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3 października 2012 r. na Wy-
dziale Fizyki i Astronomii Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego odbyła 
się bardzo miła i wzruszająca 
impreza - Jubileusz 60-lecia pro-
fesora nadzwyczajnego, dr. hab. 
Van Cao Longa. Uroczystości to-
warzyszyło sympozjum naukowe 
Fizyka z perspektywy 2012 roku.

W uroczystościach wzięło udział 
kilkoro wybitnych fizyków i mate-
matyków polskich, przyjaciół Ju-
bilata, którzy wygłosili znakomi-
te referaty na tematy dotyczące 
zarówno najnowszych badań jak 
i popularyzatorskie (szczegółowy 
program sympozjum jest wciąż 
dostępny na stronach Wydziału 
Fizyki i Astronomii oraz Instytutu 
Fizyki). 

Wśród gości i prelegentów były 
takie znakomitości jak prof. prof. Iwo Białynicki-Birula 
i Zofia Białynicka-Birula - wciąż w świetnej formie na-
ukowej, prof. Maciej Kolwas - były prezes Europejskiego 
Towarzystwa Fizycznego i Polskiego Towarzystwa Fizycz-
nego, prof. Marek Trippenbach - prodziekan Wydziału 
Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Stanisław Ja-
neczko - były dyrektor Instytutu Matematycznego PAN, 
prof. Krzysztof Wojciechowski - kierownik Zakładu Fizyki 
Układów Złożonych w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN 
oraz profesor Wiesław Leoński - kierownik Zakładu Optyki 
i Inżynierii Kwantowej Instytutu Fizyki UZ.

Uczestnicy sympozjum mieli wspaniałą okazję wysłuchać 
świetnych referatów i podyskutować na takie tematy jak 
zasada nieoznaczoności, pędu i położenia, dla fotonów, 
a więc cząstek bezmasowych, przejścia fazowe układów 
nanoczastek obserwowane metodami optycznymi, optycz-
ne solitony wielowymiarowe oraz metody „wytwarzania” 
pewnych zaprojektowanych stanów kwantowych. Cieka-
we uwagi i dyskusje wywołały także dwa referaty łączą-
ce nowoczesne badania z popularyzacją, o sprzecznych 
z intuicją własnościach pewnych materiałów oraz refleksji 
na temat: czym jest właściwe rozumienie natury z punktu 
widzenia fizyki i matematyki.

Wszyscy goście i uczestnicy ocenili spotkanie jako nie-
zwykle udane i życzyli Jubilatowi oraz sobie spotkania 
przy następnej, podobnej okazji.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Piotr Rozmej
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Szanowny Panie Prorektorze,
Szanowni Goście,
Drodzy Koleżanki i Koledzy,
Szanowni Państwo,

Jestem głęboko wzruszony, że Wydział Fizyki i Astrono-
mii Uniwersytetu Zielonogórskiego zorganizował w dzisiej-
szym dniu jubileusz swojemu skromnemu pracownikowi, 
jednemu z wielu, którzy brali udział w tworzeniu i rozwo-
ju Wydziału w stosunkowo młodym uniwersytecie. Ponad 
13 lat temu, przystępując do pracy w ówczesnej jeszcze 

Politechnice Zielonogórskiej, my-
ślałem, że to mógłby być tylko 
pewien krótki epizod, ale wła-
śnie ci wspaniali zielonogórzanie 
i przyjeżdżający, jak ja, naukow-
cy z innych miast Polski, nawet 
z zagranicy - Gruzji i Ukrainy - 
zatrzymali mnie na wiele dłużej. 
Spotkałem naprawdę wspaniałych 
ludzi i spędziłem wiele radosnych 
chwil pracując właśnie tutaj. 
W tym miejscu spełniło się jedno 
z moich podstawowych marzeń 
w życiu. Serdecznie dzięku-
ję Wam, drodzy moi Koleżanki 
i Koledzy z Wydziału za organiza-
cję Sympozjum z okazji mojego 
60-lecia, a w szczególności dzię-
kuję Jego Magnificencji Rektorowi 
prof. Tadeuszowi Kuczyńskiemu, 
któremu obowiązki służbowe unie-

możliwiają obecności w naszym spotkaniu. Prof. Kuczyński 
jest związany z zielonogórską uczelnią od 1999 r., tego 
samego roku kiedy i ja rozpocząłem pracę w tym mieście. 
Jest on wymagającym szefem, ale życzliwym dla pracowni-
ków. Dbał i ciągle dba o współpracę naukową i edukacyjną 
z Wietnamem, gdzie przez studentów wietnamskich jest 
pieszczotliwie nazwany „Wujkiem Ku”. Chciałbym rów-
nież wyrazić głęboką wdzięczność prof. Januszowi Gilowi, 
Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, który 
w imieniu Uczelni otwierał mój dzisiejszy Jubileusz. Pro-
fesor jak ja „wywodzi” się z ul. Hożej w Warszawie. Przy-
jechał do Zielonej Góry, i jak ja, zakochał się w tym nie-
dużym mieście. Pamiętam dzień, kiedy gościłem w nowo 
wybudowanym domu Profesora Gila. Pokazał mi wtedy 
wolną działkę obok zachęcając do zakupu. Szkoda, że tego 
nie zrobiłem, byłbym dziś sąsiadem Pana Prorektora. Jest 
on doskonałym naukowcem, ale również doskonałym orga-
nizatorem nauki. Z małego Zakładu Astrofizyki w ówcze-
snej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, ramię w ramię z prof. 
Giorgi Melikidze z dalekiej Gruzji, który podobnie jak ja, 
traktuje Polskę jak drugą ojczyznę, a obecnie jest dzie-
kanem naszego wydziału, zbudował Instytut Astronomii 
im. Jana Keplera, o sławie międzynarodowej jako dumę 
naszego Wydziału. I wreszcie obecny jest tutaj także prof. 
Piotr Rozmej, doktorant z Hożej, również doskonały na-
ukowiec i serdeczny przyjaciel, przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego mojego jubileuszu, były dziekan naszego 
Wydziału, z którym miałem okazję w poprzedniej kaden-
cji współpracować. Razem z Giorgi przyczyniliśmy się do 


