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wydział humanistyczny
Instytut Historii
Bogactwo oświeceniowych obrazów
24 i 25 kwietnia 2012 roku w Instytucie Historii Wydziału
Humanistycznego odbyła się międzynarodowa konferencja, której hasłem przewodnim było – Images of/from Enlightenment. Organizatorami tego naukowego wydarzenia
byli Dyrektor Instytutu Historii prof. Dariusz Dolański oraz
doktorantka mgr Anna Janczys. W spotkaniu uczestniczyło
międzynarodowe grono badaczy, biorących udział w europejskim projekcie Englobe: Oświecenie i historia globalna. Ten program badawczy finansowany przez Unię Europejską w ramach VII Programu Ramowego (Marie Curie Initial Training Network), poświęcony jest epoce oświecenia
i problematyce globalizacji, zaś celem jego uczestników
jest napisanie rozpraw doktorskich pod kierunkiem opiekunów naukowych.
To dwudniowe spotkanie było interesującym wydarzeniem naukowym z kilku powodów. Po pierwsze - dało możliwość zapoznania się z efektami prac naukowych uczonych
z różnych części Europy, gdyż na Uniwersytet Zielonogórski
przyjechali oświeceniowcy z uniwersytetów w Poczdamie
(Universität Potsdam), Berlinie (Technische Universität
Berlin), Wersalu (Université de Versailles Saint-Quentin-

-en-Yvelines), Galway (National University of Ireland Galway) oraz Madrytu (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas Madrid). Po drugie - było bardzo dobrą okazją
do nawiązania kontaktów z innymi ośrodkami uniwersyteckimi oraz zaprezentowania owoców swoich prac przez
badaczy niezwiązanych z projektem. Obrady prowadzono
w języku angielskim, ale duża część prelegentów swoje
referaty prezentowała w języku niemieckim.
Konferencję oficjalnie otworzył prof. Dariusz Dolański,
przybliżając twórczość niezwykle barwnej sylwetki epoki
oświecenia, malarza Tadeusza Kuntzego. Ten artysta, tworzący w nurcie klasycystycznym był zielonogórzaninem.
Fragmenty jego dzieł posłużyły jako motyw graficzny towarzyszący całemu spotkaniu.
Zaprezentowane wystąpienia dały nie jeden obraz oświecenia, ale całą paletę różnorodnych i dotykających wielu
aspektów spojrzeń na tą epokę. Profesor Concha Roldán z
Madrytu poruszyła kwestię filozofii dla kobiet w oświeceUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
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niu. Wokół filozoficznych problemów, a raczej wybitnych,
ponadczasowych postaci oświecenia, obracali się również
pozostali uczestnicy z ośrodka w Madrycie. Profesor Roberto R. Aramayo oraz doktorantka Nina Lex zaprezentowali w dwóch odrębnych referatach osobę Jana Jakuba
Rousseau, jego wpływ na współczesność i niecodzienną,
fascynującą osobowość. Doktorantka Anna Janczys przedstawiła oświeceniowe inspiracje w pisarstwie historycznym Joachima Lelewela. Sylwetkę włoskiego myśliciela
wieku filozofów przybliżył Ricardo Gutiérrez, doktorant
z Technicznego Uniwersytetu w Berlinie, który mówiąc
o Giambattista Vico, wskazał w wieku światła ciemne,
wręcz ponure strony. Zagadnienia związane z ekonomią
osiemnastego wieku były poruszane przez profesora Iwana
Michelangelo D’Aprile z Uniwersytetu w Poczdamie oraz
doktorantkę z Technicznego Uniwersytetu w Berlinie Irene
Gómez Franco, która przedstawiła poglądy Adama Smitha.
Interesującym był referat Nany Hengelhaupt, doktorantki
z Narodowego Uniwersytetu w Irlandii, która podjęła próbę pokazania obrazu oświecenia na - jak sama to nazwała,
peryferiach Europy, czyli w Irlandii.
Z Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego referentami byli dr Małgorzata Konopnicka, która w bardzo
szczegółowy i skrupulatny sposób pokazała awans śląskiej
szlachty w latach 1740-1806; dzieje śląskiej arystokracji
na przełomie dwóch epok – schyłku baroku i oświecenia –
były tematem wystąpienia dr. Jarosława Kuczera. Referaty
wygłosiły również dwie doktorantki z naszego Instytutu:
Emilie Al Saleh przybliżyła postać oświeceniowego podróżnika i naukowca Jamesa Cooka, natomiast Monika Alechno-Matuszczak pokazała nawiązania i stosunek do epoki
filozofów w myśli Jana Pawła II.
