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wi stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie 
filozofii.

Osoby zainteresowane problematyką poruszaną 
przez dr. Turowskiego mogą zapoznać się z jego dokto-
ratem, 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 na-
ukowa – VI Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne. Jej
niezwykłość polegała m.in. w tym, że była to impreza 
międzynarodowa (VI GRÜNBERGER PHILOSOPHI-
SCHES SYMPOSIUM: „Dialog in einer multikulturellen 
Gesellschaft”) oraz, że została po raz pierwszy zorgani-
zowana przez trzy ośrodki akademickie: Instytutu Filo-
zofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytut Filozoficz-
no-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze (sekcja 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego) 
oraz Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie-Pa-
radyżu (będące także sekcją Wydz. Teologicznego US); 
ponadto w organizację konferencji był zaangażowany 
Zielonogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Filozo-
ficznego.

Imprezę należy uznać za duży sukces. Bowiem uda-
ło 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 Filozoficz-
no-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 Filozoficz-
nej 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 Do-
rota Leszczyna (Uniwerstet Wrocławski) – Kultura jako 
wynik dialogu jednostki ze społeczeństwem – czyli José 

Ortegi y Gasseta idea pokoleń; mgr Joanna Raczkow-
ska (Uniwersytet Warszawski) – Idea dialogu między-
kulturowego a europejsko-afrykańskie doświadczenia 
Mirosława Żuławskiego oraz dr Wojciech Zieliński (Uni-
wersytet Gdański) – Człowiek działający jako podmiot 
dialogu. Uwagi z zakresu filozofii praktycznej.

Obradom II Sekcji Społeczno-politycznej przewod-
niczył dr Rafał Żytyniec (Zentrum für Historische For-
schung Berlin der Polnischen Akademie der Wissen-
schaften) wygłaszając referat nt. Konflikt czy krytyczny
dialog kultur pamięci? Refleksje na przykładzie byłej 
NRD. Ponadto w ramach tej sekcji głos zabrali nastę-
pujący naukowcy: dr Stefan Dyroff  (Universität Bern) – 
Mniejszości narodowe w Europie Środkowej i Wschod-
niej 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 Gór-
nego Śląska.

Drugiego dnia obrady miały miejsce w Wyższym Se-
minarium 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 (Uniwersy-
tet Śląski) – „Dialogiczność a bycie osobą w antropologii 
Karola Wojtyły i Karla Rahnera”; dr Bartłomiej Brzeziń-
ski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 
– „Czy możliwy jest dialog religii i wiary z ateizmem? 
Wizja Paula Evdokimova”; dr Adam A. Dura (Uniwersy-
tet Śląski) – „Sumienie jako podstawa dialogu aksjolo-
gicznego”; dr Jacek Rodzeń (Uniwersytet Humanistycz-
no-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
– „Dialog dwudziestowiecznej myśli chrześcijańskiej 
ze światem techniki”. Obrady zakończył swym odczy-
tem Winfried Lipscher (Emerytowany Radca Ambasa-
dy 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 Gościko-
wie-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

Nowy doktor

W dniu 18.06. odbyła się publiczna obrona rozprawy 
doktorskiej pt. Pyły drogowe jako potencjalne zagroże-
nie dla ekosystemów miejskich na przykładzie Zielonej 
Góry,  autorstwa mgr inż. Barbary Walczak. Promoto-
rem rozprawy był prof. Andrzej Greinert z UZ, natomiast 
recenzentami: dr hab. inż. Cezary Kabała z Uniwersy-
tetu 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.

