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Inauguracja nadziei i obaw 
Wchodzimy w trzeci już rok działalności Uniwersytetu. Myślę, że dynami-

ka rozwojowa, jaką dało utworzenie nowej uczelni, wzbogaconej o 38-letni 
już dorobek i tradycje zielonogórskiego środowiska naukowego, jest całkiem 
przyzwoita. W 2001 roku, kiedy tworzyliśmy zielonogórski uniwersytet, 
historia i elektrotechnika uzyskały uprawnienia habilitacyjne. W ostatnim roku 
takie uprawnienia otrzymała matematyka. W ślad za uzyskanymi prawami –
z sukcesem występujemy samodzielnie o przyznanie tytułu profesorskiego. 
Za nami dwa pierwsze kolokwia habilitacyjne. Te uprawnienia to możliwość 
prowadzenia studiów doktoranckich, którą natychmiast wykorzystaliśmy. W 
marcu uprawnienia do nadawania stopnia doktora otrzymali fizycy. Prowa-
dzimy też 47 studiów podyplomowych. Poprzedni rok akademicki witaliśmy 
z aż czterema nowymi kierunkami studiów: astronomią, grafiką, elektroniką i 
telekomunikacją oraz fizyką techniczną. Dziś rozpoczynamy kształcenie na archi-
tekturze wnętrz (a nasza okładka stara się do tego nawiązać). Trwają dość 
intensywne starania o uruchomienie nowych kierunków. 

Rozwija się kadra naukowa i – co cieszy – dotyczy to w większości już wła-
snych zasobów intelektualnych. Nasi akademicy uzyskują tytuły naukowe, 
nominacje na stanowiska profesorów zwyczajnych, adiunkci przystępują do 
kolokwiów habilitacyjnych, rośnie liczba doktoratów. 

Na ten krzepiący obraz środowiska nakładają się jednak obawy o ze-
wnętrzne uwarunkowania – słabość strumienia finansowania szkolnictwa 
wyższego, nadchodzący nieodwołalnie niż demograficzny, zaawansowany 
wiek profesury i jej nieuchronne przejście w stan spoczynku, a wreszcie –
o miejsce polskiego szkolnictwa wyższego w strukturach edukacyjnych Unii 
Europejskiej, gdzie szeroką podstawą piramidy kształcenia jest nauczanie na 
licencjackim poziomie. 

Dziś jednak przywitajmy nowy rok słowami XVIII-wiecznego hymnu 
W. Kinderlebena – Vivat Academia, Vivant Professores! 

ap
 

M I E S IĘC Z N I K  S P OŁE C Z N O ŚC I  A K A D E M I C K I E J  
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B I L A N S  O T W A R C I A  
Rozpoczynamy trzeci już rok działalności zielonogór-

skiego uniwersytetu, który po uzyskaniu nowego statu-
su akademickiego zyskał przyzwoitą dynamikę rozwo-
jową, choć np. rekrutacja na studia powoli ulegać będzie 
zmniejszaniu. 

Jakkolwiek inauguracja jest ważną uroczystością dla 
całego środowiska akademickiego, to jednak zawsze 
była przede wszystkim świętem studenckim. A święto 
to przeżywa dziś 24.205 studentów naszego Uniwersyte-
tu, z czego 13.143 kształcić się będzie w trybie studiów 
dziennych. Najbardziej dzień inauguracji przeżyją stu-
denci I roku, a jest ich 7.625, w tym 3.830 na studiach 
dziennych. Uniwersytet w tym roku kształcić będzie na 
28 kierunkach studiów oferując w ich ramach sto dzie-
sięć specjalności kształcenia. Właśnie dziś rozpoczyna 
działalność w strukturach Wydziału Artystycznego 
najnowszy kierunek – architektura wnętrz. Ten kierunek 
najwidoczniej trafił w oczekiwania tegorocznych kan-
dydatów na studia, bo na jedno miejsce zgłosiły się trzy 
osoby i stał się konkurencją dla uruchomionej w zeszłym 
roku grafiki, która obecnie notowała „tylko” 2 kandyda-
tów na miejsce (rok temu aż czterech). Jeśli chodzi 
o tegoroczny nabór studentów, to przebiegał on pod 
znakiem zmniejszonych limitów rekrutacyjnych. Przy-
pomnijmy, że w zeszłym roku przyjęto aż 8.810 studen-
tów, z czego na studia dzienne 4.878. 

Najliczniejszy pierwszy rok zainauguruje studia na 
pedagogice (1.755 osoby przyjęte na I rok na różne rodzaje 
studiów), zarządzaniu i marketingu (789), informatyce 
(530), filologiach (372), ochronie środowiska (356). Kieru-
nek filologia o specjalnościach język angielski, język nie-
miecki albo filologia germańska dowodzi, że młodzi 
stawiają na bardzo dobrą znajomość języków obcych.  

I by zakończyć tę statystykę – na Uniwersytet zgłosiło 
się 13.845 kandydatów, z czego 7.327 zostało przyjętych. 
Szerzej o rekrutacji piszemy na str. 52. 

O potencjale szkoły wyższej decyduje w pierwszym 
rzędzie jakość kadry naukowej. Uniwersytet zatrudnia 
dziś 1.804 osoby. Kadra naukowo-dydaktyczna to 1.105 

nauczycieli akademickich. Wśród nich jest 82 profeso-
rów tytularnych, 147 doktorów habilitowanych, 360 
doktorów. Pracownicy nie będący nauczycielami aka-
demickimi (pracownicy biblioteczni, naukowo-techniczni, 
administracyjni i obsługa) to zespół liczący 699 osób. 
Jeśli chodzi o liczebność kadry nauczającej – najwięk-
szym wydziałem jest Wydział Humanistyczny (193 
nauczycieli akademickich), ustępuje mu Wydział Nauk 
Pedagogicznych i Społecznych (171) i Wydział Nauk 
Ścisłych (139). Najmniejszym wydziałem jest Wydział 
Artystyczny (79). W minionym roku akademickim na 
stanowiska profesorów zwyczajnych zostało mianowa-
nych 7 osób – Marian Nowak, Joachim Zdrenka, Ma-
rian Adamski, Krzysztof Gałkowski, Czesław Dutka, 
Mirosław Bukowski i Janusz Dzięcioł (w chronologii 
mianowań). Dwie osoby uzyskały tytuły profesorów – 
Michał Stosik i Adam Grobler, cztery – stopień nauko-
wy doktora habilitowanego (sześć oczekuje na zatwier-
dzenie habilitacji przez Centralną Komisję ds. Tytułu 
Naukowego i Stopni Naukowych), a 28 – stopień na-
ukowy doktora.  

Działalność naukowo-badawcza uczelni prowadzona 
jest w ramach działalności statutowej, badań własnych 
oraz projektów badawczych finansowanych przez Mini-
sterstwo Nauki i Informatyzacji oraz Komisję Europej-
ską. W 2003 roku Uniwersytet otrzymał łącznie 4,4 mln 
zł na działalność naukowo-badawczą (w tym 1,5 mln 
z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji na realizację pro-
jektów badawczych oraz ponad 100 tys. zł z Minister-
stwa Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie 
działalności wspomagającej badania). Wyrazem uznania 
dla działalności naukowo-badawczej pracowników 
Uniwersytetu jest przyznanie w 2003 roku nagród Mini-
stra Edukacji Narodowej i Sportu, w tym dwóch indy-
widualnych i trzech zespołowych (imienna lista 
nagrodzonych na str. 6). Na dwóch kierunkach – historii 
oraz elektrotechnice – prowadzone są studia 
doktoranckie, w których w ubiegłym roku akademickim 
uczestniczyło łącznie 37 słuchaczy. 

   
TAK DZIŚ PREZENTUJE SIĘ PRZYSZŁA SIEDZIBA WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA 
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W ramach współpracy z zagranicą aktywność uczelni 
skoncentrowana jest na promowaniu i realizacji pro-
gramów Unii Europejskiej oraz umów międzyrządo-
wych i bilateralnych. W roku akademickim 2002/2003 
zrealizowano ogółem 600 wyjazdów pracowników 
i studentów za granicę. Na realizację programu SO-
CRATES/Erasmus uczelnia otrzymała ponad 45 tys. 
euro na stypendia dla studentów oraz wyjazdy pracow-
ników do uczelni partnerskich. Ponadto realizowane są 
trzy projekty badawcze w ramach 5. Programu Ramo-
wego Unii Europejskiej oraz jeden projekt w ramach 
programu Phare CBC 2000. 

Biblioteka Uniwersytecka powiększyła w ostatnim ro-
ku swoje zbiory o ponad 28 tys. wolumenów książek 
i czasopism oraz jednostek inwentarzowych zbiorów 
specjalnych oraz zbiorów z darów i wymiany. Zinforma-
tyzowana Biblioteka umożliwia dostęp elektroniczny do 
czasopism renomowanych wydawnictw, tworząc także 
własne bazy dorobku naukowego pracowników uczelni 
w systemie SKEP.  

Znacznej modernizacji i rozbudowie uległa w ostatnim 
czasie Uczelniana Sieć Komputerowa, będąca rdzeniem 
miejskiej sieci ZielMAN. Prace realizowane były głównie 
w ramach „dowiązania” do budowanej krajowej sieci 
komputerowej nauki PIONIER. Tylko w 2003 roku 
z funduszy uczelni przeznaczono ponad milion zł na 
modernizację sieci oraz zakup oprogramowania i sprzę-
tu. Szerzej o działalności badawczej i zapleczu zielono-
górskiej nauki piszemy na str. 47. 

Warunki pracy w Uniwersytecie zależą od jakości po-
siadanej bazy materialnej. Uniwersytet Zielonogórski 
jest w posiadaniu 25 budynków dydaktycznych oraz 
3 administracyjnych. Budynki dydaktyczne zajmują 
65.551 m2. Uniwersytet posiada 2 stołówki akademickie, 
8 domów studenta o łącznej powierzchni 24.077 m2. 
Powierzchnia terenów uniwersyteckich to 4.361.233 m2, 
w tym tereny rolnicze – 3.926.104 m2. Na rzecz miasta 
przekazaliśmy obiekty przy pl. Słowiańskim (nr 6 i 9), 
w zamian otrzymaliśmy budynek przy ul. Licealnej 
z przeznaczeniem na rektorat. Uniwersytet dysponuje 
107 salami ćwiczeniowymi, 224 salami laboratoryjnymi, 
43 seminaryjnymi, 108 salami wykładowymi, 3 halami 
sportowymi i aulą na 472 miejsc. 

Ważnym czynnikiem rozwojowym są inwestycje. Ak-
tualnie prowadzona jest przebudowa i modernizacja hali 
laboratoryjnej i budynku dydaktycznego Instytutu Bu-
downictwa, które przeznaczone są na cele dydaktyczne 
i laboratoryjne. Obiekt – łącznie z częścią modernizowa-
ną i nowo projektowaną – będzie miał kubaturę przeszło 
13 tys. m3. Zakończenie pierwszego etapu budowy spo-
dziewane jest w czerwcu przyszłego roku. Trwa rozbu-
dowa i modernizacja hali laboratoryjnej Wydziału Me-
chanicznego, a spodziewane zakończenie robót nastąpi 31 
października tego roku. Szerzej o inwestycjach – aktual-
nie realizowanych i planowanych piszemy na str. 18. 

I wreszcie ostatnim, najważniejszym czynnikiem roz-
wojowym są uwarunkowania finansowe. Rok 2003 jest 
początkiem procesu stabilizacji działalności finansowej. 
Jego realizacja potrwa do 2005 roku, a ma on na celu 
racjonalizację gospodarki finansowej, a ściślej – spra-
wienie, by relacja między dotacją budżetową bilansowa-
ła się z wydatkami na wynagrodzenia pracownicze, 

wypłatami za godziny ponadwymiarowe na studiach 
dziennych, kosztami eksploatacyjnymi i działalności 
bieżącej. Co więcej, ów program stabilizacyjny musi się 
wpisać w przygotowywaną Strategię Rozwoju Uniwersy-
tetu do 2010 roku. 

Tyle bilans otwarcia, „suchy”, telegraficzny raport 
o potencjale uczelni. A jak na bilans przystało – dużo 
w nim liczb. Takich, które charakteryzują nasz Uniwer-
sytet, ale mogą też skłonić do refleksji nad kierunkiem 
jego rozwoju. 

ap 

 
 

 
 

 
JUŻ WKRÓTCE ZOSTANIE ODDANA DO UŻYTKU MODERNIZOWANA HALA
LABORATORYJNA WYDZIAŁU MECHANICZNEGO 
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O D Z N A C Z E N I A  I  N A G R O D Y  
Początek każdego roku akademickiego zwyczajowo 

jest okazją do podziękowania za pracę wykonywaną 
z pasją, talentem i zaangażowaniem. Pracę niezwyczaj-
ną, zauważalną w środowisku. Z satysfakcją więc in-
formujemy o odznaczeniach, nagrodach i wyróżnieniach 
przyznanych naszym pracownikom i studentom. Oto 
oni: 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Srebrny Krzyż Za-
sługi przyznał: 
 I st. kw. art. Leszkowi Krutulskiemu z Wydziału 

Artystycznego, 
 dr hab. inż. Jadwidze Lal-Jadziak, prof. UZ z Wydzia-
łu Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, 

 dr hab. inż. Wiesławowi Miczulskiemu, prof. UZ 
z Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Teleko-
munikacji, 

 mgr Helenie Kaźmierczak z Biblioteki Uniwersytec-
kiej, 

 Ligii Nolce, emerytowanej kierowniczce Stołówki 
Akademickiej, 

 Stanisławie Szylkin z Kwestury. 

Medal Komisji Edukacji Narodowej Minister ENiS 
przyznał dr hab. inż. Magdalenie Graczyk, prof. UZ 
z Wydziału Zarządzania. 

* * * 

Za wyróżniające osiągnięcia naukowe nagrody Mini-
stra Edukacji Narodowej i Sportu otrzymali: 
S dr hab. Maria Piechowiak-Topolska, prof. UZ 

z Wydziału Humanistycznego – nagrodę indywidu-
alną za książkę pt. Społeczeństwo i kultura w Wielkim 
Księstwie Litewskim od XV do XVIII wieku, 

S dr hab. Kazimierz Głazek, prof. UZ z Wydziału 
Nauk Ścisłych – nagrodę indywidualną za książkę 
pt. A Guide to the Literature on Semirings and their Ap-
plications in Mathematics and Information Science, 

S dr hab. Stanisław Borawski, prof. UZ z Wydziału 
Humanistycznego – nagrodę zespołową za między-
narodowe współautorstwo książki pt. Zweisprachige 
Stadtbücher aus Oppeln/Opole, 

S dr inż. Piotr Borowiecki z Wydziału Nauk Ścisłych – 
nagrodę zespołową za książkę pt. Optymalizacja dys-
kretna. Modele i metody kolorowania grafów, 

S a także zespół w składzie:  
- prof. dr hab. inż. Józef Korbicz – kierownik 
- dr inż. Andrzej Janczak 
- dr inż. Andrzej Marciniak 
- dr inż. Andrzej Obuchowicz 
- dr inż. Krzysztof Patan 
- dr inż. Marcin Witczak 
- mgr inż. Marcin Mrugalski 
nagrodę zespołową za monografię pt. Diagnostyka 
procesów. Modele, Metody sztucznej inteligencji, Zasto-
sowania. 

* * * 

Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskie-
go: 
D nagrodę indywidualną I stopnia za osiągnięcia 

naukowe otrzymali: 
• prof. dr hab. Piotr Garbaczewski, 
• prof. dr hab. Marian Nowak, 
• prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz, 
• prof. dr hab. Joachim Zdrenka, 
• dr hab. Andrzej Maciejewski, prof. UZ, 
• dr hab. inż. Janina Stankiewicz, prof. UZ, 
• dr Dariusz Dolański. 

D  nagrodę zespołową I stopnia za osiągnięcia na-
ukowe otrzymali: 
 zespół w składzie: 

- prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski  
- dr inż. Artur Gramacki  
- dr  inż. Jarosław Gramacki  
- mgr inż. Wojciech Paszke  
- mgr inż. Bartłomiej Sulikowski  

 zespół w składzie: 
- prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki  
- prof. dr hab. inż. Igor Korotyeyev  
- dr inż. Grzegorz Benysek  
- dr inż. Zbigniew Fedyczak  
- dr inż. Adam Kempski  
- dr inż. Krzysztof Sozański  
- mgr inż. Robert Smoleński  

 zespół w składzie: 
-  prof. dr hab. Janusz Gil  
- dr hab. George Melikidze, prof. UZ 
- dr Jarosław Kijak  

 zespół w składzie: 
- prof. dr hab. Janusz Matkowski  
- dr hab. Witold Jarczyk, prof. UZ 
- mgr Dorota Głazowska  

 zespół w składzie: 
- dr hab. Edward Walicki, prof. UZ 
- dr inż. Anna Walicka  

 zespół w składzie: 
- prof. dr hab. inż. Ryszard Rohatyński  
- dr inż. Kazimierz Dobrucki  
- mgr inż. Wiesław Chwalana  
- mgr inż. Krzysztof Białas  

D nagrodę indywidualną II stopnia za osiągnięcia 
naukowe otrzymali: 
S prof. dr hab. Jerzy Baksalary  
S prof. dr hab. Jerzy Brzeziński  
S prof. dr hab. inż. Eugeniusz Feldsztein  
S prof. dr hab. Janina Fyk  
S prof. dr hab. Piotr Rozmej  
S dr hab. inż. Adam Bydałek, prof. UZ  
S dr hab. Arkadiusz Chrudzimski  
S dr hab. inż. Daniel Fic, prof. UZ 
S dr hab. Wiesław Hładkiewicz, prof. UZ 
S dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ 
S dr hab. Lesław Koćwin, prof. UZ 
S dr hab. inż. Edward Kowal, prof. UZ 



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  8  ( 1 1 6 )   

p a ź d z i e r n i k  2 0 0 3  

7 

S dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, prof. UZ 
S dr hab. Krystyna Lukierska-Walasek, prof. UZ 
S dr hab. Augustyn Mańczyk, prof. UZ 
S dr Krzysztof Benyskiewicz  
S dr Beata Frydryczak  
S dr Jarosław Grytczuk  
S dr Małgorzata Konopnicka-Szatarska  
S dr inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik  
S dr Ryszard Michalak  
S dr Dariusz Miszewski  
S dr Mariusz Michta  
S dr Bogusław Pfeiffer  
S dr Andrzej Piasecki  
S dr inż. Silva Robak  
S dr inż. Marek Rybakowski  
S dr Robert Skobelski  
S  mgr inż. Anna Urbańska   
S dr Mirosław Zdulski. 

D nagrodę zespołową II stopnia za osiągnięcia na-
ukowe otrzymali: 
 zespół w składzie: 

- dr hab. Ryszard Stankiewicz, prof. UZ 
- dr Arkadiusz Żukiewicz 
- mgr Edyta Bartkowiak  
- mgr Edyta Kahl  
- mgr Katarzyna Kochan  
- mgr Beata Skafiriak  

 zespół w składzie: 
- dr hab. inż. Jerzy Mutwil, prof. UZ 
- mgr inż. Robert Janowski  
- mgr inż. Mariusz   Michalski  
- mgr inż. Dariusz Niedźwiecki  

 zespół w składzie: 
- prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak  
- dr inż. Sławomir Kłos  
- dr inż. Sebastian Saniuk  

D nagrodę indywidualną II stopnia za osiągnięcia 
artystyczne otrzymał I st. kw. art. Jerzy Szymaniuk 

D nagrodę za rozprawę habilitacyjną otrzymali: 
- dr hab. inż. Wiesław Miczulski  
- dr hab. inż. Zofia Sadecka  
- II st. kw. art. Wiesław Hudon  
- II st. kw. art. Leszek Knaflewski  

D nagrodę za doktorat z wyróżnieniem otrzymali: 
- dr inż. Grzegorz Andrzejewski  
- dr Marzena Góralczyk  
- dr inż. Przemysław Jacewicz  

D nagrodę indywidualną w dziedzinie dydaktycznej 
II stopnia otrzymali: 
- prof. Jan Gawron  
- mgr Władysław Leśniak  
- mgr Jolanta Pacewicz-Johansson  

D nagrodę zespołową w dziedzinie dydaktycznej 
otrzymał zespół w składzie: 
- dr hab. Bohdan Halczak  
- dr Bogumiła Burda  
- mgr Małgorzata Szymczak  

D nagrodę za całokształt dorobku naukowego otrzymali: 
- prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Biliński  
- prof. dr hab. Edward Hajduk  
- prof. dr hab. inż. Franciszek Romanów  
- prof. zw. dr hab. inż. Romuald Świtka  
- doc. dr inż. Mikołaj Kłapoć  

D nagrodę za osiągnięcia organizacyjne otrzymali: 
- prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki  
- prof. dr hab. Czesław Osękowski  
- dr hab. inż. Jerzy Bolikowski, prof. UZ 
- dr hab. inż. Wielisława Osmańska-Furmanek, 

prof. UZ 
- dr hab. Andrzej Tuchowski, prof. UZ 
- dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ 
- inż. Andrzej Rybicki. 

* * * 
Z satysfakcją informujemy również o wyróżnieniach 

studenckich. 
p Najwyższe studenckie wyróżnienie – Stypendium 

Ministra Edukacji i Sportu otrzymali: 
S Adam Tomasz Kucza – student IV roku politologii 

ze specjalnością europeistyka, 
S Irmina Staśkowiak – studentka V roku filologii 

polskiej ze specjalnością dziennikarstwo. 

Władze Uniwersytetu Zielonogórskiego przekazały 
podziękowania – w formie dyplomu i nagrody – człon-
kom Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studenckie-
go za pracę w minionym roku akademickim. Otrzymali 
je: 
p Rałał Gościański - Wydział Mechaniczny, 
p Marcin Grzegorski - Wydział Zarządzania, 
p Agnieszka Jasińska – Wydział Inżynierii Lądowej 

i Środowiska, 
p Katarzyna Kańtoch - Wydział Humanistyczny, 
p Anna Mielczarek - Wydział Nauk Pedagogicznych 

i Społecznych, 
p Karolina Wysocka - Wydział Humanistyczny. 

* * * 

Wśród wyróżnionych dorocznymi nagrodami kultu-
ralnymi Prezydenta Miasta Zielona Góra znalazł się 
II st. kw. art. Witold Michorzewski – dyrektor Instytutu 
Sztuki i Kultury Plastycznej. Nagrody naukowe Prezy-
denta Miasta otrzymali: 
S prof. dr hab. Janina Fyk z Wydziału Artystycznego, 
S dr Dariusz Dolański z Wydziału Humanistycznego. 

* * * 

Wyróżniającym się w pracy zawodowej pracownikom 
służby bibliotecznej, administracji, inżynieryjno-tech-
nicznym oraz obsługi JM Rektor przyznał nagrody. 
Wykaz osób nagrodzonych został podany do publicznej 
wiadomości w gablotach ogłoszeniowych. 

* * * 

Wszystkim odznaczonym, nagrodzonym i wyróżnio-
nym pracownikom i studentom redakcja „Uniwersytetu 
Zielonogórskiego” składa serdeczne gratulacje. 
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Z  O  B  R  A  D  S  E  N  A  T  U   
Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 9 lipca 
2003 r. podjął następujące uchwały: 

 Nr 99 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-
finansowego na rok 2003. 
Senat uchwalił plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Zielono-
górskiego na rok 2003, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 Nr 100 w sprawie zwiększenia limitów przyjęć na 

I rok studiów w roku akademickim 2003/2004. 
Senat zwiększył limity rekrutacyjne na studiach w roku akade-
mickim 2003/2004 na kierunkach: 
1) architektura wnętrz – studia 3 letnie dzienne – do 35 osób, 
2) język angielski – studia 3 letnie dzienne – do 55 osób, 
3) język angielski – studia 3 letnie wieczorowe – do 70 osób, 
4) ochrona środowiska – studia 2 letnie zaoczne uzupełniające – 

do 150 osób. 
 Nr 101 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na 

stanowisko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab. 
Krystyny Ferenz, prof. UZ na stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas nieokreślony. 
 Nr 102 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na 

stanowisko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab. 
Anny Wachowiak, prof. UZ na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas nieokreślony. 
 Nr 103 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na 

stanowisko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie prof. dr 
hab. inż. Alexandra Barkalova na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas określony. 
 Nr 104 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na 

stanowisko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab. 
Stanisławy Frejman na stanowisko profesora nadzwyczajnego 
w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas określony. 
 Nr 105 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na 

stanowisko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab. Jo-
lanty Misiewicz, prof. UZ na stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas nieokreślony. 
 Nr 106 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na 

stanowisko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab. inż. 
Jadwigi Lal-Jadziak na stanowisko profesora nadzwyczajnego 
w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas określony. 
 Nr 107 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na 

stanowisko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab. 
Andrzeja Tuchowskiego, prof. UZ na stanowisko profesora nad-
zwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas nieokre-
ślony. 
 Nr 108 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na 

stanowisko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie kw. art. 
II st. Karola Schmidta, prof. UZ na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas nieokreślony. 

 Nr 109 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na 
stanowisko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie kw. art. 
II st. Juliusza Karcza, prof. UZ na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas nieokreślony. 

 Nr 110 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na 
stanowisko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab. 
Edwarda Kozioła, prof. UZ, na stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas określony. 
 Nr 111 w sprawie opinii dotyczącej zmian w struktu-

rze wewnętrznej Instytutu Budownictwa. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Inżynierii 
Lądowej i Środowiska dotyczący zniesienia Laboratorium Bu-
downictwa Ogólnego z pracowniami oraz powołania laboratoriów 
i pracowni przy następujących Zakładach: 
1) przy Zakładzie Budownictwa Ogólnego i Architektury: 

- Laboratorium Materiałów Budowlanych, 
- Pracowni Budownictwa Ogólnego, 

2) przy Zakładzie Geotechniki i Geodezji: 
- Laboratorium Geotechniki, 
- Pracowni Geodezji, 

3) przy Zakładzie Konstrukcji Budowlanych: 
-  Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, 

4) przy Zakładzie Mechaniki Budowli: 
- Laboratorium Wytrzymałości Materiałów, 
- Pracowni Komputerowej.  

 Nr 112 w sprawie uchylenia uchwały Rady Wydzia-
łu Zarządzania z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie 
zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Zarzą-
dzania. 
Senat uchylił uchwałę Rady Wydziału Zarządzania z dnia 22 
stycznia 2003 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wy-
działu Zarządzania dotyczącej utworzenia na Wydziale Zarzą-
dzania z dniem 1 września 2003 roku katedr oraz zakładów jako 
podstawowych jednostek organizacyjnych Wydziału. 
 Nr 113 w sprawie opinii dotyczącej zmian w struktu-

rze organizacyjnej Wydziału Zarządzania. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Zarzą-
dzania dotyczący zmian w strukturze organizacyjnej: 
zniesienia: 
1) Instytutu Organizacji i Zarządzania oraz Instytutu Zarzą-

dzania, 
2) Zakładu Makroekonomii i Marketingu, 
3) Zakładu Zarządzania i Marketingu, 
oraz powołania: 
1) Zakładu Makroekonomii i Finansów, 
2) Zakładu Marketingu, 
3) Zakładu Zarządzania Potencjałem Społecznym, 
4) Katedry Projektowania Systemów Produkcyjnych,  
a także zmiany nazwy Zakładu Controllingu w Zintegrowanych 
Systemach Zarządzania na Zakład Controllingu i Informatyki 
Ekonomicznej. 
Uchwała weszła w życie z dniem 1 września 2003 roku. 
 Nr 114 w sprawie opinii dotyczącej zmian w struktu-

rze organizacyjnej Instytutu Sztuk Pięknych Wydzia-
łu Artystycznego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału 
Artystycznego dotyczący zniesienia Zakładu Malarstwa oraz 
Zakładu Rysunku i powołania Zakładu Malarstwa i Rysunku, 
zniesienia Zakładu Projektowania Wnętrz i Kształtowania 
Otoczenia i powołania Zakładu Architektury Wnętrz. 
 Nr 115 w sprawie opinii dotyczącej powołania Chóru 

Akademickiego Uniwersytetu Zielonogórskiego na 
Wydziale Artystycznym. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Artystyczne-
go dotyczący powołania – z dniem 1 października 2003 r. - Chóru 
Akademickiego UZ w Instytucie Kultury i Sztuki Muzycznej na Wy-
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dziale Artystycznym. Do zadań Chóru Akademickiego UZ należeć 
będzie: 
1) wzbogacanie życia kulturalnego w zakresie chóralistyki, 
2) reprezentacja Uniwersytetu Zielonogórskiego na uroczysto-

ściach uczelnianych, 
3) kontynuacja tradycji miejskich związanych z istnieniem chó-

ru uniwersyteckiego. 

Z A R Z Ą D Z E N I A  J M  R E K T O R A  
JM Rektor wydał zarządzenia: 
 Nr 35 z dnia 4 lipca 2003 r. zmieniające zarządzenie 

nr 1 z dnia 1 września 2001 r. w sprawie wprowa-
dzenia regulaminu pracy w Uniwersytecie 
Zielonogórskim. 
W regulaminie pracy UZ dodano § 84a o następującym brzmie-
niu: 
„Kobiet nie wolno zatrudniać przy pracach szczególnie uciążli-
wych lub szkodliwych dla ich zdrowia określonych w rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie 
wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdro-
wia kobiet (Dz. U. z roku 1996, Nr 114, poz. 545), którego prze-
pisy znajdują odpowiednie zastosowanie do ochrony kobiet pracu-
jących w Uniwersytecie Zielonogórskim”. 
 Nr 36 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie systemu kon-

troli i audytu wewnętrznego w UZ. 
Zarządzenie wypełnia obowiązek stworzenia pisemnych procedur 
kontroli finansowej, które mają dotyczyć procesów związanych 
z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz 
gospodarowaniem mieniem. Audytem wewnętrznym jest ogół 
działań, przez które kierownik jednostki uzyskuje obiektywną 
i niezależną ocenę funkcjonowania jednostki w zakresie gospodar-
ki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, 
rzetelności a także przejrzystości i jawności. Zgodnie z zarządze-
niem, celami audytu wewnętrznego w UZ są: 
1) analiza ryzyka, przed jakim stoi jednostka, 
2) wyrażanie opinii na temat skuteczności mechanizmów kon-

trolnych, 
3) dostarczanie racjonalnych dowodów poprawności działań 

jednostki. 
Zarządzenie określa również sposób przeprowadzania audytu 
wewnętrznego oraz potencjalne obszary audytu wewnętrznego 
w Uniwersytecie Zielonogórskim.  
Organizacja kontroli i audytu wewnętrznego w UZ – w perspek-
tywie do końca roku 2005 przedstawiać się będzie następująco: 
1. Zespół Kontroli Wewnętrznej (ZKW).  

1) Główny Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej – kierownik, 
2) Kontroler. 

2. Komórka Audytu Wewnętrznego (KAW) 
1) Kierownik KAW, 
2) Audytor, 
3) Audytor. 

 Nr 37 z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie wprowadze-
nia procedury wydawania pracownikom środków 
ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. 
Wprowadzona została procedura wydawania pracownikom środ-
ków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, stano-
wiąca załącznik do niniejszego zarządzenia. Zobowiązano także 
kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni do zapoznania 
podległych im pracowników z powyższą procedurą. 
 Nr 38 z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie zmian 

w strukturze organizacyjnej Instytutu Budownictwa. 
W strukturze organizacyjnej Instytutu Budownictwa zniesione 
zostało Laboratorium Budownictwa Ogólnego z pracowniami. 
Powołane zostały następujące laboratoria i pracownie przy Zakła-
dach: 
1) przy Zakładzie Budownictwa Ogólnego i Architektury: 

- Laboratorium Materiałów Budowlanych, 
- Pracownia Budownictwa Ogólnego, 

2) przy Zakładzie Geotechniki i Geodezji: 

- Laboratorium Geotechniki, 
- Pracownia Geodezji, 

3) przy Zakładzie Konstrukcji Budowlanych: 
- Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, 

4) przy Zakładzie Mechaniki Budowli: 
- Laboratorium Wytrzymałości Materiałów, 
- Pracownia Komputerowa. 

 Nr 39 z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie zmian 
w strukturze organizacyjnej Wydziału Zarządzania. 
W strukturze organizacyjnej Wydziału wprowadzono - z dniem 
1 września 2003 r. - następujące zmiany: 
1) zniesiono Instytut Organizacji i Zarządzania oraz Instytut 

Zarządzania, 
2) zniesiono Zakład Makroekonomii i Marketingu, 
3) zniesiono Zakład Zarządzania i Marketingu, 
4) powołano Zakład Makroekonomii i Finansów, 
5) powołano Zakład Marketingu, 
6) powołano Zakład Zarządzania Potencjałem Społecznym, 
7) powołano Katedrę Projektowania Systemów Produkcyjnych,  
8) zmieniono nazwę Zakładu Controllingu w Zintegrowanych 

Systemach Zarządzania na Zakład Controllingu i Informaty-
ki Ekonomicznej. 

 Nr 40 z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie zmian 
w strukturze organizacyjnej Instytutu Sztuk Pięk-
nych. 
W strukturze organizacyjnej Instytutu Sztuk Pięknych zniesiono 
Zakład Malarstwa, Zakład Rysunku oraz Zakład Projektowania 
Wnętrz i Kształtowania Otoczenia oraz powołano Zakład Malar-
stwa i Rysunku oraz Zakład Architektury Wnętrz. 
 Nr 41 z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie zmiany regu-

laminu organizacyjnego UZ. 
Zarządzenie poszerzyło zakres zadań Działu Analiz i Planowania 
o koordynowanie - w porozumieniu z innymi jednostkami organi-
zacyjnymi – przygotowywania i sporządzania wniosków dotyczą-
cych pozyskania środków pomocowych dla Uniwersytetu, 
w szczególności z funduszy i programów unijnych. 
 Nr 42 z dnia 1 września 2003 r. w sprawie ustalenia 

zasad odpowiedzialności za powierzone mienie. 
Ustalone zostały zasady odpowiedzialności materialnej za powie-
rzone mienie, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia, 
a powierzanie mienia osobom materialnie odpowiedzialnym okre-
śla załącznik nr 2. Wprowadzono zasadę, że odpowiedzialność za 
mienie w jednostkach organizacyjnych powierza się osobom nie 
będącym nauczycielami akademickimi. 

 Nr 43 z dnia 2 września 2003 r. zmieniające zarzą-
dzenie Rektora UZ nr 13 z dnia 1 listopada 2002 r. 
w sprawie podziału kompetencji prorektorów Uni-
wersytetu Zielonogórskiego. 
Wprowadzone zmiany dotyczą kompetencji Prorektora ds. Stu-
denckich oraz Prorektora ds. Jednostek Międzywydziałowych, któ-
ry z dniem 1 października 2003 r. otrzyma nazwę Prorektora ds. 
Jakości Kształcenia. 

 Nr 44 z dnia 4 września 2003 r. zmieniające zarzą-
dzenie Rektora UZ nr 11 z dnia 1 listopada 2002 r. 
w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyj-
nego Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Wprowadzone zmiany dotyczą zmiany zakresu działania i obo-
wiązków Prorektora ds. Jednostek Międzywydziałowych - który 
z dniem 1 października 2003 r. otrzyma nazwę Prorektora ds. Ja-
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kości Kształcenia - i podległego mu pionu oraz Prorektora ds. Stu-
denckich wraz z podległym mu pionem. 
 Nr 45 z dnia 4 września 2003 r. w sprawie powołania 

Komisji ds. likwidacji przeterminowanych i zbęd-
nych środków chemicznych. 
Powołana została Komisja ds. likwidacji przeterminowanych 
i zbędnych środków chemicznych w następującym składzie: 
1) inż. Ewa Maciejewska - Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn 
2) mgr Grażyna Jaskólska - Instytut Edukacji Techniczno-

Informatycznej 
3) mgr inż. Tadeusz Butrymowicz - Instytut Inżynierii Środowiska  
4) inż. Wiesława Michalska - Instytut Biotechnologii i Ochrony 

Środowiska  
5) mgr Wanda Wojtowicz - Instytut Fizyki. 
Do zadań Komisji należy: 
- sprawowanie nadzoru nad całością gospodarki środkami che-

micznymi w instytucie przez jego przedstawicieli, a komisyj-
nie nadzoru w UZ, 

- zagospodarowanie występujących nadmiarów i przeniesienie 
ich do instytutów, w których występuje ich brak lub jest na 
nie zapotrzebowanie, 

- organizacja neutralizacji starych, przeterminowanych środ-
ków chemicznych, których neutralizacja jest technicznie i or-
ganizacyjnie możliwą do przeprowadzenia w ramach UZ, 

- kierowanie do utylizacji w jednostkach specjalistycznych 
środków, których utylizacja we własnym zakresie jest nie-
możliwa ze względów technicznych lub dotyczących ochrony 
środowiska. 

 Nr 46 z dnia 16 września 2003 r. w sprawie powoła-
nia Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego. 
JM Rektor powołał Zespół Antykryzysowy Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego, w skład którego wchodzą każdorazowo osoby zajmu-
jące następujące stanowiska:  

1. Przewodniczący – Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
2. Pierwszy Zastępca – Prorektor ds. Studenckich, 
3. Drugi Zastępca – Zastępca Dyrektora Administracyjnego 

ds. Technicznych – Komendant Obrony Cywilnej Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego, 

4. Dyrektor Instytutu Biotechnologii i Ochrony Środowiska, 
5. Dyrektor Centrum Komputerowego, 
6. Zastępca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej, 
7. Stanowisko ds. Obronnych, 

8. Stanowisko ds. Obrony Cywilnej, 
9. Kierownik Sekcji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 

10. Specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej, 
11. Główny Specjalista ds. Technicznych, 
12. Kierownik Sekcji Głównego Energetyka, 
13. Główny Specjalista ds. Gospodarczych, 
14. Główny Specjalista ds. Inwestycji, 
15. Kierownik Kancelarii Ogólnej. 

Celem Zespołu Antykryzysowego jest: 
1) zapobieganie i przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagroże-

niom dla obiektów Uniwersytetu: mającym charakter ataku 
terrorystycznego; spowodowanym rażącymi czynnikami 
środków walki w czasie wojny; klęskom żywiołowym; skaże-
niom środowiska środkami chemicznymi, promieniotwór-
czymi i toksycznymi środkami przemysłowymi; innym nad-
zwyczajnym zagrożeniom, 

2) planowanie i kierowanie realizacją zadań obrony cywilnej, 
3) organizowanie szkoleń dla uniwersyteckich formacji obrony 

cywilnej oraz inicjowanie szkoleń pracowników i studentów 
z zakresu ochrony ludności przed skutkami zagrożeń 

4) organizowanie i kierowanie akcjami ratunkowymi na terenie 
Uniwersytetu Zielonogórskiego i likwidacją skutków zagro-
żeń. 

 Nr 47 z dnia 16 września 2003 r. w sprawie wprowa-
dzenia Instrukcji Postępowania w razie Zagrożenia Bio-
terrorystycznego w Uniwersytecie Zielonogórskim. 
Wprowadzona została Instrukcja Postępowania w razie Zagroże-
nia Bioterrorystycznego w Uniwersytecie Zielonogórskim, która 
obowiązuje w momencie wprowadzenia przez Rektora Stanu Za-
grożenia Biterrorystycznego. 
 Nr 48 z dnia 17 września 2003 r. w sprawie wprowa-

dzenia zasad organizacji działalności reklamowej 
w Uniwersytecie Zielonogórskim. 
Wprowadzone zostały zasady organizacji działalności reklamowej 
w Uniwersytecie Zielonogórskim, stanowiące załącznik nr 1 do 
zarządzenia oraz cennik usług reklamowych stanowiący załącznik 
nr 2. JM Rektor upoważnił Kierownika Centrum Informacji 
i Promocji do wykonywania wszelkich czynności związanych 
z działalnością reklamową UZ, określonych w załączniku nr 2. 

Agnieszka Gąsiorowska 
Dział Organizacyjno-Prawny 

Teksty uchwał i zarządzeń dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego pod adresem: 
http://www.uz.zgora.pl/ap/  
 
 

P R E S T I Ż O W E  N A G R O D Y  
N A S Z Y C H  N A U K O W C Ó W 

Ostatnio dwóch naszych naukowców zdobyło liczące się nagrody. I jakkolwiek honory te nie są 
bezpośrednio związane z ich działalnością na uczelni, a z firmami, które tworzyli i które współ-
pracują z Uniwersytetem, to są z nim od lat związani. Nie musimy dodawać, że te niezwyczajne 
w końcu sukcesy cieszą środowisko. 

 
NAGRODA GOSPODARCZA  
PREZYDENTA RP 
D L A  L E C H O S Ł A W A  C I U P I K A  

   Dr inż. Lechosław Ciupik, wspólnik w zielonogór-
skiej firmie LfC, adiunkt w Instytucie Informatyki i Za-
rządzania Produkcją na Wydziale Mechanicznym, został 
laureatem VI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta 

RP w kategorii wynalazek w dziedzinie produktu lub techno-
logii. Prezydent nagrodził „Wielofunkcyjny, nowej gene-
racji system do leczenia chirurgicznego dysfunkcji krę-
gosłupa” o nazwie „System Kręgosłupowy DERO®”. 
System ten w innowacyjny sposób wykorzystuje nowej 
generacji implanty do nowoczesnego chirurgicznego 
leczenia dysfunkcji całego kręgosłupa, zarówno u dzieci 
i młodzieży, jak i dorosłych. System wspomaga leczenie 



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  8  ( 1 1 6 )   

p a ź d z i e r n i k  2 0 0 3  

11 

kilkudziesięciu jednostek chorobowych: deformacyjnych, 
traumatologicznych, infekcyjnych, onkologicznych, neu-
rologiczno-neurochirurgicznych i innych wymagających 
wsparcia biomechanicznego oraz w sposób elastyczny 
pozwala śródoperacyjnie budować wymagany schorze-
niem układ biomechaniczny, wykorzystując kompatybil-
ne   wszczepy i zunifikowane procedury wszczepiania. 

Fundamentem technicznym powstałego w ciągu dzie-
sięciu lat Systemu DERO jest zestaw wynalazków: osiem 
patentów, kilka zgłoszeń wynalazczych oraz zastrzeżo-
ne znaki towarowe, między innymi „DERO” i „LfC”. 

Na Kręgosłupowy System DERO składają się: 
• wyrób medyczny – instrumentarium  chirurgiczne, 
• podsystem dydaktyczno-szkoleniowy dla chirurgów 

i instrumentariuszek, 
• zestaw zaawansowanych metod leczenia i procedur 

chirurgicznych. 
Cały System DERO jest tworem polskiej myśli tech-

niczno-medycznej: bioinżynierów i chirurgów kręgosłu-
pa. Jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych reali-
zowanych przez krajowe konsorcjum utworzone przez 
firmę LfC z ośrodkami naukowymi, w skład którego 
wchodzi siedem jednostek badawczych technicznych 
i jedenaście ośrodków klinicznych. 

Rozwój naukowy koordynowany jest przez doktora 
Lechosława Ciupika, bioinżyniera z firmy LfC oraz 
profesora Daniela Zarzyckiego, chirurga kręgosłupa 
z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Współpraca prowadzona jest z wieloma wybitnymi 
specjalistami. Szczególny wkład w zakresie medycznym 
wnieśli: profesor Andrzej Radek (Uniwersytet Medyczny 
w Łodzi), profesor Włodzimierz Jarmundowicz (Akademia 
Medyczna we Wrocławiu), profesor Wojciech Marczyński 
(Wojskowa Akademia Medyczna w Warszawie), profesor 

Andrzej Maciejczak (Szpital Wojewódzki w Tarnowie), 
profesor Ryszard Mrówka (Śląska Akademia Medyczna 
w Bytomiu), doktor Jerzy Pieniążek (Śląska Akademia 
Medyczna w Bytomiu), doktor Maciej Tęsiorowski (Colle-
gium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego), profesor 
Andrzej Smoczyński (Akademia Medyczna w Gdańsku), 
profesor Marek Zawirski (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), 
profesor Roman Król (Specjalistyczny Szpital w Szczecinie-
Zdunowie), doktor Jerzy Hakało (Zielona Góra), doktor 
Janusz Dobrowolski (Szpital Dziecięcy w Busku-Zdrój) 
i inni, natomiast w zakresie bio-technicznym zespoły: 
profesora Jana Marciniaka (Politechnika Śląska w Gliwi-
cach), profesora Romualda Będzińskiego (Politechnika 
Wrocławska), profesora Krzysztofa Kurzydłowskiego 
(Politechnika Warszawska), profesora Stanisława Mitury 
(Politechnika Łódzka), profesora Krzysztofa Kędziora 
(Politechnika Warszawska), profesora Jana Chłopka (Aka-
demia Gómiczo-Hutnicza w Krakowie) i wielu innych. 

System Kręgosłupowy DERO został efektywnie wyko-
rzystany w ponad 60 klinikach kręgosłupa w zakresie 
ortopedycznym i neurochirurgicznym. Wykonano już 
ponad 10.000 operacji w kraju i za granicą. Jakość pro-
duktów gwarantuje wprowadzany system zarządzania 
jakością ISO 9001:2000, EN ISO 13485/2000 oraz uzy-
skanie CE-mark. 

Wieloletnie prace rozwojowe nad Systemem Kręgo-
słupowym DERO zaowocowały powstaniem wysokiej 
jakości wyrobu medycznego, wielu unikatowych metod 
leczenia chirurgicznego dysfunkcji kręgosłupa i – co 
najważniejsze - były podstawą powstania polskiej, 
nowoczesnej szkoły chirurgicznego leczenia kręgosłu-
pa.  

Agnieszka Gąsiorowska 

 
J A N U S Z  S Z A J N A   
NAGRODZONY W LONDYNIE 

Przyznana Advanced Digital Broadcast w Londynie 
nagroda dla produktu roku - dekodera i-CAN z syste-
mem MHP w kategorii najlepsza interaktywna technologia 
jest jednym z licznych sukcesów ADB w branży TV 
cyfrowej. Nagrody przyznano na jednej z największych 
wystaw TV cyfrowej i multimediów – Mediacast w Lon-
dynie w maju br., a konkurs współorganizował fachowy 
magazyn „Cable & Satellite International”, cieszący się 
renomą w branży TV cyfrowej.  

– Nagrodzony system operacyjny MHP (z ang. Multi-
media Home Platform) to efekt ponad 2 lat intensywnej 
pracy - mówi Janusz Szajna - Gratulacje należą się 
przede wszystkim naszym projektantom elektroniki 
i oprogramowania oraz Krzysztofowi Kolbuszewskiemu 
(dyrektorowi Grupy Technologicznej i wiceprezesowi 
ADB Polska, dodajmy – również wywodzącemu się 
z Politechniki). To on wyczuł, że przyszłość telewizji 
cyfrowej wiązać się będzie z rozwojem MHP. Zainicjo-
wał w naszej firmie prace nad tym systemem operacyj-
nym, który okazał się najlepszy na świecie. 

Prezes zielonogórskiej firmy Advanced Digital Bro-
adcast Polska Sp. z o. o., dr hab. inż. Janusz Szajna, 
w 1978 roku ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską, gdzie 

od ponad 20 lat jest pracownikiem naukowym uczelni. 
Był współzałożycielem i dyrektorem Instytutu Informa-
tyki i Elektroniki (dziś w Instytucie Metrologii Elek-
trycznej). W 1995 r. założył spółkę Broadcast Software 
Systems, która w po 4 latach zmieniła nazwę na ADB 
Polska. Firmę zapoczątkowała grupa 13 inżynierów 
wywodzących się z WSI. Obecnie w firmie pracuje po-
nad 200 inżynierów-projektantów, ponad połowa z nich 
to absolwenci zielonogórskiej uczelni. Istotnym 
w rozwoju firmy był udział w europejskim projekcie 
„Tempus”, który pozwolił nawiązać pierwsze kontakty 
biznesowe (jeszcze przed utworzeniem Firmy). 

Zielonogórska spółka ADB Polska to główne centrum 
projektowe Grupy ADB, głównego dostawcy dekode-
rów i oprogramowania na rynki telewizji cyfrowej do 15 
krajów 5 kontynentów. Zielonogórska firma zajmuje się 
projektowaniem dekoderów cyfrowej telewizji satelitar-
nej, kablowej, naziemnej i interaktywnej. W ciągu 8 lat 
funkcjonowania grupy ADB w branży zaawansowanej 
technologii cyfrowej sprzedano ponad 2,5 miliona od-
biorników, które zostały zaprojektowane w Zielonej 
Górze. 

Dodajmy jeszcze, że wśród pracowników ADB jest 
wielu naszych absolwentów, a studenci odbywają tu 
swe praktyki zawodowe. 

ap 
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P i s a n i e  c z y n i  z  w i e d z y  ś w i ę t o  

O  Ż A R  S Ł O W A  I  M Y Ś L I  R O Z S Ą D E K  
 

rozmowa z prof. Czesławem P. Dutką, 
krytykiem, teoretykiem  
i historykiem literatury 

Panie Profesorze, Pana pasją i zawodowym zajęciem 
jest książka literacka, dziedzina która sytuuje się 
w sferze i nauki, i sztuki zarazem. I jakkolwiek oba 
zjawiska można umieścić w obszarze kultury, a ich 
wspólnym wyróżnikiem jest działalność twórcza, to 
w pierwszym przypadku będzie to surowy racjonalizm, 
w drugim zaś - duchowy świat doznań, człowieczych 
namiętności, głębi przeżyć. W jaki sposób w literaturo-
znawstwie godzi się te tak różne sfery ludzkiej aktyw-
ności? 

Odnawia Pan tym pytaniem stary zachodnioeuropej-
ski  s p ó r  między dwiema grupami intelektualistów: 
literatami (pisarzami i krytykami) z jednej, a przedsta-
wicielami nauk społecznych, głównie socjologami, 
z drugiej strony. O ile ten spór między chłodnym rozu-
mem („surowym racjonalizmem”) i kulturą  u c z u -
c i o w ą  tworzył topos konkurencji nauk społecznych 
i literackich, nie ograniczał się tylko i dziś nie ogranicza 
do dziedziny publikacji naukowych i literackich. Kładzie 
to swe piętno i na naszych prywatnych i publicznych 
biografiach. 

Pamiętamy o balzakowskiej pozie naukowej, jego za-
dłużeniu u przyrodnika Buffona; było tam coś z gry. 
Z kolei u galernika stylu Flauberta liczy się dystans 
i powaga –  n i e c z u ł o ś ć  (impassibilité), którą de-
monstrował, co było przenoszeniem maksymy badań do  

literatury. Balzak wprawiał nawet w podziw takiego 
Marxa czy Engelsa; nasz szacunek zaś dla stylistycznego 
warsztatu i znajomości przeżyć kobiecych (bovaryzmu) 
budzi nadal stary kawaler Flaubert, autor Szkoły uczuć. 
Byłbym więc za przezwyciężeniem tej schizmy i apelo-
wałbym o ponowne połączenie się w dobrym pisarstwie 
choćby literaturoznawców i socjologów. 

Mam wrażenie, iż w swoim skromnym dorobku litera-
turoznawczym poczyniłem pewne w tej mierze kroki, 
godząc w postulacie „interakcjonizmu poznawczego” 
(praca z 1990 r.) te dwie opcje – role badacza i krytyka, 
ale i eseisty. W przypowieści zaś nt. „ogrodu nauk”, 
kończącej obszerną monografię, odwołuję się do tych 
sfer/sił literatury oddających ludzkie przeżycia, jak siła 
wolności, że wskazuję czytelnikowi-znawcy na trzy 
kategorie estetyczne przyporządkowane greckim poję-
ciom mimesis, semiosis i mythos. Ponieważ tekst literacki 
stanowi rzeczywistość myśli i przeżyć, pisanie o nim jest 
dyskursywnym wypowiadaniem, które eksponuje miej-
sce i energię podmiotu poznającego. Dlatego „pisanie 
czyni z wiedzy święto” – tak to odczuwam i obecnie. 

Jeśli wierzyć statystykom – Polak trzyma w ręce książ-
kę raz w roku. I to zaledwie jedną. Mamy coraz więcej 
ludzi wykształconych, środowisko inteligenckie przyra-
sta coraz szybciej. Jak Pan sobie tłumaczy ów para-
doks, skoro zawsze człowiek chcący uchodzić za wy-
kształconego i „kulturalnego” musiał być oczytany? 

Do owych danych statystyków mógłbym dorzucić 
swój zawodowy sceptyzm. Ludzie nie kupują i nie czy-
tają, bo nie mają nawyku czytania książki jako potrzeby 
życiowej... Do czego naturalnie nikt się nie przyzna, 
niczym do braku rozumu, powiada się więc o drożyźnie 
książki, co jest prawdą, ale i prawdą jest to, że brak na-
szym inteligentom, ba, studentom polonistyki, nawyku 
bywania w księgarniach. Niekoniecznie dla kupienia 
książki, tylko dla wzięcia jej do ręki – pomacania, pową-
chania. 

Z obserwacji uczestniczących wiem jedno: wielu mo-
ich uczonych kolegów nie zdarzyło mi się  n i g d y  
spotkać w niezłych przecież księgarniach miasta. I nie 
sądzę, żeby się zaopatrywali gdzie indziej, widać czytają 
już tylko swoje własne teksty... A bywałem często, bar-
dzo często w księgarniach, gdym mieszkał tu na stałe; 
teraz bywam sporadycznie, a tam w pokopalnianym 
mieście raczej likwiduje się księgarnie, biblioteka pu-
bliczna już nie uzupełnia księgozbioru, bo nie ma pie-
niędzy. 
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I to jest zbrodnia na kulturze! Świat zachodniej cywili-
zacji ucieknie nam i w tym obszarze. Paryskie księgarnie 
bywają czynne do północy, znam taką i w okolicach 
krakowskiego rynku. Francuskiego studenta często 
również nie stać na kupno książki, ale on przynajmniej 
wie, że taka istnieje. Naszego studenta polonistyki nie 
spotkasz w księgarni; przy egzaminie tegorocznym 
z poetyki i teorii literatury przeżywałem istne katusze: 
nieoczytanie w literaturze przedmiotowej i luki erudy-
cyjne były przerażające, czułem się obrażony i poniżony. 

