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Konferencja w Pradze

W dniach 19-25 sierpnia 2012 r. odbył się w Pradze 63rd 
Annual Meeting of International Society of Electrochem-
istry (http://event12.ise-online.org/). W konferencji 
wzięło udział kilka tysięcy elektrochemików z wszystkich 
kontynentów. Zakład Inżynierii Biomedycznej Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego reprezentowały: prof. Elżbieta 
Krasicka-Cydzik, mgr inż. Agnieszka Kaczmarek oraz mgr 
inż. Katarzyna Arkusz. Tematyka konferencji obejmowała 
ostatnie osiągnięcia i wyzwania współczesnej elektroche-
mii, począwszy od magazynowania energii oraz elektrolizy 
przemysłowej do zastosowań analitycznych w medycynie. 
Przedstawione prace, pod tytułem Impedimetric biosen-
sor for breast cancer biomarker based on the TiO2 na-
notube electrode (K. Arkusz, A. Kaczmarek, J. Filik, K. 
Cyran, J. Skóra, E. Krasicka-Cydzik) oraz Vanadium oxide-
-rich nanotubes on both phases of anodized Ti6Al4V alloy 
(A. Kaczmarek, K. Arkusz, E. Krasicka-Cydzik) spotkały się 
z ogromnym zainteresowaniem innych uczestników konfe-
rencji. Nawiązano kontakty i uzgodniono tematykę wspól-
nych przyszłych badań. 

Katarzyna Arkusz

Międzynarodowa Konferencja Studentów

W dniach 3-6 września na Moskiewskim Państwowym Uni-
wersytecie Technologicznym „STANKIN” odbyła się kolejna 
Międzynarodowa Konferencja Studentów, w której wzięli 
udział studenci Wydziału Mechanicznego. Jest to już IV or-
ganizowana wspólnie przez nasze Uczelnie konferencja, 
która pozwala młodym ludziom na zaprezentowanie swo-
jej działalności naukowej, oraz wymianę doświadczeń. 
Uczestnicy konferencji aktywnie wymieniali się własnymi 
poglądami na tematy związane z prezentowanymi praca-
mi i wynikami własnych badań naukowych. Uniwersytet 
Zielonogórski reprezentowali studenci z Akademickie-
go Związku Motorowego: Honorata Gapińska, Magdalena 
Smaś, Jarosław Nowak oraz Koła Naukowego BiomedUZ: 

wiadomości  w ydziałowe

wydział  
mechanicZny

kwietniowo-majowym numerze Miesięcznika Uniwersytet 
Zielonogórski (nr 4/5, 196-197) pisaliśmy o tym, że Piotr 
Kaliszuk, student na kierunku architektura i urbanistyka 
UZ zdobył złoty medal w VIII Akademickich Halowych Mi-
strzostwach Polski w jeździe konnej w skokach przez prze-
szkody, które odbyły się na przełomie marca i kwietnia  
w Lesznie.

Tymczasem w połowie wakacji nadeszła równie ra-
dosna wiadomość, że wspaniale dla naszego zawodni-
ka zakończyły się Mistrzostwa Polski Młodych Jeźdźców  
i Juniorów w skokach przez przeszkody, które zostały ro-
zegrane w czasie 20-22 lipca w podzielonogórskim Drzon-
kowie, na obiektach WOSIR-u. Piotr Kaliszuk zdobył zło-
ty medal w najtrudniejszej kategorii młodych jeźdźców 
(19-21 lat), startując na koniu Versace H., jako zawodnik 
Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego Przylep-Lotnisko. 

Do finałów, które odbyły się w niedzielę 20-go lipca 
(przeszkody o wysokości 145 i 150 cm), Piotrek startował 
z 12-tej pozycji, mając do prowadzącego aż 19,8 punk-
tów karnych straty. Jednakże zrealizowane dwa bezbłęd-
ne przejazdy, jak się później okazało jedyne w obydwu 
nawrotach, zadecydowały o sukcesie w dotychczasowej 
karierze Piotra.

Należy podkreślić, że trenerem Piotra Kaliszuka jest pan 
Tomasz Kowala, który kieruje w Drzonkowie Ośrodkiem 
Szkolenia Sportowego Młodzieży w dyscyplinie jeździec-
two. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że wyniki i osią-
gnięcia sportowe tej klasy, jaką reprezentuje Piotr, wyma-
gają ogromnego nakładu pracy. Piotr trenuje codziennie 
ok. 5 godzin, i to łącznie z niedzielami.

Przeciętnie jeden do dwóch razy w miesiącu wyjeżdża 
na specjalistyczne zawody. Ale pomaga mu w tej działal-
ności coś, co nazywamy pasją. Pracę z końmi udaje mu 
się łączyć z nauką na naszym Wydziale, dzięki przyznanej 
przez pana Dziekana indywidualnej organizacji zajęć.

Panie Piotrze – gratulujemy, ale żeby nie zapeszyć –  
apetyty rosną – może jakieś Mistrzostwa Świata? Pozdra-
wiamy.

