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wydział informatyki, elektrotechniki  
i automatyki

Następnie głos zabrał dr Leszek Kaźmierczak-Piwko, który 
poprowadził ceremonię ślubowania studentów, a następnie 
w ramach swojego wystąpienia przedstawił zgromadzonym 
wyniki tegorocznej rekrutacji. Obecnie na Wydziale Ekono-
mii i Zarządzania studiuje ponad 2000 osób, znaczną część 
stanowią studenci I roku studiów. W tym roku akademickim 
przyjęto blisko 650 osób, z czego na zarządzanie – 183, eko-
nomię – 157, logistykę - 193 oraz bezpieczeństwo narodo-
we - 115. Na zakończenie swojego wystąpienia Prodziekan 
również życzył studentom satysfakcji i miłego studiowania. 

Podczas inauguracji nowego roku akademickiego odczy-
tany został list od prof. Andrzeja Pieczyńskiego – prorekto-
ra ds. rozwoju, a następnie głos zabrali zaproszeni goście, 
którzy w swoich wystąpieniach również zawarli ciepłe ży-
czenia dla przyszłych studentów.

Następnie inauguracyjny wykład pt. O problemach 
w doganianiu ekonomii wygłosiła prof. Małgorzata Ko-
kocińska. Problematyka jej wystąpienia dotyczyła isto-
ty konwergencji nominalnej i gospodarczej oraz analizy 

trendów w badanych regionach. Przedstawione przez 
Panią Profesor dane zostały przeanalizowane przy wy-
korzystaniu modeli rozkładu dochodów, jak również re-
lacji liczby zatrudnionych do podziału PKB per capita, 
co w konsekwencji pozwoliło zdiagnozować przyczyny 
różnic w poziomie rozwoju analizowanych krajów. Wy-
kład żywo zainteresował zgromadzonych na uroczysto-
ści. 

Po wysłuchaniu wykładu Pan Dziekan ogłosił rozpoczęcie 
nowego roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Eko-
nomii i Zarządzania.

Na zakończenie chór uniwersytecki odśpiewał Gaude ma-
ter.

Ceremonię poprowadził mgr Wiesław Wasilewski.

Anetta Barska,  
Janusz Śnihur

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na WIEA

3 października 2018 r. w Auli Uniwersyteckiej przy ul. 
Podgórnej 50 odbyła się uroczysta inauguracja roku aka-
demickiego 2018/2019 na Wydziale Informatyki, Elektro-
techniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uro-
czystość uświetnili licznie przybyli goście, m.in.: Sławomir 
Kotylak - dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komuni-
kacji Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, Stani-
sław Owczarek - dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo-
-Handlowej, Krzysztof Hnat - prezes Izby Rzemieślniczej 
oraz Mirosław Gruszecki - dyrektor Naczelnej Organizacji 
Technicznej o/Zielona Góra. Na inauguracji nie mogło rów-
nież zabraknąć przedstawicieli firm, które w istotny sposób 
wspomagają WIEA w zakresie badań jak i realizacji procesu 
dydaktycznego. W uroczystości uczestniczyli przedstawi-
ciele firm: Relpol S.A. Zakład POLON, ADB Polska, Aesculap 
Chifa, Perceptus, MetaPack Poland, UESA Polska, Ekoener-
getyka Polska, R&D Tech, Enea Operator, B&R Automaty-
ka Przemysłowa. Dodatkowo, w inauguracji uczestniczyli 
przedstawiciele współpracujących z WIEA szkół: Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zielonej Górze, 
Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie, III Liceum Ogól-
nokształcącego w Zielonej Górze; Szkoły Policealnej „Żak” 
w Zielonej Górze, Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Za-
wodowego w Zielonej Górze, Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego w Międzyrzeczu, Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli oraz 
współpracujący z WIEA w obszarze edukacyjnym przed-
stawiciele samorządów powiatowych z Międzyrzecza, Żar, 
Wschowy, Krosna Odrzańskiego oraz Nowej Soli.

