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ni o określonych rozmiarach i zamieszkiwana jest przez grupę
o określonej liczebności (od 3 do 150 rodzin). Wg prof. Bacia,
twórcy idei habitatu, to bardziej filozofia niż zbiór kanonów do
projektowania, jest również stałą dyskusją dotyczącą formułowania środowiska mieszkaniowego, próbą tworzenia teoretycznych podstaw do wskazywania problemów.
Zadaniem „Proekologicznego, doświadczalnego zespołu zabudowy atrialnej” w Krzywej k. Nowogrodu Bobrzańskiego jest sprawdzenie możliwości realizacji dostępnej
ekonomicznie i możliwej do realizacji metodą gospodarczą
zabudowy, zapewniającej maksimum komfortu zamieszkania przy minimalnej powierzchni użytkowej. Wykluczenie
mieszkaniowe (innymi słowy deprywacja czy bieda mieszkaniowa) to zjawisko obejmujące sytuację zarówno niestabilnego i niezabezpieczonego mieszkania, jak i sytuację nieadekwatnego zamieszkiwania. Wykluczenie w tej sytuacji
nie obejmuje tylko fizycznych problemów z mieszkaniem
(dachem nad głową), ale także problemy z nawiązywaniem
relacji społecznych czy uregulowaniami administracyjnymi i prawnymi. Problemy mieszkaniowe oraz zadłużenia to
czynniki znacznie podnoszące ryzyko bezdomności i innych
problemów społecznych. Problemy mieszkaniowe postrzegane są przez Polaków jako trzecie co do ważności problemy
społeczne, tuż po bezrobociu i uzależnieniach.
W celu ograniczenia kosztów, czasu budowy oraz szkód
ekologicznych zastosowany został system fundamentów
punktowych, nazwany „Lekkim Dotykiem Ziemi”. Do budowy części segmentów eksperymentalnie wykorzystane
zostaną pozyskane lokalnie, alternatywne i naturalne materiały budowlane, takie jak słoma, glina i papier. Projekt
i realizacja założenia są objęte badaniami i pomiarami dla
celów naukowych we wszystkich fazach. Inwestorem założenia jest fundacja „Arka” przy współudziale partnera, tj.
Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Przez czas trwania warsztatów, studenci pod kierunkiem
prowadzących wykonali fundamenty punktowe pod trzy
jednostki oraz drewnianą konstrukcję szkieletową pojedynczego segmentu. W trakcie warsztatów zrealizowana
została również „winna pergola”, będąca swoistą wizytówką nowopowstającego osiedla domów atrialnych. Dalsze
prace konturowane będą przez podopiecznych fundacji
„Arka” oraz studentów architektury i urbanistyki w formie
warsztatów weekendowych.
Podsumowanie warsztatów nastąpiło 30 lipca w ośrodku
fundacji w Krzywej. Wśród zaproszonych gości byli m.in.
Mirosław Walencik – zastępca burmistrza Nowogrodu
Bobrzańskiego, Katarzyna Sokulska – zastępca przewod-

