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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
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Była to świetna okazja do zaprezentowania w atrakcyjnej, 
innowacyjnej formie problemów dotyczących seksualności 
człowieka, widzianych z perspektywy wielu dyscyplin na-
ukowych tłumnie przybyłym Lubuszanom i gościom z Polski 
i zagranicy.

7 lipca zorganizowano „Debatę o sztuce kochania. Zdro-
wie seksualne kobiet”, której moderatorem była prof. 
Violetta Skrzypulec–Plinta, ginekolog i seksuolog, prorek-
tor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a uczestniczkami 
były: Hanna Bakuła - pisarka, malarka, prof. Maria Beisert 

- psycholog, seksuolog (Uniwersytet Adama Mickiewicza 
w Poznaniu), dr Alicja Długołęcka - edukator seksualny 
(Akademia Wychowania Fizycznego), prof. Monika Płatek 
- prawnik (Uniwersytet Warszawski), prof. Beata Pastwa-
-Wojciechowska - psycholog sądowy (Uniwersytet Gdański), 
dr Beata Wróbel - ginekolog, seksuolog. Debata dotyczyła 
problemów kobiet w różnych fazach życia: praw kobiet, 
życia seksualnego, relacji pacjentki z ginekologiem, nie-
pełnosprawności, prawnych aspektów antykoncepcji, wizyt 
nastolatek u lekarza, klauzuli sumienia, ochrony zdrowia 
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1___ X OgólnOpOlska Debata O ZDrOwiu seksualnym, preZentacja wyników baDań seksualnOść pOlaków 2017, gminny OśrODek 
kultury

2___ referenci Z uniwersytetu ZielOnOgórskiegO i OrganiZatOrZy Z kateDry seksuOlOgii, pOraDnictwa i resOcjaliZacji
3___ burmistrZ lubniewic, krZysZtOf DauksZewicZ, prZewODnicZąca raDy miasta, ViOletta OZminkOwski, ptOf. Zbigniew iZDebski
4___ Debata O sZtuce kOchania- ZDrOwie seksualne mężcZyZn
5___ spOtkanie Z magDaleną bOcZarską
6___ X OgólnOpOlska Debata O ZDrOwiu seksualnym, preZentacja wyników baDań seksualnOść pOlaków 2017, gminny OśrODek 

kultury
7___ trasa michaliny wisłOckiej - autObus festiwalu
8___ burmistrZ lubniewictOmasZ jaskuł, naDanie hOnOrOwegO Obywatelwsta miasta prOf. ZbigniewOwi iZDebskiemu
9___ spOtkanie Z publicZnOścią

10___ prOf. Z. iZDebski Z marią saDOwską i magDaleą bOcZarską
11___ Otwarcie festiwalu michaliny wisłOckiej

12___ kOncert na wODZie            fOt. Z wyDZiału
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publicznego, przemocy w rodzinie oraz edukacji seksual-
nej. Wszystkie panelistki mówiły o pozytywnych aspektach 
kobiecości.

8 lipca odbyła się „X Ogólnopolska Debata o Zdrowiu Sek-
sualnym”, której moderatorami byli prof. Zbigniew Izdeb-
ski oraz dr Krzysztof Chlebus, a uczestnikami: dr Andrzej 
Depko (seksuolog), prof. Brygida Knysz (specjalista chorób 
zakaźnych), prof. Artur Mamcarz (kardiolog), prof. Violetta 
Skrzypulec-Plinta (seksuolog, ginekolog), prof. Bohdan Wa-
silewski (psychiatra). Zaprezentowane zostały najnowsze 
wyniki badań Zbigniewa Izdebskiego i Polpharmy „Seksu-
alność Polaków 2017”. Debata była kontynuacją dyskusji, 
która rozgorzała 8 lutego 2017 r. na Warszawskim Uniwer-
sytecie Medycznym, kiedy omawiano wstępne wyniki tych 
badań. Tym razem zaprezentowano analizy wyników badań 
seksualności Polaków z perspektywy ginekologicznej, kar-
diologicznej, psychiatrycznej, seksuologicznej oraz chorób 
przenoszonych drogą płciową. W trakcie dyskusji zostały 
poruszone między innymi kwestie dotyczące relacji pa-
cjent - lekarz, praw pacjenta, relacji pomiędzy seksualno-
ścią a ogólnym dobrostanem człowieka, interdyscyplinar-
nego podejścia do zdrowia seksualnego.