Po wystąpieniu dziekana WIEiA, dr. hab. inż. Marcina Mru-
galskiego, prof. UZ, który zaprezentował potencjał Wydziału 

oraz plany na najbliższą przyszłość, nastąpiła immatrykula-
cja studentów oraz doktorantów I roku studiów. Tradycyjnie 
w trakcie inauguracji roku akademickiego wręczono nagro-
dy i wyróżnienia studentom, którzy zrealizowali najlepsze 
prace dyplomowe w minionym roku akademickim. Kapituła 
konkursu spośród nominowanych prac przyznała dwie na-
grody i siedem wyróżnień. Warunki nominacji do konkursu 
były bardzo wymagające, a na szczególną uwagę zasługuje 
bardzo wysoki merytoryczny poziom prac. Miło nam poin-
formować, że w ramach konkursu na najlepszą pracę dyplo-
mową na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki 
w roku akademickim 2017/2018, nagrodę w kategorii na naj-
lepszą pracę magisterską otrzymał
 mgr inż. Norbert Kukurowski za pracę Mapowanie nie-

znanego obszaru z wykorzystaniem autonomicznego ro-
bota mobilnego kierunek automatyka i robotyka, promo-
tor dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ.

Natomiast w kategorii na najlepszą pracę inżynierską na-
grodę otrzymał
 inż. Marcin Sawicki za pracę Wzmacniacz pomiarowy do 

współpracy z czujnikami tensometrycznymi, kierunek 
elektrotechnika, promotor dr inż. Leszek Furmankie-
wicz.

Ponadto przyznano wyróżnienia:
 mgr inż. Jakub Homlala za pracę Prognozowanie od-

pływu klientów z zastosowaniem uczenia maszynowego 
i Apache Spark, kierunek informatyka, promotor prof. dr 
hab. inż. Dariusz Uciński

 mgr inż. Maciej Śliwa za pracę Pomiar prędkości mo-
deli samochodów ciężarowych, kierunek elektrotechnika 
promotor, dr inż. Piotr Mróz

 inż. Marcin Wasilewski za pracę Zautomatyzowany sys-
tem do prototypowania obwodów drukowanych, kie-
runek automatyka i robotyka, promotor dr inż. Janusz 
Kaczmarek

 inż. Sebastian Łaciński za pracę Ocena odległości na 
podstawie danych z kamery w urządzeniu mobilnym, 
kierunek informatyka, promotor prof. dr hab. inż. An-
drzej Obuchowicz
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 inż. Igor Koropiecki za pracę Analiza, definicja oraz 
implementacja protokołów komunikacyjnych dla sieci 
sensorów bezprzewodowych przy użyciu systemu opera-
cyjnego IHPOS i platformy IHNODE, kierunek informaty-
ka, promotor dr inż. Robert Szulim. Praca została wyko-
nana przy współpracy ośrodka naukowo-badawczego IHP 
w Niemczech

 inż. Krzysztof Turchan za pracę Definicja i implemen-
tacja warstwy adaptacyjnej dla systemu operacyjnego 
IHOPS tłumacząca wywołania serwisów IHPOS na funkcje 
biblioteki MSWARE, kierunek elektronika i telekomuni-
kacja, promotor dr inż. Piotr Powroźnik. Praca została 

wykonana przy współpracy ośrodka naukowo-badawcze-
go IHP w Niemczech

 inż. Paula Graczyk za pracę Modelowanie i regulacja 
układów dynamicznych w środowiskach Matlab i Simu-
link, kierunek automatyka i robotyka, promotor prof. dr 
hab. inż. Dariusz Uciński.

Prace dyplomowe zostały również nagrodzone przez to-
warzystwa naukowe współpracujące z WIEA. 

Nagrodę Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teore-
tycznej i Stosowanej otrzymał
 mgr inż. Łukasz Kędziora za pracę System monitorowa-
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Inauguracja IV edycji Akademii ADB

10 października 2018 r. na Wydziale Informatyki, Elek-
trotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskie-
go odbyła się inauguracja czwartej edycji Akademii ADB 
2018/2011. Uroczystość otworzył prodziekan ds. rozwoju 
Wydziału – dr inż. Michał Doligalski. Kilka słów do licznie 
przybyłych uczestników skierował również wiceprezes fir-
my ADB – Wojciech Doganowski. Swoje wrażenia z udziału 
w poprzedniej edycji Akademii przedstawił student nasze-
go Wydziału – Tomasz Olichwer. Tomasz ukończył z wyróż-
nieniem Akademię ADB, otrzymuje również ufundowane 
przez firmę roczne stypendium. Podczas inauguracji zapre-
zentowane zostały rozwiązania telewizji przyszłości, roz-
wijane obecnie w ADB.

