zielonogórski

12. I st. kw. art. Bogumiła Tarasiewicz – Ciesielska,
13. Marcin Owsiany.
n Nr 58 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie powołania

Rady Użytkowników Zielonogórskiej Miejskiej Sieci
Komputerowej ZielMAN na kadencję 2005/2008.
JM Rektor powołał Radę Użytkowników Zielonogórskiej
Miejskiej Sieci Komputerowej ZielMAN w następującym
składzie:
1. dr inż. Emil Michta – Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji – Przewodniczący,
2. prof. dr hab. inż. Józef Korbicz – Prorektor ds. Nauki
i Współpracy z Zagranicą – Koordynator,
3. dr Marcin Sieńko – Wydział Humanistyczny,
4. dr inż. Piotr Borowiecki – Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,
5. dr inż. Janusz Baranowski – Dyrektor Centrum Komputerowego,
6. mgr inż. Jerzy Dobrzyński – OBR Metrol.
n Nr

59 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie powołania
Komisji ds. tłumaczenia dyplomów na języki obce.
JM Rektor powołał Komisję ds. tłumaczenia dyplomów na
języki obce, składającą się z następujących zespołów:
1.
2.
-

Zespół języka angielskiego:
mgr Una MacLean-Hańćkowiak,
mgr Ryszard Wilk,
mgr Waldemar Lewicki,
mgr Jolanta Pacewicz-Johansson.
Zespół języka niemieckiego:
dr Marek Laskowski,
dr Ewa Kniaziuk,
mgr Katarzyna Trychoń-Cieślak,
mgr Krystyna Olechowicz,

Boże
Narodzenie
Czy jest możliwe „przeżycie” tych Świąt? Czy można,
w naszej ludzkiej nieporadności, przyswoić sobie pełną prawdę o wybrzmiewającym każdego roku, niczym
zaklęcie, zdaniu: „a Słowo stało się Ciałem”? W jakim
celu Takim się stało? Po co Nim się stało? Jeden z myślicieli odważył się stwierdzić: „po to, aby człowiek mógł
stać się bogiem”. KTOŚ, kto zechciał podzielić się z
człowiekiem „nadmiarem swojej miłości” niczego przed
człowiekiem nie ukrył, niczego nie zachował wyłącznie
dla Siebie; podzielił się Sobą i rozdał Siebie.
“Słowo stało się Ciałem” - stał się jednym z nas. On
jest z nas, jest dla nas i jest z nami. Poza Nim, choć jest
piękno i blask, to brak im intensywności piękna i blasku. Poza Nim nie ma doskonałości, bo w Nim wszystko
ma istnienie, wszystko w Nim nabiera znaczenia. Bez
Niego mnogość i różnorodność świata nie są w stanie
przetrwać bez wymieszania i chaosu, a bez Niego trudno jest wyciągnąć dłoń, by z niekłamaną serdecznością
przywitać tych, co do nas przyjechali z okazji Świąt
Jego Narodzin. Z Niego jesteśmy, od Niego pochodzimy. Dawca życia, Twórca mocy, Wsparcie woli trwania,
Słowo przyobleczone w Ciało, Ciało okalające serce.
„Przyszedł na świat, aby mieć ludzkie serce, pozazdrościł bowiem człowiekowi serca” (Hans Urs von Balthazar). „Słowo stało się Ciałem”...
W tym Słowie może się zawierać słowo człowieka,
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mgr Joanna Jedlińska.
Zespół języka francuskiego:
mgr Barbara Wrześniak,
mgr Mieczysława Taraszczuk.
Zespół języka rosyjskiego:
dr Polina Stasińska,
mgr Genowefa Rutkowska.
Zespół języka hiszpańskiego:
mgr Felicja Perez-Rojas.

Wnioski o tłumaczenie dyplomu na jeden z języków Dziekani wnoszą do Przewodniczącego Komisji ds. tłumaczenia dyplomów, który przekazuje je do odpowiedniego
Zespołu. Po dokonaniu tłumaczenia zespoły przekazują
tłumaczenie w wersji elektronicznej do odpowiedniego
Dziekanatu.
n Nr 60 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości

opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych – zaocznych i wieczorowych – w semestrze
letnim roku akademickiego 2005/2006.
JM Rektor wprowadził opłaty za studia niestacjonarne
- zaoczne i wieczorowe - w semestrze letnim roku akademickiego 2005/2006, w wysokościach wynikających z
uchwały Senatu UZ z dnia 46 z dnia 30 listopada 2005 r.
n Nr 61 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości

opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych – zaocznych i wieczorowych – w semestrze
zimowym roku akademickiego 2006/2007.
JM Rektor wprowadził opłaty za studia niestacjonarne zaoczne i wieczorowe - w semestrze zimowym roku akademickiego 2006/2007, w wysokościach wynikających z
uchwały Senatu UZ z dnia 47 z dnia 30 listopada 2005 r.
Agnieszka Gąsiorowska
Dział Organizacyjno-Prawny

słowo dobra, nadziei i pokoju. Może się rozpalić dzięki
Odwiecznemu Słowu i za jego pośrednictwem. Zdarzy
się nieraz, że ktoś je skonfrontuje ze słowem krzywdzącym i niosącym smutek, ból, przygnębienie. A to słowo,
które nie zechciało być przeniknięte Słowem Odwiecznym może „wyłamać” pewność, że człowiek żyje też po
to, by ocalać człowieka. Słowo łamiące i niepokojące takim już pozostanie, jeśli nie zechce zostać przeniknięte
słowem od Niego-Słowa, co stało się Ciałem.
Z okazji rocznicy Narodzin Słowa popłyną życzenia:
słowa dobre i ciepłe, budzące i łączące na nowo wszelkie rozbite ludzkie struktury i więzi. Znajdą się miejsca
i chwile na słowa leczące zadane rany i bóle, kojące
smutek i samotność, podnoszące głowę i rozpalające ciepło spojrzenia. Czas przedziwnie scalający i zabliźniający: powróci nadzieja i jednoczenie - Żłób promieniujący przebaczeniem i otuchą. Tak wiele tej mocy
i treści zawartej w Słowie Przedwiecznym i wcielonym
dla nas...
W życzeniach będzie coś z tego, co w Światłości się
poczęło i Światłością się stało, co w Światłości stało się
widoczne i w Światłość się przyoblekło. To życzenie jest
pragnieniem Światła, bo wystarczająco dużo ciemności
i smutku w człowieku i wokół człowieka.
Z okazji Świąt Słowa-Światłości płyną życzenia, by
wyjść zwycięsko z nieporadności w zapalaniu ognia nadziei, by nie gubić światła i by chronić je przed zimowym
wiatrem…
ks. Paweł Prüfer

TEKSTY UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ DOSTĘPNE SĄ
NA STRONIE INTERNETOWEJ UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO POD ADRESEM: http://www.uz.zgora.pl/ap/

uniwersytet

