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śli miałbym wybrać
wybra technologie, z którymi pracuję najwi
najwięcej, wskazałbym
rozwiązania
ązania używane
ą
u
przy programowaniu aplikacji Web. Pomimo
długiego i intensywnego okresu
fascynacji jjęzykiem C++, nigdy nie wykorzystywałem
wykorzystywa
go
do programowania aplikacji
dla platformy .NET – praktycznie wszystkie rozwi
rozwiązania opracowuję
opracowuj w języku
C#. Właśnie
W
w kategorii Vizosta
wyróżniosual C# zostałem
ny jako MVP.
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ze studiami i widać to po moich ocenach – od paru semestrów mój indeks wypełnia się głównie trójkami, zdarzyło się również powtarzanie przedmiotu. Jeśli miałbym
wskazać jakieś moje hobby, zapewne byłaby to gitara
elektryczna, natomiast mam trochę zbyt mało wolnego
czasu, by rozwinąć swoje umiejętności w tym kierunku.
Czy jest Pan pierwszym MVP z naszego Uniwersytetu?
Drugim. W styczniu tego roku nagrodę za wkład w rozwój portalu WSS.pl otrzymał Robert Stuczyński, absolwent informatyki na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Robert studiował na inżynierii komputerowej – tej samej
specjalności, co ja.

Działa
łła Pan aktywnie w
kole naukowym UZ.NET Co sądzi Pan o polskiej informatyce ogólnie? Czy
oraz na portalu CodeGuru. jesteśmy dobrymi informatykami czy raczej mamy
specjalistów w kilku dziedzinach?
pl. Gdzie jeszcze?
Nie
wiem na ile z mojej pozycji mogę w ogóle wypowiaOprócz wymienionych aktywści, działam w programie Micro- dać się na ten temat, jednak wydaje mi się, że sukcesy
nosoft Student Consultant, a także biorę udział w ogólno- polskich studentów w międzynarodowych konkursach
polskim projekcie IT Core, którego celem jest stworzenie informatycznych, jak również inwestycje Microsoft i Gojednej, wspólnej platformy dla społeczności dwóch naj- ogle w Polsce można traktować jako pewien wyznaczwiększych portali poświęconych technologiom Microsoft nik.
w Polsce – WSS.pl i CodeGuru.pl.
Jakie ma Pan plany na przyszłość? Kim chciałby
Czym zajmuje się Pan na co dzień? Czy ma Pan czas Pan być za 10 lat?
na jakieś własne hobby?
W najbliższej przyszłości chciałbym przede wszystkim
Na co dzień poświęcam się wymienionym wcześniej skończyć studia i znaleźć pracę. Natomiast za 10 lat
zajęciom, a także staram się pogłębiać moją wiedzę w chciałbym móc powiedzieć, że ostatnie 10 lat było udazakresie platformy .NET, głównie czytając książki, arty- ne i owocne.
Piotr Bubacz
kuły czy blogi. Niestety ciężko jest pogodzić to wszystko

Pracownicy Instytutu Fizyki UZ żegnają z
bólem swojego przyjaciela i kolegę magistra Janusza Sobolewskiego.
Odszedł od nas przedwcześnie człowiek
w sile wieku, pełen radości życia, energii, osobistych i zawodowych planów na
najbliższą przyszłość. Ogromnie oddany
rodzinie, swojej trójce dzieci, zawsze mawiał, że musi zapewnić byt i zadbać o ich
wykształcenie. Rodzina straciła czułego
i troskliwego Męża i Ojca.

...Instytut Filologii Germańskiej
Dr Anna GARYCKA
(* 04.07.1958 - + 04.09.2007)
Pro memoria
Ludzie są razem nie tylko wtedy, gdy się
znajdują tuż obok siebie,
z nami żyje także ten, który odszedł, któregośmy pożegnali.
Johann Wolfgang von GOETHE

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej drogiej
koleżanki i pracownika Instytutu Filologii
Germańskiej, dr Anny Garyckiej.
Dr Garycka ukończyła studia ﬁlologii germańskiej w
roku 1980 w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Była autorką szeregu publikacji
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Janusz zapisał się w naszej
ﬁzyki
pamięci, jako niezwykle lui astronomii
biany kolega, szukał dróg
rozwiązywania problemów
z właściwą Mu pogodą ducha, sprawny organizator. Pasjonat nauczania ﬁzyki przez
pokazy doświadczalne, potraﬁł niemal z niczego wyczarować interesujący pokaz dydaktyczny. Zawsze był wobec nas otwarty,
przyjazny, cierpliwy i wyrozumiały.

