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Uczelniê nasz¹ reprezentowali: Joanna Szywa³a, Agnieszka Kozak, Sylwester Woniak, Przemys³aw Waciñski.
Na kolejnym grudniowym zebraniu KNHS UZ jego cz³onkowie ustalili i¿ zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbêdzie siê dnia 12 stycznia 2004 r.
Opiekê merytoryczn¹ nad KNHS UZ w okresie ujêtym w
sprawozdaniu pe³ni³a dr Joanna Karczewska, pracownik
naukowy IH UZ, za dzia³alnoæ statutowa KNHS by³a koordynowana przez zarz¹d w sk³adzie: Przemys³aw Waciñski  przewodnicz¹cy, Tadeusz Serylak  zastêpca przewodnicz¹cego, Joanna Szywa³a  skrabnik, Karolina Szefler  sekretarz.
Tadeusz Serylak

....Instytut Filologii Wschodnios³owiañskiej

Inauguracja dzia³alnoci
Zwi¹zku Rosjan w Polsce
Stowarzyszenie Zwi¹zek Rosjan w Polsce zosta³o zarejestrowane pod koniec ubieg³ego roku,
jednak za prawdziwy pocz¹tek jego dzia³alnoci
mo¿na uznaæ dzieñ 7 lutego 2004 roku. W³anie
wtedy, w gmachu Gimnazjum nr 6 przy ul. Chopina
w Zielonej Górze odby³a siê uroczystoæ inicjuj¹ca
aktywn¹ obecnoæ Stowarzyszenia poród innych
lubuskich organizacji skupiaj¹cych mniejszoci
narodowe i etniczne.
Na spotkanie, obok cz³onków Zwi¹zku, przybyli
przedstawiciele w³adz miasta, organów samorz¹dowych i struktur pozarz¹dowych. W trakcie wielow¹tkowej dyskusji na temat funkcjonowania ró¿nych narodów w ramach jednego pañstwa i stosunków polsko-rosyjskich g³os zabrali min.: wicemarsza³ek województwa lubuskiego.Organizatorzy
uroczystoci byli szczególnie usatysfakcjonowani przyjêciem zaproszenia przez ministra pe³nomocnego,
konsula generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu Aleksandra Jakowienkê. Przedstawiciel rosyjskiej
dyplomacji przedstawi³ punkt widzenia naszego
wschodniego s¹siada na problematykê mniejszoci narodowych i dwustronnej wspó³pracy, nie tylko w tej dziedzinie, Polski i Rosji. Konsul poruszy³ m.in. kwestiê wiz i
problemów zwi¹zanych z za³atwianiem formalnoci niezbêdnych do przekroczenia granicy miêdzy oboma pañstwami. Przyzna³, ¿e obecnie stosowane procedury wp³ywaj¹ hamuj¹co na rozwój kontaktów gospodarczych, kulturalnych i miêdzyludzkich, stwierdzaj¹c jednoczenie,
¿e prowadzone s¹ intensywne rozmowy, które maj¹ doprowadziæ do pojawienia siê rozwi¹zañ znacznie u³atwiaj¹cych podró¿owanie do i z Rosji, np. wprowadzenia wiz z kilkuletnim terminem wa¿noci.
Przebiegaj¹ce w mi³ej atmosferze spotkanie zaowocowa³o deklaracjami wzajemnej pomocy i wspó³pracy zarówno ze strony w³adz jak i organizacji spo³ecznych. Wszyscy uczestnicy byli zgodni, ¿e powstanie Stowarzyszenia
skupiaj¹cego Rosjan mieszkaj¹cych na Ziemi Lubuskiej
jest kolejnym wa¿nym krokiem na drodze ku prze³amywaniu stereotypów i rozwijaniu dobros¹siedzkich stosunków
z innymi narodami i pañstwami.
Zwi¹zek Rosjan w Polsce nie posiada jeszcze sta³ej
siedziby, jednak mo¿na siê z nim kontaktowaæ za pomoc¹
poczty elektronicznej: zrp1@yandex.ru, zrp1@narod.ru lub
zwiazekrosjan@wp.pl.
Maciej Szelewski
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....Instytut Socjologii
....Aktualnoci
Dr hab. Leszek Go³dyka, prof. UZ zosta³ cz³onkiem Rady
Redakcyjnej Studiów Spo³ecznych Pogranicze. Seria wydawana przez Uniwersytet w Bia³ymstoku; redaktorem jest
prof. Andrzej Sadowski.
Nasz wspó³pracownik zasiad³ w towarzystwie takich postaci ze wiata nauk spo³ecznych, jak: G. Babiñski, A.
Sakson, M. Malikowski, Z. Kurcz, J. Leoñski, J. Nikitorowicz, W. Pawluczuk, K. Krzysztofek.
....Nowoci wydawnicze w Instytucie Socjologii
Red. Maria Zieliñska, Transgranicznoæ w perspektywie socjologicznej, Wyd. Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2003 T. II Komunikaty i komentarze, ss.281
Jest to zapowiadany drugi tom
ostatniej ksi¹¿ki ze znanego cyklu
zielonogórskiej socjologii. Tom pod
redakcj¹ dr Marii Zieliñskiej zrecenzowali profesorowie Marian Golka,
W³adys³aw Kwaniewicz i Wojciech
Sitek. Ksi¹¿ka zawiera teksty dotycz¹ce polskich terenów pogranicznych, zebranych odpowiednio w
czêciach: pogranicze zachodnie,
pogranicze wschodnie, pogranicze
po³udniowe. Na czwart¹ czêæ sk³adaj¹ siê komentarze dotycz¹ce ró¿-