Konferencje

11-13 maja 2008 r. w Międzyzdrojach 
odbyła się XI Międzynarodowa Kon-
ferencja Naukowo-Techniczna z cyklu Woda-Ście-
ki-Odpady w Środowisku.
Spotkania naukowe organizowane przez Instytut In-
żynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego  
w ramach tego cyklu mają swoją tradycję – pierwsze  
z nich odbyło się w 1994 r. w Zielonej Górze. Tegorocz-
na konferencja pt. Kanalizacja – oczyszczalnia ście-
ków - odbiornik, poświęcona była prezentacji i ocenie 
osiągnięć w dziedzinie inżynierii środowiska, ze szcze-

wydział 
inżynierii
lądowej
i środowiska
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gólnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

 metody oceny jakości i ilości ścieków, 

 współpraca systemów kanalizacji  z oczyszczalnią 
ścieków, 

 nowe przepisy i uwarunkowania prawne w zakresie 
oczyszczania ścieków,

 technologie w oczyszczaniu ścieków miejskich, 

 gospodarka osadami ściekowymi (przepisy prawne, 
operacje jednostkowe przeróbki osadów i ich mody-
fikacje, wykorzystanie osadów)

 odbiorniki ścieków oczyszczonych.
Honorowy patronat nad konferencją objęli prof. Czesław 
Osękowski, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz 
Helena Hatka Wojewoda Lubuski. 
W konferencji uczestniczyło ponad 80 osób. Wśród 
zaproszonych gości byli przedstawiciele środowisk na-
ukowych, administracji samorządowej, przedsiębiorstw 
wodociągowo-kanalizacyjnych i firm branżowych. 
Uczestnicy trzydniowych obrad mogli wysłuchać refe-
ratów naukowych oraz prezentacji firm. Uczestniczyli
też w dyskusjach, które świadczyły o zainteresowaniu 
poruszaną problematyką, chęcią wymiany doświadczeń 
i poglądów. 
Konferencję rozpoczęła prof. Zofia Sadecka wykładem 
plenarnym dotyczącym oczyszczania ścieków z małych 
miejscowości. Kolejne sesje poświęcone były tematyce 
współpracy kanalizacji z oczyszczalnią ścieków, a także 
problematyce ochrony odbiorników. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska firmo-
we, gdzie nie tylko prowadzono rozmowy biznesowe, 
ale również stworzono możliwość zapoznania się z 
działaniem sprzętu analitycznego (firma WITKO, Ab-
electronics), nowoczesnych systemów napowietrzania 
(Biopax), a także z nowoczesnymi rozwiązaniami syste-
mów rurowych (Pipelife). Nie zabrakło również stoiska z 
książkami branżowymi wydawnictwa Seidel-Przywecki. 
Miła atmosfera towarzysząca konferencji oraz duże za-
interesowanie są powodem, aby podziękować wszyst-
kim autorom referatów, uczestnikom i firmom za wytwo-
rzenie na konferencji atmosfery naukowo-technicznej i 
już dzisiaj zaprosić na kolejne spotkanie, które odbędzie 
się w maju 2009 r. w Zielonej Górze.

19 i 20 czerwca na terenie Uniwersytetu 
Zielonogórskiego odbyła się VIII Konferencja Nauko-
wa KONSTRUKCJE ZESPOLONE pod patronatem 
Ministerstwa Budownictwa RP, Przewodniczącego 
Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akade-
mii Nauk oraz Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego 
prof. Czesława Osękowskiego. Organizatorami Kon-
ferencji byli: Instytut Budownictwa Uniwersytetu 
Zielonogórskiego w Zielonej Górze, Komisja Nauki 

