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technologii teleinformatycznych w ochronie przeciwpowo-
dziowej.

W dyskusjach wskazywano na rangę problemów poru-
szanych w referatach i złożoność gospodarki wodnej w do-
rzeczu Odry, w tym budowy Polderu Milsko, który będzie 
polderem suchym wykorzystywanym rolniczo, a w okresie 
nawalnych deszczy czy powodzi będzie spełniał funkcję 
zbiornika retencyjnego. Polder ten będzie stanowił dosko-
nałe narzędzie do regulacji poziomu wody w rzece dla ce-
lów transportowych.

Konferencja doskonale wpisała się w działanie pierwszo-
planowe dla nauk technicznych i środowiskowych pod na-
zwą „nauka dla przemysłu, przemysł z nauką”. To powiąza-
nie zrodziło szereg nowych, ciekawych projektów i działań 
naukowych, które rozwijają potencjał gospodarki kraju. 
Wskazano ciekawe rozwiązania techniczne i kierunki dal-
szych działań na rzecz środowiska przyrodniczego i ochrony 
przeciwpowodziowej, w oparciu o wykorzystanie środków 
inżynieryjno-technicznych.

Marta Gortych

50. KONFERENCJA  
INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH

W dniach 8-10 lipca 2019 r. na terenie Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie odbyła się jubi-
leuszowa 50. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Technicz-
na Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych. Organizatorem 
Konferencji był Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 
SGGW, Katedra Geoinżynierii, Zakład Technologii i Organi-
zacji Robót Inżynierskich. Patronat nad Konferencją objęła 
Sekcja Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu In-
żynierii Lądowej i Wodnej PAN. Przewodniczącym Komitetu 
Naukowego Konferencji był dr hab. inż. Mieczysław Połoński, 
prof. SGGW. Tematyka Konferencji obejmowała szeroki wa-
chlarz zagadnień, m.in.: przygotowanie i realizacja proce-
su inwestycyjnego, technologia i organizacja robót, nowo-
czesne materiały i technologie w budownictwie, remonty, 
modernizacja i rekonstrukcja obiektów budowlanych, za-
gadnienia ochrony środowiska, BHP w budownictwie, za-
rządzanie eksploatacją obiektów budowlanych, automatyka 
i robotyka w budownictwie i inne.

Piszemy o tej Konferencji między innymi dlatego, że 
członkami jej Komitetu Naukowego byli także przedstawi-
ciele Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Śro-
dowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego - dr hab. inż. Beata 
Nowogońska, prof. UZ i prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński.

Marek Dankowski

NAGRODA PREZYDENTA MIASTA DLA OLI ZAKRZEWSKIEJ

Niezmiernie miło 
nam poinformować, 
że tegoroczna ab-
solwentka Wydziału 
Budownictwa, Archi-
tektury i Inżynierii 
Środowiska UZ, Pani 
Aleksandra Zakrzew-
ska została uhono-
rowana Nagrodą 
Prezydenta Miasta 
Zielona Góra za pracę 
dyplomową obronio-
ną w czerwcu 2019 r. 
Tytuł pracy to: Wa-
riantowy projekt 
segmentowego muru 
oporowego z wyko-
rzystaniem systemu 
Allan Block oraz roz-
wiązań tradycyjnych. Promotorem opracowania był dr hab. 
inż. Jacek Korentz, prof. UZ. Mgr inż. Aleksandra Zakrzewska 
ukończyła kierunek budownictwo w ramach studiów stacjo-
narnych II stopnia i w specjalności konstrukcje budowlane 
i inżynierskie. W swoim opracowaniu dokonała wariantowej 
analizy konstrukcji oporowej w sześciu wariantach oblicze-
niowych, przeprowadziła obliczenia analityczne i numerycz-
ne oraz wykonała szacunkowe kosztorysy dla każdego warian-
tu. W takcie badań współpracowała z firmą Ziel-Bruk, która 
jest licencjonowanym dostawcą systemu segmentowych mu-
rów oporowych Allan Block w Polsce. Jak Pani Ola sama przy-
znaje, w czasie wolnym od pracy lubi czytać książki, słu-
chać dobrej muzyki i spacerować. Wręczenie nagrody miało 
miejsce podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 
2019/2020. Nowej Pani magister życzymy wiele zadowolenia 
i osiągnięć w pracy zawodowej oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym.

Marek Dankowski

WYKŁAD

16 października br. w Instytucie Inżynierii Środowiska dr 
hab. inż. Wilfried Winiwarter, prof. UZ wygłosił wykład 
na temat Publication categories, editor preferences and 
review practices: current trends and developments in sci-
entific publishing.

