposób możemy dalej fantazjować na 
zadany temat nie przymierzając jak red. 
L. Kostrzewski z Gazety Wyborczej. Gdyby 
w lidzie napisał, że prokuratura bada sprawę 
firmy XXX z Koziej Wólki, to przecież niko-
go nie zachęciłoby to do kupna gazety. Na-
tomiast informacja o konieczności wyburze-
nia budynku, którego budowa kosztowała 26 
mln zł (z pieniędzy podatników!!!) jest warta 
zamieszczenia jej na pierwszej stronie. Pisząc 
takie fantazje dziennikarz z pewnością nie 
zadał sobie pytania ile szkody może zrobić 
dowolną interpretacją tylko części wypowie-
dzi prokuratora. Odrobina wyobraźni wystar-
czy, aby wiedzieć o tym, że jeżeli można coś 
naprawić, to się tego na pewno nie niszczy. 
Tym bardziej jeżeli coś kosztuje 26 mln zł. 
Prawo jedynie w przypadku samowoli bu-
dowlanej nakazuje rozbiórkę bez rozpatrywa-
nia innych aspektów sprawy. Budynek Nauk 
Ścisłych samowolą budowlaną nie jest 
i rozbiórka mu nie grozi. Dziennikarze Gaze-
ty Wyborczej jednak nie chcą tego faktu 
przyjąć do wiadomości. Bardziej rzetelny 
dziennikarsko jest już artykuł red. Dariusza 
Chajewskiego w Gazecie Lubuskiej. Niestety 
i ten doświadczony dziennikarz nie oparł się 
fantazji i próby przyciągnięcia czytelnika 
chociaż tytułem, jeżeli w treści jest już mniej 
sensacji. „Prokurator na Uniwersytecie” - 
tylko najpierw trzeba by zapytać w jakiej 
sprawie? Bo prokuratura rejonowa o nic 
uczelni nie oskarża. To uczelnia jest stroną 
pokrzywdzoną i o tym jakoś dziennikarze 
zapomnieli. To firma budowlana jest o „coś” 
podejrzana. O „coś”, bo do zakończenia 
śledztwa nie można mówić o czyjejkolwiek 
winie. W ogóle do zakończenia śledztwa nie 
ma żadnej sprawy! Nie ma więc o co kruszyć 
kopii. Na szczęście to nie dziennikarze będą 
decydować o tym czy trzeba będzie burzyć za 
26 mln zl czy też wystarczy wymienić za 100 
tys. zł. Należy jednak przypuszczać, że gdyby 
to żurnaliści mieli decydujący głos w tej 
sprawie z pewnością wybraliby pierwszą 
opcję. Jest taka medialna! 

Ewa Sapeńko 
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