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WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

UKRAIŃSKIE HISTORIE,  
czyli  

XVII DNI KULTURY SŁOWIAN 
WSCHODNICH

Dla Koła Naukowego Rusycystów kwiecień to zawsze 
wyjątkowy miesiąc. W tym wiosennym okresie tradycyjnie 
odbywają się Dni Kultury Słowian Wschodnich. Tego roku 
wydarzenie to miało dla organizatorów, jak i dla gości, 
szczególne znaczenie ponieważ XVII edycji Dni Kultury Sło-
wian Wschodnich towarzyszyły emocje zupełnie inne niż do 
tej pory. Cały program został poświęcony Ukrainie i miał 
na celu okazanie wsparcia naszemu sąsiadowi. Przybliżenie 
wszystkim obecnym kultury „Państwa Słoneczników” jesz-
cze bardziej umocniło nasze poczucie solidarności z ukra-
ińską ludnością i potrzebę niesienia im pomocy.

26 kwietnia br. odbyło się uroczyste otwarcie XVII Dni 
Kultury Słowian Wschodnich w auli Biblioteki Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, które słowem wstępnym poprzedziła dr 
Nel Bielniak (opiekun KNR). Swoją obecnością zaszczyciły 
nas Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. Małgorzata 
Łuczyk oraz Dyrektor Instytutu Neofilologii prof. Joanna 
Zawodniak, która dokonała uroczystego otwarcia.

Zaraz po otwarciu Julia Hasiuk-Zabłocka - studentka II 
roku filologii rosyjskiej - zabrała nas na multimedialną wy-
cieczkę po Kijowie, który niedawno sama miała przyjem-
ność zwiedzić. Podczas prelekcji zapoznała widzów z hi-

storią stolicy Ukrainy oraz podzieliła się masą ciekawych 
informacji. Nasza charyzmatyczna koleżanka wzbogaciła 
swoje wystąpienie własnymi fotografiami i odrobiną humo-
ru.

Po krótkiej przerwie przyszedł czas na dwie prezenta-
cje o kulinariach, również przygotowane przez studentki II 
roku: Daria Tymoshevska wystąpiła z prelekcją pt. Kuchnia 
ukraińska, natomiast Nikol Kanarejkina zaprezentowała 
Kapuściane historie. Podczas wystąpień wszyscy obecni 
mogli z pierwszej ręki dowiedzieć się więcej o bogatej 
i różnorodnej kuchni naszych sąsiadów, ponieważ prele-
gentki pochodzą z Ukrainy. Ich pełne energii i angażujące 
publiczność wystąpienia dodatkowo umożliwiły przybyłym 
obcowanie z żywym językiem rosyjskim. Z każdym kolej-
nym zdaniem głód u słuchaczy przybierał na sile. I nic dziw-
nego! Na szczęście pomyśleliśmy o tym zawczasu. Ważną 
częścią naszego programu był kiermasz. Każdy kto miał ży-
czenie, mógł w czasie przerw wstąpić do Galerii Biblioteki 
UZ i spróbować pysznych dań i przekąsek kuchni ukraiń-
skiej, przygotowanych przez studentów. Oprócz smacznych 
kulinariów, obecni mogli zaopatrzyć się także w pokarm 
dla duszy – zaraz obok wschodniosłowiańskich smakołyków 
znajdowały się stoły pełne książek w różnych językach oraz 
pięknych, ręcznie malowanych zakładek wykonanych przez 
Wiktorię Kuncewicz (studentkę I roku filologii rosyjskiej), 
które przyciągały uwagę naszych gości.

Pierwszy dzień Dni Kultury Słowian Wschodnich zwień-
czył blok poświęcony kinematografii ukraińskiej. Najpierw 
studenci I roku filologii rosyjskiej, Marta Kędziora i Tomasz 
Mielczarek, przedstawili interesującą prezentację na ten 
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temat, a później można było obejrzeć współczesną ukraiń-
ską komedię w oryginalnej wersji językowej, którą wybrała 
dla nas dr Jolanta Fainstein-Pasternak.

27 kwietnia Dni Kultury Słowian Wschodnich rozpoczął 
koncert zespołu Sweet Monday – grupy niesamowicie uta-
lentowanych młodych ludzi. Wraz z grupą zielonogórskich 
licealistów z Ukrainy, którzy nas odwiedzili, z zapartym 
tchem wysłuchaliśmy kilku autorskich utworów oraz cove-
rów znanych piosenek. Kreatywność i pełen profesjonalizm 
zespołu został nagrodzony gromkimi brawami. Na dodatek 
warto wspomnieć, że skrzypaczka i wokalistka – Wiktoria 
Kuncewicz – jest studentką I roku filologii rosyjskiej, a po-
zostali członkowie zespołu również studiują na naszym Uni-
wersytecie: Kacper Wiśny (wokal, gitara elektryczna) jest 
studentem III roku psychologii, Maciej Szczepanik (perku-
sja) – I roku animacji kultury i twórczej aktywności w sieci, 
a Filip Wielemberg (gitara basowa) – I roku dziennikarstwa 
i komunikacji społecznej.

