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wali jego wnioski, wzięli wyniki doświadczeń za dobrą monetę.
Burt był jednym z twórców kontrowersyjnych testów dla 11-latków,
na podstawie których podejmowano decyzję o ich przyjęciu do
szkoły średniej. Po śmierci Burta w 1971 r. naukowcy przeżyli szok,
gdy dowiedzieli się, że niektóre z najważniejszych dla jego teorii
badań zostały sfałszowane. - Dane, które pozostawił profesor Burt,
nie zasługują na uwagę współczesnej nauki - stwierdził jeden
z nich. W dalszym ciągu toczą się dyskusje, jak dalece sfałszowano
badania. Niektórzy twierdzą, że Burt podał nie tylko fikcyjne wyni-
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ki, ale zmyślił nawet nazwiska asystentów biorących udział
w doświadczeniach. Do dnia dzisiejszego dyskusja o tym, w jakim
stopniu o naszym ilorazie inteligencji decydują geny, a w jakim
wychowanie, pozostaje otwarta. (...)

Tim Radford
Forum, 49/2003
wybrała esa

p r z e g l ą d
Studenci coraz głośniej mówią, że dziennikarstwo na uczelni będzie
zlikwidowane. Jak zapewnia dziekan wydziału humanistycznego,
plotki są bezpodstawne - pisze 7 listopada Gazeta Lubuska. Być
może obawy studentów wzięły się stąd, że w połowie października
na uczelni gościli wizytatorzy z Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Wcześniej przyjrzeli się np. matematyce, która otrzymała pozytywną ocenę. Zanim jednak komisja ogłosi swój wynik, mija co
najmniej kilka miesięcy. Skąd studenci wiedzą, jaką ocenę wystawi
teraz PKA?
- Studenci nie powinni czuć jakiegokolwiek zagrożenia – uspokaja
dziekan wydziału humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. Czesław Osękowski. Przypomina, że komisja
ocenia kierunki, a dziennikarstwo to nie kierunek lecz specjalność.
Potocznie mówi się dziennikarstwo, jednak pełna nazwa brzmi:
filologia polska – specjalność dziennikarstwo.

***
10 listopada Gazeta Wyborcza donosi: W sobotę w pogoń za lisem
rzucili się żacy z zielonogórskiego Uniwersytetu. W studenckim
Hubertusie z kopyta ruszyło 20 koni. Hubertus to najważniejsze
święto koniarzy. Każdy kto zdrów wsiada na konia i goni za lisem.
Oczywiście nikt nie zabija „rudzielców”. Za lisa przebiera się jeden
z jeźdźców. Ten, kto zdoła urwać przyczepioną do rękawa lisią kitę,
wygrywa gonitwę. W niedzielę do Hubertusa przystąpili studenci.
Ubrani w białe bryczesy, czarne fraczki i oficerki mieli tylko jeden
cel: dogonić jadącego na gniadym Kolczyku Filipa Czernickiego,
studenta V roku mechaniki. Udało się to Pawłowi Hendzakowi,
który w czerwcu właśnie obronił pracę dyplomową.

***
12 listopada w Gazecie Lubuskiej mogliśmy przeczytać, że Zakład
poradnictwa młodzieżowego i edukacji seksualnej UZ, którym
kieruje prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, został wybrany do przeprowadzenia badań w ramach programu zwalczania handlu ludźmi. Niedawno przedstawiciele Międzynarodowego Instytutu Badań
nad Przestępczością i Sprawiedliwością w Turynie, Komendy
Głównej Policji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zielonogórzanie wzięli udział w seminarium na ten temat.
W planach jest m.in. szkolenie lubuskich prawników, policjantów
i strażników granicznych. Wszyscy mają nadzieję, że dzięki programowi zwiększy się skuteczność działań organów ścigania
i wymiaru sprawiedliwości. Projekt jest finansowany przez rządy
Austrii, Finlandii, Niemiec i Holandii.

p r a s y

z rąk rektora, prof. dra hab. Michała Kisielewicza dyplomy. Gospodarz uczelni wszystkim bardzo gratulował i życzył jak najszybszej
habilitacji. Uniwersytet Zielonogórski bowiem oprócz 9 uprawnień
do nadawania stopnia naukowego doktora, ma także trzy uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