W ostatnim dniu Festiwalu odbyła się „Debata o sztuce 
kochania. Zdrowie seksualne mężczyzn”, której moderato-
rem był dr hab. Janusz Leon Wiśniewski, a uczestnikami: dr 
Krzysztof Chlebus (kardiolog, były Wiceminister Zdrowia), 
prof. Józef Haczyński (internista i seksuolog), dr Paweł 
Jarmużek (neurochirurg, Prodziekan Wydziału Lekarskiego 
i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego), dr Ewa 
Kempisty-Jeznach (specjalista w zakresie medycyny mę-
skiej), prof. Tatiana Rongińska (psycholog, dyrektor Insty-
tutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego). Paneliści 
zwrócili uwagę na konieczność zintegrowanego patrzenia 
na zdrowie mężczyzny, na mity dotyczące męskości, czyn-
niki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, kardiologiczne 
i psychologiczne aspekty męskości, wpływ stresu na relacje 
damsko-męskie, obniżający się poziom testosteronu, wzra-
stająca konieczność zapłodnień In-vitro, sposobów badania 
jąder.

Festiwal był okazją do spotkań i konsultacji z wybitny-
mi postaciami polskiej nauki, kultury i sztuki. Odbyły się 
spotkania autorskie z dr. Andrzejem Depko (seksuologiem), 
dr. hab. Januszem Leonem Wiśniewskim (naukowcem, pi-
sarzem), Hanną Bakułą (pisarką, malarką), prof. Zbignie-
wem Izdebskim (autorem książek naukowych i popularno-
-naukowych, konsultantem filmu Sztuka Kochania. Historia 
Michaliny Wisłockiej), Krzysztofem Terejem (producentem 
filmowym), Anną Mentlewicz (dziennikarką, pisarką), Marią 
Sadowską (reżyserką, piosenkarką), Magdaleną Boczarską 
(aktorką, odtwórczynią roli Michaliny Wisłockiej w filmie 
Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej).

Na Festiwalu funkcjonowała strefa zdrowia „Spotkania 
z Medycyną”, w której wybitni specjaliści z zakresu kardio-
logii, ginekologii, interny, seksuologii, prawa, psychiatrii 
i innych dziedzin odbywali konsultacje z uczestnikami im-
prezy. Konsultacje z zakresu edukacji seksualnej, zdrowia 
seksualnego, ryzykownych zachowań w Internecie, niedo-
stosowania społecznego, niepełnosprawności, profilaktyki 
HIV/AIDS przeprowadzali pracownicy i współpracownicy 
Katedry Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji (dr Joan-
na Dec-Pietrowska, dr Tatiana Maciejewska, dr Krzysztof 
Wąż, mgr Adrian Tabaczuk, mgr Maria Woźniak). Miasto 
zadbało również o mammobus, w którym kobiety mogły 

wykonać badania profilaktyczne. Funkcjonowało stanowi-
sko NFZ, w którym można było założyć Europejską Kartę 
Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Wydarzeniom naukowym towarzyszyły różne atrakcje 
kulturalne, między innymi recital Krzysztofa Dauksze-
wicza, koncerty Ani Dąbrowskiej oraz Marii Sadowskiej, 
a także pokaz filmu Sztuka Kochania. Historia Michaliny 
Wisłockiej, ktory odbył się na plaży miejskiej i poprzedzo-
ny został spotkaniem z twórcami filmu: Krzysztofem Tere-
jem i prof. Zbigniewem Izdebskim.

W trakcie festiwalu nie zabrakło także elementów lu-
dycznych: dancingów w klimacie lat 60., kiermaszy wyro-
bów artystycznych i krzewów ozdobnych, pokazów sztuki 
gotowania itp. Zestawienie wszystkich elementów bardzo 
bogatego programu stworzyło niezapomnianą atmosfe-
rę i przyciągnęło, także na naukowe wydarzenia, tłumy 
uczestników.

