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grzegorz gabryś

W dniach 25-27 października 2012 r. w Ośrodku 
Wypoczynkowym „Leśnik” w Łagowie odbyła się kolej-
na Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych 
Uniwersytetów Polskich. Tym razem gospodarzem tego 
cyklicznego, organizowanego co pół roku spotkania, był 
Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Konferencja została zorganizowana przy wydatnej pomo-
cy finansowej Rektora UZ prof. Tadeusza Kuczyńskiego 
oraz wsparciu sponsorów – Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Zielonej Górze oraz firmy Stelmet. 
Zamierzeniem Konferencji DWPUP jest stała wymiana po-
glądów na sprawy związane z nauką, kształceniem oraz 
współpracą pomiędzy jednoimiennymi wydziałami prowa-
dzącymi kierunki studiów z dziedziny nauk biologicznych. 
Założeniem jest, aby w spotkaniach brali udział dziekani z 
jednostek o charakterze nieaplikacyjnym, a więc nieposia-
dających korzeni technicznych, rolniczych lub medycznych.

W trakcie spotkań omawiane są również bieżące proble-
my związane ze szkolnictwem wyższym, a mające zwią-
zek i wpływ na rozwój kadry nauczycieli akademickich, 
jakość kształcenia oraz organizację życia akademickiego. 
Uczestnicy Konferencji, po wypracowaniu wspólnego sta-
nowiska, często formułują postulaty bądź petycje i kierują 
je do odpowiednich instytucji. Wymieniają również poglą-
dy i ustalają stanowiska w sprawach istotnych dla całej 
społeczności akademickiej z innymi kręgami, reprezentu-
jącymi pokrewne dziedziny nauki. Tradycją stało się też 
zapraszanie w charakterze prelegentów, gości reprezentu-
jących najważniejsze gremia, zarówno w zakresie badań 
naukowych jak i procesu kształcenia.

Nieformalne rozpoczęcie obecnego spotkania miało 
miejsce w pierwszym dniu, wieczorem, po rejestracji 
uczestników i wspólnej kolacji. Oficjalnego otwarcia do-
konał nazajutrz Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych 
Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Leszek Jerzak. 
Zaprezentował strukturę, dotychczasowy dorobek oraz 
plany WNB. Kolejne dwa wystąpienia zawierały informa-
cje o funkcjonowaniu Narodowego Centrum Nauki oraz 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przedstawili je go-
ście z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. Piotr 
Tryjanowski i prof. Krzysztof Nowak. Następnie głos zabrał 
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UZ, prof. 
Janusz Gil. Wygłosił wykład o metodach przeprowadzania 
rankingów wyższych uczelni ze szczególnym uwzględnie-

niem wskaźnika, jakim jest indeks Hirscha. Przedstawiciel 
Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, prof. 
Grzegorz Węgrzyn z Uniwersytetu Gdańskiego, zapo-
znał uczestników konferencji z aktualnymi problemami  
w procedurach nadawania stopni i tytułów naukowych. 
Po przerwie kawowej prof. Jerzy Bolałek z Uniwersytetu 
Gdańskiego, jako Ekspert Boloński zwrócił w swoim wy-
stąpieniu uwagę na dobre i złe praktyki w kształceniu  
w naukach przyrodniczych w odniesieniu do Krajowych Ram 
Kwalifikacji. Referat ten zamknął pierwszy dzień obrad. 

Po obiedzie Uczestnicy Konferencji udali się na wyciecz-
kę do zimowiska nietoperzy w podziemnych fortyfikacjach 
Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.

Okazją do dalszych dyskusji i spotkań była uroczy-
sta kolacja, w trakcie której degustowano pieczonego 
dzika ufundowanego tradycyjnie przez Nadleśnictwo 
Świebodzin, dzięki uprzejmości pana Nadleśniczego, mgr. 
inż. Lecha Kołdyki.

Kolejny dzień obrad otworzyła prof. Halina Gabryś 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dzieląc się z obecny-
mi doświadczeniami w zdobywaniu funduszy na badania 
naukowe. Omówiła strategię pozyskiwania różnego typu 
grantów z dziedziny nauk biologicznych. Obrady zamknął 
referat prof. Przemysława Wojtaszka z Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu omawiający sprawy zwią-
zane z popularyzacją nauki. Prof. Wojtaszek podsumował 
ogólnopolską akcję propagującą wiedzę biologiczną – Noc 
Biologów oraz ogólnoświatową akcję Fascynujący Świat 
Roślin (Fascination of Plants Day) – upowszechniającą sze-
roko rozumianą wiedzę o roślinach. Przedstawił również 
koncepcję kolejnych edycji obu imprez.