Marek Dankowski
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Karolina Dziasek i Kornelia Zaborowska. Wysoki poziom 
prezentowanych referatów znalazł odzwierciedlenie w pa-
miątkowych dyplomach, wręczonych przez Prorektor ds. 
Nauki i Współpracy z Zagranicą, która na zakończenie kon-
ferencji wyraziła swoje zadowolenie z owocnej współpra-
cy pomiędzy naszymi Uczelniami. Wolny czas pozwolił na 
nawiązanie nowych znajomości oraz podziwianie uroków 

miasta. Już dziś pragniemy zachęcić wszystkich do udziału 
w kolejnej, V konferencji, która odbędzie się we wrześniu 
2013 roku w Zielonej Górze.

Mariusz Jenek

wydział pedagogiki,  
socjologii i nauk o zdrowiu

wizyta profesora zbigniewa izdebskiego i doktora 
andrzeja zygadło z zakładu poradnictwa i seksuologii 
uniwersytetu zielonogórskiego w instytucie kinsey’a 
na uniwersytecie indiana oraz w open society insti-
tute w nowym jorku.

W dniach 2-7 września 2012 r. profesor Zbigniew Izdeb-
ski, Kierownik Zakładu Poradnictwa i Seksuologii naszego 
Uniwersytetu wraz z doktorem Andrzejem Zygadło, ad-
iunktem pracującym w tym zakładzie, odwiedzili Instytut 
Kinsey’a w Stanach Zjednoczonych, którego dyrektorem 
jest prof. Julia Heiman. Zaproszenie było efektem ścisłej 
współpracy Profesora Izdebskiego i jego zespołu z Instytu-
tem Kinsey’a. Instytut ten jest najbardziej renomowanym 
ośrodkiem badawczym nad seksem, płcią i zagadnienia-
mi związanym ze zdrowiem reprodukcyjnym. Działa w 
ramach Uniwersytetu Indiana w Bloomington. W 2010 r.  
w uznaniu dorobku naukowego z zakresu ludzkiej seksu-
alności profesor Izdebski, jako jedyny Polak, został za-
proszony do elitarnego grona współpracowników Instytu-
tu założonego przez legendarnego badacza w dziedzinie 
ludzkiej seksualności Profesora Alfreda Kinsey’a. W tym 
roku Instytut obchodzi 65-lecie badawczej działalności.

Była to pierwsza wizyta w Instytucie Kinsey’a w Blo-
omington, a jej program zawierał zarówno wykład prof. Z. 
Izdebskiego jak też i szereg ważnych spotkań z kierownic-
twem Instytutu oraz władzami Wydziału Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytetu Indiana. Wykład Profesora na temat seksu-

alności Polaków cieszył się ogromnym zainteresowaniem, 
zarówno naukowców pracujących w ramach Instytutu, 
jak też i pracowników oraz studentów Studiów Polskich 
na Uniwersytecie Indiana oraz innych współpracowników 
Instytutu Kinsey’a ze Stanów Zjednoczonych. Podczas wy-
kładu obecni byli badacze, z którymi już wcześniej Pro-
fesor Izdebski współpracował podczas redagowania Kwar-
talnika Pedagogicznego wydanego w 2010 r., byli to prof.  
S. Sanders oraz prof. W. Yarber. 

Doktor Zygadło skoncentrował się na pracy w bibliote-
ce Instytutu, największym na świecie zbiorze literatury 
w dziedzinie ludzkiej seksualności oraz na spotkaniach 
z badaczami pracującymi w ramach Instytutu Kinsey’a 
oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu. Celem tych spotkań było 
nawiązanie ściślejszej współpracy zespołów badawczych 
Uniwersytetu Zielonogórskiego i Uniwersytetu Indiana, co 
może skutkować prowadzeniem wspólnych projektów ba-
dawczych.

W ramach pobytu zapoznano się z programami i ofer-
tą poradnictwa dotyczącą zdrowia publicznego, pracy 
socjalnej, tematyki gender, specyfiki i promocji zdrowia 
w środowiskach pozamiejskich, oraz marginalizowania  
i wykluczenia społecznego skierowanej przez Uniwersytet 
Indiana do jego studentów. Zapoznano się z koncepcją 
działania poradni. 

Profesor Izdebski odbył spotkania oraz konsultacje  
z doktorantami Uniwersytetu Indiana z zakresu socjologii  
i zdrowia publicznego. W prestiżowej w USA Szkole Biz-
nesu omówiono kwestie dotyczące problematyki zdrowia 
seksualnego u ludzi biznesu, odbyto spotkania w ośrodku 
migracji, w którym omówione zostały możliwości współ-
pracy naukowej i wydawniczej.

Spotkania odbywały się w malowniczym kampusie Uni-
wersytetu Indiana, jednej  z największych i najbardziej 
renomowanych uczelni stanowych w USA. Obecnie w ra-
mach różnych poziomów i specjalności  na Uniwersyte-
cie Indiana studiuje ponad 40 tysięcy osób. Uniwersytet 