Marek Dankowski

wydział EKONOMii i zaRzĄdzaNia Przybyłych na Inaugurację wielu gości uroczyście powi-
tał Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania – prof. Piotr 
Kułyk. Władze Uniwersytetu reprezentowała prof. dr hab. 
inż. Magdalena Graczyk, Prorektor ds. Jakości Kształce-
nia, a Wydziału: prof. Piotr Kułyk – Dziekan Wydziału, dr 
Paweł Szudra, Prodziekan ds. Jakości Kształcenia, dr Le-
szek Kaźmierczak-Piwko, Prodziekan ds. Studenckich oraz 
mgr Anna Greinert, Kierownik Dziekanatu. Przy stole pre-
zydialnym zasiadali również prof. zw. dr hab. Andrzej Czy-

INAuGuRACJA ROKu AKADEMICKIEGO 2019/2020  
NA WYDZiAle eKoNomii i ZArZąDZANiA

Jak co roku, zgodnie z tradycją, 3 października 2019 r., 
odbyła się na Wydziale Ekonomii i Zarządzania uroczysta 
inauguracja roku akademickiego 2019/2020. 
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żewski - Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów oraz dr 
hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ - Dyrektor Instytutu 
Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Jak corocznie uroczystości 
rozpoczęcia nowego roku akademickiego na naszym Wy-
dziale towarzyszyła oprawa muzyczna; uroczyście zostały 
odśpiewane Gaudeamus i hymn państwowy. Dziekan Wy-
działu Ekonomii i Zarządzania w swoim wystąpieniu pod-
kreślił, że dzień uroczystej wydziałowej inauguracji roku 
akademickiego – to zawsze dzień wyjątkowy, to począ-
tek nowego etapu dla całej społeczności akademickiej, 
a w szczególności dla studentów pierwszego roku. - Przez 
kilka lat nasza Uczelnia, nasz Wydział stanie się Waszym 
drugim domem - powiedział. Pan Dziekan podkreślił, że 
nasz Wydział jest największym na Uniwersytecie Zielo-
nogórskim - obecnie studiuje u nas ok. 1900 studentów, 
w tym na pierwszym roku naukę rozpocznie 650 studen-
tów. Profesor Piotr Kułyk przedstawił charakter i istotę 
funkcjonowania Wydziału w aspekcie naukowym i orga-
nizacyjnym. Podkreślił, że Wydział będzie posiadał nową 
strukturę, którą tworzyć będą dwa Instytuty, w ramach 
których będą funkcjonować katedry i zakłady. Wydział 
kształci studentów na czterech kierunkach w zakresie: 
ekonomii, zarządzania, logistyki i bezpieczeństwa narodo-
wego. Pan Dziekan życzył nowo przybyłym studentom mi-
łego i owocnego studiowania oraz korzystania z młodości 
i szerokiej oferty naukowej i kulturalnej, jaką daje nasza 
Uczelnia i miasto Zielona Góra. Złożył również życzenia 
wszystkim pracownikom Wydziału. Następnie głos zabrała 
Pani Profesor Magdalena Graczyk, która powitała nowych 
studentów podkreślając, że wybór Uniwersytetu Zielono-
górskiego jako miejsca studiowania, to trafna decyzja. Za 
przykład podała osiągnięcia zawodowe naszych absolwen-
tów. W swoim wystąpieniu zwracając się do studentów za-
akcentowała, że czas studiowania to najpiękniejszy okres 
życia, jest to czas przygody intelektualnej, ale również 
nawiązywania kontaktów i sympatii. Podkreśliła liczne 
osiągnięcia studenckich kół naukowych, przywołała lau-
reatów nagród ministerialnych. Zaznaczyła, że jedynym 
sposobem na robienie wielkich rzeczy jest robienie tego, 
co się kocha. Zwracając się do studentów pierwszego roku 
na zakończenie swojego wystąpienia zacytowała słynne 
słowa Steve›a Jobsa, które wygłosił podczas wystąpienia 

w 2005 roku na Uniwersytecie Stanford: „Nie wpadajcie 
w pułapkę dogmatów, żyjąc poglądami innych ludzi. Nie 
pozwólcie, żeby hałas cudzych opinii zagłuszył wasz wła-
sny wewnętrzny głos. I najważniejsze – miejcie odwagę 
kierować się sercem i intuicją”.