Jak Pan wytłumaczy mi ten paradoks?! 

Zgodzi się Pan zapewne ze mną, że przeciętny odbiorca 
twórczości literackiej nie kieruje się ocenami krytyki 
czy tym bardziej badaczy literatury. Traktuje dzieło 
jako wytwór autonomiczny, podlegający wyłącznie 
własnej ocenie. Trywializując – uznaje je za interesują-
ce i wartościowe – z tych czy innych względów – lub 
nie. Jeśli zdaje się na wybór nowości, to może zajrzy na 
listę bestsellerów, a tylko nieliczni czytają recenzje. 

Zgadzam się z Pana diagnozą zachowań czytelni-
czych. Jeśli jednak mówi Pan o nielicznych, którzy czyta-
ją recenzje etc., to mówimy o elicie i w porządku. Dla 
kogóż bowiem ukazują się „Nowe Książki”, katalogi 
wydawnicze, specjalne dodatki o książkach inteligenc-
kiej „Gazety Wyborczej” i liberalnej „Rzeczpospolitej”, 
audycje w publicznej TV o 2340 nt. „dobrych książek” 
jeśli nie dla kręgów elitarnych – smakoszy i zniewolo-
nych pożeraczy książki? A wrześniowe targi? Sam, jako 
autor, brałem udział we wrocławskich targach książki 
akademickiej. I byłem rad i wielce usatysfakcjonowany. 

Nie ma powodu do jeremiad, wydawcy robią swoje. 
Promocja Pielgrzyma Coelha (taki modny, jak ich wielu, 
pierwszorzędnie trzeciorzędny beletrysta brazylijski!) 
z udziałem autora, kosztowała kilkadziesiąt tysięcy, 
widocznie się opłaciło. I ludzie ulegli, kupili. Potrzebne 
im były recenzje? 

Z drugiej strony trudno odmówić przyznania racji, 
kiedy pisze Pan, że literatura nigdy nie istniała w neu-
tralnym królestwie tekstów. Już w szkole podstawowej 
dziecko jest uczone interpretacji dzieła literackiego, 
szukania głębszych sensów, związku z epoką, w której 
powstało. Wcale nierzadkie są próby reinterpretacji 
utworu po wielu latach od jego powstania. A czy takim 
celom służą np. spotkania autorskie, czy są raczej oka-
zją do poznania „kuchni literackiej”, pretekstem do 
osobistego obcowania z kimś wielkim, znanym? 

Prowadziłem wiele spotkań autorskich: jako student 
organizowałem je we wrocławskim „Pałacyku”, np. 
z Broniewskim, Andrzejewskim, Buczkowskim, Polla-
kiem. I były to wyjątkowe doznania tak poznawczej, jak 
i innej natury, bo czysto towarzyskiej, bądź co bądź 
adepta pióra, za jakiego uchodziłem. 

Potem, tj. w latach sześćdziesiątych, byłem inicjatorem 
i organizatorem Kłodzkich Wiosen Poetyckich i gościłem 
całą plejadę ówczesnych literatów, także wybitnych 
krytyków literackich. Do dziś widzę ich piękne inteli-
genckie twarze, jakich już nie ma, pamiętam rozmowy – 
wyznania i żarty, np. ochocze zdobywanie baru (z wy-
raźną aluzją literacką). 

Jednakże rąbka swych tajemnic uchylali nieliczni, np. 
na moich lekcjach w liceum Adam Ważyk zdradzał 

techniki swoich przekładów pieśni Horacego, a Mieczy-
sław Jastrun – elegii Rilkego. Tu zaś prowadziłem m.in. 
spotkania z Olgą Tokarczuk, jedno z nich dla słuchaczy 
Uniwersytetu Poezji specjalnie pod kątem problemów 
warsztatowych uznanej pisarki. 

Wspomnę już tylko o swojej wizycie u Czesława Miło-
sza w krakowskim domu poety, co filmowano i opisano 
w miejscowej prasie. Mój zakład w Instytucie Filologii 
Polskiej organizował z kolei wiele spotkań z uczonymi 
uniwersyteckimi i były to istotnie wtajemniczenia ważne 
dla młodych pracowników nauki. 

Czytelnik, który nie ma filologicznego wykształcenia 
zapewne jest gotów przysiąc, że krytyka literacka to 
swobodna impresja i swego rodzaju raport z wrażeń po 
lekturze dzieła. Tymczasem literaturoznawstwo to 
nauka jak każda inna – ze swoją metodologią i narzę-
dziami. To Pańskie spostrzeżenie w książce „Mistrzo-
wie i szkoły” i trudno się z nim nie zgodzić. Czy ze-
chciałby Pan rozgraniczyć rolę krytyka, badacza i hi-
storyka literatury? Czy taki podział może być „ostry”, 
skoro historyk literatury – tak mi się wydaje – może 
przyjąć rolę krytyka dzieła stworzonego w minionych 
epokach? 

Powiedziałbym dziś tak: krytyka to gra, metakrytyka 
jako kontrolowanie tej gry... Raczej gra ze sztuką słowa 
o dzieło, które znów może mieć coś ważnego do powie-
dzenia. Grę zmysłów zastępuje gra pamięci. 

Literaturę zatem także uznaje się za rodzaj gry, której 
prawidła obowiązują tylko na czas jej trwania, tj. na czas 
lektury, dyskusji o niej itp. Czy przenosi się owe reguły 
na życie? Absurd. 

Do jakiej z gier należy literatura? Jaka jest tu rola (czy 
też role) krytyka, tego nieudanego twórcy? Służebna. 

Oto autor Kwiatów zła, Baudelaire, wyznaje, że jego po-
ezja jest wtórna i wysilona, że on sam nie ma talentu. 
Dzięki czemu przeczuwa swoją klęskę, że jako krytyk 
może być bardziej użyteczny, bo posiadł zrozumienie 
dla fenomenu literatury. W tym czasie nasz Piotr Chmie-
lowski (a mamy u nas dobę pozytywizmu) jawi się jako 
„badacz ścisły, krytyk niepodległy”. I to za sprawą fran-
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cuskiego polihistora Hipolita Taine'a, którego  m e -
t o d ę  badawczą przeszczepił. Taine bowiem odkrył 
możliwość wyjścia poza samą i m p r e s j ę  krytyka 
w stronę tylko  a n a l i z y , a to poprzez dopełnienie 
jej  s y n t e z ą . Rodzi się badacz i historyk literatury... 
Oscylują oni do dziś między „wiedzą pustą a wiedzą 
dowolną”. Poczęto więc rozgraniczać role, szczególnie 
u nas. Choć – jak Pan sugeruje – nie jest to podział ostry, 
jeżeli „historyk może przyjąć rolę krytyka dzieła stwo-
rzonego w minionych epokach”, np. przeprowadza 
krytykę tekstu jako edytor. Zawsze jednakże były nie-
pokoje d e l i m i t a c y j n e , co się tyczy granic 
przedmiotu opisu, jak i odnośnie ról realizowanych 
(badacz-krytyk). Często bowiem bywa tak, jak w przy-
padku Kazimierza Wyki, że zajmując się literaturą 
współczesną b y w a ł  krytykiem, a badając literaturę 
modernizmu i pisząc monografię Pana Tadeusza (dwu-
tomową Rzecz o poemacie) –  r e a l i z o w a ł  się jako 
badacz i historyk literatury. 

Jedno jest pewne, iż te relacje tworzą pary i w dialogu 
poznawczym (nazywam to „interakcjonizmem”) budują 
porozumienia nt. dzieła jako przedmiotu opisu, inter-
pretacji, analizy, rozbioru etc. 

Tu odsyłam Pana do mej monografii nt. „wybranych 
ról partnerów interakcji poznawczej”, jak głosi podtytuł 
(II wyd., ss. 226-241 i dalsze), gdyż ograniczony czasem 
nie potrafię przystępniej i precyzyjniej ująć istoty frapu-
jącego zagadnienia. 

Co roku mamy plebiscyt i nagrody „Nike”. Ale wielka 
literatura – jak mówił Iwaszkiewicz – nie rodzi się na 
kamieniu, raczej jak z kamienia powstaje. Trudno więc 
przypuszczać, że co roku rodzi się arcydzieło. Co – Pana 
zdaniem – od powojnia aż do naszych czasów ma szan-
sę wejść do kanonu klasyki literackiej? W Polsce i na 
świecie? 

Wymaga Pan ode mnie zgoła salonowych zachowań: 
zabawy w prorokowanie dla ułożenia kanonu. I to 
w czasach, gdy pisma, np. wspomniany miesięczny 
dodatek o książkach „Rzeczpospolitej”, zamieszczają 
swoje listy bestsellerów... „GW” natomiast raczy nas 
w tych dniach tytułem iście sportowym – 4:3 dla poezji, 
gdzie mowa o finalistach tegorocznej nagrody literackiej 
Nike. Pośród nich jest dwoje noblistów, ale czy to są owi 
„nieśmiertelni” (wg francuskiej nomenklatury)?! Wątpię. 

Proszę popatrzeć na losy noblistów od początku ist-
nienia nagrody. Ilu z nich ostało się w naszej pamięci? 
Nie, nie będę ryzykował. Odsyłam Pana do bieżących 
numerów „Tygodnika Solidarność” (tam układa się „Ich 
kanon”), do prac Harolda Blooma, popularyzatorskich 
albumów Tomkowskiego itp. 

Skłaniam się raczej ku poglądowi, iż kanonem kultury 
europejskiej nie są pojedyncze dzieła, lecz wartości. 
Kultura to uprawa wartości, wedle już cycerońskiej 
definicji. A gdzie dla nas bije źródło wartości? W Biblii, 
tej księdze ksiąg najważniejszej i dla wierzących, i dla 
niewierzących – bo zawiera opis losu pojedynczego 
człowieka i zbiorowości oraz przejmujący opis skutków, 
jakie może spowodować naruszenie danego nam ongiś 
kodeksu praw i obowiązków. 

Nie sposób pojąć literatury amerykańskiej bez znajo-
mości wątków i topiki biblijnej. A jak tym kluczem od-

czytać naszą? Proponuję ankietę na łamach „Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego”, ożywi to akademickie pismo 
i pobudzi czytelników. 

Twierdzi Pan, że jakkolwiek pisania nie sposób się 
nauczyć, to warto usiłować. I że można wiedzieć jak 
pisać skończywszy polonistykę i być nijakim literatem. 
I przeciwnie – nie wiedząc natomiast nic bądź mało 
o sztuce pisarskiej – móc w jednej linijce zamknąć, isto-
tę poezji! Z ducha tych przekonań był Pan akuszerem, 
a teraz mentorem i opiekunem Uniwersytetu Poezji 
i Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów, gdzie pro-
wadzi Pan warsztaty pisarstwa kreatywnego. Przyznał 
Pan zresztą publicznie, że godnością, która najbardziej 
cieszy to stanowisko rektora tego uniwersytetu. Proszę 
powiedzieć, czy talent się po prostu ma, czy można go 
jeszcze rozwinąć, uskrzydlić? 

Dziękuję Panu za to pytanie i jego ekspozycję, świa-
dectwo oczytania. W szczególności lekturze tomu ese-
jów Słowo peryferyjne (1999) zawdzięcza Pan ten namysł 
o pisarstwie i talencie, gdyż tam umieściłem swój wy-
kład inaugurujący działalność Uniwersytetu Poezji, jak 
i tekst referatu, którym debiutowałem publicznie w tym 
mieście, mianowicie: Kultura literacka – regionalność i role 
pisarza. Ostatnio zaś wydrukowałem rozprawkę nt. 
tajemnic warsztatowych... Orzeszkowej. Jak Pan widzi, 
interesowałem się talentami różnej skali i był to przed-
miot mych brzydkich myśli – zazdrości. Bo talent lite-
racki albo się „po prostu ma”, albo też jest się tylko wy-
robnikiem. No tak, ale „talentyzm” był przedmiotem 
krytyki; wielu go zmarnowało, roztrwoniło, żeby wska-
zać przykłady Hłaski, Stachury, Grochowiaka. 

Tak, ale jeśli się posiada w małym choć procencie ową 
„iskrę Bożą”, to 99 proc. katorżniczej pracy uczyni Cię 
pisarzem... „Idź za własnym, wewnętrznym światłem. 
Nie wstydź się szaleństwa” – powiada gdzieś beatnik 
Allan Ginsberg, autor Skowytu, jeden z tych „uskrzydlo-
nych” talentów poetyckich. 

Literatura naukowa jest obarczona zwykle kostycznym 
żargonem specjalistycznym, ścisłość i precyzja jest 
ważniejsza niż sztuka stylistyczna. Tymczasem Pana 
książki, bez szkody dla logiki dociekań, cechuje wyrafi-
nowana, kunsztowna elegancja wypowiedzi, subtelny 
humor, choć nie są to dla profana lektury łatwe. I bu-
dząca szacunek erudycja, łatwość poruszania się po 
wielu epokach literackich, gruntowna znajomość twór-
czości autorów je reprezentujących. Dlaczego w twór-
czości naukowej tak trudno znaleźć ową kulturę słowa? 

Zadał mi Pan kłopotliwe pytanie, poprzedzając je 
komplementem, za co dziękuję. 

Tajemnice mojego pisania tkwią u mych mistrzów, po 
prostu sporo czytałem i pisywałem o nich. Mistrzowie 
i szkoły (ukazało się właśnie drugie, dopełnione wyda-
nie), dedykowani prof. Trzynadlowskiemu, zawierają 
szkice o mych wzorcach: Wyce, Janion, Kijowskim... 
Proszę zauważyć, iż czołówka naszej literackiej humani-
styki (a w drodze wyjątku dorzucę tu historyka sztuki, 
Mieczysława Porębskiego!) lokuje się gdzieś na pograni-
czu między zapleczem badawczym, którym się oni obu-
dowali a potrzebą wyjścia poza krępujący gorset ze 
sprawami, które uważają za znacznie ważniejsze niż 
dyscyplina, jaką parają się z profesjonalnego musu. 



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  8  ( 1 1 6 )   

p a ź d z i e r n i k  2 0 0 3  

15 

Tak rodzi się wspaniała eseistyka Ryszarda Przybyl-
skiego (tu dowolny tytuł!), Marii Janion (Do Europy tak, 
ale razem z naszymi umarłymi!), Porębskiego (Polskość jako 
sytuacja). Ten ostatni wręcz twierdzi: „ja jestem wpraw-
dzie naukowcem, ale bardziej bawi mnie pisanie obra-
zowe, literackie”. Otóż wskazuję Panu na istniejące tylko 
rodzime precedensy dbających o „elegancję wypowie-
dzi”. Myślę, że po nich przyjdą inni chcący być czyta-
nymi, tylko patrzeć. 

Ci zaś z pokolenia Porębskiego, przyjaciela Różewicza 
i autora powieści Z, bądź młodsi, jak Michał Głowiński, 
przechodzą do prozy. I to zjawisko mieści się w kulturze 
zachodniej, że wskażę „powieść uniwersytecką”. Oto od 
lat na naszym rynku jest obecny Dawid Lodge, emery-
towany profesor teorii literatury; gościł zresztą u nas 
w 1999 r. – mistrz powieści uniwersyteckiej. Wydał 
właśnie kolejną (Myśląc) o „małym światku” angielskiej 
prowincjonalnej uczelni ze wszystkimi jego układami 
towarzysko-erotycznymi. 

Jak Pan widzi, będę i ja miał okazję po temu, by od-
powiedzieć na niektóre z Pańskich pytań obszerniej – 
cierpliwości, do emerytury pozostało mi już niewiele lat. 

W zielonogórskim środowisku znalazł się Pan raczej 
z przypadku, kiedy został Pan pozbawiony pracy na 
Politechnice Wrocławskiej w stanie wojennym za wy-
kłady o literaturze emigracyjnej i „rugowanie marksi-
zmu”. Przypadek stał się przeznaczeniem, wrósł Pan 
w pejzaż kulturowy Zielonej Góry. Ukazała się właśnie 
publikacja „Trzydziestolecie polonistyki zielonogór-
skiej”. Początek dał jej Zakład Języka Polskiego na 
Wydziale Humanistycznym we właśnie utworzonej w 
1971 roku Wyższej Szkole Nauczycielskiej. Czy ze-
chciałby Pan spróbować naszkicować panoramę nasze-
go środowiska i usytuować go na naukowej mapie kra-
ju? 

Istotnie, gry determinant odgrywają w naszym życiu 
niepoślednią rolę, że „przypadek stał się (i moim) prze-
znaczeniem” – jak Pan to ujmuje. Ludzie ryzykowali 
przyjmując mnie do pracy, gdy radio „Wolna Europa” 
zachęcało do objęcia posady, ale miastu na polanie śród-
leśnej w ciągu 22 lat oddałem dług i pozostaję jemu 
wierny, choć tego już nie widać, jak i mnie na ulicach... 

Czy mogę szkicować „panoramę naszego środowi-
ska”, czego Pan się domaga? Nie, nie mogę, aczkolwiek 
z dystansu widzę je ostrzej. Mogę jedynie wiążąco i o-
dpowiedzialnie mówić tylko o sobie i swym zespole, 
adiunktach i asystentce/doktorantce – czyli Zakładzie 
Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej, ale i po te 
dane odsyłam do obszernego Informatora, który wydali-
śmy przed paroma laty na dziesięciolecie istnienia za-
kładu, tam jest wszystko o istocie naszej działalności 
i ambicjach naukowych. 

Publikacji rocznicowej Instytutu nie znam, nie otrzy-
małem jeszcze autorskiego egzemplarza; tyle że przy-
puszczam, iż „imperializm językoznawczy” tam domi-
nuje, jak i o ileś kadencji za długo trwające rządy tej 
samej formacji (do której niestety przynależę). Gdy tym-
czasem tzw. „klasyczna polonistyka” w nauczaniu po-
niosła raczej fiasko. Daremnie z konferencji metodycz-
nych przywoziłem projekty i nakłaniałem do zmian, tj. 
do wprowadzania alternatywnych programów etc. Sły-
chać było jeno szelest papieru, obserwowałem dalsze 

„odpersonifikowanie” relacji międzyludzkich i trwanie 
w uporze, który paraliżował, bądź wywoływał animozje 
lub idiosynkrazje. 

Mamże szkicować dalej?! 

W kręgu Pana zainteresowań naukowych jest również 
prasoznawstwo. Po 1989 roku dokonała się w środkach 
społecznego przekazu rewolucja wcale nie mniejsza niż 
w całej strukturze ustrojowej. Wartością niewątpliwą 
jest wolność słowa. A czego zabrakło? 

Owszem, wykładałem podstawy wiedzy o prasie 
w świetnie zorganizowanej Katedrze Komunikacji Języ-
kowej i Społecznej i były to miłe doświadczenia dydak-
ty, sporo nauczyłem się od chłonnych studentów. Po-
nadto: w czasie swoich studiów byłem członkiem redak-
cji „Życia Uniwersytetu” (wrocławskiego, wtedy im. 
B. Bieruta!) i debiutowałem tam wierszem Noc, któremu 
patronował naczelny, Tymoteusz Karpowicz (dziś eme-
rytowany profesor amerykańskich uniwersytetów), 
czołowy wówczas (1955!) poeta-lingwista, dramaturg. 

Był czas „odwilży” (termin z tytułu poczytnej wów-
czas powieści Erenburga) i zbliżał się październik '56, 
dławiła nas perspektywa wolności słowa. Pismo wkrót-
ce jednak cenzura przymknęła, ale proszę pamiętać, że 
i zielonogórski cenzor jeszcze w 1986 r. biedził się nad 
moim Mitem i gestem zanim dopuścił książkę do druku, 
a kilka lat wstecz (w stanie wojennym, którego byłem 
ofiarą!) cenzor wrocławski długo czytał mój artykuł 
Heroizm bierności („Odra” 1983, nr 2), natomiast w tygo-
dniku „Wiadomości” z trudem pomieścić mogłem po-
lemiki z ortodoksyjnym marksistą... Jak Pan więc widzi, 
znam cenę wolności słowa pisanego, choć nie tylko... 
Głosiłem bowiem prelekcje, dopuszczany na partyjne 
konwentykle, nt. wolności słowa (sic!), miałem wykłady 
z literatury emigracyjnej, która była emanacją wolności 
słowa w dniach strajku. Dyskutowałem z czasem, gdy-
śmy się zachłystywali wolnością, formułę starego Mo-
drzewskiego: „Wolność to nie znaczy dowolność czy-
nienia”. Dziś chętnie podnoszę tę myśl Frycza, a to dla-
tego, że frymarczy się słowem – nadużywa w sejmie, na 
ulicy, w mediach. Czyli w tzw. „życiu publicznym”, co 
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tworzy zamęt i stan anarchii. Ale też elokwentni przed-
stawiciele władzy (i nie tylko ci z „partii władzy”, jak 
sami się definiują!) używają publicznego telewizora 
(I programu!) i gazet dla szerzenia tego stanu, który zwą 
demokracją, a jest to „partiokracja”, gdyż nie mamy 
przesadnego w tym udziału. 

Niech Pan posłucha: „rządy telewizora nad plebsem to 
nie jest demokracja, tylko nowa, potąd jeszcze nie opisa-
na, a nawet nie nazwana i nie rozpoznana praca totalita-
ryzmu”, że zacytuję mojego znakomitego kolegę, Jaro-
sława Marka Rymkiewicza. 

No więc cośmy zrobili z tą wolnością?! Co nam zosta-
ło? „Ostał nam się jeno sznur”!? Wrzask piwoszy 
w karczmach (pardon: w pubach!), ale może ten krzyk 
(liberum veto!) pozwoli nam przetrwać? 

Czego zabrakło, pyta Pan? Konsekwencji i dobrego 
przywództwa, jemu zaś szacunku dla słowa i dla nas, 
wyborców. Trybun ludowy, który ziścił postulat Lenina, 
stał się swoją karykaturą w słowie i czynie, a tak go 
uwielbiałem! Jego akolici i poplecznicy z „dowolności 
czynienia” zrobili zasadę, „falandyzując” język prawa. 

Czytajmy od nowa kpiarskie wiersze Gałczyńskiego 
i Trans-Atlantyk Gombrowicza, a znajdziemy się na po-
wrót w aurze barokowego nadużycia słowa – w środku 
sarmackiej burdy oraz błazenady i pure nonsensu. Czy 
będzie to remedium na ten stan Rzeczy, wątpię. Ale 
przynajmniej będziemy znów w „centrum polszczy-
zny”, bo jakże wspaniałym językiem napisana jest emi-
gracyjna powieść Gombrowicza, i jak pięknie brzmi dziś 
wiersz mistrza Ildefonsa na tle zalewającej nas grafoma-
nii, szmiry i tandety językowej. 

Jak Pan patrzy na zjawiska kultury masowej? Czy jest 
to wyłącznie deprecjacja wysokich wartości czy też 
może podglebie, z którego wyrasta zainteresowanie dla 
głębszych potrzeb duchowych, które niesie obcowanie ze 
sztuką? 

Powiem wprost, acz wydać się to może konserwaty-
zmem. Przerażającą rolę w upowszechnianiu tego „pod-
glebia” spełniają media, ale i Kościół, gdyż idzie na 
łatwiznę – tak, na wyniesienie łatwizny i kiczu do rangi 
obowiązującego kanonu... Dotyczy to i muzyki młodzie-
żowej, i tego, co serwują podstarzałe a mizdrzące się do 
widza dyrektorki II programu TVP, który miał być am-
bitny. 

Przyznam się bez wstydu, iż nie rozróżniam młodzie-
żowych zespołów, gdyż wszystkie grają ledwie kilka nut 
i podobnie. I upowszechniają grafomanię tekstową. 
Tymczasem dzieło sztuki winno mieć sens, zawierać 
przesłanie i posiadać wartość! Jak prawda i miłość. A z 
tym, co oglądamy i słyszymy, bywa beznadziejnie 
i skandalicznie – te instalacje wystawiennicze, ci ryczący 
i niechlujni soliści zespołów, owe „pioseńszczyny” po-
bożnych dziewczyn w kościołach czy też w czas piel-
grzymki Ojca Świętego... Kiedy jednak na krakowskich 
Błoniach wykonano a capella pieśń Kochanowskiego 
Czego chcesz od nas Panie?, byłem autentycznie wstrzą-
śnięty! Dlaczego nie śpiewa się tak na co dzień, pomy-
ślałem, choć gości w świątyniach czarnoleski poeta już 
anonimowo, że przypomnę pieśń poranną i wieczorną. – 
Gdzie Bach, Gomółka?! 

Powie Pan, że schematyzm i powtarzalność (seriale!) 

jest istotą wytwarzanych „produktów” kultury maso-
wej, daje to bowiem łatwość percepcji. Zgoda, ale i doty-
czy też powiedziane wszelkich dziedzin kulturowej 
aktywności: plastyki – wzorce malarstwa prymitywnego 
(Nikifor), osławione jelenie na rykowisku, pop-art; mu-
zyki – szlagiery uparcie parafrazujące wątki muzyki 
poważnej (np. nadużywane fragmenty Suity Bacha i VI 
Symfonii Czajkowskiego), wielokrotnego wykorzysty-
wania podkładu muzycznego (klasyka!) przy aktualiza-
cji tekstu, itp. 

I tak dzieje się w zgodzie z kartezjańską regułą „mun-
dus est fabula”, mówiącej o powszechności „opowiada-
niowych” potrzeb odbiorcy (dziś telewidza!) – wszak 
fabularność i narracyjność stanowią o mechanizmach 
kultury masowej. Stąd i konwencjonalizm wytworów tej 
kultury, który tak mnie irytuje. 

Przypomni Pan wreszcie, że sam dałem podtytuł swej 
książce nt. powojennych powieści rozrachunków inteli-
genckich: Schemat kordianowski bohatera... Otóż schematy 
nie są własnością tylko kultury niskiej, gdyż wcielają je 
w kulturze wysokiej (np. romantyzmu)  a r c h e t y -
p y , stąd nadtytuł rozprawy: Mit i gest (1986). Może 
więc jestem niesprawiedliwy: sztuka popularna wszak 
osłania nas przed alienującym światem, światem iluzo-
rycznych przeżyć i pozwala tym samym na obcowanie 
z wartościami podstawowymi, już oswojonymi. Dzieje 
się tak ciągle (da capo), niczym w nużącej powtarzalności 
sytuacji życiowych, ich kłopotliwych bądź łatwych roz-
wiązań; schematyzm przyjmijmy więc jako immanentną 
cechę tak świata przedstawionego, jak i tego z „rzeczy-
wistości skrzeczącej”. Co orzekł już dawno Wyspiański, 
nasz narodowy mitotwórca, który podniósł popularne 
do rangi narodowej kadzi, że zgoła myślimy i mówimy 
jego zbitkami słownymi („skrzydlatymi słowami”). 

Może jest więc tak, jak Pan sugeruje w swym pytaniu? 
Bądźmy jednakże ambitni i patrzmy w stronę tradycji, 
a pijmy ze źródeł tego podglebia, gdzie wciąż „woda 
czysta i trawa zielona”. 

Jest Pan szachowym mistrzem Polski nauczycieli, także 
trenerem tej dyscypliny. A to świadczy, że to nie tylko 
zwykłe hobby, ale coś więcej. Sztuka, literatura zwykle 
nie kojarzą się z rygorem ścisłej kalkulacji, budowania 
strategii. Choć obie „dyscypliny” są grą wyobraźni. Idę 
właściwym tropem? 

Tak, jakże trafnie Pan to ujął. Owszem, szachy to 
spław wyobraźni (element sztuki), rygorystycznego 
myślenia (element nauki) i sportu. Trzeba studiować 
teorię i praktykę, nie tylko starych mistrzów, władać 
zatem dobrą i usłużną pamięcią, mieć niezbędny refleks 
– giętkość myślenia. I styl, repertuar otwarć... Jak 
w życiu i w sztuce, bo szachy są ich modelem i probie-
rzem. 

Podam trzy ubiegłowieczne przykłady: Prokofiew 
i Duchamp, mistrzowie szachów. Ten ostatni był nawet 
francuskim olimpijczykiem. Pierwszy namiętnie grywał 
(mecz z Ojstrachem!) i znał doskonale teorię, służę jego 
partiami. Dalej: Nabokov i jego szachowa problemistyka 
(zob. ostatni sierpniowy numer „Europe d'checs”), ale 
i znakomita powieść Obrona Łużyna (1930), którą sta-
wiam obok Noweli szachowej Stefana Zweiga i Tempa 
Camille'a Bourniquela. 
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Jak Pan widzi: szachy to „coś więcej” nie tylko dla 
mnie. A pominąłem Arrabala, Becketta, Borgesa, Coc-
teau, Faullknera... Wystarczy? 

A zerka Pan czasem na odleglejsze obszary wiedzy? Co 
w innych naukach fascynuje Pana najbardziej? 

A tak, popatruję nie bez zazdrości i przerażenia. Np. 
w stronę dynamicznych nauk przyrodniczych (genety-
ki), ale już bez entuzjazmu w stronę nauk społecznych, 
w których naukowość powątpiewam. Uprawiałem 
wszakże sam socjologię nauki, wykładałem i prowadzi-
łem seminaria. W moich pracach literaturoznawczych 
widoczne tamto doświadczenie – w sferze języka, meto-
dy. Dlatego ciągle chętnie czytam Baumana, którego 
osobiście poznałem, ale i wracam do Zimana... Bliżsi mi 
są i Popper (nie mylić z Potterem!), i Rorty, którego 
przyswoił polszczyźnie mój nowojorski przyjaciel. Stu-
diuję dalej mętnego Derridę, namiętnego i tragicznego 
Barthesa, erudowanego Eco – choć to już literaturo-
znawcy z bibliotecznej Wieży Babel. 

Co wszak mnie w nich fascynuje? Swoisty, iście pisar-
ski „żar słowa i myśli rozsądek”, symbioza tak trudna 
do osiągnięcia w naszych pracach, choć sam usiłowałem 
te sfery ontyczne pogodzić. 

Co – poza szachami – stanowi przedmiot Pana poza-
zawodowych pasji. Jak Pan wypoczywa ? 

Ależ szachy, choć już dawno nie uprawiane wyczy-
nowo, stanowią nadal pasję iście błędomierską! Nie ma 
wieczoru, coraz częstszych bezsennych nocy bez ich 
analizy. Komentowałem ostatnio swoje wybrane partie 
dla książki zbiorowej mistrzów kraju nauczycieli; dla 
wspomnianego czasopisma francuskiego „Europe d'che-
cs”, gdzie rok temu ukazała się w dziale szkoleniowym 
moja najcelniejsza kombinacja, nb. w zacnym towarzy-
stwie Alechina. Drukowałem w biuletynie szwedzkim 

partie grane rzadkim debiutem I.b4 itp. 
Jak wypoczywam? Odkryłem w sobie na powrót 

chłopską duszę – sadzę drzewka, krzewy, kwiaty pod 
okiem siostry, mam potrzebę udoskonalenia wałbrzy-
skiego domu, porządkowania i pomnażania własnych 
(i uczelnianych) zbiorów bibliotecznych, gdy mój księ-
gozbiór (typowego humanisty eklektyka) ma wreszcie 
wspaniałe warunki w gabinecie o iście „epickim odde-
chu”... Tu znajduję kojące azylum. 

Ciągle sporo czytam: dwa tytuły pism codziennych 
i kilka tygodników, tudzież parę tytułów miesięcznych, 
np. stale „Twórczość” iwaszkiewiczowską w formule od 
1953 r. (sic!). Ponadto: gromadzę i namiętnie czytam 
pisarskie dzienniki, wspomnienia, listy – co usprawie-
dliwia w dobie upadku epistolografii, kiedy pospiesznie 
używamy łącz elektronicznych.  
Śledzę nowości nie tylko literackie i czytam fabulary-

stów rodzimych i obcych. To pośród tych ostatnich mam 
swoich ulubionych autorów: Iris Murdoch, Barnes, Pe-
rec, ale i nasz Odojewski ze względu na tematykę ukra-
ińską. 

Urlop roztrwoniłem w drodze pomiędzy remontowa-
nym domem a biurem, realizując mimo woli zasadę: 
kiedy nie masz czasu, dodaj sobie obowiązków... 

Panie Profesorze, wypada wyrazić żal, że swe pasje 
życiowe dzieli Pan teraz między dwa miasta – Zieloną 
Górę, gdzie jest Pan ciągle trwałym znakiem miejsco-
wych ambicji kulturowych oraz wysokiej próby huma-
nistyki uniwersyteckiej, i Wałbrzych, gdzie założył Pan 
jedyną w tym mieście państwową uczelnię. Dziękuję za 
rozmowę. 

rozmawiał Andrzej Politowicz 

P r a c o d a w c y  s z u k a j ą  m ł o d y c h ,  a l e  z  d o ś w i a d c z e n i e m  

G R A S Z  O  S T A Ż 
Tak nazwana została niezwykle pożyteczna akcja Ga-

zety Wyborczej i firmy PricewaterhouseCoopers, najwięk-
szego w Polsce konkursu dla studentów i absolwentów, 
mającego na celu wykorzystanie wiedzy, zdobycie no-
wych umiejętności i tak poszukiwanego przez praco-
dawców doświadczenia zawodowego. W VIII edycji 
konkursu „Grasz o staż” laureatką została Karolina 
Napieralska, tegoroczna absolwentka politologii. Organi-
zatorzy podkreślili, że wykazała się doskonałą wiedzą 
merytoryczną i bardzo dobrą umiejętnością rozwiązy-
wania problemów z zakresu dziedziny studiów, poko-
nała liczną konkurencję, co zapewniło jej miejsce w gro-
nie 130 laureatów (spośród 1600 uczestników konkursu) 
oraz praktykę umożliwiającą zdobycie cennych do-
świadczeń zawodowych. 

Gratulujemy laureatce zdobycia prestiżowego stażu, 
wysokiej oceny jej wiedzy i umiejętności. 

Przypomnijmy, że laureatką edycji ‘2000 została stu-
dentka Monika Socha, dziś mgr sztuki, tegoroczna 
absolwentka Wydziału Artystycznego, która o zdoby-
waniu doświadczenia zawodowego pisała w wydaniu 

z lutego ’03 naszego miesięcznika. Dziś Monika jest 
związana z Wydziałem Artystycznym, na razie tylko 
w ramach godzin zleconych oraz coraz częściej 
współpracuje z naszą redakcją. Poniżej motyw graficzny 
do jednego z zaproszeń. 

ap 
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U N I W E R S Y T E C K I E  I N W E S T Y C J E  
W wyniku utworzenia Uniwersytetu Zielonogórskiego 

z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tade-
usza Kotarbińskiego i Politechniki Zielonogórskiej, 
w celu zapewnienia właściwej bazy dydaktycznej, pod-
niesienia jakości kształcenia, tworzenia nowych kierun-
ków kształcenia, stworzony został program inwestycyj-
no-modernizacyjny uwzględniający m.in. najpilniejsze 
potrzeby inwestycyjne na lata 2003-2010. Program inwe-
stycyjno-modernizacyjny został zatwierdzony uchwałą 
Senatu UZ do realizacji.  

Program obejmuje niezrealizowane zadania z progra-
mu inwestycyjno-modernizacyjnego (zatwierdzonego 
przez MEN) byłej Politechniki, zadania byłej WSP 
i nowe potrzeby wynikłe z reorganizacji wydziałów oraz 
konieczności tworzenia nowych kierunków kształcenia. 

Ponadto Uniwersytet Zielonogórski w ramach rozbu-
dowy obiektów dydaktycznych w roku 2003, kontynu-
uje realizację trzech zadań inwestycyjnych dotowanych 
z budżetu MENiS. 

1. Inwestycje kontynuowane 

1.1. Budynek dydaktyczny Wydziału Nauk Ścisłych  
Przeznaczony jest na cele laboratoryjne i dydaktyczne 

Wydziału. Powstanie wydziału jest rezultatem połączeń 
zadań dydaktycznych byłej Politechniki Zielonogórskiej 
i byłej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w ramach obecne-
go Uniwersytetu Zielonogórskiego.  

W latach 2000 – 2001 została wykonana dokumentacja 
budowlana, uzyskano pozwolenie na budowę i zgodnie 
z ustawą o zamówieniach publicznych w wyniku roz-
strzygniętego przetargu nieograniczonego zawarto 
umowę o roboty budowlano-montażowe na kwotę 
28.061.717,67 zł. Zajęcia dydaktyczne w budynku rozpo-
częły się w 2002 roku.  

Obecnie w budynku ukończono roboty dodatkowe, 
zgodnie z uzyskaną decyzją Prezesa UZP, wynikłe ze 
zmian funkcjonalnych pomieszczeń na wartość 446 tys. 
zł. Budynek należy jeszcze doposażyć w meble i urzą-
dzenia laboratoryjne oraz sprzęt audiowizualny. 

1.2. Przebudowa i modernizacja hali laboratoryjnej 
i budynku dydaktycznego Instytutu Budownictwa  

Budynek przeznaczony jest na cele laboratoryjne i dy-
daktyczne. Funkcjonalnie i przestrzennie obiekt podzie-
lony jest na trzy części: 
- część modernizowana – laboratoria i administracja – 

5.050 m3, 
- część nowoprojektowana – laboratoria i dydaktyka – 

3.5689 m3, 
- część nowoprojektowana – hala laboratoryjna – 4.624 

m3. 
W latach 2000-2001 uzyskano komplet dokumentacji 

budowlanej z pozwoleniem na budowę, wyłoniony 
został wykonawca robót zgodnie z ustawą o zamówie-
niach publicznych i 23.07.2001 zawarta została umowa 
o roboty budowlano montażowe na kwotę 20.877.330,84 
zł. Realizacja obiektu podzielona została na trzy etapy:  

• część nowoprojektowana - laboratoria i dydaktyka – 
umowny termin zakończenia - rok 2003, 

• część nowoprojektowana – hala laboratoryjna - 
umowny termin zakończenia - rok 2004, 

• część modernizowana – laboratoria i administracja - 
umowny termin zakończenia - rok 2005. 

Powstanie Uniwersytetu spowodowało konieczność 
dostosowania programu funkcjonalnego obiektu do 
nowych potrzeb (projekt budowlany wykonywany był 
w latach 1999 –2001 przez Politechnikę Zielonogórską). 
Obecnie opracowywany jest projekt zamienny wprowa-
dzający niewielkie zmiany funkcjonalne, które mogą 
spowodować nieznaczny wzrost kosztów inwestycji.  

Etap I, tj. część B-1/b zostanie ukończony w czerwcu 
2004 r. i segment środkowy zostanie przekazany do 
użytku Instytutowi. 

1.3. Rozbudowa i modernizacja hali Wydziału Me-
chanicznego  

Modernizacja hali laboratoryjnej Wydziału Mecha-
nicznego polega na zmianie stanu technicznego obiektu 
i rekonstrukcji programu funkcjonalnego.  

W roku 2000 uzyskano pozwolenie na budowę, w ro-
ku 2001 zawarto umowę na roboty budowlano – monta-
żowe na kwotę 11.999.600,26 zł.  

W trakcie realizacji robót rozbiórkowych i po odsło-
nięciu elementów konstrukcyjnych, stwierdzono bardzo 
zły stan techniczny elementów konstrukcyjnych moder-
nizowanego obiektu, nadmierne ich zużycie i liczne 
uszkodzenia elementów nośnych. Wykonano w trybie 
pilnym szereg prac zabezpieczających oraz wzmocnień 
konstrukcji. W roku 2002 została opracowana ekspertyza 
techniczna oraz projekt budowlany zamienny, który 
przewidział nowe rozwiązania mające na celu odciąże-
nie zużytej konstrukcji – dodatkowe wzmocnienia, stę-
żenia i inne rozwiązania zamienne. Wartość prac 
dodatkowych wynikających z konieczności wykonania 
zmian konstrukcyjnych, dodatkowych wzmocnień 
istniejących konstrukcji oraz z tytułu wprowadzenia 
niewielkich zmian funkcjonalnych uwzględniających 
potrzeby Wydziału wynoszą ok. 2,3 mln zł.  

W wyniku złego stanu technicznego obiektu, koniecz-
ności wykonywania prac dodatkowych zakończenie 
robót budowlanych nastąpi 31.10.2003. Po tym terminie 
rozpocznie się wyposażanie obiektu. Zajęcia dydaktycz-
ne w nowej hali Wydziału nastąpią od drugiego seme-
stru.  

2. Inwestycje przygotowywane do realizacji i plano-
wane 

2.1. Regionalne Centrum Badań, Transferu Wiedzy 
i Technologii  

Koncepcja utworzenia Regionalnego Centrum Badań, 
Wiedzy i Transferu Technologii na Uniwersytecie Zielo-
nogórskim powstała na bazie istniejących i rozbudowy-
wanych Regionalnych Laboratoriów Badawczych, Cen-
trum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, Biblio-
teki Uniwersyteckiej oraz przy współpracy z samorzą-
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dem wojewódzkim i lokalnym, jak również z udziałem 
jednostek naukowo-badawczych. Celem powołania 
Regionalnego Centrum BWiT jest lepsze wykorzystanie 
potencjału naukowo-badawczego uczelni poprzez stwo-
rzenie warunków do koncentracji badań w dziedzinach 
przydatnych dla gospodarki oraz do rozwoju konsor-
cjów instytucji tworzących naukowo – przemysłowe 
centra zaawansowanych technologii. Działalność taka 
będzie sprzyjała zwiększeniu zainteresowania przedsię-
biorców inwestycjami w prace naukowo-badawcze 
i rozwojowe oraz lepszemu przepływowi wyników 
badań naukowych pomiędzy laboratoriami a przedsię-
biorstwami. Zwiększy możliwości rozwojowe i poprawi 
konkurencyjność regionu poprzez rozbudowę zaplecza 
wspierającego rozwój badań innowacji i technologii. 
Projekt realizowany będzie poprzez budowę i rozbudo-
wę istniejących na Uniwersytecie centrów i laboratoriów 
oraz zaplecza informacyjno-bibliotecznego: 
• Centrum Edukacyjno-Badawcze Zaawansowanych 

Technologii Informatycznych, 
• Regionalne Laboratorium Techniki w Medycynie, 
• Regionalne Laboratorium Biotechnologii i Ochrony 

Środowiska, 
• Regionalne Laboratorium Inteligentnych Materia-

łów, 
• Regionalne Laboratorium Metrologii, 
• Regionalne Laboratorium Inżynierii Elektrycznej 

i Kompatybilności, 
• Centrum Doskonałości Modelowania, Sterowania 

i Optymalizacji Złożonych Systemów Dynamicznych, 
• Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii 

– koordynator projektu celowego pn. Regionalna 
Strategia Innowacji – Lubuskie, 

• Biblioteka Uniwersytecka. 
Na realizację tych zamierzeń uczelnia będzie starała 

się pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych, 
MENiS i KBN. W celu urzeczywistnienia tego programu 
zrealizowane zostaną następujące inwestycje: 

2.1.1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii 
Obiekt o powierzchni użytkowej ok. 3.300 m2 zlokali-

zowany zostanie wraz z projektowaną Biblioteką Uni-
wersytecką w Campusie B przy Al. Wojska Polskiego. 
Zrealizowany projekt będzie miejscem, które wpłynie na 
rozwój przedsiębiorczości, będzie kształtował postawy 
przedsiębiorcze w społeczeństwie poprzez organizowa-
nie konferencji, seminariów, imprez targowo – wysta-
wienniczych oraz działalność wydawniczą. Służył bę-
dzie upowszechnianiu informacji, wiedzy, nowych 
technologii i poprzez ścisłą współpracę z miejscowymi 
firmami przyczyni się do wzrostu ich konkurencyjności 
na rynku. 

2.1.2. Biblioteka Uniwersytecka – etap I 
Realizacja zadania pn. „Zespół bibliotek uniwersytec-

kich” został podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap to 
budynek, który realizowany będzie w Campusie B przy 
al. Wojska Polskiego. Koszt I etapu wynosi ok. 40 mln zł.  

Zadanie inwestycyjne uzyskało akceptację MEN pi-
smem DE-RJW/00561/01 z dnia 14.05.2001.  

Projektowany budynek Biblioteki Uniwersyteckiej 

obejmuje dwa odrębne zespoły funkcjonalne – blok 
biblioteki oraz blok Centrum Przedsiębiorczości i Trans-
feru Technologii. Z założenia biblioteka i CPiTT będą 
ściśle ze sobą współpracować. Biblioteka zabezpieczy 
szeroki dostęp do księgozbioru, w tym korzystanie 
z czytelni (studenckiej, informacyjnej i czasopism) 
z zapleczem na 200-250 stanowisk pracy, ale również 
zagwarantuje podstawowe usługi biblioteczne (katalogi 
elektroniczne i kartkowe, pracownie multimedialne, 
punkty kserograficzne, stanowiska do obsługi mikrofil-
mów i zbiorów audiowizualnych, kabiny do pracy in-
dywidualnej, elektroniczne informatory o zbiorach 
i bibliotece). 

W latach 2001-2004 ponoszone nakłady finansowe 
przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projekto-
wej. Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych, uza-
leżnione od pozyskania środków na jego realizację, 
planowane jest na lata 2004 –2005. 

2.1.3. Budynek dydaktyczny Wydziału Elektrotechniki, 
Informatyki i Telekomunikacji  

Największy istniejący obiekt byłej Politechniki wyma-
ga pilnej modernizacji ściany osłonowej budynku wraz 
z wymianą stolarki okiennej, ocieplenia dachu, remontu 
generalnego systemu grzewczego, dźwigów, sanitaria-
tów. Budynek o kubaturze 45 856 m3 i powierzchni 
użytkowej 9.416 m2 docelowo będzie siedzibą Wydziału 
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, powsta-
łego z przekształcenia Wydziału Elektrycznego w ra-
mach tworzenia Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

Pomieszczenia dydaktyczne i sale amfiteatralne będą 
ogólnodostępne dla pozostałych Wydziałów. Laborato-
ria Wydziału objęte są programem Regionalnego Cen-
trum BWiTT. 

Zadanie inwestycyjne uzyskało akceptację MEN pi-
smem DE-VIII-JTB/33/99 z dnia 19.04.1999 w ramach 
programu inwestycyjno – modernizacyjnego Politechni-
ki Zielonogórskiej. Do końca 2002 Uniwersytet Zielono-
górski sfinansował wykonanie dokumentacji budowla-
nej i uzyskał pozwolenie na budowę (nr decyzji 
677/2001 z dn. 18.06.2001). Dokumentacja projektowa 
zostanie ukończona w 2004 r. 

Obecnie budynek służy również jako rotacyjny dla in-
nych wydziałów m.in. dla Wydziału Inżynierii Lądowej 
i Środowiska, Wydziału Mechanicznego. Oddanie do 
użytku na przełomie 2003/2004 realizowanych w chwili 
obecnej przez UZ inwestycji, pozwoli w roku 2004 wyłą-
czyć budynek z eksploatacji i przystąpić do robót bu-
dowlano-montażowych. 

Planowana wartość inwestycji wynosi 19,5 mln zł, 
a planowany termin realizacji robót budowlano monta-
żowych, uzależniony od pozyskania środków finanso-
wych, to lata 2004-2006.  

2.1.4. Modernizacja hali laboratoryjnej Wydziału Elektro-
techniki, Informatyki i Telekomunikacji i Wydziału 
Mechanicznego 

Na bazie elementów konstrukcyjnych istniejącej hali 
projektowana jest nowoczesna hala o powierzchni użyt-
kowej 2.400 m2, która przejmie wszystkie ciężkie funkcje 
laboratoryjne obu Wydziałów. Laboratoria objęte są 
programem Regionalnego Centrum BWiT. 
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Zadanie uzyskało akceptację MEN pismem DE-VIII-
JTB/33/99 z dnia 19.04.1999 w ramach programu inwe-
stycyjno-modernizacyjnego Politechniki Zielonogórskiej. 
Prace projektowe rozpoczęto w roku 2002, a ich ukoń-
czenie nastąpi w roku 2004. Ukończenie etapu projek-
towania w zakresie projektu budowlanego w roku 2003 
pozwoli uzyskać w bieżącym roku pozwolenie na bu-
dowę.  

Przystąpienie do robót budowlano montażowych pla-
nuje się w roku 2006.  

Ponieważ budynek od lat nie był remontowany, w ro-
ku bieżącym w celu zapewnienia funkcjonowania obiek-
tu przez najbliższe lata, zmuszeni jesteśmy wykonać 
najbardziej pilne prace remontowe - naprawę dachu, 
remont sanitariatów i adaptację części pomieszczeń dla 
Wydziału Mechanicznego.  

Planowana wartość inwestycji wynosi 8,7 mln zł.  

2.1.5. Budynek Instytutu Biotechnologii i Ochrony Śro-
dowiska oraz przebudowa Studium Języków Ob-
cych 

Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska obecnie 
ma siedzibę w odległym od obu campusów budynku 
przy ul. Monte Cassino, adaptowanym przed laty po 
przedszkolu. Obiekt jest w bardzo złym stanie technicz-
nym, nie spełnia wymogów funkcjonalnych 
i technologicznych, jakie stawiane są dla obiektów dy-
daktycznych. W celu zapewnienia właściwej bazy dla 
Instytutu przewiduje się przebudowę istniejącego ma-
gazynu na budynek laboratoryjno dydaktyczny. Maga-
zyn jest konstrukcyjnie powiązany z sąsiadującym Stu-
dium Języków Obcych. Obiekt położony jest obok bu-
dynku Instytutu Inżynierii Środowiska w Campusie A 
i taka lokalizacja pozwoli na wspólne wykorzystanie 
bazy laboratoryjnej przez oba instytuty. 

Wykonana koncepcja zakłada dla segmentu IBiOŚ 
nadbudowę czterech kondygnacji nowoprojektowanych 
na bazie piwnic magazynu, dla SJO nadbudowę o jedną 
kondygnację fragmentów istniejącego budynku.  

Uzyskane zostaną w ten sposób powierzchnie użyt-
kowe: dla IBiOŚ – 2.492,5 m2 i dla SJO – 368,3 m2. Wy-
budowane laboratoria IBiOŚ będą służyć realizacji pro-
jektu Regionalnego Centrum BWiT. 

W bieżącym roku rozpoczęte zostały prace projektowe 
i zrealizowany zostanie etap do uzyskania pozwolenia 
na budowę. Ukończenie dokumentacji nastąpi w roku 
2004.  

Wartość zadania wynosi 10,3 mln zł. 
Ze względu na trudną sytuację lokalową Instytutu, re-

alizacja robót budowlano – montażowych planowana 
jest na lata 2004-2006. W roku bieżącym, w wyniku 
przeprowadzonej ekspertyzy technicznej obiektu, zosta-
nie wykonane wzmocnienie konstrukcji budynku SJO. 

2.2. Budynek dydaktyczny dla Wydziału Nauk Peda-
gogicznych i Społecznych oraz Wydziału Prawa 

Obiekt zostanie zlokalizowany w Campusie B Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego 
w miejscu przeznaczonego do rozbiórki Domu Studenta 
Wicewersal.  

Funkcjonalnie obiekt będzie się składał z dwóch seg-
mentów połączonych łącznikiem. Realizacja zadania 

zostanie podzielona na dwa etapy. I etap to segment 
Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych o po-
wierzchni użytkowej 11.000 m2, II etap – Wydział Prawa 
o powierzchni użytkowej 7.000 m2. Realizacja tego za-
dania pozwoli Uniwersytetowi skupić w jednym cam-
pusie nauki humanistyczne i zapewnić ich rozwój. Seg-
ment Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych 
będzie siedzibą: Instytutu Pedagogiki i Psychologii, 
Instytutu Pedagogiki Społecznej, Instytutu Socjologii, 
Katedry Mediów i Technologii Informacyjnych, Katedry 
Pedagogiki Pracy, Katedry Wychowania Fizycznego, 
Poradni Młodzieżowej. Realizacja segmentu Wydziału 
Prawa pozwoli otworzyć nowy, poszukiwany kierunek 
kształcenia. Projektowane rozwiązania funkcjonalne 
pozwolą na wspólne wykorzystywanie przez oba wy-
działy części sal dydaktycznych i auli.  

W roku bieżącym rozpoczęte zostały prace projekto-
we, których zakończenie planowane jest w roku 2004. 
W roku bieżącym zrealizowany etap projektowania 
pozwoli uzyskać pozwolenie na budowę.  

Wartość zadania wynosi 61,5 mln zł. Realizacja zada-
nia w zakresie robót budowlano-montażowych plano-
wana jest na lata 2005-2008, pod warunkiem pozyskania 
środków finansowych. Na realizację tego zadania 
w latach 2005-2007 Miasto Zielona Góra zadeklarowało 
możliwość dofinansowania w wysokości 9 mln zł, zaś 
uczelnia czyni starania o pozyskanie środków finanso-
wych z funduszu ZPORR. 

2.3. Modernizacja i rozbudowa budynku 
dydaktycznego dla potrzeb Instytutu Astronomii  

Budynek Instytutu zlokalizowany jest w Zielonej Gó-
rze, przy ul. Braniborskiej. Jest to zabytkowa wieża, 
wykorzystywana w przeszłości jako widokowo-
obserwacyjna. Planowana przebudowa polega na za-
mknięciu wieży kopułą planetarium astronomicznego. 
Część konstrukcyjną kopuły Uniwersytet otrzymał od 
Politechniki Wrocławskiej. Przeniesienie Instytutu 
z Campusu A na teren przy ul. Braniborskiej wymusza 
konieczność rozbudowy planetarium o część laborato-
ryjno-dydaktyczną. Połączenie planetarium z zespołem 
dydaktycznym będzie stanowiło całość funkcjonalno 
przestrzenną i umożliwi prawidłowe działanie Instytu-
tu. Wykorzystana zostanie korzystna lokalizacja obiektu 
– najwyżej położonego punktu w Zielonej Górze. 
Wstępnie koszt inwestycji szacuje się na ok. 5,6 mln zł. 
Uczelnia w bieżącym roku wystąpi o sfinansowanie tego 
projektu ze środków unijnych – INTERREG. 