Konferencji towarzyszyły liczne dyskusje i rozmowy.

Fakt, że na Uniwersytecie Zielonogórskim spotkało się
tylu badaczy okresu oświecenia, pochodzących z różnych
miejsc Europy, w odmienny sposób spoglądających na
niektóre problemy i zagadnienia, uczynił to dwudniowe
spotkanie szczególnym i ważnym dla dalszych badań nad
osiemnastym wiekiem na gruncie naszej uczelni. Życzylibyśmy sobie więcej takich spotkań w przeszłości.
Monika Alechno-Matuszczak

Zakład Demografii i Historii Gospodarczej UZ wspólnie z Urzędem Statystycznym i Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odpowiadają na wezwania II
Kongresu Demograficznego
13 czerwca 2012 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbyła się kon-
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ferencja pod tytułem: Stan obecny i
perspektywy rozwoju ludnościowego
województwa lubuskiego. Seminarium
odbywające się w ramach II kongresu
demograficznego zostało zorganizowane przez Lubuski Urząd Marszałkowski,
Uniwersytet Zielonogórski oraz Urząd
Statystyczny w Zielonej Górze.
Akcja odbywająca się pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego jest
kontynuacją I kongresu, który odbyłsię10 lat temu. Celem
obecnej odsłony akcji było zwrócenie uwagi na problemy
demograficzne władz państwowych i regionalnych, a także
wszystkich instytucji, które mogą przyczynić się do polepszenia sytuacji ludnościowej Polski.
Otwierając konferencję, Marszałek Elżbieta Polak przywitała przybyłych gości i prelegentów. W swym przemówieniu podkreśliła szczególną wagę zmian demograficznych,
które stały się obszarem interwencji Unii Europejskiej i
jednym z głównych priorytetów Polityki Spójności, w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
Zdaniem przewodniczącej zarządu województwa skuteczna polityka regionalna powinna opierać się na rzetelnej
diagnozie stawianej w oparciu o badania i analizy, dlatego
dziękując inicjatorom konferencji i przybyłym gościom,
wyraziła nadzieję, że w toku dyskusji uda się wypracować
wnioski, które zarząd będzie mógł uwzględnić w przygotowywanych strategiach i kierunkach rozwoju, gdzie kwestie
demograficzne odgrywają coraz większą rolę.
Słowo wstępne wygłosił ówczesny Rektor Uniwersytetu
Zielonogórskiego Czesław Osękowski, dziękując prof. Tomaszowi Jaworskiemu i dr Hannie Kurowskiej, za zaangażowanie w przygotowanie konferencji. Podkreślił również
dobrą współpracę Uniwersytetu z Urzędem Marszałkowskim, bowiem w dobie niżu demograficznego spadająca
liczba mieszkańców jest tak samo istotna zarówno dla całego regionu, poszczególnych miejscowości, jak i uczelni
wyższych.
Główną część konferencji stanowiły wystąpienia zaproszonych gości. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego głos
zabrał Maciej Nowicki – Dyrektor Departamentu Rozwoju
Regionalnego, który przybliżył słuchaczom głównie założenia Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. Cele
nowej strategii, której perspektywa czasowa sięga roku
2020, wytyczone zostały w oparciu o nowy paradygmat polityki regionalnej, w ramach którego większy nacisk jest
kładziony na wykorzystanie potencjału regionów, a nie
jego szans, jak czyniono to w poprzednich strategiach. W
związku z tym większy nacisk ma być położony na rozwój
miast, będących dużymi skupiskami ludności. Ostatnie
diagnozy wykazały, że błędem było zaniedbanie przemysłu
w okresie transformacji i skupienie się na rozwoju sektora
usług i turystyki. W związku z tym, jednym z kluczowych
działań mających na celu odwrócenie niekorzystnych trendów demograficznych ma być reindustrializacja regionu,
zwłaszcza takich ośrodków jak Gorzów Wielkopolski, Żary
czy Nowa Sól, a sztandarową inwestycją w tym obszarze
ma być Park Naukowo-Technologiczny w Nowym Kisielinie.
