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Dni Otwarte NZB na Wydziale Ekonomii
i Zarządzania, fot. M. Michałowska

Warsztaty z systemem AMRON, fot. M.
Michałowska

Wykład Nie stój inwestuj Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych, fot. M. Michałowska

Warsztaty Ubezpieczenia społeczne
niezbędne w prowadzeniu firmy i życiu
codziennym, fot. M. Michałowska

W trakcie wykładu
prelegent podał wiele
praktycznych wskazówek jak inwestować na
giełdzie papierów wartościowych.
Natomiast 24 maja
2017 r. odbył się wykład otwarty dotyczący
systemu
ubezpieczeń
społecznych w Polsce
przeprowadzony przez
Agnieszkę Kazoń, która
pełni funkcję rzecznika
prasowego Zielonogórskiego Oddziału ZUS.
W trakcie wykładu Prelegentka przedstawiła
zasady działania ubezpieczeń
społecznych
oraz istotę opłacania
składek w kontekście
przyszłej emerytury. Ponadto przybliżyła negatywne następstwa nieformalnego zatrudnienia
w aspekcie wykluczenia
z ubezpieczenia społecznego, a także omówiła
wpływ wysokości gromadzonych składek na
indywidualnym koncie
na wysokość przyszłego
świadczenia. Wspomniała również o ubezpieczeniu rentowym i warunkach uzyskiwania prawa
do renty z tytułu niezdolności do pracy.
Wykłady cieszyły się
bardzo dużym zainteresowaniem, czego dowodem było liczne grono
słuchaczy oraz wiele
pytań zadawanych po
ich zakończeniu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do
udziału w kolejnej edycji wykładów otwartych. Na stronie
internetowej Wydziału Ekonomii i Zarządzania będziemy na
bieżąco informowali o nadchodzących wydarzeniach.
Mariola Michałowska, Janusz Śnihur
Spotkanie informacyjne
24 maja 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego we współpracy z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytetu Zielonogórskiego zorganizował spotkanie informacyjne dot. zakładania działalności gospodarczej oraz podnoszenia kwalifikacji.
Lilia Smoła – Kierownik Biura Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprezentowała jego ofertę oraz możliwości, z jakich
mogą skorzystać studenci i absolwenci. Z Kolei Grzegorz Stodolny z Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Zielona Góra omówił procedurę założenia
działalności gospodarczej w oparciu o najnowsze przepisy. Następnie Monika Przybylska-Judycka – specjalistka ds. Funduszy
Europejskich z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy
Europejskich w Zielonej Górze opowiadała
o wsparciu unijnym dla
osób młodych do 30.
roku życia. Natomiast
dr hab. inż. Andrzej
Pieczyński, prof. UZ –
Prorektor ds. Rozwoju
Uniwersytetu Zielonogórskiego, p.o. Dyrektora
Akademickiego
Inkubatora Przedsiębiorczości przedstawił
rolę Uniwersytetu Zielonogórskiego w inkubowaniu nowych firm
pod kątem współpracy
nauki z gospodarką. Na
koniec Ewelina Hajłasz
– koordynator Sieci
Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie lubuskim skupiła się na kampanii Młodzi On-life,
realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.
Źródło: WEZ

