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Akcja serca pracowników i studentów

MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Święta szczególne, rodzinne, pozwalające poczuć ciepło ludzkiej dobroci. Ale nie wszyscy mogą się cieszyć tą
radością. Żal, jeśli smutek i niedostatek dotyka dzieci. Dzieje się to przecież
bez ich winy, niezależnie od wielości przyczyn. Pomóżmy im przeżyć ten
okres radośniej.
Pod honorowym patronatem dr Teresy Kisielewicz, Centrum Informacji
i Promocji wspólnie z pracownikami Instytutu Pedagogiki i Psychologii oraz
studentów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej organizuje pomoc dzieciom,
które zostały boleśnie dotknięte przez los. Nie możemy pomóc wszystkim.
Naszą akcję chcielibyśmy skierować do najbardziej potrzebujących – dzieci ze
świetlic terapeutycznych i innych placówek pomocy najmłodszym. Ogłosiliśmy zbiórkę pieniędzy wśród pracowników i studentów, sympatyków Uniwersytetu oraz wszystkich mieszkańców miasta, którzy zechcą przyłączyć się
do naszej inicjatywy.
Do naszej akcji można przystąpić także umieszczając w specjalnych pojemnikach przedmioty potrzebne dzieciom – nasze małe dary serca. Bardzo prosimy o umieszczanie w pojemnikach przedmiotów w stanie nadającym się do
użytku. Uzyskane dzięki wsparciu wszystkich państwa dary zostaną rozdzielone i przewiezione do wspomnianych placówek, gdzie na pewno zostaną
należycie spożytkowane.
Datki finansowe posłużą na zorganizowanie zabawy choinkowej dla tych
dzieci. Całość zabawy zostanie przygotowana i przeprowadzona przez studentów pedagogiki, ale do przystrojenia sali, na przybory służące do zabaw, aż
w końcu na drobne upominki dla dzieci niezbędne są pieniądze. Będą one
zbierane na ten cel w specjalnych puszkach umieszczonych w dziekanatach od
2 grudnia do 10 stycznia.
17 stycznia – FINAŁ – zabawa choinkowa. O akcji piszemy na następnej
stronie.
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W oczekiwaniu na Boże Narodzenie nastrajamy się
świątecznie i skłonni jesteśmy do wielu słabości. W tym
okresie również przede wszystkim bliskie nam są takie
pojęcia jak: „rodzina”, „dobroć”, „serce”. Zauważamy
ich istnienie i znaczenie. W tym okresie również akcje
charytatywne skierowane do różnych grup społecznych
rosną jak grzyby po deszczu. Ale nawet gdyby tych
inicjatyw było dwa-, a nawet trzykrotnie więcej, nie
byłyby w stanie zaspokoić oceanu potrzeb.
W okresie poprzedzającym grudniowe święta wielu
z nas odczuwa chęć zrobienia czegoś dobrego, ofiarowania komuś upominku. Dla większości olbrzymią
satysfakcją jest dawanie prezentów, nawet większą, niż
ich otrzymywanie. Jeśli natomiast w którymś sercu brakuje miejsca dla innych i jest przeciwne wszelkim inicjatywom pomocowym, najbardziej bolesna okaże się
chwila, gdy samo znajdzie się w potrzebie.
Z oceanu wyciągniętych rąk trudno jest wybrać te najbardziej spragnione. Na pewno jedno jest niezaprzeczalnie ważne: przede wszystkim należy pomagać tym,
którzy nie mogą sami sobie pomóc, którzy nie mają
żadnego wpływu na sytuację, w jakiej się znaleźli. I tu
nasuwa się wniosek, że do grona priorytetowych potrzeb należą potrzeby dzieci.
Ze łzą w oku, ale i z radością zauważyłam, że społeczność akademicka naszej uczelni również nie jest nieczuła
na sygnały płynące od potrzebujących.
Raduje fakt, że pomysł zorganizowania pomocy dzieciom najbardziej potrzebującycm urodził się w głowach
pracowników uniwersytetu. Owszem, akcje pomocy
najmłodszym i innym grupom potrzebujących od dawna działały na zielonogórskich uczelniach, ale w tym
roku po raz pierwszy została ogłoszona akcja na tak
szeroką skalę, mająca na celu skupienie wszystkich
wysiłków pracowników i studentów uniwersytetu
w jednym celu. Wybrano dzieci z zielonogórskich świetlic terapeutycznych. Mowa o akcji UNIWERSYTET
DZIECIOM.
Wielkim zaskoczeniem dla organizatorów był fakt, że
świetlice te skupiają kilkaset dzieci. Z dziećmi z tych
świetlic mają stały kontakt pracownicy i studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych Uniwersytetu. Organizatorzy poszerzyli grono współpracowników
powierzając kolejne funkcje odpowiednim grupom.
Koordynacją i realizacją zbiórek pieniędzy i upominków zajmują się pracownicy Centrum Informacji i Promocji we współpracy ze studentami, m.in. z parlamentu
studenckiego oraz z koła AEGEE. W każdym dziekana-

UNIWERSYTET
przylacz sie do akcji

NR

10/1

(12-13)

S E R C A

cie lub sekretariacie dziekana na honorowym miejscu
została umieszczona puszka z logo akcji, zachęcająca do
wrzucenia złotówek. Często takie same puszki możemy
spotkać „chodzące” - w rękach przesympatycznych
Mikołajów zjawiających się z nimi zamiast dzwonka na
koncertach organizowanych w auli uniwersyteckiej.
W budynkach głównych uczelni zostały ustawione specjalne kolorowe pojemniki, do których trafiają rzeczy
potrzebne dzieciom: książki, zabawki, gry, przybory
szkolne.
Bardzo ważne jest, że do akcji czynnie włączyli się
studenci naszej uczelni, popierający inicjatywę. Często
nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie pokłady pomysłów i możliwości drzemią w ich młodych, mądrych
głowach. Jedną z imprez zorganizowanych przez studentów w celu uzyskania środków na rzecz akcji był
spektakl kabaretu SZUM. Aktorki zrzekły się honorarium, a biletem wstępu była kwota wrzucona do puszki.
Brawo!
Okazuje się, że człowiek jest z natury dobry bezinteresownie, lecz po prosty niekiedy brakuje mu inicjatywy.
Zbiórka darów i pieniędzy to nie wszystko. Całość akcji trwającej od początku grudnia do połowy stycznia
wieńczy zabawa choinkowa dla dzieci z zielonogórskich
świetlic zorganizowana na terenie uniwersytetu przez
jego studentów. Opiekę merytoryczną nad nią sprawuje
dr Grażyna Gajewska, pracownik Zakładu Pedagogiki
Opiekuńczej i Specjalnej Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Okazuje się, że świetlice oraz inne placówki tego typu
w okresie przedświątecznym są często wspomagane
przez różne firmy, czy indywidualnych ofiarodawców,
ale tak naprawdę nikt nie sprawia, że święta stają się dla
tych dzieci autentycznym radosnym, rodzinnym przeżyciem. Właśnie impreza choinkowa, którą zorganizują
nasi studenci będzie namiastką prawdziwej, beztroskiej,
dziecięcej zabawy. Studenci-organizatorzy podeszli do
sprawy bardzo poważnie i już teraz mają przygotowany
scenariusz całego przyjęcia. Będzie to prawdziwa niespodzianka!
Opiekę honorową nad całością akcji UNIWERSYTET
DZIECIOM przyjęła dr Teresa Kisielewicz, osobiście
angażując się w zbiórkę pieniędzy i darów.
Oczywiście każdy sam decyduje, czy chce komuś pomagać, czy nie. Niektórych nawet drażnią wszelkie
nachalne prośby. Sądzę jednak, że każdy - komu nie są
obojętne losy dzieci, zwłaszcza tych, które nie wiadomo
z jakiego powodu nie mają nikogo, kto zatroszczyłby się
o nie w należyty sposób - we właściwym momencie
przyłączy się do akcji.
Nikt z nas nie narzeka na nadmiar pieniędzy. Ja również często staję przed dylematem, czy kupić sobie kolejną parę butów, czy może lepiej interesującą mnie
książkę. Ale kupując gwiazdkowy prezent dla mojego
dziecka, na pewno wywołam myślami skrzynię oklejoną
plakatami akcji UNIWERSYTET DZIECIOM z listą (bardzo skromnych z resztą) życzeń. A wtedy skromnych
gwiazdkowych prezentów przybędzie!
aua

g r u d z i e ń

2 0 0 2 / s t y c z e ń

2 0 0 3

UNIWERSYTET

ZIELONOGÓRSKI

NR

10/1

(12-13)

5

Pierwszy doctor honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego

DR

H.C.

TADEUSZ

Już niebawem, 19 grudnia o godz. 11.00 w auli uniwersyteckiej odbędzie się pierwsza w uczelni uroczystość nadania tytułu doctora honoris causa Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Dziś przedstawiamy pierwszego
doktora honorowego naszej uczelni.
Profesor zw. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek urodził się
w 1932 roku w Elżbiecinie w powiecie ciechanowskim.
Studia wyższe ukończył na Wydziale Elektrycznym
Politechniki Warszawskiej w 1956 roku. Za rozprawy
przygotowane w zakresie zastosowań nowych metod
matematycznych w elektrotechnice uzyskał w 1962 roku
stopień naukowy doktora, a w 1964 roku doktora habilitowanego. W 1974 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.
Profesor Tadeusz Kaczorek jest uznanym i cenionym
zarówno w kraju, jak i za granicą twórcą podstaw teorii
sterowania i teorii układów dynamicznych. Jest pionierem badań w dziedzinie dyskretnych układów dynamicznych o wielu zmiennych niezależnych oraz tak
zwanych dodatnich układów dynamicznych. Jego dwie
monografie z tej dziedziny, w których przedstawił oryginalne, jednolite ujęcie problematyki dyskretnych
układów dynamicznych oraz układów dodatnich, opublikowane przez wydawnictwo Springer-Verlag w latach
1985 i 2002, zyskały światowe uznanie. Ten obszar działalności stanowi istotny i podstawowy wkład prof. Tadeusza Kaczorka, twórcy polskiej szkoły naukowej
w zakresie matematycznej teorii sterowania, do nauki
światowej.
Dorobek naukowy prof. Tadeusza Kaczorka jest imponujący nie tylko w sensie ilościowym, ale – przede
wszystkim – w sensie jakościowym. Jego wykaz publikacji obejmuje ponad 600 artykułów w czasopismach
międzynarodowych, krajowych oraz w materiałach
światowych kongresów i konferencji. Jeżeli dodamy do
tego listę 16 monografii i książek wydanych w najbardziej prestiżowych wydawnictwach, to i tak nie oddamy
w pełni całokształtu Jego dokonań w nauce, jej inspirowaniu i propagowaniu. Obraz ten uzupełnia promotorstwo 56 rozpraw doktorskich oraz opracowanie bardzo
wielu recenzji rozpraw doktorskich, habilitacyjnych oraz
wniosków profesorskich. Jego ogromnym osiągnięciem
w zakresie kształcenia kadry naukowej w wymiarze
międzynarodowym jest utworzenie szkoły naukowej,
z której wyszło 56 doktorów oraz 20 profesorów, przy
czym dwunastu z nich pracuje w USA i Anglii.
O międzynarodowym uznaniu dla Jego dorobku naukowego świadczą liczne zaproszenia do uczestniczenia
w pracach komitetów programowych konferencji międzynarodowych i czasopism zagranicznych, jak również
do wygłaszania wykładów w renomowanych ośrodkach
naukowych na całym świecie. Międzynarodowemu
uznaniu osiągnięć prof. Tadeusza Kaczorka towarzyszy
długa lista funkcji i zaszczytów pochodzących z wyboru
różnych środowisk naukowych.
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Prof. Tadeusz Kaczorek jest członkiem zwyczajnym
Polskiej Akademii Nauk, Akademii Inżynierskiej
w Polsce, a w latach 1988-1991 był dyrektorem Stacji
Naukowej PAN w Rzymie. Ponadto jest członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych, udziela
się w Komisji Etyki PAN oraz pełni ważne funkcje
w wielu fundacjach, np. Fundacji Nauki Polskiej. Był
także członkiem Komitetu Badań Naukowych.
Liczne ciepłe i trwałe więzi łączące prof. Tadeusza Kaczorka z Uniwersytetem Zielonogórskim, a w szczególności z Wydziałem Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, trwają od ponad 20 lat. Przejawiają się one
w wielu działaniach na rzecz rozwoju środowiska naukowego automatyki i robotyki oraz elektrotechniki
poprzez recenzowanie rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i wniosków o tytuł profesora oraz prac badawczych w zakresie wielowymiarowych systemów dynamicznych. Gorąco popierał starania środowiska naukowego Zielonej Góry o utworzenie Uniwersytetu, widząc
w takim rozwiązaniu lepsze możliwości dalszego rozwoju ośrodka w perspektywie krajowej i europejskiej.
W dniu 19 czerwca 2002 Rada Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji podjęła inicjatywę
w sprawie nadania prof. Tadeuszowi Kaczorkowi tytułu
doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego, uchwałą z dnia
27 listopada 2002 roku, w uznaniu poważnych zasług
prof. Tadeusza Kaczorka dla rozwoju nauki, Jego najwyższych kwalifikacji naukowych oraz istotnych zasług
dla Uniwersytetu Zielonogórskiego, jak również bardzo
aktywnej działalności na rzecz polskiego i międzynarodowego środowiska naukowego, nadał Mu tytuł doktora honoris causa.
z zaproszenia na uroczystość
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Senat na nadzwyczajnym posiedzeniu
w dniu 27 listopada 2002 r. podjął następujące uchwały:
Nr 28 w sprawie nadania profesorowi Tadeuszowi
Kaczorkowi tytułu doctora honoris causa Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Senat nadał tytuł doctora honoris causa profesorowi Tadeuszowi
Kaczorkowi w uznaniu jego ogromnego wkładu w rozwój nauki
i techniki, jego kwalifikacji i wybitnych osiągnięć naukowych,
wielkich zasług dla UZ oraz aktywnej działalności na rzecz
współpracy polskiego środowiska naukowego ze światowymi
ośrodkami naukowymi.

Nr 29 w sprawie utworzenia kierunku studiów
„ekonomia”.
Senat na wniosek Rady Wydziału Zarządzania wyraził zgodę na
utworzenie kierunku studiów zawodowych „ekonomia” od roku
akademickiego 2003/2004.

Nr 30 w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia
w roku akademickim 2003/2004.
Senat uchwalił - na wniosek rad wydziałów - zasady i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2003/2004.
W załączniku do uchwały – dostępnym w internecie – uwzględnione zostały także nowe kierunki i specjalności.

Nr 31 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych w Uniwersytecie Zielonogórskim.
Senat uchwalił następujące zasady organizacji studiów podyplomowych:
Studia podyplomowe tworzy i znosi Prorektor ds. Studenckich na
wniosek Dziekana po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału. Dziekan
zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumentację zawierającą
plan studiów podyplomowych, wskazanie kandydata na kierownika studiów, kryteria rekrutacji kandydatów na studia podyplomowe, zasady rekrutacji, kosztorys studiów. Kierownika studiów powołuje Prorektor ds. Studenckich na wniosek Dziekana po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału.
Studia podyplomowe finansowane są ze środków pochodzących
z opłat wnoszonych przez słuchaczy tych studiów, a także innych
środków zewnętrznych pozyskiwanych przez uczelnię. Stawka godzinowa za realizację godzin na studiach podyplomowych nie może przekroczyć czterokrotności stawki za realizację godzin ponadwymiarowych na studiach dziennych. Stawkę tę określa każdorazowo Dziekan. Całkowite koszty administracyjnoorganizacyjne studiów podyplomowych nie mogą przekroczyć
2.000 zł (w tym wynagrodzenie kierownika studiów oraz wynagrodzenie pracowników obsługi administracyjnej).
Opłaty za studia podyplomowe będą wnoszone w ratach semestralnych płatnych z góry, najpóźniej na dwa tygodnie przed planowym rozpoczęciem zajęć. W przypadku rezygnacji słuchacza ze
studiów podyplomowych uiszczona przez niego opłata nie podlega zwrotowi.

Nr 32 zmieniająca uchwałę nr 52 z dnia 24 października 2001 r. w sprawie przyjęcia systemu zarządzania gospodarką finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Nr 33 zmieniająca uchwałę nr 66 z dnia 24 października 2001 r. w sprawie wysokości narzutów ogólnouczelnianych.
Senat uchwalił zmiany wysokości następujących narzutów ogólnouczelnianych:
1. z dotacji KBN na działalność statutową 20%,
2. z dotacji KBN na badania własne 30%,

3.

z projektów celowych KBN 20%, w tym:
- dla pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy
z Zagranicą
-15%
- dla wydziału realizującego projekt
- 5%
4. z projektów badawczych KBN (grantów) 20%, w tym:
- dla pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy
z Zagranicą
- 15%
- dla wydziału realizującego projekt
- 5%
5.
z projektów badawczych międzynarodowych (wysokość narzutu zgodnie z umową):
- dla pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
- dla wydziału realizującego projekt
w równych procentach
6. z prac umownych krajowych i zagranicznych od 25 %, w tym:
- dla pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy
z Zagranicą
- 10%
- dla wydziału realizującego projekt
- od 15%
7. z opłat za studia podyplomowe i pedagogiczne 20%, w tym:
- dla wydziału realizującego studia
- 15%
- dla pionu Dyrektora Administracyjnego
- 5%
8. ze studiów eksternistycznych - 30%, w tym:
- dla JM Rektora
- 10%
- dla pionu Dyrektora Administracyjnego
- 20%

Nr 34 w sprawie organizacji procesu kształcenia.
Uchwała określa ogólny zakres zadań dydaktycznych dla nauczycieli akademickich. Zgodnie z uchwałą do zakresu obowiązków
profesora będą należały wykłady, seminaria, prace dyplomowe, zajęcia na studiach doktoranckich; adiunkta oraz starszego wykładowcy – ćwiczenia, seminaria, laboratorium, wykłady i prace dyplomowe za zgodą rady wydziału, projekty; asystenta oraz wykładowcy – ćwiczenia, laboratorium, projekty; lektora oraz instruktora - ćwiczenia, konwersatorium.
W zakresie kształcenia artystycznego do zadań profesora należeć
będzie kierowanie pracownią (sztuki plastyczne) lub klasą (muzyka).
Czas pracy nauczyciela akademickiego zatrudnionego na podstawie mianowania będzie rozliczany tygodniowo. Uchwała ma na
celu taki rozkład czasu pracy nauczycieli akademickich, który zapewniłby studentom równomierny rozkład zajęć dydaktycznych
w ciągu całego tygodnia nie przekraczający 8 godzin dziennie
oraz cotygodniowe konsultacje z przedmiotów kształcenia realizowanych zgodnie z planem studiów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor będzie mógł okresowo – na wniosek
Dziekana – zmienić organizację czasu pracy nauczyciela akademickiego zatrudnionego na podstawie mianowania.
Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2003 r.

Nr 35 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej
Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych dotyczący zniesienia Zakładu Dydaktyki i Zakładu Filozofii Edukacji oraz powołania Zakładu Dydaktyki i Filozofii Edukacji, a także zniesienia Zakładu Pedagogiki
Wczesnoszkolnej i Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej oraz powołania Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

Nr 36 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej
Wydziału Humanistycznego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Humanistycznego dotyczący:
- zmiany nazwy Zakładu Prakseologii Politycznej na Zakład
Marketingu Politycznego,
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- zmiany nazwy Zakładu Ustrojoznawstwa na Zakład Systemów
Politycznych,
- zniesienia Zakładu Historii Filozofii i Zakładu Ontologii i Teorii Poznania,
- powołania Zakładu Filozofii Współczesnej w Instytucie Filozofii,
- zmiany nazwy Zakładu Historii Gospodarczej na Zakład Demografii i Historii Gospodarczej,
- zniesienia Zakładu Archeologii i Zakładu Historii Starożytnej
i Średniowiecznej,
- powołania Zakładu Archeologii, Historii Starożytnej i Średniowiecznej.

Nr 37 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej
Wydziału Artystycznego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Artystycznego dotyczący struktury organizacyjnej Instytutu Sztuk
Pięknych.
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W ramach struktury Instytutu Sztuk Pięknych funkcjonują następujące zakłady:
- Zakład Malarstwa,
- Zakład Rysunku,
- Zakład Grafiki,
- Zakład Projektowania Wnętrz i Kształtowania Otoczenia,
- Zakład Nauki o Sztuce.

Nr 38 w sprawie powołania Przewodniczącego Rady
Bibliotecznej.
Senat powołał prof. dr hab. inż. Mariana Adamskiego na Przewodniczącego Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Nr 39 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia kandydata Senatu UZ do Państwowej Komisji
Akredytacyjnej.
Senat pozytywnie zaopiniował kandydaturę prof. dr hab. Adama
Groblera na członka Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

ZARZĄDZENIA JM REKTORA
Nr 8 z dnia 16 października 2002 r. w sprawie zmian
w strukturze organizacyjnej Wydziału Zarządzania.
W strukturze organizacyjnej Wydziału Zarządzania zniesione
zostały Zakład Nauk Społecznych oraz Zakład Zastosowań Ekonometrii i Badań Operacyjnych. Natomiast powołano Zakład
Controllingu w Zintegrowanych Systemach Zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania. Ponadto zmianie uległa nazwa Zakładu Podstaw Analizy Systemowej Procesów Gospodarczych na Zakład Podstaw Informatyki i Zarządzania Produkcją.

Nr 9 z dnia 16 października 2002 r. w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji.
W strukturze organizacyjnej Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji w Instytucie Sterowania i Systemów Informatycznych powołany został Zakład Teleinformatyki i Bezpieczeństwa Komputerowego, a w Instytucie Metrologii Elektrycznej
Zakład Telekomunikacji.

Nr 10 z dnia 29 października 2002 r. zmieniające
zarządzenie nr 20 Rektora UZ z dnia 9 października
2001 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych.
Zarządzenie wprowadziło zmiany w zakresie wysokości stypendium socjalnego. Wysokość stypendium socjalnego I stopnia wynosi aktualnie 45% podstawy naliczania, II stopnia 30% podstawy naliczania, a III stopnia 18% podstawy naliczania. Podstawę
naliczania stypendium stanowi najniższe wynagrodzenie za pracę
pracowników ogłaszane przez MPiPS w Dzienniku Ustaw.

Nr 11 z dnia 1 listopada 2002 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Nr 12 z dnia 1 listopada 2002 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Zielonogórskim.
Nr 13 z dnia 1 listopada 2002 r. w sprawie podziału
kompetencji prorektorów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Zarządzenie szczegółowo określa kompetencje 4 prorektorów.
Do zadań i kompetencji Prorektora ds. Studenckich należy m.in.
koordynacja działalności wydziałów, dotyczącej toku studiów,
spraw socjalno-bytowych studentów, wspierania aktywności kulturalnej i sportowej studentów.
Do zadań i kompetencji Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Za-
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granicą należy m.in. koordynacja działalności naukowobadawczej UZ, koordynowanie przygotowywania wniosków o finansowanie badań i inwestycji aparaturowych ze środków KBN,
zagranicznych i UE oraz nadzór nad ich realizacją i sprawozdawczością; kształtowanie i realizacja polityki naukowej UZ sprzyjającej podnoszeniu poziomu i jakości jego działalności naukowobadawczej; koordynacja działalności konferencji i sympozjów naukowych organizowanych przez UZ.
Do zadań i kompetencji Prorektora ds. Rozwoju należy m.in.
przygotowanie projektu podziału budżetu wg zasad przyjętych
przez Senat; nadzór nad funkcjonowaniem wewnętrznego systemu gospodarki finansowej; opracowywanie analiz i prognoz
w wybranych zakresach działalności UZ; gospodarowanie i techniczne zabezpieczenia bazy dydaktycznej o statusie międzywydziałowym.
Do zadań i kompetencji Prorektora ds. Jednostek Międzywydziałowych należą kwestie dotyczące jednostek międzywydziałowych
UZ, w tym nadzór nad ich działalnością.

Nr 14 z dnia 1 listopada 2002 r. w sprawie wysokości
dopłaty do zakwaterowania poza DS w roku akademickim 2002/2003.
Rektor ustalił wysokość dopłaty do zakwaterowania poza DS
w wysokości 135 zł miesięcznie.

Nr 15 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie powołania
Zespołu ds. informatyzacji Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Powołany został Zespół ds. informatyzacji Uniwersytetu Zielonogórskiego w następującym składzie:
- prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki jako Przewodniczący.
- mgr Grzegorz Arkit
- dr inż. Grzegorz Hałuszczak
- mgr Tomasz Jasiewicz
- mgr inż. Tomasz Karczewski
- inż. Grzegorz Łykowski
- mgr inż. Paweł Skalski
- mgr Adam Wysoczański
- mgr inż. Marcin Zielnica
Do zadań Zespołu należy w szczególności opracowanie projektu
informatyzacji UZ, wspomagającej jego zarządzanie; opracowanie
szczegółowego założenia do wykonania części systemu informatycznego UZ wspomagającego zarządzanie kadrami, płacami
i majątkiem; opracowanie założeń do rozszerzenia systemu
DZIEKANAT 2 do wersji 3.0, uwzględniającej wszystkie potrzeby wydziałów wynikające z toku studiów.

Nr 16 z dnia 8 listopada 2002 r. zmieniające zarzą-
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dzenie nr 26 Rektora UZ z dnia 18 października 2001
r. w sprawie powołania uczelnianej komisji opiniodawczo-likwidacyjnej.
Zmieniony został skład uczelnianej komisji opiniodawczolikwidacyjnej w zakresie wyposażenia, środków trwałych innych
niż aparatura naukowo-badawcza.
Aktualnie komisja działa w następującym składzie:
- mgr Melania Milto jako Przewodniczący
- Jan Ostrowski jako zastępca Przewodniczącego
- Krzysztof Krawczyk
- Elżbieta Lisowska
- mgr inż. Barbara Lubin
- Kazimierz Mazur
- mgr inż. Leszek Wilczyński.

Nr 17 z dnia 8 listopada 2002 r. zmieniające zarządzenie nr 27 Rektora UZ z dnia 18 października 2001
r. w sprawie powołania komisji opiniodawczolikwidacyjnej ds. aparatury i urządzeń naukowych.
Zmieniony został skład uczelnianej komisji opiniodawczolikwidacyjnej ds. aparatury i urządzeń naukowych.
Aktualnie komisja działa w następującym składzie:
- mgr inż. Sylwester Wiśniewski jako Przewodniczący
- inż. Mieczysław Gąsior jako zastępca Przewodniczącego
- mgr inż. Tadeusz Butrymowicz
- mgr Leszek Jasiński
- mgr inż. Sylweriusz Kępka
- mgr inż. Wiktor Piechociński
- mgr inż. Jerzy Rybicki.

Nr 18 z dnia 8 listopada 2002 r. zmieniające zarządzenie nr 25 Rektora UZ z dnia 18 października 2001
r. w sprawie powołania uczelnianej komisji inwentaryzacyjnej.
Zmieniony został skład uczelnianej komisji inwentaryzacyjnej.
Aktualnie komisja działa w następującym składzie:
- inż. Henryk Michalak jako Przewodniczący
- Mariusz Więckowski jako zastępca Przewodniczącego
- Sławomir Białowąs
- Wiesław Chwalana
- Jerzy Kaczmarek
- Marek Kamiński
- Teresa Kochańska
- Ewa Masłowska
- Łukasz Pabierowski
- Grzegorz Słowik
- Józef Stański.

Nr 19 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie powołania
Rady Użytkowników Zielonogórskiej Miejskiej Sieci
Komputerowej ZielMAN.
Powołana została Rada Użytkowników Zielonogórskiej Miejskiej
Sieci Komputerowej ZielMAN w następującym składzie:
- prof. dr hab. Józef Korbicz jako Przewodniczący
- dr inż. Janusz Baranowski
- dr inż. Piotr Borowiecki
- dr hab. inż. Marek Furmanek
- mgr inż. Grażyna Marcinkowska
- dr inż. Emil Michta
- mgr inż. Wojciech Pierzgalski.

Nr 20 z dnia 20 listopada 2002 r. zmieniające
zarządzenie Rektora UZ nr 44 z dnia 10 grudnia 2001
r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji
Stypendialnej.
Zmieniony został skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
Aktualnie komisja działa w następującym składzie:
- Tomasz Gang z Wydziału Mechanicznego
- Rafał Gościański z Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
- Marcin Grzegorski z Wydziału Zarządzania
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- Grzegorz Łuczka z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
- Anna Mielcarek z Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych
- Piotr Rola z Wydziału Humanistycznego.

Nr 21 z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie zmian
w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych.
W strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych
i Społecznych zniesione zostały Zakład Dydaktyki i Zakład Filozofii Edukacji oraz Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Zakład
Pedagogiki Przedszkolnej.
Powołano natomiast Zakład Dydaktyki i Filozofii Edukacji oraz
Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

Nr 22 z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie zmian
w strukturze organizacyjnej Wydziału Humanistycznego.
W strukturze organizacyjnej Wydziału Humanistycznego zniesione zostały Zakład Historii Filozofii, Zakład Ontologii i Teorii
Poznania oraz Zakład Archeologii, Zakład Historii Starożytnej
i Średniowiecznej.
Powołano natomiast Zakład Filozofii Współczesnej oraz Zakład
Archeologii, Historii Starożytnej i Średniowiecznej.
Ponadto zmianie uległy nazwy Zakładu Prakseologii Politycznej
na Zakład Marketingu Politycznego, Zakładu Ustrojoznawstwa
na Zakład Systemów Politycznych oraz Zakładu Historii Gospodarczej na Zakład Demografii i Historii Gospodarczej.

Nr 23 z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie struktury
organizacyjnej Instytutu Sztuk Pięknych.
W strukturze organizacyjnej Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału
Artystycznego powołane zostały:
- Zakład Malarstwa,
- Zakład Rysunku,
- Zakład Grafiki,
- Zakład Projektowania Wnętrz i Kształtowania Otoczenia,
- Zakład Nauki o Sztuce.

Nr 24 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad rozliczeń za godziny ponadwymiarowe na studiach
dziennych oraz na studiach zaocznych.
Wprowadzone zostały nowe zasady rozliczeń za godziny ponadwymiarowe na studiach dziennych oraz na studiach zaocznych.
Liczbę planowanych godzin ponadwymiarowych na studiach
dziennych oraz na studiach zaocznych ustala Dział Kształcenia
UZ – na podstawie indywidualnych kart obciążeń dydaktycznych
zatwierdzanych przez Dziekana, a w przypadku jednostek międzywydziałowych przez Prorektora ds. Jednostek Międzywydziałowych. Podstawą obliczeń jest pensum roczne.
Zarządzenie wprowadza odmienne zasady wypłaty wynagrodzenia dla studiów dziennych i zaocznych. W przypadku studiów
dziennych wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłacone będzie po zrealizowaniu pensum rocznego i zakończeniu semestru zimowego w 4 ratach, płatnych do końca kwietnia, maja
czerwca i lipca 2003 r.; w pozostałych przypadkach wynagrodzenie to zostanie wypłacone do końca lipca 2003 r., a rata lipcowa
będzie jednocześnie stanowić końcowe rozliczenie godzin ponadwymiarowych na studiach dziennych.
Natomiast w przypadku studiów zaocznych wynagrodzenie za
godziny ponadwymiarowe wypłacone będzie w następujących ratach: I rata płatna do końca lutego 2003 r. za godziny ponadwymiarowe zrealizowane w semestrze zimowym; pozostałe 4 raty
płatne do końca kwietnia, maja, czerwca i lipca 2003 r. za godziny
ponadwymiarowe zrealizowane w semestrze letnim; rata lipcowa
będzie jednocześnie stanowić końcowe rozliczenie godzin ponadwymiarowych na studiach zaocznych.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe na studiach dziennych i zaocznych dla nauczycieli akademickich wypłacane będzie
na podstawie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych.
Przyjęto następujące stawki za realizację godzin ponadwymiaro-
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wych na studiach dziennych, zgodne z uchwałą Senatu UZ nr 41
z dnia 19 września 2001 r. z późniejszymi zmianami:
- nauczyciel zatrudniony na stanowisku profesora posiadający
tytuł naukowy profesora – 50 zł
- nauczyciel zatrudniony na stanowisku profesora nie posiadający tytułu naukowego profesora – 45 zł
- nauczyciel zatrudniony na stanowisku adiunkta posiadający
stopień naukowy doktora habilitowanego – 40 zł
- nauczyciel zatrudniony na stanowisku adiunkta nie posiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora – 35 zł
- nauczyciel zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy
nie posiadający stopnia naukowego doktora – 30 zł
- nauczyciel zatrudniony na stanowisku asystenta i wykładowcy
– 25 zł

(12-13)
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- nauczyciel zatrudniony na stanowisku lektora i instruktora –
20 zł.
Stawki za realizację godzin ponadwymiarowych na studiach zaocznych i wieczorowych wynoszą 150% stawek za realizację godzin ponadwymiarowych na studiach dziennych.

Nr 25 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad rozliczeń za realizację zajęć dydaktycznych przez osoby
nie będące pracownikami UZ.
Wynagrodzenie za realizację zajęć dydaktycznych przez osoby nie
będące pracownikami UZ rozliczane będzie na podstawie umowy
o dzieło.
Agnieszka Gąsiorowska

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze z przyczyn niezależnych od redakcji znalazły się błędy w wykazie stanowisk kierowniczych w Uniwersytecie. Dziś sprostowanie. Przepraszamy.
redakcja
N A U C Z Y C I E L E

A K A D E M I C C Y

1. zmiana:
− jest Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
− ma być Wydział Elektrotechniki, Informatyki i
Telekomunikacji
2. Studium Nauki Języków Obcych
− pełny skład
Kierownik mgr Jolanta Pacewicz-Johansson
Z-ca Kierownika mgr Krystyna Olechnowicz
Z-ca Kierownika mgr Katarzyna Trychoń-Cieślak
3. zmiana
− jest Kolegium Języków Obcych
− ma być Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
4. Wydział Mechaniczny
− Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
− Zakład Obróbki Ubytkowej i Eksploatacji Maszyn
Kierownik Zakładu od 01.12.2002r. dr inż. Alicja
Laber
A

D

M

I

N

I

S

T

R

A

C

J

A

1. Pion Prorektora ds. Rozwoju
− Dział Aparatury
− jest Kierownik mgr inż. Sławomir Siembida
− ma być główny specjalista mgr inż. Sławomir
Siembida
2. Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
− Biblioteka Uniwersytecka
dyrektor mgr Ewa Adaszyńska
zastępca dyrektora mgr Grażyna LipińskaNowak
− Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
Stacja Dydaktyczno-Badawcza
kierownik Roman Espenschid od 07.11.2002r.
3. Pion Prorektora ds. Studenckich
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−

jest Dział Organizacji Kształcenia
p.o. kierownika mgr Edyta Wysocka
− ma być Dział Kształcenia od 01.11.2002r.
kierownik mgr Edyta Wysocka
4. Pion Dyrektora Administracyjnego
− Sekcja Socjalna nie ma kierownika
5. Pion Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych
− Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych
jest gł. specjalista mgr inż. Agata Czora
ma być - st. specjalista mgr inż. Agata Czora
- st. specjalista mgr Maria Krawczyk
− Administratorzy Obiektów Dydaktycznych
Jan Ostrowski od 01.12.2002r.
6. Pion Kwestora – Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
− Dział Płac
jest - gł. specjalista mgr Anna Jaśniewicz
ma być - p.o. gł. specjalisty mgr Anna Jaśniewicz
W Y D Z I A Ł Y
−
−
−
−
−
−

−

–

A D M I N I S T R A C J A

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierownik Dziekanatu - Iwona Wieczorek
Wydział Mechaniczny
Kierownik Dziekanatu – Cecylia Jędrzejowska
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Kierownik Dziekanatu – mgr Izabela Jasińska
Wydział Nauk Ścisłych
Kierownik Dziekanatu – Maria Gaweł
Wydział Zarządzania
Kierownik Dziekanatu – mgr Natalia Gawłowicz
Wydział Artystyczny
Kierownik Dziekanatu – mgr Edyta Kochańska
Wydział Humanistyczny
Kierownik Dziekanatu – mgr Dominika Nyćkowiak
Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych
Kierownik Dziekanatu – Ewa Masłowska
Ewa Marzec, Dział Osobowy
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Filozofia jest ciągłym droczeniem się ze zdrowym rozsądkiem

CNOTĄ FILOZOFA JEST KRYTYCYZM
rozmowa z prof. Adamem Groblerem,
filozofem
Panie Profesorze, trudno nie zgodzić się z twierdzeniem,
że każda dyscyplina wiedzy poszerza horyzonty intelektualne człowieka. Jednak tak skrajnych ocen, jak
w przypadku filozofii, nie udało mi się dotąd znaleźć.
Obwołana niegdyś królową nauk, została też zszargana
za niepraktyczność, małą użyteczność życiową, zaspakajającą co prawda wyrafinowane potrzeby umysłowe
nielicznych wyznawców, acz zupełnie bezużyteczna. Jak
starałby się Pan obronić filozofię przed takimi zarzutami?
Badania karier absolwentów w Wielkiej Brytanii dowodzą, że absolwenci bankowości i zarządzania w ciągu
kilku pierwszych lat po studiach zostawiają daleko
w tyle swoich kolegów filozofów. Po kilkunastu dalszych latach sytuacja odwraca się: bankowcy i biznesmeni wcześnie osiągają szczyty własnych możliwości,
natomiast filozofowie pną się w górę wolniej, za to dłużej i przeganiają przedwczesnych karierowiczów. Wykształcenie filozoficzne nie daje umiejętności specjalistycznych, ale daje umiejętność rozwiązywania abstrakcyjnych problemów. Na życzenie można ją zastosować
do rozwiązywania konkretnych problemów dowolnej
branży, pod warunkiem zdobycia stosownych informacji, o co jest znacznie łatwiej niż o umiejętności. Umiejętności nabyte na studiach specjalistycznych szybko tracą
na znaczeniu w świecie zawrotnego postępu i raczej
utrudniają niż ułatwiają ewentualną zmianę typu kariery. Np. lekarz, gdy straci pracę w szpitalu, jest w sytuacji
o wiele trudniejszej od chwilowo bezrobotnego filozofa.
Umiejętność rozwiązywania abstrakcyjnych problemów
jest uniwersalna. Wielu moich byłych studentów świetnie sobie radzi w bardzo różnych rolach: wziętego literata, tekściarza, dziennikarza, wysokiego urzędnika państwowego, zawodowego parlamentarzysty, komendanta
policji, grafika komputerowego, szefa firmy komputerowej, maklera giełdowego, szefa firmy handlującej
profesjonalnym sprzętem fotograficznym, szefa firmy
wykonującej przewierty pod drogami. Tales z Miletu,
chcąc udowodnić, że filozof nie musi być niezgułą, wziął
zimą w dzierżawę wszystkie prasy do oliwek w mieście.
Naraził się na drwiny: komu potrzebne są zimą prasy do
oliwek? Latem właścicielom pras śmiech zamarł na
ustach. Monopolista Tales zgarnął krocie. Dzisiejszy
świat oferuje znacznie więcej znacznie bardziej wyrafinowanych możliwości.
Filozofię uprawia człowiek od kilku tysięcy już lat.
Wielość sformułowanych kierunków czy szkół filozoficznych nieuchronnie nasuwa wniosek, że nie ma
prawdy uniwersalnej, skoro wyniki dociekań stoją
często do siebie w opozycji. Czy spodziewa się Pan
ogłoszenia kiedykolwiek w przyszłości jednej uniwer-

salnej idei, która mogłaby zwykłemu śmiertelnikowi
objaśnić wątpliwości, połączyłaby np. kierunki materialistyczne z idealistycznymi?
Filozofia nie różni się pod tym względem od innych
dyscyplin. Fizycy dyskutują a to siedmiowymiarowe,
a to jedenastowymiarowe modele czasoprzestrzeni.
Biologowie lansują różne scenariusze ewolucji ludzkiego
gatunku. Historycy spierają się nie tylko o interpretacje,
ale i o to, co jest faktem, a co legendą. Ale w liceum uczą
nas tego, co jest już niekontrowersyjne, albo się takie
wydaje. Ze szkoły wychodzimy w złudzeniu, że nauka
jest domeną jednoznacznych rozstrzygnięć. W rzeczywistości dochodzi do nich po wielu dziesiątkach lub setek
lat sporów. Z drugiej strony w filozofii ludzi pasjonuje
ponawianie powiedzenia „z drugiej strony”. To z kolei
powoduje złudzenie, że zawsze jest jakaś druga strona.
Tymczasem historia filozofii obfituje w rozstrzygnięcia.
Dziś np., w wyniku m.in. sporów o dowody na istnienie
Boga, dobrze wiemy, że istnienie nie jest własnością,
którą różnią się np. dinozaury od smoków. Po sporach
o podstawy wiedzy wiemy, że nie ma niezawodnych
uzasadnień. A gdy idzie o wspomniany przez Pana
idealizm, to jego szeregi są od dawna w rozsypce. Natomiast materializm, np. w filozofii umysłu, kwitnie dziś
pod modną nazwą fizykalizmu. Co nie znaczy, że kwitnie jednym kwiatem. Sporów w tej dziedzinie jest wię-
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cej, niż ustawa przewiduje. Jednak pewne stanowiska są
dziś zdecydowanie przestarzałe, a zarazem otwierają się
nowe horyzonty teoretyczne. Boże broń przed pojawieniem się uniwersalnej, jedynie słusznej idei. Byłaby nie
tylko końcem filozofii, ale życia intelektualnego w ogóle.
Na szczęście nic takiego nie jest możliwe, bo ludzkie
doświadczenie nie da się chwycić jedną ideą za mordę.
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Poszukiwać sensu można dopiero wtedy, gdy odczuwa się jego niedosyt, czyli nonsens. O tym właśnie mówiłem, wspominając prowokację Zenona.
Rodzaj ludzki jest niestrudzony w poszukiwaniu sensu
i prawdy. To chyba pojęcia kluczowe w filozofii? Któż
nie chciałby niezawodnie orzekać o prawdziwości swoich sądów? Zauważyłem, że w Pańskiej twórczości

ADAM GROBLER
urodził się 20 czerwca 1949 r. w Krakowie. Tam na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1975 uzyskał tytuł magistra matematyki, a dwa lata później,
również na UJ, został magistrem filozofii.
Od 1975 r. pracował w Instytucie Filozofii UJ, uzyskując kolejno stopnie
doktora i doktora habilitowanego w zakresie filozofii. Mimo, że w dalszym
ciągu jest związany z Krakowem, od 1996 r. jest profesorem WSP im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze, a obecnie Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dwukrotnie przebywał na stażach zagranicznych: stypendium British Academy, pobyt w St. Andrews University i w LSE (Londyn) oraz stypendium
Fundacji Kościuszkowskiej, pobyt w Harvard University. Dziś prof. A. Grobler jest członkiem Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego (w poprzedniej
kadencji pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Filozofii UZ) oraz członkiem
Zespołu Oceniającego (dla kierunku: filozofia) Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Jest też członkiem Komisji Nauk Filozoficznych PAN.
Profesor A. Grobler zajmuje się głównie teorią poznania, metodologią nauk
i filozofią języka, zwłaszcza problemami związanymi z pojęciem prawdy,
znaczenia i rozwoju wiedzy. Jego książki Prawda i racjonalność naukowa (Inter
Esse, Kraków 1993), Prawda a względność (Aureus, Kraków 2000), Pomysły na
temat prawdy i sposobu uprawiania filozofii w ogóle (Aureus, Kraków 2001) wywołały znaczny oddźwięk w środowisku filozoficznym. Profesor jest ponadto
autorem licznych rozpraw drukowanych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz tłumaczem literatury filozoficznej. Jest też wielokrotnym laureatem nagród ministra edukacji i rektorów oraz wyróżnień za osiągnięcia
naukowo-dydaktyczne. 20 listopada br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
Adam Grobler odebrał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