Gościem specjalnym konferencji była Alina Potrykowska
- Sekretarz Generalny Rządowej Rady Ludnościowej, która
zaprezentowała rządowy projekt pod tytułem: Założenia
polityki ludnościowej w Polsce 2012 r. W swym przemówieniu zwróciła uwagę na fakt, iż u podstaw podjęcia pracy założeniami polityki ludnościowej w Polsce znajdują się
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analizy procesów społeczno-ekonomicznych oraz ich potencjalnych skutków.
Procesami tymi są przede wszystkim:
tworzenie się i rozpad rodzin, zmiany
wzorców ich tworzenia się, płodność
i umieralność oraz migracje. Zdaniem
prelegentki głównym podmiotem realizującym cele polityki ludnościowej powinno być państwo odpowiedzialne za tworzenie prawa
i warunków ekonomicznych, determinujących procesy
demograficzne. W związku z tym Rządowa Rada Ludnościowa wytypowała 4 główne cele polityki ludnościowej:
1. tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu rodzin
poprzez zawieranie małżeństw i realizację planów prokreacyjnych, 2. cel to tworzenie warunków sprzyjających
integracji w starzejącym się społeczeństwie, zmniejszenie
skali zagrożeniem wykluczeniem społecznym, ludzi starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych, 3. cel to
poprawa stanu zdrowia ludności i ograniczenie umieralności. 4. określenie kierunków i zasad polityki migracyjnej
Polski w dobie integracji europejskiej.
Dokładnych danych liczbowych dotyczących polskiej demografii dostarczył reprezentujący Urząd Statystyczny w
Zielonej Górze Robert Wróbel. W swoim referacie pod tytułem: Procesy ludnościowe w świetle prognoz demograficznych mówił o potrzebie działań zaradczych w obliczu
obserwowanych zmian demograficznych. Jego zdaniem
kryzys demograficzny ma tak samo podstawowe znaczenie jak kryzys finansowy, z którym obecnie zmagają się
państwa europejskie, bowiem gospodarka i demografia są
ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie się warunkują. W
dalszej części referatu Robert Wróbel przedstawił dokładne dane GUS-u i Eurostatu oraz prognozy na nich oparte.
Problemy rynku pracy w obliczu przemian demograficznych poruszył Łukasz Chudziak - Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Prezentując
Lubuską Strategię Zatrudnienia na lata 2011-2020 mówił
o dostosowywaniu miejsc pracy do zmieniających się potrzeb rynku pracy w kontekście przemian demograficznych. W jego opinii ma to być umożliwione poprzez takie
działania jak upowszechnienie informacji o możliwości
kształcenia zawodowego, poprawę dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb pracodawców ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z wdrażania
innowacji w gospodarce, podniesienie poziomu kształcenia, umożliwienie nabywania doświadczenia zawodowego przez młode osoby oraz wsparcie rozwoju kształcenia
ustawicznego w formach poza szkolnych.
Socjologiczne ujęcie problematyki migracyjnej zaprezentowała prof. Maria Zielińska, która spojrzała na problem zmian demograficznych od innej strony. Jej zdaniem
zamiast zamartwiać się czarnymi scenariuszami jakie wyłaniają się z prognoz demograficznych, powinniśmy sobie
raczej zadać pytanie czy zmniejszająca się populacja to
tylko zagrożenia czy też szanse na mniejsze bezrobocie i
wykluczenie, z którym się borykamy, gdy w wieku produkcyjnym są roczniki wyżu demograficznego. Być może, gdy
w przyszłości będzie nas mniej, to będziemy lepiej żyć.
Ludzie mający mniej dzieci będą mogli poświęcić im więcej czasu. Zdaniem prof. Zielińskiej nie jest ważne ilu nas
jest, ale to jacy jesteśmy i kim jesteśmy. W wystąpieniu
pod tytułem: Socjologiczne konteksty dawnych i nowych
migracji mieszkańców województwa lubuskiego prof. M.
Zielińska przedstawiła swoje rozważania na temat kim są
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mieszkańcy województwa lubuskiego, jaka jest struktura
zbiorowości, nie tylko ze względu na cechy demograficzne, ale także pod względem pewnych cech psychograficznych.