norodnej tematyki,
Redaktor ksi¹¿ki bardzo dziêkuje osobom i instytucjom,
które dofinansowa³y wydanie publikacji: Komitetowi Badañ Naukowych, dyrekcji Instytutu Socjologii UZ, dyrekcji
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w
Warszawie Oddzia³ Zielonogórski, Zak³adowi Górnictwa
Nafty i Gazu, Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych
w Zielonej Górze oraz Przedsiêbiorstwu Wielobran¿owemu BITACO. II tom móg³ siê ukazaæ dziêki dodatkowemu wsparciu dziekana Wydzia³u Nauk Pedagogicznych i
Spo³ecznych prof. UZ Wielis³awy Osmañskiej-Furmanek
oraz Prorektora prof. UZ Zdzis³awa Wo³ka.
Czwarta ksi¹¿ka z serii spotka³a siê tak jak jej poprzedniczki z wielkim zainteresowaniem wród czytelników, o
czym wiadczy szybkie wyczerpywanie siê nak³adu.
Red. Mariusz Kwiatkowski, Wartoci i interesy a spo³eczeñstwo obywatelskie, Rocznik Lubuski t. XXIX,
cz. 1, Wyd. Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielone
Góra 2004,ss. 329
Autorami zbiorowej pracy pod redakcj¹ M. Kwiatkowskiego s¹ zielonogórscy badacze m³odego pokolenia, wspomagani przez dowiadczonych socjologów z Lublina (Janusz
Mariañski  KUL, Wojciech Misztal 
UMCS) i filozofa spo³ecznego (W³odzimierza Kaczocha  UZ). Recenzentami pracy s¹: profesorowie Janusz Kêsicki, Marian Golka i Zbigniew Kurcz.
Ksi¹¿ka stanowi prezentacjê mo¿liwoci stosowania
terminu spo³eczeñstwo obywatelskie w kontekcie problematyki wspó³czesnego spo³eczeñstwa polskiego. Autorzy podnosz¹ kwestiê ró¿norakiego rozumienia samego terminu  spo³eczeñstwo obywatelskie rozumiane
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Magdalena Pokrzyñska

