Dzisiejsze wydanie miesięcznika ilustrujemy drzeworytami Tadeusza Makowskiego (1882-1932), wykonanymi specjalnie do Pastorałek Tytusa Czyżewskiego (1880-1945), książki wydanej w 1925 roku przez
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Książki, zaliczanej przez krytykę za jedno z ważniejszych wydarzeń
artystycznych międzywojnia.
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Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu
19 listopada 2003 r. podjął następujące
uchwały:
Nr 124 w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia
w roku akademickim 2004/2005.
Senat określił - na wniosek rad wydziałów - zasady i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2004/2005, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Nr 125 w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia
w roku akademickim 2005/2006.
Senat określił - na wniosek rad wydziałów - zasady i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2005/2006, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Nr 126 w sprawie zasad kształtowania postaw akademickich pracowników i studentów Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Senat UZ – w ślad za innymi uczelniami wyższymi – uchwalił
podwaliny uczelnianego Kodeksu Etycznego. Uchwałę tę przytaczamy w całości:
UCHWAŁA NR 126
SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 19 listopada 2003 roku
w sprawie zasad kształtowania postaw akademickich
pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65, poz.
385 wraz z p.zm.) uchwala się, co następuje:
Ukształtowane w ostatnich latach uwarunkowania zewnętrzne działalności polskich uczelni niosą z sobą zagrożenia utraty przez nie misji posłannictwa odkrywania
prawdy i jej upowszechniania, na rzecz ich komercjalizacji
sprzyjającej powierzchowności prowadzonych badań naukowych i procesu kształcenia.
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego, solidaryzując się
ze stanowiskiem Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego –
wyrażonym w Akademickim Kodeksie Wartości uważa, że
w obliczu narastających zagrożeń, konieczne staje się propagowanie podstawowych wartości obyczajowych i etycznych, które - ukształtowane przez wielowiekową tradycję tworzyły autorytet nauki, wyrażając siłę moralną akademickiego świata oraz sens posłannictwa uczonych w promocji etycznych i obywatelskich cnót.
Za podstawowe wartości etyczne, tworzące ich kanon,
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego przyjmuje: prawdę,
odpowiedzialność, życzliwość, sprawiedliwość, rzetelność,
tolerancję, lojalność, samodzielność, uczciwość, godność
i wolność nauki, uważając Akademicki Kodeks Wartości
Uniwersytetu Jagiellońskiego za syntetyczne źródło charakteryzujące ich zakres i oczekiwania w stosunku do pracowników i studentów. Wartości te Senat przyjmuje za podstawowe zasady etyczno – moralne kształtujące postawy akademickie pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego i zobowiązuje wszystkich członków jego społeczności akademickiej do ich przestrzegania.
Przewodniczący Senatu
prof. zw. dr hab. Michał Kisielewicz

Nr 127 w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego na lata 2003-2013.
Senat przyjął program inwestycyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego na lata 2004-2013, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały. Program zawiera plany inwestycyjne UZ na poszczególnych campusach i terenach uczelnianych.
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Nr 128 w sprawie liczby prac dyplomowych prowadzonych przez jednego nauczyciela.
W trosce o zapobieganie nieuczciwości w procesie przygotowywania prac dyplomowych, Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego
zobowiązał wszystkich nauczycieli akademickich do wnikliwej
analizy postępów opracowywanych pod ich kierunkiem prac dyplomowych. Wobec tego Senat UZ przyjął, że liczba prac dyplomowych prowadzonych przez jednego nauczyciela akademickiego
nie może przekroczyć na następujących kierunkach:
- kierunki techniczne – 18,
- filologie – 10,
- kierunki ekonomiczne – 36,
- kierunki matematyczno-fizyczno-chemiczne i przyrodnicze – 12,
- kierunki humanistyczne i społeczne – 24.
Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 października 2004 r.

Nr 129 zmieniająca uchwałę nr 147 Senatu UZ z dnia
26.06.2002 r. w sprawie przyjęcia systemu zarządzania gospodarką finansową UZ.
Senat przyjął zmiany w systemie zarządzania gospodarką finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26.06.2002 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Nr 130 w sprawie warunków tworzenia i funkcjonowania zakładów w Uniwersytecie Zielonogórskim.
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego przyjął następujące zasady
tworzenia i funkcjonowania zakładów, rozwijające postanowienia
§ 13 ust. 4 Statutu UZ:
1. W zakładzie powinno być zatrudnionych co najmniej 5 pracowników, w tym przynajmniej jedna osoba zatrudniona na
podstawie mianowania, posiadająca stopień doktora habilitowanego lub równoważne kwalifikacje artystyczne.
2. Zakłady, które nie spełniają wymogów określonych w punkcie
1, dostosują stan swojej kadry do 31 grudnia 2003 r.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na utworzenie lub dalsze funkcjonowanie zakładu,
który po dniu 31 grudnia 2003 r. nie spełnia wymogów określonych w punkcie 1.
Jednocześnie przestał obowiązywać pkt c) § 1 uchwały Senatu UZ
nr 138 z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie zasad przyznawania dodatków funkcyjnych.

Nr 131 w sprawie opinii dotyczącej zniesienia Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej w strukturze organizacyjnej Wydziału Artystycznego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Artystycznego dotyczący zniesienia Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej.

Nr 132 w sprawie opinii dotyczącej powołania Katedry Sztuki i Kultury Plastycznej w strukturze organizacyjnej Wydziału Artystycznego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Artystycznego dotyczący powołania Katedry Sztuki i Kultury Plastycznej.

Nr 133 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab.
Bogdana Idzikowskiego, prof. UZ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas nieokreślony.

Nr 134 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab.
Mieczysława Dudka, prof. UZ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas nieokreślony.
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ZARZĄDZENIA JM REKTORA
JM Rektor wydał zarządzenia:
Nr 55 z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie zmian
w strukturze organizacyjnej Wydziału Zarządzania.
W strukturze organizacyjnej Wydziału Zarządzania zniesiony
został Zakład Podstaw Informatyki i Zarządzania Produkcją,
a w jego miejsce powołano Katedrę Podstaw Informatyki i Zarządzania Produkcją. Ponadto zmianie uległa nazwa Zakładu Zarządzania Potencjałem Społecznym na Zakład Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji.

Nr 56 z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Informatyzacji Uniwersytetu Zielonogórskiego.
JM Rektor powołał Zespół ds. Informatyzacji UZ w następującym
składzie:
1) prof. dr hab. inż. Józef Korbicz - przewodniczący,
2) prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki
3) dr hab. inż. Marek Furmanek, prof. UZ
4) dr inż. Janusz Baranowski
5) dr inż. Jarosław Gramacki
6) dr inż. Mariusz Hałuszczak
7) mgr Grzegorz Arkit
8) mgr inż. Tomasz Karczewski
9) mgr inż. Grzegorz Łykowski.
Zadaniem Zespołu ds. Informatyzacji UZ jest opracowanie
i przedstawienie władzom uczelni koncepcji dotyczącej rozbudowy oprogramowania informatycznego wspomagającego zarządzanie Uniwersytetem Zielonogórskim.

Nr 57 z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie wysokości dopłaty do zakwaterowania poza DS w roku
akademickim 2003/2004.
Wysokość dopłaty do zakwaterowania poza DS dla studentów
studiów dziennych ustalona została w roku akademickim
2003/2004 w wysokości 135 zł.

Nr 58 z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie zmian
w strukturze organizacyjnej Wydziału Artystycznego.

W strukturze organizacyjnej Wydziału Artystycznego zniesiony
został Instytut Sztuki i Kultury Plastycznej oraz znajdujące się
w jego strukturze następujące zakłady:
- Zakład Malarstwa
- Zakład Rysunku
- Zakład Grafiki
- Zakład Struktur Wizualnych, Przetwarzania Obrazu i Intermediów
- Zakład Nauki o Sztuce.
Powołana została natomiast Katedra Sztuki i Kultury Plastycznej.

Nr 59 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
JM Rektor powołał Odwoławczą Komisję Stypendialną w składzie:
1. Joanna Romanowicz – Wydział Nauk Ścisłych
2. Rafał Gościański – Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
3. Aleksandra Szymańska - Wydział Mechaniczny
4. Adam Kucza – Wydział Humanistyczny
5. Anna Kurzawa – Wydział Zarządzania.

Nr 60 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania w Akademickim Radiu „Index”.
Zarządzenie określa zasady wynagradzania oraz stawki wynagrodzenia dla osób wykonujących w Akademickim Radiu ,,Index”
prace na podstawie umowy o dzieło.

Nr 61 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy w Uniwersytecie Zielonogórskim.
Ustalono, że dzień 2 stycznia 2004 r. będzie dniem wolnym od
pracy w Uniwersytecie Zielonogórskim - do odpracowania w dniu
10 stycznia 2004 r.
Agnieszka Gąsiorowska
Dział Organizacyjno-Prawny

Teksty uchwał i zarządzeń dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego pod adresem: http://www.uz.zgora.pl/ap/
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J E R Z A K

16 maja 2003 roku na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się
kolokwium habilitacyjne dr. Leszka Jerzaka. Pismem
z dnia 27 października 2003 Centralna Komisja do
Spraw Stopni i Tytułów z dnia 27 października 2003 r.
zatwierdziła Uchwałę Rady Wydziału BiNoZ UMK
o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego
nauk przyrodniczych w zakresie biologii.
L. Jerzak pracę rozpoczął w 1982 roku jako asystent na
Wydziale Pedagogicznym zielonogórskiej WSP. Stopień
doktora nauk przyrodniczych uzyskał w Instytucie
Ekologii PAN w 1990 roku. Obecnie jest pracownikiem
Instytutu Biotechnologii i Ochrony Środowiska UZ.
Jego praca naukowa skupia się na problematyce ekologii ptaków. Badania głównie koncentrowały się na

problemie synurbizacji ptaków. Ponieważ jednym
z gatunków, który zaczął spektakularnie zasiedlać miasta w latach 80. XX wieku była sroka, stała się ona obiektem badań wielu naukowców na świecie. Populacja
zielonogórska wykazuje najwyższe zagęszczenia
w Palearktyce. Dlatego stała się doskonałą populacją
wzorcową do badań nad procesem synurbizacji. Głównym problemem badawczym współczesnej ekologii jest
wyjaśnienie czynników i mechanizmów regulujących
liczebność populacji roślinnych i zwierzęcych. Dlatego
tak cenne są dla badań gatunki, które nagle zwiększają
swoją liczebność. Można „łatwiej” zaobserwować czynniki, które pozwalają na „wyrwanie” się gatunkowi
spod kontroli.
W 1995 roku L. Jerzak zorganizował w Zielonej Górze
pierwszą międzynarodową konferencję poświęconą
ekologii sroki. W konferencji wzięli udział naukowcy
g r u d z i e ń
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nawet z odległych Stanów Zjednoczonych i Japonii. Brał
udział w wielu konferencjach międzynarodowych poświęconych ekologii ptaków. Po doktoracie opublikował
16 oryginalnych prac twórczych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz kilkadziesiąt innych. Do
ważniejszych publikacji należą m.in:
Jerzak L. 2001. Synurbanization of the magpie in the
Palearctic. [W:] Marzluf J. M., Bowman R., Donnelly
R. Avian Ecology and Conservation in an Urbanizing
World. Kluwer Academic Publishers: 403-425, Baeyens
G., Jerzak L. 1997. Magpie. [W:] Hagemeijer W. J. M.,
Blair M. J. [Eds.]: The EBCC Atlas of European Breeding
Birds: The Distribution and Abundance. T&AD Poyser,
London.
Brał udział w wielu zagranicznych konferencjach naukowych m.in. w Jokohamie, Manchesterze, Bradford,
Pekinie, Chemnitz, Vilm. Prezentował także wykłady na
zaproszenie Royal College for Surgeons in Ireland, Trinity University w Dublinie oraz Universitaet Vechta.
Jest wieloletnim Prezesem Zarządu Okręgu Ligi
Ochrony Przyrody w Zielonej Górze. Wspólnie z miejscowymi przyrodnikami doprowadził do powstania
Muzeum Bociana Białego w Kłopocie, gm. Cybinka.
Obecnie we współpracy LOP i IBiOŚ UZ prowadzony
jest projekt poświęcony ochronie płomykówki i nietoperzy w obiektach sakralnych woj. lubuskiego.

K A R O L

S M U Ż N I A K

Instytut Filologii Polskiej UZ wzbogacił się o kolejną
habilitację. 18 lutego 2003 r. na Uniwersytecie Wrocławskim odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Karola
Smużniaka. Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa – teatrologii. Uchwałę zatwierdziła Centralna Komisja do Spraw
Stopni i Tytułów w Warszawie pismem z dnia 23 czerwca 2003 roku.
Dr hab. Karol Smużniak jest adiunktem w Instytucie
Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pracę badawczą nad pantomimą rozpoczął w roku 1972 we Wrocławskim Teatrze Pantomimy jako student IV roku filologii polskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego na seminarium prof. Janusza Deglera w Zakładzie Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym. Pracę magisterską na temat „Wrocławski Teatr
Pantomimy 1956 – 1974” obronił w 1974 z wyróżnieniem. Przez kolejne cztery lata kontynuował badania
archiwalne, publikując pierwsze artykuły. Przez kolejne
cztery lata (1978 - 1982) odbywał studia doktoranckie na
Uniwersytecie Wrocławskim pod opieką naukową prof.
Janusza Deglera. Pracę doktorską nt. „Wrocławski Teatr
Pantomimy 1956 – 1978. Historia. Recepcja. Interpretacje” obronił w lutym 1982 roku, otrzymując tytuł doktora nauk humanistycznych. Wkrótce potem praca ta
została wyróżniona II nagrodą na konkursie Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego na prace doktorskie.
Wtedy też rozpoczął pracę w Instytucie Kształcenia
Nauczycieli w Warszawie – Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy (do likwidacji Instytutu w grudniu
g r u d z i e ń

2 0 0 3 / s t y c z e ń

2 0 0 4

10/1

(118-119)

7

CHINY, 2002 R. – ŚWIĄTYNIA NIEBA, PEKIN. W CHINACH „ZALICZONY”
ZOSTAŁ GATUNEK SROKA BŁĘKITNA CYANOPICA CYANA

1991 roku). Pierwsza publikacja książkowa: „Wrocławski Teatr Pantomimy 1956 - 1978. Kronika.” Dokumentacja ukazała się w 1985 roku w ramach studiów i materiałów z prac naukowo-badawczych problemu węzłowego
11.1 – Polska kultura narodowa, jej tendencje rozwojowe
i percepcja w Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego. Od sierpnia 1988 do lutego 1989 roku doktor
Karol Smużniak odbył staż naukowy z filozofii (etyka,
estetyka) na Uniwersytecie Białoruskim w Mińsku, wykorzystując również czas na badania literatury rosyjskojęzycznej z zakresu pantomimy. W kolejnych latach 1990
-1991 odbył podróże naukowe do Niemiec, Francji
i Czech. W 1991 roku opublikował w Wydawnictwie
Ossolineum drugą książkę pt. „Wrocławski Teatr Pantomimy. Mit w teatrze Henryka Tomaszewskiego”.
W lutym 1993 podjął pracę w Wyższej Szkole
Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze,
która w 2002 roku po fuzji z Politechniką Zielonogórską
przekształciła się w Uniwersytet Zielonogórski.
Systematycznie publikował artykuły, rozprawy i szkice
(około 60.), w tym dwie kolejne książki: „Teatr milczenia
i dramat przemilczeń” (Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Zielonej Górze), 1996 oraz „Strategie
interpretacji tekstu poetyckiego” we współautorstwie
z Arkadiuszem Cielińskim (Wydawnictwo Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu), 2000.
W okresie tym kontynuował badania we Francji
i w Czechach, intensywnie penetrował literaturę angloamerykańską, korespondował i tłumaczył. W 2001 roku
ukazał się obszerny szkic „Pantomima”. Problem gatunku w materiałach pokonferencyjnych „Genologia i konteksty” pod red. Cz. P. Dutki i M. Mikołajczak w Wydawnictwie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej
Górze (2001). W roku 2002 opublikował kolejną książkę -
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rozprawę habilitacyjną pt. „Pantomima XX wieku. Kierunki i tendencje” (Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego), 2002. W tymże roku opublikował rozdział
Pantomima w tomie Encyklopedia Kultury Polskiej XX
wieku: Teatr. Widowisko pod red. Marty Fik i przygotował hasło autorskie Pantomima do Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN, t. 19 (w druku). W 2003 roku
otrzymał tytuł doktora habilitowanego z literaturoznawstwa i teatrologii na Uniwersytecie Wrocławskim.
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Obecnie przygotowuje dwie nowe książki: „Tragiczne
gry. Monografia dokumentacyjna ostatniego choreodramu pantomimicznego Henryka Tomaszewskiego”
oraz „Teatr Pantomimy Henryka Tomaszewskiego.
Szkice”. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego i jako profesor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu.
Joanna Frejman
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Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk poinformował, że prof. Tadeusz Biliński
został ponownie wybrany w skład Komitetu na kadencję
2003-2006.
Niezależnie od osobistej satysfakcji Profesora, którego
członkostwo w Komitecie PAN jest wyrazem uznania
całego środowiska naukowego dla jego osiągnięć, to fakt
ten jest również elementem prestiżu Uniwersytetu Zielonogórskiego – czytamy w piśmie prof. Andrzeja
M. Brandta skierowanym do władz naszej uczelni.
ap

PROFESOR TADEUSZ BILIŃSKI

PROFESOR LESZEK GOŁDYKA

Prof. Leszek Gołdyka został wybrany na członka Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk, na czas trwania bieżącej kadencji władz PAN, tj. na lata 2003-2006.
Magdalena Pokrzyńska

Tytus Czyżewski
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Misterium
f r a g m e n t

Było to czasu onego
z Betlejem miasta lichego
rozeszły się takie wieści
że Józef cieśla ubogi
gości prosi w swoje progi
oto Maria jego miła
w szopie Dzieciątko powiła
i schodzili się ludkowie
Jego bracia kumotrowie
schodzili się dziwili się
i Dzieciątku patrzeli się
a Józefa nie stać było
aby złotem im świeciło
ani pańskich szat nie mieli

ani łóżek ni pościeli
ni pierzynki ni poduszki
ni kołyski ni pieluszki
w żłobie siano położyli
i tam swe Dziecię uśpili
aż wnet od wieczornej zorze
słońce co już nie gorze
od gór w niebo zawróciło
dach stajenny ozłociło
i wnet z nieba białopióre
srebrnych synogarlic chóry
aniołowie się zlatują
i Dzieciątku usługują.
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finansowaniu

badań

M I N I S T R A

Gościem Uniwersytetu 21 listopada był Minister Nauki i Informatyzacji prof. Michał Kleiber. Minister przyjechał na zaproszenie JM Rektora, który przedstawił
naszemu gościowi drogę, jaką wybrało środowisko
akademickie Zielonej Góry w dążeniu do osiągnięcia
statusu uniwersyteckiego. Rektor zaprezentował ministrowi oba kampusy uczelni, a na spotkaniu z dziekanami – założenia strategii rozwoju Uniwersytetu do 2010
roku. Na tym spotkaniu minister powiedział, że zdaje
sobie sprawę z powagi sytuacji, w jakiej znalazło się
polskie szkolnictwo wyższe.
Minister stwierdził, że badania naukowe są wyodrębnioną częścią procesu kształcenia na poziomie wyższym
z jednej strony, z drugiej strony zaś są, albo powinny
być, częścią gospodarki. W związku z czym resort badań
naukowych w różnych krajach jest przypisywany albo
do edukacji albo do szeroko rozumianej gospodarki.
W Polsce w nazwie ministerstwa jest odzwierciedlona –
poza nauką – tylko jedna „nowa technologia”, technologia społeczeństwa informacyjnego. Ale tak naprawdę
urząd ten jest ministerstwem nauki i nowych technologii. Jeśli chodzi o proprytety badawcze, wskazał
w pierwszym rzędzie potrzebę wspomagania poprzez
badania naukowe jakości kształcenia na poziomie wyższym. Mówienie o wielkich środkach, które będziemy
przeznaczali na wspieranie gospodarki innowacjami, ma
oczywiście sens w wybranych, niszowych obszarach, ale
ryzyko marnowania środków na próbę polepszenia
i zwiększenia innowacyjności całej gospodarki poprzez
badania – to zadanie dosyć beznadziejne. Pieniądze,
które wydaje się z budżetu polskiej nauki na wspomaganie rozwoju innowacyjności, w dużej mierze nie osiągają zamierzonego skutku. Ministerstwo dążyć będzie,
by jak największa część środków z budżetu resortu szła
na programy badawcze realizowane w uczelniach.
W obecnej formie system dystrybucji środków ma fundamentalne wady. W największym skrócie – nie mamy
w tej chwili żadnej możliwości priorytetyzacji zadań.
Prof. M. Kleiber wskazał, że przez odwołanie się do
pełnej demokracji środowiska w procesie dystrybucji
środków, z bardzo silnie artykułowanymi interesami
grup, niekoniecznie wyrażającymi interes publiczny,
mamy postępującą atomizację badań, mamy z roku na
rok występujące zmniejszanie się kwot przeznaczanych
na granty badawcze, choć jest ich coraz więcej. Przyjęło
się uważać, że tak jest już źle z uposażeniami uczonych,
że należy dać wszystkim, choćby niewiele. A przez to
traci się na jakości wykonywanych badań. Zdaniem
ministra przyszłość należy do programów badawczych
większych niż pojedyncze granty. Musi istnieć forma,
której w tej chwili nie ma, a która będzie grupować
wokół większego zagadnienia 50-80 uczonych – w różnych ośrodkach. Bynajmniej nie jest to rozwiązanie,
które stosowano kilkanaście lat temu w postaci tzw.
problemów węzłowych, samo środowisko miało świa-
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domość, że dochodziło do marnowania środków na
olbrzymią skalę. Kierownictwo resortu chce wdrożyć
nową ustawę o finansowaniu badań naukowych –
z projektami krajowymi, w odróżnieniu od europejskich.
Będą to obszary badawcze wybrane w drodze konsultacji, realizowane przez parę lat. Mamy w Polsce, a wynika to z historycznie ukształtowanych procesów, łatwość
wydawania pieniędzy na ratowanie zastanej sytuacji,
często staroświeckiej, i tak skazanej na niepowodzenie.
Mamy wielki kłopot z podejmowaniem nowych decyzji,
ważnych, zmuszających do koncentracji wysiłku
w obszarach rokujących powodzenie. Mamy także problemy z przekonaniem opinii publicznej. „Apeluję, byście Państwo mówili o badaniach naukowych jako
czymś ważnym dla nauczycieli akademickich, ważnych
dla Polski nie jako jeden z wielu, ale naprawdę istotny
element misji cywilizacyjnej. Uniwersytet jest nośnikiem
cywilizacji w środowisku miejskim. Uważam – a to co
powiem nie jest przesadą – obraz Zielonej Góry w Polsce
i w Europie będzie w dużej mierze kształtowany przez
pozycję waszego uniwersytetu” – powiedział na zakończenie spotkania prof. M. Kleiber.
ap

Rozmowę z profesorem Michałem Kleiberem zamieścimy w następnym wydaniu miesięcznika
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Grzegorz Kubski

B I B L I A – JEDNO SPOŚRÓD ARCYDZIEŁ?
Czas świętowania Bożego Narodzenia w polskich domach powoduje chwilową zmianę rytmu życia, dostojne
spowolnienie nawet banalnych czynności, które teraz
przyoblekają się w wyjątkowe piękno. Posiłki i rozmowy okazują się pełnymi treści zdarzeniami, których nie
tłumaczy tylko ich konieczne, a praktyczne przeznaczenie. I choć nie są to co do rangi najważniejsze dni chrześcijańskiego kalendarza, jednak właśnie wtedy, przy
wigilijnym stole miejscowa tradycja wymaga uroczystego odczytania fragmentu Ewangelii. Tej tradycji – niezbyt starej, bo pewnie dopiero dziewiętnastowiecznej –
czyni zadość wielu ludzi, i to niezależnie od wyznaniowego zaangażowania. Nie będzie błędem stwierdzenie,
że w niejednym domu jest to jedyne w ciągu roku sięgnięcie po Biblię. Ten osadzony w obyczaju gest niech
się stanie poręcznym pretekstem, by zastanowić się nad
odrębnością tej księgi od innych książek.
Na pewno na jej wyjątkowość składa się jej wiek, a ściślej wiek jej najstarszych fragmentów, tak że choć pochodzi spoza Europy, jest bowiem tworem kultur Azji
Mniejszej, to żadna europejska księga nie może konkurować długotrwałością oddziaływania, formowania
ludzi. Przede wszystkim zaś nie może konkurować
ciągłością i konsekwencją prowadzenia wspólnych wątków, które przez wieki będą dopowiadane i podtrzymywane. Nie było dane takiej ciągłości zaznać tekstom
starożytnej Grecji i pogańskiego Rzymu, może dlatego
że nie budowały one kanonicznych zbiorów o nienaruszalnej zawartości. Opowieści o Edypie czy jeszcze bardziej o wojnie trojańskiej, może równie ważne z punktu
widzenia poczucia tożsamości społecznej co dla Izraela
dzieje wyjścia z ziemi egipskiej, domu niewoli i przełomowy fakt powrotu z babilońskiego wygnania, może też
równie ważne jako religijne objaśnienie ludzkiej egzystencji, podobne więc w tym do biblijnych narracji, już
w swym macierzystym otoczeniu „zeświecczały” się
szybciej niż samo przekonanie, w które się wpisywały.
Prawdopodobnie działo się tak dlatego między innymi,
że powtarzalność treści biblijnych pielęgnowała świątynna i synagogalna liturgia, gdy tymczasem greckie
tragedie miały w sobie coś z obiektu jednorazowego
religijnego użytku, tworzonego na te właśnie, w danym
roku wypadające obchody ku czci Dionizosa.
Oczywiście, rozważanie dawności jakiegoś zjawiska
czy obiektu może być jedynie argumentem za jego historyczną wartością, wartością jako reliktu czegoś, do czego
dziś mamy tak ograniczony dostęp, że owa „skamielina”
jest dla nas jedyną szansą na poznanie i zrozumienie
odległego źródła naszej obecnej kondycji. Choć zatem to
co przekazane przez przeszłe pokolenia, cieszyło się
najczęściej specjalnym szacunkiem także w epokach,
które nie znały jeszcze odkrytej przez uczonych oświecenia perspektywy historyzmu, co więcej, taką estymę
wobec dawności znały rozmaite pozaeuropejskie kultury, niekoniecznie to co dawne ma wystarczające racje, by
być cenne dla kogoś, kto nie jest badaczem przeszłości.
Zresztą bywa i tak, że to co wcześniejsze, okazuje się

z rozmaitych względów mniej wartościowe niż późniejsze wytwory. Jest to rozterka dobrze znana konserwatorom zabytków, gdy natrafiają na pierwotniejsze warstwy odnawianego obiektu, ale o wiele mniej doniosłe
artystycznie niż te stworzone przez następne stulecia.
Wieki oddziaływania Biblii na życie wyznawców
dwóch religii, judaizmu i chrześcijaństwa, sprzyjały
gromadzeniu się nie tylko odczytań zapisanych w tekstach, ale także w zwyczajowych czynnościach. Nieraz
te odczytania były dopowiadaniem czegoś, czego
wprost w samym tekście nie odnajdziemy, a co zachowa
się w pamięci społeczności nawet wzajemnie się izolujących. Kiedy – wspomnijmy dla przykładu – nakrywamy
do wigilijnej wieczerzy, dostawiamy dodatkowe nakrycie dla niespodziewanego przybysza, a zapewne nie
zdajemy sobie sprawy, że spełniamy tym gest zdradzający czuwanie, by być gotowym na nadejście mesjasza.
Wolne miejsce przy stole rezerwowali w XIX w. polscy
Żydzi dla proroka Eliasza, który według niektórych
interpretacji miał powrócić na ziemię w dni ostateczne,
w czasy mesjańskie.
W nowożytnej Europie często postrzega się księgi Biblii jako arcydzieło literatury. Warto sobie jednak
uświadomić, że takie jej pojmowanie jest czymś stosunkowo późnym na długiej przestrzeni dziejów tych tekstów, czymś drugorzędnym wobec ich istoty i funkcji,
mimo że od wieków uświadamianym. Nie ulega bowiem wątpliwości, że Izrael sięgał po najbardziej wyszukane środki literackie, do jakich miał dostęp oraz
jakie sam wypracowywał, by utrwalić podstawę swej
tożsamości wobec wszystkich narodów. A podstawą tej
tożsamości, cechą radykalnie wyróżniającą Izrael spośród innych ludów starożytnego Bliskiego Wschodu był
monoteizm, wiara w Boga jedynego, która z niewyraźnych, ba, nieudolnych form wyrazu przypominających
proklamację opiekuńczego bóstwa archaicznego plemienia nomadów, przez udoskonalanie i indywidualizowanie języka religijnego osiągnęła tę odrębność ekspresji i treści, która biblijny przekaz czyni nie tylko
w jakiś sposób podobnym do innych przekazów z tamtych czasów, ale przede wszystkim w zasadniczych
sprawach zupełnie innym. Opiekunem Izraela jest bowiem Stwórca wszystkiego, Pan wszystkich ludzi, który
swego panowania nie dzieli z żadnymi bóstwami dobrymi czy złymi, czuwającymi nad innymi plemionami,
nie musi z nimi prowadzić jakiejkolwiek gry, gdyż cudzych bogów po prostu nie ma, a wszelkie moce, dobre
czy złe, muszą respektować Jego nieporównywalną
przewagę nad sobą. Co więcej, jest nie tylko po stronie
zwycięzców, ale jeszcze bardziej – po stronie pokonanych i ofiar, z którymi nikt więcej nie jest solidarny.
A mimo że jest Wszechmocny, pertraktuje z człowiekiem, stając się stroną w zawieranym Przymierzu.
Opowieści o tym wszystkim mają dla Izraela i dla
chrześcijaństwa rangę objawiania się samego Boga,
teofanii, prawdziwego słowa Bożego. Ale ta wyjątkowa
powaga nieodłącznie jest skojarzona z ludzkim podmiog r u d z i e ń
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tem, przy którego udziale doszło do wyrażenia się przesłania Boga w języku człowieka. Imiona takich przekazicieli, a więc np. Mojżesza czy innych proroków, Dawida,
Salomona lub synów Koracha - tych którzy ogłosili
i zapisali nadprzyrodzone treści, stają się istotnym komponentem sakralnej formuły wypowiedzi biblijnej. Ta
zaś jako spoiwo religijnej tożsamości, jako słowo nie
tylko np. Mojżesza, ale samo słowo Pańskie, jest na
pewno już tak pojmowana i celebrowana po powrocie
z niewoli babilońskiej, tzn. w V w. przed Chrystusem.
Poświadcza to epizod odczytania świętego tekstu przedstawiony w Księdze Nehemiasza. Zapoznajmy się z tym
fragmentem na podstawie przekładu tzw. „Biblii poznańskiej” (do którego wprowadzam drobne modyfikacje):
Kiedy nadszedł siódmy miesiąc, a Izraelici
osiedlili się już w swoich miastach, na placu przed bramą Wodną zgromadził się
wszystek lud jak jeden mąż i prosił Ezdrasza, uczonego w piśmie, aby przyniósł
Księgę Prawa Mojżeszowego, które
JHWH nadał Izraelowi. Kapłan Ezdrasz
przyniósł Księgę Prawa na zgromadzenie,
w którym brali udział mężowie i niewiasty, to jest wszyscy, którzy zdolni byli je
zrozumieć. [...] Uszy całego ludu były
skierowane ku Księdze Prawa. [...]
Ezdrasz otworzył Księgę na oczach całego
ludu, stał bowiem wyżej od niego. A skoro ją rozwarł, powstał wszystek lud.
A kiedy Ezdrasz wielbił JHWH, wielkiego
Boga, cały lud ze wzniesionymi rękoma
odpowiadał „Amen, Amen”, po czym pochylał się w pokłonie i upadł na twarz
przed JHWH. Następnie lewici [...] wyjaśniali Prawo ludowi trwającemu w postawie stojącej. (8, 1-7)
Autor opowiada o znamiennej, uroczystej proklamacji
tekstów biblijnych. Dowiadujemy się, że jest ona kierowana do wszystkich, którzy „zdolni byli je zrozumieć”,
a więc nie tylko do tych którzy mieli pełnię praw i obowiązków udziału w religijnym kulcie. Zwraca też naszą
uwagę typowa cecha sposobu mówienia dawnego Izraela, który przeważnie nie stosuje naszego ogólnego
pojęcia ‘Biblia’ (czyli – ściśle się wyrażając – ‘księgi’),
lecz mówi się tu o Prawie. Wynika to stąd, że zamiast
naszego jednego pojęcia używano trzech: ‘Prawo’ (‘Zakon’, czyli ‘Tora’), ‘Pisma’ i ‘Prorocy’, oznaczających
grupy tekstów składające się na Biblię hebrajską. Jednak
wszystkie one były właśnie słowem Bożym. W wielu
księgach podkreśla się wyjątkowość znaczenia tego
słowa. Mówi o tym między innymi psalmista. Przypomnijmy jego myśli w poetyckim przekładzie Leopolda
Staffa:
Prawdziwe są świadectwa twoje,
przeto bada je moja dusza.
Wykład słowa twojego oświeca
i uczy maluczkich.
Otwieram usta i dyszę,
gdyż pragnę przykazań twoich.
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Wejrzyj na mnie i bądź mi litościw,
jak obiecałeś tym, co cię miłują.
Prostuj me kroki wedle słowa twego
i niech mocy nade mną nie ma nieprawość.
Wybaw mnie od ucisku ludzkiego,
a będę strzegł twego zakonu.
(Ps 119, 129-134 wg numeracji hebrajskiej)
Z wyznawczego punktu widzenia są zatem teksty biblijne specjalnym dokumentem, zapisem obietnicy
i zobowiązania, która wiąże obie strony – Boga i człowieka. Mówi więc psalmista o Stwórcy, „że pamiętał
o swym świętym słowie, które dał Abrahamowi, swemu
słudze” (Ps 105, 42). To zapisywanie obietnicy podejmują księgi Nowego Testamentu, ukazując narodzenie
Jezusa Chrystusa. Właśnie taki aspekt podkreśla włożony w usta Jego Matki, Maryi Magnificat, wyrażony językiem hymnicznej liryki: „Przyszedł z pomocą swemu
słudze Izraelowi, pamięta bowiem o swoim miłosierdziu, jak przyrzekł naszym praojcom, Abrahamowi
i jego potomkom po wszystkie wieki” (Ewangelia według św. Łukasza, przekład ekumeniczny – 1, 54-55).
Nauka Jezusa jest takim samym słowem Jego zobowiązania się: „Zapewniam, zapewniam was, że kto słucha
Mojego słowa i wierzy Temu, który Mnie posłał, ma
życie wieczne i nie idzie na potępienie, ale przeszedł ze
śmierci do życia” (Ewangelia według św. Jana, przekład
ekumeniczny – 5, 24).
Omówione tu krótko powody składają się na pojmowanie Biblii jako Pisma Świętego, właśnie jako słowa
Bożego, przez Boga natchnionego w wyjątkowym celu.
A choć pogańskie tradycje, a także chrześcijańskie dzieje
niejednokrotnie dopatrywały się w genezie rozmaitych
tekstów nadprzyrodzonej inspiracji, ponadnaturalnej
siły sprawczej (np. w greckiej koncepcji szału poetyckiego, w wypowiedziach mistyków z różnych epok), podobnie – w różnych dyskursach widziano ich aspekt
profetyczny (słowa Pytii, Sybilla Kumejska, głos jurodiwych starców w Rosji), to jedynie kanonowi biblijnych
ksiąg przysługuje w wielowiekowej tradycji osobne
miejsce usankcjonowanego, niepodważalnego źródła
nadprzyrodzonych prawd, źródła mianowicie, które
z założenia miało być – jak powiada wybitny znawca
problemu Northrop Frye – „czymś więcej” niż wszelkie
inne teksty, niż jakiekolwiek dzieła literackie, niż nawet
inne wypowiedzi przez Boga inspirowane – także dla
kogoś, kto uznaje Jego istnienie oraz dopuszcza prawdopodobieństwo zaistnienia takiej inspiracji. Z tego
powodu Biblia jako Pismo Święte jest odrębnym faktem
religijnym, a tę wyróżniającą ją, podstawową dla jej
specyfiki cechę respektuje pamięć kulturowa ludzkości,
również w swoich zupełnie akonfesyjnych i areligijnych
wyrazach.
Literackie walory biblijnych wypowiedzi stanowiły
przez wieki wtórną sprawę w określaniu ich istoty.
Natomiast co najmniej od V w. przed Chrystusem były
brane pod uwagę przy wysiłkach odczytywania sensu
przesłania tych tekstów, które nie posługują się przecież
precyzyjnym dyskursem, jaki w Europie, począwszy od
Grecji wypracuje nauka, ale mową niedosłowną, poetyckim wyrazem – przede wszystkim specyficzną muzycznością brzmień oraz kolekcjami opowieści, parabo-
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licznych fabuł, sentencji. Dlatego właśnie Żydzi wcześnie musieli się uciekać do pomocy specjalnych gatunków wypowiedzi czyniących czytelnym przesłanie Pisma Świętego, układali więc w tym celu targumy i midraszowe historie. Opór niedosłowności biblijnego języka w wyłuskiwaniu kerygmatu stanowił trudne zadanie
również przez dwa tysiąclecia dziejów chrześcijaństwa,
a zaowocował ogromnym dorobkiem piśmienniczym
w Europie i Azji.
Poetyckie tworzenie ludzkiego kształtu słowa Bożego
stanowi wysiłek o sakralnym znaczeniu, które poświadcza Psalm Dawidowy:
Chwalić będę imię Boże w pieśni
i sławić je hymnami.
I milsze to będzie Bogu niż młody cielec,
któremu jeszcze rosną rogi i racice.
(Ps 69, 31-32)
Ranga działania poety jest tu zrównana z doniosłością
najważniejszego dla człowieka starożytności religijnego
aktu – z powagą kultycznej ofiary.
Godzi się wreszcie zapytać w tym miejscu, kiedy poetycka renoma Pisma Świętego przekroczyła granice
społeczności Izraela. Możliwe, że stało się to już za Ptolemeuszy, za których to jak podaje legenda, powstał
w cudowny sposób przekład na język grecki, Septuaginta, dokonany przez siedemdziesięciu dwóch tłumaczy
w siedemdziesiąt dwa dni dla Biblioteki Aleksandryjskiej (na pewno zaś dla żydowskiej diaspory w hellenistycznej stolicy kulturalnej ówczesnego cywilizowanego
świata). Pierwszą znaczącą wzmianką o Biblii zawartą
w teoretycznym, naukowym dziele o literaturze jest
wymienienie słów Mojżesza przez nie znanego nam
z imienia Pseudo-Longinosa w traktacie O wzniosłości
z I w. Kontynuowane przez stulecia sposoby systematycznego objaśniania biblijnego tekstu – z uwzględnianiem poetyckości języka – są twórczą adaptacją metod
antycznej filologii, przejętych przez takie autorytety,
zaliczane w poczet świętych Kościoła, jak Jan Chryzostom, Augustyn, Hieronim czy Grzegorz Wielki. Również w renesansie zainteresowanie poetyckością języka
Pisma Świętego opiera się na filologicznych badaniach
związanych z naukową krytyką tekstu, obecną w egzegetycznych dziełach wszystkich ówczesnych odłamów
chrześcijaństwa Zachodu. Są one wtedy prowadzone
z zamiarem dotarcia do nieskażonej wiekami formy
tekstu, nie zaś aby podać w wątpliwość jego status jako
słowa Bożego. Pierwszym ważnym w skutki dziełem
poświęconym wyłącznie interpretacji poetyckości Biblii
jest praca Roberta Lowtha De Sacra Poesi Hebraeorum
Praelectiones Academicae (1758). Właśnie w XVIII w. zaczyna się czytanie Pisma Świętego po prostu jako dawnej poezji. Na taką lekturę wpłynął w dużym stopniu
deizm, który przyjmując istnienie Boga nie potrafił zaakceptować koncepcji Jego natchnienia jako przyczyny tak
archaicznych tekstów, a tym bardziej - uznać ich obowiązywalności innej niż estetyczna w świecie, który
teraz jawił się jako theatrum niepowstrzymanego postępu. Księgi Starego i Nowego Testamentu poddane wnikliwym badaniom przedstawicieli egzegezy racjonalnej
jawią się im jako fikcyjne historie pochodzące wyłącznie
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z ludzkiej, literackiej właśnie wyobraźni, nie inaczej niż
Odyseja, bajki Ezopa czy orientalne baśnie. A fikcja nie
może być prawdą, co najwyżej – zdolna jest poruszać
odbiorców poetycką prawdziwością. Nowożytne przekonanie często utożsamia z prawdą informację o faktach, tych zaś poetycki język nie może zadowalająco
relacjonować. Obecna w większości racjonalistycznych
badań tendencja, by zdemaskować Biblię jako tylko
literaturę i nic więcej, znajdywała nasycenie w takiej
demaskacji. Ale przyniosła nieprzewidziane skutki. To
właśnie dzięki tym badaniom literackości w końcu
uświadomiono sobie odmienność biblijnych konwencji
od wzorców wypowiedzi powiadamiająco-informacyjnej
charakterystycznych dla późniejszych epok, a przede
wszystkim – dla współczesności. W jakimś sensie można
to stanowisko potraktować za oryginalne odkrycie dokonane przez egzegezę racjonalistyczną, gdyż niemal
nie pamiętano już, iż czegoś podobnego uczyli niektórzy
starożytni i średniowieczni myśliciele.
Specyfikę biblijnych ksiąg jeszcze bardziej ambiwalentnie odbierali romantycy. Samuel Thomas Coleridge
– wspomnijmy go tu dla przykładu – opowiadał się,
podobnie jak Lessing w poprzedniej epoce, za porzuceniem przesądów „bibliolatrii”, chciał, aby czytanie
skrypturystycznego tekstu nie różniło się od odbioru
wszelkiej innej, aczkolwiek genialnej poezji. Sam jednak
przyczynił się do nowego rozumienia pojęcia literackiej
genialności. Wprawdzie – pamiętajmy – i ta kategoria
jest dziedzictwem oświecenia, ale przez pokolenie Byrona coraz częściej bywa odnoszona do wyobrażenia
o nadprzyrodzonej inspiracji w akcie twórczym, jaka
przez wieki była zarezerwowana tylko dla autorów
biblijnych. To znaczy, że nie chodzi już tylko o takie
natchnienie poetyckie, które należało do wszelkich neoplatońskich koncepcji twórczości. Poeci romantyczni
widzą siebie jako osobistości wybrane przez Boga nie
inaczej niż byli powołani prorocy czy Dawid – król
i pieśniarz. Jeśli przez wieki kanon Pisma uważano za
zamknięty, to romantycy nieraz wierzyli – albo przynajmniej głosili – że dopisują doń kolejne księgi Objawienia. Zresztą i jego pojęcie bardzo się poszerzyło
w niektórych interpretacjach, tak że obejmowało swym
zasięgiem co raz to nowe dzieła poetyckie, wizjonerskie,
ale także naukowe. Mickiewicz w Zdaniach i uwagach
stawiał Jakuba Boehmego wśród proroków, a August
Cieszkowski w Ojcze nasz wprowadzał do tego szeregu
jako natchnionych Keplera, Newtona, Goethego, no
i oczywiście polskich wieszczów. Wnikliwsze przeczytanie tekstów obu tych polskich pisarzy nie pozostawia
wątpliwości, że wyraz „prorok” w odniesieniu do postaci z nowszych dziejów Europy jest tam użyty całkiem
dosłownie, w takim samym znaczeniu jak stosuje się do
Mojżesza czy Jeremiasza.
Spojrzenie na literaturę przez pryzmat postępu –
w dużym stopniu spopularyzowane przez hegelianizm stawia pod znakiem zapytania estetyczną wartość
wszelkich arcydzieł, a przynajmniej – trwałość tej wartości. Skoro bowiem geniusz poetycki jest coraz doskonalszy, to i dzieła, które dopiero powstaną, powinny być
genialniejsze niż dawne. A w końcu - estetyczna doniosłość i tak jest wynikiem oceny, zależy od podobania się
komuś. W tej sytuacji zasadne są pytania typu: „Co jest
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większym arcydziełem – Biblia czy Faust?” Z kolei gdy
się pamięta, że owa Biblia jest zbiorem różnych tekstów,
a one same stanowią często – jak byśmy to dziś określili
– redakcyjne kompilacje, równie zasadne jest kolejne
pytanie: „Które księgi lub ich fragmenty są literacko
bardziej udane?” Zupełnie absurdalne byłoby mniemanie, iż całe Pismo Święte stoi na jednakowym poziomie
literackiego rzemiosła, bo nawet pobieżna lektura nieodparcie musi przekonać, że tak nie jest. A jednak odkrycie niskiej próby pisarskiej tego czy innego urywka,
a nawet księgi, nie odbiera im ich „biblijności”. Skupienie się na pięknie jest doniosłym doświadczeniem, ale
może prowadzić do pomyłek. Przypomina sytuację,
w jakiej dziecko cieszyłoby się urodą pewnej niewiasty,
a było obojętne wobec faktu, że jest jego matką. Nie ma
więc rozstrzygającego znaczenia, czy Biblia w jakichś
rankingach na arcydzielność literacką zajmie miejsce po
arcydzielnych – jak sądzę – dziełach Tolkiena, Pereca lub

