43

WIADOMOŒCI W YDZIA£OWE

Lwowskiego im. Franko, Instytutu Fizyki Optycznej we
Lwowie oraz Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Poprzednie dwa spotkania odbyły się w
ubiegłym roku najpierw we Lwowie w lipcu, a potem w
Zielonej Górze w październiku. Organizatorem kolejnej
konferencji w 2011 roku będzie Wydział Fizyki i Astronomii
Uniwersytetu Zielonogórskiego.
W tym roku reprezentacja naszej uczelni składała się
z sześciu ﬁzyków: prof. A. Drzewińskiego, prof. M. Dudka, dr S. Kondej, prof. W. Leońskiego, prof. B. Padlyaka,
prof. K. Urbanowskiego i astronoma prof. G. Melikidze.

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

20 czerwca 2010 r. prof. Wiesław Hładkiewicz
uczestniczył w Londynie w uroczystości 60-lecia powstania
Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (PTNO)
(Polish Society of Arts and Sciences Abroad). Wygłosił
tam, obok prof. dra inż. Stanisława Portalskiego (prezesa
PTNO), a także dr Joanny Pyłat (wicedyrektor Instytutu
Kultury Europejskiej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie) wykład nt.: Działalność Światowej Rady Badań nad
Polonią i Stowarzyszenia <<Polska>> na rzecz emigracji.
Wspomnianą uroczystość poprzedziła publikacja książki
prof. Stanisława Portalskiego pt. Zarys Historii Polskiego
Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie.

INSTYTUT HISTORII

Oświecenie a współczesność. Francusko-niemiecko-polska konferencja w Zielonej Górze i Warszawie

Sylwia Kondej

przedsięwzięcia – comparaison to z francuskiego porównanie, zaś raison znaczy rozum.
Zadaniem tego ﬁnansowanego przez Unię Europejską
programu było porównawcze ujęcie epoki Oświecenia we
Francji, Niemczech i Polsce podczas wykładów, seminariów i dyskusji odbywających się każdego lata w jednym z
trzech państw, co akuratnie wpisuje się w nurt poszukiwań
jedności w różnorodności państw Europy oraz oświeceniowych fundamentów współczesnego świata. Celem programu było także poszerzenie współpracy pracowników i studentów uczelni partnerskich zajmujących się problematyką Oświecenia, co dla niektórych okazało się punktem
startowym kolejnego międzynarodowego przedsięwzięcia:
Englobe: Enlightenment and Global History, w którym
Uniwersytet Zielonogórski reprezentują prof. Dariusz Dolański oraz doktorantka Anna Janczys.
W programie brali udział wykładowcy, doktoranci i studenci kierunków humanistycznych kilku uczelni: Universität Potsdam (uczelnia koordynująca program), Universität
Jena, Université de Versailles Saint Quentin-en-Yvelines,
Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Zielonogórski. Pierwsze dwie odsłony programu odbyły się w Poczdamie (14 – 27 lipca 2008) oraz Paryżu i Wersalu (20 lipca
– 01 sierpnia 2009).
Tego lata uczestnicy przenieśli się do Zielonej Góry i
Warszawy, w rekordowej liczbie przekraczającej 70 osób.
Uniwersytet Zielonogórski reprezentowali przedstawiciele Instytutu Historii (prof. Dariusz Dolański, dr Małgorzata
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7 sierpnia zakończył się cykliczny program CompaRaisons. Jego będąca grą słów nazwa świetnie oddaje ideę

