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W Krakowie odbył się Kongres
wydział
Polskiego
Towarzystwa
Badań
nauk
Układu
Nerwowego,
na
którym
biologicznych
prof. Jarosław Barski reprezentował
Uniwersytet Zielonogórski. Prof. Barski
zaprezentował wyniki eksperymentów naukowych, które prowadził podczas pobytu naukowego w Instytucie
Neurobiologii Maxa Plancka w Monachium. Poster nosił
tytuł: „Calbindin-D28K is critical factor of precise
motor coordination in cerebellar Purkinje cells”,
a prezentowane wyniki dotyczyły funkcji białek wiążących
wapń w ﬁzjologii komórek Purkiniego móżdżku. Celem
tych badań było poznanie przyczyn zaburzeń koordynacji ruchowej w wyniku niewłaściwej dystrybucji jonów
wapniowych w tych komórkach.

....Instytut Socjologii
Wycieczka seminaryjna do Centrum Kształcenia Kagel – Möllenhorst
(22 – 23 maja 2007)
Studenci III i IV roku socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, w ramach proseminarium socjologicznego prowadzanego przez dr hab. Hansa-Petera Müllera zostali zaproszeni do Centrum Kształcenia Kagel
– Möllenhorst, miejsca w którym odbywają się szkolenia
członków niemieckich związków zawodowych. Studenci
socjologii spotkali się tam z młodymi członkami związków zawodowych i wymienili informacje dotyczące sfery
gospodarczej obu państw.
Uczestnicy wyjazdu zostali bardzo miło i gościnnie
przyjęci przez organizatorów warsztatów. Pierwszego
dnia dyrektor ośrodka Pan R. Aster oprowadził studentów po szkole. Następnym punktem programu był wykład na temat tego, jak funkcjonują związki zawodowe
w Niemczech. Ważne było to, iż opierano się w nim na
przykładach konkretnych ﬁrm, co sprzyjało lepszemu
zrozumieniu mechanizmów działania związków zawodowych w Niemczech.
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Plan drugiego dnia warsztatów był bardzo napięty. Organizatorzy oraz dr hab. nauk
Hans-Peter Müller zadbali o to, aby czas pedagogicznych
spędzony w Erkner został dobrze wykoi społecznych
rzystany. Rano studenci spotkali się z ze
starszymi członkami niemieckich związków zawodowych. Przeprowadzona dyskusja była bardzo ożywiona. Pojawiały się w niej głównie wątki dotyczące spraw politycznych i gospodarczych oraz tego,
jak wygląda system polskiego szkolnictwa. Po południu
seminarzyści uczestniczyli w spotkaniu ze swoimi rówieśnikami, którzy należą do związków zawodowych. W
czasie dyskusji padały przede wszystkim pytania o płace polskich i niemieckich stażystów i praktykantów oraz
o to, jak wygląda droga polskiego ucznia przez system
edukacji.
Byliśmy pod dużym wrażeniem pobytu w ośrodku
szkoleniowym. Zostaliśmy zaskoczeni nie tylko możliwością uzyskania wiedzy i zainteresowaniem sprawami
polskimi ze strony Niemców biorących udział w warsztatach, które było bardzo inspirujące dla dyskusji. Bardzo miło wspominamy również gościnność i otwartość
naszych gospodarzy. W drodze powrotnej do Zielonej
Góry długo dyskutowaliśmy o sprawach omawianych w
trakcie warsztatów i pobycie w Erkner.
Jan Chutko
student IV roku socjologii