Każdemu „normalnemu” człowiekowi w życiowych
przedsięwzięciach towarzyszy tzw. zdrowy rozsądek
(jeśli go posiada, bo szaleństwo człowieka bywa też
nieobliczalne). Czy ten potoczny przymiot rozumu bywa narzędziem w warsztacie filozofa?
Tzw. zdrowy rozsądek odznacza się z jednej strony
chwalebną trzeźwością, z drugiej nagannym bezkrytycyzmem. Cnotą filozofa jest krytycyzm, który zdejmuje
nogę z dogmatycznych hamulców zdrowego rozsądku.
Sztuka polega na tym, żeby przy tym hamulców nie
popsuć. Filozofia jest ciągłym droczeniem się ze zdrowym rozsądkiem i ta gra jest głównym źródłem postępu. Np. Zenon z Elei dowodził, całkiem serio, że Achilles nigdy nie dogoni żółwia. Bo w czasie potrzebnym
Achillesowi na pokonanie odległości dzielącej go od
żółwia, żółw zdoła odbiec kawałek dalej. W czasie potrzebnym Achillesowi na pokonanie tego kawałka, żółw
znowu odsunie się kawałeczek dalej. W czasie potrzebnym Achillesowi na przebycie tego kawałeczka… itd.
Wniosek jawnie sprzeczny ze zdrowym rozsądkiem, ale
żeby go obalić, trzeba było ponad dwóch tysięcy lat
pracy nad sformułowaniem teorii matematycznego
kontinuum. Pracy, której nie sprowokowany zdrowy
rozsądek przypuszczalnie by nie podjął.
Filozofię często kojarzy się z dociekaniami nie ustającymi w poszukiwaniu sensu, tymczasem Pan bezceremonialnie stwierdza, że filozofia żywi się nonsensem...
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pojęcie prawdy zajmuje ważne miejsce. W potocznym
pojęciu prawdą jest zgodność z rzeczywistym stanem
rzeczy. A jakie warunki w ujęciu filozoficznym stawiamy prawdzie?
Dokładnie takie same. Z tą różnicą, że filozof zadaje
kolejne pytania: zgodność czego? na czym taka zgodność ma polegać? zgodność z czym? co to znaczy „rzeczywisty”? czym są stany rzeczy? Wobec takich pytań
potoczne intuicje są bezradne. Św. Augustyn powiedział
o czasie, że póki się nad nim nie zastanawia, świetnie
wie, czym on jest. Gdy zaczyna się zastanawiać, przestaje wiedzieć. Dokładnie to samo można powiedzieć
o prawdzie i każdym innym interesującym filozoficznie
pojęciu.
O filozofach mówi się, że rozwiązują problemy, o których nie wiemy, że je mamy. Może ta właściwość jest
źródłem ich sukcesów życiowych: dostrzegają problemy
tam, gdzie inni mają błogie, acz złudne poczucie pewności.
Swą rozprawę habilitacyjną poświęcił Pan polemice
z antyrealizmem w filozofii nauki, a więc poglądem, że
teorie naukowe nie opisują świata, ale stanowią wygodne narzędzie przewidywania wyników przyszłych
doświadczeń. Czy mógłby Pan rozwinąć tę tezę?
Gdyby teorie były tylko narzędziami przewidywania,
byłoby zagadką, dlaczego się do tego nadają. Albo dlaczego uczonych trapią problemy teoretyczne nawet
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wtedy, gdy przewidywania wyprowadzone za pomocą
teorii są zadowalająco dokładne i dlaczego odrzucamy
teorie chińskiej medycyny mimo wysokiej skuteczności
np. akupunktury.
Że samo przewidywanie zjawisk nie zaspokaja potrzeb
poznawczych, uzmysławia nam taki dowcip. Szympans
w klatce mówi do kolegi: „Ciekawa rzecz, ilekroć nacisnę tę dźwignię dwadzieścia razy, przychodzi facet i
daje mi banana”. Dzięki trafności swych przewidywań
szympans ma pełną kontrolę nad dostawami bananów.
Ale potrzeba mu jeszcze wyjaśnienia jego sukcesów.
Wyjaśnieniem może być domysł, że nauka przybliża
nas do prawdy. Pozostają dwa małe drobiazgi: wyjaśnić,
co to znaczy „przybliża” i co to jest prawda. Problem
polega na tym, z grubsza rzecz biorąc, że owe stany
rzeczy, z którymi nasze teorie miałyby być mniej więcej
(coraz więcej) zgodne, nie są nam dostępne inaczej, jak
poprzez konstrukcje teoretyczne oparte na teoriach,
które w najlepszym razie są bliskie prawdy, tj. mniej
więcej zgodne ze stanami rzeczy dostępnymi jedynie
poprzez teoretyczne konstrukcje, oparte na… itd. Pytanie brzmi, czy ten ciąg konstrukcji do czegoś zmierza,
czy prowadzi do regresu w nieskończoność. Znacznie
atrakcyjniejsza jest ta pierwsza możliwość. Ale o wyborze decydują nie gusty, tylko argumenty. Moim argumentem jest przedstawienie czegoś, co w filozofii nazywa się racjonalną rekonstrukcją owego hipotetycznego
procesu „kolejnych przybliżeń”. Niestety rzecz nie nadaje się do streszczenia w kilku zdaniach.
Ostatnia książka z kolei była polemiką z relatywizmem
w poglądach na prawdę. Czego dotyczy ten spór?
Relatywizm wychodzi od drugiego członu wspomnianej przed chwilą alternatywy: ciągi konstrukcji teoretycznych prowadzą do nieskończonego regresu. Wówczas procesy poznawcze rozpoczęte od różnych punktów wyjścia nie muszą się do siebie zbliżać. Czyli istnieją
prawdy alternatywne, równie dobre. Nie ma żadnego
punktu na horyzoncie, w którym po choćby nieskończenie długiej, racjonalnej dyskusji mogłyby się przeciąć
drogi myślenia Busha i Ben Ladena, Borowskiego
i Leppera, Pieronka i Rydzyka.
Przeciwieństwem relatywizmu jest absolutyzm, wedle
którego prawda jest absolutna i każde „z drugiej strony”
jest grzesznym zamachem na świętości. Pogląd równie
niebezpieczny dla podstaw kultury zachodniej, której
niebywałe sukcesy zawdzięczamy obrazoburstwu na
chwałę Bożą.
W średniowieczu powstał spór o dogmat Trójcy Świętej. Tzw. dialektycy, jak nazywano uczonych zajmujących się ówczesną formą logiki, głosili, że albo jest jeden
Bóg, albo trzech Bogów, a trzech w jednym wykluczone.
Na co antydialektycy orzekli, że skoro badania logiczne
do tego prowadzą, trzeba ich zakazać dla ochrony rozumu przed błądzeniem. Gdyby wtedy panował relatywizm, obie strony gadałyby swoje po próżnicy. Gdyby
panował absolutyzm, spór zostałby rozstrzygnięty klątwą lub mieczem. Wybór między logiką a wiarą podzieliłby ludzkość na dwa plemiona, przy czym albo oba
żyłyby zgodnie, ale niczego od siebie wzajemnie by się
nie uczyły, albo jedno dałoby drugiemu nauczkę ostateczną. Na szczęście skutkiem zderzenia poglądów
powstała myśl, że pan Bóg dał człowiekowi rozum na
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to, by go używać, aczkolwiek nie do zupełnie dowolnych figli.
Jaką zasadniczą różnicę widzi Pan w rozważaniach
o prawdzie w ujęciu relatywistycznym a pluralistycznym?
Pluralizm jest rozwiązaniem dylematu relatywizm absolutyzm. Polega na programowym dopuszczaniu
alternatywnych punktów widzenia, rozważaniu problemów nie tylko z własnej, ale i z drugiej strony, trzeciej i następnych w nadziei na bardziej wszechstronne
przybliżenie się do prawdy. Jest taka przypowieść o
trzech ślepcach, którzy próbują ustalić, jak wygląda słoń.
Jeden dotyka trąby, drugi nogi, trzeci ogona i w rezultacie każdy ma inne zdanie na temat słonia. Według relatywizmu każdy ma swoją rację i każda jest równie dobra. Według absolutyzmu jeden jest słoń i jedna o nim
opowieść. Według pluralizmu jeden jest słoń, ale z różnych stron dostępny. Nie ma jednej, absolutnie prawdziwej opowieści, bo nie można ogarnąć słonia ze
wszystkich stron naraz. Ale są różne opowieści, z których każda jest trochę prawdziwa i trochę fałszywa.
Zestawianie ze sobą, porównywanie tych opowieści
zachęca do dalszych badań i dyskusji, z których stopniowo wyłania się coraz więcej prawdy o słoniu.
Jest Pan autorem dynamicznej teorii prawdy i znaczenia (w jednym). Znów krążymy wokół pojęcia prawdy!
Czy zechciałby Pan objaśnić nam tę teorię?
Z grubsza rzecz biorąc chodzi o to, że zdanie jest
prawdziwe wtedy, gdy jego treść (czyli znaczenie) jest
zgodna z rzeczywistością. Czyli do zdefiniowania pojęcia prawdy musimy mieć wcześniej pojęcie znaczenia.
Z drugiej strony znaczeniem zdania jest pewien stan
rzeczy, który ma miejsce wtedy, gdy to zdanie jest
prawdziwe. Czyli do zdefiniowania znaczenia potrzebne jest pojęcie prawdy. Powstaje więc typowy problem
„jajko-czy-kura”. Rozwiązaniem znanym od czasów
Darwina jest, że ani jajko, ani kura, tylko jakieś przedjajo
i jakaś archekura. Przez analogię, moja teoria przedstawia rozwój poznania jako ewolucyjny proces przeprowadzania korekt, z którego z mglistych przypuszczeń
i wyrażeń o bardzo niejasno określonym znaczeniu
w miarę doświadczenia powstają coraz bliższe prawdzie
hipotezy wyrażone za pomocą coraz precyzyjniejszego
języka. Myśl, że poznanie jest samokorygującym się
procesem nie jest oczywiście nowa. Że język staje się
coraz precyzyjniejszy, również nie jest żadnym odkryciem. Nowością jest kombinacja tych dwóch idei w jednej teorii, której niestety nie potrafię przedstawić krótko
i bez bagażu pojęciowego filozofii, logiki i kawałka matematyki.
Może spróbuję tak. Język jest zlepkiem różnych gier
językowych. Każda dyscyplina naukowa, czy nawet
subdyscyplina, jest grą językową w pytania i odpowiedzi. Pytania zadaje się za pomocą eksperymentów, a ich
wyniki są odpowiedziami. Odpowiedzi przynoszą korekty hipotez wysuwanych w ramach tej gry językowej.
Znaczenia pytań i odpowiedzi, tj. interpretacje eksperymentów i ich wyników, są określone za pomocą reguł.
Reguły nie należą do gry językowej, której są regułami.
Są sformułowane w ramach innej gry językowej. Gdy
odpowiedzi przeczą sobie, niespójne reguły interpretacji
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wymagają rewizji. Zakłada się bowiem, że przyroda jest
absolutnie szczera i nie kręci, tylko interpretacja jej zeznań może być pokrętna. Rewizja reguł prowadzi do
korekt w grze, z której one pochodzą. Te korekty z kolei
mogą wywołać dominowy efekt w innej grze, z której
pochodzą reguły gry nadającej reguły tej pierwszej grze.
Itd. Pytanie, czy ten proces korekt do czegoś zmierza,
czy nie jest bezładnym ruchem w te i wewte. Żeby na
nie odpowiedzieć, potrzeba paru sztuczek logicznych.
„Granice mego języka oznaczają granice mego świata”
– to konkluzja oczywista, jeśli przyjąć, że przybliżanie
pojęć czy idei wyraża się w jakimś języku. Czy można
jednak przekraczać granice sensu?
Granice sensu nie. Ale można rozwijać język, aby
uzdatnić go do wyrażania sensów niewyrażalnych na
poprzednim etapie rozwoju. To zresztą jest dość oczywiste. Czy jakiś Sokrates potrafiłby wyrazić sens pierwszego z brzegu zdania z dziennika telewizyjnego, np.
„Front atmosferyczny przesuwa się nad Polską”, albo
„Wolszczan odkrył kolejną planetę spoza Układu Słonecznego”. Jeszcze trudniej byłoby mu uchwycić sens
zdań o tematyce społecznej: „Widać pierwsze oznaki
przełamywania recesji”, albo „Biskup jest podejrzany
o molestowanie kleryków”.
Ciekawe, że Wittgenstein, najbardziej wpływowy filozof XX wieku, który jest autorem przytoczonej przez
Pana maksymy, przemilczał zupełnie możliwość przekroczenia granic własnego świata dzięki odpowiedniej
reformie języka, możliwość ustawicznie realizowaną
w miarę postępu nauki: od Arystotelesowskiego świata
podzielonego na sfery Newton przeszedł do jednorodnego świata, którego granice absolutnego czasu i absolutnej przestrzeni przekroczył Einstein. Bacon powiedział, że celem nauki jest prawda i wynalazki, mając na
myśli, rzecz jasna, wynalazki techniczne. Ale środkiem
nauki są wynalazki pojęciowe. Zawsze pasjonowało
mnie pytanie, jak do nich dochodzi. Gdy granice świata
okazują się ciasne, powstaje potrzeba ich poszerzenia, co
daje bodziec do rozwoju języka. W swoich książkach
próbuję jakoś zdać z tego sprawę.
Przyznam, że nie sądziłem, że poważna rozprawa filozoficzna może zawierać fragmenty skrzące się dowcipem i wyrafinowanym humorem. Rozumiem, że chodzi
tu o bardziej wyraziste, często dosadne w treści, acz
finezyjne w formie, zobrazowanie pojęć czy idei. Polemizuje Pan np. z poglądami przeciw „dogmatowi” racjonalności nauki, przywołującymi wolność, twórczość
czy szczęście ludzkości jako wartości, którym nauka
może stać na przeszkodzie. Stwierdza Pan, że „kwestia
szczęścia jest nieco trudniejsza: wybór między losem
uczonego frustrata i szczęśliwego idioty nie jest oczywisty. Przynajmniej gdy chodzi o jednostkę. Jednak gdy
chodzi o ludzkość...”. A może filozofia ma też spełniać
rolę wyrafinowanej zabawy intelektualnej, w której
dowcip czy nieoczekiwana puenta ma większą wartość
niż uczona, acz „profesorska” retoryka?
Cóż wart byłby profesor, któremu Jan Onufry Zagłoba
odmówiłby dowcipu? Który nie byłby witty, jak powiedziałby angielski kuzyn Zagłoby? Zabawa jest bardzo
poważną sprawą. Dzieci i szczenięta tylko w zabawie
potrafią się czegoś nauczyć. Wolę nie eksperymentować
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na studentach i unikam, jak mogę, napuszonej powagi.
Bardzo dziękuję za komplementy. Boję się jednak, że
brakuje mi poczucia humoru na posiedzeniach Senatu.
Tak przynajmniej wnioskuję z efektów, z których nie
jestem zadowolony.
Ma Pan spory dorobek jako tłumacz dzieł filozoficznych. Przyswajanie językowi polskiemu literatury
naukowej jest bodaj najlepszym sposobem na poznanie
obcych idei. Czy często jest Pan proszony przez kolegów o głębszą egzegezę poglądów obcych autorów,
niejako w ich zastępstwie?
W filozofii bardziej od poglądów interesują mnie problemy. Staram się od innych filozofów jak najwięcej
nauczyć i nie dbam o to, czy uczę się tego, czego oni
chcieliby mnie nauczyć. Czasami posuwam się do tego,
że wręcz mówię: „X tego w ten sposób nie ujmował. Ale
jego tok rozumowania, gdyby założyć to-a-to, mógłby
wyglądać następująco”. Przedstawiam wtedy nie samego X-a, tylko krzyżówką X-a ze mną. Oczywiście dydaktyka ma swoje wymogi. I gdy przychodzi do poważnej
analizy tekstu, takie figle mogę uprawiać tylko w ramach dygresji, starannie oddzielonej od toku wykładu.
Ale nawet wtedy staram się przede wszystkim przedstawić sytuację problemową omawianego filozofa: kogo
krytykował, od kogo się uczył i kogo przeinaczył. Przekład rzeczywiście jest świetną okazją do poznania obcego filozofa, ale zbyt czasochłonną, by podejmować go
w tym tylko celu. W przekładzie pociąga mnie samo
zadanie oddania treści i cech formalnych oryginału
w innym języku. To jest pasjonująca łamigłówka. Do
tego stopnia trudna, że pisząc większą część własnych
tekstów w dwóch wersjach, polskiej i angielskiej,
w różnej zresztą kolejności, nigdy ich nie tłumaczę.
Znacznie łatwiej jest mi napisać tekst od nowa. Korzystam z gwarancji, że autor nie będzie mieć do mnie pretensji o wypaczenie jego myśli.
Pozwoli Pan, że zapytam teraz o pozafilozoficzne motywacje uprawiania filozofii.
Moja odpowiedź pewnie Pana rozczaruje, ale po prostu taki mam zawód. Bardzo go lubię. Ale gdybym miał
inny, to pewnie też bym go lubił. Zresztą od czasu do
czasu uprawiałem też inne zawody: nauczyciela matematyki, nauczyciela angielskiego, tłumacza technicznego. Lubiłem każdą robotę, której się podejmowałem
i wybór zajęcia często zależał od ubocznych okoliczności. Gdybym np. po studiach dostał korzystną ofertę
pracy w charakterze matematyka, dziś pewnie byłbym
profesorem matematyki, a nie filozofii. Gdyby udało mi
się w latach 70-tych przebić przez kumoterskie układy
w wydawnictwach, może dziś byłbym tłumaczem literackim.
Mogę za to powiedzieć, jak to się stało, że podjąłem
studia filozoficzne. Na czwartym roku matematyki miałem, jak wszyscy wtedy, kurs filozofii marksistowskiej.
Uczył mnie Mirosław Dzielski, znany później opozycjonista, m.in. redaktor podziemnego, w stanie wojennym,
pisma liberałów. Zaczął od Abelarda. Potem czytaliśmy
różne rzeczy, Kanta, Sartre’a, Marksa też, ale nie więcej,
niż innych. W każdym razie bardzo mi się spodobało,
skutkiem czego rok później zacząłem studiować filozofię. Było to w epoce wczesnego Gierka dość ryzykowne
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moralnie przedsięwzięcie, ale przykład mojego nauczyciela, z którym później serdecznie się zaprzyjaźniłem,
sugerował, że filozof nie musi być na usługach reżimu.
W każdym razie, gdy sam zacząłem uczyć studentów,
starałem się go naśladować.
No właśnie, zanim ukończył Pan filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, był Pan już absolwentem studiów
matematycznych na tej uczelni. Myślę, że nieczęsto
zdarza się to filozofom. Jak to wpłynęło na Pana
warsztat naukowy?
W tamtych czasach można było studiować filozofię
tylko będąc zaawansowanym studentem innego kierunku. Kilkoro moich kolegów ze studiów matematycznych
pracuje w Instytucie Filozofii UJ, ale ich specjalnością
jest logika. Mnie zaś zrazu interesowały głównie podstawy poznania naukowego, później przesunąłem się
bardziej w stronę teorii poznania i filozofii języka, teraz
zaczynam trochę studiować filozofię umysłu. Matematykę ukończyło kilku moich bliskich zagranicznych
kolegów: Theo Kuipers z Groningen (Holandia), Ilka
Niiniluoto z Helsinek. Hilary Putnam, którego eseje
tłumaczyłem na język polski, wykładał filozofię na Uniwersytecie Harvarda, ale nosił tytuł profesora matematyki. Wykształcenie matematyczne z pewnością sprzyja
pewnemu rygorowi myślenia i dostarcza pewnych narzędzi teoretycznych. Teoria mnogości, rachunek prawdopodobieństwa, teoria decyzji to są przykłady podstawowego zaplecza matematycznego w zakresie zagadnień, którymi się zajmuję jako filozof. Kiedyś jeden
z moich studentów westchnął, że wybierając się na studia myślał, że filozofia jest nauką humanistyczną, a tu
tyle matematyki. „Matematyka jest nauką humanistyczną”, powiedziałem mu. Bo jaką? Przyrodniczą?
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Filozof kojarzy się z precyzją i dyscypliną myślenia.
Proszę powiedzieć jakie błędy w poprawnym myśleniu
ludzie popełniają na co dzień.
Och, mnóstwo. Nie będę mówił o błędach logicznych,
bo to temat zanadto podręcznikowy, jak na taką rozmowę. Bardziej „filozoficznym” błędem jest wybór
negatywny. Np. głosowanie na zasadzie: X ma wadę A,
Y ma wadę B, więc ich skreślam, został Z, więc głosuję
na niego. Jak gdyby fakt, że on został, świadczył o jego
wyższości nad tamtymi. Prawidłowy wybór jest konkursowy, na zasadzie: wady mają wszyscy, trzeba wybrać tego, czyje wady są najmniej szkodliwe. Innym tego
typu błędem jest konformizm. Konformista dziwi się
ludziom o jakiej takiej odwadze cywilnej, że się nie boją.
Ależ boją się. Tylko że oni boją się wtedy, gdy podskoczą. A konformista boi się stale. I ma zresztą więcej powodów: nie zdobywa ani trochę względów u szefa,
a traci przyjaciół. Stale też boją się krętacze, ten kto
otwarcie przyznaje się do błędu, boi się tylko raz.
Jak Pan Profesor spędzi nadchodzące święta? Czy często wyrzuca sobie Pan, że nie znajduje czasu, na rzeczy,
które Pan autentycznie lubi, które sprawiają Panu pozazawodową przyjemność?
Święta spędzę z rodziną, może uda mi się zwyczajnie
trochę porozmawiać z żoną i z dziećmi. O jakich innych
przyjemnościach można mówić po pięćdziesiątce?
Po pięćdziesiątce to może nie, ale po setce, a nawet
dwóch zacnego trunku? By pozostać w konwencji dowcipu pana Zagłoby!
rozmawiał Andrzej Politowicz

H A B I L I T A C J E

Z satysfakcją informujemy o awansach naukowych
pracowników naukowo-dydaktycznych:
28 października Centralna Komisja ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych zatwierdziła habilitację
dr inż. Marii Kowal z Wydziału Mechanicznego. Kolokwium habilitacyjne odbyło się przed Radą Wydziału
Technologii Drewna Akademii Rolniczej im. Augusta
Cieszkowskiego w Poznaniu 26 kwietnia br. Maria Ko-

wal jest doktorem habilitowanym nauk leśnych w zakresie drzewnictwa.
W tym samym dniu zatwierdzono habilitację dr inż.
Wiesława Miczulskiego z Wydziału Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji, którego biogram naukowy zamieściliśmy w czerwcowym wydaniu naszego
miesięcznika. Przypomnijmy, że przewód dra W. Miczulskiego był pierwszym, jaki odbył się w Uniwersytecie.
Dopiero w momencie oddawania do druku bieżącego
numeru dotarła do nas wiadomość o zatwierdzeniu
przez Radę Wyższego Szkolnictwa Artystycznego wcale
nie nowej uchwały Rady Wydziału Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu z lutego br. w sprawie nadania Wiesławowi Hudonowi
z Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych kwalifikacji II stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych
w dyscyplinie artystycznej - fotografia. Kwalifikacja II
stopnia w dyscyplinach artystycznych jest równoważna
habilitacji.
Nowym samodzielnym pracownikom naukowodydaktycznym składamy serdeczne gratulacje.
ap
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KIEDY ODDAJEMY DO DRUKU MIESIĘCZNIK, W KOPENHADZE PODJĘTO HISTORYCZNE DECYZJE
Nareszcie wiemy, na czym stoimy

Z A M K N I Ę C I E
Historia lubi zataczać dziwne i zdumiewające koła.
Jeszcze niedawno data 13 grudnia oznaczała dla Polaków początek stanu wojennego i utratę marzeń o wolności. Od dziś kojarzyć się może z uznaniem Polski za
suwerennego członka wolnej Europy.
Po długoletnich rozmowach to właśnie 13 grudnia
2002 r. zakończyły się – i to z sukcesem dla Polski –
negocjacje dotyczące przyjęcia naszego kraju do Unii
Europejskiej.

Targi pracy

I
T U
B Y L I Ś M Y
Na początku grudnia w auli Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Praktycznego zostały zorganizowane po
raz drugi w Zielonej Górze Targi Pracy. Organizatorem
imprezy było wspomniane CKUiP oraz Centrum Edukacji i Pracy OHP w Zielonej Górze. Do udziału w targach i zaprezentowania swojej oferty zostały zaproszone
przedsiębiorstwa (potencjalni pracodawcy), szkoły językowe, pomaturalne oraz wyższe, m.in. nasza uczelnia.
Trwające jeden dzień targi zostały połączone z wykładami otwartymi i warsztatami z zakresu metod poszukiwania pracy. Hasło targów brzmiało: „Edukacja drogą
do sukcesu” - i tym torem wypadnie pójść młodym
ludziom poszukującym pracy. Współczesny rynek pracy
pokazuje, że najważniejszym atutem poszukującego
pracy są odpowiednie kwalifikacje.
Ludzie chcący sprostać wymogom rynku i nie chcący
„wypaść z obiegu” przyszli do CKUiP po informacje
dotyczące możliwości szkolenia, dokształcania lub przekwalifikowania się. I, co pocieszające, tłumnie oblegali
stoisko Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pracownicy
Centrum Informacji i Promocji oraz Biura Karier Uniwersytetu przygotowali dla wycieczek odwiedzających
Targi wyczerpującą ofertę edukacyjną na przyszły rok
akademicki. Zarówno licealista wybierający się na studia, jak i dorosły zamierzający podjąć studia podyplomowe, uzyskali informacje na temat możliwości kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim
Organizatorzy już dziś myślą o kolejnej edycji Targów
Pracy i kierują zaproszenie do udziału w nich do naszej
uczelni. A my z niego oczywiście skorzystamy.
aua
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Emocje jeszcze dobrze nie ostygły, a tu już trzeba myśleć o mądrym wykorzystaniu unijnych pieniędzy, które
zaczną spływać do nas wartkim strumieniem już od
2004 r.
Niewątpliwie los daje nam szansę – jak ją wykorzystamy, pokaże jak zwykle historia.
redakcja
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wiadomości wydziałowe
S Z K O Ł A

N A U K

H U M A N I S T Y C Z N Y C H

I

S P O Ł E C Z N Y C H

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY
INSTYTUT SZTUKI I KULTURY PLASTYCZNEJ

6

GALERIA grafiki
Biblioteki Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej

Obiektywne - subiektywne
Zapraszam do odwiedzenia wystawy prac graficznych
eksponowanych w Bibliotece Instytutu Sztuki i Kultury
Plastycznej przy ulicy Wiśniowej. Moja twórczość nie
wynika ze spekulacji lecz ma charakter emocjonalny,
spontaniczny, bardzo osobisty. Można powiedzieć, że
jest „dokumentem psychiki” i „jakby dziennikiem podróży”, jak przed kilkoma laty określiła moje serigrafie
jedna z recenzentek.
Inspiruje mnie konkretne otoczenie, zaistniała sytuacja. Postrzegam świat obrazami, dlatego używam fotografii jako szkicu, robionej na gorąco notatki, którą później przetwarzam.
Najbardziej na mnie oddziaływają pejzaże, przyroda
i miejsca do których mam stosunek emocjonalny,
w związku z pobytem u przyjaciół (norweska prowincja,
Londyn) bądź atmosfera legendarnego miejsca, jakim
jest Wenecja.

Przy czym nie interesują mnie miejsca powszechnie
znane, ponieważ uważam, że odbiorca ma swoją ich
wizję i podczas percepcji nanosi ją mechanicznie na
oglądany obraz, zamiast kontemplować świat przedstawiony na płaszczyźnie.
Między innymi z tego względu preferuję fotografie
ogródka znajomych czy fasady ich domów, ponieważ
mają one dla mnie charakter osobisty.
Fotografie-notatki, będące kliszami rzeczywistości
obiektywnej zawsze wykonuję osobiście. Subiektywny
jest więc już mój punkt wyjścia – wybór obiektu. Najczęściej wybieram kadry krajobrazu naturalnego, małomiasteczkowego lub wielkomiejskiego poprzez mój stosunek do nich, często określony uczuciami do ludzi,
z którymi się w danym kraju stykam, z którymi się przyjaźnię.

JACEK PAPLA,
KARWIEŃSKIE BŁOTA_
SITODRUK, 100 X 70, 2002
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Krótko mówiąc, to co obiektywne, para-dokumentalną
fotografię, za pomocą zabiegów manualnych, na kliszy
1:1, nasycam treściami emocjonalnymi, proporcjonalnie
dobierając wartości estetyczne i przekazywane sensy.
Nie doprowadzam do zniesienia związków znaczeniowych pomiędzy punktem wyjścia, a skończoną odbitką
graficzną. Dla mnie liczą się bowiem i odniesienia
przedmiotowe, i moje ingerencje zarówno w zakresie
kompozycji (montaże kolażowe), jak i działania kolorystyczne czynione zdecydowanym gestem.
Słowem, analizuję relacje: rzeczywistość – fotografia –
grafika.

10/1

(12-13)

17

I okazuje się, że obraz rzeczywistości rejestrowanej
i przetwarzanej mechanicznie, który wydawał się obiektywny, zawiera elementy subiektywne. Podobnie jak
emocjonalnie wprowadzone barwy mogą mieć cechy
obiektywne.
W moich serigrafiach relacje między tym, co obiektywne a subiektywne oraz uniwersalne a osobiste wydają się być płynne. Mam nadzieję, że moje prace są pochwałą zwyczajnej codzienności i jej specyficznego
piękna.
Jacek Papla

Pokaz i spotkanie z Adamem Romaniukiem
W czwartek 16 stycznia 2003 r. o godz. 11.00 odbędzie
się pokaz grafiki oraz spotkanie z autorem. Pokaz będzie obejmował grafiki cyfrowe z lat 2000- 2001 z cyklu:

„POWIDOKI, KARNAWAŁ" a wykład dotyczył będzie
druku cyfrowego w grafice artystycznej.
Janina Wallis

PRACOWNIA EDUKACJI TWÓRCZEJ INSTYTUTU SZTUKI I KULTURY PLASTYCZNEJ

Kilka zdań o historii pracowni
Współpraca Pracowni z Galerią BWA w Jeleniej Górze
ma kilkuletnią tradycję. Od dwóch lat kieruje tą współpracą mgr Adam Olejniczak. Ostatnie spotkanie miało
miejsce w listopadzie 2002. Jest to jednak tylko jedno
z wielu miejsc realizacji przez studentów kierunku edukacja artystyczna pomysłów warsztatów twórczych i innych form edukacji przez sztukę.
Współpracujemy chętnie z Centrum Sztuki dla Dziecka w Poznaniu, które organizuje Biennale Sztuki dla
Dzieci, a także imprezy międzynarodowe gromadzące
pracownie edukacji artystycznej z kilku uczelni polskich,
duńskich, niemieckich i fińskich. Jesteśmy członkami
Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukacji przez
Sztukę, organizującego między innymi w Polsce Letnie
Akademie Sztuki INSEA. Prof. UZ Eugeniusz Józefowski prowadzi od kilku lat warsztaty malarskie dla dwu-

WARSZTAT TWÓRCZY
EUGENIUSZA JÓZEFOWSKIEGO
PODCZAS OBCHODÓW
DNIA ZIEMI 2002,
POLA MOKOTOWSKIE,
WARSZAWA
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dziestoosobowej międzynarodowej grupy w różnym
wieku. Pracownia aktywnie współpracuje z Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej
w Warszawie. Bardzo istotnym miejscem realizacji pomysłów edukacyjno-artystycznych jest Galeria BWA
w Zielonej Górze, gdzie od kilku lat odbywają się cykliczne „Spotkania warsztatowe”, w których uczestniczą
absolwenci i studenci Instytutu. Przez ostatnie trzy lata
ich organizatorem był mgr Sylwester Mocur - niezwykle
zaangażowany i zdolny edukator sztuki, absolwent
Pracowni i jej współpracownik. Praktyki ciągłe studentów realizowane są w wielu różnorodnych instytucjach
posiadających działy edukacyjne, takich jak Miejskie
Centra Kultury, Domy Harcerza czy inne, nie wymienione wcześniej, galerie. W wyjątkowych wypadkach
kierujemy do - z pozoru - bardzo odległych wychowaw-
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czo instytucji. Przykładem może być Filmoteka Narodowa, gdyż student znalazł pomysł na swoją obecność
tam w ramach praktyki ciągłej.
Warto wspomnieć, że Pracownia Edukacji Twórczej
zorganizowała w 1998 roku wystawę – konferencję
„Książka artystyczna jako obiekt oraz warsztat edukacyjny”, po której ukazała się publikacja zawierająca
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katalog wystawianych prac i wygłoszone wystąpienia.
W 1999 roku profesor E. Józefowski opublikował książkę
pod tytułem „Książka o książkach”, gdzie znajdują się
opisy i fotografie niektórych warsztatów biblioterapeutycznych odbywających się podczas zajęć ćwiczeniowych.

Cel funkcjonowania Pracowni
Pracownia Edukacji Twórczej w Instytucie Sztuki
i Kultury Plastycznej realizuje nietypowo, bo na ćwiczeniach, praktyki śródroczne studentów oraz opiekuje się
praktykami ciągłymi w przeróżnych instytucjach. Idea
takiej realizacji wymogów minimum programowego dla
kierunku edukacja artystyczna, a wcześniej wychowanie
plastyczne, wynikała z nowatorskiej koncepcji twórców
wizji Instytutu Sztuki, czyli pierwszej dyrekcji w osobach profesora Antoniego Zydronia i adiunkta Zenona
Polusa. Pracownia zajmuje się tworzeniem sprzyjających
warunków do tego, by studenci kierunku edukacja artystyczna poczuli się artystami-pedagogami z doświadczeniem praktycznym. Używamy często nowego pojęcia
określającego tego typu aktywność – edukator sztuki.
Wobec ciągle zmieniającej się rzeczywistości społecznej
być może to określenie pomoże lepiej absolwentom tego
kierunku „ułożyć się” w życiu społecznym, znajdując w
nim nieznane dotąd możliwości zatrudnienia. Sylwetka
absolwenta tego kierunku przewiduje przecież bardzo
różne możliwości funkcjonowania zawodowego. Mając
pieczę nad przygotowaniem i opieką praktyk studenckich w przeróżnych instytucjach, do których jako absol-

wenci mogą trafić, nasze działania oparliśmy na praktycznych poszukiwaniach tak, by scalili swoje zainteresowania artystyczne z przyszłą codziennością zawodową. Najistotniejszą aktywnością studentów na zajęciach
ćwiczeniowych jest praca nad konstruowaniem scenariuszy warsztatów twórczych lub lekcji, a następnie
przeprowadzenie ich w wybranym przez siebie miejscu
i z określonymi uczestnikami.
Czasami te wybrane miejsca znajdują się w lesie, parku, szkole czy galerii. Wiele spośród udanych realizacji
dzieje się bezpośrednio w pracowni, której cotygodniowe funkcjonowanie z założenia stosuje metodę warsztatów twórczych jako najbardziej charakterystyczną dla
edukatorów sztuki. Ten sposób realizacji praktyk śródrocznych zyskał wielkie uznanie podczas prezentacji
dokonań na konferencjach naukowych organizowanych
przez UMCS w Lublinie, Akademię Pedagogiczną
w Krakowie, Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie. Wygłoszone tam wystąpienia zostały opublikowane
w materiałach pokonferencyjnych.
Eugeniusz Józefowski

Edukacja sztuką? – Sztuka zabawą?
28 listopada odbył się warsztat artystyczny pt. „Zabawy słowem”, przeprowadzony przez studentów odby-

wających praktykę śródroczną w ramach Pracowni
Edukacji Twórczej. Agata Kornaszewska, studentka IV

WARSZTAT ADAMA OLEJNICZAKA
PT. „DOTYK NA NIEBIE”,
II KLASA LICEUM PLASTYCZNEGO
W JELENIEJ GÓRZE
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roku edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych
i Jarek Jeschke, student IV roku malarstwa zrealizowali
swój scenariusz i projekt zainspirowany dadaizmem
i poezją wizualną. Bohaterami zajęć były trzynastoletnie
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze.
Dzieci rozpoczęły zabawą dadaistyczną wybierając
wycięte z gazet przypadkowe wyrazy, po czym
w sposób dowolny naklejały wycinki na kartonie o wymiarach 100 x 70 cm. Powstał w ten sposób dadaistyczny
wiersz – ku wielkiej uciesze nas wszystkich. Następny
etap pracy polegał na zaprojektowaniu przez dzieci
znaku, słowa, litery, zwrotu przy użyciu zgromadzonych w galerii materiałów (różne rodzaje papieru, gazety, flamastry, klej biurowy, farby wodne, pędzle, nożyczki). Powstałe prace zainstalowane zostały przez
dzieci w przestrzeni . Odczytywane kolejno hasła, słowa
były kontynuacją zabawy z początku warsztatu. Jednakże treści w nich zawarte nie były przypadkowe. Stały się
też pretekstem do burzliwej dyskusji o problemach
ważkich dla ich autorów. A mimo to czytane kolejno
rozśmieszały nas i zaskakiwały przypadkowymi sensami. Prace ujawniły dużą potrzebę ekspresji uczestników,
a plastycznie były naprawdę ciekawe.
Dyrektor galerii, Janina Hobgarska i jej wspaniała załoga, to osoby świadome i otwarte na nowoczesne formy
edukacji artystycznej. Z radością i optymizmem podjęli-
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śmy zaproszenie naszej pracowni do współpracy.
Pierwsze spotkania aranżował profesor Eugeniusz Józefowski. Następnie to przyjemne, nie da się ukryć, zadanie przypadło mi. W sumie w ubiegłym i obecnym roku
akademickim razem ze studentami przeprowadziliśmy
i zaprezentowaliśmy 15 warsztatów artystycznych,
z czego zdecydowana większość to dzieło studentów.
Zrealizowane scenariusze powstawały w ramach tematów semestralnych pracowni i konsultowane były na
zajęciach. W warsztatach wzięły udział dzieci i młodzież
ze szkół podstawowych, gimnazjów, liceów z Jeleniej
Góry. Realizowane były w pomieszczeniach galeryjnych
BWA i na terenie zabytkowego jeleniogórskiego rynku.
Możliwość przeprowadzania swoich warsztatów
w galeriach i innych ośrodkach publicznych jest niewątpliwie wyróżnieniem dla aktywności studentów w ramach praktyki śródrocznej. Zajęcia te są kontynuacją
praktyk śródrocznych realizowanych w ramach naszej
pracowni. Warsztaty artystyczne swoją siłę i atrakcyjność czerpią nie tylko z niezaprzeczalnego i namacalnego kontaktu ze sztuką, lecz również poprzez charakter
spotkania w grupie. Są poligonem zachowań interaktywnych, a często wspaniałym treningiem asertywności
no i oczywiście mogą być edukacyjną zabawą.
Adam Olejniczak
Łódź, 2.12.02

P R A C O W N I A

P R O J E K T O W A N I A

G R A F I C Z N E G O

O słowie nie tylko lingwistycznie
W dniach 15-16 listopada odbyła się w Zielonej Górze
interdyscyplinarna sesja naukowa zatytułowana Słowo
do oglądania. Napis i zapis w przekazie artystycznym. Sesję
zorganizował Instytut Filologii Polskiej (Zakład Teorii
Literatury) przy współpracy Instytutu Sztuki i Kultury
Plastycznej. Sesja rzeczywiście miała charakter interdyscyplinarny, ponieważ do udziału w niej zaproszono nie
tylko polonistów-literaturoznawców i historyków literatury, lecz również historyków i krytyków sztuki z wielu
ośrodków akademickich w kraju.
Zasadniczy temat „słowo i obraz” został podjęty w referatach wielostronnie i różnoaspektowo. Były przykłady ich związków historycznych i zupełnie współczesnych. Autorzy poszczególnych wystąpień ukazywali na
wybranych przykładach, jak zmieniały się relacje między tymi dwoma wielkimi porządkami wypowiadania –
porządkiem przedstawień obrazowych (czyli systemem
ikonicznym) i porządkiem lingwistycznym (słownym).
Przedmiotem dociekań badaczy były bardzo różne
obiekty artystyczne; od dzwonów kościelnych, reprezentujących sztukę użytkową, przez karty do gry, kominy
i łyżki, po amerykańskie inskrypcje naskalne sztuki
najnowszej. Zaprezentowano wyniki badań dotyczące
poezji i prozy, malarstwa, grafiki i fotografii, a także
dramaturgii, teatru i filmu.
Instytut Sztuki i Kultury Plastycznej reprezentowali
w obradach sesji doktorzy: Adam Sobota i Wojciech
Śmigielski. Pierwszy z nich przedstawił referat zatytułowany – Poezja wizualna w fotografiach Jerzego Lewczyń-
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skiego, drugi - Obraz słowa albo o zamieszkiwaniu metafory
w grafice. Adam Sobota w swoim interesującym wystą-
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pieniu przypomniał twórczość artystyczną, zapomnianego nieco, Jerzego Lewczyńskiego (ur. 1924). Fotografika, który debiutował na początku lat 50. Polemizując
z Piotrem Rypsonem, referent był skłonny uznać prace
Lewczyńskiego z tego okresu za początek poezji konkretnej w Polsce. Fotomontaże Lewczyńskiego wyprzedzają
bowiem o 10 lat twórczość Mariana Grześczaka i Stanisława Dróżdża, uważanych powszechnie za ojców polskiej poezji konkretnej. Sobota pokazał również, jak ta
bogata, urozmaicona, konsekwentna i w wysokim stopniu oryginalna działalność artystyczna stała się inspiracją dla innych polskich artystów, którzy zainteresowali
się relacjami pomiędzy obrazem fotograficznym a sferą
pojęciową. Autor zaliczył do nich Natalię Lach–
Lachowicz, Wojciecha Bruszewskiego i Mariusza Hermanowicza. Wojciech Śmigielski natomiast uczynił
przedmiotem swojej analizy współczesne dokonania
w zakresie grafiki oraz obecność w niej metafory, a bezpośrednim pretekstem dla jego wypowiedzi stała się
wystawa prac studentów III roku Instytutu Sztuki
i Kultury Plastycznej. Dodajmy zatem, że sesji naukowej
towarzyszyły dwie wystawy - prezentacje grafik Antoniego Jana Gołębniaka i wspomniana już wystawa studentów.
Zaprezentowane prace studenckie były efektem ćwiczenia wizualizacja treści pojęć, zrealizowanego w Pracowni Projektowania Graficznego prowadzonej przez
adiunkta II st. art. Witolda Michorzewskiego. Studenci
mieli zobrazować dowolne pojęcie abstrakcyjne, tworząc
proste układy typograficzne w formie plakatu literniczego. W konsekwencji na wystawie można było obejrzeć wiele ciekawych i pomysłowych realizacji. Operacje
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na literach wydobywały napięcia emocjonalne zawarte
w wybranych przez studentów wyrazach. Prace były
bardzo często zaskakujące i niekonwencjonalne. Autor
referatu pokazał, jak pole gry znaczeń wypowiedzi
graficznej zostało rozpięte między dosłownością a metaforycznością i jak ta metaforyczność odwołuje się do
analogii, a nie do mimetyczności opisu. Udowodnił, że
podstawowy chwyt stylistyczny większości przedstawień polegał na przeniesieniu znaczenia ze słowa na
obraz, a ten, w ten sposób, stawał się próbą wyrażenia
jego treści. Tym, co umożliwiało przejście od języka
przekazu informacyjnego do języka artystycznego okazywała się właśnie metafora. Ona też stała się główną
bohaterką tego wystąpienia.
Na zakończenie warto podkreślić, że cała sesja przyniosła bogaty materiał do przemyśleń, a także pokazała,
jak owocne i twórcze mogą być spotkania przedstawicieli pozornie odległych od siebie dyscyplin. Fenomen
sztuki współczesnej polega również na tym, że porzuca
ona swoje utarte koleiny i anektuje obszary dawniej jej
nieprzynależne, staje się wewnętrznie zróżnicowana,
niejednorodna i intermedialna. I takiej samej wymaga
analizy. Sesja unaoczniła wszystkim, że nauka powoli
przygotowuje się do nowego opisu, opisu wieloma piórami. I chociaż pole sztuki i pole dyskursu jeszcze często
nie stykają się wcale, można mieć nadzieję, że w nieodległej przyszłości realność teoretyczna będzie odpowiadała realności sztuki. Zielonogórska sesja była tego jaskółką.
Wojciech Śmigielski
Droniki, grudzień 2002

