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wydział Ekonomii i Zarządzania

7 grudnia 2018 r. na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się II etap trzeciej
edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności na szczeblu województwa lubuskiego, skierowanej do
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Opiekę nad organizacją i przebiegiem olimpiady na szczeblu wojewódzkim
objął przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady,
dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania, dr hab. inż. Piotr
Kułyk, prof. UZ.
Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności organizowana jest przez Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk
Politycznych i Studiów Międzynarodowych) we współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi z całego kraju,
w tym z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Jest to inicjatywa edukacyjna, której
celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o obronności, kształtowanie postaw
patriotycznych, promocja edukacji obywatelskiej, świadomego współuczestnictwa w życiu społecznym.
W rywalizacji na etapie okręgowym w tej edycji uczestniczyło 26 uczniów, których zadaniem było rozwiązanie
testu przygotowanego przez Komitet Główny Olimpiady.
Po sprawdzeniu prac przez zastępcę przewodniczącego
Komitetu Okręgowego Olimpiady, dr Magdalenę Dalecką–
Zaborowską oraz sekretarza Komitetu Okręgowego Olimpiady, dr. inż. Jarosława Siudę, Komitet Okręgowy wyłonił
10 laureatów na podstawie zdobytych punktów. Uczniowie
z województwa lubuskiego, którzy w dniach 22-23 marca
2019 r. walczyć będą na szczeblu centralnym o 36 indeksów na studia w zakresie bezpieczeństwa w renomowanych
wyższych uczelniach oraz o cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów, to (w kolejności alfabetycznej):
Domicela DOLATOWSKA, Hubert CHASZCZEWSKI, Grzegorz
KRZYKAWSKI, Daniel KWIATKOWSKI, Piotr RYBARCZYK,
Kamila RYBCZYŃSKA, Anna TUSZKIEWICZ, Szymon WITOS,
Anna ZABŁOCKA, Dawid ZAJĄCZKOWSKI.
Patronat nad etapem okręgowym olimpiady objął Prezydent Miasta Zielona Góra, Janusz Kubicki, a sponsorami

Fot. S. Zaborowski

Etap okręgowy III edycji Ogólnopolskiej Olimpiady
Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności na Wydziale
Ekonomii i Zarządzania

niniejszego przedsięwzięcia byli Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ oraz Urząd Miasta w Zielonej Górze.
Laureaci etapu okręgowego nagrodzeni zostali nagrodami rzeczowymi i pamiątkowymi dyplomami. Organizatorzy wyróżnili również wszystkich uczestników wręczając
pamiątkowe dyplomy uczestnictwa oraz nauczycieli-opiekunów uczniów biorących udział w zawodach na szczeblu
województwa w podziękowaniu za przygotowanie podopiecznych i propagowanie wiedzy z zakresu obronności
i bezpieczeństwa.
Laureatom, w imieniu Komitetu Okręgowego Olimpiady
Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na etapie centralnym.
Magdalena Dalecka-Zaborowska