Jako ostatni wystąpił organizator konferencji prof. Tomasz Jaworski z referatem pod tytułem: Rodzina w województwie lubuskim, stan obecny i perspektywy, w którym poruszył ważny problem przemian demograficznych
w obliczu rozwoju technologii i medycyny, które w naturalny sposób wpłynęły na dzietność rodzin. Mówiąc o stanie współczesnej rodziny Profesor zwrócił uwagę na wagę
kultury socjalizacyjnej w wychowywaniu dziecka do życia
we współczesnym świecie. Jego zdaniem rodzice powinni rozbudzać w dziecku ufność w świat, który ich otacza,
i który w przyszłości będą współtworzyć.
Dalsza część konferencji miała już formę dyskusji,
w ramach, której prelegenci zgłaszali swoje sugestie.
Mówiąc o korzyściach płynących z tego typu konferencji
prof. Tomasz Jaworski powiedział, że prognozowanie i planowanie, na podstawie wniosków wypracowywanych na
tego typu kongresach, to nic innego jak przybliżanie przyszłości. Dlatego też kongresy takie powinny odbywać się
co roku, by prognozy demograficzne mogły być modyfikowane częściej, bowiem 10-letni okres przerwy między
kongresami to czas stracony dla refleksji demograficznej.
Wiktor Krajniak

Instytut Neofilologii
Wymiana z Petersburgiem w tle
W semestrze letnim reprezentacja studentów Filologii
Rosyjskiej wraz z opiekunem dr Aleksandrą Urban-Podolan odbyła staż naukowy w Sankt Petersburgu, w ramach
wymiany pomiędzy Katedrą Neofilologii UZ i Katedrą Komunikacji Międzykulturowej Rosyjskiego Państwowego
Uniwersytetu Pedagogicznego im. A.I. Hercena w Sankt
Petersburgu.
Uniwersytet Pedagogiczny im. A. I. Hercena założony został przez cara Piotra I w 1797 r. jako sierociniec. Dopiero w 1918 r. uzyskał on prawa Instytutu Pedagogicznego,
a w 1991 r. przekształcony został w Uniwersytet. Funkcjonuje przy nim najstarsza i największa biblioteka wśród
rosyjskich uniwersytetów, która miała ogromny wkład
w pedagogiczny rozwój uczelni.
Podczas wyjazdu nasi studenci uczestniczyli w kursie języka rosyjskiego i komunikacji interkulturowej. Omawianymi tematami były m.in. tradycyjne obyczaje rosyjskie,
historia miasta i jego budowli oraz język prasy internetowej.
Rosyjscy opiekunowie zadbali, aby czas spędzony
w Sankt Petersburgu został wykorzystany jak najbardziej
efektywnie. Zaplanowano bogaty program zwiedzania
miasta. Studentów najbardziej oczarowała Kunstkamera
czyli pierwsze Muzeum Antropologii i Etnografii imienia
Piotra Wielkiego Rosyjskiej Akademii Nauk, posiadające
w swym zbiorze ponad 2 miliony eksponatów, w tym anomalii anatomicznych. Nasi studenci zwiedzili także Ermitaż
- jedno z trzech największych muzeów na świecie, Carskie
Sioło zwane Puszkinem oraz Twierdzę Pietropawłowską.
Każdy ze studentów zrobił sobie zdjęcie przy pomniku Pio-
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tra Wielkiego, znanego wszystkim z opowiadania Jeździec
Miedziany Aleksandra Puszkina. Zachwyt wzbudziły mosty,
których w samym Petersburgu jest ponad 300. Studenci
byli również pod ogromnym wrażeniem położonego najgłębiej na świecie petersburskiego metra. Dwa tygodnie
minęły bardzo szybko i nadszedł czas powrotu do Polski.
Na spotkaniu podsumowującym pobyt, naszym studentom
zostały wręczone dyplomy uczestnictwa w programie wymiany studenckiej.
Zaraz po naszym powrocie do Polski, do naszej uczelni
przybyła grupa studentów z Rosji wraz z opiekunem Mariną Winogradową. Polskim opiekunem oraz osobą nadzorującą cały pobyt naszych wschodnich sąsiadów była dr
Agnieszka Łazar-Kinal. W Instytucie Neofilologii odbyło się
uroczyste powitanie naszych gości, na którym Dyrektor
Instytutu prof. Andrzej Ksenicz serdecznie powitał grupę
i życzył jej udanego pobytu.
