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Co słychać
w Akademickim Radiu INDEX
Fundacja na rzecz Uniwersytetu Zielonogórskiego
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w Zielonej Górze powstała fundacja na rzecz Uniwersytetu Zielonogórskiego. O działalności fundacji rozmawiałyśmy z Ewą Trzcińską sekretarzem Urzędu Miasta. Oto co Pani Ewa
powiedziała nam o idei powołania fundacji
i jej działalności:
• Utworzenie UZ stawia nasze miasto
w szeregu miast uniwersyteckich.
Oczywiście ten fakt nobilituje, ale jednocześnie zobowiązuje do podjęcia znacznych
wysiłków. Dlatego władze miasta, zarówno
rada, jak i zarząd, postanowiły wspierać wysiłki naszej uczelni, na rzecz jej rozbudowy,
zwiększenia jej majątku trwałego, poprawy
bazy materialnej. Krótko mówiąc, chodzi
o udzielanie wszelkiej pomocy, ażeby uniwersytet mógł się rozwijać. Rada Miasta podjęła
uchwałę, w której wyraża zgodę na utworzenie fundacji, aby cele, które będą mówiły

o wspieraniu fundacji, mogły być realizowane. Fundatorem założycielem fundacji jest
tylko miasto. Obecnie trwają żmudne czynności, które pozwolą na złożenie wniosku
o zarejestrowanie fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z chwilą uzyskania tego
wpisu będzie można mówić, że fundacja
rozpoczęła swoją działalność.
Na czym głównie będzie poległa działalność fundacji:
• Przede wszystkim fundacja będzie wspierała UZ we wszystkich poczynaniach, które będą zmierzały do rozwoju jego bazy
i wyposażenia uczelni. Będziemy pragnęli
również, żeby fundacja propagowała dorobek uczelni, zarówno w kraju, jak i za
granicą, ponieważ wiadomo, że wtedy istnieje możliwość rozwijania badań naukowych i wzbogacania dorobku uczelni.
Fundacja będzie również udzielała uni-

wersytetowi pomocy finansowej, ażeby
mógł realizować swoje zadania w zakresie
nauki, dydaktyki i kształcenia kadry naukowej.
Kiedy zatem fundacja będzie mogła zacząć
działać:
• Na razie okazuje się, że wniosek jest tak
potężnie rozbudowany i aby go wypełnić
poprawnie potrzeba wiele czasu. Akt notarialny o ustanowieniu fundacji już jest.
Aby zarejestrować fundację w Krajowym
Rejestrze Sądowym potrzeba jeszcze
przynajmniej 2 miesięcy. Z rozpoczęciem
wpisu muszą zostać powołane organy,
które będą funkcjonowały w fundacji. Jest
to zarząd trzyosobowy oraz rada, która
będzie nadawała ton działalności fundacji.
W jaki sposób to będzie realizowane zależeć będzie od jej zarządu.
Rozmawiały
Małgorzata Ratajczak i Anna Kruszyńska

Z seksualnością na ty
Na Uniwersytecie Zielonogórskim działa
Zakład Poradnictwa Młodzieżowego i Edukacji Seksualnej. Studentom starszych lat warto
przypomnieć, a pierwszaków poinformować
o jego istnieniu. Przy zakładzie działa też
poradnia, która prowadzi działalność w szerokim zakresie. Na ten temat właśnie rozmawiałyśmy z pracownikiem naukowym UZ Agnieszką Walendzik - z Zakładu Poradnictwa Młodzieżowego i Edukacji Seksualnej:
• Przy Zakładzie Poradnictwa Młodzieżowego i Edukacji Seksualnej UZ, przy ul.
Energetyków 2 w Zielonej Górze, działa
Poradnia Młodzieżowa i Rodzinna.
W poradni świadczone są m.in. usługi
psychologiczno - terapeutyczne. Można skorzystać z porad psychologa w każdy wtorek
w godz. od 15.30 do 18.00 i czwartek w godz.
od 13.00 do 19.00. Psycholodzy specjalizują
się głównie w pomocy ofiarom przemocy
seksualnej.
Ponadto można również poddać się bezpłatnym badaniom i anonimowym testom na
obecność przeciwciał antyHIV. Można to
uczynić w poniedziałki, w godz. od 14.00 do
18.00 i w środy od godz. 9.00 do 13.00.
Pracownicy poradnia, poza działalnością