Akademia ADB jest kierowana do wszystkich studentów 
UZ, zaś w sposób szczególny do studentów Wydziału In-
formatyki, Elektrotechniki i Automatyki. Celem Akademii 

nia wycieków w instalacjach wodnych i ściekowych, kie-
runek elektrotechnika, promotor dr. hab. inż. Wiesław 
Miczulski, prof. UZ.

Nagrodę Polskiego Towarzystwa Informatycznego otrzy-
mał
 mgr inż. Piotr Fediów za pracę Weryfikacja istotności 

zmiennych i redukcja wymiarowości na potrzeby mode-
lowania predykcyjnego z zastosowaniem języka Python, 
kierunek informatyka, promotor prof. dr hab. inż. Da-
riusz Uciński

Nagrodę Lubuskiego Towarzystwa Naukowego otrzymał
 mgr inż. Robert Maniarski za pracę Projektowanie sys-

temów iteracyjnych z uczeniem do sterowania robotami 
kołowymi, kierunek automatyka i robotyka, promotor dr 
hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ.
Wyróżniono również studentów, którzy w minionym roku 

akademickim 2017/2018 czynnie wspierali rozwój i pro-
mocję Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automaty-
ki oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego. Studenci czynne 
uczestniczyli w wydarzeniach organizowanych na Wydzia-
le, takich jak Dzień Otwarty WIEA czy też Festiwal Nauki 
UZ, a także uczestniczyli w promocji Wydziału na dniach 
otwartych szkół ponadgimnazjalnych. Wyróżnienia przy-
znano Panom: Mateuszowi Popławskiemu, Adrianowi Para-
fińskiemu, Fabianowi Babickiemu, Damianowi Kuśmierkowi 
i Grzegorzowi Ogłozińskiemu.

Kolejnym elementem Uroczystości Inauguracji Roku Aka-
demickiego 2018/2019 było podziękowanie Dziekana Wy-
działu prof. Marcina Mrugalskiego dla przedstawicieli prze-
mysłu. W tym roku w sposób szczególny wyróżniono firmę 
Enea Operator. Firma Enea Operator wspólnie z pracowni-
kami Instytutu Inżynierii Elektrycznej aktualnie realizuje 
projekt badawczo-rozwojowy: „Innowacyjne usługi syste-
mowe magazynów energii zwiększające jakość i wydajność 
wykorzystania energii elektrycznej”. Celem projektu jest 
opracowanie innowacyjnych usług systemowych, w tym 
również biznesowych, realizowanych z wykorzystaniem 
magazynów energii, o parametrach jakościowych nieosią-
galnych przy pomocy klasycznych metod. Ponadto, firma 
zaangażowana jest w działalność dydaktyczną na kierunku 
Elektrotechnika. Na ręce Pana Przemysława Starzyńskiego, 
Kierownika Biura Inicjatyw Innowacyjnych Enea Operator 
została przekazana okolicznościowa statuetka.

Podczas wystąpienia gości zaproszonych na tegoroczną 
uroczystą inaugurację roku akademickiego nastąpiło wrę-
czenie kolejnej nagrody. Prezes firmy ADB Polska, Pan 
Adam Biniszkiewicz wręczył nagrodę w postaci stypendium 
dla Pana Tomasz Olichwera. Ponadto, podczas inauguracji 
w imieniu Pani Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbie-
ty Polak, Pan Sławomir Kotylak odczytał list gratulacyjny 
z podziękowaniem dla Dziekana Wydziału Informatyki, 
Elektrotechniki i Automatyki, Pana dr. hab. inż. Marcina 
Mrugalskiego, prof. UZ oraz życzył wszystkim pracownikom 
i studentom owocnego roku akademickiego 2018/2019.

Uroczystość inauguracji roku akademickiego zwieńczył 
wykład inauguracyjny Kryptografia wczoraj i dziś. Czy na-
sze dane i hasła są bezpieczne? wygłoszony przez dr. hab. 
inż. Remigiusza Wiśniewskiego.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gra-
tulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!
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Jubileusz Partnerów Wydziału Informatyki, 
Elektrotechniki i Automatyki

W październiku świętowaliśmy jubileusze dwóch firm - 
Lumel S.A. oraz R&D Tech Sp. z o.o., które są partne-
rami Wydziału Informatyki Elektrotechniki i Automatyki. 

jest rozszerzenie wiedzy studentów o praktyczne infor-
macje, przydatne w pracy zawodowej. Harmonogram za-
jęć prowadzonych w ramach Akademii dostępny jest na 
stronie www Akademii ADB (https://www.adbglobal.com/
adb-academy/), informacje są również dostępne na profi-
lu na Facebooku (https://www.facebook.com/akademia-
adb/).

