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W momencie urodzenia dziecka dokonuje się wyboru 
płci metrykalnej (socjalnej) na podstawie cech narządów 
płciowych zewnętrznych (płeć somatyczna). W pewnej, nie-
wielkiej liczbie przypadków może być to trudne, a nawet 
błędne, co koryguje się po pewnym czasie. Niekiedy silne 
wydzielanie hormonów (androgenów) matki przed urodze-
niem może powodować to, że wargi sromowe noworodków 
żeńskich mogą przypominać narządy płciowe męskie – prą-

Problemy z wyborem  
Płci metrykalnej dziecka

cie. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny niedawno zdecydo-
wał o wprowadzeniu do rejestru urodzin dziecka możliwość 
wyboru płci metrykalnej męskiej, żeńskiej oraz „trzeciej 
płci”. Nie wyjaśniono jednak tego terminu i dla mnie jest to 
pytanie, na które nie potrafię dać pewnej odpowiedzi. Poru-
szam ten problem dlatego, że antropolog i teolog z Niemiec 
zwrócił się do mnie słowami, że będzie wdzięczny jeśli od-
niosę się do tej kwestii. Jeśli brak jest komentarzy ze stro-

Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń 
Agrotechnicznych Sp. z o.o. na Kongresie 
Gospodarczym Lubuskie’2018

W dniach 11–13 października 2018 r. w Parku NT UZ od-
był się Kongres Gospodarczy Lubuskie 2018 organizowany 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Część 
tego wydarzenia współrealizowała spółka Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego – 12 października br. na terenie Lubuskiego 
Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o. 
w Kalsku odbyła się debata na temat produkcji i badania 
żywności. Mieliśmy zaszczyt gościć specjalistów w danej te-
matyce, którzy odpowiadali na pytania producentów żywno-
ści w dwóch panelach: Współczesne wyzwania producentów 
żywności oraz Nowoczesne trendy w produkcji żywności. 
Całe wydarzenie poprowadziła Agnieszka Cegielska.

Równocześnie 12 października na terenie Lubuskiego 
Centrum Winiarstwa w Zaborze, Lubuski Ośrodek Innowacji 
i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o. zrealizował debatę 
poświęconą tematyce wina. Nie obyło się bez wielu pytań 
od zgromadzonych gości. Na każde z nich mogli odpowie-
dzieć specjaliści z dziedziny winiarstwa. Całość wydarze-
nia została podzielona na dwa panele o tematyce: Winiar-
stwo sposobem na biznes i Współczesne trendy winiarskie. 
Prowadzącym był Robert Makłowicz.

13 października na terenie Lubuskiego Ośrodka Innowa-
cji i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o. w Kalsku odby-
ły się Targi Zdrowej Żywności. Zaproszeni przedstawiciele 
różnych rodzajów aktywności fizycznej promowali zdrowy 
styl życia. Podczas Targów odbyły się prezentacje i degu-
stacje: produktów tradycyjnych i regionalnych, żywności 
pochodzącej z upraw ekologicznych, wysokiej jakości mio-
dów, wina, ekologicznych wyrobów mięsnych i wędlin, na-
biału. Można było skorzystać z porad dietetyków, w tym 
także specjalistów z Instytutu Nauk o Żywności i Agrotech-
niki WZS UZ. Dodatkowo promowano aktywność fizyczną 
u najmłodszych - były kolorowe tory przeszkód i dmuchane 
zamki. Animacje dla dzieci poprowadziły studentki z Wy-
działu Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu 

wydział zamiejscowy w sulechowie

WIadOmOścI  WYdZ IałOWE |  REdaKcja OTRZYmała

Zielonogórskiego. Dla miłośników fitness odbyły się warsz-
taty z Ewą Chodakowską.
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