13

(118-119)

Kafki. Ma natomiast znaczenie, by zbiorowa pamięć
ludzkości przechowywała świadomość, że księgi Pisma
Świętego, podobnie jak np. Koran lub Wedy, lecz każde
z nich zgoła inaczej – niezależnie od przekonań i zamiarów aktualnego czytelnika – należą przede wszystkim
do jeszcze innego kanonu tekstów, do zbioru kerygmatycznych wypowiedzi, podstawowych w ustalaniu się
samoświadomości człowieka w perspektywach ogólniejszych, niż oferuje je sztuka czy nauka. Wystarczy zamyślić się nad dziejami języka polskiego, dorobkiem rodzimej twórczości, nad osobistymi losami naszych
przodków, by docenić wcale szybko, jakże bardzo i z jak
wielu powodów łączą nas do dziś ze słowem, przesłaniem i dziedzictwem Pisma Świętego. Lecz to już osobne
zagadnienie.
Grzegorz Kubski*

* Autor jest adiunktem w Zakładzie Teorii Literatury

I DNI NIEMIECKIE W ZIELONEJ GÓRZE
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Pierwsze Dni Niemieckie w Zielonej Górze zainicjowane przez Centrum Kultury i Języka Niemieckiego UZ
zostały zorganizowane z udziałem Studium Nauki Języków Obcych, Instytutu Germanistyki, Nauczycielskiego
Kolegium Języków Obcych UZ, Radia INDEX, Centrum
Informacji i Promocji UZ, Urzędu Miasta Zielonej Góry,
WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze oraz Muzeum
Ziemi Lubuskiej.
Obchody Dni Niemieckich zainaugurowano uroczystym koncertem Filharmoników Zielonogórskich w Auli
UZ zorganizowanym – z okazji Dnia Zjednoczenia Niemiec – pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta
Zielonej Góry i Rektora UZ w dniu 2 października br.
Wszystkie imprezy organizowane w ramach Dni Niemieckich miały charakter otwarty dla mieszkańców
Zielonej Góry. W obchody włączyli się również obywatele niemieccy urodzeni w Zielonej Górze i – nawiązując
do winiarskich tradycji miasta – zaprosili przedstawicieli organizatorów na degustację win oraz do wysłuchania

* Autorka jest kierownikiem Centrum Kultury i Języka Niemieckiego UZ

„DNI” ZAINAUGUROWALI ZIELONOGÓRSCY FILHARMONICY
POD DYREKCJĄ CZESŁAWA GRABOWSKIEGO

UROCZYSTOŚĆ PROWADZIŁA BARBARA KRZESZEWSKA-ZMYŚLONY,
INICJATORKA „DNI NIEMIECKICH”
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recitalu niemieckiego artysty.
Na szczególną uwagę zasługuje spotkanie w dniu
7 października br. w Sali Dębowej WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, którego celem była popularyzacja
znajomości języka i literatury niemieckiej wśród przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich.
Podsumowując tegoroczne obchody warto podkreślić
ich korzystny związek z regionalnymi przedsięwzięciami podejmowanymi w ramach działań związanych
z przygotowaniem Polski do członkostwa w Unii Europejskiej.
CKiJN, biorąc pod uwagę powyższe, postuluje przekształcenie tegorocznych obchodów Dni Niemieckich
w cykliczne (coroczne) przedsięwzięcie kulturalne Uniwersytetu i Miasta Zielona Góra.
Barbara Krzeszewska-Zmyślony*
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Małgorzata Mikołajczak

WĘDRÓWKA I POSTÓJ – dialog poetów
Wędrówka Trzech Króli...
Wśród motywów bożonarodzeniowych ten inspiruje
w sposób szczególny. Kim byli tajemniczy królowie, czy
– jak chce biblijna tradycja – mędrcy ze Wschodu? Dlaczego opuścili swoje kraje i podjęli trudną podróż, zdążając ku maleńkiej jerozolimskiej wiosce? Co sprawiło,
że ujrzawszy Nowonarodzonego zgięli kolana i oddali
Mu pokłon? A wreszcie: jak potoczyły się ich dalsze
losy?
Dla pisarzy i poetów postaci Trzech Króli są nie tylko –
w myśl chrześcijańskiej wykładni – symbolem pogańskich narodów, które odnajdują drogę z mroków niewiary do „Światłości świata”. W literackich transpozycjach zdarzenia opisanego przez św. Mateusza wątek
ewangeliczny splata się z toposem życia-wędrówki
i człowieka-wędrowca, a perspektywą nadrzędną staje
się odwieczne pytanie: o sens i cel człowieczej egzystencji; o wymiar, który przekracza zwykłe doświadczenie.

T. S. Eliot,
jeden z największych pisarzy XX wieku, twórca nowych
rozwiązań w poezji, uhonorowany literacką nagrodą
Nobla, poświęcił Trzem Królom osobny utwór:
„Mróz przenikał do szpiku kości,
Najgorsza pora roku
Na podróż, i taką długą podroż;
Drogi w głębokim śniegu i wiatr ostry,
Sam martwy środek zimy.
Wielbłądy w strupach i otarciach, krnąbrne,
Kładły się w topniejącym śniegu.
Były chwile, że żałowaliśmy
Letnich pałaców na wzgórzach, tarasów

I dziewcząt w jedwabiach, przynoszących sorbet.
Poganiacze wielbłądów klęli i grozili,
Uciekali lub żądali trunków i kobiet,
I gasnące ogniska, i brak schronień,
Wrogie miasta i nieprzyjazne osiedla,
I wsie brudne, biorące wysokie opłaty:
Trudna to była podroż.
W końcu jechaliśmy już tylko nocą,
Zasypiając co chwila, wśród głosów, które w uszach
nam śpiewały,
Że nasz trud jest szaleństwem.
O świcie zjechaliśmy do łagodnej doliny,
Pod linią śniegów, parnej, wśród zapachów roślin,
Z wartkim strumieniem – nad nim młyn roztrącał
ciemność;
Trzy drzewa na niskim nieboskłonie
I biały stary koń galopujący w dal na błonie.
Potem przybyliśmy do karczmy, z liśćmi winorośli
nad bramą,
Sześć dłoni w drzwiach otwartych grało w kości
o srebrniki,
stopy kopały puste bukłaki po winie.
Lecz nie było tam wiadomości, więc jechaliśmy dalej,
Aby przybyć wieczorem – w samą porę
Znajdując miejsce, można rzec, zadowalające.
Wszystko to było dawno, pamiętam,
I uczyniłbym to jeszcze raz; ale ustalmy
To, ustalmy
To: czy droga prowadziła nas do
Narodzin czy Śmierci? to były Narodziny – oczywiście,
Mieliśmy dowód, bez wątpienia. Widziałem – narodziny i śmierć,
Lecz sądziłem, że różnią się. Te narodziny – były dla nas
ciężką i gorzką agonią: jak Śmierć, nasza śmierć.
Wróciliśmy do swych ziem, do dawnych Królestw,
Lecz nie jest nam już łatwo w starym ładzie,
Wśród obcych ludów wielbiących swych bogów.
Z wdzięcznością przyjmę inną śmierć.”
(przeł. K. Boczkowski)

Poemat Eliota

„TRZEJ KRÓLOWIE” – DRZEWORYT TADEUSZA MAKOWSKIEGO

powstał w drugim okresie twórczości autora, po roku
1927, i podobnie jak inne wielkie dzieła napisane w tym
czasie, osadzony został w doktrynie chrześcijańskiej
oraz w wywodzących się z niej symbolach, wizjach,
obrazach. Najbardziej codzienna i trywialna rzeczywistość staje się tu znakiem treści transcendentnych i wyrazem duchowych przeżyć człowieka; każda sytuacja
okazuje się symbolem znaczeń uniwersalnych.
Wędrówkę opisaną w wierszu można interpretować
alegorycznie – jako rodzaj itinerarium mentis ad Deum
(łac. droga umysłu do Boga). Długie, trudne, lecz konsekwentne zdążanie do celu zwieńczone zostaje zyskaniem nowego spojrzenia. Tematem przewodnim utworu
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jest odkrycie, że narodziny stały się śmiercią, ale śmiercią „starego człowieka”, która każe zakwestionować to,
co było dotychczas i narodzić się na nowo. Oto mamy
do czynienia z paradoksem chrześcijaństwa, mówiącego
o życiu ze śmierci. Celnie wyraził go Abraham od św.
Klary: „ten, kto umarł zanim umarł, nie umiera, gdy
umiera”. Dlatego w zakończeniu wiersza bohater może
powiedzieć: „Z wdzięcznością przyjmę inną śmierć”.
Nie jest to jednak – co pokazują liczne komentarze
i przekłady – jedyne możliwe odczytanie wiersza. Dla
pierwszego polskiego tłumacza Eliota, Józefa Czechowicza, temat peregrynacji stał się okazją do manifestacji
niewiary i sprzeciwu wobec boskiego porządku.
W zakończeniu swojego przekładu poeta umieszcza
słowa: „Pragnąłbym śmierci ponownej”. Bohater Czechowicza powraca z podróży z niezagojoną raną: jego
świat umarł, został nagle unieważniony. Piękno, prawda
i dobro starego życia okazały się marnością i fałszem,
a śmierć nie jest wcale otwarciem nowej rzeczywistości.
W podobny sposób Eliotowski motywy rozwijają inni
polscy autorzy. Ryszard Przybylski, który jako jeden
z pierwszych komentował w Polsce twórczość autora
Ziemi jałowej, twierdzi, że w świecie współczesnym dokonała się „demuzykalizacja”. Oto żyjemy w czasach,
w których tradycyjny logos oraz ład osadzony w platońsko-chrześcijańskim projekcie świata wystawione zostały na próbę. Załamała się spójna i harmonijna koncepcja
istnienia – nie ma powrotu do raju, do Arkadii.

Dewaluację wartości związanych z kulturą śródziemnomorską
i erozję religijnych założeń, która rozpoczęła się na przełomie stuleci, przyjęto traktować jako signum temporum
XX wieku. Taki stan referują m.in. poglądy Jeana Paula
Sartr’a, Jean Paula, Martina Heideggera. Takie rozpoznanie wraz z pesymistyczną diagnozą cywilizacyjno–
religijną znaleźć można w poezji współczesnej. W wierszach przedstawicieli pokolenia Kolumbów (jak od
tytułu powieści Romana Bratnego nazwani zostali autorzy urodzeni w latach 20. XX wieku) wyraźnie nasilają
się głosy, które można było usłyszeć w dekadenckich
wyznaniach XIX-wiecznych autorów, piszących o „oderwaniu od drzewa” (Jan Kasprowicz), o „toczeniu się
przez życie” na podobieństwo „zwiędłego, suchego
liścia” (Zenon Przesmycki Miriam). Doświadczenie
oddzielenia od ojca, odczucie zagubienia i ciemności
powraca tu z dużo większą natarczywością niż w literaturze przełomu wieków i nie jest już tylko ilustracją
pewnego etapu duchowych poszukiwań.
Zanik religijnego światoodczucia najczęściej wiąże się
z programową wręcz kontestacją takich atrybutów Boga,
jak dobroć, wszechmoc, poznawalność; z oswajaniem
nieobecności Transcendencji. Niebezpodstawne jest
przyrównanie XX stulecia do Wielkiego Piątku i Wielkiej
Soboty, podczas których Bóg – Deus Absconditus był
ukrytym, nieobecnym; a wołanie doń pozostawało bez
echa. „Ciszą ty chcesz mnie przebić / w milczeniu słychać twe wieki / groźbą wołasz do siebie / boże daleki”
– oświadcza Czechowicz. Podobny wątek odnaleźć
można u poetów spełnionej Apokalipsy, którzy piszą
o „cmentarzu świata”, „zabijaniu boga” (Krzysztof Kamil Baczyński) i deklarują „trwanie niebu na przekor”
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(Tadeusz Gajcy); „Nie złamałeś mej mocy – / jestem
sam!” – wykrzyczy bohater Gajcego.
Wielu z tych, którzy przeżyli piekło epoki Oświęcimia,
wybierze Czechowiczowską drogę buntu i zwątpienia;
w ich wypadku traumatyczne przeżycie zbiegnie się
z doświadczeniem czasu marnego, o którym pisał Hölderlin. Spośród polskich poetów najdobitniej wyraził je
Tadeusz Różewicz. „Czemuś mnie opuścił/ czemu ja
opuściłem / Ciebie” – zapyta poeta, a wątek opuszczenia towarzyszy całej jego twórczości; znajduje wyraz
w trudnej alternatywie: „życie bez boga jest możliwe /
życie bez boga jest niemożliwe”. Pokrewne doświadczenie zapisuje Zbigniew Herbert.

Poezja Herberta,
która rodzi się z przeżycia kryzysu wartości humanistycznych i z mroku śmierci, uparcie ponawia pytania
o sens i wartość życia. Podobnie jak Eliot, polski poeta
nie daje prostych odpowiedzi. Żeby uchwycić znaczenia
jego wierszy, sięgać trzeba do różnych innych źródeł; do
nagromadzonych przez wieki doświadczeń cywilizacyjnych i tradycji zapisanej w wielkich symbolach kultury.
Jednym z utworów, który domaga się takich kontekstów, który wymyka się prostemu rozumieniu, a przy
tym sprawia nie lada kłopoty badaczom, jest Postój.
„Stanęliśmy w miasteczku gospodarz
kazał stół wynieść do ogrodu pierwsza gwiazda
zapłonęła i zgasła łamaliśmy chleb
słychać było świerszcze w lebiodach wieczoru
płacz ale płacz dziecka poza tym krzątanina
owadów ludzi tłusty zapach ziemi
ci którzy siedzieli tyłem do muru
widzieli – liliowy teraz – pagórek szubienic
na murze gęste bluszcze egzekucji
jedliśmy dużo
jak zawsze wtedy kiedy nikt nie płaci”.
Przesłanie wiersza staje się w pełni czytelne dopiero
w relacji do innego tekstu, a jest nim cytowana wcześniej
Wędrówka Trzech Króli. Postój odnieść można do tego
fragmentu Wędrówki, w którym mowa jest o odpoczynku
w karczmie („O świcie zjechaliśmy do łagodnej doliny...”). U Eliota zatrzymanie się jest momentem znaczącym w odniesieniu do wydarzenia religijnego – narodzin Zbawiciela. Przypomnijmy: miejsce postoju nie
pełni funkcji drogowskazu w dalszej wędrówce. „Nie
dowiedzieliśmy się tam niczego. Przeto zdążaliśmy
dalej” – wyjaśnia mówiący. Karczma i jej otoczenie to
przestrzeń, w której nie można doświadczyć epifanii,
rozpoznać tam można natomiast antycypację tragicznych momentów biblijnej historii: zapowiedź zdrady
Judasza i ukrzyżowania („gra w kości o srebrniki” to
aluzja do rzucania kości o jego szaty, trzy drzewa na
horyzoncie interpretować można jako aluzje do trzech
krzyży). W tym kontekście kiście winorośli nad bramą
nawiązują do ewangelicznej symboliki Chrystusa –
krzewu winnego, a puste bukłaki po winie są oznaką
wyczerpania się duchowego napoju. Trzeba przyznać:
nic tu nie sprzyja szukaniu drogi do Betlejem.
Wiersz Herberta nie przypadkiem odnosi się do tego
właśnie momentu Eliotowskiej Wędrówki. Jego ujęcie
zakłada polemiczne przewartościowanie. Charaktery-
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styczne jest tu więc zastąpienie: „ganku winorośli” –
„bluszczem egzekucji’, „trzech drzew” – „pagórkiem
szubienic”. Pozostałe elementy świata przedstawionego
zaczerpnięte zostały tyleż z realiów codzienności, co
z wspólnego obu utworom tematu-ramy – Bożego Narodzenia. Do wigilijnej wieczerzy nawiązuje: pierwsza
gwiazda, ucztowanie przy stole, łamanie chleba, płacz
dziecka. Rzeczywistość nadprzyrodzona – pamiątka
narodzin Chrystusa wpisana zostaje w codzienność,
a trywialność („krzątanina owadów ludzi tłusty zapach
ziemi”) splata się z sacrum.
Sytuacja przedstawiona w wierszu jest nie tylko
wstrzymaniem w drodze, odwleczeniem spotkania.
Postój w ogóle nie bierze pod uwagę możliwości dalszej
wędrówki. Narodziny dziecka niczego nie zmieniają,
gdyż perspektywą nadrzędną okazuje się śmierć, ewokowana obrazem szubienic i egzekucji. I podobnie jak
w poezji Różewicza, krzyż zrównał się tu z nie z drzewem, lecz jego XX-wiecznym ekwiwalentem – szubienicą. Zdegradowany został wymiar nadprzyrodzony,
a od-kupienie się nie dokonało. Ten fakt zdaje się podkreślać wyodrębniona graficznie pointa: „jedliśmy dużo
jak zawsze wtedy kiedy nikt nie płaci”.

Duchowy wymiar
wieczerzy zastąpiony został cielesnym. Nie ma spotkania, nie ma epifanii („Pierwsza gwiazdka zapłonęła
i zgasła”). Może to właśnie ów popas w życiu-gospodzie
nie pozwala rozpoznać tego, co święte? Może dlatego
trudno jest dostrzec wagę wydarzenia? Takie uzasadnienie jest zbieżne z apostatyczną refleksją Różewicza;
w wierszu, zawierającym aluzję do Wędrówki Trzech Króli
poeta wyznaje:

U N I W E R S Y T E T
Akcja „UNIWERSYTET DZIECIOM” rusza w tym roku po raz drugi. Trochę później niż rok temu, ale zmieniły się też zasady samej akcji. Bez zmian pozostaje
jedynie skład Komitetu Honorowego Akcji „UNIWERSYTET DZIECIOM”. Tak jak rok temu przewodniczy
mu dr Teresa Kisielewicz, a w skład Komitetu weszły: dr
hab. Wielisława Osmańska-Furmanek, prof. UZ – dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych UZ,
dr Grażyna Gajewska – z Zakładu Pedagogiki Opiekuńczej i Specjalnej WNPS oraz Agnieszka Jasińska, przedstawicielka Parlamentu Studenckiego. Komitet postanowił w tym roku nie zbierać pieniędzy do puszek.
Każdy kto zechce wesprzeć konto akcji może to zrobić
wpłacając najmniejszą nawet kwotę na konto: Kredyt
Bank
S.A.
O/Zielona
Góra,
nr
82150018101218100351880000 z dopiskiem: „UNIWERSYTET DZIECIOM”. Środki niezbędne do przygotowania paczek zostały zebrane podczas grudniowego kabaretonu. W „ŚWIĄTECZNYM KABARETONIE” wystąpiło całe (poza jednym kabaretem) Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe - Grzegorz Halama Oklasky, Kabaret
„SZUM”, Kabaret „JURKI”, Kabaret „CIACH”, Kabaret
„Słuchajcie”, a także: Grupa Sceniczna „A czemu nie”,
Kabaret „Profil”, Kabaret „Hlynur”. Całkowity dochód
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„cenię jadło i napoje
przywiązuję wagę
do rozkładu zajęć
żyję pełnią życia
jestem tak żywy
że nie mogę sobie wyobrazić
ś m i e r c i d r u g i e j” (podkr. M.M.)
(larwa).
Postój Herberta mówi o kondycji duchowej człowieka
współczesnego, o jego rozbiciu i zawieszeniu między
sferami transcendencji i rzeczywistości. Głód Absolutu
łączy się tu z sytością ziemskiego jadła; „zadomowienie”
w codzienności – z doświadczeniem śmierci. I minie
jeszcze wiele lat, zanim autor Brewiarza (cyklu zamieszczonego w pożegnalnym tomiku: Epilog burzy 1998)
powtórzy konfesyjny gest (nawróconego na anglokatolicyzm) Eliota i w jednym z ostatnich wierszy wyzna:
„Panie, dzięki Ci za cały ten kram życia...”.

Wędrówka i postój,
tytułowe motywy z wiersza Eliota i Herberta to w istocie
dwa warianty egzystencji-drogi, dwa modele przeżycia
duchowego, a nade wszystko – dwie koncepcje śmierci.
Można je czytać w perspektywie eschatologicznej (taką
odsłania uważna lektura), ale można też potraktować je
jako zaproszenie do samopoznania; do przekroczenia
granic „tu” i „teraz” i wejścia w inną przestrzeń.
grudzień 2003
Małgorzata Mikołajczak*
* Autorka jest adiunktem
w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej

D Z I E C I O M
z biletów zasilił konto akcji „UNIWERSYTET DZIECIOM”. Artyści wystąpili bez honorariów. Za pieniądze
z biletów zostaną przygotowane paczki dla dzieci ze
świetlic terapeutycznych, i tak jak rok temu zostaną one
wręczone podczas finałowej uroczystości. Tym razem
jednak impreza odbędzie się w Lubuskim Teatrze,
a dzieci dodatkowo obejrzą najnowszy spektakl zielonogórskiego zespołu pt. „Tymoteusz Rymcimci” (premiera
w teatrze 11.01.04). Impreza planowana jest na drugą
połowę stycznia. Tak jak rok temu weźmie w niej udział
ok. 300 dzieci.
Poza tym wszystkie dzieci będące pod opieką świetlic
terapeutycznych zostaną zaproszone do MC Donalds’a.
Kierownictwo tej firmy ufundowało im „małe co nieco”.
Tradycyjnie już dziećmi będą się opiekować studenci
Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych. Zostaną
też wręczone „INDEKSY SERCA”.
Poza tym akcja swoim zasięgiem obejmie też w tym
roku Pogotowia Rodzinne. Tylko w Zielonej Górze pod
ich opieką znajduje się 20 dzieci. Dla nich zorganizowana zostanie też specjalna impreza. O szczegółach będziemy na bieżąco informować w internetowym Serwisie Informacyjnym.
esa
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Rozpoczynamy dziś cykl artykułów o powstaniu i rozwoju zielonogórskiego środowiska
akademickiego – od idei, by Zielona Góra stała się miastem akademickim po czasy
obecne. Autorem cyklu jest prof. Hieronim Szczegóła, znany historyk, w latach 1965-70
starszy wykładowca i docent w Wyższej Szkole Inżynierskiej, a w latach 1971-75,
1981-84 oraz 1996-99 – rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego.

Hieronim Szczegóła

Z I E L O N O G Ó R S K A
D R O G A
D O
U N I W E R S Y T E T U
Zanim powstała pierwsza uczelnia
W 2001 roku powstał Uniwersytet Zielonogórski. Zielona Góra stała się piętnastym w Polsce miastem uniwersyteckim.
Jak do tego doszło? Jaką drogę przebyło zielonogórskie środowisko naukowe, zanim znalazło się w szacownym gronie europejskich miast uniwersyteckich?
Dlaczego awans środowiska naukowego do rangi uniwersyteckiej jest tak ważny, zarówno dla nauczycieli
akademickich i studentów jak i dla miasta, które jest
siedzibą uniwersytetu?
Spróbujemy w kilku odcinkach odpowiedzieć na te
pytania.
Sieć szkolnictwa wyższego w Polsce, ukształtowana
tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej przetrwała
do połowy lat 60. nie wiele tu zmieniła decyzja z początku lat 50., o wyłączeniu z uniwersytetów wyższych
szkół rolniczych, ekonomicznych, wychowania fizycznego, akademii rolniczych i wydziałów teologicznych,
jako że uczelnie te na ogół powstawały w miastach stanowiących siedzibę uniwersytetów.
Mieliśmy zatem siedem ośrodków uniwersyteckich
(Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Łódź, Lublin –
UMCS i KUL oraz Toruń), a trzy ośrodki dysponowały
więcej niż jedną uczelnią nieuniwersytecką: Katowice,
Gdańsk i Szczecin. W trzech miastach wojewódzkich
była jedna uczelnia (Olsztyn – WSR, Opole – WSP, Białystok – AM). W czterech województwach nie było żadnej wyższej uczelni: Kielce, Koszalin, Rzeszów i Zielona
Góra. Przypominam te fakty dlatego, że „polska droga
do uniwersytetu” polegała na łączeniu mniejszych
uczelni lub filii i oddziałów zamiejscowych innych
uczelni.
Przemiany społeczno-polityczne w Polsce po upadku
stalinowskiego modelu państwa w 1956 roku znacznie
ożywiły także aspiracje do zdobywania wyższego wykształcenia i zaspakajania rosnących aspiracji intelektualnych i kulturalnych młodego pokolenia. Naprzeciw
tym aspiracjom wychodziły też zmienione po 1956 roku
władze lokalne oraz rozwijający się bujnie, a tłumiony
w czasach stalinowskich społeczny ruch naukowy
i kulturalny w postaci różnych towarzystw i stowarzyszeń.
Przykład Zielonej Góry najlepiej ilustruje ten proces.
Głośno było wówczas w kraju o „lubuskim eksperymeng r u d z i e ń
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cie kulturalnym” (Lubuskie Towarzystwo Kultury i inne
towarzystwa regionalne) czy też o „lubuskiej drodze do
uniwersytetu”.
Powstałe w 1957 roku Lubuskie Towarzystwo Kultury,
mające duże poparcie władz wojewódzkich zainicjowało
szereg badań i publikacji z zakresu archeologii, historii,
socjologii prawa i nauk pedagogicznych. Wydawane od
1958 roku pismo „Nadodrze”, szybko przekształciło się
w tygodnik, stało się bardzo popularne wśród inteligencji i było trybuną dla licznych inicjatyw kulturalnych
i naukowych. Szkoda, że przestało się ukazywać w 1990
roku. Od 1959 roku ukazuje się „Rocznik Lubuski”,
początkowo (tomy I – IV) jako organ LTK, od V tomu
jako pismo wydawane przez Lubuskie Towarzystwo
Naukowe). Badaniom archeologicznym i historycznym
sprzyjało też obchodzone w latach 1958 – 1966 „Tysiąclecie Państwa Polskiego” (liczne publikacje i konferencje
naukowe).
Dużą rolę w inicjatywach naukowych w Zielonej Górze odgrywali profesorowie UAM w Poznaniu: Michał
Sczaniecki, W. Markiewicz, S. Zajchowska, J. Wąsicki,
Z. Grot, B. Kostrzewski i in.
W 1958 r. Polskie Towarzystwo Historyczne utworzyło
w Zielonej Górze Stację Naukową PTH wraz z biblioteką
(2 etaty), która działała aż do powstania WSP w 1971
roku. Stacja była wydawcą serii Biblioteka Lubuska. Do
1965 r. wydano 11 tomików. Później serię przejęło Lubuskie Towarzystwo Naukowe.
W 1962 roku wyodrębniono z LTK Lubuski Ośrodek
Naukowo-Badawczy (etatowy sekretarz Jan Muszyński),
który miał doprowadzić do utworzenia Lubuskiego
Instytutu Naukowego, finansowanego już ze środków
centralnych. Na łamach „Nadodrza” przeprowadzono
wielomiesięczną dyskusję z udziałem licznych profesorów, którzy poparli tę inicjatywę, ale władze centralne
nie wyraziły zgody na powstanie instytutu.
Powstało natomiast 22 lutego 1964 roku Lubuskie Towarzystwo Naukowe, które przejęło wszystkie funkcje
przypisane instytutowi. Towarzystwu przekazano piękny budynek przy ul. Wiśniowej 27 i zapewniono mu
z budżetu województwa środki na wydawnictwa i bieżącą działalność.
LTN umożliwił także kontakt swoim członkom z profesorami z Poznania i Wrocławia, co już w latach 60.
zaowocowało wielu doktoratami. Przywrócenie w 1958
roku, po okresie stalinowskiego modelu nauki ponow-
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nie stopnia doktora i doktora habilitowanego (w miejsce
kandydata nauk i doktora nauk) spowodowało duże
zainteresowanie uzyskaniem tego stopnia także przez
członków LTN. Jako pierwsi uzyskali go przyszli profesorowie Hieronim Szczegóła (1963), Marian Eckert
(1965) i Czesław Matusewicz (1965). Do 1970 roku jeszcze 27 członków LTN obroniło prace doktorskie,
a wśród nich późniejsi profesorowie: K. Bartkiewicz,
J. Benyskiewicz, H. Dominiczak, A. Grytczuk, S. Kania,
M. Kisielewicz, W. Korcz, W. Magnuszewski, J. Papiór,
W. Pasterniak, A. Pawłowski, H. Pochanke i B. Ratuś.
Można więc uznać, że Ośrodek Badawczo – Naukowy,
a później LTN z nawiązką spełniły zadanie określone
w statucie Ośrodka: „…Kształtowanie kadr przyszłych
naukowców zamieszkujących Ziemię Lubuską”.
Dzisiejszemu czytelnikowi trudno pojąć, że mimo tzw.
„przemian październikowych” najważniejszą rolę
w istotnych sprawach społeczno – gospodarczych
odgrywała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, a nie
rząd, ministerstwa czy administracja wojewódzka. Tak
było również i w sprawach szkolnictwa wyższego.
Dlatego też wszelkie inicjatywy w tej sprawie w Zielonej
Górze wychodziły od Komitetu Wojewódzkiego PZPR.
Ówczesny I sekretarz KW PZPR Tadeusz Wieczorek,
Ludwik Siedlecki sekretarz propagandy, któremu
podlegały sprawy oświaty i kultury, podobnie zresztą
jak i przewodniczący prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej Jan Lembas, byli bardzo zainteresowani
kulturalnym rozwojem województwa i wychodzili
naprzeciw wszelkim inicjatywom, które mogły
przyczynić się do zrealizowania hasła „Ziemia Lubuska
piękna, kulturalna i gospodarna”. W tym haśle mieścił
się też kompleks spraw związanych z kształceniem kadr
dla gospodarki, administracji i oświaty oraz zabiegami
o wyższą uczelnię. Nie bez znaczenia było też
ukształtowanie się w Zielonej Górze po 1956 roku
silnego lobby na rzecz awansu kulturalnego Ziemi
Lubuskiej. Tworzyli je głównie dziennikarze „Gazety
Zielonogórskiej”, „Nadodrza” i rozgłośni „Polskiego
Radia”, literaci, działacze LTK, regionaliści oraz szerokie
kręgi inteligencji zainteresowane własnym awansem
naukowym i kulturalnym.
To właśnie z tego grona już w 1959 roku wyrosły postulaty skierowane przez KW PZPR do Komitetu Centralnego w sprawie utworzenia w Zielonej Górze wyższej uczelni. Podobne postulaty płynęły też do Warszawy z pozostałych województw pozbawionych szkolnictwa wyższego (Rzeszów, Kielce, Koszalin), czy odczuwających brak kadr dla przemysłu (wyższe szkoły inżynierskie) i oświaty (wyższe szkoły pedagogiczne).
W 1961 roku utworzono przy KW PZPR zespół do
spraw nauki i szkolnictwa wyższego, który opracował
dwa memoriały: „O stanie i perspektywach badań naukowych w województwie zielonogórskim” oraz
„O utworzenie w Zielonej Górze Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Wyższej Szkoły Inżynierskiej”.
Problem braku kadr z wyższym wykształceniem stał
się po 1956 roku bardzo istotnym hamulcem dla równomiernego rozwoju zarówno poszczególnych regionów, jak różnych dziedzin życia społeczno-
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gospodarczego kraju. Przypomnieć należy, że w 1955
roku w uczelniach wyższych kształciło się zaledwie 155
tys. studentów, a kadrę profesorów i docentów stanowiło tylko 1689 osób, tj. mniej niż dziś zatrudnia Uniwersytet Warszawski. Paradoksalnie sytuację pogorszyło
przejściowo zniesienie nakazów pracy dla absolwentów
wyższych uczelni, gdyż większość z nich bez trudu
znajdowała pracę w miastach akademickich. Stąd też,
mimo że najwięcej studentów kształciło się w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi, województwa te
miały bardzo wysoki deficyt kadr z wyższym wykształceniem, gdyż mało kto po studiach wracał na prowincję,
znajdując atrakcyjne posady w siedzibach uczelni. Częściowo ratowały sytuację stypendia fundowane przez
przemysł, ale ten też był skoncentrowany w dużych
ośrodkach, a poza tym bez trudu można było korzystać
ze stypendiów państwowych.
W województwie zielonogórskim wszystkie te czynniki także dały o sobie znać. Szybko rozwijające się zakłady przemysłowe, w tym nowe, uruchomione w ramach
tzw. „aktywizacji gospodarczej Ziem Odzyskanych”,
zwłaszcza na obszarze przygranicznym (Kostrzyn, Słubice, Gubin, Żary i Krosno Odrz.) odczuwały ogromny
brak kadry inżynierskiej. To samo dotyczyło modernizujących się państwowych gospodarstw rolnych. Także
bujnie rozwijające się szkolnictwo średnie, do którego
w latach 60. zaczął trafiać powojenny wyż demograficzny odczuwało dotkliwie brak nauczycieli z wyższym
wykształceniem.
Lubuską inicjatywą zwiększenia liczby studiujących
zaocznie była „Lubuska droga do uniwersytetu”, polegająca na tworzeniu punktów konsultacyjnych wyższych uczelni. Inicjatorem akcji była red. Irena Solińska
z „Gazety Zielonogórskiej”, która artykułem „Lubuska
droga do uniwersytetu” we wrześniu 1961 roku rozpoczęła akcję naboru na studia zaoczne w zielonogórskich
punktach konsultacyjnych UAM.
We wszystkich działach gospodarki, administracji,
oświaty i kultury pracowało wówczas wielu stosunkowo młodych pracowników, ale już z pewnym doświadczeniem zawodowym, którym warunki materialne
i osobiste uniemożliwiały studia w sąsiedzkich ośrodkach akademickich, gdzie limitowane centralnie miejsca
rezerwowane były na ogół dla miejscowych. Na studiach zaocznych obowiązywały egzaminy wstępne,
skierowanie z zakładu pracy i zgodność kierunku studiów z wykonywaną pracą.
„Gazeta” nie tylko informowała o studiach, ale prowadziła odtąd stałą rubrykę dla studiujących zaocznie
z terminami i miejscem wykładów, konsultacji
i egzaminów. Władze wojewódzkie utworzyły stały
sekretariat w Liceum nr 3 przy ul. Chopina 18 oraz finansowały dojazdy i noclegi kadry wykładowców,
a także kursy przygotowawcze do egzaminów wstępnych. Powołanie w Zielonej Górze tej formy studiów
zaocznych stanowiło poważne ułatwienie dla studiujących zaocznie i zwiększyło znacznie nabór na ten typ
studiów.
Jako pierwsze powstało w 1961 roku z inicjatywy Prezydium WRN w Zielonej Górze Zawodowe Studium
Administracyjne Wydziału Prawa UAM w Poznaniu. Na
g r u d z i e ń
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studium przyjmowano odtąd rocznie ok. 100 osób, które
po trzech latach studiów mogły kontynuować studia
magisterskie w Poznaniu.
W 1962 roku otwarto kolejne dwa punkty konsultacyjne. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu otworzył punkt konsultacyjny Wydziału Prawa, a Wyższa
Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu kierunek ogólnoekonomiczny. Po kursie przygotowawczym i egzaminie
wstępnym naukę rozpoczęło na Wydziale Prawa 80
osób (na 131 zdających) i 59 na WSE (na 102 kandydatów).
Rok akademicki 1962/1963 rozpoczęto uroczystą inauguracją w Sali Kolumnowej Prezydium WRN 13 października 1962 roku. Odbyła się również immatrykulacja
oraz odśpiewano „Gaudeamus igitur”.
W roku 1963 utworzono dalsze punkty konsultacyjne:
filologii polskiej, matematyki i fizyki (Uniwersytet im.
A. Mickiewicza) oraz Wydziału Mechanicznego, Elektrycznego i Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. W roku 1964 utworzono filię Studium Zaocznego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu z siedzibą
w Toporowie (pow. Świebodzin). Naukę w tej filii podjęło w roku akademickim 1964/1965 100 słuchaczy.
Rok
akademicki

Ilość punktów konsultacyjnych
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z Poznania czy Wrocławia z władzami wojewódzkimi
i miejskimi, a także z mieszkańcami miasta, jako że wygłaszali oni przy okazji pobytu w Zielonej Górze wykłady czy odczyty ogólnodostępne, o czym każdorazowo
informowała lokalna prasa i radio.
Powstanie punktów konsultacyjnych oraz ich rozwój
nie przerwało zabiegów o utworzenie w Zielonej Górze
samodzielnej wyższej uczelni lub filii UAM.
Początkowo władze miejscowe proponowały tworzenie w pierwszej kolejności Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Od 1958 roku istniało w Zielonej Górze prężne Studium Nauczycielskie, którego wielu wykładowców
miało zaawansowane doktoraty, a ponadto pod patronatem Związku Młodzieży Socjalistycznej budowane były
w ramach akcji „1000 szkół na Tysiąclecie” obiekty dla
nowej siedziby Studium. Nie bez znaczenia była również okoliczność, że wielu nauczycieli kończyło doktoraty z dyscyplin uniwersyteckich, co pozwoliłoby zapewnić nowej uczelni kadrę z doktoratami we własnym
zakresie.
Kilka czynników zadecydowało, że jednak pierwsza
powstała w Zielonej Górze Wyższa Szkoła Inżynierska.