Serdecznie zapraszamy do udziału w Akademii ADB.

Andrzej Popławski

Firma Lumel, będąca znanym na całym świecie dostawcą 
aparatury pomiarowej, obchodziła jubileusz 65-lecia. Do-
tychczasowa współpraca została podkreślona przez Adama 
Antonia, który związany był z firmą Lumel przez ponad 40 
lat. Zarówno historia firmy, jak i wizja jej przyszłości zo-
stały przestawione na filmie, przygotowanym specjalnie na 
tę okazję. O wyzwaniach i wizji rozwoju firmy opowiedział 
obecny prezes Dinesh Musalekar.

10 lat działalności obchodziła firma R&D TECH, ekspert 
w zakresie przemysłowych rozwiązań CNC i automatyki. 
Dynamicznie rozwijająca się firma R&D TECH dostarcza 
najnowocześniejsze rozwiązania CNC na rynek Europejski. 
W trakcie dnia otwartego firmy, zaprezentowane zostały 
najnowsze rozwiązania zarówno w zakresie automatyki jak 
i oprogramowania CAD. Tomasz Rybka – prezes firmy R&D 
Tech – przedstawił dotychczasowe osiągnięcia firmy oraz 
plany na przyszłość. 

Obie uroczystości były wyjątkowe, pokazały duży poten-
cjał gospodarczy naszego regionu. Potencjał i rozwój firm 
byłby niemożliwy bez zgranego i zaangażowanego zespołu, 
w trakcie obu uroczystości zostali uhonorowani najbardziej 
zasłużeni pracownicy.

Partnerzy zostali wyróżnieni przez Wydział okoliczno-
ściowymi statuetkami. Jeszcze raz gratulujemy dotychcza-
sowych sukcesów we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań 
oraz życzymy dalszej owocnej działalności. Wierzymy że 
dotychczasowe sukcesy obu firmy otworzą nowe perspek-
tywy współpracy z Wydziałem w zakresie dydaktycznym 
oraz badawczo-rozwojowym.

Michał Doligalski
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XII Konferencja Systemy Pomiarowe
w Badaniach Naukowych i w Przemyśle SP’2018

W dniach 10–13 czerwca 2018 r. w Ośrodku Wypoczynko-
wym „Leśnik” w Łagowie w województwie lubuskim, od-
była się XII Konferencja Naukowa „Systemy Pomiarowe 
w Badaniach Naukowych i w Przemyśle SP’2018”. Kon-
ferencję zorganizował Instytut Metrologii, Elektroniki i In-
formatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, pod patronatem 
Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Sto-
sowanej. Patronat prasowy sprawował Miesięcznik Nauko-
wo-Techniczny Measurement Automation Monitoring.

Organizowana w cyklu dwuletnim konferencja już tra-
dycyjnie jest miejscem prezentacji wyników prac badaw-
czych w zakresie szeroko rozumianej tematyki dotyczą-
cej systemów pomiarowych, prowadzonych w ośrodkach 
akademickich, instytutach badawczych i w przemyśle. 
Tematyka XII konferencji SP obejmowała zagadnienia teo-
rii, konstrukcji i badania komputerowych systemów pomia-
rowych, w tym również zagadnienia z obszaru smart grid 
i smart metering, bezpieczeństwa w systemach pomiaro-
wych oraz Internetu Rzeczy, zastosowań cyfrowego prze-
twarzania sygnałów w konstrukcji narzędzi pomiarowych, 
analizę metrologiczną przetworników i systemów pomia-
rowych.

W konferencji wzięło udział 51 uczestników reprezen-
tujących krajowe i zagraniczne ośrodki akademickie oraz 
instytucje i firmy przemysłowe. Do programu konferencji 
zakwalifikowano 41 prac. Referaty przedstawiono podczas 
dziewięciu sesji grupujących następujące zagadnienia: 
przetwarzanie sygnałów, smart grid, systemy pomiarowe, 
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XIII Seminarium Dydaktyczne Instytutu Metrologii, 
Elektroniki i Informatyki

W dniach 24 i 25 września 2018 r. w Ośrodku Szkole-
niowo–Wypoczynkowym Uniwersytetu Zielonogórskiego 
w Lubiatowie nad Jeziorem Sławskim, odbyło się XIII Se-
minarium Dydaktyczne Instytutu Metrologii, Elektroniki 
i Informatyki. Celem seminarium jest prezentacja oraz 
dyskusja zagadnień dotyczących stanu aktualnego oraz 
perspektyw rozwoju Instytutu w obszarze dydaktyki, 
działalności naukowo-badawczej i działalności organiza-
cyjnej.