W kręgu myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II, poświęcona
myśli, twórczości i dziedzictwu Karola Wojtyły – Jana Pawła
II, zorganizowana przez Zakład Teorii Literatury i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej. W spotkaniu udział wzięli
wydział humanistyczny
przedstawiciele świata nauki z całej Polski, w tym z Lublina,
Opola, Poznania, Radomia, Torunia, Warszawy, Wrocławia,
a także z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
„Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola
Obrady podzielone były na cztery panele, którym przeWojtyły – Jana Pawła II”
wodniczyli: ks. dr hab. Stefan Radziszewski, prof. WSH (Radom), prof. dr hab. Dorota Heck (Wrocław), ks. dr hab. Bog3 kwietnia 2017 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersy- dan Giemza, prof. PWT (Wrocław) i prof. dr hab. Mirosława
tetu Zielonogórskiego odbyła się kolejna, trzecia już, inter- Ołdakowska-Kuflowa (Lublin). W odczytach poruszano szedyscyplinarna konferencja z cyklu Kultura nie tylko literacka. roką tematykę, związaną zarówno z dziełem filozoficznym
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i artystycznym Karola Wojtyły, jak i odbiorem działalności
Papieża przez poszczególne osoby lub zbiorowości.
Szeroko rozumiany dorobek filozoficzny Karola Wojtyły
budzi wieloaspektowe zainteresowanie wśród badaczy.
Prelegenci w swoich wystąpieniach podejmowali takie,
istotne dla spuścizny Papieża kwestie, jak transcendencja
osoby, rola kultury w życiu człowieka i narodów, teologia
narodu, retoryka i metafizyka oraz koncepcja antropologiczna zawarta w rozprawie Osoba i czyn jako punkt wyjścia dla refleksji na temat twórczości artystycznej.
Okazało się ponadto, że istotnym źródłem inspiracji dla
badaczy jest twórczość artystyczna samego Karola Wojtyły,
którą rozpatrywano pod kątem obrazów stworzenia świata
w poezji Jana Pawła II, dialogiczności w młodzieńczych Sonetach-zarysach i ekranizacji Brata naszego Boga Krzysztofa Zanussiego. Analizie poddano także literackość nieliterackich wypowiedzi Jana Pawła II i odwołania do literatury
pięknej zawarte w przemówieniach papieża wygłoszonych
podczas pielgrzymek do krajów słowiańskich.
Słuchacze mieli również możliwość obejrzeć bogatą graficznie prezentację poświęconą tematyce historycznej: dynastii Jagiellonów w nauczaniu Jana Pawła II oraz poznać
stosunek Papieża do objawień w maryjnych z Medziugorie.
Spora część odczytów dotyczyła recepcji osoby Karola
Wojtyły: ukazywała, w jaki sposób uczniowie gimnazjum
czytają jego Elementarz etyczny, jak odbierają (i przedstawiają) Jana Pawła II autorzy filmów fabularnych, jakie
były reakcje Polaków po śmierci Papieża, wreszcie jak zapisał się on w pamięci pojedynczych osób, np. Andrzeja
Kijowskiego.
Na uwagę zasługuje zarówno szeroki zakres podjętych
podczas konferencji problemów badawczych, związanych
z dorobkiem Karola Wojtyły, jak i pasja, z jaką część prelegentów – zwłaszcza tych, którzy mieli okazję osobiście
spotkać Jana Pawła II – opowiadała o wartości jego spuścizny intelektualnej. Konferencja jest dowodem na to, że
myśl Papieża, dwanaście lat po jego śmierci, wciąż stanowi
płodny przedmiot analiz z zakresu filozofii, kultury i sztuki.
Michał Banaszak

Delegacja Wydziału Humanistycznego na Ukrainie

fot. Michał Rosiński

W dniach 22-27 kwietnia 2017 r. delegacja Wydziału
Humanistycznego przebywała na Wydziale Filozoficznym
Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, najbardziej prestiżowej uczelni Ukrainy. Wizyta miała charakter nie tylko naukowy lecz także praktyczno-formalny.

