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CO,
GDZIE, KIEDY
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
Uniwersytet Zielonogórski organizuje w tym roku po raz
pierwszy imprezę pn. „DNI NAUKI, Zielona Góra 2004”.
Rozpocznie się ona 10 października i potrwa 2 dni.
Pierwszy dzień festiwalu ma charakter festynu naukowego, zlokalizowanego w kampusie B Uniwersytetu. 10
października uczestnicy festiwalu będą mieli możliwość
skorzystania z szerokiej oferty imprez. Odbędą się wykłady, pokazy doświadczalne, ciekawe wystawy, jak
również zawody i pokazy sportowe, występy artystyczne,
liczne konkursy i zabawy dla dzieci. Do organizacji imprezy włączyły się wszystkie lokalne i regionalne media,
wybrane instytucje kultury, jak i inne placówki, np. Fundacja „Bezpieczne Miasto” we współpracy z zielonogórską policją i strażą pożarną, Wojewódzki Sztab Wojskowy oraz 4 Zielonogórski pułk przeciwlotniczy z Czerwieńska. Strażacy będą wspinać się po budynku, policjanci zaprezentują tresurę psów policyjnych oraz najnowsze techniki wykorzystywane w kryminologii, a żołnierze ugotują dla nas prawdziwą wojskową grochówkę.
Drugi dzień „DNI NAUKI” poświęcony będzie wyłącznie
wykładom i pokazom w laboratoriach. Ten dzień adresowany jest głównie do młodzieży szkolnej. Szczegółowy program „DNI NAUKI, Zielona Góra 2004” zamieszczony jest w miesięczniku na stronie 9. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące imprezy można znaleźć na
stronie internetowej: www.dni-nauki.uz.zgora.pl
„DNI NAUKI, Zielona Góra 2004” to bardzo duże przedsięwzięcie organizacyjne, a zdecydowanie największa
impreza spośród organizowanych do tej pory przez
Uniwersytet Zielonogórski.
Poza tym październik na Uniwersytecie to okres bardzo
obfity w przeróżne wydarzenia kulturalne.

 4 – 8.10.04 – DNI NIEMIECKIE. W programie:
- od 27.09.04 do 8.10.04 – audycje o polskoniemieckiej tematyce i muzyka niemiecka w Akademickim Radiu INDEX,
- 30.09.04 – akcja „Jabłuszko”: jabłka wraz z wykonanymi przez uczniów szkół zielonogórskich polskimi
i niemieckimi mini-flagami zostaną dostarczone
przez młodzież szkół średnich do najważniejszych
instytucji w mieście,
- 4.10.04 godz. 1000 – otwarcie wystawy „Przyjazna
dłoń” w WiMBP im C.K. Norwida – przygotowana
przez Szkołę Myślenia Twórczego w Zielonej Górze,
- 4.10.04 – ankieta: Co wiesz o Niemczech? – studenci germanistyki pytają,
- 4.10.04 godz. 1900 – koncert Filharmonii Zielonogórskiej z okazji Święta Zjednoczenia Niemiec, połączony z tekstami z literatury polskiej i niemieckiej
w Auli Uniwersyteckiej przy ul. Podgórnej 50,
- 5.10.04 godz. 1100 – wystawa rycin z kolekcji Ogolaytha „Faust w grafice Karla Bauera”, kampus B UZ,
palmiarnia,
- 5.10.04 godz. 1245 – spotkanie z niemiecką dziennikarką p. Helgą Hirsch, Kampus B UZ, palmiarnia,
- 5.10.04 godz. 1800 – „Czwartek lubuski” w WiMBP
im. C.K. Norwida (sala dębowa) spotkanie z niemiecką dziennikarką p. Helgą Hirsch,
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- 6.10.04 godz. 1000 – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna (sala dębowa) – dzieci z zielonogórskich przedszkoli i uczniowie szkół średnich prezentują swoją znajomość języka niemieckiego; rozdanie
nagród za ilustracje do bajek - konkurs plastyczny
odbył się 29.09.2004
- 6.10.04 godz. 2000 – „stolik dysput politycznych i nie
tylko...” w pubie „Blues Express” (z udziałem studentów UZ - Instytutu Politologii, mieszkańców Zielonej
Góry oraz gości z Niemiec),
- 7.10.04 godz. 1000 – scenki w języku niemieckim
w wykonaniu studentów SNJO UZ, Kampus B UZ,
aula C,
00
- 7.10.04 godz. 14 – Workshop dla nauczycieli szkół
zielonogórskich prowadzących wymianę polskoniemiecką (Gimnazjum nr 2),
00
- 8.10.04 godz. 17 – koncert wykładowców Instytutu
Sztuki i Kultury Muzycznej UZ „Niemiecka muzyka
w polskim wykonaniu” - Muzeum Ziemi Lubuskiej,
prelekcja nt. winnych tradycji w Zielonej Górze
 27 października, godz. 1900, Aula Uniwersytecka, ul.
Podgórna 50 – koncert z cyklu Uniwersyteckich Koncertów Kameralnych „ARS LONGA” pt. „We wspólnej
Europie”