Z dzia³alnoci KNS
Poeta dwojga ojczyzn
W rodê 21 stycznia w KS Karton odby³ siê wieczór
autorski Bolka Majerika  poety i rzebiarza z Bukowiny 
regionu na pograniczu Ukrainy i Rumunii. Artysta przyjecha³ do Zielonej Góry na zaproszenie Ko³a Naukowego
Socjologów.

szko³a nauk

humanistycznych i spo³ecznych
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Na uczestników czeka³ Bolek Majerik  poeta i rzebiarz
z Pleszy. Miejscowoæ ta jest jednym ze skupisk polonijnych w Rumunii. Artysta deklaruje przywi¹zanie do dwóch
ojczyzn  tej, w której mieszka (Rumunia) i tej, w której
jêzyku myli (Polska). W 1997 r. zadebiutowa³ tomikiem
w jêzyku polskim pt. Wcielenie s³owa. Jest laureatem
wielu nagród i wyró¿nieñ na konkursach poezji polonijnej, ludowej i religijnej. Obecnie odbywa sta¿ na ASP w
Poznaniu.
Wieczór autorski przyci¹gn¹³ nie tylko studentów i pracowników UZ. Sta³ siê równie¿ okazj¹ do spotkania siê
osób pochodz¹cych z Bukowiny (spora ich liczba mieszka w naszym województwie); przyjecha³y równie¿ osoby
zwi¹zane z ni¹ naukowo lub turystycznie. Swoj¹ obecnoci¹ zaszczycili nas te¿ marsza³ek sejmiku województwa
lubuskiego Edward Fedko, przedstawiciel starostwa powiatu ¿arskiego, Irena Lew - dyrektor Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzib¹ w Ochli (na terenie
skansenu postawiony jest Dom Bukowiñski z ekspozycj¹ regionaln¹) oraz Wilhelm Skibiñski - prezes stowarzyszenia Wspólnota Bukowiñska. Oficjalne pismo do
Ko³a Naukowego wystosowa³a JE Ambasador Republiki
Rumunii Ireny Comarovschi.
Miejsce pochodzenia Bolka Majerika i jego atmosferê
przybli¿y³ zebranym film autorstwa Krzysztofa Kubiaka
Moja druga mowa udostêpniony przez TV POLONIA,
powiêcony twórczoci artysty. Dziêki niemu widzowie
mogli podziwiaæ rzeby Bolka Majerika wykute w ska³ach
w okolicy rodzinnej Pleszy.
Prezentacji twórczoci Bolka Majerika towarzyszy³y
dwiêki bukowiñskiej muzyki ludowej oraz pieni i tañce
okraszone barwnymi strojami z Bukowiny, które przywdziali cz³onkowie zespo³ów folklorystycznych górali bukowiñskich z naszego województwa. Wyst¹pi³y zespo³y:
róde³ko, Wichowianki, Dolina Nowego So³oñca. Byli równie¿ przedstawiciele zespo³u Watra.
W program spotkania zosta³y wplecione wybrane wiersze
Bolka Majerika w interpretacji studentów  cz³onków KNS.
Miejmy nadziejê, ¿e to pe³ne nastroju spotkanie przyczyni siê do popularyzacji ma³o znanego a piêknego regionu Bukowiny oraz zaowocuje refleksj¹ nad ró¿norodnoci¹ kulturow¹ naszego regionu. Mo¿e w przysz³oci
zorganizujemy kolejne spotkanie - powiêcone tym razem innemu regionowi, z którym zwi¹zani s¹ nasi rodzice
i dziadkowie?
Artur Kinal, Anna Mielczarek, Magdalena Pokrzyñska