W obszarze działalności dydaktycznej 
omówiono i przedyskutowano stan aktualny 
i kierunki rozwoju wybranych laboratoriów 
dydaktycznych wyposażonych w sprzęt kom-
puterowy, uwzględniając zapotrzebowanie 
na wydajność sprzętu w poszczególnych la-
boratoriach oraz równomierne obciążenie sal 
zajęciami dydaktycznymi. Realizując, przy-
jętą podczas ubiegłorocznego seminarium 
dydaktycznego, koncepcję utworzenia labo-
ratorium Internetu Rzeczy (IoT), doc. Emil 
Michta  zaproponował kierunki rozwoju tego 
laboratorium oraz przedstawił rolę i miejsca 
problematyki IoT w obszarze działalności dy-
daktycznej instytutu.

W zakresie zagadnień dydaktycznych pro-
dziekan ds. rozwoju – dr inż. Michał Doligalski 

omówił również realizowane przez WIEA programy eduka-
cyjne: Program podnoszenia kompetencji studentów kie-
runku Informatyka Uniwersytetu Zielonogórskiego, Moder-
nizacja kształcenia zawodowego w wybranych powiatach 
woj. Lubuskiego, a dr inż. Andrzej Popławski przedstawił 
cel, zakres oraz sprawy organizacyjne dotyczące programu 
Modernizacja kształcenia zawodowego w mieście Zielona 
Góra. 

W obszarze działalności naukowo-badawczej dyrektor In-
stytutu – prof. Ryszard Rybski przedstawił kierunki i formy 
prowadzenia działalności naukowej pracowników instytu-

Internet Rzeczy, pomiary wielkości elektrycznych, pomiary 
dokładne oraz pomiary wielkości nieelektrycznych. Wszyst-
kie referaty, zakwalifikowane przez Komitet Naukowy do 
programu konferencji, zostały opublikowane w zwartych 
Materiałach Konferencyjnych w formie książkowej wydanej 
nakładem Oficyny Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogór-
skiego (XII Konferencja Naukowa SP’2018 „Systemy Pomia-
rowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle”, Materiały 
Konferencyjne, ISBN 978-83-7842-328-4).

Podsumowując przebieg obrad konferencji, członkowie 
Komitetu Naukowego podkreślili dobry poziom naukowy 
większości  prezentowanych referatów. Podkreślono rów-
nież, że tradycyjnie już kameralny charakter konferencji 
stwarza dobre warunki do prezentacji referatów na se-
sjach plenarnych i sprzyja pogłębionej dyskusji z udziałem 
wszystkich jej uczestników. Ponadto przyjęto, że przedsta-

fot. uczestnicy konfeRencji systemy PomiaRowe w Badaniach naukowych i w PRzemyśLe sP’2018

wione referaty będą podstawą do opracowania przez au-
torów artykułów naukowych, które zostaną opublikowane 
w czasopismach Przegląd Elektrotechniczny i Measurement 
Automation Monitoring. Ustalono również, że kolejna, XIII 
Konferencja zostanie zorganizowana w 2020 roku.

W wolnym od obrad czasie uczestnicy konferencji mie-
li m.in. okazję poznać uroki Parku Narodowego „Ujście 
Warty”. 

Szczególne podziękowania należą się firmom współpra-
cującym od wielu lat z Instytutem Metrologii, Elektroniki 
i Informatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, które wsparły 
organizację konferencji. Są to: RELPOL S.A., LUG S.A. oraz 
UESA Polska.

