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16 października to dzień
ważny dla naszego miasta
z wielu względów. Po pierwsze, chociażby dlatego, że
tego dnia wielu zielonogórzan obchodzi urodziny, co w
perspektywie nadchodzącego niżu demograficznego ma
nie byle jakie znaczenie. Po
drugie jest to Dzień Papieski,
a wielu zielonogórzan ma
w związku z tym osobiste
wspomnienia. I po trzecie:
16 października 2006 r. na
Uniwersytecie Zielonogórskim
otwarto Akademicki Inkubator
Przedsiębiorczości. Co ma
przecież duże znaczenie dla
miasta i dla regionu. I wydawało się, że tego dnia nie
będzie ważniejszej informacji dla zielonogórskich mediów. Otóż nic bardziej błędnego. Nadchodzące wybory
samorządowe tak zaangażowały naszych lokalnych
redaktorów, że mogłoby się
wydawać, iż kandydaci na
prezydenta miasta będą co
najmniej ogłaszać pozyskanie zagranicznych inwestorów, którzy wybudują fabrykę
z kilkuset miejscami pracy. I
znowu nic bardziej błędnego.
Otóż 16 października Zieloną
Górę odwiedzili: Donald Tusk
i Wojciech Olejniczak. I co z
tego wynika dla mieszkańców
Zielonej Góry? Nic. No, chyba
tylko tyle, że Panowie oficjalnie otworzyli kampanie wyborcze swoich partii w naszym regionie. I nie byłoby w tym nic
złego, że i o takich sprawach
nasze regionalne bądź co
bądź media donoszą, gdyby
nie fakt, że zupełnie ominęły
wydarzenie jakim było otwarcie Akademickiego Inkubatora
Przedsiębiorczości.
Przyjmując takie priorytety,
przestaje dziwić
retoryczne pytanie postawione przez
zielonogórską dziennikarkę „I
po co nam taki Uniwersytet?”.
Skoro się nie bywa, to się nie
wie. W tej sytuacji, aż chciałoby się zapytać: I po co nam
tacy dziennikarze?
Ewa Sapeńko
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Z OBRAD SENATU
Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 27 września 2006 r. podjął następujące uchwały:

 Nr 139 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalno-

ści Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2005/2006.
Senat przyjął sprawozdanie z działalności Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2005/2006,
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 Nr 140 w sprawie oceny działalności Rektora Uniwersy-

tetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2005/2006.
Senat pozytywnie ocenił działalność Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2005/2006.

 Nr 141 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalno-

ści administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Senat przyjął sprawozdanie z działalności administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 Nr 142 w sprawie korekty budżetu na rok 2006.

Senat przyjął korektę budżetu na rok 2006, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 Nr 143 zmieniającą uchwałę nr 101 Senatu Uniwersy-

tetu Zielonogórskiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie
zielonogórskim oraz wprowadzającą tekst jednolity Regulaminu studiów.
Senat przyjął poprawki do regulaminu studiów oraz
uchwalił tekst jednolity regulaminu studiów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 Nr 144 w sprawie nieuruchomienia kierunków studiów

1. STUDIA STACJONARNE:
1) pierwszego stopnia:
a) informatyka – do 156 osób,
b) edukacja techniczno – informatyczna – do 99 osób,
c) zarządzanie i inżynieria produkcji – do 95 osób,
d) historia – do 97 osób.
2) drugiego stopnia:
a) edukacja techniczno – informatyczna – do 51 osób.
2. STUDIA NIESTACJONARNE
1) pierwszego stopnia:
a) architektura wnętrz – do 49 osób,
b) graﬁka – do 28 osób,
c) ﬁlologia, ﬁlologia angielska – do 79 osób,
d) ﬁlologia, ﬁlologia germańska – do 71 osób,
e) pedagogika – do 267 osób,
f) zarządzanie i inżynieria produkcji- do 122 osób.
2) drugiego stopnia:
a) informatyka – do 101 osób,
b) politologia – do 141 osób.

 Nr 146 zmieniającą uchwałę nr 120 Senatu Uniwersy-

tetu Zielonogórskiego z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji oraz limitów na
studia doktoranckie w roku akademickim 2006/2007.
Senat przyjął zasady, tryb rekrutacji oraz limity rekrutacyjne na studia doktoranckie z budownictwa i inżynierii
środowiska na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska
w roku akademickim 2006/2007, stanowiące załącznik do
niniejszej uchwały. Ponadto Senat zdecydował o ustaleniu następujących limitów przyjęć na studia doktoranckie
w roku akademickim 2006/2007:
1) Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
– 16,
2) Wydział Fizyki i Astronomii – 6,
3) Wydział Humanistyczny – 10,
4) Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii – 8.

w roku akademickim 2006/2007.
Senat podjął decyzję w kwestii nieuruchomienia następujących kierunków studiów:
1. Studia stacjonarne:
1) pierwszego stopnia:
 Nr 147 uzupełniającą uchwałę nr 316 Senatu Uniwera) ﬁzyka techniczna.
sytetu Zielonogórskiego z dnia 4 maja 2005 r. w spra2) drugiego stopnia:
wie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia w roku
a) elektrotechnika,
akademickim 2006/2007.
b) informatyka,
Senat postanowił, że na zasadach określonych w uchwac) ﬁlologia, ﬁlologia rosyjska,
le nr 316 Senatu UZ z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie przyd) budownictwo,
jęcia zasad i trybu rekrutacji na studia w roku akademice) inżynieria środowiska,
kim 2006/2007, może być przeprowadzone dodatkowe
f) mechanika i budowa maszyn,
postępowanie rekrutacyjne na studia drugiego stopnia
g) pedagogika,
rozpoczynające się od semestru letniego 2006/2007. Terh) socjologia,
min zakończenia postępowania rekrutacyjnego upływa
i) zarządzanie i marketing.
28 lutego 2007 r. i jest to termin ostateczny.
2. Studia niestacjonarne:
1) pierwszego stopnia:
 Nr 148 w sprawie narzutu na koszty ﬁnansowane z
a) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
funduszu utrzymania domów i stołówek studenckich
b) edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
Uniwersytetu Zielonogórskiego.
c) malarstwo,
Senat ustalił narzut w wysokości 30% na koszty ﬁnand) ﬁlologia, ﬁlologia romańska,
sowane z „Funduszu utrzymania domów i stołówek
e) ﬁlologia, ﬁlologia rosyjska,
studenckich” oraz postanowił przeznaczać go na:
f) ﬁlozoﬁa,
1) fundusz działalności ogólnej Prorektora ds. Stug) informatyka i ekonometria,
denckich,
h) edukacja techniczno – informatyczna.
2) fundusz działalności ogólnej uczelni.
2) drugiego stopnia:
Podziału narzutu dokonuje Rektor w porozumieniu z
a) malarstwo,
Parlamentem Studenckim.
b) malarstwo – projektowanie terenów zielonych,
c) edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,  Nr 149 w sprawie opinii dotyczącej struktury organizad) ﬁlologia, ﬁlologia rosyjska,
cyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania.
e) ﬁlozoﬁa,
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziaf) mechanika i budowa maszyn.
łu Ekonomii i Zarządzania dotyczący:
 Nr 145 w sprawie limitów przyjęć na studia stacjonar1. zniesienia w strukturze organizacyjnej Wydziału
ne i niestacjonarne w roku akademickim 2006/2007.
Ekonomii i Zarządzania Katedry Projektowania Systemów Produkcyjnych,
Senat zmienił limity rekrutacyjne na studiach stacjo2. powołania w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2006/
nomii i Zarządzania Zakładu Komunikacji Wizualnej.
2007 na kierunkach:
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Górze o wartości 11.700,00 zł netto. Po powyższej
zmianie, § 1 uchwały nr 57 Senatu Uniwersytetu Zieorganizacyjnej Wydziału Humanistycznego.
lonogórskiego otrzymał następujące brzmienie:
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału
„Senat wyraża zgodę na zawarcie umowy zamiany pomięHumanistycznego dotyczący zniesienia w strukturze
dzy Elektrociepłownią Zielona Góra S.A. a Uniwersytetem
organizacyjnej Instytutu Filologii Polskiej następująZielonogórskim, na mocy której Uniwersytet Zielonogórski
cych Zakładów:
przeniesie na rzecz Elektrociepłowni Zielona Góra S.A.
1) Zakładu Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniprawo własności przyłączy sieci cieplnych i technologii węczych wraz z Pracownią Bibliologii i Nauk Pomoczłów cieplnych o łącznej szacunkowej wartości 547 900,20
niczych Filologii Polskiej,
złotych netto (zgodnie z załącznikiem nr 1) w zamian za
2) Zakładu Literatury XVIII i XIX wieku.
przeniesienie własności nieruchomości w postaci gruntu
Ponadto Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady
położonego w Zielonej Górze w obrębie 16, działki 181/2,
Wydziału Humanistycznego dotyczący powołania w
181/3, 181/4 o powierzchni 7 440 m2 i wartości562.000,00
strukturze organizacyjnej Instytutu Filologii Polskiej
złotych netto, przy czym Uniwersytet Zielonogórski dopłaci
następujących jednostek organizacyjnych:
w gotówce kwotę 14.099,80 złotych netto.”
1) Zakładu Literatury Staropolskiej i Oświecenia,
2) Zakładu Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu,
 Nr 154 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez
3) Pracowni Historii Książki, Nauk Pomocniczych i
Rektora porozumień o współpracy z podmiotami zagranicznymi.
Literatury Popularnej.
Senat wyraził zgodę na zawarcie porozumienia w spra Nr 151 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze
wie współpracy edukacyjnej i naukowej pomiędzy Uniorganizacyjnej Wydziału Artystycznego.
wersytetem Hainan z Chińskiej Republiki Ludowej a
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady WydziaUniwersytetem Zielonogórskim oraz zgodę na zawarcie
łu Artystycznego dotyczący zniesienia w strukturze
umów dotyczących szczegółowych unormowań obszaorganizacyjnej Katedry Sztuki i Kultury Plastycznej
rów współpracy wskazanych w porozumieniu. Senat
następujących Pracowni:
wyraził również zgodę na zawarcie porozumienia doty1) Pracowni Rysunku, Działań z Zakresu Kompozycji
czącego współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego
Płaszczyzny i Przestrzeni oraz Edukacji Twórczej,
pomiędzy Uniwersytetem Państwowym Pavlodar im. S.
2) Pracowni Malarstwa, Technik Przetwarzania ObraToraighyrova a Uniwersytetem Zielonogórskim.
zu i Edukacji Twórczej.
Ponadto Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 25 paźWydziału Artystycznego dotyczący powołania w struk- dziernika 2006 r. podjął następujące uchwały:
turze organizacyjnej Katedry Sztuki i Kultury Plastycz-  Nr 155 w sprawie inicjatywy utworzenia kierunku stunej następujących Zakładów:
diów inżynieria biomedyczna.
1) Zakładu Rysunku i Działań z Zakresu Kompozycji
Senat pozytywnie zaopiniował inicjatywę utworzenia
Płaszczyzny i Przestrzeni wraz z następującymi
kierunku studiów inżynieria biomedyczna.
Pracowniami:
 Nr 156 zmieniającą uchwałę nr 227 Senatu Uniwera) Pracownią Działań Przestrzennych,
sytetu Zielonogórskiego z dnia 16 września 2004 r. w
b) Pracownią Rysunku I,
sprawie przyjęcia systemu zarządzania gospodarką
c) Pracownią Rysunku II,
ﬁnansową Uniwersytetu Zielonogórskiego.
d) Pracownią Rysunku III,
e) Pracownią Rzeźby,
 Nr 157 w sprawie zatwierdzenia wyboru podmiotu uprawf) Pracownią Projektowania Graﬁcznego,
nionego do badania sprawozdania ﬁnansowego Uniwersyg) Pracownią Fotograﬁi,
tetu Zielonogórskiego za okres 1.01.2006 r.-31.12.2006 r.
2) Zakładu Malarstwa, Edukacji Twórczej oraz Technik
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego zatwierdził wyPrzetwarzania Obrazu i Nauk o Sztuce wraz z nastębór Biura Rachunkowego FAIR Sp. z o.o. Firma Aupującymi Pracowniami:
ditingu i Rachunkowości z siedzibą w Zielonej Górze
a) Pracownią Malarstwa I,
(65 – 484) przy ul. Sikorskiego 4, do badania sprab) Pracownią Malarstwa II,
wozdania ﬁnansowego Uniwersytetu Zielonogórskiec) Pracownią Malarstwa III,
go za okres 1.01.2006 – 31.12.2006 r.
d) Pracownią Edukacji Twórczej,
 Nr 158 w sprawie opinii dotyczącej struktury organizae) Pracownią Multimedialną I,
cyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych.
f) Pracownią Multimedialną II,
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziag) Pracownią Nauk o Sztuce.
łu Nauk Pedagogicznych i Społecznych dotyczący
 Nr 152 zmieniającą uchwałę nr 50 Senatu Uniwersypowołania w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk
tetu Zielonogórskiego z dnia 19 września 2001 r. w
Pedagogicznych i Społecznych Lubuskiego Ośrodka
sprawie ustalenia limitów grup dla poszczególnych
Badań Społecznych.
zajęć dydaktycznych.
 Nr 150 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze

W Uchwale nr 50 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 19 września 2001 r. w sprawie ustalenia
limitów grup dla poszczególnych zajęć dydaktycznych,
§ 2 otrzymał następujące brzmienie:
„Senat upoważnia Dziekanów do modyﬁkowania wyznaczonych limitów grup w szczególnych wypadkach, w
porozumieniu z Prorektorem ds. Jakości Kształcenia”.
 Nr 153 zmieniającą uchwałę nr 57 Senatu Uniwersyte-

tu Zielonogórskiego z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie przeniesienia własności sieci i węzłów cieplnych.
W załączniku nr 1 do uchwały nr 57 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 stycznia 2006 roku w
sprawie przeniesienia własności sieci i węzłów cieplnych, Senat postanowił usunąć w tabeli nr 2 pozycję
nr 2 dotyczącą przyłącza sieci cieplnej DS. „U Lecha”
znajdującego się przy ul. Ogrodowej 3B w Zielonej
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 Nr 159 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie

stosunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym na czas nieokreślony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z mgr
inż. Robertem Arczewskim - nauczycielem akademickim
mianowanym na czas nieokreślony, na podstawie art. 125
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 121 ust. 3
pkt 5 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 160 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie

stosunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym na czas nieokreślony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z
dr Adamem Nadolnym - nauczycielem akademickim
mianowanym na czas nieokreślony, na podstawie art.
125 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 121
ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.
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 Nr 161 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie

stosunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym na czas nieokreślony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z
dr inż. Krystyną Wasińską - nauczycielem akademickim
mianowanym na czas nieokreślony, na podstawie art.
125 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 121
ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 162 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie

stosunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym na czas nieokreślony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z
mgr Felicją Rojas-Perez - nauczycielem akademickim
mianowanym na czas nieokreślony, na podstawie art.
125 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 121
ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 163 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie

stosunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym na czas nieokreślony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z mgr
inż. Agnieszką Landzwojczak - nauczycielem akademickim mianowanym na czas nieokreślony, na podstawie art.
125 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 121
ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 164 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie

stosunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym na czas nieokreślony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z dr
Mieczysławem Wojeckim - nauczycielem akademickim
mianowanym na czas nieokreślony, na podstawie art.
125 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 121
ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 165 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie

stosunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym na czas nieokreślony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z mgr
inż. Sebastianem Kimaczyńskim - nauczycielem akademickim mianowanym na czas nieokreślony, na podstawie
art. 125 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 121
ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 166 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie

stosunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym na czas nieokreślony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z mgr
inż. Jackiem Frątczakiem - nauczycielem akademickim
mianowanym na czas nieokreślony, na podstawie art. 125
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 121 ust. 3
pkt 5 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 167 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie

stosunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym na czas nieokreślony.
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Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z
mgr inż. Arturem Kotem - nauczycielem akademickim
mianowanym na czas nieokreślony, na podstawie art.
125 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 121
ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 Nr 168 w sprawie stawek za realizację godzin po-

nadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2006/2007.
 Nr 169 w sprawie opinii dotyczącej struktury organizacyjnej Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału
Matematyki, Informatyki i Ekonometrii dotyczący zmiany
nazwy Zakładu Matematyki Dyskretnej, Algebry i Informatyki na Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki.
 Nr 170 w sprawie opinii dotyczącej struktury organiza-

cyjnej Wydziału Humanistycznego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Humanistycznego dotyczący zniesienia w strukturze organizacyjnej Instytutu Filologii Germańskiej następujących Zakładów:
1) Zakładu Literatury Niemieckiej,
2) Zakładu Komparatystyki Literackiej,
3) Zakładu Teorii Literatury i Literatury Współczesnej.
Ponadto Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady
Wydziału Humanistycznego dotyczący powołania w
strukturze organizacyjnej Instytutu Filologii Germańskiej następujących Zakładów:
1) Zakładu Literatury Niemieckiej do XVIII w.,
2) Zakładu Literatury Niemieckiej XIX i XX w.,
3) Zakładu Najnowszej Literatury Niemieckiej i Mediów.

 Nr 171 w sprawie opinii dotyczącej struktury organiza-

cyjnej Wydziału Fizyki i Astronomii.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału
Fizyki i Astronomii dotyczący wprowadzenia następujących zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Fizyki:
1) zniesienia Zakładu Dynamiki Nieliniowej i Układów
Złożonych,
2) powołania Zakładu Fizyki Fazy Skondensowanej.

 Nr 172 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie

przez JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego Magna Charta Universitatum.
Senat wyraził zgodę na podpisanie przez JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego Magna Charta Universitatum.

 Nr 173 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej upo-

ważnienia JM Rektora do podjęcia działań w celu
likwidacji Uczelnianego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
Senat wyraził pozytywną opinię dotyczącą upoważnienia JM Rektora do podjęcia działań w celu likwidacji Uczelnianego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ZARZĄDZENIA JM REKTORA
JM Rektor wydał zarządzenia:
 Nr 51 z dnia 7 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pomocy materialnej dla studentów
i doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
JM Rektor wprowadził regulamin pomocy materialnej
dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Regulamin wszedł w życie z dniem 1 października
2006 r.
 Nr 52 z dnia 8 września 2006 r. w sprawie zmiany re-

gulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W strukturze organizacyjnej Pionu Kanclerza powołane zostało stanowisko Zastępcy Kwestora.

 Nr 53 z dnia 8 września 2006 r. w sprawie ustalenia

wysokości kosztów administracyjnych.
Ustalona została wysokość kosztów administracyjnych, pobieranych w związku z opóźnieniem przy
wnoszeniu przez studentów należnych opłat, na poziomie 30 złotych.

 Nr 54 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie okre-

ślenia rezerwy wydzielanej przez dziekana z przeznaczeniem na finansowanie zwolnień z opłat dla
studentów.
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JM Rektor ustalił, iż rezerwa wydzielana przez
dziekana z odpisu z opłat za studia niestacjonarne
oraz innych opłat za świadczone usługi edukacyjne z przeznaczeniem na finansowanie zwolnień z
opłat, równa jest podwójnej sumie pojedynczych
opłat dla wszystkich form i kierunków studiów
niestacjonarnych prowadzonych na wydziale. W
przypadku gdy wydział nie prowadzi studiów niestacjonarnych, rezerwa równa jest iloczynowi liczby kierunków studiów stacjonarnych i kwoty 1.500
złotych.
 Nr 55 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie struktury

organizacyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania.
Wprowadzone zostały następujące zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania:
1. zniesiona została Katedra Projektowania Systemów Produkcyjnych,
2. powołany został Zakład Komunikacji Wizualnej.
Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 października
2006 r.

 Nr 56 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie struktury

organizacyjnej Wydziału Humanistycznego.
JM Rektor wprowadził następujące zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Humanistycznego – Instytucie Filologii Polskiej:
1. zniesiony został Zakład Literatury Staropolskiej i
Nauk Pomocniczych wraz z Pracownią Bibliologii
i Nauk Pomocniczych Filologii Polskiej,
2. zniesiony został Zakład Literatury XVIII i XIX wieku,
3. powołany został Zakład Literatury Staropolskiej i
Oświecenia,
4. powołany został Zakład Literatury Romantyzmu i
Pozytywizmu,
5. powołana została Pracownia Historii Książki, Nauk
Pomocniczych i Literatury Popularnej.
Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 października 2006 r.
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 Nr 58 z dnia 30 września 2006 r. w sprawie prowadze-

nia księgi dyplomów.
Zgodnie z tym zarządzeniem, począwszy od dnia
1 sierpnia 2006 r., księga dyplomów (zawierająca
spis wszystkich dyplomów ukończenia studiów
wyższych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego) prowadzona jest na Uniwersytecie Zielonogórskim w formie elektronicznej
w systemie Dziekanat 2.3.
Księga dyplomów zawiera następujące dane:
1) liczbę porządkową,
2) nr albumu studenta,
3) imię i nazwisko studenta,
4) rok urodzenia studenta,
5) rodzaj studiów,
6) datę rozpoczęcia (immatrykulacji) studiów,
7) wydział,
8) zakres specjalizacji,
9) datę złożenia egzaminu dyplomowego,
10) numer dyplomu,
11) uzyskany tytuł zawodowy.
Dyplom wystawia dziekanat na podstawie danych zawartych w Elektronicznej Księdze Dyplomów. Księgi dyplomów
prowadzone dotychczas w dziekanatach oraz w Dziale ds.
Jakości Kształcenia Uniwersytetu Zielonogórskiego, zostały zamknięte z dniem 31 lipca 2006 r. Koordynacja prac
związanych z prowadzeniem księgi dyplomów powierzona
została Działowi ds. Jakości Kształcenia.