Festiwal w Lubniewicach nie odbyłby się gdyby nie nie-
zwykłe zaangażowanie i determinacja dwóch osób - bur-
mistrza Lubniewic, Tomasza Jaskuły i profesora Zbigniewa 
Izdebskiego. To oni, chcąc uczcić wybitną polską lekarkę, 
autorkę bestselleru Sztuka Kochania i wypromować Lub-
niewice, postanowili, nawiązując do tego, że M. Wisłocka 
– jak sama przyznawała – właśnie w Lubniewicach przeży-
ła swoją największą miłość i wpadła na pomysł napisania 
swojej książki, organizować w Lubniewicach wydarzenia, 
których patronką byłaby słynna lekarka. Festiwal Michaliny 
Wisłockiej był kontynuacją działań Profesora Izdebskiego 
zapoczątkowanych w 2013 r. Wtedy to nastąpiło uroczy-
ste otwarcie Parku Miłości im. dr Michaliny Wisłockiej, 
połączone z Debatą o Zdrowiu Seksualnym zorganizowane 
także przez naszą Katedrę. Pierwszy raz tak liczne grono 
czołowych lekarzy, pedagogów, psychologów i przedstawi-
cieli mediów uczestniczyło w imprezie o takim charakterze 
w Lubniewicach. To wydarzenie było inspiracją do napisa-
nia biografii o Michalinie Wisłockiej przez Violettę Ozmin-
kowski, a następnie do powstania filmu Sztuka Kochania. 
Historia Michaliny Wisłockiej.

Mając to wszystko na uwadze, w trakcie otwarcia Fe-
stiwalu, które odbyło się na uroczystej sesji Rady Miasta, 
wręczono Honorowe Obywatelstwo Miasta Lubniewic prof. 
Zbigniewowi Izdebskiemu za wsparcie i działania na rzecz 
gminy. Burmistrz w uzasadnieniu wniosku o nadanie hono-
rowego obywatelstwa przedstawił Profesora jako osobę: 
która bezinteresownie przy różnego typu okazjach o za-
sięgu ogólnopolskim promuje miasto Lubniewice w wywia-
dach w radiu, telewizji i prasie, podczas wykładów, prowa-
dzonych zajęć, a także w swoich publikacjach. (…) W spo-
sób niewątpliwy przyczynił się do tego, że w scenariuszu 
filmu Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej Lub-
niewice zajmują około pół godziny, a sceny dotyczące Lub-
niewic były faktycznie kręcone w Lubniewicach. W swoich 
wypowiedziach podkreśla wartość Lubniewic, jako miejsca 
o charakterze wypoczynkowym i atrakcyjnym w wojewódz-
twie Lubuskim.(…)

Festiwal Michaliny Wisłockiej był wydarzeniem o skali 
ogólnopolskiej, niełatwym w organizacji. Był dobrym przy-
kładem współpracy między samorządem a przedstawiciela-
mi nauki i biznesu. Warto też dodać, że Festiwal był nie-
zwykłą okazją do promocji Uniwersytetu Zielonogórskiego 
i województwa lubuskiego dzięki obecności wielu dzien-
nikarzy z prasy ogólnopolskiej, telewizji (m.in. TVP, TVN) 
i radia (min. TOK FM, który był patronem medialnym, Ra-
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X Konferencja Transgraniczność w perspektywie 
socjologicznej. Europa – podzielona wspólnota?