Słuchacze

1962/63

2

140

1963/64

9

380

1964/65

9

610

1965/66

11

820

W 1965 roku działały na Ziemi Lubuskiej punkty konsultacyjne następujących wyższych uczelni z kierunkami:
1. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu:
a) prawo,
b) filologia polska,
c) matematyka,
d) fizyka.
2. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu.
3. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie.
4. Wyższa Szkoła Rolnicza we Wrocławiu (filia w Toporowie).
5. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
6. Politechnika Szczecińska (punkt konsultacyjny
Wydz. Chemii w „Stilonie” w Gorzowie).
Pierwsi absolwenci zielonogórskich punktów konsultacyjnych otrzymali dyplomy ukończenia studiów dopiero w 1967 roku, niemniej kulturotwórcza rola tych
placówek była znaczna. Poza możliwością ukończenia
w Zielonej Górze czy Gorzowie studiów wyższych
przez mieszkańców województwa zapoczątkowały one
proces tworzenia się na miejscu ośrodka akademickiego.
Stworzyły warunki do stałych kontaktów profesorów

PODPIS JURIJA GAGARINA W KRONICE BUDOWY OBIEKTÓW PRZYSZŁEJ
SZKOŁY INŻYNIERSKIEJ (1961 R.)

Po pierwsze w wyniku długotrwałego sporu uniwersytetów z wyższymi szkołami pedagogicznymi zwyciężył pogląd, że nauczycieli szkół średnich będą kształciły
tylko uniwersytety, natomiast dla pozostałych szkół
3-letnie wyższe szkoły nauczycielskie, a studia nauczycielskie ulegną stopniowej likwidacji (od 1960 roku rozpoczął się niż demograficzny).
Po drugie zdecydowano się rozwijać wyższe szkoły
inżynierskie jako specyficzny typ wyższego zawodowego szkolnictwa technicznego, kształcącego inżynierówtechnologów. Jako pierwsza powstała Wyższa Szkoła
Inżynierska w Rzeszowie (1963). Zapowiadano tworzenie dalszych i Zielona Góra postanowiła znaleźć się
w tym gronie.
I wreszcie po trzecie, odkrycie złóż miedzi w okolicach
Głogowa i zapowiedź budowy w Głogowie (wówczas
województwo zielonogórskie) Huty Miedzi, tworzyło
ogromne zapotrzebowanie na inżynierów wszelkich
specjalności.
Wszystko to sprawiło, że w grudniu 1964 roku władze
wojewódzkie skierowały do Warszawy wniosek o utworzenie w Zielonej Górze Wyższej Szkoły Inżynierskiej.
Hieronim Szczegóła

Redakcja prosi wszystkich, którzy są w posiadaniu zdjęć archiwalnych dotyczących ważnych wydarzeń akademickich o ich udostępnienie.
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G A L E R I A grafiki
Biblioteki Sztuki
„Wyobrażać sobie
to uintensywniać rzeczywistość"

Marcin Surzycki debiutował w 1990 roku. Już pierwsze prezentowane prace świadczą o wykształconym,
samodzielnym języku plastycznym.
Tematem jest prawie zawsze figura ludzka, uproszczona i masywna zajmuje pierwszy plan obrazu wyraziście odcinając się od zwykle gładkiego, jednolitego tła.
Formy mocno związane z płaszczyzną, monumentalne,
czytelne cechuje ekspresja wynikająca z przerysowań
i syntetycznego ujęcia. Nie wprowadza scenografii,
nieliczne akcesoria. Postacie wysuwają się w nasz bliski
kadr, „Zielona dziewczyna”, monstrualny „Red man”
podnosi do ust niewielką filiżankę, „Czerwona dziewczyna” wkracza tanecznym ruchem unosząc ręce.
W grafice „Newspaper” człowiek rozpościera niebo,
czytamy zmierzch, czytamy świt. Pomimo silnych
uproszczeń postać, czy głowa zachowują zawsze jakiś
charakterystyczny ruch, element życia: układ rąk, dłoni,
wychylenie postaci, czujność spojrzenia, uśmiech. Ożywają również fotele, komódki, pełne ruchu jest niebo.
Wymowę formy wzmacnia kolor. Określa nastrój,

wprowadza zdecydowany muzyczny ton. Czerwień
okrywa strome, jakby wykute w kamieniu „Schody”,
piaskowa żółcień jest barwą „Areny”, nasycony błękit
kolorem groteskowego fotela o krzywych nóżkach,
grafiki noszącej tytuł „Wieczór”.
Istotnym środkiem wyrazu jest również faktura. Bogata, wprowadza zmysłową jakość, ożywia proste formy,
czyni je organicznymi. Na jej uzyskanie pozwala wynaleziona technika intaglio. Używa płyty pilśniowej, jako
matrycy, na której przy pomocy dłuta, piasku i lakieru
tworzy rodzaj płaskorzeźby, następnie pokrywa farbą
i odciska odbitkę. W drugiej połowie lat 90-tych rezygnuje z intaglio na rzecz szablonów i perforacji. Grafiki
stają się delikatniejsze, lżejsze, zanika rzeźbiarskość.
Perforacja wprowadza rytm, a obraz skonstruowany
przy pomocy szablonu, przypomina znak, staje się bardziej umowny, jednoznaczny. Środki wyrazu łączą,
wzmacniają wzajemnie budując jednorodny język plastyczny.
Surzycki dąży do stworzenia jak najbardziej pojemnego obrazu, nie ma w nim niedomówień, nie ma też dosłowności. Interpretacja rzeczywistości jest świeża, ale
nie pozbawiona refleksji. Kondensuje raczej znaczenia,
kondensuje nastroje,
intensyfikuje zjawiska unikając opisów
i analiz.
Świat
wychodzi
nam na przeciw,
dąży do konfrontacji.
Obraz rodzi się z tej
konfrontacji. Obraz,
który
rodzi
się
z konfrontacji
ze
światem szuka konfrontacji z nami. Jest
w nim ładunek emocji. Odpowiedź światu jest emocjonalna.
William Blake mówił, że wyobrażać
sobie to uintensywniać rzeczywistość.
Odpowiedź stanowi
obraz świata trochę
groteskowy,
jest
lakoniczna
i tym
wyraźniejsza,
że
przerysowana świadomie emocją.

MARCIN SURZYCKI „ZŁAMANE SERCE”, 2003, INTAGLIO, 93 X 102
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GA L ERIA grafiki
Biblioteki Sztuki
Pokaz i spotkanie z Dobiesławem Grzegorzem Mazurkiem
W piątek 16 stycznia o godz. 11.00 odbędzie się otwarcie wystawy oraz spotkanie z autorem - prezentacja prac
z ostatnich 10 lat, a wykład „Linoryt” zakończy spotkanie.
Janina Wallis

K A T E D R A
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Nowa Katedra na UZ
Decyzją Senatu UZ, w listopadzie 2003 po blisko dwunastu latach funkcjonowania, przestał istnieć Instytut
Sztuki i Kultury Plastycznej na Wydziale Artystycznym
UZ. Z powodów regulaminowych przekształcił się
w Katedrę Sztuki i Kultury Plastycznej, której kierownikiem został mianowany ad. II st. Ryszard Woźniak.
Katedra stanowić będzie bazę kształcenia dla kierunku
edukacja artystyczna.
Przeważająca część pracowników nowej jednostki
związała swój los naukowy, twórczy i osobisty z Zieloną
Górą. Dzięki temu w aktywny sposób współtworzą
pejzaż artystyczny i intelektualny naszego miasta. Ze
zrozumiałych powodów (praca na ASP, miejsce zamieszkania) pracownicy Instytutu Sztuk Pięknych, który
prowadzi kierunki malarstwa, grafiki i architektury
wnętrz, koncentrują się na działalności dydaktycznej,
wewnątrzuczelnianej. Działalność pracowników Katedry Sztuki i Kultury Plastycznej oprócz zadań naukowodydaktycznych, ma z założenia realizować postulat
ścisłych związków Uniwersytetu i Miasta. Stąd podejmowane już od wielu lat inicjatywy, mające na celu
podkreślanie pożytków kulturalnych, płynących z faktu
istnienia UZ w Zielonej Górze.
Od 1991 roku, kiedy większość obecnych pracowników Katedry rozpoczęła działalność dydaktyczną, podejmują oni prace na rzecz idei Uczelni jako miejsca
kulturotwórczego w skali Miasta. Ad. I st. Zenon Polus
był współtwórcą Biennale Sztuki Nowej, jednej z najważniejszych polskich imprez plastycznych lat 80-tych
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„No i cóż że ze Szwecji”
W galerii byłego Instytutu Kultury i Sztuki Plastycznej
(obecnie Katedry) przy Wrocławskiej 7 przez pierwszy
tydzień grudnia można było obejrzeć wystawę o niewymawialnym tytule „No i cóż że ze Szwecji”. Jest to wystawa
zbiorowa, głównie studentów Wydziału Artystycznego
naszego Uniwersytetu (z paroma wyjątkami). Tytuł nawiązuje do nieudanego przedsięwzięcia, jakim był pokaz polskiej twórczości w Szwecji, w Art Gallery Dymlingen
w Jonkoping. Nieudanego nie z powodu słabej jakości, ale
słabej organizacji i praktycznie zerowej frekwencji zwiedzających. Dobrym pomysłem było więc przeniesienie jej,
zmienionej i rozszerzonej, na ojczysty grunt.
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i 90-tych. Ad.ad. I st. Alicja Lewicka, Magdalena Gryska,
Radosław Czarkowski i Jarosław Dzięcielewski tworzyli
galerię „GI”, która przez wiele lat była ważnym miejscem prezentacji sztuki najnowszej. Ich pracę kontynuuje ad. I st. Helena Kardasz, prowadząca galerię PWW,
miejsce artystycznej aktywności również dla studentów
Wydziału. W swoim domu przy ul. Mieczykowej, ad.
I st. Paulina Komorowska-Birger, przez kilka lat udzielała gościny galerii Stowarzyszenia KRAAA, propagującej
nowe trendy w plastyce. Mieszkający we Wrocławiu
prof. UZ, Eugeniusz Józefowski, jeden z największych
polskich autorytetów w zakresie edukacji artystycznej,
jest współtwórcą programu edukacyjnego zielonogórskiej galerii BWA, której dyrektorem jest także pracownik Katedry, st.wykł. Wojciech Kozłowski. Wszyscy
pracownicy aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym
Zielonej Góry, biorą udział w pracach Związku Polskich
Artystów Plastyków, regularnie prezentują w miejskich
galeriach swój dorobek twórczy, współpracują z instytucjami kultury a także ciągle tworzą nowe miejsca prezentacji sztuki (Magdalena Gryska i jej galeria „Stara
Winiarnia”).
Ambicją Katedry jest rozszerzenie programu edukacji
artystycznej w stronę kształtowania absolwenta gotowego na wyzwania, jakie stawia przed artystą współczesne społeczeństwo. Tworzący się rynek sztuki, nowe
media, sztuka w przestrzeni publicznej, rola krytyki
artystycznej, marketing sztuki to podstawowe obszary,
na które wpłynęła nawa nowej Katedry.
Wojciech Kozłowski
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Nie jest to pierwsza wystawa w tym gronie. Pierwsza,
„Wystawa dla podróżnych”, odbyła się na dworcu PKP,
obecna jest trzecią. Można więc przypuszczać, że mimo
niewielkich zmian w składzie, zawiązuje się grupa. Nie
widać żadnego programu, który by łączył jej członków,
prace są wyrazem ich indywidualności. Różnorodność
to chyba główna cecha tej wystawy, chociaż przeważa
malarstwo. Kuratorem wszystkich tych wystaw był
Dawid Radziszewski, a autorami obrazów są: Przemek
Gapiński, Sławek Czajkowski, Seweryn Swacha, Jarek
Jeschke, Pascale Heliot, Basia Bańda i Andrzej Bembenek. Monika Karczmarczyk przygotowała instalację
nawiązującą do szwedzkich perypetii, obiekty przestrzenne pokazali Michał Jankowski i Dawid Radzi-
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szewski, a Paweł Janczaruk, najstarszy uczestnik, wystawił serię fotografii. W składzie znaleźli się studenci
i absolwenci UZ, jedna studentka z Gdańska i dwoje
z Poznania.
Nie chcę i nie potrafię szczegółowo opisać tego, co widziałam w Galerii PWW. Każdy opis byłby subiektywny, wystawę już zamknięto, więc obiekty nie mogą bro-
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nić się same. Pozostają dwa pytania: po pierwsze - co
będzie dalej z tą nieformalną grupą, gdzie i kiedy pokażą się następnym razem, w jakim składzie, a przede
wszystkim, co będą mieli do pokazania; po drugie - co
dalej z Galerią PWW, czy to miejsce będzie mogło istnieć
i działać?
Anna Sikorska
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30 lat pracy
naukowo-dydaktycznej
prof. Wiesława Hładkiewicza
28 listopada w zielonogórskim Muzeum Ziemi Lubuskiej miały miejsce obchody 30-lecia jubileuszu pracy
naukowo-dydaktycznej w szkolnictwie wyższym prof.
Wiesława Hładkiewicza. Uroczystość otworzył Dziekan
Wydziału Humanistycznego UZ, prof. Czesław Osękowski, który przedstawił sylwetkę jubilata oraz nakreślił całokształt jego dorobku naukowego. Spotkanie
uświetnił recital Iwony Kowalkowskiej, pracownicy
Wydziału Artystycznego UZ oraz monodram aktora
Teatru Lubuskiego Jacka Zienkiewicza, odtwórcy roli
szekspirowskiego Makbeta, jak również licznie zebrani,
znakomici goście.
Prof. Wiesław Hładkiewicz urodził się w 1950 roku
w Jasieniu. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Zielonej Górze. W latach 1968-1973 studiował historię na
Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1973-1974 pracował jako asystent-stażysta
g r u d z i e ń
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w Zakładzie Badań nad Polonią Zagraniczną Polskiej
Akademii Nauk przy Instytucie Zachodnim w Poznaniu. W 1974 r. rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze w Zakładzie Wiedzy o Państwie przy Instytucie Historii. Pracę doktorską „Położenie społeczno-polityczne Polaków w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec 1945-1949” prowadził pod
kierunkiem prof. Janusza Pajewskiego. Brał udział
w seminariach naukowych prof. Antoniego Czubińskiego oraz prof. Jerzego Topolskiego. Stopień doktora nauk
humanistycznych uzyskał w 1977 roku.
Pracę naukową i dydaktyczną kontynuował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. W 1997
roku uzyskał stopień dr hab. nauk humanistycznych.
Kolokwium habilitacyjne odbyło się na Wydziale Nauk
Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od roku
1998 jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Jeszcze w roku 1994 podjął pracę
naukowo-dydaktyczną w Wyższej Szkole Inżynierskiej
w Zielonej Górze na stanowisku adiunkta na Wydziale
Podstawowych Problemów Techniki. Jednocześnie prowadził badania naukowe z zakresu problematyki pogranicza polsko-niemieckiego, elit społecznych i badań
nad emigracją polską w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
Prof. W. Hładkiewicz opublikował 3 książki oraz 80
artykułów w czasopismach i wydawnictwach naukowych z zakresu historii najnowszej Polski, stosunków
polsko-niemieckich, polskiej emigracji politycznej
w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Spośród licznych
wspomnieć należy - prócz pracy doktorskiej - monografię „System kolonialny Rzeszy niemieckiej 1884-1919”
oraz pracę habilitacyjną „Elita polityczna Polskiego Londynu w okresie prezydentury Augusta Zaleskiego 19471972”. Był również współautorem dwóch skryptów.
Swoje artykuły publikował na łamach m.in. „Przeglądu
Zachodniego”, „Przeglądu Polonijnego” oraz czasopism
niemieckich. Wziął udział w 40 konferencjach międzynarodowych i krajowych. Swoje prelekcje wygłaszał na
konferencjach naukowych w takich ośrodkach akademickich jak Pecs, Strasburg, Exeter, Londyn, Orchard
Lake, Moskwa, Drezno, Paryż, Rzym, Wiedeń, Bruksela,
Mons, Lille, Güstrow (1983), Cottbus, Cannes. Był stypendystą Deutsche Akademische Austausch Dienst oraz
Fundacji Lanckorońskich. Jest laureatem takich wyróżnień naukowych i dydaktycznych jak Nagroda III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki,
Nagroda Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej
Górze, Nagroda Politechniki Zielonogórskiej oraz Nagrody Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego i wielu

O globalizacji...
7 listopada 2003 miała miejsce konferencja „Globalizacja - wyzwania dla Polski i regionu lubuskiego”. Jej
organizatorami był Instytut Politologii Uniwersytetu
Zielonogórskiego, Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego oraz Stowarzyszenie Pokolenia Lubuszan.
W skład komitetu organizacyjnego weszli dr Bogusław
Andrzejczak, prof. Marian Eckert, Tomasz Frąckowiak,
prof. Wiesław Hładkiewicz, dr Mieczysław Jerulak,
Edward Kraszewski, prof. Andrzej Małkiewicz oraz
prof. Bernadetta Nitschke.
g r u d z i e ń
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innych. W 2002 roku, za całokształt badań polonijnych,
w Brukseli otrzymał Medal „Polona Semper Fidelis”.
Prof. W. Hładkiewicz jest wiceprzewodniczącym Światowej Rady Badań nad Polonią. W latach 1980-1983
i 1990-1993 był prodziekanem Wydziału Humanistycznego zielonogórskiej WSP. Jest członkiem wielu organizacji naukowych i społecznych: Instytutu Zachodniego
w Poznaniu, Lubuskiego Towarzystwa Naukowego,
Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Stowarzyszenia Autorów Polskich.
Obecnie prof. W. Hładkiewicz pełni funkcję kierownika Zakładu Teorii Polityki w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze. Prowadzi
zajęcia dydaktyczne z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej, organizacji sektora publicznego i strategii rozwoju
lokalnego. Ze wspomnianej problematyki wypromował
już 150 magistrantów i dyplomantów, jest również
promotorem dwóch rozpraw doktorskich.
Jarosław Kuczer

Obradujący skupili się na głównych tezach oscylujących wokół problematyki związanej z nowymi wyzwaniami stawianymi życiu politycznemu, ekonomicznemu,
czy kulturalnemu starego kontynentu przez proces
szerokorozumianej modializacji. Wiele miejsca poświęcono zmianom sytuacji terenów pogranicza oraz indywidualnym doświadczeniom samego województwa lubuskiego w perspektywie narastania poszczególnych
czynników składających się na wspomniany proces.
Konferencję otworzył prof. Andrzej Małkiewicz wystąpieniem „Historia procesu globalizacji”. W dalszej
kolejności głos zabrał Marszałek Województwa Lubu-
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skiego Andrzej Bocheński oraz przedstawiciel prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.
Swymi prelekcjami dyskusję uświetnili m.in.:
- prof. Czesław Hładkiewicz „Polityczne wymiary
globalizacji”,
- prof. Bernadetta Nitschke „Kwestia narodowa
w erze globalizacji”,
- prof. Czesław Osękowski „Unia Europejska w erze
globalizacji”,
- prof. Marian Eckert „Rola samorządnych społeczności lokalnych i regionalnych w epoce globalizacji”,
- dr Bogusław Andrzejczak, dr Waldemar Sługocki
„Społeczne aspekty integracji europejskiej w dobie
globalizacji”,
- dr Jacek Zychowicz „Peryferia wobec centrum w epoce globalizacji”,
- dr Ryszard Zaradny „Nowe oblicza państwa i społeczeństwa”,
- dr Waldemar Sługocki „Rola i znaczenie interwencjonizmu państwowego w dobie integracji i globalizacji”,
- dr Jarosław Macała „Problemy globalizacji na przełomie wieków w publicystyce katolickiej w Polsce”,
- dr Lech Szczegóła „Krótki żywot utopii końca historii”,
- dr Zygmunt Kowalczuk „Kościoły chrześcijańskie
wobec globalizacji”.
Całość zamknęła dyskusja panelowa poświęcona
omawianej problematyce.
Prelegenci poruszyli temat bardzo złożony w swojej
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O stypendium
Fundacji Lanckorońskich
Przez cały miesiąc (od 1 czerwca do 31 czerwca 2003
roku) byłem wiedeńskim stypendystą Fundacji Lanckorońskich. Stypendium (w drodze konkursu) otrzymałem dzięki komisji powoływanej corocznie przez Polską
Akademię Umiejętności z siedzibą w Krakowie. Stypendia przyznawane są w dziedzinie humanistyki. W skład
komisji wchodzą uczeni desygnowani przez rektorów
polskich uczelni wyższych (uniwersytetów: krakowskiego, poznańskiego, toruńskiego, warszawskiego
i wrocławskiego).
Miejscem, w którym spędziłem podczas pobytu
w Wiedniu szczególnie dużo czasu była Austriacka
Biblioteka Narodowa (Österreichische Nationalbibliothek) mieszcząca się w klasycznym gmachu, w centrum
miasta, przy Josefplatz 1. Oprócz niej dokonywałem
kwerend w bibliotekach instytutowych Uniwersytetu
Wiedeńskiego – głównie w Instytucie Historii Sztuki, ale
też na filologii klasycznej oraz (z powodu rozproszenia
zbiorów) na Wydziale Architektury i Sztuki Użytkowej
wiedeńskiej uczelni.
Z racji moich zainteresowań naukowych, skupiających
się na pograniczu literatury staropolskiej i historii sztuki, taki wybór placówek był niemalże koniecznością. Cel
naukowy mojego pobytu w stolicy Austrii sprowadzał
się zasadniczo do zapoznania się z najnowszą bibliografią obcą dotyczącą zagadnień związanych z symboliką
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istocie, gdyż dotyczący procesu charakteryzującego się
niezwykłą żywiołowością i spontanicznością kulturową
społeczeństw. Rozważano głównie możliwości pozytywnego oddziaływania globalizacji na świat polityki,
rynek pracy i związane z nim rozpowszechnianie nowoczesnych technologii. Zwrócono ponadto uwagę na
niewielkie możliwości kontroli i interwencji państwowej
w odniesieniu do regionów, czy szerzej, całych obszarów kontynentalnych. Dużo miejsca poświęcono także
zagrożeniom wynikającym nie tylko z samego procesu,
lecz również tym, które mogą nim powodować w sposób niekontrolowany. Wymieńmy tu niepokoje odnoszące się do możliwości manipulacji kapitałem spekulacyjnym, działalności organizacji mafijnych, przestępczych, zjawisk ulegania państw słabszych presji partnerów silniejszych ekonomicznie, czy militarnie oraz niespodziewanych zachowań grup społecznych przegrywających w skutek globalizacji (terroryzm). Ostatecznie
autorzy wystąpień skupili uwagę na roli Polski i nadziei
na wniesienie przez nią własnego, oryginalnego wkładu
w kształtowanie treści społeczno-kulturowych nadchodzącej epoki, a co za tym idzie, będącego ich następstwem nowego ładu społecznego.
Wspomnieć należy, iż organizatorzy zadbali również
o oprawę muzyczną, którą przygotowały Iwona Kowalkowska (sopran) oraz Aleksandra Fudali-Matusewicz
(fortepian). Panie odegrały „Apres un reve” G. Faure'a,
„Les chemins de Lamour” F. Poulenc'a oraz „Summer
Time” G. Gerschwina.
Jarosław Kuczer
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sprawowania władzy (królewskiej i państwowej)
w kulturze dawnej. Chodziło zwłaszcza o dotarcie
i skorzystanie z wielu, niedostępnych w kraju, fachowych periodyków.
Taki charakter i profil poszukiwań i kwerend wiązał
się z tematem mojej rozprawy habilitacyjnej (Caelum et
Regnum. Studia nad symboliką państwa i władcy w polskiej
literaturze i sztuce XVI i XVII stulecia, Zielona Góra 2002).
W momencie otrzymania stypendium wspomniana
książka była już wydrukowana1, a kwerenda w wiedeńskich bibliotekach dotyczyła zagadnień zasygnalizowanych w rozprawie habilitacyjnej, które mam zamiar
podjąć w następnym opracowaniu.
Są to przede wszystkim problemy związane z symboliką władzy państwowej i władcy w wieku XVII. Podobnie jak we wspomnianej pracy nie chciałbym się ograniczać w ich podejmowaniu jedynie do literatury i piśmiennictwa (pism publicystycznych, ulotnych i aktów
prawnych), ale zaproponować ujęcie całej problematyki
w szerszym kontekście, obejmującym grafikę, architekturę i różne formy dworskiego ceremoniału.
Napisałbym nieprawdę utrzymując, że w czasie pobytu w Wiedniu swój czas spędzałem jedynie w bibliotekach placówkach naukowych. Pobyt przygotowano
z dbałością o stypendystów. Pomocą w poruszaniu się
po mieście i dostępie do różnych placówek, nie tylko
naukowych, służyły pracownice utrzymującego kontakty z Fundacją Lanckorońskich Janineum – nieocenione
panie Glaser.
g r u d z i e ń
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Stypendyści (wraz z niżej podpisanym) uczestniczyli
m.in. w nadaniu doktoratu honoris causa kardynałowi
Koenigowi, człowiekowi przez wiele lat oddanemu
Polakom i sprawom polskim w naddunajskiej stolicy.
Doktorat został wręczony w auli wiedeńskiej wszechnicy przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego profesora F. Zieję i przedstawicieli senatu tejże zasłużonej dla
polskiej nauki i kultury uczelni. Poza częścią oficjalną,
uroczystość stanowiła również okazję do, mającego
mniej protokolarny charakter, spotkania z przedstawicielami grona profesorskiego uczelni Krakowa i Wiednia.
Cały nasz pobyt w Wiedniu (mam na myśli również
innych stypendystów) był niezwykle interesującym
spotkaniem z ludźmi żyjącymi i pracującymi w tym
mieście, jego placówkami naukowymi i kulturalnymi –
polecam zwłaszcza Muzeum Narodowe oraz Muzeum
Akademii Sztuk Pięknych zwane po prostu Akademią.
Dla „smakoszy” – warte zobaczenia są niewątpliwie

Studenci filologii polskiej zapraszają do konkursu literackiego
Koło Literaturoznawców Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza do udziału w Konkursie Literackim
organizowanym pod patronatem pisma Pro Libris.
Prosimy o nadsyłanie tekstu prozatorskiego (maks. 10
stron znormalizowanego druku) o dowolnej tematyce,
niepublikowanego i nienagradzanego wcześniej.
Do utworu należy dołączyć dane biograficzne autora
(imię, nazwisko, wiek) oraz adres i numer telefonu.
Wyróżniony autor otrzyma nagrodę pieniężną, a jego
utwór zostanie opublikowany na łamach Pro Libris.
Prace należy nadsyłać na adres:
Koło Literaturoznawców, Zakład Teorii Literatury, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Zielonogórski, al.
Wojska Polskiego 69, 65 - 625 Zielona Góra z dopiskiem:
Konkurs Literacki.
Termin nadsyłania utworów: do 31 grudnia 2003 roku.
Telefon kontaktowy: 694969297
Przygotowywana jest także konferencja „Fantasy jako
dobra nowina - komparatystyczny charakter współczesnej baśni.”

I N S T Y T U T

Na tradycyjne spotkanie z Ambasadorem Republiki
Federalnej Niemiec doktorem Reinhardem Schweppe
w jego warszawskiej rezydencji dnia 20 października
2003 roku zostali zaproszeni członkowie Stowarzyszenia
Germanistów Polskich. Reinhard Schweppe zastąpił na
stanowisku niemieckiego ambasadora w Polsce Franka
Elbe w marcu bieżącego roku i był po raz pierwszy
gospodarzem tego corocznego spotkania. Nowy niemiecki ambasador urodził się w 1949 roku i pochodzi
z Westfalii. Po studiach prawniczych i ekonomicznych
pracował w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a następnie w Ambasadzie Niemiec w Preto2 0 0 3 / s t y c z e ń
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Muzeum Pluszowych Misiów (Teddybären Museum)
[sic!] i Muzeum Psychoanalizy. Z wiedeńskich specjalności, których darmo by szukać gdzie indziej, godne
polecenia są zwłaszcza kulinaria (niezrównany wiedeński sznycel) oraz tamtejsze doskonałe (mimo że młode)
wino.
Pozostaje mi tylko zachęcić młodszych kolegów
(a może i starszych pracowników naukowych) naukowych Wydziału Humanistycznego do skorzystania ze
stypendialnej oferty Fundacji Lanckorońskich.
1 A rzecz cała została uwieńczona jednogłośnym przyjęciem
mojego kolokwium habilitacyjnego wykładu na posiedzeniu
Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 16 IX 2003 roku.

Bogusław Pfeiffer*
*Autor jest adiunktem w Zakładzie Historii Literatury Instytutu
Filologii Polskiej

Tematem konferencji będą zagadnienia związane z literaturą fantasy rozpatrywane z punktu widzenia dyscyplin takich jak: literatura, psychologia, socjologia,
filozofia i religia. Szeroki zakres i interdyscyplinarny
charakter konferencji ma na celu ujęcie fenomenu
współczesnej baśni w możliwie wielu aspektach.
Konferencja organizowana jest głównie z myślą o studentach kierunków humanistycznych, nie wykluczamy
jednak udziału innych osób zainteresowanych tematem.
W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych do
wygłoszenia referatów poświęconych zagadnieniu fantasy z perspektywy wyżej wymienionych dyscyplin. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 30 stycznia 2004 roku:
„Fantasy jako dobra nowina - komparatystyczny charakter współczesnej baśni.” Koło Literaturoznawców,
Zakład Teorii Literatury, Instytut Filologii Polskiej,
Uniwersytet Zielonogórski, al. Wojska Polskiego 69, 65 625 Zielona Góra z dopiskiem: Konferencja fantasy.
Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na
podany adres lub pod numer telefonu: 694969297
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konferencji!
K.L.U.Z.

F I L O L O G I I

Spotkanie z Ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec
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rii, Waszyngtonie oraz New Delhi. Przed powołaniem
go na stanowisko ambasadora Niemiec w Polsce pracował jako dyrektor wydziału w Departamencie Europy
niemieckiego MSZ. Dr R. Schweppe miał już wprawdzie
okazję spotkać wielu członków naszego Stowarzyszenia
w maju br. na Zjeździe SGP w Szczecinie, tym razem
można było jednak poznać Ambasadora wraz z małżonką Margret Schweppe–Ebber jeszcze bliżej, a według
słów prof. Franciszka Gruczy przewodniczącego SGP,
gospodarz spotkania ukazał się zaproszonym gościom
jako ambasador „zum Anfassen”.
Spotkanie w Rezydencji Ambasadora rozpoczęło się
o godzinie 11.00, a przybyli na nie germaniści, przedstawiciele wszystkich prężnych ośrodków germanistycznych w Polsce. Uniwersytet Zielonogórski repre-
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zentowała dr Jarochna Dąbrowska – Burkhardt. Ambasador wygłosił prelekcję na temat „Zum künftigen Sprachenregime der Europäischen Union“, w której to pokrótce przedstawił obecną sytuację językową panującą
w Unii Europejskiej z jej jedenastoma językami urzędowymi, szczegółowiej omawiając rolę pięciu najbardziej
rozpowszechnionych.
Bez najmniejszej wątpliwości język angielski jest najbardziej popularnym językiem w Unii Europejskiej,
gdyż stanowi on dla 16% obywateli Unii język ojczysty,
a 31% jej mieszkańców dysponuje niezbędną do porozumiewania się znajomością angielskiego. Ambasador
podkreślił przy tej okazji, że język angielski ma obecnie
tę rangę, którą spełniała w okresie średniowiecza łacina.
Język niemiecki jest językiem ojczystym wprawdzie aż
dla 24% obywateli EU, ale jako język obcy używa go
„tylko” 8% mieszkańców Unii. Językiem francuskim
porozumiewa się 28% obywateli z czego dla ponad
połowy jest on językiem ojczystym. Język włoski stanowi czwarte miejsce w tejże klasyfikacji pod względem
ilości znających go obywateli. Z taką samą liczbą mieszkańców Unii jak i język francuski (16%), posiada on
zdecydowanie niższy wynik od francuskiego, uwzględniając znajomość włoskiego jako języka obcego (tylko
2%). 15% obywateli Unii mówi po hiszpańsku, przy
czym dla 11% stanowi on język ojczysty, a dla 4% język
obcy. Reasumując ilość osób mówiących w danym języku w Unii otrzymujemy następujący wynik: angielski –
47%, niemiecki – 32%, francuski – 28%, włoski – 18%
i hiszpański – 15%.
45% obywateli Unii Europejskiej jest wielojęzyczna
i może uczetniczyć swobodnie w rozmowie prowadzonej w języku obcym. Należy wspomnieć naturalnie o dużych różnicach między poszczególnymi państwami
członkowskimi. I tak np. niemalże wszyscy obywatele
Luxemburga znają jeden język obcy, podobnie jak Holendrzy, Duńczycy i Szwedzi, gdzie liczba ta wynosi
ponad 8 osób na 10. Najmniejsza znajomość języków
obcych atestowana jest Anglikom, Irlandczykom i Portugalczykom, w których to krajach mniej aniżeli jedna

trzecia społeczeństwa potwierdza swą znajomość języka
obcego.
Przyszłość języków w rozszerzonej już w maju przyszłego roku o następne 10 państw Unii Europejskiej
z wielością nowych języków ojczystych może budzić
niepokój. Język polski będzie jednak z pewnością ze
względu na ilość obywateli posługujących się nim odgrywał w UE podobną rolę jak język hiszpański.
Na zakończenie prelekcji Ambasador poświęcił chwilę
czasu aby poruszyć temat, który już od dłuższego czasu
wywołuje wiele emocji nie tylko w społeczeństwach
polskim i niemieckim, a mianowicie kwestię powstania
w Berlinie „Centrum przeciw Wypędzeniom”. Dr
R. Schweppe zaprezentował gościom stanowisko rządu
RFN, który nie chce utworzyć takowego centrum w Berlinie. Jednocześnie Ambasador zauważył jednak, że
fatalne w skutkach byłoby, gdyby Erika Steinbach
pomysłodawczyni Centrum z własnej inicjatywy wybudowała je w Berlinie, ponieważ w myśl zasad państwa
demokratycznego nie można byłoby jej w tym planie
przeszkodzić. Stałoby się więc bardzo niedobrze, gdyby
temat ten został przemilczany, gdyż wówczas osoba
kompletnie do tego nieprzygotowana, zrealizowałaby
ów projekt opacznie interpretując wydarzenia historyczne. Obecnie ważnym problemem jest szukanie
wspólnych rozwiązań wraz z sąsiadami tzn. Polakami
i Czechami, z którymi było w przeszłości dużo zadrażnień i konfliktów. Do idei powstania wspólnego Centrum winny włączyć się również inne narody, które
w XX wieku odczuły boleśnie przymusowe przesiedlenia.
Po zakończeniu spotkania ambasador wraz z małżonką w przemiłej atmosferze troszczyli się o swych gości
oraz zapewnili autorkę tejże notatki o chęci złożenia
wizyty na Uniwersytecie Zielonogórskim. Dr R. Schweppe i M. Schweppe–Ebber znają wieloletnią tradycję
uprawy winnej latorośli w Zielonej Górze, przyjemnie
byłoby móc przedstawić tak zaszczytnym gościom również naszą Uczelnię.

