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TYDZIEÑ
KARIERY
Lilia Smoła

Biuro Karier UZ

5-10 października 2009 roku Biuro Karier zorganizowało
pierwszy Ogólnopolski Tydzień Kariery na Uniwersytecie
Zielonogórskim. Była to akcja Stowarzyszenia Doradców
Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej, inspirująca ogólnopolskie i lokalne inicjatywy środowisk doradców zawodowych, na rzecz wspomagania drogi do zawodu, pracy i kariery.
Mieliśmy trochę obaw przed przystąpieniem do jego organizacji, ponieważ drugi tydzień października to dla studentów termin nieszczególnie atrakcyjny. Wiemy, że najpierw chcą nacieszyć się ze spotkania z dawno niewidzianymi koleżankami i kolegami, wielu żaków wręcz wesoło
świętuje powrót do Zielonej Góry, dlatego zapewne ani im
w głowie inne działania. Poza tym nie wszyscy studenci
znają swoje plany zajęć i nie mogą wcześniej zaplanować
udziału w warsztatach, konsultacjach czy innych działaniach, propozycjach BK.
Z pomocą przyszły - jak zwykle - nasze media, które
szeroko rozreklamowały akcję. Wraz z Biurem Promocji, LUZikiem, miesięcznikiem „UZetka” i Radiem Index
zachęcaliśmy studentów, aby wypoczęci po wakacjach,
przypomnieli sobie jak podczas sesji egzaminacyjnej w
duchu zaklinali los, błagając o pomoc. Aby również przypomnieli sobie, jak w duchu obiecywali, że nie będą robić
nic na ostatnią chwilę i aby podjęli postanowienie skorzystania z oferty Biura Karier - zrobienia czegoś dla
samego siebie, aby gdy nadejdzie koniec studiów, znowu
nie musieć zaklinać losu, podczas szukania pracy.
Poskutkowało.... I to jak! W Ogólnopolskim Tygodniu Kariery studenci tłumnie odwiedzali nasze Biuro i korzystali
z przedstawionych przez nas propozycji.
Już w poniedziałek, w pierwszym Dniu Multimedialnym
Biura Karier zaproponowaliśmy projekcje 11 ﬁlmów szkoleniowych pod hasłem: Zaplanuj swoją karierę. Zobacz
jak robią to specjaliści. Największym zainteresowaniem
cieszyły się ﬁlmy z autoprezentacji. Projekcje, poza nielicznymi wyjątkami, odbywały się w małych grupach do
10 osób. Jeśli komuś nie odpowiadało oglądanie w grupie,
mógł skorzystać z indywidualnych prezentacji Kino na
życzenie. Wtedy studenci wybierali dowolny ﬁlm z naszej listy i oglądali go indywidualnie
Skoro jesteśmy przy multimediach, to w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery stworzyliśmy możliwość samodzielnego sprawdzenia swoich kompetencji zawodowych,
czy umiejętności zarządzania czasem, poprzez test komputerowy dostępny w naszym Informatorium.
Zaprosiliśmy także studentów na warsztaty . Wśród bogatej oferty warsztatowej znajdowały się oferty przeznaczone dla najmłodszych studentów jak i dla przyszłorocznych absolwentów. Ci pierwsi uczestniczyli w warsztatach
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Jak radzić sobie ze stresem, które prowadziła psycholog
Dorota Bogaczyk, przyszłorocznych absolwentów oswajaliśmy z poszukiwaniem pracy na warsztatach „Poznaj siebie, polski rynek pracy”- prowadzonych przez doradców
zawodowych Mariolę Kołodziejczyk i Tomasza Śmidodę.
Do wszystkich, bez wyjątku, adresowana była oferta
warsztatów Autoprezentacja i PR od kuchni część I . Te
ostatnie prowadzone przez Annę Urbańską cieszyły się
największym zainteresowaniem. Musieliśmy stworzyć długą listę rezerwową i już zapraszamy studentów na grudniowe, następne zajęcia z tego cyklu.
Do zainwestowania w swoją karierę w ramach wolontariatu zapraszało naszych studentów Centrum Wolontariatu z Zielonej Góry. 8.X.2009 roku, w holu Kampusu B,
oraz na spotkaniach w Biurze Karier, nasza „Absolwentka
Extra” – Anna Tubisz wraz z Karoliną Kolinką przybliżały
studentom ideę wolontariatu i typowych działań opiekuńczych. Oprócz tego proponowały pracę przy różnych projektach, ich planowaniu, rozliczaniu czy księgowaniu.