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
I N S T Y T U T

H I S T O R I I

Wrocławska konferencja
8 listopada odbyła się - zorganizowana przez Instytuty
Historii Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu
Zielonogórskiego - konferencja pt. „Eugeniusz Kwiatkowski a polskie Ziemie Zachodnie i Północne”. Patronat nad obradami sprawował Wicemarszałek Sejmu
prof. Tomasz Nałęcz oraz Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Zdzisław Latajka. Z ramienia UZ Instytut Historii reprezentowali dziekan wydziału humanistycznego prof. Czesław Osękowski, prof. Włodzimierz
Suleja oraz dr R. Skobelski. Audytorium wysłuchało
wystąpień-analiz gospodarczo-historycznych poświęconych
problematyce
koncepcyjnej,
związanej
z reorganizacją struktur ekonomicznych Ziem Zachodnich i Północnych po I i II wojnie światowej:
S prof. W. Wrzesiński – „O miejsce Eugeniusza Kwiatkowskiego w polskiej myśli politycznej”;
S prof. T. Marczak - „Geostrategiczne źródła poglądów
Eugeniusza Kwiatkowskiego”;

S prof. W. Suleja - „Eugeniusz Kwiatkowski jako autor

Dyspozycji”;
S prof. Cz. Osękowski - „Ziemie odzyskane w grani-

cach Polski. Nowa jakość terytorialna, społeczna
i ekonomiczna”;
S prof. M. Mroczko - „Problemy myśli zachodniej
w działalności Eugeniusza Kwiatkowskiego”;
S dr R. Skobelski - „Ekonomiczne koncepcje Eugeniusza Kwiatkowskiego w realizacji Planu 6-letniego”;
S dr G. Strauchold - „Poglądy społeczne i naukowe
Eugeniusza Kwiatkowskiego a działalność organizacji społecznych lat czterdziestych (Liga Morska
i Polski Związek Zachodni)”.
Jarosław Kuczer
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700 lat Świebodzina (1302-2002)
Muzeum Regionalne w Świebodzinie było organizatorem całodniowej konferencji poświęconej obchodom
jubileuszowym, związanym z 700-leciem istnienia miasta. W konferencji wzięli udział przedstawiciele wrocławskiego, poznańskiego oraz zielonogórskiego ośrodka uniwersyteckiego, jak również współpracownicy
Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Muzeum
Archeologicznego Środkowego Nadodrza, Ośrodka
Dokumentacji Zabytków oraz Muzeum Lubuskiego.
Uniwersytet Wrocławski reprezentował prof. M. Ptak
(„Ziemia Świebodzińska jako region ustrojowoprawny”), Uniwersytet im. A. Mickiewicza - prof.
Z. Boras („Okręg świebodziński jako karta przetargowa
w wielkiej polityce europejskiej”). W konferencji wzięli
udział również pracownicy Instytutu Historii UZ. Wymienić należy prof. H. Szczegółę („Repolonizacja i Polonizacja Ziem Zachodnich - na przykładzie Świebodzina”), prof. W. Strzyżewskiego („Zabytki heraldyczne
i sfragistyczne Świebodzina i powiatu świebodzińskiego”), dr D. Dolańskiego („Świebodzin w czasach reformacji”), dr M. Konopnicką-Szatarską („Stosunki wyznaniowe w Świebodzinie w XVII w.”), dr R. Skobelskiego
(„Referendum ludowe z 1946 r. i wybory do Sejmu
z 1947 r. w Świebodzinie”), dr K. Benyskiewicza („Rycerstwo Świebodzina i okolic w XIII-XIV w.”), dr J. Karczewską („Kontakty rycerstwa wielkopolskiego z klasz-

torem Cystersów w Obrze w średniowieczu”) oraz mgr
J. Kuczera („Szlachta enklawy świebodzińskiej w życiu
polityczno-ekonomicznym doby habsburskiej - 15261740”).
Konferencja poświęcona była zagadnieniom życia polityczno-gospodarczo-kulturowego na Ziemi Świebodzińskiej od początków XIV w. po czasy współczesne.
Omówione zostały zarówno podstawy strukturalne, jak
i funkcjonowanie miasta Świebodzin we właściwych dla
regionu - a podlegających przemianom dziejowym ramach ustrojowych. Sięgające średniowiecza początki
tego ośrodka miejskiego, jak również jego indywidualizm jako centrum administracji enklawy w okresie
epoki habsburskiej oraz miejsce i rola dwudziestowiecznego Świebodzina stanowią też przyczynek dla historii
regionu, dla którego jego dzieje zawsze obserwowane
były z uwagą zarówno na Śląsku, jak i w Polsce i Niemczech. Nakreślone zostały więc także współczesne dzieje
polityczne obszaru oraz jego krajobraz architektoniczny
w świetle dostępnej nam dzisiaj dokumentacji urbanistycznej.
Konferencja wsparta została przez Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz Unię Europejską, którym to instytucjom pomysłodawcy imprezy zawdzięczają przyznanie
środków finansowych w ramach programu Phare CBC.
Jarosław Kuczer

Jubileusz i księga pamiątkowa dla prof. Mariana Eckerta
Z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin prof. Mariana Eckerta Instytut Historii UZ zorganizował uroczystości jubileuszowe. Spotkanie odbyło się 25 listopada w
auli im. prof. K. Magnuszewskiego przy al. Wojska
Polskiego.
Uroczystości uświetniła promocja - pomyślanych jako
księga pamiątkowa - zadedykowanych Jubilatowi publikacji pt. „Studia historyczne nad polityką, gospodarką
i kulturą” pod naukową redakcją prof. Bohdana Halczaka. W myśl koncepcji tytułowej praca podzielona została
na działy poświęcone problematyce historycznopolitycznej, gospodarczo-społecznej oraz kulturowej.
Całość poprzedza wprowadzenie autorstwa prof. Bohdana Halczaka, w którym czytamy: „Życiorys Profesora
Mariana Eckerta wystarczyłby na zapełnienie kilku
biografii przeciętnego mieszkańca naszego kraju” i chyba nie ma w tym przesady. Zdanie to wspiera również
zawarty w pracy wykaz bibliografii profesora. Część
pierwsza księgi zawiera publikacje dotyczące dziejów
politycznych pióra znakomitości świata nauki, takich jak
prof. Hieronim Szczegóła, prof. Czesław Osękowski,
prof. Bronisław Pasierb czy prof. Antoni Czubiński, ale
również przedstawicieli świata polityki: Kurta Biedenkopfa czy Manfreda Stolpe. Część druga odnosi się do
kwestii ekonomicznych i społecznych, trzecia - kulturowych. Tutaj znalazły się publikacje m. in. prof. Marii
Barbary Topolskiej, prof. Tadeusza Malinowskiego, prof.
Wojciecha Strzyżewskiego, prof. Włodzimierza Suleji,
prof. Kazimierza Bobowskiego, nieżyjącego już prof.
Czesława Łuczaka, prof. Zbigniewa Bujkiewicza i wielu
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innych, dzięki którym wartość merytoryczna pracy
pozostaje trudna do przecenienia, a same nazwiska
zdają się wiele mówić o szerokim spektrum prezentowanego materiału oraz rzetelności badań w niej zawartych. Z tej racji edycja książki pozostanie interesującym
zarówno historyków, politologów jak i socjologów wydarzeniem na rynku wydawniczym.
Księdze swe artykuły poświęcili więc zarówno najbliżsi
współpracownicy, jak i ludzie świata kultury i polityki,
którzy w jakiś sposób zyskali sobie szacunek i uznanie
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profesora oraz jego niekłamaną sympatię. Uświetnili oni
swym przybyciem obchody jubileuszu. Muzyczną
oprawę natomiast stworzyli uczniowie Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. M. Karłowicza
w Zielonej Górze. Warto wspomnieć, iż całości towarzyszyła również wystawa poświęcona życiu i dorobkowi
prof. Mariana Eckerta, stanowiąca uzupełnienie tej
w rzeczywistości pełnej wspomnień i refleksji ceremonii.
Jarosław Kuczer

Wystawa z okazji jubileuszu Profesora
Wystawę przygotowano z okazji uroczystości 70-lecia
urodzin znanego naukowca, nauczyciela akademickiego, byłego rektora Politechniki Zielonogórskiej oraz

zano także pozanaukowe obszary działalności jubilata Jego pasje podróżnicze, społecznikowskie i sportowe,
wielokrotnie honorowane w postaci medali, odznaczeń

wojewody zielonogórskiego. Na wystawie zaprezentowano część obszernego dorobku naukowego Profesora,
który jest autorem ponad dwustu prac (w tym 15 książek) z zakresu historii gospodarczej Polski i innych
krajów, historii powszechnej oraz metodyki nauczania
historii. W kręgu zainteresowań badawczych prof.
M. Eckerta pozostają także problemy humanizacji postępu naukowo-technicznego, dzieje stosunków polskoniemieckich oraz regionalistyka. Oprócz książek i artykułów reprezentujących owe tematy, na wystawie poka-

i dyplomów. Na lata 1993-1997 przypada sprawowanie
przez Profesora funkcji wojewody zielonogórskiego. Ten
czas, naznaczony tragedią powodzi na Ziemi Lubuskiej
oraz pracami nad utworzeniem nowego województwa,
obfitował także w kontakty ze znanymi politykami europejskimi, co dokumentują na wystawie fotografie
i wycinki prasowe. Wystawa, zorganizowana przez
Bibliotekę Uniwersytecką, obrazuje niezwykłą aktywność zawodową i społeczną Dostojnego Jubilata.
Ewa Nodzyńska

Z przeszłości klasztorów
„Klasztor w państwie średniowiecznym i nowożytnym” - taki tytuł nosiła czwarta międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Klasztor w...”. Na miejsce
obrad konferencji wybrano Kamień Śląski (2527.11.2002). Konferencja została zorganizowana przez
prof. Marka Derwicha i prof. Annę Pobóg-Lenartowicz,
przy wsparciu Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskiego Towarzystwa Historycznego z oddziałem w Opolu, Zakładu Historii Średniowiecza w Instytucie Historii UO oraz Pracowni Badań nad Dziejami
Zakonów i Kongregacji Kościelnych.
Obrady podzielone zostały na VII sesji. Każdej z nich
przyporządkowano następującą problematykę:
S Patronat władcy

S Klasztor a państwo
S Klasztor a władza lokalna
S Znaczenie polityczne, gospodarcze i militarne klasz-

torów w państwie
S Znaczenie kulturowe klasztorów w państwie
S Znaczenie ewangelizacyjne klasztorów w państwie
S Varia

Uniwersytet Zielonogórski reprezentowała dr Małgorzata Konopnicka-Szatarska z referatem „Rola duchowieństwa zakonnego w realizacji habsburskiej polityki
kontrreformacyjnej w księstwie głogowskim w XVI-XVII
wieku” oraz dr Krzysztof Benyskiewicz - „Cystersi łękneńscy wobec prawa i własności książęcej w XIII wieku”.
Jarosław Kuczer
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Spotkania z Radą Języka Polskiego przy PAN
14 listopada w Krakowie odbyło się kolejne już zebranie Komisji Języka Religijnego, działającej w obrębie
Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Na powyższym zebraniu powołano Koło Współpracowników
Komisji Języka Religijnego, w skład którego weszli także
pracownicy naukowi Zakładu Języka Polskiego IFP
Uniwersytetu Zielonogórskiego: dr Piotr Kładoczny
i mgr Dorota Szagun.
Prezydium Komisji Języka Religijnego, z przewodniczącym ks. prof. W. Przyczyną, ukonstytuowało się 15
listopada 2001 r. Na ostatnim posiedzeniu podjęte
zostały najczęściej pojawiające się problemy poprawnościowe w zakresie użycia języka religijnego (np. pisownia
wielką i małą literą, poprawność słowotwórcza nowo
powstałych terminów, wahania w odmianie itp.),

wymagające
ustaleń
normatywnych.
Powstałe
rozstrzygnięcia z pewnością znajdą swoje odzwierciedlenie w najnowszych wydaniach słowników ortograficznych, jak zapewniał obecny na spotkaniu prof.
W. Pisarek i prof. E. Polański (autorzy licznych
słowników o charakterze normatywnym).
Komisja zbierać się będzie co najmniej dwa razy w roku, a jej celem są badania naukowe nad językiem religijnym, rozstrzyganie doraźnych problemów poprawnościowych w obrębie języka religijnego oraz wydawanie
serii wydawniczej, dotyczącej powyższej problematyki.
Wydawane publikacje zainauguruje bibliografia języka
religijnego, która powstaje pod kierunkiem dr M. Makuchowskiej.
Joanna Frejman

Trzydzieści lat zielonogórskiej polonistyki
Niebawem ukaże się nowa edycja „Studiów i Materiałów” z zakresu filologii polskiej. Choć wydawnictwo to
posiada już wieloletnią tradycję (1975-1999), to otwiera
nowy, kolejny etap działalności Instytutu Filologii Polskiej w ramach nowo powstałego Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Najlepszą zachętą do lektury powyższego pisma niech
staną się słowa naczelnego redaktora publikacji i jednocześnie wieloletniego dyrektora instytutu prof. Jerzego
Brzezińskiego: Każdą naukową inicjatywę wydawniczą
w tak trudnych dla środowisk humanistycznych czasach jak
obecnie godzi się przyjąć z radością. Niniejszą publikację
trzeba więc zaanonsować z dwóch co najmniej względów. Po
pierwsze, ukazuje się ona po ponadtrzydziestoletnim zorgani-

zowaniu się polonistyki zielonogórskiej, po drugie, otwiera
nową, uniwersytecką serię „Studiów i materiałów” z zakresu
filologii polskiej.
Pierwszy numer zawiera zarówno indywidualne, jak
i zespołowe badania naukowe pracowników instytutu,
które dotyczą najogólniej rzecz biorąc większości podstawowych problemów filologicznych i polonistycznych, ujmowanych zarówno w aspekcie diachronicznym, jak i synchronicznym.
Zachęcamy do dokładniejszego poznania tematów badawczych i zainteresowań naszych pracowników, odsyłając do niewątpliwie interesującej i oryginalnej publikacji.
Joanna Frejman, Dorota Szagun

Zakład Teorii Literatury: kilka uwag o konferencji
Słowo do oglądania. Napis i zapis w przekazie artystycznym
to tytuł konferencji zorganizowanej przez Zakład Teorii
Literatury (dr Grzegorz Kubski) Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wojewódzką
i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida.
Spotkanie, którego istotnym celem było m.in. ukazanie
związków literatury ze zjawiskiem wizualności, odbyło
się w dniach 15-16 listopada.
Pierwszego dnia konferencji obradowano w WiMBP
im. C. Norwida w sali dębowej. Tego dnia całość wystąpień została podzielona na trzy części. Referaty wygłosili:
• dr Karol Smużniak (UZ) - Obraz filmowy i jego filozoficzna wykładnia. Interpretacja tryptyku filmowego
Krzysztofa Kieślowskiego „Trzy kolory. Niebieski”. Referent swą uwagę skupił na symbolice koloru niebieskiego w dziele K. Kieślowskiego oraz na doniosłej
roli jaką w owym filmie pełni muzyka;
• dr Jarosław Dudek (UZ) - Późnoantyczna geneza elementów ceremonialnych Zjazdu Gnieźnieńskiego w roku
1000;
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mgr Gerard Guźlak (Akademia Bydgoska) - Inskrypcje na dzwonach.

W kolejnej części konferencji wystąpienia mieli:
dr Sławomir Kufel (UZ) - Postać graficzna rękopisów
z Archiwum Domowego książąt Czartoryskich;
• dr Marta Ruszczyńska (UZ) - Symboliczność pisma.
Słowo i znak w poezji Norwida wobec romantycznych teorii estetycznych;
• dr Jacek Wesołowski (Berlin) - Słowo wobec obrazu. Od
konceptualizmu do sztuki konceptu. Autor referatu
podkreślił wagę opisu graficznego niektórych utworów, które zapisane w niewłaściwy sposób tracą swą
ekspresywną i artystyczną wartość.
W ostatnim dniu konferencji interesujące referaty
przygotowali:
• dr Anna Kochan (UWr.) - Napisy na domy, kominy
i łyżki. Uwagi o „Apoftegmatach” Rejowych;
• dr Aneta Krawiszewska (KUL) – „Auditio” w mistycznych przedstawieniach barokowych;
• dr Wojciech Śmigielski (UZ), który w wypowiedzi
•
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Obraz słowa - o zamieszkaniu metafory w grafice zauważył, że każdemu słowu odpowiada obraz plastyczny;
• dr Radosław Sztyber (UZ) - Znaczone karty. Wokół
literacko-plastycznego świata alegorezy historycznej
w „Karciętach” z 1621 roku;
• dr Irma Kozina (UŚ) - Napisy jako warstwa syntaktyczna dzieł sztuki najnowszej;
• dr Tadeusz Brzozowski (USz.) - Koncepty grafemiczne
w twórczości poetów „Almanachu Nowej Sztuki”. Przykład Adama Ważyka;
• dr Adam Sobota (UZ) - Poezja wizualna w fotografiach
Jerzego Lewczyńskiego.
Integralnym elementem pierwszego dnia konferencji
była interesująca wystawa drzeworytów sztorcowych
Antoniego Jana Gołębniaka, przygotowana przez
dr Grzegorza Kubskiego oraz prac studentów trzeciego
roku Wydziału Artystycznego UZ, wykonanych pod
kierunkiem dyrektora Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej adiunkta Witolda Michorzewskiego. Prezentacji
grafik A. J. Gołębniaka dokonał dr Grzegorz Kubski,
a osobę artysty przybliżyła prof. Barbara Gołębniak.
Kolejna część wystąpień miała miejsce 16 listopada
2002 roku w gmachu Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wysłuchano w sumie sześciu referatów na temat wizualności tekstów literackich,
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które przygotowali:
• mgr Grażyna Szopa (USz.) - Wiersze do oglądania.
Wizualne aspekty poezji Anatola Sterna. Autorka odczytu zauważyła, że poeta oddziałuje na czytelnika poprzez obraz i stronę foniczną;
• dr Anna Szóstak (UZ) - Jana Brzechwy alchemia słowa;
• dr Małgorzata Mikołajczak (UZ) - Jak znaczy napis?
Funkcje zabiegów typograficznych w poezji Zbigniewa
Herberta;
• mgr Ewa Szkudlarek (UAM) - Trzy Gracje Witkacego;
• mgr Tomasz Suława (WHSZ Wałbrzych) - Dormanowska inscenizacja „Powiedz, że jestem” Hanny Krall
w wałbrzyskim Teatrze Szaniawskiego;
• dr Bogusław Czechowicz (UWr.) - Gramatyka obrazu
w przekazie epigraficznym. O dwóch inskrypcjach śląskich
z początku XV wieku.
Konferencja Słowa do oglądania. Napis i zapis w przekazie
artystycznym spotkała się z dużym zainteresowaniem jej
uczestników, świadczy o tym chociażby liczba osób
biorących w niej udział oraz towarzyszących obradom
słuchaczy.
opracowała Barbara Dębicka
współpraca: Agnieszka Klauze, Honorata Matusiak,
Joanna Reimann, Agata Słodkowicz, Urszula Sobczyńska

H I S T O R I I

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza (Oddział w Zielonej Górze) zorganizowało w bieżącym roku
akademickim dwa spotkania poświęcone literaturze XIX
wieku. Podczas pierwszego (30 października) został
wygłoszony odczyt dr Marty Ruszczyńskiej z Instytutu
Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego pt.

I N S T Y T U T

ZIELONOGÓRSKI

L I T E R A T U R Y

Rinaldo Rinaldini z Czarnohory.
Drugie spotkanie odbyło się w dniu 13 listopada. Profesor Tadeusz Bujnicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego
wygłosił odczyt pt. Rozbieranie Ligii. O estetyce antycznej
w „Quo vadis”.
Aneta Garstka
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Kolokwium lingwistyczne
Instytut Filologii Germańskiej naszej uczelni współpracuje od 13 lat z Uniwersytetem Vechta (Niemcy) oraz
Uniwersytetem Angers (Francja).
Współpraca ta polega między innymi na organizowaniu polsko-niemiecko-francuskich kolokwiów studenckich, które odbywają się corocznie w listopadzie zamiennie w jednym z wymienionych krajów.
Również i w tym roku tradycyjnie doszło do spotkania
studentów i opiekunów, tym razem gościła nas
w dniach od 4 do 9 listopada 2002 Francja i Uniwersytet
w Angers.
Temat tegorocznego kolokwium został sprecyzowany
jako: „Liebe und Partnerschaft im Wandel der Zeiten”.
Miłość i partnerstwo – jakżeby inaczej, mając na uwadze
miejsce, do którego się udaliśmy.
Zasadniczą część zajęć uczestników kolokwium stanowiło wspólne, międzynarodowe wypracowanie formy
umożliwiającej przedstawienie tematyki spotkania
w różnorakich konstelacjach; temat został zrozumiany
przez studentów wielostronnie i wielopłaszczyznowo:

od symbolicznych Romeo i Julii, poprzez inne wątki
miłosne w literaturze i filmie, aż do problematyki miłości zakazanej czy mało akceptowanej w społeczeństwie,
np.
homoseksualizmu.
Zajęcia
odbywały
się
w mieszanych, międzynarodowych grupach z j. niemieckim jako językiem komunikacji. Wszak spotkali się
germaniści z trzech krajów. Spierano się, porównywano
i dyskutowano bardzo żywo, by ostatniego dnia pobytu
zaprezentować rezultaty pracy poszczególnych grup
tematycznych. Tradycyjna już prezentacja wywołuje
zawsze dreszczyk emocji. I tym razem studenci byli
bardzo zaangażowani w swe działania, a przede
wszystkim bardzo mocno międzynarodowo zintegrowani. Prezentacja rezultatów pracy odbyła się na scenie
klubu studenckiego „Amphigouri” i wywołała burzę
oklasków.
Choć przygotowania i praca w grupach zajęły zasadniczą część naszego czasu, przewidziano w programie
przerwy na zwiedzanie i odpoczynek. Gospodarze pokazali nam swoje 260-tysięczne miasto ze wspaniałym
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12-wiecznymi „château” oraz najbliższą okolicę z przepięknym kompleksem opactwa Fontevraud, gdzie spoczywa między innymi Ryszard Lwie Serce.
Pobyt we Francji nie mógł się również odbyć bez wizyty w regionalnej winnicy, gdzie nie tylko zapoznano nas
z procesem produkcji wina, lecz również mogliśmy je
degustować.
Wieczory były poświęcone kulturze i rozrywce. Wysłuchaliśmy np. koncertu organowego przygotowanego
specjalnie na tę okazję, a wykonanego w sali konserwatorium muzycznego przez byłą studentkę francuskiej
germanistyki, a przede wszystkim dobrze zapowiadają-
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cego się muzyka. Mieliśmy również okazję do obejrzenia
występu regionalnego teatru tańca. Studenci francuscy
przygotowali także program kabaretowy i zaprosili
swych rówieśników na wieczór karaoke. Dzięki temu
integracja odbyła się jeszcze bardziej spontanicznie.
Przez cały pełen wrażeń tydzień gospodarze bardzo
dbali o to, byśmy czuli się u nich dobrze i byli zadowoleni.
Udało im się to na przysłowiową piątkę. Do zobaczenia w przyszłym roku w Niemczech!
Gabriela Lis, Liliana Sadowska

Międzynarodowa Konferencja Literaturoznawcza
W dniach 20-22 listopada odbyła się w Instytucie Filologii Germańskiej Międzynarodowa Konferencja Literaturoznawcza pt. „Eine Provinz in der Literatur. Schlesien zwischen Erinnerung. und Imagination“. Konferencja miała na celu przybliżenie i wymianę doświadczeń
w zakresie badań nad literaturą śląską i rolą prowincji –
regionu w literaturze.

ORGANIZATORZY

Na konferencję przybyli profesorowie: Eberhard
Schulz z Duisburga, Wojciech Kunicki (Uniwersytet
Wrocławski), Hubert Orłowski (Uniwersytet Poznański),
Walter Schmitz (Centrum Środkowoeuropejskie, Drezno), Grażyna Szewczyk (Uniwersytet Śląski), Elke
Mehnert (Uniwersytet Chemnitz), Louis Ferdinand
Helbig (Uniwersytet Zielonogórski), Elżbieta Dzikowska

UCZESTNICY KONFERENCJI

Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej prof. Augustyn Mańczyk, otwierając konferencję powiedział m.in.,
że przedstawione w literaturze prowincje są małymi
ojczyznami, a ich zbiór stanowi o naszej tożsamości. Tak
jak istnieje jedna ludzkość i jedna sztuka, tak też ujawnia
się jedna literatura. Ona stanowi też horyzont dla
wszystkich ludzkich przedsięwzięć bez uprzedzeń i bez
granic w jednoczącej się Europie.

(Uniwersytet Wrocławski) oraz liczni pracownicy Instytutu Filologii Germańskiej UZ. Dodatkowo przy współudziale mgr Ewy Nodzyńskiej zorganizowano wystawę
pt. „Provinz in der Literatur”.
Organizatorami konferencji z ramienia Instytutu byli:
dr Robert Buczek i dr Paweł Zimniak. Konferencja została sfinansowana w 75% z programu PHARE-CBC Unii
Europejskiej.

Paweł Truszkiewicz

Wystawa „wspomnień”
Konferencję „Eine Provinz in der Literatur. Schlesien
zwischen Erinnerung und Imagination“ uświetniono
wystawą pt. „Erinnerung an eine Provinz”. Uroczystego
otwarcia dokonano natomiast podczas konferencji
„Prowincja w literaturze. Śląsk - wspomnienia i imaginacja” zorganizowanej przez Instytut Germanistyki
w dniach 20-22 listopada br. Wystawa mieściła się
w holu kampusu B przy Al. Wojska Polskiego 69. Zaprezentowano bogaty wybór książek - których proble-
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matyka dotyczy szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego Dolnego i Górnego Śląska - oraz źródła historyczne odnoszące się do przeszłości regionu. Całość materiałów uzupełniono bogatą ikonografią przedstawiającą
widoki miast i zabytków architektury śląskiej, wśród
których na szczególną uwagę zasługują dawne pocztówki z regionu Ziemi Lubuskiej.
Jarosław Kuczer
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Wspomnienie jednej prowincji
Wystawę otwarto z okazji konferencji naukowej „Prowincja w literaturze. Śląsk - wspomnienia i imaginacja"
zorganizowanej przez Instytut Germanistyki w dniach
20 - 22 listopada br. Zaprezentowano książki, których
problematyka dotyczy szeroko pojętego dziedzictwa
kulturowego Dolnego i Górnego Śląska oraz źródła
historyczne odnoszące się do przeszłości regionu. Całość
materiałów uzupełniono ikonografią przedstawiającą
widoki miast i zabytków architektury śląskiej, wśród
których na szczególną uwagę zasługują dawne pocztówki z regionu Ziemi Lubuskiej.
Ewa Nodzyńska

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Nowy rok w Sekcji Języka Francuskiego
Sekcja języka francuskiego NKJO rozpoczęła z impetem nowy rok akademicki. Kilka zmian, nowi studenci
i nauczyciele, nowe projekty, mnóstwo pomysłów
i inicjatyw.
Październik upłynął pod znakiem stażów. 6 października dziesięcioosobowa grupa studentek III roku wyjechała na trzytygodniowy staż dydaktyczny w ramach
umowy o bezpośredniej współpracy bilateralnej: naukowej i dydaktycznej z Institut Universitaire de Formation des Maîtres (Uniwersyteckim Instytutem Kształcenia Nauczycieli) w Caen w Dolnej Normandii. W tym
samym czasie grupa Francuzów przyjechała do Zielonej
Góry. Obie wymiany wypadły bardzo pomyślnie. Dały
studentom możliwość poznania innego kraju i regionu,
nawiązania nowych znajomości, pogłębienia kompetencji komunikacyjnych.
Polskie studentki bardzo miło wspominają ten wyjazd.
Co im się najbardziej podobało? „Wszystko – wycieczki
do Bretanii, Saint-Malô, Cancale i Mont St Michel, miła
atmosfera, obserwacje zajęć we wszystkich rodzajach
szkół i udział w zajęciach w IUFM, i co najważniejsze
imprezy, bo wtedy najlepiej można poznać studenckie
życie. W akademiku uniwersyteckim dziewczyny za-

UROCZYSTE SPOTKANIE NAUCZYCIELI SEKCJI JĘZYKA FRANCUSKIEGO
NKJO Z PROF. DANIELEM MARCHAND – DYREKTOREM DS. WSPÓŁPRACY
Z ZAGRANICĄ UNIWERSYTECKIEGO INSTYTUTU KSZTAŁCENIA
NAUCZYCIELI W CAEN (IUFM)

warły przyjaźnie z wieloma obcokrajowcami, którzy,
podobnie jak one, przebywali we Francji na podobnych
wymianach. „Wszystko było jak w zegarku – wspominają – nawet pogoda dopisała.” A praca, nauka? „- Miałyśmy po 3-4 godziny hospitacji dziennie. Zwiedzałyśmy
różne szkoły - od podstawówki, po liceum, no i uniwersytet. Nie prowadziłyśmy zajęć, za to mogłyśmy zobaczyć, jak działa francuski system edukacyjny, porównać
szkołę polską z francuską. Poza tym przygotowywano
dla nas specjalne zajęcia lub miałyśmy pracę indywidualną.”
Również od października nasza uczelnia gości czterech Francuzów, odbywających 3-miesięczny staż pedagogiczny w ramach europejskiego programu SokratesErasmus. Jest to wymiana obustronna, dwójka z czterech
polskich studentów już wyjechała do Caen, pozostali
wybierają się tam w marcu. Nasi francuscy stażyści:
Emilie, Emmanuelle, Anne i Guillaume są bardzo zadowoleni z pobytu w Polsce. „Wszyscy nas do siebie zapraszają, to takie miłe.” Francuzi bardzo chętnie włączają się w pracę kolegium. Prowadzą zajęcia ze studentami, opowiadając im m.in. o kulturze i tradycjach swojego regionu. Starają się „zarazić” studentów pasją i skłonić ich do poszerzania wiedzy o języku francuskim.
Sami zresztą interesują się Polską. Zwiedzili już kilka
miast, między innymi Kraków, Wrocław, Poznań, Warszawę i Gdańsk. W poznawaniu naszego kraju nie przeszkadza im nawet zimno, do którego nie są zbyt przyzwyczajeni. Z polskich dań najbardziej smakuje im bigos, pierogi i placki ziemniaczane.
Praca stażystów nie ogranicza się do zajęć na uczelni.
Regularnie odwiedzają placówki oświatowe w Zielonej
Górze i województwie (Żagań, Żary, Świebodzin oraz
Studzieniec). Obserwują tam lekcje różnych przedmiotów, biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych, a także
sami prowadzą zajęcia z języka francuskiego. Bardzo
pozytywnie oceniają pracę naszych szkół. Zadziwia ich
też łatwość, z jaką Polacy uczą się języków obcych.
Na szczęście praca to nie wszystko. Po powrocie do
Domu Asystenta przy ul. Wyszyńskiego, pozostaje im
jeszcze dość dużo wolnego czasu. Co robią wieczorami?
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FRANCUSCY STAŻYŚCI W TRAKCIE OBSERWACJI ZAJĘĆ NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W KLASIE II W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STUDZEŃCU

Spotykają się z polskimi studentami, chodzą do kina, na
koncerty i wystawy. Bardzo chętnie uczestniczą w imprezach organizowanych przez sekcję francuską. Pod
koniec października zostali oficjalnie ochrzczeni na
tradycyjnie już organizowanych otrzęsinach. Musieli
wtedy przejść przez różnego typu zadania, np. zjeść
kisiel, którego nigdy wcześniej nawet nie widzieli. Podczas wieczoru przy gitarze i beaujolais Emilie i Guillaume występowali na scenie Kartonu, prezentując widowni szlagiery muzyki francuskiej. Zresztą wszyscy są
bardzo energiczni i zawsze wszędzie ich pełno.
Współpraca SF NKJO i JUFM w ramach programu Sokrates-Erasmus istnieje od trzech lat. Zielona Góra jest

jednym z 17 europejskich ośrodków akademickich,
z którymi uczelnia francuska zawarła podobne umowy.
Zarówno polscy, jak i francuscy studenci podkreślają
ważną rolę i konieczność takiej wymiany. Nam daje ona
bezpośredni kontakt z rodzimymi użytkownikami języka, możliwość pokonania barier językowych i kulturowych, im – okazję do przełamania stereotypów, nowe
spojrzenie na nasz kraj i jego mieszkańców, których
wcześniej wcale nie znali. Poza tym, kontakty te pomagają w lepszym zrozumieniu siebie, a w przyszłości
wpłyną na współpracę międzynarodową Wspólnej Europy.
Lidia Napieralska

Z PRAC STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO HISTORYKÓW

Osadnictwo mikroregionu krośnieńskiego
W tym krótkim opracowaniu chciałbym przedstawić
niektóre wczesnośredniowieczne osiedla, które powstały
w okolicach Krosna Odrzańskiego.
Najstarsze ślady człowieka zostały odkryte w Strumiennie, a pozostawili je pierwotni myśliwi, którzy
przyszli na tereny Ziemi Krośnieńsko-Gubińskiej około
8000 lat p.n.e. Wiadomo także, że w okresie mezolitu
przywędrowała na ten obszar ludność z krajów śródziemnomorskich zajmująca się myślistwem i rybołówstwem, posługująca się narzędziami z rogu i kości. Kolejna fala ludności, już rolniczej, zaczęła osiedlać się nad
środkową Odrą w początkach młodszej epoki kamienia
zwanej neolitem, przybyła ona z terenów naddunajskich
i posiadała umiejętności lepienia naczyń oraz udoskonalonego sposobu obróbki narzędzi kamiennych. W drugim okresie neolitu z zachodu napłynęła ludność hodująca zwierzęta domowe, ze względu na charakterystyczny kształt wytwarzanej ceramiki została nazwana kulturą amfor kulistych. Na terenie Wielkopolski, Śląska
i Łużyc w drugim okresie brązu funkcjonowała kultura
przedłużycka, z której na przełomie II i III okresu brązu
wykształciła się kultura łużycka. Z tego okresu pochodzą zbadane przez archeologów cmentarzyska
w Szczawnie i Trzebulach. Posiadała ona olbrzymi zasięg, przekraczając od zachodu Odrę, na południu Sudety, na wschodzie Bug i sięgając po Bałtyk na północy.
Można powiedzieć, że Ziemia Krośnieńsko-Gubińska
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wchodziła w skład grupy zachodniopolskiej kultury
łużyckiej. Najbogatszy rozkwit kultury łużyckiej przypadł na wczesny okres epoki żelaza zwany Hallstatt.
Około 550 – 400 p.n.e. tak bujnie rozwijająca się kultura
uległa zahamowaniu, i w końcu upadkowi. Powodem
tego były najazdy obcych plemion, zwłaszcza Scytów,
którzy około 500 r. p.n.e. dotarli nad Odrę. Ślady ich
pobytu zachowały się w postaci charakterystycznych
brązowych trójgraniastych grotów strzał oraz żelaznych
czekanów bojowych. Zostało to potwierdzone znaleziskami w rejonie Gubina, w Polanowicach, w Wicinie,
a także w Witaszkowie, gdzie znaleziono zestaw złotych
przedmiotów z wyposażenia jakiegoś zabitego, zapewne
dowódcy scytyjskiego. Z tego też okresu na Ziemi Krośnieńsko-Gubińskiej zachowało się do dzisiaj wiele
cmentarzysk; do najważniejszych należą te z okolic
Gubina, Starosiedla, Szczawna, Czarnowic, Połupina,
Krosna, Bytnicy, Drzewicy, Łochowic, Maszewa, Miłowa, Radnicy, Rybaków, Starego Raduszca i Wełmic.
W latach od 100 r. p.n.e. po początek naszej ery można
mówić o występowaniu kultury grobów jamowych.
W tym okresie pojawiła się znaczna ilość przedmiotów
importowanych, między innymi pierwszych monet.
Z tego też okresu pochodzi odkryta w Strumiennie rozległa osada późnolateńska. W początkach naszej ery,
kiedy Cezar podbił Galię, a Trajan opanował tereny
naddunajskie, Ziemia Krośnieńsko-Gubińska znalazła
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się w sferze wpływów rzymskich. Świadectwem tego
mogą być znaleziska z Białogóry, Budachowa, Połupina,
gdzie także znaleziono między innymi dwie
zachodniosłowiańskie ostrogi.
Przełom VII i VIII wieku to właściwy okres wczesnośredniowieczny. W tym to okresie powstawały plemiona
Słowian różniące się cechami językowymi i etnicznymi,
zależnie od zajmowanego terytorium. Ziemia Krośnieńsko–Gubińska była trenem, przez który przebiegała
granica pomiędzy zamieszkałymi na zachód od Bobru –
Łużyczanami a Dziadoszanami, zajmującymi tereny na
północny-zachód i południowy-zachód od Krosna Odrzańskiego. Na podstawie badań archeologicznych,
osadniczych i historycznych można orzec, że największa
część obszaru środkowego Nadodrza należała właśnie
do plemienia Dziadoszan. Źródła pisane poświadczają
istnienie Dziadoszan w około 20 ośrodkach grodowych,
są to między innymi: Szydłów, Połęck, Krosno, Gostchorze, Tarnawa. Granice plemienne wymuszały powstawanie systemu grodów obronnych nad Odrą, Nysą
i Bobrem. Bardzo ciekawie przedstawiał się system
obronny okolic Krosna. Przeprawy przez Odrę bronił tu
gród położony w widłach Odry i Bobru, na ich lewych
brzegach. Oprócz rzek, opasywały go starorzeczne
podmokłe łąki i wały ziemne. Około 4 km na wschód od
niego, na prawym, wysokim brzegu pradoliny, znajdował się gród w Gostchorzu, spełniający zapewne rolę
flankującą w stosunku do grodu krośnieńskiego. Jest
wielce prawdopodobnym, iż kompleks grodów krośnieńskich stanowił północne zakończenie tak zwanych
Wałów Śląskich, które ciągnęły się na przestrzeni 130
km od Studzianek po Niwiska. Składały się one z potrójnej linii wałów i fos o łącznej szerokości około 45 m
i wysokości dochodzącej do 1 metra. Do dziś nie zachowały się one, ale pozostałościami po nich mogą być
kilkusetmetrowe odcinki w okolicach Raduszca Starego
i Połupina.
Wieloletnie badania archeologów doprowadziły do
odkrycia w największym przewężeniu doliny Odry
zespołu osadniczego składającego się z trzech osad,
w tym jednej obronnej, oddalonego o 200 metrów od wsi
Połupin. W najstarszej z osad, pochodzącej z III lub
początków IV wieku n.e. odkryto zarys słupowego budynku mieszkalnego. Następną osadę odkryto około 600
metrów od poprzedniej, znaleziono między innymi
fragmenty naczyń, paciorki z kilkubarwnego szkła, nóż
żelazny i przęśliki gliniane. Kolejną, trzecią osadę, odkryto w odległości 400 metrów od poprzedniego stanowiska. Jej wewnętrzny wymiar wynosił 0,7 ha, była ona
chroniona wałem o mieszanej konstrukcji kamiennodrzewnej. Przedmioty, które tam znaleziono wskazują,
iż gród został wzniesiony około VI wieku i pełnił swe
funkcje do wieku VII. Było to miejsce strategiczne, ponieważ pozwalało kontrolować przejście przez szeroki
odcinek pradoliny. Nawet odległe o 4000 m od Połupina
grodzisko krośnieńskie było dobrze widoczne, jak również leżące po drugiej stronie Odry oddalone o 3000 m
grodzisko w Gostchorzu. Usytuowane na cyplu północnej pradoliny Odry grodzisko w Gostchorzu zostało
datowane na VII wiek. Obydwa grody miały powiązania
w różnych okresach z nizinnym grodem krośnieńskim,
który powstał przy ujściu Bobru, około VIII wieku. Ze
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względu na trudne warunki osadnicze – bagna, torfowiska i tereny zalewowe – nieliczne wsie, jakie powstały tu
do XIII wieku, można powiązać z płatami gliniastych
gleb. Najstarsze wzmianki źródłowe mówią o Osiecznicy, Sarbii, Czarnowie, Ciemnicach, Zagórze Starym,
Rybakach, Bielowie i Pałęcku. Z kolei u schyłku XIII
wieku możemy mówić już o istnieniu osad: NiemaszChleba, Korczyców, Skórzyn, Radomicko, Głębokie,
Struga i Łochowice. W początkach XIV wieku w promieniu około 15 km od Krosna powstało 27 osad, wśród
nich: Lubiatów, Zagór Nowy, Tarnawa, Kosierz, Gronów, Pław, Gola, Łagów, Chromów, Drzeniów, Trzebiechów, Drzewica, Bytnica, Lubogoszcz, Gęstowiec, Budachów, Grabin, Czetowice, Rzeczyca. Prawie wszystkie
osady powstały wzdłuż traktów handlowych przecinających się w Krośnie. Przy starym trakcie z Krosna do
Gubina powstały: Raduszec, Sarbia, Czarnowo i Wężyska, przy szlaku do Słubic – Osiecznica, przy szlaku do
Torzymia i Sulęcina – Łochowice i Bielów, przy drodze
z Krosna do Świebodzina – Radnica, do Zielonej Góry –
Połupin, Dąbie, Ciemnice, Leśniów, przy trakcie z Krosna
do Nowogrodu Bobrzańskiego – Zagór Nowy. Charakter
usytuowania tych miejscowości podkreśla centralne i dominujące usytuowanie Krosna. Ten gród nie utracił
swojej pozycji, tak, jak miało to miejsce w innych grodach, czerpiąc korzyści ze swego położenia, rozwinął się
w główny gród piastowski o charakterze obronnym
w czasach kształtowania się państwa polskiego.
Bibliografia:
1. Słownik starożytności słowiańskich, Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII, Tom
2 F–K, Część 2 I–K, Wrocław Warszawa Kraków 1965, s. 524,
Tom 4 P–R, Część 1 P, Wrocław Warszawa Kraków 1970, s.
219.
2. Dąbrowski E., Refleksje nad wczesnym średniowieczem w Zielonogórskiem, Rocznik Lubuski, Archeologia zielonogórska u schyłku XX wieku, pod red. Malinowskiego T., Tom 24 Część 1, Zielona Góra 1998.
3. Jankowski J., Ziemia Krośnieńsko-Gubińska, Informator historyczny i turystyczno-krajoznawczy, Zielona Góra 1969.
4. Kałagate S., Badania dotyczące późnego średniowiecza i czasów
nowożytnych w Zielonogórskiem, Rocznik Lubuski, Archeologia
zielonogórska u schyłku XX wieku, pod red. Malinowskiego T.,
Tom 24 Część 1, Zielona Góra 1998.
5. Kołodziejski A., Kultura łużycka i kultura pomorska na środkowym Nadodrzu w badaniach archeologicznych końca XX wieku,
Rocznik Lubuski, Archeologia zielonogórska u schyłku XX wieku,
pod red. Malinowskiego T., Tom 24 Część 1, Zielona Góra
1998.
6. Muszyński J., Krosno Odrzańskie [w:] Studia nad początkami
i rozplanowaniem miast nad środkową Odrą i Dolną Wartą (Województwo Zielonogórskie), Tom 2 Dolny Śląsk, Dolne Łużyce,
pod red. Kaczmarczyka Z. i Wędzkiego A., Zielona Góra
1970.
7. Muszyński J., Krosno Odrzańskie, Przeszłość i teraźniejszość,
Warszawa – Poznań 1972.
8. Przechrzta E., Stan badań nad osadnictwem epoki kamienia
i wczesnej epoki brązu na środkowym Nadodrzu, Rocznik Lubuski, Archeologia zielonogórska u schyłku XX wieku, pod red. Malinowskiego T., Tom 24 Część 1, Zielona Góra 1998.