wydział

oscylujących tematycznie wokół dzieł
humanistycznyi
klasyków weimarskich, średniowiecznej
moralności i obyczajowości,
jak również tradycji polskiego romantyzmu. Jej rozprawa doktorska będąca komparatystyczną analizą Fausta Goethe’go i
mickiewiczowskich Dziadów dowodzi fascynacji bohaterami przełomu epok.
Dr Garycka dała się poznać jako niezwykle rzetelny wykładowca zaangażowany
w działalność Uczelni, stawiający wymagania zarówno sobie jak i studentom,
jako wybitna humanistka, posiadająca dar
przekazywania swoich pasji naukowych i
literackich kolejnym pokoleniom. Brakować nam będzie
Jej otwartości i życzliwego spojrzenia.
Odeszła od nas po ciężkiej chorobie w dniu 4 września
2007 r.
Izabela Taraszczuk
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Innowacyjność zielonogórskich germanistów
„Mała Szkoła Doktorancka DAAD”
w dziedzinie literaturoznawstwa
dla Uniwersytetu Zielonogórskiego
Program Admoni – Mała Szkoła Doktorancka jest
już oﬁcjalnie przyznany Uniwersytetowi Zielonogórskiemu przez DAAD. Zwycięstwo w konkursie, w którym wzięło udział szesnaście dużych uczelni, w tym
kilka polskich uniwersytetów, kosztowało sporo trudu,
w tym przygotowania 60 stronicowego wniosku wraz
z uzasadnieniem. Nasz wniosek zyskał jako JEDYNY
w Polsce aprobatę nader wymagającej komisji DAAD,
co było m.in. wyrazem uznania dla bardzo wysoko
ocenionej dotychczasowej współpracy w ramach tzw.
„GIP” – Partnerstwa Instytutów Filologii Germańskich
UZ i JLU Gießen (Szczegółowe informacje znajdują
się na stronie internetowej projektu: http://www.ifg.
uz.zgora.pl/podstrony/gip1.html). Powołanie Małej
Szkoły Doktoranckiej w dziedzinie literaturoznawstwa
stało się więc już faktem. „Admoni” pozwoli na szybkie tworzenie i ﬁnalizowanie doktoratów nie tylko przez
pracowników Instytutu Filologii Germańskiej UZ, lecz
również najzdolniejszych studentów, którzy po przygotowaniu odpowiedniego exposé będą mogli przystąpić
do konkursu przed wspólną polsko-niemiecką komisją.
Ponieważ jest to jedyny wniosek w Polsce, który został
rozpatrzony pozytywnie, strona niemiecka i komisja rozpatrująca oczekiwały – zgodnie z przepisami programu
„Admoni” – m.in. jasnej deklaracji, że taka inicjatywa
zostanie przez władze uczelni odpowiednio doceniona.
Deklaracja taka została złożona i podpisana przez JM
Rektora oraz przez Dziekana Wydziału Humanistycznego podczas spotkania z prof. Carstenem Ganselem
i dr. hab. Pawłem Zimniakiem. Program „Admoni” jest w
całości ﬁnansowany przez stronę niemiecką, zaś opiekę
naukową nad nim sprawują: prof. Carsten Gansel (Uniwersytet im. Justusa Liebiga w Gießen) i dr hab. Paweł
Zimniak (Uniwersytet Zielonogórski). Seminaria doktoranckie oraz konsultacje z doktorantami Szkoły będą
się odbywać zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gießen.
Przyznanie Uniwersytetowi Zielonogórskiemu prawa i
funduszy na prowadzenie Małej Szkoły Doktoranckiej w
ramach programu „Admoni” jest wielkim sukcesem na
skalę całej Polski.
Oprócz programu „Admoni” w przygotowaniu znajduje
się wniosek o powołanie przez Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Niemieckojęzycznej Literatury
Współczesnej i Mediów, które będzie funkcjonować na
naszej uczelni od najbliższego roku akademickiego i pozwoli pozyskiwać na inicjatywy naukowe środki trzecie,
głównie z Niemiec i Unii Europejskiej. Zgodnie z rygorami, według których funkcjonują liczne centra tego typu
w Niemczech, powołani zostaną dyrektorzy-założyciele
Centrum (prof. dr hab. Carsten Gansel z Uniwersytetu
im. Justusa Liebiga Gießen i dr hab. Paweł Zimniak z
UZ), których zadaniem będzie opracowanie szczegółowego planu działania. Statut (regulamin funkcjonowania) centrum znajduje się w fazie przygotowań i konsultacji prawnych.
Podsumowując: w IFG UZ funkcjonują obok siebie
trzy bardzo ważne międzynarodowe inicjatywy: GIP
– Partnerstwo Instytutów Filologii Germańskiej (Gießen-Zielona Góra) od 2004 r., ﬁnansowane przez DAAD na
podstawie wspólnych naukowych inicjatyw, które dały
podstawę do przyznania, ﬁnansowanego przez DAAD
programu Admoni – Małej Szkoły Doktoranckiej DAAD
(5 miejsc), do której włączeni zostali asystenci IFG UZ w
celu szybszego sﬁnalizowania doktoratów w kooperacji
polsko-niemieckiej, oraz Centrum Niemieckojęzycznej
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Literatury Współczesnej i Mediów (również jedyne w
Polsce), którego działalność chcielibyśmy zainicjować
w listopadzie podczas konferencji naukowej, a którego
celem jest intensyﬁkacja prac naukowych oraz zwiększenie możliwości pozyskania środków trzecich dla dynamicznego rozwoju naszego Instytutu.
Germanistyka zielonogórska wysuwa się tym samym
na samo czoło polskich uniwersytetów, proponując inicjatywy w Polsce nowe, za to doskonale sprawdzone
za granicą.