W tygodniu kariery nie zapomnieliśmy o praktykach
indywidualnych. W ramach OTK na praktyki do siebie zapraszali studenci z Aegee i UZetki, którzy czekali na chętnych od poniedziałku do czwartku przy stolikach w holu
Kampusu B oraz w holu Wydziału Nauk Biologicznych.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się konsultacje
eksperckie w Biurze Karier:
Anna Piechocka - specjalista z Centrum Integracja wraz
z Marcinem Garbatem - Pełnomocnikiem Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów pomagali osobom z niepełnosprawnością przebrnąć, niełatwe procedury weryﬁkacyjne
programów „Student”, „Pegaz”, „Komputer dla Homera”.
Konsultacje cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że
przedłużyliśmy je o dodatkowy dzień, żeby wszyscy chętni
mogli z nich skorzystać.
Pełne ręce roboty miał także drugi ekspert - Łukasz Rut z
Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, który udzielał
porad studentom i absolwentom zamierzającym rozpocząć
działalność gospodarczą. Porady dotyczyły zarówno podstawowych zagadnień związanych z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również podstawowych informacji o instrumentach wsparcia dla osób,
które działalność już prowadzą.
W ramach tygodnia kariery wybraliśmy się także do
naszych przyszłych studentów, maturzystów z Zespołu
Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze, przedstawiliśmy
ofertę Biura Karier i zachęciliśmy do studiowania w naszej Uczelni.
Udział w pierwszym Ogólnopolskim Tygodniu Kariery, był
dla nas i studentów pionierskim doświadczeniem. Stworzyliśmy nowe formuły działania, atrakcyjniejsze dla naszych studentów i absolwentów, skutecznie ich inspirujące
do skorzystania z naszej oferty. Nie było by to możliwe
bez wsparcia naszych partnerów spoza Uczelni, których
zaprosiliśmy do współpracy. Specjaliści z WUP, Centrum
Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, OHP, OPZL,
Centrum Integracja doskonale sprawdzili się w roli naszych kooperantów.
Sądzimy, że tegoroczny OTK będzie dla studentów dobrym punktem wyjścia do dalszej, systematycznej pracy
nad planowaniem i budowaniem swojej kariery zawodowej. My już myślimy o przyszłorocznym...
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NOWOŒCI
WYDAWNICZE
We wrześniu br. ukazał się zbiór
studiów, zatytułowany Problemy
bezpieczeństwa Polski w XXI
wieku. Studia historyczne
i politologiczne
politologiczne, zredagowany
przez Wiesława Hładkiewicza
i Marka Szczerbińskiego.
Szczerbińskiego
Publikacja ta jest pokłosiem konferencji współorganizowanej
przez Instytut Politologii UZ, która odbyła się w marcu br. (zob.
omówienie konferencji: Adam
Ilciów, Konferencja: Dziesięć lat w
Sojuszu Północnoatlantyckim (19992009), Uniwersytet Zielonogórski
2009)
– Miesięcznik Społeczności
Akademickiej 2009 nr 3/4, s. 32-33).
W prezentowanym tomie wydzielono
cztery zasadnicze części, w zależności
od zakresu analizowanej przez autorów artykułów problematyki: 1)
Historyczne i współczesne problemy
NATO, 2) Wybrane problemy historyczne i polityczne Polski i
Europy, 3) Varia, 4) Recenzje i omówienia.
Całość poprzedzona została przedmową patronującego konferencji Senatora RP Henryka Macieja Woźniaka, w której
autor szeroko odniósł się do 10. rocznicy obecności Polski w
Pakcie Północnoatlantyckim oraz zamieścił uchwałę Senatu
RP z dnia 7 XI 2008 r. O ogłoszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej
Demokracji. Jak wiemy, w listopadzie ubiegłego roku minęła
90. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, w marcu
bieżącego roku – 10. rocznica przystąpienia Polski do NATO,
a w czerwcu br. – 20. rocznica pierwszych, wolnych wyborów
w demokratycznej Polsce. Daty te skłaniały do uczczenia
ważnych dla Polski i Polaków wydarzeń, co znalazło wyraz
m.in. w dość licznie organizowanych konferencjach.
