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Polsko-niemiecko-francuskie spotkanie studentów  

Z okazji zbliżającego się Festiwalu Nauki na naszym 
Uniwersytecie, podczas którego między innymi zosta-
nie zaprezentowana jedna z licznych form współpracy 
Instytutu Filologii Germańskiej z ośrodkami zagranicz-
nymi, warto przypomnieć ostatnie polsko-francusko-nie-
mieckie kolokwium studenckie, zamykające już dwudzie-
stoletnie współdziałanie studentów naszego Instytutu ze 
studentami z uniwersytetów we Francji i Niemczech.

Corocznie z początkiem listopada studenci Filologii 
Germańskiej UZ spotykają się ze swymi rówieśnikami z 
zaprzyjaźnionych uniwersytetów z Niemiec (Universität 
Vechta) i Francji (Université d’Angers) zamiennie w jed-
nym z trzech krajów. Rok 2010 był jednak wyjątkowy, gdyż 
był rokiem jubileuszowym. Już po raz dwudziesty studenci 
z trzech krajów spotkali się, by razem pracować, posze-
rzać wiedzę, poznawać się nawzajem oraz poddać czarowi 
odwiedzanych wspólnie miejsc. A miejsce, wybrane przez 
nas, stronę polską, jako gospodarza jest jak zawsze urokli-
we nie tylko krajobrazowo, ale przede wszystkim zachwy-
ca atmosferą sprzyjającą pracy w duchu międzynarodo-
wych spotkań. Krzyżowa koło Świdnicy, siedziba Fundacji 
dla porozumienia europejskiego, gościła nas przez 6 dni 
oferując doskonałe warunki do pracy na tegorocznym te-
matem: Text und (Literatur-)Geschichte. Zur Rezeption 
fiktionaler und faktualer Rede –Tekst a historia (literatu-
ry). Percepcja fikcjonalnych i faktualnych aktów mowy. 
Przygotowania studentów na rodzimych uniwersytetach 
trwały kilka miesięcy pod okiem swych opiekunów i po-
legały na wyszukaniu, zebraniu i przygotowaniu materia-
łów i tekstów nadających się do opracowania ich w trzech 
międzynarodowych grupach tematycznych (każda grupa 
składała się z przedstawicieli trzech partnerskich uczelni). 
Forma workshopu podczas kolokwium (20 godzin) stanowi-
ła nie lada wyzwanie dla młodych germanistów i wymaga-
ła wielostronnego i wielowątkowego podejścia. Spotkanie 
miało na celu przede wszystkim zdefiniowanie problemu 
stosunku: tekst a historia (literatury) oraz postawienie py-
tania, pod jakim względem i w jaki sposób rzeczywistość 
przedstawiona w fikcjonalnych i faktualnych aktach mowy 
odnosi się do rzeczywistości empirycznej cechowanej 
uwarunkowaniami historycznymi. Nie mogło również za-
braknąć kontrastywnej analizy takich pojęć jak faktualny 
- fikcjonalny, realny – wyimaginowany, literatura fachowa 
– poezja. Z uwzględnieniem bardzo różnych zainteresowań 
studentów temat ogólny został podzielony na trzy zakresy 
odpowiadające trzem grupom studentów.

Pierwszą stanowili studenci zainteresowani średniowiecz-
nymi tekstami odwołującymi się do fikcji i rzeczywistości. 
Same teksty lub ich urywki dotyczące minnesangu, afory-
zmów, sentencji oraz eposu bohaterskiego były analizowane 
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z jednej strony pod względem treści, historii ich powstania, 
związku między treścią a formą, z drugiej zaś w aspekcie 
średniowiecznej rzeczywistości społecznej, gospodarczej i 
politycznej. Intencją było kontrastowe uchwycenie i okre-
ślenie wyidealizowanej i realnej rzeczywistości przedsta-
wianej na przykładzie wybranych tekstów. 

Drugą grupę tematyczną stanowili studenci pochłonięci 
lekturą lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. 
Liryka i krótkie teksty epickie w przeważającej większo-
ści z Polski (Zbigniew Herbert) i byłej NRD (Reiner Kunze) 
zostały usytuowane historycznie, tzn. analizowano aspekty 
historyczne i społeczne i ich odzwierciedlenie w warunkach 
literackich. Rozważano między innymi pytanie o funkcję 
tekstów fikcjonalnych w kontekście historycznym kształ-
towanym przez związek autora i dzieła w socjalistycznym 
systemie społecznym i gospodarczym z jego totalitarny-
mi strukturami. Problemy, treści i formy prezentacji tek-
stów zostały odniesione do rzeczywistości pozaliterackiej. 
Ważnym elementem stało się również porównanie odbioru 
odnośnych dzieł na wschodzie i zachodzie Europy.