tu, spotkali się ze swymi koleżankami i kolegami z Francji i Niemiec w ramach Trójstronnego Polsko-Francusko-Niemieckiego Kolokwium Studenckiego. Zgodnie z ponad
wydział humanistyczny
ćwierćwieczną tradycją Kolokwium odbywa się co roku
zamiennie w jednym z trzech krajów. Tym razem gospodaPolsko-Niemiecko-Francuskie Kolokwium Studenckie – rzem był Uniwersytet Zielonogórski, a na miejsce dwudzieKrzyżowa, 17-22 listopada 2018 r.
stej ósmej edycji organizatorzy wybrali Międzynarodowy
Dom Spotkań Młodzieży w Krzyżowej – Fundacja Krzyżowa
Już po raz dwudziesty ósmy studenci filologii germań- dla Porozumienia Europejskiego.
skiej, po części członkowie Koła Naukowego Germanica
Tegoroczne Kolokwium odbyło się w dniach 17-22 listopada
oraz studenci filologii angielskiej naszego uniwersyte- 2018 r., a jego temat brzmiał: Niezależność państwowa – jed-
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ność europejska? Przeszłość i teraźniejszość z perspektywy
trzech narodów. Został on sformułowany już rok wcześniej,
umożliwiając wyszukanie, zebranie oraz przygotowanie materiałów i tekstów stanowiących kanwę rozważań i podstawę
do dalszej pracy (łącznie 20 godzin) w trzech międzynarodowych grupach tematycznych (każda grupa składała się
z przedstawicieli partnerskich uczelni: Uniwersytetu Zielonogórskiego, Universität Vechta i Université d’Angers).
Punkt wyjścia stanowiła lektura dwóch krótkich biografii Helmutha Jamesa von Moltke, działacza niemieckiego
antyhitlerowskiego ruchu oporu oraz wybór jego listów do
ukochanej żony Freyi, a także fragmenty rozważań konstytucyjnych Kręgu z Krzyżowej, przygotowanych przez jego
członków, a dotyczących okresu po oczekiwanym upadku
III Rzeszy. Opracowanie dokumentów na temat tła historycznego lat trzydziestych i czterdziestych XX wieku, bez
których nie sposób zrozumieć sensu działalności Helmutha
J. von Moltke i Kręgu z Krzyżowej, jak również analiza tekstów będących głosami współczesnych polskich autorów na
temat owych czasów (S. Chwin i H. Grynberg), zainspirowało studentów do szerszego spojrzenia na czasy narodowego
socjalizmu i do refleksji nad nimi ze współczesnego nam
punktu widzenia. Działalność i myśli sformułowane przez
Helmutha J. von Moltke skłoniły uczestników Kolokwium
do postawienia pytania, czy mogą one stać się impulsem do
formułowania zasad porozumienia ogólnoeuropejskiego.
Ponieważ wymienione aspekty tematyczne tworzyły ogólny kontekst sympozjum, stanowiły jednocześnie kanwą,
na bazie której przebiegała praca każdej z grup. Zespoły
ustalały priorytety swoich rozważań, tak aby można było
analizować różnorakie teksty i doszukiwać się w nich odniesienia do współczesności.
Analizując teksty dotyczące niemieckiego ruchu oporu
wobec narodowego socjalizmu, który nie tylko odzierał ludzi z ich godności, ale też skutecznie ich unicestwiał z powodu podjętej przez nich walki z ideami totalitaryzmu,
wyraźnie odczytujemy sposób myślenia członków Kręgu
z Krzyżowej, które było myśleniem ponadnarodowym, co
jednocześnie umożliwia zrozumienie, dlaczego ruch oporu
postrzegał siebie jako pewną wspólnotę wartości. Obejrzany przez uczestników film pt. Der gelbe Stern (‘Żółta
gwiazda’) ukazał ów zniewalający i reżimowy sposób działania, któremu jednak wspólnota wartości mogła i może
nadal przeciwdziałać.
Z zamiarem przeanalizowania sposobu dzisiejszego myślenia oraz przedyskutowania postaw i opinii prezentowanych w Polsce i w Niemczech na temat tamtych czasów,
organizatorzy Kolokwium przewidzieli w jego programie
również dwa wykłady. Dr Robert Żurek, członek Zarządu
Fundacji i kierownik Akademii Europejskiej, wygłosił referat na temat Polska i Europa. Historia i przyszłość (wykład odbył się we Wrocławiu), a Dominik Kretschmann,
kierownik Miejsca Pamięci w Fundacji, omówił temat Krąg
z Krzyżowej – perspektywa europejska. Bogatym w treści uzupełnieniem wykładu, który stanowił dla słuchaczy
niewątpliwą strawę duchową, było poznawanie niezwykłej historii majątku w Krzyżowej, opowiedzianej podczas
spaceru po założonym na planie kwadratu kompleksie architektonicznym, dawnej posiadłości rodu von Moltke. We
wnętrzu pałacu ówczesnego Kreisau zwiedzać można m.in.
wystawę poświęconą ruchowi oporu w wojennej i powojennej Europie oraz oddaloną od niego o zaledwie kilka kroków przejmującą plenerową wystawę prezentującą współczesne przejawy sprzeciwu wobec totalitaryzmów, w tym