Tadeusz Serylak – KNHS
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WYDZIAŁ NAUK
PEDAGOGICZNYCH I SPOŁECZNYCH
I N S T Y T U T

P E D A G O G I K I

I

P S Y C H O L O G I I

Dorota Niewiedział i Anna Mróz doktorami nauk
27 lutego 2002 r. w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się obrona pracy doktorskiej
mgr Doroty Niewiedział. 23 marca 2002 r. decyzją Rady
Wydziału Nauk Pedagogicznych i Historycznych Uniwersytetu
Wrocławskiego nadano jej stopień
doktora
nauk
humanistycznych
z
zakresu psychologii.
Rozprawa doktorska
pt. Poczucie jakości życia
ludzi starszych mieszkających w domach pomocy
społecznej
napisana
została pod kierunkiem
prof. Janusza Trempały,
a recenzentami byli
profesorowie
Maria

Struś-Romanowska z Uniwersytetu Wrocławskiego
i Stanisław Kowalik z Akademii Bydgoskiej.
Obrona pracy doktorskiej mgr Anny Mróz odbyła się
30 września w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Rozprawa doktorska pt.
Rozwój osoby według Teorii
Dezintegracji
Pozytywnej
Kazimierza
Dąbrowskiego
(analiza doświadczeń wybranej grupy) napisana
została pod kierunkiem
ks. prof. Czesława Cikiery. Recenzentami pracy
byli profesorowie Maria
Struś-Romanowska
z
Uniwersytetu Wrocławskiego i ks. Zenon Uchnast z KUL.

VI Krajowa Konferencja TANATOS 2002
7-9 listopada pracownicy Zakładu Edukacji Kulturowej (Instytut Pedagogiki i Psychologii) uczestniczyli
w szóstej krajowej konferencji zatytułowanej Problemy
współczesnej tanatologii. Medycyna-antropologia kulturyhumanistyka, która odbyła się w Szklarskiej Porębie. Od
wielu lat jest ona organizowana pod patronatem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego i wybitnego
znawcy tejże problematyki prof. Jacka Kolbuszewskiego.
Członkami Komitetu Naukowego są przedstawiciele
różnych ośrodków i dyscyplin naukowych - profesorowie Janina Gajda-Krynicka, Zbigniew Jara, Barbara Ko-

wal-Gierczak, Piotr Kowalski, Franciszek Rosiński oraz
Joanna Sachse. Pierwszego i ostatniego dnia obrady ze
względu na ogromną liczbę referentów miały charakter
plenarny, pozostałe referaty wygłoszone zostały w sekcjach. Program konferencji obejmował siedemdziesiąt
trzy wystąpienia, które stały się pokłosiem wydrukowanej książki pt. Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna
- antropologia kultury - humanistyka (red. naukowy prof.
Jacek Kolbuszewski), z którą każdy uczestnik konferencji mógł wrócić do domu.
Justyna Zbączyniak

Demokracja i wychowanie
5 listopada pracownicy Instytutu Pedagogiki
i Psychologii mieli możliwość wysłuchania wykładu
prof. dra hab. Gerta-Rüdigera Weopnarshausa (Europejski Uniwersytet Viadrina — Wydział Kulturoznawstwa). Zaproszony gość mówił o demokracji i wychowaniu, tj. o koncepcjach pragmatyzmu i współczesnych
dyskusjach na ten temat w Niemczech. Treści prelekcji
oscylowały wokół dwóch zagadnień – poglądów
i działalności Johna Deweya oraz recepcji jego poglądów
w Niemczech. Pierwszą część wykładu tłumaczył na
język polski dr Michał Głażewski, drugą natomiast – dr
Lech Sałaciński. Prelegent zwrócił uwagę słuchaczy
szczególnie na następujące aspekty: rozumienie pojęcia
demokracja oraz aktywne uczestniczenie obywateli
w życiu narodu i humanizację świata technicznego.
Spotkanie zakończyła dyskusja.
Justyna Zbączyniak
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INSTYTUT SOCJOLOGII
Problematyka pogranicza oczami socjologów
23-24 października br. odbyła się w Łagowie konferencja z udziałem gości zagranicznych, organizowana przez
Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, zielonogórski oddział PTS oraz Lubuskie Towarzystwo
Naukowe nt.: „Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Europa bez granic?”. Było to już czwarte spotkanie z tego cyklu. Organizowane co dwa lata spotkania uczonych zajmujących się problematyką pogranicza
są okazją do wymiany myśli, opinii, konfrontacji wyników badań empirycznych i refleksji teoretycznych i, co
niemniej ważne, do bezpośrednich kontaktów interpersonalnych. Wydaje się, iż po przyłączeniu Polski do Unii
Europejskiej problematyka granic nabierze nowego
wymiaru – Polska stanie się wschodnią jej granicą, co
wszakże nie oznacza automatycznego zniesienia dotychczasowych granic państwowych. Celem konferencji
była dyskusja dotycząca szeroko rozumianej problematyki pogranicza obecnie i w przyszłości.
Uczestników konferencji przywitał dyrektor Instytutu
Socjologii UZ, prof. Leszek Gołdyka, zaś oficjalnego
otwarcia dokonał Prorektor ds. Nauki i Współpracy
z Zagranicą UZ, prezes Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, prof. Józef Korbicz.
Obrady plenarne odbywały się przy płonącym kominku w Sali Rycerskiej w Zamku Joannitów w Łagowie.

DR MARIA ZIELIŃSKA, PROF. LESZEK GOŁDYKA

Pierwszej części obrad plenarnych przewodniczył prof.
Władysław Kwaśniewicz, który za zasługi dla zielonogórskiego środowiska socjologicznego został nagrodzony przez Senat byłej Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Zielonej Górze medalem Tadeusza Kotarbińskiego.
Obrady w sekcjach prowadzone były w ośrodku wypoczynkowym „Leśnik”, skąd przez okna podziwiać można było zabytki przyrody w jesiennej szacie na tle smaganego wiatrem jeziora.
Spośród zaproszonych gości zaszczycili nas swoją
obecnością m.in. profesorowie – Krzysztof Zagórski
(CBOS), Marian Niezgoda (UJ), Krystyna Janicka (IFiS
PAN), Zbigniew Kurcz (UWr), Andrzej Sadowski (Uniwersytet w Białymstoku), Maria Ciechocińska (Akademia Podlaska Siedlce), Jan Róg (Uniwersytet Opolski)
oraz doktorzy – Małgorzata Melchior (UW), Katarzyna
Staszyńska (Case), Florian Zieliński (UAM). Naukowe
ośrodki zagraniczne reprezentowali: prof. Ałła Łobanowa i prof. Lubow Fedorovna Lihoshva (Krivorozskiy
Gosudarstvennyiy Pedagogicheskiy Universitet - Ukraina), dr Elena Nikiforova i dr Olga Brednikova (Centre
for Independent Social Research - Rosja), dr Natalia
Pohorila
(Natsionalnyi
Universytet
„KyevoMohalians’ka Akademia - Ukraina), mgr Dariuš Borusewič (Litwa), dr Andrzej Kutyłowski (Buskerud College
–Norwegia), dr Katarzyna Stokłosa (Uniwersytet Europejski Viadrina - Niemcy). Były też liczne wystąpienia
pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego - profesorów: Renaty Suchockiej, Ireny Machaj, Ryszarda Dyoniziaka, Edwarda Hajduka, Lesława Koćwina i in.
Ogółem w konferencji wzięło udział 95 uczestników
reprezentujących państwowe i niepaństwowe uczelnie,
wyższe szkoły zawodowe i inne ośrodki naukowe
w Polsce i za granicą, zajmujące się szeroko rozumianymi zjawiskami transgraniczności.
Poruszano kwestie życia, pracy i nauki na terenach
przygranicznych, pokazywano specyfikę miast i wsi
przygranicznych; wskazywano na relacje między pograniczem, narodem i społeczeństwem; wiele miejsca
poświęcono euroregionom; istotne było wskazywanie na
przeobrażenia świadomości społecznej mieszkańców
pogranicza oraz na zjawisko transgraniczności indywidualnej. Rozważano kwestie terminologiczne i metodologiczne. Dyskusjom na temat mechanizmów kształtowania się stereotypów obcokrajowców, przejawów patologii na pograniczu, działania szarej strefy i jej wpływu
na nie tylko konsumenckie zachowania Polaków, nie
było końca, czemu prawdopodobnie sprzyjała „barowa”
pogoda, nie pozwalająca na długie spacery i kontemplacje w „pięknych okoliczności przyrody” (cyt. za Himilsbach, patrz „Rejs).
Konferencję uświetniła kolacja myśliwska, podczas
której po odegraniu tradycyjnych sygnałów myśliwskich, konsumowano doskonale przyrządzonego dzika,
bigos, kaszankę, kiełbaski z rożna, sałatki i inne potrawy. Jeszcze raz potwierdziła się zasada, że wspólna

UCZESTNICY KONFERENCJI
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stopniu prognostyczną, a nade wszystko integracyjną.
Konferencja finansowana była ze środków KBN, Instytutu Socjologii UZ przy wsparciu Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Zielonej Górze i Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Bitaco”.
Maria Zielińska

Informacje na temat konferencji można także znaleźć na stronie internetowej: www.is.uz.zgora.pl
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WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH
Rada Wydziału
Rada Wydziału Nauk Ścisłych przyjęła zasady rekrutacji oraz limity przyjęć w roku akademickim 2003/2004.
Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów WNŚ odbywać się będą na podstawie konkursu świadectw. Kandydaci będą przyjmowani na studia według kolejności
na liście rankingowej sporządzonej na podstawie wyni-

ków uzyskanych na maturze („nowej maturze"), egzaminie dojrzałości („starej maturze") lub ocen końcowych
na świadectwie ukończenia szkoły średniej (świadectwie
dojrzałości).
Limity przyjęć zawiera załączona tabela.

Studia dzienne
KIERUNEK, SPECJALNOŚĆ

RODZAJ STUDIÓW

CZAS TRWANIA

LIMIT PRZYJĘĆ

5 lat

60

Astronomia
astrofizyka komputerowa

magisterskie
(dyplom magistra)

Fizyka
fizyka komputerowa
fizyka matematyczna
fizyka ogólna

magisterskie
(dyplom magistra)

5 lat

75

Fizyka techniczna
komputery w pomiarach fizycznych

zawodowe
(dyplom licencjata)

3 lat

75

magisterskie
(dyplom magistra)
z możliwością ukończenia na poziomie
studiów zawodowych
(dyplom licencjata)
magisterskie
(dyplom magistra)
z możliwością ukończenia na poziomie
studiów zawodowych
(dyplom licencjata)

5 lat

160

3,5 roku
5 lat

180

RODZAJ STUDIÓW

CZAS TRWANIA

LIMIT PRZYJĘĆ

magisterskie
(dyplom magistra)
z możliwością ukończenia na poziomie
studiów zawodowych
(dyplom licencjata)

5 lat

100

Informatyka i ekonometria
systemy informacyjne
ekonometria menedżerska
statystyka i ekonometria

Matematyka
matematyka z informatyką w ekonomii
matematyka przemysłowa
matematyka z informatyką w finansach i ubezpieczeniach
informatyka matematyczna
nauczycielska – matematyka i informatyka

3,5 roku

Studia zaoczne
KIERUNEK, SPECJALNOŚĆ
Informatyka i ekonometria
systemy informacyjne
ekonometria menedżerska
statystyka i ekonometria

3,5 roku
Mariusz Michta
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WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
Z posiedzenia Rady Wydziału
Rada Wydziału Zarządzania w dniu 23 października,
której przewodniczył dziekan profesor Daniel Fic:
• powołała recenzentów - profesor Zofię Ratajczak
z Uniwersytetu Śląskiego oraz profesor Janinę Stankiewicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego w celu dokonania oceny całokształtu dorobku kandydata na
stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie
Zarządzania;
• rozpatrzyła i przegłosowała pozytywnie wnioski
o zatrudnieniu doktor Marzeny Góralczyk na stanowisku adiunkta i mgr inż. Sebastiana Kimaczyńskiego na stanowisku asystenta w Instytucie Organizacji
i Zarządzania oraz mgr Marka Osękowskiego na stanowisku asystenta w Instytucie Zarządzania;

•

podjęła uchwałę o przedłużeniu stypendium doktoranckiego mgr inż. Patrycji Łychmus;
• zatwierdziła utworzenie nowego kierunku studiów
podyplomowych „Zarządzanie przedsiębiorstwem
na rynku europejskim”.
Na zakończenie posiedzenia Rady Wydziału profesor
Mieczysław Dudek przedstawił efekty działalności komisji do spraw utworzenia nowego kierunku studiów
ekonomia na Wydziale Zarządzania oraz omówił wymagania zawarte w wytycznych Ministerstwa dotyczących
jego powołania. W wyniku przeprowadzonej dyskusji
członkowie Rady Wydziału poparli działania komisji
zmierzające do uruchomienia nowego kierunku kształcenia.

Zasady rekrutacji w roku akademicki 2003/2004
Na posiedzeniu Rady Wydziału Zarządzania w dniu
20 listopada zostały zatwierdzone zasady rekrutacji oraz
limity przyjęć studentów w roku akademickim
2003/2004. Na kierunku studiów zarządzanie i marketing
studenci mają możliwość wyboru następujących rodzajów studiów: zawodowe licencjackie, zawodowe inżynierskie, magisterskie, magisterskie uzupełniające oraz
magistersko-inżynierskie. Studenci studiów magisterskich oraz uzupełniających mają również możliwość
poszerzenia wiedzy w określonych specjalnościach:
•

controlling w zintegrowanych systemach zarządzania,

•

informatyka w zarządzaniu,

•

europejskie stosunki gospodarcze,

•

systemy zarządzania,

•

zarządzanie potencjałem społecznym,

•

zarządzanie środowiskiem i gospodarką publiczną,

•

małe i średnie przedsiębiorstwa.
Dodatkowo na kierunku zarządzanie i marketing na poziomie studiów magisterskich uzupełniających oferowana jest specjalność administracja publiczna. Uruchomiono ją z myślą o studentach po kierunkach administracyjnych, którzy ukończyli studia na poziomie zawodowym.
W trakcie obrad profesor Maria Fic przedstawiła zebranym członkom Rady Wydziału wniosek dotyczący
utworzenia na Wydziale Zarządzania kierunku studiów
ekonomia, który odbywać będzie się w trybie studiów
trzyletnich zawodowych dziennych i zaocznych. Członkowie Rady Wydziału jednogłośnie poparli wniosek
o podjęcie przez Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego
uchwały dotyczącej utworzenia na Wydziale Zarządzania kierunku studiów ekonomia. W ramach planowanych
studiów licencjackich z ekonomii studenci będą mogli
studiować na dwóch specjalnościach - przedsiębiorstwo
w gospodarce otwartej oraz ekonomia matematyczna.

Członkowie Rady Wydziału zatwierdzili następujące
limity przyjęć na kierunek zarządzanie i marketing oraz
ekonomia w roku akademickim 2003/2004:
Kierunek: zarządzanie i marketing
studia dzienne limit: 260 osób
studia zaoczne limit: 260 osób
studia uzupełniające:
studia dzienne
limit: 180 osób
studia zaoczne
limit: 180 osób
specjalność: administracja publiczna
studia dzienne limit: 120 osób
studia zaoczne limit: 120 osób
Kierunek: ekonomia1
studia dzienne limit: 90 osób
studia zaoczne limit: 90 osób
Ponadto w trakcie posiedzenia Rady Wydziału zostały
zatwierdzone następujące decyzje:
•

na mocy przeprowadzonego głosowania Rada Wydziału wyraziła zgodę na przyznanie stypendium
doktoranckiego mgr inż. Annie Saniuk;

•

mocą przeprowadzonego głosowania przyjęto na
członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej profesora Mieczysława Dudka i doktor Marzenę Góralczyk;

•

członkowie Rady Wydziału jednogłośnie poparli
wniosek o utworzeniu kierunku studiów podyplomowych „Zarządzanie turystyką w regionie”.

1

po zatwierdzeniu kierunku przez MENiS
Anetta Barska
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ZARZĄDZANIA

„Management”
Ukazał się kolejny numer anglojęzycznego wydania
„Managementu” (Vol.6, No.2, 2002). W niemal 20 artykułach poruszono problemy z zakresu zarządzania
wiedzą, ochrony środowiska, zarządzania zasobami
ludzkimi, metod analizy danych, controllingu i wielu
innych. Wśród autorów znaleźli się: A. Pomykalski,
J. Stankiewicz, J. Skalik, L. Haber, F. Andryszak,

W. Hładkiewicz, L. Zbiegień-Maciąg, E. Beck, W. Jarmołowicz, M. Twarowska, K. Krzakiewicz, A. Chajęcki,
D. Zarzecki, A. Walaszek-Babiszewska, C. Adcock,
P. Kluge, B. Lee, B. Bowhill, S. Urban, P. Riesgo, A. Suarez, A. Czyżewski, B. Czyżewski, A. Grzelak, A. Henisz. Zachęcamy do lektury.

Seminaria
W semestrze zimowym w Instytucie Organizacji i Zarządzania odbędą się następujące seminaria naukowe:
S 11 grudnia 2002 - prof. Magdalena Graczyk „Dokumenty planistyczne regionu i ich wpływ na jego innowacyjność”,
S 08 stycznia 2003 - dr Krzysztof Łasiński „Urządzenia
transportowo-pozycjonujące w aspekcie kontroli ja-

kości”,
S 22 stycznia 2003 - prof. Anna Walaszek-Babiszewska

„Zastosowanie zbiorów rozmytych w badaniach
operacyjnych”.
Seminaria odbywają się w sali 107 w budynku WNŚ
o godz. 13.15. Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie na ósmą konferencję
Instytut Organizacji i Zarządzania zaprasza na ósmą
Międzynarodową Konferencję Naukową Nowoczesne
zarządzanie przedsiębiorstwem. Konferencja odbędzie się
w dniach 29.06 – 1.07.2003 r. w Łagowie Lubuskim.
Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia 2003 r. Do-
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datkowe informacje uzyskać można pisząc na adres
nzp@uz.zgora.pl, bądź u członka komitetu organizacyjnego Grzegorza Gila.
Marzena Czapaluk
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Polacy i Niemcy na Ziemi Kłodzkiej 1991 – 2000
W ostatnich miesiącach ukazała się książka autorstwa
prof. Lesława Koćwina z Instytutu Zarządzania pt. „Polacy i Niemcy na Ziemi Kłodzkiej 1991 – 2000. Pamięć teraźniejszość – przyszłość” (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 298), która stała się
dużym wydarzeniem na rynku wydawniczym i księgarskim.
W okresie dziesięciu lat, jakie minęły od polskiego
przełomu oraz w rok po zjednoczeniu Niemiec, uregulowane zostały najważniejsze kwestie sporne między
Polakami i Niemcami oraz zbudowano podwaliny pod
polsko-niemiecką wspólnotę interesów. W rezultacie
wysiłków negocjacyjnych rządów Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec osiągnięta została
wyraźna poprawa polsko-niemieckich stosunków
w sferze politycznej, rozpoczynająca dyskurs Polaków
i Niemców, mający na celu pojednanie i zbliżenie obu
narodów.
Jednak polsko-niemieckie pojednanie, dla którego rządy obu państw stworzyły podstawy traktatowe, nie
może stać się wyłącznie domeną elit politycznych Polski
i Niemiec, jak pisze prof. L. Koćwin, i by pojednanie to
miało charakter trwały, wymagana jest powszechna,
społeczna akceptacja oraz współuczestnictwo w kształtowanym procesie, którego rezultaty zależą w decydują-
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Na poziomie interpersonalnych kontaktów dominują
jednak negatywne stereotypy i wzajemne uprzedzenia,
które co jakiś czas zakłócają dobrosąsiedzkie relacje.
Z tej przyczyny prof. L. Koćwin podjął badania bezpośrednich kontaktów i inicjatyw obu społeczeństw,
szczególnie lokalnych, których celem są działania zmierzające do przezwyciężania występujących w ich stosunkach kwestii spornych.
Należy podkreślić, iż prof. L. Koćwin prowadził badania na bardzo wyraźnie wyodrębnionym geograficznie
(przestrzennie) obszarze Kotliny Kłodzkiej ze względu
na jej transgraniczną specyfikę cywilizacyjno-kulturową,
bowiem ziemia ta stanowi wymarzone wręcz laboratorium historycznych badań nad zjawiskami charaktery-
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stycznymi dla pogranicza, w tym przypadku śląskoczeskiego.
Jednak książkę prof. L. Koćwina należy postrzegać
także w perspektywie procesu integracji europejskiej.
Obecnie kluczowe miejsce w procesie tym zajmuje
współpraca między regionami, w której szczególne
miejsce stanowią bezpośrednie kontakty obszarów
przygranicznych. Współpraca z sąsiadami wzdłuż granicy państwowej, w tym szczególnie z Niemcami, pisze
prof. L. Koćwin, sprzyja ubieganiu się Polski i Czech
o członkostwo w Unii Europejskiej, albowiem tworzone
na tej granicy euroregiony dwu- i wielonarodowe
wspierają na płaszczyźnie regionalnej wysiłki obu
państw w osiągnięciu jedności europejskiej.

Warunki działania małych i średnich przedsiębiorstw
W ostatnich dniach ukazała się książka pt. „Dostosowanie zarządzania polskimi przedsiębiorstwami i instytucjami non-profit do norm i standardów Unii Europejskiej”, tom 1 i 2 (Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2002), która także stanowi doskonały podręcznik akademicki. Jest to praca zbiorowa
pod redakcją naukową prof. Lesława Koćwina (tom 1)

i prof. Tatiany Rongińskiej (tom 2). Niniejszy artykuł
dotyczy tomu pierwszego.
Otwarcie się gospodarki polskiej na świat, powstanie
i rozwój przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego i mieszanego, a także przystąpienie Polski w charakterze członka stowarzyszonego do Unii Europejskiej
(UE), wymuszają na przedsiębiorcach krajowych wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania i organizacji, a przede wszystkim kapitalizacji ich firm. Sygnalizowane kwestie stały się jednym z najważniejszych
problemów dla gospodarki Polski, będących następstwem przyszłościowej integracji z obszarem ekonomicznym Unii oraz udziałem w rynku wewnętrznym
UE polskich przedsiębiorców, co spowoduje zaostrzenie
się wobec nich konkurencyjności na rynku krajowym
i zagranicznym. Dodać należy, że nieefektywne i nienowoczesne sposoby zarządzania były i nadal są jednym
z ważniejszych czynników, obok braku kapitału, obniżających konkurencyjność polskich przedsiębiorstw.
Z tej przyczyny pracownicy Instytutu Zarządzania
uznali za celowe dopasowanie treści wykładów i ćwiczeń do zmieniających się warunków działania polskich
przedsiębiorstw, które muszą działać w coraz trudniejszym otoczeniu i stawiać czoła coraz trudniejszym wyzwaniom. Przygotowano więc podręcznik, który już
dziś oddano do rąk studentów licząc na przychylne
przyjęcie.

Anna Gierczuk
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WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI,
INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
Habilitacja Wiesława Miczulskiego
W pierwszych dniach listopada dotarła do uczelni
wiadomość, że Centralna Komisja ds. Tytułu Naukowe-

go i Stopni Naukowych zatwierdziła habilitację dr inż.
Wiesława Miczulskiego. Kolokwium habilitacyjne odby-
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Strategia rozwoju Uniwersytetu

W Y B I E R A M Y
PRIORYTETY ROZWOJOWE
Rozmowa z prof. Michałem Kisielewiczem
rektorem Uniwersytetu
Panie Rektorze, Senat, jeszcze w grudniu, ma dyskutować przygotowany przez Pana program rozwoju Uniwersytetu do 2010 roku. Zapoznałem się z jedną z wersji
projektu. Brakuje mi w niej „bilansu otwarcia”, diagnozy aktualnego potencjału Uniwersytetu, specyfikacji
mocnych i słabych przejawów działalności. Czy mógłby
Pan przybliżyć już teraz dominujące wątki programowe?
Strategia rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego do roku
2010, bo taka jest pełna nazwa tego dokumentu, rodzi
się już od ponad roku. Jest uzupełniana i stąd pojawiają
się jej kolejne wersje. Ostatnia, dzisiejsza wersja ma już
brakującą część poświęconą charakterystyce stanu naszego Uniwersytetu na dzień dzisiejszy. Pewne informacje liczbowe dotyczące tego stanu są również rozmieszczone w dalszej części, bowiem wszystkie prognozy
odnoszą się do tego, czym jesteśmy dziś.
Zanim odpowiem bardziej szczegółowo co zawiera
projekt naszej Strategii, może jeszcze słów parę na temat
jej znaczenia i procedury przyjęcia.
Strategia jest opisową wizją rozwoju i działalności naszego Uniwersytetu nakreśloną przez pryzmat najważniejszych jego aspektów w oparciu o prognozy opracowane na bazie założeń Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwo Nauki (KBN), krajowych
i światowych trendów rozwoju społeczno-gospodarczego, danych demograficznych i sygnalizowanych
oczekiwań zielonogórskiego środowiska akademickiego
dotyczących dalszego rozwoju naszego Uniwersytetu.
Jest więc ona prognozą możliwych kierunków naszego
rozwoju. Na jej podstawie można budować programy
działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej, modernizacyjno-inwestycyjnej, itp. Strategia jest ważnym dokumentem stanowiącym podstawę do rozmów i wniosków o finansowanie określonych zadań inwestycyjnomodernizacyjnych, zarówno ze środków Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sportu, jak i Unii Europejskiej.
Planujemy po raz pierwszy przedstawić omawiany
projekt na grudniowym posiedzeniu Senatu, po wcześniejszych dyskusjach nad jego kształtem na posiedzeniach Kolegium Rektora z udziałem dziekanów, Radach
Szkół oraz Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów.
Rozpoczniemy w ten sposób cały cykl dyskusji, które
w końcowej fazie, być może w lutym lub marcu,
doprowadzą do takiej wersji, że będzie można już
przyjąć ten dokument.
Z przedstawionych w Strategii analiz wynikają następujące wnioski charakteryzujące nasz Uniwersytet
w perspektywie do 2010 roku:

wzrastać będzie poziom dotacji dydaktycznej przy
równoczesnym spadku w latach 2006 – 2010 dochodów z opłat za studia zaoczne,
- wzrastać będą dotacje KBN i dotacje na działalność
socjalną studentów,
- w perspektywie do 2010 roku, obok powolnego
wzrostu nakładów inwestycyjnych z MENiS i środków własnych, pojawią się nowe środki inwestycyjne pochodzące m.in. ze środków strukturalnych Unii
Europejskiej; w przypadku ich pozyskania pozwoli
to na realizację nowych zadań remontowoinwestycyjnych, zarówno z zakresu zadań dydaktycznych jak i socjalnych studentów,
- planowany rozwój kadry winien doprowadzić do
zwiększenia liczby uprawnień do nadawania stopnia
doktora habilitowanego, co pozwoli zwiększyć
w perspektywie do 2010 roku liczbę naszych słuchaczy studiów doktoranckich do poziomu około 1,5
tys. osób,
- w latach 2003-2008 wzrastać będzie liczba studentów
do poziomu około 28,5 tys., mimo ogólnego spadku
w latach 2005-2008 liczby młodzieży w wieku 19-24
lat,
- od roku 2003/2004 rozpocznie się stopniowy spadek
liczby studentów zaocznych i wieczorowych osiągając w roku 2010 poziom ok. 5,8 tys.,
- w perspektywie do 2010 roku dążyć będziemy do
powołania 9 nowych kierunków kształcenia, w tym
m.in. ekonomii, prawa, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, psychologii i biotechnologii,
- proporcjonalnie do liczby studentów wzrastać będzie stan kadry, osiągając swój stan maksymalny
w latach 2007-2008 i pozostając na tym samym poziomie w latach 2009-2010, mimo wyraźnego spadku
w Polsce w latach 2009-2010 liczby młodzieży w wieku 19-24 lat.
Na bazie przedstawionych wyżej prognoz wzrostu lub
spadku opisanych wskaźników w omawianym projekcie
Strategii podane zostały bardziej szczegółowe programy
przewidywanych działań zmierzających do dalszego
rozwoju naszego Uniwersytetu.

-

Rozwój szkoły wyższej musi nieuchronnie zakładać
dostosowanie kształcenia do wymogów rynku pracy.
Jeśli budować np. ekonomię na zrębach ekonometrii, to
jest to zadanie cokolwiek ryzykowne, bo takich specjalistów pracodawcy potrzebują niewielu. Natomiast
wszechstronne wykształcenie ekonomiczne mogą dać
specjaliści, których w Uniwersytecie nie ma. Czy już

teraz można określić jakie kierunki i kiedy powstaną
oraz skąd będzie się rekrutować kadra naukowa?

jeżeli pojawią się dodatkowe środki poza prognozowanymi w Strategii.

Przede wszystkim należy wyprowadzić czytelników
z błędu. Kierunek ekonomia, o który ubiegamy się już na
najbliższy rok akademicki, nie został powiązany z ekonometrią. Informatyka i ekonometria jest kierunkiem, który
posiadamy już od 3 lat. Prowadzony jest on na Wydziale
Nauk Ścisłych.
Kierunek ekonomia, jeżeli uzyskamy akceptację MENiS,
będzie prowadzony na Wydziale Zarządzania. Posiadamy wystarczającą własną kadrę ze stopniem doktora
nauk ekonomicznych. Jeżeli chodzi o doktorów habilitowanych, to na starcie, oprócz własnej kadry, opieramy
się na trzech profesorach z zakresu ekonomii zatrudnionych przejściowo na umowie o pracę. Ale już w następnym roku zatrudniać będziemy co najmniej dwóch profesorów na zasadzie mianowania, czyli na tzw. pierwszym etacie. Jestem przekonany, że bardzo szybko
skompletujemy wysokokwalifikowaną kadrę ekonomistów, tak by w perspektywie do 2005 roku ubiegać się
o kształcenie na tym kierunku na poziomie magisterskim. Niestety, taka jest droga tworzenia zaplecza kadrowego każdego nowego kierunku.
Jeżeli chodzi o wykaz wszystkich 9 kierunków przewidzianych w projekcie Strategii do uruchomienia
w perspektywie do 2010 roku, to obok wymienionych
już wyżej, myślimy o administracji, filologii angielskiej
i informatyce (matematycznej). Część kadry do każdego
z tych kierunków już posiadamy, część powinna „wyrosnąć” w ramach planowanego rozwoju własnej kadry.
Część będziemy musieli ściągnąć do Zielonej Góry
z zewnątrz. W systemie finansowym naszego Uniwersytetu mamy zarezerwowane środki finansowe na ten cel
w tzw. funduszu stabilizacyjnym rektora.

A co z siedzibą rektoratu? Dotychczasowy studenci
nazywają kurnikiem. A już na pewno nie jest wizytówką nowego Uniwersytetu.

Rozwój to także inwestycje i program modernizacyjny
substancji materialnej. Jak by Pan określił kolejność
niezbędnych inwestycji w horyzoncie czasowym do
2010 roku?
Wspomniałem już, że na podstawie przeprowadzonych analiz przewidujemy możliwość pozyskania określonych środków inwestycyjnych. W ramach tych środków, o ile je pozyskamy, projektujemy nasz program
inwestycyjny. W Strategii, obok inwestycji kontynuowanych, został on podzielony na trzy grupy. Pierwsza
z nich nazwana została mianem zadań o najwyższym
priorytecie. Tworzą ją:
- budowa Biblioteki Nauk Humanistycznych,
- modernizacja budynku dydaktycznego Wydziału
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,
- budowa budynku dydaktycznego Wydziału Humanistycznego,
- budowa trzech domów studenta.
Należy zaznaczyć, że ostatnie zadanie winno być finansowane ze środków pozyskiwanych przez nasze
Uczelniane Towarzystwo Budownictwa Społecznego
z Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki te nie obciążają w istotny sposób budżetu uczelni.
Druga grupa zawiera 7 zadań, głównie modernizacyjno-remontowych. Trzecia grupa to zadania, które będą
mogły być realizowane w perspektywie do 2010 roku
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Prowadzimy dalej rozmowy o nowej siedzibie rektoratu położonej w centrum miasta w zabytkowym budynku. Mam nadzieję, że rozmowy te przyniosą w 2003
roku oczekiwane efekty.
W nowy rok akademicki nasz uniwersytet wszedł
z nową strukturą organizacyjną. Najpoważniejszą
zmianą była likwidacja administracji szkół. Przypomnę, że uniwersytet powstawał z trzema szkołami;
nauk humanistycznych i społecznych, nauk ścisłych
oraz nauk technicznych, a każda szkoła była federacją
„pokrewnych” wydziałów – w zamyśle z rosnącą autonomią, także finansową, oraz rozległymi kompetencjami. Teraz szkoły pozostały, ale jedynie z rolą opiniodawczą. Co było powodem tej gruntownej zmiany?
Podjęta próba okazała się w pierwszym roku naszego
funkcjonowania zbyt droga i mało skuteczna. Dlatego
nie rezygnując z federacyjnego charakteru szkół, stawiamy na daleko idącą autonomię wydziałów. Jest to
zresztą zgodne z postanowieniami ustawy o szkolnictwie wyższym. Sądzę, że wydziały po osiągnięciu doświadczeń organizacyjnych w prowadzeniu własnej
polityki finansowej na bazie naszego Systemu Finansowego, będą mogły w przyszłości wrócić do idei szkół rozumianych nie tylko jako opiniodawczych federacji
wydziałów.
Przyznam, że byłem zdziwiony podziałem kompetencji
wśród prorektorów. Dodam, że to nie tylko mój pogląd.
Poza dyskusją pozostają stanowiska prorektorów ds.
nauki, łącznie ze współpracą zagraniczną i do spraw
studenckich. Można by się spodziewać, że zmieniła się
rola jednostek międzywydziałowych, skoro został
ustanowiony osobny prorektor, a tak przecież nie jest.
Natomiast prorektora ds. rozwoju wyobrażałem sobie
niekoniecznie jako zwierzchnika jednostek usługowych,
lecz przede wszystkim jako szefa sztabu ekspertów
i analityków, śledzących trendy rozwojowe szkolnictwa wyższego, nakładającego na to uwarunkowania
regionalne i finansowe. I który słusznie został pierwszym zastępcą rektora.
Podział kompetencji między prorektorów jest konsekwencją zasady integracji zadań pokrewnych przy
kształtowaniu naszego Regulaminu Organizacyjnego.
Dlatego prorektor ds. studenckich koordynuje wszystkie
zadania związane zarówno z dydaktyką, jak i ze sprawami socjalnymi studentów. Prorektor ds. rozwoju ma
w swoim zakresie prowadzenie spraw przygotowawczych związanych z szeroko rozumianą polityką prorozwojową uczelni. Te zadania w naturalny sposób wspierają w tym zakresie działalność rektora. Rektor, obok
odpowiedzialności za całokształt działalności uczelni,
jest bowiem przede wszystkim odpowiedzialny za politykę rozwoju. Z tego krótkiego okresu funkcjonowania
pionu prorektora ds. rozwoju widzę, że pion ten bardzo
dynamicznie się rozwija i już wkrótce, po nakreśleniu
ogólnych idei, wizji, programów – będzie je rozpraco-

wywał bardziej szczegółowo. Analitycy wyrastają wraz
z wdrażaniem naszych zasad zarządzania. Rola prorektora ds. jednostek międzywydziałowych została określona na zasadzie podobnej, jak w przypadku prorektora
ds. studenckich. Jednak w dalszym działaniu może ona
ulec zmianie ze względu na planowane zmiany organizacyjne dotyczące niektórych jednostek międzywydziałowych.
I jeszcze jedna uwaga organizacyjna – zlikwidowano
stanowisko dyrektora biura rektora w imię oszczędności. Uważam, że pochopnie i nieracjonalnie. Również ze
szkodą dla Pana Rektora. Tym bardziej, że funkcję tę
pełniła osoba bardzo zaangażowana w sprawy uczelni.
Ta decyzja przyniosła Panu nowe obowiązki organizacyjne. Czy nie warto wrócić do tego stanowiska?
Biuro rektora de facto istnieje, z tym że jego kierownikiem jest rektor. Na tym etapie organizacyjnym uważam
to za dobre rozwiązanie, a na pewno za mniej kosztowne.
W pionie prorektora ds. nauki funkcjonuje dość tajemnicza jednostka pod nazwą „Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii”. Jaką technologię wytransferowano dotąd i w jakim kierunku?
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
jest jednostką perspektywiczną. Potrzebę jego istnienia
dyktuje fakt istnienia w naszej strukturze wydziałów
technicznych. Sądzę, że zmiany, które wraz z wejściem
Polski do struktur Unii Europejskiej przyniesie nowa
organizacja badań naukowych będzie wymagała, by
Uniwersytet Zielonogórski był również miejscem wymiany myśli technicznej, w szczególności w zakresie
nowych technologii. Centrum Przedsiębiorczości
i Transferu Technologii w obecnej postaci żadnej myśli
technologicznej jeszcze nie wytransferowało, ale ma inne
zadanie. Prowadzi pełną analizę programów badawczych wraz z ich procedurami aplikacyjnymi. Jest to
ważne szczególnie teraz w odniesieniu do programów
europejskich.
Gdy myślimy o mijającym roku, to trudno pominąć
szeroko nagłośnioną przez media sprawę funkcjonowania Wydziału Artystycznego w dotychczasowej postaci.
Wydawało się, że sprawa jest zamknięta, że zapowiedzi
likwidacji kierunków nie tylko nie będą miały miejsca,
a przeciwnie – powstanie dodatkowy instytut, ale
o większych walorach komercyjnych. Kiedy jednak
zbierałem dane do materiału informacyjnego o wydziale, a ściślej – o Instytucie Kultury i Sztuki Plastycznej,
dziekan odesłał mnie do rektora.
Problem organizacyjny Wydziału Artystycznego jest
jeszcze dyskutowany przez powołaną komisję senacką.
Jej zadaniem jest określenie zasad organizacji działalności dydaktycznej wydziału w kontekście zmniejszenia
kosztów jego funkcjonowania. Powstanie nowego instytutu ma stworzyć warunki do powołania nowego kierunku. Instytut został już powołany. Opracował wniosek o powołanie kierunku architektura wnętrz, który już
wysłałem do Ministerstwa. Niestety, proces naprawczy
działalności ekonomicznej Wydziału Artystycznego
wymaga pewnego czasu. Ale najważniejsze, że się
w ogóle rozpoczął. Odnoszę wrażenie, że część pracow-

