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Czas wolny od pracy głównie w weekendy, wykorzystywałam na zwiedzanie, wyjazdy nad morze oraz wspinaczkę
górską wraz z przyjaciółmi poznanymi w Dublinie.
Zwiedziłam takie miejsca jak: Cork, Belfast, historyczne miasteczko Kinsele. Brałam udział w wspinaczkach
górskich w irlandzkich Wicklow Mountains, zwiedziłam
wschodnie wybrzeże Irlandii, nadmorskie miejscowości jak:
Greystones, Howth czy Malahide.
Irlandia urzekła mnie pod wieloma względami, jednak
najważniejszy był fakt, iż po bardzo intensywnym tygodniu
pracy w Dublinie zawsze można było na weekend udać
się w góry lub nad morze. Wystarczyło wsiąść w autobus
lub podmiejski pociąg DART i w przeciągu tylko 30 minut
znaleźć się z dala od hałasu i zgiełku miasta.
Pobyt w Irlandii jest dla mnie niezapomnianym prze-
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Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu był organizatorem międzynarodowej
konferencji WORKSHOP ON COMBINATORICS, która
odbyła się w Ośrodku Konferencyjnym PAN w Będlewie w dniach 15-18 października 2006 roku.
Konferencja, w której uczestniczyło 70 osób z ośrodków naukowych z Litwy, Niemiec, Polski, USA i Węgier
stała się okazją nie tylko do zaprezentowania najnowszych wyników z kombinatoryki, lecz również czasem
gorących i owocnych dyskusji.
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30.09.2006 r. w auli UZ odbyła się z
udziałem J. M. Rektora prof. Czesława Osękowskiego
inauguracja roku akademickiego dla studentów i pracowników Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych
(dawniej Wydziału Pedagogicznego). Inicjatorem inauguracji wydziałowej był Dziekan Wydziału prof. Zbigniew
Izdebski, który w ubiegłym roku poprowadził ją po raz
pierwszy. W wystąpieniu Dziekan Z. Izdebski podkreślił,
iż WNPiS w bieżącym roku obchodzi swoje 35 lecie.
W związku z tym, w uroczystości wzięli udział niektórzy z poprzednich dziekanów Wydziału: prof. Maria
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życiem, które może w przyszłości przynieść tylko same
korzyści. Chciałabym serdecznie podziękować Pani
prof. Elżbiecie Krasickiej-Cydzik, bo to dzięki Niej dowiedziałam się o istnieniu programu. Chciałabym również podziękować wszystkim pracownikom pracującym
NCSR za nadzwyczajną życzliwość, serdeczność i czas
poświęcony mi w Dublinie. Dziękuję także moim kolegom: Thomasowi i Yince za ich pomoc i przyjaźń.
Ten wyjazd był dla mnie przygodą, ale i wielką próbą.
Przekonałam się, że „dla chcącego nic trudnego”. Silna
wola, chęć współpracy z innymi ludźmi daje zawsze pozytywne rezultaty. Dlatego zachęcam moje koleżanki i
kolegów by jak tylko będą mieli możliwość, uczestniczyli
w tego rodzaju przedsięwzięciach.
Magda Emilianów

Przedstawiono ponad 30 referatów, w tym 16 plenarnych. Zaproszonymi wykładowcami byli: Mieczysław
Borowiecki (Zielona Góra), Reinhard Diestel (Hamburg),
Dwight Duffus (Atlanta), Paweł Idziak (Kraków), Michał
Karoński (Poznań), Gyula O.H. Katona (Budapeszt), Hal
Kierstead (Tempe), Andrzej Kisielewicz (Wrocław), Rafał
Latała (Warszawa), Zbigniew Lonc (Warszawa), Krzysztof
Oleszkiewicz (Warszawa), Wojciech Rytter (Warszawa),
Zdzisław Skupień (Kraków), Maciej M. Sysło (Wrocław),
Jerzy Wojciechowski (Morgantown), A. Paweł Wojda (Kraków), Mariusz Woźniak (Kraków).
W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzili: Jerzy Jaworski, Tomasz Łuczak i Andrzej Ruciński z Uniwersytetu
im Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Jarosław Grytczuk, Stanisław Niwczyk i Alina Szelecka z Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Alina Szelecka

Jakowicka (1973-1978
i 1984-1987), prof.
Mieczysław
Walczak
(1988-1992),
prof.
Edward Hajduk (1993-1998), prof. Ryszard
Stankiewicz
(1999-2000). W wystąpieniu
inauguracyjnym
Dziekan wskazał na
rolę Wydziału w kształtowaniu podstaw nowych instytutów, które
pierwotnie w formie
zakładów istniały w ramach Wydziału. Swoje
początki na Wydziale
miały: Instytutu Kultury
i Sztuki Muzycznej
(dawniej
Instytutu
Muzyki), Instytut Sztuk Pięknych oraz Katedra Sztuki
i Kultury Plastycznej (dawniej Instytut Sztuki i Kultury
Plastycznej), Instytut Filozoﬁi jak również Instytut
Zarządzania, obecnie w strukturze Wydziału Ekonomii
i Zarządzania.
W czasie inauguracji Dziekan podziękował za pracę osobom odchodzącym na emeryturę: prof. Alicji
Kargulowej, prof. Józefowi Kargulowi oraz dr Krystynie
Szostak. Następnie przeprowadzona została immatrykulacja studentów I roku kierunków pedagogika i socjo-
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