Trzecia grupa podjęła się trudu analizy drogi do 
Zjednoczenia Niemiec na podstawie faktualnych aktów 
mowy, jako instrumentów przedstawiania rzeczywistości. 
Procesy społeczne Zjednoczenia zostały ujęte i przeana-
lizowane opisowo na podstawie wybranych tekstów oraz 
obrazów (film, fotografia). Związek między formą a tre-
ścią stanowił ważnych element dyskusji. Analizowano spo-
sób odzwierciedlania przez wybranych autorów wydarzeń 
i przemian społecznych w Niemczech i poszukiwano związ-
ku między opisywaną rzeczywistością a emocjami wywoła-
nymi ta rzeczywistością porównując ideę tekstu i obrazu. 
Ta grupa wykorzystała bogaty materiał filmowy, między 
innymi: „Lichter” (Hans-Christian Schmid), „Die fetten 
Jahre sind vorbei” (Hans Weingartner), „Strajk” (Volker 
Schlöndorff).

Spotkania robocze studentów trwające kilka godzin 
dziennie przeplatane były atrakcjami kulturalnymi. 
Tradycją kolokwium jest od lat wspólne zwiedzanie cie-
kawych miejsc w kraju gospodarza. Bez wahania wybrano 
Wrocław i Świdnicę. Zwiedzanie Wrocławia z przewod-
nikami w języku niemieckim, wizyta we wrocławskiej 
Operze, zwiedzanie Kościoła Pokoju w Świdnicy (jednym z 
dwóch istniejących w Polsce) oraz Katedry św. Stanisława i 
św. Wacława, ale i poznanie niezwykłej historii Krzyżowej, 
opowiedzianej przez wolontariuszkę z Niemiec, stanowiły 
niewątpliwą strawę duchową dla wszystkich uczestników. 
Na terenie zamku dawnego Kreisau można było zwiedzić 
wystawę poświęconą ruchowi oporu w wojennej i powo-
jennej Europie oraz cały założony na planie kwadratu 
kompleks architektoniczny, dawną posiadłość rodu von 
Moltke.

Tegoroczne dyskusje i rozważania studentów znalazły 
swoje tradycyjne podsumowanie w formie dwugodzinnej 
prezentacji wyników pracy w doskonale wyposażonej sali 
multimedialnej, której atuty wykorzystały poszczególne 
grupy studentów prezentujących opracowany materiał. 

Po 6 dniach rozstaliśmy się bogatsi o nowe doświadcze-
nia poznawcze. To szczególne miejsce idealnie spełniło 
oczekiwania zarówno gości jak i gospodarzy.

Listopad 2011 otwierający nowe dwudziestolecie współ-
pracy studentów z Polski, Niemiec i Francji 

Liliana Sadowska 

Prezydenci i Rządy Rzeczypospolitej Polskiej na 
Uchodźstwie w walce o niepodległą Polskę w latach 
1939-1990. Konferencja Polskiego Uniwersytetu na 
Obczyźnie w Londynie (PUNO) i Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie

9 kwietnia 2011 roku odbyła się w Londynie konferen-
cja pt.: Prezydenci i Rządy Rzeczypospolitej Polskiej 
na Uchodźstwie w walce o niepodległą Polskę w latach 
1939-1990. Wydarzenie to poświęcone było pamięci Ry-
szarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta RP na 
Uchodźstwie. Patronat nad konferencją objęły: Polskie 
Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie (PTNO) oraz Zjedno-
czenie Polskie w Wielkiej Brytanii. Organizatorami były: 
Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie (PUNO) oraz 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Wsparcia udzieliła 
także Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. 
Uniwersytet Zielonogórski reprezentował prof. Wiesław 
Hładkiewicz z Instytutu Politologii UZ.
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Uczestników konferencji powitał JM Rektor PUNO, prof. 
Wojciech Falkowski. Wśród zaproszonych gości honoro-
wych była m.in. żona Prezydenta RP Ryszarda Kaczorow-
skiego - Karolina Kaczorowska.

Prelegenci przedstawili w sumie dwanaście tematów. Mi-
nister Jerzy Ostoja-Koźniewski wspominał osobistą współ-
pracę z Prezydentem Ryszardem Kaczorowskim, prof. Wie-
sław Jan Wysocki mówił o prezydenturze Ryszarda Kaczo-
rowskiego, prof. Artur Andrzejuk - o działalności Ryszarda 
Kaczorowskiego jako byłego Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej na Uchodźstwie w latach 1990-2010. Pozosta-
łe tematy to: Blaski i cienie pierwszej prezydentury na 
Uchodźstwie (1939-1947) - prof. Jacek Piotrowski, Prezy-
dentura Augusta Zaleskiego - prof. Marek Kornat, Rodem 
ze Lwowa. Prezydent Stanisław Ostrowski - prof. Wiesław 
Hładkiewicz, W służbie Rzeczypospolitej - rzecz o działal-
ności Prezydenta Edwarda Raczyńskiego i Prezydenta Ka-
zimerza Sabbata - dr Joanna Pyłat, Generał Sikorski - ge-
nerał ostatniej nadziei - prof. Jan Ciechanowski, Edward 
Szczepanik - ostatni premier Rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej na Uchodźstwie - prof. Adam Dobroński, British/
Polish relations and the redrawing of Poland’s borders. 
Inequality, hope and pragmatism - prof. Michael Fleming, 
Wkład Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie 
do procesu podtrzymywania i utrwalania tożsamości na-
rodowej Polaków na obczyźnie - prof. Adam Sudoł i mgr 
Magdalena Bierzyńska-Sudoł, Polskie władze na obczyźnie 
- symbol czy realna siła? - prof. Arkady Rzegocki.