 Nr 59 z dnia 11 października 2006 r. w sprawie uchy-

lenia zarządzenia nr 54 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 października 2003 r. w sprawie
powołania Zespołu ds. Funduszy Strukturalnych.
 Nr 60 z dnia 16 października 2006 r. zmieniające zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu
realizacji prac badawczych zleconych na Uniwersytecie Zielonogórskim.
 Nr 57 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie struktury
Wprowadzone zostały następujące zmiany w zarząorganizacyjnej Wydziału Artystycznego.
dzeniu nr 30 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu reJM Rektor wprowadził następujące zmiany w struktualizacji prac badawczych zleconych na Uniwersytecie
rze organizacyjnej Wydziału Artystycznego – Katedrze
Zielonogórskim:
Sztuki i Kultury Plastycznej:
1. § 1 pkt 2 zarządzenia otrzymał następujące brzmie1. zniesiona została Pracownia Rysunku, Działań z
nie:
Zakresu Kompozycji Płaszczyzny i Przestrzeni
„2. Prace badawcze i usługowe, których wartość nie
oraz Edukacji Twórczej,
przekracza 6.000 złotych netto mogą być realizowane
2. zniesiona została Pracownia Malarstwa, Technik
na podstawie potwierdzonej przez zleceniobiorcę kalPrzetwarzania Obrazu i Edukacji Twórczej,
kulacji kosztów, bez konieczności zawierania umowy.
3. powołany został Zakład Rysunku i Działań z ZaW takim przypadku w kalkulacji należy podać termin
kresu Kompozycji Płaszczyzny i Przestrzeni wraz
realizacji danej pracy oraz termin płatności za wykoz następującymi Pracowniami:
naną pracę badawczą, bądź usługową”.
a) Pracownią Działań Przestrzennych,
2. § 1 pkt 11 zarządzenia otrzymał następujące
b) Pracownią Rysunku I,
brzmienie:
c) Pracownią Rysunku II,
„11. Raz na kwartał, wg stanu na koniec marca,
d) Pracownią Rysunku III,
czerwca, września i grudnia Wydziały zobowiązane
e) Pracownią Rzeźby,
są przedstawić Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy
f) Pracownią Projektowania Graﬁcznego,
z Zagranicą pisemną informację dotyczącą realizacji
g) Pracownią Fotograﬁi,
prac badawczych do kwoty 6.000 złotych netto”.
4. powołany został Zakład Malarstwa, Edukacji Twór3. § 2 pkt 1 zarządzenia otrzymał następujące brzmieczej oraz Technik Przetwarzania Obrazu i Nauk o
nie:
Sztuce wraz z następującymi Pracowniami:
„1. W przypadku realizacji prac badawczych i usługoa) Pracownią Malarstwa I,
wych, których wartość przekracza 6.000 złotych netto
b) Pracownią Malarstwa II,
należy złożyć w Dziale Nauki następujące dokumenty:
c) Pracownią Malarstwa III,
a) wniosek w sprawie przyjęcia pracy i zatwierd) Pracownią Edukacji Twórczej,
dzenia kosztorysu,
e) Pracownią Multimedialną I,
b) umowę,
f) Pracownią Multimedialną II,
c) kalkulację kosztów”.
g) Pracownią Nauk o Sztuce.
Agnieszka Gąsiorowska
Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 października
Biuro Prawne
2006 r.
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Jubileusz
Profesora
Joachima
Benyskiewicza
24 września 2006 roku w Palmiarni Uniwersytetu
Zielonogórskiego, odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 70 - lecia urodzin i 50-lecia pracy zawodowej
Profesora Joachima Benyskiewicza. Na beneﬁs połączony z wręczeniem Jubilatowi Księgi wydanej z tej
okazji, przybyła rodzina, władze Uczelni i współpracownicy z Instytutu Historii oraz liczne grono osób współpracujących z Profesorem w przeciągu Jego wieloletniej
pracy zawodowej. Obecny był przedstawiciel Urzędu
Marszałkowskiego, oraz tak bliscy sercu Profesora
przedstawiciele Ziemi Kramskiej, której poświęcił wiele
lat swego naukowego zainteresowania.
Uroczystość prowadził dr hab. Tomasz Nodzyński,
pierwszy wypromowany przez Jubilata doktor, który
również wygłosił laudację na cześć Profesora.
Rektor prof. Czesław Osękowski, wspominając lata
współpracy, wypowiedział wiele ciepłych słów skierowanych do Jubilata. W podobnym tonie utrzymana była
wypowiedź prorektora prof. Józefa Korbicza.
Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. Wojciech
Strzyżewski i dyrektor Instytutu Historii prof. Dariusz
Dolański, przypomnieli Jubilatowi swe czasy studenckie. Obaj, bowiem byli studentami Profesora.
Prof. Dariusz Dolański, pełniący jednocześnie funkcję
prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddz.
w Zielonej Górze wręczył Jubilatowi w imieniu prezesa
Zarządu Głównego prof. T. Mikulskiego, dyplom honorowy PTH w uznaniu Jego zasług w rozwój nauk historycznych. Podziękował również w swoim, i w imieniu
Zielonogórskiego Oddziału PTH za wieloletnią współpracę, a szczególnie za lata pracy przy przeprowadzaniu Olimpiady Historycznej.
Jubileusz uświetniła wystawa poświęcona życiu i
działalności Profesora przygotowana przez mgr Ewę
Nodzyńską i syna Profesora, dr Krzysztofa Benyskiewicza
(do wglądu: w uczelnianej Bibliotece Cyfrowej).
Prof. Joachim Benyskiewicz, wzruszony, w krótkich
słowach podziękował rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom za wspólne lata życia i pracy.
Uroczystość zakończył skromny poczęstunek na
cześć Jubilata oraz Jego gości.
Grażyna Wyder, Tomasz Nodzyński

LAUDACJA ku Czci
Profesora Joachima Benyskiewicza
Postać prof. zw. dr. hab. Joachima Benyskiewicza
nierozerwalnie wiąże się z powstaniem i rozwojem lubuskiego środowiska naukowego, w tym szczególnie
historycznego. Kariera naukowa, działalność organizacyjna i praca dydaktyczna Profesora są jednym z przykładów ucieleśnienia rzuconej niegdyś idei „lubuskiej
drogi do uniwersytetu”.

Profesor Joachim Benyskiewicz
Postać prof. zw. dr. hab. Joachima Benyskiewicza,
obchodzącego w tym roku jubileusz 70-lecia urodzin
i 50-lecia pracy zawodowej, nierozerwalnie wiąże się
z powstaniem i rozwojem lubuskiego środowiska naukowego, w tym szczególnie historycznego. Kariera
naukowa, działalność organizacyjna i praca dydaktyczna Profesora są jednym z przykładów ucieleśnienia rzuconej niegdyś idei „lubuskiej drogi do uniwersytetu”.
Joachim Benyskiewicz urodził się 7 marca 1936 r. w
Nowym Kramsku, na terenie ówczesnej pruskiej prowincji Grenzmark Posen Westpreussen. Ten fakt w
decydującym stopniu zdeterminował główne kierunki
Jego późniejszych poszukiwań naukowych, które wychodząc od zainteresowania historią stron rodzinnych,
w tym szczególnie Ziemi Babimojskiej, oscylowały w
kierunku dziejów pogranicza polsko-niemieckiego i stosunków Polaków z Niemcami w coraz bardziej poszerzanym kontekście. Po ukończeniu w 1962 r. studiów
historycznych na UAM w Poznaniu związał się z zielonogórskim środowiskiem naukowym, uczestnicząc w
jego rozwoju do dnia dzisiejszego. Pracując w Wyższej
Szkole Pedagogicznej był m.in. dziekanem Wydziału
Humanistycznego. Do dzisiaj kieruje Zakładem Historii
XIX i XX w. Po utworzeniu Uniwersytetu był z wyboru
społeczności akademickiej członkiem Senatu uczelni.
Wykłada historię Polski i powszechną XIX i XX wieku. Do
Jego najważniejszych prac należą: Położenie Polaków
w Marchii Granicznej w latach 1919-1943, Zielona Góra
1968, Posłowie polscy w Berlinie w latach 1866 – 1890,
Zielona Góra 1976, Naród bez państwa. O czynnikach
integracji i dezintegracji narodu polskiego pod zaborami,
Zielona Góra 1987, Społeczeństwo – władza – państwo
1918-1939, Zielona Góra I wyd. 1991, II wyd. 2003,
Babimojszczyzna w latach 1919-1945, Zielona Góra
1994. Jest autorem, współautorem lub redaktorem wielu
studiów i monograﬁi regionalnych, m.in. zarysów dziejów Gorzowa Wielkopolskiego, Głogowa, Nowej Soli
i Zielonej Góry.
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Joachim Benyskiewicz urodził się 7 marca 1936 r. w
Nowym Kramsku, na terenie ówczesnej pruskiej prowincji Grenzmark Posen Westpreussen, po polsku zwanej
Marchią Graniczną lub po prostu Pograniczem. Zgodnie
z dzisiejszym stanem rzeczy jest więc Pan Profesor
urodzonym lubuszaninem i jednym z pierwszych w pełni
rodzimych, lubuskich naukowców. Te fakty w decydującym stopniu zdeterminowały główne kierunki badań
naukowych prof. Joachima Benyskiewicza, które wychodząc od zainteresowania historią stron rodzinnych,
w tym szczególnie Ziemi Babimojskiej, oscylowały w
kierunku dziejów pogranicza polsko-niemieckiego i stosunków Polaków z Niemcami w coraz bardziej poszerzanym kontekście.
Szkolną edukację Joachim Benyskiewicz rozpoczął,
ze zrozumiałych względów historycznych, w czasie
II wojny światowej w szkole niemieckiej. Po wojnie
ukończył szkołę podstawową w Nowym Kramsku, która kontynuowała tradycje szkoły mniejszości polskiej z
okresu międzywojennego. Jej dyrektorem był zasłużony badacz dziejów polskości na Pograniczu, historyk i
regionalista dr Wiesław Sauter. Wywarł on duży wpływ
na kształtowanie się młodzieńczych historycznych pasji
przyszłego profesora.
Kolejnym etapem na drodze edukacji prof.
Joachima Benyskiewicza było Liceum Pedagogiczne
w Sulechowie, a następnie Wydział FilozoﬁcznoHistoryczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, który ukończył ze stopniem magistra historii w 1962 r. W UAM Joachim Benyskiewicz przeprowadził też przewód doktorski (1968) oraz habilitacyjny
(1978). Uczestniczył w tamtym czasie w cyklicznych
seminariach naukowych Jerzego Topolskiego i Lecha
Trzeciakowskiego. Poznań i jego środowisko historyczne, tradycyjnie zainteresowane sprawami niemieckimi
i polsko-niemieckimi, wywarły, więc decydujący wpływ
na kształtowanie się sylwetki naukowej prof. Joachima
Benyskiewicza.
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Droga Profesora do statusu nauczyciela akademickiego rozpoczęła się w roku 1956 w szkole podstawowej
w Kargowej, a następnie w Podmoklach i Uściu (pow.
Sulechów) i Jabłonnie (pow. Wolsztyn). Po ukończeniu studiów wyższych w 1962 r. został zatrudniony na
stanowisku starszego asystenta w Stacji Naukowej
Polskiego Towarzystwa Historycznego w Zielonej Górze
Prowadzone tu prace badawcze zaowocowały pierwszymi, popularnymi publikacjami, m.in. drukowanym w
„Gazecie Zielonogórskiej” cyklem Lata walki z przemocą, poświęconym zmaganiom Polaków z germanizacją
pod panowaniem pruskim, czy też przygotowaną wspólnie z Januszem Koniuszem książką 3:0 dla polskości
– z dziejów lubuskiego sportu. Pod kierunkiem merytorycznego opiekuna SN PTH, prof. Jana Wąsickiego,
zbierał materiały do rozprawy doktorskiej, która w
formie książkowej ukazała się w 1968 r. pod tytułem
Położenie Polaków w Marchii Granicznej w latach 1919-1943. Pozycja ta poprzedzona została fundamentalną
dla tej problematyki publikacją źródłową, przygotowaną
wspólnie z Janem Wąsickim i Wiktorem Lemieszem:
Źródła do dziejów Polaków w Marchii Granicznej w latach 1919-1945. Została ona wyróżniona przez Polski
Instytut Spraw Międzynarodowych.
Warsztat naukowy wypracowany przy okazji podjętych
w latach 60-tych badań nad dziejami Marchii Granicznej
pozwolił prof. Joachimowi Benyskiewiczowi na przygotowanie jeszcze wielu ważnych prac, związanych z tym
regionem, m.in. monograﬁę Nowego Kramska, naukowe opracowanie kroniki swej macierzystej szkoły w tej
miejscowości czy syntezę dziejów Babimojszczyzny
w latach 1919-1945. Wiele szczegółowych ustaleń na
temat stosunków narodowościowych na pograniczu
polsko-niemieckim w latach 1919-1945, zawartych w
powyższych pracach, dało też ich Autorowi asumpt do
ogólniejszych reﬂeksji nad sytuacją mniejszości polskiej
w Niemczech, zawartych w licznych drobniejszych artykułach, a także przekazywanych studentom na wykła-
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dach i seminariach. Wiele uwagi poświęcił badacz walkom o włączenie pogranicza wielkopolsko – lubuskiego
do Polski – najpierw w czasie powstania wielkopolskiego, a następnie w okresie II wojny światowej
Po uzyskaniu stopnia doktorskiego poszukiwania naukowe Joachima Benyskiewicza zwróciły się w kierunku
dziejów zaboru pruskiego w wieku XIX. Zainteresował się
mało w latach 70-tych XX w. znaną problematyką działalności posłów polskich w parlamencie pruskim i niemieckim.
Zakres chronologiczny poszukiwań źródłowych i obszar
ich analizy wyznaczył okres rządów Bismarcka w Prusach,
Związku Północnoniemieckim i Cesarstwie Niemieckim w
latach 1866-1890 – okres najsłabiej wcześniej zbadany,
jeśli chodzi o aktywność parlamentarną Polaków. Joachim
Benyskiewicz poddał wielostronnej analizie obszerny,
zróżnicowany materiał źródłowy, zarówno polski, jak i niemiecki, Z materiałów tych wyłonił się w książce Posłowie
polscy w Berlinie w latach 1866 – 1890 obraz legalnych,
uporczywych parlamentarnych działań w obronie polskości przeciwko nasilającej się w dobie bismarckowskiej
polityce germanizacyjnej. Jest to również zapis trudnych
politycznych dylematów, związanych z działalnością polityczną w ramach stwarzanych przez rozbiorowe mocarstwo, pytań o sens uczestniczenia w wyborach, o granice
kompromisów z rządem lub frakcjami parlamentarnymi.
Profesor Benyskiewicz zaprezentował je, przybliżając
zarazem czytelnikom mało znaną ogółowi działalność poselską m.in. Karola Libelta, Kazimierza Kantaka, Ludwika
Jażdżewskiego Władysława Niegolewskiego, Romana
Komierowskiego i wielu innych. Podkreślał fakt, że w omawianym okresie pracowali oni dla sprawy polskiej w sposób legalistyczny, bez powstańczych zrywów, uprawiali
niedoceniany nurt polskich działań narodowych pod zaborami, którego doraźnym celem była walka o zachowanie
polskości w dalszej zaś perspektywie odzyskanie niepodległości. Wspominana praca stała się dziełem, które według recenzenzji habilitacyjnej „wprowadziło Joachima
Benyskiewicza w krąg czołowych badaczy polskich zajmujących się stosunkami polsko-niemieckimi na przełomie XIX i XX wieku”. Wydana w 1976 r. książka została w
związku z powyższym uznana za podstawę przewodu habilitacyjnego, którego zwieńczeniem było kolokwium przed
Radą Instytutu Historii UAM 13 marca 1978 r.
Po habilitacji Joachim Benyskiewicz został zatrudniony na stanowisku docenta w Instytucie Historii ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze.
Prowadzi od tego czasu wykłady i seminaria z historii
Polski XIX i XX wieku. Związana z tym potrzeba syntetycznego spojrzenia na dzieje porozbiorowe i międzywojenne,
które prof. Benyskiewicz z pasją przedstawia na swoich
wykładach, zaowocowała popularnymi, a zarazem pole-
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micznymi opracowaniami: Naród bez państwa (1987) oraz
Społeczeństwo – władza – państwo 1918-1939,( I wyd.
1991, II wyd. 2003). Zajmując się szeroko sprawami historii Polski, prof. Benyskiewicz nie odstępował od zainteresowań historią regionalną, rozszerzając je na badania
dziejów ziem, wchodzących obecnie w skład województwa lubuskiego. Przyniosło to w rezultacie udział autorski
lub redakcyjny m.in. w syntezach dziejów miast: Gorzowa
Wielkopolskiego, Głogowa, Nowej Soli i Zielonej Góry.
W latach 1988 - 1999 r. Joachim Benyskiewicz był
przewodniczącym Okręgowej Komisji Badania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Zielonej Górze, kierując badaniami prowadzonymi przez tę wyspecjalizowaną instytucję. Brał udział w informowaniu opinii
publicznej o pracach Komisji, redagując jej materiały i
zamieszczając w nich publikacje dotyczące zbrodni hitlerowskich na Ziemi Lubuskiej.
Szereg publikacji prof. Joachima Benyskiewicza ma
charakter dydaktyczno – użytkowy: są to wybory źródeł i materiały pomocnicze dla studentów i nauczycieli.
Żywym dowodem pracy dydaktycznej prof. Joachima
Benyskiewicza jest ponad 400 wypromowanych na
Jego seminariach magistrów oraz czterech doktorów.
Formalnym ukoronowaniem pracy naukowej i dydaktycznej Jubilata było uzyskanie tytułu profesora nadzwyczajnego w 1996, a profesora zwyczajnego w 1998 r.
Działalność organizacyjna i praca na stanowiskach kierowniczych prof. Joachima Benyskiewicza ilustruje wspomnianą na początku drogę do Uniwersytetu: był współzałożycielem powstałego w 1964 r. Lubuskiego Towarzystwa
Naukowego, w którym pełnił funkcje sekretarza Komisji
Historii i redaktora wydawnictw. Współredagował wychodzący w latach 1971-1986 „Przegląd Lubuski”. Pracował
także w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej na stanowisku sekretarza Zarządu Wojewódzkiego.
Po przejściu w 1973 r. do pracy w WSP był m.in. a po
utworzeniu jego wicedyrektorem Instytutu Historii oraz
kierownikiem Zakładu Historii XIX-XX w. i Pracowni Badań
nad Dziejami Środkowego Nadodrza. W latach1984-1990
pełnił funkcję Dziekana Wydziału Humanistycznego.
Przez kilka kadencji był też z wyboru społeczności akademickiej członkiem Senatu WSP i Uniwersytetu. Był i
jest nadal aktywnym członkiem PTH.
Za swoje osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i społecznej Profesor Joachim Benyskiewicz został
wyróżniony m.in. nagrodą indywidualną Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, dwukrotnie Lubuską Nagrodą
Naukową I stopnia; odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem
Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Rodła.
Tomasz Nodzyński
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Czy Polacy są ksenofobiczni?
Przy okazji debat nad stanem świadomości społeczeństwa polskiego często podnosi się kwestię
znacznej, rzekomo, jego skłonności do ksenofobii.
Ostatnio na przykład prof. Winczorek analizując
słabnące, jego zdaniem, znaczenie pluralizmu zarówno w sferze refleksji nad społeczeństwem polskim, jak i w praktyce społecznej wyraża obawę o
to, „czy polskie społeczeństwo będzie gotowe tolerować to, czego nie chcą już uznać za godne bezwarunkowej i powszechnej akceptacji społeczeństwa
Zachodu”. (por. Czy pluralizm jest nadal wartością,
Rzeczpospolita, 21sierpnia 2006-08-22, s.7.
Jako osoba analizująca międzynarodowe dane
dotyczące stosunku Europejczyków do imigrantów
i polityki imigracyjnej poczuwam się do obowiązku
przedstawienia rezultatów badań nad tą problematyką, jakie zrealizowano w roku 2002 w 25 krajach
Europy w ramach projektu European Social Survey.
Jak na standardy badań sondażowych jest ono studium wyjątkowym i dogłębnym, uwzględniającym
wiele różnych aspektów stosunku do imigrantów.
Tu warto jedynie nadmienić, że do kwestii tolerancji
wobec imigrantów odnosiło się 48 pytań kwestionariusza ankiety. (Szczegóły zawiera odpowiedni artykuł)1.
Zaznaczamy, że tolerancja podobnie jak większość zjawisk psychospołecznych jest w gruncie
rzeczy wiązką wielu postaw. Jest ona zatem zjawiskiem wielowymiarowym i wielopoziomowym, które
można mierzyć i porównywać ze znaczną precyzją.
Tolerancja może być rozmaicie definiowana, w zależności od rodzaju wskaźników użytych do jej pomiaru.
Naszą definicję pojęcia tolerancji wyprowadziliśmy
z danych empirycznych pozwalających wyodrębnić
rozmaite aspekty stosunku Europejczyków do napływających z innych krajów przybyszów. Są to: otwartość, aprobata życzliwej wobec imigrantów polityki
państwa, skłonność do integracji z przybyszami oraz
poczucie zagrożenia ekonomicznego wiązanego z
ich obecnością. Te cztery wymiary współtworzą skalę, którą traktować można jako syntetyczny wskaźnik
tolerancyjnego stosunku do imigrantów. Stosunku,
który wyraża przyzwolenie na zróżnicowanie w sferze obyczajów, przekonań i zachowań. Innymi słowy
tak rozumiana tolerancja oznacza zgodę na światopoglądowy i kulturowy pluralizm.
Dane potwierdzają, co wydaje się oczywiste, że obawa przed skutkami ekonomicznymi napływu imigrantów jest silnie powiązana ze stosunkiem do imigrantów
i zdecydowanie negatywnie odbija się na poziomie
przejawianej tolerancji. Oznacza to po prostu, że osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji materialnej,
a zwłaszcza mające takie przekonanie, niezależnie od
wszystkich innych uwarunkowań (zawód, wykształcenie
własne respondenta i jego ojca) wykazują ograniczoną
skłonność akceptowania imigrantów. Prawidłowość ta
dotyczy wszystkich badanych krajów. Znamienne jest,
że dla poglądów na sprawy związane z imigracja wiek i
płeć nie mają większego znaczenia. Natomiast znaczenie zachowuje rodzinny kapitał kulturowy (wykształcenie ojca).
Porównanie Polski z wybranymi krajami europejskimi
(uwzględniono: Hiszpanię, Holandię, Szwecję, Węgry i
Wielką Brytanię) dowodzi, że zarówno ze względu na
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poszczególne postawy wobec imigrantów, jak i syntetycznie określoną skalę ogólnej tolerancji, kraj nasz lokuje się nieco powyżej wartości przeciętnych. Dodajmy,
że górny pułap skali tolerancji wyznaczają Szwedzi, natomiast dolny kraniec – Węgrzy. Warto odnotować, że
wyraźnym deﬁcytem tolerancji, o czym świadczą wartości odpowiedniego indeksu lokujące się poniżej przeciętnej, charakteryzuje się również Holandia i Wielka
Brytania.
Jest oczywiste, że deklaracje, którymi w istocie rzeczy
są odpowiedzi respondentów na pytania kwestionariusza, są w każdym kraju efektem lokalnego kontekstu
kulturowego i wynikają ze specyﬁcznych nastawień, doświadczeń i bieżących obserwacji. Na nieco inną w każdym kraju codzienność składa się nie tylko określona
tradycja, ale przede wszystkim skala rzeczywistej imigracji oraz natężenie styczności z imigrantami w pracy,
sąsiedztwie, na ulicy, etc.
Mając na uwadze tę krajową specyﬁkę oraz fakt, że
obecnie w Polsce imigracja nie stanowi nabrzmiałego
problemu, nie należy absolutyzować korzystnych dla
Polski wyników. Jednakże warto wiedzieć, że w świetle
badań nie jesteśmy społeczeństwem, które na europej-
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skim forum wyróżnia się szczególnym brakiem tolerancji, jak wspomniano wyżej, to w Holandii i Wielkiej
Brytanii nastawienie do imigrantów jest mniej życzliwe
niż w Polsce. Pozytywne, jak się jednak okazuje, nastawienie do przybyszów jest ważnym i cennym zasobem psychospołecznym społeczeństwa polskiego.
Należałoby zatem zastanowić się, w jaki sposób można by ten kapitał wzmacniać i pomnażać. Najprostszą
receptą wydaje się być niepowielanie stereotypów
oraz rzetelna i spokojna debata publiczna wokół niepokojących i na szczęście, marginesowych incydentów świadczących o braku tolerancji. W takiej sytuacji
trudną do przecenienia wartość miałyby odpowiednie
programy edukacyjne, propagowane także w mediach.
Można mieć również nadzieję, że doświadczenia własne Polaków coraz liczniej poszukujących pracy za
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granicą i okresowo tam żyjących, zaowocują większą
otwartością mentalną, życzliwością wobec „innych”
oraz przyzwoleniem na pluralizm w sferze przekonań,
postaw i stylów życia.

