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wiadomości wydziałowe
collegium medicum

W dniach 3-4 grudnia 2019 r. w Nottingham w Wielkiej 
Brytanii odbyła się międzynarodowa konferencja symulacji 
medycznej HPSN UK 2019.

Na zaproszenie Group Leader and Clinical Education 
Manager CAE Healthcare Academy – International i ko-
mietu naukowego the Scientific Committee at Healthcare 
Academy mieliśmy swój aktywny udział jako Collegium 
Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego w konferencji, 
w postaci wykładu pt. Situation of medical simulation in 
Poland - a project of the Ministry of Health (Sytuacja 
symulacji medycznej w Polsce – project Ministerstwa 
Zdrowia), który wygłosiła kierownik Centrum Symulacji 
Medycznej mgr Agnieszka Żeromska-Michniewicz. Na wy-
kłady i warsztaty zjechali eksperci od symulacji medycz-
nej z całego świata.

AŻM

XVI edycja polsko-niemieckiej konferencji
Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat 
energii jutra

7 listopada 2019 r. w Filii Uniwersytetu Zielonogórskie-
go w Sulechowie odbyła się XVI edycja polsko-niemieckiej 
konferencji Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – 
świat energii jutra. 

Podczas konferencji poruszono tematy skupiające się na 
wspólnej determinacji na rzecz czystego powietrza, jak 
również odpowiedzialności biznesu i samorządów za czyste 
środowisko. Na koniec omówiono aktualną sytuację pol-
skiej i niemieckiej energetyki.

Organizatorami byli: Uniwersytet Zielonogórski – Filia 
Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, Lubuskie To-
warzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki, Izba Gospodarcza 
Energetyki i Ochrony Środowiska, Kraj Związkowy Branden-
burgia, E.DIS AG, Izba Przemysłowo-Handlowa Wschodniej 
Brandenburgii.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Minister 
Energii, Wojewoda Lubuski oraz Minister Gospodarki 
i Energii Kraju Związkowego Brandenburgia. Natomiast 
patronat medialny sprawowali: Gazeta Lubuska, Radio 
Zachód, cire.pl, Energetyka Cieplna i Zawodowa, Nowa 
Energia, BiznesAlert.pl, Trendy w energetyce, kieruneke-
nergetyka.pl 

Iga Kruk

filia uniwersytetu zielonogórskiego  
w sulecHowie
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Trzy żywioły woda – ogień 
– powietrze i ich rola 
w energetyce

W dniach 21-25 października br. 
grupa 12 uczniów z Zespołu Szkół 
Licealnych i Technicznych z Gubi-
na uczestniczyła w zorganizowa-
nym przez Filię UZ w Sulechowie, 
5-dniowym obozie naukowym, 
który odbywał się pod hasłem: 
Trzy żywioły woda – ogień – po-
wietrze i ich rola w energetyce 
zrealizowanym w ramach projek-
tu „Modernizacja kształcenia za-
wodowego w Powiecie Krośnień-
skim”.

Iga Kruk

SYMBOL 2019 dla CEO

Prestiżowy tytuł Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2019 
decyzją Kapituły Programu trafił do Centrum Energetyki 
Odnawialnej w Sulechowie. Nagrodę odebrał osobiście 
prezes CEO - Radosław Grech, podczas uroczystej Gali 
Finałowej programu Symbol 2019.

Symbole są wyrazem docenienia dotychczasowych 
działań i osiągnięć. Honorują firmy i instytucje, 
których marka stała się reprezentatywna i tożsama 
z działalnością całej branży oraz wyróżniające się 
jakością zarządzania i działania. Celem programu jest 
także umożliwienie zaawansowanej formy promocji firm 
i instytucji z różnych gałęzi gospodarki i sfery społecznej 
przez pokazanie na forum ogólnopolskim ich osiągnięć 
i perspektyw w największych i najpoważniejszych 
w Polsce dziennikach: Rzeczpospolitej i Dzienniku 
Gazecie Prawnej.

Symbol Synergii Nauki i Biznesu, to ogólnopolski me-
dialny program promocyjny prowadzony od 9 lat przez 
redakcję Monitora Rynkowego, niezależnego dodatku 
dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną 
i Monitora Biznesu, niezależnego dodatku dystrybuowa-
nego wraz z Rzeczpospolitą.

Agnieszka Lednik-Stachowska
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Jubileusz 50-lecia pracy twórczej (1969-2019) Profeso-
ra Stanisława Ryszarda Kortyki, artysty malarza i poety, 
którego drogi zawodowe splotły się ze środowiskiem arty-
stycznym Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepper-
ta we Wrocławiu i Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersyte-

tu Zielonogórskiego, zaowocował wystawą NIESKOŃCZONA 
PODRÓŻ, którą prezentujemy w Galerii Biblioteki Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego. Na wystawie zielonogórskiej pre-
zentowane są obrazy z lat 1980-2019.

Profesor Stanisław Ryszard Kortyka od wielu lat współ-
pracuje z Artoteką Biblioteki Uniwersyteckiej. Jest naszym 
Przyjacielem i Mistrzem. Zawsze gotowy do pomocy, od-
dany pracy twórczej i dydaktycznej bez reszty. Przez 27 
lat pracy dydaktycznej w Instytucie Sztuk Wizualnych był 
niezastąpionym pedagogiem i stanowił wzór artystycznej 
uczciwości. Z jego inicjatywy w Galerii Biblioteki Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego cyklicznie prezentowane są wy-


