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__wydział humanistyczny
__Instytut filologii polskiej
_Sprawozdanie z IV Transdyscyplinarnej Szkoły Letniej
dla Doktorantów Historie afektywne, polityki pamięci
W dniach 1–5 lipca 2014 r. w Nieborowie odbyła się
IV Transdyscyplinarna Szkoła Letnia dla Doktorantów.
Decyzją Krajowej Konferencji Kierowników Filologicznych
Studiów Doktoranckich tegoroczna szkoła letnia została zorganizowana przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu
Warszawskiego we współpracy z Wydziałem Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie. Opiekę merytoryczną nad IV TSL sprawowali
pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof.
Ryszard Nycz oraz dr Roma Sendyka. Cykl TSL jest finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w ramach programu „W stronę nowej humanistyki:
polska pamięć kulturowa”. W tegorocznej szkole wzięli
udział doktoranci z wielu polskich ośrodków akademickich.
W ich gronie znaleźli się również studenci studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa z Wydziału
Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego – mgr
Kamila Gieba, mgr Dorota Poślednia, mgr Jakub Rawski
i mgr Marika Sobczak.
IV TSL odbyła się pod hasłem Historie afektywne, polityki pamięci. Podczas wykładów, seminariów mistrzowskich,
warsztatów i paneli doktoranckich zostały omówione zagadnienia związane ze sposobami reprezentacji stanów
afektywnych w tekstach kultury, strategiami generowania
i wykorzystywania afektów w dziełach sztuki, problemami polityzacji środków upamiętniania oraz konstruowania
i manipulowania pamięcią zbiorową.
Wykład inauguracyjny Memory, Collective Memory,
False Memory wygłosił Norman Davies (St. Anthony’s
College, Oxford, Fellow of the British Academy, The Learned Society of Wales), który dokonał przeglądu wybranych koncepcji i kategorii badawczych, funkcjonujących
w ramach współczesnych badań humanistycznych spod
znaku memory studies. Dwa pozostałe wykłady, które
odbyły się w kolejnych dniach szkoły, zostały poświęcone
tzw. zwrotowi afektywnemu w naukach humanistycznych
– w filozofii i sztukach wizualnych. Wygłosiły je Agata Bielik-Robson (PAN, University of Nottingham, Miłość mocna
jak śmierć) oraz Mieke Bal (Amsterdam School for Cultural Analysis, University of Amsterdam, Facing). Uczestnicy
IV TSL mieli też okazję zapoznać się z wideoinstalacją Bal
Nothing is Missing oraz z wyreżyserowanym przez nią filmem Madame B. Projekcję filmu poprzedziła prelekcja
Thinking in Film.
Poza wykładami doktoranci uczestniczyli w trzech seminariach mistrzowskich. Seminarium Bożeny Shallcross (University of Chicago) Muzeum-obóz. Szlaki zwiedzania, szlaki
zapominania dotyczyło komercjalizacji muzeów zlokalizowanych na terenach poobozowych. W trakcie dyskusji seminarzyści poruszali m.in. problem reprezentacji Holocaustu oraz autentyczności obozowych obiektów muzealnych.
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Kolejne seminarium – Scena resentymentu. Na przykład
Norymberga prowadzone przez Grzegorza Niziołka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – stanowiło próbę redefinicji kategorii resentymentu na podstawie literackich i filmowych reprezentacji procesów norymberskich. Punktem
wyjścia dla analizy pojęcia resentymentu było uznanie go
za stan długotrwałego afektu traumatycznego. Afekty były
również tematem spotkania z Markiem Zaleskim (Instytut
Badań Literackich PAN), które odbyło się pod hasłem: „Jak
jest”? Estetyka świata zmąconych afektów. Tzw. afekty
zmącone zostały zilustrowane za pomocą dramatu Doroty
Masłowskiej Między nami dobrze jest oraz jej scenicznej
adaptacji w reżyserii Grzegorza Jarzyny.
Podczas warsztatów poruszone zostały kwestie pamięci
zbiorowej, polityki pamięci, jej przemian i manipulacji.
Magdalena Saryusz-Wolska (Centrum Badań Historycznych
PAN w Berlinie) przeprowadziła warsztaty „Nazistami byli
inni”. Przemiany kultury pamięci w Niemczech, podczas
których doktoranci, analizując propagandowe plakaty alianckie z lat tużpowojennych oraz obrazy filmowe,
podjęli próbę określenia przyczyn i skutków przemian zachodzących w niemieckiej pamięci kolektywnej, odnoszącej się z jednej strony do zbrodni hitleryzmu, z drugiej
do krzywdy niemieckiej. Warsztaty Włókniarki – przeciwpamięć i struktura odczuwania prowadzone przez Tomasza Majewskiego (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
również dotyczyły pamięci, ale tym razem nacisk został
położony na te elementy upamiętniania, które zostają wyparte i nie funkcjonują w oficjalnym dyskursie memoracyjnym. Podczas spotkania warsztatowego z Janem Sową
(Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Czas – pamięć – polityka. Wybrane problemy krytycznych badań nad pamięcią) funkcjonowanie polityki pamięci zostało omówione na
przykładzie relacji polsko-ukraińskich. Jako teoretyczna
podbudowa dyskusji posłużyła perspektywa Lacanowskiej
psychoanalizy oraz postkolonializmu.
Wykłady, seminaria i warsztaty to tylko część zajęć zorganizowanych w ramach IV TSL. Interesującym elementem
spotkań były, odbywające się codziennie, panele doktoranckie. W każdym z paneli wzięło udział po pięcioro doktorantów. Panele odbyły się pod hasłami: Afektywne historie i teorie (2 lipca 2014 r.), Polityki afektywne (3 lipca
2014 r.) oraz Polityki pamięci (4 lipca 2014 r.). Wybrane referaty oraz materiały z wykładów, seminariów i warsztatów
zostaną opublikowane w tomie zbiorowym z serii „Nowa
Humanistyka”, wydawanym przez IBL PAN.
IV Transdyscyplinarna Szkoła Letnia dla Doktorantów
w Nieborowie stała się okazją do otwartych, merytorycznych dyskusji, wymiany doświadczeń, prezentacji wyników
badań doktorantów z całej Polski. Duże zainteresowanie,
jakim cieszyła się czwarta edycja szkoły, potwierdziło,
że jest to ważne przedsięwzięcie wspomagające rozwój
naukowy młodych badaczy-humanistów.
Kamila Gieba
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__fot. z wydziału