ników tego wydziału nie odczuwała takiej potrzeby.
Wierzę, że przyniesie to oczekiwane efekty.
Planowane jest utworzenie od nowego roku akademickiego nowego wydziału – Fizyki i Astronomii. To prawda, że kadrę w tych specjalnościach mamy dość mocną.
Jednak zainteresowanie studiami na obu kierunkach
jest od lat słabe. Finansowanie kierunków z dotacji
MEN nie pozwoli na utrzymanie takiego wydziału. Czy
nie warto się zastanowić nad utworzeniem Centrum
Fizyki i Astronomii jako jednostki badawczej, finansowanej choćby w części ze środków Komitetu Badań
Naukowych, ale też prowadzącej dydaktykę dla trzech
kierunków?
Niestety, powołanie takiego Centrum prawdopodobnie nie jest możliwe. Natomiast fizycy i astronomowie
mają określone zadania dydaktyczne, które się w istocie
dopiero pojawiły w bieżącym roku akademickim. Wierzę, że rozwiną się one bardzo szybko, bowiem są związane z trzema kierunkami studiów na własnym wydziale i z działalnością dydaktyczną na wydziałach technicznych. Koszt utrzymania całej infrastruktury dydaktycznej fizyki i astronomii jest właściwie prawie taki sam
niezależnie od tego, czy grupa ta działa w ramach innego wydziału, czy też tworzy wydział własny. Jednak
korzyścią nowego rozwiązania jest jego motywacyjny
charakter dla całego środowiska fizyków i astronomów.
Mam tu na myśli odpowiedzialność za funkcjonowanie
i rozwój tego wydziału. Jestem przekonany, że przyniesie to dobre skutki.
Warunkiem rozwoju kadr naukowych jest aktywność
publikacyjna. Jeśli utrzyma się dotychczasowy wymóg
publikacji w tradycyjnej formie poligraficznej (bo alternatywą jest oczywiście publikacja internetowa), to już
wkrótce będziemy zdani na zlecanie druku. Nasz Zakład
Poligrafii drukuje na urządzeniach offsetowych, które
już dawno powinny być wycofane z użytku. Nie posiada
też podstawowego wyposażenia introligatorskiego – do
zbierania nakładu i zawieszania okładek. Jakie są plany kierownictwa uczelni wobec tej ważnej dla uczelni
działalności?
Zakład Poligrafii wymaga nowego sprzętu, bardziej
profesjonalnego z punktu widzenia dzisiejszych technik
poligraficznych. W programie rozwoju myślimy również i o tej sferze. Działalność publikacyjna jest bowiem
bardzo ważną stroną aktywności naszego Uniwersytetu.
Niestety, dzisiejszy stan finansowania nie pozwala na
taką modernizację. Dotyczy to zresztą wielu innych
ważnych naszych zadań.
Chwała kierownictwu uczelni za wybudowanie nowego
akademika, ale nie myśli się o remoncie już istniejących.
Warunki życia studentów w DS są coraz gorsze; zawilgocenie pomieszczeń i pojawiający się grzyb na ścianach, rozlatujące się meble, fatalny stan urządzeń sanitarnych i wyposażenia kuchni studenckich, ale w zamian paradoksalnie wzrosła opłata za miejsce w akademiku. Kiedy można oczekiwać zmian w tym zakresie?
W Strategii rozwoju zostały przewidziane trzy zadania
inwestycyjne związane z poprawą warunków socjalnych
studentów w grupie pierwszej i kolejne w grupie drugiej. Wierzę, że już w 2003 roku będziemy w stanie część
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z nich zrealizować. Powód opóźnień w dotychczasowym działaniu jest taki sam, jak w przypadku Zakładu
Poligrafii.
Panie Rektorze, środowisko akademickie interesuje się,
może najbardziej, kondycją finansową Uniwersytetu.
Tym bardziej, że w mediach pojawiły się informacje
o 60-milionowym długu. I mimo, że dementował Pan
takie informacje, są one nadal powtarzane jako zgodne
z prawdą.
Zacznijmy może od końca. Skąd się bierze owa kwota
60 milionów? Mogę się jedynie domyślać, że podstawą
tych „informacji” jest obserwacja naszych zadań inwestycyjnych. Nie podajemy do publicznej wiadomości
wszystkich szczegółów jak doszło do ich rozpoczęcia.
Obserwator natomiast wyliczył sobie owe 60 milionów
i na drodze uproszczonej dedukcji dochodzi do wniosku, że należało zatem zaciągnąć 60-milionowy kredyt.
Stąd zadłużenie.
Nasze metody postępowanie związane z realizacją inwestycji są w istocie bardziej skomplikowane i wymagają bardziej złożonych zabiegów. Po pierwsze, wprowadzamy zadania inwestycyjne do planu MENiS. To jest
uzależnione od tego czy uczelnia posiada klarowny
system działalności finansowej, gwarantujący tworzenie
stałego funduszu rozwoju. Jeżeli decyzja jest pozytywna, to daje to gwarancję do kilkuletnich dotacji z MENiS
z jednej strony i możliwość jej uzupełniania z funduszu
rozwoju z drugiej strony. Jeżeli w ten sposób uda się
rocznie zebrać łącznie np. 15 milionów (większa część
zawsze pochodzi z dotacji MENiS), to wystarczy teraz
rozplanować realizację zadań inwestycyjnych na cztery
lata. Oczywiście praktyka bywa bardziej złożona i wówczas jest miejsce na negocjacje, aneksy do umów, przesunięcie terminów płatności, a nawet na krótkoterminowy kredyt, bowiem realizacje zaplanowanych inwestycji długoterminowych związane są z pewnym ryzykiem, wynikającym z nowych, nie zawsze dających się
przewidzieć sytuacji. Przy takim podejściu nie można
mówić o zadłużeniu
Jeżeli chodzi o kondycję finansową naszego Uniwersytetu, to jej ocenę należy odnosić oddzielnie do każdej
z następujących sytuacji:
a) Uniwersytet jest zdolny do terminowych wypłat
uposażeń zasadniczych pracowniczych i innych
świadczeń, składek ZUS, podatków, świadczeń za
usługi energetyczne itp.,
b) Uniwersytet posiada środki na zatrudnienie nowych
nauczycieli akademickich tak, by zrealizować
wszystkie zadania dydaktyczne w ramach obowiązujących pensów i terminowo wywiązywać się ze
świadczeń wymienionych w pkt. a),
c) Uniwersytet jest w stanie realizować zobowiązania
finansowe wymienione w pkt. a) z dotacji dydaktycznej.
W każdym z tych przypadków ocena będzie inna.
W przypadku a) można powiedzieć, że w bieżącym
roku kondycja nie jest najgorsza. W pozostałych, że jest
zła.
Taki stan rzeczy jest konsekwencją wieloletnich spadków poziomu finansowania uczelni wyższych w Polsce.
Prawie żadna uczelnia nie jest już w stanie funkcjono-
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wać bez jej dochodów własnych. To zmusza nas do
rozszerzenia zakresu odpłatnych usług edukacyjnych
oraz do szukania rezerw zmniejszających koszty naszego kształcenia. Ale granice tych rezerw są już bliskie ich
osiągnięcia, a zakres odpłatnych usług też ma swoje
górne ograniczenie. Dlatego musi się, w najbliższych
kilku latach, zmienić gruntownie polityka finansowania
szkolnictwa wyższego w Polsce. Czy tak będzie, pokażą
już najbliższe miesiące.
Uniwersytet podjął się organizacji wielu imprez kulturalnych. I chwała mu za to. Czy nie warto rozważyć
objęciem opieką Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego, które wywodzi się z autentycznego ruchu studenckiego, nie wypiera się swoich korzeni, a w Polsce,
póki co, jest bardziej znane od uniwersytetu? Może
zacząć od powierzenia kabareciarzom organizacji święta studenckiego, wrócić do niegdysiejszego pomysłu na
animację kultury studenckiej przez samych studentów,
a nie wynajęte za ciężkie pieniądze, choćby najbardziej
znane, zespoły muzyczne?
Rozważymy tę propozycję, tym bardziej, że owo Zagłębie wyrosło na bazie działalności dydaktycznej byłej
WSP. Jednak działalność kabaretowa musi prawdopodobnie przechodzić pewne wzloty i upadki. Być może
jest tak dlatego, że często nasze życie, otoczenie zewnętrzne, polityczne tworzy sytuacje nie mniej zabawne
niż wymyślone przez twórców tekstów kabaretowych.
Zgadzam się z poglądem, że działalność kulturalna
studentów winna się opierać przede wszystkim na własnej aktywności twórczej. Temu będziemy sprzyjać.
To prawda, w uczelni też zdarzają się sytuacje kabaretowe. Co do wzlotów i upadków może się Pan osobiście
przekonać już niebawem. Zapraszam na występ kabaretu „Szum” we wtorek, 10 grudnia. Jestem fanem tej
grupy, nie tylko dlatego, że występują tam same urodziwe dziewczyny. Wielu kabaretom w Polsce życzyłbym takiej świeżości i nieoczekiwanych skojarzeń.
Panie Rektorze, dziękując za rozmowę, wypada wyrazić żal, że nie mogliśmy poruszyć wszystkich, najbardziej nurtujących naszą społeczność problemów. Te
odkładamy do następnego razu.
Ogromnie żałuję, że nie będę mógł uczestniczyć w tym
występie. Być może, podobnie jak Pan, zostałbym fanem
tej grupy. Wyjeżdżam, niestety, w tym dniu do Warszawy na posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki
i Młodzieży poświęcone m.in. strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2010 roku. Zamierzam
również na bazie naszego projektu rozwoju uzyskać
wstępne zapewnienia kierownictwa MENiS dotyczące
możliwości pozyskania środków na jego realizację.
Korzystając ze szczególnej przedświątecznej atmosfery, chciałbym wyrazić nadzieję, że nakreślone w Strategii
zamierzenia uda nam się w pełni zrealizować. Wszystkim pracownikom i studentom życzę również by ziściły
się ich wszystkie marzenia, a wspólne budowanie naszego Uniwersytetu było źródłem satysfakcji i zadowolenia. Życzę wszystkim zdrowych i wesołych świąt.
rozmawiał Andrzej Politowicz
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ło się 8 maja br. przed Radą Wydziału Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wiesław Miczulski uzyskał stopień doktora
habilitowanego nauk technicznych w zakresie elektrotechniki – metrologii elektrycznej. Przewód habilitacyjny został przeprowadzony na podstawie rozprawy pt.
„Pomiary impedancji metodą przetwarzania kątów
przesunięć fazowych”. Obszar zainteresowań badawczych dr Miczulskiego został przedstawiony w czerwcowym numerze naszgo miesięcznika. Obecnie dr Wiesław Miczulski pełni funkcję prodziekana Wydziału
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji.
Serdeczne gratulacje!
Leszek Furmankiewicz

Seminarium wydziałowe przed otwarciem przewodów doktorskich
W dniu 27 listopada w sali konferencyjnej WEIiT odbyło się seminarium, na którym wygłoszono następujące
referaty będące podstawą do otwarcia przewodów doktorskich:
S Aspekty obliczeniowe dyskryminacji pomiędzy
modelami obiektów dynamicznych,
wygłosił – mgr inż. Bartosz Kuczewski z Instytutu
Sterowania i Systemów Informatycznych

S

(proponowany promotor: prof. Dariusz Uciński),
Fault detection and isolation using neural networks
for non-linear dynamic processes,
wygłosił – mgr inż. Eugen Arinton z Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych
(proponowany promotor: prof. Józef Korbicz).
Andrzej Pieczyński

Grzegorz Andrzejewski doktorem nauk
19 listopada na Wydziale Informatyki Politechniki
Szczecińskiej odbyła się publiczna rozprawa doktorska
pt. Programowy model interpretowanej sieci Petriego dla
potrzeb projektowania mikrosystemów cyfrowych. Promotorem pracy był prof. Marian Adamski; wnikliwymi recenzentami profesorowie: Andrzej Grzywak z Politechniki Śląskiej – znany specjalista z zakresu mikrosystemów oraz Zbigniew Banaszak - wybitny znawca teorii
sieci Petriego z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Rada
Wydziału Informatyki jednogłośnie przyznała pracy
wyróżnienie.
Doktor Grzegorz Andrzejewski jest absolwentem Politechniki Poznańskiej. Z poznańską uczelnią związany
był blisko dwa lata, pracując jako asystent w Instytucie
Elektroniki i Telekomunikacji. Od 1997 r. mieszka w Zielonej Górze i pracuje w Instytucie Informatyki i Elektroniki, skupiając swoje zainteresowania naukowe głównie
na sieciach Petriego, językach HDL oraz projektowaniu
sterowników cyfrowych. Brał udział w projektach badawczych z zakresu zaawansowanych technik analizy
i syntezy układów cyfrowych dla amerykańskiej firmy
Aldec Inc. W dorobku ma kilkanaście publikacji naukowych.
Warto także wspomnieć, iż świeżo upieczony doktor
cieszy się sympatią i uznaniem studentów. Lubi wędrówki górskie i leśne włóczęgi z żoną i córeczką Anią.
Z wielką przyjemnością fotografuje przyrodę. Na emery-
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turze – jak zdradził - chciałby malować obrazy. Życzymy Grzegorzowi spełnienia marzeń – jeszcze przed
emeryturą - i sukcesów na drodze kariery zawodowej!
Marian Adamski
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Seminaria naukowe
Dyrektor Instytutu Budownictwa prof. Romuald
Świtka zaprasza wszystkich zainteresowanych do
uczestnictwa w cyklu seminariów pt. „Numeryczne
modelowanie wybranych problemów mechaniki budowli za pomocą systemu COSMOS/M.”. Zajęcia
odbywać się będą w każdy czwartek w godz. 1800 1930 w sali 310 A2, a poprowadzi je prof. Jakub Marcinowski.
Na seminarium, które odbyło się 26 listopada
w Zakładzie Budownictwa Ogólnego i Architektury

mgr Sławomir Łotysz przedstawił temat pt. „Kolej
pneumatyczna w myśli wynalazczej XIX w. w Europie i USA”. W sposób niezwykle interesujący i pobudzający do dyskusji zaprezentowane zostały m.in.
systemy i rozwiązania techniczne napędów wagonów kolejowych i tramwajowych poruszanych za
pomocą generowanej różnicy ciśnienia powietrza
przed i za pojazdem.

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
Seminaria naukowe
Wznawiamy seminaria naukowe IBiOŚ w nowym roku akademickim 2002/2003. Podobnie, jak w zeszłym
roku będą się one odbywały w pierwszy wtorek miesiąca (z wyjątkiem sesji egzaminacyjnej w lutym) o godz.
11.30 w sali 15.
5 listopad 2002 - Charakterystyka genetyczna i fizjologiczna mutantów aci+ Saccharomyces cerevisiae,
mgr Renata Grochowalska, mgr Beata Machnicka,
Zakład Biologii
3 grudzień 2002 - Bóbr europejski na Śląsku Dolnym
i Opolskim. Studium ekologiczno-sozologiczne, dr
Agnieszka Ważna, Zakład Biologii
7 styczeń 2003 - Identyfikacja i różnicowanie populacji
E. coli w wodach jezior Wojnowskie Wschodnie
i Wojnowskie Zachodnie z wykorzystaniem powtórzonych sekwencji DNA genomu bakteryjnego jako starterów reakcji PCR w ochronie sanitarnej

wód, dr Joanna Niedbach, Zakład Mikrobiologii
i Genetyki
18 luty 2003 - Cytral i jego pochodne jako deterenty
pokarmowe mszyc, mgr Katarzyna Dancewicz, Zakład Biologii
4 marzec 2003 - Badania modelowych błon biologicznych metodą Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, mgr Anna Timoszyk, Zakład Biofizyki
1 kwiecień 2003 - Charakterystyka poliizoprenoli, dr
Krystyna Walińska, Zakład Biologii
6 maj 2003 - Zastosowanie metod matematycznych
w biologii, dr Agnieszka Janiak-Osajca, Pracownia
Modelowania Procesów Biologicznych
3 czerwiec 2003 - Ocena rozwoju biologicznego dzieci
wiejskich, dr Ewa Nowacka-Chiari, Pracownia Anatomii i Fizjologii Człowieka.

Warsztaty naukowe
Na przełomie października i listopada grupa naszych
pracowników w osobach dr Abdula Rahmana Ali, mgr
Krzysztofa Kuli, mgr Tomasza Pryputniewicza oraz
mgr Krystyny Wybranowskiej uczestniczyła w warsztatach w ramach Centre of Excellence for Advanced Materials and Structures zorganizowanych w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN przez prof. Janusza Kasperkiewicza i prof. Andrzeja M. Brandta. Temat
warsztatów brzmiał „Structural Image Analisis in Investigation of Concret” („Analiza struktury obrazu
w badaniach betonu”). W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele znaczących w tej dziedzinie centrów
krajowych oraz reprezentowane były także niektóre

ośrodki z zagranicy (Uniwersytety w Louven, Tuluzie
oraz w Belfaście).
Tematem warsztatów były metody badań struktury
betonu przy użyciu nowoczesnej aparatury (mikroskopów, kamer o dużej rozdzielczości i wysokorozdzielczych skanerów) oraz właściwa interpretacja uzyskanych wyników. W czasie zajęć podkreślano, że jedną
z głównych przyczyn, dla której istnieje potrzeba wykorzystania w badaniach struktury betonu na poziomie
tzw. mikroobszarów metod instrumentalnych najnowszej generacji, są m.in. rysy skurczowe oraz porowatość
powstająca na styku powierzchni ziarn kruszywa
z zaczynem cementowym. Generalnie wiadomym jest,
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że tego typu zjawiska obecne w betonie stwardniałym,
a których przyczyny są na ogół znane, przyczyniają się
do m.in. zwiększenia nasiąkliwości betonu, obniżenia
stopnia jego wodoszczelności i mrozoodporności,
a także zintensyfikowania dyfuzji różnych cieczy porowych, w tym roztworów agresywnych w głąb betonu,
zwłaszcza chlorków powodujących przyśpieszoną korozję stali zbrojeniowej. Wszystkie wymienione wady,
a także inne, w poważny sposób obniżają wytrzymałość
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mechaniczną betonu i skracają żywotność konstrukcji.
W trakcie zajęć warsztatowych poinformowano słuchaczy, że w ostatnich latach podjęte zostały próby,
których celem jest przewidzenie w oparciu o szeroko
ujętą bazę danych, jaką porowatość będzie miał konkretny beton (znane składniki) po stwardnieniu. Do tego
zadania proponuje się wykorzystać sztuczne sieci neuronowe.

Wycieczki
W dniu 14 listopada odbyła się szkoleniowa wycieczka
studencka dla słuchaczy II roku budownictwa do firmy
Rockwool Polska Sp. z o.o. w Cigacicach. Wycieczkę
zorganizowała i poprowadziła mgr Bożena Kuczma.
Pobyt podzielony został na część wykładową oraz
zwiedzanie linii produkcyjnych. Młodzież zadowolona

była z zaoferowanego programu, z ładunku wiedzy
teoretycznej i praktycznej o wełnie mineralnej i jej zastosowaniach, a to m.in. głównie dzięki talentowi narratora
mgr Andrzeja Włodka z firmy Rockwool.

Wykłady
W dniu 21 listopada gościł w Zielonej Górze prof.
Czesław Cempel z Instytutu Mechaniki Stosowanej
Politechniki Poznańskiej. Profesor wygłosił w auli UZ
wykład pt. „Ekogospodarka – nowe wyzwania w kształceniu, badaniach i technologii”. Słowo wstępne zaadresował oraz sylwetkę Profesora przedstawił dziekan
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska prof. Tadeusz Kuczyński.
Wykładowca przybliżył problemy związane z nierozważną działalnością gospodarczą człowieka, co na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci przyczyniło się do znacznej degradacji środowiska przyrodniczego kuli ziemskiej, zwłaszcza zaś wód, powietrza i ziemi. Przyspieszonemu wyczerpywaniu się ulegają przy tym zasoby
tradycyjnych, tzw. nieodnawialnych surowców wykorzystywanych przez człowieka, w tym ropy naftowej,
metali, drewna itp. Trwające bezmyślne, gdyż opierające
się na doraźnym zysku, a przez to zgubne w skutkach
działanie człowieka, który to gatunek sam siebie przyjął
uważać za obdarzony rozumem, bez radykalnych prze-
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ciwdziałań zadecyduje o dalszym „być albo nie być”
życia na Ziemi w znanej nam formie, w tym i samej
ludzkości.
W drugiej fazie wykładu Profesor przedstawił dość
optymistycznie, jakie ogólnie kierunki i przekształcenia
w swej mentalności i działaniu powinna przedsięwziąć
ludzkość, by wyjść z impasu postępującego niszczenia
swego środowiska. Niestety do zaprezentowanych w tej
części wykładu też odnoszę się dość sceptycznie i dyskusyjnie. Dopóki bowiem opłaca się wycinać brazylijską,
kongijską czy indonezyjską dżunglę, dopóki tego procederu prawo nie zakaże, to czy jest ona zielonymi płucami świata czy nie – będzie wycinana.
„National Geographic” nr 11/38/2002 donosi o zakusach koncernów naftowych na zagospodarowanie złóż
ropy naftowej na terenie Arctic National Wildlife Refuge
na Alasce. Jest to jeden z największych obszarów przyrody żywej i nieożywionej chronionych na świecie.
I najprawdopodobniej nafciarze dopną swego.
A w takim kraju jak Polska ochrona środowiska przy-
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rodniczego jeszcze chyba długo będzie uzależniona,
może nawet nie tylko od zasobności finansowej państwa
i różnych podmiotów gospodarczych, lecz także od
partykularnych interesów polityków. Że wspomnę
choćby ubiegłoroczne perturbacje z obsadzeniem stanowiska dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego
(sprawa związana z reprywatyzacją działek góralskich
i pozysku drewna z TPN), zrealizowane przejście autostrady A4 przez Górę Św. Anny na Opolszczyźnie, masowe wycinki drzew w otulinie Białowieskiego Parku
Narodowego czy np. starodrzewów bukowych w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym (gdyż a nuż
ktoś to obejmie ochroną prawną), osiedle domków
z willą pana ministra w strefie leśnej ochronnej itd.
Pod koniec lat 70-tych opublikowałem w piśmie „Aura” tekst pt. „Warunki przetrwania”. Pisałem wówczas
to, o czym teraz mówił Profesor. Wskazywałem m.in. na
degradacyjny wpływ na środowiska lokalne, zwłaszcza
zaś na destabilizację poziomu wód gruntowych takich
przedsięwzięć, jak m.in. kopalnie odkrywkowe węgla
brunatnego w Turoszowie, Koninie i Bełchatowie. Ówczesna cenzura wszystko, co dla sprawy istotnym było –
wykasowała. W rezultacie ukazał się artykuł wykoślawiony, pozbawiony meritum, ale politycznie poprawny.
Nasuwa się wniosek, że optymizm w zakresie ochrony
przyrody jeszcze przez długie dziesięciolecia nie będzie
optymizmem dla nas, Polaków.
A na zakończenie, ponieważ od dawna interesuję się
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tymi zagadnieniami, pozwolę sobie jeszcze raz za Profesorem nawiązać do historii ekologii. Profesor wspomniał
mianowicie na wstępie swego wykładu, że pierwszą
(lub jedną z pierwszych) popularnonaukową rozprawą
na temat ekologii, przeznaczoną dla szerokiego gremium czytelników była publikacja książkowa amerykańskiej autorki Rachel Carson pt. „Silent Spring”, co
można przetłumaczyć np. jako „Milcząca Wiosna”.
Książka wydana została w 1962 roku. Otóż pragnę jedynie dodać, że rok wcześniej (w 1961 r.) ukazało się
w Polsce pierwsze wydanie książki pt. „Oskalpowana
Ziemia”, napisanej przez prof. Antoninę Leńkową z Krakowa. Profesor Antonina Leńkowa wywodzi się ze
szkoły niezapomnianego botanika i ochroniarza przyrody, profesora Władysława Szafera – szkoły ochrony
przyrody przodującej w świecie w tamtych latach.
I myślę, iż warto było o tym w ramach wykładu powiedzieć.
Pragnę jedynie przytoczyć tutaj słowa Henryka Sandnera z przedmowy do wydania „Oskalpowanej Ziemi”
z roku 1971, cyt. „... „Milcząca Wiosna” ukazała się w języku angielskim, obiegła cały świat, wstrząsnęła ludźmi,
a autorce przyniosła sławę. „Oskalpowana Ziemia” mogła
o rok wcześniej odegrać podobną rolę, dotarła jednak wówczas
jedynie do niewielkiego kręgu polskich czytelników, zresztą
głównie biologów”.
Marek Dankowski

WYDZIAŁ MECHANICZNY
INSTYTUT INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ
W dniach 7-8 listopada 2002 roku w Cottbus odbyła się
V Międzynarodowa Konferencja „ERP Systems”, zorganizowana wspólnie przez Uniwersytet Techniczny
w Cottbus i Instytut Fraunhofera. Uniwersytet Zielonogórski reprezentował prof. Zbigniew Banaszak wspólnie
z pracownikami Instytutu Informatyki i Zarządzania
Produkcją Wydziału Mechanicznego. Do udziału
w Konferencji zaproszono również przedstawicieli

z innych ośrodków akademickich. Z polskiej strony
uczestniczyli również przedstawiciele Politechniki Poznańskiej, reprezentowanej przez prof. Joannę Józefowską, Politechniki Śląskiej, reprezentowanej przez prof.
Bożenę Skołud. Czeski ośrodek naukowy reprezentował
prof. Jozef Basl – Uniwersytet w Pilznie.
Konferencja połączyła w sobie dwa aspekty. Pierwszy
aspekt, promujący zdobyte doświadczenia w dziedzinie
rozwoju nauki i dydaktyki, był podsumowaniem pracy
kadry naukowej ze studentami V roku poszczególnych
uczelni. Wspólne osiągnięcia prezentowali m. in. dr
Sławomir Kłos i Krzysztof Kabza w referacie: The concept of registration of production workflow in the wood industry oraz dr Waldemar Woźniak i Justyna Patalas
w referacie Die Verwaltung von verbesserungsprozessen mit
dem System ERP. Wygłoszenie referatów przez studentów w języku angielskim lub niemieckim stało się ich
pierwszym sprawdzianem prezentacji swojej wiedzy
i umiejętności w „Europie bez granic”.
Drugi aspekt określił zasady i plan pracy uczelni partnerskich (a w tym Uniwersytetu Zielonogórskiego)
w kierunku tworzenia przyczółków Instytutu Fraunhofera w polskich ośrodkach akademickich. Instytut
Fraunhofera w Niemczech jest jednym z dwóch największych centrów zajmujących się badaniami nauko-
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wymi na rzecz rozwoju przemysłu. Współpraca
z Fraunhofer Instytut umożliwia korzystanie z doświadczeń poszczególnych filii Instytutu Fraunhofera oraz
pozwala na wsparcie lokalnych przedsięwzięć i przedsiębiorstw poprzez transfer technologii i zdobytej wiedzy.
Współpraca Uniwersytetu Zielonogórskiego z Instytutem Fraunhofera zaowocowała przygotowanym wspólnie i zgłoszonym projekcie w ramach Programu Leonarda da Vinci „The distance learning of the Enterprise
Resource Planning systems”. Projekt ten uzyskał już
aprobatę polskiej strony i został zgłoszony do oceny
przez komisję merytoryczną.
Waldemar Woźniak

PROFESOR ZYGMUNT HEREMBESZTA
1934- 2002
W błędzie jest ten, kto sądzi, że kształcenie muzyczne
jest związane wyłącznie z wykonawstwem – ze śpiewem lub grą na instrumencie. Rzeczywiście, wykonawstwo (wokalne i instrumentalne) jest elementem „pierwszego kontaktu” dla każdego odbiorcy muzyki oraz dla
adepta sztuki muzycznej, jednak do ukształtowania
artystycznej sylwetki muzyka profesjonalisty niezbędne
i konieczne są zagadnienia z zakresu teorii muzyki,
a dokładniej z kompozycji. Do wypełniania takich celów
dydaktyczno-artystycznych służy kadra Zakładu Teorii
Muzyki IKiSM UZ, której trzon stanowią kompozytorzy,
a ich działania wspomagane są przez teoretyków muzyki oraz muzykologów.
Do grona kompozytorskiego należał Prof. Zygmunt
Herembeszta. Swą działalność artystyczną rozpoczął
w latach sześćdziesiątych utworem przeznaczonym na
sopran i zespół kameralny Do Safony (1964). Jest on
twórcą muzyki orkiestrowej (Sinfonietta, I Symfonia,
Toccata, Wersje, Varianti b-a-c-h, Fluktuacje, II Symfonia),
kameralnej, instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej,
dokonał także licznych opracowań muzyki ludowej,
pisał dla potrzeb teatru i telewizji. Z. Herembeszta był
mocno związany z muzycznym środowiskiem Wrocławia, nie tylko jako kompozytor, ale również jako niezwykle wymagający pedagog, kształcący kolejne roczniki studentów Wrocławskiej Akademii Muzycznej. Piastował On ważne dla tej uczelni funkcje – Dziekana
Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki
(1981-1984) oraz jej Rektora (1984-87). Był przewodniczącym wrocławskiego oddziału Związku Kompozytorów Polskich (1983-86). O jego obecności w życiu muzycznym Wrocławia świadczy niedawne wykonanie
Varianti b-a-c-h na orkiestrę symfoniczną w ramach XXII
Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej Musica Polonica
Nova (Wrocław 2000r.).
W ostatnich latach Prof. Zygmunt Herembeszta kierował Zakładem Teorii Muzyki IKiSM UZ, swoje umiejęt-
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ności przekazywał naszym studentom. Był ceniony
i szanowany za swą wiedzę i skromność.
Odszedł od nas 10 grudnia.
Cześć Jego pamięci!
Barbara Literska

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że 10 grudnia
zmarł
PROFESOR

ZYGMUNT HEREMBESZTA
nauczyciel akademicki Instytutu Kultury i Sztuki Muzycznej

W Zmarłym społeczność akademicka utraciła cenionego kompozytora, utalentowanego pedagoga, wielkiego
przyjaciela młodzieży.
Profesor Zygmunt Herembeszta był twórcą muzyki orkiestrowej, autorem kompozycji dla teatru i telewizji.
Pełnił wiele funkcji związanych z upowszechnieniem
kultury muzycznej. Był m.in. dziekanem Wydziału
Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (1981-84)
oraz rektorem (1984-87) wrocławskiej Akademii Muzycznej. Kierował Zakładem Teorii Muzyki Instytutu
Kultury i Sztuki Muzycznej Wydziału Artystycznego
naszego Uniwersytetu.
Wyrazy serdecznego współczucia rodzinie Zmarłego
składają
Rektor i Senat
oraz pracownicy i studenci
Uniwersytetu Zielonogórskiego
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P I O N
P R O R E K T O R A
DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
LOKALNY PUNKT KONTAKTOWY 5. I 6. PR
Konferencja inaugurująca 6. Program Ramowy
W dniach 25-26 listopada odbyła się Warszawska Konferencja Inaugurująca 6. Program Ramowy Unii Europejskiej. Uczestniczyło w niej prawie 2000 osób, z czego
około 200 z zagranicy. Konferencja zorganizowana była
przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Gospodarki i Krajowy Punkt Kontaktowy 6. Programu Ramowego. Honorowym Patronem Konferencji był Prezydent
RP Aleksander Kwaśniewski oraz Komisarz UE ds.
Badań Philippe Busquin. Komisja Europejska była reprezentowana przez Zastępcę Dyrektora Generalnego
ds. Badań Hugh Richardsona, Dyrektora Generalnego
Wspólnotowego Centrum Badawczego Barry Mc Sweeney’a, Dyrektora ds. Środowiska Christiana Patermanna, Dyrektora ds. Społeczeństwa Informacyjnego Fransa
de Bruine oraz 11 innych wysokiej rangi urzędników.
Przemówienie do uczestników Konferencji wygłosił
Prezydent Aleksander Kwaśniewski. Zwracając się do
zgromadzonych Prezydent powiedział: „W dziedzinie
badań naukowych rozszerzenie Unii Europejskiej stało
się faktem. Dokonało się to znacznie szybciej, niż wynikałoby to z oficjalnego kalendarza negocjacyjnego”.
Prezydent przypomniał, że już w marcu 2000 r. na
szczycie w Lizbonie szefowie rządów państw członkowskich Unii zadecydowali o utworzeniu Europejskiej
Przestrzeni Badawczej. Jego zdaniem „tworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej powinno być postrzegane
w szerszym kontekście działań, które mają służyć ambitnemu celowi – uczynienia z Unii Europejskiej najbardziej dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki opartej
na wiedzy”. Udział polskich zespołów w 5. Programie
Ramowym Prezydent uznał za duży sukces. Jednocześnie podkreślił, że „stopień, w jakim polskie środowisko
naukowe skorzysta z możliwości 6. Programu, zależy
w znacznej mierze od samych naukowców, ich zaangażowania i inicjatywy oraz umiejętności wyciągnięcia
wniosków z dotychczasowych doświadczeń”.
W trakcie Konferencji wręczono prestiżowe nagrody
Kryształowej Brukselki dla najlepszych uczestników
5. Programu Ramowego. Kapituła Nagrody w składzie:
Michał Kleiber – Minister Nauki, Jacek Piechota – Minister Gospodarki, Danuta Hűbner - Minister ds. Europejskich, Jan Krzysztof Frąckowiak – Podsekretarz Stanu,
Sekretarz KBN, Krzysztof Kurzydłowski – Zastępca
Przewodniczącego KBN, Ryszard Pacławski – Dyrektor
TVP3, Marek Król – Redaktor Naczelny Wprost oraz
Andrzej Siemaszko – Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego 5. PR. UE przyznała Kryształowe Brukselki
następującym instytucjom i osobom: w kategorii szkół
wyższych – Politechnice Warszawskiej, w kategorii
instytutów i placówek PAN – Instytutowi Biochemii
i Biofizyki w Warszawie, w kategorii jednostek badaw-

czo-rozwojowych – Centrum Techniki Okrętowej
w Gdańsku, w kategorii dużych przedsiębiorstw –
Stoczni Gdynia SA, w kategorii małych i średnich
przedsiębiorstw - firmie Rodan System SA w Warszawie, nagrodę indywidualną Krzysztofowi Głombowi,
reprezentującemu stowarzyszenia Miasta w Internecie
w Tarnowie.
Pierwszy dzień konferencji był poświęcony prezentacji
nowych instrumentów 6. Programu Ramowego. Omówiono też cele, budżet, strukturę nowego programu oraz
możliwość uczestniczenia w nim przedsiębiorstw
i współpracy z krajami Wspólnoty Niepodległych
Państw. Drugiego dnia, w grupach tematycznych, odbyły się warsztaty poświęcone poszczególnym priorytetom
tematycznym 6. Programu Ramowego i pisaniu projektów.
25 listopada stał się datą symbolicznego wejścia Polski
do Europejskiej Przestrzeni Badawczej. W odczuciu
uczestników Konferencji 6. Program Ramowy będzie
znacznie trudniejszym programem, wymagającym od
nas zwiększonego wysiłku i aktywności.
Komisja Europejska ogłosiła 7 priorytetów tematycznych w ramach 6. Programu Ramowego:
S Genomika i biotechnologia dla zdrowia,
S Technologie społeczeństwa informacyjnego,
S Nanotechnologie, inteligentne materiały i nowe
procesy produkcyjne,
S Aeronautyka i przestrzeń kosmiczna,
S Bezpieczeństwo żywności i zagrożenia dla zdrowia,
S Trwały rozwój i zmiany globalne,
S Obywatele i rządzenie w europejskim społeczeństwie opartym na wiedzy.
Pierwsze konkursy na projekty dla poszczególnych
priorytetów zostaną opublikowane najprawdopodobniej
17 grudnia i będą stanowić zaproszenie do składania
wniosków, które będą rozpatrywane przez Komisję
Europejską. Konkursy te mogą mieć formę zamkniętą
(posiadają sztywne, nieprzekraczalne terminy nadsyłania zgłoszeń) lub otwartą (nadsyłanie wniosków jest
możliwe w trakcie trwania całego programu). Informacje
o konkursach zamieszczane będą w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, bazie internetowej CORDIS
oraz punktach kontaktowych (krajowym, regionalnych
i lokalnych). Każdorazowa informacja o konkursie będzie zawierać dane o terminach, planowanym budżecie,
możliwościach zastosowania instrumentów.
W 6. Programie Ramowym będziemy mieli do czynienia z nowymi instrumentami współpracy międzynarodowej. Jak do tej pory Programy Ramowe były realizowane poprzez projekty współpracy badawczej, które jak się okazało - miały dwie słabości:
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S zazwyczaj koniec projektu badawczego oznaczał

koniec współpracy pomiędzy członkami konsorcjum,
S często projekt nie osiągał niezbędnej masy krytycznej, która pozwoliłaby na osiągnięcie znaczącego
wyniku, ani w znaczeniu ekonomicznym, przemysłowym, ani naukowym.
Dlatego stworzono dwa nowe instrumenty:
S projekty zintegrowane (ang. Integrated Projects, IP) –
ambitne projekty z dużą ilością uczestników, szerokim wachlarzem zadań i dużym dofinansowaniem
rzędu kilku do kilkudziesięciu milionów Euro.
S sieci doskonałości (ang. Networks of Excellence, NoE) –
ich celem będzie stworzenie stałych struktur współ-
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pracy i osiągnięcie tzw. masy krytycznej połączonych zasobów wielu ośrodków w priorytetowych
dziedzinach badań. Projekty te mają być elastyczne
i dynamiczne, aby umożliwić zmiany programu oraz
składu sieci w trakcie realizacji projektu, a także
funkcjonowanie sieci po zakończeniu projektu.
Wszystkie bieżące informacje na temat 6. PR znajdują
się na stronie internetowej LPK UZ:
http://www.lpk.uz.zgora.pl. Zapraszamy także do siedziby
LPK: Kampus B, Budynek Główny, pok. 304, tel. (328)
3209, e-mail: A.Glazaczow@cptt.uz.zgora.pl.
ag

System stypendialny Marii Curie
Jedną z cech charakterystycznych 6. PR, wielokrotnie
podkreślaną w dokumentach Komisji Europejskiej
i różnych analizach, ma być wzrost roli zjawiska o nazwie mobility, czyli przemieszczania się naukowców
w skali międzynarodowej. Powiada się wręcz, że ruch
uczonych pomiędzy instytutami naukowymi będzie
mieć kluczowe znaczenie w budowie Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Stosownie więc do tej ważnej roli
planuje się przeznaczenie na human resources and mobility
znacznych środków finansowych – w sumie aż 1,58
miliarda euro (czyli około 9 % funduszy 6. PR).
System stypendiów będzie rozbudowany, a patronką
wszelkich grantów i stypendiów, nawet tych krótkich,
konferencyjnych, będzie Maria Curie. Niektóre z nich są
znane (np. sieci badawczo-szkoleniowe, konferencje),
inne występują pod zmienioną nazwą (granty na szkolenie początkujących naukowców zamiast Training Sites), nie brak też zupełnie nowych (granty reintegracyjne, stypendia w krajach pozaeuropejskich i in.). Wydaje
się, że podobnie jak w 5 PR, fundusze przeznaczone na
stypendia Marii Curie będą najłatwiej osiągalne ze
względu na bardziej uproszczone formularze i zasady
ubiegania się o kontrakty.
Nowością stypendiów w 6. PR będzie:
S otwarcie ich dla tzw. krajów trzecich; w praktyce
ma to oznaczać finansowanie stypendiów dla naukowców z całego świata, w tym naszych wschodnich sąsiadów, zainteresowanych prowadzeniem
badań w Europie; europejscy badacze również będą
mieli możliwość pracy w laboratoriach pozaeuropejskich.
S zniesienie limitów wiekowych, podstawowym
kryterium będzie doświadczenie w prowadzeniu
prac badawczych.
Przewidziane są następujące kategorie i rodzaje stypendiów Marii Curie:
S Akcje stymulowane przez instytucje:
– Sieci badawczo-szkoleniowe (M.C. Research Training Networks) – w skład sieci powinno wchodzić
min. 3 partnerów z 3 krajów, wspólnie pracujących
nad projektem badawczym i szkoleniami dla młodych naukowców; sieć oferować będzie stypendia
do 3 lat.
– Stypendia M.C. dla szkolenia początkujących naukowców (Host Fellowships for Early Stage Research
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Training) – będą się mogły o nie ubiegać uczelnie,
instytuty badawcze i przedsiębiorstwa; stypendia
przeznaczone będą dla naukowców z najwyżej
4-letnim doświadczeniem, na okres maksymalnie
do 3 lat.
– Stypendia M.C. służące transferowi wiedzy (Host
Fellowships for the Transfer of Knowledge) – ubiegać
się o nie mogą uczelnie, instytuty badawcze
i przedsiębiorstwa; stypendia przeznaczone będą
dla doświadczonych naukowców - 4 lata pracy naukowej; długość trwania stypendiów – od 2 miesięcy do 2 lat.
– Stypendia rozwojowe – priorytet w przyznawaniu
kontraktów będą miały kraje kandydujące oraz
słabo rozwinięte regiony Unii. Przeznaczone są dla
przyjeżdżających naukowców. Będzie również
możliwość wysyłania własnych pracowników ( od
2 do 12 m-cy) do określonych instytucji.
– Stypendia wymiany – obustronna wymiana pracowników pomiędzy placówką naukową a przedsiębiorstwem z 2 różnych krajów.
– Konferencje i kursy szkoleniowe M.C. (Conferences
and Training Courses) – ich celem jest wsparcie serii
konferencji i/lub kursów szkoleniowych przeznaczonych dla młodych naukowców; spotkania będą
trwały od kilku dni do kilku tygodni.
S Granty powrotne i reintegracyjne:
– 2-letni grant na prowadzenie prac badawczych dla
naukowców z UE i krajów stowarzyszonych w kraju macierzystym lub europejskim po przynajmniej
2-letnim stypendium M.C.
– 2-letni grant na prowadzenie badań w Europie dla
naukowców europejskich po przynajmniej 5-letnim
pobycie poza Europą.
S Promocja i uznawanie doskonałości:
– M.C. Excellence Grants – dla najlepszych europejskich zespołów badawczych, prowadzących badania interdyscyplinarne (grant do 4 lat).
– M.C. Excellence Awards – dla najlepszych badaczy,
beneficjentów programów unijnych, grant może
być przeznaczony na rozwój osobisty.
– M.C. Chairs – przeznaczony na stanowiska wykładowców dla najlepszych uczonych, szczególnie
tych, którzy chcieliby wznowić swoją karierę zawodową w Europie. Przyznawane na okres 3 lat.
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Katalog instytutów zainteresowanych przyjmowaniem
stypendystów z zagranicy (już ponad 200 zgłoszeń)
można znaleźć na stronie
http://main.npk.gov.pl/prog_hor_3/stypendia-MC/invit.htm .
Prosimy o wypełnienie ankiety
http://www.npk.gov.pl/prog_hor_3/stypendia-MC/host.htm
i zwrot do Krajowego Punktu Kontaktowego pocztą
elektroniczną na adres: wieslaw.studencki@kpk.gov.pl
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Wszystkie bieżące informacje na temat 6. PR znajdują
się na stronie internetowej LPK UZ:
http://www.lpk.uz.zgora.pl. Uzyskać je można także
w siedzibie LPK: Kampus B, Budynek Główny, pok. 304,
tel. (328) 3209, e-mail: A.Glazaczow@cptt.uz.zgora.pl.
ag