***
- Widzicie te świecące punkciki? Nie dajcie się zwieść, to nie są
gwiazdy. To całe galaktyki, w których znajdują się miliardy gwiazd
- opowiadał w sobotę dr Stanisław Bajtlik, pokazując zdjęcia zrobione teleskopem Hubbla, a pisała o tym 17 listopada Gazeta Wyborcza.
Piąta Kepleriada składała się z dwóch części. Najpierw zielonogórzanie podziwiali w holu budynku głównego kampusu B kolekcję
meteorytów Szymona Kozłowskiego (student piątego roku fizyki
Uniwersytetu Zielonogórskiego) oraz oglądali model Układu Słonecznego wykonanego z piłki siatkowej (Słońce) i kamyczków
(planety). Na drugą część, czyli wykłady, przyszły tłumy zainteresowanych. - Bardzo podobał mi się wykład dr Jarosława Włodarczyka. Przybliżył mi historię astronomii. Dowiedziałem się, że
Kepler był pierwszym twórcą literatury science fiction. Wymyślił,
że na księżyc można polecieć z demonem. Fenomenalny był wykład
dr Stanisława Bajtlika, który mówił o ciemnej materii i energii
w bardzo przystępny sposób - ocenił student czwartego roku fizyki
Maciek Serylak.

***
20 listopada Trójmiejska Gazeta Wyborcza w artykule „Festiwale
jazzowe w Pomorskiem” donosi: Fani jazzu (i nie tylko jazzu) od
dzisiejszego wieczoru przez najbliższy weekend będą ucztować, i to
aż w dwóch miejscach naraz. Dziś rusza IX Komeda Jazz Festival
w Słupsku oraz Jazz Jantar 2003 w Gdańsku. Kolejna edycja Komeda Jazz Festivalu to nie tylko prezentacja gwiazd jazzu. Najistotniejszym elementem jest, organizowany po raz czwarty, jedyny
w Polsce jazzowy konkurs kompozytorski. Koncerty zaczną się
w piątek. W słupskim Rondzie usłyszymy najpierw Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego i Janusz Muniak Quartet. W sobotę
wystąpi Rubinstein Quartet z aranżacjami Potera, Gershwina czy
Donaldsona. Po nich usłyszmy piosenki miłosne, które wykona
Leszek Kułakowski Quartet i przyjaciele. Niedziela to święto laureatów konkursu kompozytorskiego. Po ich występie zaprezentuje się
publiczności kubański trębacz Lazaro Cruz wraz ze słowacka grupą
Nothing But Swing.

***

***

Natomiast w Gazecie Wyborczej Jolanta Kobylańska, krajowy
koordynator programu z ramienia ONZ odpowiedziała m.in. na
pytanie: Dlaczego akurat Zielona Góra została wybrana przez
ONZ?
- Przede wszystkim jest to miasto przygraniczne, więc ten problem
jest tu bardziej „namacalny”. Poza tym działa tu prof. Zbigniew
Izdebski ze swym Zakładem Poradnictwa Młodzieżowego i Edukacji Seksualnej UZ. Przeprowadzali już badania na ten temat i doskonale znają ogrom problemu.

Tego samego dnia (20 listopada) o Big Bandzie UZ pisał też Głos
Pomorza: Orkiestra pod nazwą Big Band Zielona Góra powstała
w grudniu 1998 r. na bazie Studium Muzyki Jazzowej prowadzonego przez pianistę, kompozytora i aranżera Jerzego Szymaniuka.
Zespół tworzą studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego, absolwenci
zielonogórskich uczelni oraz uczniowie i absolwenci szkół muzycznych z Zielonej Góry. Od lutego 2002r. big band jest orkiestrą
uczelnianą pod nazwą „Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego”
W dorobku artystycznym orkiestra ma koncerty w kraju i za granicą. Grał m.in. z Jarosławem Śmietaną, Stanisławem Cieślakiem,
Janem Ptaszynem Wróblewskim, Maciejem Sikałą, Krzysztofem
Kiljańskim, Piotrem Wojtasikiem.
W repertuarze Big Bandu znajdują się znane kompozycje i aranżacje
jazzowe, utwory z repertuaru Franka Sinatry i kompozycje Jerzego
Szymaniuka.