Po wstępie muzycznym mogliśmy posłuchać bardzo cie-
kawej prelekcji o katastrofie w Czarnobylu. Przygotowała 
ją studentka II roku filologii rosyjskiej, Michalina Kuczer-
ska, która na własne oczy widziała w lutym br. miejsce 
katastrofy i zechciała się z nami podzielić historią tego 
tajemniczego miejsca. Usłyszeliśmy między innymi jak do-
szło do katastrofy oraz historie ludzi, którzy mimo wszystko 
powrócili do swoich posiadłości i którzy żyją tam do dziś.

Podczas kolejnych dwóch wystąpień w języku rosyjskim 
przygotowanych przez Darię Kolomoiets, studentkę I roku 
filologii rosyjskiej, mieliśmy okazję zagłębić się w świat 
literatury oraz kontynuować zwiedzanie Ukrainy. Prele-
gentka opowiedziała nam bowiem najpierw o życiu i twór-
czości wybitnej poetki Łesi Ukrainki, a następnie zamknę-
ła obchody tegorocznych Dni Kultury Słowian Wschodnich 
multimedialną wycieczką po swoim rodzinnym mieście 
Kamieńskie.

Warto podkreślić, że w tym roku Koło Naukowe Rusy-
cystów przy okazji XVII Dni Kultury Słowian Wschodnich 

gościło także ukraińskich licealistów w ramach projektu 
„Licealiści na UZ-ecie”. Pierwszego dnia z wizytą przyje-
chała 15-osobowa grupa polsko-ukraińska w wieku 15-18 
lat z zaprzyjaźnionego I LO im. B. Prusa z Żar. Licealiści 
pod opieką mgr Elżbiety Gessing wzięli udział w uroczy-
stym otwarciu w Bibliotece UZ oraz wysłuchali dwóch 
pierwszych prelekcji w języku polskim i rosyjskim. Na-
stępnie przeszli do Instytutu Neofilologii, gdzie czekał 
na nich poczęstunek, oraz obejrzeli prezentację multi-
medialną w języku rosyjskim o województwie lubuskim, 
którą zrealizowali studenci I roku filologii rosyjskiej: 
Laura Plizga i Uladzislau Padalinski. Sporo radości spra-
wiły uczniom zawody w układaniu puzzli na czas. Zwy-
cięzcy otrzymali nagrodę, ale nikt nie został z pustymi 
rękami - wszyscy zostali obdarowani upominkami prze-
kazanymi przez Biuro Promocji i Parlament Studencki. 
Natomiast drugiego dnia Instytut Neofilologii odwiedziła 
23-osobowa grupa ukraińskich uczniów w wieku 16-17 lat 
z VI LO w Zielonej Górze pod opieką m.in. naszej ab-
solwentki, mgr Weroniki Leśniewskiej. Uczniowie wysłu-
chali koncertu zespołu Sweet Monday, a także obejrzeli 
dwie prezentacje multimedialne: po polsku o Czarnobylu 
i po rosyjsku o Łesi Ukraince. I tym razem uczniowie na 
pożegnanie otrzymali drobne prezenty z logo UZ i Parla-
mentu Studenckiego.

Bardzo cieszymy się z obchodów tegorocznych XVII Dni 
Kultury Słowian Wschodnich. Dziękujemy wszystkim oso-
bom zaangażowanym w organizację za pracę i dołożone 
starania, by wszystko odbyło się pomyślnie.

Dzięki temu mogliśmy lepiej poznać kulturę Ukrainy, a co 
ważniejsze pokazać, że myślimy i wspieramy!

Z niecierpliwością oczekujemy kolejnej edycji.

Elżbieta Jakacka (II FR)

