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śli miałbym wybrać
wybra technologie, z którymi pracuję najwi
najwięcej, wskazałbym
rozwiązania
ązania używane
ą
u
przy programowaniu aplikacji Web. Pomimo
długiego i intensywnego okresu
fascynacji jjęzykiem C++, nigdy nie wykorzystywałem
wykorzystywa
go
do programowania aplikacji
dla platformy .NET – praktycznie wszystkie rozwi
rozwiązania opracowuję
opracowuj w języku
C#. Właśnie
W
w kategorii Vizosta
wyróżniosual C# zostałem
ny jako MVP.
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ze studiami i widać to po moich ocenach – od paru semestrów mój indeks wypełnia się głównie trójkami, zdarzyło się również powtarzanie przedmiotu. Jeśli miałbym
wskazać jakieś moje hobby, zapewne byłaby to gitara
elektryczna, natomiast mam trochę zbyt mało wolnego
czasu, by rozwinąć swoje umiejętności w tym kierunku.
Czy jest Pan pierwszym MVP z naszego Uniwersytetu?
Drugim. W styczniu tego roku nagrodę za wkład w rozwój portalu WSS.pl otrzymał Robert Stuczyński, absolwent informatyki na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Robert studiował na inżynierii komputerowej – tej samej
specjalności, co ja.

Działa
łła Pan aktywnie w
kole naukowym UZ.NET Co sądzi Pan o polskiej informatyce ogólnie? Czy
oraz na portalu CodeGuru. jesteśmy dobrymi informatykami czy raczej mamy
specjalistów w kilku dziedzinach?
pl. Gdzie jeszcze?
Nie
wiem na ile z mojej pozycji mogę w ogóle wypowiaOprócz wymienionych aktywści, działam w programie Micro- dać się na ten temat, jednak wydaje mi się, że sukcesy
nosoft Student Consultant, a także biorę udział w ogólno- polskich studentów w międzynarodowych konkursach
polskim projekcie IT Core, którego celem jest stworzenie informatycznych, jak również inwestycje Microsoft i Gojednej, wspólnej platformy dla społeczności dwóch naj- ogle w Polsce można traktować jako pewien wyznaczwiększych portali poświęconych technologiom Microsoft nik.
w Polsce – WSS.pl i CodeGuru.pl.
Jakie ma Pan plany na przyszłość? Kim chciałby
Czym zajmuje się Pan na co dzień? Czy ma Pan czas Pan być za 10 lat?
na jakieś własne hobby?
W najbliższej przyszłości chciałbym przede wszystkim
Na co dzień poświęcam się wymienionym wcześniej skończyć studia i znaleźć pracę. Natomiast za 10 lat
zajęciom, a także staram się pogłębiać moją wiedzę w chciałbym móc powiedzieć, że ostatnie 10 lat było udazakresie platformy .NET, głównie czytając książki, arty- ne i owocne.
Piotr Bubacz
kuły czy blogi. Niestety ciężko jest pogodzić to wszystko

Pracownicy Instytutu Fizyki UZ żegnają z
bólem swojego przyjaciela i kolegę magistra Janusza Sobolewskiego.
Odszedł od nas przedwcześnie człowiek
w sile wieku, pełen radości życia, energii, osobistych i zawodowych planów na
najbliższą przyszłość. Ogromnie oddany
rodzinie, swojej trójce dzieci, zawsze mawiał, że musi zapewnić byt i zadbać o ich
wykształcenie. Rodzina straciła czułego
i troskliwego Męża i Ojca.

...Instytut Filologii Germańskiej
Dr Anna GARYCKA
(* 04.07.1958 - + 04.09.2007)
Pro memoria
Ludzie są razem nie tylko wtedy, gdy się
znajdują tuż obok siebie,
z nami żyje także ten, który odszedł, któregośmy pożegnali.
Johann Wolfgang von GOETHE

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej drogiej
koleżanki i pracownika Instytutu Filologii
Germańskiej, dr Anny Garyckiej.
Dr Garycka ukończyła studia ﬁlologii germańskiej w
roku 1980 w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Była autorką szeregu publikacji
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Janusz zapisał się w naszej
ﬁzyki
pamięci, jako niezwykle lui astronomii
biany kolega, szukał dróg
rozwiązywania problemów
z właściwą Mu pogodą ducha, sprawny organizator. Pasjonat nauczania ﬁzyki przez
pokazy doświadczalne, potraﬁł niemal z niczego wyczarować interesujący pokaz dydaktyczny. Zawsze był wobec nas otwarty,
przyjazny, cierpliwy i wyrozumiały.
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oscylujących tematycznie wokół dzieł
humanistycznyi
klasyków weimarskich, średniowiecznej
moralności i obyczajowości,
jak również tradycji polskiego romantyzmu. Jej rozprawa doktorska będąca komparatystyczną analizą Fausta Goethe’go i
mickiewiczowskich Dziadów dowodzi fascynacji bohaterami przełomu epok.
Dr Garycka dała się poznać jako niezwykle rzetelny wykładowca zaangażowany
w działalność Uczelni, stawiający wymagania zarówno sobie jak i studentom,
jako wybitna humanistka, posiadająca dar
przekazywania swoich pasji naukowych i
literackich kolejnym pokoleniom. Brakować nam będzie
Jej otwartości i życzliwego spojrzenia.
Odeszła od nas po ciężkiej chorobie w dniu 4 września
2007 r.
Izabela Taraszczuk