Warszawa, wrzesień 2006
Krystyna Janicka

1

Janicka Krystyna, Bojanowski Michał. 2006 Stosunek do
imigrantów i polityki imigracyjnej w Polsce: aspekt terytorialny [w:] Ż. Leszkowicz-Baczyńska (red.) Transgraniczność
w perspektywie socjologicznej. Nowe pogranicza?, UZ i
LTN, s.31-50. Tematyce samego badania oraz wynikom
międzynarodowych analiz porównawczych w zakresie
wielu ważnych dziedzin życia społecznego poświęcona
jest publikacja IFiS PAN: H. Domański, A. Ostrowska, P.
B. Sztabiński (red.) „W środku Europy?” Warszawa 2006.

REKRUTACJA 2006/2007
W roku akademickim 2004/2005 na Uniwersytecie
Zielonogórskim kształciło się niewiele ponad 22 800
studentów, rok później studentów było już niecałe 21

tys, dziś jest ich 18,5 tys. na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych. Biorąc pod uwagę fakt, że nadchodzi niż demograficzny, to tegoroczną rekrutację

STUDIA STACJONARNE
I stopień
kandydaci

kierunek

Architektura Wnętrz
Astronomia
Biologia
Budownictwo
Edukacja Artystyczna
w Zakresie Sztuk Plastycznych
Edukacja Artystyczna
w Zakresie Sztuki Muzycznej
Edukacja techniczno-informatyczna
Ekonomia
Elektronika i Telekomunikacja
Elektrotechnika
Filologia polska
Filologia->Filologia angielska
Filologia->Filologia germańska
Filologia->Filologia romańska
Filologia->Filologia rosyjska
Filozoﬁa
Fizyka
Fizyka techniczna
Graﬁka
Historia
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Inżynieria Środowiska
Jazz i muzyka estradowa
Malarstwo
Matematyka
Mechanika i Budowa Maszyn
Ochrona Środowiska
Pedagogika
Politologia
Socjologia
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Zarządzanie i Marketing
razem:

II stopień

ogółem

SM

NM

83
26
135
206

22
13
15
38

61
13
119
165

16

8

8

przyjęci
nieokreś.

1
3

ogółem
14
21
60
114

z
LO
1
6
22
35

12

12

3

5

4

10

124
296
104
60
252
513
371
45
74
107
21
2
41
241
259
108
161
20
13
131
133
184
1316
511
495
171
431
6662

63
74
31
18
12
27
33
11
4
15
17
0
14
34
53
13
42
14
6
19
25
17
165
20
40
61
78
1005

60
221
73
42
239
483
336
34
70
91
4
2
27
206
205
95
118
6
7
111
108
164
1139
484
455
110
351
5612

1
1

100
60
94
54
90
70
91
35
35
73
19
1
8
97
156
71
125
6
8
91
90
77
203
87
45
95
202
2314

1
3
2
0
1
0

1
1
1
0
1
0
3
12
7
0
2
45

kandydaci

przyjęci

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

SM

NM

6
10
8
24

8
11
52
90

nieokreś.
0
0
0
0

2

7

5

0

2

2

5

3

7

7

47
44
67
36
84
67
86
25
32
60
3
1
3
82
112
60
94
1
4
75
69
71
193
77
42
47
167
1820

1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
3
0
2
0
0
0
14

51
0
0
0
20
0
14
0
2
7
6
0
0
20
15
0
0
0
10
0
1
25
7
53
9
0
13
260

51
0
0
0
20
0
13
0
0
2
6
0
0
20
15
0
0
0
6
0
0
19
6
33
9
0
12
219

20
52
30
16
8
27
10
18
30
6
19
3
33
4
11
10
13
3
23
12
3
16
0
0
0
5
30
14
47
44
25
11
31
30
2
5
1
4
38
15
20
21
25
3
77
10
30
8
22
3
23
48
62
35
701 480

nr 8 (146)

uniwersytet

zielonogórski

l i s t o p a d

13

2006

Z życia
Parlamentu Studenckiego
27-29 października b.r. na naszej Uczelni odbyło się
V Forum Uniwersytetów Polskich nt.: „Emigracja jedyną szansą na rozwój absolwentów Uniwersytetów
Polskich?”
13-15 listopada odbędzie się Tydzień ekologiczny. W
programie znajdą się wykłady na tematy ekologiczne,
stoiska organizacji zajmujących się ekologią, impreza ekologiczna w ,,Kartonie”, happening na mieście.
Konkurs pisemny ,,Jak zadbać o środowisko naturalne
w akademikach”

Listopad Grudzień – Ogólnopolski Konkurs Plakatu
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Studenckiego
jest Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Konkurs ma na celu wypromowanie studentów, którzy
zajmują się obecnie amatorsko graﬁką, ale myślą o pracy w
tym kierunku. Temat plakatu brzmi: „KREATYWNI AKTYWNI”. Organizatorzy przewidują Galę Finałową w styczniu.
Wtedy odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu, nagrodzenie
laureatów, wystawa wyróżnionych plakatów oraz koncert
muzyczny.
Katarzyna Górska

Legenda:
NM - nowa matura
SM - stara matura
należy zaliczyć do udanych. Co oczywiście nie oznacza, że możemy przestać starać się o kandydatów w
przyszłości. Poniżej zamieszczamy podsumowanie

tegorocznej rekrutacji przygotowane przez Sekcję
Rekrutacji UZ.
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3
1
13
34
23
0
0
4
3
9
18
3
5
0
6
13
11
67
26
17
11
25
338

36
46
25
48
13
39
38
0
0
4
18
22
65
7
34
1
16
47
24
136
54
38
88
90
970

8
14
15
7
27
39
31
0
0
6
5
21
33
2
19
0
7
38
30
133
72
33
33
51
698

7
0

59
0
0
13
24
0
88
0
1
3
0
80
102
0
20
32
0
0
61
603
143
27
51
97
1442

58
0
0
13
22
0
60
0
0
3
0
80
101
0
16
32
0
0
40
216
141
20
49
96
979

0
0
4
2
0
0
6
0
0
0
1
3
0
2
0
1
1
1
31

0
0
3
2
0
0
0
5
0
0
0
0
1
0
3
0
0
0
0
1
1
25
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wiadomości wydziałowe
wydział
artystyczny ....Instytut Sztuk Pięknych
GALE R IA g r a f i k i
Biblioteki Sztuki
TEODOR DURSKI - SERIGRAFIE
Magdalena Czubińska

GAL E R IA g r a f i k i
Biblioteki Sztuki

W piątek, 24 listopada 2006 r. o godz. 11.00 zapraszamy na pokaz graﬁki i spotkanie z Januszem Akermanem
Janina Wallis

FOT. JANUSZ OPASKA

Kompozycje Teodora Durskiego zapamiętuje się od razu
i z łatwością. Wyróżniają się wśród atakującej nas graﬁki. Uświadomienie sobie tego faktu cieszy, ale i drażni.
Dlaczego zostały zapamiętane? Skąd to piętno indywidualizmu, tak łatwo i szybko osiągnięte w świecie, w którym zalewa nas tyle obrazów? Główny motyw to nagie ciało ludzkie
w dramatycznym układzie. Oprócz ciała widzimy proste elementy sugerujące przestrzenność układu lub będące sugestią symbolicznych atrybutów: krzyża, kuli, prostokąta, który
może być odczytany jako otwarcie (okno) bądź zamknięcie
(cela). Kompozycja jest prosta, nawiązuje do utrwalonych,
starych, ikonograﬁcznych wzorów znanych z obrazów religijnych. Przychodzą na myśl układy takich wielkich tematów
jak: Zdjęcie z Krzyża, Pieta, Opłakiwanie. Treść wskazana
jest symbolicznym tytułem, także często nawiązującym do
wątków religijnych (Ostatnie wtajemniczenie), mitologicznym
lub ma konotacje egzystencjalne (Być wolnym). Kolorystyka
sprowadza się do kilku barw zestawionych kontrastowo, ale
nie jaskrawych, wypełniających starannie kontury rysunku,
który pozornie jest prosty a nawet w pierwszym wrażeniu
prymitywny. Po chwili zdajemy sobie sprawę, że ta prostota
jest zamierzona i świadoma. Że organizuje kompozycyjny
ład, porządek i wyraża ciszę panującą w graﬁkach. Cisza

ta pełna jest ukrytego niepokoju i napięcia. Często ciało zostaje rozczłonkowane. Brakuje głowy, ręki, stopy. Czasem
ten brakujący fragment pojawia się gdzieś obok natarczywie
przypominając o okaleczeniu. W wielu pracach występują
ręce, które próbują dosięgnąć, dotknąć, chwycić ciało. To
ekspresyjne i dynamiczne przełamanie samotności wnosi
pytanie o sens kontaktu z drugim człowiekiem. Plamy koloru
są zazwyczaj zupełnie płaskie, czasem odnajdujemy zestawienia dwóch kolorów, które zaledwie sugerują trójwymiarowość i światłocień.
Twórczość Durskiego ma rozległe korzenie. Sięga do
greckiego malarstwa wazowego swoim konturowym rysunkiem, wyciszoną ekspresją i dyscypliną kolorystyczną.
Przywodzi na myśl malarstwo bizantyjskie, ikony ruskie i
obrazy Jerzego Nowosielskiego swoim hieratyzmem, monumentalnością (osiąganą nawet w niewielkich rozmiarach
prac), zamierzonym schematyzmem rysunku i kompozycji. Nawiązuje do neoklasycyzmu poprzez wykorzystanie
elementu pustki, efekt „zamrożenia” chwili, oszczędność i
ascetyczność kompozycji oraz emocjonalny chłód. Korzysta
wreszcie z możliwości symbolizmu charakterystycznego na
przykład dla Aubrey Beardsley’a.
Owe konotacje formalne i semantyczne powodują, że
kompozycje Durskiego mają charakter uniwersalny i wielopoziomowy. Przyjemność kontaktu zostaje wydłużona o
czas potrzebny na zastanowienie i smakowanie. Potraﬁą
nas zatrzymać przy sobie i łatwo zagnieżdżają się w naszej
pamięci. To dobrze.
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T. DURSKI, EUROPA , 2003, 70 × 200 CM, SERIGRAFIA

T. DURSKI, DALEKO OD ZIEMI, 2003, 70 × 200 CM, SERIGRAFIA
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T. DURSKI, JUMP (KAŻDEGO DNIA), 2005, 200 × 70 CM, SERIGRAFIA

T. DURSKI, W OCZEKIWANIOU NA PODRÓŻ, 2005, 200 × 70 CM, SERIGRAFIA

T. DURSKI, HOP 2, 2005, 200 × 70 CM, SERIGRAFIA
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Uczestnicy
Międzynarodowego
Triennale Graﬁki
– Kraków 2006:
Paweł
Andrzejewski
Jan
Berdyszak
Andrzej
Bobrowski
Jerzy
Fedro
Mirosław
Gugała
Izabella
Gustowska
Paulina
Igras
Tadeusz
Jackowski
Kamila
Mankus
Maryna
Mazur
Wojciech
Muller
Jacek
Papla
Katarzyna
Pawlikowska
Irena
Sikora
Jolanta
Surzykiewicz
Piotr
Szurek
Paweł
Waśkowicz
Urszula
Widźgowska
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Lidia Głuchowska

„Zielona graﬁka”
– polifoniczność medium
i wielowątkowość narracji.
Jubileusz czterdziestolecia Krakowskiego Biennale
i Triennale Graﬁki, festiwalu sztuki o międzynarodowej randze i zasięgu oddziaływania, staje się okazją
do prezentacji dokonań środowiska graﬁków skupionego w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
W
ramach
szeregu
imprez
towarzyszących
Międzynarodowemu Triennale Graﬁki – Kraków 2006,
pod szyldem „zielonagraﬁka.pl”, począwszy od inauguracji
roku akademickiego, aż do 15 października 2006 roku, w
uczelnianych wnętrzach i pracowniach swe wybrane dzieła
eksponowali: prowadzący pracownie graﬁki warsztatowej
– Izabella Gustowska, Jan Berdyszak, Andrzej Bobrowski,
Tadeusz Jackowski, Wojciech Müller, Jacek Papla, Piotr
Szurek, młodsi pracownicy nauki - Paweł Andrzejewski,
Jerzy Fedro, Mirosław Gugała oraz wybrani absolwenci i
studenci z pracowni graﬁki warsztatowej.
Graﬁka jest kierunkiem dyplomującym z 5-letnią tradycją. Początkowo, w roku 1992 istniały tu zaledwie 2
pracownie. Dziś jest ich już 6: pracownia drzeworytu,
technik metalowych, litograﬁi, sitodruku, graﬁki multimedialnej i graﬁki przestrzennej oraz dwie pracownie
graﬁki projektowej - komunikacji wizualnej Tadeusza
Piskorskiego i graﬁki edytorskiej Jacka Papli.
Studia z zakresu graﬁki cieszą się szczególnym zainteresowaniem. Co roku w Instytucie Sztuk Pięknych
zaczyna swą edukację ponad 30 studentów, a chętnych do studiowania jest kilkakrotnie więcej. Dzieje
się tak zapewne dlatego, że medium graﬁczne z natury swej i od początku zakładające demokratyzm
artystycznego komunikatu, dociera do stosunkowo
największej liczby odbiorców. Jednocześnie jest ono
echem rozwoju technik reprodukcyjnych. Kariera jaką
w XVI oraz w początkach XX wieku przeżywał drzeworyt, a począwszy od XVII wieku miedzioryt i inne tradycyjne techniki metalowe, dziś jest udziałem technik
mieszanych i – w najnowocześniejszym, a zarazem
najbardziej popularnym i różnorodnym nurcie – graﬁki
komputerowej. Rewolucja elektroniczna rozszerzyła
pojecie i zakres możliwości kreowania i powielania
obrazów, otwierając dla graﬁki nowe perspektywy.
Ten właśnie kierunek rozwoju dyscypliny akcentuje ty-

JAN BERDYSZAK, ÀPRES PASSE-PAR-TOUT STATYSTYCZ- MIROSŁAW GUGAŁA, ZUIKAKU, 2006, SITODRUK, 70×100
NE, 2006 - 6, GRAFIKA WARSTWOWA, TRANSPARENTNE cm
FOLIE I CZARWONY KARTON, 70×100

tuł ekspozycji „zielonagraﬁka.pl”. Asocjacje z ruchem
ekologicznym nie są tu zamierzone, choć niekoniecznie niepożądane.
Ten wspólny szyld, jak i każda wspólna wystawa i każde zbiorowe przedsięwzięcie artystyczne, ma charakter
umowny. Wystawiający w ramach „zielonejgraﬁki.pl” artyści tworzą wprawdzie swoistą grupę sytuacyjną, jednak ich
dorobku nie można postrzegać wyłącznie przez pryzmat
kontekstu, w którym się tu pojawiają. Twórcza osobowość,
z natury swej egotyczna, obca jest próbom uniﬁkacji i
zaszeregowania w ramach standardowych kategorii, podejmując dialog z tradycją i współczesnością, usiłuje zachować swą oryginalność. Stąd też wielorakość stylistyk
i tendencji dochodzących do głosu w ramach aktualnej
prezentacji, pluralizm reprezentowanych technik i różny
stopień ﬁguratywności bądź abstrakcyjności obiektów artystycznych – raczej galeria indywidualności niż ensemble.
Wystawa „zielonagraﬁka.pl” ukazuje niepodobność,
szerokie spektrum poszukiwań i możliwości twórczych
zaprezentowanych graﬁków. To wielobarwna mozaika
różnych stylów i strategii artystycznych. Pomiędzy jej
elementami, w sferze optycznej, rzadko dostrzec można
wspólny mianownik, co potwierdza unikalność artystycznego doświadczenia. Ekspozycja ta staje się zatem dokumentem polifoniczności medium graﬁcznego i wielowątkowości tworzonej za jego pośrednictwem narracji.
dr Lidia Głuchowska, Instytut Sztuk Pięknych
(fragment tekstu do katalogu wystawy)

PIOTR SZUREK, AUTOPORTRET, 2002, AKWATINTA,
100×67

JOLANTA SURZYKIEWICZ, NA AKT PRZYSZŁY TYLKO KAMILA MAŃKUS, BEZ TYTUŁU, 2006, SITODRUK, TADEUSZ
JACKOWIAK,
CZTERY OSOBY, 2005, AKWAFORTA, AKWATINTA, 67×95 cm
IMPRESJA WATYKAŃSKIE
28,5×41 cm
- VOLADORES, 1998, AKWATINA + RULETKA 60×43 cm

JACEK PAPLA, PORANEK 1, 2005, DRUK CYFROWY,
700×100 cm

KATARZYNA PAWLIKOWSKA,
JAK ODNALAZŁAM PRZEZNACZENIE
JADĄC KOLEJĄ TRANSSYBERYJSKĄ,

2005, LINORYT 70×30 cm

PAWEŁ ANDRZEJEWSKI, CYKL - SYRENKA - 44 MARYNA MAZUR, Z CYKLU TELEWIZORY, 2005, AKWALATA W TYCH SAMYCH SKARPETACH, LITOGRA- TINTA 70×100
FIA, 2004, 70×100 cm
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wydział
ekonomii
i zarządzania

Wydział Ekonomii i Zarządzania
uzyskał trzecią kategorię

Z posiedzenia
Rady Wydziału

Dnia 30 czerwca 2006 r. podsekretarz stanu prof.
Krzysztof Jan Kurzydłowski zatwierdził kategorie jednostek naukowych ustalone przez komisje Rady Nauki zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra
Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. (Dz.U. Nr
161, poz. 1359) w sprawie kryteriów i trybu przyznawania
i rozliczania środków ﬁnansowych na naukę. Uzyskane
przez jednostki kategorie w grupach jednostek jednorodnych ogłoszono w załącznikach do listu Ministra w sprawie
zatwierdzenia kategorii jednostek naukowych.
Szczegółowe wyniki oceny dostępne są na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji lub w Wydziale
Działalności Statutowej Departamentu Bazy Badawczej
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Po ocenie parametrycznej grupy jednostek jednorodnych N3 „Nauki społeczne, ekonomiczne i prawne”, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu
Zielonogórskiego uzyskał kategorię trzecią (a pierwsze
miejsce w grupie).
Wśród 51 wydziałów, instytutów i innych jednostek o
proﬁlu zarządzanie i/lub ekonomia nasz Wydział zajął
25 lokatę. Również na tle całej grupy jednostek jednorodnych (110) zajmujemy środkowe miejsce (65).