 Klub Jazzowy „U Ojca”
00

- 1.10.04, godz. 20 – URODZINOWY JAM SESSION
- 10.10.04, godz. 1930 – Koncert bluesowy (liderzy zespołu KRZAK znowu razem)
00
- 13.10.04, godz. 20 - Międzynarodowy projekt Piotra
Wojtasika z udziałem gwiazd: Francois Theberge,
Nicolas Simion, Michel Donato, John Betsch
- koncert pt. „Kierunek Jazz...”- koncepcja koncertu
związana jest z otworzonym kierunkiem jazz i muzyka estradowa na Uniwersytecie Zielonogórskim.
W koncercie udział weźmie kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia z przedmiotów kierunkowych. Są to
wybitni muzycy jazzowi, którzy poza swoimi obowiązkami estradowymi, zwiążą się na stałe z naszą
uczelnią i miastem: Jacek Niedziela – kontrabas,
Wojciech Niedziela – fortepian, Maciej Sikała – saksofon, Artur Majewski – trąbka, Józef Zatwarnicki –
puzon, Inga Lewandowska – wokal, Konrad Zemler –
gitara, Marcin Jahr – perkusja
- stałe wieczory klubowe: swing project, jazz piano
bar, jam session, party taneczne (Good Music).
FILHARMONIA ZIELONOGÓRSKA
 1.10.04 (piątek), godz.1900; kościół pw. Najśw. Zbawiciela - Międzynarodowy Dzień Muzyki - Koncert symfoniczny Festiwalu Organowego. Dyrygent: Czesław Grabowski, solista: Wilfried Wilke – organy, wykonanie:
Orkiestra Symfoniczna FZ. W programie m.in. utwory
organowe oraz C. Saint - Saëns - Symfonia organowa;

 4.10.04 (poniedziałek), godz.1900; aula UZ - koncert
z okazji Dni Niemieckich. Dyrygent: Czesław Grabowski,
soliści: Iwona Wasiak – skrzypce, Beata Gołemberska –
skrzypce, wykonanie: Orkiestra Symfoniczna FZ. W programie: C. M. Weber, J. S. Bach, J. Brahms;
 15.10.04 (piątek), godz.1900; Sala MCM - Inauguracja

XIV Festiwalu Smyczkowego „Mistrzowie polskiej wiolinistyki”. Dyrygent: Ryszard Zimak, soliści: Rafał Kwiatkowski – wiolonczela, Maria Machowska – skrzypce,
Justyna Jara – skrzypce, Roman Lasocki – prowadzenie, wykonanie: Orkiestra Symfoniczna FZ. W programie: H. Wieniawski - I koncert skrzypcowy fis-moll, H.
Wieniawski - II koncert skrzypcowy d-moll, A. Dworzak Koncert wiolonczelowy;
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 17.10.04 (niedziela), godz.1800; Zamek w Kożuchowie
- koncert festiwalowy. Dyrygent: Ryszard Zimak, soliści:
LEE JI - SOO – skrzypce, Julita Smoleń – skrzypce,
Marcin Zdunik – wiolonczela, wykonanie: Orkiestra Symfoniczna FZ. W programie: W. A. Mozart - Koncert
skrzypcowy A-dur, J. Haydn - Koncert wiolonczelowy
D-dur, P. Sarasate - Fantazje na tematy z opery Carmen;
 21.10.04 (czwartek), PWSZ Sulechów - koncert kameralny Festiwalu Smyczkowego. Wykonawcy: Kwartet
„QUARREL”;
 22.10.04 (piątek), godz.19 ; sala MCM - zakończenie
XIV Festiwalu Smyczkowego. Dyrygent: Czesław Grabowski, soliści: Jarosław Nadrzycki – skrzypce, Sandra
Haniszewska – skrzypce, Magdalena Pietraszewska –
wiolonczela, wykonanie: Orkiestra Symfoniczna FZ.
W programie: H. Wieniawski - Fantazja na temat Fausta,
P. Czajkowski - Wariacje na temat rokokowy, P. Czajkowski - Koncert skrzypcowy D-dur;
00

