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Podpisanie
listu intencyjnego
20-go listopada 2007 roku w sali Senatu UZ doszło
do podpisania listu intencyjnego między ﬁrmami Kronopol Sp. z o. o., Rockwool Polska Sp. z o. o., biurem
projektowym GJG „Architektura i Budownictwo” oraz
Uniwersytetem Zielonogórskim. Sygnatariuszami listu
byli: ze strony Kronopolu, wiceprezes Zarządu, Wacław
Maciuszonek, ze strony Rockwoola, członek Zarządu,
dyrektor Marketingu, dr Jacek Kieszkowski, ze strony
Pracowni Projektowej GJG, mgr inż. arch. Grażyna
Gielarowska. Z ramienia Uniwersytetu list podpisał
JM Rektor prof. Czesław Osękowski. W ceremonii podpisania listu intencyjnego uczestniczyli także Dziekan
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, prof. Tadeusz Kuczyński oraz Dyrektor Instytutu Budownictwa,
prof. Jakub Marcinowski, który kierował pracami nad
redakcją i ostateczną formą listu.
Sygnatariusze listu wyrazili wolę bliskiej współpracy
w zakresie doskonalenia i rozwoju systemowych rozwiązań lekkiego budownictwa szkieletowego przeznaczonych dla budynków minimalizujących zużycie energii
w budynkach i ich negatywny wpływ na środowisko zewnętrzne na wszystkich etapach, począwszy od budowy, poprzez użytkowanie, a na rozbiórce skończywszy.
Budynki „Systemu Kronopol” będą wznoszone z elementów ściennych, stropowych i dachowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych produkowanych
przez Kronopol oraz z materiałów izolacyjnych ﬁrmy
Rockwool.
„System Kronopol” już istnieje (pierwsze osiedle zostało zrealizowane w Żarach), wymaga jednak pewnych
modyfikacji w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych
i cieplno-wilgotnościowych systemu nośnego i przegród budynków, a także podjęcia działań, które miałyby na celu zapewnienie ich mieszkańcom wysokiego komfortu mieszkania, na który składają się m. in.
takie czynniki, jak:
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 minimalizacja zanieczyszczeń w powietrzu wewnętrznym,

 komfortowe warunki termiczne w pomieszczeniach w
okresie wysokich i niskich temperatur zewnętrznych,
maksymalne
wykorzystania światła naturalnego do

oświetlenia pomieszczeń.

Niezbędne jest ponadto szybkie sﬁnalizowanie procesu uzyskania aprobat technicznych na poszczególne
elementy systemu jak i na system w całości. Do realizacji tych celów niezbędna okazała się pomoc specjalistów
z Instytutu Budownictwa oraz Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Z tego powodu,
jednostką wiodącą w realizacji celów sformułowanych
w liście intencyjnym będzie Wydział Inżynierii Lądowej i
Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Pierwsze spotkanie dotyczące współpracy w zakresie
doskonalenia rozwiązań technologicznych budownictwa szkieletowego odbyło się w marcu tego roku w Kronopolu. Do spotkania doszło w Kronopolu z inicjatywy
inż. Jana Gielarowskiego z biura GJG, który wcześniej
wspierał Kronopol w rozwiązaniach konstrukcyjnych
systemu. W tym pierwszym spotkaniu wzięli udział
pracownicy Instytutu Budownictwa, specjaliści z zakresu konstrukcji budowlanych: dr inż. Gerard Bryś, mgr
inż. Włodzimierz Dyszak, dr inż. Marek Świderski oraz
prof. Jakub Marcinowski. Wolą uczestników spotkania
było by jednostką wiodącą w zakresie planowanych zadań naukowo-badawczych był Uniwersytet Zielonogórski, a obowiązek kierowania dalszymi działaniami w tym
zakresie powierzono profesorowi Marcinowskiemu.
Ponieważ wachlarz planowanych zadań uwzględniał
także problemy cieplno-wilgotnościowe oraz energetyczne, zespół specjalistów UZ został poszerzony o pracowników Instytutu Inżynierii Środowiska, profesorów
Tadeusza Kuczyńskiego i Zygmunta Lipnickiego oraz
panie doktor Marzenę Jasiewicz, Marzenę Nadolną oraz
Katarzynę Przybyłę. W kolejnych spotkaniach, które odbywały się w Rockwoolu oraz w Instytucie Budownictwa uczestniczyli przedstawiciele wszystkich stron. To
w trakcie tych spotkań doszliśmy do wniosku, że wskazane jest podpisanie listu intencyjnego, który wyraźnie
wskaże kierunki dalszych działań.
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Warto podkreślić, że przedstawiciele ﬁrm Kronopol
i Rockwool uznali, że właściwym partnerem naukowym
do rozwiązania ich problemów będzie UZ, choć propozycje współpracy pod ich adresem kierowały inne uczelnie polskie.
Cel nadrzędny podjętych działań to relatywnie tani
budynek w lekkiej konstrukcji szkieletowej wznoszony
w ciągu kilku tygodni, który zapewnia komfortowe warunki życia mieszkańcom, a jednocześnie maksymalnie
chroni środowisko naturalne. Proponowane rozwiązanie
ma duże szanse zastąpić dominującą w naszych warunkach ciężką, a przez to energochłonną i kosztowną,

