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W sierpniu br. w Portugalii odbyły się Akademickie Mi-
strzostwa Świata w jeździe indywidualnej na czas. Student 
Uniwersytetu Zielonogórskiego - Piotr Konwa zdobył srebr-
ny medal na Mistrzostwach. Serdecznie gratulujemy!

Dawid Piechowiak

Piotr Konwa - aMŚ 
w Kolarstwie szosowyM

mienić, iż w ubiegłym sezonie awans zdobyła Stal Go-
rzów, pewnie pokonując reprezentację Miasta Zielona 
Góra.

Wyniki spotkań:
• KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego - UKS Trójka 

Nowa Sól 35:22 (16:8)
• KS Stal Gorzów - TS ZEW Świebodzin 30:14 (13:7)
• TS ZEW Świebodzin - UKS Trójka Nowa Sól 24:17 (13:11)
• KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego - KS Stal Go-

rzów 22:20 (10:10)

Nagrody indywidualne:
Najlepszy bramkarz turnieju - Marek Wieczorek (53% obro-
nionych piłek)
Król strzelców - Mateusz Stupiński (16 bramek)
MVP turnieju - Jędrzej Jasiński

ZE  SpORTU aKadEmIcKIEGO  |   NOWOścI  WYdaWNIcZE 

nowoŚci wydawnicze
____50 lat kierunku budownictwa 
w Zielonej Górze, Marek Dankowski, 
Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona 
Góra 2018, s. 228, oprawa twarda, 
ISBN 978-83-7842-331-7

Budownictwo jest chyba jedną z nie-
wielu sztuk, która jest sztuką dosko-
nałości. Jej doskonałość polega na 
świadomym ograniczeniu. „In der Be-
schränkung zeigt sich erst der Meister” 
jak pisał J.W. Goethe. Jasne jest, że 
wszyscy chcemy by to, co tworzymy, 
było możliwie doskonałe. Może jednak 

warto postawić sobie pytanie, czy doskonałość jest celem 
tego, co robimy? Niestety, w historii budownictwa nie znaj-
dziemy prostej odpowiedzi. Istotne różnice tkwią w epokach, 
stylach, szkołach, mistrzach. Często widoczne jest dążenie 
do doskonałości, ale równie często widać inne cele: nowość, 
wrażenie, mnogość, oryginalność, odrzucenie zasad, wyra-
żanie siebie i świata, pasję tworzenia i niebanalne pomysły. 
Czyli – jednym słowem – ekspresja. W dziejach budownictwa 
były epoki doskonałości i ekspresji.

[Ze wstępu]

____Institute of Music University of 
Zielona Góra presents, Sweet Lee, 
Big Series Band, vol. 5, red. Michał 
Urbaniak, Oficyna Wydawnicza UZ, 
Zielona Góra 2018, s. 108, oprawa 
miękka, ISBN 978-83-7842-325-6, 
ISMN 979-0-801573-08-7

Big Series Band to zbiór kilku aranżacji 
muzycznych wydanych  przez Oficyna 
Wydawniczą UZ, skomponowane przez 
Michała Urbaniaka, Krzysztofa Kome-
dę oraz Lestera Young. 

____Institute of Music University 
of Zielona Góra presents, Lester 
Leaps In, Big Series Band vol. 2, 
red. Jerzy Szymaniuk, Oficyna 
Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2018, 
s.64, oprawa miekka, ISBN 978-83-
7842-323-2, ISMN 979-0-801573-
04-9
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Big Series Band to zbiór kilku aranżacji muzycznych wyda-
nych  przez Oficyna Wydawniczą UZ, skomponowanych przez 
Michała Urbaniaka, Krzysztofa Komedę oraz Lestera Young. 

____Institute of Music University 
of Zielona Góra, Breakfast at Tif-
fany’s Theme. Presents Big Band 
series vol. 4, red. Jerzy Szymaniuk, 
Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona 
Góra 2018, s. 64, oprawa miekka, 
ISBN 978-83-7842-321-8, ISMN 979-
0-801573-00-1

Big Series Band to zbiór kilku aranżacji 
muzycznych wydanych  przez Oficyna 
Wydawniczą UZ, skomponowane przez 
Michała Urbaniaka, Krzysztofa Kome-
dę oraz Lestera Young. 

____Die Textsorte Wetterericht in 
den Kommunikati-onsberichen Wis-
senchaft und Massenmedien, Piotr 
Krycki, Oficyna Wydawnicza UZ, 
Zielona Góra 2018, s. 190, oprawa 
miekka, ISBN 978-83-7842-330-0

W niniejszym opracowaniu zbadano 
i opisano prognozy pogody w środkach 
masowego przekazu na dotychczas 
niewykorzystaną skalę i zestawiono je 
z prognozami pogody z dziedziny ko-
munikacji naukowej.
Wgląd w teorię systemu i lingwistykę 

tekstu jest używany do opisu obu typów tekstu. Ten inter-

dyscyplinarny interfejs jest konsekwentnie egzekwowany 
w opisie prognoz pogody i raportów pogodowych. Opiera się 
na powinowactwie między pojęciem systemu społecznego, 
a tymczasem powszechnym w terminologii lingwistycznej 
tekstu komunikacji. Wskazuje, że systemy społeczne skła-
dają się z komunikacji, która się reprodukuje bez ludzkiego 
działania.