Zasadniczą część pracy poprzedza także krótkie wprowadzenie, autorstwa Marka Szczerbińskiego i Krzysztofa
Wasilewskiego, zatytułowane Z problemów bezpieczeństwa
Polski, Europy i świata. W analizie swojej autorzy dokonują
przeglądu zagadnień związanych z bezpieczeństwem i
wskazują punkty zwrotne w zmianie postrzegania problemu
bezpieczeństwa oraz deﬁniują obszary badawcze, które powinny być obecnie przedmiotem szczególnego zainteresowania znawców tematu.
W części pierwszej (Historyczne i współczesne problemy
NATO) autorzy przedstawiają proces dostosowawczy Polski
do członkostwa w NATO, są to zarówno ujęcia teoretyczne,
jak i praktyczne (np. Wiesław Chłopek, Droga Polski do NATO
na przykładzie 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej), o
charakterze wspomnieniowym, jeżeli chodzi o bezpośrednich
uczestników negocjacji (np. Longin Pastusiak, Droga Polski do
NATO), jak również analizy ogólne i bardziej szczegółowe (np.
Daniel Koteluk, Stanisław Matusiak, Polska marynarka wojen-
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na w NATO w latach 1999-2009), autorzy odnoszą się także
do przyszłości Paktu Północnoatlantyckiego i proponują nowe
role i zadania, jakie ta organizacja miałaby spełniać w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości (np. Stefan Dudra,
Piotr Pochyły, Przyszłość NATO – wyzwania w „niepewnym
świecie”, Adam Cichosz, Globalna przestrzeń bezpieczeństwa
– wyzwania, oczekiwania, realia). W części drugiej (Wybrane
problemy historyczne i polityczne Polski i Europy) można
odnaleźć teksty, których autorzy poruszają problematykę
sytuacji międzynarodowej Polski, prowadzonej przez Polskę
polityki zagranicznej, stosunków polsko-rosyjskich, polityki
Rosji wobec krajów UE oraz członkostwa Polski w UE. Analizy
te dotyczą różnych okresów (po 1918 roku) i stanowią szeroki, choć z pewnością nie kompletny, przegląd problemów,
mających istotny wpływ na bezpieczeństwo Polski i jej
pozycję na arenie międzynarodowej. W części trzeciej (Varia)
zamieszczone zostały opracowania dotyczące m.in. przemian
społecznych, zarządzania strategicznego i rozwoju regionalnego, dóbr kultury. Ostatnia, czwarta część pracy zawiera
recenzje i omówienia wybranych, opublikowanych niedawno prac. Autorzy recenzji uznają je za wartościowe, chociaż
zamieszczają równocześnie uwagi krytyczne. Na końcowych
stronach omawianego tomu redaktorzy zamieścili noty o autorach.
Praca zawiera w sumie 41 autorskich tekstów, 30 tabel,
8 rysunków, 3 fotograﬁe. Liczy 544 strony. Pracę należy
uznać za udaną inicjatywę dokumentującą problematykę
bezpieczeństwa. Różnorodność zebranych tekstów stwarza
szansę szerokiego spojrzenia na analizowane przez autorów
zjawiska.
Adam Ilciów
Instytut Politologii UZ

Łemkowie, Bojkowie, Rusini,
historia, współczesność,
kultura materialna i duchowa. Książka pod redakcją
Stefana Dudry, Bohdana Halczaka,
Iryny Betko i Michala Śmigela
Śmigela.
Wydawnictwo Druk-ar Głogów,
Zielona Góra-Słupsk, ss. 248
248.
/ze wstępu/
Łemkowie, Bojkowie, Huculi oraz
Rusini z Zakarpacia zamieszkują od
stuleci region karpacki. Ich dzieje to dramatyczna walka o
przetrwanie. Uboga górska ziemia nie przynosiła nigdy obﬁtych plonów. Tylko ogromna pracowitość mieszkańców, ich
upór i przedsiębiorczość umożliwiały przetrwanie w surowych,
karpackich warunkach. Niejednokrotnie jedynym ratunkiem
była emigracja na obczyznę „za chlebem”. W XX wieku, kiedy w Europie Środkowo-Wschodniej formowały się państwa
narodowe region karpacki stał się przedmiotem zaciekłej rywalizacji politycznej. Jej konsekwencje były często tragiczne
dla mieszkańców Karpat. W latach 1945-1946, zamieszkałą w
granicach państwa polskiego ludność bojkowską i łemkowską
zmuszono do wyjazdu do ZSRR. Pozostałych deportowano,
w 1947 roku, w ramach akcji „Wisła” na Ziemie Odzyskane.