Oddziału PZITB oraz Zielonogórski Oddział Polskie-
go Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej  
w Zielonej Górze, przy współpracy: Związku Mostowców 
RP, Sekcji Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii 
Lądowej i Wodnej PAN i Sekcji Konstrukcji Metalowych 
Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.
W składzie Komitetu Naukowego Konferencji byli: prof. 
Jan Kmita – Przewodniczący oraz prof. Andrzej Ajdu-
kiewicz, prof. Tadeusz Biliński, prof. Krzysztof Dyduch, 
prof. Kazimierz Flaga, prof. Kazimierz Furtak, prof. Jó-
zef Głomb, prof. Mieczysław Kuczma, prof. Stanisław 
Kuś, prof. Czesław Machelski, prof. Antoni Matysiak, 
prof. Wojciech A. Radomski, prof. Janusz Murzewski, 
prof. Leonard Runkiewicz, prof. Andrzej Ryżyński, prof. 
Witold Wołowicki oraz prof. Jerzy Ziółko.
Komitet Organizacyjny Konferencji tworzyli: prof. Tade-
usz Biliński – Przewodniczący oraz prof. Jakub Marci-
nowski z UZ i prof. Adam Wysokowski z UZ natomiast 
Sekretarzem Naukowym był dr Gerard Bryś z UZ.
W trakcie Konferencji przedstawiono 40 referatów, któ-
re zebrane zostały w materiałach konferencyjnych pt. 
Konstrukcje Zespolone T. VIII. Wśród autorów refe-
ratów było 11 pracowników Instytutu Budownictwa UZ. 
Obrady prowadzono w czterech sesjach tematycznych, 
a mianowicie:

 19.06. (czwartek) – Sesja I, Teoria Konstrukcji, któ-
rej przewodniczył prof. Kazimierz Flaga – przedsta-
wiono 12 referatów;

 19.06. (czwartek) – Sesja II, Badania, przewodni-
czący prof. Zbigniew Kowal – 13 referatów;

 20.06. (piątek) – Sesja III, Mosty, przewodniczący 
prof. Jan Kmita – 7 referatów;

 20.06. (piątek) – Sekcja IV, Projektowanie, przewod-
niczył prof. Leonard Runkiewicz – 8 referatów.

W Konferencji wzięły udział 64 osoby, w tym 17 profeso-
rów z 11 ośrodków naukowych z Polski oraz z Białorusi 
i z Francji.
W dniach 9-11 czerwca w Łodzi odbyła się Międzyna-
rodowa Konferencja Naukowa Analitical Modeles and 
New Concepts in Concrete and Masonry Structu-
res. 
Było to szóste spotkanie z serii cyklicznie organizowa-

nych konferencji na terenie Polski: Białystok 1993, Łódź 
1996, Wrocław 1999, Kraków 2002, Gliwice 2005.
Głównym celem tych konferencji jest prezentacja naj-
nowszych osiągnięć naukowych dotyczących modelo-
wania i analizy konstrukcji żelbetowych i murowych. 
Organizatorami tegorocznej Konferencji byli: Sekcja 
Konstrukcji Betonowych KILiW PAN, Polska Grupa FIP i 
Wydział Inżynierii Lądowej, Architektury i Inżynierii Śro-
dowiska Politechniki Łódzkiej. 
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Spośród 170 zgłoszonych referatów z 34 krajów przyjętych zostało do prezentacji 90 referatów, w tym referat na-
szego kolegi dr. inż. Jacka Korentza pt. Influence of inelastic buckling of longitudinal bars on ductility of reinforced
concrete beams.

Szkolenia

28.07-08.08 mgr Artur 
Frątczak uczestniczył w 
międzynarodowym szko-
leniu „5. Internationale 
Sommerakademie Pro-
jektmenagement” or-
ganizowanym przez TU 
Graz w Austrii. Tematyka 
kursu obejmowała zagad-
nienia z zakresu zarzą-
dzania oraz kontroli inwe-
stycji budowlanych. Brało 
w nim udział 50 uczest-
ników z Niemiec, Austrii, 
Rumunii oraz Węgier. 
Zajęcia prowadził prof. 
Hans Lechner z TU Graz 
przy współudziale prof. 
Wolfdietricha Kalusche z 
BTU Cottbus oraz prof. 
Hansa-Rudolfa Schalche-
ra z ETH Zürich. Udział 
w szkoleniu jest efektem 
dużego zaangażowania 
prof. Mieczysława Kucz-
my oraz współpracy In-
stytutu Budownictwa z 
pokrewną jednostką w 
BTU Cottbus, która jest 
jednym z partnerów let-
niej akademii.

Marek Dankowski