2.4. Budynek Rektoratu  

Na siedzibę Rektoratu przeznaczony został budynek 
przy ul. Licealnej 9. Obiekt wraz z przyległymi działka-
mi został umową zamiany przekazany przez władze 
Miasta Zielonej Góry na rzecz Uniwersytetu, zaś wyda-
ny w posiadanie zostanie w terminie do 28.02.2004. 
Budynek o zabytkowej architekturze, położony jest 
w centrum miasta i będzie siedzibą władz rektorskich 
oraz jednostek administracyjnych. W obiekcie 
w naturalny sposób można zrekonstruować aulę, sale 
posiedzeń senatu oraz innych organów doradczych 
rektora. Budynek będzie miejscem wszystkich uroczy-
stości organizowanych przez rektora, między innymi 
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dorocznych inauguracji roku akademickiego, promocji 
doktorskich i habilitacyjnych, uroczystości nadawania 
doktoratów honorowych i odnawiania doktoratów. 
Środki finansowe na modernizację i adaptację obiektu 
uczelnia będzie się starała pozyskać z funduszy unij-
nych - ZPORR. Szacowana wartość prac modernizacyj-
no-adaptacyjnych wynosi ok. 9 mln zł. 

2.5. Uzbrojenie terenu, zagospodarowanie terenu, 
parkingi 

W ramach tego zadania Uniwersytet Zielonogórski 
planuje uporządkowanie istniejących sieci i przyłączy 
do obiektów, budowę nowych, budowę dróg, chodni-
ków i parkingów na terenach obu campusów uczelni. 
Sukcesywna realizacja zaplanowana została na lata 2003-
2010.  

W bieżącym roku w ramach tego zadania planowane 
jest wybudowanie sieci światłowodowej łączącej oba 
campusy.  

Uniwersytet wspólnie z Miastem Zielona Góra stara 
się o pozyskanie środków z Funduszu Spójności na 
uporządkowanie sieci kanalizacyjnych. Przedsięwzięcie 
pn. Zintegrowany system kanalizacji sanitarnej realizo-
wane byłoby w latach 2005-2007.  

Pozostałe plany inwestycyjne Uniwersytetu przewidu-
ją wybudowanie w Campusie B Domu Studenta, Cen-
trum Sztuki dla Instytutu Pedagogiki Społecznej w miej-
scu obecnego obiektu po stolarni oraz rozbudowanie 
hali sportowej. 

Małgorzata Stuce* 

* Autorka jest gł. specjalistą ds. inwestycji 
 

M A T E R I A Ł Y  P R O M O C Y J N E  I  R E K L A M O W E  U N I W E R S Y T E T U  Z I E L O N O G Ó R S K I E G O  

P R O M O C J A 
Jednym z istotnych zadań Centrum Informacji i Pro-

mocji jest opracowywanie i przygotowywanie materia-
łów promocyjnych uczelni.  

W lipcu br. Centrum zwróciło się do wielu jednostek 
organizacyjnych UZ z propozycją zamówienia firmo-
wych materiałów promocyjnych i reklamowych. 
W ofercie zostały zamieszczone wydawnictwa i artykuły 
przydatne w czasie konferencji, sesji, sympozjów na-
ukowych.  

Na podstawie informacji uzyskanych od poszczegól-
nych jednostek organizacyjnych UZ odnośnie zapotrze-
bowania na tego typu materiały, zostały opracowane 
i przygotowane następujące artykuły firmowe: 
 notatniki, 
 podkładki pod mysz, 
 breloki do kluczy, 
 T-shirty z nadrukiem (T-shirty w dwóch kolorach: 

białym i czarnym), 
 torby papierowe, 
 teczki konferencyjne w twardej oprawie, 
 „Przewodnik po Uniwersytecie Zielonogórskim 

z kalendarzem na rok akademicki 2003/2004” – for-
mat A6 

W październiku br. zostaną zamówione kolejne 
materiały promocyjne: 
 długopisy firmowe, 
 kubki firmowe, 
 firmowe teczki konferencyjne karton., 
 pocztówki z obiektami UZ. 
Trwają także prace przygotowawcze nad „Albumem 

o Uniwersytecie Zielonogórskim” w wersji anglojęzycz-
nej. Na koniec roku kalendarzowego zamierzamy przy-
gotować również funkcjonalny kalendarz firmowy na 
biurko. 

Pełna oferta materiałów i wydawnictw promocyjnych, 
na bieżąco aktualizowana, zamieszczona jest na stronie 
internetowej Centrum Informacji i Promocji pod adre-
sem: http://www.cip.uz.zgora.pl/html/materialy . 

Z powodu braku zainteresowania ze strony jednostek 
wewnętrznych Uniwersytetu pozostałymi materiałami 
występującymi w naszej ofercie, takimi jak: torby folio-
we, torby ekologiczne, kalendarze ścienne, naklejki 3D, 
foldery wydziałowe, materiały te nie zostały zrealizo-
wane. Wszystkich zainteresowanych produktami, które 
nie mogły zostać zamówione, za wszelkie niedogodno-
ści serdecznie przepraszamy. 

Z A S A D Y  D Y S T R Y B U C J I  
W celu otrzymania materiałów promocyjnych lub re-

klamowych należy zwrócić się do Centrum ze stosow-
nym zamówieniem (wg wzoru dostępnego na stronie 
internetowej Centrum). Zamówienie powinno spełniać 
wymogi formalne ustalone przez władze uczelni i obo-
wiązujące w Dziale Zaopatrzenia UZ. W przypadku 
braku w zamówieniu akceptacji pełnomocnika ds. bu-
dżetu, właściwego dla jednostki zamawiającej, zamó-
wienie takie nie będzie mogło zostać zrealizowane.  

Zamówienia będą realizowane w miarę posiadanych 
środków możliwie jak najszybciej, maksymalnie jednak 
do 4 tygodni od daty otrzymania przez Centrum zamó-
wienia. 

Wydawnictwa i materiały promocyjne wydawać bę-
dziemy na podstawie protokołu odbioru ilościowego,  
a z końcem każdego miesiąca będą wystawiane przez 
Dział Gospodarczy faktury wewnętrzne obciążające 
jednostkę zamawiającą. Ceny materiałów w dystrybucji 
wewnętrznej są zgodne z kosztami realizacji.  

S P R Z E D A Ż  D E T A L I C Z N A  
Materiały promocyjne i reklamowe UZ po cenach de-

talicznych można nabyć w: 
 Księgarni Akademickiej (kampus B, al. Wojska Pol-

skiego 69), 
 Księgarni Uniwersyteckiej (kampus A, DS I, ul. Pod-

górna 50). 

Anna Urbańska 
Centrum Informacji i Promocji 
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Z  u d z i a ł e m  n a s z y c h  n a u k o w c ó w  

X X I  Ś W I A T O W Y  K O N G R E S  F I L O Z O F I I  
W dniach 10-17 sierpnia 2003 r. w Istambule obrado-

wał XXI Światowy Kongres Filozofii. Tradycja świato-
wych spotkań filozofów sięga 1900 roku, kiedy to w Pa-
ryżu odbył się pierwszy taki kongres. W tym roku 
wzięło w nim udział ponad 3.500 osób, w tym trzech 
pracowników Instytutu Filozofii UZ – profesorowie 
Arkadiusz Chrudzimski, Wojciech Żełaniec oraz pisząca 
te słowa – Lilianna Kiejzik. Trzy osoby – to duży sukces 
zielonogórskiego środowiska filozoficznego, tym bar-
dziej, że nikt nas do Istambułu nie zapraszał jako gości, 
przeciwnie - proponowaliśmy organizatorom tematy 
swych wystąpień, wysłaliśmy tezy i poddaliśmy się 
weryfikacji.  

Na Kongresie obrady odbywały się w 49 sekcjach, jed-
nocześnie w 13 salach, przy czym oprócz sekcji odzwier-
ciedlających stan badań niejako podstawowych (i od-
wiecznych) problemów filozofii, jak: metafizyka, ontologia, 
antropologia filozoficzna, filozofia religii, filozofia kultury, 
filozofia starożytna, filozofia przyrody czy logika i filozofia 
logiki pracowały także tak specjalistyczne sekcje, jak np. 
filozofia i płeć, filozofia sportu, filozofia i przyszłe pokolenia, 
filozofia dla dzieci, czy filozofia czynu. Oczywiście były też 
posiedzenia plenarne, zainaugurowane wykładem jed-
nego z największych żyjących filozofów współczesności 
Jürgena Habermasa, który w kontekście dzisiejszej sytu-

acji politycznej rozwinął znaną w filozofii tezę, że idea 
sprawiedliwego społeczeństwa i państwa generalnie 
nigdy nie zostanie zrealizowana, bowiem inna może 
przecież być treść tych pojęć dla ludzi różnych kultur. 
Musimy zatem szanować prawo innych do samostano-
wienia. To jest nasz obowiązek. 

Należy odnotować, że Kongres zdominowany został 
przez problemy niejako okołofilozoficzne. Na sympo-
zjach dyskutowano o prawach człowieka i tematyka ta 
powtarzała się najczęściej w licznych wystąpieniach. 
Mówiono o problemach wojny, przemocy, przyszłości 
demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Zaobser-
wowałam renesans filozofii prekursora egzystencjali-
zmu, duńskiego filozofa XIX w. S. Kierkegaarda, które-
mu poświęcono oddzielny wykład plenarny. Dużo cza-
su i miejsca zajęły omówienia problemów związanych 
z działem etyki. Zarówno na sympozjach, w czasie ob-
rad sekcji tematycznych i sekcji studentów (nowość na 
Kongresie), a zwłaszcza specjalnych „sekcji zaproszo-
nych”, dominowały zagadnienia dialogu międzykultu-
rowego, perspektyw bioetyki i etyki komputerowej, 
etyki integracji kultur. 

Mnie zainteresowały szczególnie dyskusje na temat 
ryzyka edukacji bez filozofii. Sam fakt tego, że aż w czte-
rech sekcjach (Filozofia dla dzieci, Filozofia edukacji, Wykła-
danie filozofii, Filozofia i przyszłe pokolenia) mówiono 
o perspektywach szeroko rozumianej edukacji i znacze-
nia filozofii w wyedukowaniu otwartego na problemy 
współczesnego świata, tolerancyjnego i światłego czło-
wieka świadczy o tym, jak wielkie znaczenie przykłada 
się na w świecie (przede wszystkim na Zachodzie) do 
edukacji filozoficznej. Niestety, mam wrażenie, że nie 
u nas. Podkreślano bowiem, że do programów szkół 
wyższych, w tym nie tylko na kierunkach humanistycz-
nych, ale (uwaga!) typowo technicznych, wprowadza 
się, oprócz tradycyjnej filozofii, także np. antropologię 
filozoficzną. Za przykład podawano najbardziej znaną 
w świecie uczelnię techniczną – słynny MIT. Zachód 
dawno zrozumiał prostą prawdę, że to filozofia, logika 
uczy abstrakcyjnego myślenia, że wszystkie nauki po-
czynając od księżniczki – matematyki są córkami filozo-PRZED CENTRUM KONGRESOWYM 

MOZAIKA PRZEDSTAWIAJĄCA CHRYSTUSA W AYA SOFIA 
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fii i że to jej należy się tron królowej. Można nie lubić 
filozofów, ale nikt rozumny nie może negować znacze-
nia filozofii dla procesu edukacji. Ale gdy Zachód po-
szerza swą ofertę edukacyjną wprowadzając przedmioty 
filozoficzne, gdy nawet na światowym kongresie dysku-
tuje się o rodzajach podręczników filozoficznych dla 
dzieci, u nas (poza wyjątkami funkcjonującymi z reguły 
na kierunkach humanistycznych) redukuje się programy 
na studiach do minimów treści filozoficznych lub wy-
rzuca się filozofię w ogóle wykorzystując niedoskonało-
ści programowe lub brak nowoczesnych uregulowań. 
No cóż, jednak jakoś tamtejszym inżynierom nie zawala-
ją się mosty, a nauczyciele języka po kolegiach języko-
wych wiedzą, kim był Kant, nie mówiąc już o Platonie, 
czy Arystotelesie. 

Powróćmy jednak do Kongresu. Bardzo dobra była 
jego organizacja. Wszyscy goście zaraz po przyjeździe 
otrzymali dwa rodzaje czytelnych programów wystą-
pień z podziałem na sekcje oraz ponad 400 stronicową 
publikację, gdzie wydrukowano wszystkie abstrakty 
wystąpień. Były też certyfikaty uczestnictwa i podzię-
kowania podpisane przez Prezydent Kongresu – prof. 
Joannę Kuczuradi. Samo miasto obrad, Istambuł, leżący 
na dwóch kontynentach, jest miejscem niezwykle atrak-
cyjnym, a organizatorzy zadbali o możliwość zwiedze-
nia jego największych zabytków. Niestety trzeba było za 
to sporo zapłacić. Ale się opłaciło. Mnie zainteresował 
czwarty, największy kościół katedralny chrześcijaństwa 
Aya Sofia (Kościół Mądrości Bożej). A biorąc pod uwa-
gę, że temat mojego wystąpienia „Sofiologia – unikalne 
zjawisko filozofii religii przełomu XIX i XX w.” niejako 
wprost wiązał się z tym miejscem i że duch Sofii – Mą-
drości Bożej krążył nad moją sekcją, spędziłam tam pół 
dnia. W kościele, który od 1935 r. jest muzeum, znajdują 
się jedne z najpiękniejszych mozaik, pochodzących m. 
in. z X w.  

Być może Sofii też zawdzięczam to, że po moim wy-
stąpieniu zostałam zaproszona przez prowadzącego 
obrady prof. Sergiusza Khoruzego do wzięcia udziału 
i wystąpienia w panelu nt. filozofii Włodzimierza So-
łowjowa, który miał miejsce dwa dni później. Mówiłam 
o dyskusji, jaka miała miejsce w 1889 r. między hr. Tar-
nowskim i Sołowjowem na łamach Krakowskiego 
„Przeglądu Polskiego”, o utopijnej wizji państwa teokra-
tycznego Sołowjowa, o jego idei zjednoczenia Słowian 

pod berłem cara rosyjskiego, o sprzeciwie przeciwko tej 
idei Polaków. Mówiłam też o stanie polskich badań nad 
filozofią rosyjską, o naszych osiągnięciach, publikacjach, 
przekładach filozofów rosyjskich, konferencjach i pro-
gramach badawczych. Sądząc z reakcji sali musiało 
bardzo spodobać się moje wystąpienie, ale nie chcąc być 
posądzona o nadmierne promowanie swojej osoby 
i zielonogórskiej filozofii, na tym zakończę. 

Już wiadomo, że kolejny XXII Kongres Filozofii odbę-
dzie się za 5 lat w Seulu. Na pewno będziemy tam także. 

Lilianna Kiejzik* 

* Autorka jest profesorem w Instytucie Filozofii i prodziekanem 
Wydziału Humanistycznego 
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O dzisiejszym Stambule, miejscu obrad Światowego Kongresu Filozofii, jego wyjątkowym, magicznym położe-
niu na styku Europy i Azji,  bujnej i burzliwej historii, miejscu ważnym dla świata chrześcijańskiego i kręgu 
wyznawców islamu, pisze historyk z Zakładu Archeologii, Historii Starożytnej i Średniowiecznej 

Jarosław Dudek  

STAMBUŁ – KONSTANTYNOPOL – BIZANCJUM 
R Y S  H I S T O R Y C Z N Y 

Dzisiejszy Stambuł to gigantyczna, tętniąca życiem 
metropolia położona po obydwu stronach Bosforu, do-
kładnie na styku Europy z Azją. Jego przeszłość można 
potraktować jako jedną z najbardziej fascynujących 
historii ostatnich tysiącleci. W trakcie swoich długich 
i bogatych w wydarzenia dziejów to miasto zdążyło się 
dorobić kilku nazw.  

Najpierw na sporym półwyspie położonym po euro-
pejskiej stronie Tracji, opodal południowego wylotu 
cieśniny Bosfor, greccy koloniści z Megary założyli ok. 
660 r. p.n.e. osadę, którą nazwali Bizancjum. Nazwa 
prawdopodobnie wywodziła się z języka starożytnych 
Traków, dopiero w późniejszych czasach tworzono mity 
i legendy mające uszlachetnić jego pierwszych założycieli. 
Tym bardziej, że stosunkowo szybko przekształciło się 
ono w kwitnącą klasyczną grecką polis. Swoją karierę 
miasto zawdzięczało dogodnemu położeniu nad Bosfo-
rem, który stanowił doskonały szlak komunikacyjny 
łączący Morze Czarne z Propontydą i Morzem Egejskim. 
Praktycznie każdy statek, który płynął z portów obfitu-
jącej w zboże Scytii na południe, lub wiózł doskonałe 
wina greckie i oliwę z Attyki, musiał zatrzymywać się 
w przystani tego miasta. Długa i wąska zatoka morska 
przylegająca do północnych murów miasta obfitowała 
w ryby, wśród których przeważały smakowite jesiotry. 
Miało ich być tak dużo, że wody tego akwenu z racji 
obfitych połowów nazwano Złotym Rogiem.  

Mieszkańcy Bizancjum szybko zdobyli sobie wśród 
ówczesnych Greków i innych ludów reputację ludzi 
bogatych i bardzo zapobiegliwych o dobra materialne. 
Pragnąc jeszcze powiększyć swoje bogactwa próbowali 
pod koniec III w. p.n.e. obciążyć mytem wszystkie statki 
pływające po Bosforze. Skłóceni zazwyczaj Grecy soli-
darnie uznali ten akt za krzyczącą niesprawiedliwość 
i zgodnie wysłali swoje okręty przeciwko Bizantyńczy-
kom. Ci wobec przewagi sił musieli ustąpić i zrezygno-
wać z niesprawiedliwych opłat. Po raz pierwszy wów-
czas pojawia się w ówczesnych obyczajach politycznych 
prawo wolności żeglugi po morzu, respektowane do 
dziś dnia, m.in. przez Turków rządzących obecnie 
w mieście nad Bosforem. Bizancjum już wtedy posiadało 
imponujące fortyfikacje, jedne z najlepszych pośród 
miast greckich. Jednak Bizantyńczycy ustąpili zapewne 
nie tylko wskutek przewagi wrogów, ale również dlate-
go że mieli wśród Greków opinię ludzi bardzo pragma-
tycznych, unikających poważniejszego ryzyka politycz-
nego. Najchętniej zachowywali neutralność, w przypad-
ku jeśli zaś było to niemożliwe, dochowywali wówczas 
lojalnie wierności tej stronie konfliktu, która ich zdaniem 
mogła liczyć na sukces. Wierne praktykowanie tej zasa-

dy pozwalało im to bez większego szwanku trwać 
i rozkwitać pod dominacją szeregu mocarstw starożyt-
nych: achemeniczkiego Iranu, Aten, Macedonii oraz 
Rzymian. Dopiero pod koniec II w. n.e. zaangażowali się 
w jednej z wojen domowych pomiędzy kandydatami do 
tronu Cesarstwa Rzymskiego. Niestety ówczesne wła-
dze miasta zawiodła dotychczasowa intuicja polityczna, 
postawiły w tym konflikcie na niewłaściwą stronę. Po-
pierany przez Bizantyńczyków wiernie i lojalnie na-
miestnik Syrii Pescenniusz Niger przegrał wojnę z gu-
bernatorem Pannonii Septymiuszem Sewerem. Zwy-
cięzca srogo ukarał miasto, które udzielało długo popar-
cia jego rywalowi. Na mocy decyzji nowego cesarza 
miasto w 196 r. zostało zburzone, członkowie władz 
miejskich straceni, zaś należące doń ziemie przekazane 
na własność sąsiadowi, niewielkiemu Peryntowi. Miej-
sce po ukaranej metropolii było jednak zbyt korzystnie 
położone, aby miało leżeć odłogiem, tym bardziej, że 
gniew zdobywcy ograniczył się prawdopodobnie do 
zburzenia murów, świątyń i budynków publicznych, 
ocalały zaś domostwa większości mieszkańców. Jeszcze 
za rządów Septymiusza doszło do odrodzenia Bizan-
cjum.  

Jednak dni największej chwały miały się dopiero roz-
począć, za sprawą cesarza Konstantyna Wielkiego (306-
336). Kiedy postanowił przenieść swój dwór do 
wschodnich prowincji Cesarstwa Rzymskiego, panował 
już ponad dwadzieścia lat na Zachodzie w Galii i Bryta-
nii, wygrywając wszystkie wojny domowe z rywalami. 
Teraz pragnął się osiedlić w najbogatszych, greckoję-
zycznych prowincjach państwa, nie tylko dlatego, aby 
ich mieszkańców bliżej związać z Cesarstwem Rzym-
skim. Przyciągał go również sentyment, były to bowiem 
jego rodzinne strony. Z tych przyczyn najpierw plano-
wał osiąść w dzisiejszym serbskim Niszu, gdzie przy-
szedł na świat w 273/74 r., brał pod uwagę obecną Sofię, 
ostatecznie zdecydował się na Bizancjum, gdzie osiedlił 
się w 326 r. Już jego poprzednicy rezydowali we 
wschodnich prowincjach w takich miastach jak: Sir-
mium, Tesalonice, Antiochii czy Nikomedii. Prawną 
stolicą Cesarstwa Rzymskiego ciągle pozostawał stary 
Rzym, nawet wówczas kiedy nie stanęła w nim stopa 
wielu ówczesnych władców. Tymczasem Konstantyn 
postanowił przystąpić do budowy nowej stolicy Cesar-
stwa Rzymskiego. Akt założenia nowego miasta odbył 
się z wielką pompą, pośród wspaniałych uroczystości 11 
maja 330 r.  

 Aczkolwiek już wtedy Konstantyn Wielki był chrze-
ścijaninem, to obrzędy towarzyszące założeniu miasta 
odbyły się zgodnie ze starożytnym, pogańskim ceremo-
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niałem. Do dokonania tego aktu miano specjalnie spro-
wadzić z Italii etruskich kapłanów i wróżbitów. Zgodnie 
ze starym italskim pogańskim rytem religijnym nadano 
miastu imię – święte, którego sekret był przez wieki 
dostępny tylko niewielkiej grupce wtajemniczonych 
uczonych. 

Publicznie i uroczyście natomiast obwieszczono świa-
tu nowe oficjalne imię miasta – Konstantinopolis czyli 
gród Konstantyna. Ponieważ nosiło ono oficjalny, urzę-
dowy charakter, to – jak to często w takich okoliczno-
ściach bywa – zwykle mieszkańcy nie używali go na co 
dzień. W tekstach literackich nazywano je Nowym 
Rzymem albo cesarskim miastem. Ludność stołecznych 
ulic najczęściej nazywała swój Konstantynopol po pro-
stu „polis” czyli miasto. Dzisiejsza nazwa miasta – 
Stambuł (Istanbul) ma wywodzić się właśnie od znie-
kształconych przez Turków słów w języku greckim: „do 
miasta” –„eis ten polis”. Rozchodząca się wśród Słowian 
sława Konstantynopola dała mu nazwę Carogrodu, zaś 
w świecie nordyckim aż po krańce Skandynawii znano 
go jako Miklagaard.  

Niezależnie od tego jakiej nazwy używali na co dzień 
i od święta mieszkańcy, nowa metropolia rozwijała się 
z wielką dynamiką. Konstantyn Wielki i kolejni władcy 
nie żałowali środków finansowych na rozbudowę mia-
sta, wyposażając je w olśniewające i monumentalne 
budowle publiczne wzorowane na zabytkach starego 
Rzymu. Rozpoczęto budowę pałacu cesarskiego, który 
z racji swoich rozmiarów tworzył odrębną dzielnicę 
położoną bezpośrednio nad brzegiem morza. Na 
znajdującym się przed wrotami pałacu wielkim placu 
Augustaion umieszczono, podobnie jak na Forum 
Romanum w starym Rzymie, kamienny pozłacany 
drogowskaz – Milion. Znalazły się na nim liczby 
podające odległość nowej stolicy od innych wielkich 
miast Cesarstwa. Kolejno powstawały Forum 
Konstantyna Wielkiego, Forum Teodozjusza Wielkiego, 
akwedukt Walensa oraz mieszczący ponad 100 tysięcy 
widzów Wielki Hippodrom. Jeden z urzędowych 
wykazów pochodzących z początku V w. wymieniał, że 
miasto posiadało: 5 pałaców, 14 kościołów, 8 
publicznych i 153 prywatnych łaźni, 4 rynki, 4 porty, 52 
ulice z portykami, 322 innych ulic i 4.388 
posesji. Ludność nowej stolicy otrzymywała również 
darmowe dostawy zboża z Egiptu w postaci 80 tysięcy 
dziennych racji. W tych warunkach liczba jej 
mieszkańców stale wzrastała, brak ich ewidencji utrud-
nia możliwość jej weryfikacji. Przypuszczalnie osiągnęła 
w czasach rozkwitu 500-600 tysięcy ludzi.  Troska cesarska nie ograniczała się tylko do zaspoka-
jania potrzeb materialnych mieszkańców Konstantyno-
pola, dbano również o ich rozwój duchowy w ramach 
postępującej chrystianizacji Cesarstwa Rzymskiego. 
Nowy Rzym, w przeciwieństwie do starego miał być na 
wskroś chrześcijańskim miastem. Aczkolwiek w Kon-
stantynopolu jeszcze w IV w. były świątynie pogańskie, 
gdzie mogli się zbierać wyznawcy starych religii, to nad 
miastem od początku dominowały kościoły chrześcijan. 
Już Konstantyn Wielki rozpoczął budowę monumental-
nego budynku kościoła Wszystkich Apostołów, w któ-
rym umieszczono symboliczne nagrobki dwunastu 
apostołów. Sam cesarz został pochowany obok nich, 
jako równy apostołom z racji swoich zasług dla chrześci-

jaństwa. Naśladowali go późniejsi władcy, przekształca-
jąc kościół Wszystkich Apostołów w największą cesar-
ską nekropolię w czasach starożytnych i średniowiecz-
nych. Jednak najwspanialszym budynkiem sakralnym 
miasta, zarazem pozostającym jego symbolem do dzi-
siejszego dnia był kościół Mądrości Bożej (Hagia Sofia). 
Budowla, powstała z inicjatywy cesarza Justyniana 
Wielkiego (526-565), posiadała nowatorską konstrukcję, 
której autorami byli Antemiusz z Tralles i Izydor z Mile-
tu. Jej głównym elementem była ogromna kopuła wyso-
ka na 50 m, o średnicy 32 m, o rozmiarach i walorach 
niespotykanych do tej pory w świecie starożytnym. 
Z uwagi na fakt, że Konstantynopol zbudowano na 
obszarze podatnym na wstrząsy sejsmiczne, jej architek-
ci i budowniczowie musieli stworzyć z dostępnych im 
materiałów budowlanych konstrukcję o niespotykanych 
do tej pory walorach. Według późniejszej legendy ce-
sarz: „Napisał więc do dowódców, namiestników, sę-
dziów i poborców podatkowych we wszystkich prowin-
cjach, aby wszyscy oni szukali i wynajdywali kolumny, 
belki i płyty marmurowe, abaki, barierki i inne materiały 
nadające się do budowy świątyni. Wszyscy zaś, którzy 
zostali przez niego wyznaczeni, przysyłali cesarzowi 
Justynianowi na tratwach [materiały] ze świątyń pogań-
skich bóstw, starożytnych łaźni i domów ze wszystkich 
prowincji Wschodu i Zachodu, Północy i Południa, i ze 
wszystkich wysp”. 

Jeszcze za życia Justyniana uznawano kościół za naj-
wspanialszą budowlę całego chrześcijaństwa. Zapewne 
z tego powodu w nim odbywały się koronacje cesarskie 
i najważniejsze nabożeństwa z uczestnictwem dworu. 
Olśniewały cudzoziemców przybywających do Konstan-
tynopola przez kolejne stulecia. Ruscy posłowie, których 
przysłał tutaj Włodzimierz Wielki (979-1015) oznajmili 
później swojemu władcy, że „nie wiedzieliśmy, w niebie 
li byliśmy, czy na ziemi; nie ma bowiem na ziemi takie-
go widowiska ni piękna takiego”. Słowa w dużej mierze 
miały się przyczynić do tego, że władca Rusi właśnie 
z Konstantynopola zgodził się przyjąć chrześcijaństwo. 
Kiedy tureccy zdobywcy wdarli się do miasta w maju 
1453 r. pierwszym podjętym przez nich krokiem było 
przekształcenie kościoła Mądrości Bożej w meczet. 
Trzeba zauważyć, że aczkolwiek Konstantynopol był 
miastem na wskroś chrześcijańskim, to przebywający 
w nim wyznawcy islamu mogli zbudować w nim swój 
pierwszy meczet jeszcze w X-XI w. na mocy traktatów 
zawartych przez ówczesnych cesarzy z kalifatem.  

Dynamiczna ekspansja islamu zamyka epokę dziejów 
starożytnych we wschodniej części basenu Morza Śród-
ziemnego. Miasto Konstantyna musi stawić czoła ze-
wnętrznym zagrożeniom w postaci inwazji barbarzyń-
ców. Już od końca IV w. jego bogactwa zaczęły stopnio-
wo przywabiać Germanów, Słowian, Awarów, Bułga-
rów i Rusów. Ich zakusy udaremniały jednak potężne 
Mury Teodozjańskie, ochraniające miasto zarówno od 
strony lądu jak i morza. Do czasów wynalezienia i upo-
wszechnienia broni palnej były one praktycznie nie do 
zdobycia. Przekonali się o tym Arabowie, kiedy dwu-
krotnie, w latach 674-678, 717-718, ich kalifowie bezsku-
tecznie wysyłali wielkie armie i flotylle okrętów w celu 
zdobycia cesarskiego miasta. W ten sposób w burzli-
wych wiekach wczesnego średniowiecza Konstantyno-
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pol był jedyną wielką metropolią świata chrześcijańskie-
go i muzułmańskiego, która nie została zdobyta i splą-
drowana przez wrogów. Nękały go jednak trzęsienia 
ziemi i wielkie epidemie, które sprawiły, ze w VIII w. 
ludność miasta skurczyła się do 40-60 tysięcy mieszkań-
ców.  

W tych trudnych czasach miasto utrzymało jednak 
swoją rangę centrum kultury klasycznej i teologii. 
W Konstantynopolu z przerwami dalej funkcjonował 
uniwersytet powołany do życia przez cesarza Teodozju-
sza II w V w., dając podstawy pod renesans kulturowy 
jaki nastąpił w IX w. Na odnowionej przez słynnego 
uczonego Focjusza uczelni wykształcenie zdobywały 
takie osobistości jak apostołowie Słowian, bracia Kon-
stantyn i Metody. Poczynając od XII w. w świecie chrze-
ścijańskim coraz większą sławą cieszyła się wyższa 
szkoła dla duchowieństwa, działająca pod patronatem 
patriarchy Konstantynopola. Utrzymanie się i rozwój 
tych wszystkich wyższych uczelni było możliwe dzięki 
przetrwaniu w Konstantynopolu szkół dla dzieci i mło-
dzieży, w których uczyli się uczniowie ze wszystkich 
prowincji państwa, czasami też cudzoziemcy. „Można 
tam było zobaczyć i uczącego się Latyna, i zajmującego 
się greką Scytę, i Rzymianina, który ćwiczy się w tek-
stach greckich, i prostego Greka uczącego się poprawnej 
greczyzny”. Zasługą tych instytucji było odrodzenie 
kulturowe i bujny rozwój Konstantynopola w następ-
nych stuleciach, szczególnie w XI-XII w. 

Symbolem czasów jakie nastały wówczas w cesarskim 
mieście może być sylwetka i twórczość Michała Psellosa 
(1018 – po 1081?), którego śmiało można umieścić 
w jednym szeregu z wielkimi postaciami włoskiego 
renesansu. Literat, mówca, historyk, filozof, teolog zna-
ny jako autor co najmniej kilkuset tekstów, pierwsi ba-
dacze jego twórczości byli wręcz przekonani, że było 
kilku pisarzy używających tego nazwiska. Zarazem 
polityk i nauczyciel, którego uczniami i bliskimi przyja-
ciółmi było kilku władców zasiadających kolejno na 
cesarskim tronie oraz patriarchów Konstantynopola. 
Awans niektórych z nich był osobistą zasługą Psellosa 
i jego koneksji politycznych. Przykład olśniewającej 
kariery Psellosa najlepiej oddaje atmosferę panującą 
w tych latach w Konstantynopolu, gdy talent i znakomi-
te wykształcenie mogły być kluczem otwierającym dro-
gę do najwyższych stanowisk w państwie bizantyńskim.  

Widoczne odrodzenie ekonomiczne i kulturowe mia-
sta zahamowała IV krucjata, kiedy na ponad pół wieku 
(1204-1261) Konstantynopol dostał się w ręce krzyżow-
ców, którzy utworzyli w nim własne „łacińskie” Cesar-
stwo. Chociaż państwo bizantyńskie zdołało się po-
wtórnie odrodzić, to następne stulecia zapowiadały już 
jego ostateczną katastrofę. Od drugiej połowy XIV w. 
miasto otaczały już ze wszystkich stron posiadłości 

tureckich Osmanów, którzy z wielką energią budowali 
swoje państwo w Azji Mniejszej i na Bałkanach. Zwień-
czeniem ich starań było zdobycie Konstantynopola, co 
nastąpiło po dwumiesięcznym oblężeniu, 29 maja 1453 r. 
Kiedy wieść o upadku chrześcijańskiej metropolii na 
Bosforem dotarła do krajów Europy zachodniej uznano 
ją za zapowiedź Apokalipsy. Jeszcze większym wstrzą-
sem upadek Konstantynopola stanowił dla wyznawców 
chrześcijaństwa wschodniego. Dla nich to miasto było 
zawsze religijną, symboliczną stolicą jako siedziba pra-
wowitego chrześcijańskiego cesarza i patriarchy ekume-
nicznego. Tym zapewne można wytłumaczyć pojawie-
nie się wkrótce w państwie moskiewskim idei, iż kolej-
nym „Rzymem” dla wyznawców prawosławia będzie 
teraz „białokamienna Moskwa”. 

Tymczasem miasto nad Bosforem coraz częściej znane 
jako Stambuł przeżywało szybki rozkwit. Już osmański 
zdobywca sułtan Mehmed II (1451-1481) uczynił ją stoli-
cą swojego państwa, które pod rządami jego następców 
przekształciło się w XVI w. w imperium obejmujące 
ziemie muzułmańskie i chrześcijańskie od Algieru 
i Budy po Bagdad i Kair. Miasto zasilili nowi osadnicy, 
Grecy z Bałkanów, Turcy, Bułgarzy, Ormianie i Żydzi. 
Stambuł stał się wielonarodową, tętniącą życiem metro-
polią, która potrafiła zachować swój wigor nawet wów-
czas, gdy imperium Osmanów zaczęło chylić się ku 
upadkowi w XVIII i XIX w. Dla większości Europejczy-
ków w XIX w. miasto kojarzyło się ciągle z bramą do 
tajemniczego i legendarnego Orientu, co uosabiał słynny 
pociąg Orient Express, łączący to miasto z Paryżem. Po 
pierwszej wojnie światowej, kiedy zdetronizowano 
dynastię Osmanów, Stambuł stracił swój stołeczny cha-
rakter. Z woli Atatürka, twórcy Republiki Tureckiej, 
stolica państwa została w 1923 r. przeniesiona do Anka-
ry. Do dzisiejszego dnia Stambuł pozostał jednak głów-
nym ośrodkiem gospodarczym i kulturalnym Turcji, zaś 
położenie i przeszłość tego miasta stanowią jeden 
z najważniejszych argumentów przemawiającym za 
przyłączeniem tego kraju do Unii Europejskiej.  

 
Użyte w tekście cytaty pochodzą z następujących źródeł: 
- Anna Komnena, Aleksjada, przekł. O. Jurewicz, Wrocław-

Warszawa 1969-1972. 
- „Powieść minionych lat (Powiest’ wriemiennych let)”, 

przekł., F. Sielicki, Wrocław 1968. 
- „Opowieść o budowie wielkiego kościoła Bożego zwanego 

kościołem Mądrości Bożej w Konstantynopolu”, przekł. 
R. Sawa, „Vox Patrum”, 20-32, 1991-1992, s. 409-428.  

Jarosław Dudek* 

* Autor jest adiunktem w Zakładzie Archeologii,  
Historii Starożytnej i Średniowiecznej Instytutu Historii 

 

M A T E M A T Y K A  Z  A K R E D Y T A C J Ą  
Po przeprowadzeniu przez komisję ekspertów postępowania, Państwowa Komisja Akredytacyjna uchwałą 

z 11 września  p o z y t y w n i e  oceniła jakość kształcenia na poziomie magisterskim na kierunku matematyka. 
Gratulujemy! ap 
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J U B I L E U S Z  6 5 -  L E C I A 
D O C .  M I K O Ł A J A  K Ł A P O C I A  

Docent Mikołaj Kłapoć urodził się 12.05.1938 roku 
w miejscowości Lenin, pow. Łuniniec, woj. poleskie. 
Studia z zakresu budownictwa ukończył w 1961 roku na 
Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wro-
cławskiej. W tym samym roku podejmuje pracę jako 
asystent w Katedrze Budownictwa Żelbetowego Poli-
techniki Wrocławskiej. W roku 1970 uzyskuje stopień 
doktora nauk technicznych przedstawiając rozprawę pt. 
„Niektóre zagadnienia nieliniowego pełzania betonu”.  

W roku 1972 przenosi się do Zielonej Góry, gdzie zo-
staje zatrudniony na Wydziale Budownictwa Lądowego 
w ówczesnej Wyższej Szkole Inżynierskiej.  

Doc. Mikołaj Kłapoć zawsze był i pozostaje nadal 
człowiekiem bardzo aktywnym w rozlicznych przeja-
wach życia akademickiego, naukowego, twórczego, czy 
też społecznego.  

Nawet trudno jest wymienić wszystkie Jego funkcje, 
jakie pełnił w naszej tylko uczelni. A przypomnieć wy-
pada, że np. w latach 1974 – 1976 był dyrektorem Insty-
tutu Budownictwa, w okresie 1976 – 1978 zastępcą dy-
rektora Instytutu Budownictwa ds. badań naukowych, 
w latach 1981 – 1987 był dziekanem Wydziału Budow-
nictwa i Inżynierii Sanitarnej WSI, w latach 1987 – 1993 
pełnił stanowisko prorektora ds. nauczania i wychowa-
nia w WSI, był redaktorem Zeszytów Naukowych seria 
„Budownictwo” (1981 – 1985), przewodniczącym Komi-
tetu Organizacyjnego Międzynarodowego Sympozjum 
Studentów i Młodych Pracowników Nauki (1987 – 1993), 
wiceprzewodniczącym ds. naukowych ogólnokrajowych 
Konferencji „Problemy realizacyjne systemowego bu-
downictwa mieszkaniowego W–70 i Wk–70 (1982-1986), 
organizatorem międzynarodowych konferencji nauko-
wych z okazji X-lecia Instytutu Budownictwa w 1978 r. 
i XV-lecia Wydziału Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej 
WSI w 1983 r., że nie wspomnę tutaj o wielu innych. 

W latach 70-tych nawiązuje i później rozwija szeroką 
współpracę z zakładami przemysłowymi regionu, 
zwłaszcza zaś z Kombinatem Górniczo-Hutniczym 
Miedzi w Lubinie, z Hutą Miedzi „Głogów” oraz z licz-
nymi firmami budowlanymi. Za swą działalność na 
rzecz przemysłu zostaje wyróżniony nagrodą ze specjal-
nego funduszu nagród utworzonego na podstawie de-
cyzji nr 40/70 Prezydium Rządu z dnia 15.04.1977 r. 

Jest autorem przeszło 80 publikacji naukowych, 10 pa-
tentów oraz ogromnej liczby opracowań na rzecz prze-
mysłu, w tym prac o dużej wartości naukowej. Wypro-
mował dwóch doktorów i przeszło 130 inżynierów 
i magistrów inżynierów budownictwa. 

Doc. Mikołaj Kłapoć jest członkiem wielu organizacji 
naukowych, w tym m.in.: PZITB (od 1984 r. wiceprze-
wodniczący Zarządu Oddziału w Zielonej Górze), Fede-
racji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (czło-
nek Zarządu od 1996 r.), Lubuskiego Towarzystwa Na-
ukowego (od 1978), Polskiego Towarzystwa Mechaniki 
Technicznej i Stosowanej (od 1976), Polskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk o Ziemi (od 1978). 

Aktywność społeczną Docenta wyznaczają takie funk-

cje jak m.in. radny Wojewódzkiej Rady Narodowej, 
przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania WRN, 
członek Prezydium WRN w Zielonej Górze w latach 
1994 – 1998, radny Miejskiej Rady w Zielonej Górze 
(1994 – 1998), przewodniczący Komisji Konkursowej 
Mister Budowy Roku Województwa Lubuskiego (od 
1994), arbiter Urzędu Zamówień Publicznych (od 1995), 
rzeczoznawca budowlany (od 1998). 

Docent Mikołaj Kłapoć był wielokrotnie odznaczany 
i wyróżniany zarówno odznaczeniami państwowymi, 
stowarzyszeniowymi, czy też nagrodami rektora uczelni, 
tymi ostatnimi za działalność dydaktyczno-wychowawczą 
i naukowo-badawczą m.in. w latach: 1972, 1973, 1975, 
1976, 1978, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985 i 1987. Oprócz 
tego jest On posiadaczem Krzyża Kawalerskiego Orderu 
Odrodzenia Polski (2001), Złotego Krzyża Zasługi 
(1982), Złotej Odznaki Honorowej za „Zasługi w rozwo-
ju Woj. Zielonogórskiego” (1982), Medalu Komisji Edu-
kacji Narodowej (1983), Złotej Odznaki Budowniczy 
Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (1983), 
Złotej Odznaki PZITB, Nagrody Ministra NSzWiT in-
dywidualnej III stopnia (1974, 1986), czy też Nagrody 
Ministra NSzWiT zespołowej II stopnia (1982, 1990). 

Jest lubianym przez młodzież, wyrozumiałym, acz-
kolwiek wymagającym nauczycielem akademickim. Jest 
wysokiej klasy specjalistą z zakresu takich dziedzin 
budowlanych, jak m.in. konstrukcje przemysłowe, bu-
downictwo monolityczne czy ochrona budowli przed 
korozją. 

Jest wspaniałym Kolegą, osobą życzliwą innym, wielu 
z nas nieraz korzystało z jego cennych rad i wskazówek. 
Jest człowiekiem ambitnym i o wielkiej energii, wszak 
urodził się w znaku Byka, dlatego mamy nadzieję, że 
mimo przejścia na emeryturę nie zrezygnuje z dalszej 
pracy ze studentami, a Jego charakterystyczna sylwetka 
będzie nadal widoczna w murach uczelni. Może tylko 
więcej czasu poświęci swoim hobby, to jest łowiectwu 
i wędkarstwu.  

Marek Dankowski  
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w i a d o m o ś c i  w y d z i a ł o w e  
S Z K O Ł A  N A U K  H U M A N I S T Y C Z N Y C H  I  S P O Ł E C Z N Y C H  

I N S T Y T U T  S Z T U K  P I Ę K N Y C H  

G A L E R I A   g r a f i k i  
B i b l i o t e k i    S z t u k i 

Andrzej Bobrowski 

Współczesny drzeworyt ludowy 
Śląska Opolskiego 
(fragment tekstu) 

Literatura przedmiotu podaje różne wersje powstania 
drzeworytu ludowego. Niektórzy autorzy twierdzą, że 
powstał on w przyklasztornych drukarniach, gdzie 
masowo drukowano bardzo tanie, dewocyjne, odpusto-
we obrazki. W wielu zgromadzeniach zakonnych pra-
cowali znakomici drzeworytnicy. Ksawery Piwocki 
wywodzi polski drzeworyt ludowy wprost ze sztuki 
średniowiecznej. Analizował drzeworyty znalezione 
w Płazowie, drzeworyty ze zbiorów Pawlikowskich, 
Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, Muzeum Etnogra-
ficznego na Wawelu, Muzeum Narodowego w Warsza-
wie oraz Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Uważa, 
że można je podzielić na dwie grupy. W pierwszej tech-
nika drzeworytnicza niewiele różni się od praktyk 
drzeworytników nie-ludowych XVIII i pocz. XIX w., 
przy czym zwraca uwagę podobieństwo do bardzo 
powszechnego wówczas miedziorytu. Cienkie, równo-
ległe linie starannie modelują twarze i draperie. Drugą, 
bardziej liczną grupę tworzą drzeworyty o technice 
prymitywnej, zbliżonej wyraźnie do inkunabułów 
drzeworytnictwa średniowiecznego. Narzędziem uży-
wanym do wycinania był prosty nożyk nierównomier-

nie wcinający się w drewno, dzięki czemu linie mają 
zmienną grubość. Józef Grabowski genezy drzeworytu 
szuka w ówczesnej kołtrynie. Wszędobylska kołtryna 
była glebą, która dała życie ludowemu drzeworytowi. 
Wyrobił się zwyczaj posiadania obrazków i umieszcza-
nia ich w wyznaczonych miejscach. Mieszkańcy wsi nie 
umieli posługiwać się cudzym językiem form, musieli 
więc użyć własnego. Cięcia mogli nauczyć się u kołtry-
niarzy, których było wielu, a rozbudowując i urozmaica-
jąc technikę przez pryzmat własnego pojmowania świa-
ta, stworzyli własny, niepowtarzalny drzeworytniczy 
styl ludowy. Styl, w którym treścią są przedstawienia 
Madonny związane z kultem cudownych wizerunków 
Maryi, wyobrażenia Chrystusa i scen z jego życia, wize-
runki Świętych, Patronów i Aniołów, sceny z codzien-
nego życia. Głównym elementem kompozycyjnym jest 
osiowość przedstawień i symetria, a konstrukcyjnym 
płaszczyzna, linia i mocny zdecydowany kontur. To on 
powołuje do życia obrazy, w których przedstawiana 
rzeczywistość jest mocno zhierarchizowana, a przedmio-
ty, które ją tworzą nie są brane wprost z natury, ale 
z pamięci, z instynktownej wiedzy o nich. Rytownik nie 
trzyma się wiernie oryginału, upraszcza go lub wzboga-
ca, zależnie od własnych zamiłowań, talentu, światopo-
glądu. Swój język wypowiedzi sprowadza do schema-
tycznego rysunku, geometryzacji kształtów rzeczywi-
stych, nie wdając się w żadne szczegóły, nie przejmując 
się perspektywą posługuje się najprostszymi narzę-

w y d z i a ł   
artystyczny 

13

RYBAK Z SAKIEM. DRZEWORYT B. PAPROCKI. KOŁO RYCERSKIE, KRAKÓW PO 1575 r. 
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dziami. W tym przypadku są nimi przysłowiowy kozik 
i dłuto, to nimi tnie wzdłuż słoja lipowe klocki. Rysunek 
można wyciąć na dwa sposoby. Pierwszy to wybieranie 
tła z pozostawieniem czarnych konturów, drugi czyli 
„Weißschnitt” to wycinanie białego rysunku na czarnym 
tle. Drugim sposobem wycinania rysunku posługiwał 
się ok. roku 1925 Jędrzej Wowro, beskidzki artysta lu-
dowy. 

W swoich podróżach w poszukiwaniu współczesnego 
drzeworytu jako formy wypowiedzi artystycznej kulty-
wującej stare rozwiązania formalne, ale i wprowadzają-
cej nowe, dotarłem do jego źródeł, odwiedzając ludo-
wych artystów. W ich rodzinnych domach, pracowniach 
spotkało mnie dużo serdeczności, zrozumienia i ogrom-
nego zainteresowania. Od wiejskiej biblioteki do wiej-
skiego baru i kościoła, od słowa do życzliwego słowa, 
w twórczości Henryka Marcisza, Tomasza Gdowskiego, 
Mariana Kaczanka, Mariana Kurdziela, Tadeusza Cy-
bulskiego odnalazłem drzeworyty i kilkanaście odbitek 
linorytów. Znalezione prace stworzyły skromną tekę 
współczesnej grafiki ludowej Regionu Opolskiego. 

 
„...bezgrzeszny Anioł ma białą siekierę”. 
 

Od tych słów zaczął swoją opowieść na bukowej desce 
Henryk Marcisz, artysta ludowy samotnie żyjący 
w małej izdebce przyrośniętej do walącego się domu. 
W otoczeniu kilku zakurzonych albumów, modlitewni-
ka, bez prądu, ciepła, w jednej koszuli, ostrym dłutem 
rzeźbi swój krzyż, swoje życie. „Aby rzeźbić trzeba znać 
drewno jak własną żyłę”.  

Do wycinania białego rysunku używa dłut półokrą-
głych i trójkątnych, wąskich i szerokich oraz nożyka 
podcinaka. Stosując nierównomierny nacisk dłuta uzy-
skuje nieregularne linie, unikając detali powołuje do 
życia prymitywny, ale pełen wewnętrznego napięcia 
świat, w którym księciem jest deformacja, a królują emo-
cje. Marcisz tak komentuje swoje prace: 
„...tu masz Madonnę. Tu jest dzieciątko owinięte, nie jest 
nagie. Madonna stoi spokojnie, ma uchyloną nogę, wi-
dzisz, jest taka zasmucona trochu, a w tle masz ptaki. 
Wzór Madonny to już z mojej głowy, kupę lat temu, bo 
ja robię rzeźby tego rodzaju. Tu jest zarys oczu, twarzy, 
nosa. Tą robię bardziej stylizowaną, że jest tylko owal 
twarzy. Tutaj tylko układ sukienki i nie ma palców 
u rąk, jest tylko zarys. Tak ma być, bo nie musi wszystko 
być szablonowo, rozumiesz. Te ptaki wyjdą na jasno, 
wiesz o tym. Ptaki pokazuję takie jaka jest wolność. 
Symbol jako wolność. Wolny jak ptak, jak to się mówi. 
W tym przypadku w drzeworycie to nie idzie przedsta-
wić profila. Tu en face muszę robić, bo jakbym zrobił 
z profila, to co by z tego wyszło. Wyszłaby taka strzałka, 
coś takiego i nie byłoby widać – głowa, ogon i nikt by 
nie wiedział o co chodzi. Jakby to był obraz to inaczej się 
to wyrazi, np. cieniem. Inny element symboliczny: to ta 
gwiazdka, gwiazdka nadziei można by powiedzieć”. 
„... Anioł jest dobry człowiek. Aniołek stróż ludzkiego 
życia. Lata nad chmurami. Patrzy z góry na ludzkie 
nieszczęścia – tak, żeby się komuś nieszczęście nie stało. 
Dla mnie anioł jest wyobraźnią człowieka, ale czy na-
prawdę był, tego ci nie powiem. Kwiat jako dobro ozna-
cza coś przyjemnego. Ryba to wiadomo, rybą można się 
pożywić, trzeba z czegoś żyć. Mogłem tam zrobić talerza 

z zupą, co nie odgrywałoby tu żadnej roli”. 
 „...technika niszczy. No wiesz jest aparat fotograficzny, 
robi zdjęcie i nie trzeba malować..., tych twórców po 
szkole czy nie po szkole, samouków jest dużo, ale Ci 
patrzą raczej na łatwiznę. Dzisiaj do płaskorzeźby czy 
rzeźby stojącej mają maszyny, zrobi taki jeden oryginał, 
ma kopiarkę i wali 10 czy 20 mechanicznych”. 
„...sztuka ludowa dla mnie to jest moje życie. Nie znoszę 
sztuki współczesnej, bo mi się prosta kreska nie podoba. 
Kreska musi coś przedstawiać, coś konkretnego, a nie 
tam dwie, trzy kreski i to dzieło. Jakbym tak całkiem 
robił szczegółowo, to nie będzie taka sztuka ludowa, 
a tak to ona jest, taka bardziej prosta, wiadomo o co 
chodzi no nie. Są różne dni w życiu w tej pracy twórczej, 
tu w tym przypadku zostawiłem dużo gładkiego tła, bo 
nie chciałem to wypełnić ze względu na to, że by mi się 
nie gubiło tak jak w tamtym aniole. Za dużo jest tego 
jasnego, jakby było mniej to by było bardziej wyraziste”. 
 
„...a diabeł oblepiony smołą ma czarny miecz.”. 

Drzeworyty Tomasza Gdowskiego to czyste, białe tło 
bez żadnych ornamentów i ozdobników. Głowa Chry-
stusa czy postać Madonny są zaznaczone szkicowo, 
delikatnym, czarnym konturem. 

Sztuka ludowa dla Mariana Kaczanka jest integralną 
częścią życia. Tworzyć zaczął z wewnętrznej potrzeby, 
aby utrwalić swoje myśli i odczucia. Na pytanie czy 
sztuka ludowa jest ludziom potrzebna, odpowiada: 
„O to trzeba zapytać ludzi. Pewne formy sztuki ludowej, 
a w szczególności sztuka obrzędowa, jest nadal ludziom 
potrzebna, np. z okazji świąt”. Tytuły prac: Powrót, Stra-
ceńcy, Upiorny sen, Wędrowiec - mówią o ludzkich trage-
diach, o ludzkim zmiennym losie. W Straceńcach pół-
okrągłe dłuto wydobywa szerokimi poszarpanymi li-
niami z płaszczyzny czarnego tła dwa dramatyczne 
portrety połączone cierniową koroną. 