Baza danych zespołów badawczych UZ (BADUZ)
Od kilkudziesięciu lat zjawisko globalizacji jest widoczne w gospodarce światowej. Wymiana handlowa
pomiędzy państwami stała się jej naturalnym skutkiem.
Podobnie rzecz się ma ze sferą nauki, w której zamykanie się we własnych „czterech ścianach” nie ma racji
bytu. Wymiana doświadczeń stała się natomiast motorem postępu, zarówno w sferze nauki, jak i ekonomii.
Otwarty niedawno 6. Program Ramowy UE stwarza
dla polskiej nauki szansę nawiązania stałej współpracy
z międzynarodowymi partnerami. Uniwersytet Zielonogórski pragnie także brać większy udział w międzynarodowych projektach badawczych. Stąd narodził się
pomysł stworzenia uczelnianej bazy danych grup badawczych – BADUZ. Jej celem jest usystematyzowanie

oferty UZ pod względem możliwości podjęcia współpracy z partnerami zagranicznymi. BADUZ ma się stać
punktem wyjścia dla zintensyfikowania współpracy
badawczej instytutów UZ.
Na stronie internetowej LPK dostępne są formularze
w języku polskim i angielskim, których wypełnienie jest
warunkiem koniecznym do rejestracji grup badawczych.
Zachęcamy kierowników takich grup do zapoznania się
z planem stworzenia powyższej bazy, a wypełnione
formularze w formie elektronicznej prosimy przesłać do
LPK: Kampus B, Budynek Główny, pok. 304, tel. (328)
3209, e-mail: A.Glazaczow@cptt.uz.zgora.pl.
Andrzej Głazaczow

dr Róża Dąbrowska szefową PKZP

WYBORY W PRACOWNICZEJ KASIE

Przepisy nie pozwalają, aby w tym samym zakładzie
pracy funkcjonowały dwie pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe. A taki stan istniał do września br.
jako spadek po dwóch uczelniach. 20 listopada odbyło
się wreszcie długo oczekiwane przez przyszłych dłużników zebranie, które wyłoniło wspólny zarząd. Przewodniczącą została – wybrana przytłaczającą większością głosów - dr Róża Dąbrowska z Instytutu Matematyki. W skład zarządu weszli: Alicja Łuszczyńska - skarbnik, Krystyna Jarzembska – sekretarz i mgr Emil Kumka
– członek.
Jak nas informuje nowa przewodnicząca – wnioski

o nieoprocentowane pożyczki należy składać w kancelariach ogólnych – w budynku administracji (B-4) przy ul.
Podgórnej 50 oraz pok. 404 w budynku głównym kampusu B przy al. Wojska Polskiego 67.
Wypłacanie pożyczek było zawieszone na okres 2 miesięcy, stąd należy się spodziewać sporego tłoku w zabiegach o uzyskanie pożyczki. Na razie ustalono, że
górna kwota pożyczki nie może przekroczyć wartości
3.600 zł, a okres spłaty nie może być dłuższy niż 18 miesięcy. Miesięczna składka członkowska wynosi 15 zł. Na
wniosek członka składka może być wyższa, ale nie może
przekroczyć 50 zł.
ap
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PION PROREKTORA DS. ROZWOJU
Publikacje uniwersyteckie
Wykaz zawiera wszystkie publikacje, które ukazały się
od momentu powstania Uniwersytetu Zielonogórskiego
do 1 grudnia br. nakładem naszej Oficyny Wydawniczej.
1. BORAWSKI S., BRZEZIŃSKI J., (red.), Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2001
2. BORKOWSKA K., SKOREK J., Podstawowe jednostki intonacji języków rosyjskiego, białoruskiego i polskiego
3. BRZEZIŃSKI J., MAĆKOWIAK K., PIĄTKOWSKI C.,
(red.), Studia o języku i stylu artystycznym. Przejawy potoczności w tekstach artystycznych, t. 3
4. DUTKA C. P., Informator Zakładu Teorii Literatury IFP –
publikacja jubileuszowa
5. FERENZ K., KOZIOŁ E., (red.), Kompetencje nauczyciela
wychowawcy
6. GULCZYŃSKI M., Współczesne systemy polityczne – wyd.
II uzupełnione i rozszerzone
7. HEINE M., (red.), Problemy integracji społecznej osób niepełnosprawnych
8. HALCZAK B., (red.), Studia historyczne nad polityką, gospodarką i kulturą. Księga pamiątkowa z okazji 70. rocznicy urodzin prof. Mariana Eckerta
9. HOMA E., Słownik normatywny nazw miejscowych województw jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i zielonogórskiego
10. JAWORSKI T. (red.), Kazimierz Bartkiewicz, Myśl historyczna w Polsce nowożytnej a dzieje ziem nadodrzańskich
11. JAWORSKI T., BURDA B., SZYMCZAK M., (red.), Nauczanie blokowe i zintegrowane przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole
12. JAZOWNIK L., Teoria kształcenia literackiego w latach
1918-1939. Antologia (cz. 1 i 2)
13. JÓŹWIAK H., SKOREK J., Intonacja współczesnego języka
rosyjskiego
14. KARGUL J., Dyskursy młodych andragogów - 3
15. KATARYŃCZUK-MANIA L., KARCZ J., (red.), Wybrane
elementy terapii w procesie edukacji artystycznej
16. KATARYŃCZUK-MANIA L., (red.), Edukacja artystyczna
wobec przemian społeczno-oświatowych
17. KASZYŃSKI K., Wybrane elementy filozofii człowieka
18. KIEJZIK L., Informator o studiach w Instytucie Filozofii
19. KONOPNICKA-SZATARSKA M., Kontrreformacja w księstwie głogowskim (XVI-XVIII w.)
20. KOZIOŁ E., KOBYŁECKA E., (red.), W poszukiwaniu wyznaczników kompetencji nauczyciela XXI w.
21. KUROPKA J., SZCZEGÓŁA H. (red.), Polska – Niemcy w
dialogu polskich i niemieckich historyków
22. KUFEL S., Adam Jerzy Czartoryski. Prozodia polska. Przekłady poetyckie
23. MACAŁA J., (red.), Historia i polityka w XX wieku. Politologia 1
24. MALINOWSKI A., TATARCZUK J., ASIENKIEWICZ R.,
(red.), Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego
25. MALINOWSKI A., ASIENKIEWICZ R., Schematy do ćwiczeń z anatomii funkcjonalnej człowieka
26. MAŃCZYK A., Biosocjologia umysłu metaforycznego
27. MAŃCZYK A., ZIMNIAK P., BUCZEK R., ZUCHEWICZ T.
(red.), Sinngebung. Zwischen Festlegung und Pluralität.
Germanistyka 2
28. NOWOSAD I. (red.), Nauczyciele i rodzice. Współpraca w
wychowaniu
29. PFEIFFER B., Caelum et Regnum. Studia nad symboliką
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48.
49.
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51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.
58.

państwa i władcy w polskiej literaturze i sztuce XVI i XVII
stulecia
RUSZCZYŃSKA M., „Ziewonia”. Wokół idei i poglądów
romantycznej grupy literackiej
OSĘKOWSKI C. (red.), Ziemie Zachodnie. Polska – Niemcy. Integracja europejska. Księga jubileuszowa z okazji 70.
rocznicy urodzin prof. Hieronima Szczegóły
PELTZ W., DUDEK J., (red.), Rycerstwo Europy ŚrodkowoWschodniej wobec idei krucjat
SKOBELSKI R., Ziemie Zachodnie i Północne Polski w
okresie realizacji planu 6-letniego 1950-1955
SKOREK E., Dzieci z trudnościami edukacyjnymi
SMUŻNIAK K., Pantomima XX w. Kierunki i tendencje
Świderska U., Kultura rycerska w średniowiecznej Polsce
TICHONIUK B., Innowacje w językach wschodniosłowiańskich
ADAMSKI M., Metody formalne w specyfikacji, analizie
i syntezie rekonfigurowalnych sterowników logicznych typu ASLC
BILIŃSKI T. (red.), Nowoczesne metody, instrumenty i
technologie renowacji budynków i obszarów zabudowanych
CHRZAN T., Geologia i hydrologia (podręcznik)
DRAB M., Efekty biologicznej rekultywacji terenów byłego
złoża kruszywa naturalnego w Dobroszynie Wielkim w
województwie lubuskim
HALICKI W., Gospodarka wodno-ściekowa w zlewni rzeki
Obry. Stan obecny i zalecane kierunki rozwoju
Elektrotechnika – Prądy niesinusoidalne. Materiały pokonferencyjne
JERZAK L., Synurbizacja sroki Pica pica w Eurazji
KOŁODZIEJCZYK U., Geologiczno-inżynierskie badania
wałów przeciwpowodziowych i ich podłoża jako metoda
prognozy zagrożeń powodziowych na lubuskim odcinku
Odry
Konstrukcje zespolone. Materiały pokonferencyjne
KRAIŃSKI A., (red.), Parametry geotechniczne iłów serii
poznańskiej – zaburzonych glacitektonicznie
KRAIŃSKI A., (red.), ZN 129, Budownictwo 37
KUCZYŃSKI T., Emisja amoniaku z budynków inwentarskich a środowisko
MASZKIEWICZ T., Zielona Góra – rysunki ze szkicownika
architekta doc. dra inż. arch. Tadeusza Maszkiewicza
SADECKA Z., Toksyczność i biodegradacja insekcydów w
procesie fermentacji metanowej osadów ściekowych
SIWCZYŃSKI M., Teoria obwodów i sygnałów cz. 1. Obwody elektryczne liniowe
WALICKA A., Reodynamika przepływu płynów nienewtonowskich w kanałach prostych i zakrzywionych
WALICKA A., WALICKI E., RATAJCZAK M., Wprowadzenie do laboratorium z mechaniki płynów (skrypt)
WALICKA A., WALICKI E., RATAJCZAK M., Materiały
pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych mechaniki płynów
(skrypt)
LUKIERSKA-WALASEK K., Wstęp do teorii szkieł spinowych i kwadrupolowych
SOSULSKI W., SZAJKOWSKI J., Zbiór zadań z analizy matematycznej, cz. 1
STANKIEWICZ J., (red.), Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, cz. 1, 2
Irena Bulczyńska
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Laureaci stypendium ministra edukacji

D Z I E N N I K A R S T W O
MOŻE BYĆ POSŁANNICTWEM
rozmowa z Beatą Walochą
studentką V roku filologii polskiej ze specjalnością dziennikarską
No właśnie – kim jest absolwent studiów, które Pani
kończy: filologiem czy dziennikarzem? I od razu wyjaśnię, że nie chodzi o Panią osobiście. Mam wrażenie, że
spośród absolwentów niewiele osób trafia do dziennikarskiej profesji. Kiedyś zapraszałem na nasze łamy
również studentów, jak się okazało, mało skutecznie.
To prawda, że nie wszyscy absolwenci filologii polskiej ze specjalnością dziennikarską łączą swoją przyszłość z zawodem dziennikarza. Jednak spora grupa
osób już w trakcie studiów nawiązuje współpracę
z zielonogórskimi i nie tylko mediami oraz próbuje
swych sił w przyszłym zawodzie. Natomiast ci, którzy
nie czują się za dobrze w dziennikarskim fachu, mogą
na przykład zrobić dodatkowy kurs pedagogiczny
i uczyć w szkole. Moim zdaniem kierunek, który kończę
nie określa ściśle przyszłego zawodu, przez co jednak
daje absolwentom więcej możliwości.
Nie da się o Pani powiedzieć, że jest debiutantką
w dziennikarskim fachu, Pani nazwisko często można
spotkać na łamach studenckiej prasy, była Pani naczelną „Wspaka”, teraz w zespole redakcyjnym „Uzetki”,

która urodziła się przed miesiącem jako całkiem udane
pismo środowiskowe. Czym dla Pani jest dziennikarstwo – posłannictwem, misją czy najzwyklej – rzemiosłem, które polega na solidności i wiarygodności?
Na początku studiów dziennikarstwo było dla mnie
przede wszystkim zabawą, a jednocześnie możliwością
poznania wielu nowych ludzi, przełamania wewnętrznych oporów. Z czasem jednak nabrało ono nieco innego
wymiaru, a mianowicie solidnie i rzetelnie wypełnianego posłannictwa. Zdaję sobie sprawę, że jest to idealne
postrzeganie dziennikarstwa i jednocześnie bardzo
trudne do realizacji, jakiś cel trzeba sobie jednak postawić.
Jeszcze chwila i wkroczy Pani w życie zawodowe. Czy
już wiadomo, jak się potoczy, przynajmniej w początkach?
Bardzo żal mi kończyć studia. Dlatego, jeśli nie znajdę pracy w Zielonej Górze zaraz po obronie, planuję
wyjechać za granicę, by tam kontynuować naukę, podszkolić język, a przy okazji zobaczyć, jak żyje się gdzieś
indziej.
Jaki rodzaj dziennikarstwa jest Pani najbliższy?
Przede wszystkim społeczne i kulturalne. Związane
jest to niewątpliwie z moimi zainteresowaniami. Poza
tym zawsze ważni byli dla mnie ludzie, jako jednostki,
indywidualności oraz wszelkie przejawy ich działalności. Moim zdaniem jest to najpotrzebniejsza dziedzina
dziennikarstwa.
Jak Pani ocenia swoje studia. Co było ich niewątpliwą
zaletą, a czego Pani zabrakło, czego musiała Pani dochodzić na własną rękę?
Zdecydowanie byłabym za wprowadzeniem większej
liczby godzin z psychologii, socjologii, nauk politycznych, a więc dziedzin najlepiej opisujących mechanizmy
rządzące życiem społecznym. Położyłabym większy
nacisk na języki obce w trakcie studiów. Studenta nie
stać na opłacenie dodatkowych kursów językowych.
Osobiście zabrakło mi zajęć z kulturoznawstwa – estetyki filmowej, teatralnej. Student dziennikarstwa powinien
mieć możliwość uczęszczania na fakultety prowadzone
na innych wydziałach, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami.
Niewątpliwą zaletą moich studiów była waga przykładana do, najogólniej mówiąc, kultury słowa oraz
szeroki program z historii literatury. Mój rok studiów
jest silną grupą studencką, wiele tu indywidualności, ale
i przyszłej konkurencji.
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O wielu znakomitościach dziennikarskich twierdzi się,
że są genialnymi dyletantami. To oczywiście zgrabna
formuła, bo wielu z nich ma jednak za sobą gruntowne
przygotowanie specjalistyczne. A jakby Pani sformułowała warunki konieczne człowiekowi, który zdecyduje się pukać do redakcyjnych drzwi?

się Pani ostatnio?

Kandydat na dziennikarza powinien być przede
wszystkim zdecydowany, że chce być właśnie dziennikarzem. Na pewno przyda się też wytrwałość, dociekliwość i siła charakteru. Dobrze by było znać przy okazji
zasady poprawności językowej oraz być choć odrobinę
samokrytycznym. Warsztatu można się nauczyć, jednak
dopiero w połączeniu ze zmysłem reporterskim jest on
podstawą dobrego dziennikarstwa.

Na pewno denerwuje mnie nachalność i zdobywanie
sensacji za wszelką cenę. Dziennikarz powinien być
dociekliwy, ciekawy wszystkiego i jednocześnie uparty
w stawianiu pytań, jednak nawet w dziennikarstwie
powinny być pewne granice dobrego smaku i wyczucia.
Za nimi są już tylko media brukowe.

Co znamienne, dziennikarza nikt nie pyta jaką uczelnię
skończył. Wielu z tych, którzy coś znaczą w dziennikarskim światku, mówią że studia dziennikarskie nie przygotowują do zawodu. I profesji, i warsztatu nauczyli
się dopiero w redakcjach, pod okiem bardziej doświadczonych kolegów. Dobrze, jeśli się zdarza, że wykładowcami są znani dziennikarze, bo oni nauczą warsztatu w trakcie studiów, a utytułowani filolodzy, psycholodzy, socjolodzy i inni przedstawiciele wiedzy akademickiej są zaledwie dodatkiem programowym toku
studiów. Czy Pani doświadczenie dziennikarskie to
potwierdza?
Zgadzam się, że wielu znanych dziennikarzy nie
ukończyło studiów zgodnych z ich zawodem, nie oznacza to jednak, że takie studia są niepotrzebne. Z dziennikarstwem jest tak, jak z wszystkimi innymi dziedzinami wiedzy i życia. Dobrym jest się dopiero wtedy,
gdy ma się doświadczenie. Wiadomo też, że praktykę
zdobywa się dopiero w wyniku konfrontacji teorii
i praktyki, a mianowicie podczas pracy. Żadne studia
nie gwarantują, że będzie się specjalistą w danej dziedzinie, gdy student nie ma tak zwanego zacięcia i po
prostu nie chce sam niczego zrobić w kierunku doskonalenia swych zdolności i umiejętności. Moim zdaniem
studia mają na celu przygotować teoretycznie, wskazać
możliwości rozwoju i zasygnalizować różnorodności
w danej dziedzinie. Obok zajęć warsztatowych ważna
jest też retoryka, stylistyka, kultura żywego słowa, gdyż
dziennikarz powinien wysławiać się poprawnie i komunikatywnie. Poza tym zajęcia z socjologami, filozofami,
literaturoznawcami uwrażliwiają na różne problemy
społeczne i poszerzają horyzonty myślowe młodego
człowieka.

Nic oszałamiającego ostatnio nie widziałam i nie czytałam.
Które ze zjawisk współczesnego dziennikarstwa denerwuje Panią najbardziej?

Jak Pani odebrała przyznanie stypendium ministra?
Było to dla mnie ogromne zaskoczenie, gdyż potrzebne dokumenty złożyłam w ostatniej chwili. W czasie
wakacji całkowicie o tym zapomniałam. Tym większe
było moje zdziwienie, gdy dowiedziałam się, że zostałam stypendystką ministra. Bardzo się z tego cieszę.
Co Pani przygotowuje na swoje magisterium?
Moja praca magisterska będzie dotyczyła Językowego
Obrazu Świata w Listach Haliny Poświatowskiej.
Ma Pani prawie za sobą pięć lat studiów. Jak na studenta – to doświadczenie ogromne. Jakie pytanie, związane z problematyką toku studiów, chciałaby Pani
zadać Magnificencji, gdyby miała Pani taką okazję?
Chwała kierownictwu uczelni za wybudowanie nowego akademika, ale nie myśli się o remoncie już istniejących. Warunki życia studentów w DS są trudne, zawilgocenie pomieszczeń i pojawiający się grzyb na ścianach, rozlatujące się meble, fatalny stan urządzeń sanitarnych i wyposażenia kuchni studenckich. Kiedy można oczekiwać zmian w tym zakresie?
Zapewniam Panią, że takie pytanie nie ominie rektora.
A jakie są Pani zainteresowania poza kręgiem kierunku
studiów?
Interesuję się przede wszystkim filmem i muzyką,
pewnie jak większość młodych ludzi. Można powiedzieć, że jestem zapaloną pasjonatką, bo kino, koncert
lub płyta zawsze u mnie wygra z nową spódnicą czy
sweterkiem. Poza tym chciałabym zobaczyć wiele
miejsc, dlatego też m.in. ukończyłam kurs pilota wycieczek. Może to ułatwi mi podróżowanie. Trochę zaniedbanym obecnie zainteresowaniem jest też regionalistyka i folklorystyka. Mam nadzieję, że w przyszłości znajdę na to więcej czasu.

Proszę powiedzieć, jaka robota dziennikarska podobała
rozmawiał Andrzej Politowicz
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PRACUJĄCE SOBOTY I LENIWE PIĄTKI
Kierownictwo uczelni postanowiło, że sobota, 21 grudnia, jest dniem pracy. W zamian piątek, 27 grudnia jest
dniem wolnym od pracy.
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22 stycznia - dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski z rąk
Prezydenta Rzeczpospolitej odebrał nominację profesorską. Profesor jest pracownikiem Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji naszego Uniwersytetu.
1 lutego - prezesem zarządu Fundacji została Anna
Dagmara Kolman, a jego członkami Andrzej Rybicki
oraz Dorota Kużdowicz. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Zielonogórskiego została powołana 30 października 2001 r. uchwałą Rady Miasta Zielona Góra.
27 lutego - zmarł nagle dr hab. Wojciech Peltz, profesor
Uniwersytetu Zielonogórskiego, Dziekan Wydziału
Humanistycznego.
marzec - filozofia jako pierwszy kierunek studiów na
Uniwersytecie Zielonogórskim otrzymała akredytację
przyznawaną przez komisję Konferencji Rektorów
Uniwersytetów Polskich i Uczelni Technicznych.
5 marca - galeria Instytutu Kultury i Sztuki Plastycznej
Uniwersytetu Zielonogórskiego PWW była organizatorem Festiwalu Sztuki - Precedens 02.
17 - 21 marca - Dni Otwartych Drzwi na Uniwersytecie
Zielonogórskim.
21 marca - Kolegium Języka Francuskiego organizuje
doroczne Dni Francofonii.
25 marca - Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych zatwierdziła uchwałę Rady
Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polonistycznego dr. Krzysztofowi Maćkowiakowi, adiunktowi
w Zakładzie Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jego kolokwium
habilitacyjne odbyło się 5 grudnia 2001 r.
11 kwietnia - w Łagowie Lubuskim odbyła się doroczna
Narada Dyrektorów Administracyjnych, Kanclerzy
i Kwestorów Uczelni MENiS na temat: FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI SZKÓŁ WYŻSZYCH W 2002
R. NA TLE USTAWY BUDŻETOWEJ NA 2002 R. Konferencja organizowana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Komitet Badań Naukowych. Współorganizatorem tegorocznego spotkania
dyrektorów był Uniwersytet Zielonogórski.
16 kwietnia - na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyły
się wybory władz. Pierwszym rektorem uniwersytetu
został prof. dr hab. Michał Kisielewicz.
Prorektorami Uniwersytetu Zielonogórskiego zostali:
- Prorektor ds. Rozwoju - prof. dr hab. Marian Nowak,
- Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. inż. Józef Korbicz,
- Prorektor ds. Studenckich - dr hab. Zdzisław Wołk,
prof. UZ,
- Prorektor ds. Jednostek Międzywydziałowych prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz.
24 kwietnia - Senat uchwalił Statut Uniwersytetu Zielo-
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nogórskiego, który wszedł w życie 1 września 2002 r.
po zatwierdzeniu przez Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu; tego samego dnia Senat pozytywnie zaopiniował wniosek dotyczący powołania w ramach Wydziału Zarządzania Zakładu Mikroekonomii i Polityki
Społecznej.
28 kwietnia - wybory dziekanów.
4 maja - rozpoczynają się Euronalia 2002 – nowa studencka impreza (zastępująca Bachanalia), trwająca do
14 maja.
7 maja - Rada Wyższego Szkolnictwa Artystycznego
zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału Komunikacji
Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
w sprawie nadania Wiesławowi Hudonowi z Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych UZ kwalifikacji II stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej fotografia. Kwalifikacja II stopnia
jest w dyscyplinach artystycznych równoważna habilitacji.
8 maja - pierwsze kolokwium habilitacyjne na Wydziale
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. W niespełna rok po uzyskaniu uprawnień do nadawania
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk
technicznych w zakresie elektrotechniki dr Wiesław
Miczulski przedstawił monografię pt. „Pomiary impedancji metodą przetwarzania kątów przesunięć fazowych”.
9 maja - otwarto Laboratorium Komputerowo Wspomaganego Controllingu (specjalność controlling w zintegrowanych systemach zarządzania realizowana jest na
kierunku zarządzanie i marketing na Wydziale Zarządzania).
14 maja - rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof.
Michał Kisielewicz i prof. Yonghong Tan - rektor Uniwersytetu Technologii Elektronicznej w GUILIN
w Chinach podpisali umowę o współpracy bilateralnej
pomiędzy uczelniami.
20 maja - Zakład Poradnictwa Młodzieżowego i Edukacji Seksualnej, Instytut Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Koło Naukowe Wychowania Seksualnego i Profilaktyki Aids organizują
w Zielonej Górze – jako jedynym mieście w Polsce –
19. Międzynarodowy Memoriał Pamięci i Mobilizacji
w Walce z Aids obchodzony w 86 krajach, 1.600 miastach.
21 maja - w Kalsku została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a sulechowską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową.
Obie uczelnie reprezentowali rektorzy - prof. Michał
Kisielewicz - Uniwersytet, a prof. Marian Miłek - PWSZ.
23 maja - w Warszawie w Pałacu Prezydenckim dwóch
naukowców z Uniwersytetu Zielonogórskiego odebrało nominacje profesorskie przyznane przez Prezydenta
RP: prof. dr hab. inż. Marian Adamski z Wydziału
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji UZ
oraz prof. dr hab. Bogusław Stankowiak z Wydziału
Artystycznego UZ.
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czerwiec - Dom Studencki C – 8D przy ul. Wyspiańskiego zdobył główną nagrodę w konkursie „Lubuski Mister Budowy” na najlepszy obiekt budowlany w kategorii „Budownictwo użyteczności publicznej”.
czerwiec - Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymał
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie: informatyka. Jest
to już ósma dyscyplina, w jakiej zielonogórska uczelnia ma prawo doktoryzowania, a druga na Wydziale
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, który
posiada już prawo nadawania stopnia doktora
i doktora habilitowanego w zakresie elektrotechniki.
6 czerwca - II Międzynarodowy Festiwal Improwizacji.
Organizuje go Gdański Teatr Tańca, Zielonogórskie
Stowarzyszenie Tańca Współczesnego i Uniwersytet
Zielonogórski.
7 czerwca - Dzień Uniwersytetu Zielonogórskiego - na
uroczystym posiedzeniu zebrał się Senat uczelni, by
podjąć trzy uchwały: o ustanowieniu stypendium rektora dla wyróżniających się studentów; przyjęciu zasad nadawania tytułu doktora honoris causa; zaakceptowano także projekt sztandaru UZ (na jednej stronie
znajduje się godło uniwersytetu, na drugiej napis po
łacinie: Nauka wieloraka – prawda jedna).
7 czerwca - BIG BAND UZ pod kierunkiem Jerzego
Szymaniuka zdobył II nagrodę podczas VII Festiwalu
Big Band-ów, jaki odbył się w Nowym Tomyślu.
22 czerwca - prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski (Instytut
Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego) został laureatem konkursu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej SUBSYDIA PROFESORSKIE.
26 czerwca - Senat UZ przyjął system zarządzania gospodarką finansową; na tym samym posiedzeniu Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o powołaniu w
ramach struktury organizacyjnej Instytutu Matematyki
- Pracowni Komputerowej oraz powołaniu w ramach
struktury organizacyjnej Instytutu Astronomii - Zakładu Astrofizyki oraz Zakładu Kosmologii.
lipiec - rozpoczęto pierwszą rekrutację na cztery nowe
kierunki: astronomię, grafikę, fizykę techniczną i telekomunikację.
17 lipca - rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof.
Michał Kisielewicz i komendant miejski policji insp.
Henryk Janik podpisali porozumienie o możliwości
wstępu policji na teren Uniwersytetu Zielonogórskiego
bez uprzedniej zgody rektora.
17 sierpnia - Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego
zdobył główną nagrodę – Złotą Tarkę – na 32. Międzynarodowym Festiwalu Jazzu Tradycyjnego Old
Jazz Meeting w Iławie.
25 – 26 września - jubileusz 70-lecia urodzin prof. dr.
hab. Edwarda Hajduka - nestora zielonogórskiego
środowiska socjologicznego i pedagogicznego, wieloletniego dyrektora Instytutu Pedagogiki Społecznej
UZ, byłego dziekana Wydziału Pedagogicznego i prorektora WSP TK.
30 września - inauguracja roku akademickiego i otwarcie nowej siedziby Wydziału Nauk Ścisłych.
30 września - Instytut Matematyki Uniwersytetu Zielonogórskiego uzyskał uprawnienie do nadawania stop-
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nia naukowego doktora habilitowanego nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka. Jest to już trzecia
dyscyplina mająca prawo habilitacji na naszej uczelni.
Wcześniej otrzymała je historia i elektrotechnika.
od 30 września do 6 października trwał XII Zielonogórski Festiwal Muzyczny, którego organizatorami są Zielonogórskie Towarzystwo Śpiewacze „CANTORES” i po raz pierwszy - Uniwersytet Zielonogórski.
październik - 10. rocznica utworzenia Instytutu Sztuki
i Kultury Plastycznej.
październik - 10. rocznica utworzenia Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych.
6 października - koncert inaugurujący cykl pn. „Big
Band Uniwersytetu Zielonogórskiego i Przyjaciele” w
wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Jazzowej „Wind
Machine” z Hanoweru oraz Big Bandu UZ.
28 października - uroczystość promocji doktorskich dziewiętnastu młodych doktorów odebrało dyplomy
z rąk Rektora UZ prof. Michała Kisielewicza.
28 października - Centralna Komisja do Spraw Tytułu
Naukowego i Stopni Naukowych zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk
technicznych w zakresie elektrotechniki dr. Wiesławowi Miczulskiemu.
28 października - Centralna Komisja ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych zatwierdziła też habilitację dr inż. Marii Kowal z Wydziału Mechanicznego.
Kolokwium habilitacyjne odbyło się przed Radą Wydziału Technologii Drewna Akademii Rolniczej im.
Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Maria Kowal
jest doktorem habilitowanym nauk leśnych w zakresie
drzewnictwa.
27 października - zmarł prof. dr hab. Kazimierz Bartkiewicz - historyk i były rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze.
20 listopada - w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
Adam Grobler odebrał tytuł naukowy profesora nauk
humanistycznych.
25 listopada - uroczystość obchodów jubileuszu siedemdziesiątej rocznicy urodzin prof. dr. hab. Mariana
Eckerta – naukowca, pedagoga, działacza społecznego.
2 grudnia - pracownicy i studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego rozpoczynają akcję pod hasłem Uniwersytet Dzieciom. W ramach tej akcji będzie prowadzona
zbiórka pieniędzy oraz darów rzeczowych z przeznaczeniem dla zielonogórskich świetlic terapeutycznych.
10 grudnia - Europejski Dzień Języków - częścią projektu obchodów Europejskiego Dnia Języków jest ankieta
socjologiczna dotycząca Unii Europejskiej, którą przeprowadzono we wtorek 3 grudnia wśród 1000 studentów III roku wszystkich kierunków studiów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
19 grudnia - uroczystość wręczenia pierwszego tytułu
doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego
prof. dr. hab. Tadeuszowi Kaczorkowi.
esa
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D E B I U T

Jesienią ukazała się książka dra Ryszarda Michalaka – adiunkta w Instytucie Politologii UZ. Powstała ona na bazie
doktoratu obronionego przez autora na Wydziale Humanistycznym. Ryszard Michalak w październiku 2001 r. był
w grupie świeżo wypromowanych doktorów, którym po raz pierwszy wręczano dyplomy doktorskie Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Ryszard Michalak ukończył studia historyczne na
Uniwersytecie Wrocławskim na seminarium u prof.
Włodzimierza Suleji. Recenzentami jego pracy doktorskiej byli prof. Bohdan Łukaszewicz (z Olsztyna) i prof.
Hieronim Szczegóła (z Zielonej Góry). W gronie naukowców, którzy pomagali mu w przygotowaniu tej
książki są także pracownicy UZ: prof. Bronisław Pasierb,
prof. Tadeusz Marczak, prof. Czesław Osękowski.
Przedmiotem zainteresowań badawczych dra Ryszarda
Michalaka są m.in. stosunki wyznaniowe w PRL. Tytuł
wydanej właśnie książki to: Kościoły protestanckie
i władze partyjno-państwowe w Polsce (1945-1956).
Obejmuje ona założenia polityki wyznaniowej państwa
po II wojnie światowej, organizację kościołów na ziemiach polskich, stosunek władz do ewangelickich majątków kościelnych, a także do rywalizacji Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego i Kościoła Metodystycznego. Porusza również sprawy tych kościołów na Mazurach oraz stosunku środowiska protestantów do ,,nowej
rzeczywistości politycznej’’.

Taka prezentacja problemów wyznaniowych stanowi
z pewnością nowatorskie ujęcie tematyki. Jej zgłębienie
możliwe było dopiero po 1989 r., gdy historykom udostępniono znaczną część materiałów archiwalnych z lat
1945-56. Z bibliografii, a zwłaszcza z rozbudowanych
przypisów widać, jak pracowicie autor przebrnął przez
ten materiał badawczy. Na liście instytucji, których
zbiory stały się przedmiotem badań dra Ryszarda Michalaka, znajdują się m.in. Archiwum Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Archiwum Akt
Nowych w Warszawie, Centralne Archiwum MSWiA,
wojewódzkie Archiwa Państwowe w Olsztynie, Katowicach, Wrocławiu, Zielonej Górze, Gdańsku. Ponadto
autor zapoznał się ze zbiorami kilkunastu bibliotek,
przeprowadził kwerendę prasową, nawiązał szereg
osobistych kontaktów z przedstawicielami środowisk
ewangelików.
Ta egzemplifikacja bazy źródłowej książki powinna
być wystarczającą zachętą do lektury i to nie tylko ze
strony historyków zainteresowanych problematyką
dziejów Polski po 1945 r. Adresatami tej pracy są także
przedstawiciele środowisk polskich mniejszości wyznaniowych, których losy wystawiły na ciężką próbę utrwalone w tradycji europejskiej pojęcie polskiej tolerancji.
Już dziś autor pracy otrzymuje szereg listów od osób
zainteresowanych tą problematyką. Należy oczekiwać,
że nowym impulsem dla tej książki będzie przetłumaczenie jej na język niemiecki i wydanie u naszych zachodnich sąsiadów.
O walorach tej książki można by pisać wiele. Takie
opisy znajdziemy zapewne w profesjonalnych recenzjach. Tutaj chodzi tylko o wzmiankowanie tego wydania. Choć, jak wszyscy wiemy, zdarza się przy omawianiu prac naukowych maniera szukania ,,dziury w całym’’, czyli niedostatków dzieła. Zapewne można by coś
tej książce wytknąć. Ale słowa krytyki powinny zostać
skierowane nie do autora, lecz do wydawcy. Edytorska
strona pracy wzbudza tylko westchnienie żalu: drobny
druk (w przypisach po prostu ,,maczek’’), brak żywej
paginy, rozpoczynanie rozdziałów od lewej strony,
umieszczenie aparatu naukowego na końcu książki
(zamiast na dole każdej strony), miękka okładka – to
tylko niektóre mankamenty wydawnicze. Najbardziej
można żałować, iż wydawnictwo warszawskie
,,odpuściło’’ sobie dopracowanie strony tytułowej.
W tym miejscu aż się prosi o fotografię jakiegoś kościoła
lub inną estetyczną grafikę. Krótką informację, umieszczoną przez wydawnictwo na końcu książki i mającą
prawdopodobnie zachęcić do lektury, lepiej już w ogóle
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pominąć milczeniem.
Cóż, może te gorzkie słowa zwrócą uwagę wydawców
na potrzebę szerszej współpracy z autorami przy edycji
książki. Jakże często zdarza się, że twórca dzieła jest
sprowadzany do roli petenta, który w dodatku nie ma
wpływu na ostateczny kształt własnej pracy. A przecież,
że spytam według ludowego porzekadła, czy to kareta
do konia ma się przystosować, czy odwrotnie?
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Ale wracając do autora książki, to wypada na koniec
wyrazić nadzieję, że będzie on kontynuował tak owocnie rozpoczęte badania. I choć obowiązków przybywa
(R. Michalak od września jest wicedyrektorem IP UZ), to
zaświadczona w książce pracowitość autora daje gwarancję, że następne dzieło będzie miało równie odkrywczy charakter.
Andrzej K. Piasecki

A

Ł

U

S

W Y J A Z D Y

O

C

D O

J

A

L

N

E

G

O

W Ł O C H

29.04 – 8.05.03

RZYM

9.05 – 18.05.03

W programie:

Odpłatność:

- przejazd autokarem
- zakwaterowanie w
okolicy miasta
(w apartamentach 4-5
os. z aneksem kuchennym)
- zwiedzanie miasta i
Watykanu
- wycieczka na Monte
Cassino
- krótka wizyta i spacer
po Sienie (w powrotnej
drodze)
- wyżywienie we własnym zakresie
- ubezpieczenie

koszt całkowity
870 zł

BIBIONE
W programie:

- przejazd autokarem
- zakwaterowanie nad
morzem
przy wykorzystaniu dofinan- (w apartamentach 4-5 os.
sowania wczasów tzw. „pod z aneksem kuchennym)
gruszą” odpłatność wyniesie
- odpoczynek i relaks na
największej plaży we Wło505 zł
szech
- wycieczki fakult. do
(płatne w 4 ratach)
Wenecji, Werony, Padwy
i Triestu (za dopłatą)
- wyżywienie we własnym
zakresie
- ubezpieczenie

23.05 – 1 06.03
Odpłatność:
koszt całkowity
510 zł
przy wykorzystaniu dofinansowania wczasów „pod
gruszą” - odpłatność wyniesie
145 zł
(płatne w 2 ratach)

ZGŁOSZENIA – wraz z wpisowym w wys. 100 zł w pokoju 5A Gmach Główny UZ ul. Podgórna 50 tel. 32 82 653 lub
604095829. Decyduje kolejność zgłoszeń!
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1-dniowy, poświąteczny wyjazd w góry
ZAPRASZAMY NA JEDNODNIOWĄ WYCIECZKĘ DO SZKLARSKIEJ PORĘBY I HARRACHOVA (Czechy)
W DNIU
27 XII 02 (PIĄTEK)
wyjazd: godz. 6.oo sprzed Gmachu Głównego UZ ul. Podgórna 50
powrót do Zielonej Góry: ok. 20.30
program: dowolny
Odpłatność: 35 zł od osoby
Zapisy: w pok. 5A w Gmachu Głównym ul. Podgórna 50 tel.wewn.2653 lub 604095829
Emil Kumka, Dział Socjalny
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„Szum” w akcji Uniwersytet dzieciom

O

c o

t y l e

S Z U M U ?

rozmowa z kabaretem „Szum” - Anetą Bryś, Agnieszką Litwin, Magdaleną Mleczak,
Anną Osińską, Małgorzatą Szapował
z Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego
Przede wszystkim chcieliśmy Wam podziękować za
włączenie się do akcji „Uniwersytet dzieciom”, bo Wasz
występ był przecież honorowy, bez wynagrodzenia,
a Aneta przyjechała aż z Krakowa. Ale porozmawiajmy
o kabarecie. Stworzył Was w atmosferze klubu studenckiego „Gęba” twórca „Potemu” Władek Sikora – Wasz
Bóg. Tyle, że tym razem powstała nie jedna kobieta,
lecz sześć, i nie z żebra Adama, a z Gęby Władka. Musiałyście nieźle szumieć w tym klubie, skoro wypatrzył
Was sam ojciec Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego.
Władek Sikora zrobił w Gębie warsztaty dla ok. 60
młodych studentów. Wcześniej się nie znałyśmy – nasza
znajomość datuje się od tych warsztatów. Uczestniczyło
w nich więcej dziewczyn ...wiadomo – WSP... tak więc
Sikora zdecydował, że zrobi kabaret żeński.
To jak to jest – kto ma większe poczucie humoru – mężczyźni czy kobiety?
To nie jest kwestia poczucia humoru, raczej odwagi
i tego, że każdy z uczestników chciał się zbliżyć do znanych już przecież w całej Polsce osób i popracować
z nimi. Tak się złożyło, że w owym roku pojawiło się
w klubie więcej kobiet, niż mężczyzn. Władek Sikora
obserwował wszystkich podczas tych warsztatów
i podjął decyzję, żeby powołać żeńską grupę kabaretową.
Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe jest bardziej znane
niż sam Uniwersytet. Co sądzicie o pomyśle, by to Zagłębie organizowało święto studenckie. Czy boli Was
to, że organizacja święta studenckiego leży poza studentami?
Prawdę powiedziawszy uczelnia nigdy nie interesowała się kabaretami. Nie wiedziała, co dobrego ma.
Rzadko uczestniczymy w Bachanaliach w Zielonej Górze. –
w tym okresie mamy występy w innych miastach w kraju.

