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wydział ....Instytut
humanistyczny Filologii Polskiej
Literaturoznawcy
na Warsztatach
Herbertowskich

KATARZYNA HERBERTOWA, ŻONA POETY.

Przemawiał słowem.
Stworzył kanon utworów
znanych niemal każdemu.
Zbigniewa Herberta-poetę
znają wszyscy. Niewielu
jednak wie, że autor Pana
Cogito był także rysownikiem.
W listopadzie ubiegłego roku Koło
Literaturoznawców
Uniwersytetu
Zielonogórskiego wraz ze
swym naukowym opiekunem, dr Małgorzatą
Mikołajczak, już po raz
drugi zostało zaproszone do uczestnictwa w
Warszawskim Festiwalu
Poezji im. Zbigniewa
Herberta. Tym razem
spotkanie poświęcone
było nie tyle twórczości
literackiej, ile geniuszowi
artysty, który objawił się w
Herbertowskich szkicownikach. Temat przewodni
brzmiał: „Zmysł wzroku,
zmysł sztuki”.
Tegoroczna jesienna
edycja Festiwalu adresowana była zarówno
do mieszkańców stolicy i
uczniów tamtejszych szkół,
jak i do uczestników naukowych warsztatów, które
odbyły się w Oborach.
Obok znakomitego grona
ﬁlologów polskich do wzięcia udziału w spotkaniu zaproszono historyków sztuki
i to właśnie oni wypełnili
swymi wykładami pierwszy
dzień czterodniowej konferencji. Historycy sztuki
przybyli z Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w
Toruniu i Uniwersytetu
Gdań-skiego. Opierając
się na Herbertowskich
zbiorach: Barbarzyńca w
ogrodzie, Martwa natura z
wędzidłem i Labirynt nad
morzem konfrontowali
artystyczne szkice poety
z konkretnymi dziełami
sztuki malarskiej. Warto
podkreślić, że wszystkie
wykłady wzbogacane były
przygotowanymi wcześniej
prezentacjami multime
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dialnymi. Jednakże nie samymi wykładami wypełniono
program oborskich warsztatów. Każdy z zaprezentowanych wykładów był żywo, a nieraz burzliwie, omawiany,
dyskutowany.
Drugi dzień dał okazję do zapoznania się z opiniami
historyków literatury. Rozmawiano m. in. o sztuce podróżowania i czytania dzieł malarskich, zaprezentowanej w poezji i esejach Herberta. Ten dzień był także
okazją do wizyty w Filharmonii Narodowej. Udaliśmy się
tam, by uczestniczyć w spotkaniu ze szwedzkim poetą,
Tomasem Tranströmerem. Wieczór poświęcony był promocji tomiku poetyckiego Podsłuchany horyzont – jego
egzemplarz każdy z uczestników oborskich warsztatów
otrzymał w prezencie od organizatorów. Tranströmer
– ponad 70-letni psycholog z wykształcenia, pianista z
zamiłowania i poeta z powołania należy do grona najbardziej znanych autorów szwedzkich. Z powodu wylewu włada sprawnie tylko jedną ręką. Nie przeszkodziło
mu to, aby pogodnie, z uśmiechem zagrać na fortepianie utwór skomponowany specjalnie dla niego. Mieliśmy
także okazję usłyszeć wiersz Tranströmera przeczytany
w języku szwedzkim przez małżonkę poety. Całość zakończyła recytacja wybranych utworów z promowanego
tomiku.
Kolejny dzień upłynął na wykładach i dyskusjach;
zamknął go natomiast nastrojowy wieczór. W jednym
z salonów przy blasku świec słuchaliśmy recytacji
Herbertowskich wierszy, a następnie koncertu „Poeta
swego losu”. Przy akompaniamencie fortepianu, skrzypiec i gitary rozbrzmiewała poezja śpiewana. Co ciekawe, dzięki temu wykonaniu niektóre z wierszy otwarły
przed nami nowe możliwości interpretacyjne. Wieczór
artystyczny niepostrzeżenie przeszedł w wieczór towarzyski. Była to kolejna okazja do nawiązania ciekawych
znajomości i wymiany poglądów. W Oborach spotkali
się bowiem wykładowcy i studenci ze wszystkich większych ośrodków akademickich Polski (m.in. Krakowa,
Warszawy, Gdańska, Poznania, Katowic i Zielonej
Góry). Dyskusje dotyczące poezji (i nie tylko) trwały do
późnych godzin nocnych.
Niedzielne przedpołudnie wypełniły kolejne wykłady
oraz – na ich zakończenie – msza św.; potem był już
tylko obiad i czas na pożegnania – z nadzieją rychłego
spotkania się ponownie.
Niewątpliwie Warszawski Festiwal Poezji im.
Zbigniewa Herberta to wielkie wydarzenie kulturalne,
zainicjowane przez wielkiego miłośnika twórczości
Herberta, autora książki poświęconej poecie – Józefa
Marię Ruszara. Ranga tematu i zapraszanych prelegentów podkreśla prestiż Warsztatów. Obiecujące są także
plany na najbliższe lata, wśród nich m.in. wycieczki po
Europie śladami Herberta! Miejmy nadzieję, że „grupa
zielonogórska” będzie w nich czynnie uczestniczyć.
Marcin Jerzynek

