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studenci są zapraszani na seminaria naukowe instytu-
tów oraz mają możliwość uczestniczenia w pracach kół 
naukowych. 

Jest Pan absolwentem zielonogórskiej uczelni technicz-
nej. Co z perspektywy spędzonych tu lat, oczekiwań 
i nadziei, już się stało, a co jeszcze przed Panem? 

Z uczelnią jestem związany od 1968 roku, kiedy to 
rozpocząłem dzienne studia inżynierskie na kierunku 
elektrotechnika, specjalność miernictwo elektryczne. 
W 1972 roku po ukończeniu studiów odbyłem cztero-
miesięczny staż w KGHM, Huta Miedzi „Głogów”, a od 
2 stycznia 1973 roku pracuję tutaj nieprzerwanie. 
W pierwszym okresie byłem zatrudniony jako pracow-
nik naukowo-techniczny, a w roku 1980 rozpocząłem 
pracę jako nauczyciel na stanowisku asystenta. Pracując 
w zespołach naukowych kierowanych przez wybitne 
jednostki jak: doc. Henryk Maćkowiak, doc. Zbigniew 
Lange, doc. Antoni Wysocki, prof. Jerzy Bolikowski, 
prof. Marian Miłek, miałem możliwość powiększania 
swojej wiedzy naukowej i doświadczenia praktyki inży-
nierskiej. Taki sposób pracy był moim marzeniem, które 
zostało szybko spełnione. To doświadczenie naukowe 
i techniczne jakie zdobyłem pracując w tych zespołach 
oraz doświadczenie dydaktyczne chciałbym dalej posze-
rzać i jednocześnie przekazywać młodszym koleżankom 
i kolegom. Jako prodziekan jestem odpowiedzialny 
również za jakość kształcenia. Pierwszy rok pracy w tym 
kierunku potwierdził, że sporo pracy jest jeszcze do 
wykonania w tym tak ważnym zakresie. 

A teraz trochę o sobie. Co uważa Pan za swój życiowy 
sukces? Jak najchętniej Pan wypoczywa? Co sprawia 
Panu najwięcej radości? 

Niewątpliwie za swój życiowy sukces uważam uzy-

skanie stopnia doktora habilitowanego. Ostatni okres 
prac naukowych związanych z tematyką monografii 
habilitacyjnej, jej przygotowanie do druku i cały prze-
wód habilitacyjny tak mocno mnie absorbował, że gdy-
by nie pomoc i zrozumienie osób mi najbliższych ten 
sukces byłby o wiele trudniejszy do spełnienia. 

Ostatnio najwięcej radości sprawiają mi wnuki. Są to 
bliźniacy, Mateusz i Radek, którzy będą wkrótce obcho-
dzić swój pierwszy rok życia. 

Dużo radości sprawiają mi także absolwenci naszego 
wydziału, a w szczególności moi dyplomanci, którzy 
stwierdzają, że bardzo dużo skorzystali z pobytu na 
uczelni, że zdobyta przez nich wiedza i umiejętność 
właściwego korzystania z niej sprzyja ich rozwojowi 
zawodowemu i przyczynia się do awansu.  

W ciągu roku akademickiego mam bardzo mało czasu 
wolnego. Staram się w wolnych chwilach organizować 
sobie aktywne formy wypoczynku. Stąd chętnie korzy-
stam z możliwości pracy we własnym ogródku. Od 
kilku już lat raz w tygodniu przez dwie godziny uczest-
niczę w zajęciach szkoły tańca. Obydwie formy aktyw-
nego wypoczynku pozwalają mi na utrzymanie dobrej 
kondycji fizycznej i psychicznej. Słucham dużo muzyki, 
gdy pracuję przy komputerze lub w czasie jazdy samo-
chodem. W czasie wakacji dużo chodzę po górach, znaj-
duję czas na pójście do kina i teatru. W tym okresie 
znajduję również czas na pracę nad drzewem genealo-
gicznym. Poszukując swoich korzeni udało mi się do-
trzeć do XIV wieku. 

To imponujące – z najnowszych technologii do mroków 
Średniowiecza. Życzę zatem więcej czasu dla realizacji 
życiowych pasji. 
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I M P R E Z Y  T A R G O W E  D L A  S T U D E N T Ó W 
KREDYT DLA STUDENTA 

W dniach 14-16 października w obu kampusach Uni-
wersytetu Zielonogórskiego odbyła się impreza o cha-
rakterze targowym pn. „Kredyt dla studenta”. 

Trzydniowe targi bankowe zostały zainaugurowane 
spotkaniem zainteresowanych studentów z kierowni-
kiem Dziełu Spraw Studenckich uczelni. Uczestnicy 
spotkania mieli możliwość uzyskania informacji doty-
czących warunków, jakie należy spełnić w celu otrzy-
mania kredytu, aktualnej wysokości miesięcznej raty 
kredytowej, a także terminu i miejsca składania wnio-
sków o kredyt studencki. Z grona siedmiu banków, 
uprawnionych do udzielania preferencyjnych kredytów 
studenckich, swój udział w targach „Kredyt dla studen-
ta” zadeklarowały 4 placówki bankowe zlokalizowane 
w Zielonej Górze. Na stoiskach promocyjnych pracow-
nicy banków prezentowali swą ofertę. Dzięki obecności 
kilku banków każdy student miał możliwość wyboru 
najwłaściwszej oferty, w zależności od indywidualnych 
potrzeb. 

Udział banków w imprezie był odpłatny, a środki uzy-
skane z tytułu wynajmu stoisk promocyjnych zasiliły 
konto uczelni. 

UBEZPIECZ SIĘ 
Przez cały październik studenci naszej uczelni mieli 

możliwość ubezpieczenia się od następstw nieszczęśli-
wych wypadków. Na obu kampusach Uniwersytetu 
zlokalizowane były stoiska promocyjne firm ubezpie-
czeniowych. Dodatkowe informacje dotyczące ubezpie-
czeń NW można było uzyskać podczas spotkania z kie-
rowniczką Działu Spraw Studenckich, jakie odbyło się 
7 października br., a także w okresie późniejszym 
w Dziale Spraw Studenckich UZ. 

Udział firm ubezpieczeniowych w akcji był odpłatny, 
a środki uzyskane z tytułu wynajmu stoisk promocyj-
nych zasiliły konto uczelni. 
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