fot. Tobiasz Ka³ka

bywa jako postulowany idea³, punkt odniesienia, norma
o charakterze modelowym, a równoczenie jako rzeczywistoæ spo³eczna. Pojawia siê w jêzyku naukowym ró¿nych dyscyplin (filozofia, socjologia, politologia) w jêzyku
publicystycznym oraz stanowi element folkloru politycznego.
Ksi¹¿ka ma budowê trójdzieln¹. W czêci pierwszej (Aktualnoci i perspektywy idei spo³eczeñstwa obywatelskiego) przedstawione s¹ dotychczasowe sposoby ujêæ spo³eczeñstwa obywatelskiego, jego interpretacje i sposoby badania. Czêæ druga (Podmioty spo³eczeñstwa obywatelskiego w Polsce) zawiera przegl¹d niektórych grup,
ruchów i instytucji w spo³eczeñstwie obywatelskim, ze
szczególnym uwzglêdnieniem tych, które w tego typu analizach s¹ raczej pomijane (np. rodzina, Koció³, samorz¹dy zawodowe). Czêæ trzecia (Wartoci i interesy w
dzia³alnoci wybranych organizacji spo³ecznych) daje
odpowied na pytanie o kondycjê trzeciego sektora w
Polsce; teksty zgrupowane w tej czêci to przyk³ady konkretnych organizacji spo³ecznych nale¿¹cych do naszej
rzeczywistoci (ze szczególnym uwzglêdnieniem wybranych stowarzyszeñ dzia³aj¹cych w województwie lubuskim).
Redaktor ma nadziejê ¿e prezentowane prace zostan¹
odczytane nie tylko jako zbiór analiz teoretycznych i
danych empirycznych, ale tak¿e jako g³os w dyskusji
nad kszta³tem i przysz³oci¹ ³adu spo³ecznego w III Rzeczypospolitej Polskiej. Byæ mo¿e przynajmniej niektóre
artyku³y zostan¹ uznane za inspiruj¹ce do podjêcia badañ i do twórczych dzia³añ zbiorowych s³u¿¹cych realizacji omawianej idei.

fot. Anna Mielczarek
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Panu Profesorowi Janowi Sikorze
wyrazy serdecznego wspó³czucia z powodu
mierci
OJCA
sk³adaj¹
Kole¿anki i Koledzy z Instytutu Socjologii
Uniwersytetu Zielonogórskiego

VI akademicki konkurs recytatorski dla
studentów i pracowników wy¿szych
uczelni
28 stycznia 2004 roku w Zak³adzie Pedagogiki Kulturalno-Owiatowej w Mrowisku odby³a siê szósta ju¿
edycja Akademickiego Konkursu Recytatorskiego dla studentów i pracowników wy¿szych uczelni. Konkurs przeprowadzony zosta³ w ramach XLIX Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego og³oszonego przez Towarzystwo Kultury Teatralnej pod patronatem Ministerstwa
Kultury i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zielonogórsk¹, akademick¹ edycjê konkursu zorganizowali studenci I roku animacji kultury, specjalnoæ artystyczna teatr,
pod opiek¹ pracowników Zak³adu Pedagogiki Kulturalno-Owiatowej.
Jury konkursu w sk³adzie: dr Ma³gorzata Olejarz, dr
Andrzej Buck, mgr Beata Gomzar, mgr Zbigniew Ochocki,
mgr Roman Krzywotulski, po wys³uchaniu 21 wykonawców: 15 w kategorii recytacji, 1 w kategorii poezji piewanej, 3 w kategorii wywiedzione ze s³owa oraz 1 teatru
jednego aktora postanowi³o przyznaæ nastêpuj¹ce nagrody i wyró¿nienia:
W kategorii recytacji nagrodê i tytu³ laureata:
Lidia Czech, Maria Daiksler, Anna Macko, Magdalena
Mastaj, Marek Pakoñski; wyró¿nienie otrzyma³a Beata
Ma³ecka;
W kategorii poezji piewanej nagrodê i tytu³ laureata
otrzyma³a Katarzyna Jamro¿ek.
Wszyscy laureaci zostali zakwalifikowani do nastêpnego etapu - eliminacji rejonowych XLIX OKR, gdzie bêd¹
reprezentowaæ rodowisko akademickie Zielonej Góry.
Uczestnicy konkursu otrzymali pami¹tkowe dyplomy
oraz tomiki poezji ufundowane przez Wydawnictwo AND
Andrzeja Bucka.
Laureatom przyznano równie¿ nagrody ufundowane
przez w³adze Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wszystkim
laureatom gratulujemy i ¿yczymy powodzenia w nastêpnych etapach konkursu.