***
Uroczystość wręczenia dyplomów 15 nowym doktorom odbyła się
wczoraj na Uniwersytecie Zielonogórskim – doniosła 14 listopada
Gazeta Lubuska. Studia na UZ są trzystopniowe (inżynierskie lub
licencjackie, magisterskie i doktorskie). Od trzech lat odbywają się
uroczystości powitania w gronie naukowców nowych doktorów.
Wczoraj w uniwersyteckiej Palmiarni kolejni doktorzy odebrali
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Uniwersytecki Big Band Jerzego Szymaniuka obchodzi okrągłe
piąte urodziny - pisze 21 listopada Gazeta Wyborcza. Zdążył już
zdobyć garść znaczących nagród, m.in. Złotą Tarkę na Międzynarodowym Festiwalu Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting. Mózgiem i twórcą Big Bandu jest Jerzy Szymaniuk - pianista, kompozytor i aranżer. jego orkiestra dała kilkadziesiąt dużych koncertów
w kraju i za granicą. Grała z tuzami polskiego jazzu - z Piotrem
Baronem, Jarosławem Śmietaną, Janem Ptaszynem Wróblewskim,
Ewą Urygą, Maćkiem Sikałą, Zbigniewem Lewandowskim i Piotrem Wojtasikiem. W repertuarze Big Bandu znajdują się znane
kompozycje i aranżacje jazzowe, utwory z repertuaru Franka Sinatry, aranżacje i kompozycje Jerzego Szymaniuka. jubileuszowy
koncert w środę 26 listopada o godz. 19.00 w auli uniwersyteckiej
przy ul. Podgórnej. W koncercie „Pięć gwiazd na pięciolecie” zagrają i zaśpiewają: Urszula Dudziak (wokal), Mike Russell (wokal,
gitara), Ralf Rickert (trąbka), Piotr Baron (saksofon tenorowy),
Zbigniew Lewandowski (perkusja) i oczywiście Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego pod dyrekcją Jerzego Szymaniuka.

***
21 listopada po konferencji prasowej Rektora UZ prof. Michała
Kisielewicza Gazeta Lubuska napisała m.in.: Wiele uwagi poświęcił
rektor programowi inwestycyjnemu na lata 2004-2013, który jest
związany z rozdziałem środków unijnych w dwóch etapach: 20042006 i 2007-2013. Na pierwszy okres UZ przygotował trzy wnioski:
budowa Biblioteki Uniwersyteckiej, budynków dydaktycznych
Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych oraz Wydziału
Prawa, a także budowa Instytutu Biotechnologii i Ochrony Środowiska. Koszt tych inwestycji to ok. 120 mln zł, w tym samej biblioteki – 50 mln zł. W planach są też m.in. budowa Centrum Astronomicznego, Centrum Rehabilitacyjnego, basenu, krytych kortów,
nowych akademików, modernizacja Wydziału Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji, rektoratu (w byłej SP-6), rozbudowa
Wydziału Artystycznego, budowa drugiej biblioteki ,,dla ścisłowców’’.

***
Natomiast Gazeta Wyborcza tego dnia pisze: Aby zapobiec kupowaniu i sprzedaży prac dyplomowych na UZ, wprowadzono ograniczenie liczby prac magisterskich prowadzonych przez jednego
wykładowcę. Na kierunkach technicznych prowadzący może mieć
najwyżej 18 magistrantów, na filologiach - 10, na kierunkach ekonomicznych - 36, matematycznych, fizycznych, chemicznych
i przyrodniczych - 12, humanistycznych - 24.
Uchwalono Zasady Kształtowania Postaw Akademickich Pracowników i Studentów UZ. Przewidują one, że pracownik UZ musi być
do dyspozycji studentów przez co najmniej cztery dni w tygodniu.
Jeśli pogodzi to z pracą na innej uczelni, nie mamy nic przeciwko
dwuetatowości - powiedział prof. Michał Kisielewicz.

***
Na zaproszenie rektora prof. Michała Kisielewicza na Uniwersytecie Zielonogórskim przebywał minister nauki i informatyzacji prof.
dr hab. Michał Kleiber – czytamy 24 listopada w Gazecie Wyborczej. Minister zapoznał się ze strategią rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego do 2010 r. i zwiedził obiekty dydaktyczne uczelni
(kampus Ai B). Minister zapowiedział, że jest szansa na to, ze jeszcze w tym roku wyasygnuje dodatkowe 4 mln zł na sfinansowanie
budynku Wydziału Nauk Ścisłych.