Paweł Zimniak
Dyrektor IFG

...Instytut Neoﬁlologii
Dni Kultury Rosyjskiej
28 – 31.05.2007 r. odbyły się na Uniwersytecie Zielonogórskim kolejne Dni Kultury Rosyjskiej. Animatorem
tej cyklicznej imprezy jest Koło Naukowe Rusycystów,
którym opiekuje się dr Nel Bielniak. W organizację tego
przedsięwzięcia aktywnie włączyli się studenci Filologii
Rosyjskiej nie zrzeszeni w Kole.
W ramach Dni Kultury Rosyjskiej nasi studenci przygotowali wspaniałe rosyjskie potrawy, których można
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było skosztować w holu budynku Neoﬁlologii. Oprócz
odkrywania smaków kuchni rosyjskiej odwiedzający
mieli okazję obejrzeć oryginalną wystawę graﬁki studentki IV roku Filologii Rosyjskiej Inny Panek oraz fotograﬁe z pobytu naszych studentów w Petersburgu i
Moskwie. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się
żywe Matrioszki oraz kultowe postaci Wilka i Zająca, z
którymi można było zrobić zdjęcie. Nie lada zamieszanie wśród studentów wywołało pojawienie się na Uniwersytecie naszych małych gości z przedszkola „Bajka”.
Milusińscy zostali uraczeni słodkim poczęstunkiem oraz
obdarowani matrioszkami i kolorowankami, a wszystko
to odbywało się przy dźwiękach popularnych rosyjskich
piosenek.
Wieczorami natomiast można było zrelaksować się
podczas pokazu rosyjskich ﬁlmów. Główną atrakcją Dni
Kultury Rosyjskiej był recital aktorów Teatru Lubuskiego zorganizowany przy współpracy klubu studenckiego
„Kotłownia”. Swoje umiejętności muzyczne zaprezentowali także studenci naszej uczelni. Na widowni nie
zabrakło wykładowców i przedstawicieli władz miasta.
W międzyczasie wyświetlano ﬁlm nakręcony podczas I
Festiwalu Piosenki Rosyjskiej, który odbył się zimą tego
roku dzięki hojności sponsorów. Dni pełne niezapomnianych emocji i wrażeń zakończyły się tańcami przy
przebojach muzyki rosyjskiej.