niczącego Rady Miejskiej i dziekan WBAiIŚ UZ, dr hab.
inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ. Oficjalnego otwarcia
dokonał dyrektor generalny Fundacji Wzajemnej Pomocy
„ARKA”, Jan Gaszewski, zapoznając zgromadzonych ze
strategią fundacji na najbliższe lata, związaną z budową zespołu eksperymentalnych jednostek dla podopiecznych „Arki” – habitatu Bać-Arka. Prof. Zbigniew Bać
wygłosił przemówienie na temat idei habitatu oraz jego
roli w Polsce i na świecie, dokonał także podsumowania
dokonań I Letniej Szkoły Architektury „Bać-Arka”, związanych z opracowaniami projektowymi studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Architektury
i Urbanistyki. Dziekan WBAIŚ, prof. Jakub Marcinowski,
w swoim wystąpieniu podkreślał ważną rolę wykształcenia oraz praktyk inwentaryzacyjnych, projektowych oraz
budowlanych, jak również współpracy ze specjalistami
z różnych dziedzin inżynierskich. Kolejna Letnia Szkoła
Architektury może mieć zatem charakter multidyscyplinarny, umożliwiający współpracę przyszłych architektów
z konstruktorami i specjalistami w dziedzinie inżynierii
środowiska, kształconymi na Uniwersytecie Zielonogórskim. Dokonano również oficjalnego otwarcia wystawy
pt. I LETNIA SZKOŁA ARCHITEKTURY – „BAĆ ARKA”, którą również będzie można obejrzeć w październiku na
WBAiIŚ. W imieniu burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
głos zabrał jego zastępca p. Mirosław Walencik. Urzędnicy
dziękowali studentom i pracownikom za wysiłek poświęcony w opracowania projektowe oraz zapewnili, że liczą
na kontynuację współpracy. Wykonane opracowania oraz
modele przestrzenne zostały przekazane władzom Nowogrodu Bobrzańskiego i będą stanowić materiał do konsultacji społecznych.
Podsumowanie zakończyło się prezentacją efektów
pierwszej fazy budowy „Proekologicznego, doświadczalnego zespoły zabudowy atrialnej”. Symbolicznego ostatniego
„nawiertu” i montażu belki, dokonał dziekan Marcinowski
razem ze studentami oraz członkami koła naukowego „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej”. Profesor Bać
i prezes Gaszewski oraz Maria Furman – wiceprezes zarządu „Arki” podziękowali wszystkim zaangażowanym uczestnikom „Bać-Arki”. Wręczając dyplomy zaprosili do dalszej
współpracy, zarówno na budowie podczas sesji weekendowych, jak również w planowanej na przełomie września
i października, wspólnej konferencji.

__wydział ekonomii i zarządzania

23 lipca 2015 r., Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ uzyskał uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku
„ekonomia” na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym. Kształcenie na tym kierunku realizowane będzie w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym
i trwać będzie cztery semestry. Uruchomienie studiów II
stopnia na ekonomii wynika nie tylko z potrzeb i wymagań
lokalnego rynku pracy, ale również obserwowanych zmian
na rynku krajowym i unijnym, zarówno w ujęciu bieżącym,
jak i długookresowym. Absolwenci kierunku posiadać będą
nie tylko pogłębioną wiedzę z zakresu współczesnej ekonomii, ale także zyskają predyspozycje do jej praktycznego wykorzystania w instytucjach państwowych oraz orga-

_Wydział Ekonomii i Zarządzania uruchamia kształcenie
na drugim stopniu ekonomii
W nowym roku akademickim studenci będą mieli możliwość podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia na
kierunku ekonomia. Starania władz Wydziału o podjęcie
kształcenia na tym kierunku, zostały pozytywnie ocenione
przez ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej i zgodnie
z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
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nizacjach gospodarczych i to z uwzględnieniem wymiaru
zarówno krajowego, jak i światowego. Jest to efektem
tego, że współczesny rynek pracy wymaga od specjalistów i kierowników wszystkich szczebli zarządczych nie
tylko solidnie ugruntowanej wiedzy ogólnoekonomicznej
i specjalistycznej, ale także rozumienia i wykorzystywania
zmian zachodzących w działalności firm i instytucji finansowych, jako siły napędowej ich rozwoju. Jest to możliwe
dzięki połączeniu w przewidzianym programie przedmiotów ogólnokształcących i specjalnościowych z modułem
praktyk zawodowych, które zaczynają się już na drugim
semestrze. Pozwoli to – obok dostarczenia niezbędnej wiedzy – wyposażyć przyszłych menedżerów, przedsiębiorców
i analityków gospodarczych w umiejętności metodyczne
ukierunkowane na rozwiązywanie konkretnych problemów
ekonomicznych w działalności przedsiębiorstw oraz całej
gospodarce. Na początek planowane są dwie specjalności:
ekonomia menedżerska oraz ekonomia przedsiębiorstwa.
Wierzymy, że przygotowana oferta spotka się z dużym
zainteresowaniem, zarówno absolwentów naszej uczelni,
jak i innych ośrodków akademickich.
Anetta Barska

