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mierze finansowane przez UE, która wymaga stosowanie 
zabezpieczeń chroniących zwierzęta przed kolizjami oraz 
ich monitorowanie. Badania te prowadzimy we współpracy  
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w ra-
mach monitoringu wykorzystania przez nietoperze różnego 
typu zabezpieczeń na autostradzie A2. Wydział Nauk Biolo-
gicznych UZ jest obecnie jedyną w kraju jednostką prowa-
dzącą współpracę naukową z zakresu ochrony środowiska z 
GDDKiA. Analogiczną tematykę poruszyliśmy w Rogowie, na 
IX Konferencji Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrów-
noważonym Leśnictwie. Metody ochrony i gospodarowania 
populacjami dzikich zwierząt w lasach. Przedstawiony tam 
referat można będzie przeczytać w monografii z wystąpie-
niami konferencyjnymi.

Jan Cichocki, Agnieszka Ważna

WIadOmOścI  WYdZ IałOWE

Prelegent wskazał też na sprzeczne ze sobą finansowanie 
przez Unię Europejską z jednej strony zabudowy technicz-
nej rzek a z drugiej strony ochrony przyrody.

Podsumowując, wraz z budową nowych autostrad i dróg 
szybkiego ruchu spada wykorzystanie dróg wodnych, tra-
ci więc sens ich utrzymywanie i rozbudowa za ogromne 
pieniądze.

Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem (szcze-
gólnie ze strony studentów ochrony środowiska). Długo 
dyskutowano nad możliwościami oddania rzek przyrodzie. 
Spotkanie przeniosło się do uniwersyteckiego Ogrodu Bota-
nicznego, gdzie przy grillu omawiano różne przykłady dzia-
łań szkodzących rzekom.

GG, LJ

_Konferencje

W okresie wiosennym odbyły się dwie konferencje,  
w których wzięli udział pracownicy Wydziału Nauk Biolo-
gicznych. Cyklicznie co dwa lata naukowcy zajmujący się 
nietoperzami spotykają się na Ogólnopolskiej Konferen-
cji Chiropterologicznej. Tematem tegorocznej, zorgani-
zowanej w Krynicy Zdroju, było Wypracowanie czynnych 
metod ochrony nietoperzy - wykorzystanie doświadczeń 
projektu „Ochrona podkowca małego w Polsce. Przed-
stawiliśmy wyniki badań dotyczących ochrony nietoperzy 
przed kolizjami z pojazdami na autostradach. Dynamicz-
ny rozwój sieci drogowej nie pozostaje bez znaczenia dla 
populacji dzikich zwierząt, w tym również nietoperzy. 
Ochrona tej grupy ssaków jest niezwykle istotna, ponie-
waż wiele z nich to gatunki ginące, chronione prawem pol-
skim i międzynarodowym. Inwestycje drogowe są w dużej 

__ Bramownica jest tzw. liniowym elementem krajoBrazu, 
wzdłuż którego nietoperze mają przelatywać nad autostradą 

nie oBniżając lotu. 

__wydział pedagogiki,  
socjologii i nauk o zdrowiu

_Debata o „Sztuce Kochania”

Od 2008 r. z inicjatywy prof. Zbigniewa Izdebskiego, kie-
rownika Katedry Seksuologii, Resocjalizacji i Poradnictwa 
Uniwersytetu Zielonogórskiego odbywają się przemiennie 
w Zielonej Górze oraz w Warszawie Ogólnopolskie Debaty 
o Zdrowiu Seksualnym. Mają one charakter multidyscypli-
narny - ich uczestnikami są  zarówno lekarze, psycholo-
dzy, pedagodzy, socjolodzy, jak i wybitni przedstawiciele 
świata kultury stawiający w centrum zainteresowań ludzką 
seksualność. Od lat stanowią one platformę do wymiany 
doświadczeń dla ekspertów z kraju, jak i z zagranicy. 

W tym roku odbyła się zupełnie wyjątkowa edycja Deba-
ty, upamiętniająca dorobek dr Michaliny Wisłockiej - jed-
nej z najważniejszych postaci seksuologii polskiej.