Kultura studencka z różnych przyczyn ma się nie najlepiej. Jeśli chodzi o organizację święta studentów
w Zielonej Górze przez Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe, trudno nam się wypowiadać w imieniu wszystkich naszych liderów i członków. Pomysły pewnie by się
znalazły. Jeśli ktoś się do nas zwróci z taką propozycją,
nie pozostawimy jej bez echa. Wobec tego, ze jeździmy
po całej Polsce (zwłaszcza w maju jest zawsze dużo
koncertów) - to właśnie liderzy środowiska studenckiego powinni zainicjować konkretne rozmowy.
Jeśli tylko czas nam pozwoli, chciałybyśmy coś zrobić.
Z drugiej zaś strony– przy Gębie jest wiele osób spoza
kabaretu, które działają i mogłyby dużo zrobić, gdyby
tylko dać im szansę.
Studiujecie czy też jesteście już absolwentkami?
Większość z nas skończyła już studia. Studiowałyśmy
filologię polską, filologię wschodniosłowiańską, animację społeczno-kulturalną. Jedna z nas uczyła się w collegu języka angielskiego.
Z kabaretu da się wyżyć? Czy kabaret jest dobrym pomysłem na życie zarobkowe?
To jest nasze jedyne źródło dochodu. Najwięcej imprez
jest w maju – i wtedy jesteśmy mocno zajęte występami.
Później żyjemy z tego przez jakiś czas. Zdajemy sobie
jednak sprawę, że aby coś wyjąć z pieca, najpierw trzeba
coś do niego włożyć. Dla nas kabaret na pewno jest
dobrym pomysłem na życie.
Czyli jesteście profesjonalistkami...
Wyznacznikiem profesjonalizmu dla nas jest to, co reprezentujemy sobą na scenie. Staramy się dążyć do tego,
żeby poziom tego był jak najwyższy.
Znacie ludzi z byłej Politechniki?
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Nie bardzo, gdyż między campusami jest za duża odległość. Ale warto zadbać o integrowanie się i o to, co się
dzieje na campusie A. Na campusie B w Gębie organizujemy dużo imprez – studenci I roku mogą wystąpić
i pokazać się. Niedługo dotrzemy również na campus A
– gdyż zaczniemy grywać także „U Ojca”.
Jak to się stało, że część z Was występuje w różnych
formacjach kabaretowych, chociażby Agnieszka Litwin,
która występuje i z kabaretem Jurki i z wami.
Zagłębie jest tworem samowystarczalnym, wszyscy
nawzajem znamy swoje programy i jeśli jest taka potrzeba – możemy liczyć na swoją pomoc. Wiadomo, że
jedni znają się na oświetleniu, inni na nagłaśnianiu.
Jeszcze inni mogą pomóc przy ustawianiu sceny, a jeszcze inni grają w kilku zespołach.
Czy jesteście zgraną grupą, czy też macie swojego lidera?
Jesteśmy zgraną grupą z liderem i jak to w zespole
bywa pomagamy sobie nawzajem.
Co się rzuca w oczy – oprócz poczucia humoru macie
również dobre przygotowanie sceniczne.
To dzięki warsztatom u Władka Sikory. Poza tym dużo zawdzięczamy doświadczeniu, nabytemu podczas
5 lat występów. A przede wszystkim próby, próby
i jeszcze raz próby – żeby to, co robimy później na scenie
wyglądało naturalnie. Najwięcej jednak dają występy na
żywo, gdyż pozwalają szlifować warsztat.
To co robicie na scenie jest porównywalne z grą aktorską. Aktorzy muszą się długo kształcić, podczas gdy
Wam przychodzi to z taką łatwością.
Kilku aktorów powiedziało nam, że nie potrafiliby
zrobić kabaretu tak, jak my go robimy. Z kolei my nie
potrafiłybyśmy zagrać w teatrze Balladyny, Ofelii. To, co
robimy, to krótkie skecze, etiudy, scenki, a nie duże
kreacje aktorskie, które z kolei trudno by było nam zagrać.
Jak powstaje program? Od tekstu? Pomysłu?
Trudno powiedzieć. Od kiedy zdecydowałyśmy się
zajmować się kabaretem, to każda z nas ciągle tym żyje.
Niektóre pomysły dojrzewają długo, inne pojawiają się
szybko. Z obserwacji życia codziennego powstają coraz
to nowe pomysły, które przecież zawsze można wyko-
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rzystać. Często dyskutujemy też o tym, jaki materiał
chcemy zrobić.
Którą ze zdobytych nagród cenicie sobie najbardziej?
Wszystkie są dla nas równie ważne.
Zdarzają Wam się niezamierzone wpadki?
Często. Chociażby dzisiaj Gosię zarzuciło w skeczu –
bo podłoga była śliska.
Skąd jesteście?
Legnica, Lubliniec, Łódź, Niewolno, Trzemeszno, Zasiek, Złotoryja.
Jesteście ewenementem wśród polskich kabaretów.
Same kobiety, które w dodatku mają coś do powiedzenia. Jak mężczyźni z kabaretów przyjęli Was w swoim
środowisku?
Pozytywnie ...oj, pozytywnie. Rzeczywiście, niewiele
jest takich kabaretów. Był jeszcze jeden taki – Old Spice
Girls.
Czy ktoś kradnie Wam skecze?
Nie spotkałyśmy się z takim zjawiskiem. Jeśli już, to
nie kwestia kradzieży, lecz raczej zbieżności pomysłów.
Każdemu się może zdarzyć.
Czy zdarzało się Wam, że publiczność, przed którą
występowałyście, nie łapała Waszego humoru?
Na szczęście jest nić porozumienia między nami i publicznością.
Kogo ze wielkich i znanych najbardziej cenicie?
Długo by tu wymieniać. Oczywiście Potem, Kabaret
Starszych Panów, panią Irenę Kwiatkowską, pana Wojciecha Młynarskiego, Stanisława Tyma, kabaret Mumio.
Lubimy bardzo teksty pani Agnieszki Osieckiej, „Czerwonego Tulipana” , Artura Andrusa z pokolenia młodych konferansjerów.
Dziękujemy Wam. Nie będziemy Was dłużej zatrzymywać, ale też nie chcemy być okrutnymi samolubami. Dla
tych, którzy chcieliby Was oglądać i posłuchać zostawiamy namiary na stronę internetową: www.zzk.hg.pl
rozmawiali
Agnieszka Gąsiorowska
Andrzej Politowicz
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JESIENNA OBFITOŚĆ MUZYCZNA

POZNAŃSKIE TRIO STROIKOWE

Listopad i grudzień obfitowały w koncerty. 13 listopada w ramach cyklu „Ars longa” wystąpiło rewelacyjne
Poznańskie Trio Stroikowe w koncercie zatytułowanym
„Co brzmi w trzcinie?”. Tytuł nawiązał do pospolitej
trzciny, rosnącej na bagnach południowej Francji, Hiszpanii i Ameryki Południowej. Rzecz w tym, że z tej właśnie trzciny wyrabia się stroik, generujący dźwięk
w większości instrumentów dętych drewnianych.
A obój, klarnet i fagot to klasyczne trio stroikowe. Co
ciekawe, koncert był też do oglądania, bowiem muzycy
wystąpili w strojach z epoki, a barok to wszak okres
w sztuce, w którym wyrafinowanie i bogactwo czują się
nadzwyczaj dobrze.
Kilka dni później, 27 listopada, filharmonicy zielonogórscy pod dyrekcją Czesława Grabowskiego wystąpili
w auli w cyklu koncertów uniwersyteckich, połączonych
z wykładem. W repertuarze znalazły się uwertury do
znanych oper S. Moniuszki, C. M. Webera, G. Verdiego,

G. Bizeta oraz F. Suppe. Z wykładem „Matematyka
a myśl o muzyce” wystąpił prof. Andrzej Tuchowski,
dziekan Wydziału Artystycznego. Choć wielu matematyków objawia talenty muzyczne, to wydawać by się
mogło, że dyscyplinom ścisłym, poddanym surowym
prawidłom nauki, daleko do świata dziedzin artystycznych. Prelegent przekonująco zakwestionował ten obiegowy pogląd. Profesor, jak zwykle zresztą, oczarował
i zaczarował słuchaczy erudycją i właściwą mu magią
obrazowania, skądinąd niezwykle ciekawej problematyki, dla której maestria narracji Tuchowskiego była osobną, pozakoncertową ucztą. Myślę, że czym Miodek dla
kultury słowa, tym Tuchowski dla trudnej, bo posługującej się innym językiem niż obiekt uwielbienia, sztuki
odkrywania i urody przeżycia muzycznego. Spotkałem
się nawet z twierdzeniem jednego z melomanów (!), że
słuchacze wcale nie przybyli na koncert, a na kolejne
misterium Czarodzieja Słowa.

KONCERT UNIWERSYTECKI – ORKIESTRA FILHARMONII ZIELONOGÓRSKIEJ POD DYR. CZ. GRABOWSKIEGO,
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Nazajutrz z uniwersyteckim Big-bandem wystąpiła
legenda polskiego jazzu – Jan Ptaszyn Wróblewski
(o czym można przeczytać na następnej stronie).
Jesienną turę koncertową zakończył koncert kameral-
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ny „Tatiana, Leonora, Dalila i inne” z cyklu Ars longa.
Teraz zima, ale nie w działalności koncertowej Uniwersytetu! W styczniu następne atrakcje.
ap

WSZYSCY WYKONAWCY GRUDNIOWEGO KONCERTU Z CYKLU „ARS LONGA” SĄ NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO

DIARIUSZ

PRAWNICZY

Od dnia 1 października 2002 r. obowiązuje rozporządzenie z dnia 23 września zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania, umarzania kredytów
studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek
należnych bankom od kredytów studenckich oraz
wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub
kredytobiorcę (Dz.U. 02.160.1322).
Rozporządzeniem tym została ustalona wysokość
miesięcznej raty pożyczki lub kredytu, w tym także
raty kredytu poręczanego przez Bank Gospodarstwa
Krajowego ze środków FPK na rok akademicki na
450 zł.
Od dnia 29 listopada 2002 roku obowiązują niektóre
przepisy ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. (Dz. U.
02.135.1146 ) zmieniającej ustawę Kodeks Pracy,
m.in.:
nowy rodzaj umowy na czas określony – umowa
na zastępstwo pracownika nieobecnego z przyczyn usprawiedliwionych,
do czasu wejścia do UE pracodawcy będą mogli
zawierać dowolną ilość umów na czas określony
z jednym pracownikiem,
możliwość ustalenia przez pracodawcę w regulaminie pacy lub umowie o pracę większych
rocznych limitów nadgodzin, przy czym tygo-
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dniowy wymiar czasu pracy nie może przekroczyć 48 godzin.
Magdalena Sobczak-Lorens,
Dział Organizacyjno-Prawny

Radosnych,
przepełnionych wzajemną ludzką życzliwością
Świąt Bożego Narodzenia
oraz zdrowia,
wszelkiej pomyślności osobistej i zawodowej
w Nowym 2003 Roku
Pracownikom i Studentom
życzy
Zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Uniwersytecie Zielonogórskim
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UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
I PRZYJACIELE”
część 2

TRZY KWADRANSE JAZZU NA ŻYWO
Pod tym tytułem 28 listopada w auli Uniwersytetu
Zielonogórskiego odbył się drugi z cyklu koncertów
,,Big Band UZ i Przyjaciele”. Tym razem zielonogórscy
fani dobrej muzyki wykonywanej na żywo mieli niebywałą okazję ujrzeć i usłyszeć zdeklarowanego przyjaciela młodych muzyków, Jana Ptaszyna Wróblewskiego.
Postać to charakterystyczna, jedyna w swoim rodzaju
i wielce zasłużona dla jazzu, a to zapewne przez to, że
artysta ten ukochał tę muzykę. Dzięki swoim wrodzonym predyspozycjom od lat już z powodzeniem popularyzuje jazz, co jest sztuką trudną i subtelną. Według
prof. Andrzeja Schmidta, Ptaszyn jest niedoścignionym
narratorem i komentatorem, który mówiąc całkowicie
od siebie sprawia, że to, co zawiłe i mało przystępne,
staje się proste i jasne. Nie spotkałem jeszcze osoby,
która nie znałaby brzmienia tego charakterystycznego
głosu, czy lekko zgarbionej sylwetki z bródką w szpic
i w czapce z daszkiem. W ów czwartkowy wieczór pojawienie się tej postaci na scenie auli wywołało burzę
oklasków widowni, która zagłuszyła grany przez orkiestrę sygnał prowadzonych od 1970 r. ,,Trzech kwadransów jazzu” J. P. Wróblewskiego. Wejście gościa poprzedziły dwa nowe w repertuarze Big Bandu utwory giganta aranżacji orkiestrowej - Sammy Nestico, które zespół
pod dyr. Jerzego Szymaniuka wykonał perfekcyjnie,
z właściwą dla siebie wrażliwością i subtelnością. W ten
swingowy klimat dostojnie wkroczył człowiek, który
o jazzie wie chyba wszystko, a grywał go po całym świecie i to z największymi. W 1958 r., kiedy ta szalona
muzyka zgniłego Zachodu zaczynała robić furorę
w polskich katakumbach, Jan Wróblewski - młody saksofonista tenorowy - przecierał szlak jako jedyny muzyk
zza żelaznej kurtyny w międzynarodowej orkiestrze na
festiwalu w Newport. Tam miał niesamowitego farta

poznać i grać z Luisem Armstrongiem. Nomen omen
pierwszym utworem zagranym wspólnie podczas koncertu w auli UZ był ,,Mack The Knife”, tak chętnie kiedyś wykonywany przez Satchmo. I dalej potoczyły się
utwory, które w repertuarze naszej orkiestry znalazły
sobie stałe miejsce (bo są dobre), ale z nowym tchnieniem nadanym już samą obecnością Ptaszyna, jak
i oczywiście jego solowymi partiami. Był ,,Tiger Of San
Pedro” - żywiołowy utwór w latynoskim rytmie, gdzie
dobrą grą popisała się sekcja rytmiczna (Mikołaj Budniak - bass, Aleksander Rzyman - gitara, Piotr Walorski perkusja) z poważnym ,,zasilaniem” Zdzisława Babiarskiego na fortepianie i Edwarda Piniuty na instrumentach perkusyjnych. Był ,,Del Sasser” w aranżacji Jerzego
Szymaniuka, w zręczny sposób nawiązującej do standardu ,,Night And Day” z bardzo dobrą, wyważoną pod
względem napięcia, zagraną ładnym, soczystym dźwiękiem solówką Tomasza Szadurskiego na puzonie.
W ciekawej aranżacji słynnej ,,Caravan” szczególny
popis swoich wielkich umiejętności dał na fortepianie
Zdzisław Babiarski, muzyk profesjonalny (Zbigniew
Czwojda Orkiestra, Zbigniew Lewandowski), który
z zamiłowaniem wspomaga młodszych kolegów, za co
mu chwała. Tutaj zagrał świetne solo na niełatwym
podłożu harmonicznym i otwartej formie, stosując śmiałe i nowoczesne rozwiązania. Z kolei bardzo na miejscu
i stylowo potrafi zagrać w utworach klasycznych, jak np.
,,Tuxedo Junction”.
Ten dobrze wchłaniany cocktail muzyczny został doprawiony mocnymi akcentami, które stanowiły aranżacje samego mistrza Jana. Była tam klasyczna ballada
,,Mood Indigo” D. Ellingtona. Był słynny swego czasu
przebój ,,Zielono mi” J. P. Wróblewskiego - tutaj jednak
zagrany funkowo, świeżo i radośnie. Okazało się też, że
utwór romantyczny, jakim jest temat ,,W grocie króla
gór” ze suity ,,Per Gynt” E. Griega jest niezłym kawał-
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kiem jazzowym. W tym ciekawym opracowaniu zbudowanym na synkopowanym rytmie ósmawkowym,
obok aranżera świetnymi solówkami popisali się Jakub
Osypiński na trąbce i Robert Chyła na saksofonie altowym. Cocktail zrobił swoje, bo wszedł w nogi publiczności co było widać i słychać, a i zapewne w głowach
nieźle zaszumiał. Wykonawcy dwukrotnie wracali na
scenę, żeby bisować. Za pierwszym razem zagrali kompozycję R. Rodneya i I. Sullivana ,,Red Arrow”, szybki
utwór ze świetnym tematem opartym na indiańskim
rytmie przechodzącym w walking. Solówkowy pojedynek młodości z doświadczeniem jeszcze bardziej rozgrzał publiczność. Jan Ptaszyn Wróblewski i Robert
Chyła ,,prostowali” swoje saksofony ku uciesze słuchaczy. Drugim bisem był ,,Moten Swing” w aranżacji
Sammy Nestico, który jak klamra zapiął cały program.
Ten koncert dla sporej części muzyków był ich pierwszym występem z Big Bandem UZ Zmieniła się spora
część sekcji saksofonów, gitarzysta, pojawiły się nowe
twarze w puzonach. Muzycy ci swobodnie znaleźli się
w trudnym przecież repertuarze, dzięki czemu orkiestra
nadal brzmi (jak to zaznaczył jej ostatni gość) na profesjonalnym, europejskim poziomie. Jan Ptaszyn Wróblewski, lider wielu zespołów i orkiestr jazzowych, wychowawca, który spod swoich skrzydeł wypuścił wielu
świetnych muzyków, najlepiej zdaje sobie sprawę
z zasobu wiedzy fachowej i tej o życiu, jaką trzeba posiadać oraz ogromu pracy, jaką trzeba włożyć w to, aby
taki duży mechanizm pracował sprawnie na pełnych
obrotach. I dlatego jego słowa uznania dla Jerzego Szymaniuka - mocno podkreślone podczas tego koncertu należy traktować z całą powagą i szacunkiem.
Na moją prośbę o przesłanie dla młodych muzyków,
fanów oraz wszystkich, od których może zależeć los
orkiestry Ptaszyn, błyskając okiem spod daszku cza-
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peczki rzucił krótko: ,,Ktokolwiek nie zechce, aby Big
Band istniał, będzie miał ze mną do czynienia”. Myślę,
że groźba nigdy nie będzie musiała być spełniona, bo
mówiąc już poważnie, orkiestra ma się dobrze, a jej fani,
których jest coraz więcej sprawią, że Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego będzie miał dla kogo koncertować jeszcze długo.
Marek Wesołowski

Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz organizatorzy cyklu z jego udziałem zapraszają na kolejny koncert.
Będzie on miał specjalny świąteczny charakter. „Najpiękniejsze kolędy świata” – koncert z udziałem wokalistki Ewy
Urygi, saksofonisty Marka Sikały, orkiestry smyczkowej oraz Big Bandu UZ odbędzie się 8 stycznia o godz. 19.00 w
auli uniwersyteckiej przy ul. Podgórnej.
Dla studentów i pracowników Uniwersytetu oraz młodzieży szkolnej dostępne będą bilety ulgowe.
OD REDAKCJI:

W poprzednim numerze miesięcznika pod zdjęciem Jana Ptaszyna Wróblewskiego zabrakło nazwiska autora. Twórcą zamieszczonej fotografii jest Leszek Krutulski, prodziekan Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przepraszamy.
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C O S Ł Y C H A Ć W R A D I U „I N D E X ”?
Redakcja sportowa Radia Index
Sportowa rywalizacja od zawsze fascynowała miliony
ludzi. Kto nie miał warunków do indywidualnego uczestnictwa w tej dziedzinie, stawał się biernym współuczestnikiem zmagań poprzez zainteresowanie i dopingowanie
drużyn, z którymi w pewien sposób się identyfikował. Im
bliżej „własnego podwórka”, tym gorętszy był to doping
i tym silniejsze zainteresowanie, szczególnie, jeżeli owa
drużyna zaczęła odnosić sukcesy. Jednak nie zawsze wszyscy mogli dotrzeć w danym dniu na mecz czy zawody
i wtedy na różne sposoby próbowali dowiedzieć się o wyniku spotkania. W tym momencie z pomocą zaczęły
przychodzić media...
Redakcja sportowa w Radiu Index powstała, kiedy w naszych szeregach pojawił się Janusz Stefańczak. Jego zafascynowanie najsłynniejszą dyscypliną sportową w Zielonej
Górze, jaką jest żużel, dało początek przekazywaniu informacji na żywo z meczów na naszej antenie. Początkowo był
to tylko żużel, ale niedługo po tym pojawili się kolejni zapaleńcy, którzy chcieli dzielić się swoją pasją ze słuchaczami
i redakcja sportowa zaczęła się powiększać. W tym okresie
powstał, między innymi, do dziś cieszący się dużą popularnością, program W ostatniej minucie meczu, który obecnie
prowadzą Marcin Rosak i Łukasz Michalski.
Programy sportowe, podobnie jak osoby je tworzące, co
jakiś czas się zmieniały. Jedni odchodzili, na ich miejsce
przychodzili nowi. Radio Index stało się „szkołą reporterów”, która fascynowała coraz to szersze grono potencjalnych przyszłych dziennikarzy. Spod naszych skrzydeł
wyfrunęli ludzie, którzy znaleźli zatrudnienie w wielu
zielonogórskich mediach, m.in. w Radiu Zachód, Radiu
Zielona Góra, Radiu Plus czy Telewizji Przewodowej.
W wyniku rotacji do redakcji sportowej trafiały nowe osoby, przynosząc ze sobą świeże pomysły. Jedną z nich jest
Szymon Dejnega.
Swoją „sportową” karierę zaczynał 4,5 roku temu od pisania krótkich felietonów i sprawozdań z różnych imprez,
później prowadził przez jakiś czas program Sportowy Koszyk,
a następnie wraz z ówczesnymi „sportowcami” przygotowywał serwisy sportowe. Od półtora roku Szymon Dejnega
jest szefem redakcji, która bardzo prężnie się rozwija.
Wraz z Filipem Czyszanowskim, który pojawił się w Radiu w październiku ubiegłego roku, położyli duży nacisk
na sport lokalny i relacje na żywo z najważniejszych meczów zielonogórskich drużyn. Obok codziennych serwisów
powstał również program O sporcie przy muzyce, w którym
w każdą niedzielę po 21.00 podsumowujemy sportowe
wydarzenia minionego weekendu. Analizujemy błędy,
szukamy przyczyn porażek, cieszymy się wraz z wygranymi. W programie można usłyszeć rozmowy z trenerami
zarówno zielonogórskich drużyn, jak i naszych przeciwników, rozmawiamy z najlepszymi zawodnikami i staramy
się zachęcić kibiców do udziału w różnych imprezach.
Stałym punktem programu jest felieton F. Czyszanowskiego, piętnujący aktualne problemy z dziedzin związanych
z tematyką sportową.
Rok temu do niedzielnego programu wprowadziliśmy
Kwestionariusz, w którym co tydzień inny sportowiec odpowiada na dwadzieścia identycznych pytań dotyczących
nie tylko sportu. Dzięki temu nasi słuchacze mogą poznać
lokalne gwiazdy również z prywatnego punktu widzenia.

Zajęła się tym Agata Adamczyk, która - jako jedna z nielicznych kobiet w zielonogórskich mediach - odnalazła
swoją pasję w tematyce sportowej, stając się tym samym
nieodłączną członkinią redakcji.
Od września na antenie Radia Index pojawiły się nowe
programy sportowe, które od razu zyskały dużą rzeszę
słuchaczy. Jednym z nich jest Sportowy gość Radia Index.
W każdy poniedziałek i wtorek o 18.30 nasze studio odwiedzają trenerzy, zawodnicy i osoby związane z zielonogórskim sportem. Jest to program stworzony specjalnie dla
kibiców, gdyż w trakcie jego trwania każdy może zadzwonić i porozmawiać z naszymi gośćmi, zadać pytanie, bądź
wyrazić własną opinię.
Od sezonu 2002/2003 duży nacisk położyliśmy również
na relacje na żywo z wszystkich ligowych meczów rozgrywanych w naszym mieście i nie tylko. Nasi słuchacze mogą
na bieżąco śledzić losy spotkań rozgrywanych przez koszykarzy Intermarche Zastal, żużlowców ZKŻ Quick-Mix,
piłkarzy Lecha Sulmy, siatkarzy AZS-u Gwardia Gubin
Zielona Góra, tenisistów stołowych ZKS-u Gaz Polski, czy
szczypiornistów AZS-u Hemet. W miarę możliwości staramy się relacjonować również wyjazdowe mecze zielonogórskich drużyn, przez co jesteśmy jedyną redakcją w mieście,
która tak wiele antenowego czasu poświęca sportowi.
Obok sportu ligowego dużo mówimy również o sporcie
akademickim i amatorskim. W związku z tym, od października na naszej antenie pojawiły się kolejne sportowe
programy. Czwartkowe wieczorne serwisy poświęcone są
w całości wynikom amatorskich rozgrywek Szóstek Piłkarskich i koszykarskiej IT Serwis Basket Lidze. Równie dokładnie omawiane są spotkania studentów Uniwersytetu
Zielonogórskiego uczestniczących w ligach akademickich
organizowanych przez KU AZS. Podsumowanie cotygodniowych studenckich zmagań przedstawiamy w każdy
piątek w Akademickim Kwadransie Sportowym.
W związku z pojawieniem się nowych programów powiększyliśmy naszą redakcję o kolejne trzy osoby, pozyskane w październikowym przesłuchaniu. Do grona obecnych
„sportowców” dołączyli Tomasz Chmielarczyk, Andrzej
Loch oraz Cyprian Maciejewski. Powiększenie siły reporterskiej w redakcji sportowej pozwoliło podwoić liczbę serwisów, które obecnie pojawiają się na naszej antenie dwa razy
dziennie o godzinie 9.05 i 21.05.
Kierując się uwagami oraz sugestiami kibiców i słuchaczy, cały czas pracujemy nad jak najlepszym merytorycznym i technicznym przygotowaniem naszych programów.
Redakcja pod wodzą Szymona Dejnegi cały czas się rozwija,
wprowadzając w życie coraz to nowsze pomysły. Dzięki
temu zyskaliśmy szerokie grono słuchaczy, które cały czas
się powiększa. Często odbieramy telefony z gratulacjami od
trenerów, działaczy i sportowców, wiele osób z przyjemnością przyjmuje nasze zaproszenia, co pozwala na urozmaicenie naszych programów. Dzięki tak dobrej współpracy
z twórcami zielonogórskiego sportu, jesteśmy największą
i najprężniej działającą redakcją w Zielonej Górze.
Redakcja Sportowa
Radia „Index”
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Na grudniowe i styczniowe mrozy
Propozycje koncertowe Uniwersytetu Zielonogórskiego na grudzień już zostały wyczerpane, ale jest to
dobry moment na rozważenie udziału w koncertach
styczniowych. W grudniu na afiszu pojawią się dwa
koncerty organizowane przez naszą uczelnię:
S 8 stycznia, godz. 1900, aula uniwersytecka – „Najpiękniejsze kolędy świata” - trzeci koncert z cyklu
„Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego i Przyja-
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ciele”. Wykonawcy: Ewa Uryga (wokal), Maciej Sikała (saksofon), orkiestra smyczkowa, Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego. W programie: kolędy
jazzowe.
S 15 stycznia, godz. 1900, aula uniwersytecka – Uniwersytecki Koncert Kameralny „Percussio znaczy
uderzenie”. Wykonanie: Gdańska Grupa Perkusyjna,
Piotr Sutt – leader. Bilety: 5 zł (dla studentów, pracowników UZ i młodzieży szkolnej), 7 zł (bilet normalny) do nabycia przed koncertem.

Lubuski Teatr zaprasza w grudniu na spektakle:
godz. 1000 W. Szekspir POSKROMIENIE ZŁOŚNICY reż. Grzegorz Matysik
godz. 1900 A. Fredro ŚLUBY PANIEŃSKIE reż. Irena Jun

18.12

środa

20.12

piątek godz. 1800 WIECZÓR KOLĘD W WYKONANIU AKTORÓW LT

21.12

sobota godz. 1900

WIECZÓR KOLĘD W WYKONANIU AKTORÓW LT - Kościół pw. Najświętszego
Zbawiciela

31.12

wtorek godz. 1900

W. Szekspir POSKROMIENIE ZŁOŚNICY reż. Grzegorz Matysik
SPEKTAKL SYLWESTROWY z lampką szampana

Poza tym w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie w skansenie w Ochli prezentowane będą „Pastorałki” wg Tytusa Czyżewskiego w wykonaniu aktorów
Lubuskiego Teatru. „Pastorałki” można nazwać spektaklem poetyckim o Bożym Narodzeniu. W dni powszednie spektakle odbywają się w godzinach od 1000 do
1400. Ponieważ „Pastorałki” będą grane w skansenie,
w wielkopolskiej chacie z początku XX w., każdorazowo
spektakl może obejrzeć najwyżej 30 osób. Rezerwacje
przyjmuje Muzeum Etnograficzne w Ochli oraz impresariat Lubuskiego Teatru.
Bilety w cenie: dla dzieci – 9 zł (spektakl + wycieczka
po skansenie) +1 zł (autobus teatralny); dla dorosłych –
11 zł (spektakl + wycieczka po skansenie)+1 zł (autobus
teatralny). Widzowie indywidualni mogą obejrzeć spektakl w sobotę lub w niedzielę, jednak musi się zebrać
minimum 20-osobowa grupa.
W pierwszych dniach stycznia na afiszu teatralnym
pojawi się również nowa bajka zrealizowana w ramach
Sceny Inicjatyw Aktorskich, „Królowa Śniegu” - spektakl z udziałem lalek skierowany do najmłodszych widzów - prezentowany na scenie kameralnej Lubuskiego
Teatru.

S

S

S
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ny w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej FZ pod dyrekcją Czesława Grabowskiego; Jean Marc Fessard –
klarnet (Francja). W programie: W. A. Mozart – Koncert klarnetowy A-dur, J. Brahms – Wariacje na temat
Haydna, kolędy polskie,
31 grudnia, godz.1800; Sala FZ – Koncert sylwestrowy. Wykonanie: Orkiestra Symfoniczna FZ, Iwona
Kowalkowska – sopran, dyrygent: Czesław Grabowski,
10, 11, 12 stycznia, sobota - godz. 1500 i 1900, niedziela
– godz. 1700 Sala FZ - Koncerty noworoczne. Wykonanie: Orkiestra Symfoniczna FZ pod dyrekcją Czesława Grabowskiego,
17 stycznia, godz.1900; Sala FZ – Koncert symfoniczny. Wykonanie: Orkiestra Symfoniczna FZ, solista
Jakub Jakowicz - skrzypce (Francja); dyrygent: Jacek
M. Błaszczyk. W programie: E. Lalko – Symfonia hiszpańska, N. Rimski-Korsakow – Kaprys hiszpański,
31 stycznia, godz. 1900; Sala FZ – „Piosenki nagrodzone
Oskarami”. Wykonanie: Orkiestra Symfoniczna FZ,
soliści: Halina Zinmmermann – piosenkarka, Piotr
Schulz – piosenkarz, dyrygent: Jan Walczyński.
zebrała aua

Filharmonia Zielonogórska zaprasza:
S 20 grudnia, o godz. 1800; Sala FZ – Koncert Świątecz-

W

K L U B I E

„ U

Klub studencki „U Ojca” zaprasza:
13 XII koncert Ryczących Dwudziestek (szanty) o godz. 20.30
16 XII o godz. 19.30 wystąpi Kabaret „Słuchajcie”.

6
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fakty, poglądy, opinie
Od negatywnej do wyróżniającej
Rusza systemowe sprawdzanie jakości kształcenia na polskich uczelniach. Istniejąca od stycznia Państwowa Komisja
Akredytacyjna jeszcze w tym roku skontroluje 180 jednostek organizacyjnych uczelni państwowych i niepaństwowych. (...) Komisja kontroluje nie całe uczelnie, lecz wytypowane przez siebie instytuty lub wydziały. Kolejnych 500
jednostek PKA ma sprawdzić w 2003 roku. Oceni je w czterostopniowej skali: wyróżniająca, pozytywna, warunkowa,
negatywna. W przypadku tej ostatniej oceny minister edukacji cofnie lub zawiesi uprawnienia do prowadzenia studiów wyższych na danym kierunku i poziomie kształcenia.
- Będę respektowała opinie i oceny PKA - deklaruje Krystyna Łybacka, minister edukacji i sportu. (...)
Państwowa Komisja Akredytacyjna opiniuje również
wnioski o założenie nowych szkół lub też o poszerzenie

Dzienne i zaoczne bez różnicy
(...) Według mnie około 30 procent polskich szkół wyższych jest słabych pod względem jakości kształcenia. Zła
jakość polega na gigantomanii niektórych uczelni, na które
dla pieniędzy przyjmuje się setki czy tysiące osób, gdzie
proces dydaktyczny sprowadza się do wykładów w wielkich salach, studia zaoczne są na bardzo niskim poziomie.
Jeżeli komisja akredytacyjna nie dobierze się właśnie do
studiów zaocznych, to będzie porażka nas wszystkich,
którzy optowali za jej powołaniem. (...)
Uważam, że główną słabością naszego systemu nie jest
nawet ogromna liczba studentów studiujących w trybie

Uniwersytet w ruinie. Uniwersytet marzeń
Nowoczesność uniwersytetu zdefiniował Kant. Uniwersytet staje się nowoczesny, kiedy wszystkie jego działania
podporządkowane są jednej idei regulatywnej, którą –
zdaniem Kanta – musi być pojęcie rozumu. Rozum dostar-

Pani
dr hab. Poli Kuleczce
redaktorowi miesięcznika UZ
z Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych
wyrazy serdecznego współczucia
z powodu śmierci
OJCA
składają
współpracownicy
z redakcji „Uniwersytetu Zielonogórskiego”

uprawnień. Na przykład uczelnia, która dotąd kształciła na
poziomie zawodowym licencjackim, chce kształcić magistrów lub uruchomić nowy kierunek studiów. (...)
Opinie PKA trafiają do ministra edukacji, od którego zależy zgoda na uruchomienie uczelni lub kierunku studiów.
Również w tej dziedzinie minister Łybacka deklaruje, że nie
będzie podejmować decyzji sprzecznych z opinią PKA.
- Najdziwniejsze, że nagle wszyscy w Polsce są specjalistami od zarządzania i marketingu - dodaje prof. Jamiołkowski - a z naszych wyliczeń wynika, że na jedną uczelnię
prowadzącą ten kierunek przypada tylko pół profesora tej
specjalności. Składając wniosek do PKA, trzeba udowodnić,
że jest się specjalistą z danej dziedziny, prosimy o listę
publikacji naukowych z ostatnich 5 lat, pytamy, jakie to
były publikacje i przez kogo zostały wydane.
Anna Paciorek
Rzeczpospolita, 30 września

zaocznym, ale sposób prowadzenia tych studiów. Nie
wiem, czy PKA sobie z tym poradzi, bo na dokładne skontrolowanie wszystkich uczelni potrzeba kilku lat. Mam
nadzieję, że kontrola nie sprowadzi się tylko do spraw
formalnych, na przykład sprawdzenia liczby profesorów na
etatach i porządku w dokumentach, co jest istotne, ale nie
musi się przekładać na jakość kształcenia.
Krzysztof Pawłowski
rektor Wyższej Szkoły Biznesu
- National-Louis University w Nowym Sączu,
Rzeczpospolita, 30 września

cza ratio dla wszystkich pozostałych dyscyplin, jest ich
zasadą organizującą.
W dobie globalizacji nowoczesny uniwersytet – instytucja
tradycyjnie związana z państwem narodowym – zmienia
sposób funkcjonowania. Przestaje być strażnikiem kultury
narodowej, a staje się transnarodową instytucją zorganizowaną na wzór wielkiej korporacji. Treść uniwersyteckich
badań i programów nauczania odgrywa coraz mniejszą
rolę. Na pierwszy plan wysuwa się neutralny politycznie
ideał „doskonałości”, odpowiadający zasadzie „wydajności” w gospodarce. Wszędzie słychać narzekania z powodu „zdrady” i „bankructwa” projektu edukacji liberalnej.
Dowiadujemy się, że badania naukowe faworyzuje się
kosztem nauczania, że mają one coraz mniejszy związek
z rzeczywistością i przestały cokolwiek mówić „zwykłemu
człowiekowi”. Niektórzy akademicy uważają, że to tylko
lament nie wyrafinowanych intelektualnie mediów,
motywowany resentymentem dziennikarzy, którym
odmówiono wstępu do świętego gaju Akademii. (...)
Prawdziwą przyczyną, dla której uniwersytet znalazł się
pod ostrzałem mediów, nie jest jednak wcale resentyment
pojedynczych dziennikarzy, lecz powszechne wątpliwości
co do roli tej instytucji oraz kryteriów, wedle których
powinna być oceniana. To nie przypadek, że ataki na
uniwersytet w Ameryce Północnej zbiegły się ze zmianą
struktury instytucji akademickich. Rosnąca liczba umów
czasowych i umów o pracę w niepełnym wymiarze godzin
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sprawia, iż profesorowie coraz bardziej przypominają proletariat (nie licząc garstki świetnie opłacanych gwiazd).
Niepewny jest status wiedzy wytwarzanej na uniwersytecie. (...) Zwrócę szczególną uwagę na zmiany, jakie zachodzą na uniwersytetach Ameryki Północnej, ponieważ sądzę,
że proces „amerykanizacji” nie może być rozumiany po
prostu jako ekspansja amerykańskiej hegemonii kulturowej.
Twierdzę, że „amerykanizacja” to obecnie synonim globalizacji; globalizacja nie jest bowiem neutralnym procesem, w
którym Waszyngton i Dakar uczestniczą na równych zasadach. Jak na ironię, globalizacja – proces wywłaszczania

przez międzynarodowy kapitał – jest dziś przyczyną wielu
bolączek także w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. (...)
Termin „amerykanizacja” nie odnosi się dziś do narodowego imperializmu, lecz do procesu, który polega na stopniowym zastępowaniu tożsamości narodowej, jako głównego
czynnika warunkującego wszystkie aspekty inwestowania
w życie społeczne, zasadą zysku. Innymi słowy, „amerykanizacja” pociąga za sobą koniec kultury narodowej.

Nauka oszustów

się, że niektóre wyniki jego rewelacyjnych eksperymentów
zostały spreparowane. Fizycy odkryli oszustwo, gdy na
łamach czasopisma „Science” uczony opisał działanie
pierwszego nanotranzystora, zbudowanego tylko z jednej
cząsteczki chemicznej. Okazało się, że dr Schön wszystko
zmyślił. Opisując badanie, posłużył się tymi samymi wykresami i obliczeniami, jakie służą do opisu klasycznych
tranzystorów. Jak orzekła niezależna komisja, „nie ma
żadnych wątpliwości, że w wielu innych publikacjach Schöna
również doszło do manipulacji i przeinaczania faktów”. (...)
Dzisiaj ważniejsze od dociekania prawdy są często osobiste korzyści i pozyskanie od sponsorów pieniędzy na badania. Kuriozalnym wręcz przykładem jest najsłynniejszy
japoński archeolog Shinichi Fujimura, który dokonywał tak
sensacyjnych odkryć, że nadano mu przydomek Ręce Boga.
W jego dokonaniach nie było jednak nic boskiego. Fotoreporterzy gazety „Mainichi Shimbun” podpatrzyli, że Fujimura odkrywa wyłącznie to, co wcześniej potajemnie
zakopał! (...) W ten sposób Fujimura dokonał w Japonii
sensacyjnego odkrycia śladów najstarszego homo sapiens!
Dowodem miały być resztki osadzonego na palach szałasu
sprzed 600 tys. lat, odkopane 300 km od Tokio. Jak się okazało, uczony sam wydrążył jamy po filarach i umieścił
w nich archaiczne kamienne przedmioty pochodzące z jego
własnej kolekcji. Oszustwa naukowca podważyły wiarygodność całej japońskiej archeologii, gdyż Fujimura uczestniczył prawie w 180 wykopaliskach w tym kraju. Teraz
trzeba będzie na nowo napisać podręczniki do prehistorii
Kraju Kwitnącej Wiśni. (...)

Padł światowy rekord fałszowania badań! Genialny fizyk
i jeden z najpoważniejszych kandydatów do Nagrody Nobla, trzydziestodwuletni niemiecki uczony Jan Hendrik
Schön, okazał się największym oszustem w dziejach fizyki.
W szesnastu spośród dwudziestu czterech opisów jego
najgłośniejszych eksperymentów wykryto te same, wzięte
z sufitu dane. To światowy rekord naukowego szalbierstwa! (...) Komisja etyczna w Wielkiej Brytanii (COPE) skontrolowała ponad trzydzieści publikacji medycznych, których autorów podejrzewano o sfabrykowanie wyników
badań. Zarzut w pełni potwierdzono w 80 proc. wypadków! Niektórzy naukowcy, podpisani jako autorzy publikacji, nawet nie zapoznali się z wynikami badań, na których
podstawie przygotowali artykuł. Jedynym „źródłem” ich
informacji były tabele spreparowane przez firmy farmaceutyczne. „To zjawisko przybrało rozmiary zawodowej prostytucji” - grzmi Fuller Torrey, dyrektor Stanley Foundation
Research Programs w Bethesda. (...)
Niedawno został podważony autorytet Bell Laboratories,
jednego z najsłynniejszych ośrodków badawczych na świecie. Amerykańska placówka w obawie przed kompromitacją pospiesznie wycofała aż kilkadziesiąt wniosków o przyznanie patentów. Powodem było nie spotykane dotychczas
w naukach przyrodniczych fałszerstwo, jakiego dopuścił się
dr Jan Hendrik Schön. Uczony jeszcze przed kilkoma miesiącami średnio co osiem dni publikował wyniki badań
w najbardziej prestiżowych pismach naukowych. Skonstruował pierwszy organiczny laser półprzewodnikowy, tranzystory z prostych związków organicznych, odkrył nadprzewodzący plastik. Dopiero po bliższej analizie okazało

Marihuana, Che i inne ideologie
Feministki, antyglobaliści, ekolodzy i anarchiści tworzą
barwne grupy wśród uniwersyteckich studentów. Ale za tą
efektowną fasadą kryje się zniechęcenie polityką, upadek
organizacji, ucieczka od społeczności w zacisze indywidualizmu i marihuany.
Florian Sawicki studiuje filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Jest trockistą. Według powszechnej opinii każdy
szanujący się uniwersytet powinien mieć na stanie przynajmniej jednego porządnego trockistę. (...) Florek rozkleja
plakaty z okazji kolejnych rocznic wybuchu rewolucji październikowej czy proklamowania PKWN. Chce zakładać
rady robotnicze, a potem kapitaliści mają oddać władzę.
Zacznie się wreszcie właściwy komunizm. Walka trwa.
Historia, zdaniem Floriana, jeszcze się nie skończyła.
Nie brakuje na uniwersytecie zwolenników Che Guevary,
lewicy czasów katakumb, amatorów Bakunina. Widać
powtarzalność gestów z kontrkulturowej legendy: trawa,
Hendrix, Joplin, niezgoda na Babilon. Symbole, które kar-
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mią kolejne pokolenia. Z braku nowych. To jednak „normalsi” wyznaczają średnią. Na polskich uniwersytetach,
poza malowniczym folklorem, życie intelektualne i polityczne więdnie w oczach. Boom na partyjne młodzieżówki
umarł mniej więcej w połowie lat dziewięćdziesiątych,
kiedy okazało się, że młodzież jest dobra do rozlepiania
ulotek, po czym może się rozejść do domów. Nawet fascynacja Samoobroną okazała się krótkotrwała, a mocna dotąd
wśród studentów ultraliberalna Unia Polityki Realnej zniechęca swoją marginalną pozycją. Ideologia, nie konsumowana w działaniu, straciła na znaczeniu. (...)
Po umasowieniu studiów na uczelniach pojawili się „obcy”. Zwłaszcza na prawie i zarządzaniu można dziś spotkać
dresiarzy, ludzi z miasta, całkowicie odmiennych od typu
studenta-intelektualisty. Zdarzają się bójki, chamskie zaczepki. Po raz pierwszy od lat trzeba uważać, na kogo się
patrzy, komu rzuca się dowcipną w założeniach uwagę,
która może wrócić wołem. Brakuje poczucia dawnej wspólnoty, kodu porozumiewania. To już nie są wyłącznie „nasi
ludzie”, z brodą, chociaż łysi, w swetrach, dyskutujący
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o Kancie. Studiowanie, co potwierdza wielu rozmówców,
stało się mniej sympatyczne. Uczelnia zmieniła się w fabrykę niepotrzebnych magistrów. Profesorowie-mistrzowie
przekwalifikowali się na urzędników, a uczniowie na klientów. Trudno w takiej sytuacji mówić o jednym umysłowym
froncie, a nawet różnieniu się, ale w ramach akademiimatki. (...)
Studenckie stado rozbiegło się po 1989 r., a nowych punktów zbiórki nikt nie wyznaczył. W puste miejsce dawnych
ideologii wchodzą nowe mody. – Jako dominujący nurt
postrzegam teraz feminizm – mówi Tomasz Mackiewicz,
student polonistyki na UW – ale obecny pośrednio, nie
w jakimś radykalnym działaniu. Małgorzata, studentka
Gender Studies i kulturoznawstwa, atrakcyjna dziewczyna
z czarnymi dredami, w czarnych ciuchach: – My, kobiety,
jesteśmy zmuszane do chorych zachowań. Trzeba wyglądać
tak i tak, zachowywać się odpowiednio. Ja chcę być sobą.
Z systemem walczy w grupie Emancypunks oraz jako Radykalna Cheerlea-derka. Oczywiście nie chodzi o powielanie seksistowskiej atmosfery rodem z koszykarskich boisk:
– W ten sposób wykrzykujemy swoje feministyczne niezadowolenie i zagrzewamy dziewczyny do rewolucji. Obok
głośnego feminizmu pojawiła się wersja intelektualna.
Bardzo wpływową postacią stała się w środowisku warszawskiej młodzieży uniwersyteckiej Maria Janion i jej
dwórki, jak się je powszechnie określa. Robią doktoraty,
występują w telewizji, stały się autorytetami dla nowych
roczników. Sprzeciwiają się światowi męskiej ideologii
i robią to bardzo malowniczo. Tworzą zamknięty, snobistyczny krąg, który stał się już legendą. Właśnie takie kręgi

liczą się teraz bardziej niż frakcje polityczne. One określają
intelektualny klimat dzisiejszego studiowania, z czym
muszą się liczyć także faceci. (...) Można usłyszeć na uniwersytetach opinię, że za komuny polityką zajmowali się
partyjni troglodyci z awansu, potem na chwilę doszli do
głosu arystokraci idei, herosi demokracji, którzy zrobili nam
system i wprowadzili główne nurty, jak Mazowiecki, Kuroń, Modzelewski czy Chrzanowski. Teraz znowu do głosu
doszli jaskiniowcy, trzeba zatem uciekać. Życzliwie patrząc,
można w takiej postawie dostrzec nową wrażliwość, prywatne odczytanie czasów, w których nie ma drogowskazów
i wyrazistych symboli. Gdyby jednak nie ta powtarzalność.
Nowa wersja muzyki punkowej, kolejny model lewicowości
wyniesiony z nauk społecznych, antypaństwowa żarliwość,
która mija, jak ręką odjął gdzieś w wieku dwudziestu pięciu
lat. Tak trudno powiedzieć coś nowego.
Dlatego może najbardziej dostrzegalny jest dzisiaj wśród
studentów skrajny indywidualizm, zadziwiająca niszowość
fascynacji, do których nie ma jednego klucza, a nawet pęku
kluczy. – Zamykamy się w małych wspólnotach – twierdzi
Ewelina Hajdera, studentka w Instytucie Polityki Społecznej
UW. – Postrzegam to jako idee postmodernizmu przeniesione na życie codzienne. Nie ma nic stałego, z różnych
nurtów bierze się to, co ładne i inspirujące. Najważniejsza
jest mobilność myśli i poglądów. Mówimy czasami między
sobą, że zapanował nowy kult jednostki. Własnej.

