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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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ważania dotyczące krzywdy jako zjawiska moralnego, 
podjęła refleksję nad kulturą pracy, skupiła się też nad 
paradoksami związanymi z wychowaniem. Wiele miejsca 
poświęcono różnym aspektom niezależności, w tym nieza-
leżności badań naukowych Hildegardy z Bingen i Andrzeja 
Walickiego, niezależności koncepcji filozoficznych Leona 
Babtisty Albertiego, Floriana Znanieckiego, Mikołaja Bier-
diajewa czy Stanisława Ignacego Witkiewicza, a także 
ewolucji poglądów Leszka Kołakowskiego. Zainicjowano 
też kwestię zależności mysli naukowej od zjawisk ekono-
miczno-politycznych, a przejawiającej się choćby w wąt-
pliwościach dotyczących obiektywności i rzetelności prac 
komisji bioetycznych opiniujących badania na ludziach. 
Zagadnienie niezależności pojawiło się także w kontek-
ście metod wykorzystywanych w profilaktyce uzależnień 
nie tylko od narkotyków, czy alkoholu, ale coraz częściej 
nowoczesnej technologii. Podjęto więc rozważania zwią-
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Panu dr. Piotrowi Kryckiemu

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty

s k ł a d a j ą

koleżanki i koledzy z Instytutu Filologii Germańskiej

zane z rozwojem technologii, ich wpływu na społeczeń-
stwo i jego zgody na technologię medialną. Wiele napię-
cia wniósł problem niezależności jednostki wobec wspól-
notowości i jej oczekiwań, dlatego też rozważania o sto-
sunku wolności osobistej do kwestii seksualności, a także 
relacji niezależności jednostki a jej funkcji w układzie 
małżeństwa, wzbudziły wiele kontrowersji. Zwrócono też 
uwagę na praktykę argumentacyjną wyrażającą się w mil-
czeniu. Temat niezależności został także podjęty na po-
ziomie politycznym, wskazano na wizerunek wroga, który 
odegrał rolę w kształtowaniu się tożsamości narodowej, 
jak to miało miejsce w odniesieniu do państwa ukraiń-
skiego, podjęto także temat przełamywania negatywnej 
tożsamości we współczesnym, globalnym świecie.

W drugim dniu konferencji obradowano już w sekcjach 
tematycznych. W sekcji pierwszej, dotyczącej niezależno-
ści w życiu publicznym, skupiono się na dylematach etycz-
nych związanych z zawodem pracownika socjalnego, nieza-
leżności w odniesieniu do praw nie tylko dzieci, ale i zwie-
rząt. Wskazano na nowe „mody w myśleniu”, pozornie 
związanych z rozwojem potencjału człowieka, rozpoczę-
to temat „etyki niezależnej” i „etyki bezzałożeniowej”, 
podkreślono też znaczenie „pamięci” jako przestrzeni dla 
niezależności. Sekcja druga, podejmująca temat niezależ-
ności w nauce, rozpoczęła się od postulatu wolności słowa. 
Wiele miejsca poświęcono postaciom Zbigniewa Jordana 
i Adama Schaffa, przedstawiono rolę warszawskiej szko-
ły historii idei. Omówiono też problem nauczania kobiet 
na Carskim Uniwersytecie Warszawskim, oraz ich udziale 
w zjazdach i kongresach filozoficznych przed pierwsza 
wojną światową. Uczestnicy sekcji trzeciej odnoszącej się 
do niezależności w obszarze filozofii człowieka i wartości, 
prezentowali referaty o fundamencie wartości bezwzględ-
nych w pojęciu niezależności, podkreślili rolę filozofii 
w odniesieniu do wartości humanitarnych i społecznych, 
wskazali także na maskę jako narzędzia służącemu zataje-
niu własnej tożsamości.

Rozpiętość i tematyczna różnorodność wystąpień przy-
ciągnęła wielu słuchaczy, wśród których można było spo-
tkać nie tylko profesorów uniwersyteckich czy studentów 
różnych kierunków, lecz także młodzież szkolną. Tegorocz-
ną konferencję pod wieloma względami należy uznać za 
bardzo udaną i z niecierpliwością czekamy na następne 
edycje.

Anna Droś,
Agnieszka Droś 