p a ź d z i e r n i k

2007

33

Sympozjum otworzył dyrektor Instytutu Neoﬁlologii, prof. Andrzej Ksenicz, który przywitał uczestników
i przypomniał historię powołania Instytutu Neoﬁlologii,
następnie udzielił głosu zaproszonym gościom: dziekanowi Wydziału Humanistycznego prof. Wojciechowi
Strzyżewskiemu oraz prezesowi Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Zygmuntowi Stabrowskiemu. W
pierwszym dniu sympozjum po uroczystym otwarciu odbyły się obrady plenarne, które uświetniły odczyty prof.
Joanny Korzeniewskiej-Berczyńskiej (Warszawa), która
zaprezentowała referat pt. Тени прошлого в польском
и российском культурном пространстве oraz prof.
Zoltána Andrása (Budapeszt), który omówił problem
powiązań polskich i węgierskich naukowców w wystąpieniu pt. Rusińsko-polska współpraca naukowa i kulturalna w Budapeszcie w latach II wojny światowej (Emil
Baleczky i Wacław Felczak).
Po zakończeniu części plenarnej uczestnicy sympozjum kontynuowali prace w dwóch zespołach: literaturoznawczym i językoznawczym.
Obrady w sekcji językoznawczej trwały jeden dzień
i koncentrowały się wokół dwóch głównych tematów:
Języki wschodniosłowiańskie: tradycje i innowacje
oraz Nazwy własne w językach wschodniosłowiańskich.
Naukowcy skupieni wokół pierwszego tematu wysłuchali szesnastu referatów, a obradom przewodniczyli kolejAgnieszka Szyińska, III FR no prof. Danuta Dudniak (Kielce) i dr Siergiej Jakowlew
(Witebsk). Natomiast drugi temat zainteresował czternastu badaczy, którzy obradowali pod przewodnictwem
Sympozjum Slawistyczne w Instytucie
prof.
Jeleny Korolewej (Daugavpils, Łotwa). Łącznie wyNeoﬁlologii
głoszono trzydzieści referatów.
30-31 maja 2007 roku Katedra Filologii WschodnioPodczas dwudniowych obrad sekcji literaturoznawsłowiańskiej przy Instytucie Neoﬁlologii UZ zorganizo- czej zatytułowanej Kontekst historyczny i kulturowy w
wała XIII Międzynarodowe Sympozjum Slawistyczne. literaturach słowiańskich wysłuchano dwadzieścia reImpreza ta, która na stałe wpisała się już do kalendarza feratów. W pierwszym dniu sympozjum przewodniczyspotkań polskich i zagranicznych slawistów, ma charak- li prof. dr hab. Zbigniew Zbyrowski (Warszawa) i prof.
ter cykliczny i odbywa się co dwa lata. W tym roku zjazd dr hab. Włodzimierz Wilczyński (Zielona Góra). Drugi
naukowców przebiegał pod hasłem: Literatury i języki dzień sympozjum przebiegał pod przewodnictwem dr
wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycz- hab. Małgorzaty Semczuk (Warszawa), która dokonała
nego.
również podsumowania obrad, uznając je za tematyczW konferencji uczestniczyło ponad pięćdziesięciu re- nie bogate i zróżnicowane.
ferentów z siedmiu krajów. Przyjechali badacze z UkraPo wysłuchaniu referatów we wszystkich sekcjach
iny, Węgier, Białorusi, Czech, Łotwy i Rosji. Z polskich żywo dyskutowano m. in. na temat formuły sympozjum,
ośrodków akademickich najliczniej reprezentowany był perspektyw rozwoju badań rusycystycznych, białorutenasz rodzimy uniwersytet oraz Uniwersytet Opolski, nistycznych i ukrainistycznych oraz o nowej metodoponadto do Zielonej Góry przybyli przedstawiciele śro- logii badań. Uwagę referentów zwrócił również wzrost
dowisk naukowych z Lublina, Warszawy, Krakowa, Bia- zainteresowania literaturą białoruską wśród młodych
łegostoku, Gdańska, Olsztyna, Poznania, Bydgoszczy, naukowców oraz ich skłonność do badań interdyscypliKielc i Sosnowca.
narnych.
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Prof. Andrzej Ksenicz wygłosił słowo końcowe, zamykające obrady i zaprosił na kolejne XIV Międzynarodowe Sympozjum Slawistyczne za dwa lata.
Dodajmy jeszcze, że tegorocznym obradom towarzyszyły Dni Kultury Rosyjskiej organizowane przez Koło
Naukowe Rusycystów. Uczestnicy sympozjum w przerwach między posiedzeniami poszczególnych sekcji
mieli okazję m. in. skosztować potraw kuchni rosyjskiej
przygotowywanych przez studentów ﬁlologii rosyjskiej.
Wydaje się, że kolejne sympozjum slawistyczne zorganizowane przez Instytut Neoﬁlologii spełniło oczekiwania zarówno organizatorów, jak i uczestników. Przyjazna atmosfera sprzyjała bowiem wymianie poglądów
i umożliwiała nawiązywanie bezpośrednich kontaktów
pomiędzy badaczami oraz dała możliwość szerokiego
oglądu głównych tendencji w polskiej i zagranicznej myśli slawistycznej, z którymi w niedługim czasie będą mogli zapoznać się również czytelnicy, ponieważ materiały
zostaną opublikowane.
Nel Bielniak