....Instytut

Filozoﬁi

Wykład dra Macieja Witka
w ramach Zielonogórskiego
Konwersatorium Filozoﬁcznego
13. grudnia 2005 r. odbyło się spotkanie, inaugurujące cykl tegorocznych posiedzeń Zielonogórskiego
Konwersatorium Filozoﬁcznego, podczas którego
dr Maciej Witek wygłosił referat pt. „Spór o intencjonalność w kontekście teorii czynności mowy”. W Instytucie
Filozoﬁi Uniwersytetu Zielonogórskiego od kilku lat odbywają się spotkania w ramach ZKF. Głównym celem
Konwersatorium było dotychczas zapraszanie wybitnych
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ﬁlozofów zarówno z naszego kraju, jak też z zagranicy,
aby wygłaszając referaty w naszej uczelni, podzielili się
wynikami swych najnowszych badań. Sprzyjało to rozwojowi życia naukowego Instytutu Filozoﬁi. W ubiegłym
roku akademickim odwiedzili nas m.in. profesorowie:
Adam Grobler (Uniwersytet Opolski), Janina GajdaKrynicka (Uniwersytet Wrocławski), Jan Woleński,
Miłowit Kuniński (obaj z Uniwersytetu Jagiellońskiego)
oraz doc. dr hab. Robert Piłat (IFiS PAN). Dotychczasową
formułę spotkań w ramach ZKF rozszerzono. W tym
roku rozpoczął bowiem swą działalność Zielonogórski
Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoﬁcznego, pod
którego auspicjami będą się odbywać kolejne spotkania
Konwersatorium Filozoﬁcznego. Poszerzenie formuły
spotkań ma na celu zachęcenie przedstawicieli zielonogórskiego środowiska akademickiego do wzięcia
udziału w kolejnych posiedzeniach ZKF, ale w innej niż
dotychczas roli – roli prelegenta. Przyświeca temu również pewien szczególny cel, aby stworzyć możliwość
przedstawienia i przedyskutowania na forum publicznym
pomysłów (np. na doktorat, habilitację, artykuł), których
autorami są nasi pracownicy naukowi.
Maciej Witek, podczas swego wykładu, przedstawił
zarys rozwiązania jednego z kluczowych problemów,
którym zamierza się zająć w swej rozprawie habilitacyjnej. Omawiając problematykę dotyczącą trzech różnych odmian intencjonalności – intencjonalności stanów
mentalnych, intencjonalności form językowych oraz intencjonalności działań – prelegent rozważał kwestię,
czy określenie „intencjonalność” jest tutaj homonimem,
i mamy wobec tego trzy całkowicie różne formy intencjonalności, czy może któraś z odmian intencjonalności

Z posiedzenia Rady Wydziału
Na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 7. grudnia, któremu przewodniczył dziekan prof. Tadeusz Kuczyński odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdy
Hudak. W części zamkniętej posiedzenia Rada Wydziału
podjęła uchwałę w sprawie nadania doktorantce stopnia
doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo.
W dalszej części Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek o przyznanie nagrody Ministra Nauki i
Informatyzacji prof. Krzysztofowi Wilmańskiemu za osiągnięcia naukowe.
Na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 20. grudnia, któremu przewodniczył dziekan prof. Tadeusz Kuczyński,
zaopiniowano i podjęto ustalenia m.in. w następujących
sprawach:
 Podjęto uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora
nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo mgr
Joannie Kaliszuk.
 Podjęto uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora
nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska mgr Sebastianowi Węclewskiemu.
 Zatwierdzono Plan Rzeczowo-Finansowy na rok 2006.
 Powołano Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na rok
akademicki 2006/2007.