Pani Rektor, kończąc swoje wystąpienie, życzyła studen-
tom sukcesów, wytyczania i realizacji nowych celów, mi-
łego studiowania, a kadrze akademickiej wielu sukcesów 
i satysfakcji z pracy. 

Jako kolejny głos zabrał dr Paweł Szudra, który przybli-
żył ofertę dydaktyczną Wydziału, mówiąc o 4 kierunkach 
kształcenia – ekonomii, zarządzaniu, logistyce i bezpie-
czeństwie narodowym. Zwrócił również uwagę, że Wydział 
posiada ofertę przedmiotów w języku obcym dla przyjeż-
dżających w ramach programu Erasmus+ oraz ofertę stu-
diów podyplomowych. Studentom pierwszego roku życzył 
zadowolenia z wybranych kierunków studiów.
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wydział huMaNistyczNy

instytut Filozofii - erASmUS+

W ramach umowy między Uniwersytetem Zielonogórskim 
i Ho Chi Minh City University of Culture obie uczelnie pro-
wadzą wymianę studentów oraz pracowników naukowych 
zarówno w ramach programu Erasmus+, jak i staży oraz wi-
zyt studyjnych. Współpraca odbywa się w kręgu dyscyplin 
ścisłych, humanistycznych i artystycznych. W październi-
ku Instytut Filozofii UZ gościł z wykładami dr Pham Lam 
Huong (między innymi: Culture Heritage: Values, Process, 
Interpretation and Management). Natomiast w dniach 6-12 
listopada br. prof. Roman Sapeńko – kierownik Zakładu Fi-

Następnie głos zabrał dr Leszek Kaźmierczak-Piwko, któ-
ry poprowadził ceremonię ślubowania studentów i w ra-
mach swojego wystąpienia przedstawił wyniki tegorocznej 
rekrutacji. Na zakończenie Prodziekan również życzył stu-
dentom satysfakcji i miłego studiowania.

Podczas inauguracji Nowego Roku Akademickiego od-
czytany został list od Profesora Andrzeja Pieczyńskiego – 
Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, a na-
stępnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich 
wystąpieniach również zawarli ciepłe życzenia dla nowych 
studentów.

Wykład inauguracyjny pt. Kompetencje cywilizacyjne 
młodego pokolenia w procesie rozwoju Nowej Gospodarki. 
Problemy i wyzwania wygłosiła Profesor Grażyna Krzemi-
niewska, kierownik Katedry Socjologii i Etyki Gospodarczej 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Problematyka wystąpienia dotyczyła istoty zmian gospo-
darczych w aspekcie nowych technologii, charakterystyki 

cech Nowej Gospodarki oraz dostosowania kompetencji 
młodego pokolenia do wyzwań gospodarki. Wykład żywo 
zainteresował zgromadzonych na uroczystości. 

Po wysłuchaniu wykładu inauguracyjnego Pan Dziekan 
ogłosił rozpoczęcie roku akademickiego 2019/2020 na Wy-
dziale Ekonomii i Zarządzania. Zabrzmiała pieśń Gaude 
mater.

Uroczystość poprowadził mgr Wiesław Wasilewski.
Po uroczystej inauguracji pod patronatem Wicemarszałka 

Województwa Lubuskiego - Stanisława Tomczyszyna odbyły 
się Pierwsze Dożynki Akademickie. Obchody święta plonów 
na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyły się pod hasłem 
“TRADYCJA-NAUKA-ROZWÓJ”. Organizatorem dożynek 
było Koło Akademickie Związku Młodzieży Wiejskiej UZ, 
którego opiekunem jest dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko.

Janusz Śnihur

lozofii Kultury UZ - wygłosił cykl wykładów na temat Re-
klama jako fenomen transkulturowy na Ho Chi Minh City 
University of Culture w Wietnamie.

Jak podała na Facebooku dr Thuy Nguen Thi Thu - tłu-
maczka tych zajęć z angielskiego na wietnamski: „W wy-
różniającym się stylu nauczania prof. Roman Sapeńko wpro-
wadził interesującą, pobudzającą i zabawną atmosferę na 
zajęciach ze studentami dwóch kierunków naszej uczelni: 
kulturoznawstwa i komunikacji społecznej. Współczesne 
i różnorodne ujęcia teoretyczne, charakterystyczne dla 
kultury zachodniej, które profesor zaprezentował studen-
tom, zainspirowały i zachęciły do akademickich i ekscy-
tujących dyskusji na sali. Wydaje mi się, że była to jed-
na z rzadkich okazji, kiedy studenci mają możliwość tak 
aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Dziękuję bardzo, 
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