Międzynarodowe
kolokwia studenckie

kiem roboczym konferencji jest zawsze język niemiecki.
W poniedziałek, tj. 3 listopada dotarliśmy do oddalonego o 30 km od Vechty Damme. Tu mieliśmy na tydzień zamieszkać w klasztorze benedyktynów, co było
dla nas bardzo intrygujące. Wyobrażaliśmy sobie stare,
grube i zimne mury oraz surowe życie klasztorne.
Ku naszemu zdziwieniu czekał na nas nowoczesny
budynek położony na lekkim wzniesieniu wśród uroczego, jesiennego lasu mieniącego się wszystkimi kolorami jesieni. Benedyktyni zaś okazali się bardzo „nowoczesnymi” mnichami, otwartymi na wszelkie inne religie
i działania ludzi również świeckich. Udostępniają oni
mianowicie swoją posiadłość zainteresowanym odnową
duchową, zdobywaniem i pogłębianiem wiedzy, gościom wszelkich nacji i wyznań. Opowiedział nam o tym
jeden z ośmiu braci benedyktynów podczas spotkania,
które przerodziło się w żywą dyskusję wykraczającą
tematycznie poza typowe relacje z osobami duchownymi.
Po pierwszym wspólnym obiedzie zostaliśmy oficjal-

Listopad to tradycyjnie czas trójstronnego polskofrancusko-niemieckiego
kolokwium
studenckiego.
Germaniści z naszego Instytutu byli gośćmi
uniwersytetu Vechta w Niemczech, gdzie od 3 do 8
listopada 2003 odbyło się czternaste spotkanie germanistów z Zielonej Góry, Angers i Vechty.
Tegoroczny temat został wybrany i sformułowany
przez studentów już w roku ubiegłym i brzmiał: Wpływ
mediów na życie i kulturę w Europie XXI wieku (Einfluss der
Medien auf das Leben und die Kultur in Europa des 21. Jahrhunderts).
Przygotowania trwały kilka miesięcy i polegały na
zbieraniu materiałów związanych z tematem wiodącym
realizowanym już w trakcie trwania kolokwium w poszczególnych grupach tematycznych.
Zasadą kolokwium jest współpraca studentów trzech
nacji w ramach poszczególnych grup, przy czym języ-

Jarochna Dąbrowska-Burkhardt
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nie powitani przez gospodarzy obiektu oraz przez prof.
E. Ockla, opiekuna studentów ze strony niemieckiej,
a więc Uniwersytetu w Vechcie.
W trakcie dyskusji wyodrębniły się z pośród 40 polskich, francuskich i niemieckich studentów cztery grupy
tematyczne, które natychmiast rozpoczęły pracę pod
następującymi hasłami:
1. Media w aspekcie jednostki, rodziny i społeczeństwa.
2. Wpływ mediów na „społeczną konsumpcję” – próba
porównawcza w aspekcie międzynarodowym.
3. Media jako forma kultu.
4. Manipulacja mediami.
Studenci zabrali się ochoczo do pracy, ponieważ przyjechali z pełnym bagażem pomysłów i materiałów. Siedem trzygodzinnych sesji przebiegających w atmosferze
twórczego sporu zaowocowało wspaniale przygotowaną sobotnią prezentacją, która - jak co roku - stanowiła
element wieńczący dzieło.
Nie brakowało tremy tuż przed występem. Widownia
wszak była wymagająca, a poszczególne grupy przygotowały swój program bez konsultacji i wiedzy o poczynaniach pozostałych „teamów”.
Wszędobylskie media, bez których nie wyobrażamy
sobie dziś naszego życia, zostały przedstawione bardzo
krytycznie w scenkach ilustrujących nasze uzależnienie
od wielu sprzętów i urządzeń. Wielką uwagę poświęcono również paraliżującemu dziś wpływowi mediów na
nasz system myślenia i zachowania, krytycznie oceniono
model wychowania w dzisiejszym społeczeństwie oraz
szukanie, i co najgorsze znajdowanie w mediach zastępstwa podstawowych wartości takich jak miłość, przyjaźń
i przywiązanie.
Niezwykle ważnym elementem prezentacji stały się
wykonane przez studentów liczne rekwizyty ubarwiające formę przedstawienia tematu wiodącego. W prezentacji wykorzystano również – jak przystało na temat
kolokwium - rzeczywiste media, takie jak telewizja,
kamera, program prezentacyjny power-point, bez których trudno byłoby mówić o istocie rzeczy.
Ale nie samą „pracą” człowiek żyje, stąd z wielką radością korzystaliśmy z oferty programowej obejmującej
zwiedzanie, wypoczynek i rozrywkę.
I tak w drugim dniu pobytu zwiedzaliśmy w Vechcie
starą zbrojownię - muzeum przygotowane na poglądową lekcję historii. Stanowiło ono dla nas niewątpliwą
atrakcję, nie tylko z powodu możliwości poznania nowego i ciekawego słownictwa (zawsze gratka dla germanistów), ale również interaktywnego działania podczas prezentacji eksponatów (np. kucie żelaza, przymierzanie zbroi, dźwiganie kul armatnich itp.).
Następny punkt programu przewidywał spotkanie
całej grupy studentów i opiekunów w ratuszu, na którym zaprezentowano (nomen omen) multimedialnie
przeszłość i teraźniejszość miasta Vechta. Nadarzyła się
jednocześnie okazja do zadawania licznych pytań panu
dr Kählerowi, który równie chętnie wysłuchał informacji
dotyczących naszej Alma Mater, bo jak się okazało,
gościł u nas w Zielonej Górze przed kilku laty. Sam
budynek ratusza stoi dopiero od czterech lat i zaskoczył
nas swą nowoczesnością, architekturą i wyposażeniem
jak przystało na XXI wiek.
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Wieczorem tego dnia ponownie udaliśmy się do Vechty. Dla studentów był to wieczór integracji poprzez
rozrywkę (wspólne oglądanie filmu „Wutprobe” z J.
Nicholsonem), opiekunowie zaś mieli możliwość spotkania przedstawicieli partnerskiego instytutu uniwersytetu Vechta, wymiany aktualnych informacji i doświadczeń w związku z licznymi zmianami w szkolnictwie
wyższym, skutkującymi nowymi formami pracy i działania uniwersytetów zarówno w Polsce jak i w Niemczech.
Kolejny dzień upłynął pod znakiem intensywnej pracy
w grupach, uwieńczony wieczornym spotkaniem
w klubie studenckim w Vechcie.
Niewątpliwą atrakcją pobytu w Niemczech stał się wyjazd do Bremy z bardzo bogatym programem. I tak
rozpoczęliśmy od zwiedzania starego miasta, o którym
bardzo żywo i z wielkim zaangażowaniem opowiadała
przewodnik – Bremenka z krwi i kości. Szczególną
„gratką” dla germanistów były liczne przykłady słów
z dialektu północno-niemieckiego „Plattdeutsch”.
Brema słynie ze swojej specyficznej zabudowy, wąskich uliczek i wszędobylskiej atmosfery miasta portowego. Bogato zdobiony ratusz, stojąca przed nim figura
Rolanda – patrona miasta, wąskie uliczki z najsłynniejszą „Schnoor” i oczywiście czterej muzykanci bremeńscy (słynne postaci z bajki braci Grimm) staną się dla nas
na zawsze symbolem tego miasta.
Uwieńczeniem długiego spaceru po Bremie było
przedstawienie w znanym teatrze Bremer Shakespeare
Company pod tytułem „Edith Piaf”. Sztuka z pogranicza
teatru i musicalu, jednak w bardzo skromnej scenografii
i obsadzie (służąca i muzyk Edith) wprowadziła nas w
zupełnie inny nastrój i klimat, również „językowy”
(poza tekstem w języku niemieckim wszystkie piosenki
zostały wykonane w brawurowy sposób w oryginale
dopasowując się tym czasem do idei naszego kolokwium). Główna bohaterka spektaklu wywarła na
wszystkich wielkie wrażenie, nie tylko swoim doskonałym scenicznym przygotowaniem i otwartością na publiczność, ale również zadziwiającą znajomością języka
francuskiego, co z entuzjazmem potwierdzili nasi koledzy z Francji. Cały spektakl wzbudził wiele pozytywnych emocji, łącznie z „podśpiewywaniem” i nuceniem
w trakcie sztuki jak również w drodze powrotnej. Po tak
bogatym we wrażenia dniu cały następny poświęcono
pracy w grupach.
W ostatnim dniu, czyli dniu prezentacji pracy studentów został tradycyjnie zaproponowany i sformułowany
temat kolejnego kolokwium, który brzmi: „Polskie, francuskie i niemieckie święta narodowe i ludowe w aspekcie historycznym oraz kulturowym”.
Teraz czeka nas wiele pracy związanej z przygotowaniem następnego kolokwium, ponieważ polska strona
będzie nie tylko uczestnikiem, ale i gospodarzem przyszłorocznego spotkania.
Gabriela Lis
Liliana Sadowska
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Rozmowa z prof. Aleksandrą
Maciarz

Szanowna Pani Profesor, mamy Rok Osób Niepełnosprawnych. Jak Pani, jako osoba, która bez mała całe
zawodowe życie im
poświęciła, odbiera
tę inicjatywę?
Dobrze,
że
w tych trudnych
dla
wszystkich
ludzi
czasach
poświęca
się
„Rok”
osobom
niepełnosprawnym, które narażone są na trudności bardziej niż
pełnosprawni.
Sądzę, że dzięki
ogłoszeniu tego
„Roku”
jako
czasu osób niepełnosprawnych
przyczyni się do
uwrażliwienia
społeczeństwa na ich potrzeby, wyzwoli nowe formy aktywności na rzecz ich wsparcia i umocni pozytywne postawy wobec nich. Także sami niepełnosprawni będą mogli
się bardziej upodmiotowić w różnych dziedzinach życia.

Uzurpując sobie prawo do odwołania się do Pani ogromnego
doświadczenia, wiedzy i oglądu rzeczywistości chcemy zapytać jak
dzisiaj ocenia Pani Profesor miejsce osoby niepełnosprawnej
w jej najbliższym otoczeniu – głównie w rodzinie?
Stosunek do osób niepełnosprawnych, postrzeganie
i rozumienie ich potrzeb wysoce zmieniały się w sensie
pozytywnym, w ostatnich latach. Stało się to dzięki
upowszechnieniu idei społecznej integracji, uwrażliwianiu
społeczeństwa na ich potrzeby i przeżycia. Dość intensywny, mimo kryzysu gospodarczego, rozwój różnego
typu placówek rehabilitacyjnych i wychowawczych organizowanych z inicjatywy społeczności lokalnych umożliwił wyjście z izolacji domowej wielu osobom niepełnosprawnym w różnym wieku i włączenie się w różne
formy aktywności wspierającej ich usamodzielnianie się
i usprawnianie. Wymienić można przykładowo takie
placówki, jak: warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki
wychowawczo-rehabilitacyjne, środowiskowe świetlice
terapeutyczne, kluby samopomocowe itd. Tego rodzaju
instytucji zorganizowanych w środowiskach lokalnych
miast i miasteczek nie było prawie wcale przed rokiem
1990. Na przykład w rejonie naszego województwa
i województw sąsiednich prawie wszystkie one powstały
po roku 1990 – w Zielonej Górze, Gorzowie, Poznaniu,
Nowej Soli, Pile, Lesznie, itd. Pedagodzy, terapeuci
i wolontariusze pracujący z osobami niepełnosprawnymi w tych instytucjach oddziałują także na członków
rodzin tych osób i mają niewątpliwy wpływ na kształtowanie u nich pozytywnego obrazu osoby niepełnosprawnej, jej akceptację, a tym samym poprawę jej
pozycji w rodzinie.
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Badania naukowe potwierdzają, że wiedza społeczeństwa
o niepełnosprawności systematycznie wzrasta. Zmienia się
stosunek społeczeństwa do osób niepełnosprawnych. Czy,
zdaniem Pani Profesor, rzeczywiście możemy mówić o pełnej
integracji osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi?
Społeczna integracja osób niepełnosprawnych jest humanitarną ideą, którą także nasze społeczeństwo pragnie wprowadzić w życie i urzeczywistnić. Pełna realizacja tego pragnienia wymaga jednak jeszcze wielu
zmian w warunkach naszego życia (materialnocywilizacyjnych, kulturowych, prawnych i społecznych),
unormowania wielu czynników, wprowadzenia wielu
ułatwień i działań wspierających osoby niepełnosprawne
i ich rodziny, by społeczna integracja mogła osiągnąć
wysoki poziom, który określany bywa jako społeczna
normalizacja. Jej istotę stanowią takie relacje międzyludzkie, w których odmienność danej jednostki jest
postrzegana jako jej cecha naturalna, gdy jednostce
przyznaje się prawo do odmienności i gdy czyni się
wszystko, by odmienność w jak najmniejszym stopniu
utrudniała jednostce samodzielność i uczestniczenie
w życiu społecznym. Kraje, w których już w latach
sześćdziesiątych zaczęto propagować ideę społecznej integracji osób niepełnosprawnych (np. Dania, Szwecja) i które są zamożniejsze i lepiej rozwinięte gospodarczo niż
Polska, niewątpliwie osiągnęły wyższy poziom normalizacji warunków życia osób niepełnosprawnych oraz
normalizacji ich sytuacji społecznej. Ale z ich przykładu
wypływają pozytywne prognozy dla urzeczywistnienia
także u nas idei społecznej integracji. Wierzę w to, że
wejście naszego kraju do Unii Europejskiej przyspieszy ten
proces.
Powstaje szereg lokalnych inicjatyw wspierających czy ułatwiających życie osobom mniej sprawnym. Które z nich, i jak,
w realiach życia Pani postrzega?
Proces demokratyzacji, chociaż może zbyt wolno
rozwijający się w naszym społeczeństwie, sprzyja wielu
inicjatywom społecznym na rzecz osób niepełnosprawnych. Także sami niepełnosprawni zaktywizowali
się, tworzą własne stowarzyszenia, grupy samopomocowe, organizują dla siebie różne formy rehabilitacji. Intensywnie rozwija się w wielu środowiskach wolontariat, najczęściej młodzieży chcącej nieść pomoc potrzebującym. O różnych formach instytucjonalnego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin powiedziałam
wcześniej. Niewątpliwie istnieją jeszcze pewne bariery
(np. urzędnicze, finansowe), które utrudniają realizację
niektórych inicjatyw lub powodują nieprawidłowości
w funkcjonowaniu placówek. Nieraz stare przyzwyczajenia z doby socjalizmu, partyjne i komercyjne układy
niektórych decydentów blokują decyzje dotyczące pozytywnych zmian (np. kadrowych) w organizacji i stylu
pracy podległej instytucji czy w gospodarowaniu środkami finansowymi. Mam nadzieję, że mechanizmy te
będą wypierane z naszego życia społecznego.
Z inicjatywy rządu powstało szereg działań wobec osób niepełnosprawnych. Spotkały się one z różnym podejściem. Niektóre zyskały aplauz (jak np. powołanie Komisji ds. Orzekania
o Stopniu Niepełnosprawności), inne postrzegane są ambiwalentnie (np. PFRON), jeszcze inne oceniono zdecydowanie
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krytycznie (np. tworzenie klas integracyjnych). W czym Pani
upatruje tak różnorodną ocenę tych inicjatyw?
Podstawą negatywnych ocen są zwykle nieprawidłowości, braki, nadużycia. PFRON postrzegam, w świetle
wielu publikacji ujawniających nadużycia finansowe jego
decydentów, jako instytucję, która już dawno powinna
być całkowicie przeorganizowana, zwłaszcza jeśli chodzi o zasady jej funkcjonowania i zatrudniania kadry.
Znacznie większy udział w decyzjach PFRON powinni
mieć przedstawiciele samych niepełnosprawnych.
Natomiast, jeśli chodzi o funkcjonowanie klas integracyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, to nawiązując
do poprzednio sformułowanych myśli mogę powiedzieć, że im lepiej będą unormowane warunki kształcenia i wychowania specjalnego w tych klasach, tym bardziej urzeczywistniać się w nich będzie idea społecznej
integracji. Niezadowalające przygotowanie nauczycieli,
brak środków na zakup pomocy niezbędnych w nauczaniu specjalnym, ubogość celowych oddziaływań
wychowawczych integrujących społecznie dzieci i wiele
niedomagań, które mimo często pozorowanych reform
nadal cechują szkołę, utrudnia osiąganie sukcesów
w klasach integracyjnych.
Niektórzy rodzice nie chcą, by ich dziecko uczyło się w jednej klasie z dziećmi niepełnosprawnymi. Co należałoby zrobić,
by ich przekonać o pozytywnych aspektach wspólnego uczenia
się dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych?
W moim przekonaniu przypadków tego rodzaju rodziców jest niewiele. Świadomość społeczna dotycząca
wartości społecznej integracji dzieci jest już dość duża.
Jednak w przypadkach niechęci rodziców można podejmować próbę rozmowy indywidualnej lub grupowej
ukazującej pozytywne aspekty wczesnego poznawania
przez ich dziecko niepełnosprawnego rówieśnika i zdobycia umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania
z nim. Bo przecież w życiu dorosłym będzie ono z osobami niepełnosprawnymi w różnych sytuacjach spotykało
się i być może współdziałało. W rozmowach tych nie można jednak stosować nacisków, negatywnych ocen postaw rodziców i trzeba zachować wiele taktu. Jeśli rodzic
nadal nie zgadza się na naukę jego dziecka z rówieśnikami
niepełnosprawnymi, to uszanujmy jego decyzję z pełną
dla niej tolerancją.
Różny jest zakres i stopień zaspokajania potrzeb życiowych
osób niepełnosprawnych; różne są też potrzeby samych osób
niepełnosprawnych. Które obszary postrzega Pani Profesor jako
najważniejsze bolączki wymagające natychmiastowych działań?
W okresie kryzysu gospodarczego jaki przeżywamy,
najbardziej narażone na jego skutki są osoby dotknięte
niepełnosprawnością i ich rodziny, albowiem osobom
tym jest niezbędny pewien komfort materialny, ich potrzeby finansowe są większe ze względu na konieczność
leczenia, usprawniania i korzystania z pomocy technicznych, wreszcie ich możliwości zarobkowania są ograniczone. Trudno mi wskazać najbardziej ekstremalne
obszary potrzeb osób niepełnosprawnych, bowiem
w wielu obszarach ich życia widoczne są niedostatki.
Jest to sprawa wysoce zróżnicowana zależnie od wielu
aspektów sytuacji tych osób, jak np. stan ich zdrowia
i niepełnosprawności (czy jest stabilna, czy postępująca,
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czy osoba wymaga stałego leczenia, usprawniania,
oprotezowania, w jakim stopniu jest niepełnosprawna?). Pewne znaczenie ma także wiek osoby niepełnosprawnej, jej sytuacja rodzinna, osiągnięty poziom samodzielności itd. Można jednak uznać, że indywidualne sytuacje osób niepełnosprawnych i ich rodzin uwarunkowane są w znacznej mierze makrospołecznymi
czynnikami. Regres i wiele nieprawidłowości w opiece
zdrowotnej oraz trudności, z jakimi borykają się instytucje rehabilitacji leczniczej, stanowią niewątpliwie ten obszar, w którym niepełnosprawni narażeni są na duże
zaniedbania, ograniczenia i trudności.
„Niepełnosprawność, w wąskim znaczeniu, rozumiana jest jako
upośledzenie jakiegoś organu (niewidzący, głusi, upośledzeni
fizycznie, upośledzeni umysłowo). W szerszym rozumieniu
ujmowana jest jako zaburzenie szeroko rozumianych różnorodnych czynników psychofizycznych (może to być zaburzenie
mowy, procesów percepcyjnych, emocjonalnych, przystosowawczych itd.)”. Taką definicję niepełnosprawności zaproponowała Pani Profesor w roku 1996. Kim dzisiaj – w aspekcie tak
zdefiniowanego pojęcia jest osoba niepełnosprawna?
Niepełnosprawność powstaje na tle uszkodzenia jakiegoś organu ciała bądź zaburzenia jego funkcji czy
procesu psychicznego. Niepełnosprawnym można być
zarówno z powodu choroby, uszkodzenia organu ciała
czy zaburzenia jego funkcji, jak i z powodu zaburzenia na
przykład sfery emocjonalnej, wolicjonalnej czy poznawczej. Opracowując hasło „dziecko niepełnosprawne” do
I tomu Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku pod red.
Tadeusza Pilcha, który ostatnio się ukazał na rynku
wydawniczym określiłam je jako dziecko, które ma
specjalne potrzeby zdrowotne i edukacyjne z powodu
choroby, uszkodzenia i dysfunkcji niektórych organów
ciała, bądź zaburzenia jednej czy więcej sfer rozwoju.
Zgodnie z przyjętym przez Światową Organizację
Zdrowia trójwymiarowym ujęciem niepełnosprawności
człowieka stosowane są trzy terminy: uszkodzenie
(aspekt biologiczny), niepełnosprawność (aspekt
funkcjonalny) i upośledzenie (aspekt społeczny). Przez
upośledzenie rozumie się tu społeczne skutki niepełnosprawności.
W istocie w powszechnym rozumieniu, jak i rozumieniu WHO niepełnosprawność wiązana jest z uszkodzeniem bądź zaburzeniem organicznym.
Jesteśmy świadkami procesu starzenia się społeczeństwa.
Można wnioskować zatem, że będzie nam przybywało osób
niepełnosprawnych. Jakie w tym kontekście wyzwania stają
przed nami, jako społeczeństwem?
W mediach akcentuje się głównie zagrożenia ekonomiczne spowodowane narastającą dysproporcją między
populacją osób w wieku produkcyjnym i w wieku emerytalnym. Nie bagatelizując tego problemu ośmielę się
zaprezentować pogląd, że na znacznie większe trudności przyszłe społeczeństwa będą narażone w sferze zaspokajania potrzeb psychicznych, kulturowych i społecznych populacji osób niepracujących. Człowiek samorealizuje się i samopotwierdza w aktywności. Pozbawienie
go aktywności wywołuje w nim negatywne przeżycia,
jak np. frustracja, apatia, depresja, agresja itp. Przyszłe
społeczeństwa będą więc zmuszone stworzyć warunki
do uprawiania różnych form aktywności przez osoby
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w wieku poprodukcyjnym. Samo podwyższenie wieku
emerytalnego, co proponują niektórzy, nie rozwiąże
problemu. Zmuszeni będziemy bowiem osobom starszym
umożliwić aktywność odpowiednią dla ich stanu zdrowia, sprawności, możliwości wysiłkowych, rozwiniętych
uzdolnień i zainteresowań. Sądzę, że największą rolę
w tym zakresie odegrają samorządy lokalne, oczywiście
jeśli centralni decydenci przyzwolą im na większy
zakres samodzielności i oddadzą większe środki
finansowe.
Z przemian społecznych, o których mówimy, wynikają nowe
wyzwania dla uczelni kształcących kadrę przyszłych pedagogów opiekuńczych i specjalnych. Które z nich, zdaniem Pani
Profesor, są wyjątkowo istotne?
Najważniejsze jest chyba to, by nie kształcić pedagogów tylko w zakresie wąskich, szczegółowych specjalności. Znamienną cechą rozwoju współczesnych nauk jest co
prawda coraz większe ich uszczegóławianie, ale człowiek jest jednością biopsychiczną i każda nauka, której
on jest przedmiotem, powinna człowieka ujmować
holistycznie. Pedagog powinien w procesie edukacji
zdobyć rzetelną wiedzę o człowieku w ogóle, o uwarunkowaniach i prawach jego rozwoju, o całokształcie jego
potrzeb i sposobach ich zaspokajania, o elementach strukturalnych jego osobowości oraz zdobyć umiejętności
tworzenia człowiekowi jak najlepszych dla niego warunków rozwoju. Dopiero w kontekście tej wiedzy powinien
poznawać problemy związane z niesprawnością. Wszyscy ludzie, niezależnie od stanu zdrowia i sprawności,
mają znacznie więcej cech wspólnych niż swoistych.
Niezmiernie ważne jest także rozwijanie u studentów
wrażliwości na innych ludzi, życzliwości i spolegliwości
wobec nich, skłonności do wspierania innych, dążenia
do zrozumienia świata przeżyć i przekonań drugiego
człowieka oraz uwolnienia się od doktrynerstwa, nietolerancji, wrogości i dyskryminacji osób słabszych, biednych
czy dotkniętych jakąś odmiennością. Dobrze przygotowany do swej pracy pedagog powinien umieć wczuwać się
w drugiego człowieka, rozumieć jego przeżycia i potrzeby oraz udzielać takiego wsparcia, które wzmocni i rozwinie jego dyspozycje, pomoże mu samorealizować się
w tym, co najlepsze dla niego i innych ludzi.
W edukacji specjalnościowej student powinien zdobyć
jak najwięcej takiej wiedzy i przekonań, które dotyczą
osób z różnym rodzajem niesprawności, a dopiero na
tym tle zdobywać wiedzę i umiejętności potrzebne
w opiece i wychowaniu osób z danym rodzajem niesprawności. A zatem kształcenie pedagogów powinno
być realizowane według modelu: od wiedzy ogólnej do
wiedzy coraz bardziej szczegółowej. Najbardziej optymalny model kształcenia pedagogów opiekuńczych czy
specjalnych byłby, moim zdaniem taki, by w ramach studiów podstawowych (np. czteroletnich) zdobywać
wiedzę o człowieku z zakresu nauk humanistycznych
i społecznych, natomiast specjalność zdobywać w ramach co najmniej dwuletnich studiów podyplomowych.
Konieczne jest także odejście od encyklopedyzmu
w kształceniu na poziomie wyższym i w znacznie większym zakresie stosowanie ćwiczeń praktycznych, obserwacji, małych eksperymentów i niekonwencjonalnych
form i metod działań praktycznych studentów w róż-
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nych środowiskach i instytucjach wychowawczych,
opiekuńczych i rehabilitacyjnych.
Szanowna Pani Profesor! Na zakończenie jeszcze pytanie
z kategorii trudnych, bo wiążących się z Pani osobistymi
przeżyciami. Była Pani Profesor twórczynią pedagogiki specjalnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, dzisiaj Uniwersytecie Zielonogórskim. Jakie nadzieje wiązała
Pani z tą uczelnią i kierunkiem? Które z nich, szczególnie
bliskie Pani, udało się zrealizować? Jakie kierunki działań
chciałaby Pani zaproponować swoim następcom, by nie zniweczyli Pani dotychczasowego, wieloletniego dorobku?
W zielonogórskiej uczelni przepracowałam 27 lat.
Nadal, w ramach godzin zleconych utrzymuję z Uniwersytetem kontakty. Moim dążeniem było przede
wszystkim zabezpieczyć kadrę młodych pracowników,
asystentów, którzy stanowiliby „zaczyn” dalszego rozwoju edukacji specjalnej. Kilka osób wydoktoryzowałam
i mam nadzieję, że nie ustaną one w rozwoju naukowym. Moim dążeniem było również wprowadzanie
wiedzy o dzieciach niepełnosprawnych i przedmiotu
pedagogika specjalna w plany studiów na wszystkich
specjalnościach pedagogicznych. Nie zawsze udawało
się to w zadowalającym wymiarze godzin, ale każdy
student pedagogiki taką wiedzę zdobywał. W latach
względnego dobrobytu w uczelni organizowaliśmy sporo wyjazdów studenckich do szkół i ośrodków specjalnych, ośrodków rehabilitacyjnych, domów dziecka itp.
Studenci poznawali dzieci, pracę ich wychowawców
i nauczycieli, ich warsztat pracy. Później ograniczenia
finansowe spowodowały pewien regres w tym zakresie.
Wówczas rozwinęliśmy formę indywidualnych kontaktów i pomocy dziecku niepełnosprawnemu w jego
środowisku rodzinnym oraz indywidualne praktyki
studentów w ośrodkach specjalnych w Zielonej Górze
i pobliskich miastach, np. Świebodzinie, Sulechowie.
Oba, prowadzone przez nasz Zakład, ówczesne kierunki
studiów, tj. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
i pedagogika terapeutyczna miały w swoich planach
studiów wiele przedmiotów, w ramach których studenci
zdobywali wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy
z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Mam nadzieję,
że nasze dążenia nadal są kontynuowane.
Moim następcom trudno mi coś proponować. Są
młodsi ode mnie i stąd bardziej twórczy, a więc na pewno
będą rozwijać i doskonalić proces kształcenia zgodnie ze
społecznymi potrzebami i tzw. duchem czasu. Jedyne
zadanie, jakie mogę zaproponować to usilne dążenia
i poszukiwania w toku kształcenia różnorodnych rozwiązań i sytuacji umożliwiających studentom nawiązywanie bliskich kontaktów z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz zdobywanie doświadczeń wychowawczych.
Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Z prof. dr hab. Aleksandrą Maciarz
– założycielką i wieloletnim kierownikiem Zakładu Pedagogiki
Opiekuńczej i Specjalnej Zielonogórskiej WSP, obecnym Uniwersytecie Zielonogórskim rozmawiały
Grażyna Miłkowska-Olejniczak i Bożena Olszak-Krzyżanowska.
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Konferencje
W dniach 20 – 21 października br. odbyła się w Zielonej Górze konferencja „Koncepcje socjologiczne Stanisława Ossowskiego a teoretyczne i praktyczne zagadnienia współczesności”. Konferencję zorganizował
Instytut Socjologii i Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Oddział Zielona Góra. W 2003 roku przypada 40. rocznica śmierci Stanisława Ossowskiego, jednego z najwybitniejszych polskich socjologów. Celem konferencji była
prezentacja jego twórczości i odniesienie jej do zagadnień dyskutowanych we współczesnej humanistyce.
W Zielonej Górze można było wysłuchać wypowiedzi
takich specjalistów znaczących w świecie nauk społecznych, jak profesorowie: Janusz Goćkowski, Jerzy Szacki,
Barbara Szacka, Antoni Sułek, Bohdan Jałowiecki, Nina
Kraśko i in. Uczestnicy obradowali w sekcjach obejmujących poszczególne zainteresowania badawcze S. Ossowskiego. Były to sekcje:
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teorie socjologiczne S. Ossowskiego i ich interpretacje
koncepcja narodu i jej kontynuacje
teoria kultury
teoria struktury społecznej.
Z referatami wystąpili pracownicy naszego Instytutu:
prof. Mirosław Chałubiński, prof. Irena Machaj, dr Maria Zielińska, dr Jerzy Białas, dr Jerzy LeszkowiczBaczyński, dr Mariusz Kwiatkowski oraz mgr Iwona
Kaczmerek-Murzyniec.
***
W dniach 21 i 22 października odbyły się wykłady:
prof. Jerzego Szackiego (Wyższa Szkoła Psychologii
Społecznej i Uniwersytet Warszawski) pt. „Tożsamość narodowa”;
• prof. Barbary Szackiej (Uniwersytet Warszawski) pt.
„Historia i pamięć zbiorowa”.
Wykłady cieszyły się wielkim zainteresowaniem ze
strony studentów i pracowników UZ; po prelekcjach
ustawiły się długie kolejki po autograf autorów znanych
podręczników akademickich z zakresu socjologii.
•

***
Ważniejsze wydarzenia planowane przez Instytut na
przyszły rok:
Na jesień 2004 roku zaplanowana jest piąta konferencja z serii „Transgraniczność w perspektywie socjologicznej”. W przyszłym roku przypada dziesiąta rocznica
powstania Instytutu Socjologii. Pracownicy Instytutu
przygotowują w związku z tym tom jubileuszowy pt.
„Kapitał ludzki i społeczno-kulturowy. Z dorobku socjologii zielonogórskiej”; jego redakcją zajmuje się Żywia
Leszkowicz-Baczyńska.
Magdalena Pokrzyńska
PROF. JERZY SZACKI, PROF. LESZEK GOŁDYKA

(FOT. KRZYSZTOF LISOWSKI)

Rozważania
o przemijaniu i śmierci.
TANATOS 2003
Listopad to miesiąc, w którym częściej niż zazwyczaj
nasuwają się refleksje o kruchej i nietrwałej kondycji
człowieka, a także o śmierci, będącej doświadczeniem
każdego z ludzi. Takim rozmyślaniom sprzyja na pewno
przypadający na początku miesiąca Dzień Zaduszny,
kiedy to wszyscy odwiedzają groby bliskich. Potęgują to
także zmiany zachodzące w otaczającym krajobrazie
oraz jesienna przyroda. Nic więc dziwnego, że właśnie
listopad obrało Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
jako miesiąc, w którym regularnie, już od siedmiu lat,
odbywa się konferencja zatytułowana Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, nazywana potocznie TANATOSEM.
Tegoroczne spotkanie odbyło się 5-7 listopada i tak jak
w poprzednich latach uczestniczyli w nim pracownicy
nauki, literaturoznawcy, językoznawcy, antropolodzy,
filozofowie, lekarze i prawnicy. Dzielono się spostrzeżeniami na temat interpretowania i postrzegania śmierci,
jak również dyskutowano o sposobach traktowania tego
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zjawiska na przestrzeni epok. Lubuskie środowisko na
wrocławskim spotkaniu reprezentowały: prof. Pola
Kuleczka i mgr Agnieszka Żok-Soroczyńska. Dorobek
tej, jak również poprzednich konferencji, opublikowano
w siedmiu obszernych tomach studiów wydawanych
przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe począwszy
od 1997 roku. Autorzy opublikowanych tekstów ukazują
MOJEJ MAMIE
Świecą gwiazdy na niebie,
A ja czekam na Ciebie.
Chcę zobaczyć Twoje oczy
I zielony świat uroczy.
Czekam.
Sama pytam siebie
Czy jeszcze kiedyś zobaczę Ciebie?
Czasem smutno mi ogromnie.
Teraz cicho dookoła.
Moje serce Ciebie woła!

Nowe książki
w Instytucie Socjologii
Barbara E. Zagórska, Robotnicy nietypowi początku
polskiej transformacji. Studium socjologiczne, Lubuskie
Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2003, ss. 196.
Monografia Barbary Zagórskiej dotyczy trzech kategorii robotników polskich: robotników najemnych, chałupników i spółdzielców – kategorii, które – jak pisze
autorka we Wstępie - zostały ukształtowane w zupełnie
innych warunkach ustrojowych. Zwykło się je nazywać mianem tzw. realnego socjalizmu i wiązać z okresem PRL-u. (…)
Określenie to oznacza szczególną ich (robotników najemnych,
chałupników i spółdzielców – przyp. MP) pozycję strukturalną względem robotników państwowych, tj. „typowych”. Pracownicy „typowi” mieli w PRL rolę wiodącą i dominu-
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śmierć otwarcie i z ukrycia, pośrednio i bezpośrednio,
wskazując jak można rozmawiać o ważnym, a zarazem
najważniejszym z problemów dotykających ludzkiej
egzystencji.
Agnieszka Żok-Soroczyńska

Szukam Ciebie
Gdzieś daleko,
Poza lasem,
Poza rzeką
W wyobraźni mam krainę snów,
W której się kiedyś spotkamy znów.
(Wigilia 1995 – pierwsze święta bez mamy)
Paulina Hołowczyc,
studentka IV roku rewalidacji osób chorych

jącą. „Nietypowość” powiązana z drugorzędnością
i marginalnym usytuowaniem trzech opisywanych kategorii – pisze autorka – nie była generowana rynkowo,
lecz była normą stanowioną subiektywnie, arbitralnie.
Ich pozycja strukturalna przydzielona im była według
zasad wchodzących w skład reguł tzw. budowy socjalizmu sformułowanej przez J. Stalina. Przemiany ustrojowe wpłynęły na zasadniczą zmianę roli strukturalnej
poszczególnych kategorii robotników w Polsce. Książka
powstała w oparciu o badania empiryczne przeprowadzone właśnie w momencie owego przełomu –
w czerwcu, lipcu i sierpniu 1989 roku. Celem opracowania jest opis i próba (…) wyjaśnienia fenomenu segmentacyjno-strukturalnego badanych kategorii robotników.
Książka składa się z trzech części: teoretycznometodologicznej, historyczno-statystycznej (strukturalne
usytuowanie badanych kategorii, ich skład i ewolucja)
oraz części analityczno-opisowej (portret społeczny
„robotników nietypowych”).
Książka jest ciekawym studium naszej (polskiej) rzeczywistości, powrotem do przeszłości, a jednocześnie
treści w niej zawarte okazują się mieć zaskakująco aktualny wymiar.
Szymon Krzyżaniak, Jednostka, wspólnota, społeczeństwo. Dyskusje wokół współczesnego uporządkowania
społecznego, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona
Góra 2003, ss. 120.
Podstawą dla napisania książki przez Szymona Krzyżaniaka stała się pokusa skomentowania debat publicznych toczących się wokół modelu współczesnego porządku politycznego. Rozmaite stanowiska wyrażane
w dyskusji sprowadzić można według autora do dwóch
idei zasadniczych: idei liberalizmu i komunitaryzmu.
Stwierdzenie, że problem porządku politycznego nie
może być redukowany do „technicznego” aspektu mechanizmów procedur politycznych, prowadzi autora
do przekonania, iż w centrum toczących się debat usytuowany jest sam człowiek. Jednym z podstawowych zadań porządku politycznego, jakie wyłaniają się
cd. na stronie 37
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NIE STAĆ NAS NA BYLEJAKOŚĆ
Rozmowa z prof. Michałem Kisielewiczem
rektorem Uniwersytetu

