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wiadomości  w ydziałowe

Seminaria Naukowe - semestr zimowy 2011/2012

W miesiącach październik, listopad oraz grudzień, zre-
alizowane zostały następujące wystąpienia naukowe  
w ramach seminarium naukowego Instytutu Sterowania  
i Systemów Informatycznych:

13.10.2011 – Modele deterministyczno-statystyczne pro-
cesów dynamicznych, mgr inż. Marcin Stachu-
ra, Instytut Automatyki i Robotyki, Politechnika 
Warszawska,

20.10.2011 – Automatyczne rozmieszczenie elementów 
interfejsu użytkownika, mgr inż. Paweł Dą-
browski, WEIiT, UZ,

27.10.2011 – Synteza schematów iteracyjnego sterowania 
z uczeniem, dr inż. Wojciech Paszke, ISSI, UZ,

03.11.2011 – Raport z wdrożenia aplikacji typu wiki w 
Instytucie Sterowania i Systemów Informatycz-
nych, dr inż. Andrzej Marciniak, ISSI, UZ,

10.11.2011 – Automatyzacja procesów produkcyjnych - 
rozwój laboratorium, dr inż. Paweł Majdzik, 
ISSI, UZ, 

17.11.2011 – Zagadnienie wyrównywania sekwencji DNA, 
dr inż. Marek Sawerwain, ISSI, UZ,

24.11.2011 – Komputerowa diagnostyka raka piersi w 
oparciu o mikroskopowe obrazy materiału po-
zyskanego metodą biopsji cienko-igłowej, mgr 
inż. Paweł Filipczuk, ISSI, UZ,

01.12.2011 – Sztuczne sieci neuronowe w analizie i in-
terpretacji sygnałów biomedycznych, mgr inż. 
Grzegorz Rutkowski, WEIiT UZ,

08.12.2011 – Sterowanie kroczeniem robota sześcionoż-
nego po nierównym terenie z wykorzystaniem 
uczenia i optymalizacji metodami inteligencji 
obliczeniowej, mgr inż. Dominik Belter, Insty-
tut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Poli-
technika Poznańska,

Seminaria odbywały się w sali konferencyjnej WEIiT (bu-
dynek A-2, sala 6A, ul. Podgórna 50. Prowadził je prof. 
Roman Gielerak

Marek Sawerwain

Konferencja ph.: Miejsce i Tożsamość. Literatura 
lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antro-
pologii

W dniach 15 i 16 listopada odbyła się konferencja pod 
hasłem Miejsce i Tożsamość. Literatura lubuska w per-
spektywie poetyki przestrzeni i antropologii, którą zorga-
nizowały Pracownia Badań nad Literaturą Regionalną, Stu-
denckie Koło Literaturoznawców działające przy Zakładzie 
Teorii i Antropologii Literatury Instytutu Filologii Polskiej 
Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze. Jak 
podkreśliła prof. Małgorzata Mikołajczak będąca kierow-
nikiem naukowym konferencji, nadrzędną ideą posiedze-
nia była próba odpowiedzi na pytanie o to, jak literatura 
Środkowego Nadodrza wiąże się z kategorią miejsca, w 
jaki sposób je pseudonimuje i określa poprzez poetyckie 
obrazowanie świata.

W spotkaniu wzięło udział ponad trzydziestu prelegen-
tów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawicie-
le środowisk naukowych z całego kraju (m.in. z Polskiej 
Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersyte-
tu Wrocławskiego, Państwowej Wyższej Szkoly Zawodowej 
w Gorzowie) oraz członkowie Związku Literatów Polskich 
i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Literaturze lubuskiej 
przyglądali się literaturoznawcy, językoznawcy, psycholo-
gowie i krytycy literaccy, a na sali obrad obecni byli także 
lubuscy autorzy, m.in. Henryk Szylkin, Janusz Koniusz, Eu-
geniusz Kurzawa oraz Czesław Sobkowiak.

Posiedzenie rozpoczęło się od wygłoszenia czterech re-
feratów. Jako pierwszy głos zabrał prof. Sławomir Kufel, 
który przedstawił temat Na krańcach mapy, czyli kłopot 
z tożsamością. Następnie prof. Anna Zielińska reprezen-
tująca Polską Akademię Nauk oraz Wyższą Szkołę Zawo-
dową w Gorzowie Wielkopolskim wygłosiła referat zaty-
tułowany Miejsce i przestrzeń w perspektywie narracji 
biograficznych najstarszych mieszkańców województwa 
lubuskiego. Prelegentami dwóch referatów kończących 
pierwszą część obrad była dr Urszula Gembara z Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego (Twórczość artystyczna a zja-
wisko akulturacji w kontekście migracji powojennej na 
Ziemi Lubuskiej) oraz dr Karol Maliszewski z Uniwersytetu 
Wrocławskiego (Tożsamość miejsca, miejsce tożsamości w 
utworach wybranych poetów lubuskich). 

W części drugiej przewodnim tematem obrad były Kre-
sy Wschodnie w twórczości autorów przybyłych na tereny 
Środkowego Nadodrza. Wystąpienia prof. Tadeusza Buj-
nickiego z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. UZ, dr 
hab. Katarzyny Węgorowskiej koncentrowały się na życiu 
i twórczości obecnego w uniwersyteckiej auli Henryka 
Szylkina, poety urodzonego w Santoce koło Wilna, a od 
roku 1955 mieszkającego w Zielonej Górze. Prof. Marta 

wydział elektrotechniki,  
informatyki i telekomunikacji

wydział humanistyczny

instytut metrologii elektrycznej instytut filologii polskiej