***
Kto nie był, niech żałuje! – tak 27 listopada Gazeta Lubuska podsumowała koncert jubileuszowy Big Bandu UZ. Temperatura koncertu rosła z gwiazdy na gwiazdę. Gwiazd było pięć: Mike Russell
(wokal, gitara), Ralf Rickert (trąbka), Piotr Baron (saksofon tenorowy), Zbigniew Lewandowski (perkusja) i owacyjnie oklaskiwana na
koniec Urszula Dudziak. – Macie u siebie cudowne małżeństwo:
genialny Big Band i wspaniałą publiczność – artystka, która lat
temu 40 wyruszyła z Zielonej Góry w wielki świat, wczoraj uczestniczyła w jazzowym święcie Big Bandu pod dyrekcją Jerzego Szymaniuka.

***
28 listopada Gazeta Wyborcza donosi o sensacyjnej propozycji
prezydent Bożeny Ronowicz. Prezydent miasta gotowa jest kupić
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od syndyka Polską Wełnę i podarować ją Uniwersytetowi. Chciałaby, żeby na rozbudowie uczelni zyskało miasto. - Gotowi jesteśmy
kupić Polską Wełnę i podarować ją uniwersytetowi - zdradza
„Gazecie”. - Niszczejący zabytek przestałby straszyć w śródmieściu.
Rektor przyznaje, że kilka miesięcy temu planując rozbudowę
uczelni oglądał fabrykę. - Budynek z wieżami jako jedyny nadawałby się do naszych celów. To dobre miejsce na wydział prawa
i bibliotekę prawników. Razem z rektoratem przy ul. Licealnej
tworzyłby całość - mówi. - Jeśli pojawi się propozycja takiej darowizny, przedyskutujemy ją na senacie.

***
Upłynął termin zgłaszania przez studentów chęci odrobienia wojska na studiach – czytamy 29 listopada w Gazecie Lubuskiej. Na
Uniwersytecie Zielonogórskim zgłosiło się 106 chętnych, w tym 13
dziewcząt. Szkolenie ma się odbywać dwuetapowo. Najpierw
semestr nauki przysposobienia obronnego, zakończonego egzaminem (przedmiot nieobowiązkowy, więc ocena w indeksie nie ma
wpływu na średnią). Studenci studiów licencjackich będą mieć
zajęcia z przysposobienia obronnego w zimowym semestrze drugiego roku, zaś będący na studiach magisterskich - w letnim semestrze. Jak mówi Edyta Wysocka z Działu Kształcenia UZ, studenci
już w drugim półroczu będą mieć wojsko. Potem czeka ich jeszcze
sześciotygodniowe przeszkolenie w jednostce wojskowej m.in.
w Poznaniu, Wrocławiu i Koszalinie. W tym roku akademickim
wyznaczono dwa turnusy szkolenia: 5 lipca-15 sierpnia oraz 16
sierpnia-24 września.

***
Od października 2004 r. rusza na Uniwersytecie Zielonogórskim
nowy kierunek jazz i muzyka rozrywkowa. Zajęcia poprowadzą
polskie i amerykańskie sławy muzyczne - napisała 29 listopada
Gazeta Wyborcza. Kierunek powstaje na bazie uczelnianego Big
Bandu. Tworzy go szef orkiestry Jerzy Szymaniuk. Informacje
o naborze pojawiły się już w uczelnianym informatorze. Będzie
częścią Wydziału Artystycznego, więc jazzem rozbrzmiewać będzie
budynek przy ul. Energetyków. - Trwa opracowywanie programu
nauczania. Po otrzymaniu zgody ministerstwa i komisji akredytacyjnej ruszamy - wyjaśnia rektor Michał Kisielewicz..
W tej chwili w Polsce działa tylko jeden wydział na Akademii
Muzycznej w Katowicach. Trafiają tam uzdolnieni absolwenci
średnich szkół muzycznych. Rektor namówił Szymaniuka, by
sukcesy zespołu przełożył na wyniki pedagogiczne. - W tych muzykach drzemią ogromne możliwości. Chcemy, by skorzystali na
tym zielonogórscy absolwenci średnich szkół muzycznych, którzy
po ich ukończeniu nie wiedzą, co dalej począć ze swoim talentem mówi rektor.

***
W piątek na Uniwersytecie Zielonogórskim zakończyła się konferencja naukowa „Świadomość i samoświadomość nauczyciela
a jego zachowania zawodowe” – czytamy 1 grudnia w Gazecie
Lubuskiej. Sposób, w jaki nauczyciel myśli o swojej działalności
pedagogicznej, jest czynnikiem decydującym o tym, jak pracuje
z dziećmi i jak wpływa na ich rozwój - mówi m.in. dr Edward
Kozioł z zielonogórskiej uczelni. W konferencji wzięło udział 300
osób, m.in. z Liblina, Rzeszowa, Bydgoszczy, Poznania, Opola.