Panie Rektorze, nasz Senat podejmuje wiele uchwał w sprawach
organizacji uczelni. Na ile są to rozwiązania doraźnie usprawniające i porządkujące działalność, a na ile mają charakter kierunkowy, docelowy, zgodny z budowaną strategią rozwoju uczelni do
końca dekady?
Od samego początku tworzenia nowych zasad organizacyjnych
naszego Uniwersytetu stawiamy akcent na decentralizację zarządzania i autonomię podstawowych jednostek organizacyjnych,
jakimi są zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym nasze wydziały. Sądzę, że nie trzeba nikogo przekonywać, że przy tej wielkości uczelni jaką jest nasz uniwersytet są to rozwiązania w pełni
uzasadnione. Nie rozwiązują one rzecz jasna wszystkich problemów, które tworzą rzeczywistość dnia codziennego. Dlatego musi
istnieć ogólna koncepcja organizacji naszej działalności, podporządkowana nadrzędnym celom kształtującym nasz wizerunek
w ramach polskiego i już „za chwilę” europejskiego systemu
szkolnictwa wyższego. Najkrócej rzecz ujmując, należy dążyć do:
– zmiany zasad organizacji procesu dydaktycznego przesuwających akcent z „kształcenia” na „studiowanie”,
– określenia i rozwoju charakteryzujących nas kierunków badań
naukowych,
– tworzenia warunków sprzyjających realizacji procesu bolońskiego, obejmującego m.in. zasadę spójności dydaktyki i badań
naukowych oraz postulat zapewnienia jakości.
Realizacja tak nakreślonych celów wymaga – obok wdrożenia przyjętych już wcześniej przez
Senat zasad elastycznej organizacji studiów oraz zasad zapewnienia jakości – zmiany roli nauczycieli akademickich w procesie realizacji naszych zadań. Nauczyciel akademicki winien być
bardziej przewodnikiem, konsultantem niż wykładowcą. Winien swoje doświadczenia naukowobadawcze przekazywać studentom i młodszym pracownikom naukowym. To wymaga innego
sposobu projektowania zajęć, tworzenia warunków do częstszych kontaktów nauczycieli ze studentami, tworzenia zespołów badawczych specjalizujących się w dobrze wyselekcjonowanym
zakresie badawczym. Jednak żadne uregulowania prawno-organizacyjne nie zapewniają pełnej
i rzetelnej realizacji tak nakreślonych zadań, jeżeli ich spełnienie nie będzie wynikać z wewnętrznych potrzeb osób uczestniczących w tym procesie. Dlatego już dziś mówimy również o wzorcach kształtujących postawy akademickie naszych pracowników i studentów.
Kontrowersje wzbudziła zwłaszcza uchwała w sprawie organizacji procesu kształcenia.
Podjęte przez Senat w ostatnim czasie uchwały wychodzą naprzeciw kształtowaniu takich ról
i postaw naszych nauczycieli akademickich. Spotykam się wprawdzie z zarzutami, że jest to
„zamach” na wolność akademicką, ale są to głosy odosobnione.
Nie chodzi w naszych oczekiwaniach jedynie o obecność fizyczną w ciągu czterech dni tygodnia, ale o zmianę stosunku do realizowanych zadań dydaktycznych i naukowo-badawczych.
Chcemy, by nasz Uniwersytet był miejscem, w którym odbywają się systematycznie seminaria
naukowe skupiające wokół doświadczonych pracowników naukowych – młodszych pracowników i studentów.
Jest to ważne zarówno z punktu widzenia rozwoju badań naukowych, jak i kształcenia młodej
kadry, która musi być źródłem postępu i dalszego rozwoju naszego Uniwersytetu.
Zwiększona dostępność studentów do konsultacji i spotkań z nauczycielem ma sprzyjać kształtowaniu czynnych postaw studentów w procesie ich studiowania. Tak więc „zamach” na wolg r u d z i e ń
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ność akademicką nie dotyczy nauczycieli, którzy w taki sposób realizują swoje zadania wynikające zarówno z ustawy o szkolnictwie wyższym, jak i swoich wewnętrznych potrzeb.
Nie można niestety tego sposobu realizacji zadań osiągnąć w jednym dniu pobytu na uczelni,
nie mówiąc już o mniejszej częstotliwości.
Skoncentrowałem się w swojej wypowiedzi na sprawie najważniejszej dla przyszłego oblicza
naszego Uniwersytetu. Istnieje szereg problemów organizacyjnych, które mają wprawdzie charakter pomocniczy, jednak w całym kompleksie sprawnego działania są równie ważne, wręcz
nieodzowne. Mam tu na myśli organizację i funkcjonowanie wszystkich służb administracyjnych. Mamy już ukształtowane prawie wszystkie zasady ich funkcjonowania, jednak zbyt często
zdarza się, że nie są one przestrzegane lub wręcz ignorowane. Dlatego będziemy w bieżącym
roku bardzo dużo uwagi poświęcać sprawności działania wszystkich jednostek administracyjnych, szczególnie jednostkom administracyjnym wydziałów, bo jest to podstawa dobrej organizacji całego Uniwersytetu.
Dojrzewa długo przygotowywana Strategia rozwoju do 2010 roku. Długotrwały namysł nie jest
naturalnie zarzutem, może świadczyć raczej o krytycznym podejściu do problemu. Czy mógłby
Pan teraz przedstawić jej główne założenia? Czy opracowanie strategii przeszło szersze konsultacje? Czy nie warto przed przyjęciem Strategii upowszechnić ją na stronach internetowych?
Strategia rozwoju uczelni, jeżeli ma mieć jakąś praktyczną wartość musi być wysoce prawdopodobnym obrazem naszego przyszłego rozwoju. To wymaga wiarygodnych danych wyjściowych i wiarygodnych metod prognozowania. Pierwsza wersja naszej Strategii, po wstępnych
konsultacjach została uznana za początek drogi dochodzenia do jej ostatecznego kształtu. Decyzja okazała się bardzo trafna, gdyż w ostatnim roku pojawiło się bardzo wiele nowych informacji i faktów, które będą miały istotny wpływ na naszą przyszłość. Obok wielu konsekwencji wynikających z włączenia Polski do Unii Europejskiej, mamy nowe informacje dotyczące poziomu
finansowania polskich uczelni, mamy wizję nowego prawa o szkolnictwie wyższym, pracujemy
nad nową metodą określania zakresu zadań dydaktycznych w zależności od poziomu dotacji
dydaktycznej. Widać więc, że przytoczone fakty muszą być uwzględnione przy nakreślaniu wizji
naszego dalszego rozwoju. Dlatego do końca roku zostanie opracowana druga wersja projektu
naszej Strategii, być może do 2013 roku, bo jest to bardziej naturalne z punktu widzenia niektórych zasad integracyjnych z UE. Nie będę więc w tym miejscu opisywał opracowywanej wersji,
a jedynie zwrócę uwagę na znaczenie jakie powinna pełnić Strategia w naszym działaniu już
teraz. Jeżeli uznamy, że nakreślona wizja rozwoju jest wysoce prawdopodobna, to niektóre nasze
dzisiejsze decyzje muszą być podejmowane z uwzględnieniem tych przyszłych rozwiązań. Dlatego tak wiele czasu poświęcamy na dojrzewanie tego projektu.
Myślę, że Uniwersytet powinien stanowić wzorzec organizacji pracy i zarządzania. Realizację
takich postulatów umożliwia m.in. całościowy program komputerowy, obsługujący wszystkie
dziedziny aktywności uczelni. Tymczasem funkcjonujące dziś programy obejmują zaledwie
wycinki działalności i nie przystają do siebie. Zgoda, to kosztuje. Ale taka inwestycja w dłuższej perspektywie przynosi oszczędności, wymusza też bardziej racjonalną organizację procesu
zarządzania. Co Pan o tym sądzi?
O takim rozwiązaniu „całościowym” systemu informatycznego, wspomagającego zarządzanie
uczelnią, myśleliśmy jeszcze przed powołaniem naszego Uniwersytetu. Ale brak nowych systemów zarządzania docelowych rozwiązań organizacyjnych uniemożliwił nam jego wdrożenie.
Wykorzystaliśmy jedynie system „Dziekanat” ułatwiający prowadzenie spraw studenckich. Jest
on rozbudowywany i będzie stałym elementem naszego systemu, do którego zmierzamy. Powołałem już komisję, której celem jest wybór systemu do obsługi spraw kadrowych i finansowogospodarczych. Po jego zakupie zostanie on zintegrowany z systemem „Dziekanat”. Inne elementy potrafiliśmy już dokonstruować. Niestety wcześniejsze wprowadzenie docelowego rozwiązania było utrudnione ze względu na brak docelowych rozwiązań organizacyjnych jak i brak
środków finansowych.
Za chwilę znajdziemy się w obszarze działań Unii Europejskiej. Jak uczelnia jest przygotowana
do nowej jakościowo sytuacji? Czy już teraz podejmuje się działania, by środki unijne wspierały naszą działalność?
Możliwości finansowania rozwoju bazy dydaktycznej ze środków Unii Europejskiej są już od
kilku miesięcy mocno eksponowane w środkach masowego przekazu, na różnych konferencjach,
kursach i naradach. Jesteśmy bardzo mocno zainteresowani ich pozyskaniem. Dlatego już od
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sierpnia br. działa w naszym Uniwersytecie specjalny zespół roboczy prowadzący rozpoznanie
wszystkich możliwości i przygotowujący projekty stosownych wniosków. W październiku powołałem zespół koordynacyjny czuwający nad jakością opracowywanych wniosków. Należy tu
podkreślić, że duże znaczenie przypisywane będzie poziomowi i jakości tych opracowań. Z drugiej strony, aby nasze wnioski były adekwatne do naszych potrzeb, już w listopadzie Senat przyjął kompleksowy program inwestycyjny naszego Uniwersytetu na okres 2004-2013. Zawiera on
dwie grupy zadań przypadających do realizacji w latach 2004-2006 i 2007-2013. W tych dwóch
okresach będą uruchamiane środki strukturalne UE. Sądzę, że mamy bardzo duże szanse dokończyć do roku 2013 wszystkie nasze zadania związane z rozbudową i modernizacją bazy dydaktycznej. Warto zauważyć, że jest tak m.in. również dlatego, że pokaźną część zadań inwestycyjnych kończymy teraz w oparciu o środki inwestycyjne MENiS, KBN i środki własne. Gdybyśmy
wszystkie nasze potrzeby odkładali na okres po 2004 roku, to do ich pełnej realizacji nie wystarczyłby okres do 2013 roku. Zadania inwestycyjne to jednak tylko część naszych potrzeb. Bardzo
ważnym obszarem jest modernizacja bazy laboratoryjnej, jej oprogramowanie i doposażenie.
Ważną rolę będą pełnić różnego rodzaju szkolenia na koszt UE. Wierzę, że potrafimy maksymalnie wykorzystać wszystkie możliwości przyspieszające nasz rozwój.
Czy mógłby Pan podsumować proces akredytacyjny – jego przebieg i zagrożenia dla prowadzonych kierunków studiów?
Akredytacje prowadzone przez Państwową Komisję Akredytacyjną pełnią ważną rolę w dostosowaniu lokalnych warunków kształcenia do przyjętych standardów krajowych. Standardy te są
już od dawna znane, ale dopiero decyzje PKA uświadamiają nam czego nam jeszcze brakuje. Do
chwili obecnej już siedem naszych kierunków studiów zostało poddanych analizie przez PKA.
W jednym przypadku uzyskaliśmy ocenę negatywną, w dwóch – pozytywną i w dwóch – warunkową. W stosunku do dwóch kierunków wnioski Komisji są jeszcze w trakcie opracowań.
W tym miejscu warto sobie zdać sprawę, że strategia rozwoju musi pogodzić takie uwarunkowania jak poziom finansowania uczelni i wymagania wynikające ze standardów edukacyjnych.
Istnieje więc potrzeba precyzyjnej odpowiedzi na pytanie: jakie zadanie edukacyjne, uwzględniające istniejące standardy, jesteśmy zdolni w ramach posiadanych środków realizować? Widać
więc, że autonomia uczelni związana z podejmowaniem decyzji dotyczących zakresu jej zadań
ma naturalne ograniczenie, którego niestety nie da się obejść.
Wymogi akredytacyjne wymagają stałego dostępu do internetu dla studentów. Jak sobie z tym
poradzimy?
Wymóg ten nie jest dziś jeszcze mocno eksponowany. Ale planowane w najbliższych latach
nowości edukacyjne wymuszą konieczność posiadania przez studentów ciągłego dostępu do
internetu. Mam tu na myśli ideę tzw. bibliotek elektronicznych lub wirtualnych oraz kształcenie
na odległość. Są to już rozpoczęte działania, które lada dzień będą rzeczywistością. Dlatego
w ramach modernizacji i rozbudowy naszej bazy dydaktycznej i socjalnej studentów bierzemy te
wymagania bardzo poważnie pod uwagę.
Choć ciężko, to na inwestycje aparaturowe można się ubiegać w KBN. A gdzie należy szukać
pieniędzy na tworzenie i modernizację pracowni i laboratoriów dydaktycznych?
Źródłem finansowania potrzeb dydaktycznych uczelni powinna być dotacja dydaktyczna. Niestety, jest ona ciągle na to niewystarczająca. Pamiętajmy, że w naszym przypadku w latach 20012003 była ona zbyt mała by pokryć nawet wynagrodzenia zasadnicze naszych pracowników.
Przeprowadzane działania, niekiedy bardzo bolesne, tworzą szansę, że ulegnie to zmianie już
w roku akademickim 2004/2005. Jeżeli przy tym będziemy konsekwentnie dbać o równowagę
między zakresem naszych zadań dydaktycznych i poziomem rosnącej na szczęście dotacji, to
sądzę, że w roku 2006 będzie można część dotacji przeznaczyć na modernizację i doposażenie
naszej bazy laboratoryjnej. Oczywiście można częściowo wspierać ten program z dochodów
własnych uczelni.
Osoby zajmujące się organizacją dydaktyki zwracają uwagę na mało ostry podział kompetencji
między prorektorem ds. studenckich a prorektorem ds. jakości kształcenia, którego zakres działania nie jest możliwy do realizacji bez udziału prof. Z. Wołka.
Jakość kształcenia leży w zakresie zainteresowań wszystkich prorektorów, bo poziom i jakość
dydaktyki jest pochodną jakości kadry, jej dorobku naukowego jak i zaplecza materialnego
uczelni, które w istotnym zakresie wiąże się np. z obszarem działalności prorektora ds. rozwoju.
Jednak program prac związany z wdrożeniem systemu zapewnienia jakości wymaga stałej koorg r u d z i e ń
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dynacji działań na rzecz zapewnienia właściwego poziomu naszego procesu dydaktycznego, który –
jak już wcześniej podkreślałem – musi być ściśle powiązany z działalnością naukowo-badawczą.
Jakość kształcenia, jako główny obszar działalności prorektora została, wyeksponowana dopiero niedawno i stąd może te wątpliwości. Idea powierzenia jednemu z prorektorów m.in. tego
zakresu działań wiąże się również z faktem zwiększającej się aktywności PKA. Wszystkie problemy związane z akredytacją leżą również w zakresie obowiązków tego prorektora. Dobrze
prowadzone działania, związane z zapewnieniem jakości kształcenia tworzą bardzo poważny
zakres obowiązków, które muszą być na bieżąco realizowane.
Nikt nie neguje konieczności zmian strukturalnych, jeśli dotyczą one zmieniających się uwarunkowań, jak ostatnio w Wydziale Artystycznym i Wydziale Zarządzania. Właściwa organizacja
nie tylko porządkuje działalność struktur, ale może przyczyniać się do zmniejszenia kosztów
działalności. Moje obawy dotyczą jedynie okresu ich wprowadzania w jednostkach dydaktycznych w trakcie roku akademickiego. Takie zmiany zawsze – w mniejszym lub większym zakresie – absorbują aktywność, która nie jest kierowana na działalność podstawową. Może warto
więc wprowadzić zasadę, że takie zmiany mogą odbywać się wyłącznie poza okresem roku akademickiego?
Zgadzam się, że wszystkie konieczne zmiany organizacyjne powinny być przeprowadzane tak,
by ich wejście w życie zbiegały się z początkiem roku akademickiego. Zgadzam się również, że
ich częstotliwość winna być minimalizowana. Są jednak sytuacje, które zmuszają nas do odstępstw od tych zasad. Dotyczy to w szczególności naszej uczelni, która kształtowała swoją
pierwszą strukturę poprzez połączenie struktur byłych naszych uczelni. Przy tym ze względu na
nabyte przyzwyczajenia nie dochodziło na ogół do jej racjonalizacji. Tak np. na Wydziale Zarządzania, przy jednym kierunku studiów, powstały trzy instytuty z dużą liczbą zakładów. W takim
przypadku jest całkiem naturalne działanie zmierzające do porządkowania tego rodzaju struktur. Wydział Zarządzania w minionym roku akademickim podjął decyzję o zmianie swojej dotychczasowej struktury. Naturalnym wydaje się przyjęta propozycja jej „spłaszczenia”, tym bardziej, że wydział prowadzi tylko jeden kierunek studiów. Niestety, nie udało się poddać tej propozycji pod obrady Senatu jeszcze przed nowym rokiem akademickim, chociaż wszystkie propozycje były gotowe we wrześniu. Stąd ten poślizg w decyzji o jej zmianie. Drugim przykładem
jest zmiana struktury na Wydziale Artystycznym. Tutaj była to konieczność, bo jeden z instytutów przestał spełniać warunki statutowe do jego istnienia. Niestety, ujawniło się to dopiero
w październiku. Stąd konieczność zmian w ciągu roku.
Wreszcie może się zdarzyć, że Minister Edukacji Narodowej i Sportu podejmie decyzję o powołaniu nowego wydziału w ciągu roku. Wówczas musimy również ją wdrożyć w tym samym czasie.
Wiele osób zwraca uwagę na zbyt drogi standard nowo budowanych budynków i wyposażenia
meblowego, co kontrastuje z wyposażeniem laboratoryjnym, często wręcz zabytkowym. Czy
przyznaje Pan rację takiemu stanowisku?
Nie sądzę, by nasze nowo budowane lub modernizowane obiekty odbiegały od dzisiejszych
standardów, nawiązujących do współczesnych rozwiązań architektonicznych. Wyposażenie tych
obiektów jest, wbrew opiniom, jednym z najtańszych jakie są dostępne na polskim rynku. Z drugiej strony nowo budowane lub modernizowane obiekty mają nam służyć przez wiele lat i nie
można zakładać, że będą zbyt szybko modernizowane. Nie stać nas na bylejakość. To zawsze jest
znacznie droższe.
Wreszcie warto zauważyć, że zdobywane środki inwestycyjne nie mogą być w żadnym przypadku przeznaczane na rozwój bazy laboratoryjnej. Na to są specjalne środki KBN i dotacje
dydaktyczne.
Panie Rektorze, rzeczywistość skrzeczy, a przed nami okres szczególny – świąt Bożego Narodzenia i przełomu roku. Czy ma Pan w związku z tym jakieś szczególne przesłanie dla pracowników i studentów?
Bieżący rok jest szczególny w życiu naszego narodu, a tym samym całej naszej społeczności.
Obfituje w wiele niepewności i nadzieje na lepszą przyszłość. Stoimy przed nowymi wyzwaniami dostosowywania się do przyszłych uwarunkowań kształtujących naszą przyszłość. Chciałbym wszystkim pracownikom życzyć, mimo tych trudnych dni, dużo spokoju i wiary w sens
naszego wspólnego wysiłku. Jestem przekonany, że przyniesie on oczekiwane efekty. Wesołych
Świąt i szczęśliwego Nowego Roku.
rozmawiał Andrzej Politowicz
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z dyskusji, jest zapewnienie optymalnych warunków dla
samorealizacji i wszechstronnego rozwoju człowieka.
Na książkę składają się trzy rozdziały zatytułowane:
Aksjologiczne podstawy społeczeństwa w świetle współczesnych teorii, Model liberalny – jednostka, dobro, sprawiedliwość, Model komunitarystyczny – wspólnota, dobro, jednostka, Nowe perspektywy dla wspólnoty?
Lektura książki może być przydatna dla każdego zainteresowanego problemami polskiego życia społecznego
i politycznego (w tym dla osób biorących czynny udział
w dyskusjach na jego temat). Wiele aspektów tej warstwy naszego życia może być (według autora) opisanych
i zanalizowanych poprzez ukazanie przenikania się
przedstawionych w książce idei.
Dorota Angutek, Magiczne źródło filozofii greckiej,
Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2003, ss. 133.
Książka Doroty Angutek stanowi antropologiczną rekonstrukcję tych idei filozofii greckiej okresu archaicznego, które przejawiają widoczną zbieżność z odpowiednimi wątkami magii synkretycznej. Analiza obejmuje poglądy Talesa Anaksymandra, Anaksymenesa,
Heraklita z Efezu, Ksenofanesa z Kolofonu, Parmenidesa
i Zenona z Elei oraz Melissosa z Samos. Na podstawie
ich myśli autorka ukazuje proces ewolucji racjonalności
magicznej od końca VII wieku p. n. e. do początków
wieku V p. n. e.
W centrum zainteresowań autorki leży światopogląd
magiczny; analizowane poglądy filozoficzne potraktowane są jako werbalizacje historycznej jego postaci.
Głównym celem opracowania jest antropologiczna rekonstrukcja zawartego w nich magicznego percypowania świata.
Praca ma budowę dwudzielną. W części pierwszej autorka dokonała przeglądu teoretycznych koncepcji ma-
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gii, którymi się posłużyła. Zasadniczą koncepcją przyjętą
w pracy jest „ideacyjna” postać magii synkretycznej,
przy równoczesnym posiłkowaniu się wybranymi filozoficznymi, socjologicznymi i antropologicznymi ujęciami magii. W części drugiej myślenie magiczne usytuowane zostało w kontekście greckiej filozofii archaicznej.
Analiza prowadzi autorkę do zasygnalizowania miejsca
występującego w procesie ewolucji filozoficznej myśli
greckiej, w którym dokonuje się zmiana formuły myślenia - od ujmowania świata w kategoriach magicznych
do ujmowania go według zasad logicznych.
Praca D. Angutek wbrew pozorom nie musi być adresowana do wąskiego grona specjalistów; polecić ją można każdemu, komu niestraszne peregrynacje po własnej
i cudzej kulturze i kto nie boi się podjęcia refleksji nad
różnymi sposobami postrzegania świata. Warto się skusić na lekturę, bo czyż poprzez analizę Innego, Odmiennego nie poznajemy lepiej samych siebie?
Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Teorie, studia, interpretacje, T. I, red. Maria Zielińska, Wyd.
Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2003
Książka jest kolejną publikacją w znanej już Czytelnikom serii wydawniczej ukazującej się od 1997 roku. Tak
jak w latach ubiegłych jest efektem współpracy Lubuskiego Towarzystwa Naukowego i Instytutu Socjologii
UZ. Tom ma charakter interdyscyplinarny. Czytelnik
odnajdzie tu zarówno tytułową „perspektywę socjologiczną” w spojrzeniu na zjawisko transgraniczności, jak
również analizy zawierające w sobie elementy myśli
o charakterze politologicznym, historycznym, etnograficznym, kulturoznawczym, filozoficznym i ekonomicznym.
Na książkę składają się dwa tomy: pierwszy zatytułowany Teorie, studia, interpretacje oraz drugi: Komunikaty i
komentarze. W sumie książka zawiera 60 artykułów róż-
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łecznej w formie dyskusyjnego klubu filmowego. Zamierzają również zapraszać na spotkania ze studentami
artystów oraz specjalistów z rozmaitych dziedzin. Studenci planują realizację projektów badawczych oraz
publikowanie rezultatów naukowych dociekań członków Koła. Opiekunem naukowym został mgr Artur
Kinal. Koło Naukowe Socjologów ma charakter interdyscyplinarny. Zrzesza studentów zainteresowanych tematyką społeczną, niezależnie od ich kierunków studiów. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy, we wtorki o godz. 19.00 w Instytucie Socjologii.

nych autorów prezentujących rozmaite dyscypliny, jak
również różne placówki naukowo-badawcze polskie
i zagraniczne (ukraińskie, rosyjskie, litewskie, czeskie,
niemieckie).
W pracach omawiane są wszystkie podstawowe wymiary życia społecznego: zjawiska ekonomiczne; warunki i jakość życia mieszkańców terenów przy(po)granicznych; zjawiska i procesy wynikające z bliskości odmiennych kulturowo społeczności; problematyka kształtowania się tożsamości jednostkowej w warunkach
pogranicza; zagadnienia ukazujące specyfikę procesów
wychowawczych i edukacji w warunkach wielokulturowości. Tematy te pogrupowane są w czterech rozdziałach: Perspektywa integracji z Unią Europejską, Specyfika
miast i wsi przygranicznych, Świadomość i tożsamość społeczna, Edukacja i wychowanie a wielokulturowość. Tom
otwiera rozdział zawierający refleksje o charakterze teoretyczno-metodologicznym dotyczące granic i pogranicza
jako zjawiska społecznego.
Recenzentami pracy są profesorowie: Marian Golka,
Władysław Kwaśniewicz i Wojciech Sitek.
Różnorodność spojrzeń, wielorakość zagadnień podejmowanych w książce przyczyni się być może do
odbioru równie przychylnego, jak poprzednie monografie z serii; niniejsze opracowanie stanowi cenne uzupełnienie wiedzy o zjawiskach transgranicznych i zdaje się
zachęcać do dyskusji o przyszłości „bez granic”, „poprzez
granice” lub „ponad granicami”.
Czekamy jeszcze na tom drugi książki pt. Komunikaty
i komentarze, który ma się wkrótce ukazać.

***
Interesującym przedsięwzięciem, do udziału, w którym został zaproszony nasz kolega prof. Leszek Gołdyka, jest dwujęzyczne opracowanie Polska Niemcy dziś
i jutro – Polen Deutschland heute und morgen, pod redakcją naukową Mieczysława Tomali, Wydawnictwo
„Pagina”. Książka ta została wydana pod honorowym
patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Aleksandra
Kwaśniewskigo. Na publikację składa się 10 wypowiedzi znanych postaci reprezentujących różne środowiska:
naukowe, polityczne, artystyczne – zarówno niemieckie
jak i polskie. Nasz współpracownik jako specjalista
z zakresu socjologii pogranicza polsko-niemieckiego
został poproszony o opinię na temat socjologicznych
aspektów relacji polsko-niemieckich (L. Gołdyka: Teraźniejszość i przyszłość pogranicza polsko-niemieckiego w aspekcie
socjologicznym).

***
W bieżącym semestrze w Instytucie Socjologii została
reaktywowana działalność studenckiego Koła Naukowego Socjologów. Członkowie Koła organizują projekcje
filmów i poddają je analizie pod kątem tematyki spo-
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***
Wśród pracowników Instytutu Socjologii mamy członków zespołów redakcyjnych kilku wydawnictw. Prof.
Mirosław Chałubiński jest przewodniczącym Kolegium
Redakcyjnego „Colloquia Communia”, prof. Leszek
Gołdyka jest członkiem Kolegium Redakcyjnego
„Rocznika Lubuskiego”, prof. Jan Sikora – „Humanizacji
Pracy”. Ostatnio kolejny z naszych Kolegów został poproszony o udział w zespole redakcyjnym. Dr Lech
Szczegóła zasiadł w Kolegium Redakcyjnym „Colloquia
Communia”. Pismo ukazuje się w Wydawnictwie Adam
Marszałek. Właśnie ukazał się nowy jego numer:
„Colloquia communia” (73) Idee i ludzie demokracji.
Rozważania w kręgu myśli Aleksego de Tocqueville’a,
red. Mirosław Chałubiński, Janusz Goćkowski, Katarzyna M. Machowska, Cezary J. Olbromski, ss. 456.
Na numer składają się teksty naszych współpracowników (obok opracowań specjalistów z Częstochowy,
Gdańska, Kielc, Krakowa, Lublina, Torunia, Warszawy,
Wrocławia):
• Mariusz Kwiatkowski Zasoby demokracji w świetle
sporów o kapitał społeczny
• Szymon Krzyżaniak Tocqueville’owski ethos demokracji
a współczesne społeczeństwo polskie
• Mirosław Chałubiński Polskie kłopoty z demokracją.
W kręgu Tocqueville’owskich inspiracji
• Dorota Bazuń Internet a demokracja
• Katarzyna Szafer Cz. Znamierowski i A. De Tocqueville
– dwa podejścia do elity w demokracji

•
•

***
W bieżącym roku ukażą się jeszcze następujące publikacje książkowe:
• Mariusz Kwiatkowski (red.), W poszukiwaniu społeS Z K O Ł A
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mie 9 listopada odwiedził tę instytucję prof. Kazimierz Głazek. Na seminarium prof. K. Denecke wygłosił wykład pt.O a-arnych grupach.
W dniach 10-16 listopada w Poczdamie w ramach
programu DAAD przebywał mgr Stanisław Niwczyk.
W Krynicy w dniach 6-8 listopada odbyła się kolejna
– dwunasta konferencja naukowa w cyklu WORKSHOP „3 in 1”, GRAPHS. Nasz Instytut reprezentowali prof. Mieczysław Borowiecki – referat „Some graphs
colouring problems ”, dr Ewa Drgas-Burchardt – referat
„On a list colouring of hypergraphs” oraz dr Jarosław
Grytczuk – referat „Thue-type problems for graphs”.
Na zaproszenie naszego Instytutu w Zielonej Górze
gościł prof. Roger Cook z Delft University of Technology (Holandia), współpracujący z prof. Jolantą Misiewicz. Wygłosił on referat pt. Risk and Environmental Modelling.
Przed Radą Instytutu odbyła się kolejna obrona
rozprawy doktorskiej. Maciej Zwierzchowski (Politechnika Szczecińska) przedstawił pracę Dominowanie w grafach i ich produktach.
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6 Prof. Roman Zmyślony, prof. Andrzej Cegielski

6 W ramach współpracy z Uniwersytetem w Poczda-

6

czeństwa obywatelskiego
Krzysztof Lisowski, Orientacje aksjologiczne młodzieży
miasta przygranicza
Maria Zielińska (red.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej: tom I „Teoria, studia, interpretacje”, oraz tom II „Komunikaty i komentarze”
Magdalena Pokrzyńska
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i prof. Wojciech Okrasiński w dniach 24 –26 listopada przebywali w Dreźnie. Celem ich pobytu była
współpraca przy organizacji międzynarodowych
studiów doktoranckich (wspólnie z tamtejszym
Uniwersytetem Technicznym oraz z Uniwersytetem
Technicznym w Cottbus).
Prof. Andrzej Cegielski przebywał w dniach 29 listopada – 8 grudnia w Greifswald (Niemcy), gdzie
w tamtejszym Uniwersytecie wygłosił cykl wykładów w ramach programu Socrates.
Od 13 do 21 grudnia w Universidad de Extremadura
w Badajoz (Hiszpania) na konsultacjach naukowych
będzie przebywał prof. Wojciech Okrasiński.
Prof. Kazimierz Głazek w dniach 14-18 grudnia będzie reprezentował nasz Instytut na Southeast Asian
Mathematical Conference organizowanej przez Yunnan University w Kunming (Chiny).
Prof. Roman Zmyślony został powołany do Komitetu Redakcyjnego czasopisma Polskiego Towarzystwa
Matematycznego Matematyka Stosowana. Matematyka
dla Społeczeństwa.
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Popularyzacja matematyki
W ramach działalności Instytutowego Koła Naukowego „mUZg” odbyły się kolejne spotkania:
6 14 listopada prof. Tomasz Łuczak z UAM w Poznaniu wygłosił odczyt na temat „Jak grać w golfa
dwiema piłeczkami?”
6 27 listopada dyskutowano nad tezą „Czy sześć jest
największą liczbą?” (jakie jest Państwa zdanie?)
6 na 5 grudnia – na bajkowe spotkanie z matematyką
zapraszał plakat zamieszczony obok.
Wkrótce kolejne spotkania. Polecamy także stronę internetową www.muzg.uz.zgora.pl .

Nagroda w konkursie na najlepszą
książkę akademicką ATENA 2003
W dniach 5-8 listopada odbyły się na Politechnice
Warszawskiej X Krajowe Targi Książki Akademickiej
ATENA 2003. Podczas otwarcia targów ogłoszono wyniki Konkursu na Najlepszą Książkę Akademicką. Jury
konkursu przyznało siedem nagród, a wśród nich Nagrodę Specjalną Fundacji „Książka NaukowoTechniczna” za najlepszą książkę akademicką z dziedziny techniki. Nagrodę tę otrzymały Wydawnictwa Naukowo-Techniczne za książkę „Optymalizacja dyskretna. Modele i metody kolorowania grafów” napisaną pod
redakcją prof. Marka Kubale z Politechniki Gdańskiej.
Autorami trzynastu rozdziałów książki są młodzi pracownicy naukowi ściśle współpracujący z profesorem
M. Kubale. Jednym z nich jest dr inż. Piotr Borowiecki
z Instytutu Matematyki naszego Uniwersytetu. Książka
jest poświęcona klasie problemów rozważanych
w optymalizacji dyskretnej, które można modelować za
pomocą kolorowania grafów. Omówiono szczegółowo
dziewięć modeli kolorowania. Wyboru dokonano głównie ze względu na możliwości ich zastosowań praktycznych w dziedzinach takich jak: szeregowanie zadań,
telekomunikacja światłowodowa, telefonia komórkowa,
radionawigacja lotnicza i organizacja produkcji. Szczególny nacisk położono na konstrukcje wielomianowych
algorytmów kolorowania – dokładnych i przybliżonych.
Książka ta jest przeznaczona dla studentów i doktorantów matematyki i informatyki, a także dla osób zainteresowanych optymalizacją dyskretną. W październiku
tego roku zespół autorów książki został również uhonorowany nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Dorota Krassowska

w y d z i a ł
zarządzania

Wyjazd studyjny „Sömmerda – 2003”
5 listopada grupa studentów Koła Naukowego Controllingu przy UZ uczestniczyła w wyjeździe studyjnym
do Niemiec. Studenci, pod opieką prof. Paula Dietera
Kluge oraz mgr Doroty Kużdowicz, gościli w przedsiębiorstwie INNOWERT Sömmerda GmbH. Wyjazd
zorganizowano w ramach umowy kooperacyjnej zawartej pomiędzy tą firmą a Zakładem Controllingu i In-

formatyki Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania UZ.
Wyjazd studyjny „Sömmerda – 2003” to już drugi
z cyklu wyjazdów do tego zaprzyjaźnionego niemieckiego przedsiębiorstwa.
Firma INNOWERT z Turyngii jest jednym z wiodących w Europie producentów komputerów oraz sprzętu
audiowizualnego, między innymi monitorów plazmowych. Wyjazd ten, będący swego rodzaju podsumowaniem dwuletniej nauki w ramach specjalności controlling
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w zintegrowanych systemach zarządzania, stanowił doskonałą okazję do skonfrontowania nabytej przez studentów wiedzy teoretycznej z praktycznym jej zastosowaniem w przedsiębiorstwie produkcyjnym średniej wielkości. Gospodarzem i przewodnikiem podczas pobytu
w przedsiębiorstwie był były dyplomant profesora Kluge, Stefan Wellhöfer, obecnie na stanowisku Managing
Director.
Po dotarciu na miejsce odbyło się oficjalne powitanie
przez przedstawicieli zarządu INNOWERT. Po oficjalnym przywitaniu zostaliśmy oprowadzeni po przedsiębiorstwie, w międzyczasie omawiając organizację i specyfikę jego działalności. Następnie w siedzibie firmy
zorganizowano workshop, w czasie którego studenci
mieli możliwość wymiany doświadczeń w zakresie
wykorzystania, używanego przez studentów, jak i firmę
systemu proALPHA® - zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP. W szczególności zapoznaliśmy się ze
sposobem implementacji w nim metod i technik controllingu, takich jak np. rachunek kosztów, system wskaźników ekonomicznych oraz analiz odchyleń. Dyskusja
dotyczyła również problemów występujących w firmie
w zakresie stosowania tych metod. W efekcie dyskusji
zaproponowano realizację dwóch prac dyplomowych
przez studentów Koła studiujących na specjalności controlling w zintegrowanych systemach zarządzania kierunku
zarządzanie i marketing na Wydziale Zarządzania UZ.
Przemysław Zboralski, Sebastian Andracki,
Zarząd Koła Naukowego Controllingu przy UZ
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Z posiedzenia Rady Wydziału
Na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 26 listopada,
któremu przewodniczył dziekan prof. Tadeusz Kuczyński, zaopiniowano i podjęto ustalenia m.in. w następujących sprawach:
S Podjęto uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych mgr Katarzynie
Regulskiej w dziedzinie budownictwa.
S Pozytywnie zaopiniowano wniosek w sprawie zatrudnienia dr Beaty Nowogońskiej w Zakładzie Budownictwa Ogólnego i Architektury na stanowisku
adiunkta.
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S Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia pracy

w y d z i a ł
inżynierii
l ą d o w e j
i środowiska

doktorskiej i wyznaczenia terminu publicznej obrony mgr Elżbiety Grochowskiej. Termin publicznej obrony pracy doktorskiej pt. Zastosowanie wkładek ściskanych w rozprężaniu konstrukcji zespolonych przewidziano na 10
grudnia br.
S Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej i wyznaczenia terminu publicznej obrony mgr
Jarosława Gniazdowskiego. Termin publicznej obrony pracy doktorskiej pt. Wentylacja naturalna w budynkach dla drobiu przy wysokich temperaturach zewnętrznych przewidziano na 10 grudnia br.
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S Pozytywnie zaopiniowano wniosek o uruchomienie

studiów podyplomowych na Wydziale Inżynierii
Lądowej i Środowiska w Instytucie Biotechnologii
i Ochrony Środowiska pod nazwą: Higiena Środowiska i Zdrowie Środowiskowe. Studia będą trwały dwa
semestry, planowane rozpoczęcie: 13 luty 2004 r.,
termin zakończenia: styczeń 2005 roku. Na kierownika studiów powołano prof. Michała Stosika.
Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Wydziału
w dniu 3 grudnia, któremu przewodniczył dziekan prof.

Seminaria naukowe
S W Instytucie Budownictwa odbyły się lub dopiero

będą miały miejsce do końca semestru zimowego następujące seminaria naukowe:
6 Zakład Budownictwa Ogólnego i Architektury
04.11. - mgr Sławomir Łotysz – sprawozdanie
z udziału w Konferencji SHOT w Atlancie (USA).
02.12. - prof. Tadeusz Biliński – System stanowienia
prawa budowlanego w Polsce i w Niemczech.
06.11. - mgr Bożena Kuczma – Nowa norma betonowa PN-EN 206-1.
6 Zakład Konstrukcji Budowlanych
30.09. - mgr Elżbieta Grochowska – Analiza numeryczna i teoretyczna dźwigarów zespolonych rozprężanych
w strefie ściskanej.
Referat zaprezentowany był na konferencji
w Pradze: Analytical and numerical analysis of steel –
concrete composite expanded in their upper parts.
7.10. - dr Jacek Korentz – Ocena odporności na
wpływy dynamiczne zabudowy kubaturowej LGOM.
28.10. - dr Gerard Bryś – Mechanizm zniszczenia
wież World Trade Center.
4.11. - prof. Antoni Matysiak – Koncepcja wzmocnienia stalowej hali przemysłowej.
18.11. - prof. Jakub Marcinowski – Numeryczna
analiza dynamiczna budynków kubaturowych narażonych
na wstrząsy górnicze.
25.11. - dr Gerard Bryś – Wyniki badania kątownika
jednostronnie zamocowanego do blachy węzłowej.
2.12. - mgr Włodzimierz Dyszak – O przyczynach
awarii masztu radiowego w Gąbinie.
9.12. - mgr Elżbieta Grochowska – Zastosowanie
wkładek ściskanych w rozprężaniu konstrukcji zespolonych.
6 Zakład Mechaniki Budowli
26.11. - prof. Romuald Świtka, prof. Mieczysław
Kuczma i mgr Krzysztof Kula – Analiza numeryczna
płyt kompozytowych.
03.12. - mgr Piotr Wilk, prof. Piotr Aliawdin – Obliczanie pola temperatury w przekroju nawierzchni drogowej.
10.12. - prof. Mieczysław Kuczma, mgr Krystyna Wy-

Spotkania międzynarodowe
W dniu 18 października 2003 odbyło się we Wrocławiu „SECOND BOHEMIAN – SAXON – SILESIAN –
COLLOQUIUM”. W kolokwium uczestniczyli naukowcy
z Polski, Czech i Niemiec. Naszą uczelnię reprezentowali pracownicy Intytutu Budownictwa: prof. Piotr Aliawdin, prof. Mieczysław Kuczma, prof. Jakub Marcinow-
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Tadeusz Kuczyński, zaopiniowano wniosek do Centralnej Komisji do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych o przyznanie Wydziałowi Inżynierii Lądowej
i Środowiska uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska.
S Podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia limitów
przyjęć na studia dzienne i zaoczne na rok akademicki 2004/2005.

branowska – Zastosowanie MES w homogenizacji muru.
17.12. - dr Abdul Rahman Ali – Badanie współczynników podciągania kapilarnego cegły ceramicznej.
07.01.04 - prof. Mieczysław Kuczma, mgr Tomasz Pryputniewicz – Problem łączników w konstrukcjach zespolonych.
14.01.04 - dr Grzegorz Cyrok, dr Waldemar Szajna –
Koncepcja nieliniowego modelu podłoża gruntowego
o skończonych wymiarach.
21.01.04 - prof. Piotr Aliawdin – Nośność graniczna przekrojów grubościennych powłok.
Seminaria w Zakładzie Mechaniki Budowli odbywają się w środy w godzinach 1330 – 1500 w sali 326 budynku A2.
S W Instytucie Inżynierii Środowiska odbyły się na-

stępujące seminaria naukowe:
W dniu 17 listopada 2003 r. w Zakładzie Technologii Wody Ścieków i Odpadów Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się seminarium naukowe, na którym
mgr Artur Szymańczyk przedstawił temat pt.
Charakterystyka dorzecza rzeki Lubszy i proponowane
kierunki ekologicznego rozwoju. W trakcie wystąpienia prelegent przedstawił bilans kosztów budowy centralnej oczyszczalni ścieków oraz hydro-botanicznych oczyszczalni przydomowych.
Na zakończenie wystąpienia odbyła się dyskusja.
W dniu 19 listopada 2003r. w Instytucie Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego
odbyło się seminarium, na którym przedstawiciel
firmy FOOS POLSKA, dr Adam Krause, wygłosił
wykład na temat Analiza przepływowa - prosta konfiguracja i szybki start.
Wykład nawiązywał do oferty firmy FOSS w zakresie systemów analizy: białka, wilgotności,
tłuszczu, włókien, skrobi, ChZT, fenoli i alkoholi
w mleku, napojach, piwie, wodzie, zbożach, paszach, mięsie, chemikaliach, polimerach i produktach farmaceutycznych. Seminarium cieszyło
się sporym zainteresowaniem.
ski, dr Waldemar Szajna, mgr Bożena Kuczma, mgr
Krzysztof Kula, mgr Tomasz Pryputniewicz, mgr Krystyna Wybranowska oraz pracownik Instytutu Budowy
i Eksploatacji Maszyn Wydziału Mechanicznego mgr
J. Falicki.
Spotkania te mają odbywać się cyklicznie dwa razy
w roku. Pierwsze odbyło się w Dreźnie w maju 2003 r.,
następne ma odbyć się w Pradze w 2004 r. Kolokwia
g r u d z i e ń
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mają na celu prezentację wyników badań poszczególnych ośrodków naukowych, mają również stanowić
platformę wymiany doświadczeń oraz stworzyć możli-

wość pierwszych prezentacji przez młodych pracowników nauki na międzynarodowym forum.

