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UCZESTNICY KONFERENCJI SYSTEMY POMIAROWE W BADANIACH NAUKOWYCH I
W PRZEMYŚLE SP’08 PRZED OŚRODKIEM WYPOCZYNKOWYM „LEŚNIK” W ŁAGOWIE
– MIEJSCEM OBRAD KONFERENCJI

otwarcia aktualnej i ważnej dla środowiska metrologów
tematyki przez zaproszonych specjalistów. W tym roku
VII Konferencja Systemy Poreferaty koncentrowały się na zastosowaniach zaawanmiarowe w Badaniach Naukosowanych metod przetwarzania sygnałów w medycynie.
wych i w Przemyśle SP’08
Prof. Tomasz Zieliński z Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie przedstawił referat pt.: Segmentacja i dopaso18 – 20. czerwca 2008 r. odbyła się w Łagowie VII wywanie cyfrowych obrazów medycznych: przetwarzaKonferencja Naukowa Systemy Pomiarowe w Bada- nie nagrań wideo-endoskopowych strun głosowych oraz
niach Naukowych i w Przemyśle SP’08. Konferencja ma danych tomograﬁcznych zmian rakowych, natomiast
zasięg ogólnopolski i organizowana jest w cyklu dwulet- prof. Krzysztof Zaremba z Politechniki Warszawskiej
nim przez Instytut Metrologii Elektrycznej Uniwersytetu wygłosił referat na temat: Czy można zmierzyć myśli,
Zielonogórskiego. Podstawowym celem konferencji jest czyli podstawy funkcjonalnego rezonansu magnetyczprezentacja wyników prac wykonywanych w ramach nego. Obydwa referaty wywołały ożywioną i ciekawą
projektów badawczych, celowych oraz badań własnych dyskusję wśród uczestników konferencji.
realizowanych w ośrodkach akademickich i jednostkach
25 prac nadesłanych przez autorów przedstawiono
badawczych, a dotyczących szeroko pojętej tematyki podczas sześciu sesji grupujących następujące zasystemów pomiarowych. Tematyka VII konferencji SP gadnienia: przetwarzanie sygnałów, bezprzewodowe
obejmowała zagadnienia teorii, konstrukcji i badania systemy pomiarowe, przyrządy i układy pomiarowe, pokomputerowych systemów pomiarowych, w tym zwłasz- miary wielkości elektrycznych. Artykuły opracowane na
cza systemów z bezprzewodowym przesyłem infor- podstawie referatów prezentowanych na konferencji są
macji, zastosowań cyfrowego przetwarzania sygnałów wydrukowane w czasopismach PAK i PAR.
w konstrukcji narzędzi pomiarowych oraz, analizę meKolejna, VIII Konferencja zorganizowana zostanie
trologiczną przetworników i systemów pomiarowych.
w 2010 roku, również w Łagowie.
Tradycją konferencji jest prezentacja podczas sesji
Ryszard Rybski

wydział
humanistyczny

.... Instytut Filozoﬁi

Tomasz Turowski doktorem nauk humanistycznych w zakresie ﬁlozoﬁi
15 lipca 2008 roku odbyła się już 15 obrona pracy doktorskiej w Instytucie Filozoﬁi Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Tym razem doktorant Tomasz Turowski, pracujący w Instytucie Filozoﬁi UZ (w Zakładzie
Etyki), przedstawił dysertację nt. Antropologiczne i ontologiczne podstawy etyki Petera Singera. Promotorem
doktoratu był prof. Marek Piechowiak, recenzentami:
prof. Zdzisław Kalita oraz ks. prof. Andrzej Szostek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II).
W pracy swej doktorant ukazuje teoretyczne podstawy, na których opiera się etyka Petera Singera. Turowski
stara wejść z autorem Animal Liberation w polemiczny