dydaktyczną zajmują się także sferą praktyczną, m.in. przeciwdziałaniem pornografii dziecięcej w internecie:
• Jest to zjawisko stosunkowo nowe, które
jednak rozprzestrzenia się bardzo szybko.
Internet poza całym dobrodziejstwem ma
całą masę zagrożeń. Wiedza i edukacja na
ten temat jest rzeczą bardzo ważną,
a z drugiej strony, przede wszystkim łapanie sprawców czy próba docierania do
nich. Jest to niezwykle trudne. I właśnie
w Zakładzie Poradnictwa Młodzieżowego
i Edukacji Seksualnej działa monitoring
pornografii dziecięcej w internecie. Odbywa się on przy współpracy z policją. Na
razie tylko polską, ale docelowo ma się
ona rozszerzyć, bowiem tylko współpraca
międzynarodowa może zagwarantować
w jakimś stopniu przeciwdziałanie temu
zjawisku.
W poradni znajduje się też sala do terapii
z lustrem weneckim. Jest to jedyne tego typu
pomieszczenie w naszym mieście. I jak się
okazuje spełnia swoje zadanie:
• Jest to miejsce przeznaczone do pracy
z ofiarami przemocy seksualnej. W jednym pomieszczeniu odbywa się terapia,
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a za lustrem weneckim jest superwizor,
czyli osoba prowadząca terapię. Sala pomaga w profesjonalnym i jak najlepszym
prowadzeniu terapii. Sale tę wykorzystuje
się także przy nagrywaniu przesłuchań
ofiar przemocy seksualnej po to, aby później taśma z nagraniem bądź inna forma
zapisu mogła służyć prokuraturze czy policji. Głównym celem takiego nagrania
jest ochrona ofiary przed kolejnymi przesłuchaniami, kolejną potrzeba odpowiadania na bardzo trudne pytania. Sala wyposażona jest w specjalny sprzęt do nagrywania, mikrofony i kamery.
Przy Zakładzie Poradnictwa Młodzieżowego
i Edukacji Seksualnej działa koło naukowe
wychowania seksualnego i profilaktyki AIDS.
Jeśli więc ktoś jest zainteresowany tą tematyką może zostać członkiem koła:
• Już od kilku lat kolejne pokolenia studentów uczestniczą w działaniach tego
koła. Głównym jego celem jest przede
wszystkim samorozwój osób zainteresowanych tematyką wychowania seksualnego, seksualnością człowieka, działań prewencyjnych i promocji zdrowia, szeroko
pojętego, nie tylko zdrowia seksualnego.
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Uczenie się nowych rzeczy, które są poza
obowiązkową dydaktyką. Studenci biorą
udział w różnego rodzaju treningach,
warsztatach, a w czasie wakacji organizowane są także wyjazdy za granicę.
W tej kwestii możliwości zakładu są duże.
Studenci spotykają się w każdy wtorek po
godz. 19.00 w Zakładzie Poradnictwa
Młodzieżowego i Edukacji Seksualnej,
przy ul. Energetyków 2, na I piętrze. Prowadzone są wówczas zajęcia merytorycz-

ne, ale nie tylko. Koło organizuje różnego
rodzaju spotkania i imprezy. Ostatnia akcja miał miejsce 1 grudnia podczas obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS.
W tym roku przyświecało jej hasło: „Prezerwatyw twój anioł stróż”. W tym dniu
członkowie koła w klubach studenckich,
pubach i barach rozdawali za darmo prezerwatywy i odpowiadali na pytania dotyczące HIV/AIDS.
Kto może zostać członkiem koła naukowego

wychowania seksualnego i profilaktyki AIDS:
• Mogą do niego przystąpić wszyscy studenci, którzy są zainteresowani tym, żeby
coś więcej zrobić w czasie studiów, a nie
tylko te studia skończyć. Ci, którzy chcą
się czegoś nauczyć, zobaczyć jak działają
np. organizacje pozarządowe, jak pisać
projekty, jak zdobywać fundusze na działalność. Członkiem koła mogą zostać studenci zarówno byłej WSP, jak i byłej PZ.
Rozmawiały
Małgorzata Ratajczak i Anna Kruszyńska

Studenci chcą do Europy
4 grudnia na Uniwersytecie Zielonogórskim
odbyło się referendum europejskie. Przez
kilka godzin studenci mogli wyrazić swoją
opinię na temat przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej. Współorganizatorem referendum było Europejskie Forum Studentów
AEEGE Zielona Góra. O przebieg głosowania
i jego wynikach rozmawiałyśmy z Karoliną
Wysocką - szefową zielonogórskiego oddziału:
• Referendum było ukoronowaniem całego
programu pt. „Do Europy jeden krok”,
który realizowaliśmy na naszym uniwersytecie z Gazetą Wyborczą. Przez wiele
tygodni, w każdy piątek rozdawaliśmy
studentom darmową Gazetę Europejską,
w której mogli uzyskać kompetentne informacje na jeden z wybranych tematów.
Każdy numer miał bowiem temat przewodni. Np. euroregiony, edukacja, rolnictwo. Na łamach gazety wypowiadali
się zarówno eurosceptycy jak i euroentu-