Marian Kurdziel pochodził z Zakopanego, a mieszkał 
i tworzył w Koźlu. Nieuleczalna choroba oraz ciężkie 
przeżycia osobiste odcisnęły w jego sztuce swoiste pięt-
no. Większość linorytów pochodzi z lat sześćdziesiątych. 
Postacie w nich są stylizowane, zakomponowane osiowo 
i statycznie (Macierzyństwo, Samoubóstwienie, Rodzina). 
Bardzo cienki, spokojnie prowadzony kontur wydoby-
wa je z delikatnie falującego, linearnego tła. Czasem 
pojawi się symboliczne drzewo. Przepojeni głębokim 
uczuciem Zakochani aniołowie przenoszą mnie duchowo 
w inną, nieznaną mi rzeczywistość, w której czas się dla 
mnie na sekundę zatrzymał. „Nie miałem przyjaciół, 
którym mógłbym się zwierzyć, to wszystko mogłem 
powiedzieć w sztuce poprzez symbole. Nie przyniosło 
mi to szczęścia, ale odczucie ulgi”. 

  
„... zbuntował się Anioł w sobie, i walczy z Diabłem”. 

Postępująca industrializacja nie zniszczyła klasycz-
nych technik graficznych takich jak: drzeworyt, linoryt, 
gipsoryt, miedzioryt, litografia, sitodruk. Przetrwały one 
w pracowniach artystów w sztuce oficjalnej. Nie jako 
zjawisko masowe, powszechne, nie jako przemysł, lecz 
bardzo intymna, kameralna forma wypowiedzi arty-
stycznej. Uważam, że wbrew powszechnie panującej 
opinii drzeworyt i linoryt przetrwały też wśród prac 
twórców ludowych, choć pozostają w głębokim cieniu 
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wieńców, świątków, marzann, pisanek czy haftów. 
Dziś w dobie informatyki i grafiki reklamowej w sztuce 
ludowej nadal szukamy wartości estetycznych, rozwią-
zań formalnych, szukamy też nauki. „Nauki świadomo-
ści elementarnych praw tworzenia artystycznego 
w danym materiale, którą powinniśmy wykorzystać 
w budowaniu naszej współczesnej kultury”. Grafiki 
ludowe niczego nie udają, są mądre i prawdziwe, przez 
prostotę swojej formy i treść są nadal istotnym elemen-
tem dzisiejszej sztuki. 
A tak na marginesie: 
nie można się harmonijnie rozwijać, zapominając o do-
robku pokoleń, bo gdy przeminie ich kilka, z braku 
matrycy nie będzie odbitki, nie będzie człowieka. 
Bibliografia. 
1. T. Seweryn. Staropolska grafika ludowa. Warszawa 1956. 
2. J. Orynżyna. O sztukę ludową. Warszawa 1965. 
3. J. Grabowski. Ludowe obrazy drzeworytnicze. Warszawa 1970. 
4. J. Grabowski. Sztuka ludowa. Warszawa 1997. 
5. W. Skoczylas. Drzeworyt ludowy w Polsce. Warszawa 1934. 
6. K. Piwocki. Drzeworyt ludowy w Polsce. Warszawa 1934. 
7. S. Krzysztofowicz. O sztuce ludowej w Polsce. Warszawa 1972. 
8. A. Jachowski. J. Jarmuszkiewiczowa. Sztuka ludu polskiego. 

Warszawa 1967.  
9. A. Jackowski (praca zbiorowa). Plastyka nieprofesjonalna. 

Warszawa 1980.  
 
 

G A  L E R I A  g r a f i k i  
B i b l i o t e k i   S z t u k i 

Galeria Grafiki Biblioteki Sztuki inauguruje rok akademicki 2003/2004 wystawą grafiki profesor Ewy Zawadzkiej 
oraz spotkaniem z artystką. O szczegółach powiadomimy w zaproszeniu. 

Janina Wallis 
 

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   

Instytut Sztuki i Kultury Plastycznej UZ – ciągle w natarciu! 
Wakacje nie były czasem odpoczynku dla pracowni-

ków i studentów Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej. 
Ciągła aktywność, szczególnie młodszych pracowników 
naukowych i najaktywniejszej części studentów, zaowo-
cowała uczestnictwem w licznych przedsięwzięciach 
kulturalnych w kraju i za granicą.  

Już po raz drugi w Zielonej Górze (1-5.07.03) zagościł 
Festiwal Sztuki „Precedens_04”. Marek Glinkowski, 
kurator imprezy, zaprosił do współorganizacji ad. Hele-
nę Kardasz, prowadzącą Galerię PWW ISiKP UZ oraz 
Wojciecha Kozłowskiego, dyrektora galerii BWA 
w Zielonej Górze. 

„Precedens” jest pomyślany jako impreza prezentująca 
sztukę w przestrzeni publicznej. W wystawie wzięło 
udział 13 artystów z Poznania, Bydgoszczy i Gdańska. 
Zielonogórscy artyści zaprezentowali różnorodne dzia-
łania, koncentrując się na indywidualnym rozumieniu 
przestrzeni miasta. Ad. Paulina Komorowska-Birger 
umieściła swą instalację ze szkła i kamieni przed wej-
ściem do Muzeum Ziemi Lubuskiej, w symboliczny 
sposób „uniemożliwiając” wejście do budynku. Ad. 
Alicja Lewicka wykonała performance pt. „Ostateczna 
dyskredytacja słowa”, w którym w bardzo osobisty 
sposób odniosła się do zdarzeń z obszaru swojej pracy 
na uczelni. Tegoroczna absolwentka, Marta Mielczarska, 

 
ŚW. JAN. J. WOWRO, OK. 1925. DRZEWORYT (A. JACHOWSKI, J. JAR-
MUSZKIEWICZOWA. SZTUKA LUDU POLSKIEGO) 

 
ALICJA LEWICKA-SZCZEGÓŁA,  „BIURO”, FRAGMENT EKSPOZYCJI,  
„HAPPYLAND”, FRANKFURT 2003 
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której praca wymagała dogodnych warunków atmosfe-
rycznych, uczyniła działanie z niemożności jej prezenta-
cji. Patrycja Grimm, również tegoroczna dyplomantka, 
przeprowadziła głośną, kontrowersyjną akcję na zielo-
nogórskim deptaku, powodując dyskusję o granicach 
wolności artysty. Student V roku Jakub Bitka, zaprezen-
tował na Starym Rynku videoinstalację dotyczącą relacji 
pomiędzy prawdziwym i odtworzonym. 

Więcej – http://free.art.pl/precedens_art  
Na przełomie czerwca i lipca (20.06.-20.07) na zielono-

górskim dworcu PKP miała miejsce „Wystawa dla po-
dróżnych”, inicjatywa tegorocznego maturzysty, Dawi-
da Radziszewskiego. Młody kurator zaprosił do wysta-
wy 11 studentów Instytutu Sztuki, prezentując ich prace 
w sali nieczynnego baru. To kolejny przykład wycho-
dzenia sztuki z sal wystawowych. Większość prac była 
osobistym komentarzem do bieżącej rzeczywistości, 
czasem ironicznym i krytycznie zaangażowanym. 
W wystawie udział wzięli Paweł Andrzejewski, Barbara 
Bańda, Andrzej Bembenek, Sławomir Czajkowski, Mi-
chał Jankowski, Jarosław Jeschke, Aleksandra Kubiak, 
Jakub Olejarczyk, Seweryn Swacha i Karolina Wiktor. 
Więcej –  
http://www.bwazg.pl/800/archiwum/wystawa2003/ 
index.html  

Od 11 czerwca 2003 r. w Galerii BWA „Awangarda” 
we Wrocławiu ma miejsce wystawa „Pamiątka z Wro-
cławia”, której kuratorem jest pracownik instytutu Woj-
ciech Kozłowski. Jest to prezentacja 30 wrocławskich 
artystów, próba indywidualnego komentarza do nie-
zwykłego, magicznego Miasta. Więcej – 

http://www.bwa.wroc.pl 
„Happyland” to wystawa 17 artystek z Polski i Nie-

miec, zorganizowana we Frankfurcie nad Odrą (12-
20.07.03). W postindustrialnych przestrzeniach swoje 
prace zaprezentowały m.in. trzy pracownice Wydziału 
Artystycznego UZ – Paulina Komorowska-Birger, Alicja 
Lewicka i Katarzyna Podgórska-Glonti. 

Dużą aktywnością artystyczną w okresie wakacyjnym 
wykazała się także ad. Magdalena Gryska. W sierpniu 
otworzyła wystawę w łagowskiej „Traf Gallery”. Od 16 
września do 19 października jej wystawę „Różne wątki” 
można oglądać w jednej z najbardziej prestiżowych 
polskich miejsc sztuki „Galerii Bielskiej” w Bielsku Bia-
łej. A 26 września prace artystki możemy oglądać w zie-
lonogórskiej galerii „ProArte”. 

Aleksandra Kubiak i Karolina Wiktor, określane przez 
krytykę jako najzdolniejsze polskie performerki młode-
go pokolenia prezentowały swoje działania jako grupa 
„Sędzia główny” w bielskiej „Farbiarni” , „Modelarni” 
w Gdańsku oraz w ramach X Międzynarodowego Fe-
stiwalu Teatrów „Granice teatru” w Katowicach. Alek-
sandra Kubiak wzięła również udział w XI Festiwalu 
Performance „Zamek Wyobraźni” w Słupsku, a przez 
dwa tygodnie września przebywać będzie w USA, gdzie 
w Providence, Bostonie i Nowym Jorku zaprezentuje 
swoje działania w ramach polsko-amerykańskiego fe-
stiwalu performance „Juliett 484”. 

W Galerii Młodych działającej pod patronatem „Gaze-
ty Antykwarycznej” w Krakowie, 18 września 2003 
odbył się wernisaż wystawy prezentującej jedenastu 
zielonogórskich artystów młodego pokolenia; z wyjąt-

kiem jednej osoby wszyscy są absolwentami bądź stu-
dentami Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej UZ. 
W wystawie zorganizowanej we współpracy z Galerią 
„ProArte” ZPAP, prowadzoną przez Barbarę Schiller, 
udział wzięli: Olgierd Ciszak, Marcin Ponomarew, Anna 
Nabel, Igor Myszkiewicz, Marcin Fajfruk, Sylwester 
Mocur, Anna i Andrzej Bembenek, Marek Szpak, Prze-
mysław Gapiński oraz Artur Wochniak. 

Artyści i studenci Instytutu Sztuki aktywnie promują 
Zieloną Górę jako miasto ważne dla polskiej sztuki 
współczesnej i Uniwersytet Zielonogórski jako miejsce 
dające możliwość nieskrępowanej pracy twórczej.  

Wojciech Kozłowski 

KATARZYNA PODGÓRSKA-GLONTI, „DANCE MACABRE”, FRAGMENT EKSPO- 
ZYCJI, „HAPPYLAND”,  FRANKFURT 2003 

PAULINA KOMOROWSKA-BIRGER, „EXP(B)ORT(D)-IMP(B)ORT(D)“, FRAGMENT  
EKSPOZYCJI, „HAPPYLAND”, FRANKFURT 2003 
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Chórzystki na 23.  
Międzynarodowych Dniach Hanzy 

W dniu 23 maja nasze studentki, śpiewające w Żeńskim 
Chórze IKiSM pod dyr. ad. Ł. Nowak przebywały 
w Słubicach, uczestnicząc w prezentacjach artystycznych 
w ramach 23. Międzynarodowych Dni Hanzy. Impreza ta, 
wraz z drugim potężnym przedsięwzięciem o znaczeniu 
ponadregionalnym tj. Ogrodem Europejskim uświetniła 
jubileusz 750-lecia Frankfurtu. W programie uroczystego 
koncertu w kościele pw. Św. Ducha w Słubicach za-
brzmiała Missa brevis W.A. Mozarta oraz inne kompozy-
cje na chór a’cappella. Chórzystkom towarzyszyła pol-
sko-niemiecka orkiestra smyczkowa – Collegium Musicum. 
Solistkami były: Elżbieta Grys, Danuta Drabarek i Mag-
dalena Iłowska. Należy podkreślić, że środki finansowe 
konieczne do zrealizowania tego przedsięwzięcia arty-
stycznego, promującego naszą uczelnię, dyr. ad. Ł. No-
wak pozyskała od kierownictwa Słubickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury oraz od sponsorów indywidualnych. 
Uniwersytet nie poniósł z tego tytułu żadnych kosztów.  

Barbara Literska 

 
Sztuka a terapia II.  
Terapia dźwiękiem 

26-27 maja 2003 roku odbyła się w Zielonej Górze i w 
Żaganiu II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sztuka 
a terapia nt. „Terapia dźwiękiem”. Zorganizowana zo-
stała przez Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy współudziale 
Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej, Żagańskiego 
Pałacu Kultury, Społecznego Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącego „Szkoła Myślenia Twórczego” oraz 
Podyplomowych Studiów z Emisji Głosu dla 
Nauczycieli Akademickich. Honorowy patronat nad 
tym wydarzeniem objęła Prezydent Miasta Zielona Góra 
Bożena Ronowicz oraz JM Rektor Uniwersytetu 
Zielonogórskiego prof. Michał Kisielewicz.  

Po raz drugi spotkali się na konferencji reprezentanci 
większości ośrodków, w których podejmuje się zagad-
nienie wpływu sztuki, a w szczególności muzyki na 
człowieka, jego organizm i psychikę. Cykliczne organi-
zowanie imprez poświęconych określonemu zagadnie-
niu pozwala na integrację środowiska naukowego, staje 
się platformą do wymiany doświadczeń, poglądów 
i idei oraz do nawiązywania współpracy. Dotychczas 
zorganizowane konferencje sprawiły, że Zielona Góra 
stała się jednym z liczących się miejsc spotkania dla 
tych, którzy zajmują się terapią przez sztukę.  

Tegoroczny temat konferencji poświęcony został za-
gadnieniu terapii dźwiękiem, w szczególności zaś 
rozwijającej się w Polsce metodzie masażu dźwiękiem 
wg Petera Hess. Zadaniem naukowców jest 
poszukiwanie nowych rozwiązań służących ludziom; 
celem tej konferencji było zaprezentowanie metody, 
doświadczeń z nią związanych oraz przedstawienie 
badań dotyczących jej działania. Uczynił to sam twórca 
metody, Peter Hess i jego współpracownicy, zaproszeni 
przez organizatorów oraz wielu naukowców z kraju, 
którzy zajmują się tą metodą od kilku już lat. Cele 
konferencji zakładały także szersze spojrzenie na 
omawiane zagadnienie, uwzględniając miejsce terapii 
dźwiękiem w sztuce, psychologii i pedagogice, kierunki 
zmian, tendencje oraz nowe koncepcje, możliwości 
wykorzystania terapii dźwiękiem w procesie edukacji, 
omówienie doświadczeń związanych z istniejącymi już 
metodami i sposobami terapii oraz kwestię integracji 
form terapii przez sztukę. Wzorem lat poprzednich do 
udziału w konferencji zaproszono nauczycieli oraz 
pracowników ośrodków, w których stosuje się terapię 
przez sztukę. Taka formuła pozwala na spotkanie 
naukowców z tymi, którzy w swojej pracy zawodowej 
weryfikują skuteczność koncepcji i metod terapii.  

Po otwarciu obrad przez Dyrektora Instytutu Kultury 
i Sztuki Muzycznej, prof. Juliusza Karcza, wystąpiła  

MIASTA BLIŹNIACZE: SŁUBICE I FRANKFURT 

(OD LEWEJ) DR HALINA PORTALSKA, DR INŻ. MAREK PORTALSKI, DR LIDIA
KATARYŃCZUK-MANIA 
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z  referatem nt. „Terapia przez muzykę a osoba prowa-
dząca” prof. Zofia Konaszkiewicz, znana w Polsce spe-
cjalistka zajmująca się zagadnieniami edukacji muzycz-
nej oraz muzykoterapii, pracownik naukowy Akademii 
Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Następne 
wystąpienie poświęcone było „Wyzwalaniu emocji 
w sytuacjach estetycznych w procesie edukacyjnym”. 
Omawiały je prof. Krystyna Ferenz oraz mgr Elżbieta 
Płodzień, reprezentujące Instytut Pedagogiki Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego. O arteterapii w kontekście jej 
początków jako dyscypliny paramedycznej na naszym 
kontynencie mówiła prof. Wita Szulc, autorka wielu 
prac poświęconych terapii przez sztukę, wykładająca na 
Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na 
poznańskiej Akademii Medycznej. Zaprezentowaniu 
metody terapii dźwiękiem wg Petera Hess i jej miejsca 
w pedagogice (w teorii i praktyce) obszerne wystąpienie 
poświęciła mgr Petra Zurek, reprezentująca Institut für 
Klang Therapie w Uenzen (Niemcy). Tłumaczyła z języ-
ka niemieckiego Małgorzata Musioł z Centrum Terapii 
Dźwiękowej „Akama” w Rewalu. Prof. Andrzej Tu-
chowski, Dziekan Wydziału Artystycznego, wystąpił 
z artykułem nt. „Programowanie muzyki terapeutycz-
nej”. Zagadnienie niezwykle istotne, bowiem powodze-
nie procesu terapii przez muzykę zależy w znacznej 
mierze od odpowiedniego, indywidualnie zaprogramo-
wanego doboru utworów. Prof. Eugeniusz Józefowski, 
artysta-plastyk, reprezentujący Instytut Sztuki i Kultury 
Plastycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, mówił 
o „Warsztatach twórczych aktywności plastycznej 
w Pracowni Edukacji Twórczej”. Był to jeden z artyku-
łów reprezentujących zarówno praktyczne zastosowanie 
metod terapii przez sztukę, jak też możliwości integracji 
poszczególnych form terapii sztuką.  

Po przerwie poświęconej dyskusji, rozpoczęto obrady 
w dwóch sekcjach tematycznych. Pierwszej przewodni-
czyli prof. Juliusz Karcz z Uniwersytetu Zielonogórskie-
go oraz dr Ewelina Jutrzyna z Akademii Pedagogiki 
Specjalnej w Warszawie. Pierwsze wystąpienie – prof.  
Aleksandry Maciarz (Uniwersytet Zielonogórski) doty-
czyło „Przemian w teorii i praktyce terapii”. O warszta-
tach muzycznych, a w szczególności o ich terapeutycz-
nym znaczeniu mówiła dr Lidia Kataryńczuk-Mania 
(Uniwersytet Zielonogórski). O terapii przez sztukę 
w praktyce mówił także dr Ryszard Popowski (Uniwer-
sytet Warmińsko-Mazurski) w wystąpieniu nt. „Sztuka 
czy terapia w życiu Małgorzaty R. – charakterystyka 
przypadku”. Muzycznej wizualizacji i nowego na nią 
spojrzenia dotyczył referat dr Haliny Portalskiej oraz dr.  
Marka Portalskiego, reprezentujących Politechnikę Po-
znańską. Dr Paweł Cylulko (Akademia Muzyczna im. 
K. Lipińskiego we Wrocławiu) przedstawił zebranym 
jedną z dziedzin muzykoterapii – tyflomuzykoterapię, 
czyli muzykoterapię dzieci niewidomych i słabo widzą-
cych. Tego zagadnienia dotyczyło też wystąpienie dr 
Eweliny Jutrzyny z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. 
M. Grzegorzewskiej w Warszawie nt. „Wykorzystanie 
muzyki w nauczaniu orientacji przestrzennej dzieci 
niewidomych”. Następnie zebrani mogli wysłuchać 
artykułu nt. „Terapii dźwiękiem dzieci ze specyficznymi 
trudnościami w nauce” dr Lucyny Matuszak (Uniwersy-
tet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Wystąpienie to 

otworzyło cały ciąg referatów poświęconych stricte 
zagadnieniu terapii przez dźwięk, a zakończony na 
warsztacie z twórcą metody terapii dźwiękiem – Pete-
rem Hess. Dr Halina Portalska i dr inż. Marek Portalski 
(Politechnika Poznańska) zaprezentowali w artykułach 
„Zastosowanie analizy widma sygnału zgodnej ze stro-
jem równomiernie temperowanym do wstępnej oceny 
oddziaływania na organizm utworów muzycznych” 
oraz „Zastosowanie analizy obwiedniowej utworów 
muzycznych do oceny możliwości stymulacji organizmu 
w zakresie częstotliwości subakustycznych” wyniki 
badań poświęconych wpływowi dźwięku na człowieka.  

II sekcji tematycznej, prowadzącej równolegle z I ob-
rady, przewodniczyli prof. Jadwiga Uchyła-Zroski 
z Uniwersytetu Śląskiego, filia w Cieszynie oraz prof. 
Eugeniusz Józefowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Pierwsze wystąpienie – prowadzącej obrady, prof. Ja-
dwigi Uchyły-Zroski, poświęcone zostało zagadnieniu 
„Terapeutycznych cech wybranych koncepcji edukacyj-
no-wychowawczych pedagogiki alternatywnej”. Dr 
Katarzyna Krasoń z Uniwersytetu Śląskiego, zaprezen-
towała artykuł nt. „Translacja bodźców akustycznych na 
sferę kinestetyczną w terapii dzieci”. „Muzyka w pro-
gramie aktywności - »Świadomość Ciała, Kontakt i Ko-
munikacja« M. i Ch. Knillów jako jedna z form wielopro-
filowego usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem 
dziecięcym” to temat kolejnego artykułu autorstwa dr 
Bernadetty Szczupał z Akademii Pedagogiki Specjalnej 
w Warszawie. Zebrani na obradach tej sekcji mogli wy-
słuchać jeszcze jednego artykułu – mgr Ewy i Mirosława 
Kowalskich z Uniwersytetu Zielonogórskiego nt. „Ak-
tywna postawa wobec zdrowia jako element terapii 
przez sztukę” nim rozpoczął się cały blok poświęcony 
zagadnieniu głosu i jego terapii. Otworzyła go prof. 
Dominika Kwaśnik-Porębska z Akademii Świętokrzy-
skiej w Kielcach wystąpieniem nt. „Morfologia dźwięku 
wokalnego: patologia a terapia”. „Omówienie metody 
kształcenia głosu wg Romeo Alavi-Kia” było tematem 
kolejnego wystąpienia prof. Małgorzaty Marczewskiej 
z Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. 
Było to jedno z wystąpień wpisujące się w nurt nowych 
koncepcji i metod terapii. Prof. Barbara Nowak z Uni-

(OD LEWEJ) PROF. DR HAB. ANDRZEJ TUCHOWSKI, DR LIDIA KATARYŃ-
CZUK-MANIA, DR PAWEŁ CYLULKO 
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wersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu przedstawi-
ła referat nt. „Emisji głosu w pracy nauczyciela akade-
mickiego”. Zagadnieniu eksploatowania aparatu głoso-
wego oraz jego terapii w procesie edukacji poświęcone 
było także wystąpienie dr Haliny Laskowskiej z Aka-
demii Bydgoskiej im. K. Wielkiego nt. „Wykorzystania 
emisji głosu mówionego w edukacji”. Obrady w tej 
sekcji zakończyło wystąpienie ad. Anny Jeremus z Uni-
wersytetu Łódzkiego dotyczące „Terapii dźwiękiem 
w pedagogice wokalnej”.  

Po przerwie uczestnicy konferencji mogli wziąć udział 
w dwóch warsztatach. Pierwszy – „Masaż i terapia 
dźwiękiem wg metody Petera Hess”, prowadził sam 
twórca metody wraz z mgr Petrą Zurek (oboje reprezen-
towali Institut für Klang Therapie w Uenzen (Niemcy) 
oraz Małgorzatą Musioł, autoryzowanym nauczycielem 
metody w Polsce. Po krótkiej przerwie odbyły się na-
stępne zajęcia warsztatowe nt. „Profilaktyka i rehabilita-
cja głosu”, prowadzone przez ad. Iwonę Kowalkowską 
z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz prof. Małgorzatę 
Marczewską z Akademii Muzycznej w Warszawie. Oba 
warsztaty realizowały ideę zaprezentowania omawia-
nych podczas obrad zagadnień w praktyce, przyświeca-
jącą kolejnym konferencjom w Zielonej Górze. Drugi 
warsztat był szczególnie wartościowy dla nauczycieli, 
dla których aparat głosowy jest narzędziem w ich pracy 
pedagogicznej.  

Na zakończenie pierwszego dnia obrad otwarto 
w Palmiarni Uniwersytetu Zielonogórskiego wystawę 
prac pracowników Instytutu Sztuki i Kultury Plastycz-
nej, odbył się koncert w wykonaniu ad. Bogumiły Tara-
siewicz oraz prof. Karola Schmidta, prowadzony przez 
dr Barbarę Literską.  

W drugim dniu część uczestników konferencji prze-
niosła się do Pałacu w Żaganiu, by tam kontynuować 
obrady i dyskusje oraz by wziąć udział w warsztacie nt. 
„Masaż i terapia dźwiękiem wg metody Petera Hess”, 
będącym kontynuacją warsztatu z dnia poprzedniego. 
Obrady odbywały się w pięknych wnętrzach żagańskie-
go pałacu, uczestnicy mogli także obejrzeć wystawę prac 
plastycznych uczniów Zespołu Szkół w Tomaszowie nt. 
„Dźwięk w sztuce”, przygotowaną przez mgr Małgorza-
tę Buczniewską. Wiele prac ujmowało dziecięcym uro-
kiem i pięknem, niektóre zaś zaskakiwały dojrzałością 

i poziomem artystycznym. Sesji plenarnej w Żaganiu 
przewodniczyli dr Lidia Kataryńczuk-Mania z Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego oraz mgr Adam Stawczyk, 
Dyrektor Żagańskiego Pałacu Kultury - to dzięki jego 
życzliwości naukowcy mogli spotkać się w tak pięknych 
wnętrzach.  

W tym czasie w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego 
trwały obrady plenarne, prowadzone przez prof. Juliu-
sza Karcza (UZ) oraz dra Pawła Cylulko (Akademia 
Muzyczna we Wrocławiu). Jako pierwsza wystąpiła ad. 
Maria Jałocha (Uniwersytet Zielonogórski), przedstawia-
jąc zagadnienie wibroakustycznej stymulacji jako formy 
odbioru muzyki przez ludzi głuchych. Następnie uczestni-
cy mogli wysłuchać artykułu dr Marzanny Magdy 
z Uniwersytetu Zielonogórskiego nt. „Terapia twórczo-
ści w koncepcji Antoniego Kępińskiego”. Prof. Irena 
Marciniak, reprezentująca Uniwersytet Zielonogórski, 
mówiła o terapeutycznych aspektach uczestnictwa 
w zespole chóralnym. Dr Danuta Berezowska z Akade-
mii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie poświęciła swe 
wystąpienie na przedstawienie terapeutycznych walo-
rów muzyki, zaś dr Anna Metera z Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Lesznie przedstawiła artykuł nt. 
„Techniki muzykoterapii w edukacji”. „Elementy ak-
tywności muzycznej dzieci upośledzonych umysłowo 
(na przykładzie wybranych ośrodków łódzkich)” – był 
to temat wystąpienia dr Violetty Przerembskiej z Uniwer-
sytetu Łódzkiego. Mgr Maria Borczykowska-Rzepka z 
Kolegium Nauczycielskiego w  Gliwicach mówiła o „Efek-
tywności oddziaływań muzykoterapeutycznych na dzieci 
z bezgłosem histerycznym”. Zagadnieniu terapii głosu 
poświęcone było wystąpienie ad. Iwony Kowalkowskiej 
z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mgr Krzysztof Trznadel 
(Podyplomowe Studia z  misji Głosu) zaprezentował arty-
kuł nt. „Podróże po horyzontach głosu i przestrzeni – nowe 
możliwości terapii”. Mgr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk 
oraz mgr Maria Ćwiklińska, reprezentujące Akademię 
Muzyczną im. I.  J.  Paderewskiego w Poznaniu, wystąpiły 
z referatem nt. „Improwizacja fortepianowa – wpływ 
osobowości na uczenie się i nauczanie”, przedstawiając 
badania w tym zakresie. Obrady zakończyło wystąpienie 
znanego kompozytora zielonogórskiego, Dyrektora Insty-
tutu Kultury i Sztuki Muzycznej – prof. Juliusza Karcza, 
który rozważał terapeutyczne walory procesu kompo-
nowania.  

Po krótkiej przerwie odbyła się II sesja warsztatowa. 
Uczestnicy mogli wziąć udział w trzech warsztatach. 
Pierwszy, nt. „Muzyka i ruch – elementy pedagogiki 
myślenia twórczego”, poprowadziła mgr Danuta Ko-
natkiewicz, reprezentująca Społeczne Gimnazjum i Li-
ceum Ogólnokształcące „Szkoła Myślenia Twórczego” 
w Zielonej Górze, specjalistka w zakresie pedagogiki 
myślenia twórczego. Kolejny, nt. „Tańce świata w tera-
pii”, zaprezentowała ad. Maria Jałocha, pracownik Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, zajmująca się tańcem, także 
w aspekcie terapii osób niepełnosprawnych. „Profilak-
tyka i rehabilitacja głosu” to temat trzeciego warsztatu, 
prowadzonego przez ad. Iwonę Kowalkowską, także 
pracownika Uniwersytetu Zielonogórskiego, śpiewacz-
kę, zajmującą się na co dzień zagadnieniami higieny 
aparatu głosowego i jego terapii. Warsztaty, skierowane 
szczególnie do nauczycieli i studentów, zostały powtó-

(OD LEWEJ) DR LIDIA KATARYŃCZUK-MANIA, PROF. JULIUSZ KARCZ  
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rzone, tak, aby każdy mógł wziąć w nich udział i zapo-
znać się z prezentowanymi metodami.  

Konferencja została zorganizowana przez komitet, 
któremu przewodniczyła dr Lidia Kataryńczuk-Mania. 
W pracach organizacyjnych brali udział m.in. prof. Ju-
liusz Karcz oraz mgr Małgorzata Buczniewska, kierow-
nik Biura Konferencji. Prof. Juliusz Karcz przewodniczył 
także komitetowi naukowemu konferencji. Sponsorami 
konferencji byli: EkolWod oraz Wydawnictwo Didasko. 
Patronat medialny nad imprezą objęła Gazeta Zachod-
nia – dodatek lokalny do Gazety Wyborczej. Relacje 
z imprezy zaprezentowały regionalne telewizje oraz 
stacje radiowe. Jednym ze skutków konferencji były 
wywiady udzielone mediom w późniejszym czasie.  

Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej jest liczącym się 

ośrodkiem artystycznym i naukowym. Dzięki konferen-
cjom organizowanym przez ostatnich kilka lat umocnił 
się na mapie ośrodków zajmujących się edukacją mu-
zyczną oraz wpisał na mapę ośrodków, w których pro-
wadzi się prace nad terapią przez sztukę, w szczególno-
ści nad muzykoterapią. Jest to zasługa dyrekcji Instytu-
tu, której determinacja przysłużyła się do zbudowania 
silnego ośrodka artystyczno-naukowego. Kontynuacja 
tego typu spotkań pozwala na rozwijanie potencjału 
naukowego jednostki, bowiem daje możliwość zapre-
zentowania się jej pracownikom.  

Lidia Kataryńczuk-Mania 
 

I N S T Y T U T  H I S T O R I I  

„Historyczne spotkania…”  
dwóch kultur 

Dość niezwyczajnym wydarzeniem naukowym stało 
się wspólne opracowanie publikacji pt. „Historyczne 
spotkania Polaków i Niemców” pod redakcją prof. Hie-
ronima Szczegóły (Uniwersytet Zielonogórski) i prof. 
Joachima Kuropki (Hochschule Vechta). Publikacja, 
powstała przy zaangażowaniu polskich i niemieckich 
historyków, stanowi jednocześnie podsumowanie pięt-
nastoletniej współpracy pomiędzy obydwoma ośrod-
kami. Jak podkreślił prof. J. Kuropka w wypowiedzi dla 
„Oldenburgische Volkszeitung” (wyd. z 7.06.2003) oraz 
„Oldenburger Münsterland” (wyd. z 5.06.2003), chodzi-
ło o „pewnego rodzaju konstruktywną puentę dla pięt-
nastoletniej polemiki, w którą zaangażowani są history-
cy obydwu uczelni”. Ostatecznie też zdecydowano się 

na publikację dwujęzyczną, co powinno ułatwić dostęp 
do niesionych przez nią treści zarówno polskim, jak 
i niemieckim odbiorcom. Prezentacja „Historycznych 
spotkań…” odbyła się 4 czerwca podczas konferencji 
„Osteuropa und wir”, w której wziął udział prof. 
H. Szczegóła, wygłaszając referat „Hoffnungen und 
Ängste der Polen vor dem Eintritt zur Europäischen 
Union”. 

Tom objął łącznie jedenaście artykułów. Autorzy 
pierwszego artykułu, profesorowie Czesław Osękowski 
i Hieronim Szczegóła „Pierwsze koncepcje przygranicz-
nej współpracy polsko-niemieckiej na przykładzie bran-
denbursko-lubuskim (1990-1993)”, dokonali zwięzłej, 
wnikliwej analiza stosunków polsko-niemieckich 
w przytoczonym okresie, obejmujących próby stworze-
nia platformy współpracy na linii Odra-Nysa. Przedsta-
wione zostały podstawowe koncepcje dotyczące możli-
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wości wspólnego działania, od planu Stolpego, przez 
plany Eckerta, Nowakowskiego i Olejniczaka, a następ-
nie plan Wilersa. Omówiony został fakt powołania Pol-
sko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpra-
cy Regionalnej i Przygranicznej (1991) oraz Towarzy-
stwa Wspierania Gospodarki (1994). Zwrócono również 
uwagę na istotę funkcjonowania euroregionów Sprewa-
Nysa-Bóbr oraz Pro Europa Viadrina, których „myślą 
przewodnią (…) jest zapewnienie dobrosąsiedzkich 
stosunków pomiędzy Polakami i Niemcami, utworzenie 
w przyszłości ponadgranicznego, zintegrowanego pol-
sko-niemieckiego regionu gospodarczego oraz ustalanie 
wspólnych przedsięwzięć i pozyskiwanie środków fi-
nansowych do ich realizacji”. 

„Niemcy-Polska a przełom w Europie” prof. J. Kurop-
ki jest próbą oceny polsko-niemieckiej współegzystencji 
w obliczu gwałtownych zmian dziejowych w Europie. 
Niemiecki historyk wyszedł od założeń koncepcyjnych 
państwa i narodu, by opisać ewolucję kształtowania 
nowoczesnej myśli politycznej. Świadomość narodowa, 
swymi korzeniami sięgająca rewolucji francuskiej, 
a nawet amerykańskiej deklaracji niepodległości z 1776 
r., przejść miała etapy lat 1848 (Wiosna Ludów), 1871 
(wojna niemiecko-francuska), 1918, 1945 oraz ostatecznie 
1989. Koniec pierwszej wojny światowej był dla prof. 
Kuropki zbieżny z eskalacją ruchów faszystowskich 
i tym samym kryzysem świadomości z jednej strony, 
a początkiem narodowego fermentu z drugiej, który jako 
taki obecny jest w Europie do dnia dzisiejszego. Lata po 
drugiej wojnie światowej to masowa sowietyzacja, której 
przełom z lat 1953-1956, zależny od wystąpień w pań-
stwach bloku komunistycznego, stanowił pierwszy 
poważny protest myśli patriotycznej, zakończony wyda-
rzeniami z lat 1989-1990. Autor konstytuuje również 
wskazówki, które nazywa „drogowskazami, pomocny-
mi uniknięciu niektórych bezdroży” w dążeniu do no-
wej Europy. 

„Porównanie stosunków niemiecko-francuskich i nie-
miecko-polskich po drugiej wojnie światowej” Helmuta 
Grossa „ma na celu ukazanie możliwości pojednania 
i porozumienia narodów w chwili obecnej oraz w per-
spektywie wspólnej zjednoczonej Europy”. Autor przy-
jął, iż „nowe elementy w stosunkach pomiędzy Francją 
a byłą Republiką Federalną, które pojawiły się po roku 
1949, w relacjach polsko-niemieckich mogły zaistnieć 
dopiero na przełomie lat 1989 i 1990. Powodem takiego 
stanu rzeczy były rozmaite konstelacje polityczne i świa-
topoglądowe oraz różnie ukształtowana przeszłość, 
a współcześni „Polacy i Niemcy rozpoczęli w 1990 r. 
nowy rozdział w swojej długiej wspólnej historii”. 

Kolejne trzy artykuły „Mniejszość niemiecka na Ślą-
sku” prof. J. Kuropki, „Mniejszość niemiecka w Polsce 
po drugiej wojnie światowej” prof. Cz. Osękowskiego 
oraz „Polsko-niemiecki spór o wypędzonych” prof. 
H. Szczegóły odnoszą się do złożonej kwestii narodowo-
ściowej na byłych terenach Niemiec, włączonych do 
Polski po 1945 r. Jeśli prof. J. Kuropka dokonał krótkiego 
przeglądu śląskich mniejszości w XX w. oraz pokusił się 
o próbę sprecyzowania takich terminów jak „Niemiec”, 
„Mniejszość”, „Większość” – w odniesieniu do Śląska, to 
prof. H. Szczegóła prześledził historiozoficzny już dziś, 
budzący jednak wielkie emocje po obu stronach granicy, 
polsko-niemiecki spór dotyczący całego procesu wysie-

dleń (wypędzeń) po drugiej wojnie światowej i losu tzw. 
Vertreibenen. 

Kolejne dwa artykuły obejmują zagadnienia stricte go-
spodarcze. Taki właśnie charakter ma artykuł prof. 
Hermanna von Laera „Stosunki gospodarcze między 
Polską a Niemcami w XX w.” ze szczególnym uwzględ-
nieniem okresów 1922-1939 oraz od roku 1950 do po-
czątków lat dziewięćdziesiątych. Prof. v Laer porównał 
siłę ekonomiczną dwóch państw w przytoczonych okre-
sach z perspektywy ustaleń Konferencji Ambasadorów 
Państw Sprzymierzonych z 20 października 1921 r. oraz 
okresu „zimnej wojny”. Specyficznym aspektem stosun-
ków polsko-niemieckich zajął się natomiast prof. J. Ku-
ropka („Koegzystencja Niemców i Polaków w Rzeszy 
Niemieckiej: Polacy w Zagłębiu Ruhry”). Uwagę zwraca 
głównie analiza bibliografii dotycząca zagadnienia, 
z pierwszymi przyczynkami dotyczącymi tematu włącz-
nie. 

Artykuły prof. Kazimierza Bartkiewicza „Polsko-
niemieckie sąsiedztwo w okresie wczesnonowożytnym 
(XVI-XVIII w.) oraz prof. Barbary Janiszewskiej-Mincer 
„Powstanie państwa brandenbursko-pruskiego a sto-
sunki polsko-niemieckie” wprowadzają w zagadnienie 
historycznych uwarunkowań oraz płaszczyzny funkcjo-
nowania obu społeczeństw w okresie nowożytnym. 

Cykl zamyka przyczynek Rudolfa Willenborga „Pol-
sko-niemiecka wymiana uczniów jako efekt realizacji 
projektów szkolnych” rozwijający aspekt współpracy na 
etapie kontaktów szkolnych. Obraz powstał na bazie 
obserwacji, przeprowadzonej podczas wymiany 
uczniów I Liceum w Zielonej Górze i Realschule Vechta. 
Omówiony projekt zaowocował ostatecznie licznymi 
spotkaniami młodzieży polskiej i niemieckiej. 

Praca porusza więc zarówno tematy związane z pol-
sko-niemieckim sąsiedztwem w okresie nowożytnym, 
czy stosunkami gospodarczymi w XX w., a z drugiej 
strony sięga nawet po tak trudny temat jak spór o wy-
pędzonych. Głównym celem tomu pozostanie jednak 
próba likwidacji stereotypów zakorzenionych w świa-
domości obydwu narodów przez stopniowe przyswaja-
nie sposobu rozumowania i pojmowania rzeczywistości 
politycznej drugiej strony dialogu. Pozycja ma na celu 
prezentację zarówno polskiego, jak i niemieckiego punk-
tu widzenia w odniesieniu do nie rozwikłanych „spo-
rów o historię”. Jak czytamy, „proces kształtowania 
i rozwoju stosunków polsko-niemieckich nie może się 
dokonać w sposób automatyczny, w efekcie tylko same-
go rozszerzania wzajemnych kontaktów gospodarczych. 
Wręcz kluczowym wyzwaniem stały się działania na 
rzecz uporania się ze złożoną polsko-niemiecką prze-
szłością historyczną. Przeszłość ta – pełna dramatycz-
nych konfliktów i walk – do dnia dzisiejszego odbija się 
w sposób negatywny na potocznym myśleniu Polaków 
o Niemcach i odwrotnie. Minione z górą pięćdziesiąt lat 
pokoju nie zmieniło faktu, że w świadomości historycz-
nej obu narodów przetrwały negatywne skojarzenia, 
urazy i uprzedzenia. Utrwalały się one na mocy żywio-
łowej tradycji, ale także w efekcie celowych działań 
propagandowych, działań, w których niechlubną rolę 
odegrali także historycy, zarówno niemieccy, jak i pol-
scy”. 

Jarosław Kuczer 



 II 

WYSTĄPIENIE INAUGURACYJNE 
JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego 
prof. dra hab. Michała Kisielewicza 

Szanowni Państwo, Drodzy Goście! 

Rok akademicki 2002/2003 był dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego okresem dalszych zmian 
organizacyjnych zmierzających do normalizacji zasad gospodarowania, sprzyjających poprawie warunków studiowania 
i bezpieczeństwa finansowego uczelni. Był to okres dalszego rozwoju kadry naukowej oraz poprawy jakości kształcenia 
i badań naukowych. Miniony rok akademicki był też testem naszej zbiorowej odpowiedzialności za przyszły kształt 
naszego Uniwersytetu. Mimo wielu uciążliwych rozwiązań organizacyjnych racjonalizujących naszą działalność, potrafi-
liśmy ze zrozumieniem przyjąć ich konieczność. Tylko nieliczni pracownicy, luźno de facto związani z naszym środowi-
skiem, wykazali brak zrozumienia dla przeprowadzonych zmian. Dawali temu wyraz w różnych wypowiedziach pra-
sowych zniekształcających rzeczywisty obraz naszej uczelni, działając świadomie na jej szkodę. 

Przebyta droga porządkowania uciążliwych i trudnych spraw jest krokiem w dostosowaniu naszego Uniwersytetu do 
nowych warunków funkcjonowania, związanych z integracją Polski z Unią Europejską. Wśród wielu nowych zasad 
funkcjonowania szczególne miejsce zajmuje konkurencyjność kształcenia, odnoszona do poszerzającego się rynku usług 
edukacyjnych. Konkurencyjność to dziś już nie tylko sztucznie kształtowane płace profesorów. To przede wszystkim 
nowoczesny system organizacji studiowania oraz sprawiedliwy i sprawnie funkcjonujący system weryfikacji wiedzy. 
Konkurencyjność to również nowoczesne zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne gwarantujące wysoki poziom 
kształcenia i badań naukowych. Ważnym czynnikiem dobrze postrzeganej uczelni jest jej ogólna atmosfera pracy, wyni-
kająca z obowiązujących w niej postaw etycznych pracowników i studentów. Chcemy, by rok 2003/2004 był w Uniwer-
sytecie Zielonogórskim okresem szerokiej dyskusji nad Akademickim Kodeksem Wartości eksponującym w naszym 
działaniu takie jego cechy jak: poszanowanie prawdy, odpowiedzialność, życzliwość, sprawiedliwość, rzetelność i lojal-
ność w stosunku do macierzystej wspólnoty akademickiej. Stawiane dziś przed uczelniami wyższymi zadania wymagają 
zmiany stosunku nauczycieli akademickich do wykonywanego zawodu. Praca nauczyciela akademickiego winna być 
czymś więcej niż tylko wywiązywaniem się z obligatoryjnego pensum dydaktycznego. Kształtowaniu takiego modelu 
aktywności zawodowej nauczycieli akademickich sprzyjać będzie wdrażany przez MENiS nowy system wynagrodzeń 
pracowników szkolnictwa wyższego. Wierzymy, że rozpoczęty w 2001 roku proces poprawy zasad wynagrodzeń pra-
cowników uczelni wyższych, zostanie zakończony zgodnie z przyjętymi ustaleniami. Już dziś, po realizacji jego II etapu 
widać, że istnieje realna szansa na ukształtowanie, w oparciu o przyznane dotacje dydaktyczne, relatywnie dobrego, jak 
na polskie warunki, systemu wynagrodzeń, który ograniczy patologiczne dla normalnego funkcjonowania uczelni zjawi-
sko wieloetatowości. Dla przykładu, płaca zasadnicza profesorów Uniwersytetu Zielonogórskiego lokuje się już dziś 
znacznie powyżej średniej płacy nowej tabeli płac, a w grupie profesorów tytularnych w pobliżu jej górnej granicy. 

Rok akademicki 2002/2003 był kolejnym okresem wzrostu liczby studentów studiów dziennych, liczby wypromowa-
nych absolwentów i doktorów oraz wzrostu liczby kolejnych habilitacji i tytułów naukowych naszych pracowników. 
W roku akademickim 2002/2003, wg stanu na koniec grudnia 2002, w Uniwersytecie Zielonogórskim studiowało niewie-
le ponad 23 tysiące studentów w tym 11,5 tysiąca na studiach zaocznych i wieczorowych. Na koniec czerwca stan ten 
zmniejszył się do poziomu 20 tysięcy studentów, z czego mury naszej uczelni opuściło 4 tysiące absolwentów, w tym l,5 
tysiąca absolwentów studiów dziennych i 2,5 tysiąca studiów zaocznych i wieczorowych. Z pozostałej liczby studentów, 
kontynuujących studia w roku akademickim 2003/2004, tylko 46,17 proc. stanowią studenci studiów zaocznych i wieczo-
rowych. Kolejny już rok spada więc w Uniwersytecie Zielonogórskim liczba studentów studiów zaocznych i wieczoro-
wych. 

Kształcenie studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku 2002/2003 realizowane było na 27 kierunkach studiów 
w ramach ponad stu specjalności. Ponadto prowadziliśmy kształcenie w ramach 47 studiów podyplomowych. W tym 
okresie Uniwersytet Zielonogórski zatrudniał w pełnym wymiarze czasu pracy l .868 pracowników w tym: 

- 246 profesorów i doktorów habilitowanych, 
- 365 adiunktów i starszych wykładowców ze stopniem doktora, 
- 525 asystentów, wykładowców i lektorów, 

oraz 
- 732 pracowników nie będących nauczycielami. 

W minionym roku akademickim uzyskaliśmy kolejne uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora 
habilitowanego. W październiku 2002 roku Instytut Matematyki uzyskał uprawnienia do nadawania stopni naukowych 
doktora habilitowanego z zakresu nauk matematycznych, a w marcu 2003 roku Instytut Fizyki uzyskał uprawnienia do 
nadawania stopni naukowych doktora z zakresu nauk fizycznych. Posiadamy więc łącznie 3 uprawnienia habilitacyjne 
oraz 9 uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora. W ramach posiadanych uprawnień w roku akademickim 
2002/2003 nadaliśmy 23 stopnie naukowe doktora i 3 doktora habilitowanego. Łącznie w tym okresie 28 naszych na-
uczycieli uzyskało stopień doktora, 10 zakończyło swoje przewody habilitacyjne, z czego cztery zostały już zatwierdzone 
przez Centralną Komisję do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, a 3 naszych kolegów uzyskało tytuł na-
ukowy profesora. Ponadto 10 nauczycieli rozpoczęło postępowanie o nadanie takiego tytułu. Wszystkim nowym dokto-
rom, doktorom habilitowanym i profesorom składam serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w pracy na-
ukowej i dydaktycznej. W roku akademickim 2002/2003 na kolejnym Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomu-
nikacji uruchomiono studia doktoranckie. Łącznie na Wydziale Humanistycznym i Wydziale Elektrotechniki, Informaty-
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tyki i Telekomunikacji będzie już w br. akademickim studiować ponad 60 słuchaczy studiów doktoranckich. W roku 
akademickim 2002/2003 wzrosła aktywność naukowa naszych studentów. W okresie tym, aktywnie działało 35 studenc-
kich kół naukowych, a na ogólną kwotę 6,5 mln złotych przeznaczonych na wypłatę stypendiów i zapomóg, ponad 3 mln 
zł wypłaconych zostało na stypendia naukowe. Godnym podkreślenia jest fakt, że większość naszych asystentów, to 
członkowie studenckich kół naukowych. Ta forma kształcenia najzdolniejszych studentów jest ważnym elementem 
naszego systemu rozwoju własnej kadry naukowej. 

W minionym roku akademickim w Uniwersytecie Zielonogórskim wzrosła liczba tematów badawczych finansowa-
nych przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Łącznie przyznane nam dotacje na działalność naukowo-badawczą 
wyniosły 3,7 mln zł, z czego 1,8 mln zł przypada na dofinansowanie działalności statutowej, blisko 1 mln zł na badania 
własne, 700 tys. zł – na realizację projektów badawczych i 255 tys. zł - na projekty celowe. W ramach tych środków reali-
zujemy: 

- 25 projektów badawczych, 
- 4 projekty celowe, 
- 214 projektów badawczych finansowanych ze środków przyznanych na dofinansowanie badań własnych i działal-

ność statutową. 
Wyniki prowadzonych w minionym roku badań zostały opracowane w ramach 1.120 artykułów naukowych, monogra-

fii i raportów. Najlepsze z nich zostały wyróżnione nagrodami Ministra Edukacji i Sportu oraz nagrodami Rektora Uni-
wersytetu Zielonogórskiego. Wykazy osób wyróżnionych zostaną przedstawione w dalszej części dzisiejszej inauguracji. 

Uniwersytet Zielonogórski jest wydawcą szeregu monografii i periodyków naukowych. Do najważniejszych wydaw-
nictw dofinansowanych przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji należą: 

- międzynarodowe czasopisma naukowe „Discussiones Mathematicae”, 
- międzynarodowe czasopismo „International Journal of Applied Mathematics and Computer Sciences”, 
- międzynarodowe czasopismo „International Journal of Applied Mechanics and Engineering”, 
- materiały konferencyjne XIV Krajowej Konferencji Automatyki, 
- materiały konferencyjne „XL Międzynarodowego Sympozjum z Równań Funkcjonalnych”, 
- materiały Międzynarodowej Konferencji Trybologicznej 2002, 
- monografia „Pedagogika szkoły wyższej u progu XXI wieku”, 
- monografia „Wybory w Polsce 1989 - 2002”, 
- monografia „Neuronowe modele Wienera i Hammersteina w identyfikacji systemów nieliniowych”, 
- monografia „Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem”, 
- monografia „Kultura Krajobrazu Europy Środkowej”. 

Łącznie koszty naszej działalności wydawniczej w 2002 roku wyniosły 500 tys. zł, z czego 147 tys. pochodzi z dodat-
kowej dotacji MENiS. 

Uniwersytet Zielonogórski prowadzi współpracę z ponad 120 uczelniami zagranicznymi. Najszerszy zakres tej współ-
pracy realizujemy z naszymi partnerami niemieckimi. Dotyczy to w szczególności: 

- Uniwersytetów w Berlinie, Poczdamie, Magdeburgu, Greisfaldzie, Karlsruhe, 
- Uniwersytetów Technicznych w Berlinie, Cottbus, Halle, Ilmenau, Dreźnie, Chemnitz; 

oraz 
- Wyższych Szkół Zawodowych w Gissen, Würzburgu i Mittweidzie.  

Mamy również interesujące zakresy współpracy z naszymi partnerami z Anglii, Francji, Belgii, Portugalii, Hiszpanii, 
Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Holandii, Szwecji, RPA, Rosji i Czech. Nawiązaliśmy w ostatnich latach również współpracę 
z uczelniami amerykańskimi, australijskimi, kanadyjskimi, japońskimi i chińskimi. 

W ramach współpracy z zagranicą aktywność uczelni skoncentrowana jest na promowaniu i realizacji programów Unii 
Europejskiej oraz umów międzyrządowych i bilateralnych. W roku akademickim 2002/2003 zrealizowano ogółem 600 
wyjazdów pracowników i studentów za granicę. Na realizację programu SOCRATES/Erasmus uczelnia otrzymała ponad 
45 tys. euro na stypendia dla studentów oraz wyjazdy pracowników do uczelni partnerskich. Ponadto realizowane są 
trzy projekty badawcze w ramach 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej oraz jeden projekt w ramach programu 
Phare CBC 2000. 

Uniwersytet Zielonogórski był w roku akademickim 2002/2003 organizatorem szeregu konferencji, sympozjów i semi-
nariów naukowych. Do najważniejszych zaliczyć należy: 

- XIV Krajowa Konferencja Automatyki, zorganizowana przez Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych 
Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,  

- II Międzynarodowa Konferencja Trybologiczna ‘2002 oraz II Międzynarodowa Konferencja Inżynierii Reologicznej 
‘2003, zorganizowana przez Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn Wydziału Mechanicznego, 

- XL Międzynarodowe Sympozjum z Równań Funkcyjnych, zorganizowane przez Instytut Matematyki Wydziału 
Nauk Ścisłych, 

- Krajowa Konferencja Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem, zorganizowana przez Instytut Organizacji i Zarzą-
dzania Wydziału Zarządzania, 

- Uczniowie Zreformowanej Szkoły w Gospodarce Rynkowej i Pedagogika Szkoły Wyższej u Progu XXI wieku, zorganizowane 
przez Instytut Pedagogiki Społecznej Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych.  

Byliśmy również organizatorami wielu imprez artystycznych. Do najważniejszych zaliczyć można: 
- 5 koncertów jazzowych w wykonaniu Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
- 8 koncertów kameralnych realizowanych w ramach cyklu „Uniwersyteckie Koncerty Kameralne Ars Longa”, 
- Koncert Uniwersytecki w wykonaniu Filharmonii Zielonogórskiej połączony z wykładem prof. Andrzeja Tuchow-

skiego pt. „Matematyka a myśl o muzyce”. 
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W tym miejscu wypada przypomnieć, że nasz Big Band jest laureatem wielu prestiżowych krajowych i międzynaro-
dowych wyróżnień, w tym laureatem ostatniego XXXII Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego „Złota Tarka” 
w Iławie. Bardzo serdecznie gratulujemy zespołowi tego wyróżnienia. 

