
u n i w e r s y t e t  z i e l o n o g ó r s k i   n  l i s t o p a d  2 0 0 4     29 

nr 9 (127) 

rzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Archeolo-
gicznego i Numizmatycznego, Instytutu Śląskiego. Wie-
lokrotnie zasiadał w zarządzie wymienionych organizacji, 
jak też w zarządzie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższe-
go. 

  MT 

....Instytut Politologii 

Rola elit lubuskich 
W dniu 6 XII 2004 roku Instytut Politologii UZ organizu-

je konferencję naukową na temat: Rola elit w życiu spo-
łeczno gospodarczym regionu lubuskiego. Przedmiotem 
konferencji będzie m. in. poszukiwanie odpowiedzi na 
temat statusu regionu lubuskiego i jego dalszego rozwo-
ju w strukturach UE. 

Konferencji towarzyszyć będzie panel dyskusyjny 
z udziałem reprezentantów elit regionu lubuskiego.  

Studia z historii najnowszej 
nowa pozycja wydawnicza 

Niedawno ukazała się zbiorowa publikacja (red.) 
W. Hładkiewicz, M. Szczerbiński pt.: „Nadzieje, złudze-
nia, rzeczywistość. Studia z historii Polski XX w.”, dedy-
kowana prof. T. Wyrwie, historykowi polskiemu zamiesz-
kałemu w Paryżu. Praca została wręczona prof. T. Wy-
rwie przez prof. W. Hładkiwicza podczas VIII Międzyna-
rodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej w La-
tocquet w Normandii.  

Pola Kuleczka 

 
....Instytut Socjologii 

Pogranicze – nowa perspektywa? 
konferencja socjologów 

21-22 października w Łagowie Lubuskim odbyła się 
kolejna, piąta edycja konferencji z cyklu „Transgranicz-
ność w perspektywie socjologicznej. Pogranicze – 
nowa perspektywa?”. Konferencja zorganizowana 
została przez Instytut Socjologii UZ, Lubuskie Towarzy-
stwo Naukowe oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne 
Oddział w Zielonej Górze.  

Konferencje „Transgraniczność w perspektywie socjo-
logicznej” odbywały się kolejno w latach: 1996, 1998, 
2000, 2002. Rezultatem każdego spotkania były prace 
zbiorowe, które spotykają się z dużym 
zainteresowaniem środowisk nauko-
wych i są wysoko oceniane przez 
recenzentów. W roku 2003 dr hab. 
Leszek Gołdyka, prof. UZ – ówczesny 
dyrektor IS UZ - uhonorowany został 
za serię wydawniczą „Transgranicz-
ność…” Kamieniem Milowym (nagro-
da przyznawana przez miesięcznik 
„Puls”).  

W tym roku osobą czuwającą nad 
merytorycznym przebiegiem konfe-
rencji była dr Żywia Leszkowicz-
Baczyńska, która jednocześnie była 
jej głównym organizatorem. 

Konferencję otworzył dr hab. Zdzi-
sław Wołk, prof. UZ, prorektor Uni-
wersytetu Zielonogórskiego.  

Uczestnicy wygłaszali swe wystą-
pienia w ramach 5 sekcji: 
 Pogranicze w perspektywie teore-
tycznej i metodologicznej. Nowe 
wymiary 

 Pogranicze południowo-wschodnie – uwarunkowania 
społeczno-kulturowe 

 Instytucjonalno-organizacyjny obszar transgraniczności 
 Procesy edukacyjne i problem dezorganizacji na ob-
szarach przygranicznych 

 Pogranicze w odmiennych perspektywach poznaw-
czych. 
W konferencji wzięło udział 36 referentów. Swoją 

obecnością zaszczycili nas m.in. profesorowie – Marian 

Niezgoda (Uniwersytet Jagielloński), Daniel 
Markowski (Uniwersytet Rzeszowski), An-
drzej Sadowski (Uniwersytet w Białymstoku), 
Ewa Jurczyńska-McCluskey (Akademia 
Techniczno-Humanistyczna, Bielsko Biała), Krystyna 
Janicka (Instytut Filozofii i Socjologii PAN), Leszek Goł-
dyka (Uniwersytet Szczeciński), Zbigniew Kurcz (Uni-
wersytet Wrocławski), Andrzej Sakson (Instytut Zachod-
ni, Poznań), Jan Sikora (Akademia Ekonomiczna, Po-
znań). 

