zielonogórski

Center of NAS of Ukraine, Karpenko Physico-Mathematical Institute of NAS of Ukraine, Akademickie Centrum
Komputerowe TASK, Politechnika Gdańska, Wydział
Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska, Poznańskie Centrum Superkomputerowe
w Poznaniu i Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu. Dokładniejsze informacje nt. wykładów i programu
można znaleźć na stronie konferencyjnej głównego organizatora - Politechniki Gdańskiej:
http://www.fnma08.gda.pl/?wh=home .
Celem konferencji było spotkanie i dyskusja pomiędzy naukowcami i technologami pracującymi nad nowymi funkcjonalnymi materiałami i nanomateriałami.
Program konferencji obejmował m.in. zagadnienia z fotoniki, materiałów magnetycznych, materiałów auksetycznych, ﬁzyki cienkich i grubych warstw, materiałów
organicznych i kompozytowych, układy MEMS/NEMS
– technologia i zastosowania, ﬁzyka i technologia nanorurek węglowych, zastosowania nanotechnologii w
przemyśle.
W lipcu i sierpniu z kolei prof. Piotr Rozmej oraz
mgr Piotr Joachimowicz, doktorant WFiA, spędzili kilka tygodni w Gesellschaft für Schwerionenforschung
w Darmstadt (GSI), współpracując z prof. Sigurdem
Hofmannem z GSI oraz zespołem naukowym prof. Adama Sobiczewskiego z Instytutu Problemów Jądrowych
w Warszawie. Celem współpracy było badanie wpływu
tetrahedralnej symetrii kształtu jądra na jego energię
wiązania. Wyniki otrzymane w powyższej współpracy
przedstawione zostały na międzynarodowej konferencji XV Warsztaty Fizyki Jądrowej, która odbyła się
w Kazimierzu Dolnym 24 - 28 września 2008. Organizatorem konferencji była Katedra Fizyki Teoretycznej
UMCS w Lublinie.
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Oświecenie. Europejski ruch
kulturowy w regionalnych odmianach.
Niemiecko-francusko-polska konferencja
w Poczdamie

14-28 lipca 2008 roku miała miejsce konferencja
przedstawicieli niemiecko-francusko-polskiego świata
nauki i studentów poświęcona porównawczemu ujęciu
oświecenia. Było to pierwsze z trzech zaplanowanych na
lata 2008-2010 spotkań w ramach projektu Oświecenie.
Europejski ruch kulturowy w regionalnych odmianach,
w którym udział biorą pracownicy naukowi i studenci
Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Miejscem spotkania był Poczdam – symbol niemieckiego
oświecenia, natomiast wykłady odbywały się na terenie
uniwersytetu poczdamskiego, niedaleko Pałacu Sanssouci. Kolejne spotkania przewidziane są w Paryżu i w
Zielonej Górze (2010 rok).
Pomysłodawcą i koordynatorem międzynarodowego
projektu jest Uniwersytet w Poczdamie. Wpisuje się
on w bardzo popularny obecnie nurt badań nad oświeceniem jako przełomowym prądem epoki nowożytnej,

W TRAKCIE WYKŁADÓW

uniwersytet

Joanna Borgensztajn

UCZESTNICY SPOTKANIA PODCZAS ZWIEDZANIA PAŁACU
SANSOUCCI, 25 VII 2008

KONFERENCJA WE LWOWIE:
PROF. VAN CAO LONG Z INSTYTUTU FIZYKI PRZED SWOIM POSTEREM

do którego sięga się próbując odpowiedzieć na pytania dotyczące kształtu współczesnego świata. Projekt
zorganizowany w ramach programu Erasmus ﬁnansowany jest z funduszy Unii Europejskiej. W 14-dniowym
spotkaniu wzięli udział zarówno profesorowie, doktorzy,
jak i studenci z trzech państw – reprezentantów: Uniwersität Potsdam, Université Paris X Nanterre, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego. Instytut Historii UZ reprezentowali prof. Dariusz Dolański, dr Małgorzata Konopnicka,
dr Jarosław Kuczer oraz studenci: mgr Anna Janczys,
Beata Nankiewicz, Beata Mika i Maciej Lubik.
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Program konferencji składał się z dwóch części.
W części pierwszej wygłaszane były referaty poświęcone różnym aspektom oświecenia, natomiast część druga przeznaczona była na wspólną lekturę tekstów źródłowych związanych z tematami wystąpień. Językiem
wykładowym był język angielski, niemiecki, francuski
oraz język polski.
Konferencja miała charakter zdecydowanie interdyscyplinarny, o czym świadczy udział historyków, ﬁlozofów i literaturoznawców. Odzwierciedleniem tej interdyscyplinarności były także tematy wystąpień, bowiem
dotyczyły one takich zagadnień jak relacje z podróży z
Francji przez kraje niemieckie do Wilna, rozwoju medycyny we Francji przełomu XVIII i XIX wieku, myśli społecznej szkockiego ﬁlozofa i historyka Davida Hume’a
czy też Holandii jako ośrodka rozwoju myśli o prawach
naturalnych. Ponieważ celem spotkania było ukazanie oświecenia jako europejskiego prądu umysłowego
i kulturowego w jego regionalnych odmianach, część
wykładów traktowała o przejawach myśli oświeceniowej
w poszczególnych krajach. Gros wystąpień dotyczyło
przenikania się wpływów niemiecko-francusko-polskich
w XVIII i na początku XIX wieku. Do takich zaliczyć
należy wykłady pt. Recepcja francuskiego oświecenia
w Prusach czy Polsko-pruskie związki kulturalne w XVIII
stuleciu.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady przygotowane przez zielonogórskich badaczy zajmujących
się XVIII wiekiem. O zachodnioeuropejskich inspiracjach w polskiej historiograﬁi I połowy XVIII stulecia mówił prof. Dariusz Dolański. Dr Małgorzata Konopnicka
scharakteryzowała szlachtę śląską po zdobyciu Śląska
przez Fryderyka II w 1740 roku. Natomiast przedmiotem wykładu dr. Jarosława Kuczera były czynniki determinujące rozwój śląskiej arystokracji do 1740 roku.
Pytania skierowane do autorów wystąpień świadczyły o
chęci poznania historii kultury polskiej ale jednocześnie