W dniu 20 września 2006 Rada
Wydziału Ekonomii i Zarządzania pozytywnie zaopiniowała wnioski o zatrudnienie:
Pani mgr Kingi Bukowskiej na stanowisku asystenta do Zakładu Mikroekonomii i Polityki Społecznej
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu
Zielonogórskiego,
Pana dr Zbigniewa Woźniaka na stanowisku adiunkta do Zakładu Zarządzania Administracją Publiczną
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu
Zielonogórskiego,
Pani dr inż. Anny Gondek na stanowisku adiunkta do
Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
i Politycznych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Serdecznie gratulujemy

Dziekan wraz z Radą Wydziału składają wszystkim
Pracownikom Wydziału gratulacje i podziękowanie za
wspólne osiągnięcie

Andrzej Popławski
doktorem nauk technicznych
W dniu 25 września
2006 r. na Wydziale
Elektrycznym Politechniki
Poznańskiej odbyła się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż.
Andrzeja Popławskiego
pod tytułem Trójwymiarowa falkowa kompresja sekwencji wizyjnych
z małym opóźnieniem
kodowania. Promotorem
rozprawy był prof. Marek
Domański (Politechnika
Poznańska), recenzentami byli profesorowie:
PO OBRONIE – DR POPŁAWSKI I PROF.
Zdzisław Papir (Akade- JUŻ
DOMAŃSKI
mia Górniczo-Hutnicza)
oraz Ryszard Stasiński (Politechnika Poznańska). Rada
Wydziału pod przewodnictwem prof. Krystyny Balińskiej
zdecydowała jednogłośnie o nadaniu mgr. Andrzejowi
Popławskiemu stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej telekomunikacja.
Rozprawa mgr. Popławskiego poświęcona jest zagadnieniom trójwymiarowej falkowej kompresji sekwencji wizyjnych przy małym opróżnieniu kodowania. Współczesne kodery falkowe sekwencji wizyjnych wprowadzają na etapie analizy danych znaczne
opóźnienie, które jest zasadniczym powodem niezbyt
szerokiego stosowania tej techniki. Z drugiej strony, cechuje je szereg istotnych zalet, z których główną jest
możliwość uzyskania z jednego strumienia bitowego
prawidłowego obrazu o zmiennych parametrach, np.: o
mniejszej rozdzielczości przestrzennej lub czasowej, co
umożliwia płynną regulację prędkości transmisji. Cechy
te umożliwiają prawidłowe wyświetlenie obrazów zarówno w odbiorniku HDTV jak i w telefonie komórkonr 8 (146)

Anetta Barska

Wybory uzupełniające do Senatu
W dniu 18 października 2006 odbyły się na Wydziale
Ekonomii i Zarządzania wybory przedstawiciela niesamodzielnych pracowników naukowych do Senatu
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Na przedstawiciela został wybrany dr inż. Marcin Kęsy
Serdecznie gratulujemy
Anetta Barska

wym przy wykorzystaniu jednego wydział
strumienia bitowego, nawet przy
elektrotechniki,
zmieniającej się w czasie przepustoinformatyki
wości kanału transmisyjnego.
Badania zaprezentowane w roz- i telekomunikacji
prawie skupiają się na znalezieniu
najbardziej efektywnych technik falkowej kompresji sekwencji wizyjnych gwarantujących niewielkie opóźnienia kodowania, przy jednoczesnym zachowaniu dużej
efektywności kompresji.
Uzyskane wyniki mogą być wykorzystane przez producentów oprogramowania (różnego rodzaju – w tym
oprogramowania dla programowalnych układów cyfrowych), umożliwiając im wybór najlepszego (z danego
punktu widzenia) rozwiązania ograniczającego opóźnienie kodowania.
Wojciech Zając
.... Instytut Metrologii Elektrycznej

Seminaria Naukowe

W semestrze zimowym przewidziano następującą
problematykę:
23.10.2006 Systemy DSM (e-metering) – dr inż.
Krzysztof Kołodziejczyk (konsultant ﬁrmy
Hewlett-Packard),
20.11.2006 Zastosowanie metod statystycznych do pozyskiwania wiedzy z danych pomiarowych
złożonego procesu przemysłowego – mgr
inż. Maciej Saraﬁn (IME),
04.12.2006 Wprowadzenie do ZigBee – mgr inż.
Dariusz Eljasz (IME),
11.12.2006 ZigBee – warstwa sieciowa – dr inż. Emil
Michta (IME),
18.12.2006 ZigBee – warstwa aplikacji – mgr inż. Piotr
Powroźnik (IME).
Seminaria odbywają się w sali konferencyjnej WEIiT
(bud. A-2, sala 6a) o godz. 9.30.
Seminaria prowadzi prof. inż. Wiesław Miczulski.
Leszek Furmankiewicz
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3rd IFAC Workshop
On Discrete-Event System Design,
DESDes’06

DESDES’06 UCZESTNICY KONFERENCJI

Konferencja stanowiła znakomite miejsce do bezpośredniej dyskusji między naukowcami i specjalistami
z przemysłu oraz sposobność wymiany doświadczeń
dotyczących rozwiązań sprzętowych i programowych
W dniach od 26 do 28 września na zamku w Rydzynie i ich zastosowań. Obok regularnych sesji naukowych
koło Leszna, w dawnej rezydencji króla Polski Stanisława na konferencji mieli swoje wystąpienia przedstawiciele
Leszczyńskiego, odbyła się międzynarodowa konferen- z przemysłu. Marcin Plona z ﬁrmy Sun Microsystems
cja naukowa pod nazwą 3rd International Workshop zaprezentował zastosowania produktów ﬁrmy Sun w
on Discrete-Event System Design, DESDes’06, zor- projektowaniu systemów sterowanych zdarzeniami dysganizowana przez Instytut Informatyki i Elektroniki kretnymi, a Mieczysław Kręciejewski przedstawił rozwiąUniwersytetu Zielonogórskiego. Historyczne wnętrza zania ﬁrmy Menthor Graphis dla wyzwań projektowania
klasycystycznego zamku okazały się piękną scenerią i weryﬁkacji dnia dzisiejszego. Duże zainteresowanie
do rozmów na temat nowoczesnych technologii infor- wzbudziły prezentacje specjalne (tzw. tutoriale) pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego: prof. Andrzeja
matycznych i elektronicznych.
Obuchowicza z Instytutu Sterowania i Systemów
Była to już trzecia edycja Konferencji DESDes, ale
Informacyjnych pt. Discrete Event Dynamic Systems - An
pierwsza pod patronatem międzynarodowej federacji
(Max,+) Algebraic Approach” oraz magistrów Remigiusza
IFAC (International Federation of Automatic Control),
Wiśniewskiego i Arkadiusza Bukowca pt. „On Partial
skupiającej organizacje naukowo-inżynierskie z dziedzi- Reconﬁguration of FPGA Devices.
ny automatyki i sterowania z całego świata. Głównym
Tego rodzaju wydarzenie naukowe o zasięgu międzypatronem ze strony Federacji jest Komitet Techniczny narodowym, stanowi znakomitą sposobność promocji nie
TC 3.1 Computers for Control. Ze strony polskiej współ- tylko Uniwersytetu i Instytutu ale i miasta Zielonej Góry.
patronat sprawowało Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Dzięki współpracy z Urzędem Miejskim uczestnicy mieli
Automatyki i Robotyki POLSPAR, przedstawiciel Polski możliwość obejrzenia ciekawej prezentacji przedstawiaw organizacji IFAC.
jącej miasto Zieloną Górę. Dla wielu gości z zagranicy
W konferencji wzięło udział 60 naukowców z 14 było to pierwsze zetknięcie się z naszym miastem.
krajów: Białorusi, Czech, Francji, Hiszpanii, Niemiec,
Konferencja się udała, o czym świadczyły licznie skłaPortugalii, Republiki Południowej Afryki, Rumunii, dane podziękowania uczestników.
Stanów Zjednoczonych, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii,
Grzegorz Łabiak
Włoch i Polski,
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

VI Konferencja Systemy Pomiarowe
w Badaniach Naukowych i w Przemyśle
SP’06”

UCZESTNICY KONFERENCJI SYSTEMY POMIAROWE
W BADANIACH NAUKOWYCH I W PRZEMYŚLE SP’06

W dniach 21 – 24 czerwca 2006 r. odbyła się w Łagowie
VI Konferencja Naukowa Systemy Pomiarowe w Badaniach
Naukowych i w Przemyśle SP’06. Organizatorem konferencji był Instytut Metrologii Elektrycznej Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Patronat sprawował Komitet Metrologii i
Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Podstawowym
celem konferencji było zaprezentowanie wyników prac wykonywanych w ramach projektów badawczych, celowych

oraz badań własnych realizowanych w ośrodkach akademickich i jednostkach badawczych, a dotyczących szeroko
pojętej tematyki systemów pomiarowych.
Zakres konferencji obejmował: komputerowe systemy
pomiarowe, systemy ekspertowe, inteligentne przetworniki pomiarowe oraz analizę metrologiczną przetworników i systemów pomiarowych.
Konferencja umożliwiła skonfrontowanie osiągnięć
teoretycznych i wyników badań modelowych z doświadczeniami i potrzebami praktyków.
Podczas konferencji wygłoszono 31 referatów. 24
referaty zostały opublikowane w czasopiśmie Pomiary
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Automatyka Kontrola 6/2006 oraz 7 - w czasopiśmie
Pomiary Automatyka Robotyka 7-8/2006.
Tradycją konferencji jest zapraszanie osób, które prezentują swoje najnowsze osiągnięcia w zakresie prac
dotyczących systemów pomiarowych. Przedstawiony
przez dr. inż. Emila Michtę referat pt.: Tendencje rozwojowe w obszarze systemów pomiarowo-sterujących
wywołał ożywioną i ciekawą dyskusję.
Organizatorzy mają nadzieję, że miejsce obrad, wspaniały klimat i malowniczy krajobraz okolic Łagowa pozostawi miłe wspomnienia i zachęci do udziału w kolejnej
VII Konferencji.
Jadwiga Lal - Jadziak

Pierwsza międzynarodowa konferencja
młodych pracowników nauki
W dniach 18,19,20 września 2006 roku w Zielonej
Górze odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja dla młodych adeptów nauki, opatrzona przez
organizatorów skrótem ICYR. Konferencja została zorganizowana przez trzy ośrodki naukowe w Polsce oraz
w Niemczech. Organizatorem ze strony polskiej był
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Uniwersytetu Zielonogórskiego, natomiast dwa pozostałe ośrodki, a mianowicie Politechnika w Cottbus oraz
Szkoła Wyższa w Giessen reprezentowały stronę niemiecką.
Podczas trzydniowej konferencji, uczestnicy mieli
przyjemność wysłuchać dziewięciu wykładów plenarnych, które obejmowały dość szerokie spektrum aktualnie prowadzonych badań w zakresie informatyki, teorii
sterownia oraz inżynierii i telekomunikacji.
Konferencja ICYR to jednak przede wszystkim forum
wymiany osiągnięć i prezentacji badań prowadzonych
przez młodych naukowców. W trakcie konferencji odbyły się trzy sesje plakatowe, na których zaprezentowano łącznie 45 tematów badań podejmowanych przez
uczestników konferencji.
Choć konferencja ICYR odbyła się po raz pierwszy, to jej uczestniczy przyjechali z kilkunastu uczelni zarówno krajowych jak i zagranicznych. Na konferencję przyjechali też uczestnicy z Politechniki:
Opolskiej, Poznańskiej, Wrocławskiej, Rzeszowskiej;
z Uniwersytetu w Toruniu oraz z Departamentu
Kryptologii w Zegrzu. Szczególnie cieszą goście z
uczelni w Berlinie, Giessen, Poczdamie, Dreźnie i
Wuppertalu, a także z Ukrainy i Białorusi. Przyjechali
też goście z Portugalii oraz USA z Notre Dame
University.
Prezentacje przygotowane na sesję plakatową, która
znakomicie sprzyja wymianie poglądów, dotyczyły wielu

Obóz naukowy Koła Epigraﬁcznego
W dniach od 6 do 13 sierpnia odbył się obóz naukowy
we Wschowie. W tygodniowych pracach na miejscowym lapidarium uczestniczyła grupa studentów historii,
członków Studenckiego Koła Epigraﬁcznego. Opiekę
naukową nad wyjazdem sprawowali prof. Joachim
Zdrenka i dr Adam Górski.
Wschowa ma sentymentalny wymiar dla wielu członków koła. To tutaj w 2004 odbył się pierwszy obóz epigraﬁczny. Wspólna praca przy odczytywaniu i dokumentowaniu kamiennych zabytków, zrodziła chęć by
rozwijać tę pasję. W 2004 roku, zinwentaryzowane zostały nagrobki sprzed roku 1815. Celem tegorocznego
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obszarów badań, związanych z informatyką,
teorią sterowania oraz
inżynierią i telekomunikacją. Nawiązywaniu
kontaktów sprzyjał także bankiet jaki odbył
się drugiego dnia konferencji. Nie zabrakło
też prezentacji związanych z bioinformatyką,
informatyką kwantową
oraz informatyką medyczną.
Konferencja
ICYR
zapewne wejdzie na
stałe do kalendarza
konferencji organizowanych przez Uniwersytet
Zielonogórski,
przy czym następna
edycja będzie organizowana przez uczelnie
niemieckie. Już teraz
zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w następnej
edycji konferencji
Marek Sawerwain

OBRADY KONFERENCJI ICYR 2006

WYKŁAD PLENARNY PROF. UCIŃSKIEGO

Wykłady plenarne:
1. prof. J.Willems
Modeling and Representations of Open and Interconnected Dynamical
Systems
2. prof. A.Kummert
Signal Theoretic Properties of Three-Dimensional Tomographic Reconstruction Methods
3. dr K.Avrachenkov
Mathematical Analysis of Google Page-Rank
4. prof. W.Koczara
Digital Power
5. prof. P.Bauer
New challenges in Dynamical Systems: The case of Networked Systems
6. prof. R.Rabenstein
Block-Based Physical Modeling for Digital Sound Synthesis
7. prof. M.Scholzel
Synthesis of Application Speciﬁc Instruction Set Processors
8. prof. D.Uciński
Mobile Sensor Networks: Successes and Challenges
9. dr M.Krstic
Asynchronous and synchronous design methods for communication
systems applications

pobytu było opisanie pozostałych obiek- wydział
tów. Liczba tych nagrobków wynosi około
400. Prace na cmentarzu zaczynaliśmy o humanistyczny
godzinie 9 rano. Teren lapidarium został
podzielony na sektory, które następnie przydzielano 2- 3
osobowym grupkom studentów. Dokonywane pomiary,
opis wyglądu oraz sama inskrypcja zostały naniesione
na specjalne formularze, a następnie, często w godzinach wieczornych, dokonywano przeniesienia materiałów do komputera. Jego weryﬁkacją do późnych godzin
nocnych zajmował się dr A. Górski. Wszelkie wątpliwości były wyjaśniane następnego dnia bezpośrednio
na obiektach. Zmierzyć należało się również z aurą.
Pogoda niestety nas nie rozpieszczała, bywało chłod-
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no, a padający często deszcz i powstałe w jego wyniku błoto, komplikowało działania. Naszym staraniom
sprzyjały posiadane przez nas umiejętności praktyczne,
wyniesione z prac (w ramach projektu Inwentaryzacja
epigraﬁczna cmentarzy ewangelickich powiatu zielonogórskiego) realizowanych w trakcie roku akademickiego. Przyjechaliśmy do Wschowy, by pomóc ocalić
nasze wspólne dziedzictwo kulturowe. Pracując przy
poszczególnych nagrobkach, weszliśmy w świat osobistych przeżyć i emocji ludzi, którzy niegdyś byli mieszkańcami pobliskiej okolicy. Z martwych liter dało się
wyczytać żywy żal towarzyszący śmierci bliskich osób.
Tablica epitaﬁjna czy nagrobek z XVI – XVIII w. bywały
nierzadko skróconym życiorysem zmarłego. W XIX i XX
inskrypcje były już krótsze, lecz także interesujące.
Nasza aktywność przejawiła się także w innym kierunku. Ugościliśmy ekipę telewizji regionalnej, która
nakręciła ﬁlm promujący działania koła epigraﬁcznego. Materiał zdjęciowy, nad którym wszyscy pracowa-

wydział
inżynierii Z posiedzenia
lądowej Rady Wydziału
i środowiska Na posiedzeniu Rady Wydziału 18 paź-

dziernika, któremu przewodniczył dziekan
prof. Tadeusz Kuczyński, zaopiniowano i podjęto ustalenia m.in. w następujących sprawach:
• Zaopiniowano wniosek w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. inż. Grzegorza CYROKA na stanowisku
starszego wykładowcy w Instytucie Budownictwa w
wymiarze ½ etatu.
• Zaopiniowano wniosek w sprawie mianowania prof. inż.
Jakuba Marcinowskiego, na kierownika Zakładu Konstrukcji Budowlanych w Instytucie Budownictwa.
• Zaopiniowano wnioski o Nagrodę Ministra Budownictwa za rozprawę doktorską dr Marii Mrówczyńskiej,
oraz prace dyplomowe: mgr Alicji Koszewar, mgr Marzeny Krasowskiej, mgr. Jarosława Białowąsa, mgr.
Wojciecha Sawickiego, mgr. Pawła Murawy, oraz mgr
Marty Otwinowskiej i mgr. Krzysztofa Zająca.
• Podjęto uchwałę w ramach wdrożenia nowego Regulaminu Studiów obowiązującego od 1 października 2006 roku.
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li ma za zadanie promować organizacje studenckie
Uniwersytetu Zielonogórskiego i wkrótce zostanie wyemitowany w TVP3. Po całodziennej pracy na cmentarzu zawsze znajdowaliśmy czas na tworzenie scenariusza do mającego powstać dokumentu.
Cała grupa uczestników obozu była silnie zmotywowana i poważnie podchodziła do obowiązków. „Dawniej,
by pamięć o kimś przetrwała, wystawiało się pomnik w
najtrwalszym materiale, czyli w kamieniu” – powiedział
podczas badań prof. J. Zdrenka. – „Dziś, by ten symbol
nie uległ zniszczeniu, my musimy go utrwalić na papierze” - te słowa przewodziły nam podczas tygodniowej
wizyty we Wschowie. Zebranie bogatego i kompletnego
materiału ze wszystkich inskrypcji wschowskiego lapidarium, daje im szansę na konserwację, co pozwoli zachować te unikalne zabytki. Stanowi to dla nas powód
do dumy i satysfakcji. Skłania również do rozszerzenia i
jeszcze większej efektywności naszych działań.
Barbara Ławnikowska

terials w ramach KMM – NoE Integrated Post-Graduate
School Doctoral Path Second Intensive Session.
Było to możliwe dzięki życzliwości i pomocy koordynatorów Sieci Naukowej AMAS-ISN prof. Marka Janasa i
prof. Krzysztofa Dolińskiego z IPPT PAN w Warszawie.
Gospodarzem szkolenia był uczony z Polytechnic
University of Marche w Anconie we Włoszech, prof.
Franco Rustichelli. Znakomite wykłady prowadzone były
w języku angielskim przez uczonych z wielu, wiodących
europejskich ośrodków naukowych.

Konferencje
W dniach 11-15 września 2006 r. odbyło się w
Zakopanem XI th Symposium Stability of Structures zorganizowane przez pracowników Katedry Wytrzymałości
Materiałów Politechniki Łódzkiej. W konferencji tej
uczestniczyli specjaliści z zakresu stateczności konstrukcji przybyli z wielu krajów Europy oraz z Japonii.

Na tym posiedzeniu Rady pożegnano wieloletnich
profesorów, którzy przyczynili się do w rozwoju naszego Wydziału: prof. Tadeusza Bilińskiego, prof. Henryka
Greinerta, prof. Antoniego Matysiaka, prof. Mieczysława
Szustakowskiego, prof. Romualda Świtkę, prof. Józefa
Wranika.