INSTYTUT FILOZOFII

POLSKO-UKRAIŃSKIE 
CENTRUM STUDIÓW 
HUMANISTYCZNYCH

Mimo trwającej wojny w Ukrainie, 11 maja 2022 r. na 
Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki w Kijo-
wie rozpoczęła się doroczna, dwudniowa, Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa Dni Nauki Wydziału Filozoficzne-
go-2022. Tradycyjnie już współorganizatorem konferencji 
jest Uniwersytet Zielonogórski, który w komitecie nauko-
wo-organizacyjnym reprezentowali: prof. dr hab. Bogdan 
Trocha (Instytut Filologii Polskiej UZ), dr hab. Roman Sa-
peńko, prof. UZ, dr hab. Tomasz Mróz, prof. UZ i dr Paweł 
Walczak (Instytut Filozofii UZ). 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dni Nauki Wy-
działu Filozoficznego-2022 odbyła się w sprawdzonej 
w czasie pandemii formule on-line. Dzięki temu w obra-
dach mogli wziąć udział naukowcy z Ukrainy, Polski, Ka-
nady, Chile, Wietnamu, USA i Chin. Podczas posiedzenia 
plenarnego badaczy z całego świata powitali: prof. Woło-
dymyr Bugrow - Rektor Kijowskiego Narodowego Uniwersy-
tetu im. Tarasa Szewczenki, akademik Anatolij Konwerski 
- Dziekan Wydziału Filozofii KNU i akademik Leonid Guber-
ski - przewodniczący Rady Naukowej KNU. Zdalne życzenia 
owocnych obrad uczestnikom konferencji przekazał rów-
nież jej współorganizator - przewodniczący Międzynarodo-
wego Stowarzyszenia Filozoficzno-Kosmologicznego, prof. 
Oleg Bazaluk.

Jak co roku uczestnicy konferencji pracowali w kilkuna-
stu sekcjach:
 Section 1 HISTORY OF PHILOSOPHY
 Section 2 THEORETICAL AND PRACTICAL PHILOSOPHY
 Section 3 HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE
 Section 4 PHILOSOPHY AND METHODOLOGY OF SCIENCE
 Section 5 UKRAINIAN PHILOSOPHY
 Section 6 LOGIC. THEORY OF ARGUMENTATION. RHETORIC
 Section 7 ETHICS
 Section 8 AESTHETICS
 Section 9 PHILOSOPHY OF EDUCATION
 Section 10 CULTURAL STUDIES
 Section 11 RELIGIOUS STUDIES
 Section 12 THEOLOGY
 Section 13 HISTORY AND THEORY OF POLITICS
 Section 14 APPLIED POLITICAL SCIENCE

Special section
 VIRTUALIZATION OF SOCIAL LIFE AND SOCIAL SELF-ORGA-

NIZATION
Special section

 INTERNATIONAL POLITICS: THE BALANCE OF MORAL RE-
SPONSIBILITY AND NATIONAL INTERESTS
Special section

 SCIENCE, EDUCATION, ARTS AND HUMANITIES TOWARDS 
INTERCULTURAL DIALOGUE AND SUSTAINABLE DEVELOP-
MENT to the 300th anniversary of Hryhoriy Skovoroda’s 
birth (1722-1794)
Special Section

 VIRTUAL SPACE AND WAR
rosa
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UCZESTNICY MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ  
DNI NAUKI WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO-2022.
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WYDZIAŁ INFOR MATYKI,  
ELEK TROTECH NIKI I AUTOMATYKI

DZIEŃ OTWARTY  
W CENTRUM KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO 
I USTAWICZNEGO NR 2 

ELEKTRONIK
13 kwietnia 2022 r. w zielonogórskim Centrum Kształ-

cenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 ELEKTRONIK od-
był się Dzień Otwarty, podczas którego swoje stanowisko 
miał też Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automaty-
ki. Pracownicy Instytutu Sterowania i Systemów Informa-
tycznych, a także doktoranci i studenci (wśród nich byli 
także absolwenci „Elektronika”) prezentowali uczestni-
kom wybrane systemy cyber-fizyczne. Nie zabrakło więc 
makiety świateł drogowych sterowanych układem FPGA, 
walczących robotów kontrolowanych przez układy Arduino, 
czy systemu inteligentnego domu - z wyjącą syreną, oświe-
tleniem, radiem, zdalną kawą - zarządzanego układem 
reprogramowalnym oraz aplikacją mobilną zainstalowaną 
w smartfonie. Wszystkie te systemy powstały na naszej 
Uczelni i są wykorzystywane w prowadzonych zajęciach 
dydaktycznych. Największą popularnością cieszyły się ro-
boty-sumo, które za pomocą zaimplementowanego algo-
rytmu próbowały zepchnąć przeciwnika z maty. Uczest-
nicy Dnia Otwartego, zwłaszcza uczniowie ostatnich klas 
„Elektronika”, zainteresowani prezentowanymi systemami 
chętnie zadawali pytania z zakresu wybranych zagadnień 
dotyczących modelowania, weryfikacji czy implementacji 
systemów cyber-fizycznych, a także możliwości studiowa-
nia na Uniwersytecie Zielonogórskim, programów studiów 
i zagadnień poruszanych na zajęciach. Podsumowując - 
udział reprezentacji Wydziału Informatyki, Elektrotechni-
ki i Automatyki podczas Dnia Otwartego zielonogórskiego 
„Elektronika” można uznać za bardzo udany.

Grzegorz Bazydło
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