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Wyróżnienie
młodych
naukowców UZ
W dniach 21-24 czerwca 2007 roku odbył się w Warszawie 7 Międzynarodowy Kongres Naukowy Societas
Humboldtiana Polonorum (SHP), Towarzystwa Naukowego zrzeszającego byłych stypendystów Fundacji
Alexandra von Humboldta w Bonn. Kongresy SHP organizowane są co trzy lata w największych ośrodkach
akademickich w Polsce. Tegoroczny Kongres odbył się
pod tytułem Transfer von Wissen und Kulturmustern im
Zeitalter der Globalisierung (Transfer wiedzy i wzorców
kultury w dobie globalizacji). Na czele komitetu honorowego Kongresu stał Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego prof. Michał Seweryński, udział w Kongresie wzięli m.in. prezydent Fundacji AvH Prof. Wolfgang
Frühwald oraz sekretarz generalny Fundacji Dr. Georg
Schütte.
W zawiadomieniu o Kongresie czytamy: „Pragnieniem
Fundacji Alexandra von Humboldta jest, aby pobyt na
stypendium w Niemczech nie był tylko jednorazowym
epizodem naukowym. Władze Fundacji wspierają chętnie wszelkie inicjatywy zmierzające do integracji środowiska i utrzymywania stałych kontaktów zarówno między jego członkami jak i z Fundacją. W tym duchu działają kluby i stowarzyszenia skupiające Humboldtczyków
i temu sprzyjają organizowane przez nich spotkania i
konferencje.”
Do czynnego udziału w Kongresie zostali zaproszeni
przedstawiciele młodej generacji uczonych, wychowankowie Humboldtczyków, potencjalni przyszli stypendyści Fundacji AvH. Na zaproszenie odpowiedziało kilkudziesięciu młodych naukowców. Podczas Kongresu
odbyła się Sesja Młodych Badaczy dająca możliwość
uczestnictwa w dwojakiej formie: prezentacji plakatowej
(poster) lub wyłonionych w drodze konkursu wykładów
sekcyjnych nazwanych umownie „Dialogiem Mistrz
– Uczeń”, które nawiązują do humboldtowskiej tradycji
Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden (Wspólnota nauczających i nauczanych).
Ideą sesji „Mistrz – Uczeń” było umożliwienie nawiązania otwartego, międzypokoleniowego dialogu naukowego między uznanymi autorytetami naukowymi, zwanych Mistrzami, a wybranymi w drodze konkursu młodymi badaczami, zwanymi Uczniami. Konkurs odbył się
w dwóch obszarach naukowych: naukach przyrodni-
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czych i naukach humanistycznych.
Do udziału w konkursie w charakterze Mistrza zostali
zaproszeni:
 w naukach przyrodniczych prof. Magdalena Fikus,
biolog i genetyk, profesor w Instytucie Biochemii i Bioﬁzyki PAN, postać zasłużona dla popularyzacji nauki,
 w naukach humanistycznych prof. Andrzej Zoll, Humboldtpreisträger, profesor prawa karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, były przewodniczący Trybunału
Konstytucyjnego i były rzecznik praw obywatelskich,
przedstawiciel najwyższych elit prawniczych w kraju.
Celem konkursu było wyłonienie ośmiu badaczy (po
czterech w każdym z podanych obszarów naukowych)
w charakterze koreferentów do referatów Mistrzów. Spośród nich każdy z Mistrzów wybrał po czterech Uczniów,
którzy zostali zaproszeni do uczestnictwa w Kongresie
(na koszt organizatorów). Wśród czterech Uczniów wyłonionych w naukach przyrodniczych wybrana została
dr Lidia Najder-Kozdrowska (Instytut Fizyki UZ), która
wygłosiła referat Study of oxidized coal by continuous
wave/pulse electron paramagnetic resonance.
Drugą formą uczestnictwa młodych naukowców była
możliwość prezentacji prowadzonych przez nich badań
w ramach specjalnej sesji plakatowej. W sesji udział
wziął dr Marceli Tureczek (Instytut Historii UZ), który
przedstawił poster Inschriften in dem Gebiet Westpolens.
Spośród pracowników naukowych Uniwersytetu
Zielonogórskiego stypendystami Fundacji Alexandra
von Humboldta byli profesorowie: Janusz Gil (Instytut
Astronomii), Eugeniusz Klin (Instytut Filologii Germańskiej), Jerzy Mutwil (Instytut Informatyki i Zarządzania
Produkcją), Ferdynand Romankiewicz (Instytut Budowy
i Eksploatacji Maszyn), Andrzej B. Więckowski (Instytut
Fizyki), Joachim Zdrenka (Instytut Historii).
Andrzej B. Więckowski