W pierwszym dniu wzięliśmy udział w Międzynarodowym
Polsko-Ukraińskim Workshpie, na którym wzajemnie prezentowaliśmy własne wydziały oraz kierunki badań przez
nas prowadzonych. Z polskiej strony występowali prof.
J. Dudek, prof. A. Małkiewicz, prof. B. Trocha, dr. B. Czardybon i dr P. Walczak. Następnego dnia rozpoczęły się obrady międzynarodowej konferencji naukowej - w plenarnym
posiedzeniu wzięli udział prof. J. Dudek i prof. R. Sapeńko.
Konferencja ma charakter cykliczny - tym razem wzięło
w niej udział około 900 osób; stronę polską reprezentowały
dwie delegacje: z Uniwersytetu Zielonogórskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Jednakże najważniejszym celem naszej wizyty była finalizacja porozumienia, na mocy którego obie uczelnie
powołają Polsko-Ukraińskie Centrum Studiów Humanistycznych. Centrum będzie międzynarodową platformą naukowo-badawczą oraz edukacyjną stworzoną na wspólnej
bazie Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego (Polska) i Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu
w Kijowie. Porozumienie tworzące Centrum dotyczy trzech
węzłowych kwestii: podwójnych dyplomów dla absolwentów naszych uczelni, wspólnego udziału w projektach badawczych (grantach) i wymianie studentów i pracowników
w ramach programu Erazmus+, Horizon 2020 oraz publikacji w naszych periodykach. Ponadto na bazie Centrum ma
zostać powołane wspólne czasopismo naukowe realizujące
zainteresowania badawcze obu wydziałów. Z racji struktury Wydziału Filozoficznego naturalnymi partnerami w porozumieniu z naszej strony są Instytuty Filozofii i Politologii.
Stamtąd w pierwszej kolejności będą pochodzić koordynatorzy wspólnych przedsięwzięć realizujący jego zasadnicze
postulaty związane z ustalaniem i niwelowaniem różnic
programowych w związku z uzyskiwaniem podwójnych dyplomów, przygotowywania wspólnych grantów, konferencji, uczestnictwa w wymianie studentów oraz możliwości
publikacji ukraińskich badaczy w takich wydziałowych periodykach jak „Przegląd Narodowościowy”, „In Gremium”
„Appendix”, „Filozoficzne Aspekty Genezy”.
Zgodnie z tekstem porozumienia mogą w nim uczestniczyć również badacze z innych jednostek naukowych na
Ukrainie i w Polsce. W pierwszym wypadku umożliwia to
obecność filologów i historyków oraz przedstawicieli innych
dyscyplin humanistycznych w kontaktach z pozostałymi instytutami naszego Wydziału, zwłaszcza Filologii Polskiej
i Historii. Po przeprowadzeniu wstępnych rozmów z przedstawicielami kijowskich władz Wydziału Historycznego
(dziekanem Iwanem Patrylakiem) oraz Instytutu Filologicznego wynika, że są oni zainteresowani takimi inicjatywa-
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XIII edycja Dni Kultury Słowian Wschodnich

mi i chętnie się do nich przyłączą. Najbliższym projektem
będzie wspólna konferencja naukowa w Kijowie, w październiku 2017 r. Zbliżony był rezultat wstępnych rozmów
z władzami Uniwersytetu Pedagogicznego w Perejasławiu
im. Grigorija Skoworody: rektorem i dziekanem Wydziału
Historycznego.
Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Kijowie, to ogromna struktura prowadząca, która składa się z 11 katedr
(stanowiących odpowiedniki naszych instytutów): Historii
Filozofii, Teoretycznej i Praktycznej Filozofii, Ukraińskiej
Filozofii i Kultury, Etyki, Estetyki i Kulturoznawstwa, Logiki, Filozofii Nauk Humanistycznych, Filozofii i Metodologii Nauki, Religioznawstwa, Nauk Politycznych, Politologii,
Zarządzania Państwem, oraz Centrum Ukrainoznawstwa.
Łącznie w 2014 r. na Wydziale było zatrudnionych 106 pracowników naukowo-dydaktycznych.
Nasza delegacja została przyjęta bardzo serdecznie - gospodarze zadbali nie tylko o program oficjalny, ale także
turystyczny. Zwiedzaliśmy miasto, w tym Sofijski Sobor
i Pieczerską Ławrę, byliśmy odbierani i zawożeni na lotnisko.
Kiedy część delegacji spokojnie odlatywała do Polski,
prof. B. Trocha i R. Sapeńko oraz dr P. Walczak w dniach
27-29 maja uczestniczyli na Uniwersytecie im. Iwana
Franka w Żytomierzu, w workshopie pt. Dylemat wojna/
pokój w posthumanistycznym świecie. Wizyta odbyła się
w ramach naszej współpracy z Wydziałem Historycznym
oraz Instytutem Filologii i Dziennikarstwa uniwersytetu
w Żytomierzu. Workshop był kontynuacją międzynarodowej konferencji naukowej Wojna/Pokój – humanistyka
wobec wyzwań współczesności, którą organizowaliśmy
wspólnie w 2015 r. w Zielonej Górze.