Wiele znaczących osiągnięć artystycznych uzyskali w roku akademickim 2002/2003 pracownicy i studenci naszego 
Wydziału Artystycznego. Do najważniejszych z nich należą: 

- koncerty Pani prof. Danuty Frąckowiak-Kapały na Węgrzech, w Danii i w Austrii; 
- kompozycje prof. Andrzeja Tuchowskiego – zakwalifikowane jako obowiązkowe utwory na Międzynarodowych 

Festiwalach Muzyki Akordeonowej w Castelfidaro (Włochy), Bratysławie, Wilnie i Brnie; 
- 11 wystaw prof. Jana Berdyszaka, m. in. w Szwecji, Austrii i Rosji oraz indywidualne wystawy retrospektywne 

w „Zachęcie” i w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 
- krajowe wystawy prof. Jana Gawrona. 

Sportową wizytówką Uniwersytetu Zielonogórskiego są gry zespołowe: piłka siatkowa, piłka ręczna i tenis stołowy. 
Zespoły tych gier występują na szczeblu centralnym w rozgrywkach II ligi. W roku akademickim 2002/2003 zespół 
naszych karateków zdobył w Mistrzostwach Europy Juniorów po dwa złote i srebrne medale, a w Akademickich Mi-
strzostwach Polski lekkiej atletyki zdobyliśmy 5 medali, w tym po 2 złote i srebrne oraz l brązowy. Zespół piłki ręcznej w 
rozgrywkach o mistrzostwo II ligi zajął V miejsce. 

Należą się słowa uznania za wysiłek wkładany w doskonalenie naszej działalności pracownikom nie będących nauczy-
cielami. Dzięki ich pracy coraz sprawniej i lepiej funkcjonują: nasza biblioteka, administracje poszczególnych wydziałów, 
prorektorów i dyrektora administracyjnego.  

Dla przykładu: Biblioteka Uniwersytecka powiększyła w ostatnim roku swoje zbiory o ponad 28 tys. wolumenów ksią-
żek i czasopism oraz jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych oraz zbiorów z darów i wymiany. Zinformatyzo-
wana Biblioteka umożliwia dostęp elektroniczny do czasopism renomowanych wydawnictw, tworząc także własne bazy 
dorobku naukowego pracowników uczelni w systemie SKEP z ponad 10 tys. opisami bibliograficznymi. 

Wśród wielu przykładów szczególnej aktywności naszych pracowników nie będących nauczycielami należy zwrócić 
uwagę na zespoły działów kwestora i prorektorów ds. rozwoju oraz nauki i współpracy z zagranicą, porządkujących 
w praktyce zasady naszej działalności finansowej. Realizacja naszych zadań inwestycyjnych wymagała szczególnej ak-
tywności działów ds. inwestycji i finansów. Do interesujących inicjatyw należy zaliczyć nowe formy działalności Biura 
Karier na rzecz aktywizacji zawodowej naszych studentów i absolwentów. Organizowane targi pracy, wykłady poświę-
cone współczesnym uwarunkowaniom rynku pracy, warsztaty poświęcone aktywnym metodom poszukiwania pracy 
i prezentacji firm gospodarczych regionu, to tylko niektóre formy tej działalności. Ważną rolę w prezentacji naszego 
Uniwersytetu na zewnątrz pełni Centrum Informacji i Promocji. Obok organizacji wszystkich imprez artystycznych 
i akcji rekrutacyjnej, dział ten poprzez kontakty ze wszystkimi mediami opinii publicznej, działa na rzecz dobrze pojętej 
promocji naszej uczelni. W minionym roku mieliśmy wiele okazji by stwierdzić, że aktywność tego działu jest nam bar-
dzo potrzebna. 

Miniony rok akademicki był okresem bardzo poważnych zmian naszych zasad gospodarki finansowej. Historycznie 
ukształtowany system płac nauczycieli naszego Uniwersytetu, przy niezmienionym poziomie dotacji dydaktycznej, 
doprowadził do sytuacji, w której poziom wypłacanych wynagrodzeń zasadniczych znacząco przewyższał całą dotację. 
Sytuację tę pogorszył stopniowy spadek dochodów z opłat za studia zaoczne i wieczorowe, bowiem część wynagrodzeń 
wypłacana była z tych dochodów. Podejmowane od stycznia 2002 roku decyzje korygujące nasze wydatki osobowe wraz 
ze stopniowym wzrostem dotacji związanej z wdrażaniem przez MENiS ustawowego systemu poprawy wynagrodzeń 
pracowników szkolnictwa wyższego, już w tym roku doprowadziły do istotnego zmniejszenia poziomu tej rozbieżności, 
eliminując z płac zasadniczych składnik finansowany z dochodów własnych. Pełną równowagę uzyskamy po wprowa-
dzeniu III etapu systemu poprawy wynagrodzeń przewidzianego na wrzesień 2004 roku. W tym miejscu pragnę ser-
decznie podziękować wszystkim tym pracownikom, którzy ze zrozumieniem przyjmowali konieczność wprowadzanych 
zmian korygujące nasze wydatki. 

Mimo przeżywanych trudności związanych z finansowaniem naszej działalności bieżącej, możemy dziś odnotować 
poważny postęp w rozwoju naszej bazy materialnej. Dzięki wydatnej pomocy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Spor-
tu, a w szczególności osobistej pomocy Pani Minister Krystyny Łybackiej, pozyskaliśmy z naszego Ministerstwa i Mini-
sterstwa Nauki i Informatyzacji relatywnie wysokie, jak na ten trudny okres, wsparcie finansowe na realizację naszych 
inwestycji budowlanych. Dzięki temu budynek Wydziału Nauk Ścisłych został w br. akademickim całkowicie już zakoń-
czony, a pozostałe dwa zadania związane z modernizacją hal laboratoryjnych Wydziału Mechanicznego i Instytutu Bu-
downictwa poważnie zaawansowane. Zostaną one zakończone, odpowiednio, w pierwszej połowie lat 2004 i 2005. 
Chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować Pani Minister za życzliwą pomoc w dotychczasowej realizacji 
naszych zadań inwestycyjnych. Mamy nadzieję, że uzna Pani Minister dokończenie budowy bazy materialnej naszego 
Uniwersytetu za ważny element swojego ministerialnego programu. Gorące słowa podziękowania pragnę również skie-
rować do lubuskich parlamentarzystów, którzy wspierali nasze starania o dodatkowe środki na realizację naszych inwe-
stycji. Szczególne podziękowania kieruję do inicjatora tego zbiorowego działania naszych posłów i senatorów, Pana posła 
Kazimierza Marcinkiewicza. Serdecznie dziękuję Panu posłowi Andrzejowi Brachmańskiemu i senatorowi Zbyszko 
Piwońskiemu za osobiste zaangażowanie w działania na rzecz poprawy poziomu finansowania naszych inwestycji. 

Zwiększyliśmy również w roku akademickim 2002/2003 wyposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt komputerowy. 
Znacznej modernizacji i rozbudowie uległa w ostatnim czasie Uczelniana Sieć Komputerowa, będąca rdzeniem miejskiej 
sieci ZielMAN. Prace realizowane były głównie w ramach „dowiązania” do budowanej krajowej sieci komputerowej 
nauki PIONIER. Tylko w 2003 roku z funduszy uczelni przeznaczono ponad milion zł na modernizację sieci oraz zakup 
oprogramowania i sprzętu. Ogólna liczba naszych komputerów wzrosła w tym okresie o 163 sztuki i wynosi dziś łącznie 
1.172, w tym 1.043 działających w ramach sieci LAN. Posiadamy ponadto 30 serwerów i 484 stacji roboczych. Obok za-
kupu nowych komputerów, przeznaczyliśmy w roku akademickim 2002/2003 ponad 1,5 mln złotych, na modernizację 
oprogramowania i sieci komputerowej. Dotyczy to w szczególności: 

- budowy nowych węzłów komputerowych, 



 IV 

- budowy nowych linii światłowodowych oraz 
- zakup nowych licencjonowanych programów komputerowych, m. in. oprogramowanie bazodanowe Oracle. 

Szanowni Państwo, Dostojni Goście! 

W roku akademickim 2003/2004 na Uniwersytecie Zielonogórskim studia na pierwszym roku rozpocznie 7.625 studen-
tów, z tego 3.830 na studiach dziennych. Łącznie studiować będzie niemal 24 tys. studentów. W nowym roku akademic-
kim po raz pierwszy rozpoczną studia studenci kierunku architektura wnętrz na Wydziale Artystycznym wspieranym 
kadrowo przez nasz Instytut Budownictwa. Już w październiku zamierzamy wystąpić do Ministerstwa o powołanie na 
Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska nowego kierunku studiów „architektura krajobrazu”, który będzie dla od-
miany wspierany kadrowo przez Wydziały Artystyczny i Humanistyczny. Oba z tych kierunków cieszą się bardzo du-
żym zainteresowaniem młodzieży naszego regionu, a przeprowadzone analizy rynku pracy wskazują na duże potrzeby 
kadrowe z zakresu tych specjalności w naszym regionie przyszłej Unii Europejskiej. Uniwersytet Zielonogórski ma więc 
potencjalne możliwości kreowania nowych i ciekawych kierunków i specjalności kształcenia leżących na styku nauk 
technicznych, ścisłych i humanistycznych, wspieranych osiągnięciami artystycznymi pracowników naszego Wydziału 
Artystycznego. Mamy więc szansę być uczelnią programowo konkurencyjną w nowej sytuacji geopolitycznej, ukształto-
wanej po wejściu Polski do Unii Europejskiej. 

Postulat konkurencyjności stawia przed nami ważne zadanie dalszego podnoszenia poziomu i jakości kształcenia i ba-
dań naukowych, które zależą od wielu zróżnicowanych czynników. Na pierwszy jednak plan wysuwają się kwalifikacje, 
postawa i osobowość nauczyciela akademickiego. Winne one wiązać głęboką wiedzę merytoryczną z takimi cechami 
postępowania jak: odpowiedzialność, życzliwość, sprawiedliwość, uczciwość, tolerancja i szacunek dla innych. Należy 
szczególnie w naszym postępowaniu negatywnie ocenić takie postawy, które w imię własnych, partykularnych intere-
sów w sposób nieuczciwy narażają na szwank w oczach opinii publicznej dobre imię uczelni, przynosząc tym samym 
szkody całej naszej społeczności. Troska o dobre imię i harmonijny rozwój naszego młodego, de facto najmłodszego 
w Polsce, uniwersytetu winna być wspólną powinnością; wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu oraz 
wszystkich tych, którzy mają wpływ na kształtowanie jego otoczenia zewnętrznego, w tym również środków masowego 
przekazu. Uniwersytet Zielonogórski jest największą, jedyną w województwie lubuskim uczelnią akademicką mającą 
wpływ na rozwój naukowo-kulturalny naszego regionu, w tym również na rozwój innych uczelni tu działających. Jest 
największym zakładem pracy. Dostarcza ogromnej liczby klientów wielu firmom naszego miasta. Dlatego nieżyczliwość, 
powielanie zasłyszanych, fałszywych opinii lub przytaczanie niesprawdzonych, nieodpowiedzialnych wypowiedzi 
niektórych naszych pracowników, pozornie związanych z naszym środowiskiem akademickim, przynosi szkody nie 
tylko uniwersytetowi, ale również naszemu miastu i regionowi. Pełny zakres spraw, do których winny się odnosić pożą-
dane postawy etyczne naszych nauczycieli, można znaleźć w Akademickim Kodeksie Wartości, przyjętym w czerwcu br. 
przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będzie on podstawą zapowiadanych wcześniej dyskusji nt. postaw etycznych 
naszych pracowników i studentów. 

Ważnym czynnikiem podnoszenia poziomu jakości kształcenia jest nowoczesna baza naukowo-dydaktyczna uczelni. 
Mimo poważnych osiągnięć Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakresie modernizacji i rozbudowy naszych obiektów 
dydaktycznych w ostatnich 2 latach, stoimy ciągle przed koniecznością kontynuacji tego działania. W latach 1989 - 1996 
zielonogórskie środowisko akademickie było najniżej dotowanym w Polsce pod względem inwestycyjnym. Sytuacja ta 
uległa wyraźnej, aczkolwiek powolnej, poprawie w latach 1997 -2003. Dlatego w okresie najbliższych trzech lat zmuszeni 
jesteśmy do: 

- modernizacji budynku dydaktycznego Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, 
- rozpoczęcia budowy Biblioteki Nauk Humanistycznych, 
- modernizacji i rozbudowy obiektów dydaktycznych Wydziałów Humanistycznego i Nauk Pedagogicznych i Spo-
łecznych, przewidywanych w przyszłości również na siedzibę Wydziału Prawa. 

Już od sierpnia br. przygotowujemy trzy kompleksowe projekty o przyznanie środków strukturalnych Unii Europej-
skiej. Godnym podkreślenia jest w tym miejscu fakt, że Rada Miasta Zielonej Góry podjęła już w maju br. uchwały dekla-
rujące wsparcie finansowe ostatniego z tych zadań w wysokości 9,5 mln złotych. Chciałbym w imieniu całego środowi-
ska akademickiego bardzo serdecznie podziękować wszystkim radnym, przewodniczącemu Rady Miasta Zielonej Góry 
Panu Lesławowi Batkowskiemu oraz Prezydent naszego Miasta Pani Bożenie Ronowicz za życzliwe wspieranie rozwoju 
naszego Uniwersytetu. Wierzymy, że zadeklarowane w naszych porozumieniach dalsze działania na rzecz rozwoju 
infrastruktury dydaktycznej naszego uniwersytetu będą mogły być w nowym roku akademickim zrealizowane.  

Szanowni Państwo! 
Pakiet spraw, stawianych przed nami do rozwiązania w roku akademickim 2003/2004 jest znacznie szerszy, niż to było 

możliwe do prezentacji w tym wystąpieniu. Pełny ich wykaz zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Senatu. 
Będzie on również opublikowany. 

Inaugurowany dziś trzeci rok akademicki Uniwersytetu Zielonogórskiego zbiega się w czasie jego trwania z włącze-
niem Polski do Unii Europejskiej. To historyczne w życiu naszego narodu wydarzenie, będzie miało zdecydowany 
wpływ na naszą dalszą historię. Wierzymy, że potrafimy w pełni wykorzystać nowe warunki naszego rozwoju tak, by 
w perspektywie do 2010 roku całkowicie ukształtować nasz profil naukowo-dydaktyczny oraz zamknąć proces moderni-
zacji i rozbudowy naszej bazy naukowo-badawczej, tworzące podstawę nowoczesnej uczelni odpowiadającej wyzwa-
niom XXI wieku. 

Michał Kisielewicz 

Wystąpienie zostało wygłoszone na uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego 
w auli uniwersyteckiej w dniu 3 października 2003 r. 
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I N S T Y T U T  F I L O L O G I I  W S C H O D N I O S Ł O W I A Ń S K I E J  

Związek Rosjan w Polsce 
W Zielonej Górze powstało stowarzyszenie o nazwie 

Związek Rosjan w Polsce. Głównym organizatorem 
i „dobrym duchem” całego przedsięwzięcia jest student 
III roku filologii rosyjskiej Dymitr Starovoitov. Człon-
kami stowarzyszenia są mieszkający w naszym kraju 
Rosjanie oraz ludzie emocjonalnie lub w inny sposób 
związani z kulturą, językiem i społeczeństwem wielkie-
go wschodniego sąsiada. Będąc jedną z pierwszych 
organizacji mniejszości rosyjskiej, Związek, oprócz 
mieszkańców Winnego Grodu, skupia też przedstawi-
cieli innych lubuskich miast; ambicją założyciela i jego 
współpracowników jest rozszerzenie działalności stowa-
rzyszenia na całą zachodnią Polskę.  

Naczelną misją Związku jest podtrzymywanie i rozwój 
tożsamości narodowej i kulturowej Rosjan żyjących 
w Polsce oraz urzeczywistnienie i obrona praw obywa-
telskich rosyjskiej mniejszości narodowej zagwa-
rantowanych w Konstytucji i ustawach Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz normach prawa międzynarodowego. 
Główne cele działalności to m.in.: pielęgnowanie języka 
i kultury rosyjskiej, ochrona zabytków kultury material-
nej i miejsc pamięci narodowej Rosjan, a także działanie 
na rzecz polsko-rosyjskiego pojednania, wzajemnego 
szacunku między oboma narodami i przezwyciężania 
uprzedzeń wynikających z zaszłości historycznych. 
Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, co podkreślają 
jego członkowie. Wstąpić do niego może każdy, kto 
utożsamia się z misją Związku i pragnie wnieść osobisty 
wkład w jej urzeczywistnianie.  

Obecnie stowarzyszenie liczy kilkudziesięciu człon-
ków, przedstawicieli różnych zawodów i światopoglą-
dów, w tym pracowników naszego uniwersytetu. Zało-
życiele liczą na szybki rozwój, podjęcie w najbliższym 
czasie intensywnej działalności kulturalnej i społecznej, 
współpracę z innymi organizacjami o podobnym cha-
rakterze.  

Maciej Szelewski 

I N S T Y T U T  F I L O L O G I I  G E R M A Ń S K I E J  

Konferencja w Pobierowie 
W dniach od 7 do 10 września w Pobierowie odbyła 

się międzynarodowa konferencja językoznawcza na 
temat: Kommunikation für Europa: Sprachkontakte - 
Sprachkultur - Sprachenlernen (Komunikacja dla Euro-
py: kontakty językowe - kultura języka - uczenie się 
języków obcych), którą zorganizował Instytut Filologii 
Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.  

Obrady odbywały sie w dwóch sekcjach: 
1) kontakty językowe - kultura języka  
2) dydaktyka języków obcych. 

Na konferencji wygłoszono 32 referaty dotyczące te-
matyki wzajemnych powiązań językowych, kultury 
języka i glottodydaktyki w Europie.  

Uniwersytet Zielonogórski reprezentował dr Marek 
Laskowski z Instytutu Filologii Germańskiej, który 
w ramach dyskusji przedstawił referat o interkulturo-
wych i interlingwalnych aspektach frazeologii niemiec-
kiej i polskiej.  

W trakcie konferencji uczestnicy mieli wiele możliwo-
ści wymiany doświadczeń naukowo-dydaktycznych.  

Jarosław Kuczer 

I N S T Y T U T  P O L I T O L O G I I  

Stosunki polsko-ukraińskie  
w okresie międzywojennym 
NOWA KSIĄŻKA ROBERTA POTOCKIEGO 

Robert Potocki – adiunkt w Zakładzie Stosunków 
Międzynarodowych Instytutu Politologii UZ – należy do 
pokolenia historyków-ukrainoznawców, które wolne 
jest od obciążeń związanych z negatywnymi doświad-
czeniami w zakresie złożonych i tragicznych w XX wie-
ku stosunków polsko-ukraińskich. Fakt ten w dużej 
mierze pozwolił Robertowi Potockiemu napisać syntezę 
pozbawioną jednostronnej interpretacji tego problemu. 
Książka pt. Polityka państwa polskiego wobec zagadnienia 
ukraińskiego w latach 1930-1939 (wyd. Instytut Europy 
Środkowo-Wschodniej w Lublinie) nie jest pracą ,,za” 
czy ,,przeciw” w odniesieniu do któregoś z narodów. 
Ukierunkowana została na poznanie i zrozumienie ów-
czesnych uwarunkowań geopolitycznych, wojskowych 
i stosunków wewnątrzpolskich w kontekście zagadnie-
nia ukraińskiego. W zasadniczych rozważaniach twier-
dzi Autor, że w latach 1930-1939 Polska zasadniczo 
tolerowała separatyzm ukraiński w odniesieniu do ob-
szaru ZSRR, lecz nie pozostawała obojętna, gdy podob-
ne tendencje kierowały się przeciw niej samej. Głównym 
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problemem polskiej polityki narodowościowej było 
znalezienie rozwiązań, które pozwoliłyby zaspokoić 
ambicje i oczekiwania Ukraińców, bez narażania na 
szwank integralności terytorialnej Polski. Świeże do-
świadczenia wojny o Galicję Wschodnią, agresywny 
nacjonalizm, dekoniunktura geopolityczna oraz poczu-
cie zagrożenia sprawiły ostatecznie, że pożądany kom-
promis okazał się niemożliwy. 

Powstanie książki Roberta Potockiego poprzedziła ob-
szerna kwerenda źródłowa prowadzona przez Autora 
w wielu archiwach i bibliotekach w Polsce i na Ukrainie. 
Nie pierwszy to już raz wykonał on tak benedyktyńską 

pracę. Równie bogatą podstawę źródłową miała wydana 
w 1999 r. książka pt. Idea restytucji Ukraińskiej Republiki 
Ludowej (1920-1939). Obfity warsztat źródłowy ukazuje 
też Autor w każdym ze swych licznych artykułów pu-
blikowanych m. in. w ,,Biuletynie Ukrainoznawczym”, 
,,Warszawskich Zeszytach Ukrainoznawczych” 
i ,,Przeglądzie Wschodnim”. Z satysfakcją należy odno-
tować, że pracownik naszego Uniwersytetu należy aktu-
alnie do wiodących – co udowodnił we wskazanych 
opracowaniach – badaczy i znawców problematyki 
stosunków polsko-ukraińskich. 

Ryszard Michalak 
 
 

Pedagogika po nowemu 
W tym roku po raz pierwszy w Instytucie Pe-

dagogiki i Psychologii przyjęto kandydatów na 
kierunek pedagogika, a nie jak w latach ubiegłych - na 
poszczególne specjalności. Kierunek cieszył się dużym 
zainteresowaniem absolwentów szkół średnich - na 
300 miejsc zgłosiło się ponad 600 kandydatów. Poziom 
ich przygotowania był na tyle wysoki, że już w pierw-
szej turze egzaminów zamknięto listę osób przyjętych. 
Zgodnie z założeniami, wszyscy nowo przyjęci kan-
dydaci przez dwa lata będą realizować taki sam pro-
gram kształcenia. Po ukończeniu drugiego roku stu-
diów dokonają wyboru specjalności z zakresu eduka-
cji lub opieki. Dzięki wprowadzonej zmianie studenci 
będą mieli możliwość (poprzez uczestniczenie na I i II 
roku studiów w zajęciach tzw. ogólnopedagogicz-
nych) lepszej orientacji w zakresie swoich szczegóło-
wych zainteresowań, a tym samym bardziej trafnego 
wyboru dalszego kształcenia. Wstępnie zakładamy, 
że po ukończeniu dwóch lat studiów studenci będą 
dalej kształcić się w zakresie takich specjalności, jak 
np: 
– zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i kierowanie 

placówką edukacyjną, 
– zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem 

obcym, 
– zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przed-

szkolna, 
– zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia 

pedagogiczna, 
– zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowa-

nie fizyczne, 
– edukacja zdrowotna i wychowanie fizyczne, 
– pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, 
– rehabilitacja i edukacja osób niepełnosprawnych. 

W zależności od zainteresowania studentów oferta 
specjalności może być poszerzona. Absolwenci nasze-
go kierunku studiów - w zależności od ukończonej 
specjalności - przygotowani będą do: 
– pracy nauczycielskiej w zakresie nauczania począt-

kowego (klasy I-III szkoły podstawowej) oraz w za-
kresie wychowania przedszkolnego; 

– pracy w klasach terapeutycznych i integracyjnych - 
prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 
oraz do indywidualnej pracy z dziećmi mającymi 
różnego rodzaju trudności w nauce i życiu szkol-
nym; 

– pracy na stanowiskach dyrektorów i zastępców 
w szkole, pedagogów w placówkach wychowaw-
czych, organizatorów form doskonalenia zawodo-
wego nauczycieli, popularyzatorów wiedzy peda-
gogicznej w instytucjach i organizacjach działających 
lokalnie w obszarze zadań edukacyjnych i wycho-
wawczych; 

– pracy z rodziną dysfunkcyjną, do prowadzenia tera-
pii rodziny w okresie kryzysu, do wychowawczego 
oddziaływania na grupy nieformalne, poznają róż-
norodne formy opieki i terapii wobec sieroctwa spo-
łecznego; 

– prowadzenia edukacji zdrowotnej i realizacji zajęć 
z wychowania fizycznego; 

– pracy terapeutycznej z osobami chorymi (ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dzieci) prowadzonej w o-
środkach rehabilitacyjnych, w rodzinie, w szkole. 
Gratulujemy wszystkim nowo przyjętym kandyda-

tom. Mamy nadzieję, że studia na naszym kierunku 
dostarczą Wam wielu satysfakcji i pozwolą na wybór 
specjalności zgodny z indywidualnymi zainteresowa-
niami i preferencjami. 

Grażyna Miłkowska-Olejniczak 

 

Pożegnanie absolwentów 
Specjalność pedagogika terapeutyczna istniała jeszcze 

w Wyższej Szkole Pedagogicznej. W 1998 roku w wyni-
ku zmian strukturalnych, kadrowych i częściowo pro-
gramowych powołano specjalność Rewalidacja Osób 
Chorych. Nabór na specjalność Rewalidacja Osób Cho-
rych trwa nadal na studiach dziennych i zaocznych. 
Studia przygotowują do pracy terapeutycznej z oso-
bami chorymi (ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci) prowadzonej w różnego typu ośrodkach reha-
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bilitacyjnych, jak np. sanatoria, prewentoria, ośrodki 
rehabilitacyjno-wychowawcze, domy pomocy i samo-
pomocy dla osób chorych, jak również w rodzinie 
i szkole. 

V rok Pedagogiki Terapeutycznej studiów dziennych 
magisterskich rozpoczęło 37 osób. W czerwcu 2003 r. 
35 osób złożyło i obroniło pracę magisterską. Proble-
matyka prac oscylowała głównie wokół: 
– terapii dzieci z zaburzeniami parcjalnymi; 
– sytuacji dzieci mniej sprawnych intelektualnie, ru-

chowo i somatycznie w szkole, domu i środowisku; 
– agresji i przemocy w szkole, domu, środowisku 

lokalnym; 
– roli grup samopomocowych w życiu osób niepełno-

sprawnych; 
– poczucia bezpieczeństwa i godności osób w różnych 

miejscach egzystencji i pełnienia ról danej fazy cyklu 
życia; 

– aspiracji, samooceny, wartości w życiu dzieci pod-
danych instytucjonalnym formom wychowania. 
Sądzimy, że nasi absolwenci mając tak fachowe mery-

toryczne przygotowanie znajdą satysfakcjonującą pracę 
zawodową. Z łezką w oku żegnamy naszych absolwen-
tów już nieistniejącej Pedagogiki Terapeutycznej. To byli 
wspaniali studenci. 

Bożena Olszak-Krzyżanowska  
 

 
Tydzień świadomości dysleksji 

Dzisiejsza szkoła i środki, którymi ona dysponuje są 
dostosowane do możliwości ucznia przeciętnego. 
W każdej większej społeczności szkolnej istnieje okre-
ślony procent uczniów, którzy nie poddają się nor-
malnym zabiegom dydaktycznym, nie nadążają za 
programem i wykazują braki w wiadomościach. Staty-
styki światowe podają, że jedno dziecko na sześcioro 
stale, a jedno na pięcioro co pewien czas w swojej ka-
rierze szkolnej potrzebuje specjalistycznej pomocy. Są 
to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
W tej szerokiej kategorii osób znajdują się uczniowie 
z tzw. dysleksją rozwojową, którzy pomimo prawi-
dłowego poziomu umysłowego, stosowania konwen-
cjonalnych metod nauczania oraz sprzyjających wa-
runków społeczno-kulturowych mają ogromne trud-
ności z nabyciem umiejętności czytania i pisania. Dys-
leksja to specyficzne zaburzenie o podłożu językowym, 
uwarunkowane konstytucjonalnie (tzn. zmieniona jest 
struktura centralnego układu nerwowego). 

Dzieci obarczonych tymi zaburzeniami jest coraz 
więcej, stąd istnieje potrzeba propagowania wiedzy 
na ten temat. Europejskie Towarzystwo Dysleksji już 
po raz kolejny ogłasza Tydzień Świadomości Dyslek-
sji, który w tym roku przypada w dniach 29.09.-

4.10.2003. W związku z tym Zakład Pedagogiki Opie-
kuńczej i Specjalnej Instytutu Pedagogiki i Psychologii 
Uniwersytetu Zielonogórskiego organizuje semina-
rium naukowe połączone z częścią warsztatową pod 
hasłem: Dysleksja - podstawy teoretyczne, diagnoza, terapia. 
Seminarium adresowane jest do wszystkich nauczycieli, 
władz oświatowych oraz zainteresowanych rodziców 
i studentów. 

Spotkanie zorganizowane zostanie 2.10.2003 r. w go-
dzinach od 12.00 do 18.00 (w tym przerwa obiadowa - 
z możliwością wykupienia obiadu na terenie uczelni) 
w auli C gmachu głównego kampusu B, Zielona Góra 
al. Wojska Polskiego 69. 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające 
udział w zajęciach. Seminarium zrealizowane będzie 
przez pracowników naukowych Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego we współpracy z przedstawicielami 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Tereno-
wego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji. 
Osoby zainteresowane naszą propozycją prosimy 
o potwierdzenie udziału w seminarium do dnia 25 
września 2003 r. listownie bądź telefonicznie (Sekreta-
riat Instytutu Pedagogiki i Psychologii - tel. 068 328 32 
56). 

Aneta Rudzińska-Rogoża 

S Z K O Ł A  N A U K  Ś C I S Ł Y C H  I  E K O N O M I C Z N Y C H 

I N S T Y T U T  M A T E M A T Y K I 

Działalność naukowa w roku aka-
demickim 2002/2003 

Instytut Matematyki naszego Uniwersytetu zatrudnia 
około stu pracowników, wśród nich JM Rektora – prof. 
Michała Kisielewicza oraz jednego z prorektorów – prof. 
Mariana Nowaka. 

W roku akademickim 2002/2003 pracą Instytutu kie-
rował dyrektor – prof. Roman Zmyślony przy pomocy 
zastępców – profesorów Stefana Zontka i Jerzego Moty-
la. 

Przedstawiam informację o działalności naukowej In-
stytutu – o prowadzonych seminariach, zorganizowa-
nych konferencjach, uczestnictwie pracowników Insty-
tutu w konferencjach naukowych, zaproszonych go-

ściach, uzyskanych przez pracowników Instytutu 
stopniach naukowych.   

W ramach całorocznej pracy w Instytucie matematyki 
funkcjonuje kilkanaście seminariów naukowych: 
– seminarium z algebry liniowej (prowadzący – prof. 

Jerzy K. Baksalary); 
– seminarium z algebry i teorii liczb (prowadzący – 

prof. Kazimierz Głazek, prof. Aleksander Grytczuk); 
– seminarium z inkluzji stochastycznych i zastosowań 

(prowadzący – prof. Jerzy Motyl);  
– seminarium z matematyki dyskretnej 1 (prowadzący 

– prof. Mieczysław Borowiecki, dr Danuta Micha-
lak); 

– seminarium z matematyki dyskretnej 2 (prowadzący 
– prof. Mieczysław Borowiecki, dr Ewa Drgas-
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Burchardt); 
– seminarium z modeli liniowych (prowadzący – prof. 

Stefan Zontek); 
– seminarium z optymalizacji (prowadzący – prof. 

Andrzej Cegielski); 
– seminarium z probabilistyki (prowadzący – prof.  

Jolanta Misiewicz); 
– seminarium z równań i nierówności funkcyjnych 

i teorii iteracji (prowadzący – prof. Janusz Matkow-
ski); 

– seminarium z teorii multifunkcji (prowadzący – prof.  
Jerzy Motyl);  

– seminarium z wybranych zagadnień analizy funk-
cjonalnej i teorii aproksymacji (prowadzący prof. 
Marian Nowak); 

– seminarium z zastosowań matematyki (prowadzący 
prof. Tadeusz Nadzieja, prof. Wojciech Okrasiński). 

Instytut Matematyki zorganizował w minionym roku 
akademickim dwie międzynarodowe konferencje na-
ukowe, o czym piszemy niżej. 

Ponadto pracownicy Instytutu Matematyki uczestni-
czyli w wielu międzynarodowych konferencjach na-
ukowych, wygłaszając referaty, w tym również referaty 
otwierające.  

Spośród licznych konferencji wymieńmy z nazwy 
kilkanaście wybranych: 
- Winter Seminar on Functional Equations and Inequalities, 

Będlewo, (29 stycznia – 1 lutego) – uczestnik – prof. 
Janusz Matkowski; 

- 65. Arbeitstagung Algemeine Algebra, Poczdam, Niemcy 
(21-23 maja) – uczestnicy – prof. Kazimierz Głazek, 
mgr Stanisław Niwczyk; 

- Dynamic Systems and Applications, Atlanta, USA (21-24 
maja) – uczestnicy – dr Mariusz Michta, prof. Jerzy 
Motyl; 

- 41th International Symposjum on Functional Equations, 
Noszvaj, Węgry (8-15 czerwca) – uczestnicy – prof. Wi-
told Jarczyk, dr Dorota Krassowska, prof. Janusz Mat-
kowski; 

- XVII Ogólnopolska Szkoła Historii Matematyki – Nowy 
Sącz (9-13 czerwca) – uczestnicy – prof. Włodzimierz 
Łenski, prof. Marian Nowak, prof. Włodzimierz Ody-
niec; 

- 66. Arbeitstagung Algemeine Algebra, Klagenfurt, Au-
stria (19-23 czerwca) – uczestnik – prof. Kazimierz Gła-
zek; 

- 6th Workshop „Hereditarnia”, Herlany, Słowacja (23-28 
czerwca) – uczestnicy – prof. Mieczysław Borowiecki, 
dr Piotr Borowiecki, dr Ewa Drgas-Burchardt, mgr 
Anna Fiedorowicz, dr Mariusz Hałuszczak, dr Danuta 
Michalak, dr Elżbieta Sidorowicz, mgr Adam Wyso-
czański;  

- The W. Orlicz Centenary Conference and Function Spaces 
VII, Poznań (21-25 lipca) – uczestnicy – prof. Włodzi-

mierz Łenski, prof. Marian Nowak, dr Bogdan Roszak, 
dr Bogdan Szal, dr Marek Wójtowicz; 

- 4 th International Algebraic Conference in Ukraine, Lwów, 
Ukraina (3-9 sierpnia) – uczestnik – prof. Kazimierz 
Głazek; 

- 12th International Workshop on Matrices and Statistics, 
Dortmund, Niemcy (5-8 sierpnia) – uczestnicy – prof. 
Jerzy K. Baksalary, prof. Roman Zmyślony; 

- Summer Conference on General Algebra and Ordered Sets, 
Košicka Bela, Słowacja (31 sierpnia – 5 września) – 
uczestnik – prof. Kazimierz Głazek; 

- Cycle and Colouring, Stara Lesna, Słowacja (1-5 wrze-
śnia) – uczestnicy – dr Mariusz Hałuszczak, dr Danuta 
Michalak; 

- 9th International Conference on Functional Equations and 
Inequalities, Muszyna (8-13 września) – uczestnicy – 
prof. Witold Jarczyk, dr Dorota Krassowska.   

Oprócz wyjazdów na konferencje pracownicy Instytu-
tu Matematyki odbyli wiele roboczych podróży służbo-
wych, zarówno krajowych jak i zagranicznych – wśród 
odwiedzanych państw są między innymi Austria, Cze-
chy, Holandia, Izrael, Kanada, Niemcy, Pakistan i Wę-
gry. Te codzienne kontakty służą zarówno współpracy 
naukowej owocującej publikowaniem prac, jak i wymia-
nie doświadczeń organizacyjnych, tak w działalności 
naukowej jak i dydaktycznej. 

Instytut Matematyki odwiedzają licznie goście, 
naukowcy z innych ośrodków krajowych oraz 
z zagranicy. W minionym roku akademickim gośćmi 
zagranicznymi byli Vadim Azmjakow (Niemcy), Izak 
Broere (RPA), Vyacheslav Chistyakov (Rosja), Klaus 
Denecke (Niemcy), Tanako Hanida (Japonia), Jörg 
Koppitz (Niemcy), Joao Tiago Mexia (Portugalia), Peter 
Mihók (Słowacja), Jan M. van Noortwijk (Holandia), 
Zbigniew Oziewicz (Meksyk), Hans-Görg Ross 
(Niemcy), Gabriel Semanišin (Słowacja), Berndt 
Wennberg (Szwecja), Weinian Zhang (Chiny). 

W działalności Instytutu Matematyki dużą wagę przy-
wiązuje się do kształcenia i rozwoju młodej kadry – 
Instytut posiada prawa doktoryzowania w dziedzinie 
nauk matematycznych. W minionym roku troje naszych 
pracowników uzyskało stopień naukowy doktora. Są to: 
- Robert Dylewski (promotor prof. Andrzej Cegielski); 
- Aleksandra Rzepka (promotor prof. Marian Nowak); 
- Joanna Skowronek-Kaziów (promotor prof. Kazimierz 

Głazek). 
Warto dodać, że jeszcze kolejnych ośmioro młodych 

kolegów wszczęło przewody doktorskie.  
O zakończeniu tych przewodów będziemy informować 
sukcesywnie. 

Zaczynając nowy rok pracy życzymy wszystkim peł-
nego zrealizowania zamierzeń i jak najlepszych efektów 
podejmowanych działań. 

Dorota Krassowska 
na podstawie informacji Aliny Szeleckiej  

 
Konferencje naukowe zorganizo-
wane w roku akademickim 
2002/2003 

W minionym roku akademickim Instytut Matematyki 
zorganizował i przeprowadził dwie międzynarodowe 
konferencje naukowe, konferencje o wieloletniej tradycji, 
odgrywające istotną rolę w wymianie informacji i na-
wiązywaniu oraz podtrzymywaniu współpracy między 
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naukowcami z różnych środowisk, tak krajowych jak 
i zagranicznych.   

1. „Statistical Inference in  
Linear Models” STATLIN’03 

W dniach 21-27 sierpnia 2003 r. w Ośrodku Konferen-
cyjnym Instytutu Matematycznego PAN w Będlewie 
odbyła się Międzynarodowa Konferencja ze Statystyki 
Matematycznej „Statistical Inference in Linear Models” 
STATLIN’03.  

Organizatorem konferencji był Instytut Matematyki 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, a jednostkami współ-
organizującymi: Centrum Banacha IM PAN (Warszawa), 
Komitet Matematyki PAN (Warszawa), Wydział Mate-
matyki i Informatyki UAM (Poznań), Katedra Metod 
Matematycznych i Statystycznych Akademii Rolniczej 
w Poznaniu. 

Międzynarodowe konferencje ze statystyki matema-
tycznej mają już 26-letnią tradycję, pierwsza z nich odby-
ła się w Wiśle w grudniu 1976 roku, a następnie, z krót-
kimi przerwami, w cyklach dwuletnich (Wisła 1978, 
1980, Poznań 1984, Kozubnik 1986, Olsztyn 1988, Po-
znań 1993, Jachranka 1996, Łagów 1998, Szklarska Porę-
ba 2000).  

W skład Komitetu Naukowego tegorocznej konferencji 
weszli: Tadeusz Bednarski (Wrocław), Tadeusz Caliński 
(Poznań), Hilmar Drygas (Kassel, Niemcy), Thomas 
Mathew (Baltimore, USA), Götz Trenkler (Dortmund, 
Niemcy) oraz Roman Zmyślony i Stefan Zontek (Zielona 
Góra).  

W konferencji uczestniczyło 50 osób z 16 krajów 
(w tym 25 gości zagranicznych): Anglia, Australia, Au-
stria, Czechy, Estonia, Finlandia, Japonia, Kuwejt, Litwa, 
Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwajcaria, USA, 
Węgry. 

Z naszego Instytutu w konferencji uczestniczyli pra-
cownicy Zakładu Statystyki i Ekonometrii oraz Zakładu 
Probabilistyki i Procesów Stochastycznych. 

Referaty otwierające wygłosili Bimal Sinha (Baltimore, 
USA) oraz Elvezio Ronchetti (Genewa, Szwajcaria).  

Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z naj-
nowszymi wynikami prowadzonych na świecie badań 
ze statystyki matematycznej zarówno podczas wygło-
szonych 37 referatów, jak również podczas wielu dysku-

sji i rozmów. Była to również doskonała okazja do spo-
tkania wybitnych osób z tej dziedziny matematyki 
z młodymi adeptami statystyki. 
 

2. 10th WORKSHOP ON GRAPH THEORY  
„Colourings, Independence and Domination” CID 

Instytut Matematyki Uniwersytetu Zielonogórskiego 
był organizatorem konferencji 10th WORKSHOP ON 
GRAPH THEORY „Colourings, Independence and Do-
mination” CID, która odbyła się w dniach 22-26 wrze-
śnia 2003 r. w Karpaczu. 

Konferencja ta jest kontynuacją odbywających się co-
rocznie w latach 1993-2001 „Workshop in Mathematics”, 
w których jedną z czterech głównych sekcji była sekcja 
„GRAPH THEORY”.  

W CID uczestniczyło 60 osób z 8 krajów (17 gości z za-
granicy): Afryka Południowa i Wschodnia, Niemcy, 
Polska, Słowacja, Słowenia, USA, Węgry.  
Z naszego Instytutu uczestnikami konferencji byli pra-
cownicy Zakładu Matematyki Dyskretnej i Informatyki, 
a opiekę zarówno naukową, jak i organizacyjną spra-
wował prof. Mieczysław Borowiecki.  

Zaproszonymi wykładowcami na CID byli Hal Kier-
stead (Tempe, USA), Douglas F. Rall (Greenville, USA), 
Ingo Schiermeyer (Freiberg, Niemcy), Zdzisław Skupień 
(Kraków, Polska), Zsolt Tuza (Budapeszt, Węgry), któ-
rzy należą do czołówki naukowców zajmujących się 
problemami kolorowania, niezależności i dominowania 
w grafach.  

Na konferencji przedstawiono 42 referaty, które po-
zwoliły na zapoznanie uczestników z najnowszymi 
wynikami badań nad tą tematyką i które stały się źró-
dłem wielu owocnych dyskusji. Młodzi pracownicy 
nauki mieli okazję zaprezentowania swoich wyników 
i skorzystania z życzliwych rad osób bardziej doświad-
czonych.  

Spotkanie ludzi zainteresowanych wyżej wymienio-
nymi problemami z teorii grafów zaowocowało rozsze-
rzeniem współpracy między różnymi ośrodkami na-
ukowymi na świecie na dalsze miesiące, a może i lata.  

Dorota Krassowska 
 

 
IV Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa 

W dniach 11 – 12 września na Wydziale Zarządzania 
Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się IV Między-
narodowa Konferencja Naukowa, której tematem prze-
wodnim były „Problemy edukacji w okresie globaliza-
cji”. Organizatorem cyklicznego przedsięwzięcia był 
Zakład Systemów i Technik Zarządzania Instytutu Za-
rządzania pod kierownictwem prof. Daniela Fica.  

Dwudniowe obrady odbywały się w salach budynku 
Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Zielonogórskie-
go. Uczestnicy oraz zaproszeni goście powitani zostali 
przez dziekana Wydziału Zarządzania i Gospodarza 
w jednej osobie, prof. Daniela Fica, a uroczystego otwar-
cia dokonał JM Rektor Michał Kisielewicz.  

Pierwszy dzień konferencji zdominowały obrady ple-
narne, które rozpoczęte zostały wystąpieniami zapro-
szonych gości: Bogusława Andrzejczaka - wicemarszał-
ka Sejmiku Województwa Lubuskiego, Macieja Szykuły 
– lubuskiego kuratora oświaty oraz Czesława Fiedoro-
wicza – naczelnika Wydziału Infrastruktury Społecznej 
UM.  

Uczestnicy konferencji prezentowali w swych wystą-
pieniach obszerną tematykę edukacyjną i jej problemy 
w dobie zachodzących procesów globalizacyjnych. Pod-
jętymi obszarami badawczymi oraz dyskusyjnymi były: 
zarządzanie instytucjami edukacyjnymi, efektywność 
kształcenia a podnoszenie jakości działań edukacji, pro-
blemy integracji europejskiej a zmiany w systemie edu-
kacji, internacjonalizacja systemów edukacyjnych, edu-
kacja ekonomiczna w dobie globalizacji, problemy edu-
kacji na odległość, zasady finansowania instytucji edu-
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kacyjnych, czy psychologiczne uwarunkowania eduka-
cji.  

Gospodarze konferencji mieli zaszczyt podejmować 
znakomitych gości z uczelni krajowych oraz zagranicz-
nych, m.in. prof. Tatianę Sheshukovą z Permskiego 
Państwowego Uniwersytetu, prof. Vladimira Volodzko 
z Państwowego Białoruskiego Uniwersytetu Technicz-
nego, prof. Zdzisława Knechta z Wyższej Szkoły Zarzą-
dzania „Edukacja” we Wrocławiu, prof. Tadeusza Zabo-
rowskiego z Instytutu Badań i Ekspertyz Naukowych 
w Gorzowie Wlk., prof. Bolesława Garbacika z Wydzia-
łu Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, dr 
Jacka Górnikiewicza z Uniwersytetu w Białymstoku. 
Referaty wymienionych uczestników oraz przedstawi-
cieli naszej uczelni – prof. Marii Fic, prof. Tatiany Ron-
gińskiej, prof. Lesława Koćwina – wygłoszone zostały 
w pierwszym dniu obrad. 

W drugim dniu konferencji uczestnicy obradowali 
w dwóch sekcjach: pierwszej przewodniczyła prof. Ma-
ria Fic wraz z prof. Bolesławem Garbacikiem, drugiej 
natomiast, prof. Tatiana Rongińska oraz prof. Lesław 
Koćwin. W grupach dyskusyjnych zgłoszone zostało 46 
referatów łącznie, dotyczących różnorodnych zagadnień 

z obszaru edukacji: globalnego i regionalnego wymiaru 
edukacji, problemów organizacji i zarządzania w insty-
tucjach edukacyjnych oraz edukacji menedżerskiej 
i szkoleń pracowników w warunkach globalizacji. Wy-
dane publikacje z konferencji zawierają wszystkie zgło-
szone referaty odnoszące się do tych trzech obszarów 
tematycznych. 

Obradom w sekcjach towarzyszyły ożywione dyskusje 
i spostrzeżenia na referowane zagadnienia. Autorzy 
reprezentowali m.in. takie ośrodki naukowe, jak: Poli-
technika Gdańska, Politechnika Częstochowska, Uni-
wersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uni-
wersytet Warmińsko-Mazurski, oraz rodzimy, Uniwer-
sytet Zielonogórski. 

Dwudniowa konferencja naukowa odbywała się w ty-
godniu uroczystych obchodów Dni Winobrania, tak 
więc spotkanie przedstawicieli nauki z różnych ośrod-
ków akademickich połączone zostało z możliwością 
uczestnictwa w imprezach winobraniowych, co niewąt-
pliwie, stanowiło dodatkową atrakcję oraz sprzyjało 
wymianie doświadczeń naukowych.  

Magdalena Dalecka 
 

 

S Z K O Ł A  N A U K  T E C H N I C Z N Y C H  

I N S T Y T U T  I N F O R M A T Y K I  I  E L E K T R O N I K I  

Nowi doktorzy w Instytucie 
Informatyki i Elektroniki 

 Dnia 28 maja 2003 r. na Wydziale Elektroniki 
Politechniki Wrocławskiej odbyła się publiczna obrona 
rozprawy doktorskiej mgr inż. Janusza Jabłońskiego. 
Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. Janusz 
Biernat, recenzentami prof. Bolesław Pochopień z Poli-
techniki Śląskiej oraz prof. Stanisław Piestrak z Politech-
niki Wrocławskiej. Przedmiotem obrony była praca 
z zakresu informatyki pod tytułem „Seryjne wykony-
wanie operacji arytmetycznych w strukturach repro-
gramowalnych”. 

Dnia 3 czerwca 2003 r. na Wydziale Elektroniki i Tech-
nik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbyła 
się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. 
Agnieszki Węgrzyn. Promotorem rozprawy doktorskiej 
był prof. Marian Adamski, recenzentami prof. Edward 
Hrynkiewicz z Politechniki Śląskiej oraz prof. Tadeusz 
Łuba z Politechniki Warszawskiej. Przedmiotem obrony 
była praca z zakresu informatyki pod tytułem „Symbo-
liczna analiza układów sterowania binarnego z wyko-
rzystaniem wybranych metod analizy sieci Petriego”. 

 
Janusz Jabłoński 

   
OTWARCIE KONFERENCJI: OD LEWEJ - CZ. FIEDOROWICZ, B. ANDRZEJCZAK, JM 
PROF. M. KISIELEWICZ, M. SZYKUŁA, PROF. D. FIC 

 OBRADY W SEKCJACH: PRZEWODNICZĄCY - PROF. L. KOĆWIN, PROF. T. RONGIŃSKA. 
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Z posiedzenia Rady Wydziału 
Na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 8 lipca, któ-

remu przewodniczył dziekan prof. Tadeusz Kuczyński, 
zaopiniowano i podjęto ustalenia m.in. w następujących 
sprawach: 
p Pozytywnie zaopiniowano wniosek mgr Artura 

Frątczaka w sprawie przedłużenia zatrudnienia na 
stanowisku asystenta w Instytucie Budownictwa; 

p Podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia recenzen-
tów rozprawy doktorskiej mgr Beaty Nowogońskiej 
pt. Wybrane czynniki determinujące programowanie dzia-
łalności remontowej w budynkach wykonanych w techno-
logii tradycyjnej w osobach: prof. Leonarda Runkie-
wicza z Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie 
i prof. Tadeusza Bilińskiego z Uniwersytetu Zielono-
górskiego; 

p Podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia egzami-
nów doktorskich mgr Tomaszowi Socha. Egzaminy 
z dyscypliny podstawowej: mechanika budowli ze 
szczególnym uwzględnieniem modeli liniowo-sprężytych, 
z dyscypliny dodatkowej: filozofia, z języka obcego: 
język angielski; 

p Podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia egzami-
nów doktorskich mgr Magdzie Hudak. Egzaminy 
z dyscypliny podstawowej: hydraulika, z dyscypliny 
dodatkowej: socjologia, z języka obcego: język francu-
ski; 

p Podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia egzami-
nów doktorskich mgr Marzenie Nadolnej. Egzaminy 
z dyscypliny podstawowej: fizyka budowli, z dyscy-
pliny dodatkowej: socjologia, z języka obcego: język 
angielski; 

p Powołano Komisję do przeprowadzenia niektórych 
czynności związanych z przewodem doktorskim 
mgr Krzysztofa Bartonia w osobach: prof. Mieczy-
sław Kuczma, prof. Piotr Aliavdin i prof. Tadeusz 
Chrzan; 

p Pozytywnie zaopiniowano wnioski w spra-
wie ogłoszenia konkursów na stanowi-
sko asystenta w Zakładzie Odnowy Środo-
wiska i w Zakładzie Technologii Wody, Ście-
ków i Odpadów. 

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Wydziału 
w dniu 10 września, któremu przewodniczył dziekan 
prof. Tadeusz Kuczyński, zaopiniowano i podjęto usta-
lenia m.in. w następujących sprawach: 
p Pozytywnie zaopiniowano wniosek w sprawie za-

trudnienia mgr Anny Bobowskiej w Zakładzie Od-
nowy Środowiska na stanowisku asystenta; 

p Pozytywnie zaopiniowano wniosek w sprawie za-
trudnienia mgr Eweliny Płucienniak w Zakładzie 
Technologii Wody, Ścieków i Odpadów na stanowi-
sku asystenta; 

p Podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia recenzen-
tów rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Grochow-
skiej pt. Zastosowanie wkładek ściskanych w rozprężaniu 
konstrukcji zespolonych w osobach: prof. Andrzeja Ry-
żyńskiego z Politechniki Poznańskiej i prof. Jakuba 
Marcinowskiego z Uniwersytetu Zielonogórskiego; 

p Podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia recenzen-
tów rozprawy doktorskiej mgr Jarosława Gniazdow-
skiego pt. Wentylacja naturalna w budynkach dla drobiu 
przy wysokich temperaturach zewnętrznych w osobach: 
prof. Wacława Biedy z Akademii Rolniczej w Kra-
kowie i prof. Gerarda Beslera z Politechniki Wro-
cławskiej; 

p Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia pracy doktor-
skiej i wyznaczenia terminu publicznej obrony mgr 
Beaty Nowogońskiej. Termin publicznej obrony pra-
cy doktorskiej pt. Wybrane czynniki determinujące pro-
gramowanie działalności remontowej w budynkach wyko-
nanych w technologii tradycyjnej przewidziano na 
dzień 21 października 2003 roku. 

Marek Dankowski 

  

VI Konferencja  
Naukowo-Techniczna z cyklu  
WODA-ŚCIEKI-ODPADY  
W ŚRODOWISKA 

Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielono-
górskiego jest od wielu lat organizatorem Konferencji 
Woda-Ścieki-Odpady w Środowisku. W tym roku, 
w dniach 11-12 września, odbyła się VI konferencja 
z tego cyklu pod hasłem: Oczyszczanie wody – nowe 
trendy, poświęcona zagadnieniom z zakresu ujmowania 
i oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi. Patronat honorowy nad konferencją objęli Prezy-
dent Miasta Zielona Góra oraz JM Rektor Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Tradycyjnie już współorganizatorem 
konferencji było Zielonogórski Oddział Polskiego Zrze-
szenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, a pomocy 
finansowej udzielili Polska Fundacja Ochrony Zasobów 
Wodnych oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. 

Pierwszy dzień obrad wypełniony był tematycznymi 
sesjami naukowymi oraz interesującą dyskusją nauko-

wą. Drugi dzień konferencji wypełniła wycieczka tech-
niczna do Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie oraz 
spacer w plenerze zielonogórskich lasów i zabytków 
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kultury (zamek w Zaborze i Przytoku). Referaty zostały 
opublikowane w materiałach konferencyjnych „Oczysz-
czanie wody – nowe trendy” Zielona Góra, wrzesień 
2003 r. ISBN 93-8932-60-2. 

