
Uniwersytet Zielonogórski nr 3/1  ��   grudzień 2001/styczeń 2002

38

Koło Naukowe
Europeistyki

W ramach studenckich programów ba-
dawczych Koło Naukowe Europeistyki zorga-
nizowało w miniony weekend konferencję na
temat „Szanse i zagrożenia Polski w procesie
negocjacji z Unią Europejską”.

Kierownikiem projektu był Tomasz Frą-
cek – wiceprezes KNE. W workshopie brało
udział ponad 20 osób, w tym zaproszeni
wykładowcy naszej uczelni oraz pracownicy
Urzędu Marszałkowskiego (dr Andrzej Dę-
bowski, dyrektor Departamentu Polityki
Regionalnej).

Osoby biorące udział w konferencji to
w większości studenci zarządzania i marke-
tingu, ale nie tylko. W workshopie udział brali
także studenci politologii oraz inżynierii
środowiska.

Opiekunem naukowym projektu był prof.
dr hab. Wiesław Hładkiewicz. Natomiast
w zorganizowaniu konferencji wspierał nas
mgr inż. Paweł Kużdowicz.

Szczególne podziękowania chcielibyśmy
skierować do Pani prof. inż. Janiny Stankie-
wicz, dyrektora Instytutu Organizacji i Zarzą-
dzania, za udostępnienie niezbędnego sprzętu.

Na wiosnę KNE planuje zorganizować

kolejny workshop mający na celu pogłębienie
wiedzy studentów na temat UE oraz cykl
spotkań informacyjnych o możliwościach

wymiany w ramach programu Erasmus-
Socrates.

Tomasz Frącek

Europejskie Forum Studentów AEGEE

Wystarczy chcieć!
Wystarczy tylko odrobina chęci i zapału

by zorganizować naprawdę ciekawe przed-
sięwzięcie. Można zaprosić do Zielonej Góry
studentów z np. Malty, Węgier i Grecji, a oni
przyjadą by wspólnie przeżyć coś niezwykłe-
go w naszym mieście. Dowodem jest między-
narodowe szkolenie European School lub
wakacyjny program o nazwie Wędrowny
Letni Uniwersytet zorganizowane przez Euro-
pejskie Forum Studentów AEGEE-Zielona
Góra. Studenci z zielonogórskiego oddziału
AEGEE pokazali też, że potrafią zorganizo-
wać ciekawą wymianę polsko-niemiecką.

Tego, czym właściwie jest Europejskie
Forum Studentów AEGEE mogli się państwo
dowiedzieć z listopadowego numeru „Uni-
wersytetu Zielonogórskiego”, teraz przedsta-
wimy nasze konkretne osiągnięcia. Zielono-
górscy żacy mają już na swoim koncie dwa
międzynarodowe sukcesy. Pierwszym było
z pewnością zorganizowanie międzynarodo-
wych warsztatów studenckich European AEGEE  PREZENTUJE SIĘ PODCZAS BACHANALIÓW 2001
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School 9-11.IX.1999 r. Przez tydzień grupa
studentów m.in. z Hiszpanii, Holandii
i Ukrainy ćwiczyła w Zielonej Górze umiejęt-
ności związane z pracą w multikulturowym
zespole i zgłębiała tajniki organizowania
przedsięwzięć o zasięgu ogólnoeuropejskim.
Kadrą byli wybrani „aeżowscy” aktywiści, np.
David Stulik z Pragi, który otrzymał tytuł
„Młody Europejczyk Roku 1999” przyznawa-
ny przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Niemiec.

Młodzi liderzy, którzy rozwinęli swe
umiejętności dzięki temu szkoleniu, wciąż
utrzymują kontakt z organizatorami zielono-
górskiej European School, bo było to dla nich
niezapomniane przeżycie. Podobne doświad-
czenia zdobyła już piątka studentów Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego, którzy dzięki wspar-
ciu Prorektora ds. Studenckich dr hab.
Krzysztofa Urbanowskiego, prof. UZ, mogli

uczestniczyć w podobnych warsztatach
w Barcelonie, Maastricht czy Szeged. Efekty
udziału w takich warsztatach są łatwo zauwa-
żalne, uczestnicy tzw. Szkół Europejskich,
wchodzą w skład zarządów lokalnych od-
działów AEGEE i koordynują przedsięwzię-
ciami takimi jak Letnie Uniwersytety, konfe-
rencje i międzynarodowe szkolenia.

Zielonogórscy studenci z AEGEE bardzo
pracowicie spędzili też ostatnie wakacje.
Wspólnie ze studentami Uniwersytetu im.
Christiana Albrechta w Kilonii zorganizowali-
śmy wymianę polsko-niemiecką. Były to dwa
tygodnie obfitujące w przeżywanie niesamo-
witych wrażeń. Zwiedziliśmy malownicze
tereny landu Schlezwik-Holstain i zaprezen-
towaliśmy niemieckim kolegom to, co naszym
zdaniem, Ziemia Lubuska ma najciekawszego
do zaoferowania. Ważnym elementem pro-
gramu tej wymiany było poznanie głębiej

kultury naszych krajów. Wspólnie pracując,
dyskutując i uprawiając sport mieliśmy okazję
wyjść ponad stereotypy. Okazało się, że nie
mamy problemów z dogadywaniem się
z niemieckimi rówieśnikami. Z pewnością
będziemy kontynuować tą współpracę. Wyda-
rzenie to było wspierane przez Polsko-
Niemiecką Współpracę Młodzieży Euroregion
Sprewa-Nysa-Bóbr.

W wakacje odwiedzili nas też zaproszeni
studenci z dziesięciu innych europejskich
krajów, m.in. Włoch, Francji i Słowenii. Był
to ich pierwszy pobyt w Polsce ale mamy
nadzieję, że nie ostatni. Kolejną okazją do
zaproszenia studentów z innych krajów będą
dla nas Bachanalia. Wszystkich zainteresowa-
nych udziałem w przygotowaniu tego przed-
sięwzięcia zapraszamy do skontaktowania się
z AEGEE-Zielona Góra.

Zagadnienia codziennego życie studentów
też są nam bliskie, dlatego zamierzamy regu-
larnie organizować Debaty Oxfordzkie,
w których będziemy poruszać sprawy ważne
dla studentów naszego Uniwersytetu. Obecnie
przygotowujemy ankietę badającą stosunek
zielonogórskich żaków do integracji europej-
skiej. W zorganizowanym przez nas
4.XII.2001 referendum aż 73 proc. głosują-
cych opowiedziało się za przystąpieniem
Polski do Unii Europejskiej, ale głosowało
tylko 690 osób, więc może eurosceptycy nie
zdecydowali się na oddanie głosu? A może to
spotkanie z Adamem Michnikiem, które
odbyło się na naszym Uniwersytecie
29.XII.2001 wywołało takie euroentuzja-
styczne nastroje? Nie ulega wątpliwości, że
studenci mają swoje własne zdanie i potrafią
być krytyczni, czego dowodem była Debata
Oxfordzka z tezą „Unia Europejska najwięk-
szym polskim zagrożeniem”. Publiczność
jednoznacznie oceniła, że sposób prezentacji
argumentów przez stronę „za tezą” był bar-
dziej przekonywujący. Mamy nadzieję, że
przygotowywana przez nas ankieta pokaże
rzeczywisty przekrój opinii studentów na ten
temat.

Karolina Wysocka  (politologia, II rok)

PODCZAS
SIARCZYSTYCH MROZÓW

MOŻLIWE SĄ WSZELKIE KREACJE,
NIEKTÓRYCH OGRZEWA SAMA WIEDZA
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