 23.10.04 (sobota), godz.1700; sala MCM (zamknięty) -

koncert z okazji jubileuszu 10-lecia Zielonogórskiego Stowarzyszenia „Amazonki”. Dyrygent:
Czesław Grabowski, wykonanie: Orkiestra Symfoniczna FZ.
LUBUSKI TEATR

Data

Godzina

PROWINCJONALNY PLAYBOY

12
00
18

00

TYMOTEUSZ RYMCIMCI
IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA

10

00

IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA

19

00

KORONACJA

18

00

PO LATACH O TEJ SAMEJ PORZE

00

POŻARCIE KRÓLEWNY BLUETKI
PO LATACH O TEJ SAMEJ PORZE

19

nd. 03.10
cz. 05.10
pt. 08.10
sb. 09.10

Tytuł

00

sb. 02.10

nd. 10.10

12
00
18

wt. 12.10

10

00

TYMOTEUSZ RYMCIMCI

pt. 15.10

19

00

CZESZKA Z CONNEMARA (spektakl dla
dorsłych)

sb. 16.10

19

00

DYREKTOR KAZAŁ ZROBIĆ KABARET

00

PINOKIO
OPOWIEŚĆ O ZWYCZAJNYM SZALEŃSTWIE

nd. 17.10

12
00
19

wt. 19.10

10

00

POŻARCIE KRÓLEWNY BLUETKI

sb. 23.10

18

00

SZALONE NOŻYCZKI

12

00

JAŚ I MAŁGOSIA

nd. 24.10

MUZEUM ZIEMI LUBUSKIEJ
W Muzeum czynne są następujące wystawy czasowe:

 8.09-31.10.04 - Wytwórnia wina i szampana. Grempler
& Co. A.G. w latach 1826 – 1945,
 8.09-31.10.04

– Michał Hrisulidis – Cały jestem zielo-

ny,

 8.09-10.10 – Z dziejów zielonogórskiego rzemiosła,
 13.10-18.11.04 - Marmurki zaklęte w papierze. Wzo-

rzyste papiery introligatorskie Stefana Szczerbińskiego
z Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju,

 8.10-11.04 - Agata Zbylut – Obiekty, Instalacje
zebrała aua
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......NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM

Student
ma prawo wiedzieć
Jeszcze przed wakacjami ukazała się seria pięciu informatorów o kierunkach studiów prowadzonych przez
instytuty na Wydziale Humanistycznym: Filologii Germańskiej, Filologii Wschodniosłowiańskiej, Filozofii,
Historii i Politologii.
Informatory stanowią wyczerpujące kompendium wiedzy o studiach na poszczególnych kierunkach. Ale nie
tylko – student może zapoznać się
z historią i dniem dzisiejszym Uniwersytetu, poznać strukturę wydziału i instytutu, a nawet zdobyć
wiedzę o mieście, w którym studiuje.
Trzonem informacji jest naturalnie
program studiów, przedstawienie
cyklów przedmiotowych, wreszcie
szczegóły dotyczące poszczególnych przedmiotów w ujęciu semestralnym. Zaliczonemu przedmiotowi wskazana jest punktacja
w systemie ECTS (Europejski System Transferu Punktów), która
pozwala na odbycie części studiów
poza naszym Uniwersytetem –
polskim lub zagranicznym. Każdy
przedmiot, oznaczony swym kodem, ma podaną liczbę godzin
zajęć dydaktycznych w semestrze
(wykłady, ćwiczenia, konwersatoria) i określeniem formy egzekwowania wiedzy. Student o każdym
przedmiocie może dowiedzieć się
niemal wszystko – kto jest wykładowcą, kto prowadzi konwersatoria,
które zajęcia są obowiązkowe, jaki
jest zakres materiału niezbędnego
do opanowania przedmiotu, wreszcie jego literaturę.
Informator zawiera też potrzebne
studentowi adresy, telefony, faxy,
adresy e-mail’owe, a wszystko po
to, by student od wstąpienia na
wydział wiedział jak się poruszać
i czego od niego się wymaga.
Widać, że na Wydziale Humanistycznym szanuje się studenta. Ale
ta seria informacyjna świadczy też
o porządku w organizacji dydaktyki,
dbałości, by realizacja przyniosła
studentowi jak najwięcej pożytku ze
studiowania. Sądzę, że wzorem
„humanistów” powinny pójść inne
wydziały, które dotąd nie wydają
wyczerpującego kompendium informacyjnego dla studentów. Powinno to stać się w uczelni obowiązkiem każdej władzy dziekańskiej.
ap