Konferencję zakończyła gorąca dyskusja, w której odwo-
ływano się do dokonań Prezydenta RP Ryszarda Kaczorow-
skiego, przeplatana wspomnieniami osobistych kontaktów 
i spotkań z Prezydentem. Wszystkim uczestnikom konfe-
rencji serdeczne podziękowania złożyła Pani Prezydento-
wa Karolina Kaczorowska.

Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie (PUNO) 
zadeklarował organizowanie cyklu „Konferencji Kwietnio-
wych”, zawsze w drugą sobotę kwietnia, w rocznicę kata-
strofy w Smoleńsku. Zaproponowano, aby na spotkaniu w 
roku 2012 rozważaniom poddać temat Polacy w kampanii 
śródziemnomorskiej i na froncie zachodnim II wojny świa-
towej.

Więcej informacji można uzyskać na stronie interne-
towej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie 
(PUNO) www.puno.edu.pl.

Adam Ilciów

FOT. 1

W PIERWSZYM RZĘDZIE W ŚRODKU PANI PREZYDENTOWA KAROLINA KACZOROWSKA I 
JM REKTOR PUNO - PROF. WOJCIECH FALKOWSKI. ZA NIMI UCZESTNICY KONFEREN-
CJI, M.IN. MŁODZI PRACOWNICY ZAKŁADU PSYCHOLOGII STOSOWANEJ PUNO ORAZ 
AMBASADY RP W LONDYNIE.
ŹRÓDŁO: STRONA INTERNETOWA PUNO: WWW.PUNO.EDU.PL.

FOT 2.

PROF. WIESŁAW HŁADKIEWICZ (UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI) PRZEDSTAWIA REFE-
RAT NT. RODEM ZE LWOWA. PREZYDENT STANISŁAW OSTROWSKI.
ŹRÓDŁO: STRONA INTERNETOWA PUNO: WWW.PUNO.EDU.PL.

FOT. 3

PAMIĄTKOWE ZDJĘCIE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI Z PANIĄ PREZYDENTOWĄ KARO-
LINĄ KACZOROWSKĄ.
ŹRÓDŁO: STRONA INTERNETOWA PUNO: WWW.PUNO.EDU.PL.

Nowi doktorzy na Wydziale

18 maja 2011 roku na posiedzeniu Rady Wydziału Inży-
nierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. 
Hugona Kołłątaja w Krakowie odbyła się publiczna dysku-
sja nad rozprawą doktorską mgr inż. Anny Staszczuk z In-
stytutu Budownictwa UZ pt.: Wpływ wybranych czynników 
na dokładność obliczeń wymiany ciepła budynku z grun-
tem za pomocą metod quasi-stacjonarnych. Promotorem 
pracy był prof. Jan Radoń z UR w Krakowie, natomiast 
recenzentami: prof. Tadeusz Kuczyński z Uniwersytetu 
Zielonogórskiego oraz prof. Wacław Bieda z Uniwersyte-
tu Rolniczego w Krakowie. Rada Wydziału jednomyślnie 
podjęła zarówno decyzję o nadaniu pani mgr inż. Annie 
Staszczuk stopnia naukowego doktora nauk rolniczych, jak 
i decyzję o wyróżnieniu pracy. 

Oprócz nauki, co jest niezwykle cenne, pani Ania ma 
szereg innych pasji, w tym tak niespodziewane jak np. 

poezja. Jest współautorką kilku almanachów poetyckich 
grupy literackiej „Dysonans” z Wrocławia. Poezja daje jej 
radość i wytchnienie. Oprócz tego bardzo lubi ekspery-
mentować z gotowaniem. Uwielbia taniec i dobrą muzy-
kę. Razem z mężem Pawłem wychowuje 8-letniego syna 
Karola.

We wstępie do swojej rozprawy doktorskiej napisała: 
Podążam ścieżkami nauki, czasem pełna niepewności i 
lęku. Na jednej z nich zostawiam swój ślad, pełen pasji 
i oddania. I nadziei, bo kiedy patrzę wysoko, widzę jak 
nad koronami drzew, na tle jasnego nieba rysują się nowe 
możliwości…

Pani Ani życzymy wielu nowych sukcesów na niwie zawo-
dowej i pełni szczęścia w życiu osobistym.

15 czerwca 2011 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej 
i Środowiska UZ odbyła się publiczna obrona rozpra-
wy doktorskiej pt.: Ocena metod wzmocnienia wałów 
przeciwpowodziowych w aspekcie poprawy ochrony 