Zaprezentowane referaty przedstawiały aktualne badania
prowadzone w zaangażowanych w warsztaty ośrodkach
naukowych. Stanowiły one inspirację do ożywionych dyskusji, a co więcej, zawiązana współpraca pomiędzy poszczególnymi uczestnikami powinna zaowocować wspólnymi publikacjami.
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Konopnicka, dr Jarosław Kuczer, doktoranci: Anna Janczys, Kamil Wasilkiewicz oraz studenci: Monika Alechno,
Joanna Mikołajczyk, Aleksandra Wawrzyńczyk, Kamil Kwaśniak, Damian Matuszczak, Mateusz Pazgan, Maciej Lubik),
a także Instytutu Filologii Polskiej (dr Magdalena Hawrysz,
prof. Sławomir Kufel).
26 lipca, inauguracyjnym wykładem Aufklärung und Garten, konferencję otworzył prof. Dariusz Dolański (spiritus
movens tegorocznego przedsięwzięcia), już pierwszego
dnia wysoko podnosząc poprzeczkę. Był to jedyny wykład
podczas tej edycji, gdyż w tym roku postanowiono podkreślić warsztatowy charakter programu skupiając się na
referatach studenckich, dyskusjach i pracach grupowych,
lecz, podobnie jak podczas dwóch ostatnich odsłon, i tym
razem konferencja miała charakter interdyscyplinarny poruszając zagadnienia z zakresu historii, ﬁlozoﬁi, literaturoznawstwa czy historii sztuki.
Każda uczelnia miała do dyspozycji jeden dzień na realizację jednego z pięciu bloków tematycznych, na jakie podzielono konferencję, tj.: Istota ludzka, Państwo, Nauka,
Globalizacja oraz Religia, która przypadła Uniwersytetowi
Zielonogórskiemu.
Zajęcia odbywały się głównie w Muzeum Ziemi Lubuskiej
w Zielonej Górze, lecz nie wszystkie. Trzeciego dnia
wszyscy uczestnicy udali się do Wyższego Seminarium
Duchownego w Paradyżu, gdzie przedstawiciele
Uniwersytetu Zielonogórskiego, w oparciu o referaty
Moniki Alechno i Macieja Lubika, przygotowali debatę
dotyczącą współczesnych problemów religijnych w
kontekście historycznym epoki Oświecenia, wzbudzając
przy tym najgorętszą dyskusję ze wszystkich, które miały
miejsce podczas całego programu CompaRaisons. Dwa dni
później zajęcia odbyły się w Pałacu Książęcym w Żaganiu,
gdzie swoje referaty dotyczące oświeceniowej percepcji
istoty ludzkiej wygłosili studenci z Wersalu. W obu
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przypadkach zajęcia połączone były ze zwiedzaniem.
Na drugą część konferencji uczestnicy udali się do Warszawy. W swym kształcie zasadniczo różniła się ona od części pierwszej. Jeszcze w Zielonej Górze studenci zostali
przyporządkowani do czterech grup roboczych mających
na celu opracowanie następujących tematów: Warszawa
w 18-wiecznym malarstwie, Arystokracja i jej rezydencje,
Z parku Powązkowskiego na Cmentarz Powązkowski. Ludzie Oświecenia, Oś Saska. Historyczne śródmieście Warszawy. Na czele każdej grupy stała uczestniczka programu
Englobe: Anna Janczys, Alix Winter, Larisa Strese, Emilie
Al Saleh. Przed wyjazdem do stolicy członkowie grup zbierali informacje dotyczące danych zagadnień i starali się
określić koncepcję pracy nad tematem.
Po przybyciu do Warszawy studenci mieli dwa dni na
przygotowanie prezentacji swobodnie poruszając się po
stolicy dzięki wcześniej rozdanym mapom oraz biletom.
Taka forma warsztatów dała obcokrajowcom możliwość
aktywnego poznania polskiego Oświecenia i historii Polski
w ogóle. Program zakładał także zwiedzanie Zamku Królewskiego, a ostatniego dnia również Łazienek, gdzie, w
Podchorążówce, wszystkie grupy przedstawiły rezultaty
swoich dociekań.
CompaRaisons okazały się świetnym forum współpracy
międzynarodowej. Umożliwiły wymianę poglądów, jednocześnie uczulając na wrażliwość na niektóre tematy, pozwoliły na zawarcie nowych kontaktów i znajomości, były
miejscem na poszerzenie wiedzy i rozwój umiejętności, w
tym językowych.
Każdy był pod wrażeniem znakomitej organizacji polskiej edycji, za którą odpowiadał dyrektor Instytutu Historii, prof. Dariusz Dolański. Goście wyrazili chęć powrotu
do Zielonej Góry, a studenci liczą na dalszą współpracę
między partnerskimi uczelniami.
Maciej Lubik