Organizatorzy serdecznie dziękują uczestnikom kon-
ferencji, referentom oraz sponsorom.  

W 2004 r. planujemy zorganizowanie konferencji, któ-
rej kluczowym tematem będą odpady w środowisku. 
Serdecznie zapraszamy. 

Barbara Jachimko 
Zofia Sadecka 

I N S T Y T U T  I N Ż Y N I E R I I  Ś R O D O W I S K A   
Z A K Ł A D  T E C H N O L O G I I  W O D Y  Ś C I E K Ó W  I  O D P A D Ó W   

Seminaria naukowe 
P r o g r a m  s e m i n a r i ó w :  

Andrzej Jędrczak „Fermentacja odpadów organicznych 
– systematyka”, 13.10.2003 

Artur Szymańczyk „Charakterystyka dorzecza Lubszy 
i proponowane kierunki ekologicznego rozwoju”, 
10.11.2003 

Dariusz Królik „Metody fermentacji odpadów”, 
08.12.2003 

Anita Jakubaszek  „Azot i fosfor w oczyszczalniach 
hydrobotanicznych” , 12.01.2004 

Mirosław Mąkowski  „Oczyszczanie ścieków komunal-
nych w świetle nowych wymagań prawnych,” 
08.03.2004 

Sylwia Myszograj  „Metody oznaczania aktywności 
mikroorganizmów osadu czynnego”, 05.04.2004 

Marek Gąsiorek  „Dioksyny”, 10.05.2004 
Zofia Sadecka  „Rola siarki w procesie fermentacji me-

tanowej”, 07.06.2004 

Tadeusz Biliński nadal w Akademii 
Z przyjemnością informujemy, że prof. Tadeusz Biliński został ponownie wybrany do Komitetu Inżynierii Lądo-

wej i Wodnej PAN na kadencję 2003/2006. 

 
Zofia Sadecka z habilitacją  

22 listopada 2002 r. odbyło się na Wydziale Budownic-
twa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdań-
skiej kolokwium habilitacyjne dr inż. Zofii Sadeckiej.  

Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu stopnia 
naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych 
w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalności technolo-
gia wody i ścieków. 

Uchwałę zatwierdziła Centralna Komisja do Spraw 
Stopni i Tytułów w Warszawie, pismem z dnia 23 
czerwca 2003 r. 

Zofia Sadecka jest absolwentką Politechniki Wrocław-
skiej, Wydziału Inżynierii Sanitarnej. 

Tytuł dr nauk technicznych uzyskała w 1989 r. w In-
stytucie Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki 
Wrocławskiej. 

Rozprawa habilitacyjna „Toksyczność i biodegradacja 
insektycydów w procesie fermentacji osadów ścieko-
wych” oraz kolokwium habilitacyjne i dorobek nauko-
wy były podstawą nadania stopnia doktora habilitowa-
nego. 

Zofia Sadecka jest autorem ponad 30 prac opubliko-
wanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, 
autorem ponad 16 prac wdrożeniowych. Jest wyróżnia-
jącym się dydaktykiem, członkiem Rady Wydziały In-
żynierii Lądowej i Środowiska, jest przewodniczącą 
Wydziałowej Komisji Wyborczej, była elektorem do 
Kolegium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
oraz uczelnianym rzecznikiem dyscyplinarnym ubiegłej 
kadencji. 

Jest więc nam miło poinformować, że środowisko aka-
demickie naszej Uczelni wzbogaciło się o następnego 
samodzielnego pracownika naukowego w osobie dr 
hab. inż. Zofii Sadeckiej. 

Marek Dankowski  
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Roman Kielec i Piotr Kuryło dokto-
rami nauk 

23 czerwca na Wydziale Mechanicznym odbyła się 
publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Romana 
Kielec napisana pod naukowym kierunkiem prof. Ry-

szarda Rohatyńskiego (UZ). Recenzentami byli prof. 
Jerzy Wróbel z Politechniki Warszawskiej oraz prof. 
Zbigniew Banaszak z Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Przedmiotem obrony była praca pod tytułem Metoda 
planowania procesów projektowo-kontrukcyjnych z uwzglę-
dnieniem sprzężeń zwrotnych.  

Nowatorstwo pracy polegało na zastosowaniu macie-
rzowej reprezentacji procesu realizacji, opracowaniu 
metody planowania umożliwiającej optymalizację pro-
cesów projektowo-konstrukcyjnych na czas i/lub koszt 
realizacji z uwzględnieniem współbieżności realizacji 
częściowych zadań procesu oraz opracowanie programu 
komputerowego wspomagającego zastosowanie meto-
dy, a w szczególności opracowanie i zaprogramowanie 
algorytmu genetycznego, jako podstawy programu 
komputerowego. Znaczącym osiągnięciem doktoranta 
jest weryfikacja metody i programu komputerowego 
rzeczywistymi problemami harmonogramowania prze-
mysłowych procesów realizacji w takich przedsiębior-
stwach jak: Seco-Warwick, Volkswagen, Elterma, Zastal. 

Decyzją Rady Wydziału praca mgr inż. Romana Kielec 
została wyróżniona. 

* * * 
16 czerwca dr inż. Piotr Kuryło obronił prace doktor-

ską na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Poli-
techniki Poznańskiej pt. Badania właściwości technologicz-
nych i eksploatacyjnych warstwy wierzchniej odlewu z żeliwa 
sferoidalnego. Promotorem pracy był prof. Stanisław 
Janik. 

W pracy określono zakres i postać warstwy 
wierzchniej odlewu z żeliwa sferoidalnego. Wy-
kazano możliwość kształtowania w zakresie stre-
fy przejściowej warstwy wierzchniej odlewu po-
wierzchni roboczej wyrobu. Tak ukształtowana warstwa 
wierzchnia charakteryzuje się niegorszymi właściwo-
ściami od ukształtowanej w rdzeniu odlewu.  

Wykorzystanie strefy przejściowej do ukształtowania 
w jej zakresie powierzchni eksploatacyjnej prowadzi do 
zmniejszenia naddatków technologicznych oraz zwią-
zanych z tym korzyści i ma sens dla produkcji seryjnej 
i masowej. W oparciu o badania oraz doświadczenia 
stwierdzono, że najbardziej reprezentatywnymi parame-
trami określającymi zakres warstwy wierzchniej odlewu 
są rozkład twardości oraz struktur na przekroju po-
przecznym ścianki odlewu. Badania prowadzono dla 
odlewów wykonanych z ochładzalnikiem z i niewyżarzo-
nych. 

Sprawdzenie założonych tez: - „nie istnieją tribolo-
giczne przeciwwskazania do kształtowania w zakresie 
warstwy wierzchniej odlewu z żeliwa sferoidalnego 
powierzchni eksploatacyjnej wyrobu”, „kształtowanie 
powierzchni technologicznej wyrobu, w zakresie war-
stwy wierzchniej surowego odlewu z żeliwa sferoidal-
nego, nie obniża właściwości eksploatacyjnych wyrobu”, 
prowadzono w oparciu o badania zużycia ściernego 
próbek na urządzeniu typu Kewat oraz Amsler. Stwier-
dzono dużą przydatność urządzenia Kewat do prowa-
dzenia badań zużycia żeliw. 

Piotr Kuryło urodził się 29 stycznia 1966 r. w Zielonej 
Górze, a następnie rozpoczął naukę na Wydziale Me-
chanicznym w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej 
Górze. Studia ukończył o specjalności budowa maszyn. 
W roku 1992 rozpoczął pracę w naszej uczelni jako sta-
żysta, a następnie jako asystent. 

Brał udział w szkoleniu i zakupie systemu wspomagają-

w y d z i a ł 
 

m e c h a n i c z n y



 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  8  ( 1 1 6 )  

p a ź d z i e r n i k  2 0 0 3  

46 

cego projektowanie systemu zarządzania pod nazwą DIA-
NA-9 w Instytucie Systemów Zarządzania PAN w War-
szawie. 

Dr Piotr Kuryło występował na wielu konferencjach 
krajowych i zagranicznych z referatami jako autor 
i współautor. W dorobku naukowym dr inż. Piotr Kury-
ło jest 30 publikacji z czego około 10 to publikacje 
w języku angielskim. 

Za zgodą Rady Wydziału Mechanicznego Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego już jako asystent prowadził wykła-
dy z przedmiotu podstawy automatyki. Jest współautorem 
materiałów dydaktycznych do przedmiotu podstawy 
informatyki. 

W ramach tematyki prac badawczych prowadzonych 
na Uniwersytecie Zielonogórskim bierze udział w reali-
zacji dwóch tematów oraz w pracach naukowo-
badawczych w ramach działalności statutowych i badań 

własnych. 
Wnioski z badań znalazły potwierdzenie w Fabryce 

Form Szklarskich HEYE w Pieńsku. Rozważana jest 
możliwość zastosowania ich w praktyce na skalę kon-
cernu. 

W bieżącym roku ukończył grant promotorski finan-
sowany przez KBN. 

Jego zainteresowania zawodowe obejmują szeroko po-
jętą inżynierię powierzchni, automatykę i zagadnienia 
związane z automatyzacją, logistyką, komputerowym 
wspomaganiem projektowania i wytwarzaniem 
(CAD/CAM), zarządzanie zasobami ludzkimi. 

Jego hobby to kultura dalekiego wschodu, fantastyka, 
astronautyka, egzotyczne zwierzęta. 

Wyznaje zasadę: sam zrozum, a potem wyjaśniaj.  
kp 

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

ICER 2003 
W dniach 24-27.08.2003 na Wydziale Mechanicznym 

Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się Druga Mię-
dzynarodowa Konferencja z Reologii Technicznej ICER 
2003 (The Second International Conference on Engineer-
ing Rheology ICER 2003). Konferencja została zorgani-
zowana pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Reolo-
gicznego oraz Komitetu Inżynierii Chemicznej PAN. 

Koordynatorem konferencji ICER 2003 był prof. 
Edward Walicki, kierownik Zakładu Mechaniki Instytu-
tu Budowy i Eksploatacji Maszyn. 

W konferencji brało udział 52 uczestników, w tym 32 
gości z 17 różnych krajów, którzy zaprezentowali 52 
artykuły w kilku sesjach: reologii przemysłowej, meto-
dach analitycznych i numerycznych, reometrii i meto-
dach eksperymentalnych oraz inteligentnych procesach 
przetwarzania materiałów. Referaty konferencyjne zo-

stały zebrane w publikacji zwartej i wydane jako spe-
cjalny zeszyt kwartalnika International Journal of Applied 
Mechanics and Engineering. 

Wielu specjalistów z całego świata, z krajów takich jak: 
Algieria, Białoruś, Chiny, Egipt, Francja, Niemcy, Japo-
nia, Korea, Łotwa, Maroko, Rumunia, Rosja, Słowacja, 
Słowenia, Tajlandia, Ukraina oraz Wielka Brytania, 
dyskutowało nad przyszłościowymi kierunkami rozwo-
ju nowoczesnej dziedziny nauki, jaką jest reologia, wy-
mieniając się doświadczeniami i opiniami. 

Konferencja ta była znakomitym spotkaniem, które – 
mamy nadzieję – zaowocuje wieloma nowymi kontak-
tami i jeszcze szerszą wymianą materiałów pomiędzy 
doświadczonymi naukowcami w tej dziedzinie i młodą 
kadrą, przed którą dopiero otwierają się szerokie hory-
zonty nauki. 

Adam Ilciów 

FRAGMENT SALI OBRAD PLENARNYCH ICER 2003 
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O badaniach, współpracy z zagranicą 
i infrastrukturze naukowej w telegra-
ficznym skrócie 

Działalność naukowo-badawcza uczelni prowadzona 
jest w ramach działalności statutowej, badań własnych 
oraz projektów badawczych finansowanych przez Mini-
sterstwo Nauki i Informatyzacji oraz Komisję Europej-
ską. W 2003 roku Uniwersytet otrzymał 1.819.000 zł na 
działalność statutową oraz 916.000 zł na badania własne. 
Ponadto Ministerstwo zakwalifikowało do finansowania 
w 2003 roku 11 projektów badawczych na ogólna kwotę 
1.584.550 zł. W ramach działalności wspomagającej 
badania Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 
przyznało uczelni 115.000 zł, w tym 28.000 zł na działal-
ność wydawniczą, 41.000 na organizację konferencji 
i targów oraz 46.000 zł na działalność biblioteczną. Wy-
razem uznania dla działalności naukowo-badawczej 
pracowników Uniwersytetu jest przyznanie w 2003 roku 
nagród Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, w tym 
dwóch indywidualnych i trzech zespołowych. Ponadto 
w roku akademickim 2002/2003 dwóch pracowników 
uzyskało tytuł naukowy profesora, czterech – stopień 
naukowy doktora habilitowanego (sześć oczekuje na 
zatwierdzenie habilitacji przez Centralną Komisję ds. 
Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych), a 28 – stopień 
naukowy doktora. Na dwóch kierunkach – historia oraz 
elektrotechnika – prowadzone są studia doktoranckie, 
odpowiednio przez Wydział Humanistyczny oraz Wy-
dział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. 
Uczestniczyło w nich w ubiegłym roku akademickim 37 
słuchaczy – 27 na historii i 10 na elektrotechnice. 

W ramach współpracy z zagranicą aktywność uczelni 
skoncentrowana jest na promowaniu i realizacji pro-
gramów Unii Europejskiej oraz umów międzyrządo-

wych i bilateralnych. W roku akademickim 
2002/2003 zrealizowano ogółem 600 wyjazdów 
pracowników i studentów za granicę, w tym mię-
dzy innymi 210 na międzynarodowe konferencje, 
50 w ramach prowadzenia wspólnych badań, 35 
w ramach działalności dydaktycznej oraz 123 
wyjazdy studentów. Na realizację programu SOCRA-
TES/Erasmus uczelnia otrzymała 45.365 euro, z której to 
kwoty sfinansowano stypendia dla 36 studentów oraz 
koszty wyjazdów pracowników do uczelni partnerskich.  

Ponadto realizowane są trzy projekty badawcze 
w ramach 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej: 
DAMADICS, REASON i INVESTIMMO. Rozpoczęto 
także realizację projektu w ramach programu Phare CBC 
2000. 

Biblioteka Uniwersytecka, posiadająca największy 
i najbardziej wartościowy księgozbiór naukowy w re-
gionie, powiększyła w ostatnim roku swoje zbiory 
o 12.993 wolumeny książek, 1.632 wolumeny czasopism 
oraz 7.508 jednostek inwentarzowych zbiorów specjal-
nych. Ponadto z darów i wymiany uzyskano 6.266 jed-
nostek zbiorów. Zinformatyzowana Biblioteka umożli-
wia dostęp elektroniczny do czasopism renomowanych 
wydawnictw Springera, Kluwera i Elseviera, tworząc 
także własne bazy dorobku naukowego pracowników 
uczelni w systemie SKEP, z ponad 10.000 opisami bi-
bliograficznymi.  

Znacznej modernizacji i rozbudowie uległa w ostatnim 
czasie Uczelniana Sieć Komputerowa, będąca rdzeniem 
miejskiej sieci ZielMAN. Prace realizowane były głównie 
w ramach dowiązania do budowanej krajowej sieci 
komputerowej nauki PIONIER. Tylko w 2003 roku 
z funduszy uczelni przeznaczono ponad 1.052.000 zł na 
modernizację sieci oraz zakup oprogramowania i sprzętu.  

Józef Korbicz 

 
Nagrody Prorektora dla słuchaczy 
studiów doktoranckich  

4 lipca w palmiarni Uniwersytetu Zielonogórskiego 
odbyło się wręczenie nagród Prorektora ds. Nauki 
i Współpracy z Zagranicą dla słuchaczy studiów dokto-
ranckich w roku akademickim 2002/2003 za szczególne 
osiągnięcia naukowe i wyróżniająco realizowany pro-
gram studiów.  

Na spotkanie zaproszeni zostali wszyscy uczestnicy 
studiów doktoranckich, dziekani wydziałów prowadzą-
cych studia doktoranckie, kierownicy studiów oraz 
lokalne media.  

Komisja w składzie: prof. Józef Korbicz – przewodni-
czący, prof. Dariusz Uciński – kierownik studiów dokto-
ranckich na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki 
i Telekomunikacji, dr hab. Bohdan Halczak – kierownik 
studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym, 
postanowiła przyznać nagrody dla najlepszych słucha-
czy na poszczególnych latach i wytypowała 3 najbar-
dziej wyróżniające się osoby.  

Osoby nagrodzone: 
 mgr inż. Maciej Jankowski – Wydział Elektrotech-

niki, Informatyki i Telekomunikacji – I rok studiów, 
 mgr Jarosław Kuczer – Wydział Humanistyczny – 

II rok studiów, 

 mgr Paweł Walczak – Wydział Humanistyczny – 
I rok studiów. 

Anna Ucińska 

p  i  o n
 

p r o r e k t o r a  
 

d s .  n a u k i
 

i  w s p ó łpr ac y  
z  z a g r a n i c ą

 
OD LEWEJ STOJĄ: PROF. DARIUSZ UCIŃSKI, MGR INŻ. MACIEJ JANKOWSKI, PROF. JÓZEF KORBICZ,
MGR JAROSŁAW KUCZER, PROF. CZESŁAW OSĘKOWSKI – DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZ-
NEGO; MGR PAWEŁ WALCZAK, DR HAB. BOHDAN HALCZAK 
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Wyniki XXV konkursu Ministerstwa 
Nauki i Informatyzacji na projekty 
badawcze 

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji poinformowało 
o rozstrzygnięciach XXV konkursu projektów badaw-
czych. Zespoły Komitetu Badań Naukowych zakwalifi-
kowały do finansowania w Uniwersytecie Zielonogór-
skim 5 projektów badawczych na 17 zgłoszonych wnio-
sków. 

Wśród zakwalifikowanych projektów 4 są projektami 
własnymi, a 1 jest projektem promotorskim. Są to nastę-
pujące tematy: 
p Energoelektroniczne układy elastycznego sterowania 

przepływem mocy w rozproszonych systemach zasilają-
cych prądu przemiennego. Kierownik tematu – prof. 
Ryszard Strzelecki, 

p Modelowanie i identyfikacja nieliniowych systemów dy-
namicznych w odpornych układach diagnostyki. Kierow-
nik tematu – prof. Józef Korbicz, 

p Inskrypcje na terenach Polski zachodniej. Kierownik 
tematu – prof. Joachim Zdrenka, 

p Ziemie Odzyskane w latach 1945–2005. Społeczeństwo – 
władza – gospodarka. Kierownik tematu – prof. Cze-
sław Osękowski, 

p Badanie wpływu polimerów kwasu sjalowego na strukturę 
i dynamikę modelowych błon biologicznych metodą jedno- 
i dwuwymiarowej spektroskopii magnetycznego rezonan-
su jądrowego (promotorski). Kierownik tematu – prof. 
Lidia Latanowicz (doktorant: mgr Anna Timoszyk). 

Uwzględniając wyniki XXIV konkursu należy podkre-
ślić, że uczelnia uzyskała środki finansowe na realizację 
projektów badawczych – ogółem 1.584 550 zł, w tym 
447.470 zł stanowią środki do wykorzystania w 2003 r. 
Projekty te będą realizowane w terminie od 2003 do 2006 
roku. 

Poniższa tabela zawiera wykaz wszystkich tematów 
zakwalifikowanych przez Zespoły Komitetu Badań 
Naukowych do finansowania w 2003 r. 

 

Lp. Temat projektu Kierownik projektu 
Lata 

Ilość mie-
sięcy 

Przyznane 
środki 

1 Energoelektroniczne układy elastycznego sterowania przepływem 
mocy w rozproszonych systemach zasilających prądu przemiennego 

prof. dr hab. inż.  
Ryszard Strzelecki 

2003-2006 
36 m-cy 

297.000 

2 Modelowanie i identyfikacja nieliniowych systemów dynamicznych 
w odpornych układach diagnostyki prof. dr hab. inż. Józef Korbicz 

2003-2006 
36 m-cy 

318.000 

3 Inskrypcje na terenach Polski zachodniej prof. dr hab. Joachim Zdrenka 
2003-2006 
30 m-cy 

190.000 

4 Ziemie Odzyskane w latach 1945–2005.  
Społeczeństwo – władza – gospodarka 

prof. zw. dr hab. 
 Czesław Osękowski 

2003-2006 
36 m-cy 

80.000 

5 

Badanie wpływu polimerów kwasu sjalowego na strukturę i dyna-
mikę modelowych błon biologicznych metodą jedno- i dwuwymia-
rowej spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (promo-
torski) 

dr hab. Lidia Latanowicz, prof. UZ 
(doktorant: mgr Anna Timoszyk) 

2003-2005 
24 m-ce 

19.200 

6 Modele formalne w zintegrowanym projektowaniu systemów sprzę-
towo-programowych prof. dr hab. inż. Marian Adamski 

2003-2006 
36 m-cy 

227.890 

7 Dokumenty i kancelarie książąt rugijskich (do 1325 r.) prof. dr hab. Kazimierz Bobowski 
2003-2006 
38 m-cy 

39.960 

8 Referenda lokalne w III RP dr Andrzej Konrad Piasecki 
2003-2004 
12 m-cy 

18.000 

9 Analiza i modelowanie adaptacyjne konstrukcji niejednorodnych 
z uwzględnieniem więzów nierównościowych dr hab. inż. Mieczysław Kuczma 

2003-2006 
36 m-cy 

200.000 

10 Procesy kontroli poznawczej w nabywaniu oraz wydobywaniu 
wiedzy jawnej i utajonej mgr Ewa Magier 

2003-2004 
12 m-cy 

19.500 

11 Nieliniowe rezonanse dysków akrecyjnych w silnym polu grawita-
cyjnym dr hab. Włodzimierz Kluźniak 

2003-2006 
36 m-cy 

175.000 

Razem   1.584.550 

 
Zgłoszenia wniosków na XXVI kon-
kurs 

Na XXVI konkurs na projekty badawcze zgłoszono 
łącznie 15 wniosków, z czego 9 stanowią wnioski 
w ramach projektów własnych i 6 jako tzw. wnioski 
promotorskie. 

Ilość wniosków według wydziałów jest następująca: 
p projekty własne: 

- Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomu-
nikacji –  3 

- Wydział Humanistyczny –  2 

- Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska –  2 
- Wydział Mechaniczny –  1 
- Wydział Nauk Ścisłych –  1 

p projekty promotorskie: 
- Wydział Humanistyczny –  2 
- Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska –  2 
- Wydział Nauk Ścisłych –  2 

Życzymy wszystkim kierownikom zgłoszonych tema-
tów projektów badawczych pomyślnych rozstrzygnięć 
przez Zespoły Komitetu Badań Naukowych. 

Bożena Bieżańska 
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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 Uniwersytet Zielonogórski bierze udział 
w programie Unii Europejskiej SOCRATES/Erasmus. 
W roku akademickim 2003/2004 uczelnia dysponować 
będzie następującymi środkami na wypłaty grantów: 
p dla studentów:   31.980 euro, 
p dla wykładowców:   5.920 euro, 
p na działania wspierające wymianę (OMS): 4.130 euro. 

Poniższa tabela pokazuje aktywność studentów z po-
szczególnych wydziałów biorących udział w programie: 

L.p. Wydział Uczelnia partnerska Liczba 
studentów 

Liczba 
studento-
miesięcy 

1. Wydział Arty-
styczny 

Universite Rennes 2 – 
Heute Bretagne 2 8 

2. 

Wydział Huma-
nistyczny 

Instytut Filolo-
gii Germańskiej 

Technische Universität 
Dresden 2 10 

3. 
Wydział Nauk 

Pedagogicznych 
i Społecznych 

Jyvaskylan Ammattiko-
reakoulu/ 

Jyvaskyla Polytechnic 
1 3 

Brandenburgische 
Technische Universität 

Cottbus 
2 12 

Universität Kaiserslau-
tern 1 4 4. 

Wydział Nauk 
Ścisłych 

Instytut Mate-
matyki 

Technische Universiteit 
Delft 3 36 

5. Wydział Zarzą-
dzania 

Brandenburgische 
Technische Universität 

Cottbus 
9 54 

Wydział Elektro-
techniki, Infor-
matyki  i Tele-
komunikacji 

Fachhochschule 
Giessen-Friedberg 3 30 

University of Oulu 1 4 
University of Sheffield 1 4 

6. 

Instytut Stero-
wania i Syste-
mów Informa-

tycznych 
University of Southamp-

ton 2 8 

 Instytut Infor-
matyki i Elek-

troniki 

Brandenburgische 
Technische Universität 

Cottbus 
2 12 

7. 
Wydział Inży-
nierii Lądowej 
 i Środowiska 

Brandenburgische 
Technische Universität 

Cottbus 
4 24 

Brandenburgische 
Technische Universität 

Cottbus 
1 6 8. Wydział Me-

chaniczny 

Fachhochschule Wurz-
burg-Schweinfurt 3 18 

Institut Universtaire de 
Formation des Maitres, 
Basse Normandie, Caen 

4 12 

Univeresitede Sawoi 
Chambery 3 12 

9. 
Wydział Huma-

nistyczny  
Nauczycielskie 

HEFF Bruxelles 1 6 

 

Informujemy, że istnieje jeszcze możliwość wyjazdu na 
stypendium w semestrze letnim (Technische Universität 
Dresden – Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii 
Germańskiej; Brandenburgische Technische Universität 
Cottbus – Wydział Nauk Ścisłych, Wydział Elektrotech-
niki, Informatyki i Telekomunikacji; Uniwersität Ke-
iserslautern – Wydział Zarządzania).  

Zachęcamy także wykładowców do korzystania 
z grantu Programu SOCRATES/Erasmus poprzez:  
p wyjazdy w celu przeprowadzenia cyklu zajęć w u-

czelni partnerskiej (Teaching Staff Mobility); 
p wyjazdy monitorujące pracę i postępy naszych stu-

dentów i kadry w uczelniach zagranicznych, opra-
cowanie założeń współpracy na kolejne lata. 

Przypominamy, że odnawianie umów bilateralnych 
z partnerami zagranicznymi oraz zawieranie nowych 
powinno nastąpić nie później niż do 15 października 
2003 r. 

Patrycja Trela  

N o w a  k s i ą ż k a  t e l e a d r e s o w a  n a  r a z i e  s i ę  n i e  u k a ż e  

D A J C I E  N A M  S Z A N S Ę ! 
Całkiem spora grupa osób z wydziałów i innych jedno-

stek Uniwersytetu może się czuć zawiedziona, że zapowia-
dana książka teleadresowa wciąż nie ujrzała światła dzien-
nego. W codziennych kontaktach taka książka z numerami 
telefonicznymi, faxowymi, adresami jest wprost niezbędna 
– szczególnie w okresie „zrastania się” dwóch organizmów 
akademickich. Na stronie www. Działu Technicznego jest 
wprawdzie imienny spis telefonów oraz wszystkich jedno-
stek organizacyjnych, ale korzystanie z tego serwisu nie jest 
łatwiejsze od sięgnięcia po książkę. Funkcjonuje elektro-
niczny system PERS, ale jest on, niestety, niekompletny. 
Poza tym nie wszystkie stanowiska pracy są wyposażone 
w komputer. 

A powodem braku książki telefonicznej jest prośba trzech 
wydziałów o wstrzymanie wydania z uwagi na spodziewa-
ne zmiany organizacyjne i przemieszczenia swych jedno-
stek.  

Można mieć pretensje do wspomnianych wydziałów, że 
modyfikacji swej struktury organizacyjnej nie przeprowa-
dziły przed wakacjami, a zajmą się tym wtedy, kiedy cała 
troska o jakość funkcjonowania powinna się skupić na 
podstawowych celach. Czas jakiś potrwa przecież przypo-
rządkowanie osób do nowych jednostek organizacyjnych. 
Natomiast przemieszczenia były, są i będą. Od tego są 
nowe, uaktualnione wydania. Ale przyjęło się już, że numer 
telefonu jest związany z jednostką organizacyjną, numer 
„idzie” też za nazwiskiem. 

Może po zapowiadanych zmianach organizacyjnych uda 
się jednak doprowadzić do oczekiwanego wydania? 

ap 
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N e o f i l o l o g i c z n a  k o n f e r e n c j a  n a u k o w a   

INTEGRACJA W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH 
W dniach 22-24 września odbyła się konferencja Pol-

skiego Towarzystwa Neofilologicznego, zorganizowana 
przez Studium Nauki Języków Obcych Uniwersytetu 
Zielonogórskiego przy współudziale Nauczycielskiego 
Kolegium Języków Obcych oraz Instytutu Filologii 
Germańskiej, poświęcona integracji w nauczaniu języ-
ków obcych.  

Konferencje PTN zrzeszającego nauczycieli języków 
obcych wszystkich poziomów i typów szkół, tłumaczy 
i naukowców odbywają się cyklicznie jesienią każdego 
roku, a ich organizację Walny Zjazd PTN powierza każ-
dorazowo innej uczelni w kraju. W tym roku zaszczytny 
obowiązek przypadł Uniwersytetowi Zielonogórskiemu, 
najmłodszemu wśród polskich uniwersytetów. 

Organizacja konferencji była możliwa dzięki zaintere-
sowaniu i pomocy władz Uniwersytetu Zielonogórskie-
go – JM Rektora, prorektorów, dziekana Wydziału Hu-
manistycznego, jak również finansowego wsparcia 
Urzędu Miasta Zielona Góra, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubuskiego oraz prywatnych firm spon-
sorujących. 

Konferencję otworzył prof. Marian Nowak – prorektor 
ds. rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego. Słowa 
powitania i życzenia owocnych, pracowitych obrad 
skierowała do uczestników konferencji prof. Lilianna 
Kiejzik, prodziekan Wydziału Humanistycznego. 

W powitalnym wystąpieniu historię Towarzystwa, je-
go cele i zadania oraz zakres działalności przedstawiła 
przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towa-
rzystwa Neofilologicznego prof. Weronika Wilczyńska.  

Celem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego – 
członka FIPLV, Światowej Federacji Organizacji Na-
uczycieli Języków Obcych – jest upowszechnianie i po-
głębianie wiedzy w zakresie glottodydaktyki, języko-
znawstwa, literatury i kultury, organizowanie sesji na-

ukowych, odczytów i dyskusji o charakterze naukowo-
badawczym i popularyzatorskim, publikowanie wy-
dawnictw służących dydaktyce języków obcych. 

Ogromnym wyróżnieniem dla organizatorów konfe-
rencji była obecność przedstawicieli władz lokalnych –
wiceprezydenta miasta Zielona Góra Macieja Kozłow-
skiego oraz przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego 
Jana Szachowicza – kierownika Działu Edukacji. Swoją 
obecnością zaszczycił nas również prof. Marian Eckert, 
który zawsze wykazywał i wykazuje autentyczne zain-
teresowanie kształceniem językowym naszych studen-
tów, a w swej pracy naukowej jak i w działaniach poza 
uczelnią z powodzeniem wspiera ideę integracji euro-
pejskiej poprzez wdrażanie w realizację różnorodnych 
projektów. 

Program konferencji obejmował referaty i komunikaty 
(prezentowane w języku polskim, angielskim, francu-
skim, niemieckim i rosyjskim) dotyczące szeroko pojętej 
integracji. Dla nauczyciela języków obcych powinno to 
oznaczać traktowanie swego przedmiotu jako elementu 
kształcenia ogólnego poszerzonego o nowe aspekty 
wielokulturowości.  

Wielojęzyczność i wielokulturowość stały się hasłami pro-
gramowymi Europy i świata. Słowa komunikacja i inte-
gracja należą niewątpliwie do tych o szczególnie wyso-
kiej frekwencji ich używania, a ich treści wzajemnie się 
przenikają. Warunkiem sine qua non szeroko pojmowanej 
integracji jest komunikacja, a komunikacja wymaga integra-
cji. Integracja rozumiana jako scalanie, łączenie pozwala 
na przezwyciężanie pewnych stereotypów. 

Bloki tematyczne obejmowały takie zagadnienia jak: 
• kształcenie językowe integralną częścią kształcenia 

ogólnego i kształcenia specjalistycznego; 
• nauczanie języka obcego w pierwszym etapie eduka-

cji szkolnej tzn. w nauczaniu zintegrowanym (reali-

   
PRZEWODNICZĄCA KOMITETU ORGANIZACYJNEGO KONFERENCJI WITA 
GOŚCI I UCZESTNIKÓW KONFERENCJI 

 

OTWARCIE OBRAD. OD LEWEJ: PROF. LILIANNA KIEJZIK – PRODZIEKAN 
WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO, MGR KATARZYNA TRYCHOŃ-CIEŚLAK – 
PRZEWODNICZĄCA KOMITETU ORGANIZACYJNEGO KONFERENCJI, Z-CA 
KIEROWNIKA SNJO, PROF. WERONIKA WILCZYŃSKA – PRZEWODNICZĄCA 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEOFILOLOGICZNEGO, PROF. MARIAN NO-
WAK – PROREKTOR DS. ROZWOJU UZ. 



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  8  ( 1 1 6 )   

p a ź d z i e r n i k  2 0 0 3  

51 

zacja założeń reformy szkolnej); 
• rola i miejsce języków obcych w integracji przedmio-

towej i tzw. ścieżkach przedmiotowych na poziomie 
gimnazjum i liceum; 

• problem integracji w nowych programach szkolnych; 
• integracja w nauczaniu/uczeniu się języków obcych: 

pierwszego, drugiego i trzeciego; 
• nauczanie języków obcych w klasach zintegrowa-

nych (problemy dysleksji, dysgrafii, niepełnospraw-
ności, dobór metod i materiałów); 

• nauczanie języków obcych w ramach zajęć lektora-
towych; 

• kształcenie kompetencji interkulturowej; wielorakość 
kultur w nauczaniu języków; 

• integracja sprawności językowych w podejściu 
komunikacyjnym; 

• integracja i / a autonomizacja w nauczaniu języków 
obcych; 

• nowoczesne technologie w procesie integracji na-
uczania i uczenia się; tworzenie i wykorzystywanie 
programów multimedialnych; 

• integracja działań pedagogicznych; 
• problem integracji w programach kształcenia na-

uczycieli; 
• rola wielojęzyczności i wielokulturowości w Zjedno-

czonej Europie. 
Konferencja stała się okazją do spotkania wszystkich 

środowisk zajmujących się i zainteresowanych glotto-
dydaktyką oraz kształceniem nauczycieli języków ob-
cych. Nauczycielom stworzyła wyjątkową możliwość 
kontaktu z wybitnymi specjalistami z wielu renomowa-
nych ośrodków akademickich w kraju. 

 W konferencji reprezentowane były wszystkie pozio-
my polskich szkół, Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, 
Instytuty Filologii Angielskiej, Romańskiej, Germańskiej 
i Rosyjskiej, Kolegia Języków Obcych oraz Studium 
Języków Obcych.  

Obecność wśród nas wybitnych specjalistów profeso-
rów m.in.: Elżbiety Zawadzkiej z Uniwersytetu War-
szawskiego, Anny Niżegorodcew z Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Weroniki Wilczyńskiej i Jacka Fisiaka z Uni-
wersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Waldemara 
Pfeiffera z UAM Poznań i Uniwersytetu Viadrina, 
a także nauczycieli, wykładowców i lektorów z więk-
szym i mniejszym doświadczeniem i stażem, gotowych 
do dyskusji i przekazania swoich doświadczeń, pozwoli-
ła zrealizować nasz program z korzyścią dla nas wszyst-
kich. 

Uczestnicy konferencji reprezentowali różne środowi-
ska, ale przyświecał im jeden najważniejszy, wspólny 
cel: tak uczyć języków obcych, aby ich znajomość po-
zwoliła na porozumiewanie się, kształcenie postaw 
otwartości, akceptacji inności, tolerancji, zrozumienia 
drugiego człowieka, ciekawości świata. 

 
Katarzyna Trychoń-Cieślak* 

 

 

 
 
*  Autorka była przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego 

konferencji 

WŚRÓD UCZESTNIKÓW KONFERENCJI ZAPROSZENI GOŚCIE HONOROWI:
MACIEJ KOZŁOWSKI - WICEPREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA, PROF.
MARIAN ECKERT ORAZ PRZEDSTAWICIEL URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
JANUSZ SZACHOWICZ – KIEROWNIK DZIAŁU EDUKACJI. 

KONFERENCJA STWORZYŁA WYJĄTKOWĄ MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU Z
WYBITNYMI SPECJALISTAMI M.IN. (NA ZDJĘCIU OD LEWEJ): DR M. STYPIŃ-
SKA Z UJ,  PROF. K. MYCZKO Z UAM, PROF. A. NIŻEGORODCEW Z UJ, PROF. E.
ZAWADZKA Z UW, DR Z. MAGNUSZEWSKA Z UZ. 

LICZNIE REPREZENTOWANE PODCZAS KONFERENCJI GRONO WYKŁA-
DOWCÓW STUDIUM NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH UZ Z KIEROWNIKIEM
JOLANTĄ PACEWICZ-JOHANSSON. 

UCZESTNICY KONFERENCJI 



 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  8  ( 1 1 6 )  

p a ź d z i e r n i k  2 0 0 3  

52 

K i e r u n k i  z a i n t e r e s o w a ń  

JAK PRZEBIEGAŁA TEGOROCZNA REKRUTACJA? 
Jakkolwiek inauguracja jest ważną uroczystością dla 

całego środowiska akademickiego, to jednak zawsze 
była przede wszystkim świętem studenckim. A święto 
to przeżywa dziś 23.907 studentów naszego Uniwersyte-
tu, z czego 13.143 kształcić się będzie w trybie studiów 
dziennych. Najbardziej dzień inauguracji przeżyją stu-
denci I roku, a jest ich 7.327, w tym 3.830 na studiach 
dziennych. Uniwersytet w tym roku kształcić będzie na 
28 kierunkach  studiów oferując w ich ramach stu dzie-
sięciu  specjalnościach  kształcenia. Właśnie dziś rozpo-
czyna działalność w strukturach Wydziału Artystyczne-
go najnowszy kierunek – architektura wnętrz. Ten kieru-
nek najwidoczniej trafił w oczekiwania tegorocznych 
kandydatów na studia, bo na jedno miejsce zgłosiły się 
trzy osoby i stał się konkurencją dla uruchomionej 
w zeszłym roku grafiki, która obecnie notowała „tylko” 2 
kandydatów na miejsce (rok temu aż czterech). Jeśli 
chodzi o tegoroczny nabór studentów, to przebiegał on 
pod znakiem zmniejszonych limitów rekrutacyjnych. 
Przypomnijmy, że w zeszłym roku przyjęto aż 8.810 
studentów, z czego na studia dzienne 4.878. 

W tym roku przeprowadzono aż trzy nabory rekruta-
cyjne – lipcowy i dwa wrześniowe (na kierunkach, które 
wcześniej nie wypełniły limitów rekrutacyjnych). Zain-
teresowanie kandydatów poszczególnymi kierunkami 
studiów uwidacznia się najpełniej przy pierwszym na-
borze. Wrześniowe przymiarki do studiowania są już 
w większej mierze kalkulacją szans na dalsze kształce-
nie. A ta pierwsza rekrutacja na studia dzienne wykaza-
ła, że najwięcej kandydatów zainteresowanych jest stu-
diowaniem pedagogiki w specjalności pedagogika pracy 
i poradnictwo zawodowe (na 60 miejsc zgłosiło się 337 
kandydatów; 5,6 osób na miejsce), dalej - specjalność 

edukacja medialna i informatyczna. 
Najliczniejszy pierwszy rok zainauguruje studia na 

pedagogice (1.755 osoby przyjęte na I rok na różne rodzaje 
studiów),  zarządzaniu  i marketingu (789), informatyce 
(530), filologiach (372), ochronie środowiska (356). Kieru-
nek filologia o specjalnościach język angielski, język nie-
miecki albo filologia germańska dowodzi, że młodzi sta-
wiają na bardzo dobrą znajomość języków obcych. 
Z roku na rok można zaobserwować wzrost zaintereso-
wania filologią wschodniosłowiańską. Od lat nie było tylu 
chętnych (2 osoby na miejsce). Na ten kierunek zgłosiło 
się też 10 obcokrajowców ze wschodu(!). Kandydaci 
w tym roku wykazali mniejsze zainteresowanie 
kierunkami, na których obowiązują egzaminy, co było 
można zauważyć po liczbie chętnych na filologię polską 
specjalność – dziennikarstwo (5 egzaminów), czy socjologię 
(3 egzaminy). Spadek zainteresowania informatyką jest 
zauważalny. I mimo, że było ich tym razem 2,5 osoby na 
miejsce, to trudno to porównywać z rokiem akad. 
2001/2002  ( 4 osoby na miejsce). Połączenie informatyki 
i ekonometrii i utworzenie odrębnego kierunku (w ze-
szłym roku) było trafionym rozwiązaniem, choć wydział 
musiał w tym roku przeprowadzić II nabór na ten kie-
runek, ale tylko dlatego, że zasady rekrutacji nie prze-
widywały listy rezerwowej (na miejsce osób, które zre-
zygnowały z listy podstawowej odbył się II nabór). Li-
mit miejsc na studiach dziennych na zarządzaniu i marke-
tingu został w porównaniu do ubiegłego roku zmniej-
szony o połowę, toteż na miejsce zgłosiły się cztery oso-
by (871 kandydatów i 240 osób przyjętych). I co ciekawe, 
połowa z przyjętych zrezygnowała ze studiów! Najwi-
doczniej kierunek przy wyborze studiów został potrak-
towany zastępczo. W roku ubiegłym rekrutacja na peda-
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gogikę ze specjalnościami nauczycielskimi, jak np. zinte-
growana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna wypadła 
słabo. W tym roku tę specjalność i 4 inne możemy wy-
brać po II roku, co spowodowało, że było ok. 2,5 osoby 
na miejsce. Ochrona środowiska notowała prawie 4 osoby 
na miejsce, zainteresowanie tym kierunkiem jest coraz 
większe. Wychowanie techniczne, przekształcone w tym 
roku w edukację techniczno-informatyczną na Wydziale 
Mechanicznym to kierunek, który w skali uczelni odno-
tował największe przyrost zainteresowania kandyda-
tów. Okazuje się, że atrakcyjna nazwa kierunku może 
przyciągać!  

Nie obyło się bez drugiego naboru, który – jak się oka-
zało – przyniósł niespodzianki. Na historii w I naborze 
zgłosiły się 2 osoby na miejsce, zaś na drugim można 
było wybierać kandydata na studenta spośród 6 osób na 

miejsce! Rozczarował I nabór na filozofię, drugi był 
prawdziwym konkursem – na  jedną ze specjalności 
filozofii (komunikacja i współdziałanie społeczne) 10 osób na 
miejsce. W drugim naborze na elektrotechnikę kandyda-
tom sprzyjało szczęście (rezygnacje z listy podstawowej 
i zwiększenie limitu miejsc). Na Wydziale Nauk Ścisłych 
II nabór odbył się na wszystkie kierunki. Zainteresowa-
nie matematyka, informatyka i ekonometrią było duże. 
Fizyka techniczna z rekrutacją 75 studentów na I rok to 
ogromny sukces.  

I by zakończyć tę statystykę – na Uniwersytet zgłosiło 
się 13.845 kandydatów, z czego 7.327 zostało przyjętych. 

Edyta Wysocka* 
* Autorka jest kierownikiem Działu Kształcenia 

 

W Ę D R O W N Y  L E T N I  U N I W E R S Y T E T 
A  E  G  E  E   –   Z  I  E  L  O  N  A   G  Ó  R  A 

Ponad 2000 studentów jeździ co roku po Europie 
w ramach Letnich Uniwersytetów AEGEE. Prawie 100 
obozów letnich jest organizowanych od Moskwy po 
Alicante, od Helsinek po Palermo, a w każdym uczestni-
czy grupa młodzieży reprezentująca różne kraje. To nie 
tylko turystyka – to raczej nawiązywanie kontaktów, 
przyjacielska atmosfera, poznawanie kultury i historii 
danego regionu. A wszystko to nie w dusznej sali uczel-
nianej, nie na nudnych wykładach, ale w praktyce: sma-
kując kuchnię, podróżując, zwiedzając miejscowe atrak-
cje, poznając ludzi, bawiąc się z nimi, próbując ich życia 
na własnej skórze... 

W tym roku Zielona Góra była jednym z 8 polskich 
miast, które brały udział w tym projekcie. Europejskie 
Forum Studentów AEGEE-Zielona Góra zorganizowało 
dwutygodniowy Letni Wędrowny Uniwersytet pod 
hasłem „Sprawdź się – ekstremalna przygoda”. 
W dniach 1-15 lipca brało w nim udział 25 studentów 
z 10 krajów (Hiszpania, Holandia, Niemcy, Malta, Sło-
wenia, Czechy, Dania, Ukraina, Finlandia, Grecja). 

Pierwsi uczestnicy zjawili się już 30 czerwca rano. 
Każdego przybywającego do Zielonej Góry odbierał 
‘komitet powitalny’ w typowo polskim stylu – obowiąz-
kowy chleb, sól i coś do picia. Program obejmował spę-
dzenie czterech dni na naszym Uniwersytecie, a następ-
nie wyjazd do Zakopanego. W tym krótkim czasie udało 
się zwiedzić centrum Zielonej Góry, skansen w Ochli, 
pograć w kręgle, a także potrenować wspinanie się na 
ściankę. Uczestnicy byli zafascynowani deptakiem 
i rynkiem, które akurat zostały odnowione i pięknie 
wyglądały w lipcowym słońcu. Niestety, przez resztę 
dni wszystkich prześladował deszcz, psując trochę pla-
ny organizatorów. Wieczory cała grupa spędzała 
w zaprzyjaźnionym klubie „Karton”, gdzie udało się 
zintegrować międzynarodowe towarzystwo. Dane im 
było także zwiedzić obydwa kampusy uniwersyteckie 
i sprawdzić empirycznie wygody DS-u „Wcześniak”. 

W Zakopanem ciągły deszcz uniemożliwił wejście 

w wyższe partie gór, mimo to udało się zdobyć Guba-
łówkę i Sarni Szczyt, a także jaskinię Mroźną. Przebojem 
okazały się kolorowe pelerynki, czyniące ze wszystkich 
grupę krasnali. Studenci z zagranicy polubili Krupówki 
i grzane piwo z miodem. Weszli na Wielką Krokiew, 
dowiedzieli się, kim jest Adam Małysz oraz mieli moż-
liwość jazdy na koniach lub quadach. Kolejny punkt 
programu – spływ Dunajcem – nie zaskoczył zmianą 
pogody. Na szczęście ogniska w obozie i zaangażowanie 
uczestników rozgrzewało całą ekipę. Dunajec okazał się 
dość wymagający dla ludzi nie mających dużego obez-
nania ze spływami, ale wszyscy wyszli zwycięsko z tej 
konfrontacji. Przy okazji zobaczyli piękne krajobrazy 
doliny Dunajca i zamek w Czorsztynie. 

Na zakończenie imprezy studenci udali się do Krako-
wa, aby przez dwa dni podziwiać architekturę i chłonąć 
atmosferę tego miasta. Wszyscy zaprzyjaźnili się ze 
smokiem wawelskim, a przewodnik podzielił się z nimi 
historiami związanymi z każdym punktem rynku. 
Ostatniego dnia żal się było rozstawać. Pozostały na-
wiązane przyjaźnie, zdjęcia i wspomnienia wspólnych 
przeżyć. Bo któż by zapomniał Sangria Party, tańce do 
świtu, rozmowy poważne i te nie całkiem, wiosłowanie 
na pontonach czy dzielenie się jedną peleryną w desz-
czu? Właśnie tak jednoczy się Europa i przełamywane są 
stereotypy. 

Obóz ten nie zostałby tak wspaniale zorganizowany 
bez współpracy z prorektorem ds. studenckich prof. 
Zdzisławem Wołkiem, panią Donatą Dybionką, Parla-
mentem Uczelnianym Samorządu Studenckiego oraz 
sponsorami, którym należą się gorące podziękowania. 
Należy też docenić pracę członków AEGEE-Zielona 
Góra, którzy stworzyli ten obóz, w nagrodę zdobywając 
nowe doświadczenia i zadowolenie uczestników. Oby 
jak najwięcej takich przejawów studenckiej aktywności! 
 

Adam Kucza 
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P O M O C  M A T E R I A L N A  D L A  S T U D E N T Ó W  
Informacje ogólne 

Do dyspozycji studentów zamiejscowych w roku aka-
demickim 2003/2004 jest 2311 miejsc w 8 domach stu-
denckich. W nowym akademiku przy ul. Wyspiańskiego 
przystosowano pokoje do zamieszkania przez studen-
tów niepełnosprawnych.  

Studentów korzystających lub ubiegających się o jedną 
z form świadczenia pomocy materialnej prosimy o śle-
dzenie informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń 
przy Dziale Spraw Studenckich i przy Dziekanatach 
oraz komunikatów podawanych przez Radio INDEX. 
Dział Spraw Studenckich również ma siedzibę w kam-
pusie B, al. Wojska Polskiego 69, pokój 405 i 406 (IV 
piętro). W roku akademickim dyżury pełnią pracownicy 
działu w kampusie A, ul. Podgórna, pokój 15 (przy 
Rektoracie). 

Strona internetowa Działu Spraw Studenckich 
www.dss.uz.zgora.pl zawiera informacje dotyczące 
zakresu działalności działu, Regulamin przyznawania 
miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, pomoc materialną dla studentów wraz z Regu-
laminem przyznawania i wypłacania wysokości świad-
czeń pomocy materialnej dla studentów studiów dzien-
nych Uniwersytetu Zielonogórskiego, wzory dokumen-
tów do pobrania, aktualności, informacje o ubezpiecze-
niach zdrowotnych i bazę kwater prywatnych dla stu-
dentów. 

Fundusz pomocy materialnej 
Pomoc materialna dla studentów dziennych Uniwer-

sytetu Zielonogórskiego obejmuje szeroki zakres świad-
czeń: 
• stypendia socjalne, 
• stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, 
• stypendia za wyniki w nauce, 
• stypendia ministra za osiągnięcia w nauce, 
• dopłaty do zakwaterowania, 
• dopłaty do posiłków, 
• zapomogi. 
Stypendium socjalne mogą otrzymać studenci będący 
w trudnej sytuacji materialnej. Przyznanie tej formy 
pomocy i jej wysokość zależy od średniego dochodu 
przypadającego na jedną osobę w rodzinie studenta.  
Stypendium socjalne przyznaje się na  okres jednego 
semestru: w semestrze zimowym na 5 miesięcy (od 
1 października)  i w semestrze letnim na 4 miesiące (od 
1 marca). 

Student ubiegający się o stypendium socjalne składa 
w dziekanacie wniosek o stypendium socjalne na formu-
larzu ustalonym przez uczelnię, wraz z wymaganymi 
dowodami dokumentującymi sytuację materialną stu-
denta i jego rodziny w następujących terminach:  
- do  26 września, w przypadku ubiegania się o sty-

pendium w semestrze zimowym, 
- do 28 lutego, w przypadku ubiegania się o stypen-

dium w semestrze letnim. 

Studenci przyjęci na pierwszy rok studiów składają 
wnioski do 15 października. 
Prorektor ds. studenckich może zmienić ww. terminy. 

Zmiany te ogłaszane są w formie obwieszczenia. 
Studenci niepełnosprawni mogą otrzymać stypendium 
specjalne niezależnie od otrzymania innych świadczeń 
pomocy materialnej, po przedstawieniu orzeczenia 
określającego niepełnosprawność lub orzeczenia przy-
znającego jedną z trzech grup inwalidzkich. Stypendia 
specjalne dla osób niepełnosprawnych są przyznawane 
na okres 5 miesięcy w semestrze zimowym (od 1 paź-
dziernika) i na okres 4 miesięcy w semestrze letnim (od 
1 marca). 

Aby ubiegać się o przyznanie stypendium specjalnego 
dla osób niepełnosprawnych należy złożyć wniosek 
w dziekanacie, na odpowiednim formularzu ustalonym 
przez uczelnię w następujących terminach: 
- do  26 września, w przypadku ubiegania się o sty-

pendium w semestrze zimowym, 
- do 28 lutego, w przypadku ubiegania się o stypen-

dium w semestrze letnim. 
Studenci przyjęci na pierwszy rok studiów składają 

wnioski do 15 października. 
Prorektor ds. studenckich może zmienić ww. terminy. 

Zmiany te ogłaszane są w formie obwieszczenia. 
Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest stu-
dentom po I roku studiów, mającym odpowiednio wy-
soką średnią ocenę semestralną nie mniejszą, niż 4,0 –  
którzy zaliczyli semestr na zasadach określonych 
w regulaminie studiów UZ i złożyli w dziekanacie in-
deks w ustalonym terminie. Stypendium za wyniki 
w nauce przyznaje się dwa razy do roku,   na okres 
jednego semestru: na 5 miesięcy w semestrze zimowym 
(od 1 października) i na okres 4 miesięcy w semestrze 
letnim (od 1 marca).  

W celu przyznania prawa do tego stypendium student 
nie jest zobowiązany  do składania podania. 

Studentowi, któremu zostało przyznane stypendium 
naukowe, zaleca się założenie nr konta osobistego, 
o którym należy powiadomić dziekanat. 

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane 
nie wcześniej niż po pierwszym roku studiów. 

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej - mogą 
ubiegać się o nie studenci po zaliczeniu II roku studiów, 
którzy wyróżniają się w nauce, a ponadto posiadają 
szczególne osiągnięcia naukowe. Stypendium przyznaje 
Minister Edukacji Narodowej i Sportu, na wniosek rady 
wydziału, przedstawiony przez rektora uczelni. Pod-
stawę przyznania stypendium określają „Zasady przy-
znawania stypendium Ministra Edukacji Narodowej” 
z 10 stycznia 2001 r. 
Stypendium Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego - 
mogą ubiegać się studenci po zaliczeniu II roku studiów, 
w wyjątkowych wypadkach stypendium może otrzymać 
student po zaliczeniu I roku studiów. Stypendium przy-
znaje Rektor na wniosek studenta, dziekana wydziału 
lub samorządu studenckiego oraz organizacji studenc-
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kich działających w Uniwersytecie Zielonogórskim. 
Podstawę przyznania stypendium określają „Zasady 
przyznawania stypendium Rektora Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego”. 