dialog i przeprowadza immanentną krytykę ﬁlozoﬁi Singera, kierując się pytaniem, na ile proponowane przez
ﬁlozofa rozstrzygnięcia są spójne, i na ile przy ich pomocy da się w sposób zadowalający rozwiązać problemy
postawione przez Singera.
Prezentowana rozprawa składa się z trzech rozdziałów, w których kolejno autor przedstawia założenia metodologiczne i epistemologiczne projektu Singera, bada
rozstrzygnięcia antropologiczne i ontologiczne koncepcji ﬁlozofa, a na koniec ukazuje aplikację założeń
metodologicznych i epistemologicznych do problematyki traktowania zwierząt, jak i tradycyjnych zagadnień
etycznych.
Doktorant podczas obrony doktorskiej dał się poznać
jako znakomity dyskutant, dlatego nie należy się dziwić, że zarówno po pozytywnych recenzjach jego dysertacji jak też udzielanych odpowiedziach na pytania,
Rada Naukowa IF UZ jednogłośnie nadała doktoranto-
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wi stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie
ﬁlozoﬁi.
Osoby zainteresowane problematyką poruszaną
przez dr. Turowskiego mogą zapoznać się z jego doktoratem, który zapewne wkrótce zostanie umieszczony w
zasobach Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej (http://zbc.
uz.zgora.pl). Zachęcam do lektury tego tekstu, w którym
autor omawia ważne, a jednocześnie kontrowersyjne
poglądy współczesnego ﬁlozofa Petera Singera.
Stanisław Hanuszewicz

