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przez Gazetę Wyborczą dnia 11-12 czerwca z prof. Micha-
łem Kisielewiczem, rektorem Uniwersytetu Zielonogórskie-
go. Wyniki kontroli przyjąłem z przykrością. Decyzje, które 
podjąłem są jednoznaczne. Wszystkie osoby związane ze 
sprawą bez względu na stopień winy odchodzą z uczelni 
– mówi prof. Kisielewicz. 

* * *
Najwięcej absolwentów w Lubuskiem wybiera się na Uni-

wersytet Zielonogórski. Które kierunki są najpopularniejsze 
na razie nie wiadomo, bo większość przyszłych studen-
tów nie złożyła jeszcze dokumentów. Na razie dokumenty 
składają absolwenci szkół średnich, którzy maturę zdawali  
w zeszłym roku – czytamy w Gazecie Wyborczej z dnia 14 
czerwca.

* * *
„Płacą w ciemno” – to tytuł artykułu z Gazety Lubuskiej  

z dnia 14 czerwca. Uniwersytet Zielonogórski na dwóch wy-
działach, które zamierzały wcześniej zakończyć rekrutację, 
przedłuża nabór. 

* * *
„Studia na Uniwersytecie Zielonogórskim kluczem do suk-

cesu” pod takim hasłem zorganizowano na uczelni debatę 
oksfordzką - informuje nas Gazeta Lubuska z 17 czerwca. 
Jakie są plusy i minusy studiowania w młodym ośrodku 
akademickim, jakim jest Uniwersytet Zielonogórskim, o tym 
dyskutowali studenci i zaproszeni goście.

* * *
„Sroczy raj” to tytuł rozmowy przeprowadzonej przez 

Gazetę Lubuską dnia 18-19 czerwca z dr. Leszkiem Jerza-
kiem, zielonogórskim przyrodnikiem, badaczem srok. Jest 
pracownikiem naukowym Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Właśnie ukazała się książka, której jest współautorem pt.: 
„Ptaki krukowate Polski”.

* * *
Cafe Te to nowe miejsce na zielonogórskiej mapie im-

Listy do redakcji
Szanowny Panie Redaktorze,
Przekazuję fragmenty listu profesora Piotra Pierańskie-
go (Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznań-
ska), który jest komentarzem do zapisu Pana rozmowy 
ze mną pt. „Annus mirabilis”, opublikowanej w numerze 
czerwcowym miesięcznika UZ.
 „Załączam cytat z wypowiedzi wielkiego polskiego fi-
zyka Mariana Smoluchowskiego, jeszcze sprzed 1917 
roku. To komentarz do ostatnich fragmentów wywiadu. 
Oto on:

„Entuzjazm dla prawdy, fanatyczne dążenia do rzetel-
ności i prawdy – to jest podkład etyczny, odpowiadający 
tym naukom [przyrodniczym] i przez nie wzmocniony. 
Prowadza one walkę z blagą i frazesem, chorobami, 
które toczą nasze społeczeństwo i zniekształcają nasz 
język literacki. Przyznać musimy, że tradycyjne nasze 
wychowanie klasyczne jest w znacznej mierze przyczy-
ną dobrze nam znanej anemii społecznej i skłonności 
do biurokratycznej formalistyki; wywołać ono może, co 
najwyżej u szlachetniejszych jednostek, zamiłowanie w 
biernej estetycznej kontemplacji, albo literackiej tęskno-
cie za dawno minionymi czasami. Nie tego nam trzeba! 
Przedrzemaliśmy w letargu wiele dziesiątków lat, pod-
czas, gdy świat pędził dalej w szalonym tempie.
Czas najwyższy, żebyśmy się zoryentowali, ze żyjemy 
w XX-ym wieku, i żebyśmy sobie kuli broń, którą się wal-

czy w czasach dzisiejszych, tj. wyszkolenie w naukach 
ścisłych, znajomość praw przyrody, umiejętności tech-
niczne, obrotność gospodarska.

Istnieje w internecie bardzo ciekawe czasopismo kul-
turalne „Zwoje” 

(http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje/)
redagowane przez Andrzeja Kobosa (chyba byłego 

naukowca, matematyka, z Kanady, Edmonton).
Wśród wielu ciekawych artykułów, które tam prze-

czytałem, jest kilka, bardzo ciekawych, poświeconych 
Marianowi Smoluchowskiemu. W jednym z nich, napi-
sanym przez Panią Ewę Wykę 

(http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje35/text18p.htm) 
cytat, który przesłałem. Okazuje się, że został on wzięty 
przez autorkę z: T. Godlewski, ‚M. Smoluchowski, jego 
życie i działalność naukowa’, Wiadomości Matema-
tyczne, t. XXIII (1919), s. 26. Źródło ostateczne nie jest 
mi wiec znane, bo nie mam Wiadomości Matematycz-
nych.”

Serdecznie pozdrawiam
Piotr Garbaczewski

prezowej. Inne niż wszystkie. W prywatnym mieszkaniu, ze 
zbieraniną mebli, plakatami teatralnymi na ścianach i swe-
trami na żyrandolach. Małą kamieniczkę tuż przy wejściu 
na ulicę Kupiecką opanowali studenci animacji społeczno-
-kulturalnej Uniwersytetu Zielonogórskiego. „Artysta za-
prasza na kawę” to tytuł artykułu, który można przeczytać  
w Gazecie Wyborczej z dnia 22 czerwca. 

* * *
„Astronomia doceniona” obwieszcza nam Gazeta Lubu-

ska z dnia 22 czerwca. Uniwersytet Zielonogórski ma już 
11 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora. 
Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego 
otrzymał decyzję Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów do 
nadawania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych 
w dyscyplinie astronomia.

* * *

Bezrobocie jest największym problemem młodzieży. 
Mają go niemal wszyscy młodzi ludzie po zakończeniu 
nauki. Praktycznie co druga osoba do 25. roku jest bezro-
botna. Piotr Kaziów z Jasienia za kilka dni skończy studia 
na Uniwersytecie Zielonogórskim i pójdzie do pracy. Ale nie  
w Polsce. W lipcu wyjedzie szukać szczęścia za granicą. 
Jak wielu jego rówieśników. Ten artykuł można przeczytać 
w Gazecie Lubuskiej z dnia 23 czerwca zatytułowany „Ucie-
kają do pracy”

* * *
Germanistyka jest bardzo ciekawym kierunkiem studiów, 

ale żeby się na nim utrzymać, trzeba być silnym psychicz-
nie. Polecam filologię germańską tym, którzy tak jak ja są 
zakochani w kulturze niemieckiej i kraju naszych sąsiadów. 
Studentka Uniwersytetu Zielonogórskiego Katarzyna Kaź-
mierczak zachwala kierunek studiów w Gazecie Lubuskiej 
z dnia 24 czerwca.

czytał rw