W dniach 20-22 września 2016 r. odbyła się X konferen-
cja Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Eu-
ropa – podzielona wspólnota?, organizowana cyklicznie 
przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Tytuł konferencji odwołuje się do zjawisk jakie zachodzą 
współcześnie na różnie definiowanych pograniczach. Kry-
zys wspólnotowości, symbolizowany przez wystąpienie 
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, jest przyczyną doko-
nujących się przeobrażeń świadomości społecznej, myśle-
nia o Unii Europejskiej, niekoniecznie w kategoriach dobra 
wspólnego i wspólnoty państw demokratycznych. Druga 
dekada XXI wieku upływa pod hasłami suwerenności, samo-
stanowienia, oddzielenia, co przeczy ideom jednoczenia 
i wspólnocie interesów. Zgodnie z teoriami głoszonymi na 
początku XXI w. wskazującymi na dokonujące się zmiany 
wartości, można było oczekiwać, że w dłuższej perspek-
tywie czasu doprowadzą one do przekształcania się mło-
dych demokracji środkowo-europejskich (od społeczeństw 
tradycyjnych przez modernizujące się do postmoderni-
stycznych), że poszerzanie się Unii Europejskiej będzie 
sprzyjało procesowi otwierania się na obcokrajowców, że 
prowadzić to będzie do wyzbywania się „narodowych ego-
izmów” i zwiększenia zaufania, a w dalszej perspektywie 
sprzyjać będzie integracji. W projekcie zjednoczonej i zin-
tegrowanej Europy założono, że słabnąć będą polityczne 
wpływy nacjonalizmu, nastąpi spadek ksenofobii, wzrost 
tolerancji i otwartości na różne formy społecznego współ-
życia, a „europejskość” stanie się wyznacznikiem tożsamo-
ści zbiorowej. Tymczasem obserwujemy wzmożenie aktyw-
ności nowych ruchów politycznych, zarówno w Polsce jak 
i w Europie, o bardzo zróżnicowanym ideowym i organiza-
cyjnym charakterze, które są konsekwencją i wskaźnikiem 
nowych podziałów społecznych.

Konferencja z cyklu Transgraniczność w perspektywie so-
cjologicznej stanowi ważny element w badaniach i dyskusji 
na temat zjawisk na pograniczach i była dobrą okazją do 
spotkania badaczy z różnych części kraju.

Konferencja miała na celu konfrontację różnych stano-
wisk teoretycznych, metodologicznych oraz prezentację 
najnowszych wyników badań empirycznych zjawisk i pro-
cesów zachodzących nie tylko na pograniczach Europy, 
ale wewnątrz poszczególnych państw członkowskich Unii 
Europejskiej. Szczególnie ważne są analizy porównawcze, 
ukazujące złożoność, różnorodność i żywiołowość zacho-
dzących tam procesów. Niezwykle ważne są ogólniejsze 
refleksje dotyczące procesów i zjawisk transgranicznych.

Patronat nad konferencją objął Rektor Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński oraz 
Marszałek Województwa Lubuskiego, Elżbieta Anna Polak.

Gośćmi konferencji byli przedstawiciele zaprzyjaźnio-
nych instytucji, którzy w swoich wystąpieniach przedsta-
wili charakterystykę pogranicza zachodniego Polski oraz 
województwo lubuskie z nieco innej niż socjologiczna per-
spektywy:
__Roman Fedak (Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielo-

nej Górze) Przemiany społeczno-gospodarcze na pogra-
niczu polsko-niemieckim w latach 2004-2016

__Tadeusz Jędrzejczak (Członek Zarządu Województwa 
Lubuskiego) - Prezentacja Regionalnego Punktu Kon-
taktowego Programu Interreg VA Brandenburgia Polska 
2014-2020

__dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ - Tzw. Ziemie Odzy-
skane i pogranicze polsko-niemieckie po II Wojnie Świa-
towej - propaganda i rzeczywistość
Ponadto mieliśmy zaszczyt gościć członków Komitetu So-

cjologii Polskiej Akademii Nauk.
W konferencji wzięło udział 77 uczestników z 25 ośrod-

ków akademickich. Wygłoszonych zostało 41 referatów  
w 7 sesjach tematycznych. Dotyczyły one nowych ruchów 
społecznych i ich charakterystyki, metodologii badań po-
równawczych, dyfuzji kulturowej na pograniczach, współ-
pracy międzynarodowej oraz kwestii związanych z kryzy-
sem migracyjnym, kryzysem tożsamości oraz postawami 
wobec uchodźców.

Konferencja stanowiła dobrą okazję do podjęcia reflek-
sji socjologicznej nad najbardziej palącymi problemami 
związanymi z funkcjonowaniem wspólnoty europejskiej 
i stanowiła ważny element dyskusji o znaczeniu socjologii 
zaangażowanej w kształtowaniu dyskursu publicznego.

Dorota Szaban

dio Zachód). Poziom naukowy i artystyczny poszczególnych 
wydarzeń, ogromne zainteresowanie zarówno zaproszo-
nych gości, wczasowiczów, jak i osób zainteresowanych te-
matyką, każe wyrazić nadzieję na jego cykliczny charakter.

Tatiana Maciejewska
Adrian Tabaczuk


