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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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FOT. POLA KULECZKA. IMATRYKULACJA STUDENTÓW I ROKU
Z WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH I SPOŁECZNYCH.

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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FOT. POLA KULECZKA. WYKŁAD INAUGURACYJNY - PROF. ZW.DR HAB. JÓZEF
KARGUL.
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logia. Na inauguracji J. M. Rektor prof. dr hab. Czesław
Osękowski wygłosił przemówienie, w którym powiedział
o obecnej sytuacji Uniwersytetu i perspektywach jego
rozwoju. Zachęcał studentów, aby ten najpiękniejszy
czas w życiu, czas młodości dobrze wykorzystali studiując i rozwijając swoją osobowość. Do kolegów i koleżanek studentów oraz pracowników Wydziału zwróciła
się przewodnicząca Parlamentu Studenckiego Maria
Małecka. Wszyscy zabierający głos życzyli studentom
i pracownikom pomyślności w pracy i życiu osobistym.
Uroczystość uświetniał chór akademicki pod kierunkiem
prof. Jerzego Markiewicza.
Wykład
inauguracyjny
pt.
Animator
kultury
„Gałganiarzem” na ludzkim śmietnisku wygłosił prof. dr
hab. Józef Kargul. Wskazywał w nim na zjawiska charakterystyczne dla współczesnej kultury masowej. Wiele
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dóbr wytwarzanych współcześnie ma bardzo krótki czasie użytkowania i traﬁa na coraz bardziej rozrastające
się „śmietniska”. Kondycja psychiczna współczesnego
człowieka jest współkształtowana przez ten rodzaj działań. Cechą kultury współczesnej jest również to, iż liczne zbiorowości ludzkie zostają wykluczane z głównego
nurtu funkcjonowania społecznego. Jedną z ról animatorów we współczesnym świecie jest przywracanie do
ponownego życia obiektów i miejsc, które utraciły swoje
pierwotne funkcje, ale mogą służyć realizacji innych.
Warszawska „Fabryka Trzciny” jako obiekt poprzemysłowy jest dziś jednym z bardziej atrakcyjnych miejsc
wielu wydarzeń artystycznych. Animatorzy mogą również pomagać ludziom, którzy takiego wsparcia w przypadku wielu „odrzuceń” i „wykluczeń” potrzebują.
Opr. Ewa Narkiewicz-Niedbalec

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytet Zielonogórski
Kampus A
ul. Szafrana 2, bud. A-2, parter, 65-246
Zielona Góra
tel./faks: 068 3287836
e-mail: Sekretariat@aip.uz.zgora.pl, http://www.
aip.uz.zgora.pl
Robert Barski Dyrektor
Sylwia Hollett Sekretariat
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....Dział Współpracy
z Zagranicą
Rozwój współpracy z Guilin, Chiny

W dniu 16 października odbyło się oﬁcjalne otwarcie
Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (AIP).
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali pani Bożena Ronowicz – Prezydent Miasta Zielona Góra oraz prof. Czesław Osękowski – Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele
władz wojewódzkich, samorządowych, szkolnictwa wyższego oraz ﬁrm regionu lubuskiego.
Inkubator powstał w wyniku współpracy Uniwersytetu
Zielonogórskiego oraz Urzędu Miasta. Głównym celem
jego działalności jest pomoc studentom i absolwentom
wyższych uczelni, mających pomysł na własny biznes.
Oferowana pomoc obejmuje wsparcie w założeniu i prowadzeniu ﬁrmy. Długość okresu inkubacji wynosi trzy
lata, z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata.
Inkubator dysponuje powierzchnią 1119 m2, która została podzielona na 18 pomieszczeń biurowych oraz 2
sale konferencyjne. Pomieszczenia wyposażone są w
meble biurowe i łącza telekomunikacyjne.
W ramach oferty przedsiębiorcy otrzymują:
− nieodpłatne doradztwo prawne i ﬁnansowe,
− nieodpłatne szkolenia,
− dostęp do specjalistycznej prasy i opracowań, oraz
− obsługę administracyjną we wspólnym sekretariacie.
W dniu 22 września ruszyła druga edycja konkursu dla
osób chcących rozpocząć działalność w Akademickim
Inkubatorze Przedsiębiorczości. Projekty można nadsyłać do dnia 30 października.
Serdecznie zapraszamy!
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Uniwersytet Technologii Elektronicznych w chińskim
Guilin jest naszym partnerem od 6 lat. Podczas ostatniego spotkania w Guilin (2-5 września), w którym uczestniczył Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
prof. Józef Korbicz, omówiono rezultaty dotychczasowej
współpracy oraz wytyczono kierunki dalszego jej rozwoju. Uzgodniono, iż zakres kooperacji zostanie rozszerzony o wymianę studentów obu Uniwersytetów, którzy
w ramach porozumienia będą mieli możliwość odbywania studiów i prowadzenia badań naukowych. W związku z tym studenci z Guilin będą mogli odbywać studia
magisterskie z informatyki na naszym Uniwersytecie. W
planach jest również uruchomienie wspólnych studiów
doktoranckich z informatyki i elektrotechniki.

Agnieszka Możejko