VI Zielonogórskie Sympozjum Filozoﬁczne
4–5 września 2008 r. odbyła się niezwykła impreza naukowa – VI Zielonogórskie Sympozjum Filozoﬁczne. Jej
niezwykłość polegała m.in. w tym, że była to impreza
międzynarodowa (VI GRÜNBERGER PHILOSOPHISCHES SYMPOSIUM: „Dialog in einer multikulturellen
Gesellschaft”) oraz, że została po raz pierwszy zorganizowana przez trzy ośrodki akademickie: Instytutu Filozoﬁi Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytut Filozoﬁczno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze (sekcja
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego)
oraz Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie-Paradyżu (będące także sekcją Wydz. Teologicznego US);
ponadto w organizację konferencji był zaangażowany
Zielonogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoﬁcznego.
Imprezę należy uznać za duży sukces. Bowiem udało się nawiązać trwałą współpracę pomiędzy trzema
ośrodkami aklademickimi. W prace organizacyjne byli
zaangażowani szczególnie niżej podpisany, dr Paweł
Walczak, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego
w Gościkowie-Paradyżu ks. dr Jarosław Stoś oraz ks.
dr Grzegorz Chojnacki – Dyrektor Instytutu Filozoﬁczno-Teologicznego im. Edyty Stein, od którego wyszła
inicjatywa zorganizowania tej imprezy. Kierownikiem
Naukowym Sympozjum był prof. Marek Piechowiak,
a w pracach Rady Naukowej Sympozjum brała również
udział dyr IF UZ, prof. Lilianna Kiejzik. Dużego wsparcia
tej imprezie naukowej udzielił również Dziekan Wydz.
Humanistycznego prof. Wojciech Strzyżewski.
W obradach Sympozjum wzięli udział naukowcy
z kraju i z zagranicy. W obradach I Sekcji Filozoﬁcznej kolejno głos zabrali: ks. dr hab. Joachim Piecuch
(Uniwersytet Opolski) – Czym jest ﬁlozoﬁa dialogu?;
dr Witold P. Glinkowski (Uniwersytet Łódzki) – Fenomen
dialogu w ﬁlozoﬁi człowieka Martina Bubera; mgr Dorota Leszczyna (Uniwerstet Wrocławski) – Kultura jako
wynik dialogu jednostki ze społeczeństwem – czyli José
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Ortegi y Gasseta idea pokoleń; mgr Joanna Raczkowska (Uniwersytet Warszawski) – Idea dialogu międzykulturowego a europejsko-afrykańskie doświadczenia
Mirosława Żuławskiego oraz dr Wojciech Zieliński (Uniwersytet Gdański) – Człowiek działający jako podmiot
dialogu. Uwagi z zakresu ﬁlozoﬁi praktycznej.
Obradom II Sekcji Społeczno-politycznej przewodniczył dr Rafał Żytyniec (Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften) wygłaszając referat nt. Konﬂikt czy krytyczny
dialog kultur pamięci? Reﬂeksje na przykładzie byłej
NRD. Ponadto w ramach tej sekcji głos zabrali następujący naukowcy: dr Stefan Dyroff (Universität Bern) –
Mniejszości narodowe w Europie Środkowej i Wschodniej z perspektywy historycznej. Między konfrontacją a
dialogiem; mgr Enrico Sperfeld (Technische Universität
Dresden) – Ausbeutung als Widerspruch und Lüge.
Tischner auf den Spuren von Marx oraz mgr Justyna
Szlachta-Misztal (Uniwersytet Warszawski) – Kategoria
Innego na pograniczu kulturowym na przykładzie Górnego Śląska.
Drugiego dnia obrady miały miejsce w Wyższym Seminarium w Gościkowie-Paradyżu w ramach III Sekcji
Teologicznej. Tego dnia obradom przewodniczył ks.
prof. UKSW, dr hab. Kazimierz Misiaszek (Uniwesytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego) wygłaszając referat
nt. „Kościół – dialog – świat: podstawowe założenia i
uwarunkowania”. Pozostali uczestnicy zabierający głos
w ramach tej sekcji to: dr Aleksander Bańka (Uniwersytet Śląski) – „Dialogiczność a bycie osobą w antropologii
Karola Wojtyły i Karla Rahnera”; dr Bartłomiej Brzeziński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
– „Czy możliwy jest dialog religii i wiary z ateizmem?
Wizja Paula Evdokimova”; dr Adam A. Dura (Uniwersytet Śląski) – „Sumienie jako podstawa dialogu aksjologicznego”; dr Jacek Rodzeń (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
– „Dialog dwudziestowiecznej myśli chrześcijańskiej
ze światem techniki”. Obrady zakończył swym odczytem Winfried Lipscher (Emerytowany Radca Ambasady RFN w Warszawie, członek Towarzystwa Borussia)
– „Teologia polityczna Jana Pawła II a dialog polsko
– niemiecki”.
Na zakończenie Sympozjum jego uczestnicy zostali
oprowadzeni po kompleksie klasztornym w Gościkowie-Paradyżu, a podczas tej wycieczki ks. dr Chojnacki
umilał uczestnikom owe chwile koncertem organowym.
Wszyscy zgodnie przyznali, że czuli się rzeczywiście jak
w Paradyżu – czyli w Raju.
Stanisław Hanuszewicz

wydział
inżynierii
lądowej
i środowiska

Nowy doktor

Konferencje

W dniu 18.06. odbyła się publiczna obrona rozprawy
doktorskiej pt. Pyły drogowe jako potencjalne zagrożenie dla ekosystemów miejskich na przykładzie Zielonej
Góry, autorstwa mgr inż. Barbary Walczak. Promotorem rozprawy był prof. Andrzej Greinert z UZ, natomiast
recenzentami: dr hab. inż. Cezary Kabała z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, dr hab. inż. Edward
Meller z Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz prof.
Adam Wysokowski z UZ. Nowej pani doktor serdecznie
gratulujemy i życzymy sukcesów na drodze zawodowej
i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

11-13 maja 2008 r. w Międzyzdrojach
odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu Woda-Ścieki-Odpady w Środowisku.
Spotkania naukowe organizowane przez Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego
w ramach tego cyklu mają swoją tradycję – pierwsze
z nich odbyło się w 1994 r. w Zielonej Górze. Tegoroczna konferencja pt. Kanalizacja – oczyszczalnia ścieków - odbiornik, poświęcona była prezentacji i ocenie
osiągnięć w dziedzinie inżynierii środowiska, ze szcze-
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