Wyjazdy naukowe
W dniach 2-13 października nasi doktoranci mgr
Bożena Kuczma i mgr Arkadiusz Denisiewicz, członkowie zespołu badawczego kierowanego przez prof.
Mieczysława Kuczmę, uczestniczyli w międzynarodowym szkoleniu pt. Physical phenomena in advanced ma-
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Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu
Zielonogórskiego
reprezentował
prof.
Jakub
Marcinowski (na zdjęciu w górnym rzędzie, trzeci z lewej), dla którego jest to już trzeci udział w tej cyklicznej
konferencji. Prof. J. Marcinowski wygłosił dwa referaty.
Współautorem jednego z nich był dr Jacek Korentz,
współpracownik prof. J. Marcinowskiego z Zakładu
Konstrukcji Budowlanych Instytutu Budownictwa UZ.
W dniach 11 – 16 września w Krynicy odbyła się
Pięćdziesiąta Druga Konferencja Naukowa Komitetu
Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki
PZITB. Współorganizatorem tegorocznej Konferencji
był również Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechniki Gdańskiej. Łącznie przedstawiono i wygłoszono 91 referatów zakwaliﬁkowanych przez Komitet
Naukowy Konferencji. Wśród nich na uwagę zasługuje
referat naszego kolegi dr. Jacka Korentza pt. Wpływ
stateczności zbrojenia podłużnego na zachowanie słupów żelbetowych o przekroju prostokątnym.
Marek Dankowski

11 Kongres Międzynarodowego Towarzystwa
Ekologii Behawioralnej
W dniach od 23 do 29
lipca 2006 roku w Tours
(Francja) odbył się 11
Kongres Międzynarodowego Towarzystwa
Ekologii Behawioralnej.
Kilkaset osób z całego
świata obradowało nad
mechanizmami
wykształcania się różnych
zachowań u zwierząt.
W Kongresie udział
wziął prof. Leszek
Jerzak, który zaprezentował wyniki badań
prowadzone z Aldoną
Szymanowską
nad
strategią
polowania
perkoza
dwuczubego Podiceps cristatus
w warunkach zmieniającej się przejrzystości wody na
przykładzie Jeziora Sławskiego.
Tours (miasto dwukrotnie większe od Zielonej Góry)
jest stolicą Turenii. Kongres odbywał się w centrum kongresowym Vinci z klimatyzacją (ważna wiadomość wobec uciążliwych upałów nękających Francję w lecie).
Organizatorzy przygotowali też kilka niespodzianek.
Zorganizowano wycieczki po zamkach doliny Loary połączone z degustacją wina. M. in. zwiedziliśmy zamek
Amboise, gdzie znajduje się kaplica z grobem Leonarda
da Vinci.

G. G.

Medal im. Wiktora Godlewskiego
dla prof. Leszka Jerzaka
Kapituła przyznała w 2006 roku prestiżowy medal za
zasługi w ochronie przyrody prof. Leszkowi Jerzakowi.
Jest on twórcą jedynego na świecie Muzeum Bociana
Białego, które znajduje się we wsi Kłopot na terenie woj.
lubuskiego. Doprowadził do powstania Krzesińskiego
Parku Krajobrazowego i PK „Łuk Mużakowa”.
Koordynował wiele projektów związanych aktywną
ochroną.
W skład Kapituły wchodzą m.in. pracownicy naukowi Instytutu Zoologii PAN, UWM, rodzina Wiktora
Godlewskiego. Medal ustanowiono w 1992 roku. Jest
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wręczany uroczyście raz do roku w Bogutach-Piankach
na Mazowszu – miejscu życia Wiktora Godlewskiego.
Dotychczas otrzymali je m.in. prof. Andrzej Dyrcz, prof.
Ludwik Tomiałojć, prof. Andrzej Szujecki.
Wiktor Godlewski (1831-1900) pochodził z rodziny
szlachty zaściankowej. Od wczesnych lat interesował
się ornitologią. Współpracował z wybitnym ornitologiem polskim Władysławem Taczanowskim. Za udział
w Powstaniu Styczniowym został zesłany na Syberię
Wschodnią. Pomimo ciężkich warunków życia prowadził
tam badania zoologiczne oraz wykonywał preparaty fauny syberyjskiej. Dostarczał je do różnych muzeów przyrodniczych na świecie, co pozwoliło mu przetrwać ten
ciężki okres. Współpracował intensywnie z Benedyktem
Dybowskim. Penetrowali obszary pomiędzy Irkuckiem
i Władywostokiem. Wiele publikował. Pomimo, że był
zesłańcem, został nagrodzony medalem przez Carskie
Rosyjskie Towarzystwo Geograﬁczne. Po powrocie z
Syberii osiadł w Bogutach. Był wielkim autorytetem moralnym.
Prof. Leszek Jerzak jest Dyrektorem Instytutu
Biotechnologii i Ochrony Środowiska. Zajmuje się ekologią ptaków. W 2005 roku był współredaktorem książki Krukowate Polski – Corvidae of Poland (Jerzak L.,
Kavanagh B., Trojanowski P.; Bogucki Wydawnictwo
Naukowe). Książka ta uzyskała doskonałe recenzje w
niezależnych czasopismach naukowych wydawanych
na świecie. Prof. Leszek Jerzak jest obecnie współredaktorem znanego czasopisma International Studies
on Sparrows, którego wydawanie przeniesiono w 2005
roku do naszej Uczelni.
Grzegorz Gabryś

Udział KNB
w X Ogólnopolskim
Przeglądzie Kół Naukowych Przyrodników
W dniach 21- 22 października
2006 roku odbył się w Olsztynie
X Jubileuszowy Przegląd Kół
Naukowych Przyrodników, w którym wzięło udział 45 osób z 13 ośrodków akademickich. Organizatorami
Przeglądu byli: Koło Naukowe
Entomologów oraz Koło Naukowe
Botaników Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie. Przegląd
zainaugurowało wystąpienie prof. dr
hab. Czesława Hołdyńskiego, dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego.
W pierwszym dniu przeglądu odbyła się cześć seminaryjna, w której uczestnicy prezentowali wyniki
swoich prac badawczych w ramach
trzech bloków tematycznych: panelu
zoologicznego, botanicznego i biologii eksperymentalnej. Przedstawiono
23 referaty w ramach sesji referatowej oraz 8 posterów w ramach sesji
posterowej.
W Przeglądzie wzięli udział również członkowie Koła Naukowego
Biologów UZ, którzy w ramach sesji
referatowej wygłosili następujące referaty:
1) Ogród botaniczny w Zielonej Górze wczoraj i dziś - Piotr Wilczak
2) Defekty szkieletu błonowego erytrocytów - Marcin Wolny

SESJA POSTEROWA. CELESTYNA HASIAK ODPOWIADA NA PY- DYPLOM UCZESTNICTWA W X PRZEGLĄDZIE KÓŁ NAUKOWYCH PRZYTANIA UCZESTNIKÓW.
RODNIKÓW W OLSZTYNIE DLA KNB UZ
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W ramach sesji posterowej przedstawiony został poster Celestyny Hasiak Występowanie jeża europejskiego Erinaceus europaneus w Zielonej Górze.
W drugim dniu Przeglądu odbyła się sesja terenowa.
Uczestnicy Przeglądu odwiedzili leśne Arboretum
Warmii i Mazur im. Polskiego Towarzystwa Leśnego
w Nadleśnictwie Kudypy koło Olsztyna oraz Muzeum
Budownictwa Ludowego w oddalonym o 30 km od
Olsztyna Olsztynku, gdzie zobaczyć można było
obiekty budownictwa ludowego pochodzące z
Warmii, Mazur, Powiśla, Barcji, Sambii i Małej Litwy,
niezwykle zróżnicowane architektonicznie, tworzące
jeden z najciekawszych zespołów skansenowskich
w Polsce.
Uczestnicy Przeglądu z ramienia UZ otrzymali pamiątkowy dyplom uczestnictwa sygnowany przez organizatorów.
Najbliższy, kolejny udział członków naszego koła
w podobnym spotkaniu to planowane uczestnictwo
w VIII Ogólnopolskim Akademickim Seminarium
Studentów Biotechnologii, które odbędzie się w
Krakowie w dniach 17-19 listopada 2006 roku.
Opracowała: Katarzyna Marciniak

PROF. S. GOGOLEWSKI (DRUGI Z LEWEJ) W
ROZMOWIE Z UCZESTNIKAMI SYMPOZJUM

WIDOK OGÓLNY NA SALĘ OBRAD

I Ogólnopolskie
Studenckie Sympozjum Naukowe

SPOTKANIE PLENEROWE UCZESTNIKÓW
SYMPOZJUM W STADNINIE KONI W RACULCE

Wystąpienia tematycznie obejmowały różnorodne zagadnienia, zgodnie z tematem wiodącym Sympozjum
Między biotechnologią a ochroną środowiska i spotkały
się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Wśród około
50 osób obecnych na sali większość stanowili studenci,
uczniowie oraz zaproszeni goście, a wśród nich Prof.
Michał Stosik z UZ i redaktor Radia „Zachód” Konrad
Stanglewicz. Ożywioną dyskusję wzbudziło wystąpienie Anny Reder dotyczące powszechnego obecnie w
naszym mieście cięcia koron drzew ozdobnych, rosną-

3) Narzędzia bioinformatyczne wykorzystywane w biologii i biochemii - Katarzyna Marciniak

OGNISKO W RACULCE

W dniach 14 – 15 października 2006 roku z inicjatywy
Koła Naukowego Biologów działającego przy Instytucie
Biotechnologii i Ochrony Środowiska odbyło się
I Ogólnopolskie Studenckie Sympozjum Naukowe
Między biotechnologią a ochroną środowiska - interdyscyplinarne spotkanie młodych przyrodników.
Skierowane było ono do młodych naukowców z całej
Polski (w szczególności studentów kierunków przyrodniczych), którzy chcieli podzielić się wynikami swoich
prac realizowanych w ramach prac dyplomowych, lub

UCZESTNICY X PRZEGLĄDU W OLSZTYNIE – CZŁONKOWIE KNB
UZ. OD LEWEJ: PIOTR WILCZAK, MARCIN WOLNY, CELESTYNA
HASIAK I KATARZYNA MARCINIAK.

„Między biotechnologią a ochroną środowiska
– interdyscyplinarne spotkanie młodych przyrodników”

też wynikami badań realizowanych w ramach działalności studenckich kół naukowych. Podstawą udziału w
sympozjum były prezentacje ustne, a bezpośrednio po
nich dyskusja merytoryczna.
W dniu 14 października wykład inauguracyjny Polimery resorbowalne w medycynie regeneracyjnej
wygłosił Prof. Sylwester Gogolewski z AO Research
Institute w Davos. Medycyna regeneracyjna to jeden z
priorytetowych kierunków badań o charakterze interdyscyplinarnym. Zagadnienia związane z tym tematem stanowią problem do rozwiązania dla dużej grupy
specjalistów, w tym biotechnologów, biochemików, genetyków, mikrobiologów, lekarzy, chemików, mechaników i innych. Polimery bioresorbowalne stanowią
w grupie biomateriałów obiecującą grupę i znajdują
zastosowanie jako implanty kości, naczyń krwionośnych, substytów skóry. Profesor S. Gogolewski jest
w skali światowej, jednym z wybitnych specjalistów
w tej dziedzinie. Dla młodych adeptów nauki kontakt
z tak wybitnym naukowcem był niewątpliwie dużym
wydarzeniem.
Po wykładzie inauguracyjnym głos zabrali studenci i
byli to kolejno następujący prelegenci:
1. Katarzyna Marciniak (UZ Zielona Góra), Działalność Koła Naukowego Biologów UZ,
2. Justyna Halik i Maciej Chowaniak (AR Kraków),
Dynamika zmian zawartości kadmu w runi łąkowej,
3. Tomasz Czech (AR Kraków), Ocena jakości wód
studziennych na przykładzie miejscowości Limanowa w oparciu o zawartość pierwiastków śladowych,
4. Michalina Fojcik (UZ Zielona Góra), Ogród botaniczny w Zielonej Górze - wczoraj i dziś,
5. Anna Reder (UZ Zielona Góra), Ocena wpływ zabiegu cięcia na kondycję drzew ozdobnychb
6. Celestyna Hasiak (UZ Zielona Góra), Występowanie jeża europejskiego Erinaceus europaneus w
Zielonej Górze,
7. Agnieszka Przybyszewska (UZ Zielona Góra),
Wybrane aspekty specyﬁki metabolizmu energetycznego niektórych narządów,
8. Katarzyna Marciniak (UZ Zielona Góra), Narzędzia bioinformatyczne wykorzystywane w biologii i
biochemii,
9. Mariusz Zjeżdżałka (UZ Zielona Góra), Świat białek widziany oczami komputera,
10. Celestyna Hasiak (UZ Zielona Góra), Projekt
ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w kompleksie pałacowo-parkowym w Nowym Kisielinie.
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KOMITET ORGANIZACYJNY SYMPOZJUM WRAZ Z PROF. MICHAŁEM STOSIKIEM
I UCZESTNIKAMI Z AR W KRAKOWIE. OD LEWEJ: M. FOJCIK, UZ; PROF. M. STOSIK, UZ;
MACIEJ CHOWANIAK, AR KRAKÓW, JUSTYNA HALIK, AR KRAKÓW; TOMASZ CZECH,
AR KRAKÓW; AGNIESZKA PRZYBYSZEWSKA, UZ; DR KRYSTYNA WALIŃSKA, UZ; KATARZYNA MARCINIAK, UZ

uniwersytet

cych głównie przy szlakach komunikacyjnych. Ania jest
studentką I roku biologii na UZ i już po kilku tygodniach
obecności na uczelni włączyła się efektywnie w pracę
naszego koła. Jej zaangażowanie zostało nagrodzone
specjalnym wyróżnieniem – bezpłatnym udziałem w VIII
Ogólnopolskim Akademickim Seminarium Studentów
Biotechnologii, które odbędzie się w Krakowie w dniach
17-19 listopada. Fundatorem nagrody jest Prof. M.
Stosik. Wszyscy prelegenci otrzymali pamiątkowe albumy i dyplomy. Po uroczystym obiedzie i krótkiej przerwie
spotkaliśmy się w pubie jazzowym „Blues Express” na
spotkaniu integracyjnym.
W następnym dniu uczestnicy sympozjum zwiedzili

Konferencja naukowa
w Moskwie

akademicki ośrodek jeździecki w Raculce, gdzie korzystając z obecności instruktorów można było pojeździć
wierzchem na koniach. Mniej odważnym została bryczka. Pogoda szczęśliwie dopisała i mogliśmy rozpalić
ognisko, upiec kiełbaski i dodatkowo posmakować specjałów z grilla.
Było ciekawie pod względem naukowym, jak i sympatycznie jeżeli chodzi o ogólna atmosferę naszego
Sympozjum. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich chętnych za rok na II Studenckie Sympozjum Naukowe organizowane przez KNB.
Opracowała: dr Krystyna Walińska – opiekun KNB

Piotr Ratajczak
doktorem nauk technicznych z
W dniach 20-22 września 2006 w Moskiewskim Państwo- wyróżnieniem

wym Uniwersytecie Technologicznym „STANKIN” odbywała
się konferencja naukowa Produkcja Technologia Ekologia
ПРОТЭК’2006, na której Uniwersytet Zielonogórski reprezentowali pracownicy Zakładu Obróbki Ubytkowej i
Eksploatacji Maszyn. Przedstawili oni łącznie 9 artykułów
naukowych związanych z ich kierunkami badań, między
innymi problematykę dotyczącą modyﬁkowania pracy
węzłów tarcia preparatami eksploatacyjnymi, technologii
wymiany olejów w silnikach, zastosowania powłok PVD
na narzędziach skrawających, wykorzystania techniki
komputerowej w projektowaniu oprzyrządowania technologicznego. W czasie pobytu zapoznano się również z
działalnością naukową i dydaktyczną MGTU „STANKIN”
oraz omówiono dalsze plany wspólnych badań.

nr 8 (146)
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mechaniczny

Miło nam poinformować, że
5 lipca 2006 r. na Wydziale
Mechanicznym Uniwersytetu
Zielonogórskiego, odbyła się
publiczna obrona rozprawy
doktorskiej mgr inż. Piotra
Ratajczaka na temat Analiza
przepływu
uogólnionych
płynów drugiego rzędu w
kanałach osiowo-symetrycznych. Promotorem pracy był
prof. inż. Edward Walicki, z
Zakładu Mechaniki. Pracę recenzowali: członek korespondent PAN prof. inż. Jarosław Mikielewicz z Instytutu Maszyn
Przepływowych PAN w Gdańsku oraz prof. inż. Józef
Wojnarowski, Dr H.C. z Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Tego samego dnia Rada Wydziału Mechanicznego podjęła
uchwałę o nadaniu mgr. inż. Piotrowi Ratajczakowi tytułu
doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, jednocześnie wyróżniając pracę.
W zaprezentowanej pracy przeprowadzono analizę
ustalonego przepływu uogólnionych płynów drugiego
rzędu w złożonych osiowo-symetrycznych konﬁguracjach geometrycznych. Konﬁgurację stanowiły wąskie
szczeliny, utworzone przez niewirujące, współosiowe
powierzchnie obrotowe. Rozważania odniesiono do
szczeliny o stałej grubości między dwoma specyﬁcznymi
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układami powierzchni, tj. między równoległymi tarczami
oraz między współśrodkowymi powierzchniami kulistymi. W sposób szczególny zbadano wpływ składników
bezwładnościowych oraz składników lepkosprężystych,
na rozkład ciśnienia w szczelinie. Wyprowadzono zależności opisujące proﬁle bezwymiarowego ciśnienia, a
uzyskane rezultaty przedstawiono w postaci wykresów.
Rozprawa stanowi oryginalne rozwiązanie problemu
naukowego zagadnienia przepływu uogólnionych płynów drugiego rzędu w kanałach osiowo-symetrycznych.
Wnosi ona istotne elementy nowości o charakterze poznawczym i rozwiązania o znaczeniu praktycznym, w
analitycznym ujęciu opisu wybranych zjawisk w szczelinie o złożonej konﬁguracji przepływu. Szczególnie należy podkreślić fakt, że zaprezentowane w pracy rozwiązania nie znajdują odbicia w literaturze przedmiotu.
Dr inż. Piotr Ratajczak - absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Zielonogórskiej – od początku
zatrudnienia na Wydziale Mechanicznym UZ, wyróżniał
się szczególnym zaangażowaniem w pracę dydaktyczną
i naukową.
Jest współautorem 11 publikacji (w tym: 4 publikacji
prezentowanych na konferencjach międzynarodowych
oraz 2 skryptów dydaktycznych).
Ponadto:
- czynnie uczestniczył przy organizowaniu przez Zakład
Mechaniki sześciu Międzynarodowych Konferencji
Naukowych z dziedziny reologii i trybologii,
- uczestniczył w międzynarodowych konferencjach we
Francji, Niemczech i we Włoszech,
- w 1999 roku otrzymał certyﬁkat II stopnia w zakresie
inżynierii i projektowania struktur inteligentnych Uniwersytetu Stanowego w Virginii (Certiﬁcate for 2.0
Continuing Education Units (CEUs) Completion of Engineering and Designing Smart Structures – Virginia
Polytechnic Institute and State University),
- w 2000 roku otrzymał Nagrodę Rektora Politechniki
Zielonogórskiej za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, a w szczególności za cykl publikacji poświęconych reologii i trybologii,
- w 2001 roku otrzymał Nagrodę Rektora Uniwersytetu
Zielonogórskiego za szczególne osiągnięcia organizacyjne - za opracowanie techniczne kwartalnika International Journal of Applied Mechanics and Engineering,
- w 2004 otrzymał Nagrodę Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za osiągnięcia w pracy dydaktycznej.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Paweł Jurczak

Wpis do złotej księgi
Miło nam wszystkim, że Pani prof. Elżbieta KrasickaCydzik, została uhonorowana wpisem do Złotej Księgi
Wychowanków Politechniki Krakowskiej dnia 05 października 2006. Serdecznie gratulujemy.

