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Wydział mechaniczny

Zajęcia zaproponowane uczniom zostały przygotowane 
przez wykładowców z całej Polski i studentów kół nauko-
wych z różnych uczelni. Zajęcia były otwarte i bezpłatne, 
ale obowiązywał system zapisów (limit miejsc).

W programie III Dnia Popularyzacji Matematyki znalazły 
się zajęcia zaproponowane przez Studenckie Koło Naukowe 
Laboratorium „Matematyczne” Paradoks z siedzibą na Wy-
dziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

Studenci: Marta Kozdraś, Katarzyna Mierzwińska, Micha-
lina Nazarenko, Krystian Sabat i Marek Piotrowski pod kie-
runkiem opiekuna koła - dr Krystyny Białek, przeprowadzili 
dla uczniów warsztaty Matematyka w cyfrowym świecie. 
Szyfrowanie poufnych wiadomości. Na prośbę Organiza-
torów, zajęcia w tym dniu przeprowadzono dwukrotnie. 
W warsztatach uczestniczyło 60 uczniów, którzy wcześniej 
zadeklarowali swój udział w tych zajęciach (zapisy) oraz 
10 osób, które w ostatniej chwili zdecydowały się na udział 
w tych zajęciach.

Uczestnikami warsztatów byli przede wszystkim liceali-
ści z Liceów Ogólnokształcących nr 1, 7, 10, 157 w War-
szawie i uczniowie Liceów Ogólnokształcących z Ostrołę-
ki, Opatowa, Legionowa, Grodziska, Pruszkowa, Przasny-
sza Poznania i Pułtuska. Nie zabrakło też gimnazjalistów 

z Gimnazjów nr 22 i 3 w Warszawie oraz osób dorosłych 
z Poznania i Warszawy.

Podczas pierwszej części warsztatów zapoznano uczest-
ników z matematycznymi podstawami szyfrowania danych 
szyframi symetrycznymi (np. szyfr Cezara) i asymetrycznym 
(szyfr RSA) oraz algorytmami sprawdzającymi czy dana licz-
ba jest pierwsza. W drugiej części warsztatów uczniowie 
pracując w grupach zmagali się z zaszyfrowaniem wiadomo-
ści, odczytaniem ukrytej informacji oraz określeniem bez-
pieczeństwa stosowanych sposobów kodowania. Na koniec 
zajęć wyłoniono najlepszych. Zwycięskie zespoły uczniów 
zostały uhonorowane dyplomami i nagrodami.

Uczestnictwo w warsztatach było dla uczniów okazją 
wzbogacenia wiedzy z zakresu teorii liczb i jej zastosowań 
w kryptografii oraz integracji i wspólnej zabawy w cza-
sie, której każdy z uczestników zespołu musiał się wykazać 
umiejętnością logicznego myślenia.

Uczestnictwo studentów w III Dniu Popularyzacji Matematy-
ki było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń z osobami 
prowadzącymi działalność popularyzującą matematykę z ca-
łej Polski, jak i promocją Wydziału Matematyki, Informatyki 
i Ekonometrii oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Krystyna Białek, opiekun Koła LMP 
Marta Kozdraś, wiceprezes koła LMP

Powołanie do Akademii Inżynierskiej 

17 maja 2017 r. Zgromadzenie Ogólne Akademii Inżynier-
skiej w Polsce przyjęło prof. ndzw. dr hab. inż. Annę Walic-
ką z Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskie-
go w poczet członków zwyczajnych.

Akademia Inżynierska ma na celu twórcze działanie 
na rzecz wspierania rozwoju nowoczesnych technologii 
i przedsiębiorczości innowacyjnej, a także wspieranie 
transferu technologii do praktyki gospodarczej. Zada-
niem Akademii jest również szerzenie kultury technicznej 
w dostosowaniu do strategii zrównoważonego rozwoju oraz 
upowszechnianie osiągnięć polskich inżynierów w kraju 
i zagranicą.

Paweł Jurczak
Jarosław Falicki

Wydział PedaGOGiKi, PSychOLOGii i SOcJOLOGii

Festiwal Michaliny Wisłockiej
Wakacyjna promocja nauki

W dniach 7-9 lipca 2017 r. w Lubniewicach odbył się pierw-
szy Festiwal Michaliny Wisłockiej. Festiwal, którego bardzo 

bogaty program obejmował wydarzenia z obszarów nauki, 
promocji zdrowia i kultury, zorganizowany został przez mia-
sto Lubniewice, Katedrę Seksuologii, Poradnictwa i Resocjali-
zacji Uniwersytetu Zielonogórskiego, Katedrę Biomedycznych 
Podstaw Rozwoju i Seksuologii Uniwersytetu Warszawskiego, 
Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników oraz Ogólno-
polski Program Zdrowia Seksualnego firmy Polpharma.

Podczas festiwalu zorganizowano ważne debaty nauko-
we i inne spotkania o charakterze popularno-naukowym. 

 

Panu dr. hab. Ryszardowi Asienkiewiczowi

wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia po stracie Ojca

składają pracownicy Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego


