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i astronomii Fizyki Statystycznej
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Minisympozjum Fizyki Statystycznej jest cyklicznym spotkaniem ﬁzyków zajmujących się zagadnieniami ﬁzyki statystycznej. Spotkania odbywają się raz w roku w jednym z
ośrodków: Poznań, Wrocław, Częstochowa i Zielona Góra.
Celem spotkań jest informacja o najnowszych trendach w
dziedzinie ﬁzyki statystycznej, prezentacja osiągnięć w tej
dziedzinie ośrodków biorących udział w sympozjum oraz
promocja młodszych pracowników nauki, szczególnie doktorantów.Pomysł cyklicznych sympozjów z dziedziny ﬁzyki

uniwersytet

zielonogórski

statystycznej wziął się ze spotkań ﬁzyków holenderskich w
ramach ich /Landelijk Seminars/, które odbywają się raz w
miesiącu i za każdym razem mają miejsce w innym ośrodku
uniwersyteckim w Holandii. Organizatorzy spotkania są
odpowiedzialni za udostępnienie sali wykładowej i opłacają
/lunch/. W Polsce pomysłodawcą podobnych spotkań, które
odbywają się raz w roku zwykle około 6. grudnia (Świętego
Mikołaja), jest dr hab. Andrzej Drzewiński. Początkowo spotkania oparte były tylko o dwie grupy naukowe, prof. dr. hab.
Józefa Sznajda z INTiBS PAN we Wrocławiu i prof. dr. hab.
Grzegorza Kamieniarza z Wydziału Fizyki UAM. Pierwsze
spotkanie miało miejsce w 1996 roku w INTiBS PAN we
Wrocławiu. Kolejne spotkania odbywały się naprzemiennie
w Poznaniu i we Wrocławiu aż do 2004 roku, kiedy to organizatorem spotkania została Politechnika Częstochowska w
Częstochowie. W 2005 roku spotkanie ponownie odbyło się
w INTiBS PAN we Wrocławiu. W 2006 roku gospodarzem
XI Minisympozjum Fizyki Statystycznej został Instytut Fizyki
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wykładowcami byli: prof.
Magdalena Załuska-Kotur (IF PAN i IF UKW, Warszawa),
prof. dr hab. Andrzej Pękalski (IFT, UWr, Wrocław), prof.
dr hab. Grzegorz Kamieniarz (WF, UAM, Warszawa) oraz
szereg krótkich komunikatów przedstawicieli z ośrodków w
Poznaniu, Wrocławiu, Zielonej Górze i Częstochowie.
Organizatorami sympozjum byli dr hab. M.R. Dudek
prof. UZ i dr B.Grabiec (Instytut Fizyki, UZ).
Bogdan Grabiec

wydział ....Instytut
Filologii Germańskiej
humanistyczny
Konferencja naukowa
W dniach 24-26 listopada 2006, w malowniczo położonym zamku Rauischholzhausen w bezpośredniej bliskości niemieckiego miasta Gießen odbyła się trzydniowa
konferencja naukowa pt. Kinder- und Jugendliteratur und
Narratologie (Literatura dla dzieci i młodzieży a narratologia), zorganizowana w ramach współpracy Instytutów
Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego
oraz Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Gießen.
Organizatorami konferencji, będącej trzecim z cyklu
ww. współpracy spotkaniem strony niemieckiej i polskiej,
byli prof. Carsten Gansel z Uniwersytetu w Gießen, prof.
Hermann Korte z Uniwersytetu w Siegen, oraz dr Paweł
Zimniak z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Tematem spotkania były zagadnienia i ktualne tendencje z dziedziny narratologii w obszarze literatury dla
dzieci i młodzieży.
Zarówno w procesie tworzenia jak i recepcji tekstów literackich konieczna jest koncentracja nie tylko na treści
utworu, ale i na sposobach narracji. Dlatego też widoczny w ostatnim czasie wzrost zainteresowania narratologią historyczną przekłada się na rosnącą liczbę publi-

kacji naukowych (m.in. Fotis Jannidis, Ansgar Nunning,
Jörg Schönert).
Zapoczątkowany w latach 70-tych, w ramach ówczesnych przemian społecznych, proces rozwoju doprowadził do powstania nowoczesnej literatury dla dzieci
i młodzieży - zmieniła się, w porównaniu z literaturą
tradycyjną, struktura tekstów, wzrosła ich „literackość”.
Ponadto obserwuje się proces ujednolicenia literatury dla dzieci i młodzieży oraz literatury dla dorosłych.
Analiza nowoczesnych tekstów dla dzieci i młodzieży
i dyskusja na temat zagadnień z dziedziny narratologii
wymaga oparcia się na odpowiednim materiale naukowym, na opracowaniach pojawiających się od lat 50-tych w ramach nowoczesnej teorii powieści.
Z tajnikami procesu powstawania oraz fragmentami
swojej pierwszej, cieszącej się dużym zainteresowaniem czytelników niemieckich powieści „Schattauers
Tochter” zapoznał słuchaczy w pierwszym dniu konferencji autor Arno Orzessek.
W kolejnych dwóch dniach wygłoszono 13 referatów. Wśród prelegentów byli m.in. prof. Michael Scheffel
(Wuppertal), prof. Hermanna Korte (Siegen) i prof. Carsten
Gansel (Gießen).
W konferencji uczestniczyło pięcioro pracowników naukowych z IFG naszej Uczelni. Troje z nich: dr Paweł Zimniak,
mgr Monika Hernik-Młodzianowska oraz mgr Marta Ratajczak
wygłosiło referaty.
Wszystkie wygłoszone referaty wzbudziły duże zainteresowanie słuchaczy i niejednokrotnie były punktem
wyjścia do ożywionej dyskusji i wymiany poglądów.
Organizatorzy planują ich druk i publikację.
Gerda Nogal

Satyra oczami Francuzów,
Niemców i Polaków
Czy śmiejemy się z tego samego? Czy kabaret to zawsze to samo? Dyskusję na ten temat podjęli studenci
z zaprzyjaźnionych uczelni z Francji (Angers), Niemiec
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(Vechta) i Polski (Zielona Góra) w ramach tradycyjnego,
bo już szesnastego trójstronnego kolokwium, którego
gospodarzem w tym roku była strona niemiecka.
Miejscem spotkania był klasztor benedyktynów w Damme
niedaleko Vechty. Tegoroczny temat brzmiał: „Satyra i wieloznaczność pojęcia (zjawiska) kabaret w kulturze trzech narodów na przestrzeni ostatnich dwóch wieków”. Rozważania
przyjęły formę porównawczego opracowania wybranych
aspektów pojęć satyry i kabaretu. Praca inspirowała uczestników tym bardziej, że poszczególne grupy tematyczne
tworzyli studenci wszystkich trzech nacji.
Wyłoniły się 3 grupy, z których jedna podjęła próbę zredagowania satyrycznej gazety pt. „SALUT”. Redaktorzy
wykorzystali tematy z życia politycznego, życie uczelniane i obyczaje, prezentując je w różnorodnych formach
(felieton, komiks, wiersz satyryczny, kolaż). Świeżo wydrukowane egzemplarze otrzymali wszyscy uczestnicy
kolokwium, a dopełnieniem były plastycznie przedstawione komentarze redaktorskie podczas prezentacji
wyników pracy wszystkich grup.
Inną formę przybrała praca w grupie „kabaretowej”,
gdyż swój workshop wyrazili w sposób sceniczny. Na
tapetę wzięto czołowych polityków Polski, Francji i
Niemiec.
Obyczajowość natomiast została zaprezentowana w
formie mini-wykładu z charakterystyczną wizualizacją
oraz w formie „kawiarnianych” scenek, których bohaterami były przedstawione w sposób karykaturalny postaci,
reprezentujące różne środowiska i warstwy społeczne.
Kolokwium to jednak nie tylko praca. Gospodarze zadbali i o to. Mogliśmy więc podziwiać wspaniałe zabytki
Bremy, uczestniczyć w interaktywnej formie muzealnej
(Universum) oraz dane nam było przeżyć dwa przedstawienia teatralne – zawodowe (Shakespeare Company)
oraz amatorskie (grupa teatralna Szkoły Wyższej
Vechta).
Za rok gospodarzem trójstronnego kolokwium będzie
Instytut Filologii Germańskiej naszej Uczelni, a miejscem po raz trzeci Krzyżowa – Międzynarodowy Dom
Spotkań Młodzieży. Zaproponowany temat idealnie
komponuje się z tym historycznym miejscem i wydarzeniami z okresu II wojny światowej. Bazą rozważań
ma być ruch oporu w literaturze i zjawisko opozycji we
współczesnym świecie.
Gabriela Lis
Liliana Sadowska
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....Instytut Filozoﬁi
Agnieszka Szczap doktorem nauk humanistycznych w zakresie ﬁlozoﬁi
14 listopada 2006 r. odbyła się trzynasta już obrona doktorska w Instytucie Filozoﬁi Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Pracę nt. Koncepcje społeczeństwa obywatelskiego w ﬁlozoﬁi społecznej liberalizmu i komunitaryzmu przedstawiła
Agnieszka Szczap, której promotorem był prof. Włodzimierz
Kaczocha (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), natomiast
recenzentami rozprawy byli: prof. Zbigniew Drozdowicz
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz prof.
Marek Piechowiak. Agnieszka Szczap studiowała w Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, gdzie ukończyła
socjologię, a następnie ﬁlozoﬁę – ale już na Uniwersytecie
Zielonogórskim. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Kolegium Karkonoskiego (PWSZ) w Jeleniej
Górze. Dotychczas opublikowała kilka artykułów poświęconych problematyce z dziedziny ﬁlozoﬁi społecznej. W swym
doktoracie omówiła spór między liberalizmem a komunitaryzmem w kwestii społeczeństwa obywatelskiego. Wychodząc
od analiz z zakresu historii idei autorka przedstawiła genezę
obu koncepcji. Następnie prezentując poglądy czołowych
przedstawicieli liberalizmu i komunitaryzmu zestawiła argumenty obu stron. Dzięki temu ukazała zalety i słabości tych
stanowisk, jak też doniosłość – nie tylko ﬁlozoﬁczną – idei
społeczeństwa obywatelskiego. W ostatnim rozdziale swej
dysertacji autorka poddała analizie współczesną historię
Polski badając problematykę społeczeństwa obywatelskiego
w Polsce przed i po 1989 roku. Praca doktorska Agnieszki
Szczap została wysoko oceniona zarówno pod względem
formalnym, jak też merytorycznym, dlatego Rada Naukowa
Instytutu Filozoﬁi UZ jednogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu
stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie ﬁlozoﬁi
Agnieszce Szczap. Na zakończenie swego wystąpienia jeden z recenzentów stwierdził, że dzięki tej dysertacji lepiej rozumie otaczającą nas rzeczywistość, a cała praca skłania do
reﬂeksji na temat tego, jak realizować zasadę społeczeństwa
obywatelskiego w życiu społecznym. Osoby zainteresowane
tą problematyką mogą zapoznać się z doktoratem Agnieszki
Szczap, który wkrótce zostanie umieszczony w zasobach
Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej (http://zbc.uz.zgora.pl).
Zachęcam do lektury tego tekstu, w którym autorka podjęła jeden z pilnych i rzeczywistych problemów ﬁlozoﬁcznych,
a przede wszystkim takimi – jak twierdził Karl Raimund
Popper – powinien zajmować się ﬁlozof.
Stanisław Hanuszewicz
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„O czym mówią kamienie”. Prof. Maciej Kowalski (UG)
– Gotyckie tłoki pieczętne odkryte w Gdańsku i jego okolicach jako źródła epigraﬁczne. Dr hab. Wojciech Krawczuk
IV Ogólnopolska Konferencja Epigraﬁczna
(UJ) – Zabytki runiczne w Polsce. Dr Adam Górski (UZ) –
w Zielonej Górze
Zabytki epigraﬁczne jako źródło do badań nad dziejami powiatu wschowskiego. Dr Paweł Stróżyk (UAM) – Inskrypcje
W dniu 14 listopada 2006 roku w Instytucie Historii
napieczętne – zagadnienia edytorskie. Dr Edward Skibiński
odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Epigraﬁczna,
(UAM) – Ossa trium...interpretujemy dalej. Dr Marceli
której organizatorem była działająca przy Instytucie jeTureczek (UZ) – Najstarsze dzwony województwa lubudyna w Polsce Pracownia Epigraﬁczna, bezcenną rówskiego – projekt inwentaryzacji i edycji. Dr Rafał Witkowski
nież w trakcie obrad okazała się pomoc studentów z
(UAM) – Zabytki epigraﬁczne z dawnego cmentarza żydowStudenckiego Koła Epigraﬁcznego UZ.
skiego w Krotoszynie (XVII – XX wiek). Mgr Maciej Kulisz
Jak się okazało epigraﬁka, która jest stosunkowo mło- (UWr) – Tekst inskrypcji w protestanckiej sztuce sepulkraldą dyscypliną naukową w Polsce (porównując osiągnię- nej XVII i XVIII wieku na przykładzie Księstwa Legnickiego.
cia naszych zachodnich sąsiadów), cieszy się rosnącym Mgr Agnieszka Korn (UJ) – Nekropolie arystokracji w Galicji.
zainteresowaniem zarówno wśród naukowców jak i stu- Próba syntezy. Mgr Katarzyna Sanocka (UZ) – Sic meditatio
dentów. Źródła epigraﬁczne dostarczają bowiem sze- ﬁnit. XVII i XVIII - wieczny obraz życia i śmierci na zabytkach
regu informacji wykorzystywanych później na poziomie kożuchowskiego lapidarium. Mgr Paweł Towpik (UZ) – Płyty
innych nauk pomocniczych historii i nie tylko. Podkreślił rodu von Knobelsdorff z Ochli.
to prof. Wojciech Strzyżewski, dziekan Wydziału
W trakcie sesji odbył się warsztatowy wyjazd do
Humanistycznego UZ, który otworzył obrady, potwier- Kożuchowa, gdzie uczestnicy mogli zapoznać się bezdziły natomiast to kolejne wystąpienia referentów.
pośrednio z „perłą” zabytków epigraﬁcznych wojewódzSystematykę źródeł epigraﬁcznych w zakresie pełnio- twa lubuskiego. Po zwiedzeniu lapidarium (i nie tylko)
nych funkcji także w obrębie treści oraz uwagi metodolo- goście zostali zaproszeni na wspólny obiad.
giczne przedstawił prof. Joachim Zdrenka (UZ) w referacie
Seminarium zakończyło wystąpienie przedstawiciePROF. KRZYSZTOF MACIEJ KOWALSKI
la Studenckiego Koła Epigraﬁcznego Uniwersytetu
(UG) PODCZAS ZWIEDZANIA
LAPIDARIUM W KOŻUCHOWIE
PROF. W. STRZYŻEWSKI, PROF. JAN PAKULSKI I PROF. JOACHIM ZDRENKA
Jagiellońskiego, w trakcie którego uczestnicy zapoznali
się z podsumowaniem badań studenckich w ośrodku
krakowskim.
Konferencja pozwoliła na wymianę poglądów i doświadczeń w zakresie badań epigraﬁcznych, a także
potwierdziła istotną rolę, jaką odgrywa ośrodek zielonogórski na płaszczyźnie tej dziedziny naukowej w Polsce.
Kolejna ogólnopolska sesja odbędzie się za dwa lata
także w Zielonej Górze. Materiały zebrane i wygłoszone
podczas konferencji zostaną opublikowane w III tomie
Studiów Epigraﬁcznych wydawanych przez Uniwersytet
Zielonogórski (red. Joachim Zdrenka) – jedynym tego
typu specjalistycznym periodyku naukowym w Polsce.
Katarzyna Sanocka

wydział
inżynierii
lądowej
i środowiska Z posiedzenia Rady Wydziału
Na posiedzeniu Rady Wydziału 22 listopada, któremu
przewodniczył dziekan prof. Tadeusz Kuczyński, zaopiniowano i podjęto ustalenia m.in. w następujących
sprawach:
• Powołano nową Wydziałową Komisję Naukową w osobach: prof. Grzegorz Gabryś, prof. Tadeusz Kuczyński,
prof. Lucyna Słomińska, prof. Michał Stosik, prof. Krzysztof Wilmański, prof. Beata Gabryś.
• Bardzo pozytywnie zaopiniowano stanowisko Rady Wydziału w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora Panu dr hab. inż. Józefowi Gilowi, prof. UZ.
• Pozytywnie zaopiniowano wniosek w sprawie rozpisania
konkursu otwartego na stanowisko profesora zwyczajnego w dyscyplinie mikrobiologia w specjalności mikrobiologia i immunologia.
• Pozytywnie zaopiniowano wniosek w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dyscyplinie biologia medyczna w specjalnościach: inżynieria genetyczna, histologia, ﬁzjologia
człowieka i zwierząt.
• Uchwałą powołano Wydziałową Komisję Rekrutacyj-

ną na rok akademicki 2007 / 2008.
• Uzupełniono skład Komisji do przeprowadzenia niektórych czynności związanych z przewodem doktorskim mgr inż. Jolanty Nietrzeba-Marcinonis.
• Dziekan Wydziału przedstawił członkom Rady informacje
dotyczące średnich wynagrodzeń nauczycieli akademickich naszego Wydziału na poszczególnych stanowiskach.

Konferencje, sympozja
W dniach 26 - 28 października 2006 r. w Karpaczu odbyło się IV Sympozjum na temat Kompozyty, Konstrukcje
warstwowe zorganizowane przez Polskie Towarzystwo
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej – Oddział we
Wrocławiu.
Z Instytutu Budownictwa UZ zaprezentowano następujące referaty:
• Mgr Grzegorz Burczyński, prof. Jakub Marcinowski
Numeryczne modelowanie zniszczenia belki żelbetowej wzmocnionej taśmą kompozytową”.
• Prof. Mieczysław Kuczma, mgr Bożena Kuczma
Analiza belek zespolonych z uwzględnieniem podatności łączników.
• Prof. Jakub Marcinowski, mgr Krzysztof Wasylkowski
Analiza statyczna belek i płyt z materiałów gradientowych.
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