_Wydział Ekonomii i Zarządzania w trakcie tegorocznego Festiwalu Nauki

__fot. Dariusz Stankiewicz

Podczas tegorocznego Festiwalu Nauki, jak zawsze, nie
zabrakło Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Pierwszego dnia
stery na naszym stoisku objął dr Dariusz Staniewicz wraz
ze studentkami II roku studiów licencjackich na kierunku

a każdy z nich kończył się propozycją wykonania ćwiczenia
sprawnościowego, np. kilkunastu skoków na skakance czy
„deski”. W zabawie nierzadko uczestniczyły całe rodziny.
Wspólnie zastanawiano się nad np. organizowaniem biegania, korzystając z analizy SWOT określając swoje mocne
i słabe strony, czy szanse i zagrożenia w otoczeniu, związane
z samym bieganiem. Losowano sentencje motywacyjne, pozwalające uwierzyć, że bieganie może być stylem i częścią
naszego życia, np. „W czasie biegu maratońskiego zaprzyjaźnij się z bólem, a nie będziesz samotny”, „Życie jest jak
bieg maratoński, zaczyna się wolno, później przyspiesza”
czy „Każdy dzień to wyścig, który już się rozpoczął”.
Wszyscy uczestnicy otrzymywali naklejkę z hasłem „Bieganie Twoją pasją” i opaskę odblaskową. Zmaganiom intelektualnym i fizycznym towarzyszyła specjalna, motywująca do biegania muzyka. Dużym zainteresowaniem ze strony
gości namiotowego miasteczka cieszyły się dwa, naturalnej
wielkości manekiny, na których zaprezentowano kompletne letnie i zimowe stroje do biegania.
Dodatkowo uczestnicy mogli się zapoznać z kalendarzem
biegów długodystansowych na rok 2015 w województwie lubuskim, czy prześledzić trasę wirtualnego maratonu z czekającymi na niej niespodziankami, w postaci choćby: odwodnienia,
kurczów, zderzenia ze ścianą. Oczywiście organizatorzy podpowiadali, jak tych niespodzianek uniknąć. Pomysł został bardzo
pozytywnie przyjęty, o czym świadczy fakt, że już w pierwszej
godzinie konieczny był dodruk kwestionariuszy ankiety.
W ramach drugiego dnia pt. Wydziały zapraszają zostały przygotowane dwa
warsztaty
Sztafeta
do Euro oraz Kształtowanie
wizerunku
w oparciu o wydarzenia sportowe. Pierwszy
projekt przygotowali dr
Zbigniew Binek oraz dr
Paweł Szudra. Celem
warsztatów było przekazanie
uczestnikom
wszechstronnej wiedzy
na temat procesu wymiany narodowej waluty
oraz mechanizmów funkcjonowania strefy euro
w związku z perspektywą wejścia do niej
Polski.

__Uczestnicy warsztatów Sztafeta do Euro wraz z prowadzącym

zarządzanie, które przygotowały projekt pod hasłem: Jak
ukończyć bieg maratoński, wykorzystując do realizacji
tego celu funkcje zarządzania? Nasz kolega, główny inicjator, połączył pasję zawodową ze swoim hobby - bieganiem
w maratonach. Celem projektu było podpowiedzenie jak
biegać z „głową”. Oznaczało to wskazanie zainteresowanym
głównych funkcji zarządzania, a przede wszystkim wykazanie związku pomiędzy planowaniem, organizowaniem, motywowaniem i kontrolowaniem, a zdolnością do ukończenia
biegu maratońskiego. Projekt adresowany był zarówno dla
tych, którzy myślą o rozpoczęciu biegania, jak i tych, którzy już biegają. Rzecz jasna sam bieg maratoński pełnił tu
rolę symboliczną, chodziło o zachęcenie do biegania. Autorzy przygotowali cztery kwestionariusze ankiety, kolejno
poświęcone planowaniu, organizowaniu, motywacji i kontroli. Uczestnicy Festiwalu Nauki wypełniali kwestionariusz,

__Uczestnicy warsztatów „Sztafeta do Euro”
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__fot. Janusz Śnihur, Uczestnicy warsztatów
Kształtowanie wizerunku w oparciu o wydarzenia sportowe

Drugie warsztaty pt. Kształtowanie wizerunku
w oparciu o wydarzenia sportowe przygotowane zostały przez dr Mariolę Michałowską, dr Anettę Barską oraz
dr. Janusza Śnihura, w trakcie których skoncentrowano
się na omówieniu roli wydarzeń sportowych w promocji
miasta. Wydarzenia sportowe organizowane w miastach
mogą służyć realizacji wielu celów, wśród nich wyróżnia się przede wszystkim: zwiększenie liczby turystów
w mieście (szczególnie poza sezonem turystycznym),
wykorzystanie ich jako katalizatora zmian na danym obszarze, animację lokalnych atrakcji turystycznych oraz
wzmocnienie lub kształtowanie pozytywnego wizerunku
miejsca.
Anetta Barska