Już po raz trzynasty w dniach 25 i 26 kwietnia 2017 r/ Koło
Naukowe Rusycystów, działające przy Instytucie Neofilologii, pod bacznym okiem dr Nel Bielniak, zorganizowało Dni
Kultury Słowian Wschodnich. Jest to impreza, która już od
wielu lat wpisuje się w kalendarz uniwersytecki. W czasie
tych dni pokazujemy, że dla studenckiej braci nie istnieją
żadne podziały. Świadczy o tym m.in. to, że w przygotowanie tej imprezy włączyli się nie tylko członkowie Koła, ale
również jego sympatycy, studenci poszczególnych kierunków rosyjskojęzycznych, nasi absolwenci oraz wykładowcy.
Uroczyste otwarcie DKSW nastąpiło 25 kwietnia w budynku Collegium Neophilologicum. Słowo wstępne wygłosiła opiekun Koła – dr Nel Bielniak. Swoją obecnością zaszczycili nas: prorektor ds. studenckich – prof. zw. dr hab.
Wojciech Strzyżewski, dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof.
UZ – dyrektor Instytutu Neofilologii UZ oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Współpracy Polska–Wschód: Stanisław
Domasz-Domaszewicz (prezes Lubuskiego Oddziału) i Michał Piński (wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia), które od lat wspiera nasze działania. Prorektor
W. Strzyżewski zauważył, że jesteśmy „jednym z najbardziej prężnie działających kół naukowych na UZ” i pogratulował nam organizacji kolejnej edycji DKSW. Następnie
odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom konkursu plastycznego Wschodniosłowiańskie pejzaże, który był skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku
jury postanowiło wyróżnić pracę Jagody Stachuły oraz
przyznać jedną nagrodę główną, którą otrzymała Ewa Wolnik. Obie laureatki są uczennicami ZSZ w Wolsztynie.
Jak co roku, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Przy kąciku kulinarnym można było spróbować tradycyjnych potraw
kuchni rosyjskiej, ukraińskiej czy białoruskiej, takich jak
pielmieni czy bliny.
Nie mniejszym zainteresowaniem cieszył się kiermasz
książek, na którym można było kupić literaturę naszych
wschodnich sąsiadów.
Pierwszego dnia odwiedziła nas grupa drugoklasistów
z Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze – Zawadzie.
To dla nich studentki I roku filologii rosyjskiej: Weronika
Leśniewska i Marcelina Zachwej przygotowały warsztaty
językowe. Po krótkiej nauce dzieci potrafiły napisać swoje

Jarosław Dudek, Roman Sapeńko
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imię i nazwisko po rosyjsku, jak również rozpoznawać flagi
Białorusi, Ukrainy czy Rosji. Dowiedziały się również kilku
ciekawych informacji na temat naszych wschodnich sąsiadów. Niemniej największą radość sprawiła im nauka układu
choreograficznego do znanej rosyjskiej piosenki dla dzieci
pt. Czunga Czanga.
W godzinach popołudniowych odbył się pokaz współczesnych filmów krótkometrażowych w języku rosyjskim, który został przygotowany przez mgr Jolantę Fainstein.
Czym byłyby DKSW bez wystaw. W tym roku mogliśmy
oglądać wystawę rękodzieła Aleksandry Lubańskiej - studentki III roku komunikacji biznesowej w języku rosyjskim
oraz wernisaż prac Arlety Mondrowskiej (malarstwo) i Julii
Stepaniuk (rysunki) – studentek I roku filologii rosyjskiej.
Wystawę zdjęć z Sankt Petersburga mogliśmy obejrzeć
dzięki uprzejmości Katarzyny Wróblewskiej z II roku komunikacji biznesowej w języku rosyjskim, która była w tym
pięknym mieście na wymianie studenckiej w lutym tego
roku, natomiast Aleksandra Lubańska dostarczyła fotografii
ilustrujących jej pobyt w Witebsku jesienią 2016 r.
Następnego dnia mogliśmy wziąć udział w spotkaniu ze
studentami przebywającymi na naszej uczelni w ramach programu Erasmus+ - Katsiaryną Serdechnayą, studentką filologii angielskiej z Białorusi i Madaliną Balan, studentką prawa
z Mołdawii. Studenci naszego wydziału, jak również wykładowcy mieli wiele pytań, natomiast nasi goście zapoznali nas
z kulturą swoich krajów, zwyczajami czy życiem codziennym.
Kolejnego dnia Katia i Madalina również opowiadały studentom UZ o swoich wrażeniach z pobytu w naszym mieście, a także zachęcały do korzystania z możliwości wyjazdu do innego kraju. Słowo wstępne poparte wrażeniami
z pobytu w na Litwie w ramach tego programu wygłosiła dr
Małgorzata Karczewska. W spotkaniu uczestniczyły także
studentki III roku filologii romańskiej (Monika Gumienna,
Beata Rychła, Patrycja Wolańska), które podzieliły się swoimi doświadczeniami z wyjazdów do Francji i Hiszpanii.
Mamy nadzieję, że kolejne edycje naszej imprezy będą
tak samo udane jak dotychczasowe. Jest to impreza, bez
której nasz uniwersytet nie byłby taki sam. W tym miejscu,
pragnę podziękować wszystkim, którzy nam pomogli.