29 czerwca 2013 r. w Lubniewicach w Parku Miejskim przy 
Starym Zamku odbyło się, z udziałem mediów lokalnych 
oraz ogólnopolskich, uroczyste otwarcie Parku Miłości dr 
Michaliny Wisłockiej, które towarzyszyło konferencji na-
ukowej pt. Debata o „Sztuce Kochania”. Otwarcie Parku 

uświetnili swoją obecnością: wiceminister zdrowia Krzysz-
tof Chlebus, nestor polskiej seksuologii prof. Andrzej Ja-
czewski, córka Michaliny Wisłockiej Krystyna Bielewicz, 
burmistrz Lubniewic Tomasz Jaskuła oraz pomysłodawca 
Parku Miłości i gospodarz debaty, a prywatnie przyjaciel dr 
Wisłockiej, prof. Zbigniew Izdebski. 

Po uroczystym otwarciu Parku, zaproszeni goście zebra-
li się w Hotelu Woiński Spa na Debacie o „Sztuce Kochania”. 
Punktem wyjścia dla rozważań naukowych  były doświad-
czenia dr Michaliny Wisłockiej zawarte w trylogii „Sztuka 
Kochania”, „Sztuka kochania 20 lat później” oraz „Sztuka 
kochania: witamina ‘M’ ”.

Debata rozpoczęła się od panelu wspomnieniowego Rzecz 
o Michalinie Wisłockiej, do którego wprowadził przybyłych 
prof. Zbigniew Izdebski. Wspomnieniom oddała się córka 
Krystyna Bielewicz, a także przyjaciele: dr Jan Faryna, 
prof. Andrzej Jaczewski,  red.  Małgorzata Kownacka i red. 
Grażyna Walkowiak oraz dr Konrad Szołajski – autor filmu o 
dr Wisłockiej, którego fragmenty pokazano zebranym.

Naukową część debaty zainaugurował swoim wykładem 
Czy miłość to tylko (neuro)peptyd? znany pisarz, dr hab. 
Janusz Leon Wiśniewski.

W panelu medycznym zatytułowanym Od Wisłockiej 
po dzień dzisiejszy… - ginekologia, zdrowie prokreacyj-
ne i seksuologia udział wzięła czołówka polskich leka-
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rzy zajmujących się problematyką ludzkiej seksualności:  
w roli moderatora prof. Grzegorz Jakiel oraz prof. Anna 
Boroń-Kaczmarska, prof. Krzysztof Czajkowski, prof. Józef 
Haczyński, prof. Krzysztof Kula, prof. Bohdan Wasilewski, 
wiceminister Krzysztof Chlebus, dr Andrzej Depko oraz dr 
Alicja Długołęcka. 

W panelu społeczno-kulturowym Od Wisłockiej po dzień 
dzisiejszy… - obyczajowość seksualna i jej przemiany dys-
kutowali, pod przewodnictwem red. Anny Mentlewicz - 
prof. Beata Pastwa-Wojciechowska, prof. Monika Płatek, 
prof. Kazimierz Pospiszyl, dr Izabela Fornalik, dr Krzysztof 
Wąż, red. Violetta Ozimkowski-Daukszewicz, red. Ewa Wa-
nat i red. Zbigniew Wojtasiński.

Gorąca wymiana zdań, czasem wręcz burzliwa, toczyła 
się w kuluarach na długo po zakończeniu części oficjalnej. 

Debaty od chwili ich zainicjowania miały na celu pre-
zentować multidyscyplinarne podejście do ludzkiej sek-
sualności. I tym razem nie było inaczej, gdyż wychodząc 
od spuścizny wybitnej uczonej oraz poczytnej autorki, 
kontynuowano dyskurs naukowy oraz dyskusję nad naj-
nowszymi zdobyczami medycyny, przeplatając ją z obser-
wacjami zmian w naszym podejściu do seksualności oraz 
zagadnień z nią związanych w życiu codziennym. Uczest-
nicy debat, podobnie jak dr Michalina Wisłocka, stawiają  
w centrum swoich zainteresowań człowieka i to sprawia, 
że spotkania te mają wyraźny humanistyczny wydźwięk.

Bez ogromnego zaangażowania burmistrza Lubniewic To-
masza Jaskuły oraz wsparcia ze strony wiceministra Krzysz-
tofa Chlebusa i Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbie-

ty Polak zarówno powstanie Parku, jak i zorganizowanie 
debaty nie byłoby możliwe.