Konferencja finansowana była ze środków Komitetu 
Badań Naukowych i Instytutu Socjologii UZ. Jednocze-
śnie dziękujemy za pomoc finansową Regionalnej Dy-
rekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Piekarni 
„Grono” oraz Małgorzacie Gajewskiej. 

Nowi pracownicy 
W roku akademickim 2004/2005 pracę w Instytucie 

Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego rozpoczął 
prof. zw. dr hab. Kazimierz Słomczyński, który objął 
stanowisko kierownika Zakładu Metodologii Socjologii.  

Od 1989 roku Kazimierz Słomczyński jest profesorem 
Wydziału Socjologii Ohio State University. Tytuł doktora 
habilitowanego uzyskał w 1981 roku na Wydziale Filozo-
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fii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1995 
roku przyznano mu tytuł profesora zwyczajnego. 

Zainteresowania naukowe Kazimierza Słomczyńskiego 
dotyczą przede wszystkim struktury społecznej, nierów-
ności społecznych oraz ruchliwości społecznej. Kazi-
mierz Słomczyński prowadzi badania dotyczące relacji 
pomiędzy strukturą społeczną a osobowością. Od 1992 
roku jest kierownikiem Zespołu Porównawczych Analiz 
Nierówności Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii 
Polskiej Akademii Nauk.  

Kazimierz Słomczyński jest między innymi autorem 
książek Social Patterns of Being Political - The Initial 
Phase of the Post-Communist Transition in Poland 
(2000), Social Structure: Changes and Linkages - The 
Advanced Phase of the Post-Communist Transition in 
Poland (2002), oraz współautorem Mental Adjustment to 
the Post-Communist System in Poland (1999) 
(współautorstwo: Krystyna Janicka, Bogdan W. Mach, 
Kazimierz Słomczyński, Wojciech Zaborowski). 

W roku akademickim 2004/2005 stanowisko kierownika 
Zakładu Socjologii Zbiorowości Terytorialnych w Instytu-
cie Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego przyjął dr 
hab. Zbigniew Rykiel.  

Zbigniew Rykiel rozpoczął karierę naukową w Instytu-

cie Geografii Polskiej Akademii Nauk, z którym był zwią-
zany przez wiele lat. W 1995 roku objął posadę kierow-
nika Katedry Ekonomiki Zasobów, Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Przestrzennej w Prywatnej Wyższej Szkole 
Businessu i Administracji w Warszawie. W 1996 został 
prodziekanem – wicedyrektorem Biura Koordynacji Toku 
Studiów tejże uczelni. W 1999 przyjął stanowisko kie-
rownika Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej 
i Gospodarki Przestrzennej (Katedra Geografii) w Wyż-
szej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy.  

Do głównych zainteresowań badawczych Zbigniewa 
Rykla należą: badania aglomeracji miejskich, krajowych 
i regionalnych systemów osadniczych, migracji, barier 
przestrzennych, regionów stykowych, geografii społecz-
nej i politycznej, teorii filozofii geografii a także historii 
geografii polskiej. Zbigniew Rykiel jest autorem licznych 
publikacji z zakresu geografii społecznej, do których 
należą między innymi Struktura społeczno-przestrzenna 
miasta polskiego a świadomość terytorialna jego miesz-
kańców (1999), Krytyka teorii regionu społeczno-
ekonomicznego (2001), Social and spatial integration in 
the Katowice region, Poland (“L’Espace Géographique”, 
2002, 31, 4).  