__wydział humanistyczny
_Instytut Filologii Polskiej
_Kontakty językowe w komunikowaniu
W dniach 8-9 czerwca 2015 r. w salach Biblioteki Uniwersyteckiej odbyła się ogólnopolska konferencja językoznawcza
„Kontakty językowe w komunikowaniu” współorganizowana
przez Zakład Komunikacji Językowej Instytutu Filologii Polskiej UZ, Instytut Filologii Germańskiej i Katedrę Anglistyki. Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa
Lubuskiego. Mowę otwierającą wygłosił dziekan Wydziału
Humanistycznego prof. UZ Sławomir Kufel, który życzył prelegentom i słuchaczom wielu doznań naukowych.
Podczas obrad plenarnych, które rozpoczęły konferencję,
mieliśmy możliwość wysłuchania referatów prof. Michaiła
Kotina (UZ), prof. UZ Magdaleny Hawrysz oraz dr. Krzysztofa
Skibskiego (UAM). Pierwszy mówca poruszył zagadnienie kontaktów językowych, które jego zdaniem przyspieszają tendencje zmian w języku. Prof. Hawrysz przeniosła nas w krąg międzywyznaniowych kontaktów językowych, przywołując postaci
Marcina Czechowica, Marcina Łaszcza, Kaspra Wilkowskiego
i Szczęsnego Żebrowskiego, którzy trudzili się formułowaniem
negatywnych obrazów swoich przeciwników wyznaniowych. Dr
Skibski mówił o śladach frazeologicznych w poezji, prezentując liczne przykłady w wierszach, np. Wisławy Szymborskiej.
Dyskusja zamykająca pierwszą część konferencji była bardzo
burzliwa. Najwięcej pytań popłynęło w kierunku prof. Michaiła
Kotina, którego referat nazwano odkrywczym i rewolucyjnym.

__fot. B.Klimek, prof. Marian Bugajski z prof. UZ Marzanną Uździcką
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Druga część konferencji toczyła się w dwóch sekcjach.
Sekcja A przybliżyła słuchaczom pojęcia internacjonalizów,
występujących w tekstach unijnych z zakresu zarządzania (dr Katarzyna Siewiert-Kowalkowska z UKW) oraz niemiecką leksykę wojskową okresu międzywojennego, którą
dr Michał Sobczak przedstawił na przykładzie „Słownika
niemiecko-rosyjskiego” A.F. Nesslera. Dr Iwona Żuraszek-Ryś zaprezentowała nazwy tkanin wschodniego pochodzenia w XVIII-wiecznej polszczyźnie (np. adamaszek, gaza,
kitajka czy muślin). Anna Ast, studentka Uniwersytetu
Zielonogórskiego, przedstawiła charakterystykę kwantytatywną leksyki zawartej w instrukcjach podręcznych urządzeń technicznych. Po przerwie na kawę głos zabrała dr
Magdalena Adamczyk (UZ), która przedstawiła problem
rozwoju przysłówków w polskiej komunikacji ustnej. Następnie mgr Tomasz Piasecki (UWr.) przeniósł nas w świat
magii, prezentując referat pt. „Wróżba jako przykład rytuału komunikacyjnego”. Mgr Aleksander Wiśniowski (UWr.)
przedstawił głos końcowy w postępowaniu karnym (przemówienia sądowe) jako przykład tekstu mówionego. Ostatni wykład, który przygotowała mgr Barbara Klimek (UZ),
traktował o wpisach motywacyjnych jako elemencie współczesnego komunikowania społecznego, w którym materiałem badawczym były wpisy Ewy Chodakowskiej.
Sekcja B, całkowicie niemieckojęzyczna, poruszała zagadnienia: romansu z diabłem w pierwszych protokołach
przesłuchań czarownic w Zielonej Górze (prof. UZ Jarochna
Dąbrowska-Burkhardt), języka pracowniczego na przykładzie DaFnE-Unterrichts (dr Łukasz Plęs z UŁ) oraz miejskiej
komunikacji w średniowiecznych i wczesnonowożytnych
kancelariach (dr Marek Bieszczanik z UZ). Dr Marek La-

__fot. B.Klimek, prof. Jørgen Bang z prof. UZ Magdaleną Steciąg
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__fot. B.Klimek, prof. Michaił Kotin (UZ)