...Instytut Filozoﬁi
ICCEES Regional European Congress
Berlin 2-4 sierpnia 2007
U progu sierpnia w stolicy Niemiec, Berlinie, odbyła
się konferencja zorganizowana przez regionalny oddział Międzynarodowego Komitetu do Badań nad Europą Środkową i Wschodnią (International Council for
Central and East European Studies). Kongres, na którym zjawili się naukowcy z całego świata zatytułowano:
Przekraczanie europejskich granic: Unia Europejska i
jej sąsiedzi (Transcending Europe’s Borders: The EU
and its neighbours). W dostojnych murach założonego w 1809 r. Uniwersytetu Humboldta (uczelni, z którą
związani byli m.in. wielcy ﬁlozofowie G. W. F. Hegel i Karol Marks), znajdującego się przy jednej z piękniejszych
alei miasta, Unter den Linden, otoczonej wiekowymi
lipami i budynkami pamiętającymi Królestwo Pruskie,
a prowadzącej do Bramy Brandenburskiej, ponad czterystu prelegentów (z dziedzin takich jak prawo, historia,
ekonomia, ﬁlozoﬁa, socjologia) dyskutowało na temat
istnienia, transformacji i przyszłości Unii Europejskiej.
Nie zabrakło przy tym tematów dotykających intelektualnego dziedzictwa dzisiejszej Europy.
Zasadniczo rozmowy i wystąpienia zorganizowane
były wokół zagadnienia „Granicy” – mentalnej, społecznej, historycznej, geograﬁcznej. Zaprzeczając jej naturalnej własności – zdolności do podziału – próbowano
odnajdywać w relacjach między narodami funkcjonującymi w strukturze unijnej i ich sąsiadami pewne intelektualne spoiwo sprzyjające rozwiązywaniu zastanych
i wciąż niestety powstających problemów (np. kwestia
energetyczna na linii UE - Rosja, w którą zaangażowana jest Polska; bądź problem niełatwych ostatnio stosunków rosyjsko-estońskich). Wszystkie te zagadnienia
zostały poruszone na jednym z paneli, zatytułowanym
EU Neighbourhood Policy – Between Overreach and Vision, którego gośćmi byli: prof. Rita Süsmuth [prezydent
German Association for European Studiem] oraz były
prezydent Polski, Aleksander Kwaśniewski.
Prezydent A. Kwaśniewski w swoim wystąpieniu zwracał uwagę, że projekt Unii Europejskiej jest najlepszym
projektem w świecie, a to oznacza, że tym bardziej należy o niego dbać, pielęgnować go, bowiem niemożliwością jest, by w ramach UE nie pojawiały się konﬂikty – te

FOT GORNE:
OD LEWEJ: DR JACEK UGLIK, DR ROMAN SAPEŃKO, PROF. LILIANNA KIEJZIK, PROF.
JANUSZ DOBIESZEWSKI [UNIWERSYTET WARSZAWSKI], PROF. JAN KRASICKI [UNIWERSYTET WROCŁAWSKI]
FOT. DOLNE:
OD LEWEJ: DR JACEK UGLIK, PROF. LILIANNA KIEJZIK, PROF. JANUSZ DOBIESZEWSKI
[UNIWERSYTET WARSZAWSKI]

jednak trzeba likwidować, a nie rozszerzać. Spoczywa
poza tym na nas odpowiedzialność za dalsze pogłębianie europejskiej integracji – jest to bowiem wpisane w
koncepcję polityki dobrosąsiedzkiej. I w tej materii – zauważył A. Kwaśniewski – dużo dobrego robią Niemcy,
o czym świadczy niniejszy Kongres. Rozszerzanie UE
staje się dla polityków wyzwaniem, wręcz koniecznością
z tej przyczyny – podkreślił A. Kwaśniewski – że jego
zahamowanie najprawdopodobniej spowoduje, iż strony UE znajdujące się na obrzeżach Europy mogą stać
się źródłem kryzysowych sytuacji.
W berlińskim Kongresie uczestniczyło kilkudziesięciu
pracowników nauki z Polski, w tym troje reprezentujących Uniwersytet Zielonogórski, którzy w Instytucie Filozoﬁi prowadzą badania nad rosyjską ﬁlozoﬁą i właśnie
rezultaty swych wysiłków przedstawili na konferencji
omawiając wkład polskich starań do studiów nad ideami Sergiusza Bułgakowa, Grigorija Skoworody oraz
rosyjskiego anarchizmu: prof. Lilianna Kiejzik wystąpiła
z referatem Polish Investigation of Sergei Bulgakov`s
Philosophy, dr Roman Sapeńko (G. Skoworoda`s Investigation on Philosophy in Poland), dr Jacek Uglik (Research on Russian Anarchism in Poland).
Dyskusje wywołane przez uczestników kongresu w
Niemczech znajdą swą kontynuację w następnej, tym
razem, światowej konferencji organizowanej przez ICCEES w Sztokholmie, w 2010 r.
Z programem i abstraktami Kongresu berlińskiego zapoznać można się pod adresem www.iccees-europe.
de
Jacek Uglik
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