A. Mielczarek, 
 M. Pokrzyńska 

 
 
 

 
 

Wydziałowa Inauguracja Roku Aka-
demickiego 2004/2005 

Dnia 2 października odbyła się inauguracja roku aka-
demickiego 2004/2005 na Wydziale Fizyki i Astronomii. 
Na uroczystości obecni byli: Prorektor ds. Rozwoju – 
prof. dr hab. Marian Nowak, Dziekan WFiA – dr hab. 
Krzysztof Urbanowski, prof. UZ, Prodziekan WFiA – dr 
hab. Anatol Nowicki, prof. UZ, Pełnomocnik Dyrektora IF 
ds. Nauki – dr Henryk Tygielski, Dyrektor IA – prof. dr 
hab. Janusz Gil, Kierownik Dziekanatu WFiA – mgr 
Iwona Borowczak oraz mgr Maria Januszewicz z Czytel-
ni Matematyki i Fizyki. 

Studenci pierwszych lat studiów na WFiA zostali zapo-
znani ze strukturą organizacyjną Uniwersytetu Zielono-
górskiego ze szczególnym uwzględnieniem struktury 
naszego wydziału. Przedstawione zostały również moż-
liwości pomocy materialnej dla studentów. Po ślubowa-
niu złożonym przez studentów, przystąpiono do wyboru 
starostów grup dziekańskich i wręczenia im list studen-
tów, planu zajęć i studiów oraz regulaminu studiów. 
Opiekunami pierwszych lat studiów zostali: mgr Martyna 
Cicha (I rok fizyki), mgr Lidia Kozdrowska (I rok fizyki 
technicznej), dr Olaf Maron (I rok astronomii).  

Dni Nauki  
W dniach 10-11 października odbyły się Dni Nauki na 

Uniwersytecie Zielonogórskim. Pracownicy Wydziału 
Fizyki i Astronomii wzięli czynny udział w ich organizacji 
poprzez wygłoszenie wykładów: 
 prof. dr hab. Janusz Gil „Supermasywna czarna dziura 
w centrum Drogi Mlecznej” 

 dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ, „Tajemnica począt-
ku” 

 prof. dr hab. Janusz Gil „Galaktyki na żywo w Zielonej 
Górze” 

 dr hab. Włodzimierz Kluźniak, prof. UZ „Czarne dziury 

śpiewają unisono”. 

Oprócz wykładów pracownicy WFiA przygotowali bar-
dzo interesujące pokazy: 
 „Doświadczyć Fizyki” – dr hab. Kazimierz Biedrzycki, 
prof. UZ 

 „Zobaczyć czego nie widać” – prof. dr hab. Janusz Gil 
 „Sen o Księżycu” – promocja pierwszego polskiego 
wydania książki Jan Keplera – prof. dr hab. Janusz Gil 

 „Iść ciągle iść w stronę Słońca” – słoneczny układ 
planetarny w naturalnej skali – prof. dr hab. Janusz Gil 

Odbyło się również spotkanie przedstawicieli firm lubu-
skich, które prowadził dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ 
oraz prof. dr hab. Wojciech Okrasiński z Wydziału Ma-
tematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ. 

Seminaria Instytutu Fizyki  
Seminaria odbywają się we wtorki o godzinie 11:15. 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie inter-
netowej Instytutu Fizyki. Do tej pory odbyły się semina-
ria: 
 „Centra paramagnetyczne w kompleksach DOPA-
melaniny” – mgr Lidia Kozdrowska, IF UZ  
 „Kryształy LATGS – impulsowe źródło jonów i elektro-
nów” – prof. dr hab. Kazimierz Biedrzycki, IF UZ 
 „Jak badać splątanie dowolnie stanów mieszanych” – 
prof. dr hab. Marek Kuś, Centrum Fizyki Teoretycznej 
PAN 
 „Nasycenie mikrofalowe i stany trypletowe w macera-
łach węglowych” – mgr Grzegorz Słowik. 

Wkrótce odbędą się kolejne seminaria: 
 „Strategie przetrwania w modelach sieciowych„ – prof. 
dr hab. Andrzej Pękalski – Instytut Fizyki Teoretycznej, 
Uniwersytet Wrocławski, 09.11.2004, 
 „Rozpraszanie na zakrzywionych drutach kwantowych„ 
– dr Sylwia Kondej, IF UZ, 16.11.2004, 

wydział  
fizyki  

i astronomii 

Szkoła Nauk Ścisłych i Ekonomicznych 