Alma magiel

za nieważne. Nowy rektor poprosił dziekana Kegla, żeby
zrezygnował dobrowolnie. (– Nie chcę podejmować decyzji
drastycznych, to jest jednak uniwersytet – tłumaczy). Prawnicy jednak zaskarżyli uchwałę senatu uczelni do ministerstwa. Minister na razie nie odpowiedział. (...)
Podczas inauguracji nowy rektor poinformował, że jego
poprzednik nie wyraził zgody na statutowy przebieg inauguracji. Gdy prof. Gelles chciał zabrać głos, usłyszał: – Proszę nie zakłócać uroczystości. – Zostałem potraktowany jak
persona non grata, więc po wysłuchaniu mowy nowego
rektora wyszedłem – mówi. W inauguracji nie wzięli udziału także prawnicy. Przedstawiciele Wydziału Prawa nie
uczestniczyli w orszaku rektorskim, puste zostało krzesło
dziekana. (...) W połowie października prof. Ludwik Turko,
fizyk, były poseł i sędzia Trybunału Stanu, przewodniczący
Stowarzyszenia Absolwentów UWr, ogłosił list otwarty.
Napisał, że mierżą go bezprawne wybory na prawie, fałszowanie protokołów senatu, łamańce prawne profesorów
prawa. (...) Ludwik Turko napisał, że na prawie pod szyldem uczelni publicznej powstało finansowe eldorado, prywatna szkółka, gwarantująca swoim pracownikom dochody
znacznie wyższe niż oferuje jakakolwiek prywatna uczelnia
w Polsce. Średnie zarobki na prawie kilkakrotnie przewyższają zarobki na innych wydziałach. Pieniądze na profesorskie płace pochodzą z czesnego wnoszonego przez kilkanaście tysięcy studentów zaocznych; na uniwersytecie krążą
legendy o grupie wybrańców z prawa, zarabiających więcej
niż prezes NBP, który z kolei zarabia więcej niż prezydent
i premier RP. – To prawda – mówi prof. Gelles. – Są takie
osoby. Poprosiłem kiedyś kwesturę uniwersytecką o rodzaj
rankingu najlepiej zarabiających na uniwersytecie osób.
Okazało się, że jako rektor byłem gdzieś pod koniec pierwszej setki.
Nieoficjalnie można usłyszeć, że prawo jest gotowe

Uniwersytet Wrocławski świętował 300-lecie istnienia.
Jubileusz wpisano do kalendarza rocznic UNESCO, przyjechali prezydenci Polski i Niemiec. Tymczasem od kilku
miesięcy uczelnia żyje skandalem. Ustępujący rektor nie
przekazał insygniów władzy nowo wybranemu.
Konflikt pomiędzy władzami wrocławskiej uczelni a największym jej Wydziałem – Prawa, Administracji i Ekonomii
– wybuchł w maju 2002 r., gdy senat uznał, że dziekan
prawa wybrany został z naruszeniem przepisów. Dziekanem owym po raz kolejny został prof. Zdzisław Kegel,
który stał na czele wydziału przez ostatnie 6 lat. Przepisy
mówią, że dziekanem można być tylko dwie 3-letnie kadencje, ale kilka miesięcy wcześniej Wydział Prawa i Administracji zmienił nazwę na Wydział Prawa, Administracji
i Ekonomii, więc trzecia kadencja została uznana za pierwszą i dziekan dziekanem pozostał. (...)
Rektor Gelles zaakceptował wynik wyborów, jednak
uczelniana komisja wyborcza zwróciła się do Ministerstwa
Edukacji o uchylenie jego decyzji. Wiceminister Tomasz
Goban-Klas napisał, że ustawa o szkolnictwie wyższym
wyklucza wybór dziekana na trzecią kadencję, nawet gdyby
dotyczyło to innego wydziału. A więc, gdyby dziekan prawa został wybrany na trzecią kadencję dziekanem astronomii, też byłoby to niezgodne z prawem. (...)
Rektor Gelles kandydował w wyborach na kolejną kadencję, ale przegrał. Jego następcą został prof. Zdzisław Latajka, prorektor w ekipie, która trzy lata wcześniej przegrała
wyścig o władzę na uniwersytecie właśnie z prof. Gellesem.
– Uważam profesora Kegla za bardzo dobrego dziekana,
zwłaszcza dla Wydziału Prawa, ale są przepisy, które trzeba
respektować – mówi rektor Latajka. – Przedstawiłem sprawę senatowi uniwersytetu, a senat uznał wybory na prawie

Mariusz Janicki
Polityka, nr 47/2002

g r u d z i e ń

2 0 0 2 / s t y c z e ń

2 0 0 3

UNIWERSYTET

ZIELONOGÓRSKI

NR

10/1

(12-13)

61

umrzeć za swego dziekana, bo tylko on gwarantuje wydziałowi zachowanie dotychczasowych przywilejów. (...) Dyskusja o pieniądzach to jednocześnie dyskusja o poziomie
nauczania na wrocławskim prawie. Na studia zaoczne
dostają się wszyscy, którzy gotowi są płacić. Na każdym
roku studiuje po kilka tysięcy studentów, a grupy ćwiczeniowe liczą kilkaset osób. Można studiować nawet trzy lata,

nie zdając ani jednego egzaminu. Krytycy mówią wprost, że
to wyłudzanie pieniędzy od tych, którzy na normalnych
studiach odpadliby już po pierwszym roku.

Dlaczego studenci Akademii Bydgoskiej czują
się poniżani ?

dząca ostatnia; f) portier; g) odźwierny; h) nikt nie zamyka
drzwi.
Czy skutecznym sposobem zmiany niepomyślnego przebiegu egzaminu ustnego jest: a) zapewnienie, że się uczyłeś;
b) wzruszenie egzaminatora do łez swą trudną sytuacją
osobistą; c) próba przekrzyczenia egzaminatora; d) rozpłakanie się; e) przysłanie kogoś z rodziców, by wstawiło się
za swą pociechą; f) próba przekupienia egzaminatora; g)
próba przestraszenia egzaminatora, że pójdzie się na skargę. (...)
Prof. Rykiel powiedział, że wymyślił „wejściówki”, żeby
nauczyć studentów grzeczności:
- Proszę sobie wyobrazić, że oni nie wiedzą, jak się należy
zachowywać na uczelni. Wchodzą na zajęcia i ani „dzień
dobry”, ani „do widzenia”. Żadnej kultury. (...)
O dalszych losach profesora zadecyduje komisja dyscyplinarna.

Studenci I roku, chcąc chodzić na zajęcia z podstaw geografii społeczno-politycznej, muszą zdać test z „przygotowania do życia na wyższej uczelni”. Jego autorem jest prof.
Rykiel. Jak twierdzą studenci, obraźliwe pytania od trzech
lat są warunkiem nauki na geografii. Wczoraj rektor zawiesił prof. Rykiela.
Profesor Zbigniew Rykiel, który prowadzi zajęcia z podstaw geografii społeczno-ekonomicznej na Akademii Bydgoskiej, swój 39-punktowy test z „przygotowania do życia
na wyższej uczelni” nazwał „wejściówką”. Od jej zaliczenia
zależało, czy student będzie mógł uczestniczyć w ćwiczeniach z geografii.
Oburzenie studentów wzbudziły m.in. takie pytania:
Czy drzwi do sali wykładowej na początku zajęć
zamyka:
a) wykładowca; b) asystent towarzyszący profesorowi; c)
starosta roku; d) ktokolwiek ze studentów; e) osoba wycho-

Wolszczan odkrył kometę?
Niewykluczone, że prof. Aleksander Wolszczan, odkrywca pierwszych planet poza Układem Słonecznym, zyska też
miano odkrywcy pierwszej komety w obcym układzie
planetarnym.
Byłaby to nie lada sensacja. Komety i planetoidy są ciałami dużo mniejszymi niż planety. A do niedawna astronomowie nie potrafili wypatrzeć w odległych układach
gwiezdnych obiektów nawet tak gigantycznych jak nasz
Jowisz czy Saturn. Przełomowego odkrycia pierwszych
planet dokonał właśnie prof. Wolszczan (zostało ono opublikowane w styczniu 1992 roku). (...) Jego planety krążą
wokół nietypowej gwiazdy - pulsara oznaczonego jako PSR
B1257+12. Te ciała niebieskie mają niewielkie rozmiary,
rzędu kilkunastu kilometrów, ale za to zbudowane są
z supergęstej materii. Wypełniają je neutrony ułożone obok
siebie ciasno jak pomarańcze w skrzynce. Jedna łyżeczka
takiej materii ważyłaby na Ziemi setki milionów ton. Taka
gwiazda neutronowa jest ostatnim stadium życia bardzo
masywnych gwiazd, które wypaliwszy swe jądrowe paliwo
przestały świecić i eksplodowały jako supernowe.
Pulsary bardzo szybko wirują wokół swej osi. Przypominają kosmiczne latarnie, bo za każdym obrotem omiatają
kosmos wiązką promieniowania radiowego. Ich impulsy
radiowe docierają na Ziemię z nadzwyczajną regularnością.
Prof. Wolszczan wykrył jednak, że jego pulsar zachowuje
się nietypowo. Nie jest tak dokładnym zegarem, jak powinien. Zamiast wirować jednostajnie, zwalnia i przyspiesza.
Domyślił się, że przyczyną są planety, które go okrążają.
Obliczenia pokazały, że się nie mylił. Niemal wszystkie
zaburzenia w ruchu PSR B1257+12 można było wyjaśnić,
umieszczając na jego orbicie trzy planety - jedną wielkości
naszego Księżyca i dwie większe, kilka razy cięższe od
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Ziemi. Ale nawet po umieszczeniu tych planet na orbitach
wciąż pozostawała pewna niezgodność modelu z obserwacjami. Pulsar nadal skrywał jakąś tajemnicę. Najpierw myślano, że sygnały radiowe o częstości 430 MHz, odbierane
przez największy radioteleskop świata w Arecibo na Puerto
Rico, wskazują na obecność w pobliżu pulsara jeszcze jednej
planety. Kiedy jednak ostatnio radioteleskop zmierzył
sygnał gwiazdy na częstości 1400 MHz, ślad po czwartej
planecie zniknął. To zaś wyraźnie wskazywało, że planety
tam nie ma. Gdyby była, powinna bowiem zakłócać ruch
gwiazdy, a zarazem jej emisję radiową, na każdej częstości.
Tymczasem na 1400 MHz zakłóceń nie było wcale, choć na
częstości 430 MHz występowały bardzo regularnie. Co
może je powodować? Ciało na tyle małe (o masie mniejszej
niż jedna piąta masy Plutona), że jego słaba siła grawitacji
nie jest w stanie zaburzyć ruchu samej gwiazdy, jednak
okrąża ją z dużą regularnością. Stąd wzięła się hipoteza, że
wokół pulsara krąży... kometa. Jej długi warkocz powodowałby regularne zaburzenia w strumieniu elektronów,
które bombardują pulsara i stanowią „antenę” jego naturalnego nadajnika radiowego. To dlatego tylko jedna z częstości, na której pulsar „nadaje”, byłaby zakłócona - i to właśnie tak, jak wskazują obserwacje radioteleskopu.
W tej chwili w Arecibo trwają pomiary, które mają potwierdzić hipotezę prof. Wolszczana. Jeśli się uda, Polak
ponownie zaskoczy astronomiczny świat. „Aby dostać
Nagrodę Nobla, trzeba dokonać naprawdę ważnego odkrycia. (...) Jedynym polskim astrofizykiem, który ma na to
szansę, jest Aleksander Wolszczan. Odkrył on pierwszy
pozasłoneczny układ planetarny, w dodatku bardzo niezwykły” - mówił niedawno w wywiadzie dla „Gazety”
prof. Bohdan Paczyński z Uniwersytetu w Princeton. Miejmy nadzieję, że układ Wolszczana okaże się niezwykły na
miarę Nobla.
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Sieć dla uczonych, bat na plagiaty
Powstaje Wirtualna Biblioteka Naukowa, która przez łącza ma zapewnić szybki i tani dostęp do literatury naukowej. Tworzenie biblioteki sfinansuje Komitet Badań Naukowych. Jeszcze w tym roku wyda na ten cel 700 tys. zł,
a w przyszłym – ok. 4 mln zł. Być może uzyska też dofinansowanie z programu „e-Content” Unii Europejskiej.
- Uczony będzie siedział przy swoim komputerze, i będzie miał dostęp do wszystkiego, co się publikuje, co uważamy za ważne - mówi minister nauki, przewodniczący
KBN Michał Kleiber. (...) Zalążki takiej biblioteki już utworzono w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM, Uniwersytet War-

Komisja sprawdza jakość polskich studiów
Około 30 kierunków studiów na różnych polskich uczelniach (ze 140 kontrolowanych) kształci kiepsko, więc niedługo dostaną „żółtą kartkę” od Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Jeśli się nie poprawią, będzie „czerwona” i...
przestaną kształcić młodzież. (...)
- Polskie szkoły wyższe przeszły długą drogę przez ostatnie 12 lat. Od nauczania elitarnego do kształcenia masowego - mówił wiceminister edukacji prof. Tomasz Goban-Klas.
Np. według najnowszego raportu OECD poświęconego
oświacie Polska należy do krajów, które dokonały największego skoku w liczbie kształconych studentów. Na początku lat 90. mieliśmy ich ok. 400 tys., a dziś ponad 1,7 mln.
- To duży wyczyn. Tylko że ilość nie zawsze przechodzi
w jakość, dlatego tak ważne było powołanie na początku
tego roku Państwowej Komisji Akredytacyjnej - dodawała
Krystyna Łybacka, minister edukacji. (...)
Jak PKA ocenia jakość studiów na danym kierunku? Ma
cztery oceny: wyróżniającą, pozytywną, warunkową (wtedy wysyła do władz uczelni ostrzeżenie). Ostatnia jest
najgorsza - negatywna. Jeśli jakiś kierunek ją otrzyma,
minister edukacji ma tylko dwa wyjścia - może na jakiś czas
zawiesić nabór studentów albo w ogóle zamknąć kierunek
studiów! Pierwsze wnioski? - PKA zajmie się naruszeniami,
jakie stwierdziliśmy na trzech kierunkach. Dwa są na
uczelniach niepaństwowych i jeden na państwowej. Grozi
im wydanie całkowicie negatywnej oceny - mówi Jamiołkowski. Dodaje, że uczelnie są z południowej i centralnej
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Gazeta Wyborcza, 6 grudnia

szawski) pod kierunkiem prof. Marka Niezgódki. Minister
Kleiber uważa, że już po pierwszych dwóch latach biblioteka powinna zacząć przynosić zyski. A instytucjom naukowym przyniesie finansową ulgę. Połowę kosztów dostępu
do zasobów biblioteki zapłaci bowiem KBN, który szacuje,
że wyda na ten cel 16 mln zł. W efekcie elektroniczny dostęp będzie kosztował mniej niż prenumerata pism
drukowanych. (...) Więcej informacji na temat biblioteki
można znaleźć na stronie Interdyscyplinarnego Centrum
Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW:
http://www.icm.edu.pl
PAP, PIOC
Gazeta Wyborcza, 9 grudnia 2002

Polski. - Nie chcę ich wymieniać, bo głosowania w PKA
jeszcze nie było, a poza tym uczelnie mogą się odwoływać
od oceny - mówi Jamiołkowski. To nie wszystko. - Na 140
odwiedzonych przez nas kierunków studiów w kolejnych
30 przypadkach także mamy różne zastrzeżenia. W większości dotyczy to uczelni niepaństwowych, ale są w tej
grupie również kierunki na renomowanych uczelniach
z tradycjami - mówi szef PKA. (...)
Prof. Jerzy Woźnicki, honorowy prezes Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich - Takich wyników
można było się spodziewać, skoro liczba studentów wzrosła
w ciągu ostatniej dekady czterokrotnie, a kadra naukowa
tylko o 20 proc. W większości przypadków zastrzeżenia
dotyczą właśnie słabości kadrowej uczelni. A to się szybko
nie poprawi, bo nie ma na to pieniędzy. Nie ma co rozdzierać szat. Te dane, kiedy już PKA wyda ostateczne decyzje,
trzeba będzie ujawnić i zacząć się poprawiać. Powszechność
studiów jest bardzo ważna, jednak równoważnym kryterium musi być ich wysoka jakość. Powoli przechodzimy
maksimum wyżu demograficznego, więc jest najlepszy czas
na solidną ocenę i poprawienie jakości studiów. Zresztą
wyjścia nie mamy. Wchodzimy do Unii Europejskiej,
współtworzymy Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego
i coraz częściej będziemy konkurować o studenta.
Zbigniew Pendel,
Rzeczpospolita, 12 grudnia

wybrała ESA

przegląd prasy
Od 29 października pracują wydziałowe komisje stypendialne, które decydują o tym, komu pomóc - informuje
żaków 4 listopada Gazeta Wyborcza. Podniesiono najniższą
kwotę stypendium ze 110 do 135 zł. Średnie stypendium
wynosi 230, a najwyższe 340 zł.
W połowie listopada listy szczęśliwców zawisną na tablicach ogłoszeń. Od samych studentów zależeć będzie, jak
szybko pieniądze do nich trafią. Dlatego zakładajcie konta
i jak najszybciej dostarczajcie ich numery do działu ds.
studentów. Pamiętajcie, że macie mało czasu. Tym, którzy
przez trzy miesiące nie odbiorą środków, stypendia zostaną

zabrane - pisze Karolina Ruczewska.
***
We wrześniowo-październikowym numerze Forum Akademickiego odnotowano XIV Krajową Konferencję Automatyki, zorganizowaną przez Instytut Sterowania i Systemów
Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego przy
współpracy Komitetu Automatyki i Robotyki PAN. Optymalizacja, roboty i sztuczna inteligencja to tylko niektóre
z 15 sesji tematycznych zielonogórskiej konferencji.
Pozostałe sesje obejmą zarówno klasyczne nurty
automatyki
(teoriasterowania
–
teoria
systemów,
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(teoriasterowania – teoria systemów, sterowanie optymalne
i adaptacyjne, identyfikacja, systemy sterowania – technika
systemów, sterowanie kompleksami operacji, komputerowe
systemy sterujące), jak i nowych kierunków badań (systemy
ekspertowe, diagnostyka). Bardzo dużą liczbę referatów
poświęcono zastosowaniom, np. sterowaniu ruchem statków lub technice cieplnej.
***
Łukasz Kląskała ma 20 lat i jest studentem II roku dziennikarstwa UZ. Ma nietypowe hobby - w wolnym czasie
wygrywa konkursy. Zaczynał od krzyżówek w gazecie
szaradziarskiej. Potem były radio, telewizja, teraz nawet
internet. Właśnie wygrał płytę z muzyką do filmu „8 kobiet”. Gra dla nagród i satysfakcji. Gazecie Wyborczej tłumaczy, że to pasja, a nie sposób na życie. Pierwsze tak zarobione pieniądze (150 zł) wydał na książki. W pokoju ma
pełno gadżetów. Najbardziej lubi konkursy radiowe. Jego
głos poznają już w większości rozgłośni. Woli pytania
o wiedzę niż te, w których liczy się refleks.
Najcenniejszą nagrodą, którą zdobył, był przelot balonem
nad Lesznem (latem tego roku). Najdziwniejsza - dwa worki makaronu. Poza tym wygrał już prawie wszystko - serwis do kawy, radiomagnetofon, sprzęt AGD, kosmetyki.
***
4 listopada w Gazecie Wyborczej czytamy: Jest zdobywcą
III miejsca w konkursie karaoke, posiadaczem dyplomu
z zakresu socjoterapii dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, gitarzystą... Ale przede wszystkim Jakub Chudzio
jest starostą I roku politologii UZ. - Głosowanie w tej sprawie było jawne, otrzymałem 99 proc. poparcia, brakujący
procent to mój głos - mówi nowo wybrany starosta.
Został naczelnikiem czterech podstarostów i do jego zadań należy m.in. monitorowanie działań grupy, kierowanie
sprawami całego roku.- Podstarostowie kierują wnioski do
mnie. Ja ogłaszam je na forum. Myślę, że opracowałem
doskonały system, w którym objęta przeze mnie funkcja nie
sprowadza się do roli wystającego pod sekretariatem opowiada.
„Sołtys” to nowa ksywa Kuby. - Koleżanka się pomyliła...
i tak już zostało - tłumaczy.
***
Lupo - pluszowy tygrysek w koszulce policjanta - odwiedza nasze szkoły. W spotkaniach towarzyszą mu studenci pisze 18 listopada Gazeta Wyborcza w artykule „Policjanci
i studenci w naszych szkołach”. Lupo odwiedza wszystkie
lubuskie szkoły od dwóch lat i opowiada o bezpieczeństwie. - Studenci pedagogiki do tego dodają przemyślaną
formę. Pomagają policjantom nawiązać kontakt z dziećmi,
tak że nie jest to tylko sucha pogadanka - mówi aspirant
Elżbieta Chober.
Do Koła Naukowego Wolontariuszy Pedagogów przyłączyło się już 80 studentów. Teraz mają w planie z tematami
bezpieczeństwa wkroczyć także do gimnazjów.
***
Mogę ręczyć, że starsi ludzie pamiętający czasy słynnego
referendum „3 x tak” z 1946 roku zagłosowali przeciwko
Listowskiemu - mówi prof. Czesław Osękowski, odpowiadając na pytanie Artura Łukasiewicza w Gazecie Wyborczej
o plakaty wyborcze z hasłem „3 x tak”.
- Wiedziałem, że taki plakat pana Listowskiego jest
przygotowywany. Ale nie wierzyłem, że coś takiego
zobaczę. Pomyślałem, że prezydent Listowski nie zna
historii albo zwariował, albo ma głupich doradców.
Naprawdę proszę użyć takich ostrych słów. Nie wiem, po
g r u d z i e ń
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użyć takich ostrych słów. Nie wiem, po co to zrobili.
***
Jest ich siedmioro: dwie dziewczyny studiują w Instytucie
Plastycznym, reszta odbywa staż w Kolegium Języka Francuskiego. Goście z kraju kwitnącego sera i bagietki lubią
Zieloną Górę. Znają nasze puby, uważają, że ludzie są mili.
Sophie Laurent i Vanessa Le Bars mają po 22 lata. Leszek
Brogowski, ich nauczyciel ze szkoły w Rennes, zachęcił je
do przyjazdu do Zielonej Góry. Obecnie są studentkami V
roku wychowania plastycznego - donosi Gazeta Wyborcza
18 listopada.
Mieczysława Taraszczuk, wykładowca języka francuskiego: - Nauczycielskie Kolegium Języka Francuskiego co roku
przyjmuje stażystów z Uniwersytetu w Caen. Chcemy
pokazać im polskie metody nauczania. Goście są zadowoleni z pobytu, zresztą sami spośród 17 propozycji wybrali
właśnie Zieloną Górę. Cieszą się, że mogą poznać inny kraj.
W wyprawach do miasta towarzyszą im studenci kolegium,
pełnią rolę przewodników i tłumaczy. Niektórzy Francuzi
już teraz myślą o powrocie do Zielonej Góry po ukończeniu
studiów w Caen.
***
Zespoły Cantores Viridimontani i Collegium Viridimontanym pod dyrekcją Jerzego Markiewicza będą wykonawcami koncertu w Konkatedrze pw. św. Jadwigi w Zielonej
Górze – czytamy 8 listopada w Gazecie Lubuskiej w artykule
„Kantata z pozytywem”. Koncert, organizowany przez
Wydział Artystyczny Instytutu Kultury i Sztuki Muzycznej
Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Zielonogórskie Towarzystwo Śpiewacze Cantores, prócz emocji, jakich z pewnością dostarczy słuchaczom, będzie szczególnym wydarzeniem dla dyrygenta. Odbywa się bowiem w ramach przewodu artystycznego II stopnia ad. Jerzego Markiewicza,
który tego wieczoru był oceniany nie tylko przez publiczność, ale i troje recenzentów.
***
Środa 13 listopada, godz. 19. Na kolejnym koncercie z cyklu Ars Longa, w auli uniwersytetu zagra poznańskie Trio
Stroikowe – pisze Artur Łukasiewicz w Gazecie Wyborczej.
Cykl koncertów organizują Uniwersytet Zielonogórski i
Lubuskie Biuro Koncertowe. W środę o godz. 19 w auli
Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej 50 usłyszymy recital „Co brzmi w trzcinie”. Trio Stroikowe
w składzie: Mariusz Dziedziniewicz (obój), Krzysztof Mayer (klarnet), Dariusz Rybacki (fagot) zaprezentuje kompozycje: W. A. Mozarta, L. Boccheriniego, J. Brahmsa i G.
Gershwina.
Zespół pięć lat temu stworzyli absolwenci Akademii Muzycznej - obecnie soliści orkiestry Teatru Wielkiego w Poznaniu. Grają głównie muzykę klasyczną, operową i popularną. Poza koncertami w rodzinnym Poznaniu, w dorobku
mają m.in. recitale w Teatrze Wielkim, na Festiwalu Muzyki
Organowej i Kameralnej w Wolsztynie, Festiwalu Ave Maria
w Czeladzi, nowego festiwalu wielkopolskiego Musica Sacra
- Musica Profana w Długiej Goślinie.
***
Honoris Causa na uniwersytecie – o tym wydarzeniu 29
listopada donoszą wszystkie regionalne media. Zielonogórska uczelnia przyznała po raz pierwszy w swojej historii
tytuł doktora honoris causa - czytamy w Gazecie Wyborczej.
Pierwszy honoru dostąpił prof. Tadeusz Kaczorek z Politechniki Warszawskiej. Decyzję o przyznaniu tytułu podjął
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senat Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uroczystość odbędzie się 19 grudnia. - Profesor od 20 lat współpracuje
z naszym Wydziałem Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Jest naukowcem o międzynarodowym prestiżu, a przy tym gorąco popierał utworzenie naszego uniwersytetu - wyjaśnia rektor prof. Michał Kisielewicz.
***
Internetowe wydanie serwisu miejskiego:
11 grudnia 2002 roku nastąpi inauguracja programu prewencyjnego realizowanego przez studentów Uniwersytetu
Zielonogórskiego działających w Kole Naukowym Pedagogów Wolontariuszy i zielonogórskich dzielnicowych pod
nazwą „ZIMA Z LUPO”. Na miejsce inauguracji programu
wybrano Szkołę Podstawową nr 15 przy ul. Lisiej 37. Do
wszystkich zielonogórskich szkół trafią zespoły złożone
z dzielnicowych i wolontariuszy – studentów kierunków
pedagogicznych UZ. Wolontariusze przeprowadzą zajęcia
dydaktyczne, które są kontynuacją wcześniejszej współpracy z policją „Wiosna z LUPO” i „Lato z LUPO”. Celem tych
akcji jest przygotowanie dzieci do bezpiecznego spędzenia
wakacji. Teraz pierwszoklasistom ze wszystkich szkół podstawowych w mieście zostaną wskazane sposoby
bezpiecznego spędzania czasu zimą w szkole, poza nią oraz
podczas wyjazdów.
- Dlaczego państwo się łasi do Kościoła? – pytali premiera
studenci. – Mamy konkordat, a umów trzeba dotrzymywać.
A poza tym po co nam nowa wojna religijna? – odparował
szef rządu Leszek Miller na spotkaniu w auli uniwersyteckiej. – pisze Gazeta Lubuska 19 listopada.
Najpierw szef rządu był na sesji sejmiku. Około godz.
15.00 premier pojawił się w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego. Sala przywitała go burzą oklasków. Po przemówieniu L. Millera, który zachęcał do głosowania w zbliżającym
się referendum, kiedy Polacy wypowiedzą się, czy chcą
wejścia do Unii Europejskiej, pytania zadawali studenci.
W odpowiedzi na wspomniane pytanie o „łaszenie się”
państwa do Kościoła, premier mówił jeszcze, że w Polsce
żyje wielu katolików i trzeba to uszanować. – Nie będzie
nowej wojny religijnej, ale nie będzie też nic ponad to, co
przewidują umowy – stwierdził.
- Mówi pan, że Polska zyska na wejściu. Ale jeśli ktoś zyskuje, to inny traci. Kto straci i czy nie grozi nam blokada
ekonomiczna na wschodniej granicy kraju? – spytał student.
Oczywiście, że stracą kraje, które są w tym ekskluzywnym klubie. Stąd biorą się rosnące w siłę ruchy nacjonalistyczne kierowane m.in. przez Haidera czy Le Pena – odpowiedział premier. – Tyle że kraje Piętnastki stratę odczują
tylko na początku, później wszyscy będziemy zyskiwać,
również kraje zza naszej wschodniej granicy, które się
w Unii na razie nie znajdą. Przed opuszczeniem Zielonej
Góry premier spotkał się z kierownictwem Zielonogórskiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu.
***
21 listopada Gazeta Lubuska pisze: Adam Grobler z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego odebrał wczoraj w Pałacu Prezydenckim w Warszawie tytuł naukowy
profesora nauk humanistycznych. Nowy profesor urodził
się w Krakowie, w 1975 r. Na Uniwersytecie Jagielońskim
uzyskał tytuł magistra matematyki, a dwa lata później
filozofii. Pracował w Instytucie Filozofii UJ, uzyskując stopnie doktora i doktora habilitowanego. Od 1996 r. związany
jest także z Zieloną Górą. Zajmuje się głównie teorią poznania, metodologią nauk i filozofią języka, zwłaszcza problemami prawdy, znaczenia i rozwoju wiedzy.

ZIELONOGÓRSKI

NR

10/1

(12-13)

***
Prof. dr hab. Marian Eckert obchodził na Uniwersytecie
Zielonogórskim swoje 70. urodziny. – relacjonuje 26 listopada Leszek Kalinowski w Gazecie Lubuskiej. Mimo przejścia
na emeryturę, prof. Eckert jest nadal związany z zielonogórską uczelnią, prowadzi zajęcia ze studentami. Wcześniej
przez wiele lat pracował w Wyższej Szkole Inżynierskiej
w Zielonej Górze, pełniąc tam różne funkcje: wykładowcy,
dyrektora Studium Nauk Społecznych i Ekonomicznych,
następnie Instytutu Organizacji i Zarządzania, prorektora,
rektora. Na jego wykłady chodzili także studenci historii
Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Rektor UZ prof. Michał
Kisielewicz złożył jubilatowi gratulacje.
***
30 listopada w Lubuskim Nadodrzu ukazał się obszerny
wywiad prof. Michała Kisielewicza, w którym m.in. czytamy: Powstanie Uniwersytetu Zielonogórskiego przyspieszyło rozwój naukowy poszczególnych grup specjalistycznych zielonogórskiego środowiska naukowego. Dlatego też
bez przesady mogę powiedzieć, że Zielona Góra jest dziś
postrzegana zarówno w kraju, jak i za granicą jako poważny ośrodek naukowy. Na pewno takie kierunki jak historia,
elektrotechnika i matematyka mają już ugruntowaną pozycję na mapie krajowej, posiadają bowiem uprawnienia
habilitacyjne. Ale również inne z naszych zespołów mają
mocną pozycję na tej mapie. Wymienię tu może z braku
miejsca jedynie pedagogikę, filozofię, fizykę i astronomię,
budowę maszyn i budownictwo. Wielu pracowników naszego Uniwersytetu zostało wybranych do Komitetów
Naukowych PAN. Mamy w naszym gronie członków kolegiów redakcyjnych krajowych i zagranicznych czasopism
naukowych.
***
2 grudnia w Gazecie Wyborczej czytamy, że 1000 studentów UZ odpowiadać będzie na 12 pytań ankiety przygotowanej przez Europejskie Forum Studentów AEGEE-Zielona
Góra. Np. o tym, jak znajomość języków obcych i integracja
Polski z Unią Europejską wpłynie na perspektywy pracy,
jaka będzie w przyszłości sytuacja rolnictwa, ile gwiazdek
jest na fladze UE itp.
***
Indeks serca – pod takim tytułem w Gazecie Lubuskiej ukazał się 3 grudnia artykuł o akcji całej społeczności akademickiej pn. Uniwersytet Dzieciom. Chcemy pomóc dzieciom ze świetlic terapeutycznych i innych placówek wychowawczo-opiekuńczych, w których nasi studenci pracują
jako wolontariusze - mówiła na konferencji prasowej
dr Grażyna Gajewska z Instytutu Pedagogiki i Psychologii
UZ.
- To dobra okazja, by dołączyły do nas osoby spoza uniwersytetu – mówiła z kolei dr Teresa Kisielewicz, przewodnicząca Honorowego Komitetu Organizacyjnego akcji.
***
Anna Czaja i Robert Rewiński 6 grudnia w Gazecie Wyborczej w artykule Teologia w naszym mieście piszą, że Sekcja
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza wyprowadza się z Gorzowa do Zielonej Góry. Pierwszy
nabór w przyszłym roku. Pogłoski o przenosinach uczelni
krążyły już w ubiegłym roku. Nie było jednak wiadomo, do
jakiego miasta wyprowadzi się gorzowska teologia. Obok
Zielonej Góry wymieniano także Szczecin. Dziś już właściwie nie ma wątpliwości. O nowej lokalizacji Sekcji Wydziału Teologicznego UAM rektor Uniwersytetu Zielonogór-
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skiego dowiedział się od bp. Adama Dyczkowskiego, któremu zależy na tym, aby teologia była w mieście, gdzie ma
swoją stolicę diecezja Zielonogórsko-Gorzowska. - Biskup
prosił nas o wsparcie. Nasi wykładowcy mogliby uczyć
studentów Wydziału Teologii języków obcych i filozofii przyznaje rektor UZ Michał Kisielewicz. Władze Wydziału
Teologicznego liczą, że po przenosinach do Zielonej Góry
wzrośnie liczba studentów. W tej chwili na pierwszym roku
studiują tylko 23 osoby. Wszyscy obecni studenci teologii
nie będą musieli dojeżdżać do Zielonej Góry - studia zakończą w Gorzowie. W tej chwili uczy się tu 130 studentów.
***
Trwa przedświąteczna akcja charytatywna, w czasie której studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego zbierają pieniądze dla dzieci ze świetlic terapeutycznych, którymi
opiekuje się Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych czytamy w artykule pt.: „Studenci dzieciom” w Gazecie
Wyborczej z dnia 10 grudnia. - Nasze puszki napełniają się.
Jeszcze przed świętami zamierzamy je otworzyć - mówi
Ewa Sapeńko, specjalista ds. kontaktów z mediami Uniwersytetu Zielonogórskiego. Otwarty został natomiast pierw-
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szy pojemnik ustawiony na terenie uczelni. Darczyńcy
złożyli w nim zabawki pluszowe, gry planszowe, kredki,
pisaki, bloki rysunkowe. Finał akcji zaplanowano na 17
stycznia w jednej z uniwersyteckich sal gimnastycznych,
gdzie zabawę dla dzieci szykują studenci pedagogiki.
***
Żak jak policjant - donosi Gazeta Lubuska z 12 grudnia. Po
raz pierwszy studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego
i policjanci przeprowadzili zajęcia w ramach akcji „Zima
z Lupo”. Inauguracja programu odbyła się w SP 15 w Zielonej Górze. Żacy i policjanci uczyli pierwszaków, jak bezpiecznie bawić się zimą w szkole i na podwórku oraz jak
pożytecznie i bezpiecznie spędzić zimowe ferie. Zima
z Lupo (Lupo – Lubuska Policja lub Lubiana Policja) to
kontynuacja wspólnych działań pod nazwą „Wiosna
z Lupo” i „Lato z Lupo”, które przygotowywały dzieci do
bezpiecznego spędzania wakacji.

s m a k u j m y

czytała ESA

ś w i ę t a

Dziś na Boże Narodzenie
najważniejsze jest jedzenie
Siądźmy wszyscy więc pospołu
do wigilijnego stołu.

Dla tych, co się nie najedli
(nie zsinieli i nie zbledli)
mamy karmę dosyć tłustąmnóstwo pierogów z kapustą.

Pyszny barszczyk, zgrabne uszka
szybko wemkną się do brzuszka;
zupka z grzybów, placek z makiem
kolki skończą się atakiem.

Czyja to właściwie wina,
że ten stół się tak ugina?
Po tym, co się tutaj działo
niektórym jest ciągle mało.

Biesiadnicy ledwo żyją,
jadło mają gdzieś pod szyją;
A tu jeszcze czeka rybakonkurencja to dla grzyba!

Krzyczą, że kutii brakuje
no i przez to nikt nie czuje,
że to są prawdziwe Świętabo kto takie dziś pamięta?

Wybór duży, sami wieciekarp żydowski, w galarecie.
Mało tego – na dodatek
każdy trawi wciąż opłatek.

Polak – każdy o tym wie,
mało robi, dużo je.
Niech w Wigilię choć rodzina
sobie nic nie wypomina.

Przeplatają się tu smakizaraz zjawią się ziemniaki.
No bo przecież z braku laku
przydasz się i ty, ziemniaku.

Przecież takie wielkie żarcie
wciąż społeczne ma poparcie.
Fakt, że się apetyt budzi
do dziś łączy wszystkich ludzi.

Upragniony moment nastał,
bo na stół wjechały ciasta:
są makowce i serniki,
wzrok nasz je pożera dziki.

O to przecież w Święta chodzijedzą starzy, jedzą młodzi.
Więcej nic do powiedzenia
nie mam na temat jedzenia
...... i Bożego Narodzenia.
Agnieszka Gąsiorowska
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Gwiazdkowe podziękowania

K U C H N I A

R E D A K C Y J N A

Uważni czytelnicy naszego miesięcznika z pewnością
zauważyli zmieniającą się z wolna szatę graficzną pisma.
Miałem to szczęście, że niemal w początkach ukazywania się „Uniwersytetu Zielonogórskiego” zwróciłem
się do prof. Jana Berdyszaka z prośbą o rozmowę na
naszych łamach. Profesor jest jedynym pracownikiem
naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu, który został
obdarzony godnością doctora honoris causa (Akademii
Sztuk Pięknych w Bratysławie). Oczywiście wcześniej
wiedziałem, że to mocne nazwisko w polskiej plastyce
współczesnej, artysta zgoła eksportowy, znany z wystaw po obu stronach Atlantyku. I utytułowany – stypendysta rządu francuskiego, wyróżniony nagrodą
Krytyki Francuskiej, jest też profesorem Akademii Sztuk
Pięknych w Poznaniu, uczelni, której był prorektorem.
I dyrektorem Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.
Prowadzi też w Akademii Teatralnej we Wrocławiu
zajęcia nt. Teatr w całości sztuki na studiach podyplomowych dla reżyserów. A w dorobku ma liczne realizacje
scenograficzne, m.in. do oper Pendereckiego.
Zwróciłem się więc do Profesora, by zechciał wskazać
osobę, która mogłaby opracować layout miesięcznika,
jego układ graficzny. Jak się okazało, takich grafików
w Polsce jest bardzo niewielu. Gazetę Wyborczą i jej dodatki robili np. Francuzi. Sporządzenie ramowej rozkładówki pisma jest niezwykle kosztowne.
Profesor Jan Berdyszak podjął się tego zadania osobiście. Po wakacjach zaproponował spokojną, klasyczną,
dwukolumnową szpaltę, w której tekst składany jest
antykwą. Widzimy się na comiesięcznych spotkaniach,
podczas których powstaje nasza okładka. Przy komputerze Lucyna Andrzejewska, od pierwszego numeru
przygotowująca skład pisma, obok czujnie śledzący
ekran nasz Mistrz. Spotkania te są w gruncie rzeczy
subtelnymi wykładami na temat zasad kompozycji,

czytelności i przejrzystości prezentowanego materiału,
pokazywaniem wzorcowych przykładów. Służą także
surowej acz życzliwej krytyce poprzedniego numeru. Bo
nie sposób nas dopilnować. Łamanie każdego z numerów trwa dwa i pół dnia, odbywa się w czasie dla innych
wolnym od pracy, od popołudniowego piątku do późna
w niedzielę, by nikt nie przeszkadzał w pracy wymagającej rozważnego skupienia. Oj, dostało się nam od Profesora nie raz po łapach, dostało. A wszystko po to, by
następny numer był lepszy. I na tych wykładach Profesora czujemy się jak niezbyt rozgarnięci studenci, mądrale, którzy – nie dość, że nie przygotowali się na zajęcia – to jeszcze sądzą, że posiedli już sztukę wydawania
pisma! Na szczęście Profesor jest jak przedwojenny
belfer, który spokojną argumentacją osiąga daleko więcej niż pedagodzy wymuszający postępy terrorem i „już
ja ciebie nauczę!”.
Profesor traktuje komputer – nie powiem, że z obrzydzeniem, ale dużą nieufnością. Doceniając wygodę
i szybkość, ubolewa nad standaryzacją możliwości przez
niego oferowanych. Na przykład światło w wyrazach,
gdzie zbiega się gruba litera („a”) z chudą („i”) powoduje niezamierzony efekt przyklejania się do siebie liter,
w innych razach niechcianą spację, co jest szczególnie
widoczne w dużych tytułach. Oczywiście, że można to
korygować w aplikacjach graficznych, ale kto w takich
składa tekst? Nasz monitor był specjalnie kalibrowany
na czułość koloru, jednak to, co pojawia się na ekranie
nie jest tym samym, co będzie wydrukowane. Ale kto
dziś znajdzie drukarnię ze składem zecerskim, z możliwością ręcznej modyfikacji przygotowanego materiału.
Technologia komputerowa wyeliminowała z drukarni
„prace ręczne”. A dlaczego fotografie ilustrujące tekst są
tak słabe? To już wina techniki przygotowania druku.
Jeśli każdą ze stron wyświetli się na specjalnej kliszy, to
nawet na gorszym papierze druk będzie jak „żyleta”.
Ale to kosztuje, bo trzeba dodatkowo zlecić. Więc się nie
zleca.
Kiedy byliśmy gośćmi kierownictwa Biblioteki Głównej, to i tam okazało się, że prof. Jan Berdyszak służył
radą i pomocą przy ustalaniu programu użytkowego
projektowanej na Wojska Polskiego biblioteki. Przywoływał oglądane na Zachodzie rozwiązania, radził, jak
uniknąć projektowej sztampy już na początku, przy
określaniu funkcji użytkowej. Wiem, że takich śladów
obecności Berdyszaka w Uniwersytecie jest więcej.
Niewielu jest dziś ludzi, którzy swoich wybitnych
umiejętności użyczają honorowo, bezinteresownie. – Nie
jesteśmy księgowymi – mówi Profesor – pracujemy
z wrażliwości. I ma rację, bo o to tu chodzi. I taka też jest
idea miesięcznika, którego wszyscy współpracownicy
pracują honorowo. I za to im dziś dziękujemy.
ap
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