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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.

***

10/1

63

(118-119)

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”.
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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