Objazd naukowy po Grecji studentów z Koła
Naukowego „MiSTrA”

Na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku studenci
i doktoranci filozofii i historii, członkowie Koła Naukowego Miłośników Starożytności i Tradycji Antycznej „MiSTrA”,
brali udział w dwutygodniowych warsztatach naukowych
z zakresu filologii klasycznej, a dokładniej z szeroko rozumianych classical studies, które odbywały się w Grecji.
Cykliczne warsztaty, połączone z objazdem naukowym
kilku ważnych historycznych miejsc i stanowisk archeologicznych, zostały zorganizowane przez Instytut Filologii
Klasycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz
Fundację Sant-Tech Pro bono maiore. Partnerem organizacyjnym tego wydarzenia był Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy którym afiliowane jest Koło
„MiSTrA”.
Na warsztaty składały się wykłady i seminaria prowadzone w różnych lokalizacjach: okolice Akropolu, Kerameikos,
Likejon Arystotelesa, Delfy, Egina, Sparta, Salamina, Eleusis, Korynt i Akrokorynt, Mykeny, Muzeum Sztuki Bizantyjskiej i Chrześcijańskiej w Atenach oraz Narodowe Muzeum
Archeologiczne w Atenach. Spośród około trzydziestu przeprowadzonych prelekcji pracownicy i studenci Uniwersytetu
Zielonogórskiego wygłosili szereg wykładów o zróżnicowanej
tematyce. Dr hab. Tomasz Mróz, opiekun Koła Naukowego
„MiSTrA”, poprowadził w Likejonie zajęcia pt. Arystoteles –
założyciel Likejonu oraz Władysława Witwickiego spacery po
Atenach i ich radiowe losy. W Delfach dr hab. Andrzej Gillmeister wygłosił wykład pt. Rzymianie w Delfach, mieliśmy tam
Dawid Staniuszko, II KBwJR również przyjemność wysłuchania referatu studentek histo-
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rii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Joanny Klechy-Zygadło oraz Joanny
Marciniszyn, pt. Kobiety Apollona – Pytia i Sybilla. Podczas pobytu na
cmentarzu Kerameikos swoje wystąpienie miała kolejna studentka historii, Agata Szylinczuk, nosiło ono tytuł Mowa pogrzebowa Tukidydesa
jako apologia demokracji ateńskiej. W Sparcie Mateusz Pawłowski, student historii, wygłosił referat noszący tytuł Kultura prowadzenia wojny u starożytnych Spartan. Dodać trzeba, że studenci, autorzy trzech
wymienionych wyżej referatów, są również aktywnymi członkami Koła
Naukowego Historyków, które działa przy Instytucie Historii.
Grupa referatów dotykających różnych aspektów filozofii starożytnej składała się z wystąpienia mgr Anny Droś, która przedstawiła
interesującą pracę pt. Niewspółmierność greckich obrazów świata:
homeryckiego i klasycznego. Podczas wizyty w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Atenach O zagadce, która zabiła Arystotelesa
opowiedział dr Marek Kurzawa, natomiast u podnóża Akropolu o Platońskim i Ksenofontowym wizerunku Sokratesa mówił piszący te słowa, student filozofii, Adrian Habura.
Poza zaplanowanymi zajęciami uczestnicy warsztatów mieli okazję zwiedzić Ateny. W czasie wolnym udało się odwiedzić wiele
ważnych miejsc takich jak: Akropol oraz Muzeum Akropolu, Agorę
grecką, Pnyks, Wzgórze Muz, tzw. więzienie Sokratesa, świątynię
Zeusa, Akademię Platona oraz Likavitos, najwyższe wzgórze Aten,
które gromadzi wieczorami liczne grono zwiedzających z powodu
niezwykłego widoku zachodu Słońca. Wyjazd dał uczestnikom niezwykłą możliwość, by zetknąć się z miejscami, które dotąd znali
tylko z kart książek, by doświadczyć kultury greckiej oraz zobaczyć
na własne oczy zabytki starożytności. Za to wszystko należą się organizatorom warsztatów wielkie podziękowania.
Studenci z Uniwersytetu Zielonogórskiego skorzystali również z okazji
do nawiązania kontaktów i wymiany zdań ze studentami oraz pracownikami innego uniwersytetu, do zintegrowania przedstawicieli środowiska humanistycznego, do nawiązania dialogu i poszerzenia horyzontów
na inne dziedziny humanistyczne; wszystko to jest znacznie łatwiejsze
poza murami uczelni. Tego typu wyjazdy, spotkania i rozmowy dają
również możliwość spojrzenia na znane sprawy z nowego punktu widzenia, a także dostarczają ogromnej motywacji do dalszej pracy.
Z pewnością dla wszystkich było to niezapomniane przeżycie, poczuć tę atmosferę, znaleźć się w miejscach, gdzie dawniej chodzili, rozmawiali, pracowali, po prostu żyli ludzie tworzący podwaliny
cywilizacji europejskiej. Jedynie w niewielkim zakresie można było