Katarzyna Regulska
z Politechniki Częstochowskiej
doktorem nauk technicznych

Grzeszczyk z Politechniki Opolskiej i prof. Tadeusz
Biliński z UZ.
Po ożywionej dyskusji Rada Wydziału, której przewodniczył dziekan prof. Tadeusz Kuczyński, na posiedzeniu niejawnym nadała mgr Katarzynie Regulskiej
stopień doktora nauk technicznych z dziedziny budownictwa.
Nowej Pani doktor serdecznie gratulujemy życząc dalszych sukcesów w pracy naukowej i wiele pomyślności
w życiu osobistym.

26 listopada na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska UZ odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą
doktorską mgr Katarzyny Regulskiej z Politechniki Częstochowskiej, na temat: Kompozyty gipsobetonowe o podwyższonych właściwościach termoizolacyjnych. Promotorem
dysertacji jest prof. Stanisław Lewowicki z Politechniki
Częstochowskiej, natomiast recenzentami: prof. Stefania

Szkolenia
W dniach od 3 do 6 listopada 2003 r. pracownicy Zakładu Mechaniki Budowli UZ: prof. Mieczysław Kuczma, dr Waldemar Szajna, mgr Krzysztof Kula, mgr Tomasz Pryputniewicz i mgr Krystyna Wybranowska
uczestniczyli w szkoleniu z zakresu obsługi programu
ABAQUS. Szkolenie odbyło się na Politechnice Poznańskiej.
Pakiet programów ABAQUS jest uniwersalnym środowiskiem do programowania i analizy różnorodnych
i złożonych zagadnień początkowo – brzegowych mechaniki ciał stałych i płynów. Umożliwia analizę zagadnień statycznych, dynamicznych i przewodzenia ciepła.

Wycieczki dydaktyczne
Studenci II roku budownictwa (studia dzienne) uczestniczyli w zorganizowanych w październiku i w listopadzie przez mgr Bożenę Kuczmę wycieczkach dydaktycznych w ramach których zwiedzili:
13.10.
- firmę „Magnaplast” w Sieniawie Źarskiej,
15. i 24. 10. - budowę nowego obiektu uczelnianego
obok budynku A 8 campusu A przy ul. Szafrana realizowaną przez firmę „Wrobis”,
14.11.
- Laboratorium Drogowe przy Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Raculi koło
Zielonej Góry.

Sympozjum
na wyspie Vilm w Niemczech
Prof. Beata Gabryś i dr hab. Leszek Jerzak wzięli
udział w sympozjum „Exchange of Experience in Management of Environmental Impacts and their Effect caused by Trans-European Planning” na wyspie Vilm
w Niemczech. Spotkanie odbyło się w dniach 25-28
listopada i zostało zorganizowane przez Bundesamt fuer
Naturschutz oraz International Academy for Nature
Conservation Isle of Vilm.
Zielonogórzanie zaprezentowali materiały z tworzonej
w województwie lubuskim sieci ekologicznej Natura
2000. Wprowadzanie sieci Natura 2000 jest zgodne
z Dyrektywami Ptasią i Siedliskową obowiązującymi
w Unii Europejskiej. Polska jest zobowiązana stworzyć

g r u d z i e ń
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X SPOTKANIA UŻYTKOWNIKÓW PROGRAMU ABAQUS

Organizatorka wycieczek i studenci serdecznie dziękują Zakładom za wartościowe merytorycznie spotkania.
W dniu 8 grudnia w Zakładzie Technologii Wody
Ścieków i Odpadów Instytutu Inżynierii Środowiska
Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się seminarium
naukowe, na którym mgr Dariusz Królik wygłosił wykład pt. Metody fermentacji odpadów. Po wykładzie odbyła
się dyskusja na temat mechanizmu i metod fermentacji
odpadów biologicznych.
Marek Dankowski

taką sieć obszarów chronionych do 2004 roku. Dla województwa lubuskiego zaprojektowano 21 % jego powierzchni jako terenów chronionych Dyrektywami. Brak
tej ochrony spowoduje wstrzymywanie przez UE pomocy finansowej na inne programy. Z drugiej strony dla
właścicieli gruntów na tych obszarach przygotowywane
są programy dofinansowania za „ekologiczne” gospodarowanie, jak np. program rolno-środowiskowy.
Na sympozjum prezentowano niezwykle ciekawe aktualne tematy dotyczące przeprowadzania inwestycji
przy jak najmniejszym negatywnym wpływie na środowisko. Prezentowane były przykłady z Czech, Niemiec,
Polski i Estonii. Omawiano także praktyczne sposoby
ochrony przyrody.
Wyspa Vilm położona jest na Morzu Bałtyckim. Za
czasów NRD był to rządowy ośrodek wypoczynkowy.
Brak tu dróg, można dostać się tylko stateczkiem. Na
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samej wyspie jest kilka domków. Jeden z nich służył
dawnemu szefowi NRD E. Honeckerowi (co jest małą
sensacją turystyczną). Obecnie wyspa jest rezerwatem
z małą stacją naukową. Znajduje się tu najstarszy drze-
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prorektora B I B L I O T E K A
ds. nauki
i w s p ó ł p r a c y Wydawnictwa elektroniczne
z z a g r a n i c ą w Bibliotece
W miarę jak dominującym medium informacyjnym
przestaje być fizycznie istniejący obiekt (książka, czasopismo), a jego miejsce zajmują bity informacji, biblioteki
coraz częściej oceniane są nie ze względu na liczbę książek, jaką posiadają, ale ze względu na ilość zdigitalizowanej informacji (bazy danych, czasopisma elektroniczne itp.) oraz szybkość dostępu do niej. Rozwój technologii multimedialnych (dźwięk, kolor, grafika, animacja,
trójwymiarowość) stwarza obecnie nowe możliwości
wykorzystania dokumentów elektronicznych.
Już od kilku lat czasopism nie publikuje się wyłącznie
w formie drukowanej, a oferta elektronicznych periodyków w Internecie wciąż wzrasta. Co prawda, czasopisma elektroniczne zachowują pewne cechy czasopism
tradycyjnych, niemniej wyróżnia je sposób dystrybucji
i forma zapisu. Dostęp do nich odbywa się głównie
poprzez Internet (WWW, News, poczta elektroniczna,
FTP) dzięki serwisom wydawców, firmom profesjonalnie zajmującym się tworzeniem serwisów informacyjnych, organizacjom bibliotekarskim lub konsorcjom oraz
stronom WWW bibliotek.
Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego również
organizuje dostęp do serwisów z bazami danych i czasopismami elektronicznymi i zaprasza na swoją stronę:
http://www.bu.uz.zgora.pl , przez którą są one dostępne.
Aktualnie czytelnicy mogą korzystać z:
S 11 pełnotekstowych baz danych oferowanych
w ramach projektu EIFL Direct (Electronic Information for Libraries – Elektroniczna Informacja dla Bibliotek). Zawierają one łącznie teksty artykułów
z ponad 8000 czasopism, periodyków i gazet, wiele
tekstów z informatorów, broszur i innych publikacji
oraz streszczenia i indeksy z ponad 7000 czasopism.
Academic Search Premier – pełnotekstowe wersje prawie 3600 czasopism naukowych oraz ponad 4500 abstraktów czasopism z dziedziny: nauk społecznych, humanistycznych, pedagogicznych, językoznawstwa, literatury, sztuki, informatyki, etnologii i medycyny. Dodatkowo można
w niej przejrzeć prace badawcze, raporty finansowe, filmy czy zdjęcia.
Business Source Premier – pełne teksty artykułów z prawie 2800, opisy bibliograficzne i abstrakty z ponad 3350 czasopism naukowych
z dziedziny zarządzania, ekonomii, księgowości,
międzynarodowych stosunków gospodarczych.
Baza zawiera także międzynarodowy katalog adresowy Dun & Brandstreet z adresami ponad 1.4
mln firm na świecie.
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wostan w całych Niemczech. Rosną dęby i buki w wieku
400-300 lat. Klify zapewniają piękne widoki, a „ekologicznymi” kosiarkami do trawy są tu owce.
Leszek Jerzak
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MasterFILE Premier – zawiera pełne teksty artykułów z ponad 2000 czasopism o tematyce ogólnej, biznesowej, z zakresu ochrony zdrowia i kultury.
Newspaper Source – wybór artykułów z 250
dzienników anglojęzycznych oraz wiadomości
z serwisów agencyjnych (większość amerykańskich).
Regional Business News – pełne teksty artykułów z 75 czasopism, dotyczące regionalnego biznesu w Stanach Zjednoczonych.
Health Source: Nursing/Academic Edition – wyczerpujące teksty z ponad 600 czasopism oraz
abstrakty i indeksy z ponad 570 czasopism poświęconych sprawom zdrowotnym.
Health Source: Consumer Edition – pełne teksty
artykułów z ponad 300 czasopism, abstrakty i indeksy z 300 publikacji i 20 prac badawczych
z zakresu medycyny. Dostęp do tysięcy esejów
z zakresu kardiologii, pediatrii, medycyny sportowej, geriatrii, farmacji. W bazie jest także słownik Stedman’s Medical Dictionary, umożliwiający użytkownikowi dostęp do terminologii
z dziedziny genetyki, onkologii, pediatrii, pulmunologii, bakteriologii, medycyny ratunkowej
i laboratoryjnej.
MEDLINE – abstrakty artykułów z 4600 bieżących czasopism biomedycznych. Informacje dotyczą takich działów medycyny, jak: pediatria,
stomatologia, weterynaria, systemy służby zdrowia i inne. To najbardziej na świecie znana baza
danych z dziedziny medycyny i biomedycyny.
ERIC – to centralna baza danych amerykańskiego departamentu edukacji. Zawiera abstrakty
z ponad 1000 czasopism edukacyjnych lub
związanych z kształceniem oraz pełne teksty
ponad 2200 artykułów przeglądowych.
Clinical Pharmacology – baza zawierająca informacje dotyczące działania leków i środków
farmakologicznych. Indeksuje leki dostępne na
terenie Stanów Zjednoczonych. Leki prezentowane są w formie szczegółowego opisu i wyników badań. Baza w języku angielskim i hiszpańskim.
Agricola – baza zawiera materiały zebrane przez
National Agricultural Library (NAL). Jest to ponad 2 500 000 cytowań artykułów, monografii,
tez, patentów, opisów oprogramowania, materiałów audiowizualnych, raportów technicznych.
Opisy bibliograficzne obejmują wiele aspektów
rolnictwa i dziedzin pokrewnych takich jak: botanika i zoologia, leśnictwo, entomologia, ekonomia rolnictwa, inżynieria rolnictwa, produkcja
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rolna, alternatywne metody uprawy. Agricola
notuje materiały od roku 1979 do roku bieżącego.
S Bazy Science Direct, która zawiera elektroniczne
wersje czasopism naukowych wydawanych przez
Elsevier Science. Oferuje ona obecnie dostęp do spisów treści, danych bibliograficznych, abstraktów
i pełnych tekstów artykułów wraz z grafiką w formacie PDF dla ponad 700 tytułów. Są to przede
wszystkim czasopisma z zakresu nauk technicznych,
przyrodniczych i medycznych, matematyki, fizyki
i chemii. Baza obejmuje roczniki od 1995 roku do
dnia dzisiejszego.
S Pełnych tekstów około 410 czołowych czasopism
naukowych publikowanych przez wydawnictwo
Springer Verlag z takich dziedzin, jak: nauki przyrodnicze, nauki medyczne, nauki o ziemi, chemia, informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, ekonomia. Teksty tu prezentowane często dostępne są
przed ukazaniem się wersji drukowanej poszczególnych zeszytów.
S Baz posadowionych na serwerze OVID: Kluwer
Journals, INSPEC i MEDLINE.
Kluwer Journals – to lista ponad 750 tytułów
czasopism z dziedziny nauk o ziemi, inżynierii,
nauk społecznych, psychologii, filozofii, religioznawstwa oraz językoznawstwa.
MEDLINE – zawiera ponad 8 mln rekordów opisów bibliograficznych artykułów pochodzących
z 3700 czasopism naukowych oraz rozdziałów
z wybranych prac naukowych ukazujących się
w USA i 70 krajach świata. Ok. 70% rekordów
zaopatrzonych jest w abstrakty. Baza rejestruje
prace związane z szeroko pojętymi naukami medycznymi oraz związanymi z nimi naukami biologicznymi, fizyką i chemią. Opracowywana jest
przez National Library of Medicine (USA).
INSPEC – baza bibliograficzno-abstraktowa licząca ok. 7 mln rekordów opracowywana przez
Institute of Electrical Engineers. Zapewnia dostęp
do światowej literatury naukowej z zakresu fizyki, elektroniki, elektrotechniki, inżynierii, komunikacji, sterowania i informatyki. Materiał gromadzony w bazie pochodzi z ponad 4200 czasopism naukowych, a także z książek, raportów
naukowych, materiałów konferencyjnych oraz
dysertacji.
Bazy można przeglądać wg różnych kryteriów: słów
kluczowych, indeksów autorów, tytułów publikacji
i czasopism, daty wydania, języka publikacji, typu dokumentu. Każda z baz zawiera także alfabetyczną listę
tytułów czasopism, które obejmuje swoim zasięgiem.
Dostępne są ze wszystkich komputerów zarejestrowanych w sieci uniwersyteckiej.
Na stronach Biblioteki http://www.bu.uz.zgora.pl/
pl/czasopisma_pl.html zamieszczone są także spisy
tytułów czasopism polskich i zagranicznych prenumerowanych w formie drukowanej. Do wielu z nich,
w ramach prenumeraty, oferowany jest dostęp elektroniczny, co oznacza, iż istnieje możliwość korzystania
przez Internet z pełnej treści dokumentu. Ponadto wydawcy w celu zaprezentowania poszczególnych tytułów
udostępniają elektroniczne wersje kilku numerów sweg r u d z i e ń
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go czasopisma, kilku artykułów najnowszego numeru,
abstrakty artykułów czy spisy treści poszczególnych
zeszytów. Każdy tytuł notowany w spisie, który w jakikolwiek sposób udostępniany jest w sieci WWW, zaopatrzony został w odnośnik ułatwiający bezpośredni do
niego dostęp.
Oprócz wyżej wymienionych baz udostępnianych
w ramach konsorcjów bibliotek uczelnianych oraz tytułów czasopism będących uzupełnieniem prenumeraty
drukowanej Biblioteka Uniwersytecka proponuje czytelnikom także dostęp on-line do bezpłatnych baz, takich
jak:
S BAZTECH – baza zawartości polskich czasopism
technicznych, która zawiera opisy bibliograficzne
wraz ze streszczeniami z około 250 tytułów od 1998
roku. Jest ona tworzona przy współudziale Biblioteki
Uniwersytetu Zielonogórskiego.
S Bibliografia Zawartości Czasopism – narodowa
bibliografia bieżąca rejestrująca zawartość czasopism: artykuły, teksty literackie, recenzje, polemiki,
ważniejsze przemówienia, obszerniejsze sprawozdania z działalności instytucji i organizacji. Można ją
przeszukiwać przez kilka indeksów: autor-osoba, tytuł, cykl, temat/określnik, hasło przedmiotowe, słowo w tytule, recenzje, wykaz czasopism. Aktualizowana na bieżąco przez Bibliotekę Narodową.
S Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych –
największy w Polsce zbiór informacji o zagranicznych wydawnictwach ciągłych znajdujących się
w bibliotekach polskich współpracujących z Centralnym Katalogiem Czasopism Zagranicznych Biblioteki Narodowej. Do opisu czasopisma dołączono sigla
bibliotek – zakodowane nazwy bibliotek przechowujących dane wydawnictwo.
S Centralny Katalog Książek Zagranicznych – baza
zawiera opisy książek zagranicznych wydanych po
1986 r., znajdujących się w bibliotekach polskich
współpracujących z Centralnym Katalogiem Książek
Zagranicznych Biblioteki Narodowej.
S Przewodnik Bibliograficzny – polska bibliografia
narodowa. Rejestruje produkcję wydawniczą z terenu Polski niezależnie od języka, na podstawie egzemplarza obowiązkowego (książki, broszury, mapy, nuty, ryciny stanowiące wydawnictwa samoistne). Baza aktualizowana jest na bieżąco przez Bibliotekę Narodową.
W Oddziałach Informacji Naukowej czytelnicy mogą
ponadto korzystać z wielu baz i multimediów zarejestrowanych na CD.
Biblioteka Nauk Technicznych, Ścisłych i Ekonomicznych oferuje m.in. bazy patentowe (BAZWUP – baza
bibliograficzna o zgłoszonych w Polsce wynalazkach,
wzorach użytkowych, wzorach przemysłowych i znakach towarowych, ESPACE ACCESS – baza Europejskiego Urzędu Patentowego zawierająca dane bibliograficzne wraz ze skrótami zgłoszeń wniesionych do EUP
od 1978 r. i zgłoszeń wniesionych do Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej,
ESPACE BULLETIN – baza zawiera informacje bibliograficzne i stan prawny wynalazków zgłoszonych w Europejskim Urzędzie Patentowym od 1978 r., ESPACEPRECES – dokumentacja patentowa krajów Europy
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Europy Środkowej i Wschodniej oraz ESPACE ACCESS-PRECES – baza bibliograficzna patentów z Europy Środkowo-Wschodniej), katalog polskich norm,
dzienniki ustaw i monitory polskie, encyklopedie i inne.
Biblioteka Nauk Humanistycznych i Społecznych gromadzi m.in. bazy z zakresu prawa polskiego (m.in.
Prawo Oświatowe, Prawo Mediów, Prawo Polskie ze
skorowidzem, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych),
historii (Teki Dworzaczka, Zbiory XIX wieku Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie), multimedialne encyklopedie ogólne i dziedzinowe (spośród wielu wydawnictw
tego typu warto wymienić: The Grolier Multimedia
Encyclopedia, Routledge Encyclopedia of Philosophy,
Sociology), słowniki (Oxford English Dictionary, Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego,
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego) i wiele innych.
Biblioteka stale rozważa możliwość wzbogacania zbiorów o dalsze wydawnictwa elektroniczne dlatego też na
jej stronie domowej bardzo często udostępniane są testowe dostępy (najczęściej jedno- lub dwumiesięczne)
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Miło nam poinformować, iż w przeprowadzonych
wyborach do Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2003Tytuł / stopień,
nazwisko i imię

1
2

dr hab. inż.
Nguyen Thi Bich
Loc
prof. dr hab. inż
Biliński Tadeusz

Komitet Mikrobiologii / członek
Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej /
członek

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
3
4
5

prof. dr hab. inż.
Miłek Marian
dr hab. inż.
Bolikowski Jerzy,
prof. UZ
prof. dr hab. inż.
Korbicz Józef
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Małgorzata Kuncewicz*
* Autorka jest pracownikiem Oddziału Informacji Naukowej
Biblioteki Nauk Humanistycznych i Społecznych
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2006 zostało wybranych 11 uczonych, którzy będą reprezentować Uniwersytet Zielonogórski. Nasi pracownicy naukowi będą uczestniczyć w pracach 8 komitetów,
zgodnie z załączoną tabelą:

Nazwa
instytucji naukowej / funkcja

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

NR

do różnorodnych baz. Ich celem jest zainteresowanie
ewentualnych użytkowników zawartością i przedstawienie możliwości serwisu. Dlatego też pracownicy
Biblioteki często zwracają się do czytelników z prośbami
o ocenę produktów oferowanych w ramach tej formy
rozpowszechniania informacji i uwagi odnośnie zasadności ewentualnego zakupu. Obecnie, do końca roku
2003, testowi poddawanych jest kilka baz wydawnictwa
ProQuest
(http://www.bu.uz.zgora.pl/pl/bazytestowe.htm).
Dzięki organizowaniu różnorodnych form dostępu do
wydawnictw elektronicznych (konsorcja, prenumerata
elektronicznych wersji pojedynczych tytułów drukowanych, płyty CD) Biblioteka Uniwersytecka ogromnie
poszerza swoją ofertę informacyjną. Za pośrednictwem
Internetu i wydawnictw multimedialnych czytelnicy
mogą korzystać nie z kilku, ale kilkudziesięciu tysięcy
tytułów czasopism i książek.

Ł

Nasi profesorowie w Komitetach
Akademii

Lp.

ZIELONOGÓRSKI

Wydział Nauk Ścisłych
6
7
8
9

Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej / członek

prof. dr hab.
Gil Janusz
prof. dr hab.
Kisielewicz Michał
prof. dr hab.
Krzyśko Mirosław
prof. dr hab.
Zmyślony Roman

Komitet Astronomii / członek
Komitet Matematyki / członek
Komitet Matematyki / członek
Komitet Matematyki / członek

Wydział Humanistyczny

Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej / członek

10

Komitet Automatyki i Robotyki / Zastępca Przewodniczącego

11

dr hab.
Sady Wojciech,
prof. UZ
prof. dr hab.
Osękowski Czesław

Komitet Nauk Filozoficznych / członek
Komitet Nauk Historycznych / członek

Wśród 11 członków komitetów prof. dr hab. inż. Józef
Korbicz został wybrany Zastępcą Przewodniczącego
Komitetu Automatyki i Robotyki.
System przedstawicielski, który bazował na demokratycznych wyborach, jest szczególnie istotny przy podej-

mowaniu priorytetowych decyzji w sprawach badawczych i rozwojowych pracowników naukowych. Cieszymy się z tak licznej reprezentacji naszej uczelni
i serdecznie gratulujemy.

Promocje doktorskie

Doktoraty z matematyki, pedagogiki, elektrotechniki, budownictwa, budowy i eksploatacji maszyn oraz historii zostały obronione już na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Dyplomy doktorskie wręczyli promotorzy prac, a zaprzysiężenia w języku łacińskim dokonał JM Rektor
prof. Michał Kisielewicz. Młodzi doktorzy ślubowali, że
na zawsze zachowają pamięć o uczelni, będą ją wspierać, nie splamią honoru doktora oraz dołożą wszelkich
starań do rozwoju nauki polskiej.

Tradycją Uniwersytetu Zielonogórskiego stało się już,
iż corocznie nowi doktorzy odbierają swoje dyplomy,
które obronili na naszej uczelni. W palmiarni Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniu 13 listopada miała miejsce
trzecia już w historii uczelni promocja prac doktorskich.
Uroczystość odbyła się w obecności władz, promotorów
oraz rodzin młodych naukowców.

Bożena Bieżańska

g r u d z i e ń
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Najwięcej prac doktorskich zostało obronionych w zakresie pedagogiki (5) oraz matematyki (4).
Otrzymanie stopnia doktora wymaga wykonania ważnych badań i publikacji, zdania egzaminów oraz
napisania rozprawy doktorskiej na oryginalny i jeszcze
nie zbadany temat. Jest to pierwszy stopień w rozwoju
młodej kadry. Istotnym jest, że młodzi doktorzy to najczęściej absolwenci naszej uczelni.
Grono naszych doktorów powiększyło się o 15 osób.
Dyplomy otrzymali:
S dr Zbigniew Bartkowiak: doktor nauk humanistycznych w zakresie historii
S dr Ewa Bochno: doktor nauk humanistycznych
w zakresie pedagogiki
S dr Artur Doliński: doktor nauk humanistycznych
w zakresie pedagogiki
S dr Robert Dylewski: doktor nauk matematycznych
w zakresie matematyki
S dr Jan Janiga: doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
S dr inż. Roman Kielec: doktor nauk technicznych
w zakresie budowy i eksploatacji maszyn
S dr Magdalena Kucharska: doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki
S dr Jolanta Lipińska-Lokś: doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

D Z I A Ł

W dniach od 6 do 8 listopada gościliśmy na naszej
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S dr inż. Grzegorz Meckien: doktor nauk technicznych

w zakresie elektrotechniki
S dr inż. Beata Nowogońska: doktor nauk technicz-

nych w zakresie budownictwa
S dr Eligiusz Podolan: doktor nauk humanistycznych

w zakresie historii
S dr Aleksandra Rzepka: doktor nauk matematycz-

nych w zakresie matematyki
S dr Joanna Skowronek-Kaziów: doktor nauk matema-

tycznych w zakresie matematyki
S dr Jolanta Skutnik: doktor nauk humanistycznych

w zakresie pedagogiki
S dr inż. Robert Smoleński: doktor nauk technicznych

w zakresie elektrotechniki.
Wszystkim nowym doktorom życzymy powodzenia
w dalszym prowadzeniu badań naukowych i pracy
dydaktycznej.
Zdolność do rozwoju i kreowania własnej kadry jest
ważnym elementem rozwoju naszego Uniwersytetu.
Studia doktoranckie, prawa doktoryzowania w dziewięciu dyscyplinach i habilitowania w trzech zdecydowanie
stwarzają szansę pełnego rozwoju naukowego pracowników uczelni.
Anna Ucińska

W S P Ó Ł P R A C Y

Współpraca polsko-fińska
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uczelni przedstawicielki School of Health and Social
Care Jyväskylä Polytechnic: dr Astę Suomi i dr Marjo
Martikainen.
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Jyväskylä, skąd przybyli nasi Goście, jest miastem położonym w sercu Finlandii, ok. 300 km na północ od
Helsinek. Funkcjonuje jako centrum studenckie i przemysłowe. Region Jyväskylä liczy 110 tys. mieszkańców
i jest atrakcyjny turystycznie, zarówno ze względu na
sprzyjające warunki naturalne jak i rozbudowaną infrastrukturę.
Sama uczelnia powstała w 1992 roku, ale formalnie
zaczęła funkcjonować jako politechnika od roku 1997.
Obecnie, na 26 kierunkach, uczelnia kształci ok. 7300
studentów, z czego grupę ok. 300-osobową stanowią
studenci zagraniczni. Studia prowadzą do zdobycia
tytułu licencjata/inżyniera. Kilka kierunków oferuje
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Po sukcesie ubiegłorocznej akcji „Uniwersytet Dzieciom” odczuliśmy pewien niedosyt. Cała akcja udała
się, dzieci były bardzo zadowolone, ich opiekunowie
również, o czym świadczyły liczne podziękowania.
Jednak wiedzieliśmy, że jako członkowie społeczności
akademickiej powinniśmy pomocną dłoń wyciągnąć
również do tych, którzy są wśród nas. Wtedy nasza
satysfakcja będzie pełna. Długo rodził się pomysł co
zrobić aby powzięte zamierzenia się powiodły. Wreszcie
postanowiliśmy: będziemy zbierać pieniądze na stypendium pn. „POWER DLA EINSTEINA”. Nad całością
akcji czuwać będzie Kapituła Uniwersytecka w składzie:
prof. Jerzy Bolikowski, prof. Marian Eckert, prof. Lilianna Kiejzik, prof. Pola Kuleczka, prof. Zygmunt Lipnicki,
inż. Henryk Michalak.
Kapituła pod przewodnictwem prof. Mariana Eckerta
ustali kryteria i w zależności od wielkości zebranych
środków przydzieli comiesięczne stypendium dla zdolnego, potrzebującego młodego człowieka. Będzie to
jedno bądź kilka stypendiów (w zależności od ilości
zebranych pieniędzy) wypłacanych przez 9 miesięcy.

ZIELONOGÓRSKI
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możliwość kontynuacji studiów (odpowiednik naszych
studiów uzupełniających).
Podstawą dotychczasowej współpracy pomiędzy naszymi uczelniami – opierającej się głównie na wymianie
studentów oraz kadry dydaktycznej – jest umowa bilateralna zawarta w ramach programu SOCRATES/Erasmus, podpisana w 2001 roku przez Wydział
Nauk Pedagogicznych i Społecznych. Celem minionej
wizyty była chęć poszerzenia współpracy. Goście zainteresowani byli głównie problematyką pracy i opieki socjalnej, resocjalizacji, metod pracy z osobami niepełnosprawnymi jak również osobami z rodzin patologicznych. Dr Asta Suomi zainteresowana była dodatkowo
metodami nauczania stosowanymi obecnie w pedagogice, a określanymi jako „metody pracy z klientem”.
W czasie swojej krótkiej wizyty Finki zapoznały się
z systemem studiów na Wydziale Nauk Pedagogicznych
i Społecznych, a także z warunkami technicznymi panującymi na naszej uczelni. Odwiedziły Instytut Pedagogiki Społecznej oraz Zakład Poradnictwa Młodzieżowego i
Edukacji Seksualnej, jako ewentualne miejsce przyszłych
praktyk dla studentów fińskich. Dzięki fachowej pomocy mgr Anny Maleckiej Goście mieli rzadką okazję do
odwiedzenia Zakładu Karnego dla Kobiet w Krzywańcu, gdzie Marjo Martikainen porównywała warunki
panujące w polskim oddziale więziennym przeznaczonym dla matek z dziećmi z tymi, z którymi spotyka się –
z racji wykonywanego zawodu – w Finlandii.
Mimo bardzo napiętego planu pobytu Goście wyjeżdżali zadowoleni. Miejmy więc nadzieję, że wizyta ta
przyczyni się do dalszej owocnej współpracy.
Partycja Trela
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Pozwoli to młodemu człowiekowi poświęcić się nauce
i rozwijać swoje zdolności, a nie martwić się o to jak
dorobić do stypendium socjalnego żeby przeżyć.
Kapituła wybrana z pracowników Uniwersytetu, cieszących się powszechnym szacunkiem daje nam gwarancję, że pieniądze te trafią naprawdę tam gdzie są
najbardziej potrzebne.
Składki, jak zawsze w takich sytuacjach będą dobrowolne – jednorazowe (np. 10 zł pobrane z pensji, niekoniecznie grudniowej) albo semestralne (np. 5x10 zł pobierane co miesiąc). Oczywiście zadeklarowana suma
jest dowolna i nawet najmniejsza będzie odebrana
z wdzięcznością. Liczymy na to, że pierwsze stypendium zostanie przyznane już na letni semestr. Wierzymy
też, że cała akcja zakończy się sukcesem i każdego roku
przed Świętami Bożego Narodzenia będziemy się solidarnie składać na stypendium, które pomoże wykształcić przyszłego „Einsteina” z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
esa
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UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
zaprasza na koncert
z cyklu „Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego i przyjaciele”

„KOLĘDY NA JAZZOWO”
WYKONAWCY:

Ewa Uryga – wokal ▼ Marek Bałata – wokal ▼ Maciej Sikała - saksofony
Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego
Chór Akademicki
Orkiestra smyczkowa
Jerzy Szymaniuk – dyrygent, aranżacje
Jerzy Markiewicz - przygotowanie chóru

15 stycznia 2004 r., godz. 19.00

Aula Uniwersytecka, ul. Podgórna 50

O R G A N I Z A T O R : Centrum Informacji i Promocji Uniwersytetu Zielonogórskiego, http://www.cip.uz.zgora.pl
Na zaproszenie Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej GOSPEL w Osieku Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego
weźmie udział w cyklu koncertów organizowanych w styczniu 2004 r. w Polsce. W specjalnie przygotowanym programie kolęd
orkiestra zagra w Poznaniu, Grudziądzu, Bełchatowie. Udział w nim wezmą znakomici artyści polskiej sceny jazzowej - Ewa Uryga, Marek Bałata, Maciej Sikała oraz chór i orkiestra smyczkowa.
Projekt ten powstał przy współpracy ks. dra Zdzisława Ossowskiego – prezesa Stowarzyszenia, i dyrygenta Big Bandu UZ, Jerzego
Szymaniuka. Jest on przygotowaniem do programu telewizyjnego, którego nagranie planowane jest w następnym roku. W programie tym obok znanych polskich artystów wystąpią amerykańskie gwiazdy muzyki gospel.
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BIG BANDU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
Z okazji jubileuszu Big Band pod dyrekcją Jerzego
Szymaniuka wydał płytę zawierającą nagranie z koncertu z udziałem perkusisty Zbigniewa Lewandowskiego,
pt. „Tribute To Buddy Rich”. Koncert odbył się w ramach cyklu „Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego
i przyjaciele” 26 lutego 2003 r.
Na płycie znajduje się 8 utworów:
1. Evil Eyes – Bil Holman
2. Bat Boogie – Steve Wright
3. Jersey Biunce – Bobby Platter, Tiny Bradhaw, Ed
Johnson, Robert Wright, ar. Sammy Nestico
4. Tiger of San Pedro – John La Barbera, ar. Paul Lavender
5. Silver’s Serenade – Horace Silver, ar. Jerzy Szymaniuk
6. Copley Square – Marshall Brown
7. Computer – Bob Minzer
8. The Jazz Tour – Jerzy Szymaniuk.
Dystrybucja:
Jednostki organizacyjne uniwersytetu mogą nabyć
płytę (np. w celach promocyjnych) poprzez złożenie
zamówienia do Centrum Informacji i Promocji (druk
zamówienia dostępny na stronie Centrum pod
adresem:
http://www.cip.uz.zgora.pl/html/materialy ).
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Sprzedaż detaliczną prowadzą księgarnie akademickie:
- Księgarnia Uniwersytecka - ul. Podgórna 50, DS. I;
- Księgarnia Akademicka - al. Wojska Polskiego 69,
bud. główny.
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BIG BAND UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
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Mijający rok Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego z całą pewnością może uznać za udany. To nie tylko kolejne zwycięstwo na Iławskim Old Jazz Meeting i liczne koncerty w kraju i zagranicą, ale także bezprecedensowa
współpraca z Big Bandem Pomorskiej Akademii Muzycznej na szczeblu uczelnianym i związany z tym specjalny
koncert na prestiżowym słupskim Komeda Jazz Festiwal. Rok szalenie intensywny. Rok okrągłego jubileuszu.
To ów pięcioletni jubileusz sprawił, że w głowie Jerzego Szymaniuka narodził się pomysł jubileuszowego
koncertu z udziałem zaprzyjaźnionych gwiazd polskiego i amerykańskiego jazzu. Wybór zapewne nie był
prosty, wszak przyjaciół Big Band ma wielu i jest
w czym przebierać.
A dowodem niech choćby będzie, trwający przez cały
ostatni okrągły rok cykl koncertów pod stosownym
hasłem „Big Band UZ i przyjaciele”. Zliczać ich tu nie
trzeba, dość powiedzieć, że to gwiazdy polskiego jazzu
pierwszej jasności, z którymi związki pogłębiały się
intensywnie na przestrzeni kilku ostatnich lat, a to
w kontekście warsztatowych szkoleń, a to wspólnych
koncertów, kończąc na artystyczno-środowiskowych
kontaktach samego bandlidera Jurka Szymaniuka.
Pomysł koncertu jubileuszowego ostatecznie zamknął
się na pięciu gwiazdorskich odsłonach z szóstą w tle,
jako smakowitym niespodziewanym dodatkiem. Zresztą
o owym szóstym członku gwiazdorskiego tandemu sam
Szymaniuk mówił: nie wyobrażałem sobie aby kto inny mógł
poprowadzić ten koncert niż Ptak. On kocha ten Big Band.
I istotnie nie zapowiadany wcześniej Jan Ptaszyn Wróblewski pojawił się na scenie auli uniwersyteckiej zaraz
po tym, jak zespół na czele z rektorem UZ prof. Michałem Kisielewiczem z trąbką w ręku, wykonał, jak przystało na rangę wydarzenia, słynny Aleksander Ragtime
Band. Ptaszyn, znający doskonale wielkoorkiestrowe

rzemiosło rozpoczął koncert nie tylko słowem, ale
i udzielając się muzycznie, wykonując ostatnio żelazne
pozycje z repertuaru Big Bandu UZ „Copley Square”,
„Del Sasser” i „Lester Leaps In”.
Pojawienie się wśród zaproszonych gości Piotra Barona i Zbigniewa Lewandowskiego nie mogło być zaskoczeniem. Obaj uczestniczyli wcześniej w specjalnych
koncertach Big Bandu (z Levandkiem Orkiestra zrealizowała specjalny projekt poświęcony Buddy Richowi,
który ukazał się oficjalnie w wersji kompaktowej, specjalnie przygotowany na koncert jubileuszowy), do tego
z wrocławskim środowiskiem jazzowym, a zwłaszcza
Piotrem Baronem, łączy zespół i samego Szymaniuka
wieloletnia nić porozumienia. Co prawda przed pojawieniem się kolejnej gwiazdy zdążyli obaj wykonać
raptem skromne „Bat Boogie”, ale było to tylko preludium do tego co miało nastąpić za chwilę.
Mike Russell, czarnoskóry gitarzysta i wokalista, znany skądinąd ze swojego tanecznego, scenicznego usposobienia był kolejną gwiazdą koncertu. Znany jest
w Polsce z aktywnej, ponad pięcioletniej już współpracy
ze Z. Lewandowskim w ich wspólnej formacji All Stars
Blues Band. Stylistyka z jakiej znany jest Russell mogła
budzić obawy o sceniczne zgranie z Big Bandem. Jednak
jak w każdym tego typu orkiestrowym przedsięwzięciu,
niemal wszystko zależy od aranżera, a tu o sprawność
i fachowość obaw być nie mogło. Wszak J. Szymaniuk,
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jak mówił nie bez przekory Ptaszyn, ma potwornego czuja
do aranżacji, nie mówiąc już o tym, że równie potworne
było tempo pracy przy specjalnie na tę okazję tworzonych aranżach. A materia nie była prosta, typowe kompozycje M. Slima czy Asley Brothers zanurzone w funkowo-soulowo-bluesowej stylistyce, której raczej obcy
jest masywny big bandowy background. Całość jednak
brzmiała przepysznie, nic dziwnego, że zewsząd dochodził odgłos tupiących rytmicznie stóp osób zgromadzonych tego wieczora na widowni.
Pojawienie się kolejnego gościa, amerykańskiego trębacza i flugelhornisty Ralfa Rickerta było pewnym
nawiązaniem do wspomnianego słupskiego koncertu
Orkiestry Szymaniuka. Na otwarcie Komeda Jazz Festiwal zespół wykonał bowiem program złożony z kompozycji Krzysztofa Komedy, a jego to właśnie słynny
„Typish Jazz” pojawił się na początek setu, którego
bohaterem był Rickert wespół z P. Baronem. Sam Ptaszyn, mówiąc o Ricker'cie ujął to najprościej posłuchajcie,
czegoś takiego jeszcze nie słyszeliście.
W zasadzie dokładnie to samo można by powiedzieć,
zapewne w kilku jeszcze miejscach na świecie, o tym co
na scenie prezentuje Urszula Dudziak. W wielu - ale nie
w Zielonej Górze. Stąd pochodzi, tu chodziła do szkoły,
stawiała pierwsze muzyczne kroki, założyła pierwszy
zespół i tu usłyszał ją po raz pierwszy Komeda. Jak
sama mówi chętnie tu wraca, ma tu licznych oddanych
przyjaciół. Jej występ również rozpoczął temat komedowski z filmu „Śniadanie u Tiffaniego”, potem tegoż
samego „Walk on the Water” i wreszcie to, z czego znana jest najbardziej czyli solowej, fenomenalnej wokalnej
ekwilibrystyki. Solowa część jej występu była o tyle
interesująca, że w dużej części szkoleniowa. U. Dudziak
z autentycznym pedagogicznym talentem tłumaczyła
zawiłości swojej elektronicznej „maszynerii” prezentując
fragmenty improwizacji. Koniec jej występu a zarazem
koncertu nie mógł być inny. Znakomita „Papaya”, popisowa kompozycja Dudziak i Urbaniaka w brawurowej
aranżacji J. Szymaniuka i z udziałem wszystkich szacownych gwiazd wieczoru.
Koncert trwający blisko trzy godziny wypełnił aulę
uniwersytecką po brzegi. Przyjść jednak było warto.
W końcu dziś bez cienia przesady można uznać, że
zielonogórski Big Band UZ to najlepsza orkiestra
w Polsce. I choć to już pisałem w zgoła innym miejscu
powtórzę raz jeszcze. Fenomen tego zespołu polega
z pewnością na ogromnej wytrwałości i uporze bandlidera Jurka Szymaniuka, na gigantycznym zaangażowaniu i często bezinteresownym poświęceniu tychże młodych muzyków zasiadających za pulpitami, to na pewno, ale chyba przede wszystkim na prawdziwej i autentycznej miłości do tej muzyki. Muzyki, która jak pokazał
ten szczególny koncert nie zna granic a przy wsparciu
poważnych akademickich środowisk potrafi znakomicie
rozkwitnąć.
Pięć lat to niby nie dużo, ale jak wiele można zrobić
wiedzą Ci, którzy na sukces tej niezwykłej Orkiestry
ciężko zapracowali. Oby kolejne pięć lat dało równie
sensacyjne efekty. Oby..
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KONCERT NIEOCZEKIWANIE ROZPOCZĘŁA GRUPA MUZYKÓW
Z UDZIAŁEM PROF. M. KISIELEWICZA

KOLEJNĄ NIESPODZIANKĄ BYŁ PTASZYN W ROLI KONFERANSJERA,
ALE JAK WIDAĆ - NIE TYLKO

WSZYSTKIE GWIAZDY ...