wybierają się do Miasta Białych Nocy!
Petersburg jest niesamowity – 342 mosty łączące ponad 100
__Instytut Neofilologii
wysp, majestatyczna architektura z licznymi kanałami zamiast
ulic. Chcieliśmy pokazać to miasto z perspektywy młodego
człowieka, a przede wszystkim rozwiać wszelkie stereotypy
_Prosto z Wenecji Północy!
związane z Rosją i jej mieszkańcami, którzy tak serdecznie nas
gościli. Z niecierpliwością czekamy na kolejny wyjazd i kolejne
17 czerwca 2014 r. studenci Katedry Filologii Wschod- prezentacje! – powiedziała Katarzyna Zajczenko.
niosłowiańskiej - Katarzyna Zajczenko i Piotr Brzezicki,
Dla nas, studentów filologii rosyjskiej, zarówno ten wypod kierownictwem prof. Małgorzaty Łuczyk zakończyli cykl jazd, jak i możliwość podzielenia się wrażeniami są wiel-

prezentacji poświęconych Federacji Rosyjskiej oraz miastu
Sankt Petersburg, które mieli okazję poznać podczas dwutygodniowego wyjazdu (28.01.2014–10.02.2014) w ramach
współpracy pomiędzy Instytutem Neofilologii UZ i Katedrą
Komunikacji Międzykulturowej Rosyjskiego Państwowego
Uniwersytetu im. A.I. Hercena w Sankt Petersburgu.
Łącznie odbyło się 9 prezentacji, między innymi w Zespole
Szkół Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz
Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie, gdzie są klasy rosyjskojęzyczne, a także podczas Dni Kultury Rosyjskiej (13-14.05.2014)
organizowanych przez Naukowe Koło Rusycystów pod opieką
dr Nel Bielniak. Ostatnia prezentacja, która miała miejsce
w Sali Dębowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, adresowana była do
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy już wkrótce

kim doświadczeniem oraz ogromną motywacją do dalszej
pracy. – skomentował Piotr Brzezicki
Studenci oraz pracownicy Katedry Filologii Wschodniosłowiańskiej byli również zaangażowani w akcję
promocyjną nowego kierunku komunikacja biznesowa w języku rosyjskim, która była skierowana zarówno
do tegorocznych maturzystów z Zielonej Góry, ale też
okolic (m. in. Gubin, Krosno Odrzańskie, Ośno Lubuskie,
Kwidzyn, Międzyrzecz, Nowa Sól, Przemków, Rzepin, Sława, Sulechów, Szprotawa, Świebodzin, Wolsztyn, Wschowa, Zbąszynek, Żary, Żagań), jak i słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku (Zielona Góra, Żary). W przyszłym roku
mamy nadzieję zaprezentować relację z Moskwy!