Oprócz ożywionej dyskusji i wymiany poglądów, wy-
miernym efektem Konferencji DWPUP było upoważnienie 
dwóch ośrodków do przygotowania stanowisk w następu-
jących sprawach:
zmian w prawie o zamówieniach publicznych – Uniwer-
sytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu;
zmian w rozporządzeniach dotyczących nagród nauko-
wych, dydaktycznych i organizacyjnych – Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W tegorocznej konferencji wzięło udział 5 zaproszo-

nych ekspertów oraz 45 uczestników reprezentują-
cych 15 uczelni: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet 
Jagielloński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet 
Gdański, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet 
Śląski w Katowicach, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
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w Olsztynie, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Kazi-
mierza Wielkiego w Bydgoszczy, Akademię Jana Długosza 
w Częstochowie, Akademię Pomorską w Słupsku oraz 
Uniwersytet Zielonogórski.

Gospodarzy reprezentowało grono dziekańskie Wydziału 
Nauk Biologicznych UZ: prof. Leszek Jerzak – Dziekan, 
prof. Beata Gabryś – Prodziekan ds. Nauki i dr Artur 
Wandycz – Prodziekan ds. Dydaktycznych, wspomagane 
przez mgr Małgorzatę Gromek – Kierowniczkę Dziekanatu 
oraz piszącego te słowa. Należy mieć nadzieję, że w kolej-
nych konferencjach wezmą udział przedstawiciele wszyst-
kich ośrodków naukowych, w których rozwijają się bada-
nia oraz kształcenie studentów w dziedzinach reprezen-
tujących nauki biologiczne. A kalendarz spotkań wybiega 
daleko w przyszłość. Deklaracje organizacji kolejnych 
konferencji złożyli już dziekani: Uniwersytetu Gdańskiego 
(wiosna 2013), Uniwersytetu Łódzkiego (jesień 2013) oraz 
Uniwersytetu Warszawskiego (wiosna 2014).

wsPólnie 
w eUroPie - 
gemeinsam 
in eUroPa

X dni niemieckie na Uniwersytecie 
zielonogórskim

12 -18 października 2012 r.

barbara krzeszewska-zmyślony

X Dni Niemieckie na Uniwersytecie Zielonogórskim, za-
inicjowało Centrum Kultury i Języka Niemieckiego Uni-
wersytetu Zielonogórskiego przy udziale: Urzędu Miasta 
Zielona Góra, Wydziału Artystycznego UZ, Polsko Niemiec-
kiego Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Zie-
lonej Górze, Polsko-Niemieckiej Orkiestry Młodzieżowej  
z Frankfurtu/O i z Zielonej Góry, Zespołu Szkół Europej-
skich w Zielonej Górze dr. Rahn w Zielonej Górze, Zespołu 
Szkół Ekologicznych, Gimnazjum nr III, oraz LO nr V w Zie-
lonej Górze, Przedszkoli Zielonogórskich, a także WiMBP 
im. C. Norwida w Zielonej Górze.

W obchodach X DNI NIEMIECKICH wzięło udział około 700 
osób z Polski i 100 gości z Niemiec. Honorowy Patronat nad 
imprezą objął Marszałek Województwa Lubuskiego. Hasło 
tegorocznych Dni brzmiało Wspólnie w Europie - gemein-
sam in Europa.

Obchody rozpoczęła, jak co roku, Akcja Jabłuszko. Prze-
prowadzona została w mieście 12 października przez mło-
dzież szkół średnich. Podczas tej akcji młodzież roznosiła 
jabłka z polskimi i niemieckimi mini-flagami do najważ-
niejszych instytucji. W tym dniu w Polsko - Niemieckim 
Centrum Informacji i Promocji Turystycznej miał miejsce 
wernisaż wystawy Świat wycinanki Pani Eriki. Pani Erika 
Schirmer urodziła się w 1926 r. w Nettkow/Nietkowie koło 
Zielonej Góry. Pani Schirmer jest uznaną artystką i autorką 
piosenek i tekstów literackich dla dzieci. Obecnie miesz-
ka w Nordhausen. Autorka, wraz z gronem przyjaciół była 
obecna na wernisażu i podczas warsztatów z udziałem 
uczniów z rodzinnego Nettkow/Nietkowa. Na dwa tygo-
dnie przed imprezą, X Dni Niemieckie reklamował plakat, 
wybrany spośród 27. prac nadesłanych przez studentów 
UZ na Konkurs, który został ogłoszony już w maju br. przez 
Instytut Sztuk Wizualnych Wydziału Artystycznego UZ. Na-
grody pieniężne za trzy pierwsze miejsca ufundował Rek-
tor, prof. Tadeusz Kuczyński.

Plakaty wraz z katalogiem, notesami i zaproszeniami na 
wystawę Świat wycinanki Pani Eriki zostały rozesłane do 
szkół i instytucji kulturalnych w mieście oraz do: ambasa-
dy RFN w Warszawie i RP w Berlinie, do redakcji „Schle-
sien heute” w Görlitz i Biura Promocji Turystyki w Cottbus, 


