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WIZYTA

Jolanty Kwaśniewskiej
Na zaproszenie JM Rektora w Uniwersytecie gościła
małżonka Prezydenta RP, Jolanta Kwaśniewska, która
była gościem specjalnym ogólnopolskiej konferencji
naukowej Zagrożenia okresu dojrzewania. Jak wiadomo,
małżonka Prezydenta jest założycielką fundacji „Porozumienie bez barier”, której głównym przesłaniem jest
urzeczywistnienie idei wyrównywania życiowych szans
ludzi niepełnosprawnych i pokrzywdzonych przez los.
Od wielu lat fundacja realizuje wiele programów adresowanych do dzieci chorych, osieroconych, zagrożonych
patologiami społecznymi, potrzebujących wsparcia. Tak
więc społeczna działalność fundacji Jolanty Kwaśniewskiej naturalnie wpisała się w tematykę konferencji.
Oprócz czynnego udziału w konferencji, Pani Prezydentowa miała okazję zapoznać się z dniem dzisiejszym
Uniwersytetu, jego problemami, na konferencji prasowej
odpowiadała na pytania dziennikarzy i uczestniczyła
w obiedzie wydanym na jej cześć przez JM Rektora,
prof. M. Kisielewicza. Po południu spotkała się w ratuszu
z grupą aktywnych kobiet z Zielonej Góry. Uczestniczyła
też w bankiecie, który został wydany przez organizatorów konferencji w zielonogórskiej Palmiarni.
W drugim dniu wizyty Pierwsza Dama była gościem
pracowników naukowych Zakładu Poradnictwa Młodzieżowego i Edukacji Seksualnej w jego siedzibie przy ul.
Energetyków. Odwiedziła też małych pacjentów „oddziału motylkowego” zielonogórskiego szpitala, rozmawiała
z pensjonariuszami hospicjum, a wizytę w Zielonej Górze zakończyła w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca

Nowo zatrudnieni
PROFESOROWIE
Z nowym rokiem akademickim kadrę akademicką Uniwersytetu zasilili profesorowie, którzy przyszli do pracy
z innych ośrodków akademickich:
Dr hab. Olgierd Kiec jest od 1 października profesorem UZ w Instytucie Politologii na Wydziale Humanistycznym; dotąd pracował w Instytucie Historii PAN
w Warszawie (Pracownia Historii Niemiec w Poznaniu).
Z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie
przyszedł dr hab. Jacek Juliusz Kozioł, od 1 października prof. UZ, który podejmie pracę w Instytucie Biotechnologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii
Lądowej i Środowiska.
Jacek Niedziela, legitymujący się II st. kw. art. (odpowiednik habilitacji w dyscyplinach artystycznych) na
II etacie zostanie zatrudniony na stanowisku prof. UZ
w Instytucie Kultury i Sztuki Muzycznej na Wydziale
Artystycznym. Dotąd pracuje w Akademii Muzycznej
w Katowicach.
Dr hab. Henryk Paul z oddziału krakowskiego PAN od
1 października podjął pracę jako adiunkt w Instytucie
Budowy i Eksploatacji Maszyn na Wydziale Mechanicznym.
Na takich samych warunkach został zatrudniony
dr hab. Andrzej Rabenda z Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Zielonej Górze, który podjął pracę
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NMP, która prowadzi zajęcia hipoterapeutyczne dla
dzieci niepełnosprawnych.
Wiele osób, z którymi potem rozmawiałem o wizycie,
jest pod wrażeniem wielkiej kultury osobistej, autentycznego zainteresowania rozmówcą i jego problemami,
umiejętności słuchania, rzeczywistych kompetencji
i osobistego uroku Pierwszej Damy. I którym nie przeszkadzała towarzysząca nieustannie chmara dziennikarzy i wszechobecnej ochrony. Ale którzy podkreślają
społeczny szacunek, jakim cieszy się działalność Pani
Prezydentowej.
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w Instytucie Edukacji Techniczno-Informatycznej na
Wydziale Mechanicznym.
Dr hab. Jutta Radczewski-Helbig z Universität von
Savoyen Chambéry (Francja) na stanowisku prof. UZ
pojęła pracę w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Humanistycznym.
Od 1 listopada prof. UZ jest dr hab. Zbigniew Rykiel,
który został zatrudniony w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Pedagogicznych i Społecznych.
Pracujący w PAN prof. dr hab Kazimierz Słomczyński
od 1 listopada jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Pedagogicznych
i Społecznych.
Dr hab. inż. Janusz Szelka z Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu od października pracuje na stanowisku prof. UZ w Instytucie Budownictwa na Wydziale
Inżynierii Lądowej i Środowiska.
Z poznańskiej Akademii Ekonomicznej przyszedł na
Uniwersytet dr hab. Zbigniew Świtalski, który na
II etacie (a właściwie na „połówce”) obejmie stanowisko
prof. UZ na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.
W Instytucie Budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska profesorem UZ będzie dr hab. inż.
Adam Wysokowski z wrocławskiego Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.
Wszystkim nowo zatrudnionym profesorom życzymy
korzystnego klimatu dla twórczej pracy w zielonogórskim
środowisku akademickim.
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