Piotr Brzezicki
Katarzyna Zajczenko
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__Instytut politologii
_Politologiczne podróże: Dania
Rozpoczął się kolejny rok akademicki, czas pracy, wysiłku i starań. Po pierwszych kilku tygodniach znów zaczniemy tęsknić za wspaniałą pogodą, odpoczynkiem, wyjazdem
w nieznane. Spoglądając wtedy na krople deszczu pędzące
po szybie lub obserwując lepiących bałwana studentów,
warto wrócić myślami do chwil cieplejszych – wakacyjnych
wspomnień.
25-28 sierpnia odbył się wyjazd studyjny do Danii organizowany w ramach projektu BOTTOM-UP! W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy naukowi Uniwersytetu
Zielonogórskiego: prof. Wiesław Hładkiewicz, dr Agnieszka Opalińska, dr Lila Młodzik oraz dr Józef Włoszek.
Projekt BOTTOM-UP! trwający do lutego 2015 r. ma za
zadanie spopularyzowanie idei strategii architektonicznej o tej samej nazwie. „Od dołu” jest to projektowanie,
w którym z początku skupiamy się na szczegółach, pojęciach elementarnych, by na ich podstawie zbudować większe struktury. Podstawową wadą tej strategii jest konieczność ciągłej weryfikacji ustaleń początkowych w momencie
integrowania szczegółów w większą całość.
BOTTOM UP! ma na celu wymianę wiedzy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami oraz pobudzenie innowacyjności regionu lubuskiego. Pokazuje również
możliwość przeniesienia duńskich „planów wiejskich” i realizacji ich w naszym kraju. Działania popularyzujące skierowane są do trzydziestu pracowników naukowych, wpisujących się w obszar budownictwa, architektury, urbanistyki
i pokrewnych, będących mieszkańcami województwa lubuskiego. Liderem projektu jest Doradztwo Społeczne i Gospodarcze, zaś partnerami: AMB Solutions Sp. z.o.o. oraz
biuro architektoniczne z siedzibą w Esbjergu.
Wycieczkowicze wyjechali do Danii 25 sierpnia, dotarli
do Esbjergu, gdzie zameldowali się w Danhostel. Następnego dnia w mieście Fredericia spotkali się z reprezentantami top-down i bottom-up. Po południu obejrzeli Nicolai
Kulturcenter w Holding jako doskonały przykład renowacji
kompleksu budynków historycznych w centrum miasta.
27 sierpnia udali się na wyspę Mandø, dla
której stworzona została wizja zagospodarowania wsi (z serii projektów Plany Wiejskie). W południe odbyło się wprowadzenie
do D1+D2+D3+D4 (Discovery, Dream, Design,
Do!) oraz spotkanie ze Stenem Gelsingiem,
człowiekiem odpowiedzialnym za wszystkie
plany miejskie. Po południu odwiedzili najstarsze miasto w Danii, Ribe. Tam wyjaśniano
im, na odpowiednich przykładach architektonicznych, użycie procesu bottom-up podczas
renowacji budynków. 28 sierpnia przedstawiciele środowiska naukowego wrócili do Polski.
Profesor Hładkiewicz z entuzjazmem dzieli się wrażeniami z podróży, opisuje zabytki,
wyjaśnia szczegóły projektu. Jednak najwięcej emocji wzbudził w profesorze fakt zmiany miejsca i możliwość obserwowania ludzi
o zupełnie innej mentalności. Był zadziwiony
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skromnością i otwartością Duńczyków, którzy nie okazywali
tendencji do amerykańskiego życia „ponad stan”, czy polskiego „niech widzą, że się powodzi”.
Zauważył również bardzo przyjacielskie stosunki panujące na osiedlach mieszkaniowych czy w pasach domków
jednorodzinnych. Z rzadka pojawia się tam przejaw mody
na grodzenie swojej posesji i odcinanie się od sąsiadów. W
Danii wciąż popularna jest „ławeczka”, na której mieszkańcy siadają popołudniami i wymieniają poglądy. Wiedzą,
że w dzisiejszych skomputeryzowanych czasach tradycyjna rozmowa jest bardzo ważnym elementem zacieśniania
więzi społecznych. Szkoda tylko, że wielu ludzi w innych
krajach o tym zapomina.