Prof. Edward Walicki
– ceniony uczony
Miło nam zakomunikować, że prof. Edward Walicki
opublikował monograﬁę zatytułowaną: Reodynamika
smarowania łożysk ślizgowych, wyróżnioną Nagrodą
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Praca ta przedstawia niektóre zagadnienia związane
z reologią środków smarujących w zastosowaniu do
smarowania łożysk ślizgowych; całość tych zagadnień
można określić jako reodynamikę smarowania łożysk
ślizgowych, co znalazło swój wyraz w tytule pracy.
Pierwszymi środkami smarującymi – stosowanymi
już u progu cywilizacji (wynalazek koła) – były wodne
roztwory gliny; następnie wodę zastąpiono tłuszczami
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zwierzęcymi. W średniowieczu zaczęto stosować oleje
roślinne. Rozwój chemii doprowadził do stosowania olejów pochodzących z przeróbki ropy naftowej.
Dążenie do zapewnienia niezawodnej pracy łożysk
ślizgowych w warunkach spotykanych w wielu współczesnych urządzeniach i maszynach spowodowało
pojawienie się specyﬁcznych mediów smarujących;
wymienić tutaj można elektrolity i ciekłe metale, płyny
ferromagnetyczne, a także zjonizowane gazy. Media
te często pracują w obecności silnych pól magnetycznych.
Problem wydłużenia czasu przydatności do pracy
środków smarujących, a zwłaszcza olejów, doprowadził do pojawienia się dodatków uszlachetniających; w
szczególności mogą to być: dodatki antykorozyjne chroniące elementy metalowe przed korozją, dodatki myjące
(detergenty) poprawiające smarowanie przy tarciu granicznym. Dodatki te mogą powodować ﬁzykalne zmiany właściwości lepkościowych płynów smarujących,
co prowadzi do konieczności posłużenia się reologią.
Wiele uszlachetnionych mediów smarujących można
zaliczyć do płynów z mikrostrukturą, lepkoplastycznych
lub lepkosprężystych.
Reologia – jako nauka o przepływach płynów nienewtonowskich – właściwie zawdzięcza swój rozwój badaniom przepływów środków smarujących prowadzonych
w początkach XX wieku; dopiero potem przedmiotem
zainteresowań reologii stały się również przepływy stopów i roztworów polimerów, zawiesin, past, emulsji i
żelów.
Rozważania zawarte w pracy podzielił na 8 odrębnych rozdziałów stanowiących jednak pewną logiczną
całość.
W rozdziale 1 omówił rodzaje tarcia oraz ogólne własności reologiczne płynnych substancji smarujących.
W rozdziale 2 przedstawił matematyczne modele
płynnych substancji smarujących formułując odpowiednie równania konstytutywne i równania ruchu.
W rozdziale 3 – po wprowadzeniu krzywoliniowego
układu współrzędnych – przedstawił uproszczone równania ruchu stanowiące analogony równań warstwy
przyściennej.
W rozdziale 4 – przedstawił przepływy wybranych mediów smarujących w prostych konﬁguracjach jakie zazwyczaj stanowią wszelkiego rodzaju kanały i przewody
zasilające łożysk ślizgowych.
Rozdział 5 stanowi opis teorii smarowania newtonowskiego łożysk krzywopowierzchniowych o ciągłych (nieprzepuszczalnych) ściankach.
Rozdział 6 zawiera opis teorii smarowania newtonowskiego łożysk poprzecznych i łożysk wielopowierzchniowych o nieprzepuszczalnych ściankach.
W rozdziale 7 omówił zagadnienia związane z newtonowskim i nienewtonowskim smarowaniem łożysk
krzywopowierzchniowych o ściankach ciągłych i porowatych.
W rozdziale 8 przedstawił niektóre wybrane problemy
teorii smarowanie, takie jak: wpływ bezwładności środka smarującego czy wpływ chropowatości na parametry
mechaniczne łożyska. Omówił również porowate łożyska wielopowierzchniowe, wpływ pól elektromagnetycznych i smarowanie elementów rolkowych.
W dodatku, kończącym pracę, przedstawił wiele formuł pomocniczych do praktycznych obliczeń inżynierskich.
Dorobek naukowy prof. Edwarda Walickiego obejmuje
około 300 autorskich lub współautorskich prac naukowych (ponad 230 po habilitacji). W tej liczbie znajduje
się 51 pozycji indywidualnych oraz ponad 240 pozycji
współautorskich. Dorobek ten obejmuje miedzy innymi:
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2 monograﬁe, 1 książkę, 14 podręczników akademickich i skryptów (przy prawie 50% udziale w każdej), 22
artykuły zagraniczne, 64 artykuły krajowe (w tym 35 o
zasięgu międzynarodowym), 36 publikowanych (i recenzowanych) referatów zagranicznych, 58 publikowanych
referatów krajowych (w tym 23 na konferencjach o zasięgu międzynarodowym), 12 patentów. W tej liczbie jest
58 komunikatów (w tym 19) zagranicznych) oraz 24 niepublikowane prace badawcze; część z nich to coroczne
sprawozdania z prac prowadzonych przez prof. Edwarda
Walickiego w ramach dwóch problemów międzyresortowych (odpowiedniki obecnych grantów KBN-owskich).
Publikacje prof. Edwarda Walickiego ukazały się w:
Anglii, Austrii, na Białorusi, Francji, na Litwie, na Łotwie,
w Niemczech, w Rosji, w Rumunii, w Słowenii, na
Ukrainie, w USA, na Węgrzech, we Włoszech.
Działalność naukowo-badawcza prof. Edwarda
Walickiego zawiera się w dyscyplinach naukowych: mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn i dotyczy
dwóch obszarów, a mianowicie reologii i tribologii ze
szczególnym ukierunkowaniem na podstawy projektowania układów zasilania form odlewniczych oraz projektowania układów smarowania maszyn.
Prof. Edward Walicki jest wyróżniającym i cieszącym się
uznaniem w kraju i zagranicą specjalistą w dziedzinie reologii teoretycznej i stosowanej oraz tribologii i reodynamiki
smarowania łożysk wzdłużnych. Znany jest z wysokiego
poziomu profesjonalizmu zarówno w obszarze badań podstawowych jak też racjonalnego stosowania wiedzy teoretycznej do rozwiązywania problemów praktycznych. Wniósł
istotny wkład w rozwój dwóch dyscyplin naukowych: mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn. Wyniki Jego
badań dotyczących reodynamiki smarowania łożysk ślizgowych spotkały się z dużym zainteresowaniem w literaturze
światowej, i stały się inspiracją do podjęcia badań w tym
obszarze przez ośrodki badawcze za granicą.
Do głównych osiągnięć naukowo-badawczych prof.
Edwarda Walickiego można zaliczyć:
- określenie pól prędkości i ciśnienia w badaniach strug
zatopionych płynu lepkiego;
- stosując analizę numeryczną przepływów płynu newtonowskiego w kanałach o nagłych lokalnych zmianach przekroju zbadano wpływ geometrii rozszerzenia na powstanie przepływów wtórnych;
- wyznaczenie numeryczne naprężeń i ugięć w zginanych płytach prostokątnych w zależności od rodzaju
utwierdzenia brzegu;
- pionierskie sformułowanie kilku modyﬁkacji równania
Reynoldsa odnoszących się do wzdłużnych łożysk ślizgowych z uwzględnieniem bezwładności obwodowego przepływu medium smarnego. Modyﬁkacje obejmowały media smarne newtonowskie – w tym również
podatne na działanie pól elektromagnetycznych – oraz
media mikropolarne modelujące media newtonowskie
z dodatkiem stałych mikrocząstek uszlachetniaczy
bądź szczątków zużycia łożyska;
- wykazanie – na podstawie analizy rozwiązania zmodyﬁkowanych równań Reynoldsa – istotności wpływu bezwładności przepływu obwodowego medium
smarnego na rozkład ciśnienia i nośności wzdłużnych
krzywopowierzchniowych łożysk ślizgowych. Bezwładność ta może prowadzić do powstania przepływów kawitacyjnych; udowodniono – co jest zgodne z
wiedzą eksperymentalną – że większą podatność na
zjawisko kawitacji wykazują łożyska o prostoliniowych
tworzących powierzchni roboczych niż łożyska o tworzących krzywoliniowych,
- opracowanie metod przybliżonych pozwalających rozwiązywać analogony równań różniczkowych warstwy
przyściennej opisujących przepływy płynów newto-
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nowskich i nienewtonowskich w cienkich warstwach
ograniczonych ruchomymi ściankami o krzywoliniowym zarysie;
opracowanie współautorskie dwóch nowych modeli
reologicznych tworzących nową klasę uogólnionych
płynów drugiego rzędu;
opracowanie metod analitycznych pozwalających
określić parametry przepływu stopionych metali i polimerów w formach wypełnianych ciśnieniowo (odlewanie tiksotropowe metali);
podanie metody i wzorów pozwalających wyznaczyć
spadki ciśnień przy przepływie stopionych metali i polimerów przez zwężki stożkowe i klinowe;
pionierskie opracowanie nowych modyﬁkacji równania Reynoldsa dla łożysk wzdłużnych krzywopowierzchniowych o nieprzepuszczalnych i porowatych
ściankach smarowanych mediami o newtonowskim i
nienewtonowskim charakterze;
rozwinięcie metody Galerkina i jej zastosowanie do
wyznaczenia parametrów mechanicznych łożysk wielopowierzchniowych (wieloklinowych);
rozwinięcie teorii smarowania łożysk ślizgowych mediami podatnymi na działanie pól elektromagnetycznych;
badanie rozwiązań stochastycznych równań Reynoldsa opisujących zjawiska smarowania łożysk o chropowatych powierzchniach roboczych;
stworzenie – w oparciu o rozwiązania zmodyﬁkowanych równań Reynoldsa – reodynamicznej teorii
smarowania łożysk ślizgowych wzdłużnych. Teoria ta
pozwala wyznaczyć parametry mechaniczne łożyska
wzdłużnego smarowanego różnymi nienewtonowskimi mediami smarnymi.

Podsumowując całokształt dorobku można stwierdzić, że prof. Edward Walicki stworzył i rozwija szkołę
naukową reologii stosowanej ze szczególnym uwzględnieniem teorii smarowania nienewtonowskiego łożysk
ślizgowych wzdłużnych.
Prof. Edward Walicki, jako specjalista w dziedzinie
reologii i tribologii był zapraszany przez krajowe i zagraniczne towarzystwa, komitety naukowe i organizacyjne
konferencji oraz uczelnie do wygłoszenia referatów na
krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych lub uczelnianych. Otrzymał zaproszenia – między
innymi – na 19 konferencji.
Jest On również członkiem Rad Naukowych 5 periodyków zagranicznych:
O uznaniu międzynarodowym jakim się cieszy mogą
świadczyć liczne zaproszenia do Komitetów Naukowych
konferencji organizowanych za granicą; Był (lub jest)
członkiem 20 Komitetów Naukowych, prowadził minisympozja na 3 międzynarodowych konferencjach zagranicznych (w Mińsku na Białorusi w 2000 r., w Guimarăes
w Portugalii w 2003r. i w Grenoble we Francji w 2005r.),
był również członkiem Komitetów Naukowych 10 konferencji krajowych o zasięgu lokalnym lub międzynarodowym. Zaproszono Go także do prowadzenia sesji na
10 konferencjach zagranicznych, oraz do prowadzenia
9 sesji na konferencjach krajowych.
Opracował ponad 400 recenzji artykułów zgłaszanych
do następujących periodyków:
- Chemical Engineering and Processing,
- Chemical and Process Engineering,
- International Journal of Applied Mechanics and Engineering (IJAME),
- International Journal of Computational Fluid Dynamics,
- International Journal of Thermal Sciences,
- Industrial and Engineering Chemistry Research,
- Journal of Applied Mechanics,
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- Journal of Engineering Tribology,
- Journal of Fluid Engineering,
- Zeitschrift fűr Angewandte Mathematik und Mechanik
(ZAMM),
a także do periodyków, w których jest członkiem rad
naukowych; w tej liczbie znajdują się też recenzje prac
zgłaszanych na konferencje międzynarodowe i krajowe,
w których był członkiem komitetów naukowych.
Opracował również około 20 recenzji projektów badawczych (grantów) dla zespołów T07 i T09 KBN oraz
2 recenzje projektów zagranicznych (grantów europejskich).
W ostatnich latach recenzował także 4 podręczniki
akademickie.
Był też członkiem komitetów redakcyjnych i recenzentem bądź redaktorem kilku publikacji zwartych zawierających materiały i referaty konferencyjne.
Jego prace były przedmiotem wielu cytowań przez
autorów publikacji, a także były opisywane przez następujące wydawnictwa specjalistyczne:
- Current Contents, Engineering, Computing and Technology, USA;
- INSPEC, Publishing and Information Service, IEE,
UK;
- Chemical Abstract Reviews, CAS, USA;
- Applied Mechanics Reviews, ASME, USA;
- Referativnyj Zhurnal (VINITI, RAS), Russia;
- FIZ, Bibliographisher Service FRG, Germany;
- BAM Tribology Information Center, Germany;
- Engineered Materials Abstracts, CSA, UK;
- Zentralblatt MATH, Germany.
Wyrazem autorytetu prof. Edwarda Walickiego na forum międzynarodowym mogą być zaproszenia do wyrażenia opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora w
ośrodkach zagranicznych.
Prof. Edward Walicki ma znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia kadry naukowej. Już w latach 1975-84 prowadził zajęcia z wybranych działów mechaniki
i matematyki stosowanej na uzupełniających studiach
magisterskich, bądź prowadził coroczne specjalistyczne seminaria z tych działów dla pracowników Wydziału
Mechanicznego AT-R.Do Jego znaczących osiągnięć
w zakresie kształcenia kadry naukowej należy zaliczyć
promotorstwo czterech obronionych prac doktorskich.
Tematyka tych prac dotyczy:
- numerycznej analizy przepływu gazu lepkiego,
- modelowania przepływu polimeru w kanałach urządzeń formujących,
- modelowanie polimerów w formach wtryskowych,
- analizy przepływu uogólnionych płynów drugiego rzędu w kanałach osiowo symetrycznych.
Należy również wspomnieć o bogatej działalności organizacyjnej prof. Edwarda Walickiego, o czym świadczą funkcje z wyboru lub nominacji, które pełnił lub pełni
w uczelni lub poza uczelnią.
Był organizatorem lub współorganizatorem siedmiu
konferencji naukowych krajowych w tym sześciu o zasięgu międzynarodowym; trzy z nich poświęcone były
reologii technicznej, a trzy pozostałe – tribologii ze
szczególnym uwzględnieniem teorii smarowania. O
randze konferencji mogę świadczyć liczby uczestników:
w każdej z nich uczestniczyło średnio po 60-70 delegatów z ponad 20 krajów, w tym po kilku z Dalekiego
Wschodu. Konferencje stanowiły dobrą płaszczyznę
kontaktu uczonych europejskich z uczonymi z USA i z
Dalekiego Wschodu, będąc zarazem znakomitym miejscem prezentacji najlepszych polskich osiągnięć w dziedzinie reologii i tribologii.
Dariusz Michalski
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V Ogólnopolska Konferencja
Naukowo-Techniczna
- Projektowanie Procesów Technologicznych
W dniach 19 i 20 października
2006 r. Nasz pracownik dr inż.
Piotr Kuryło wziął czynnych
udział w V Ogólnopolskej
Konferencji Naukowo-Technicznej - Projektowanie Procesów
Technologicznych
zorganizowanej przez
Komisję Budowy Maszyn
PAN oddział w Poznaniu oraz
Wydział Budowy Maszyn i
Zarządzania Politechniki Poznańskiej.
Podczas
konferencji
dr
inż. Piotr Kuryło wygłosił
referat pt.: Wybrane problemy
projektowania procesu technologicznego w projektowaniu
współbieżnym.
Konferencja
połączona była z obchodami
jubileuszu 75–lecia urodzin
profesora DHC Kazimierza
Wieczorowskiego.
W naukowym komitecie
honorowym
zasiedli
profesorowie: prof. Adam Hamrol – rektor Politechniki
Poznańskiej, prof. Henryk Żebrowski, oraz prof. Jan Żurek- Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania
Politechniki Poznańskiej.
Tematyka konferencji obejmowała: projektowanie procesów technologicznych, komputerowe wspomaganie
projektowania procesów, projektowanie procesów technologicznych montażu, oprzyrządowanie produkcji, kontrola
w procesach technologicznych, analiza kosztów w procesach technologicznych, jakość procesów produkcyjnych.
Podczas konferencji Piotr Kuryło odczytał także w
imieniu Dziekana i Rady Wydziału, Wydziału Mechanicznego UZ list gratulacyjny, którego słowa spotkały
się ze wzruszeniem ze strony jubilata Pana prof. dr inż.
DHC Kazimierza Wieczorowskiego.
Piotr Kuryło

Zakład Mechaniki,
Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
Wydział Mechaniczny
Zakład Mechaniki Instytutu Budowy i Eksploatacji
Maszyn prowadzi działalność naukową w dziedzinach
związanych z szeroko pojętą reologią i tribologią, czego
efektem są liczne publikacje naukowe, książki oraz doktoraty. Działalność naukowa Zakładu Mechaniki w roku
2005 została wyróżniona dwiema nagrodami:
- Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla
prof. Edwarda Walickiego, za książkę pt. Reodynamika smarowania łożysk ślizgowych,
- Nagrodą Rektora dla dr inż. Małgorzaty Ratajczak za
doktorat z wyróżnieniem – praca pt. Analiza przepływu płynów pseudoplastycznych w szczelinach między
wirującymi powierzchniami obrotowymi, promotor:
prof. Anna Walicka.
Kolejna wyróżniona rozprawa doktorska została napisana pod kierownictwem prof. Edwarda Walickiego
przez mgr. inż. Piotra Ratajczaka (obrona 5.07.2006) na
temat Analiza przepływu uogólnionych płynów drugiego
rzędu w kanałach osiowo-symetrycznych.
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Natomiast w trakcie realizacji jest rozprawa doktorska
mgr. inż. Jarosława Falickiego pt. Wpływ lepkoplastycznych mediów smarnych na rozkład ciśnień w łożyskach
ślizgowych wzdłużnych – jej promotorem jest prof. Anna
Walicka. Obrona pracy przewidziana jest na przyszły
rok.
Efekty pracy naukowo-badawczej Zakładu Mechaniki
są szeroko prezentowane na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.
W dniach 14-16 września 2006 odbyła się na Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie VII Międzynarodowa
Konferencja Tribologiczna INSYCONT’06. Obrady
Konferencji prowadzone były w następujących sekcjach: Tarcie i zjawiska kontaktowe; Zużycie materiałów; Inżynieria powierzchni; Smary i smarowanie;
Biotribologia (m.in. zjawiska zachodzące w stawach
ciała ludzkiego i związane z opracowywaniem sztucznych stawów); Mikro- i Nanotribologia; Projektowanie
i zastosowania łożysk; Tribotestery i badania na tribotesterach. Członkiem międzynarodowego komitetu naukowego Konferencji była prof. Anna Walicka.
W konferencji tej udział wzięli i wygłosili dwa referaty pracownicy Zakładu Mechaniki: dr inż. Dariusz
Michalski, dr inż. Paweł Jurczak (Mechanical parameters of a curvilinear bearing with one porous pad lubricated by a power-law ﬂuid oraz Flow of a couple-stress
ﬂuid in a curvilinear thrust bearing with one porous pad).
Następne dwa referaty znalazły się w materiałach konferencji. Współautorami wymienionych czterech referatów byli prof. prof. A. i E. Waliccy.
W dniach 18-19.09.2006 r. na Uniwersytecie
Zielonogórskim odbyła się XX Konferencja NaukowoDydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów. Obrady
Konferencji podzielono na 10 sekcji tematycznych:
Analiza kinematyczna i dynamiczna; Synteza układów mechanicznych; Modelowanie i symulacja układów mechanicznych; Napędy i sterowanie maszyn;
Sterowanie układami mechanicznymi; Mechatronika,
mikromechanizmy, nanotechnologie; Roboty i manipulatory; Biomechanika i układy człowiek – maszyna;
Jakość urządzeń technicznych; Współczesne trendy w nauczaniu TMM. Uczestnikami tej konferencji
ze strony Zakładu Mechaniki byli: prof. Anna Walicka,
prof. Edward Walicki, dr inż. Dariusz Michalski oraz dr
inż. Paweł Jurczak (Pressure distribution in the clearance of biobearing lubricated by a power-law ﬂuid oraz
Mechanical parameters of a squeeze ﬁlm biobearing lubricated by a synovial ﬂuid).
Kolejna konferencja odbyła się w dniach 27-29.09.2006
r. w Iwoniczu-Zdroju. Była to konferencja naukowo-techniczna ,,Reologia – teoria, praktyka, zastosowanie”.
Konferencja miała na celu przybliżenie pracownikom
przemysłu zagadnień reologicznych. Organizatorami
było Polskie Towarzystwo Reologiczne, oraz ﬁrmy zajmujące się produkcją i dystrybucją najnowszej generacji
reometrów: EKMA oraz ANTON PAAR. Program konferencji obejmował zagadnienia związane z podstawami
reologii i reometrii płynów nienewtonowskich, metodami
pomiaru własności reologicznych oraz oscylacyjnymi
metodami pomiarów właściwości płynów lepkosprężystych, nowymi osiągnięciami w reologii a także zastosowaniem reologii w tribologii oraz prezentację najnowszej
generacji reometrów ANTON PAAR. Do wygłoszenia referatów poświęconych zastosowaniu reologii w tribologii
zaproszony został zespół z Zakładu Mechaniki, w składzie prof. Edward Walicki, prof. Anna Walicka, dr inż.
Dariusz Michalski oraz dr inż. Paweł Jurczak.
Nasi pracownicy zaprezentowali swoje osiągnięcia
naukowe z dziedziny reologii pokazując możliwość wykorzystania tych osiągnięć w tribologii. Prezentowane
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sposoby rozwiązywania problemów pojawiających się
w tych dziedzinach wzbudziły na tej konferencji szerokie zainteresowanie wśród uczestników. Liczymy, że w
niedalekiej przyszłości zostanie nawiązana współpraca
między Zakładem Mechaniki, a ﬁrmami liczącymi się na
rynku krajowym i zagranicznym zajmującymi się zbliżoną problematyką.
Paweł Jurczak

Sposób na spędzenie wakacji...
Studiowanie za granicą stanowi ogromne wyzwanie.
Pozwala nie tylko sprawdzić swoją wiedzę i doświadczenie w nowym otoczeniu, ale także kształci i motywuje młodych ludzi do działania, ale przede wszystkim poszerza horyzonty oraz pozwala rozwinąć umiejętności
związane z znajomością języków obcych.
Gdy dowiedziałam się o możliwości ubiegania się
o stypendium Hamiltona i pracy w laboratorium chemicznym w Narodowym Centrum Badań Sensorów w
Irlandii, pomyślałam: „oto okazja dla mnie”. W ciągu 6
tygodni otrzymałam zaproszenie i postanowiłam skorzystać z danej mi szansy.
Po przyjeździe zostałam bardzo miło przyjęta przez moją
opiekunkę dr Aoife Morrin, która przedstawiła mnie innym
pracownikom NCSR (Narodowe Centrum Badań Sensorów)
oraz zapoznała z pozostałymi 2 osobami, które brały udział
w tym samym programie co ja: z Yinką i Thomasem.
Podczas mojego 10 tygodniowego pobytu w Irlandii
uczestniczyłam w badaniach nad zastosowaniem biosensorów wytwarzanych metodą inkjet printing. W celu przeprowadzenia badań, musiałam zapoznać się z technikami
do charakteryzacji i detekcji takimi jak: woltametria cykliczna czy amperometria, co służyło analizie wpływu
enzymu na powierzchnię elektrody.
Do badań wykorzystywałam nanocząsteczki polianiliny, przewodzącego polimeru, użytego do detekcji dwutlenku wodoru. Powierzchnia elektrody była modyﬁkowana przez naniesienie polimeru metodą inkjet-printing.
Następnie na tak zmodyﬁkowanej powierzchni elektrody
unieruchamiany był enzym. W celu optymalizacji warunków stosowałam różne wartości potencjałów oraz różne
wartości koncentracji dwutlenku wodoru.
Czas spędzony w laboratorium, intensywna praca, czasem mozolna, wiele mnie nauczyły. Przede wszystkim stałam się bardziej cierpliwa i wiem, że trzeba być przygotowanym zarówno na dobre jak i na złe wyniki doświadczeń. Zły
rezultat stanowi powód i motywację do poszukiwania przyczyny błędu lub poszukania całkiem nowego rozwiązania.
Podczas całego pobytu w Dublinie, byłam traktowana nie
tylko jako pełnoprawny student uniwersytetu, lecz także jako
pracownik DCU. Miałam takie same prawa i obowiązki jak
inni studenci campusu. Miałam dostęp do komputerów znajdujących się na terenie uczelni, mogłam korzystać z całego
księgozbioru, biblioteki uniwersyteckiej, a także z ośrodka
sportowego, znajdującego się na terenie campusu.
CAŁA NASZA TRÓJKA UCZESTNIKÓW PROGRAMU, PREZENTUJĄCYCH WYNIKI BADAŃ PODCZAS SEMINARIUM HAMILTONA W DNIU 6
WRZEŚNIA, UHONOROWANA PAMIĄTKOWYMI DYPLOMAMI
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Czas wolny od pracy głównie w weekendy, wykorzystywałam na zwiedzanie, wyjazdy nad morze oraz wspinaczkę
górską wraz z przyjaciółmi poznanymi w Dublinie.
Zwiedziłam takie miejsca jak: Cork, Belfast, historyczne miasteczko Kinsele. Brałam udział w wspinaczkach
górskich w irlandzkich Wicklow Mountains, zwiedziłam
wschodnie wybrzeże Irlandii, nadmorskie miejscowości jak:
Greystones, Howth czy Malahide.
Irlandia urzekła mnie pod wieloma względami, jednak
najważniejszy był fakt, iż po bardzo intensywnym tygodniu
pracy w Dublinie zawsze można było na weekend udać
się w góry lub nad morze. Wystarczyło wsiąść w autobus
lub podmiejski pociąg DART i w przeciągu tylko 30 minut
znaleźć się z dala od hałasu i zgiełku miasta.
Pobyt w Irlandii jest dla mnie niezapomnianym prze-

wydział
matematyki
informatyki
i ekonometrii

Poznań – Zielona Góra
WORKSHOP
ON COMBINATORICS

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu był organizatorem międzynarodowej
konferencji WORKSHOP ON COMBINATORICS, która
odbyła się w Ośrodku Konferencyjnym PAN w Będlewie w dniach 15-18 października 2006 roku.
Konferencja, w której uczestniczyło 70 osób z ośrodków naukowych z Litwy, Niemiec, Polski, USA i Węgier
stała się okazją nie tylko do zaprezentowania najnowszych wyników z kombinatoryki, lecz również czasem
gorących i owocnych dyskusji.

wydział
nauk Inauguracja
pedagogicznych wydziałowa
i społecznych

FOT. POLA KULECZKA. IMATRYKULACJA STUDENTÓW I ROKU
Z WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH I SPOŁECZNYCH.