Paweł Trzciński

_Euroregion Sprewa Nysa Bóbr pod lupą socjologów

Od grudnia ubiegłego roku Uniwersytet Zielonogórski re-
alizuje projekt badawczy pt. Zaufanie ponad granicami, 
będący efektem współpracy socjologów z naszego Uniwersy-
tetu z pracownikami Brandenburskiego Uniwersytetu Tech-
nicznego w Cottbus. Przedmiotem badań jest działalność 
Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” jako instytucji służącej 
integracji społeczności polskiej i niemieckiej na pograniczu. 
Próbowano ustalić jakie czynniki sprzyjają wzmocnieniu 
tej integracji i co powoduje wzrost wzajemnego zaufania 

między Polakami i Niemcami. Badania były prowadzone w 
czerwcu i lipcu według wspólnie wypracowanych założeń. 
Zrealizowano 600 ankiet po polskiej i 200 po niemieckiej 
stronie granicy, respondentami byli mieszkańcy Euroregio-
nu SNB. Kolejnym źródłem pozyskiwania informacji były 
wywiady z liderami współpracy transgranicznej. Produktem 
finalnym projektu będzie raport z badań zawierający zgro-
madzone dane, ich interpretacje oraz wnioski. Projekt jest 
finansowany z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie 
„Sprewa-Nysa-Bóbr” Programu Operacyjnego Współpra-
cy Transgranicznej Polska (woj. lubuskie) – Brandenburgia 
2007-2013 w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorial-
nej”. Mamy nadzieję, że doświadczenie zdobyte w tym pro-
jekcie będzie, według założeń autorów projektu, punktem 
wyjścia do dalszej, pogłębionej współpracy badawczej mię-
dzy ośrodkami w Zielonej Górze i Cottbus.

Dorota Bazuń

_Studenci socjologii  
na wyjeździe seminaryjnym w Niemczech

Grupa studentów II roku socjologii wyjechała na dwu-
dniowe seminarium do Niemiec. Zajęcia odbywały się w 
nowoczesnym, niedawno powstałym ośrodku należącym do 
związków zawodowych.

Wyjazd został zorganizowany przez prof. Hansa-Petera 
Müllera, przy finansowym wsparciu dziekana Wydziału Pe-
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dagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu – prof. Ewy Narkie-
wicz-Niedbalec.

Studentów zakwaterowano w ośrodku, w którym odbywa-
ją się szkolenia oraz seminaria dla związkowców, w uroczej 
miejscowości Erkner nieopodal Berlina. Wzięli oni udział w 
zajęciach dotyczących tematu zajęć proseminaryjnych, 
czyli mafii i zorganizowanej przestępczości. Poza tym 
uczestnicy wyjazdu mieli szansę, aby porozmawiać z oso-
bami zajmującymi się tematyką związków zawodowych. 
Była tam też okazja, żeby spotkać się z przedstawicielem 
policji do spraw przestępczości zorganizowanej.

Drugiego dnia, po zajęciach, studenci pojechali do Berli-
na. Profesor Müller oprowadził ich po stolicy, a na zakoń-
czenie wycieczki zaprosił na poczęstunek do kawiarni.

Dla studentów wyjazd był okazją do poznania interesują-
cych ludzi, mogli też oni sprawdzić swoje umiejętności ję-
zykowe. Tą drogą chcieliby podziękować prof. H-P. Mülle-
rowi za zorganizowanie wyjazdu i za troskliwą opiekęJ.

Adam Okorski

Pani Iwonie Piątkowiak
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci OJCA

składają

Zespół Dziekański  
oraz pracownicy z Wydziału Pedagogiki,  

Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Pani Agacie Szymanderze
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci MĘŻA

składają

Zespół Dziekański  
oraz pracownicy z Wydziału Pedagogiki, Socjologii  

i Nauk o Zdrowiu

Siedmioro zapalonych podróżników, 14 państw, 
7 przepraw promowych, 2 kontynenty i jeden le-
ciwy Volkswagen T3. Tak w liczbach prezentował 
się nasz projekt Maroko Trip 2013, który zrealizo-
waliśmy pod szyldem Stowarzyszenia Z indexem  
w podróży. 

Oto my
Paulina, Asia, Marta, Mariusz, Maciek, Paweł i Wojtek 

– to właśnie my na 50 dni staliśmy się dla siebie naj-
bliższą rodziną. Plan wyprawy zrodził się w głowach 
Maćka i Mariusza już pod koniec roku 2012. Wtedy też 
chłopaki postanowili nie marnować czasu i natychmiast 

po zmroku  
Byliśmy już w maroku

Naszej Koleżance Agacie Szymanderze  
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Męża 
składają  
Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy oraz studenci z Instytutu Socjologii


