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WIadOmOścI  WYdZ IałOWE

powego podejmowania decyzji w sytuacji presji czasowej. 
Jednocześnie mamy nadzieję, że podwyższyli swoje kompe-
tencje efektywności pracy zespołu w projekcie.

wydział Ekonomii 
i zarządzania

IPMA-DAY nA UnIwersY-
tecIe ZIelonogórskIM

22 marca 2019 r. na Uniwer-
sytecie Zielonogórskim odbył 
się IPMA-Day. Wydarzenie zo-
stało zorganizowane przez 
członków Europejskiego Forum 
Studentów AEGEE – Zielona 
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wydział humanistyczny

Dni Kultury Słowian wSchoDnich

Koło naukowe rusycystów pod opieką dr Nel Bielniak 
zorganizowało już po raz piętnasty Dni Kultury Słowian 
wschodnich. Tegoroczna impreza pod hasłem Co było 
pierwsze: jajko czy Fabergé?, która odbyła się 9-10 kwiet-
nia br. w budynku Collegium Neophilologicum, nie tylko 
zintegrowała nasze uczelniane środowisko rusycystyczne 
(studenci wszystkich roczników włączyli się w prace orga-
nizacyjne, wsparli je również pracownicy Instytutu Neofilo-
logii), lecz także przyciągnęła zwiedzających spoza uczel-
ni, zwłaszcza popołudniowe pokazy rosyjskojęzycznych 
filmów przygotowane przez dr Jolantę Fainstein. Chętni 
mogli obejrzeć zarówno oryginalne krótkometrażowe pro-
dukcje młodych reżyserów, jak też niekonwencjonalny peł-
nometrażowy obraz. Wszystkie filmy przedstawiały życie 
z niecodziennej perspektywy, pozwalały dowiedzieć się 
więcej o naturze ludzkiej, ukazując zarówno jej małost-
kowość, jak i zdolność do wybaczenia ogromnych krzywd 
i upokorzeń.

We wtorek, pierwszego dnia, studenci filologii rosyj-
skiej i komunikacji biznesowej w języku rosyjskim przy-
gotowali w holu Collegium Neophilologicum stoisko ze 
smacznymi daniami kuchni wschodniosłowiańskiej. Ku-
szący zapach potraw wabił gości już od samego rana. 
Na stole pojawiły się słynne pielmieni, bliny ze słodkimi 
i słonymi nadzieniami, syte czeburieki, pierożki z far-
szem ziemniaczanym, jak i dania, które są nam bliżej 

Góra i Koła Naukowego Tworzenia i Zarządzania Projektami, 
funkcjonującego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Gośćmi 
były: przedstawiciel IPMA Young Crew - Katarzyna Warcho-
lak oraz członkinie Koła Naukowego Zarządzania Projektami 
Uniwersytetu Szczecińskiego: Paulina Fedorowiat i Katarzyna 
Szydłowska. W ramach wydarzenia odbył się wykład, stano-
wiący krótkie, teoretyczne wprowadzenie do części głównej 
spotkania–warsztatów, tj. gry „Castra Romana”, firmy Octigo. 
Dzięki udziałowi w niej uczestnicy warsztatów mieli możli-
wość sprawdzić swoje umiejętności w zakresie planowania, 
kontroli odchyleń od planu, przewidywania ryzyka oraz gru-

znane – sałatka jarzynowa i sernik. Stół przyozdobiły sa-
mowar i matrioszki – dobrze znane wschodniosłowiańskie 
symbole.

9 kwietnia w odwiedziny do KNR przyjechała także grupa 
uczennic z I LO im. B. Prusa w Żarach, która wzięła udział 
w warsztatach realioznawczych przygotowanych przez stu-
dentki II roku komunikacji biznesowej w języku rosyjskim: 
Zuzannę Wierzchoń, Igę Skrzeszowską i Inhę Nestsiaruk. Li-
cealistki obejrzały m.in. prezentacje multimedialne trak-
tujące o historii jaj Fabergé, o prawosławnych Świętach 
Wielkanocnych oraz o kulturze i historii Rosji, a także wzię-
ły udział w konkursie z nagrodami sprawdzającym świeżo 
zdobytą wiedzę.

Członkowie Koła Naukowego Rusycystów przygotowali 
także dla zwiedzających ciekawe ekspozycje. Wśród nich 
nie mogło zabraknąć tych nawiązujących do tegorocznego 
hasła: Co było pierwsze: jajko czy Fabergé? Dlatego też 
w holu Collegium Neophilologicum można było zobaczyć 
wystawy: Jaja Fabergé (Jakub Bajda, III FR) i Przy świą-
tecznym stole (Angela Grabke I FR), przybliżające tradycje 
prawosławnej Wielkanocy. Ponadto zostały wyeksponowa-
ne rysunki Jakuba Bajdy, utalentowanego studenta III roku 
filologii rosyjskiej (Portrety rosyjskich modernistów) oraz 
nie mniej uzdolnionej Dominiki Cieślik (córki jednej z na-
szych studentek), która na co dzień uczy się w zielono-
górskiej SP nr 1 (Zaprzyjaźnieni uczniowie rysują). Dzięki 
fotograficznej kronice można było się także dowiedzieć, 
jak wyglądała Podróż z Petersburga do Moskwy Julii Stepa-
niuk, studentki III roku filologii rosyjskiej. Z kolei Paulina 
Silwończyk, studentka I roku filologii rosyjskiej, udostęp-
niła piękne stare pocztówki przedstawiające interesujące 
miejsca i ludzi (Widokówki retro). Natomiast Patryk Wal-
czak, student III roku filologii rosyjskiej, przygotował krót-