[Fragment tekstu]

____Jakość dzieciństwa twórczych 
dzieci 7-9 – letnich w perspektywie 
rodzinnej i lokalnej, Marzena Magda 
- Adamowicz, Oficyna Wydawnicza 
UZ, Zielona Góra 2018, s. 324, opra-
wa miękka, ISBN 978-83-7842-327

Mimo gwałtownych przemian cywili-
zacyjnych, nadal najczęściej wyobra-
żamy sobie i charakteryzujemy dzie-
ciństwo jako okres beztroski, zabawy, 
spokoju i miłości. Jednak nasze dzieci 
żyją w złożonej, cały czas zmieniającej 
się rzeczywistości społecznej, która 
stawia im wyższe jakościowo wyma-

gania. Współczesne dziecko stosunkowo wcześnie musi kon-
frontować się z wieloma i różnorodnymi trudnościami. Dziecko 
bardzo wcześnie się styka z nadmiarem dóbr majątkowych, co 
wymaga od niego dokonywania wyborów, określa pragnienie 
dorównania rówieśnikom, które rodzi rywalizację na tle mate-
rialnym i chęć bycia najlepszym.

[Ze wstępu]

Zebrała Małgorzata Bulczyńska
Oficyna Wydawnicza

____5.10.2018 r. - „Jabłuszko” - akcja zielonogórskich szkół 
średnich

____15.10.2018 r., godz.10.30 - Spotkanie członków UTW 
w Zielonej Górze z członkami DPV z Cottbus na temat poezji: „Rok 
Zbigniewa Herberta – tłumaczenia jego poezji na język niemiecki” 
- siedziba UTW

____15.10.2018 r., godz.18.00 - Jubileuszowy Koncert Polsko-
Niemieckiej Orkiestry Młodzieżowej (PNOM) z okazji 45-lecia 
Orkiestry z udziałem uczniów z Liceum nr V - siedziba Rektoratu 
UZ, ul. Licealna 9

____15.10.2018 r. - Wizyta Polsko-Niemieckiej Orkiestry 
Młodzieżowej w Ogrodzie Botanicznym i uroczysty obiad

____26.10.2018 r., godz. 11.00 - Wystawa zdjęć wykonanych 
przez studentów UZ i BTU CS Cottbus Krzystkowice/Christianstadt 
– siedziba Rektoratu UZ, ul. Licealna 9
„Spotkania z kulturą i językiem niemieckim” dla przedszkoli 
i szkół podstawowych: MP nr 3, 6, 11; SP nr 1, 6; Zespół Szkół 
Ekologicznych (terminy do ustalenia)
Tematyczny quiz z języka niemieckiego - LO nr V, ul. Zachodnia 63 
(termin do ustalenia)

____16.10.2018 r., godz. 17.00 - Zielonogórski Klub Tygodnika 
Powszechnego „ST. Stomma – człowiek polsko-niemieckiego 
pojednania” – spotkanie z Wolfgangiem Pailerem - Piekarnia 
„Cichej Kobiety”, ul. Fabryczna 13
Czytamy poezje Eryki Schirmer ze słuchaczami UTW po polsku i po 
niemiecku

____12.09.2018 r., godz.10.00 - Wystawa zdjęć wykonanych 
przez studentów UZ i BTU CS Cottbus Krzystkowice/Christianstadt 
- Dom Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim
Gry i zabawy z językiem niemieckim dla przedszkoli - WIMBP im. 
C. Norwida

____15.10.2018 r., godz.12.30 - „Herr Gutenberg in Gruenberg” 
– (scenka teatralna/wywiad z twórcą druku) dla uczniów szkół 
podstawowych oraz gości z DPV Cottbus - WiMBP im. C. Norwida, 
al. Wojska Polskiego 9
Spotkanie z dyrektorami zielonogórskich przedszkoli w/s projektu 
„Wczesny start do nauki języka sąsiada” (termin do uzgodnienia)

____10.10.2018 r., godz.16.30 - Wystawa „Franz Stock bohater 
francusko–niemieckiego dialogu”, słowo wstępne - Margreth 
Dennmark, Biblioteka UZ, Kampus B, al. Wojska Polskiego 71

Barbara Krzeszewska-Zmyślony

PrograM Vi dni PolsKo-nieMiecKich, PaździerniK’2018
centruM Kultury i JęzyKa nieMiecKiego uniwersytetu zielonogórsKiego (cKi Jn uz)

”Kultura w dialogu”/Kultur iM dialog