te niecodzienne przeżycia przekazać i pokazać
innym, ale czworo z uczestników wyjazdu (J. Klecha-Zygadło, J. Marciniszyn, M. Pawłowski oraz
niżej podpisany) podjęło to wyzwanie, czego
efektem jest wystawa fotografii i pamiątek z wyjazdu. Można ją obejrzeć w holu budynku głównego na Kampusie B, przy al. Wojska Polskiego 69.
Na koniec kilka słów o kole naukowym „MiSTrA”:
zrzesza ono studentów, którzy są zainteresowani
starożytnością, we wszelkich jej aspektach, a także tradycją antyczną i jej recepcją. Jak wskazuje
tematyka referatów wygłoszonych przez studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, interesująca
dla nich jest historia starożytnej nauki, filozofii,
kultury i religii, myśli politycznej, wojskowości,
a także filozoficzny namysł nad dziejami antycznej
kultury. Interdyscyplinarne koło naukowe „MiSTrA”
jest otwarte dla studentów różnych kierunków,
którzy chcą aktywnie poszerzać swoją wiedzę
w obszarze studiów antycznych i uczestniczyć
w przyszłych działaniach naukowych Koła.
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XVIII Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna
22 maja 2017 r. odbyła się XVIII Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna LITERATURY I JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE WOBEC SWEGO CZASU HISTORYCZNEGO. Organizatorem tej cyklicznej imprezy, stanowiącej istotne
wydarzenie w naukowym kalendarzu polskiej slawistyki, był
Instytut Neofilologii Uniwersytetu Zielonogórskiego przy
wsparciu Stowarzyszenia Współpracy „Polska–Wschód”.
Na konferencję wpłynęło około 50 zgłoszeń naukowców
z różnych ośrodków badawczych z Polski i zagranicy (Rosja, Białoruś, Ukraina, Francja), z czego czynny udział
w obradach wzięło około 30 prelegentów. Reprezentowali
oni uczelnie m.in. z Białegostoku, Lublina, Łodzi, Słupska
i Warszawy, jak i uniwersytety zagraniczne (m.in. w Wiatce, Witebsku, Petersburgu, Paryżu). Naszą Alma Mater
oprócz gospodarzy reprezentowali także przedstawiciele
Instytutu Filologii Germańskiej i Instytutu Filologii Polskiej.
Uroczyste otwarcie konferencji miało miejsce w sali konferencyjnej Biblioteki UZ. Uczestników powitała dyrektor
Instytutu Neofilologii – prof. dr hab. Małgorzata Łuczyk.
Uroczystość otwarcia uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Stowarzyszenia Współpracy „Polska–Wschód”:
Stanisław Domasz-Domaszewicz (prezes Lubuskiego Oddziału Stowarzyszenia) i Michał Piński (wiceprezes Zarządu
Wojewódzkiego Stowarzyszenia) oraz prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia – dr Nel Bielniak.
Obrady plenarne rozpoczęły się prelekcją prof. dr hab.
Katarzyny Węgorowskiej, która przybliżyła słuchaczom
dzieje Wilna poprzez pryzmat kamieni utrwalonych w języku, historii i kulturze tego miasta. Następnie prof. zw. dr
hab. Andrzej Ksenicz przybliżył słuchaczom poezję Jerzego
Harasimowicza, poruszając m.in. wątek małej ojczyzny.
Po zakończeniu części plenarnej uczestnicy konferencji
kontynuowali pracę w dwóch sekcjach: literaturoznawczej i językoznawczej. Obrady w pierwszej sekcji zainaugurował referat przygotowany przez badaczki z Wiatki,
prof. Irinę Truszkową oraz dr Jelenę Titową, dotyczący losów staroobrzędowców w czasach Związku Radzieckiego.
Różne odcienie totalitaryzmu zainteresowały również dr.
Andreya Kotina, który ukazał oblicza tego ustroju politycznego uwiecznione w twórczości Vladimira Nabokova. Inny
przedstawiciel pierwszej fali emigracji, Iwan Bunin, znalazł
się w centrum zainteresowania dr Nel Bielniak, która przeanalizowała wątki tanatyczne w późnej prozie rosyjskiego
noblisty. Natomiast dr Agnieszka Baczewszka-Murdzek przygotowała referat o istocie dyktatury z pozycji autora żyjącego w kraju zniewolonym na przykładzie poematu Wieniedikta Jerofiejewa Moskwa – Pietuszki. Dr Jadwiga Gracla
zaprezentowała Nikołaja Koladę jako reżysera i omówiła