30.09.2006 r. w auli UZ odbyła się z
udziałem J. M. Rektora prof. Czesława Osękowskiego
inauguracja roku akademickiego dla studentów i pracowników Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych
(dawniej Wydziału Pedagogicznego). Inicjatorem inauguracji wydziałowej był Dziekan Wydziału prof. Zbigniew
Izdebski, który w ubiegłym roku poprowadził ją po raz
pierwszy. W wystąpieniu Dziekan Z. Izdebski podkreślił,
iż WNPiS w bieżącym roku obchodzi swoje 35 lecie.
W związku z tym, w uroczystości wzięli udział niektórzy z poprzednich dziekanów Wydziału: prof. Maria
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życiem, które może w przyszłości przynieść tylko same
korzyści. Chciałabym serdecznie podziękować Pani
prof. Elżbiecie Krasickiej-Cydzik, bo to dzięki Niej dowiedziałam się o istnieniu programu. Chciałabym również podziękować wszystkim pracownikom pracującym
NCSR za nadzwyczajną życzliwość, serdeczność i czas
poświęcony mi w Dublinie. Dziękuję także moim kolegom: Thomasowi i Yince za ich pomoc i przyjaźń.
Ten wyjazd był dla mnie przygodą, ale i wielką próbą.
Przekonałam się, że „dla chcącego nic trudnego”. Silna
wola, chęć współpracy z innymi ludźmi daje zawsze pozytywne rezultaty. Dlatego zachęcam moje koleżanki i
kolegów by jak tylko będą mieli możliwość, uczestniczyli
w tego rodzaju przedsięwzięciach.
Magda Emilianów

Przedstawiono ponad 30 referatów, w tym 16 plenarnych. Zaproszonymi wykładowcami byli: Mieczysław
Borowiecki (Zielona Góra), Reinhard Diestel (Hamburg),
Dwight Duffus (Atlanta), Paweł Idziak (Kraków), Michał
Karoński (Poznań), Gyula O.H. Katona (Budapeszt), Hal
Kierstead (Tempe), Andrzej Kisielewicz (Wrocław), Rafał
Latała (Warszawa), Zbigniew Lonc (Warszawa), Krzysztof
Oleszkiewicz (Warszawa), Wojciech Rytter (Warszawa),
Zdzisław Skupień (Kraków), Maciej M. Sysło (Wrocław),
Jerzy Wojciechowski (Morgantown), A. Paweł Wojda (Kraków), Mariusz Woźniak (Kraków).
W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzili: Jerzy Jaworski, Tomasz Łuczak i Andrzej Ruciński z Uniwersytetu
im Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Jarosław Grytczuk, Stanisław Niwczyk i Alina Szelecka z Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Alina Szelecka

Jakowicka (1973-1978
i 1984-1987), prof.
Mieczysław
Walczak
(1988-1992),
prof.
Edward Hajduk (1993-1998), prof. Ryszard
Stankiewicz
(1999-2000). W wystąpieniu
inauguracyjnym
Dziekan wskazał na
rolę Wydziału w kształtowaniu podstaw nowych instytutów, które
pierwotnie w formie
zakładów istniały w ramach Wydziału. Swoje
początki na Wydziale
miały: Instytutu Kultury
i Sztuki Muzycznej
(dawniej
Instytutu
Muzyki), Instytut Sztuk Pięknych oraz Katedra Sztuki
i Kultury Plastycznej (dawniej Instytut Sztuki i Kultury
Plastycznej), Instytut Filozoﬁi jak również Instytut
Zarządzania, obecnie w strukturze Wydziału Ekonomii
i Zarządzania.
W czasie inauguracji Dziekan podziękował za pracę osobom odchodzącym na emeryturę: prof. Alicji
Kargulowej, prof. Józefowi Kargulowi oraz dr Krystynie
Szostak. Następnie przeprowadzona została immatrykulacja studentów I roku kierunków pedagogika i socjo-
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logia. Na inauguracji J. M. Rektor prof. dr hab. Czesław
Osękowski wygłosił przemówienie, w którym powiedział
o obecnej sytuacji Uniwersytetu i perspektywach jego
rozwoju. Zachęcał studentów, aby ten najpiękniejszy
czas w życiu, czas młodości dobrze wykorzystali studiując i rozwijając swoją osobowość. Do kolegów i koleżanek studentów oraz pracowników Wydziału zwróciła
się przewodnicząca Parlamentu Studenckiego Maria
Małecka. Wszyscy zabierający głos życzyli studentom
i pracownikom pomyślności w pracy i życiu osobistym.
Uroczystość uświetniał chór akademicki pod kierunkiem
prof. Jerzego Markiewicza.
Wykład
inauguracyjny
pt.
Animator
kultury
„Gałganiarzem” na ludzkim śmietnisku wygłosił prof. dr
hab. Józef Kargul. Wskazywał w nim na zjawiska charakterystyczne dla współczesnej kultury masowej. Wiele

Akademicki Inkubator
Przedsiębiorczości
Uroczyste otwarcie
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dóbr wytwarzanych współcześnie ma bardzo krótki czasie użytkowania i traﬁa na coraz bardziej rozrastające
się „śmietniska”. Kondycja psychiczna współczesnego
człowieka jest współkształtowana przez ten rodzaj działań. Cechą kultury współczesnej jest również to, iż liczne zbiorowości ludzkie zostają wykluczane z głównego
nurtu funkcjonowania społecznego. Jedną z ról animatorów we współczesnym świecie jest przywracanie do
ponownego życia obiektów i miejsc, które utraciły swoje
pierwotne funkcje, ale mogą służyć realizacji innych.
Warszawska „Fabryka Trzciny” jako obiekt poprzemysłowy jest dziś jednym z bardziej atrakcyjnych miejsc
wielu wydarzeń artystycznych. Animatorzy mogą również pomagać ludziom, którzy takiego wsparcia w przypadku wielu „odrzuceń” i „wykluczeń” potrzebują.
Opr. Ewa Narkiewicz-Niedbalec

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytet Zielonogórski
Kampus A
ul. Szafrana 2, bud. A-2, parter, 65-246
Zielona Góra
tel./faks: 068 3287836
e-mail: Sekretariat@aip.uz.zgora.pl, http://www.
aip.uz.zgora.pl
Robert Barski Dyrektor
Sylwia Hollett Sekretariat

pion
prorektora
ds. nauki
i współpracy
z zagranicą

....Dział Współpracy
z Zagranicą
Rozwój współpracy z Guilin, Chiny

W dniu 16 października odbyło się oﬁcjalne otwarcie
Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (AIP).
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali pani Bożena Ronowicz – Prezydent Miasta Zielona Góra oraz prof. Czesław Osękowski – Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele
władz wojewódzkich, samorządowych, szkolnictwa wyższego oraz ﬁrm regionu lubuskiego.
Inkubator powstał w wyniku współpracy Uniwersytetu
Zielonogórskiego oraz Urzędu Miasta. Głównym celem
jego działalności jest pomoc studentom i absolwentom
wyższych uczelni, mających pomysł na własny biznes.
Oferowana pomoc obejmuje wsparcie w założeniu i prowadzeniu ﬁrmy. Długość okresu inkubacji wynosi trzy
lata, z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata.
Inkubator dysponuje powierzchnią 1119 m2, która została podzielona na 18 pomieszczeń biurowych oraz 2
sale konferencyjne. Pomieszczenia wyposażone są w
meble biurowe i łącza telekomunikacyjne.
W ramach oferty przedsiębiorcy otrzymują:
− nieodpłatne doradztwo prawne i ﬁnansowe,
− nieodpłatne szkolenia,
− dostęp do specjalistycznej prasy i opracowań, oraz
− obsługę administracyjną we wspólnym sekretariacie.
W dniu 22 września ruszyła druga edycja konkursu dla
osób chcących rozpocząć działalność w Akademickim
Inkubatorze Przedsiębiorczości. Projekty można nadsyłać do dnia 30 października.
Serdecznie zapraszamy!
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Uniwersytet Technologii Elektronicznych w chińskim
Guilin jest naszym partnerem od 6 lat. Podczas ostatniego spotkania w Guilin (2-5 września), w którym uczestniczył Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
prof. Józef Korbicz, omówiono rezultaty dotychczasowej
współpracy oraz wytyczono kierunki dalszego jej rozwoju. Uzgodniono, iż zakres kooperacji zostanie rozszerzony o wymianę studentów obu Uniwersytetów, którzy
w ramach porozumienia będą mieli możliwość odbywania studiów i prowadzenia badań naukowych. W związku z tym studenci z Guilin będą mogli odbywać studia
magisterskie z informatyki na naszym Uniwersytecie. W
planach jest również uruchomienie wspólnych studiów
doktoranckich z informatyki i elektrotechniki.

Agnieszka Możejko
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Umowa o współpracy
z partnerem z Kazachstanu
Realizując zadania w zakresie rozwoju współpracy naszego uniwersytetu z partnerami zagranicznymi, dnia 7 września zostało zawarte Porozumienie dotyczące współpracy
w dziedzinie szkolnictwa wyższego między naszą Uczelnia
a Uniwersytetem Państwowym Pavlodar w Kazachstanie.
Jest to obustronna umowa, która obejmuje współpracę w

biuro Praktyki we Frankfurcie nad Odrą
karier - podpisanie porozumienia
19 października podpisano porozumienie pomiędzy
Stowarzyszeniem „Miteinander Wohnen” z Frankfurtu
nad Odrą a Uniwersytetem Zielonogórskim w sprawie odbywania praktyk indywidualnych w świetlicy
socjoterapeutycznej Stowarzyszenia. Pomimo dobrej woli z obu stron nie udało nam się wystartować
przed wakacjami ale w międzyczasie przedstawiciele Stowarzyszenia przyjechali na Bachanalia i Targi
Pracy a także przeprowadzili wykład dla studentów
germanistyki i... jedną z wykładowczyń okradziono w
zielonogórskim autobusie.
Na szczęście trudności nas nie zraziły i 19 października 2006 o godz. 16.15 na UZ porozumienie zostało podpisane. Z ramienia Uniwersytetu parafował je
Prorektor ds. Studenckich prof. Longin Rybiński natomiast Stowarzyszenie reprezentował Przewodniczący
Zarządu: Ronald Schurg i pani Marisia Hatscher.
Praktyki są przeznaczone dla studentów pedagogiki
i ﬁlologii germańskiej, którzy w parach (jeden student
pedagogiki i jeden germanistyki) przez miesiąc po 4
godz. dzienne (czas pracy ustalany indywidualnie) będą
zdobywać doświadczenie w pracy z dziećmi i rozwijać
swoje umiejętności językowe.

Otwarcie
Lubuskiego Ośrodka
Badań Społecznych
W dniu 25 października decyzją Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego utworzono nową jednostkę
organizacyjną na Wydziale Nauk Pedagogicznych i
Społecznych - Lubuski Ośrodek Badań Społecznych
(LOBS).
Działalność LOBS koncentruje się na przygotowywaniu koncepcji, realizacji, a także opracowywaniu
wyników badań społecznych w szerokim zakresie
(badania instytucji, organizacji, młodzieży, społeczności lokalnych, rynku pracy, wykluczenia społecznego, sondaże opinii, badania ewaluacyjne, itd.).
Naszym priorytetem jest współpraca z pracownikami Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych
oraz innymi pracownikami Uczelni. Oferujemy pomoc w realizacji badań naukowych, obsługę grantów oraz projektów finansowanych przez UE, a także służymy doradztwem oraz udzielamy konsultacji
metodologicznych. Idea utworzenia LOBS związana jest ściśle z przyznaniem zespołowi pracowników Instytutu Socjologii ministerialnego grantu, na
przeprowadzenie badania zachodniego pogranicza
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zakresie wymiany pracowników naukowych i studentów,
a także publikacji i materiałów badawczych, prowadzenia
wspólnych działań naukowo-badawczych oraz organizowania i uczestniczenia w różnego rodzaju przedsięwzięciach
naukowo-dydaktycznych. Kontakt ze stroną kazachską został zainicjowany przez Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ.
Bliższe informacje na temat naszego nowego partnera są
dostępne na stronie internetowej: http://www.psu.kz/.
Agnieszka Możejko

Stowarzyszenie zapewnia studentom nieodpłatne zakwaterowanie na miejscu oraz ubezpiecza studentów na
czas trwania praktyki.
Nie trzeba chyba nikogo przekonywać o wartości takiej praktyki dla studentów, to przecież doskonała możliwość:
 Zweryﬁkowania wiedzy teoretycznej o zagranicznych
placówkach opiekuńczych w działaniach praktycznych.
 Doskonalenia umiejętności językowych.
 Doskonalenia umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć, a także planowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i resocjalizacyjnej.
 Kształtowanie umiejętności wychowawczych.
 Zgromadzenia materiału obserwacyjnego i doświadczalnego związanego z pracą magisterską.
 Stworzenia warunków do samooceny własnych działań, rozpoznania swoich predyspozycji pracownika i
ujawnienie własnych braków.
 Zwiększenia możliwości zatrudnienia po ukończeniu
studiów.
 Poznania warunków pracy poza granicami kraju.
Pierwsi studenci wyjeżdżają do Frankfurtu już 6 listopada 2006, po powrocie podzielą się z nami swoimi wrażeniami.
Lilia Smoła*
autorka jest specjalistką ds. praktyk

po akcesji Polski
do UE. Z uzyskanych w ten
sposób środków
przeprowadzono na przełomie
roku 2005/2006
Lubuski Sondaż
Społeczny.
Stanowi on socjologiczny portret
mieszkańców województwa lubuskiego. Badaniu
i analizie poddano takie kwestie
jak:
struktura
społeczno-zawodowa, ruchliwość
przestrzenna i pokoleniowa, praca i bezrobocie, styl życia, konﬂikty
społeczne, powodzenie w życiu, religijność, sytuacja
materialna, relacje z Niemcami, postawy wobec UE
i wiele innych. LSS będzie pierwszoplanowym badaniem realizowanym w ramach ośrodka w cyklu
trzyletnim na reprezentatywnej próbie dorosłych
mieszkańców województwa. Pozwoli ono śledzić zachodzące zmiany, wskazać ich przyczyny i konse-

DOROTA SZABAN KIEROWNIK LUBUSKIEGO OŚRODKA BADAŃ SPOŁECZNYCH
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kwencje Wkrótce ukaże się raport z pierwszej edycji
badania. Dzięki utworzeniu LOBS dajemy osobom i
instytucjom zainteresowanym możliwość zamieszczania własnych pytań w kolejnym sondażu.
Oferta LOBS skierowana jest do pracowników
Uniwersytetu a także do podmiotów pozauczelnianych. Instytucje i firmy mogą zlecać ośrodkowi przeprowadzenie badań sondażowych, diagnostycznych,
ewaluacyjnych i innych, oraz konsultacje metodologiczne i ekspertyzy.
Strukturę LOBS tworzą – Rada Naukowa, w skład
której wchodzą pracownicy Instytutu Socjologii oraz
Biuro LOBS, którego kierownikiem jest mgr Dorota
Szaban.
Utworzenie LOBS związane jest z rosnącym zapotrzebowaniem na badania społeczne, ekspertyzy i diagnozy. W minionym roku akademickim
Instytut Socjologii otrzymał wiele propozycji przeprowadzenia badań o zróżnicowanym charakterze. Propozycję złożyły m. in.: „Gazeta Wyborcza”,
Urząd Miasta w Zielonej Górze, Urząd Miasta w
Głogowie, PKS Zielona Góra, Lubuskie Trójmiasto
i Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Ze
względów organizacyjnych można było pozytywnie
odpowiedzieć tylko na niektóre oferty. LOBS ma
szansę wypełnienia „luki rynkowej”, spowodowanej
brakiem profesjonalnego ośrodka badawczego w
zachodniej części kraju. Przewaga LOBS nad konkurentami polega na akademickim profilu ośrodka
oraz ścisłym związku ze środowiskiem naukowym.
Oznacza to korzystanie z wiedzy i umiejętności pracujących na uczelni socjologów, pedagogów, staty-

Inauguracja
Szkoły Giełdowej
w Zielonej Górze
W sobotę, 21 października odbyła się inauguracja kursów Szkoły Giełdowej na Uniwersytecie
Zielonogórskim. Szkoła Giełdowa to największy
program edukacyjny realizowany przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie we współpracy z wyższymi uczelniami w całej Polsce.
Uniwersytet Zielonogórski jest 17 ośrodkiem akademickim, z którym Giełda realizuje ten projekt.
W uroczystości wzięli udział: prof. Mieczysław
Dudek, dr Zygmunt Jocz, Arkadiusz Stolarek, Marek
Osękowski, Sergiusz Borysławski oraz uczestnicy
kursu.
W odczytanym podczas inauguracji liście do Rektora
Uniwersytetu Zielonogórskiego, Prezes GPW Ludwik
Sobolewski zwrócił się bezpośrednio do słuchaczy
pierwszego kursu SG „ Drodzy Państwo, powodzenia!
Czekamy na Was na rynku giełdowym. Giełda jest fascynująca i niepowtarzalna. Ale żeby ją lepiej poznać
trzeba się przed tym pierwszym doświadczeniem dobrze przygotować. Cieszę się, że wybraliście naszą
Szkołę Giełdową”.
Szkoła Giełdowa jest programem edukacyjnym
adresowanym do szerokich kręgów osób zainteresowanych zdobyciem podstawowej wiedzy umożliwiającej samodzielne inwestowanie. Został zainicjowany przez giełdę warszawską we współpracy z
francuską l’Ecole de la Bourse w 1999 roku. W ciągu
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styków, ekonomistów i innych ekspertów. Powstanie
ośrodka daje również studentom możliwość zdobywania doświadczenia a absolwentom szansę znalezienia pracy, dzięki tworzeniu profesjonalnej sieci
ankieterów.
Dorota Szaban

Kontakt z LOBS
LOBS mieści się w budynku IS, przy Al. Wojska Polskiego
65, pokoje 15-16, tel. 068 3283114. Szczegółowe informacje dostępne będą wkrótce także na stronie internetowej ośrodka.
Zapraszamy do współpracy!

Nominacja
profesorska
Informujemy, że Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej postanowieniem
z dnia 12 października
2006 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk
ﬁzycznych Panu dr hab.
Włodzimierzowi
Kluźniakowi.
Uroczystość
wręczenia aktu nadania
tytułu naukowego odbyła
się 24 października.