wydzia³ nauk pedagogicznych i spo³ecznych
gogiki pozaszkolnej. Spotkania naukowe dobywaj¹ siê
regularnie raz w miesi¹cu w Zak³adzie Pedagogiki Kulturalno-Owiatowej (Mrowisko).

Sylwia S³owiñska

VI Letnia Szko³a M³odych Andragogów
W dniach od 17 do 22 maja 2004 w Instytucie Pedagogiki Spo³ecznej odbêdzie siê VI
Letnia Szko³a M³odych Andragogów. LSMA
odbywa siê cyklicznie pocz¹wszy od roku
1999. Kierownikiem naukowym tego przedsiêwziêcia jest prof. Józef Kargul, a w jego przygotowaniu bior¹ udzia³ pracownicy Zak³adu
Pedagogiki Kulturalno-Owiatowej. Ide¹
szko³y jest stworzenie okazji m³odym adeptom nauki do bezporedniego spotkania ze
znanymi polskimi uczonymi, mo¿liwoci wyst¹pienia i zaprezentowania w³asnych dokonañ i zainteresowañ badawczych. Spotkanie
dwu pokoleñ ze wiata nauki s³u¿yæ ma tak¿e
integracji rodowiska i nawi¹zaniu kontaktów
wród osób reprezentuj¹cych ró¿ne orodki
n a u k o w e . Te m a t y k a k o n f e r e n c j i k o n c e n t r u j e
siê wokó³ teoretycznych i metodologicznych
problemów andragogiki, metodyki badañ andragogicznych, edukacji doros³ych w obliczu
wyzwañ epoki oraz nauczania andragogiki w
szko³ach wy¿szych. W ramach tegorocznej
edycji szko³y przewiduje siê udzia³ wielu profesorów tak¿e z innych polskich uczelni.
Oprócz uczestnictwa w wyk³adach i prezentacji w³asnych referatów m³odzi andragodzy wezm¹ tak¿e udzia³ w grach symlacyjnych. Tradycj¹ szko³y sta³o siê ju¿ organizowanie wyjazdu studyjnego do niemieckich instytucji
edukacji doros³ych. W tym roku uczestnicy
LSMA odwiedz¹ ewangelicki orodek edukacji- Evangelische Familienbildung im Evangelischen Bildungswerk Berlin Brandenburg.
Owocem spotkañ w ramach LSMA bêdzie ju¿
szósty tom Dyskursów M³odych Andragogów,
w którym opublikowane zostan¹ teksty uczestników tegorocznego spotkania.
Sylwia S³owiñska

M.O.

W roku akademickim 2003/ 2004 w Zak³adzie Pedagogiki Kulturalno-Owiatowej prowadzone jest seminarium
naukowe. Odbywa siê ono jako kontynuacja seminarium
doktoranckiego, uruchomionego w roku 1999. Seminarium od samego pocz¹tku kieruje prof. Józef Kargul. W
spotkaniach uczestnicz¹ osoby przygotowuj¹ce rozprawy doktorskie, a tak¿e doktorzy. Jest to seminarium otwarte, w którym bior¹ udzia³ zarówno pracownicy naukowi
UZ jak i osoby spoza uczelni i spoza Zielonej Góry. Tematyka seminarium dotyczy obszaru andragogiki oraz peda-

Grafika Ilona Walosik

Otwarte seminarium naukowe
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