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zaplanowano na dni 16-21 listopada 2019 r., a na miejsce obrad wybrano tym razem Brukselę, a więc miasto leżące co
prawda poza obszarem naszych krajów partnerskich, lecz będące sercem zjednoczonej Europy. Tematem kolejnego Kolokwium będzie bowiem: Bruksela – centrum idei europejskiej.
Z jednej strony zaplanowano prześledzenie struktur demokratycznych, które wyłoniły się z tej idei, co mamy nadzieję
osiągnąć w dyskusji z jednym z posłów do Parlamentu Europejskiego oraz poprzez nasz udział w jednej z sesji Parlamentu Europejskiego. Z drugiej zaś strony, idea europejska
oparta na lekturze współczesnej literatury, powinna stać się
dla uczestników kolejnego spotkania przedmiotem refleksji,
wykraczającej poza obecne odniesienia polityczne.
A na koniec małe przypomnienie. Jesteśmy dumni, że od
ponad ćwierć wieku nieprzerwanie trwa nasz projekt, który
został wyróżniony między innymi Laurem Naukowca Uniwersytetu Zielonogórskiego za najlepszy międzynarodowy projekt roku 2016 oraz z okazji XXV-lecia Kolokwium – pierwszą
nagrodą Trójkąta Weimarskiego, którą to nagrodę odebraliśmy w Weimarze w roku 2016 z rąk premiera rządu Turyngii
Bodo Ramelowa i przekazaliśmy JM Rektorowi Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Z okazji jubileuszu ukazała się również
bogato ilustrowana publikacja pt. Trinationales Kolloquium
1990-2015, prezentująca w trzech językach – polskim, niemieckim i francuskim – nie tylko początki współpracy, koncepcję dydaktyczną, miejsca spotkań i miejsca kultury odwiedzane przez uczestników Kolokwium, lecz również przedstawiająca nasze trzy partnerskie uniwersytety. Wydawnictwo stanowi doskonałe podsumowanie naszej długoletniej
współpracy. Przygotowano je z myślą o rozpowszechnianiu
informacji o działaniach podejmowanych przez studentów
naszych uczelni i zostało przekazane między innymi JM Rektorowi Uniwersytetu Zielonogórskiego, Dziekanowi Wydziału
Humanistycznego, Ambasadzie RP w Berlinie, a także wielu
instytucjom w Polsce, Niemczech i Francji oraz bibliotekom
na terenie naszego kraju.
Organizatorzy:
Liliana Sadowska
Marek Biszczanik
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działalność polskiej Solidarności. Po obu spotkaniach pojawiła się możliwość zadawania pytań prelegentom. Część ta
przebiegła w obu przypadkach niezwykle żywiołowo. Pytania i odpowiedzi wyraźnie zobrazowały, że nie sposób odciąć historii od teraźniejszości, oraz że nie może być zgody na ślepą i bezkrytyczną akceptację przeszłości. Nasze
trójstronne działania i wzajemna wymiana poglądów potwierdzają, że zdobywanie wiedzy zarówno na temat zróżnicowanych uwarunkowań panujących w poszczególnych
krajach, ale także o sytuacji na naszym kontynencie w wymiarze ponadnarodowym, jak również pogłębianie świadomości i wiedzy na temat przeszłych i obecnych konfliktów
w Europie, buduje w młodych ludziach poczucie wspólnoty
wartości. Kolokwium bowiem bazuje od zawsze na ciągłej
wymianie myśli, a atmosfera tej edycji również sprzyjała
skoncentrowanej lekturze, dialogowi i szerszej debacie.
Nasze działania to także wydarzenia stale towarzyszące Trójstronnemu Kolokwium. Codzienne i kilkugodzinne
spotkania robocze studentów przeplatane były wydarzeniami kulturalnymi. Tradycją Kolokwium jest bowiem od
lat wspólne poznawanie ciekawych miejsc w kraju gospodarza. Zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem w języku
niemieckim oraz współczesny balet zaprezentowany przez
międzynarodową grupę artystów we wspaniałym gmachu
Opery Wrocławskiej zrobiły na wszystkich uczestnikach
ogromne wrażenie. Dyskusje dotyczące doznań artystycznych przeniosły się na kolejne dni naszego pobytu i dały
uczestnikom poczucie ubogacenia intelektualnego.
Rozważania studentów tradycyjnie już znalazły swoje
podsumowanie w kilkugodzinnej interaktywnej prezentacji wyników pracy, której walorem było współdziałanie
wszystkich studentów, przy założeniu odejścia od jednostronnej prezentacji w tradycyjnym tego słowa znaczeniu.
Po sześciu dniach – bogatsi o nowe doświadczenia poznawcze – opuściliśmy gościnną Krzyżową, miejsce idealnie nadające się na spotkania młodych ludzi, które spełniło
oczekiwania zarówno gości jak i nasze – gospodarzy.
I jeszcze słowo o planach na przyszłość: dwudziestą dziewiątą edycję Międzynarodowego Kolokwium Studenckiego
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