o funkcjonujących w świadomości Francuzów i Niemców stereotypach na temat społeczeństwa polskiego
II połowy XVIII i początku XIX stulecia. Niewątpliwie
jednym z celów kolejnych spotkań będzie przybliżenie
przemian zachodzących w epoce oświecenia na ziemiach polskich.
W programie – oprócz naukowych dyskusji – organizatorzy przewidzieli także wycieczki do miejsc związanych z niemieckim oświeceniem. Uczestnicy spotkania
spędzili dzień (19 lipca) w Berlinie zwiedzając między
innymi Uniwersytet im. Humboldta założony w 1809
roku według pomysłu sławnego ﬁlozofa i językoznawcy
Wilhelma von Humboldta. Tydzień później celem zwiedzania był Park Sanssouci oraz naturalnie znajdujący
się na jego terenie Pałac Sanssouci, w którym mieściła
się letnia rezydencja pruskiego „króla-ﬁlozofa”, Fryderyka II. Oczywiście przewodnicy tejże wycieczki nie zapomnieli o urokliwym domku chińskim jako świadectwie
popularności kultury Orientu w epoce oświecenia, Nowej
Oranżerii czy Rzymskich Łaźniach. Spora część uczestników zwiedziła również Cecilienhof – pałac, w którym
odbyła się konferencja poczdamska z 1945 roku.
Niewątpliwie jednym z korzyści płynących z lipcowego spotkania są nawiązane w Poczdamie kontakty z
naukowcami i studentami z Niemiec i Francji. W przyszłości powinny one pomóc w pogłebianiu znajomości
oświecenia jako prądu europejskiego w regionalnych
odmianach oraz zaowocować bliższą współpracą między wymienionymi uczelniami.
Anna Janczys

....Instytut Filologii Polskiej
9 października 2008 r. Instytut Filologii Polskiej gościł
wybitnego językoznawcę prof. Jana Miodka. Podczas
otwartego wykładu słuchacze mieli możliwość zapozna-
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Na posiedzeniu w dniu 17 września Rada Wydziału, której przewodniczył Dziekan
prof. Jakub Marcinowski, podjęła uchwały w następujących sprawach:

 Zaopiniowano wniosek w sprawie zatrudnienia prof.
dr. hab. inż. arch. Jana Stawiarskiego w wymiarze pełnego etatu w Instytucie Budownictwa.

 Zaopiniowano wniosek w sprawie zatrudnienia dr inż.
FOT. MARCELINA NASKRĘT

Wojciecha Eckerta w ramach procedury konkursowej
na stanowisko adiunkta w Zakładzie Budownictwa
Ogólnego i Architektury Instytutu Budownictwa.

 Zaopiniowano wniosek w sprawie zatrudnienia mgr

inż. Anny Bazan-Krzywoszańskiej w ramach procedury konkursowej na stanowisko asystenta w Zakładzie
Budownictwa Ogólnego i Architektury Instytutu Budownictwa.

nia się z nurtującymi zagadnieniami z zakresu kultury
języka polskiego. Profesor z właściwą sobie swobodą i
zaangażowaniem prezentował oraz omawiał interesujące dla współczesnego użytkownika polszczyzny problemy związane m.in. z narastającą potocyzacją naszego
języka. Wiele uwagi poświęcił również zjawisku brutalizacji i wulgaryzacji w języku potocznym i publicystycznym. Przykładem mogą być choćby nagłówki prasowe,
które pełnią określone funkcje intencyjne.
Jedną z ważniejszych konkluzji wykładu była teza, że
świadomość normatywna przeciętnego Kowalskiego
jest gorsza w zakresie stylistyki niż gramatyki. Wynika
to bowiem z faktu, że gramatykę poznajemy w trakcie
edukacji szkolnej, natomiast stylistyka ograniczona jest
do podstaw.
Na koniec warto podkreślić, niezwykle ważne dla nas
– Lubuszan, stwierdzenie Profesora dotyczące czystości językowej regionu. Dumni możemy być z tego, że na
naszym terenie dominuje polszczyzna literacka.
Mamy nadzieję, że będziemy mogli wysłuchać jeszcze wielu tak ciekawych i intrygujących wykładów.
Joanna Frejman
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 Powołano Kierowników Zakładów na kadencję 20082012.

 Zaopiniowano wnioski z Instytutu Budownictwa i Instytutu Inżynierii Środowiska w sprawie prowadzenia
zajęć dydaktycznych w ramach zlecenia w roku akademickim 2008/2009.

 Zatwierdzono zmiany w planach studiów na kierunku
architektura i urbanistyka.

 Powołano Wydziałowy Zespół Zapewnienia Jakości
Kształcenia na kadencję 2008-2012.

 Zaopiniowano kandydatury do Komisji Senackich na
kadencję 2008-2012.

Nagrody i wyróżnienia
Lubuska Izba Budownictwa rozstrzygnęła konkurs na
najlepsze prace dyplomowe absolwentów kierunku budownictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wyróżniono
prace dyplomowe następujących absolwentów:
 w kategorii konstrukcje budowlane i inżynierskie:
Mariusz Sebastian Kukułka Projekt strukturalnego