zjaści. Była to gazeta informacyjna, a nie
propagandowa. W ramach tego programu
studenci z Europejskiego Forum Studentów AEEGE z zielonogórskiego oddziału
zorganizowali debatę oxfordzką i wspólnie z Gazetą Wyborczą spotkanie
z Adamem Michnikiem, podczas którego
dyskutowaliśmy na temat integracji europejskiej.
Referendum dotyczyło zasadniczej kwestii:
czy studenci popierają integrację Polski
z Unią Europejską. Zdecydowana większość
studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego
powiedziała: TAK (505 głosujących). Udział
w referendum wzięło 690 osób. Tylko 182
osoby powiedziały: NIE, a głosów nieważnych oddano tylko 3. Wynika z tego, że studenci zdecydowanie popierają integrację
europejską.
Europejskie Forum Studentów w Zielonej
Górze nie poprzestało na zorganizowaniu
referendum europejskiego, ale planuje kolejne

przedsięwzięcia:
• AEEGE Zielona Góra cały czas prężnie
działa. Organizuje różne projekty lokalne,
czasami adresowane do całej braci studenckiej, czasami tylko dla członków forum.
W sobotę i niedzielę (8 i 9 grudnia) przyjechali do naszego miasta goście z Poznania,
którzy przez cały weekend prowadzili warsztaty dla członków AEEGE. Warsztaty dotyczyły przede wszystkim zagadnień związanych z public relations, z kreowaniem wizerunku i ze sztuką autoprezentacji. Czyli mowa
ciała, komunikacja niewerbalna, nawiązywanie kontaktów z drugą osobą. Oprócz tego
odbyły się także zajęcia dotyczące integracji
europejskiej, ponieważ taki jest główny profil
działania forum. A członkowie AEEGE powinni posiadać podstawowe wiadomości na
temat Unii Europejskiej.
Rozmawiały
Małgorzata Ratajczak i Anna Kruszyńska

Zasłyszane na 96 FM:
Przegląd Studenckiej Twórczości Dziennikarskiej
6 grudnia na Uniwersytecie Zielonogórskim odbył się Przegląd Studenckiej Twórczości Dziennikarskiej, który został zorganizowany przez Katedrę Komunikacji Językowej i Społecznej UZ. Jury oceniało materiały
przygotowane przez studentów, zarówno
prasowe, radiowe, jak i telewizyjne. W kategorii materiałów prasowych zwyciężył Igor
Gębarowski - student IV roku filologii pol-

skiej z dziennikarstwem za tekst pt. „Nowa
Juma”. W kategorii materiały radiowe pierwsza nagroda przypadła Marzenie Wróbel z III
roku za reportaż „Czy ktoś jest winny” oraz
Kamili Kowalskiej z IV roku filologii polskiej
z dziennikarstwem za reportaż o Sky Piastowskie. Jury nie przyznało nagrody w kategorii
materiałów telewizyjnych, ale przyznała ją
publiczność. Laureatami zostali Igor Gęba-

rowski i Łukasz Łuczkiewicz za news telewizyjny dotyczący stołówek uniwersyteckich.
Wyróżnienie Katedry Komunikacji Językowej i Społecznej przyznane przez pracowników naukowych otrzymała Katarzyna Buchwald za felieton prasowy „Pęknąć balonik
czyli językoznawstwo w stumilowym lesie”.
Patronat medialny nad przeglądem objęło
Akademickie Radio INDEX.

Studenci w Senacie UZ
5 grudnia w auli uniwersytetu odbyły się I
wybory przedstawicieli spośród ogółu Samorządu Studenckiego do Senatu Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Głosowano na 14 kandy-

datów, spośród których wybrano 6. Oni to
właśnie będą reprezentować brać studencką.
Są to: Karolina Wysocka, Daniel Dębowski,
Marcin Grzegorski, Paweł Ławrynowicz,
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Emil Jawny i Przemysław Szczepaniak. Kadencja Senatu UZ trwać będzie do połowy
przyszłego roku.
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ZSP - wybory - wyniki
Podczas I Walnego Zebrania Członków
Zrzeszenia Studentów Polskich Uniwersytetu
Zielonogórskiego zostały przeprowadzone
wybory m.in. do prezydium Rady Uczelnianej
ZSP. Przewodniczącym prezydium został
Daniel Dębowski. Wybrano również trzech
wiceprzewodniczących, którymi zostali:
Dorota Szaban ze Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych, Marta Matusewicz
ze Szkoły Nauk Ścisłych i Ekonomicznych