W ciągu dwóch tygodni studentki z Petersburga odbywały praktykę pedagogiczną, przeprowadzając ciekawe zajęcia i dyskutując z naszymi studentami m.in. o roli kobiet
w rosyjskim biznesie.
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Czas wolny zagraniczni studenci przeznaczyli na poznanie naszego miasta. Podczas zwiedzania Muzeum Ziemi
Lubuskiej goście dowiedzieli się o wielowiekowej tradycji winiarskiej Zielonej Góry i chętnie robili sobie zdjęcia
z pomnikiem Bachusa znajdującym się w centrum naszego
miasta. Rosyjscy studenci odwiedzili także Muzeum Etnograficzne w Ochli, gdzie wzięli udział w warsztatach pt:
Pisanka wielkanocna metodą batikową. Każdy z uczestników własnoręcznie wykonał pisankę i zabrał ją na pamiątkę do domu. Ostatnim punktem zwiedzania był Międzyrzecki Rejon Umocnień oraz 36-metrowy Pomnik Chrystusa
Króla znajdujący się w Świebodzinie.
W Dniu Kobiet, który w Rosji jest świętem narodowym,
całą grupę zaproszono na deser do jednej z zielonogórskich kawiarni.
Na spotkaniu pożegnalnym podsumowującym praktykę
nie brakowało ciepłych słów oraz łez. Naszym gościom
wręczono upominki, dzięki którym na długo zachowają
w pamięci pobyt w Zielonej Górze.
Mamy nadzieję, że współpraca między naszymi uniwersytetami nadal będzie kwitła, i że jeszcze nie raz będziemy mieli przyjemność gościć studentów z Petersburga.
Agata Gonciarz

Stereotypy o Rosji obalone
Obalamy stereotypy - tym hasłem Koło Naukowe Rusycystów pod opieką dr Nel Bielniak oraz studenci Filologii
Rosyjskiej zachęcali do wzięcia udziału w VIII edycji Dni
Kultury Rosyjskiej, które odbyły się 15-16 maja 2012 r.
w holu budynku Neofilologii UZ.
Tegoroczne obchody rozpoczęły się 15 maja o godzinie
10:00. W uroczystym otwarciu wzięli udział Prodziekan ds
Nauki prof. Sławomir Kufel, Dyrektor Instytutu Neofilologii
prof. Andrzej Ksenicz oraz przedstawiciele Stowarzyszenia
Współpracy Polska-Wschód: Stanisław Domasz-Domaszewicz i Zygmunt Stabrowski.
Tuż po zakończeniu części oficjalnej można było skosztować oryginalnych dań kuchni rosyjskiej. Różnorodność
potraw jak zawsze zachwycała. Królowały bliny, pieróg z
kapustą oraz śledzie. Na stole dumnie pysznił się kawior
w towarzystwie kwasu chlebowego i faszerowanych jajek. Odwiedzający mogli się przekonać, jak smakuje suszona ryba oraz spróbować kotletów pożarskich. Kuchnia
naszych wschodnich sąsiadów przesiąknięta jest historią.
To właśnie z nią związane jest kulinarne bogactwo tego
świata pełnego obyczajów, smaków i zapachów. Dlatego
prócz potraw typowo rosyjskich przygotowano m.in. płow
- danie kuchni tatarskiej. Jak co roku stoły z potrawami
udekorowane zostały rosyjskimi akcentami: samowarami,
matrioszkami oraz pamiątkami naszych studentów, przywiezionymi z ojczyzny Dostojewskiego.
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Tuż obok stoiska kulinarnego odbywał się kiermasz książek. Można było nabyć wydane w oryginale dzieła wybitnych rosyjskich pisarzy zarówno klasyków, jak i współczesnych m.in. Aleksandra Puszkina, Lwa Tołstoja czy Nadieżdy Teffi.
Tego samego dnia w ramach corocznej akcji „Dzieciaki
na UZ-ecie” na naszej uczelni gościły dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 19 w Zielonej Górze. Na maluchy czekało wiele atrakcji (pokaz bajek, malowanie matrioszki
i rosyjskiej flagi, wizyta w auli) oraz słodki poczęstunek.
