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WIADOMOŚCI  WYDZIAŁOWE

ODSZEDŁ BRONISŁAW ZADWÓRNY
WSPOMNIENIE KOLEŻEŃSKIE

Kilka dni temu pożegnaliśmy naszego Kolegę dr. Broni-
sława Zadwórnego, wieloletniego pracownika Zakładu Me-
chaniki Budowli w Instytucie Budownictwa.

Doktor Zadwórny w czasie pracy na naszym Wydziale wy-
kształcił rzesze inżynierów budownictwa, czy to prowadząc 
zajęcia teoretyczne i praktyczne w stworzone przez sie-
bie laboratorium wytrzymałości materiałów, czy też prace 
magisterskie i inżynierskie. Był nie tylko zaangażowanym 
i oddanym studentom dydaktykiem, ale także uczynnym 

i pomocnym Kolegą. Kolega Bronek zawsze otwarcie i kon-
struktywnie wypowiadał się o pracy kolegów z zakładu, 
a Jego doświadczenie dydaktyczne, a przede wszystkim 
praktyczne, inżynierskie pozwalało nam się rozwijać we 
właściwym kierunku. Na koniec warto dodać, że pasją dr. 
Zadwórnego był sport i czynnie angażował się w uprawianie 
kilku dyscyplin, m.in. tenisa. Ta pasja do tenisa spowodo-
wała, że przez wiele lat społecznie dbał i własnoręcznie 
pielęgnował przyuczelniany kort tenisowy.

Żegnaj Bronku, będzie nam Ciebie naprawdę brakowało!

Krzysztof Kula

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

XVII MIĘDZYNARODOWA 
KONFERENCJA NAUKOWA 

„ŁOSIEWOWSKIE CZTIENIA”
MITOLOGIA ABSOLUTNA W EPOCE 

PRZEŁOMU: 90. ROCZNICA PUBLIKACJI 
DIALEKTYKI MITU ALEKSEGO ŁOSIEWA

MOSKWA, 21-23 WRZEŚNIA

W dniach 21-23 września 2020 r., prof. 
dr hab. Lilianna Kiejzik i dr hab. Roman 
Sapeńko, prof. UZ z Instytutu Filozofii Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, wzięli udział 
w konferencji on-line, zorganizowanej 
z okazji 90-lecia wydania książki Dialek-
tyka mitu Aleksego Łosiewa. Była to już 
XVII edycja konferencji, która od samego 
początku skupia się na kompleksowym ba-
daniu dorobku tego wybitnego rosyjskiego 
filozofa oraz jego roli w humanistyce ro-
syjskiej i światowej.

Prof. L. Kiejzik mówiła o programie Mi-
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

dotyczącego publikacji wybitnych dzieł filozofii rosyjskiej 
Srebrnego Wieku, a prof. R. Sapeńko, autor pierwszego 
polskiego tłumaczenia Dialektyki mitu, zaprezentował 
niedawno wydaną książkę na specjalnej sesji, na której 
spotkali się tłumacze i badacze tego dzieła z USA, Japonii, 
Kolumbii, Gruzji, Francji, Bułgarii i Rosji.

Organizatorami konferencji, która pierwotnie miała się 
odbyć w maju tego roku w Moskwie, ale Covid19 spowodo-
wał, że nawet przesunięta na wrzesień, musiała się odbyć 
on-line, byli: „Dom A.F. Łosiewa” - Bbiblioteka naukowa 

i muzeum pamięci, Towarzystwo kultu-
ralno-oświatowe Łosiewowskie rozmowy, 
Wydział Filozoficzny Uniwersytetu 
Moskiewskiego im. Łomonosowa, Komisja 
Antyczna oraz Komisja Łosiewowska Rady 
Naukowej „Historia kultury światowej” 
Rosyjskiej Akademii Nauk. 
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Panu Doktorowi
Ireneuszowi Wojewódzkiemu

wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia z powodu śmierci Ojca
składają

Koleżanki i Koledzy z Instytutu Historii