Dopłatę do zakwaterowania otrzymuje każdy student, 
korzystający z tej formy pomocy, czyli każdy student, 
któremu przyznane zostało miejsce w domu studenc-
kim.  

Dopłatę do zakwaterowania w innych obiektach niż 
DS., może uzyskać student, który ma prawo do stypen-
dium socjalnego, a któremu ze względu na brak miejsc 
w DS. miejsce nie zostało przyznane. 

Student ubiegający się o dopłatę do zakwaterowania 
składa w dziekanacie, raz w roku w terminie do 26 
września: 
– wniosek o przyznanie świadczenia wraz z wymaga-

nym kompletem dokumentów, takim jak w przy-
padku ubiegania się o stypendium socjalne, 

– dodatkowo umowę najmu kwatery oraz rachunek 
uproszczony lub fakturę VAT. 
Studenci przyjęci na pierwszy rok studiów składają 

wnioski do 15 października. 

Dopłatę do posiłków w stołówce studenckiej otrzymu-
je każdy student korzystający ze stołówki studenckiej. 

Zapomoga - student, który nagle i przejściowo znalazł 
się w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się 
o przyznanie jednorazowej zapomogi. Podania składa 
się w dziekanatach poszczególnych wydziałów uniwer-
sytetu, w terminie ustalonym przez dziekana. Do poda-
nia należy załączyć dowody dokumentujące trudną 
sytuację materialną studenta. 
Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na 

zasadach określonych „Regulaminem przyznawania 
i wypłacania wysokości świadczeń pomocy materialnej 
dla studentów studiów dziennych Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego”. 

Prawo do zakwaterowania w DS 
Prawo do zakwaterowania w DS. dla studentów lat 
starszych, od II do V roku, przyznaje się w czerwcu na 
następny rok akademicki, na wniosek  studenta złożony 
w terminie do końca maja w Dziale Spraw Studenckich, 
natomiast dla studentów przyjętych na pierwszy rok 
studiów miejsca w akademiku przyznawane są na wnio-
sek studenta złożony w dziekanacie, w terminie do 14 
sierpnia. 
– Podstawowymi kryteriami przy przyznaniu prawa 

do zakwaterowania są dochód przypadający na jed-
ną osobę w rodzinie studenta i odległość od miejsca 
zamieszkania do uczelni dla studentów starszych lat, 
dodatkowo wyniki w nauce i działalność pozady-
daktyczna. 

Student ubiegający się o przyznanie miejsca w domu 
studenckim składa wniosek na formularzu ustalonym 
przez uczelnię, załączając odpowiednie dokumenty 
potwierdzające sytuację materialną rodziny studenta, 
takie jak przy ubieganiu się o stypendium socjalne. 

W trakcie roku akademickiego, na zwalniające się 
miejsca w akademikach, Prorektor ds. Studenckich bę-

dzie przydzielał je raz w miesiącu studentom zgłaszają-
cym chęć zamieszkania. 

Kryteria, na podstawie których przyznawane są miej-
sca w DS określa Regulamin przyznawania miejsc w domach 
studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

Studenci, dla których zabrakło miejsc w domach stu-
denckich, mogą znaleźć oferty z adresami kwater 
w bazie danych dotyczącej zakwaterowania dla studen-
tów dziennych i zaocznych UZ, prowadzonej przez 
Dział Spraw Studenckich. Oferty na stronie 
www.dss.uz.zgora.pl  

Studentom otrzymującym świadczenia z funduszu 
pomocy materialnej zaleca się założenie konta osobi-
stego.  

Informacja dla studentów o możli-
wości uzyskania pomocy material-
nej z innych źródeł niż uczelnia 

Dział Spraw Studenckich informuje studentów o moż-
liwości uzyskania pomocy materialnej z innych źródeł 
niż Uczelnia, z których mogą dodatkowo uzyskać 
świadczenia. Takimi jednostkami są: 
– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-

sprawnych. Studenci niepełnosprawni mogą skorzy-
stać z pomocy materialnej proponowanej przez  Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych w ramach programu celowego Pełnomocnika 
Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pn. 
„STUDENT – pomoc osobom niepełnosprawnym 
w zdobyciu wykształcenia na poziomie wyższym”. 
Udogodnieniem tego programu jest możliwość sko-
rzystania z pomocy materialnej zarówno studentów 
studiów dziennych jak i zaocznych; 

– Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział 
terenowy w Gorzowie Wielkopolskim Filia w Zielo-
nej Górze; 

– Prezydent Miasta Głogowa. Studenci zamieszkujący 
na terenie Gminy Miejskiej Głogów mogą ubiegać się 
o stypendium zgodnie z Regulaminem Przyznawa-
nia Stypendium uchwalonego przez Radę Miejską 
w Głogowie. 

Informacje dodatkowe o zakresie 
udzielanej pomocy studentom przez 
Dział Spraw Studenckich 

Pracownicy Działu Spraw Studenckich między innymi 
udzielają pomocy i konsultacji w zakresie pozyskiwania 
świadczeń z funduszu pomocy materialnej. Dział koor-
dynuje pracą dziekanatów w zakresie udzielania 
i wypłacania świadczeń oraz sporządza listy wypłat.  

Ponadto dział prowadzi obsługę administracyjną stu-
denckiej działalności kulturalnej i udziela informacji 
w tym zakresie. 

Dział nadzoruje działania związane z realizacją zadań 
z zakresu opieki zdrowotnej studentów. 

Elżbieta Kaźmierczak* 

* Autorka jest kierownikiem Działu Spraw Studenckich 
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P o  r a z  d r u g i  Z Ł O T A  T A R K A   
D L A  B I G  B A N D U  U N I W E R S Y T E T U  Z I E L O N O G Ó R S K I E G O  !! 

BIG BAND UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 
pod kierunkiem Jerzego Szymaniuka wystąpił po raz 
kolejny w finale konkursu o ZŁOTĄ TARKĘ na XXXIII 
MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU JAZZU TRA-
DYCYJNEGO OLD JAZZ MEETING ZŁOTA TARKA – 
IŁAWA 2003, otrzymując po raz drugi to najwyższe 
trofeum. Orkiestra ponownie udowodniła wysoki po-
ziom artystyczny. Marek Cabanowski w artykule na 
łamach „JAZZ FORUM” (9/2003) pisze: „wyróżniał się 
Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego pd. Jerzego 
Szymaniuka, orkiestra dokonująca stałego postępu. 
Dojrzałe aranżacje lidera i dobre brzmienie instrumen-
tów pozwoliły jurorom na dokonanie jednoznacznego 
wyboru: Big Band otrzymał główne trofeum”. Przypo-
mnijmy, że big band wystąpił w tym roku po raz czwar-
ty w finale konkursu tego festiwalu (dwukrotnie wyróż-
nienia i dwukrotnie ZŁOTE TARKI).  

Muzycy orkiestry chętnie biorą udział w kolejnych fe-
stiwalach Old Jazz Meeting. Sam Jerzy Szymaniuk jest 
wieloletnim sympatykiem tego festiwalu. W latach 1980-
2003 wystąpił dziewięciokrotnie na festiwalu Old Jazz 
Meeting (pięciokrotnie w konkursach o Złotą Tarkę). 
Oprócz roli dyrygenta i bandleadera grał w zespołach 
towarzyszących takim wykonawcom jak Wayne Bartlett 
(USA), Lora Szafran (PL), Barbara Kowalska–Moore 
(USA); wystąpił w Big Bandzie Zbyszka Czwojdy oraz 
w Trumpets Summit. 

Festiwal odbył się w dniach 14-16 sierpnia 2003. Tego-

roczna XXXIII edycja Festiwalu Jazzu Tradycyjnego 
w Iławie zgromadziła znakomitych wykonawców 
z Polski i gwiazdy z zagranicy. Festiwal otworzyła Pa-
rada Jazzowa w stylu nowoorleańskim-przemarsz grają-
cych muzyków na trasie ze Starego Miasta do Amfite-
atru im. Louisa Armstronga z udziałem uczestników 
festiwalu Old Jazz Meeting. Bezpośrednio po paradzie 
rozpoczął się finał konkursu „Złota Tarka”, w którym 
wystąpiło jedynie pięć zespołów. Jest to mniej niż 
w zeszłym roku, lecz dyrektor artystyczny festiwalu 
Henryk Majewski zawsze broni jakości. W dalszej czę-
ści tego wieczoru odbył się Koncert Inauguracyjny 
z udziałem FIVE O’CLOCK (PL), THE WILLOWS 
REVIVAL SINGERS (PL), PAUL AND HIS GANG (S), 
ARON BURTON BLUES BAND (USA/D/A).  

Następnego dnia w godzinach porannych została od-
prawiona w amfiteatrze Msza Jazzowa. W godzinach 
wieczornych nastąpiło uroczyste wręczenie statuetki 
konkursu. Prowadzący koncert podkreślili wysoki po-
ziom orkiestry oraz styl, w jakim wywalczyli nagrodę. 
Laureat konkursu - Big Band Uniwersytetu Zielonogór-
skiego rozpoczął Koncert Jubileuszowy. Nasza orkie-
stra miała okazję zagrać w towarzystwie znakomitych 
wykonawców, takich jak OLD TIMERS (PL), OLIVIER 
FRANC QUINTET & DANIEL BECHET (F), WAYNE 
BARTLETT (USA) & ZBIGNIEW CZWOJDA ORKIE-
STRA (PL).  

W sobotę odbył się Koncert Finałowy „JAZZ 
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W SMOKINGACH - TRIBUTE TO COUNT BASIE” 
z udziałem Ewy Bem, Hanny Banaszak, Lory Szafran, 
Krzysztofa Kiljańskiego (wokalisty na stałe współpracu-
jącego z Big Bandem Uniwersytetu Zielonogórskiego). 
Wokalistom towarzyszył ALL STARS BIG BAND, zło-
żony z wybitnych instrumentalistów, pod dyrekcją Jana 
Ptaszyna Wróblewskiego. W tym samym koncercie 

wystąpili jeszcze DIXIE COMPANY (PL) oraz BRIAN 
CARRICK’S & HIS HERITAGE HALL STOMPERS (GB). 

Po codziennych koncertach w późnych godzinach 
nocnych trwały jam sessions. Obok głównego programu 
odbywały się koncerty towarzyszące, Bal Jazzowy. 

 

 

Od redakcji  
W swojej pięcioletniej działalności artystycznej orkie-

stra przebojowo zaistniała nie tylko w środowisku zie-
lonogórskim, ale głośno o niej w Polsce. 

Członkowie big bandu to muzycy bardzo zdeklarowa-
ni na pracę w zespole. Mimo dużej ilości swoich zajęć 
wiele czasu poświęcają na pracę w orkiestrze. Część 
muzyków zaszczepiona miłością do jazzu właśnie w big 
bandzie, kontynuuje dalszą swoją edukację na wydzia-
łach jazzowych w Polsce i za granicą. To ich pasja umie-
jętnie rozwijana i kierowana przez lidera Jerzego Szy-
maniuka pozwala na kształtowanie młodych talentów, 
na uzyskanie tak wysokiego poziomu zespołu.  

BIG BAND UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 
to orkiestra już utytułowana, która ma na swoim koncie 
sporo nagród na ważnych festiwalach. Zespół zdobył 
uznanie wśród znanych krytyków, muzyków, publicz-
ności. Pochlebne recenzje można coraz częściej znaleźć 
na łamach fachowych czasopism. Zanim przedstawimy 
najważniejsze laury orkiestry przypomnijmy jeszcze 
kilka faktów. 

Dyrygentem i kierownikiem artystycznym zespołu jest 
Jerzy Szymaniuk, absolwent Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej w Zielonej Górze, kierunek wychowanie mu-
zyczne (obecnie adiunkt w IKiSM UZ). Już w czasie 
studiów współpracował z big bandem Stefana Romani-
ka, prowadził różne zespoły jazzowe. Na początku lat 
osiemdziesiątych założył big band działający przy Do-
mu Kultury NOVITA. W roku 1985 powstała kolejna 
orkiestra działająca przy Domu Kultury MROWISKO. 
Big Band Mrowisko był laureatem wielu znaczących 
festiwali, koncertował w kraju i za granicą. Orkiestra 
była gospodarzem ważnych imprez jazzowych odbywa-
jących się w Zielonej Górze (między innymi Mała Aka-
demia Jazzu, Ogólnopolskie Spotkania Big Bandów). 
Poza prowadzeniem stałych form jazzowych (Old 
Friends-Traditional Jazz Band, Old Friends Orchestra) 
Jerzy Szymaniuk był organizatorem wielu koncertów 
jazzowych, a w zakresie edukacji ma za sobą kilka edycji 

Studium Muzyki Jazzowej. W swojej karierze współpra-
cował, koncertował, nagrywał z większością gwiazd 
polskiej sceny jazzowej oraz z muzykami z zagranicy.  

W grudniu 1998 r. na bazie Studium Muzyki Jazzowej, 
prowadzonego przez pianistę, kompozytora i aranżera 
Jerzego Szymaniuka powstała kolejna orkiestra, która od 
2002 roku jest Big Bandem Uniwersytetu Zielonogór-
skiego. 

Od samego początku zespół postawił sobie dość wy-
sokie poprzeczki. Wzorem do naśladowania dla big 
bandu są orkiestry, takie jak np. Count Basie Orchestra, 
Thad Jones Orchestra. Oparcie się na najlepszych wzo-
rach artykulacji, swingowania i innych elementów mu-
zyki jazzowej jest gwarancją osiągnięcia dobrego pozio-
mu wykonawczego. Granie w big bandzie stawia przed 
muzykiem spore wymagania. Trudność, czy specyfika 
polega na tym, że poza dobrym opanowaniem gry na 
instrumencie muzyk powinien posiadać predyspozycje 
do improwizacji i swingowania. Dalej pozostaje już 
tylko praca.  

Na repertuar big bandu składają się aranżacje znanych 
standardów jazzowych, aranżacje i kompozycje znanych 
mistrzów, takich jak Sammy Nestico, Thad Jones, Bob 
Mintzer, Lennie Niehaus a także kompozycje i aranżacje 
Jerzego Szymaniuka. Stylistyka programu big bandu jest 
dość szeroka, bo sięga od klasyki z okresu swing do 
utworów w stylu soul, funky.  

Na potwierdzenie zdobycia popularności oraz przebo-
jowego przejścia przez kolejne festiwale odbywające się 
w Polsce przedstawiamy Państwu fakty z wydarzeń 
artystycznych Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskie-
go. 

NAGRODY I  WYRÓŻNIENIA 
- maj 1999 r. - III miejsce na Ogólnopolskim Festiwa-

lu Big Bandów w Nowym Tomyślu, trębacz big 
bandu Patrycjusz Gruszecki otrzymał nagrodę dla 
najlepszego instrumentalisty, 

- maj 2000 r. - big band został laureatem nagrody 
specjalnej 35 Festiwalu „Jazz Nad Odrą”, a bandle-
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ader Jerzy Szymaniuk otrzymał nagrodę Polskiego 
Stowarzyszenia Jazzowego za propagowanie jazzu 
wśród młodzieży, 

- 9-10 czerwiec 2000 r. - big band brał udział w ogól-
nopolskiej imprezie „V BIG BAND FESTIWAL” 
w Nowym Tomyślu, gdzie otrzymał II nagrodę, 
a pianista Zdzisław Babiarski otrzymał nagrodę dla 
najlepszego instrumentalisty, 

- sierpień 2000 r. - wyróżnienie w finale konkursu na 
XXX Międzynarodowym Festiwalu Jazzu Tradycyj-
nego Złota Tarka „OLD JAZZ MEETING” w Iławie, 

- maj 2001r. – nagroda dla najlepszego zespołu IV 
OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU MŁODYCH 
ZESPOŁÓW JAZZOWYCH I BLUESOWYCH 
w Gdyni, 

- czerwiec 2001 r. - GRAND PRIX I MIEJSCE na VI 
BIG BAND FESTIWAL w Nowym Tomyślu, woka-
lista big bandu Krzysztof Kiljański otrzymał nagrodę 
dla najlepszego wokalisty festiwalu, 

- sierpień 2001 r. - orkiestra zdobyła wyróżnienie 
w finale konkursu na XXXI Międzynarodowym Fe-
stiwalu Jazzu Tradycyjnego Złota Tarka „OLD JAZZ 
MEETING” w Iławie, wyróżnienie otrzymał rów-
nież wokalista Krzysztof Kiljański, 

- czerwiec 2002 r. – II nagroda na VII Ogólnopolskich 
Spotkaniach Big Bandów w Nowym Tomyślu, 

- sierpień 2002 r. – nagroda główna Złota Tarka na 
XXXII Międzynarodowym Festiwalu Jazzu Trady-
cyjnego Old Jazz Meeting „Złota Tarka”, 

- czerwiec 2003 r. – II nagroda na VIII Ogólnopolskich 
Spotkaniach Big Bandów w Nowym Tomyślu, To-
masz Adamczak otrzymał nagrodę dla instrumenta-
listy, 

- sierpień 2003 r. – nagroda główna Złota Tarka na 
XXXIII Międzynarodowym Festiwalu Jazzu Trady-
cyjnego Old Jazz Meeting „Złota Tarka”. 

WAŻNIEJSZE KONCERTY I  FESTIWALE 
- sierpień 1999 r. - otwarcie koncertem telewizyjnym 

Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Filmowych 
w Lubomierzu, 

- wrzesień 2000 r. - udział w XVI Międzynarodowych 
Spotkaniach Jazzowych w Głogowie, 

- maj 2001 r. - koncerty w Hamburgu, 

- lipiec 2001 r.- udział w SOPOT MOLO JAZZ FESTI-
WAL, 

-  17 kwietnia 2002 r. – koncert w Auli Uniwersyteckiej 
w ramach cyklu Uniwersyteckich Koncertów Kame-
ralnych „Ars Longa”, 

- 15 maja 2002 r. – koncert we Frankfurcie, 
- 5 października 2002 r. - udział w „ BIG BAND ME-

ETING” we Wrocławiu, 
- 6 października 2002 r. - koncerty z orkiestrą z Ha-

noweru w ramach cyklu „Big Band Uniwersytetu 
Zielonogórskiego i Przyjaciele”, 

- 28 listopada 2002 r. - koncert pt. „Trzy kwadranse 
jazzu na żywo” z udziałem Jana Ptaszyna Wróblew-
skiego w ramach cyklu „Big Band Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego i Przyjaciele”, 

- 8 stycznia 2003 r. - koncert pt. „Najpiękniejsze kolę-
dy świata” z Ewą Urygą, Maciejem Sikałą, orkiestrą 
smyczkową w ramach cyklu „Big Band Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego i Przyjaciele”, 

- 26 lutego 2003 r. - koncert pt. „Tribute to Buddy 
Rich” z udziałem Zbigniewa Lewandowskiego 
w ramach cyklu „Big Band Uniwersytetu Zielono-
górskiego i Przyjaciele”, 

- 2 kwietnia 2003 r. - koncert pt. „Jazz Giants” z udzia-
łem Piotra Wojtasika i Grzegorza Nagórskiego 
w ramach cyklu „Big Band Uniwersytetu Zielono-
górskiego i Przyjaciele”, 

- 07.05.2003 r. koncert w ramach „Big Band Jazz Me-
eting” w Zielonej Górze, 

- 21.05.2003 r. koncert z udziałem Krzysztofa Kiljań-
skiego w programie „Od Sinatry do Presleya”, 

- 22.05.2003r. koncert z udziałem Ewy Urygi, 
- 21-24.08.2003 – koncerty w Szwecji. 

 
Życzymy orkiestrze BIG BAND UNIWERSYTETU 

ZIELONOGÓRSKIEGO pod dyrekcją Jerzego Szyma-
niuka kolejnych sukcesów artystycznych, udanych wo-
jaży, dobrej opieki i dalszego przychylnego mecenatu. 
Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego jest prawdzi-
wą wizytówką naszej uczelni i miasta, a także kolejnym 
dorobkiem artystycznym w dwudziestoletniej pracy 
Jerzego Szymaniuka. 

Keep swinging!  ap 

B I G  B A N D  W  S Z W E C J I  
W ramach promocji Województwa Lubuskiego podczas obchodów Roku Polskiego w Szwecji naszą 
uczelnię, a tym samym region, reprezentował Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego pod kierow-
nictwem Jerzego Szymaniuka, którego niezaprzeczalnym atutem jest poziom artystyczny oraz reper-
tuar zespołu. Udział Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego w obchodach Dni Polskich w Szwecji 
stał się dobrą okazją do nawiązania kontaktów artystycznych. 

Po sukcesie w Iławie Big Band Uniwersytetu Zielono-
górskiego udał się na festiwal jazzowy w Szwecji, aby 
udowodnić, że w Polsce też gra się jazz i to na europej-
skim poziomie. 

20 sierpnia, późnym wieczorem, po kilkugodzinnej 
próbie, członkowie Big Bandu wyjechali w podróż przez 
Polskę, Niemcy, Danię i następnego dnia dojechali 
szczęśliwie do Kungälv, położonego nieopodal Göteb-
orga. Instrumentalistom towarzyszył Krzysztof Kiljański 

– wokalista, który często występuje z naszym zespołem. 
Pierwszy koncert, zaplanowany na piątek, niestety nie 

odbył się z powodu złych warunków atmosferycznych. 
Jednak członkowie Big Bandu, niezrażeni niczym, od-
czuli potrzebę grania jazzu i urządzili jam session 
w miejscu zakwaterowania. Gdy zabrzmiały pierwsze 
nuty, można było zauważyć zaciekawienie ze strony 
gości i pracowników schroniska. Stopniowo zaciekawie-
nie przerodziło się w aprobatę i muzyka kolejny raz 
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zatarła granice narodowościowe i językowe między 
ludźmi.  

Na sobotę zaplanowane zostały dwa koncerty. Pierw-
szy odbył się wczesnym popołudniem w Trädgårdsfö
eningen w Göteborgu. Na tej samej scenie kilka dni 
wcześniej wystąpiła słynna orkiestra Benny Andersona. 
Mimo znów niesprzyjających warunków pogodowych – 
wiatru i przelotnego deszczu – publiczność, złożona 
głównie z muzyków, a w dużej części z Polaków, dziel-
nie dotrwała do końca koncertu, nagradzając zespół 
i wokalistę – Krzysztofa Kiljańskiego – ogromnymi bra-
wami. Po koncercie wielu słuchaczy podchodziło do 
członków zespołu, gratulując im i życząc dalszych suk-
cesów.  

Tego samego dnia, wieczorem, Big Band zagrał kon-
cert w patio przy jedynym w Göteborgu kościele rzym-
skokatolickim.  

– W Göteborgu jest około 40.000 katolików, ponad po-
łowa to Polacy, a w naszym kościele odprawiamy msze 
w kilkunastu językach – powiedział polski ksiądz, prze-
bywający w Szwecji. 

Koncertu słuchali ludzie, którzy chodzą do tego wła-
śnie kościoła. Atmosfera była przepełniona życzliwością, 
a w powietrzu można było wyczuć pozytywne wibracje. 
Dlatego pewnie muzykom grało się świetnie i po raz 
kolejny Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego zapre-
zentował najwyższy poziom. 

Po występie na muzyków i słuchaczy czekała, zorga-
nizowana przez księży, kolacja połączona z tańcami. 
Polacy, którzy przed laty wyemigrowali do Szwecji, 
mieli dużo pytań do muzyków. Rozmowy trwały do 
późnej godziny, a pożegnaniom nie było końca. 

Oczywiście późna godzina nie zniechęciła co wytrwal-
szych członków Big Bandu – kilkoro z nich udało się na 

jam session do klubu Jazzhuset. 
Po niezwykle męczącym dniu trzeba było wypocząć, 

gdyż w niedzielę Big Band zagrać miał jeszcze jeden 
koncert, tym razem na niewielkiej wyspie położonej 
nieopodal Göteborga. Trzeba było na nią dopłynąć pro-
mem, a widoki zapierały dech w piersiach. Skaliste 
wybrzeże, pływające w pobliżu jachty i kajaki, krysta-
licznie czysta woda i dużo zieleni. Pogoda dopisała, 
a słońce grzało tak, że co odważniejsi z członków zespo-
łu poszli wykąpać się w morzu. 

Koncert również okazał się sukcesem i równie zado-
woleni, co zmęczeni, muzycy udali się w drogę powrot-
ną do Polski. 

Dominika Urbańska 
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C O ,  G D Z I E ,   
K I E D Y  

Po miesiącach wakacyjnych zielonogórscy aktywiści kul-
turalni wzięli się do pracy. Już od września i Winobrania 
kalendarz kulturalny Zielonej Góry pęka w szwach. 
W październiku na studentów czeka szereg atrakcji, z któ-
rych mogą wybierać, względem własnych preferencji.  

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 
 2.10.03, godz. 1900, Aula Uniwersytecka, ul. Podgórna 50 

– Koncert z okazji Święta Zjednoczenia Niemiec. Wyko-
nanie: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zielonogór-
skiej, 
 2-9.10.03 – DNI NIEMIECKIE pod patronatem honoro-

wym Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego i Prezy-

denta Miasta Zielonej Góry, 
 5.10.03 r., godz. 2000 - Hiram Bullock - koncert (trasa 

koncertowa promująca nową płytę Hirama TRY LIVIN' 
IT) - Klub Uniwersytecki „Kotłownia”, al. Wojska Pol-

skiego 65. 

LUBUSKI TEATR   
W październiku Powinobraniowe Spotkania 

w Lubuskim Teatrze – to impreza, która w tym roku 
przybierze charakter dni kultury żydowskiej.  
 23.10.03 r. - spektakl „Ja jestem Żyd z »Wesela«” 

wg adaptacji i reżyserii Tadeusza Malaka, 
 24.10.03 r. – „My Blue” - recital pieśni żydow-

skich Itziga Mangera w wykonaniu André Ochodlo. 
 25.10.03 r. - Koncert zespołu KROKE. 
 
Ponadto w Teatrze Lubuskim:  

 
DATA GODZINA TYTUŁ 

śr. 01.10 1000 PINOKIO  

czw.02.10 1000 MINIATURY - PANTOMIMA. 

pt. 03.10 1000 
2100 

CZERWONY KAPTUREK 
OPOWIEŚCI O ZWYCZAJNYM SZALEŃSTWIE 

sb.04.10 1400 
1900 

KRÓLOWA ŚNIEGU 
MAKBET  

nd.05.10 

1200 
1630 
1800 
2100 

KRÓLOWA ŚNIEGU 
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM Z RADIEM ZIELONA GÓRA - Magdalena Kamińska 
A TO OSIECKA 
CZASZKA Z CONNEMARA - Klub Uniwersytecki KOTŁOWNIA 

wt. 07.10 1200 MINIATURY - PANTOMIMA. 

śr. 08.10 1000 TYGRYS PIETREK 

czw.09.10 1000 NOWE SZATY KRÓLA 

pt. 10.10 2100 PROWINCJONALNY PLAYBOY 

sb. 11.10 1700 
2000 

SZALONE NOŻYCZKI - bilety wyprzedane 
SZALONE NOŻYCZKI  

nd. 12.10 
1200 
1630 
2100 

KRÓLOWA ŚNIEGU 
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM Z RADIEM ZIELONA GÓRA - Elżbieta Donimirska 
CZASZKA Z CONNEMARA - Klub Uniwersytecki KOTŁOWNIA  

wt. 14.10 1900 MAKBET                                         PREMIERA STUDENCKA  

śr. 15.10 1000 

1800 
MAKBET  
MAKBET  

czw.16.10 1000 A TO OSIECKA  

pt. 17.10 2100 PRZYPADKOWY CZŁOWIEK 

sb.18.10 1800 
2200  

POSKROMIENIE ZŁOŚNICY 
Kabaret Lubuskiego Teatru POD LEONEM. DYREKTOR KAZAŁ ZROBIĆ KABARET.                    PREMIERA 

nd. 19.10 

1200 
1630 

1800 
2100 

TYGRYS PIETREK 
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM Z RADIEM ZIELONA GÓRA - Beata i Artur Beling 
MAKBET  
CZASZKA Z CONNEMARA - Klub Uniwersytecki KOTŁOWNIA  

wt. 21.10 2000 CZASZKA Z CONNEMARA - Klub Uniwersytecki KOTŁOWNIA  

sb. 25.10 2100  Kabaret Lubuskiego Teatru POD LEONEM. DYREKTOR KAZAŁ ZROBIĆ KABARET. 

nd. 26.10 1000 
1630  

PINOKIO  
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM Z RADIEM ZIELONA GÓRA - Jerzy Kaczmarowski 

wt. 28.10 1000 PINOKIO  

śr. 29.10 1200 PODRÓŻE KOZIOŁKA MATOŁKA 

 
 

„MAKBET” Williama Szekspira w przekładzie  Stanista-
ława Barańczaka i w reżyserii Wiesława Hejno to jedna 
z najnowszych produkcji Lubuskiego Teatru. W roli Makbe-
ta – Jacek Zienkiewicz, Lady Makbet – Tatiana Kołodziej-
ska. Premiera sztuki odbyła się 6 września. 14 października 
- studencka premiera „MAKBETA”. 
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FILHARMONIA ZIELONOGÓRSKA   
zaprasza w październiku na następujące koncerty: 
XIII Festiwal Smyczkowy „Mistrzowie polskiej wiolini-
styki” 
 10.10.03 (piątek), godz.1900; Sala FZ – I koncert festiwa-

lowy. Dyrygent: Ryszard Zimak, soliści: Adam Czer-
mak (skrzypce), Krzysztof Specjał (skrzypce), Maria 
Sławek (skrzypce), Dominik Połoński (wiolonczela). 
Wykonanie: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zielo-
nogórskiej.  W programie: F. Mendelssohn - Koncert 
skrzypcowy e-moll cz. I, H. Wieniawski - Koncert 
skrzypcowy d-moll, H. Vieuxtemps – V koncert skrzypco-
wy a-moll cz. I., E. Lalo - Koncert wiolonczelowy d-moll. 
 12.10.03 (niedziela), godz.1900; Sala FZ - II koncert festi-

walowy. Dyrygent: Ryszard Zimak, soliści: Tadeusz 
Gadzina (skrzypce), Patrycja Piekutowska (skrzypce), 
Paulina Sokołowska (skrzypce). Wykonanie: Orkiestra 
Symfoniczna Filharmonii Zielonogórskiej.  W progra-
mie: H. Wieniawski - Polonez A-dur, H. Wieniawski – 
Legenda, J. Brahms - Koncert skrzypcowy D-dur, 
 17.10.03 (piątek), godz.1900; Sala FZ - III koncert festiwa-

lowy. Dyrygent: Czesław Grabowski, soliści: Magdalena 
Rezler–Niesiołowska (skrzypce), Stanisław Pokorski 
(wiolonczela), Tomasz Lisiecki (wiolonczela), Karolina 
Weltrowska (skrzypce). Wykonanie: Orkiestra Symfo-
niczna Filharmonii Zielonogórskiej. W programie:  
K. Szymanowski - II koncert skrzypcowy, A. Vivaldi - 
Koncert g-moll na 2 wiolonczele, L. v. Beethoven - Kon-
cert skrzypcowy D-dur. 

Poza tym: 
  24.10.03 (piątek), godz.1900; Sala FZ - Koncert symfo-

niczny. Dyrygent: Jacek Rogala, soliści: Tytus Wojno-
wicz (obój). Wykonanie: Orkiestra Symfoniczna Filhar-
monii Zielonogórskiej. W programie: E. Wagner - Idylla 
Zygfryda, R. Vaughan Williams - Koncert na obój,  
F. Schubert - III Symfonia D-dur. 

MUZEUM ZIEMI LUBUSKIEJ  
W Muzeum czynne są następujące wystawy czasowe: 
 5.09 - 2.11.03 r. – Kolekcja „Złotego Grona” 1963 - 1981, 
 10.09 – 26.10.03 r. -  Pieniądz zastępczy miast Śląska Lubu-

skiego, 
 26.09 – 19.10.03 r. - Roland Schefferski – Inwentaryzacja. 

Pokaz kolekcji „Złotego Grona” został przygotowany 
z okazji 40. rocznicy pierwszej edycji tej legendarnej, ogól-
nopolskiej imprezy plastycznej odbywającej się w Zielonej 
Górze w latach 1963-1981. Zgromadziła ona całą niemalże 
awangardę polskich artystów i teoretyków sztuki. Muzeum 
Ziemi Lubuskiej posiada w swoich zbiorach 300 obiektów 
z zakresu malarstwa, rysunku i grafiki, które były prezen-
towane w ramach „złotogronowych” wystaw. Na ekspozy-
cji znajdzie się około 200 najcenniejszych dzieł autorstwa 
klasyków współczesnej sztuki polskiej – m.in. obrazy Tade-
usza Brzozowskiego, Tadeusza Dominika, Stanisława Fijał-
kowskiego, Jerzego Nowosielskiego, grafiki Józefa Gielnia-
ka, Jerzego Panka i Romana Opałki. Osobną przestrzeń 
ekspozycyjną poświęcono twórczości Mariana Szpakow-
skiego, zmarłego przed dwudziestu laty zielonogórskiego 
artysty, który był pomysłodawcą oraz wieloletnim organi-
zatorem „Złotego Grona”.  Wystawie towarzyszyć będzie 
prezentacja dokumentacji fotograficznej III „Złotego Grona”  
z historycznej wystawy „Przestrzeń i wyraz” z września 
1967 roku, która dotyczyła nowatorskich koncepcji arty-
stycznego organizowania przestrzeni. 
Kurator wystawy : Leszek Kania  
Współpraca: Marta Gawęda i Katarzyna Wojciechowska.  

MUZEUM ETNOGRAFICZNE W ZIELONEJ GÓRZE 
z siedzibą w Ochli 
 5.10.03 r. – Paździerze - niecodzienne spotkanie w plene-

rze skansenu, którego atrakcją jest bezpośrednie włą-
czanie się całych rodzin w szereg czynności związanych 
z dawnym sposobem pozyskiwania z lnu: włókna, 
przędzy i tkaniny a także wspólna zabawa, śpiewy, tań-
ce, konkursy, itp. 

ZIELONOGÓRSKI OŚRODEK KULTURY  
 12.10.03 r., godz. 1800 -  Recital Ireny Jarockiej – PAL-

MIARNIA. Bilety w cenie 20 zł do nabycia w AT 
„Skowronek”, sklepie muzycznym BUMTARARA, Am-
fiteatrze,  
 16.10.03 r., godz. 1700 - Inauguracja działalności GALE-

RII  MŁODYCH NA PIĘTRZE mieszczącej się w Woje-
wódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej 
Górze - Oddział dla Dzieci. W Galerii prezentują swój 
dorobek grupy plastyczne pracujące w ramach Progra-
mu Edukacji Dzieci i Młodzieży. Wernisaże odbywają 
się raz w miesiącu.  

W październiku ZOK planuje ogłoszenie następujących kon-
kursów: 1) Konkurs na prowadzenie Galerii Szkolnej, 2) 
Miejski Konkurs Plastyczny dla przedszkolaków, dzieci szkół 
podstawowych i gimnazjów, 3) Konkurs na scenariusz sztuki 
teatralnej dla dzieci i młodzieży - konkurs przeznaczony jest 
dla nauczycieli, instruktorów pracujących z grupami teatral-
nymi. 

KINA: 
KINO WENUS 
 1530, 1745, 2000 – „Stara baśń. Kiedy słońce było bogiem” 

do 2.10.03. 
KINO NYSA 
 godz. 1445, 1630 – „Małolaty u taty” do 9.10.03, 
 godz. 1815, 2015 – „Włoska robota” do 9.10.03. 

KINO NEWA 
 godz. 1600, 1800, 2000 – „American Pie: Wesele”       zebrała aua 

JERZY NOWOSIELSKI - PÓŁAKT 
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K U L T U R A L N E  R A D I O  
Po wakacyjnej przerwie, 6 października, na antenę Radia 

Index powraca „Muzyczna Akademia Indexu”. Program 
gości w eterze już trzeci rok, w poniedziałkowe wieczory po 
20.00 i cieszy się niesłabnącą popularnością. Jest to w Aka-
demickim Radiu Index jedyna audycja poświęcona muzyce 
klasycznej i wszelkim przejawom muzyki ambitnej opartej 
na klasycznych wzorach. Upowszechniamy kulturę arty-
styczną szeroko pojętą, nie omijając innych dziedzin sztuki. 
Przybliżamy naszym słuchaczom kanony muzyki poważnej 
w różnych postaciach. Stale powiększającej się ilości słucha-
czy (mamy tego dowody) daliśmy możliwość zapoznania 
się z wieloma interesującymi dziełami literatury muzycznej, 
tymi popularnymi, lubianymi – przebojami, ale też z dzie-
łami mniej znanymi, trudniejszymi w odbiorze, również 
utworami muzyki współczesnej. Staramy się zapoznawać 
słuchaczy z nieznanym słownictwem muzycznym, elemen-
tami formalnymi dzieł muzycznych. Chcemy w sposób 
„lekki, łatwy i przyjemny” (oraz dowcipny) wprowadzać 
melomanów-słuchaczy Radia Index, społeczność akademic-
ką Uniwersytetu Zielonogórskiego w piękny świat muzyki 
klasycznej, uwrażliwiać na wszelkie przejawy piękna 
w sztuce.  

Przedstawialiśmy muzykę symfoniczną, instrumentalną, 
wokalną, opery, operetki, musicale, muzykę jazzową, folk-
lor wielu krajów świata (w tym wielokrotnie folklor Ame-
ryki Łacińskiej), dzieła i utwory, w których przenikają się 
wątki muzyki klasycznej, jazzowej, rozrywkowej. Szukamy 
dla naszych słuchaczy takiej „muzyki bez granic”.  

Zapraszaliśmy do naszej audycji wielu znakomitych go-
ści. Środowisko artystyczne regionu lubuskiego i Zielonej 
Góry ma swoje obszerne miejsce na antenie Radia i w naszej 
audycji. Rozmawialiśmy z muzykami zielonogórskimi, 
muzykami Filharmonii Zielonogórskiej, profesorami Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, artystami-muzykami z Insty-
tutu Kultury i Sztuki Muzycznej Wydziału Artystycznego 
UZ, nauczycielami Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielo-
nej Górze. 

 Wychodziliśmy również poza nasz region proponując 
słuchaczom do wyboru repertuar wielu Filharmonii, Oper, 
Teatrów Muzycznych w Polsce i za granicą. Zachęcaliśmy 
do odwiedzenia pobliskiej (!) Filharmonii Berlińskiej pozo-
stającej niezmiennie od lat na niezwykle wysokim poziomie 
artystycznym, dostarczającej słuchaczom niezapomnianych 
wrażeń i emocji. 

Nasza korespondentka z Paryża, Margueritte Adamczew-
ski, opowiadała o wydarzeniach muzycznych Paryża i całej 
Francji.  

 Muzykę „wypuszczaną” w eter prezentowaliśmy z na-
szych prywatnych zbiorów jak również nawiązaliśmy 
współpracę z ostatnio niezwykle często nagradzaną wy-
twórnią płytową DUX, która to przekazuje do zaprezento-
wania na naszych antenach wiele najnowszych, bardzo 
ciekawych nagrań artystów muzycznej czołówki Polski. 

 Czytelnia Muzyczna Wojewódzkiej Biblioteki im. C. K. 
Norwida bardzo życzliwie współpracowała z nami, użycza-
jąc swoich bogatych zbiorów płyt CD. 

 Właścicielka Sklepu Płytowego „Bumtarara” (mieszczą-
cego się w budynku Filharmonii Zielonogórskiej) Elwira 
Kostkiewicz dawała możliwość naszym słuchaczom zapo-
znania się z nagraniami wielu wybitnych artystów świato-
wego formatu. 

 Bardzo cenimy sobie możliwość nawiązania bezpośred-
niego kontaktu z naszymi słuchaczami. Można się z nami 

skontaktować listownie, pisząc na adres rozgłośni. Idąc 
z duchem czasu i postępu wstąpiliśmy do grona internau-
tów i uruchomiliśmy pocztę internetową pod adresem: 
muzycznaakademia@wp.pl.  

 Często słuchacze kontaktują się z nami, dzwoniąc do 
studia podczas trwania programu (nasza audycja odbywa 
się na żywo!). Biorą udział w konkursach, dzielą się swoimi 
uwagami, proszą o konkretne utwory. 

 Wraz z nowym rokiem akademickim i już zainauguro-
wanym w Filharmonii Zielonogórskiej nowym sezonem 
artystycznym, na antenie Akademickiego Radia Index oraz 
w audycji „Muzyczna Akademia” będziemy prezentować 
informacje, relacje z koncertów odbywających się w Filhar-
monii Zielonogórskiej, rozmowy, wywiady z artystami 
koncertującymi w Zielonej Górze.  

Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Zielonogór-
skiej Czesław Grabowski w rozmowie z nami zachęcał 
gorąco środowisko akademickie Zielonej Góry do uczestni-
czenia w życiu kulturalnym miasta ze szczególnym naci-
skiem oczywiście na wizyty w Filharmonii Zielonogórskiej. 
Odbywają się również koncerty Filharmonii w Auli UZ.  

Dyrektor Czesław Grabowski będzie gościem naszej au-
dycji w dniu 13 października 2003 r. o godz.20.00. Artyści-
soliści zapraszani przez Filharmonię Zielonogórską będą 
również gościć w domach naszych słuchaczy za pośrednic-
twem Radia Index. We wrześniu 2003 r. przeprowadziliśmy 
dwie długie rozmowy: z wybitnym, polskim pianistą, pro-
pagującym m.in. muzykę I. J. Paderewskiego w świecie, 
Karolem Radziwonowiczem oraz z drugim artystą, akto-
rem, piosenkarzem Jackiem Wójcickim, wykonującym 
repertuar przełamujący granice między muzyką tzw. po-
ważną a rozrywkową. Na koncercie 19 września wysłucha-
liśmy przepięknych pieśni, piosenek, arii z operetek i musi-
cali (spopularyzowanych kiedyś przez innego wybitnego, 
polskiego tenora Jana Kiepurę). Publiczność nagrodziła 
Jacka Wójcickiego owacją na stojąco.  

 Terminarz koncertowy Filharmonii Zielonogórskiej za-
wiera jeszcze bardzo wiele znakomitych nazwisk polskich 
artystów. W imieniu Dyrektora FZ Czesława Grabowskiego 
zapraszamy i zachęcamy do słuchania muzyki w Fil-
harmonii. 

W audycji „Muzyczna Akademia Indexu” oraz w innych 
programach o tematyce artystyczno-kulturalnej tworzących 
nieformalną Redakcję Kulturalną Radia, będziemy na bie-
żąco relacjonować również wydarzenia w kinach, Teatrze 
Lubuskim, BWA, Muzeum Ziemi Lubuskiej i w innych 
znaczących instytucjach kulturalnych Regionu. Społeczność 
akademicka będzie więc mogła korzystać z szybkiej infor-
macji i istotnych wskazówek dotyczących oferty kulturalnej 
naszego miasta. 

A zatem do pierwszego, powakacyjnego spotkania 
w „Muzycznej Akademii Radia Index” 6 października 
2003 r. po godz.20.00 na fali 96 FM. 
 

Ludmiła Pawłowska 
Wiesław Wasilewski* 

muzycznaakademia@wp.pl 
 

* Ludmiła Pawłowska jest adiunktem w Instytucie Kultury 
i Sztuki Muzycznej Wydz. Artystycznego UZ 
Wiesław Wasilewski jest studentem Akademii Muzycznej im. 
I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Zielono-
górskiego na Wydziale Zarządzania 
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K T O  T U  S I Ę  B A W I  W  K A B A R E T ? 
Ustalając warunki przetargowe na wynajem klubów studenc-

kich w Uniwersytecie, jako kryterium rozstrzygające przyjęto 
kwotę, jaka może wpłynąć na konto uczelni od osoby 
wynajmującej klub. 

Ktoś, kto ustalił takie warunki nie wiedział zapewne, że klub 
studencki to nie zwykła tancbuda, a miejsce szczególnego 
rodzaju, które powinno tworzyć atmosferę wyjątkowego klima-
tu, zróżnicowanej oferty repertuarowej, dobrej muzyki, czasem 
przewrotnej żakowskiej zgrywy. Kultura studencka jako zjawi-
sko zasługujące na autonomiczną odrębność, rodziła się zwykle 
z talentu i pasji młodych ludzi, ale zawsze wyróżnikiem była 
stadna działalność zapaleńców, wciągająca do wspólnej przy-
gody równie młode audytorium. Duch intelektualnej niepodległo-
ści, kpiny z udawanych wartości, bunt wobec zastanej rzeczywisto-
ści przejawiający się w sposobie bycia i ubioru – to wszystko kręci 
młodych, którzy świat widzą innymi oczami i chcą go urządzać po 
swojemu. Dowcip i humor, celna puenta, próba oglądu rzeczywi-
stości niejako „z drugiej strony”, zawsze dobrze się czuły w gęstej 
atmosferze tytoniowego dymu i oparach alkoholu. Piszę i o tym, 
bo podobno w klubie... znaleziono kilka butelek po alkoholu. To 
gdzie studenci mają pić? W krzakach?  

I właśnie tu, na zielonogórskiej WSP, narodził się fenomen 
kabareciarski. Początek dał mu legendarny już dzisiaj kabaret 
„Potem”, stworzony przez Władysława Sikorę (nb. absolwenta 
WSI). Potem po „Potem”, jak grzyby po deszczu, wyrastały 
grupy i zespoły kabaretowe, a zjawisko obfitości ochrzczono 
w Polsce mianem Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego, 
mającego w światku estradowym mocny, firmowy znak jakości. 

Pisałem już na tych łamach, że – póki co – Zagłębie jest w Pol-
sce bardziej znane niż nasz uniwersytet. Ale ten ruch ma nadal 
swoją dynamikę, powstają nowe grupy, jak „Florian” czy „Pro-
fil”, które na miejscu mogą podglądać mistrzów, doskonalić 
warsztat, otrzaskać się z estradą wśród swoich. 

Klub studencki „Karton” miał ustaloną renomę. Mimo 
wszystko postanowiono – dla kilku groszy zysku – ogłosić 
przetarg, nie licząc się z tym, co znaczy dla środowiska. Wbrew 
pozorom jednak, pomysłodawcy przetargu nie poszli na ży-
wioł. Wszystko było przemyślane. Kiedy czytałem warunki 
przetargowe, jeszcze na długo przed rozstrzygnięciem konkur-
su, moją uwagę przykuł zakaz używania w klubie sztućców 
plastikowych. A jakie miały być? Srebrne czy aluminiowe? 
A może żadnych! Klub miałby zapewnić bezpieczeństwo na 
swoim terenie, w akademiku i sąsiednich obiektach – głosi 
kolejne z postanowień. Przyległego „Polmozbytu” też? Takich 
absurdów było więcej. 

Cieszy, że w tych trudnych dla „Kartonu” dniach duchem 
solidaryzmu popisali się jego wierni bywalcy i fani Zagłębia, 
którzy zaalarmowali środki przekazu, i które murem stanęły za 
kabareciarzami.  

No dobrze, wszystko skończyło się pomyślnie – „Karton” 
zostaje w swojej siedzibie. Ale czy potrzebna nam była niechęć 
opinii publicznej do poczynań Uniwersytetu, tym razem jak 
najbardziej słuszna? Czyż tego naprawdę nie można było 
przewidzieć? 

ap 

f a k t y ,  p o g l ąd y ,  o p i n i e 
Biedni płacą za studia  

Ponad trzy czwarte dzieci z rodzin słabo wykształconych – 
a więc na ogół mniej zamożnych - trafia na studia płatne (za-
oczne, wieczorowe bądź w prywatnej uczelni). Częściej wybie-
rają krótsze studia zawodowe niż dłuższe magisterskie. Za to 
spośród dzieci rodziców z wyższym wykształceniem na płat-
nych studiach ląduje mniej niż połowa. 
Żeby opłacić czesne, młodzież - na ogół pochodząca z bied-

niejszych rodzin - musi dorabiać. Ma mniej czasu na naukę. Ale 
to właśnie dzięki istnieniu płatnych studiów i często niewiel-
kim prywatnym uczelniom ta młodzież ma dziś większe szanse 
na studiowanie. Miejsca na bezpłatnych dziennych studiach na 
prestiżowych uczelniach zajęte są przez dzieci najlepiej wy-
kształconych rodziców - wynika z badań przeprowadzonych na 
Uniwersytecie Warszawskim.  

Szanse na studiowanie ma coraz więcej młodych Polaków, 
także ze środowisk nisko wyedukowanych. Ale nadal polska 
młodzież pod względem wyrównywania szans edukacyjnych 
jest w sześć-siedem razy gorszej sytuacji niż rówieśnicy 
w większości krajów Europy Zachodniej. 

- Kto w Polsce ma największe, a kto najmniejsze szanse na 
to, by zostać studentem?  

- Największe szanse mają oczywiście dzieci wykształconych 
rodziców, a najmniejsze ci, których rodzice mają wykształcenie 
podstawowe lub zasadnicze. Z roku na rok więcej dzieci słabiej 
wykształconych rodziców idzie na studia. Tymczasem liczba 
studentów mających rodziców wykształconych jest od lat mniej 
więcej taka sama i nie będzie już rosła, bo oni niemal w stu 
procentach trafiają na uczelnie. Zatem nierówności między 
tymi grupami maleją.(...) 

-A jak wypadamy w porównaniu z innymi krajami?  
- Pod względem wyrównywania szans edukacyjnych polska 

młodzież jest w sześć-siedem razy gorszej sytuacji niż rówieśni-
cy w większości krajów Europy Zachodniej. 

W jakimś stopniu dlatego, że w Polsce poziom nauczania jest 
bardzo zróżnicowany. Jeśli zbadamy wyniki uczniów trzech 
sąsiadujących ze sobą polskich szkół średnich, to z dużym 
prawdopodobieństwem można przewidzieć, że one będą zróż-
nicowane i wyjdzie nam np. 100 pkt. dla pierwszej szkoły, 50 
pkt. dla drugiej i 30 pkt. dla trzeciej. A jeśli takie samo badanie 
byśmy zrobili w Szwecji, gdzie poziom szkolnictwa jest bar-
dziej wyrównany, to wyniki byłyby do siebie zbliżone, np. 100, 
110, 90. (...) 

- Co trzeba zmienić?  
- Podział na studia płatne i bezpłatne. Tak naprawdę nie ma 

bezpłatnej edukacji na uczelniach publicznych. Płacą za nią 
wszyscy podatnicy, ale korzysta tylko część studentów, 
w większości wywodzących się ze środowisk dobrze 
wykształconych, a co za tym idzie, lepiej sytuowanych. W ten 
sposób następuje transfer pieniędzy z kieszeni wszystkich 
podatników w stronę grupy najlepiej sytuowanych. Gdyby tak 
przedstawiano sprawę, zamiast mówić o bezpłatnym 
wykształceniu, wątpię, czy podobałoby się to podatnikom. Na 
dodatek płacący studenci często otrzymują gorsze 
wykształcenie. 

Powinni płacić wszyscy. Tak byłoby sprawiedliwiej. Ci, któ-
rzy mają najlepsze wyniki (bez względu na pochodzenie 
i dochody), otrzymywaliby zwrot opłat. Oprócz tego studenci 
z mniejszymi dochodami dostawaliby stypendia socjalne. To 
wymaga zmiany zasad finansowania szkół wyższych, np. 
więcej pieniędzy powinny dostawać te uczelnie, które wypłaca-
ją więcej stypendiów socjalnych. 

 
z prof. Ireneusz Białecki 

dyrektor Centrum Badań Polityki Naukowej i SzW UW 
w rozmowie z: Wojciechem Tymowskim 

Gazeta Wyborcza, 7 lipca  
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Profesor na kilku etatach 
(...) W uchwale z 25 czerwca Senat najstarszej polskiej uczelni 

postanowił, że pracownicy naukowi UJ nie powinni podejmo-
wać dodatkowej pracy w innych krakowskich szkołach wyż-
szych. Do końca semestru zimowego mają zdecydować się, 
gdzie chcą pracować: w UJ czy u konkurencji. Senat dopuścił 
jednocześnie dodatkowe zatrudnienie w uczelniach poza Krako-
wem, zakazał jednak pracownikom UJ promowania ośrodków 
akademickich będących dla nich miejscem dodatkowej pracy, nie 
wolno im też w obcych uczelniach być dziekanami i rektorami. 

Takie stanowisko władz UJ wywołało burzę w środowisku 
naukowym, prowokując do gorącej dyskusji o naukowcach 
wieloetatowcach. Poparli je przedstawiciele niektórych uczelni 
państwowych, zapowiadając podobne decyzje. Z ostrą krytyką 
występują natomiast szkoły wyższe niepaństwowe, w które 
uderza ograniczenie możliwości dodatkowego zatrudnienia 
profesorów. Wiele bowiem z tych uczelni nie mogłoby w ogóle 
istnieć bez wsparcia kadry naukowej ze szkół państwowych. (...) 
Prof. Franciszek Ziejka, rektor UJ: 

Naszą intencją było rozpoczęcie dyskusji na temat etyki pra-
cownika nauki. Punktem wyjścia jest uchwalony przez senat UJ 

Akademicki Kodeks Wartości, w którym znajduje się zapis 
o lojalności wobec uczelni. Nie może być tak, żeby profesor UJ, 
korzystając z uniwersyteckiej wizytówki, promował obcą 
uczelnię i prowadził tam konkurencyjne zajęcia. Po prostu nie 
zgadzam się, by grupa biznesmenów, która chce wyssać 
z rynku szybki, gorący pieniądz, pod hasłem walki z monopo-
lem szkół państwowych uzurpowała sobie prawo wykorzysty-
wania moich pracowników do działalności konkurencyjnej. (...) 
Dr Krzysztof Pawłowski, rektor  
Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu: 

Nie widzę niczego złego w tym, że profesor jednej uczelni 
podejmuje pracę w jeszcze jednej szkole wyższej, ale nie więcej. 
To jest normalne, także w renomowanych uczelniach zagra-
nicznych. Patologiczna jest jedynie wieloetatowość. Gdyby 
uczelniom niepaństwowym zablokowano możliwość zatrud-
niania samodzielnych pracowników naukowych z innych 
szkół, wiele z nich szybko by upadło. Uchwałę senatu UJ uwa-
żam za próbę zawłaszczenia praw właścicielskich przez kadrę 
akademicką dużej uczelni państwowej. (...) 