Andrzej Winiszewski*
* Autor jest redaktorem muzycznym Radia Zachód i dziennikarzem Jazz Forum
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Z FACHHOCHSCHULE GIESSEN-FRIEDBERG W 2003 ROKU
W dniach 2 - 4 listopada przebywała w Fachhochschule Giessen-Friedberg (FH) delegacja Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji (WEIiT), której
przewodniczył dziekan, prof. Jerzy Bolikowski. Celem
wizyty było podsumowanie wyników współpracy
w roku 2003 oraz ustalenie planu wspólnych przedsięwzięć na 2004 r. W tym miejscu warto przypomnieć, że
w grudniu br. mija sześć lat od podpisania przez rektorów Politechniki Zielonogórskiej (PZ) i Fachhochschule
Giessen-Friedberg ramowej umowy o partnerskiej
współpracy pomiędzy obydwiema uczelniami. Ze strony FH we współpracy od początku uczestniczą dwa
wydziały: Elektro- und Informationstechnik (EI) i Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik (MNI), a ze
strony Uniwersytetu Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji.
Gdyby chcieć krótko podsumować przebieg i efekty
dotychczasowej współpracy, należałoby stwierdzić, że
najbardziej dynamicznie rozwija się ona w zakresie
dydaktyki i wymiany studentów. Najważniejszym osiągnięciem w tej dziedzinie było uruchomienie w roku
akademickim 1998/99 Zintegrowanych Studiów Zagranicznych (ZSZ). Cechą wyróżniającą te studia od innych
form wymiany studentów są tzw. „podwójne dyplomy”.
Oznacza to, że absolwenci Zintegrowanych Studiów Zagranicznych otrzymują równocześnie dyplomy ukończenia obydwu uczelni. Pierwsi dwaj absolwenci otrzymali
dyplomy podczas uroczystej ceremonii w Giessen
w kwietniu 2002 roku. Kolejne dwa dyplomy wręczono
uroczyście w obecności rektorów obydwu uczelni

w maju W czerwcu i październiku tego roku studia
ukończyło kolejnych dziewięciu studentów. Uroczystość
wręczenia dyplomów odbędzie się w drugim kwartale
przyszłego roku. Dotychczas w projekcie uczestniczyły
24 osoby. Należy podkreślić, że obok dużego wysiłku
organizacyjnego związanego z uruchomieniem i prowadzeniem tych studiów, całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez solidnych podstaw finansowych. Dotychczasowa kwota pokrywająca koszty pobytu i stypendia studentów uczestniczących w projekcie wynosi
ok. 500 tysięcy zł. Suma ta nie obciąża jednak budżetu
żadnej z uczelni. Dzięki zabiegom obydwu partnerów
niezbędne środki udało się pozyskać przede wszystkim
od firmy SIEMENS (ok. 50% kwoty) oraz od Fundacji
Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie i z programu Erasmus/Socrates. Warto podkreślić, że Zintegrowane Studia Zagraniczne cieszą się dużą popularnością
wśród naszych studentów. Co roku liczba chętnych do
uczestnictwa w tych studiach przekracza pozostającą do
dyspozycji liczbę miejsc. Udział w ZSZ, poza wymierną
korzyścią w postaci dyplomu ukończenia FH, dzięki
rocznemu pobytowi na uczelni niemieckiej, daje szansę
dobrego opanowania języka niemieckiego oraz nawiązania kontaktów ze studentami z wielu krajów studiujących na tej uczelni. Większość naszych studentów nie
ma problemów z nauką podczas pobytu w FH i otrzymuje dobre oraz bardzo dobre oceny. Dobrym tego
przykładem może być jeden z ostatnich absolwentów,
Sebastian Brejwo, który dzięki wysokiej średniej ocen
zajął drugie miejsce na swoim kierunku studiów
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i w związku z tym odbierze w najbliższych dniach nagrodę rzeczową przyznaną przez FH.
Dobrze rozwija się również współpraca naukowa.
Prowadzone wspólnie badania obejmują następujące
obszary tematyczne: „Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń energoelektronicznych”, „Inteligentne
czujniki pomiarowe wielkości nieelektrycznych” oraz
„Metody sztucznej inteligencji w sterowaniu robotami
autonomicznymi”. Efektem współpracy naukowej są
m.in. wspólne publikacje, organizowana wspólnie konferencja międzynarodowa, krótkoterminowe staże naukowe pracowników i dyplomantów. Istotne znaczenie
ma zwiększająca się stopniowo liczba osób zaangażowanych po obydwu stronach we współpracę badawczą.
Przejawem jakościowych zmian tej współpracy będzie
otwarcie w przyszłym roku przewodu doktorskiego
z zakresu informatyki na WEIiT przez jednego z asystentów z FH. Wstępnie ustalono, że praca będzie realizowana
pod opieką naukową prof. Dariusza Ucińskiego z UZ oraz
prof. Axela Schumanna-Lucka z FH, którzy równocześnie
koordynują współpracę w ramach wspomnianego projektu
z zakresu zastosowań sztucznej inteligencji.
Tegoroczna wizyta w Giessen zbiegła się w czasie
z innym ważnym wydarzeniem mającym ścisły związek
ze współpracą obydwu uczelni. 4 listopada odbył się
w Giessen koncert dobroczynny, z którego dochód
przeznaczono na wsparcie współpracy uczelni niemieckiej z jej partnerami z Europy Środkowej i Wschodniej.
Tego rodzaju koncerty organizowane są przez FH od
kilku lat. Wpływy z koncertów są za każdym razem
przeznaczane na inny cel. Np. w ubiegłym roku przeznaczono je na dofinansowanie laboratoriów komputerowych dla osób niewidomych, w kształceniu których
FH ma już wieloletnie doświadczenia. W tegorocznym
koncercie „Musik in Europa” wystąpili artyści reprezentujący cztery współpracujące ze sobą ośrodki akademickie. Uniwersytet Zielonogórski reprezentowała Orkiestra Kameralna „Quodlibet” z solistką Bogumiłą Tarasiewicz. Ponadto wystąpiła grupa taneczna „Kulius”
z Uniwersytetu Technicznego z Tallina, zespół bandurzystek „Zaspiv” z Politechniki Lwowskiej oraz przedstawiciel gospodarzy – Rene Giesen, specjalizujący się
w grze na harmonijce ustnej. Publiczność gorąco przyjęła występy wszystkich grup. Bardzo podobał się występ
naszych reprezentantów, a wywołana długimi oklaskami Bogumiła Tarasiewicz (na zdjęciu obok) wykonała na
bis dodatkowy utwór. Należy również dodać, że pracownicy naszej uczelni wsparli organizatorów w zapewnieniu oprawy akustycznej koncertu. Odbywający
się w wypełnionej po brzegi auli koncert poprzedziło
wystąpienie prezydenta FH, prof. Dietricha Wendlera,
w którym m.in. wiele ciepłych słów poświęcił dotychczasowej współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim.
Pomysłodawcą i głównym organizatorem koncertu był
prof. Marius Klytta, inicjator współpracy pomiędzy UZ
i FH. Okoliczności towarzyszące wielotygodniowym
przygotowaniom do koncertu jak i kuluarowe rozmowy
po jego zakończeniu były świetną okazją do pozyskania
kolejnych zwolenników chętnych do wspierania naszej
współpracy. Otrzymaliśmy m.in. deklarację oficjalnej
przedstawicielki firmy SIEMENS w sprawie zwiększenia liczby stypendiów dla studentów z Zielonej Góry.
Deklarację dodatkowych stypendiów dla dwóch osób
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w następnym roku akademickim zgłosili również przedstawiciele innych firm działających w rejonie Giessen. Ta
sprzyjająca współpracy atmosfera pozwala z optymizmem patrzeć na jej rozwój w kolejnych latach.
Ryszard Rybski

***
W ramach spotkania, w auli Fachhochschule GiessenFriedberg odbył się w międzynarodowej obsadzie uroczysty koncert benefisowy pt. „Musik in Europa”. Obok
gospodarzy wzięli w nim udział soliści i zespoły z Ukrainy, Estonii i Polski. Ukrainę reprezentował zespół bandurzystek „Zaspiv” z Politechniki Lwowskiej, Estonię Grupa Taneczna „Kuljus” z Uniwersytetu Technicznego
w Tallinie, zaś miejscowe środowisko grający na harmonijkach ustnych Rene Giesen. Ze strony polskiej, jako
reprezentanci Uniwersytetu Zielonogórskiego, wystąpili: Bogumiła Tarasiewicz (mezzosopran, adiunkt w Instytucie Kultury i Sztuki Muzycznej) oraz zespół kameralny Quodlibet Orchestra w składzie: Tadeusz Żmijewski – I skrzypce, Krzysztof Kowalik – II skrzypce, Rafał
Ciesielski – klarnet, adiunkt w Instytucie Kultury i Sztuki Muzycznej, Karol Schmidt – fortepian, profesor
w Instytucie Kultury i Sztuki Muzycznej, Andrzej Iwanowski – kontrabas i Waldemar Franczyk – instrumenty perkusyjne. W programie występu naszych muzyków znalazły
się utwory S. Moniuszki, L. Różyckiego, J. Brahmsa,
G. Bizeta, J. Straussa, J. Bocka, A. Chaczaturiana i M. Theodorakisa. Wszystkich artystów publiczność przyjmowała bardzo gorąco, zaś Quodlibet Orchestra bisując,
uhonorowana została owacją na stojąco.
W dzień poprzedzający koncert w Giessen, na zaproszenie miasta Wetzlar, wszyscy wykonawcy wystąpili
na koncercie dla mieszkańców tego urokliwego, posiadającego piękną XVI-wieczną starówkę miasta.
rc
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A K A D E M I C K I E G O

Jeszcze o mistrzach

Mistrzostwa w karate

W inauguracyjnym wydaniu miesięcznika pisaliśmy
o niezwyczajnym sukcesie sportowym naszych studentów. Przypomnijmy, że w I Akademickich Mistrzostwach Świata w strzelectwie sportowym na jedenaście
zdobytych przez polskich sportowców medali, ponad
połowę (sześć) zdobyli studenci naszego Uniwersytetu!
Łukasz Czapla (zawodnik ZPKS Gwardia Zielona Góra – student pedagogiki) zdobył 4 medale (3 złote i 1
srebrny, w tym dwa indywidualne) w konkurencjach
strzelania do sylwetki biegnącego dzika. Dwa medale
z mistrzostw świata przywiozła studentka Wydziału
Nauk Pedagogicznych i Społecznych Sylwia Bogacka
w konkurencjach karabinka sportowego na 10 m (srebro
w drużynie i brąz indywidualnie).
Zarząd Główny AZS pogratulował rektorowi znakomitej postawy sportowców, my gratulujemy bohaterom
wydarzenia – studentom zielonogórskiego Uniwersytetu.

W Zamościu odbyły się akademickie mistrzostwa Polski w karate tradycyjnym. W zawodach wzięła udział 6osobowa reprezentacja Uniwersytetu Zierlonogórskiego.
Podopieczni Mirosława Kuciarskiego (4 DAN) wręcz
rozgromili pozostałe uczelnie zdobywając 11 medali –
4 złote, 3 srebrne oraz 4 brązowe. W klasyfikacji uczelni
nasz Uniwersytet uplasował się także na I miejscu zdobywając 41 pkt., II miejsce przypadło UMCS w Lublinie,
a III miejsce – Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Karatecy
z Zielonej Góry jechali na mistrzostwa w roli faworytów,
gdyż w podobnej imprezie w zeszłym roku także zwyciężyli. Najlepszym zawodnikiem imprezy był Senastian Końcowik, który wywalczył 4 złote medale –
1 srebrny i 2 brązowe.
ap

DNIA 14.01.2004 ODBĘDZIE SIĘ
X TURNIEJ PRACOWNIKÓW W PIŁCE KOSZYKOWEJ

O PUCHAR JM REKTORA
UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO.
U D Z I A Ł B I O R Ą Z E S P O Ł Y:

- SZKOŁY NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
- SZKOŁY NAUK ŚCISŁYCH I EKONOMICZNYCH
- SZKOŁY NAUK TECHNICZNYCH
- STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU.

POCZĄTEK TURNIEJU O GODZ. 1600

W HALI SPORTOWEJ PRZY UL. PROF. SZAFRANA.
(ZAKOŃCZENIE OKOŁO GODZ. 2100 )
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW KOSZYKÓWKI.
PROGRAM TURNIEJU - wstępny

1830 – mecz o trzecie miejsce – przegrani z meczów
półfinałowych

1600 – pierwszy mecz półfinałowy

1930 –

1700 – pokaz tresury psów policyjnych – pokaz przygotowany przez przewodników psów policyjnych
Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze
1715 – drugi mecz półfinałowy

mecz finałowy – zwycięzcy półfinałów
W trakcie trwania turnieju
koncert dziecięcego zespołu rockowego

2100 – zakończenie turnieju – wręczenie dyplomów oraz
nagród

1815 – pokaz wschodnich sztuk walki
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CO, GDZIE,
KIEDY
Na zimowe mrozy przyda się coś na rozgrzewkę. Warto zatem zaznajomić się z propozycjami kulturalnymi
zaplanowanymi na ten okres w mieście.
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
15.01.04, godz. 1900, Aula Uniwersytecka, ul. Podgórna 50 – koncert z cyklu Big Band Uniwersytetu
Zielonogórskiego i przyjaciele” – „KOLĘDY NA
JAZZOWO”. Wykonawcy: Ewa Uryga (wokal), Marek Bałata (wokal), Maciej Sikała (saksofony), Big
Band Uniwersytetu Zielonogórskiego, Chór Akademicki, Orkiestra smyczkowa. Jerzy Szymaniuk – dyrygent, aranżacje; Jerzy Markiewicz – przygotowanie
chóru.
Klub Studencki „KARTON”
- 31.12.03, godz. 2000 Sylwester (zapisy, tel. 0601 92
81 23).
Klub Studencki „U Ojca”
- 31.12.03, godz. 2000 – Sylwester (zapisy, tel. 328
7337).
LUBUSKI TEATR
Data

Godzina

(118-119)

Prezydent Miasta Zielona Góra zaprasza:
20.12.03, godz. 1700 - Wigilia dla Zielonej Góry. Pod
zielonogórskim ratuszem zasiądą przy wspólnym
stole mieszkańcy miasta, ludzie bezdomni, władze,
biznesmeni i politycy. Będą dzielić się opłatkiem
i śpiewać kolędy wraz ze znanymi artystami, którzy
wystąpią na udekorowanej scenie w widowisku bożonarodzeniowym.
31.12.03, godz. 2200 - Plenerowa impreza sylwestrowa dla mieszkańców miasta. Na placu parkingowym
przy „Palmiarni”. Usłyszymy muzykę taneczną oraz
prowadzone będą zabawy z publicznością. O północy pokaz sztucznych ogni oraz życzenia noworoczne.

Tytuł

1000

A TO OSIECKA

pt. 19.12

1000
1800
2100

OPOWIEŚCI WIGILIJNA
Kabaret Lubuskiego Teatru POD LEONEM pt. DYREKTOR KAZAŁ ZROBIĆ KABARET
Kabaret Lubuskiego Teatru POD LEONEM pt. DYREKTOR KAZAŁ ZROBIĆ KABARET

sb.20.12

1800

A TO OSIECKA

nd. 21.12

1200
1600
1800

POŻARCIE KRÓLEWNY BLUETKI – PREMIERA
PĘTLA – pokaz zamknięty
POSKROMIENIE ZŁOŚNICY

pn. 22.12

1800

BYŁAM DZIEWCZYNĄ – pokaz zamnknięty

śr. 31.12

1000
1900
2100

KRÓLOWA ŚNIEGU
SZALONE NOŻYCZKI
Kabaret Lubuskiego Teatru POD LEONEM pt. DYREKTOR KAZAŁ ZROBIĆ KABARET

Symfonia koncertująca Es-dur, Kolędy;

21.12.03 r. godz. 1200 „Pożarcie Królewny Bluetki”
bajka Macieja Wojtyszki. Kolejne spektakle: 4.01.04 –
godz. 1200, 8.01.04 – godz. 1000;
11.01.04 r. godz. 1200 - Jan Wilkowski „Tymoteusz
Rymcimci”; Kolejne spektakle: 13.01.04, godz. 1000.
17.01.04 r., - Marek Hłasko „Pętla”, adaptacja: Andrzej Buck, reżyseria: Zdzisław Wardejn, scenografia: Krzysztof Małachowski, opracowanie muzyczne:
Jerzy Bechyne, asystent reżysera: Kinga KaszewskaBrawer, inspicjent: Waldemar Trębacz.
FILHARMONIA ZIELONOGÓRSKA
zaprasza na następujące koncerty:
19.12.03, godz.1900; Sala FZ - Koncert Świąteczny.
Dyrygent: Czesław Grabowski; soliści Filharmonii
Zielonogórskiej; Wykonanie: Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Zielonogórskiej. W programie: P. Czajkowski - Suita Dziadek do orzechów, W. A. Mozart -

2 0 0 3 / s t y c z e ń

55

Klub Uniwersytecki „Kotłownia”
- 21.12.03, godz. 2000 – Koncert Jazzowy
w wykonaniu Kwartetu Jazzowego Macieja Sikały;
- 31.12.03, godz. 2000 – Gorąca Noc Sylwestrowa
w Kotłowni przy muzyce lat 60. i 70. (zapisy, tel.
453 42 55);
- w styczniu „Kotłownia” zaprasza na Kabaret
Moralnego Niepokoju (szczegóły na afiszach).

czw.18.12

Najbliższe premiery Lubuskiego Teatru:
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31.12.03, godz. 1800; Sala FZ - Koncert Sylwestrowy.
Dyrygent: Czesław Grabowski, solistka: Katarzyna
Duda (skrzypce). Wykonanie: Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Zielonogórskiej;
9.01.04, godz. 1900 – Koncert Noworoczny „Nad
pięknym modrym ruczajem”. Dyrygent: Czesław
Grabowski; soliści: Grażyna Brodzińska (sopran),
Zygmunt Zgraja (harmonijka ustna); prowadzenie:
Tadeusz Zwiefka. Wykonanie: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zielonogórskiej.
10.01.04, godz. 1500 i 1900 – Koncert Noworoczny
„Nad pięknym modrym ruczajem”;
11.01.04, godz. 1700 – Koncert Noworoczny „Nad
pięknym modrym ruczajem”;
30.01.04, godz. 1900, Sala FZ – „Musicale, musicale”.
Dyrygent: Sławomir Chrzanowski; solista: Jerzy
Karwowski (saksofon); Wykonanie: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zielonogórskiej.

56

UNIWERSYTET

MUZEUM ZIEMI LUBUSKIEJ
W Muzeum czynne są następujące wystawy czasowe:
od 6.11.03 - Tomasz Sikorski – Nauka widzenia kości,
5.12.03 – 25.01.04 – Święty Mikołaj – radość spodziewana
cz. II,
17.12.03 – 01.04 – Henryk Krakowiak – Malarstwo.
ZIELONOGÓRSKI OŚRODEK KULTURY
7.01.04, godz. 1800, Zielonogórski Ośrodek Kultury –
Finał Konkursu Aktorskiej Interpretacji Poezji – Sylvi
Plath, Agnieszki Osieckiej i Ewy Lipskiej;
8.01.04, godz. 1000, Sala Dębowa Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze –
XIV Spotkania Grup Kolędniczych i Jasełkowych –
eliminacje miejskie;
12.01.04, godz. 1700, Galeria Młodych na Piętrze – Od-

ZIELONOGÓRSKI
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dział dla Dzieci WiMBP w Zielonej Górze - „Pewnego
dnia w moim mieście” – wystawa pokonkursowa;
19-23.01.04, ZOK – Zimowe Warsztaty Muzyczne dla
dzieci – prowadzi Mariola Żabicka.
KINA:
Kino WENUS
15-18.12.03, godz. 1630 – „Gdzie jest Nemo”; godz.
1815, 2030 – „S.W.A.T”.
Kino NYSA
15-18.12.03, godz. 1745, 2000 – „Pod słońcem Toskanii”.
Kino NEWA
19-23.12.03, godz. 1800 – „Daleko od nieba”, godz.
2000 – „Okrucieństwo nie do przyjęcia”;
24-25.12.03 – kino nieczynne.
zebrała aua

fakty, poglądy, opinie
Publikuj albo giń
(...) Od początku lat 90. firma Thomson ISI z Toronto (Instytut
Informacji Naukowej) sporządza listę najwybitniejszych badaczy.
Aby w świecie nauki wyrobić sobie nazwisko i uchodzić za człowieka, który coś osiągnął, trzeba publikować sprawozdania z tego,
co robiło się w laboratorium tydzień po tygodniu i opisywać, co się
odkryło. I chociaż znaczącą większość prac naukowych przed ich
opublikowaniem recenzują inni naukowcy, to legitymowanie się
szeregiem takich prac opatrzonych własnym nazwiskiem nie wystarczy do tego, by stać się wielkim uczonym.
Chcąc umieścić swą pracę w szerszym kontekście, naukowcy dołączają listę wszystkich dotychczasowych publikacji, które mają
związek z prowadzonym przez nich badaniem. Zdaniem Christophera Kinga z Thomson ISI o wiele lepszym miernikiem pozycji
naukowców jest to, jak często inni cytują ich prace. - Cytaty sygnalizują, które badania sami naukowcy uważają za najbardziej przydatne, wpływowe i godne uwagi. Uczeni sami podpowiadają, kogo
spośród siebie uważają za postać ważną w świecie nauki.
Zespół Kinga od lat analizuje publikacje pochodzące z blisko
4 tys. czasopism naukowych, sporządzając raporty, w których
uczonych klasyfikuje się pod względem częstości cytowania ich
prac przez innych badaczy. W raportach przetwarza się dane na
każdy z możliwych sposobów. I tak można dowiedzieć się z nich,
kto jest najczęściej cytowany w określonej dziedzinie nauki, kto jest
najczęściej cytowanym badaczem w danym kraju, która uczelnia
zatrudnia najczęściej cytowanych na świecie naukowców. Najnowszy raport Kinga to ranking badaczy najczęściej cytowanych
w pracach naukowych w ciągu minionych 20 lat. Na pierwszym
miejscu plasuje się, jak zawsze niedościgniony, Bert Vogelstein genetyk z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore, prowadzący
badania nad nowotworami złośliwymi. W ciągu ostatniego dwudziestolecia inni naukowcy odwoływali się do jego prac aż 106 401
razy.(...)
Niemniej jednak klasyfikowanie naukowców ze względu na liczbę cytowań ich prac wcale nie jest doskonałym sposobem wyłaniania najlepszych z nich. Rzut oka na ranking ujawnia pewne oczywiste tendencje. Niemal wszyscy wymienieni - to mężczyźni, Amery-

Badania, dydaktyka, habilitacja
Jedynym zapisem projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, który jest źródłem szerszej dyskusji w środowisku akademickim, jest art. 121, który zobowiązuje nauczycieli akademickich do
uzyskania zgody rektora na dodatkowe zatrudnienie. Powód, dla
którego ten zapis budzi tak wiele dyskusji, jest oczywisty: większość nauczycieli akademickich uczelni publicznych jest zatrudniona również poza tymi uczelniami, w szczególności w uczelniach
niepublicznych. (...)

kanie, przedstawiciele nauk przyrodniczych. Nie ma na liście ani
jednego fizyka. W pierwszej pięćdziesiątce są tylko trzy kobiety
i tylko dziewięć osób spoza Stanów Zjednoczonych.
Obecność na liście tak wielu badaczy zajmujących się naukami
przyrodniczymi odzwierciedla po prostu dominację biologii we
współczesnej nauce oraz to, że więcej pieniędzy przeznacza się na
finansowanie badań z tego zakresu. - Liczba osób zajmujących się
naukami przyrodniczymi jest przytłaczająco większa od tych, które
specjalizują się w innych dziedzinach - podkreśla Simon Mitton z St
Edmund's College w Cambridge, pracujący nad biografią zmarłego
przed dwoma laty astronoma sir Freda Hoyle'a.
Również różnice „kulturowe” pomiędzy biologami a fizykami
powodują, że dane przemawiają na korzyść tych pierwszych. Zdaniem Mittona biolodzy odznaczają się większą skłonnością do
wyszczególniania każdej pracy, która w jakimś stopniu wiąże z ich
badaniami. Fizycy nie są tak drobiazgowi. - Żaden fizyk nie napisze
„rozwiązaliśmy ten problem, wykorzystując fizykę kwantową”,
tylko po to, żeby zacytować pracę Paula Diraca z 1926 roku.
Podobnie można wytłumaczyć dominację na liście Amerykanów.
- Amerykanie stanowią w niektórych dziedzinach nauk przyrodniczych do 90 proc. naukowców - podkreśla Moncada. Ale istotne jest
również to, że amerykańscy naukowcy mają skłonność do ograniczania się, jeśli chodzi o lekturę tekstów - i ich cytowanie - do prac
z pism amerykańskich. Zaś na pytanie, dlaczego na liście znajduje
się tak niewiele kobiet, odpowiedź jest prosta - nauka jest zdominowana przez mężczyzn.
King przyznaje, że tak sporządzona lista jest niedoskonała z jeszcze innego punktu widzenia. Naukowcy, którzy opracowują
i opisują nowe metody laboratoryjne czy badawcze, będą pojawiać
się częściej na najwyższych pozycjach, bo po prostu każdy uczony
wykorzystujący czy modyfikujący ich metodę powoła się na odnośną pracę. W efekcie dzięki opracowaniu nieskomplikowanej, ale
użytecznej nowej techniki uplasujemy się wyżej, niż dokonując
znaczącego przełomu - po prostu dlatego, że będziemy cytowani
przez większą liczbę naukowców. (...)

Ian Sample
Forum 44/2003

Podstawowym rozwiązaniem problemu wieloetatowości jest
zwiększenie liczby nauczycieli, którzy mogliby dawać uczelni
odpowiedni status. Istota rozwiązania związana jest z funkcjonowaniem stanowiska profesora. Podstawową sprawą są wymagania
stawiane osobom ubiegającym się o to stanowisko. Jak to wygląda
na Zachodzie (przede wszystkim w USA)? Tu przytoczę prof.
Dembczyńskiego, by nie być posądzonym o przynależność do
grupy „zgorzkniałych doktorów”: (...) o uzyskanie stanowiska
profesora trwa zażarta walka. (...) Starając się o to stanowisko trzeba
pokazać osiągnięcia. Decyduje [moje podkreślenie] nie tylko liczba
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publikacji i cytowań, ale RZECZYWISTY WKŁAD TWÓRCZY,
UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZOWANIA BADAŃ NAUKOWYCH
i KSZTAŁCENIA STUDENTÓW. W naukach technicznych dochodzi do tego jeszcze bardzo istotna umiejętność współpracy z przemysłem i prowadzenia wdrożeń.
Jak to jest w Polsce? Warunkiem niezbędnym ubiegania się o stanowisko profesora jest posiadanie stopnia doktora habilitowanego.
Dalej zacytuję fragment wywiadu: AŚ: – U nas obligatoryjne konkursy
są najczęściej fikcją. Prof. Dembczyński: – Tak, to niestety prawda.
Jakie są przyczyny, dla których na Zachodzie to zażarta walka,
a u nas fikcja? Czy znowu marne pieniądze? Częściowo tak, ale po
prostu brakuje krajowych kandydatów o ustawowo wymaganych
stopniach. Jest ich kilkakrotnie za mało. Jak twierdzi prof. Dembczyński, uzyskanie tytułu profesora w polskich warunkach wymaga 2025 lat pracy. Bardzo dużą część tego czasu zajmuje zdobywanie kolejnych stopni naukowych – doktorat i później habilitacja (od 10 do 25).
Zaproponuję w tym miejscu odpowiedź na pytanie, po co wymyślono habilitację? Przecież kiedyś jej nie było i w bardzo wielu
krajach, wiodących w rozwoju nauki, nadal jej nie ma. Co wtedy,
bądź tam, funkcjonuje zamiast habilitacji? W mojej ocenie, jest to
coś, co prof. Dembczyński nazwał rzeczywistym wkładem twórczym. Dla „urzędników” ze środowiska naukowego jest to jednak
bardzo poważny problem. Czym jest rzeczywisty wkład twórczy?
Nie są to publikacje, nie są to cytowania, o których wcześniej
wspomina prof. Dembczyński. Jak to ocenić? Jak to zmierzyć? Jak

ustawić progi? Co zrobić, aby wszędzie było tak samo? Typowe,
niedorzeczne w naukowym kontekście, urzędnicze pytania. Pytania, które nawet na poziomie szkolnictwa średniego są śmieszne.
Tego typu pytania znikają, gdy pojawia się pojęcie pracy habilitacyjnej. Jest habilitacja potwierdzona przez Centralną Komisję, to
wszystko OK. Nie ma, nie nadaje się. „Urzędnik” ze środowiska
naukowego po prostu nie potrafi niczego ocenić, a w szczególności
nie potrafi zaryzykować oceny. I to ostatnie jest jego największą
wadą, bo dotyczy również jego pracy. „Urzędnik” chce Centralnej
Komisji, kolejny raz powołuje recenzentów. Skutek jest taki, że
habilitację najczęściej pisze się pod ewentualnych recenzentów,
superspecjalistów w dziedzinie. Habilitacja staje się hermetyczna,
często daleka od rzeczywistego wkładu twórczego.
Moim zdaniem, umiejętność dokonania oceny rzeczywistego
wkładu twórczego jest zasadniczym elementem autonomii uczelni.
To jest jej podstawowe prawo i obowiązek i nie jest do tego potrzebna żadna Centralna Komisja. Jej istnienie jest zaprzeczeniem
autonomii. Autonomia uczelni to przede wszystkim posiadanie
prawa do własnej oceny, czym jest rzeczywisty wkład twórczy,
a nie pozorna niezależność od ministerstwa. (...)

Kolokwium w kostnicy

pomocą proporcji: ilość studentów przypadająca na jednego profesora.
(...) Eksperyment polegający na znacznym zwiększeniu liczby
studentów ma za sobą Uniwersytet Warszawski. Poza niewątpliwą
zmianą proporcji między liczbą wykładowców a studentów przedsięwzięcie to można zaliczyć do udanych. Nawet na wydziałach,
gdzie studenci trybu dziennego i wieczorowego mają wspólne
wykłady (tak jest m.in. na prawie i psychologii), miejsce dla każdego studenta na zajęciach obowiązkowych jest zapewnione.
- „Inaczej jednak rzecz się ma ze specjalistycznymi zajęciami fakultatywnymi” - mówi Joanna, studentka trzeciego roku prawa. –
„Zainteresowanie nimi trzykrotnie przekracza dopuszczalną liczbę
chętnych.” Pracownicy Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale
Prawa i Administracji UW odpierają zarzuty, twierdząc, że masy
przychodzące na pierwsze zajęcia tworzą tzw. sztuczny tłok: „Studenci zapisują się na wszystkie zajęcia, jak leci. Na drugich ćwiczeniach okazuje się natomiast, że przychodzi mała grupa rzeczywiście
zainteresowanych tematem.
Niektórzy wykładowcy próbują rozwiązać problem zbyt dużej
liczby chętnych na zajęcia, przeprowadzając selekcję studentów. –
„Standardową metodą jest wypraszanie tych, którzy nie zdążyli
zająć wolnych miejsc” - mówi Joanna. – „Ale niektórzy profesorowie są bardziej twórczy: selekcjonują na podstawie ocen bądź
odpytują z wiedzy zdobytej w ubiegłych latach.” (...)

(...) Piątek, 3 października 2003 roku, godzina 12, Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, największa sala
wydziału mieszcząca około 100 osób. Zapobiegliwi studenci, którzy
przyszli na wykład z kilkunastominutowym wyprzedzeniem, już
zajęli wszystkie miejsca siedzące. Ci, którzy przyszli tuż przed 12,
i spóźnialscy muszą się zadowolić miejscem na podłodze. Najodważniejsi obsiedli nawet katedrę - podest i schodki.(...) Skąd taki
problem z salami? Częściową odpowiedź dają statystyki. W roku
1997 do Instytutu Lingwistyki Stosowanej przyjęto 115 osób na
studia w trybie dziennym, natomiast w 2001 już o jedną czwartą
więcej - 144. Jak wyjaśnia Artur Lompart, rzecznik Uniwersytetu
Warszawskiego, polityka otwarcia uczelni na większą liczbę studentów zaczęła być wdrażana na początku lat 90. – „Założenie było
takie, żeby Polska, wchodząc do Unii Europejskiej, mogła się pochwalić znacznie większą ilością osób z wyższym wykształceniem.
W efekcie w ciągu tych 14 lat liczba studentów w Polsce zwiększyła
się pięciokrotnie: z 400 tysięcy do około 2 milionów” - mówi Lompart. Było to możliwe dzięki wprowadzeniu odpłatności za studia
w trybie zaocznym i wieczorowym. W przeciwnym razie projekt
ten byłby niewykonalny, ponieważ państwo zmniejsza nakłady na
szkolnictwo wyższe.
Umożliwienie większej liczbie osób studiowania niesie ze sobą
poważne ryzyko pogorszenia warunków na uczelniach, przede
wszystkim pod względem poziomu nauczania mierzonego m.in. za

Waleczne serca, puste głowy
- Jaka jest współczesność podręcznikowej Polski?
- Zacofana i ze zdewastowanym środowiskiem naturalnym. Często pada pytanie, czy Unii grozi to, co spotkało Niemcy po zjednoczeniu, czy nie będzie konieczne inwestowanie gigantycznych
pieniędzy w polskie ugory.
- Jakość tych przekazów może nas nie zachwycać. A do tego są to
tylko strzępy naszej historii. To może przynajmniej ilość jest lepsza?
- Najpierw ciekawostka światowa. Najwięcej informacji o Polsce
jest w podręcznikach japońskich. Nie wynika to z żadnych sentymentów, bo nigdzie na przykład nie spotkałem wzmianki o Chopinie. Po prostu Japończycy są praktyczni. Po 1990 r. uznali, że Polska
ma dobrą lokalizację, że być może tam usytuuje się europejski
przemysł i japońska młodzież powinna wiedzieć, co to za kraj.
- A jakich wiadomości jest najwięcej u naszych sąsiadów? Robi się
wiele, aby młodzież polska i niemiecka nie była zakładnikiem
historii.
- Przeważa wątek wiktoryjny, bo najczęściej ze sobą walczyliśmy.
Generalnie jesteśmy tam, gdzie dzieje Polski łączą się z historią
powszechną. Często pierwszą informacją są rozbiory. Wyjątkiem są
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Dr inż. Ryszard Sobczak
pracuje w Katedrze Matematyki Dyskretnej
Politechniki Gdańskiej.
Forum Akademickie 10/2003

Urszula Muszel
Gazeta Studencka, listopad 2003

Niemcy opisujący Mieszka, Chrobrego i zjazd gnieźnieński. Podręczniki niemieckie przeszły ostatnio ciekawą metamorfozę pod
hasłem: łączyć przeszłość z teraźniejszością. Do minimum skrócono
rozdział o Fryderyku Barbarossie, za to rozbudowano wiadomości
o Ottonie III pielgrzymującym do Gniezna, który przedstawiany jest
jako praojciec zjednoczonej Europy. Wyeksponowano też osadnictwo niemieckie w XIII i XIV w. Uczniowie dowiadują się, że Polacy
wzywali Niemców, by przyszli ze swoją kulturą i rzemiosłem.
Stosunki z miejscową ludnością były znakomite. Rozdział zakończony jest pytaniem: „Może znasz kogoś, kto wywodzi się z tamtych terenów? Może wiesz, jak został wypędzony?”. Sugeruje się
młodzieży, że może szukać korzeni na Mazurach. Inaczej niż u nas
przedstawia się misję dziejową zakonu krzyżackiego. O agresji
mówi się delikatnie, że było to poszerzanie terytorium, za to
eksponuje się kulturotwórczą rolę zakonu. W ogóle Niemcy mają
do nas pretensje o to, jak przedstawiamy Krzyżaków.

z prof. Adamem Suchońskim
z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego
rozmawiała Iwona Konarska
Przegląd, 14 listopada
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Inna prawda o uczelniach
W Polsce upadają przedsiębiorstwa, ale uczelnie państwowe
i niepaństwowe rosną jak grzyby po deszczu. W gospodarce kryzys,
w edukacji rozwój - rośniemy w siłę mimo, że nie żyjemy dostatniej.
Na rok 2003 MENiS wykazuje istnienie 380 uczelni wyższych,
państwowych i niepaństwowych, które zatrudniają podobno ponad
70 tys. nauczycieli akademickich, a kształcą 1,8 mln młodzieży. Ilość
to imponująca. Ale co z jakością? Jak ją mierzyć? Czy wzrost ilości
szkół i wydawanych dyplomów naprawdę oznacza rozwój edukacyjny?
Aby ocenić uczelnie i kierunki studiów, 28 grudnia 2001 r. powołano Państwową Komisję Akredytacyjną przy Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. Niewiele o niej wiadomo. Pisze się o PKA co
jakiś czas, kiedy ogłasza, ile to kierunków uprawniono, a ile zawieszono w procesie wydawania dyplomów.
Państwowa Komisja Akredytacyjna stosuje skalę czterostopniową. Wystawia oceny negatywne, warunkowe, pozytywne i wyróżniające. Jak dotychczas, są to najczęściej pozytywne, ale jest też
niemało warunkowych, a nawet nieco negatywnych. Jeśli ocena jest
negatywna, to minister edukacji powinien zawiesić nabór albo
rozwiązać szkołę. Kryteria oceny kierunków są mniej więcej znane.
Najistotniejsza jest ilość profesorów, stąd zarzuty PKA dotyczą

Kto mi ukradł rezonans?
Tego jeszcze w historii Nagród Nobla nie było: jeden z naukowców amerykańskich poczuł się pokrzywdzony tegorocznym werdyktem i wydał około 300 tys. dol. na płatne ogłoszenia, w których
domaga się naprawienia wyrządzonej mu krzywdy. (...) W poniedziałek 6 października ogłoszono w Sztokholmie, że laureatami
Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny jest dwójka badaczy –
Amerykanin Paul Lauterbur i Brytyjczyk Peter Mansfield – wyróżnionych za wkład w rozwój techniki obrazowania magnetycznego
(MRI) szeroko stosowanej w diagnostyce medycznej. Trzy dni
później w „Washington Post” pojawiło się całostronicowe płatne
ogłoszenie zatytułowane „Haniebna krzywda, która musi być naprawiona”, kwestionujące decyzję Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk
i domagające się jej zmiany.
Sponsorem tego ogłoszenia, wydrukowanego następnie także

Prawo zdać
Kiedy na egzaminie z prawa cywilnego kolejny raz poległa blisko
połowa studentów, władze Uniwersytetu Jagiellońskiego postanowiły zbadać przyczyny tej rzezi. Profesorowie uznali, że to ingerencja w ich autonomię i że na Wydziale Prawa ogłoszono stan wojenny.
Awantura dałaby się może zamieść pod dywan, gdyby nie skarga
złożona do rzecznika praw obywatelskich. Na sześciu stronach
student Wydziału Prawa opowiedział o kłopotach z zaliczeniem
egzaminu z prawa cywilnego. (...) Egzaminu z prawa cywilnego nie
zdaje zazwyczaj co piąty student. Taka jest norma: przedmiot jest
jednym z najtrudniejszych, a równocześnie najważniejszych na Wydziale Prawa. Średnia Uniwersytetu Jagiellońskiego nie odbiega od średniej
krajowej. Ale w tym roku w Krakowie padły rekordy oblanych.
Do egzaminu przystąpiło 1303 studentów studiów stacjonarnych i
zaocznych – oblały 642 osoby. Egzaminu nie zdało 46 proc. studentów II roku studiów i 53 proc. III roku. Prawa karnego, uchodzącego także za kobyłę, nie zdało 24 proc. studentów. Średnia oblanych
egzaminów z innych przedmiotów wynosi 11 proc. (...)
Pierwsze podejrzenie padło na profesorów. Można by powiedzieć, że Katedra Prawa Cywilnego UJ jest potęgą, bo wykłada tu
sześciu samodzielnych pracowników naukowych, profesorów
i doktorów habilitowanych. Praktyka przedstawia się jednak gorzej.
Dwie osoby nie wyraziły chęci wykładania prawa cywilnego; jeden
z profesorów ukończył 60 lat, ma prawo do zmniejszenia pensum.
Jak sam przyznaje, chciał się uwolnić od ciężaru egzaminowania.
Profesor jest jednocześnie sędzią sądu apelacyjnego. Trudno się nie
zgodzić, że praca sędziego jest mniej męcząca niż prowadzenie
wykładów i egzaminowanie kilkuset studentów. Dwie inne osoby

Klonowanie zajęć
(...) Marek, od niedawna magister politologii, zwieńczył studia
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najczęściej właśnie braków w kadrze profesorskiej.
Aby dostać akredytację, uczelnie piszą raporty samooceny, a następnie tzw. eksperci z odpowiedniego zespołu PKA
przeprowadzają kontrolę na miejscu. Rozmawiają - jak mówi szef
PKA, prof. Jamiołkowski - z jak największą liczbą osób,
pracowników i studentów. Niestety nie wiadomo, czy te opinie się
jakoś mierzy lub waży. Nie widać żadnych ankiet dla oceny, nie
widać także żadnych raportów pokontrolnych.
Systemy akredytacji istnieją w innych krajach, ale PKA nie należy
ani do European Network for Quality Assurance in Higher Education (http://www.enqa.net), ani do International Network for
Quality
Assurance
Agencies
in
Higher
Education
(http://www.inqaahe.nl). Dlaczego? Jeśli wyższe szkoły, np. brytyjskie, są oceniane, to Polak bez trudu może znaleźć raporty pokontrolne (http://www.qaa.ac.uk). Niestety nie udało mi się znaleźć żadnych raportów pokontrolnych naszej PKA. Wyniki kontroli
PKA są poza kontrolą obywateli polskich. Podobna sytuacja jest
w Komitecie Badań Naukowych, który ocenia placówki naukowe
(także uczelnie) parametrycznie, ale wartości parametrów są chronione przed zainteresowanymi. Kontroli brak. (...)