Ryszard Rybski
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instytut sterowania i systemów informatycznych

Seminaria Naukowe semestr zimowy 2018 / 2019

W semestrze zimowym 2018/2019, w miesiącach paź-
dziernik, listopad roku 2018 zostały przewidziane i zre-
alizowane następujące wystąpienia naukowe w ramach 
seminarium naukowego Instytutu Sterowania i Systemów 
Informatycznych:
 04.10.2018 r. – Marek Wróblewski, mgr inż., ISSI, WIEA, 
UZ, Zastosowanie kwantowego algorytmu k-NN oraz algo-
rytmu Grovera w systemach rekomendacyjnych big-data
 11.10.2018 r. – Marcel Luzar, dr inż., ISSI, WIEA, UZ, 
Laboratorium Automatyki (406) - stan obecny i planowany 
rozwój
 18.10.2018 r. – Kexin Zhang, School of Automation, 
China University of Geoscience, Wuhan, China, An applica-
tion of statistical methods in blast furnace
 25.10.2018 r. – Marcin Skobel, mgr inż., ISSI, WIEA, UZ, 
Selekcja cech jąder komórkowych w procesie klasyfikacji 
obrazów cytologicznych nowotworu piersi
 08.11.2018 r. – Michał Grobelny, dr inż., ISSI, WIEA, 
UZ, Zagrożenia nowoczesnych technologii

Seminaria odbywają się w sali konferencyjnej Instytutu 
Sterowania i Systemów Informatycznych (budynek A-2, sala 
412, ul. prof. Z. Szafrana 2) w czwartki o godzinie 10.45. 
Seminaria prowadzi prof. dr hab. Roman Gielerak.

Marek Sawerwain

 
Panu dr. inż. Marcelowi Luzarowi

wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia z powodu 
odejścia Taty

s k ł a d a j ą

koleżanki i koledzy z Instytutu Sterowania i Systemów 
Informatycznych

tu, podsumował zorganizowaną przez instytut konferencję 
naukową „Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych 
i w Przemyśle – SP’2018” oraz naświetlił formy współpracy 
z ośrodkami krajowymi, zagranicznymi i z przemysłem.

Kolejne, omawiane przez prof. Ryszarda Rybskiego, za-
gadnienia związane z działalnością naukowo–badawczą do-
tyczyły realizowanych i będących w przygotowaniu projek-
tów badawczych oraz stanu osiągnięć publikacyjnych pra-
cowników instytutu na tle nowych zasad „Ewaluacji jakości 
działalności naukowej”.

W zakresie działalności organizacyjnej przedyskutowano 
sprawy bieżące dotyczące rozpoczynającego się roku aka-
demickiego.

Tradycyjnie podczas seminarium odbyło się spotkanie ko-
leżeńskie przy ognisku.

Leszek Furmankiewicz

wydział humanistyczny

Konferencja OBSZARY NIEZALEŻNOŚCI  
w Instytucie Filozofii UZ

Zespół etyków z Uniwersytetu Zielonogórskiego już po 
raz drugi zorganizował ogólnopolską, choć mającą za-

sięg międzynarodowy, konferencję naukową z cyklu Mo-
ralność – Współdziałanie – Niezależność, która odbyła się 
w Bibliotece Uniwersyteckiej w dniach 11-12 paździer-
nika br., pod tytułem Obszary niezależności. Kontekst 
aksjologiczny, etyczny i antropologiczny. Wzięło w niej 
udział kilkudziesięciu naukowców z dwunastu polskich 
ośrodków akademickich (Częstochowa, Katowice, Kra-
ków, Leszno, Olsztyn, Oświęcim, Poznań, Rzeszów, To-
ruń, Warszawa, Zabrze, Zielona Góra) oraz trzech zagra-
nicznych (Brno, Krasnodar, Kijów). Konferencja została 

zorganizowana pod patronatem Rektora Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, prof. Tadeusza 
Kuczyńskiego, Komitetu Nauk Filozoficznych 
PAN oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficzne-
go (o. Zielona Góra).

Konferencję otworzył prodziekan Wydziału 
Humanistycznego UZ - dr hab. Jarosław Dudek. 
Wykład inauguracyjny należał do dr. hab. Ry-
szarda Wiśniewskiego z Akademii Jana Długosza 
w Częstochowie, który przedstawił pracę pt. O 
granicach niezależności etyki jako dyscypliny. 
Profesor Wiśniewski zwrócił uwagę nie tylko na 
przenikanie się etyki z innymi dyscyplinami fi-
lozofii, na jej obecność podczas odkryć nauko-
wych, lecz wręcz nazwał ją „koroną” filozofii, 
po czym przystąpiono do obrad plenarnych. 
Część prelegentów pozostając w temacie ko-
relacji etyki z filozofią, zaprezentowała roz-
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