10 lat

DZIAŁALNOŚCI

Instytutu
POLITOLOGII
Instytut Politologii powstał 1 maja 1997 r. w wyniku
prac JM Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej prof.
Hieronima Szczegóły, prof. Bronisława Pasierba i prof.
Alberta Pawłowskiego. Niebagatelny wpływ na powołanie Instytutu wywarli również prof. Mariusz Gulczyński
oraz prof. Lesław Koćwin. Pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. Bronisław Pasierb. Początkowo kadrę
naukowo-dydaktyczną Instytutu tworzyło: dwóch profesorów zwyczajnych (Mariusz Gulczyński, Bronisław
Pasierb), sześciu profesorów nadzwyczajnych (Barbara Gola, Olgierd Cetwiński, Mirosław Karwat, Lesław
Koćwin, Tadeusz Marczak, Albert Pawłowski), trzech
adiunktów (Bernadetta Nitschke, Teresa Suleja, Ryszard Zaradny) oraz sześciu asystentów.
W chwili obecnej Instytut zatrudnia 30 osób, w tym
ośmiu profesorów nadzwyczajnych, 20 adiunktów
i dwóch asystentów. Na strukturę Instytutu składają się
zakłady, w ramach których prowadzona jest działalność
naukowo-badawcza. Obecnie w obrębie Instytutu Politologii funkcjonuje siedem zakładów:
Zakład Stosunków Międzynarodowych – Kierownikiem zakładu jest dr hab. Stefan Dudra. Pracownikami
Zakładu są: dr Dariusz Miszewski, dr Tomasz Klin, mgr
Edward Jakubowski.
Zakład Systemów Politycznych – Kierownikiem zakładu prof. Andrzej Małkiewicz. Pracownikami Zakładu
są: dr Ryszard Zaradny, dr Agnieszka Opalińska, mgr
Tomasz Lewndowski.
Zakład Państwa i Prawa – Kierownikiem zakładu jest
prof. Bernadetta Nitschke. Pracownikami Zakładu są:
dr Leszek Kania, dr Joanna Markiewicz, dr Fatima Nowak-Małolepsza, dr Waldemar Sługocki.
Zakład Teorii Polityki – Kierownikiem zakładu jest prof.
Wiesław Hładkiewicz. Pracownikami Zakładu są: dr Tomasz Banaszak, dr Adam Ilciów, dr Piotr Łukowski, dr
Wojciech Perczak.
Zakład Marketingu Politycznego – Kierownikiem zakładu jest prof. Günter Erbe. Pracownikami Zakładu są:
dr Ryszard Kessler, dr Iwona Korcz, dr Anna Łoś-Tomiak, dr Lilla Młodzik.
Zakład Historii Idei i Ruchów Społecznych – Kierownikiem zakładu jest prof. Bohdan Halczak. Pracownika-
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a także wysoce szkodliwą dla środowiska naturalnego,
konstrukcję budynku wykonanego w technologii tradycyjnej. Mamy nadzieję, że upowszechnienie takiego budownictwa najpierw na terenie naszego województwa,
a następnie w całej Polsce sprawi, że wiele rodzin będzie mogło spełnić swe marzenia o własnym domu, mając przy tym świadomość, że zapewniając sobie wysoki
komfort mieszkania i niskie rachunki za energię, robią
jednocześnie wszystko by nie przyczyniać się do dalszej degradacji środowiska naturalnego.
Jakub Marcinowski, Tadeusz Kuczyński