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jego wizję gogolowskiego Rewizora. Kolejne dwie badaczki
wyraźnie zaakcentowały wątek tożsamości narodowej. Dr
Katarzyna Drozd ukazała sytuację współczesnego języka
białoruskiego na podstawie utworu Wiktara Marcinowicza
Mowa, a mgr Alicja Maliszewska wystąpiła z referatem
o ojczyźnie „utraconej” utrwalonej w pamięci zbiorowej mniejszości ukraińskiej z Zielonej Góry i okolic. Autorki następnego wystąpienia, dr hab. Joanna Gorzelana
i dr Aleksandra Urban-Podolan, skonfrontowały oryginalną
wersję powieści Walentina Rasputina Pożegnanie z Matiorą z polskim tłumaczeniem, w celu m.in. wykazania zgodności i rozbieżności w przekładzie słownictwa religijnego.
Obrady w sekcji literaturoznawczej zamknęły referaty dr
hab. Joanny Getki o kwestiach społeczno-wychowawczych
w osiemnastowiecznych ruskojęzycznych drukach bazyliańskich oraz dr. Lecha Kościelaka o idei świętych Cyryla i Metodego w literaturze staroruskiej.
Sekcja językoznawcza była równie różnorodna. Obrady
i dyskusje zainicjowała dr Anna Żurawliowa, która przybliżyła słuchaczom problem klasyfikacji rosyjskich czasowników w historycznym aspekcie badawczym. Kolejny
referat, wygłoszony przez mgr Marzenę Chomę, dotyczył
stosunków czasowo-przestrzennych w wybranych utworach
A. P. Czechowa, a Jekatierina Sierdiecznaja podjęła się
przedstawienia swych rozważań na temat najważniejszych
białoruskich wartości duchowych ujętych w nagłówkach
prasowych. Druga część spotkania lingwistów zainaugurowana została referatem ukazującym temat języka Symbolu Wiary w przed- i po-nikonowskiej tradycji cerkiewnej,
wygłoszonym przez dr Małgorzatę Kurianowicz. Następnie
onomasta mgr Michał Mordoń podzielił się efektami swoich
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badań nad imionami chrzestnymi, rejestrowanymi w parafii
prawosławnej w Rajsku w latach 1891-1900. Urozmaiceniem
panelu językoznawczego była prelekcja mgr Any Ivanovej,
która zaprezentowała temat z dziedziny psycholingwistyki, zgłebiając kwestię leksykonu języka jako źródła wiedzy
o różnicach indywidualnych (studium psycholeksykalne języka rosyjskiego), dr Joanna Wasiluk, posiłkując się przykładami ze współczesnej prasy rosyjskiej, omówiła rolę tekstów
precedensowych w konstruowaniu artykułów prasowych,
natomiast dr Elena Żelezniakowa skupiła się na socjolekcie tzw. zożników (ros. зожник), czyli ludzi hołdujących
zdrowemu stylowi życia. Tematem rozważań dr Katarzyny
Sikorskiej-Bujnowicz, popartych audiowizualnym pokazem
skeczy kabaretowych, był język kabaretu wczoraj i dziś (Kabaret Starszych Panów vs. Kabaret Młodych Panów). Ostatnią
część wystąpień otworzyła prof. dr hab. Małgorzata Łuczyk,
poświęcając swoją prelekcję pamięci węchowej w twórczości J. Iwaszkiewicza, natomiast mgr Adriana Januszko
przeanalizowała utwór I. Bunina Ciemne Aleje, by omówić
występujący w nim wątek związany z kolorami. Onomasta,
prof. zw. dr hab. Bazyli Tichoniuk w swoim wystąpieniu
przybliżył temat patronimów odprzezwiskowych z sufiksem
–uk, które w wyniku ewolucji procesu nazewniczego zostały
przedtransponowane do kategorii nazwisk. Pokrewny wątek
prześledziła również dr Agnieszka Łazar, zgłębiając podstawy nazwisk z sufiksem –ow/-ew, -iw/-yw, -ów, współcześnie
w Polsce notowanych, pochodzących od nazw opisujących
życie nie-codzienne. Obrady językoznawców zakończyły
rozważnia prof. dr. hab. Juliana Skorka, dotyczące eksperymentalnych badań struktury intonacyjnej rosyjskich, niemieckich i polskich wypowiedzeń bez słowa pytającego.
Tradycyjnie wśród wygłoszonych referatów przeważały
te poświęcone badaniom nad literaturą, kulturą i językiem
rosyjskim. Jednakże można było wysłuchać także wystąpień z zakresu białorutenistyki i ukrainistyki oraz polonistyki. Zawarte w odczytach prelegentów refleksje sprzyjały dyskusjom i przyczyniły się do wymiany doświadczeń