7 lat działalności Szkoły Giełdowej zorganizowano
329 edycji, w których wzięło udział blisko 11 tysięcy
słuchaczy.
W ramach programu Szkoła Giełdowa realizowane
są dwa niezależne kursy: Podstawy inwestowania na
Giełdzie (14h) oraz Instrumenty pochodne (6 h). Cechą
SG jest jej ogólnopolski zasięg oraz wysoki poziom nauczania gwarantowany przez pracowników naukowych
wyższych uczelni i specjalistów z rynku kapitałowego.
W ramach kursu uczestnicy otrzymują komplet materiałów edukacyjnych oraz certyﬁkat ukończenia kursu
Szkoły Giełdowej.
Dodatkowe informacje:
Sergiusz Borysławski - Koordynator SG w Zielonej Górze,
tel. 605 071 136, sergiusz@inwestpunkt.com
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Nowości
wydawnicze
Adamski M., Barkalov A.,
Architectural and Sequential
Synthesis of Digitl Devices, s.200,
oprawa twarda, 17x24 cm, Oﬁcyna
Wydawnicza UZ, 2006
“The acceleration of progress of our civilization is mostly owed to the development
of computer science and its implantation
in our life. The last ﬁfty years were commemorated by very rapid development of
computer science. The up-to-day state
of the art in this area is characterized by
three major factors. The ﬁrst factor is a
development of very complex VLSI such as “system-on-programmable chip” (SoPC) with hundreds of millions of equivalent gates. The second factor is development of hardware
description languages (HDL) such as VHDL and Verilog that
permits to capture a design with tremendous complexness.
The third factor is a wide application of different computer-aided design (CAD) tools to design very complex projects
in satisfactory time. These three factors turned the process
of hardware design in the process that is very similar to the
development of computer programs. An application of HDL
and CAD-tools allows to designer to concentrate his energy
on the base problems of design, whereas a routine work
remains the prerogative of computer.
It is necessary to point out that fast development of competitive digital devices is possible only when a designer
possesses a good knowledge of the main principles, whish
are in the base of the modern design methods. These base
methods include, for example, the method of microprogram
control and principle of representation of a digital device as
composition of operational and control automata. These
base principles have been developed both the scientists
from the West (USA, West Europe and Japan) and from
the East (the countries of former USSR). Because of the
rather military direction of computer science in past, some
achievements of the West scientists were unknown for
their East colleges and otherwise.
One of the authors of this book many years have been
working in University of Zielona Gora (Poland) and he had
possibility to become familiar with the West side of the theory of computer science and his course “Formal design of
digital systems” was based on this part of the theory. The
second author more then 20 years and he had summarized the results of the East scientists in his lecture course
“Applied theory of digital automata”. Now both authors work
together and it was quite natural to make an attempt to combine together in a single book the methods of the West and
the East branches of common Computer Science.
One of the main intentions of the authors was desire to
avoid the inﬂuence of technology on the methods of design
to be discussed. Because of it all examples in this book are
illustrated with application of base gates such as NAND
and NOR gates. The authors have written this book for
readers which are familiar with the base of Boolean algebra and main principles of combinational circuits design. It
permitted to avoid the problems connected with minimization of the Boolean functions, implementation of ﬂip-ﬂops
and such sequential devices as counters or shift registers.
There are many really good books where these problems
have been thoroughly discussed”.
[Ze Wstępu]
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Barkalov A., Węgrzyn M.
Design of Control Units
with Programmable
Logic,
s.150, oprawa twarda,
17x24 cm, Oﬁcyna
Wydawnicza UZ, 2006
Rozwiązania elektroniczne znajdują zastosowania
niemal we wszystkich sferach działalności człowieka.
Szybki rozwój technologii półprzewodnikowych zaowocował
wprowadzeniem układów scalonych bardzo wielkiej skali integracji (VLSI) zawierających ponad miliard tranzystorów.
Bardzo ważnym przykładem takich układów VLSI są
struktury, które mają wystarczające zasoby do implementacji w jednej strukturze krzemowej złożonych systemów
cyfrowych. Taka realizacja całego systemu nazywana jest
SoC (ang. System-on-Chip). Struktury SoC zawierają w pojedynczym układzie rdzeń procesora (np. w postaci modułu
wirtualnego), wbudowane bloki pamięci oraz inne zasoby
do realizacji określonych funkcji logicznych. Aktualnie możliwa jest implementacja złożonych systemów z wykorzystaniem układów logiki programowalnej, zwanych SoPC (ang.
System-on-Programmable-Chip).
Jednym z najważniejszych bloków w systemach cyfrowych jest jednostka sterująca (CU) koordynująca współpracą wszystkich bloków systemu. Klasycznym modelem
jednostki sterującej jest automat stanów FSM (ang. Finite
State Machine), który może być przedstawiony jako złożenie bloków kombinacyjnych i pamięci stanów wewnętrznych. Ponadto, algorytmy sterowania do zarządzania blokami w układzie typu SoPC mogą być zaimplementowane
w postaci programu procesora (programowa interpretacja
algorytmu sterowania). Jeżeli jednak szybkość działania
jednostki CU jest czynnikiem krytycznym, to należy je implementować w postaci automatów FSM lub w postaci układu mikroprogramowalnego (ang. microprogram control unit,
MCU), gdzie algorytm sterowania jest reprezentowany jako
mikroprogram (tzw. ﬁrmware).
Prezentowana książka poświęcona jest projektowaniu
jednostek FSM oraz MCU. Rozważane podejścia (trzy
modyﬁkacje modeli Moore’a) są omawiane jako metody
projektowania bez ukierunkowania na konkretną rodzinę
układów.
Pierwsza metoda skoncentrowana jest na klasycznym
modelu automatu FSM, gdzie jako kod wewnętrznego wektora stanu jest stosowany adres wybranej komórki pamięci
wraz ze zbiorem mikrooperacji określanej dla danego stanu. Takie podejście zezwala na projektowanie jednostek
sterujących z maksymalną, możliwą częstotliwością pracy
(najmniejszy okres cyklu), ponieważ liczba sygnałów wejściowych (warunki logiczne) może być analizowana w celu
określenia zmian automatu FSM.
Drugie podejście koncentruje się na układach mikroprogramowalnych, gdzie algorytm sterowania jest przechowywany
w specjalnej pamięci jako zbiór mikrooperacji w określonym
formacie (mikroprogram). W tym przypadku, adres mikroinstrukcji jest analogiczny do kodu wektora stanu automatu
FSM. Takie podejście umożliwia projektowanie jednostek
CU przy minimalnym wykorzystaniu zasobów sprzętowych,
ze względu na regularną strukturę układu do adresowania
mikroinstrukcji, który jest implementowany jako standardowy multiplekser. Ostatnią metodą prezentowaną w książce
jest kompozycyjny układ mikroprogramowalny (ang. compositional microprogram control unit, CMCU), który może
być rozpatrywany jako złożenie automatu FSM i układu
MCU. Takie podejście umożliwia uzyskanie jednostki sterującej z charakterystykami pośrednimi pomiędzy automatami
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FSM i układami MCU. Ten model jest najbardziej efektywny
dla tzw. liniowych algorytmów sterowania, gdzie występują
długie łańcuchy instrukcji skoków bezwarunkowych implementowanych jako licznik, który jest użyty do przechowywania adresu mikroinstrukcji. Umożliwia to zmniejszenie w
układzie adresowania mikroinstrukcji liczby wykorzystanych
tablic odniesień LUT (ang. look-up table) układu FPGA, w
porównaniu z układem określającym funkcje wzbudzeń w
klasycznych automatach FSM typu Moore’a.
[Od Autora]

Frydryczak B., Kardasz
H., Muskauer. Park
Mużakowski,
s. 116, oprawa twarda,
21 x 21 cm, Oﬁcyna
Wydawnicza UZ, 2006
Autorki książki przedstawiają
„Położony na granicy polsko-niemieckiej w Łęknicy – Bad
Muskau, Park Mużakowski,
znany również jak Park
Pücklera, to miejsce szczególne, już
od swojego zarania przyciągające swoim urokiem, a dziś
znów przeżywające renesans. Na jego znaczenie dla historii sztuki ogrodowej wskazuje większość podręczników
z tej dziedziny nie pomijających go milczeniem. Również
w historii najnowszej park znalazł niebagatelne, bo naznaczone jej ranami i nadziejami, miejsce. Rzadko kiedy i
gdzie można spotkać z pozoru neutralną przestrzeń, rozciągającą się ponad granicą dwóch państw, która w takim
stopniu odzwierciedla ich wzajemne relacje, a równocześnie tak silnie wpisuje się w Ideę Europy Zjednoczonej.
[...] Twórcą i założycielem parku był książę Hermann
Ludwig Heinrich von Pückler-Muskau, miłośnik ogrodów,
teoretyk sztuki ogrodowej, zwany «Goethem sztuki ogrodowej», postać niezwykle barwna, współtworząca kulturowy klimat XIX-wiecznych Niemiec.
[...] Park został zaprojektowany w naturalnej, otoczonej
wzgórzami, dolinie Nysy Łużyckiej, która podzieliła go na
dwie części. Po stronie zachodniej, obejmującej ten teren około 200 h znalazły się zamek i podzamcze; strona
wschodnia pierwotnie obejmowała 350 h łąk i lasów, porastających pagórkowaty stok doliny”.
W książce opisana jest historia parku, oraz jego założyciela. Zdjęcia, autorstwa Heleny Kardasz i Piotra
Kardasza, oddają osobliwy urok tego miejsca.
Książka jest napisana w dwóch językach – polskim i
niemieckim.
[Fragmenty]

Polacy – Niemcy Pogranicze.
Studia historyczne, Red. Wyder G.,
Nodzyński T., s. 342, oprawa twarda,
17x24, Oﬁcyna Wydawnicza UZ,
2006
Profesor Joachim Benyskiewicz;
Bibliograﬁa prac Prof. dr hab.
Joachima Benyskiewicza za lata
1963-2005; Jarosław Dudek, Kilka
uwag o niepełnym powodzeniu jednej z misji Brunona z Kwerfurtu;
Krzysztof Benyskiewicz
Benyskiewicz, Stosunki
polsko-niemieckie w dobie rządów
Władysława Hermana; Bogdan Bobowski, Istota
przełomu XIII wieku na Śląsku; Kazimierz Bobowski,
Ze studiów nad wzajemnymi relacjami dwóch hanze-

nr 8 (146)

l i s t o p a d

2006

33

atyckich miast: Strzałowa (niem. Stralsund) i Lubeki
(na przełomie XIII/XIV wieku; Dariusz Dolański,
Historiograﬁa niemiecka w warsztacie historyków polskich XVI-XVIII wieku; Jarosław Kuczer, Podstawy
kształtowania kontaktów szlachty krośnieńskiej i głogowskiej z prowincją wielkopolską w okresie wczesnonowożytnym (1526-1741); Bogumiła Burda, Porządki
szkolne, Ordynacje, Plany lekcji i Regulaminy protestanckiego szkolnictwa średniego na Dolnym Śląsku
w okresie wczesnonowożytnym; Joachim Zdrenka,
Niewykorzystane źródło epigraﬁczne dla obszaru dawnej Nowej Marchii na przykładzie Sulechowa; Adam
Górski, Tablica pamiątkowa z Bytomia Odrzańskiego;
Wojciech Strzyżewski, Kariera rodziny Fernemont
w księstwie głogowskim w świetle wczesnonowożytnych pieczęci (XVII-XVIII wiek); Przemysław
Góralczyk, Pozytywne aspekty działalności rządu pruskiego na ziemiach polskich II i III rozbioru w
opinii przedstawicieli władz i mieszkańców Księstwa
Warszawskiego; Wolfgang J. Brylla, Kramski
król instrumentów; Zygmunt Kowalczuk, Ksiądz
Augustyn Szamarzewski i ksiądz Piotr Wawrzyniak
– księża społecznicy w Wielkopolsce okresu zaborów; Grażyna Wyder, Z dziejów walki o tożsamość
narodową – tajne stowarzyszenie kobiet „Warta”;
Zbigniew Bujkiewicz, Czy Georg Beuchelt był antypolski?; Przemysław Bartkowiak, Powstanie i rozwój harcerstwa na terenie Babimojszczyzny w okresie
międzywojennym; Andrzej Toczewski, Obóz jeniecki
Dulag D Amtitz w Gębicach; Ireneusz Wojewódzki,
Naczelny wódz Kazimierz Sosnkowski wobec problemu użycia 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej;
Hieronim Szczegóła, W stulecie urodzin historyka i
pisarza Wiesława Sautera (1905-1996); Bernadetta
Nitschke, Repolonizacja czy polonizacja? Polityka
władz polskich wobec byłych Kresów Wschodnich
III Rzeszy; Czesław Osękowski, Pogranicze polsko-niemieckie w latach 70. XX wieku; Wiesław
Hładkiewicz, Zapomniany dialog. Stosunki polsko-niemieckie w myśli politycznej emigracji polskiej w
Republice Federalnej Niemiec; Tomasz Nodzyński,
Z doświadczeń Wspólnej Komisji Podręcznikowej
PRL-RFN historyków 1972-1989; Marian Eckert,
Waldemar Sługocki, Od współpracy transgranicznej
i stopniowej integracji ku regionowi polsko-niemieckiemu.
[Ze Spisu Treści]

Smużniak K.,
Tragiczne gry,
s. 384, oprawa
twarda, 21x21
cm, Oﬁcyna
Wydawnicza UZ,
2006
Kolejna książka
tego autora, przybliżająca
świat
pantomimy. Tym razem jest to monograﬁa dokumentacyjna ostatniego choreodramu pantomimicznego
Henryka Tomaszewskiego.
„Książka niniejsza jest skonstruowana na zasadzie
[...] dualnego rozgraniczenia dokumentów teatralnych, z
których jedne należą do tzw. dokumentów dzieła, drugie
– do dokumentów pracy, ale w nieco innej postaci.
Rozdział I – to dokumenty należące bezsprzecznie
do projektu inscenizacji, do fazy przedpremierowej, rozdział II zaś – to dokumenty dzieła zrealizowanego na
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Literska w artykule Sens sztuki – kilka reﬂeksji na marginesie książki Herberta Reada prowadzi dyskurs na temat
wartości estetycznych, artystycznych i terapeutycznych
dzieł sztuki. Dorota Angutek w artykule Krajobraz – przestrzeń, którą „oswaja” człowiek i Beata Frydryczak w
pracy Krajobraz a zaangażowanie wskazują na piękno
przyrody, która jest m.in. społecznością życia, inspiracją
dzieł sztuki, dopełnieniem wrażeń zmysłowych. Irena
Marciniak rozważa następujące wymiary terapeutyczne uczestnictwa w chórze: chór jako grupa społeczna,
członkowie chóru, wartości repertuaru, osiągnięcia artystyczne i osobowość dyrygenta. Danuta Berezowska
i Halina Dakowska wspólnie przybliżają problematykę
wykorzystania zajęć muzykoterapeutycznych z ekspresją
malarską. Natomiast Anna Pękala podkreśla znaczącą
moc sztuki terapeutycznej w życiu ludzi.
Niektóre aspekty terapii przez sztukę osób niewidomych
i upośledzonych umysłowo przedstawia Ewelina Jutrzyna.
Ukazuje ona znaczenie problemu percepcji informacji
[Fragmenty oraz z recenzji wydawniczej]
estetycznej, aktywności osobowości w warunkach sensorycznej i intelektualnej niewydolności, stworzenie odpowiednich warunków w procesie normalizacji działalności
Sztuka w kontekście oddziaływania pobudzającej czy różnych stanów emocjonalno-negatywna człowieka, Red. Kataryńczuk- nych i frustracji, które towarzyszą osobom niepełnosprawMania L., Karcz J., s. 210, oprawa nym. Violetta Przerembska charakteryzuje specyﬁkę artybroszurowa 17x24 cm, Oﬁcyna stycznej działalności wybranej szkoły specjalnej w Łodzi.
Kolejny artykuł Współczesne subkultury muzyczne
Wydawnicza UZ, 2006,
jako czynnik umożliwiający powstanie destruktywnych
Książka pt. Sztuka w kontekście zachowań społecznych u nieletnich z niepełnosprawoddziaływania na człowieka jest ko- nością intelektualną autorstwa Eweliny Jutrzyny dotylejną propozycją rozważań i dyskusji czy problemu odbioru muzyki „modnych gustów” przez
na temat różnych aspektów, walorów niepełnosprawnych intelektualnie nastolatków. Poprzez
estetycznych i terapeutycznych sztu- badania empiryczne udowodniono, iż młodzież niepełki. Jedno jest pewne, że człowiek bez nosprawna intelektualnie ulega wpływom środowiska
sztuki nie może żyć. Poszukiwanie, rodzinnego i społecznego. Ewa Frydel-Jasińska w
odkrywanie doświadczanie świata artystycznego kształ- artykule Terapia przez sztukę podkreśla uniwersalne
tuje potencjał ludzkości. [...]
spectrum zastosowania muzyki, która wpływa na człoPublikacja została podzielona na dwie części, aspekty
wieka przez całe życie i jego rozwój.
teoretyczne podjętej tematyki oraz zagadnienia empiPaweł Cylulko omawia walory terapeutyczne koryczno-praktyczne. Przedstawione propozycje nie rozlęd i pastorałek, które stanowią cenne dziedzicwiązują problemów edukacyjnych sztuki, stanowią cel,
two kulturowe i religijne naszego narodu. Danuta
pretekst do dalszych poszukiwań i dyskusji w zakresie
Berezowska dzieli się reﬂeksjami na temat badań
zagadnienia różnorodności podejścia do odbioru dzieła
dotyczących wpływu muzyki na organizm człowiemuzycznego i plastycznego, które jest nośnikiem silka, przeprowadzonych wśród studentów, lekarzy,
nych bodźców emocjonalnych.
psychologów klinicznych. Ewa i Mirosław Kowalscy
Problematykę oddziaływania muzyki na człowieka wprowadza artykuł Andrzeja Tuchowskiego pt. podkreślają walory aktywnej postawy wobec zdrowia
Emocjonalny i semantyczny kontekst dzieła mu- jako elementu terapii przez sztukę. Podobnie Halina
zycznego a programowanie muzykoterapeutyczne. Laskowska wskazuje na uwarunkowania środowiskoAutor, wybitny muzyk, wskazuje na ważne aspekty we odbioru muzyki sprzyjające odpowiedniej kondycji
funkcjonowania muzyki, zwłaszcza w zakresie tera- psychoﬁzycznej człowieka. Małgorzata Firfas dzieli
pii poprzez emocjonalne i semantyczne konteksty się doświadczeniami i badaniami w zakresie zajęć
dzieła muzycznego. Przybliża problematykę progra- muzykoterapeutycznych wśród dzieci 10-11 letnich.
mowania muzyki terapeutycznej, a także przedsta- Walory edukacyjno-terapeutyczne i zastosowanie forwia różne podejścia do odbioru dzieła muzycznego. my warsztatowej przedstawia na przykładzie zajęć z
Dokonuje przeglądu tez dotyczących zagadnień ro- wykorzystaniem arteterapii Małgorzata Buczniewska.
zumienia emocji w muzyce, skojarzeń regulujących Maria Ćwiklińska, Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk
emocjonalny i semantyczny aspekt recepcji muzyki. przybliżają problematykę improwizacji fortepianowej
Dzieło jest nośnikiem silnych bodźców emocjonal- jako cennego czynnika w kreowaniu osobowości członych. Autor wskazuje na potrzebę odpowiedniego wieka na przykładzie badań osób studiujących rytmiprzygotowania terapeutów w zakresie wiedzy mu- kę. Autorki będą nadal szukały odpowiedzi na pytanie
zycznej, prezentacji dzieł i dorobku kompozytorów czy zajęcia z improwizacji wpływają na rozwój osobowości i na czym polega specyﬁka tych wpływów. Lidia
na przełomie wieków.
Klaudia Kukiełczyńska w artykule Kompozycja a mu- Kataryńczuk-Mania przedstawia problem odbioru muzykoterapia przedstawia poglądy psychologów, peda- zyki przez studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego,
gogów, muzykoterapeutów na aspekty zastosowania natomiast Kinga Lewandowska dzieli się własnymi domuzyki, strategii, techniki w codziennym życiu człowieka. świadczeniami w pracy dydaktyczno-terapeutycznej
Podkreśla znaczenie improwizacji w pracy terapeutycz- ze studentami pedagogiki i psychologii Uniwersytetu
nej. Ważne jest własne doświadczanie muzyki poprzez Gdańskiego. [...]
[Ze Wstępu]
wyobraźnię, spostrzeganie i relacje z innymi. Barbara
scenie. Tę drugą część wzbogacono jeszcze o dokumenty związane ze śmiercią inscenizatora [...]”.
„Autorowi udało się uzyskać od Henryka
Tomaszewskiego rzecz bezcenną: rękopis scenariusza
reżyserskiego, który umożliwia poznanie tego, co zwykle bardzo intryguje, a co jest zazwyczaj niedostepne:
jak rodził się pomysł dzieła, jakie są jego źródła i inspiracje, jak się stopniowo krystalizuje i przybiera formę
konkretnych rozwiązań formalnych. Ma to tym większą
wartość, że Tomaszewski pilnie strzegł tej intymnej sfery
swej twórczości [...].
Publikowane przez Autora notatki potwierdzają to, o czym wiedzieli najbliżsi współpracownicy
Tomaszewskiego – że Mistrz niezwykle starannie przygotowywał się do każdego nowego spektaklu i że to,
co mogło sprawiać nieraz wrażenie improwizacji było
starannie przemyślane i opracowane...”.
Książka jest bogato ilustrowana, zarówno zdjęciami,
jak i dokumentacją ze spektaklu.
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