***
4 grudnia Gazeta Wyborcza informuje: Dla uczczenia pięciolecia
swego istnienia Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego zagrał nie
tylko jubileuszowy koncert z udziałem gwiazd jazzu, ale również –
w hołdzie oddanym jednemu z największych jazzowych perkusistów – wydał płytę pt. Tribute to Buddy Rich. Można ją kupić
w księgarniach uniwersyteckich w obu kampusach (cena 20 zł).
Całość jest nagraniem koncertu, który odbył się w lutym tego roku
w ramach cyklu „Big Band i przyjaciele”. Uczestniczył w nim Zbigniew Lewandowski, profesor i lider na scenie jazzu w Polsce
i Europie. Na płycie znalazło się osiem utworów, wśród których są
m.in. kompozycje Steve’a Wrighta („Bat Boogie”), Billa Holmana
(„Evil Eyes”) czy bardzo energiczny „Computer” Boba Mintzera.
Na szczególną uwagę zasługuje jednak przede wszystkim przepiękna aranżacja „Silver’s Serenade” Horacego Silvera, której autorem jest Jerzy Szymaniuk, dyrygent bandu. Możliwe, że wkrótce
zostanie wydany kolejny krążek koncertowy z udziałem Ewy Urygi
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i Maćka Sikały, z którymi Big Band zagrał w zeszłym roku kolędy
świata.

***
Otwartą debatę, dotyczącą zakazu wspólnego mieszkania par
niemałżeńskich w uniwersyteckich akademikach, zorganizowali
Stowarzyszenie Młode Centrum i Unia Debat Oksfordzkich. We
wtorkowy wieczór hallu Collegium Neofilologicum Uniwersytetu
Zielonogórskiego wypełnił się żakami. Spotkanie opisała 4 grudnia
Gazeta Lubuska.
Prof. dr hab. Zdzisław Wołk, prorektor do spraw studenckich, czuł
się dziwnie. Zawsze miał przeświadczenie, że jest rzecznikiem
żaków.
- Problem wspólnego mieszkania par studenckich jest złożony.
W tym roku akademickim z taką prośbą zwróciło się do nas 10 par –
mówi prof. Wołk. – Nikt nie zakazuje wspólnego mieszkania.
Problemem jest to, by kwaterować razem pary studenckie. Nie ma
dokumentu, który jednoznacznie tego zakazuje, ale jest taki zwyczaj
i nie jest to nowość.
W akademikach są pokoje dla mężczyzn i dla kobiet, są też pokoje
małżeńskie – w nich mieszkają matki z dziećmi, małżeństwa studenckie i pary, które mają dzieci. Łatwiej byłoby gdyby był zatwierdzony w Polsce konkubinat, niestety tak nie jest.
- Gdyby zezwolić na wspólne mieszkanie, ciężko byłoby analizować
poszczególne przypadki – zastanawia się prof. Z. Wołk. – Nie
mamy wyselekcjonowanych kryteriów, które pozwoliłyby na odróżnienie tych, którzy są gotowi i dojrzeli już do takich decyzji od
tych, którym tak się tylko wydaje.
Dr Żywia Baczyńska socjolog, przyznała, że pierwsza myśl, jaka się
pojawiła w związku z zaproszeniem na debatę, była taka: jestem za.
Później przyszła refleksja.
- Podjęcie decyzji o życiu w wolnym związku jest tak samo ważne
jak o małżeństwie – oznajmiła. – Czy istnieją kryteria, które pozwolą odróżnić poważny związek od chęci zamieszkania ze sobą? Pani
socjolog przypomniała, że dojrzałość to nie to samo co pełnoletniość. Trzeba mieć świadomość, że większość studentów utrzymują
dziś rodzice. Na sprawę wspólnego mieszkania, trzeba spojrzeć
z różnych aspektów. Bo to poważna decyzja.

***
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budynków w mieście. W maju tego roku miasto i uczelnia podpisały akt notarialny o przekazaniu budynków. Uniwersytet dwie swoje
kamienice na pl. Słowiańskim oddał sądowi dla Wydziału Cywilnego. W zamian uczelnia dostanie budynek podstawówki nr 6 przy
ul. Licealnej. Powstanie tam rektorat. Szkoła natomiast zostanie
przeniesiona do obecnej siedziby Wydziału Cywilnego przy ul.
Moniuszki, która wcześniej została wyremontowana przez sąd.
Według aktu notarialnego podstawówka ma prawo korzystać ze
starej siedziby do lutego 2004 r. Ale - jak twierdzi prezydent Bożena
Ronowicz - nie ma żadnych przeszkód, by podstawówka działała
przy Licealnej do końca roku szkolnego.