Następnie specjalnie dla nich studenci I FR przygotowali
krótkie przedstawienie pt: „Rzepka” w rosyjskiej wersji
językowej. Po występie odbyły się zawody w przeciąganiu liny oraz tańce przy rosyjskiej muzyce dziecięcej. Na
zakończenie dzieciom robiono zdjęcia z mierzącą 170 cm
kolorową matrioszką.
Nie pominięto również wielbicieli kina. O godzinie 13:15
odbył się pokaz adaptacji książki Pawła Sanajewa „Pochowajcie mnie pod podłogą” - bolesnej opowieści rodzinnej
o sile miłości i nienawiści. Film wyświetlony został w oryginalnej wersji językowej z napisami w języku polskim.
Pierwszy dzień obchodów Dni Kultury Rosyjskiej zakończył się w klubie Straszny Dwór, gdzie studenci bawili się
na dyskotece w rosyjskich rytmach.
Drugiego dnia także można było skosztować kuchni rosyjskiej. Tym razem na stole królowały dania słodkie - pirog
z twarogiem, watruszki - drożdżowe ciasteczka ze słodkim
nadzieniem z białego sera oraz warenja - smażone na miodzie konfitury z owoców. Natomiast kiermasz książek kusił
dla odmiany słownikami, encyklopediami oraz książkami
popularnonaukowymi.
Zakończenie obchodów Dni Kultury Rosyjskiej zostało
uświetnione recitalem Andrieja Kotina, który prócz bogatego repertuaru rosyjskich ballad i piosenek rockowych
zaprezentował także swoje autorskie kompozycje.
Ponadto podczas Dni Kultury Rosyjskiej w holu można
było podziwiać wystawę: „Rosja, jakiej nie znacie”, dzięki której studentom udało się obalić stereotypy o niedźwiedziach biegających po ulicach, taniej wódce oraz
o panującym w Rosji przez cały rok mrozie. Odwiedzający
poszerzyli swoją wiedzę o parę ciekawostek dotyczących
naszych wschodnich sąsiadów, nie wszyscy bowiem wiedzą, że Rosja posiada 9 stref czasowych, a jej oficjalna
nazwa to Federacja Rosyjska.
Należy także wspomnieć o dużym zainteresowaniu Dniami Kultury Rosyjskiej wśród zielonogórskich mediów. Organizatorzy oraz studenci udzielili kilku wywiadów radiowych i telewizyjnych, natomiast w telewizji regionalnej
wyświetlony został reportaż dokumentujący to wydarzenie.
Wszystkich chcących poznać kulturę rosyjską, którym
nie udało się wziąć udziału w tegorocznej edycji, Koło Naukowe Rusycystów zaprasza za rok.
Agata Gonciarz
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Instytut Politologii
ISSEI. The Ethical Challenge of Multidisciplinarity:
Reconciling ‘The Thee Narratives’ Art, Science, and
Philocophy
Pod koniec lipca br. prof. Wiesław Hładkiewicz, kierownik Zakładu Teorii Polityki UZ, uczestniczył
w międzynarodowej konferencji
poświęconej problematyce religii
i polityki we współczesnym świecie. Wygłosił w sekcji referat pt.:
Quo vadis, Nigeria? Between Islam
and Democracy, na temat konfliktu
etnicznego na tle religijnym w Nigerii. Jest on fragmentem wieloletnich zainteresowań afrykanistycznych W. Hładkiewicza, który jest m.in. autorem książki
o koloniach niemieckich w Afryce (w latach 1884-1914).
Podczas konferencji w stolicy Cypru - Nikozji, spotkali się
profesorowie i naukowcy z wielu państw świata, m.in.:
z Izraela, Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Niemiec, Włoch, Cypru i Grecji. Dyskutowano m.in. o rosnących zagrożeniach terrorystycznych na świecie, konfliktach etnicznych i napięciach społecznych na tle religijnym,
ogarniających coraz większe przestrzenie globu. Prof. W.
Hładkiewicz uznał, że to, czy agresja wśród społeczeństw
(zwłaszcza w Afryce) będzie się nadal rozwijać, zależy wyłącznie od nastawienia elit władzy i samych społeczności
zorganizowanych w państwie.
Cypr to bardzo atrakcyjne miejsce pod względem turystycznym. Warto zwłaszcza odwiedzić starożytne Pafos nad Morzem Śródziemnym. Uczestnicy konferencji
w miejscowym amfiteatrze rzymskim obejrzeli spektakl
pt.: Agamemnon wystawiony przez grupę aktorów z Wiesbaden (Niemcy).
