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wiadomości  w ydziałowe

działu oraz przedstawiciele MGTU „Stankin”. 
Już dzisiaj zapraszamy wszystkich chętnych 
studentów do wzięcia udziału w IV Konferen-
cji, która zgodnie z tradycją odbędzie się w 
przyszłym roku w Moskwie. 

Organizując tę konferencję zawsze pa-
miętamy o naszym zmarłym koledze dr. inż. 
Wiesławie Kamińskim, który przez wiele lat 
organizował na Wydziale Mechanicznym 
WSI a później Politechniki MSN studentów 
i młodych pracowników nauki. 

Na zakończenie pragniemy podzięko-
wać wszystkim osobom czynnie zaanga-
żowanym w zorganizowanie Konferencji: 
Zdzisławowi Wałędze, oraz studentom: 
Magdalenie Smaś, Michałowi Ociepie 
oraz Jarosławowi Nowakowi. 

Mariusz Jenek, Robert Barski

wydział 
mechaniczny

 Międzynarodowa Konferencja Studentów 
Konstrukcja, Technologia, Eksploatacja i Ekologia  
w Mechanice

12 i 13 września odbyła się kolejna już, międzynarodo-
wa konferencja studentów Konstrukcja, Technologia, Eks-
ploatacja i Ekologia w Mechanice, której patronował JM 
Rektor naszego Uniwersytetu prof. Czesław Osękowski. W 
tym roku do udziału konferencji zostały zakwalifikowane 
34 referaty autorów pochodzących z 4. krajów Europy. Au-
torzy przyjechali do nas z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Polski. 
Wszystkie prace zostały opublikowane w spe-
cjalnym zbiorze referatów pod redak-
cją dr. inż. Mariusz Jenka i dr. inż. Ro-
berta Barskiego. Konferencję otworzył 
Prorektor ds. Studenckich prof. Longin 
Rybiński, życząc wszystkim uczestni-
kom owocnych obrad. Uczestnicy kon-
ferencji aktywnie wymieniali się wła-
snymi poglądami na tematy związane 
z prezentowanymi pracami i wynikami 
własnych badań naukowych. 

Jest to konferencja cykliczna, pierw-
szy raz odbyła się w roku 2009 i miała 
miejsce w Polsce, natomiast druga w roku 
2010 odbyła się w Rosji, w Moskiewskim 
Państwowym Uniwersytecie Technologicz-
nym „Stankin”. W komitecie naukowym 
konferencji są przedstawiciele naszego Wy-

wydział pedagogiKi,  
Socjologii i nauK o zdrowiu

Studenckie potyczki z „ciałem”

W maju tego roku Uniwersytet Zielonogórski gościł stu-
dentów kilku polskich uczelni, którzy przyjechali, aby po-
dzielić się swoją wiedzą na temat ciała. Dzięki Kołu Nauko-
wemu Socjologów, które zorganizowało interdyscyplinarną 
konferencję Ciało jako efekt oddziaływań kulturowych i 
społecznych można było posłuchać wielu ciekawych refe-
ratów. Celem konferencji było przybliżenie zagadnień do-
tyczących ciała, którymi zajmuje się socjologia ale także 
inne dyscypliny, takie jak antropologia, kulturoznawstwo 
i in. Tematyka spotkała się z zainteresowaniem i skłoni-
ła uczestników do żywiołowych i owocnych dyskusji, a 

momentami wywoływała intensywne emocje. Choć kon-
ferencja odbywała się w największej auli w kampusie B, 
audytorium nie świeciło pustkami. Duże zainteresowanie 
wskazuje na to, że studentom i pracownikom UZ ciało nie 
jest obce.

Całe wydarzenie podzielono na trzy bloki tematycz-
ne: ciało w perspektywie teoretycznej i historycznej, 
ciało a kultura, ciało a płeć. Dziewiętnastu uczestników 
prezentowało referaty, skłaniając do refleksji i spojrze-
nia na niektóre aspekty cielesności przez inny pryzmat. 
Dowiedzieliśmy się m.in. jaką rolę kulturotwórczą pełni 
serce człowieka, jak i dlaczego uprzedmiatawia się ko-
biety, jaki wizerunek mężczyzny prezentowany jest w 
reklamach oraz w jaki sposób tożsamość płciowa podle-
ga manipulacji. Udowodniono również, iż możliwe jest 
naukowe spojrzenie zarówno na pornografię jak i na po-
stacie czarownic. To tylko niektóre z wielu tematów, 
które pojawiły się podczas konferencji. Nie zabrakło 
zarówno wątków teoretycznych jak i danych z badań 
empirycznych. Wiele wypowiedzi ilustrowały ciekawe 
zdjęcia i filmy, ciekawostką jest również to, że wszy-