***
8 grudnia w Gazecie Lubuskiej czytamy: Aktywni bez granic. Pod
takim hasłem rozpoczęła się w piątek w Gronowie koło Łagowa
trzydniowa II Polsko-Niemiecka Konferencja Samorządów Studenckich. jej organizatorami są: Parlament Uczelniany Samorządu
Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Samorząd
Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. –
Konferencja jest poświęcona europejskim systemom edukacji,
funduszom europejskim i poszukiwaniu alternatywnych źródeł
finansowania wspólnych przedsięwzięć – mówi Paweł Ławrynowicz z samorządu studenckiego UZ.

***
Uniwersytet Zielonogórski i Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe
zapraszają na Świąteczny Kabareton – zapowiada 12 grudnia Gazeta Lubuska informując o inauguracji Akcji „Uniwersytet Dzieciom”.
Bilet na imprezę będzie kosztował 10 zł. Artyści wystąpią bez
honorariów. Dochód (bilety po 10 zł) zasili konto akcji charytatywnej ,,Uniwersytet dzieciom’’. I zostanie przeznaczony na przygotowanie paczek dla podopiecznych ze świetlic terapeutycznych.
- Prezenty wręczymy podczas uroczystości w Lubuskim Teatrze,
około 300 dzieci obejrzy też spektakl pt. ,,Tymoteusz Rymcimci’’ –
mówi Ewa Sapeńko z Centrum Informacji i Promocji UZ. – Poza
tym zaprosimy je na poczęstunek do McDonalds’a.
Akcja zorganizowana będzie po raz drugi, przewodniczy jej dr
Teresa Kisielewicz, małżonka rektora UZ. W tym roku organizatorzy zrezygnowali ze zbiórki do puszek. Pieniądze można wpłacać
na konto.

Informacja z 11 grudnia w Gazecie Wyborczej: Najbardziej okazały,
stary budynek na pl. Słowiańskim do niedawna należał do Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest to pierwszy etap wielkiej zamiany
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W dniu 9 listopada w typowo jesienny, chłodny dzień
z Ośrodka Jeździeckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego
w Raculce na gonitwę wyjechali:
6 Master – Jan Maciejak,
6 Kontrmaster – Krzysztof Pawlicki,
6 Lis – Filip Czernicki.
Ku czci św. Huberta zwierzynę ścigali studenci i pracownicy
uczelni oraz zaproszeni goście z klubów, ośrodków zrzeszonych w Okręgowym Związku Jeździeckim z siedzibą w Drzonkowie.
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Licznie zgromadzona publiczność oklaskiwała dzielnych
jeźdźców i zwycięzcę gonitwy Pawła Hendzaka na dzielnym
rumaku „IROKEZIE”.
Nadwątlone siły odzyskiwano przy bigosie i herbatce, najpierw w miejscu gonitwy a potem przy ognisku na terenie
ośrodka w Raculce przy kiełbaskach i grzańcu.
Wszak „Koniarstwo i myślistwo są duszą szlachetnego stanu”.
re
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Sekcja Socjalna zaprasza na tradycyjne wyjazdy majowe do
Włoch w 2004 r.
W związku z koniecznością zamówienia świadczeń zapisy
chętnych prowadzimy już od 10.XII.03.
Planowane są następujące wyjazdy:
6 30.04 – 9.05.04 - okolice San Remo. W programie m.in.
tygodniowy pobyt nad morzem, zwiedzanie San Remo,
Mediolanu, Turynu, wycieczki fakultatywne na Lazurowe
Wybrzeże Francji (Saint Tropez, Cannes, Monte Carlo).
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Koszt = 760 zł.
6 14.05 – 23.05.04 – Bibione. W programie m.in. tygodniowy
pobyt nad morzem, blisko największej plaży nad Adriatykiem, wycieczki fakultatywne do Wenecji, Triestu, Werony.
Koszt = 580zł.
Zapisy w pok. 5A Gmach Główny UZ, ul. Podgórna 50, tel.
2653 lub 2056.
Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!
Emil Kumka