Tomasz Mikiera

__ Pobrane z: http://ambsolutions.pl/
en/35a57b119a94c79fe5bd97b38db3e98d.html

__ Ribe, Katedra. Pobrane z: http://www.spangshus.dk/turysta/
miasta/ribe.htm

__Ribe, Przystań. Pobrane z: http://www.spangshus.dk/turysta/
miasta/ribe.htm
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_Pytanie na śniadanie
1 października 2014 r. przedstawiciele Instytutu Politologii – dr Łukasz Młyńczyk (z-ca dyrektora Instytutu) i student II roku politologii - Krzysztof Łoziński, na zaproszenie
2 Programu Telewizji Polskiej gościli w programie Pytanie
na śniadanie. Wraz z rozpoczynającym się w Polsce nowym

Należy nadmienić, że taką formułę studiowania udało
się zareklamować w ogólnopolskiej telewizji w programie
emitowanym na żywo, który dociera do widowni mogącej
być zainteresowaną podjęciem studiów na naszej Uczelni.
Instytut Politologii od roku akademickiego 2013/2014
wprowadził studia w formule 40 plus, pozwalającej na
podjęcie studiów przez osoby pracujące, bez konieczności

rokiem akademickim tematem spotkania była możliwość
podjęcia darmowych studiów dziennych przez osoby po
40. roku życia. Rozmowę prowadzili Iwona Radziszewska
i Łukasz Nowicki. Gospodarzy interesowało, w jaki sposób
odbywają się zajęcia, skąd pomysł i możliwość studiowania
w takim trybie, pytali o prawa i obowiązki studentów, wrażenia po pierwszym roku studiów oraz o inne, poza politologią, kierunki, które można studiować na Uniwersytecie
Zielonogórskim na podobnych zasadach. Na koniec sympatyczni prowadzący sami zastanawiali się nad podjęciem
drugiego kierunku studiów.

płacenia jak w przypadku studiów niestacjonarnych. Było
to odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców Zielonej Góry
i okolic, których nie stać na studia odpłatne albo zwyczajnie szukających możliwość dokształcenia się czy poznania
nowych osób. Warto pamiętać, że studenci zachowują
wszystkie prawa studenckie bez względu na rok urodzenia,
ponieważ po zmianie przepisów o szkolnictwie wyższym
zniesiono limit wieku pozwalający na podjęcie studiów
w trybie dziennym. Zajęcia odbywają się w dni powszednie
w godzinach od 16.00 do 21.00.

wydział inżynierii lądowej i środowiska

sponsorów i pokonanie wielu nieprzewidywalnych trudności organizacyjnych. Jednak dzięki niezwykłemu zaangażowaniu wielu osób, impreza udała się na medal!
13 czerwca 2014 r. o godzinie 8.30 z parkingu przed Instytutem Inżynierii Środowiska UZ wyruszyły trzy autokary
wypełnione uczestnikami I Spływu Inżyniera, oczekującymi
wielkiej przygody.
Wszyscy uczestnicy spływu otrzymali okazjonalne koszulki, czapki oraz stosowne instrukcje:
1. JAK SIĘ UBRAĆ?
_swobodnie – weź pod uwagę ryzyko zamoczenia i pobrudzenia odzieży,
_zabierz dodatkowo suche majtki (na wypadek nieplanowanej kąpieli),
_na nogi włóż wygodne obuwie (mogą być sandały),
_w przypadku planowanego zwiedzania klasztoru w Gościkowie-Paradyżu zapakuj strój zakrywający odpowiednie
członki.
2. CO ZABRAĆ?
_dobry humor – pamiętaj o uśmiechu,
_napój bezalkoholowy,
_okulary przeciwsłoneczne,
_czapeczkę (otrzymasz ją od organizatorów),
_t-shirt - (otrzymasz ją od organizatorów),
_krem z filtrem przeciwsłonecznym,

_I SPŁYW INŻYNIERA
13 czerwca 2014 r. studenci, pracownicy oraz sympatycy Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (łącznie 160
osób) wzięli udział w Pierwszym Spływie Inżyniera.
Inicjatorem i koordynatorem spływu była dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ. Imprezę współorganizowały
koła naukowe: Studenckie Koło Naukowe „Skamieniali”,
Studenckie Koło Naukowe „Czysta Woda” oraz Koło Naukowe „Młodych PZITB”. Sponsorami byli: Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego, Przedsiębiorstwo
Martinez - Lubrza, Ecoverde – Zielona Góra, C.K. Ziemianin
- Zielona Góra, PTPNoZ – Oddział Ziemi Lubuskiej, Sikora
Limited – Łagów Lubuski, BHE Sp. z o.o. - Zielona Góra,
Stal-Al - Lubsko, Pracownia Usługowo-Projektowa dr. inż.
A. Rojna – Słubice, Fundacja im. Maurycego Beniowskiego –
Nowa Sól, Wodzirej Hektor oraz wielu innych sympatyków
imprezy, zobligowanych do działań na rzecz Spływu przez
prof. U. Kołodziejczyk.
Przygotowania trwały kilka miesięcy, ale najważniejszymi działaniami były: pomysł, ustalenie trasy, znalezienie

Piotr Pochyły

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Nr 7-8 |218-219|

październik-listopad 2014

__Źródło: http://pytanienasniadanie.tvp.
pl/17060029/drugi-kierunek-studiow-za-darmo
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