W. Hładkiewicz uczestniczył również w oficjalnej uroczystości wręczenia władzom Cypru prezydencji Unii Europejskiej z rąk Danii. Podczas uroczystości oficjalne przemówienie wygłosił prezydent Cypru Dimitris Christofas.
(RP)

tych, którzy zajmują się tą subdyscypliną, a to jest niesłychanie ważne po to, by móc efektywnie pracować. Po
trzecie, stajemy się częścią środowiska politologicznego,
a to poczucie jest niesłychanie cenne dla każdego z nas”.*
Kongres był wielkim przedsięwzięciem naukowym i organizacyjnym. Obrady trwały 3 dni. Zaplanowano 4 sesje
plenarne oraz 100 panelowych. Zarejestrowało się ponad 1000 uczestników. Reprezentowane były wszystkie
ośrodki naukowe w kraju, których pracownicy zajmują się
badaniem zagadnień mieszczących się w obszarze zainteresowania nauki o polityce. Uniwersytet Zielonogórski
reprezentowali: lic. Agnieszka Brukszta, prof. Mirosław
Chałubiński, mgr Anna Chodorowska, dr Radosław Domke,
mgr Kamil Glinka, lic. Weronika Górnicka, prof. Wiesław
Hładkiewicz, dr Adam Ilciów, dr Edward Jakubowski, prof.
Jarosław Macała, dr Łukasz Młyńczyk, prof. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. Bernadetta Nitschke, dr Fatima
Nowak-Małolepsza, dr Robert Potocki, dr Lech Szczegóła.
Organizatorzy Kongresu zapewniają, że część z przedstawionych rezultatów badań zostanie opublikowanych
w najbliższym czasie w czasopismach politologicznych.
W ostatnim dniu Kongresu ustalono, że kolejne takie
przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w roku 2015 przez
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zobowiązanie to przyjął na
siebie uroczyście Dziekan Wydziału prof. Bogdan Szlachta.
Adam Ilciów
* Cytaty pochodzą z „Gazety Kongresowej” zredagowanej
przez studentów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
UAM.

wydział
inżynierii lądowej i środowiska

II Ogólnopolski Kongres Politologii
W dniach 19-21 września 2012 roku na Wydziale Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu odbył się II Ogólnopolski Kongres
Politologii. Patronat nad Kongresem objęli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski oraz Minister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka.
Organizatorami Kongresu byli: Komitet Nauk Politycznych
Polskiej Akademii Nauk (KNP PAN) oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (PTNP).
Przewodnicząca KNP PAN prof. Grażyna Ulicka powiedziała o kongresie: „Kongres umożliwia poznanie nowych
ludzi oraz zapoznanie się z tematyką badań prowadzonych
we wszystkich ośrodkach akademickich w Polsce. To okazja
do integracji środowiska politologicznego”. Prezes PTNP
prof. Roman Bäcker zapytany, dlaczego warto uczestniczyć w Kongresie, wyraził opinię: „Po pierwsze, można
zaprezentować swoje dokonania i uzyskać słowa zachęty
i krytyki, a ta jest o wiele ważniejsza od pustych pochwał.
Po drugie, można poznać wielu ludzi, przede wszystkim
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Wspomnienie
o profesorze
Jacku Przybylskim

Z ogromnym smutkiem i żalem informujemy, że na
początku lata, 4-go lipca 2012 r.,
zupełnie nieoczekiwanie odszedł od
nas Jacek Przybylski, Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Profesor był wieloletnim pracownikiem
naukowo-dydaktycznym na naszej Uczelni. W tym roku minęło
41 lat Jego pracy w Zielonej Górze.
Urodził się 21.04.1943 r. w Warszawie. Jego ojciec był cenionym
architektem, mama natomiast chemikiem. W roku 1950 rozpoczyna w Warszawie naukę w szkole podstawowej. Dalszą edukację
kontynuuje we Wrocławiu w Liceum Ogólnokształcącym, gdzie
w 1962 r. zdaje maturę z wyróżnieniem. Tuż po maturze (1962 r.)
rozpoczyna studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Po dwóch latach, z uwagi na ciężką sytuację rodziną związaną