Seminaria naukowe
W Zakładzie Ochrony i Rekultywacji Gruntów
W końcu ubiegłego roku odbyły się dwa seminaria,
prowadzone przez pracowników ZOiRG:
− 16.11.05 – mgr inż. Sebastian Węclewski – Stosowanie osadów ściekowych na terenach zieleni miejskiej
jako metoda ich zagospodarowania (doktoranckie seminarium instytutowe);
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jest pierwotna. Jeśli natomiast któraś z nich jest pierwotna, to czy w sensie pojęciowym (wówczas pojęcia pozostałych można by zdeﬁniować za pomocą pojęcia tej
źródłowej) czy w sensie genetycznym (tzn. jedna z form
intencjonalności miałaby pojawić się jako pierwsza).
Zdaniem dra Witka intencjonalność działań jest pierwotna. Plan uzasadnienia tej tezy i udzielenia odpowiedzi
na drugie z pytań, zarysowany przez Macieja Witka, był
przedmiotem dyskusji, w której brał udział głównie prof.
Wojciech Żełaniec, zgłaszający swe wątpliwości. Były
to jednak jedyne uwagi krytyczne, z jakimi prelegent się
spotkał. Maciej Witek – nie po raz pierwszy – zaprezentował swój znakomity warsztat naukowy, co sprawiło, że
nawet prof. Kazimierz Jodkowski, znany ze swego krytycyzmu i wysokich wymagań (dwukrotny zdobywca tytułu
Belfra Roku, w kategorii Największy Killer) nie zgłaszał
żadnych zastrzeżeń. Można więc mieć nadzieję, że już
wkrótce dr Witek przedstawi swą rozprawę habilitacyjną,
która – podobnie jak jego doktorat – spotka się z wysokim uznaniem w kręgach ﬁlozoﬁcznych.
Idea spotkań w ramach ZKF jest już znana nie tylko
w naszym środowisku akademickim, ale również poza
nim. Do promocji Konwersatorium Filozoﬁcznego poza
murami naszej uczelni przyczynił się m.in. red. Konrad
Stanglewicz (słuchacze Radia Zachód mieli sposobność
wysłuchania wywiadów z niektórymi gośćmi ZKF). Panu
redaktorowi dziękujemy za dotychczasową współpracę, zapraszając na kolejne spotkania Zielonogórskiego
Konwersatorium Filozoﬁcznego nie tylko jego, lecz także inne osoby, w szczególności tych spośród naszych
pracowników, którzy zechcieliby wystąpić z referatem.
Stanisław Hanuszewicz

− 14.12.05 – prof. inż. Andrzej Greinert,
– Czynniki siedliskowe, a stres ekologiczny w środowisku miejskim.
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W styczniu odbyły się:
− 10.01.06 – prof. inż. Michał Drab, prof. inż. Henryk
Greinert – Glebotwórcze znaczenie zabiegów rekultywacyjnych wobec gruntów bezglebowych na przykładzie terenu pokopalnianego w okolicy Nowych
Czapli;
− 18.01.06 – mgr inż. Barbara Walczak – Pyły drogowe
jako czynnik wpływający na stan środowiska miejskiego (doktoranckie seminarium instytutowe).
Zakład zaplanował też seminarium na:
− 08.03.06 – mgr inż. Jolanta Marcinonis – Glebotwórcze znaczenie rekultywacji leśnej gruntów bezglebowych, deponowanych na zwałowiskach KWB Turów
(doktoranckie seminarium instytutowe).
Uwaga! Zakładowe seminaria naukowe odbywają się
od godziny 9:30, natomiast instytutowe od godz. 11:00,
w sali 104 Instytutu Inżynierii Środowiska (budynek A12).
Są to spotkania otwarte – zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
W Zakładzie Konstrukcji Budowlanych odbyły się
następujące seminaria naukowe:
− 29.11.05 – mgr Włodzimierz Dyszak – Żywotność
mostów tymczasowych;
− 06.12.05 – mgr Grzegorz Burczyński – Program
„Robot” w dydaktyce;
− 13.12.05 – dr Gerard Bryś – Problemy dostosowania
projektowania konstrukcji stalowych do EC-3;
− 10.01.06 – dr Elżbieta Grochowska – Program „Cosmos” w dydaktyce.
Przypominamy, że seminaria w ZKB odbywają się we
wtorki o godz. 9:15 w Sali 308 Bud. A-2.