Jerzy Sadecki 
Rzeczpospolita, 11 lipca 

 
Jak być, by mieć? 

We wczesnych latach 90. zagorzali inteligenci porzucali bi-
blioteki, uniwersytety, leniwe posady i ruszyli zakładać własne 
firmy. Mieli być twórcami i tworzywem wymarzonego kapita-
lizmu z ludzką wykształconą twarzą. To nie do końca wyszło. 
Może jeszcze nic straconego, tyle że zaczynem polskiej klasy 
średniej będzie już nowy inteligent.  

Po 13 latach wolności Artur Drobiński, architekt z Polski po-
łudniowej, właściciel średniej firmy budowlanej, dołączył do 
armii inteligenckich frustratów polskich, szacowanej przez 
socjologów na jakieś 2 mln osób. Inżynier D. skończył 45 lat. 
Przy pierwszej wolnej urnie stanął entuzjastycznie jako ukształ-
towany inteligencko obywatel. Miał wykształcenie, zasady 
i poczucie misji. Chciał zbudować nową Polskę. Założył firmę 
budowlaną, miał być kołem zamachowym kapitalizmu. Pierw-
sze lata, choć trudne, dawały nadzieję i satysfakcję. Budował 

osiedla, zatrudniał sto osób, był bliski stworzenia imperium. 
Czuł się potrzebny. Połowa lat 90. to były czasy oszałamiającej 
hossy, błyskotliwych karier ludzi z dyplomem i awansów, 
które nie miały się skończyć. – „Byliśmy lepsi od Irlandii” – 
komentuje w „Res Publice Nowej” Andrzej Sadowski z Cen-
trum im A. Smitha. – Nasz kraj miał po około 7 proc. wzrostu 
gospodarczego przez trzy lata z rzędu i to bez niczyjej pomocy. 

Ten prawdziwy cud gospodarczy był dziełem milionów ano-
nimowych twórców, takich jak inżynier D. Niestety, gałąź, na 
której siedzi inżynier, wprawdzie jeszcze nie trzasnęła z hu-
kiem, niemniej ugina się stopniowo ku ziemi, a raczej ku roz-
wartym paszczom aligatorów z działów egzekucji należności 
banków komercyjnych. Nadeszła recesja, imperium wkrótce 
może pójść pod młotek. (...) 

Ewa Winnicka  
Polityka, nr 28/2003 

 
Gangsterzy i naukowcy mają wiele wspólnego 

Przedstawiciele obu profesji mniej więcej w wieku 35 lat 
osiadają na laurach - doszedł do wniosku psycholog Satoshi 
Kanazawa po przestudiowaniu życiorysów 280 wybitnych 
uczonych, w tym Alberta Einsteina i Piotra Curie. Dwie trzecie 
z nich opublikowało swoje najlepsze prace w wieku trzydziestu 
kilku lat. Spośród tych, którzy uczynili to później, większość 
nie założyła rodziny i nie miała dzieci - zwraca uwagę badacz.  
 

Jak twierdzi, również gangsterzy wykazują największą aktyw-
ność „zawodową” pomiędzy 30. a 40. rokiem życia. - Winne jest 
małżeństwo. Kiedy naukowiec czy przestępca zakłada rodzinę 
i staje się ojcem, szybko mija mu żądza sukcesu, a opracowanie 
przełomowego eksperymentu czy genialnego skoku na bank 
schodzi na dalszy plan - komentuje Kanazawa. Jego pracę pub-
likuje „Journal of Research in Personality”. 

HOŁD 
Gazeta Wyborcza, 15 lipca 

 
Polski dziennikarz potrafi 

A polski dziennikarz szczególnie. Na okładce ostatniego nu-
meru „Przekroju” anons: „Nasz reporter ubiegł Amerykanów 
w Iraku. Mamy uran Saddama”. Wszyscy szukali, ONZ, Blix, 
CIA, MI-6, BND, KGB i nic. A reporter „Przekroju” Jakub Miel-
nik pojechał i od razu znalazł. Bardzo mamy zdolnych ludzi. 
Jakiś czas temu reporter „Wprost” odnalazł numer 2 w al-
Qaidzie, mułłę Omara, i przeprowadził z nim wywiad. Amery-
kanom nie udało się mułły nawet zastrzelić. Gdzie im tam do 

polskich reporterów. Kolejny znajdzie Omara z kieszeniami 
pełnymi uranu i dostanie od niego adres kryjówki Bormanna. 

Przed Polakami i polskimi mediami wielka przyszłość. Trze-
ba im tylko dać szansę i puścić wszędzie tam, gdzie zawiodły 
wywiady, gdzie utyka elektronika, a zaćmy dostają systemy 
satelitarnego nadzoru. I już wkrótce nasi reporterzy odkryją 
wielkie tajemnice. (...) 

Maciej Rybiński 
Rzeczpospolita, 18 lipca  

 
Wybór i nabór  

– Prestiżowe uczelnie stawiają kandydatom wysokie wyma-
gania przy ograniczonych limitach przyjęć. Maturzyści z kolej-
nych roczników wiedzą od starszych kolegów, że egzaminy są 
trudne, trzeba naprawdę dużo umieć, żeby tę barierę sforso-
wać, a później utrzymać się na studiach. Prowadzi to do autose-
lekcji. Młodzież o niesprecyzowanych zainteresowaniach 
i ograniczonej wiedzy, pokładająca nadzieje głównie w szczę-

śliwym przypadku, nie ubiega się o indeksy takich szkół. Przy-
chodzą ci, którzy wiedzą, czego chcą i są dobrze przygotowani. 
Ustabilizowana liczba kandydatów świadczy o ugruntowanej 
pozycji uczelni. A 3–4 dobrych kandydatów na miejsce lepiej rokuje 
dla jakości kształcenia niż kilkunastu przypadkowych. (...) 

prof. Małgorzata Kokocińska z AE w Poznaniu, 
członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej 

Polityka, 29/2003 r. 
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Zmiany regulaminu matur  
Słubiccy abiturienci w przyszłym roku będą zdawać jedno-

cześnie maturę i egzaminy wstępne na poznańskie uczelnie.  
Maturzyści będą się mogli ubiegać o miejsca na budownic-

two, elektronikę i komunikację, elektrotechnikę, inżynierię 
środowiskową, matematykę i informatykę Politechniki Poznań-
skiej oraz na Wydziale Chemii UAM - na specjalizacje: chemia 
środowiskowa, chemia z zastosowaniem informatyki, synteza 
i analiza chemiczna, chemia materiałowa.  

Takie ułatwienie drogi na studia słubickim uczniom wymyślił 
burmistrz Ryszard Bodziacki. - Pomyślałem sobie o takich 
maturach, kiedy wiele razy przyglądałem się młodym matu-
rzystom, którzy ogromnie zestresowani przystępowali do 

egzaminów wstępnych do Collegium Polonicum - wspomina 
Bodziacki, były wykładowca tej uczelni. - Najpierw przechodzi-
li przez stres maturalny, potem czekały ich nerwy związane 
z egzaminami na studia wyższe. 
Łączone matury polegają na jednoczesnym złożeniu egzami-

nu maturalnego i wstępnego na studia. Obserwatorzy z uczelni 
wyższych biorą udział w egzaminach ustnych i na podstawie 
ich opinii najlepsi maturzyści są przyjmowani na wybrane 
kierunki studiów. Warunkiem jest uzyskanie średniej oceny co 
najmniej dobrej i bardzo dobrej z wybranego przedmiotu (jest to 
średnia końcowej oceny i oceny z przedmiotu maturalnego). (...) 

Renata Ochwat 
Gazeta Wyborcza, 23 lipca 

 
Demokracja dziennikarska  

(...) „Gdybym miał wybierać między wolnością dla władzy 
wykonawczej a wolnością mediów, wybrałbym to drugie” - 
stwierdził Thomas Jefferson, ojciec amerykańskiej demokracji. 
Choć formalnie współczesne demokracje mają zapisany 
w konstytucji Monteskiuszowski trójpodział władzy, de facto 
respektują Jeffersonowski czwórpodział - uwzględniając wła-
dzę mediów. Wprost formułuje to pierwsza poprawka do 
konstytucji Stanów Zjednoczonych: „Kongres nie może stano-
wić ustaw (...) ograniczających wolność słowa lub prasy”. 
W USA nie można zakazać żadnej publikacji, nawet gdyby 
zagrażała ona narodowemu bezpieczeństwu. Pierwszą po-
prawkę wprowadzono dlatego, że klasyczny trójpodział wła-
dzy nie chroni społeczeństwa przed zmonopolizowaniem 
władzy przez jedną opcję posiadającą przewagę w rządzie, 
parlamencie i sądach. Zachodni politycy doszli do wniosku, że 
Jeffersonowski czwórpodział ostatecznie opłaca się także im, bo 
chroni partie przed degrengoladą i zniknięciem ze sceny poli-
tycznej. (...) 

Gdyby nie wolne media, praktycznie żadna afera z udziałem 
polityków czy funkcjonariuszy państwa nie ujrzałaby światła 

dziennego. To „Rzeczpospolita” ujawniła korupcję w Minister-
stwie Obrony. Wojskowe Służby Informacyjne tylko „prowa-
dziły działania” i „miały informacje”, ale brakowało im dowo-
dów, które zebrała gazeta, i woli prowadzenia tej sprawy. 
Dopiero po publikacji wszczęto śledztwo, w wyniku którego 
aresztowano Zbigniewa Farmusa, asystenta zdymisjowanego 
wiceministra obrony Romualda Szeremietiewa. To publikacje 
„Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej” doprowadziły do 
odwołania Aleksandra Naumana ze stanowiska szefa Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, mimo że sam premier ręczył za to, że 
Nauman jest uczciwym człowiekiem. Tymczasem gazety ujaw-
niły, że w czasie gdy był on wiceministrem zdrowia, spółka 
Kobieta +50, którą kierowała jego konkubina, otrzymywała 
intratne kontrakty z Mazowieckiej Kasy Chorych.  

(...) Jak wynika z badań CBOS, 59 proc. Polaków domaga się, 
by dziennikarze, nie czekając na wyroki sądów i rezultaty 
innych postępowań, informowali o ciemnych stronach polityki, 
na przykład o aferach korupcyjnych. Naprawdę służy to 
i społeczeństwu, i politykom.  

Janina Blikowska , Dorota Macieja  
 Wprost, 27 lipca 

 
Przystanek Owsiak  
Ćwierć miliona osób przyjechało w ubiegłym roku do Żar na 

Przystanek Woodstock. Takiej publiczności nie miały razem 
wszystkie inne imprezy muzyczne organizowane w Polsce. 
W tym roku widzów ma być jeszcze więcej. Jerzy Owsiak - 
podobnie jak John Slyth Pemberton, aptekarz z Atlanty, który 
stworzył recepturę coca-coli - całe swoje dorosłe życie opraco-
wywał i testował patent na organizowanie masowej imprezy. 
W odpowiednich proporcjach mieszał muzykę, sztafaż, atmos-
ferę skandalu, zainteresowanie mediów oraz altruizm przete-
stowany podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  
I w organizowaniu imprez nie ma sobie równych w Polsce. Nie 
ma też równych w Europie, bo największe masowe imprezy na 
Starym Kontynencie gromadzą najwyżej 100 tys. osób. (...) 

Jacek Kurzępa, socjolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
który od lat bywa na Przystanku Woodstock, uważa, że młodzi 
ludzie przyjeżdżają do Żar, by poczuć ducha rówieśniczej 
wspólnoty. Wielu z nich oglądało w telewizji relacje z festiwalu 
Woodstock oraz z Jarocina i spodobała im się panująca tam 
atmosfera anarchii - parodniowego wyzwolenia ze społecznych 
więzów i rytuałów. Współcześni nastolatkowie wybierający się 
do Żar odgrywają swoisty hipisowski teatr. Przechodzą też tam 
różnego rodzaju inicjacje. Co roku dziesiątki kompletnie pija-
nych młodych ludzi „oczyszcza się”, na przykład tarzając się 
w błocie. Inni poznają skutki zażycia amfetaminy. (...)  

Janina Blikowska , Magdalena Rychter  
 Wprost, 3 sierpnia 

 
Magister z internetu 

Zamiast mozolnie siedzieć w bibliotekach i kuć do egzami-
nów, można za 4 tys. zł mieć dyplom każdej polskiej szkoły 
wyższej. - Od trzech lat nie mieliśmy reklamacji. A chętnych 
ciągle przybywa - mówił „Gazecie” fałszerz dokumentów nazywa-
jący siebie „rektorem wszech uczelni”. Na szczęście wpadł  

Ogłoszenie na jednej ze stron internetowych: „Dyplom wyż-
szej uczelni, bez wychodzenia z domu, w ciągu tygodnia. I Ty 
możesz mieć” (podany adres e-mailowy i telefon). 

Napisałem list: „Interesuje mnie oferta. Co możecie mi zaofe-
rować?”. Następnego dnia odpowiedź: „To nie żart. To rzeczy-
wistość. Koszty nie są małe. To zrozumiałe, ale jednocześnie są 
śmieszne. Aktualna cena na wolnym rynku - warszawski Sta-
dion Dziesięciolecia dla świadectwa maturalnego to 5 tys. zł. 
W dodatku nasze dyplomy od przyszłego roku (a w niektórych 
krajach europejskich już teraz) są honorowane i nie wymagają 

nostryfikacji” [pisownia oryginalna - red.]. 
Autor maila wysłał mi listę uczelni, których dyplomy dostar-

czają od ręki. Są to m.in.: Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym 
Sączu, Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Handlowa 
w Kielcach, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Szczeciński 
czy AWF w Warszawie. Cennik - 2500 zł za dyplom, 250 zł za 
dwa odpisy, 50 zł „opłaty aktywacyjnej”. „Dodatkowo informu-
jemy, że przyjmujemy zamówienia na większość dyplomów 
studiów pomaturalnych, certyfikatów, zaświadczeń, świa-
dectw, legitymacji (także uprawniających do ulgowych prze-
jazdów), Sanitarne Książeczki Zdrowia, Dyplomy Mistrzowskie 
i Świadectwa Czeladnicze, tak wydawane przez Kuratoria, jak 
i Izby Rzemieślnicze. Świadectwa o niekaralności i Papiery 
Ochroniarskie oraz wszelkie inne”. (...) 

Jakub Stachowiak 
Gazeta Wyborcza, 20 sierpnia 
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Zbadali badaczy 
Urzędnicy resortu edukacji, przyznający uczelniom pieniądze 

na badania naukowe, pobili rekord. 99,8 proc. dotacji podzielili 
bezprawnie, łamiąc przepisy - stwierdziła Najwyższa Izba 
Kontroli. Chodzi o ponad miliard złotych. 

Wzór, za pomocą którego resort edukacji dzieli pieniądze 
między wyższe uczelnie, powaliłby Einsteina. Zdumiał również 
inspektorów NIK, który sprawdzali, na co w latach 1999-2002 
wydano ponad miliard złotych - formalnie przeznaczonych na 
„badania własne” prowadzone na uczelniach. Okazało się, że 

szkoły wyższe wydawały pieniądze z Komitetu Badań Nauko-
wych m.in. na wynagrodzenia dla pracowników, długopisy 
i krzesła. 

- Pieniądze powinny być dzielone uczciwie i przejrzyście, tak 
aby żadna uczelnia nie była faworyzowana - mówi inspektor 
NIK. - Teoretycznie dzielono je w ministerstwie według skom-
plikowanego algorytmu. Ale nie znaleźliśmy ani jednego 
urzędnika, który umiałby z tego wzoru korzystać. (...) 

Leszek Kraskowski 
Super Express, 21 sierpnia 

 
Młodzież odłączona 

(...) Bohaterem nowych czasów miał być człowiek zaradny, 
który z państwowego przechodzi na swoje. Inteligencja z bó-
lem ustępowała miejsca klasie średniej. Jednak dziecko 
właściciela firmy ma dziś mniej możliwości, by skończyć 
studia niż dziecko inteligenta.  

- Na początku lat 90. mówiło się, że inteligencja jest warstwą 
anachroniczną. Prasa uwielbiała opisywać „kominowe” kariery 
ludzi młodych. I niemal cała młodzież uwierzyła w swoją 
szansę. Ta wiara unosiła się w powietrzu, a dorośli tylko w niej 
utwierdzali. Wykształcenie rozumiane jako klucz do sukcesu 
materialnego stało się podstawą nowego zróżnicowania, 
w którym kapitał ekonomiczny stopił się z kulturowym, 
a edukacja stała się towarem (lub usługą). Dla dużej grupy 
młodzieży warunkiem szybkiego awansu społecznego (poza 
szczerymi chęciami) był więc kapitał kulturowy. Wydawało się, 
że leży on w szkolnej klasie. Jednak wygrywali ci, którzy go 
mieli „z domu” - dzieci inteligentów. Nic dziwnego, że ten 
mechanizm zaistniał. (...) 

Może za wyższe studia po prostu powinno się płacić?  
- Jestem zwolenniczką tej niepopularnej tezy. Panuje przeko-

nanie, że w szkolnictwie wyższym musimy wyrównać zapóź-
nienie względem Zachodu. Kreujemy szkolnictwo masowe, 
z niską jakością kształcenia. Ginie model studiowania dla sa-
morealizacji. Studentom częściej chodzi dziś o papier, bo na to 
patrzą pracodawcy. Przekonanie, że wykształcenie przekłada 
się na sukces finansowy, jest cichym motorem tej zmiany. Fun-
dujemy sobie głęboką demoralizację przyszłej warstwy inteli-
genckiej. 

Na uczelniach niepłatnych częściej kształcą się ludzie z za-
możnych rodzin, z wysokim kapitałem kulturowym. Finansują 
ich studenci zaoczni. Mniej zasobni kulturowo i finansowo 
dostają gorszy produkt, a płacą ciężkie pieniądze. Nadgodziny 

nauczycieli akademickich są opłacane z tego źródła. To mecha-
nizm generowania nierówności. Czesne mogłoby spowodować 
sprawiedliwszy dostęp do wyższych studiów. Przypominało-
by, że wykształcenie kosztuje. Wszystko to oczywiście pod 
warunkiem, że rozwijać się będzie drugie skrzydło - wspierany 
przez państwo szeroki system stypendialny. (...) 

Absolwenci uważają, że szkoła średnia nie przygotowuje 
do: prowadzenia firmy - 88 proc., radzenia sobie na rynku 
pracy - 80 proc., rozumienia prawa - 78 proc., aktywności 
politycznej - 75 proc., aktywności publicznej - 66 proc., życia 
w UE - 56 proc., życia rodzinnego - 56 proc., pracy zespołowej 
- 53 proc. Na tym tle zebrane w raporcie opinie nauczycieli 
o własnej pracy są nazbyt optymistyczne.  

- Od kilkunastu lat nauczyciele to jedna z najbardziej nielu-
bianych przez młodzież grup dorosłych. By to zmienić, trzeba 
uporządkować programy w akademiach pedagogicznych i na 
kierunkach nauczycielskich wyższych uczelni. Nauczyciel nie 
uczy się tam roli partnera, który towarzyszy młodym ludziom 
w ich rozwoju. Przygotowywany jest, by rządzić. Staje potem 
przed rozbestwionym szczeniakiem z VIb i co może zastoso-
wać? Przymus. Na studiach nie wyposażono go w inne narzę-
dzia. 

Nauczyciele powinni wiedzieć np., co to jest kultura mło-
dzieżowa. Niektórzy sądzą, że ją znają. Na trzydniowych szko-
leniach tworzą sobie „kolekcje motyli” - punk ma pióropusz 
i pali trawę, a hiphopowiec nosi szerokie spodnie i używa 
kwasu. Te klasyfikacje stają się szybko nieaktualne. Potrzeba 
więc przygotowania operacyjnego - jak postępować z młodymi 
ludźmi, którzy szybko się zmieniają. 

prof. Barbara Fatyga (UW)  
w rozmowie z Lidią Ostałowską 

Gazeta Wyborcza, 30 sierpnia 

 
Mózg na słońcu 

(...) Od długiego już bowiem czasu mówiąc o przemianach 
zachodzących w obecnym świecie, powtarzamy mechanicznie, 
że główną z nich jest ogromny wzrost znaczenia kapitału inte-
lektualnego w stosunku do innych form bogactwa, związanych 
z dobrami materialnymi. W konkurencji przedsiębiorstw wy-
grywają te, które mają lepsze know-how, a nie te, które mają 
więcej maszyn, to samo się dzieje w konkurencji pomiędzy 
państwami a również ruchami politycznymi i społecznymi. 
Otóż przyjęło się u nas uważać, że naszym upośledzeniem 
w porównaniu z innymi krajami jest niezwykła miernota na-
szego życia umysłowego i płycizna refleksji intelektualnej. 

Narzekają na to nawet co czas jakiś z trybuny przywódcy le-
wicy, którym dalibóg nie książki w głowie. Warto by więc 
u progu normalnego życia, które zaczyna się zazwyczaj we wrze-
śniu, zastanowić przez moment, jak jest z tym u nas naprawdę.  

Otóż prawdą jest niestety, że tak zwane elity humanistyczne 
już od dosyć dawna opuściły obowiązującą je rolę krytycznego 
i sceptycznego myślenia, najpierw poddając się zbiorowemu 
entuzjazmowi, obecnie zaś zbiorowemu narzekaniu na totalne 
skundlenie wszystkiego dookoła. (...) 

Krzysztof Teodor Toeplitz 
Przegląd, 31 sierpnia 

 
Nadciąga bóg wojny  

(...) - Bakterie nie boją się kosmosu - mówi prof. Józef Kaź-
mierczak z Zakładu Paleobiologii PAN. W formie przetrwalni-
ków mogą krążyć w nim nawet miliony lat. Najnowsze badania 
sugerują, że życie mogło się narodzić w odległym zakątku 
wszechświata i trafić na naszą planetę wraz kometami lub 
meteorytami w postaci składników organicznych lub drobno-

ustrojów. Komety są bryłami skał i lodu, które zbliżając się do 
Słońca na niewielką odległość, zaczynają się topić, tworząc 
charakterystyczny warkocz. To w nim, jak twierdzą niektórzy 
badacze, mogą się znajdować chorobotwórcze mikroorgani-
zmy. Nie bez powodu przelatujące w pobliżu Ziemi komety od 
stuleci były uznawane za zwiastuny powodzi, trzęsień ziemi  
i... epidemii groźnych chorób.  
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Z kosmosu każdego roku spada na powierzchnię naszej pla-
nety tona bakterii i innych mikroorganizmów - wyliczył prof. 
Chandra Wickramasinghe z Cardiff University. Jednym z nich - 
twierdzi brytyjski naukowiec - mógł być... wirus SARS, który 
na początku tego roku wywołał epidemię atypowego zapalenia 
płuc. Zdaniem badacza, powodujący chorobę koronawirus jest 

tak niepodobny do innych tego typu znanych wcześniej zaraz-
ków, że może to wskazywać na jego pozaziemskie pochodze-
nie.(...)  

Zbigniew Wojtasiński  
 Wprost, 31 sierpnia  

 
Kto się rozwija, nie płaci 

Minister finansów wycofuje się częściowo ze swoich zamia-
rów podatkowych wobec uczelni. Szkoły wyższe będą mogły 
wydatki na cele statutowe włączyć do kosztów uzyskania 
przychodu, co pozwoli im uniknąć płacenia podatku dochodo-
wego. A stypendia naukowe i doktoranckie będą, jak dotych-
czas, całkowicie wolne od podatku. 

(...)Szkoły nie będą musiały co miesiąc płacić zaliczki na po-
datek CIT, ale będą się rozliczać raz na rok. 

- Szkoły i uczelnie będą też odkładać sobie pieniądze na in-
westycje na trzyletnich funduszach. Sumy tam zgromadzone 
nie będą opodatkowane, chyba że nie zostaną w tym czasie 
wydane zgodnie z przeznaczeniem - podkreśla minister Łybac-
ka. Dotyczyć to będzie zarówno szkół i uczelni publicznych, jak 

i niepublicznych. 
Łybacka zapowiedziała też, że rząd zaproponuje w Sejmie, by 

od przyszłego roku kalendarzowego stypendia socjalne były 
wypłacane nie tylko studentom studiów dziennych, ale także 
wieczorowych i zaocznych wszystkich typów szkół. A od tego 
roku akademickiego podwyższona zostanie do 600 zł miesięcz-
na rata kredytu studenckiego.  

- Po zmianie systemu opodatkowania i likwidacji część ulg, 
do systemu edukacji trafi 1,4 mld zł na działania osłonowe - 
zapowiedziała Łybacka. - Z tego 900 mln zł do szkolnictwa 
wyższego. 

 Anna Paciorek 
Rzeczpospolita, 11 września 

 
Pani minister burzy 

Przez niespełna dwa lata rządów minister edukacji Krystyna 
Łybacka otworzyła wiele „frontów walki” i nie przeprowadziła 
żadnych znaczących zmian w oświacie. Dziś jest skłócona 
prawie ze wszystkimi: rektorami wyższych uczelni, przedsta-
wicielami szkół niepublicznych, samorządowcami i związkow-
cami.  

Zamieszanie wokół ujawnionych przez „Rzeczpospolitą” 
planów opodatkowania publicznych szkół wyższych pokazało, 
że w tak kluczowej sprawie pani minister nawet nie rozumiała 
konsekwencji przyjmowanych przez rząd projektów. 
Łybacka jest ministrem kontrowersyjnym. W stylu jej działa-

nia i działania usuniętego z rządu ministra zdrowia Mariusza 
Łapińskiego można się doszukać wielu analogii. Oboje swój 
program oparli głównie na mocnym naciskaniu hamulców 
i zawracaniu z drogi obranej przez poprzedników. Dziś Łapiń-
ski stracił niemal wszystkie stanowiska i został usunięty z SLD. 
Krystyna Łybacka - choć jej pozycja w partii także znacznie 
osłabła, a na ostatnim kongresie straciła stanowisko wiceprze-
wodniczącej SLD - na ministerialnym stołku trwa. 

Bartłomiej Zborowski 
Andrzej Stankiewicz 

Rzeczpospolita, 11 września 

 
Nasze mózgi z importu  

Najskuteczniejsi menedżerowie firm w Polsce to Francuz Phi-
lippe Jombart (Renault Polska) i Rumun Mihai Georgescu 
(Wrigley Poland). W pierwszej dziesiątce mistrzów zarządzania 
znaleźli się jeszcze dwaj Japończycy i dwaj Niemcy (bo do tego 
grona należy doliczyć nie uwzględnionego w naszym rankingu 
najefektywniejszych szefów przedsiębiorstw Niemca Güntera 
Brennera, prezesa częstochowskiej firmy TRW). - Sprawdzia-
nem sprawności menedżera są wyniki osiągane przez jego 
firmę, lepszego testu nie ma - mówi „Wprost” Peter F. Drucker, 
jeden z największych autorytetów w dziedzinie zarządzania, 
profesor Claremont Grauduate School w Kalifornii. W naszym 
sprawdzianie kierowania firmami (bo za taki należy uznać 
system selekcji, który zastosowaliśmy przy układaniu rankingu 
asów zarządzania) rodzimi specjaliści od managementu nie 

sprostali zagranicznej konkurencji.(...)  
Tak zwani expatriots to zawodowcy, którzy bez skrupułów 

potrafią zrestrukturyzować każdą firmę, zachowując się niekie-
dy jak chirurdzy operujący bez znieczulenia. Pochodzą z ze-
wnątrz, nie są uwikłani w nasze układy polityczne. To ułatwia 
podejmowanie niepopularnych, ale koniecznych decyzji, takich 
jak redukcje zatrudnienia. Zysk uświęca środki - powiadają.  
I dowodzą tego w praktyce. Kierowana przez Rumuna Mihaia 
Geoergescu poznańska Wrigley Poland zwiększyła udziały 
w polskim rynku gum do żucia do 70 proc.! Libańczyk Michel 
Khalaf, prezes AIG Life, doprowadził do tego, że jego firma jest 
w ścisłej czołówce polskich towarzystw ubezpieczeń na ży-
cie.(...)  

Mirosław Cielemęcki, współpraca: Aleksander Piński  
 Wprost, 14 września  

 
Nauka interesów  

Cieszę się, że prof. Michał Kleiber podziela opinię, iż warto 
prowadzić publiczną debatę o przyszłości nauki w Polsce na 
łamach wolnej prasy. Szkoda tylko, że nie udało się dotychczas 
prowadzić takiej debaty wewnątrz Komitetu Badań Nauko-
wych. Nie zwołano plenarnego zebrania KBN, umożliwiającego 
wszystkim wybranym członkom tej instytucji zabranie głosu. 
Urząd ministra Kleibera nie rozpieszcza członków KBN, więc 
do dziś nie znamy projektów zarządzeń wykonawczych (kluczo-
wych dla oceny skutków planowanych zmian ustawowych). (...) 

Zespół Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk, w któ-
rym zasiadałem, wzywał już poprzedniego ministra nauki do 
podstawowych reform. Nie miały one zmierzać w kierunku 

wytyczonym w obecnym projekcie ustawy. W świetle mojego 
tekstu, nieuzasadniony jest zarzut, że nie widzę nieprawidło-
wości w działaniu środowiska naukowego. Jakieś 10 lat temu w 
publicznej telewizji powiedziałem - w obecności twórcy KBN 
prof. Witolda Karczewskiego - że kolejny etap reformy należa-
łoby rozpocząć od pozostawienia „przy nauce” zaledwie 1/3 
zatrudnionej w niej kadry, co od razu zwiększyłoby efektyw-
ność finansowania badań. (...) 

Łukasz A. Turski  
profesor w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN  

 Wprost, 28 września  
 

wybrali esa, ap 



 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  8  ( 1 1 6 )  

p a ź d z i e r n i k  2 0 0 3  

68 

p r z e g l ą d  p r a s y  
Paulina Komorowska-Birger kończy zakładać delikatną siatkę 

wśród ułożonych wcześniej kostek bruku. Teraz pozostaje czekać, 
aż... dzieło zostanie zniszczone – czytamy 3 lipca w Gazecie Lubuskiej 
o festiwalu sztuki „Precedens” zorganizowanym przez pracowni-
ków i studentów wydziału Artystycznego UZ. Jeszcze studiują lub 
już z dyplomem – uprawiają sztukę, fotografię. Łączy ich idea 
festiwalu nakreślona przez kuratora Marka Glinkowskiego: wyjść 
ze swoją sztuką na ulicę, „zaatakować” swoją twórczością kogoś, 
kto na co dzień omija galerię z daleka... Wczoraj o 15.00 „szklana 
wycieraczka” w drzwiach Muzeum Ziemi Lubuskiej już lekko 
uszkodzona. Ktoś częściowo wykonał wyrok, który na kruche 
dzieło Pauliny Komorowskiej-Birger, wydała sama autorka już na 
etapie pomysłu. Czy sztuka współczesna ma być właśnie taka: 
krucha, ulotna, zdarzeniowa i „nie do zabrania do domu”? A nawet 
jeśli, to... – Ludzie nie mają czasu chodzić dziś do galerii. Dlatego 
wychodzimy ze sztuką do nich. Wielu nas minie, nie zauważy, ale 
ktoś się zatrzyma - mówi Katarzyna Salińska. – I dlatego kogoś 
warto to robić. 

* * * 
O „modzie w indeksie” pisze 8 lipca Gazeta Lubuska, donosząc 

o efektach pierwszego naboru i najpopularniejszych kierunkach na 
UZ. 3,5 tysiąca miejsc na studiach dziennych i blisko 7,5 tys. kandy-
datów. Statystycznie rzecz biorąc, szanse na indeks Uniwersytetu 
Zielonogórskiego ma co drugi maturzysta. Gdyby zainteresowanie 
kierunkami układało się odpowiednio do oferty uczelni... Na uni-
wersyteckiej fizyce technicznej przygotowano 75 miejsc; do 1 lipca 
zgłosił się jeden kandydat. O jedno miejsce na pedagogice pracy 
i poradnictwie zawodowym ubiega się 5,53 kandydatów, prawie 
tyle samo chce studiować język angielski. Pedagodzy i angliści 
z jednej strony, z drugiej - architekci wnętrz i informatycy: to wy-
marzone specjalności, w jakich chcieliby pracować dzisiejsi matu-
rzyści. Ale statystyka nie mówi całej prawdy. Np. o tym, że rośnie - 
w porównaniu z ub. rokiem - zainteresowanie politologią (było 1,5, 
a jest 3,19 kandydata na jedno miejsce), resocjalizacją i profilaktyką 
osób niedostosowanych społecznie (wzrost z 3,1 do 5,37). Może 
młodzi dają w ten sposób pierwsze znaki, że to pokolenie spróbuje 
lepiej urządzić świat? 

* * * 
18 lipca Robert Rewiński z Gazety Wyborczej rozmawiał z prof. UZ 

dr hab. Leszkiem Gołdyką, dyrektorem Instytutu Socjologii Uni-
wersytetu Zielonogórskiego owydłużeniu czasu pracy Urzędu 
Miejskiego: -  Uważam, że można by na okres próbny wprowadzić 
zmianę godzin pracy i pilnie obserwować, co się dzieje. Prezydent 
może przecież poprosić Instytut Socjologii, by zrobić badanie tego 
zjawiska: czy jest takie zainteresowanie, kto i po co przychodzi do 
urzędu. Po miesiącu lub dwóch możemy przedstawić pani prezy-
dent wyniki naszych badań. Możemy takie badanie przeprowadzić 
od października w ramach naszego koła naukowego. Dla nas była-
by to okazja, by się pokazać i wypełnić społeczne zadanie. Po za-
kończeniu przedstawilibyśmy twarde fakty, rzeczowe argumenty 
do dyskusji. Jeśli okaże się, że nie można przełamać nawyków 
społeczeństwa, prezydent może się przecież wycofać i powrócić do 
obecnego rytmu pracy. Elżbieta Polak, dyrektor gabinetu prezyden-
ta miasta. To dobry pomysł, by tę sprawę przebadał ktoś niezależ-
ny. Propozycja, by to zrobił Instytut Socjologii, jest interesująca. 
Jesteśmy gotowi poważnie potraktować wyniki takich badań 
i uczynić z nich argument przy podejmowaniu ostatecznej decyzji 
dotyczącej zmiany godzin pracy Urzędu.  

* * * 
Nie wszystkim się poszczęściło w pierwszym etapie zabiegów 

o indeks. Podpowiadamy, gdzie można spróbować po raz drugi. 
W roli podpowiadającego Gazeta Lubuska w dniu 21 lipca. W więk-
szości uczelni ogłoszono już listy zakwalifikowanych na studia. 
Osoby, które się na nich znalazły, powinny złożyć na piśmie dekla-
rację woli studiowania. Wtedy będzie wiadomo dokładnie, ile 
wolnych miejsc jest na poszczególnych kierunkach. Dziś już wia-
domo, spośród jakich kierunków będą mogli wybierać przyszłe 
studia kandydaci, którym nie powiodło się podczas pierwszej tury 

egzaminów. Poniżej pełna oferta nie tylko Uniwersytetu Zielono-
górskiego 

* * * 
Do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze wpłynęło zawia-

domienie o przestępstwie popełnionym przez rektora i Senat Uni-
wersytetu Zielonogórskiego – 22 lipca doniosły obydwie lokalne 
gazety. Zawiadamiający wskazuje na działania na szkodę uczelni, 
naruszenie ustawy o szkolnictwie wyższym, utratę płynności finan-
sowej uczelni i doprowadzenie do jej zadłużenia na kilkadziesiąt 
milionów złotych. Odpowiedzialnością za to autor zawiadomienia 
obarcza rektora i Senat uczelni. Zawiadomienie, kierowane do 
Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, zielonogórska 
prokuratura otrzymała pod koniec czerwca. Rektor UZ – prof. 
Michał Kisielewicz domyśla się, że tłem oskarżeń są wprowadzone 
ostatnio na uczelni ograniczenia wydatków, w tym również płaco-
wych, związane z zadłużeniem.  

* * * 
W sierpniu także głównym tematem poruszanym przez gazety 

była rekrutacja. 19 sierpnia w Gazecie Lubuskiej czytamy: Osoby, 
które pomyślnie przeszły przez rekrutacyjne sito, miały czas do 14 
sierpnia, by złożyć deklarację podjęcia studiów na danym kierunku. 
Pozostało jeszcze 347 miejsc na różnych kierunkach studiów na 
Uniwersytecie Zielonogórskim. Na trzech wydziałach UZ: Wydzia-
le Nauk Pedagogicznych i Społecznych, Wydziale Inżynierii Lądo-
wej i Środowiska oraz Wydziale Zarządzania limity miejsc zostały 
wyczerpane w pierwszym terminie. W przypadku rezygnacji kan-
dydatów ze studiów na UZ przyjęcia będą uzupełniane z list rezer-
wowych. Na pozostałych wydziałach są jeszcze wolne miejsca. Tak 
było 19 sierpnia. 

* * * 
Oddany 30 września ub. roku do użytku nowy budynek Wydzia-

łu Nauk Ścisłych Uniwersytetu Zielonogórskiego został uznany za 
najlepszy obiekt użyteczności publicznej zbudowany w ubiegłym 
roku w województwie lubuskim i uhonorowany tytułem „Mister 
Budowy 2002”. Czytamy w lipcowo-sierpniowym numerze Forum 
Akademickiego. Nagrody wręczono inwestorom, projektantom 
i wykonawcom. Projektantem budynku jest Jerzy Gołębiowski 
z Autorskiej Pracowni Architektonicznej „Projekt” w Zielonej 
Górze. Wykonawcą natomiast był poznański oddział firmy Skan-
ska. Kubatura budynku wynosi 39 654,0 m3, powierzchnia użytko-
wa – 10 181,3 m2.  

* * * 
Bożena Ronowicz, prezydent Zielonej Góry w rozmowie z Alicją 
Bogiel, Gazeta Lubuska, 23-24 sierpnia: 
Miasto ma swoje uprawnienia i obowiązki. Wspieranie uniwersyte-
tu nie może być tak rozumiane, że z budżetu miasta przeznaczamy 
czystą gotówkę na jego potrzeby.  

– Do uniwersytetu wchodzi właśnie wyż demograficzny,  
a w szkołach podstawowych, średnich i gimnazjach mamy coraz 
mniej uczniów. Trzeba więc przyciągać studentów, bo oni stanowią 
ogromny potencjał. Wokół uniwersytetu jest teraz wiele nieporo-
zumień. Ale faktem jest, że rozwinięto infrastrukturę uczelni. Może 
faktycznie zaburzona jest trochę równowaga między rozwojem 
technicznej i humanistycznej części uniwersytetu, ale liczę na to, że 
poprawi te proporcje rektorat w centrum miasta, powstanie 
wydziału prawa i administracji i biblioteki. Odejście części kadry z 
UZ odbieram natomiast w kategoriach niezadowolenia 
finansowego. 

* * * 
Zielona Góra zazdrości Gorzowowi Słowianki, Gorzów Zielonej 

Górze – uniwersytetu – tak kwituje Joanna Skupień i Leszek 
Kalinowski w magazynowym wydaniu Gazety Lubuskiej z 30-31 
sierpnia walory każdej z lubuskiej stolic wojewódzkich. 

* * * 
Iława ogarnięta była w tych dniach atmosferą jazzu, dało się to 
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zauważyć na każdym kroku. – czytamy w sierpniowym Jazz Forum 
o XXXIII Old Jazz Meeting. - Plakaty, transparenty, zewsząd do-
chodziły dźwięki muzyki. Zainteresowanie festiwalem wśród 
mieszkańców 35-tysięcznego miasta i licznych turystów przerosło 
wszelkie oczekiwania. Frekwencja na tegorocznej imprezie wynio-
sła ponad 5000 słuchaczy, co stanowi swoisty rekord. Festiwal 
rozpoczął się już w środę koncertem olsztyńskiego zespołu JAZZ-
DA w restauracji „Yellow”. W czwartek odbył się konkurs o „Złotą 
Tarkę”, w którym uczestniczyły cztery zespoły prezentujące dobry 
poziom. Wyróżniał się Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego 
pd. Jerzego Szymaniuka, orkiestra dokonująca stałego postępu. 
Dojrzałe aranżacje lidera i dobre brzmienie instrumentów pozwoliły 
jurorom na dokonanie jednoznacznego wyboru: Big Band otrzymał 
główne trofeum. Jury w składzie Henryk Majewski (przewodniczą-
cy), Jerzy Bojanowski, Wojciech Kamiński i Krzysztof Sadowski 
wyróżniło Dixieland Band z Konina, także weterana iławskich 
festiwali. Pozostałe dwa zespoły konkursu nie odstawały pozio-
mem od swoich współtowarzyszy. Dixie Show Band z Radymna, 
małej miejscowości na południowo-wschodniej rubieży Polski, 
wykazał się poczuciem humoru w stylu niezapomnianego Spike’a 
Jonesa. 

* * * 
Podatek nad uczelnią i ...przedszkolem to artykuł z 4 września 

w Gazecie Lubuskiej o projekcie opodatkowania uczelni.  Takie 
pomysły rodzą się z jakichś potrzeb – komentuje projektowane 
zmiany ustawy rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. 
Michał Kisielewicz. Rozumiejąc potrzeby   budżetu państwa nie 
pojmuje, co da hamowanie zapobiegliwości uczelni. Dostajemy 96,1 
proc. należnych dotacji, pozostałą część musimy dołożyć z docho-
dów własnych – wyjaśnia. Z tych pieniędzy uczelnia finansuje 
rozwój bazy dydaktycznej, modernizację i inwestycje; wydatki są na 
tyle duże, że zysk uczelni nie grozi. Do niedawna z dochodów 
własnych fundowano część płac nauczycieli akademickich UZ. 
Gdyby uczelnię nadal było stać na to rozwiązania? Być może część 
pieniędzy zabrałby fiskus. Opodatkowane mają być zyski. Na razie 
nie wiemy, jak będą liczone; które koszty będzie można odjąć od 
dochodów – nie tylko rektor zielonogórskiej uczelni zadaje sobie to 
pytanie. 

* * * 
O nagrodach kulturalnych i naukowych prezydenta miasta mo-

gliśmy przeczytać 10 września w Gazecie Lubuskiej: podczas sesji 
dyplomy odebrali laureaci miejskich nagród kulturalnych i nauko-
wych, wśród których znalazł się m.in. „człowiek – orkiestra” Wła-
dysław Sikora. Oprócz niego nagrody dostali też: fotografik Konrad 
Czapliński, choreograf  Małgorzata Konert, plastyk Witold Micho-
rzewski, fotografik Bogusław Świtała, pracownik naukowy Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego Janina Fyk i historyk Dariusz Dolański.  

* * * 
- Zielona Góra przestała być prowincją, gdzie z doskoku pracuje 

się za duże pieniądze - twierdzi prof. Michał Kisielewicz, rektor 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Podstawą kadrową mają być 
rodzimi młodzi naukowcy – czytamy 12 września w Gazecie Wy-
borczej. Sytuacja na naszym uniwersytecie powoli się uspokaja. 
A wszystko to za sprawą podwyżki płac pracowników naukowych 
zarządzonej przez Ministerstwo Edukacji. - Gdy w maju podjęliśmy 
decyzję o rezygnacji z dodatków do pensum, wielu pracowników 
nie wierzyło, że zdołamy im to jakoś zrekompensować - mówi prof. 
Kisielewicz. - Jednak teraz ich płace są średnio wyższe niż były 
kilka miesięcy temu.  

* * * 
Chcą klubu z duszą! tak 18 września pisze Gazeta Lubuska o Klu-

bie Karton, którego studenci bronili przed zmianą najemcy. Dlacze-
go tak zależy im na klubie? Bo miał kabaretową duszę, był przedłu-
żeniem działalności pobliskiego klubu Gęba – wylęgarni Zielono-
górskiego Zagłębia Kabaretowego. Karton działał, niespełna dwa 
lata, a już „wypracował własny klimat”. „Było tu bezpiecznie”. 
„Każdy mógł zorganizować imprezę, typu Turniej Potworów, Dres 
Party czy cykl imprez charytatywnych   na rzecz dzieci”, „Nie 

rządziła żadna wybrana subkultura”.  

* * * 
Podjąć wyzwanie – pod takim tytułem ukazał się 19 września 

w Gazecie Lubuskiej artykuł o konferencji współorganizowanej 
z Urzędem Marszałkowskim przez Uniwersytet Zielonogórski. 
Uczestnicy konferencji poświęconej Lubuskiej Regionalnej Strategii 
Innowacji będą się zastanawiać nad kierunkami rozwoju woje-
wództwa. Na co postawimy, żeby zapewnić sobie samym i naszym 
dzieciom lepsze życie? Za siedem miesięcy dokona się historyczna 
zmiana: Polska znajdzie się w Unii Europejskiej. Wykorzystanie tej 
szansy jest, jeśli chcemy zająć godne miejsce w rodzinie europej-
skich narodów. Wszyscy – samorządowcy, naukowcy, przedsię-
biorcy – musimy się o to starać. A w rozmowie z dziennikarzem GL 
prof. dr hab. inż. Józef Korbicz – przewodniczący zespołu tworzą-
cego Lubuską Regionalną Strategię Innowacji, na pytanie dlaczego 
województwo potrzebuje strategii innowacji powiedział: – Dlatego, 
że – tak jak w całej Polsce – firmy mało uwagi przywiązują do 
badań, rozwoju, transferu technologii. Prof. Michał Kleiber, minister 
nauki, uznał, że trzeba pobudzić innowacyjność. W rezultacie 
podobne strategiczne programy powstają we wszystkich woje-
wództwach; niektóre z nich dofinansowuje Unia Europejska. Lu-
dzie decydujący o jej rozwoju zdają sobie bowiem sprawę, jak 
ważny jest wyścig do dobrej przyszłości. Unia przywiązuje ogrom-
ną wagę do badań naukowych i tworzenia tzw. Społeczeństwa 
informacyjnego. 

* * * 
W magazynowym wydaniu Gazety Lubuskiej z dn. 20, 21 września 

wraca temat klubu studenckiego Karton. Tym razem pod tytułem: 
„Rektor jak Salomon”. Klub studencki Karton zostanie Kartonem, 
szefowie 4 Róż urządzą Reanimatora w sąsiednim Zatemie. Sympa-
tycy Kartonu i członkowie Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowe-
go uderzyli na alarm. „Zadymiło” w mediach, list protestacyjny 
trafił do rektora. Prof. Michał Kisielewicz zareagował błyskawicz-
nie. Spotkał się ze wszystkimi zainteresowanymi, a w piątek ogłosił 
salomonowe rozwiązanie: Karton pozostaje na miejscu, szefowie 
4 Róż urządzają Reanimatora w sąsiednim klubie Zatem, którego 
najemcy zgodzili się przenieść do jeszcze innego klubu – U Ojca 
(akurat na to miejsce przetargu nie rozstrzygnięto). 

* * * 
Rosyjski jest śmieszny i ubogi, niemiecki - poważny, a hiszpański 

wesoły - takie wyniki badań przedstawiła Agnieszka Hennel-
Brzozowska - psycholog w Instytucie Neofilologii Akademii Peda-
gogicznej w Krakowie - podczas pierwszego dnia konferencji pt. 
„Integracja w nauczania języków obcych” organizowanej przez 
Uniwersytet Zielonogórski. - O opinię na temat języków pytałam 
480 szesnastolatków z krakowskich szkół. Przedmiotem ankiety był 
język niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, rosyjski i oczywi-
ście polski. Najbardziej zdziwiło mnie zróżnicowanie wypowiedzi 
ze względu na płeć. I to się w sumie potwierdza wśród studentów. 
Na palcach można policzyć chłopaków decydujących się na filolo-
gię romańską. Francuski po prostu postrzegany jest jako język 
kobiecy i basta. A mogliśmy o tym przeczytać 23 września w Gazecie 
Wyborczej.  

* * * 
27 września Gazeta Lubuska odnotowała pozytywną ocenę mate-

matyki wydaną przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Komisja 
sprawdza jakość kształcenia na wyższych uczelniach w Polsce, na 
wybranych kierunkach. Ocenia, czy do ich prowadzenia zatrudnio-
na jest odpowiednia liczba profesorów i innych samodzielnych 
pracowników naukowych, mających stosowne kwalifikacje. Spraw-
dza realizowany program i bazę. Po przyjrzeniu się wszystkim tym 
sprawom wydaje ocenę: pozytywną, warunkową lub negatywną. 
Na podstawie tej ostatniej minister edukacji narodowej i sportu 
może zawiesić kierunek, co oznacza wstrzymanie naboru. Zielono-
górskiej matematyce komisja wystawiła pozytywną ocenę. Następ-
nej wizytacji na tym kierunku można się spodziewać w roku aka-
demickim 2006/2007.  

czytała esa 
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n   KALENDARZ AKADEMICKI   
w s z y s t k o  

 
Do nabycia w:  KSIĘGARNI AKADEMICKIEJ 
– al. Wojska Polskiego 69, bud. główny UZ, 
KSIĘGARNI UNIWERSYTECKIEJ ul. Pod-
górna 50, DS. I 

 
 
Przewodnik  
po Uniwersytecie Zielonogórskim 
z kalendarzem na rok akademicki  2003/2004 

Jest to drugie wydanie jedynej oficjalnej publikacji UZ adre-
sowanej do studentów, przede wszystkim do studentów nowo 
przyjętych. 

Ubiegłoroczna edycja tej publikacji nosiła tytuł „Przewodnik 
po Uniwersytecie Zielonogórskim - Informator dla nowych 
studentów”.  

Do najnowszej edycji „Przewodnika” został dołączony kalen-
darz na najbliższy rok akademicki (od października 2003 do 
października 2004) z zaznaczonymi datami, ważnymi dla życia 
społeczności akademickiej. 

Przewodnik został przekazany wszystkim studentom I roku 
studiów dziennych wraz z legitymacją studencką na początku 
bieżącego roku akademickiego. 

Wydawnictwo to jest jedyną oficjalną publikacją informacyj-
ną UZ adresowaną do studentów, a także jedynym informato-
rem przekazywanym studentom nieodpłatnie. Wszystkie inne 
publikacje informacyjne, wydawane przez organizacje studenc-
kie, nie mają charakteru oficjalnych publikacji UZ. 

Informator został przygotowany przez Centrum Informacji 
i Promocji, a koszt jego druku pokryli sponsorzy (reklamy firm 
zostały zamieszczone w publikacji). Dzięki środkom finanso-
wym pozyskanym od sponsorów możliwe było przekazanie 
„Przewodnika” nieodpłatnie blisko 4 tys. nowo przyjętym 
studentom studiów dziennych.  

Dodatkowo studenci studiów zaocznych i wyższych lat stu-
diów mają możliwość nabyć „Przewodnik” w następujących 
punktach: 
 Księgarnia Akademicka – bud. główny UZ przy al. Wojska 
Polskiego 69, 
 Księgarnia Uniwersytecka – DS I przy ul. Podgórnej 50. 

Informator ma format kieszonkowy - A6 (105 x 148 mm) i li-
czy 152 strony czarno-białe oraz 12 stron (wkładki) kolorowych 
na końcu publikacji. Oprawa wykonana jest z białego papieru 
kredowanego o gramaturze 300 g, obustronnie zadrukowanego 
w pełnym kolorze (3 reklamy sponsorów znajdują się na 2, 3 i 4 
stronie okładki), i po zewnętrznej stronie powlekanego lakie-

rem UV. Nakład wyniósł 5 tys. egzemplarzy. 
Publikacja zawiera przede wszystkim wiele cennych informa-

cji przydatnych studentom i pracownikom UZ, m.in.: 
 dane osobowe władz uczelni, 
 bazę kontaktową  (adresy, telefony, e-maile, strony interne-
towe) wszystkich jednostek uczelnianych zaangażowanych 
w proces dydaktyczny (katedry, instytuty, dziekanaty, 
biblioteki, inne),  
 informacje dotyczące pomocy materialnej i sprawach stu-
denckich, 
 informacje o akademickiej działalności kulturalnej i arty-
stycznej studentów, 
 informacje dotyczące bazy noclegowej i gastronomicznej dla 
studentów,  
 propozycje spędzenia czasu wolnego i inne. 
Drugą część publikacji stanowi kalendarz na rok akademicki 

2003/2004, a także szczegółowa organizacja roku akademickie-
go dla studentów studiów wieczorowych oraz zaocznych. 

* * * 
Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim 

sponsorom, dzięki którym możliwe było wydanie tej jakże 
cennej publikacji. To za sprawą ich przychylności wszyscy 
nowo przyjęci studenci studiów dziennych mogli otrzymać 
nieodpłatnie ten prawdziwy, pełen informacji uniwersytecki 
przewodnik. Mam nadzieję, że publikacja ta może być uznana 
za nasz wspólny sukces. 

Składam podziękowania następującym firmom: 
 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. Oddział w Zielonej 
Górze, 
 „Highlander PUB”, 
 Klub Uniwersytecki „Kotłownia”, 
 „Gazeta Lubuska” i Wydawnictwo „Lubpress” sp. z o.o. 
 Zakład Poligraficzny „FILIP”. 

Anna Urbańska 
redakcja „Przewodnika po Uniwersytecie Zielonogórskim 

z kalendarzem na rok akademicki 2003/2004” 