oraz oglądu polskiej i zagranicznej myśli slawistycznej. Tak
więc, uwzględniając opinie uczestników, należy stwierdzić, że XVIII Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna
była imprezą zdecydowanie udaną, zarówno pod względem
organizacyjnym, jak i merytorycznym.
Nel Bielniak,
Agnieszka Łazar

Pani dr Elżbiecie Jastrzębskiej
Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia
po stracie Siostry
składają:
Dyrekcja, koleżanki i koledzy z Instytutu Neofilologii
Uniwersytetu Zielonogórskiego

wydział informatyki, elektrotechniki
i automatyki
Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość, iż w dniu 13 maja 2017 r. w Łukowie koło
Lublina zmarł Pan dr hab. inż. Tadeusz Kurowski, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Profesor Kurowski związany był ze środowiskiem akademickim Uniwersytetu
Zielonogórskiego do 2005 r. Zatrudniony był w Instytucie Elektrotechniki Przemysłowej,
aktualnie: Instytut Inżynierii Elektrycznej. Jego zainteresowania naukowe obejmowały zagadnienia teorii układów liniowych i nieliniowych oraz układy zasilania energią
elektryczną. W latach 1996-2002 Pan profesor pełnił funkcję Prodziekana ds. Studiów
Dziennych. Włożył doniosły wkład w rozwój Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego (ówcześnie Wydziału Elektrycznego Politechniki Zielonogórskiej). Był cenionym wykładowcą, równocześnie dał się poznać jako
życzliwy kolega, lubiany w środowisku akademickim. Po przejściu na emeryturę zajął
się twórczością artystyczną pisząc wiersze. Wydał tomik poezji satyrycznej.
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia
Dziekan oraz Pracownicy Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Uniwersytetu Zielonogórskiego

fot. Wioletta Ekielska
(www.lukow24.pl/wiadomosci/informacje/
zrobil-kariere-zawodowa_-dzis-poezjaopisuje-swiat,p86086109)
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