oraz Grzegorz Kłak ze Szkoły Nauk Technicznych. Natomiast członkami prezydium
zostali: Jolanta Cicha, Emil Jawny i Przemysław Szczepanik. Wybrano również nową
Radę Uczelnianą oraz Uczelnianą Komisję
Rewizyjną ZSP UZ.
Zrzeszenie Studentów Polskich jest organizacją polskiej młodzieży akademickiej. Jej
zadaniem jest reprezentowanie społeczności
studenckiej we wszystkich interesujących ją

sprawach. Organizacja za najważniejsze
zadania w nadchodzącej kadencji uznała
zorganizowanie m.in. wyborów „Belfra Roku”, „Bachanaliów”, i „Studenckiej Jesieni
Kulturalnej”. Ponadto powołanie zespołu
redakcyjnego dla stworzenia gazetki uczelnianej, która będzie poruszać wszelkie sprawy
dotyczące środowiska akademickiego czy
reaktywowanie Festiwalu Piosenki Turystycznej - WŁÓCZĘGA.

Anna Seniuk w Lubuskim Teatrze
W Lubuskim Teatrze miała miejsce kolejna premiera, tym razem był to tragifarsa
kołtuńska - „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. W roli tytułowej wystąpiła
Anna Seniuk. Przed spektaklem odbyło się
spotkanie z dziennikarzami. Oto jak aktorka
odpowiadała na pytania. Co skłoniło Panią do
przyjazdu do Zielonej Góry i zrealizowania
tego projektu z zespołem Lubuskiego Teatru?
Z aktorami tutejszego teatru jeszcze nie
pracowałam, aczkolwiek propozycje przyjęłam z wielką radością i przyjemnością, ponieważ moi koledzy pracowali tutaj, w tym
teatrze.
Oni bardzo miło i sympatycznie donosili
mi na jego temat. Cieszę się, że mogę w tym
miejscu pracować, chociażby dlatego, że
dobrze jest od czasu do czasu zmienić zespół,
zmienić ludzi, z którymi się gra. Bo tak się

człowiek jak gdyby osadza, oswaja, przyzwyczaja, jak się jest w rodzinnym mieście wiele
lat. Już tych kolegów wszystkich znam, już
wiem jak będą grać. A tutaj jest jakieś nowe
zadanie i myślę, że to jest bardzo budujące,
przynajmniej dla mnie. To co słyszałam do tej
pory o Lubuskim Teatrze potwierdza się.
Jakie są ewentualne podobieństwa bądź
różnice w pani życiu prywatnym, a losami
odtwarzanej bohaterki:
• Mam dwoje dzieci, a nie troje. Mąż się do
mnie odzywa, jeszcze. Mamy psa. Więc
tutaj są jakby różnice. No, mam nadzieję,
że niewiele mam wspólnego z Dulską,
aczkolwiek powiedziałabym, że ta Dulska
w naszej inscenizacji, a szczególnie w tej
zielonogórskiej, może być dla niektórych
zaskakująca. Tak jak każdy z nas składa
się z dobrego i złego, wszystkie przedsię-

wzięcia mają swe dobre i złe strony, jest
czarne i białe. Myślę więc, że i w Dulskiej
można znaleźć momenty, które mogą ją
do pewnego stopnia usprawiedliwić. Gdyby nie ona, to może ten dom naprawdę by
się rozleciał, bo nikt w trzymaniu go jej
nie pomaga. To może byłaby jakaś paralela.
Czy tak utalentowana aktorka ma jeszcze
tremę przed kolejną premierą:
• Ogromną, oczywiście jak przed każdą
premierą, to się inaczej nie da.
Ja myślę, że to przychodzi nawet z wiekiem,
że człowiek im straszy to ma większą tremę,
bo ma większą odpowiedzialność i po prostu
troszeńkę jakby więcej wyobraźni. Tym bardziej, że jest to Dulska, która się różni od
poprzedniej inscenizacji.
Rozmawiała Marta Wiśniewska

Alosza
Awdiejew
w Zielonej Górze

Radio „Index” wspólnie z TP.SA.TP. Publitel przygotowało zielonogórzanom przedświąteczną niespodziankę. 13 grudnia
w Teatrze Lubuskim wystąpił ze specjalnym
programem Alosza Awdiejew.Z tym sympatycznym prześmiewcą i bardem można się
spotkać na antenie Index-u we wtorki
i czwartki o godz. 8.30 w audycji „Dowcipy
Aloszy Awdiejewa” sponsorowanej przez
TP.SA.
Grzegorz Chwalibóg
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