Józef Wieczorek
Obywatel, 14 listopada

w „New York Timesie” oraz w „Los Angeles Timesie”, była produkująca spektrografy MRI firma Fonar Corp., której założycielem
i szefem jest dr Raymond Damadian. „Komitet Nagród Nobla
w dziedzinie fizjologii i medycyny – głosił jego tekst – zadecydował
o przyznaniu nagrody nie lekarzowi/badaczowi, autorowi przełomowego odkrycia będącego podstawą całej techniki MRI, lecz
dwóm naukowcom, którzy później technicznie udoskonalili jego
oryginalną ideę”. Jak łatwo się domyślić, owym lekarzem/badaczem był Raymond Damadian. W dalszej części ogłoszenia zapoznać się możemy z dość drobiazgową chronologią jego
naukowych dokonań, z której wynika niedwuznacznie, że istotnie –
na skutek świadomej decyzji bądź przeoczenia Komitetu – został on
niesłusznie pozbawiony należnego mu splendoru. (...)

Krzysztof Szymborski
Polityka 46/2003

mają znane w mieście kancelarie adwokackie, gdzie klientom nie
można okazywać zniecierpliwienia ani wyrzucić ich za drzwi
z dwóją w indeksie. Jeden doktor habilitowany przebywa na stypendium zagranicznym, jedna osoba choruje i jest w szpitalu. Inny
z profesorów przebywa na rocznym urlopie naukowym. Profesor
jest równocześnie właścicielem kancelarii notarialnej, gdzie zarabia
pieniądze na uprawianie hobby, jakim jest dziś nauka. Realnie na
placu boju pozostaje profesor uniwersytecka i jeden doktor habilitowany. Nie podołają, choćby się rozdwoili. (...)
Zdaniem studentów wykłady nie są formą kontaktu z mistrzami,
skoro sale są przepełnione, wykładowcy spieszą się do innych zajęć,
a mistrzów po prostu brakuje. Trudno się dziwić: polska nauka jest
biedna i większość profesorów zarabia poza uniwersytetem.
Uchwała Senatu UJ zobowiązująca ich do zaniechania pracy na
etatach w innych krakowskich uczelniach (przede wszystkim prywatnych, konkurencyjnych wobec uniwersytetu) nie przyniosła
dotychczas efektu.
I zapewne nie przyniesie, bo ograniczenie dotyczy wyłącznie
Krakowa, a to oznacza, że można bez przeszkód pracować w Kielcach czy Radomiu. Nie zabrania się też prowadzenia własnych
kancelarii: mizerne pensje uniwersyteckie nie pozwalają na postawienie ultimatum. Z kolei tytuł profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego jest magnesem dla klientów, którzy chcieliby powierzyć
swoje sprawy autorytetom. Wydaje się, że często jedynie to motywuje profesorów do pozostania na uczelni. Bo z pewnością nie pieniądze, jakie tu zarabiają: system finansowania nauki jest chory. (...)

Jagienka Wilczak
Polityka, 47/2003

pracą o manipulacjach w komunikowaniu politycznym. - „Wybrałem taki temat, bo myślę o pracy w mediach” - tłumaczy. Ostatni
semestr zgodnie z wytycznymi speców od zawodowej rekrutacji
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przepracował. Często wyjeżdżał służbowo, dlatego nie był na
wszystkich seminariach. - „Dałem profesorowi dwa rozdziały.
Powiedział, że zobaczy, jak to będzie wyglądać jako całość. Gotowe
dzieło miałem w czerwcu” - wspomina. Nie mógł zastać promotora
na dyżurach. W końcu wprosił się na egzamin. Profesor obiecał
przeczytać i oddzwonić w ciągu tygodnia.
Tydzień, drugi, trzeci - i głucho. Był już koniec czerwca. Marek na
próżno chodził na dyżury, nawet nie było kartki z usprawiedliwieniem nieobecności profesora. We wrześniu też pocałował klamkę.
Za każdym razem musiał starać się o kilka godzin przerwy w pracy.
Przed drzwiami regularnie witało go kilka tych samych osób,
między innymi ze studiów zaocznych. Niektórzy na dyżur jechali
z innego miasta, nawet 100 kilometrów. (...)
Praca magisterska jest ukoronowaniem pięciu lat nauki. Student
powinien mieć wtedy stały kontakt z promotorem. Dla kogoś, kto
wykłada na kilku uczelniach, jego seminarzyści są anonimowi.
Bywa, że odprawia się ich taśmowo mimo zapewnień o tym, jak
ceni się własną inicjatywę przy wymyślaniu tematów. Wszak oryginalne zagadnienie wymaga i od promotora zaangażowania,
a o nie trudno, gdy ma się nawet 40 prac do sprawdzenia. (...)
Takie postępowanie z wieloma studentami nie dziwi, gdy porówna się liczbę profesorów i studentów na popularnych kierunkach. I tak zbliżone do siebie ekonomia, finanse i bankowość, zarządzanie i marketing wykładane są w 169 jednostkach edukacyjnych (akademiach ekonomicznych odpowiednich wydziałach
innych uczelni państwowych oraz w 130 niepaństwowych szkołach). Według danych GUS w roku akademickim 2001/02 uczyło się
tam 508 635 osób. Wszystkich profesorów (łącznie z emerytami) na
tych kierunkach było 1530 - na jednego przypadało 332 uczących
się. Jeśli odliczy się emerytów, liczba studentów zwiększy się do
366 na profesora. Te same obliczenia dla kierunków informatycznych wyniosły odpowiednio 128 i 141 studentów.
Ta dysproporcja obniża też renomę polskiej nauki. Przyznaje to

Hodowla morderców
Craig Venter stworzył sztuczny zarazek w dwa tygodnie. Kiedy
nauczą się tego terroryści, żeby zabijać? (...) Odkrycie Craiga Ventera dowiodło, że wirusy można produkować szybko i skutecznie.
Wystarczy sięgnąć do dostępnych w Internecie baz danych zawierających zapisy wirusowych genomów, będących „przepisami kucharskimi” biotechnologów. W tych bazach można znaleźć genomy
wielu groźnych mikrobów, w tym HIV, wirusa Ebola, różne odmiany ospy i grypy. Z takim przepisem w ręku można zamówić
w firmie biotechnologicznej części składowe, czyli krótkie odcinki
DNA nazywane oligonukleotydami. Zamówienia nie podlegają
żadnej kontroli, można je złożyć nawet pocztą elektroniczną. Potem
wystarczy połączyć fragmenty DNA w odpowiedniej kolejności
i mamy gotowy genom wirusa. Jeśli wstrzykniemy go do komórki,
powstaną mikroby wyposażone w otoczkę białkową niezbędną do

Koala niżej, słoneczko wyżej
(...) Klimatolog Nigel Tapper po raz pierwszy uświadomił sobie,
że zachodni naukowcy mogą się czegoś nauczyć od ludności tubylczej, kiedy badał dynamikę burz na zamieszkałych przez plemiona
Tiwi wyspach na morzu Timor. - Miejscowi powiedzieli nam, że
opady są największe, gdy przypływ wypada w południe - wspomina. - I mieli rację. Obecnie Tapper koordynuje badania prowadzone
z inicjatywy biura prognoz. To pierwsza próba zebrania wiedzy
o pogodzie u rdzennej ludności. Materiały archiwalne wskazują na
duże zróżnicowanie metod stosowanych przez różne plemiona.
W parku narodowym Kakadu (Terytorium Północne) kwitnienie
pewnych gatunków eukaliptusa i traw wiechlinowatych uważane
jest za sygnał, że wkrótce wiatry z południowego wschodu przyniosą porę suchą. W okolicach Sydney odgłosy hałaśliwych walk
koali uchodzą za zwiastun naciągających upałów. Niektóre plemiona biorą pod uwagę skomplikowane kombinacje znaków, w tym
zachowanie owadów i układ planet, dzięki którym potrafią przewi-

Studencka korporacja
(...) Pierwsze organizacje studenckie powstały jeszcze w średniowieczu, lecz w dzisiejszym rozumieniu pojawiły się w Europie

g r u d z i e ń

2 0 0 3 / s t y c z e ń

2 0 0 4

10/1

(118-119)

59

nawet Jarosław Gowin, rektor prywatnej Wyższej Szkoły Europejskiej im. księdza Józefa Tischnera. Zauważa on, że w dziedzinach
takich jak chemia, fizyka czy biochemia, gdzie trudno o multiwykładowców, nasz kraj jest na początku drugiej dziesiątki w światowych rankingach. O wiele gorzej jest natomiast z kierunkami „przyjaznymi” wieloetatowcom - zajmujemy ostatnie miejsca w klasyfikacjach. Oczywiście te dziedziny nauki, w których Polska ciągnie
się na szarym końcu, są zarazem najbardziej popularne wśród
zdających na studia.(...)

Adam Bodziak
Gazeta Studencka, 20 listopada
wywołania zakażenia. - Możliwości manipulowania genami i całymi genomami są coraz większe - powiedziała „Wprost” profesor
Magdalena Fikus z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie. - Niepokojące jest to, że nie wiemy, jakie właściwości mogą
mieć nowe wirusy. Tymczasem na świecie jest wielu specjalistów,
którzy mogą je stworzyć, jeśli tylko ktoś im odpowiednio dużo zapłaci.
Wyniki badań nad nowymi odmianami groźnych mikrobów rzadko są
ujawniane. „W byłym Związku Radzieckim próbowano wyhodować
genetycznie modyfikowaną ospę bez większych sukcesów. Nietrudno
sobie wyobrazić, co można zrobić dziś, dysponując tak zaawansowaną
technologią” - twierdzi Ken Alibek, rosyjski specjalista w dziedzinie
broni biologicznej, który w 1992 r. wyjechał do USA.

Jan Stradowski
Wprost, 30 listopada

dywać szczególnie dotkliwe susze. - Aborygeni są na tym kontynencie od ponad 50 tys. lat. Mogli nie rozumieć fizycznych mechanizmów obserwowanych zjawisk, ale z pewnością mieli dość czasu
na obserwację środowiska - wyjaśnia Tapper.(...)
Tradycyjna wiedza może ułatwiać przewidywanie długofalowych zjawisk, jak El Nio (zmiana kierunków niektórych wiatrów
i prądów morskich powodująca zaburzenia klimatyczne na skalę
globalną - przyp. FORUM). Raz na trzy do pięciu lat wyspy Samoa
ogarniają związane z El Nio susze. Miejscowi nie mają określenia na
to zjawisko, ale wiedzą, kiedy nadchodzi. Jeśli drzewa chlebowe
wcześnie wydają owoce, ludzie zaczynają gromadzić zapasy płodów rolnych i sadzić odporniejszą na brak wody odmianę pochrzynu (tropikalna roślina uprawna - przyp. FORUM). Sposób przewidywania El Nio przez południowoamerykańskich rolników uprawiających ziemniaki znalazł uznanie w oczach zachodniej nauki. (...)

Emma Young
Forum, 47/2003

z początkiem dziewiętnastego wieku. Związki średniowiecznych
studentów skupiały głównie żaków z jednego kraju, którzy
mieszkali zazwyczaj w jednym domu i tworzyli rodzaj komuny.
Powstałe z początkiem dziewiętnastego wieku stowarzyszenia

60

UNIWERSYTET

ZIELONOGÓRSKI

NR

10/1

(118-119)

korporanckie gromadziły już młodzież studencką z różnych uczelni.
Głównie ze środowisk ziemiańskich i bogatego mieszczaństwa. (...)
Pod niemiecką i sowiecką okupacją, aż po rok 1989, działalność
korporacji w Polsce nie była możliwa. Stanowiły one dla okupantów niebezpieczeństwo ze swymi narodowymi i katolickimi ideami.
Ale korporanci wchodzili w skład zarówno armii walczącej
w Polsce, jak i na Zachodzie. Także w organizacjach podziemnych
po II wojnie. Jedyną korporacją akademicką, która wskrzesiła swoją
działalność przed 1989 rokiem była „Arkonia”. Dziś prężnie działających korporacji jest w Polsce ponad pięćdziesiąt. Wszystkie skupione są w Związku Polskich Korporacji Akademickich.
Wiedza o korporacjach była przez czas komunizmu wycierana ze
świadomości społecznej bądź przedstawiano ich działalność
w szczególnie negatywnym świetle. Tak dalece, że kiedy na początku lat 90. studenci Uniwersytetu Wrocławskiego zgłosili chęć zarejestrowania korporacji na uczelni, prorektor ds. studenckich odmówiła jej rejestracji, podejrzewając, że korporacja jest organizacją
faszystowską.
(...) Korporacja studencka nie jest organizacją masową. Nie zbacza
też w kierunku polityki, choć jej celem jest działalność ideowo-

wychowawcza. Polega ona przede wszystkim na przygotowaniu
korporanta do zawodowego życia po studiach. Model, do którego
korporanci dążą, to ukształtowanie świadomego siebie Polaka.
Człowieka, który bez zawierania kompromisów moralnych będzie
sobie w stanie poradzić w każdych warunkach i żyć godnie.
By zostać członkiem korporacji trzeba być zaproszonym. Niegdyś
wchodząca do niej młodzież pochodziła głównie ze środowiska
ziemiańskiego. Dziś z różnych środowisk. Na początek otrzymuje się
tytuł fuksa. Następnie zdaje się egzamin i zostaje barwiarzem. Po kilku
latach działania w korporacji, kończąc studia, zostaje się filistrem. (...)
Nieodzownym atrybutem korporanta jest czapka nazywana deklem. Każda korporacja ma dekiel o innych barwach. Inne barwy to
inna dewiza. W klapie na co dzień korporanci noszą monogram składający się z czterech liter zwany cyrklem. Podczas różnych uroczystości
korporanci przepasani są bandą, czyli szarfą, w barwach korporacji. W
przypadku Sarmacji są to brąz, srebro i seledyn. Każdy kolor znaczy coś
innego. Brąz - stałość, srebro - honor, seledyn - przyjaźń.

Mobbing uczelniany

nie i skalę na uczelniach i w instytucjach naukowych. Feudalna
struktura nauki polskiej zagwarantowana jest prawem i ma aprobatę demokratycznej większości. Dyrektorem instytutu czy kierownikiem zakładu można być ćwierć wieku, a nawet dłużej. Ktoś, kto
jest aktywny, a przy tym młodszy od dyrektora chcącego utrzymać
się u władzy - stanowi potencjalne zagrożenie. Musi się liczyć
z tym, że będzie poddawany mobbingowi. W systemie wyższej
edukacji na ogół nie zmienia się miejsca zatrudnienia, stąd częste
kariery od studenta do rektora na tej samej uczelni. To sprzyja
układom i tworzy zamknięty system. Kto by wdarł się z zewnątrz
do takiego układu, ma małe szanse przetrwania, jeśli się nie dostosuje. Na uczelniach pracują całe rodziny, całe pokolenia. To tworzy
pajęczynę. (...)

(...) Mobbing to psychiczne, długotrwale szykanowanie pracownika przez przełożonych lub przez innych pracowników. Nie chodzi tu o zwykły konflikt personalny czy krótkotrwale spięcia. Mobbing polega na sprzysiężeniu się przeciwko komuś w celu psychicznego wyniszczenia i wykluczenia go ze społeczności. Często
przybiera formy bardzo wyrafinowane, tak że nie wszyscy orientują
się, kto jest mobbingującym, a kto poddawanym mobbingowi.
Jednak zwykle mobbingującym, czyli szykanującym niewygodnego
podwładnego jest przełożony, szczególnie wtedy, gdy czuje się
zagrożony jego aktywnością czy talentami. Czasem jest to grupa
pracowników znęcająca się moralnie nad kolegą, trzymając z przełożonym i upatrując w tym szansy awansu.(...)
Szczególnie silne natężenie mobbing ma tam, gdzie panują feudalne stosunki zależności. Dlatego też ma on tak poważne znacze-

Ofiary „postępu” ścielą się gęsto
(...) - Znajdujemy się na progu XXI w., nowej epoki, bardzo odmiennej od poprzednich. Czy w tej nowej epoce jest jeszcze możliwy humanizm, czy też stał się anachronizmem? Niedawne doświadczenia polityczne rozwiały złudzenia, że człowiek jest wielkością. Od czasów Oświęcimia dowodów ludzkiej degeneracji stale
przybywa. Dzięki telewizji mamy jasny obraz ludzkości, wiemy, że
cała ta wzniosła idea człowieka nie ma podstaw. Czy zatem mit humanizmu może być wznowiony w dzisiejszych czasach, określanych
globalnym zagrożeniem: nuklearnym, ekologicznym, społecznym?
- Nie wiem, czy humanizm jest możliwy, wiem natomiast, że jest
niezbędny; dziś - na naszej szczelnie zapełnionej planecie pokrytej
siecią wzajemnych zależności i w czasach, gdy odległości przestrzenne coraz mniej się liczą - bardziej bodaj niż kiedykolwiek
w dziejach. O co chodzi, gdy uznaje się humanizm za anachronizm?
O to, że rzeczywistość zatrzymała się na długo przed dotarciem do
ideału? Ależ to cecha wszelkiej rzeczywistości, i miast potępiać
ideał, zastanowić się raczej wypada, gdzie by dziś rzeczywistość

Parada oszustów
(...) W roku 1971 filipiński minister Manuel Elizalde odkrył niewielkie plemię, żyjące w całkowitej izolacji od świata, niczym w
epoce kamiennej, na wyspie Mindanao. Ludzie ci mówili dziwnym
językiem, zbierali dzikie owoce, używali kamiennych narzędzi,
mieszkali w grotach skalnych, ubierali się w liście, a konflikty
rozwiązywali drogą łagodnej perswazji. Uprawiali miłość, nie
prowadzili wojen i wkrótce stali się symbolem niewinności, utraconego raju. Pokazywano ich w wiadomościach telewizyjnych, pojawili się także na okładce „National Geographic”, napisano o nich
książkę, która stała się bestselerem. Odwiedzili ich Charles
A. Lindbergh i Gina Lollobrigida. Antropolodzy chcieli przeprowadzić dokładniejsze obserwacje, ale prezydent Marcos utworzył na
tym terenie (o powierzchni 45 tys. akrów) zamknięty rezerwat

Mateusz Wyrwich
Tygodnik Solidarność, 49/2003

Józef Wieczorek
Obywatel, 4 grudnia

przebywała, gdyby ideału, jakim swój postęp mierzyła, nie stało.
O to, że świadectwa ludzkiej nikczemności dowodzą niezbicie, że
humanizm jest mrzonką? Ależ humanizm nie twierdzi, że ludzie są
szlachetni, sugeruje tylko, że są, by tak rzec, „pęczkiem możliwości”
- w znakomitej większości jeszcze niespełnionych. Jeśli się ludzi
wtrąca w nieludzkie warunki, trudno się po nich spodziewać człowieczeństwa. Warunki, w jakich żyją dziś miliardy mieszkańców
planety, nie sprzyjają ujawnieniu potencjału człowieczeństwa.
Upośledzenie jest nadbudowane upokorzeniem, brak perspektyw
życiowych odmową ludzkiej godności. Gdy rzecznicy naszej,
względnie wygodnie żyjącej części planety orzekają o anachronizmie humanizmu, przypomina mi się znana opowieść o pijaku,
który nazwany świnią przez sąsiada w tramwaju, na którego ubranie zwymiotował, odpowiada z oburzeniem: „To ja jestem świnią?
Popatrz pan na siebie, jak pan wyglądasz!”. (...)

z socjologiem prof. Zygmuntem Baumanem
rozmawiała Ewa Likowska
Przegląd, 7 grudnia
Tasaday, niedostępny dla zwiedzających. Po odsunięciu od władzy
Marcosa w 1986 roku, do rezerwatu trafili dwaj dziennikarze.
Odkryli oni, że członkowie plemienia mieszkają w domach, handlują wędzonym mięsem z miejscowymi farmerami, noszą koszulki ze
znakiem Levi's i posługują się łatwym do zrozumienia miejscowym
dialektem. Tubylcy wyjaśniali dziennikarzom, że przeprowadzili
się do skalnych grot, ubrali w liście i wystąpili przed kamerą, ponieważ zmusił ich do tego Elizalde. Sam „odkrywca” zaś w 1983 r.
uciekł z kraju, zabierając ze sobą miliony należące do fundacji
utworzonej dla ochrony plemienia Tasaday. Manuel Elizalde umarł
w 1997 roku. (...)
Sir Cyril Burt, profesor psychologii University College w Londynie, wykazał, w oparciu o badania nad bliźniętami, że iloraz inteligencji (IQ) jest w znacznej mierze dziedziczony. Były to najszerzej
zakrojone badania tego rodzaju, więc nawet ci, którzy kwestiono-
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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

T Y D Z I E Ń

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
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Zima przyszła tęga, mróz trzymał mocno. Ostatnie
czasy nie należały do bogatych, zwłaszcza ostatni okres
był czasem wyrzeczeń. Administracja kazała wyłączyć
ogrzewanie, na szybach mróz malował dawno nie widziane wzory. Uniwersytet pogrążył się w ciemnościach,
nadchodziła wszak Wigilia. Na korytarzach ziało pustką, ostatnia grupka sprzątaczek kończyła pucowanie
korytarzy wiodących do rektoratu. I dawno skończyłyby
tę pracę, ale z jednego z pokoi ktoś wyrzucił na korytarz
sterty starych gazet.
– Wiesz Matyldo, uważam, że to przejaw braku kultury życia codziennego, by właśnie w Wigilię wyrzucać
niepotrzebne już rzeczy – zauważyła Pelagia, sprzątaczka, która nie dostała pracy w wyuczonym zawodzie
filologa baskijskiego, a że zawsze chciała pozostać na
uniwersytecie, najęła się do sprzątania.
– Moja droga, sądzę, że mimo ponowoczesnego myślenia, wzorce tradycji i kultury trzeba szanować. Taką
tradycją jest przedświąteczne sprzątanie, archetyp
oczyszczania ducha przed ważnym wydarzeniem,
a takim są właśnie święta – rzuciła Matylda, absolwentka bioinżynierii molekularnej, specjalizująca się w problemach deficytu mózgowego wyższych kultur bakteryjnych, która z tych samych względów pozostała na
uniwersytecie. – Te gazety wywalimy później, lepiej
zaparz kawę.
Usiadły u Waldemara, dawnego licealnego belfra, który teraz jest portierem i zabija nudę egzystencji obserwacją świata wyższych wartości.
– Chyba niedługo już popracujemy, tu piszą, że uniwersytet nie płaci składek na ZUS – przeraziła się Pelagia, kierując wzrok na stertę gazet do wyniesienia.
– Nie tracę zwykle czasu na prasę codzienną, tyle tam
banału, brudu życia – skwitowała Matylda. – Ale te
gazety nie wyglądają na najświeższe, o popatrz, ta jest
sprzed wakacji.
Mimo nęcącego zapachu świeżo zaparzonej kawy, panie zaczęły przeglądać gazety.
– A w tej piszą o prokuratorze na uczelni. Zobaczmy
następną – proszę, tu też niespodzianka, informują, że
profesorowie odchodzą z uniwersytetu.
– Bzdura – zdenerwował się Waldemar, który zawsze
uchodził za dobrze poinformowanego. – Wszyscy, jak
dawniej biorą klucze od sal wykładowych. – Gdyby
odeszli, zauważyłbym pierwszy. Nie widziałem też,
żeby kogoś wyprowadzali w kajdankach.
– A cóż to, ktoś podjechał samochodem, wyraźnie słyszałam warkot silnika – zaniepokoiła się Matylda, bo
w taki wieczór nikt przecież nie przyjeżdża na uczelnię.
– Chuchnij w szybę, zobacz kto raczył przybyć.
– Zaraz, to nie takie proste, szyby są wszak zamarznięte.
Po dłuższej chwili w drzwiach pojawiła się wychudła
sylwetka prof. Pospieszalskiego.
– Klucze od sali 926 – bez zbędnych wstępów profesor
rzucił Waldemarowi.

– Pan profesor na wykłady? Przecież dzisiaj Wigilia!
Profesor Pospieszalski wyjął z sfatygowanej teczki kalendarz, nerwowo szukał właściwej daty, wodził palcami po rubrykach.
– Czego mi tu gadacie, żadnej wigilii nie mam zapisanej. Jak w poniedziałek mam zajęcia w Wyższej Szkole
Wizualizacji Progresywnej w Ciechanowie, we wtorek –
na Wieczorowym Uniwersytecie Techniki Manipulacyjnej w Wielobłotach, to w środę – tutaj. Chyba że dziś nie
środa?
– Ależ dzisiaj jest środa, tyle tylko, że wigilijna! – zaczęła tłumaczyć Matylda. – Panie profesorze, nie ma
tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zdąży pan na
święta do domu. A wie pan, w gazetach jeden profesor
napisał, że teraz będzie zarabiał mniej niż sprzątaczka.
Ale proszę się nie martwić, mamy prezent dla pana.
W tym zawiniątku są trzy kotlety i surówka z buraków,
będzie pan miał na święta. Uprosiłam w stołówce. Dlaczego sprzątaczki mają mieć lepiej? Proszę wziąć,
z dobrego serca!
Profesor Pospieszalski nerwowo rozejrzał się wokół,
szybko schował pakunek do teczki, mruknął coś pod
nosem i szybko wyszedł.
– Swoją drogą mi go żal – zadumała się Pelagia. – Taki
mądry człowiek, na tylu uczelniach wykłada, a musi
jeździć sfatygowanym, ubiegłorocznym modelem samochodu. I jaki obowiązkowy, dziś się nawet nie spóźnił.
Panie wróciły do przeglądanych gazet. Zauważyły
w stercie uniwersytecki miesięcznik.
– Nie czytam tego pisma – z pogardą powiedziała Matylda – nie spełnia moich oczekiwań intelektualnych.
Poza tym zupełnie ignoruje problematykę deficytu mózgowego wyższych kultur bakteryjnych. To zaskakujące,
ale ewolucja mózgowa np. u karpi wywołuje niezrozumiałe oczekiwanie na Wigilię.
– A rybka lubi pływać – rozmarzył się Waldemar.
– A czy wiecie, że podobno nam się tu chamstwo panoszy? – nieoczekiwanie zmieniła temat Pelagia.
– Cóż, moja droga, musimy się przyłożyć i pozamiatać.
– Słyszałem, że pod nazwiskiem autorki ukrywa się
HiPolit, taki ważniak, co udaje, że wszystkie rozumy
pojadł – z irytacją odezwał się Waldemar.
– A fe, Waldemarze, cóż za prostactwo. Nie pojadł, ale
popił. Ale do rzeczy, spójrzcie na tę gazetę – już tytuł
głośno krzyczy, że uniwersytet tonie w długach.
– Uważam, że skoro jest tak źle, to trzeba przeprowadzić audyt – stwierdziła Matylda. – Teraz bez audytu
nowoczesne zarządzanie nie ma szans. Dziwię się, że
władze uniwersytetu na to jeszcze nie wpadły.
– Będzie audyt, nie będzie długów – rozemocjonował
się Waldemar. – Siądą nad księgami, porachują i będzie
dobrze, jak dawniej – dla wszystkich starczy. I Pospieszalski nie będzie harował ani cierpiał biedy, bo Michał
Hojny da dodatek.
Nagle ktoś energicznie zaczął szarpać klamkę. Waldemar czujnie wyjrzał przez okno i ku swojemu zdzig r u d z i e ń
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wieniu ujrzał zmarzniętego Pospieszalskiego.
– To pan profesor jeszcze tutaj?
– Ten gruchot – tu Pospieszalski wskazał na swój pojazd – będzie tu stał całą noc. Zabrakło mi kasy na benzynę. Cholera! Bankomat zamarzł, a bonów, kurna, też
nie dali. Robią różne akcje dla jakichś studentów i bachorów, a o profesorach to nie łaska pomyśleć?
– Otwórz drzwi, bo znowu ktoś puka – Matylda poprosiła Pelagię.
– Czy jest tu gdzieś toaleta? A czy sale wykładowe są
otwarte? – zapytała przybyła kobieta, wprawiając
w zdumienie obie panie.
Waldemar wskazał drzwi do przybytku. Kiedy kobieta
się oddaliła, Matylda nie kryła zdziwienia:
– Sądziłam, że w Wigilię ludzie maja inne zajęcia. Po
co jej sale wykładowe?
– Ta pani jest znaną i doświadczoną zielonogórską
dziennikarką – z nutą wyższości oznajmił Waldemar. –
Napisała artykuł o bałaganie na uniwersytecie. Pewnie
sprawdza, czy wszystkie projektory są sprawne i czy

g r u d z i e ń

2 0 0 3 / s t y c z e ń

2 0 0 4

10/1

(118-119)

65

w sanitariatach jest papier toaletowy. Musi mieć o czym
pisać, bo za wierszówkę opłaci studia syna na naszym
uniwersytecie.
– Zrobiło się ckliwie jak u Dickensa. Kończmy już, bo
niedługo zaświeci pierwsza gwiazda – zaproponowała
Pelagia.
– To niemożliwe, by coś ohydnego nie zdarzyło się na
uniwersytecie! – dziennikarka nagle pojawiła się znowu.
– O, widzi pani jaki tu bałagan, wyrzucili gazety i sobie poszli – podrzuciła problem dziennikarce Pelagia.
Niech pani weźmie sobie te gazety, można jeszcze raz
o tym napisać, ludzie szybko zapominają.
Wszyscy złożyli sobie życzenia i rozeszli się pieszo do
domów, bo nawet autobusy już nie kursowały.
Mróz tężał, na ulicach zrobiło się pusto. Tylko Waldemar na portierni, samotnie już i o świecy (bo wkrótce po
tym wyłączono prąd) rozmyślał nad nieprawością tego
świata...
ap, gaga
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Instytut Astronomii nie ustaje w popularyzacji swojej
ciekawej dziedziny nauki. Już po raz piąty zorganizował
festiwal astronomiczny z imieniem sławnego Jana Keplera w swej nazwie. Dlaczego akurat Keplera, niemieckiego astronoma i matematyka? Ano dlatego, że sławny
astronom mieszkał, pracował i zmarł w pobliskim Żaganiu, dokładnie 373 lata temu, w roku 1630. Nauka nie
zna przecież granic, narodowość też nie jest w końcu
najważniejsza. Zielonogórscy astronomowie tedy
w naturalny sposób uważają genialnego astronoma za
„swojego”, żyjącego tu przed laty ziomka. Przypomnijmy, że Kepler jest autorem trzech fundamentalnych
w astronomii praw, nazwanych jego imieniem. Pierwsze
twierdzi, że orbita planety jest elipsą (a nie kołem, jak
sądzono przed nim), a Słońce znajduje się w jednym
z ognisk elipsy. Drugie – że promień wodzący planety
zakreśla równe pola w równych odstępach czasu, trzecie
– że drugie potęgi okresów obiegu planet dookoła Słońca są proporcjonalne do trzecich potęg średnich odległości planet od Słońca. Dodajmy, że to właśnie Kepler był
bliski sformułowania prawa powszechnego ciążenia,
które musiało poczekać z górą pół wieku na Izaaka
Newtona.
Tegoroczna Kepleriada odbyła się 15 listopada
w kampusie przy al. Wojska Polskiego i rozpoczęła się
przed gmachem prezentacją modelu Słonecznego Układu Planetarnego w naturalnej skali.
Tytuły wykładów zostały tak sformułowane, by spotęgować ciekawość i rozbudzić zainteresowanie:
- Kepler jako prekursor literatury science fiction, który wygłosił dr Jarosław Włodarczyk z Instytutu Historii
Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (tak, tak,
to nie pomyłka, Kepler nie oglądał telewizji i zamiast
się nudzić, nierozwiązane na ten czas problemy przeniósł w obszar fantastyki – ale tytuł był zaledwie pretekstem do prezentacji dorobku wielkiego astronoma),
- Ciemna materia i ciemna energia we Wszechświecie – największy nierozwiązany problem w fizyce – wykład przygotowany i prowadzony przez dr Stanisława Bajtlika
z Centrum Astronomii im. Mikołaja Kopernika
(CAMK) w Warszawie (to był spektakl, ze swoją dramaturgią, poprowadzony ze swadą, humorem i ogromnym znawstwem przedmiotu oraz znakomicie
opracowaną prezentacją multimedialną),
- Gdzie się chowają czarne dziury wyjaśniał dr Rafał Moderski, również z CAMK w Warszawie,
- Pozasłoneczne układy planetarne, o których mówił Szymon Kozłowski, student astronomii.
Aula była pełna, wśród słuchaczy profesorowie z innych wydziałów, studenci, uczniowie szkół średnich.
Atmosfera daleka od napuszonej, uniwersyteckiej nudy
i celebry, choć problemy zawarte w wykładach i kierowanych do wykładowców pytaniach – jak najbardziej
poważne, wręcz fundamentalne. Bo jak się nie uśmiechnąć, kiedy prof. K. Jodkowski pytając o dowody na istnienie ciemnej energii sprawdza wykładowcę, czy to
czasem nie za sprawą krasnoludków (prawdopodobnie
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ciemnych krasnoludków) czy kiedy prof. Roman Juszkiewicz z powagą oświadcza, że nie interesują go obiekty mniejsze niż gromada galaktyk. I jednego, czego żałuję, to tego, że mogłem być jedynie na dwóch pierwszych
wykładach.
Prof. Janusz Gil, dyrektor Instytutu Astronomii, astrofizyk z uznanym w świecie dorobkiem umie nie tylko
dbać o swoje osiągnięcia, ale z pasją mądrze popularyzować wiedzę. Kto wie czy nie jest to najwłaściwsza
droga do udanych rekrutacji – poprzez wzbudzanie
ciekawości i kierunkowania zainteresowań młodych
ludzi. Minister Michał Kleiber podczas swego pobytu
w Uniwersytecie apelował o taką właśnie postawę
uczonych, by choć raz w roku każdy z nich napisał artykuł popularnonaukowy, a wtedy społeczny szacunek
dla nauki wzrośnie. Tak jak to zrobił prof. Piotr Amsterdamski, pracownik Instytutu Astronomii Uniwersytetu
Zielonogórskiego, w Gazecie Wyborczej (wydanie z 29-30
listopada) w artykule o Edwardzie Tellerze, twórcy
bomby wodorowej.
A Instytut Astronomii (dawniej Zielonogórskie Centrum Astronomii) od początku swojego istnienia (1990
rok) kierowany przez prof. Janusza Gila dbał o popularyzację wiedzy astronomicznej, na co zwrócił mi uwagę
dr Jarosław Kijak. Sporo zielonogórzan pamięta słynne
„Pikniki astronomiczne” odbywające się wokół Wieży
Braniborskiej na początku lat 90. Przewijało się wtedy
przez Centrum Astronomii ponad 1000 osób, jak donosiła Gazeta Lubuska z 21 sierpnia 1990 roku. W 1992 roku
prof. Janusz Gil wraz ze swoimi współpracownikami
i przy współpracy redaktora Wiktora Niedzickiego
z programu
„Laboratorium”
TVP,
zrealizował
4-odcinkowy program telewizyjny o radioastronomii
„Podsłuchiwanie Wszechświata”. Cykl ten został wyemitowany w I programie TVP. W programie tym została przedstawiona działalność największego w pełni
sterowalnego 100-metrowego radioteleskopu w Effelsbergu koło Bonn, instrumentu należącego do Instytutu
Radioastronomii Maxa-Plancka w Bonn, gdzie profesor
pracował wówczas jako stypendysta Fundacji Alexandra
von Humboldta. Jeden z odcinków tego programu
otrzymał nagrodę za najlepszy program edukacyjny
roku. Ponadto Centrum popularyzowało wiedzę podczas dorocznych Dni Zielonej Góry. Jak widać, działalność popularyzatorska ostatniej dekady Instytutu
Astronomii przybierała różne formy, a od kilku lat jest
realizowana w formie festiwalu astronomicznego „Kepleriada”. Warto wreszcie przypomnieć, że za działalność naukową i popularyzatorską Centrum otrzymało
w 1999 roku nagrodę Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Panie Profesorze, skoro Pan umie i chce – może warto
przekonać kolegów z innych wydziałów i kierunków, by
czynili podobnie? Bo mi się marzy Zielonogórski Festiwal Nauki, prawdziwe święto Uniwersytetu, kiedy
świat akademicki otwiera się na zwykłych zjadaczy
chleba.
ap
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