Pograniczne położenie przyniosło Łemkom, Bojkom, Hucułom
i Rusinom więcej problemów niż liczne klęski żywiołowe,
które nawiedzały ich ziemię. Niemniej, zostający w kręgu
oddziaływań różnych kultur mieszkańcy gór wytworzyli
ciekawą, niepowtarzalną kulturę, która zadziwiała przybyszów z zewnątrz. Na przełomie XIX i XX stulecia panowała
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w Europie swoista fascynacja kulturą „ruskich górali”,
zwłaszcza Hucułów. Powstawały liczne prace naukowe i utwory literackie, poświęcone tej problematyce. O Hucułach
pisali m.in. wybitni polscy pisarze, jak: Franciszek Karpiński,
Juliusz Słowacki, Józef Korzeniowski i Stanisław Wyspiański.
Współcześnie zainteresowanie kulturą „górali ruskich” jest
w Polsce stosunkowo niewielkie. Wielu naukowców zajmuje się wprawdzie kwestią łemkowską, lecz ich badania
koncentrują się głównie wokół problemów tej ludności z
tożsamością narodową. Przedstawiciele różnych dyscyplin
nauki prowadzą odrębne badania, prezentując rezultaty
„wej pracy w zamkniętym kręgu specjalistów. Ich wiedza ma
często charakter „fragmentaryczny”. Kwestii łemkowskiej w
Polsce nie można zresztą rozpatrywać w oderwaniu od ich
pobratymców, zamieszkałych na Słowacji, Ukrainie oraz w
rozrzuconych po świecie skupiskach diaspory. W 2006 roku,
w Uniwersytecie Zielonogórskim powstała inicjatywa przygotowania pracy zbiorowej, o charakterze interdyscyplinarnym, poświęconej Łemkom, Bojkom, Hucułom i Rusinom.
Inicjatywa spotkała się z pozytywną reakcją środowisk naukowych. Napłynęło wiele ciekawych artykułów, które zostały
opublikowane w tomie: „Łemkowie, Bojkowie, Rusini - historia, współczesność, kultura materialna i duchowa”, wydanym w 2007 roku przez Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca
„Kyczera” w Legnicy’. Książka spotkała się z pozytywnym
przyjęciem w środowisku naukowym, jak również wzbudziła
zainteresowanie szerokiego grona czytelników. Niniejsza praca jest kontynuacją tego wydawnictwa. Podobnie jak tom I
zawiera artykuły autorów z różnych krajów (Polska, Ukraina,
Słowacja, USA) oraz reprezentujących różne dziedziny wiedzy
(politologia, historia, etnologia, kulturoznawstwo, teologia
oraz inne). Autorzy nie prezentują jednolitego stanowiska.
W wielu kwestiach ich opinie różnią się. Umożliwia to jednak czytelnikom konfrontację poglądów. Artykuły zebrane w
niniejszej pracy zbiorowej zostały opublikowane w języku
polskim, ukraińskim i słowackim. Pod tekstem umieszczono
jednak krótkie streszczenia, umożliwiające czytelnikom, nie
znającym języka obcego poznanie jego głównych tez.
opr. Piotr Pochyły

Radykalna lewica na ziemiach
polskich w latach 1893-1938.
SDKPiL, KPRP, KPP. Książka
pod redakcją Ryszarda Rauby.
Zielona Góra 2009, ss. 110.
Dziewiątego września 2008 r. w
Instytucie Politologii Uniwersytetu
Zielonogórskiego (UZ) odbyła się
konferencja naukowa zatytułowana
„Socjalizm międzynarodowy na ziemiach polskich w latach 1893-1938.
Ideologia i działalność”. Oprócz przedstawicieli Instytutu
Politologii UZ (dr hab. Andrzej Małkiewicz, prof. UZ. dr
Ryszard Rauba, mgr Dariusz Asienkiewicz) udział w niej wzięli
reprezentanci ośrodków akademickich z Białegostoku (dr
Grzegorz Zackiewicz), Lublina (dr hab. Waldemar Paruch, dr
hab. Krystyna Trembicka), Rzeszowa (prof. dr hab. Henryk
Cimek), Szczecina (dr Waldemar Potkański) oraz Warszawy (dr
Bolesław R. Sprengel). Owocem ubiegłorocznej, wrześniowej
konferencji jest niniejsza publikacja zawierająca teksty
wystąpień jej uczestników.
opr. Piotr Pochyły