mi Zakładu są: dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ, dr
Robert Potocki, dr Ryszard Rauba, dr Marek Trojanowski.
Zakład Najnowszej Historii Politycznej – Kierownikiem zakładu jest prof. Olgierd Kiec. Pracownikiem Zakładu jest dr Ryszard Michalak.
Badania naukowe pracowników Instytutu mają różnorodny charakter, niemniej można wyznaczyć grupę zagadnień, stanowiących o specyﬁce środowiska politologicznego. Należy do nich zaliczyć niewątpliwie: teorię
i praktykę samorządu terytorialnego w Polsce; zagadnienia integracji europejskiej; problemy transformacji
ustrojowej w krajach postkomunistycznych; rolę Polski
na arenie międzynarodowej; studia nad najnowszą polską myślą polityczną; jak również politykę narodowościową w Polsce oraz politologię religii.
Naukowe środowisko politologiczne w Zielonej Górze
jest bardzo młode. Mimo krótkiej historii Instytut zorganizował już szereg konferencji naukowych. Niektóre z nich
mają już charakter cykliczny. Dotyczy to zwłaszcza konferencji organizowanych przez prof. Bohdana Halczaka,
które podejmują problematykę mniejszości narodowych
w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Instytut
uczestniczy we wspólnym przedsięwzięciu wszystkich
środowisk politologicznych w kraju, jakim jest pismo
„Atheneum”. Wydaje również wspólnie z Instytutem Historii „Studia historyczno-politologiczne”.
Instytut Politologii współpracuje z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Jego pracownicy biorą
udział w seminariach i wykładach organizowanych przez
Centrum im. Willi Brandta we Wrocławiu. Ponadto żywe
kontakty naukowe utrzymywane są z Uniwersytetem
im. A. Mickiewicza w Poznaniu; Instytutem Zachodnim
w Poznaniu; Uniwersytetem Wrocławskim; Instytutem
Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie; Polskim
Towarzystwem Ukrainoznawczym oraz Południowo-Wschodnim Instytutem Naukowym w Przemyślu.
Bardzo dobrze układa się współpraca z towarzystwami naukowymi: Lubuskim Towarzystwem Naukowym,
Polskim Towarzystwem Historycznym czy też Stowarzyszeniem Autorów Polskich. Pracownicy Instytutu biorą
w ich pracach aktywny udział, pełniąc m.in. funkcje kierownicze.
Niebagatelną rolę dla Instytutu odgrywa współpraca z
różnymi instytucjami samorządowymi i państwowymi, do
których można zaliczyć: Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, Agencję Rozwoju Regionalnego, Wojewódzki Urząd Pracy, Państwową Inspekcję Pracy, Najwyższą
Izbę Kontroli (oddział w Zielonej Górze), Regionalną
Izbę Obrachunkową oraz z urzędami miast i gmin. Jest
to istotne zwłaszcza dla badań nad funkcjonowaniem
samorządu terytorialnego, którymi w Instytucie zajmują
się: prof. Wiesław Hładkiewicz, prof. Andrzej Małkiewicz,

