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szewski, a Paweł Janczaruk, najstarszy uczestnik, wystawił serię fotografii. W składzie znaleźli się studenci
i absolwenci UZ, jedna studentka z Gdańska i dwoje
z Poznania.
Nie chcę i nie potrafię szczegółowo opisać tego, co widziałam w Galerii PWW. Każdy opis byłby subiektywny, wystawę już zamknięto, więc obiekty nie mogą bro-
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nić się same. Pozostają dwa pytania: po pierwsze - co
będzie dalej z tą nieformalną grupą, gdzie i kiedy pokażą się następnym razem, w jakim składzie, a przede
wszystkim, co będą mieli do pokazania; po drugie - co
dalej z Galerią PWW, czy to miejsce będzie mogło istnieć
i działać?
Anna Sikorska
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30 lat pracy
naukowo-dydaktycznej
prof. Wiesława Hładkiewicza
28 listopada w zielonogórskim Muzeum Ziemi Lubuskiej miały miejsce obchody 30-lecia jubileuszu pracy
naukowo-dydaktycznej w szkolnictwie wyższym prof.
Wiesława Hładkiewicza. Uroczystość otworzył Dziekan
Wydziału Humanistycznego UZ, prof. Czesław Osękowski, który przedstawił sylwetkę jubilata oraz nakreślił całokształt jego dorobku naukowego. Spotkanie
uświetnił recital Iwony Kowalkowskiej, pracownicy
Wydziału Artystycznego UZ oraz monodram aktora
Teatru Lubuskiego Jacka Zienkiewicza, odtwórcy roli
szekspirowskiego Makbeta, jak również licznie zebrani,
znakomici goście.
Prof. Wiesław Hładkiewicz urodził się w 1950 roku
w Jasieniu. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Zielonej Górze. W latach 1968-1973 studiował historię na
Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1973-1974 pracował jako asystent-stażysta
g r u d z i e ń
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w Zakładzie Badań nad Polonią Zagraniczną Polskiej
Akademii Nauk przy Instytucie Zachodnim w Poznaniu. W 1974 r. rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze w Zakładzie Wiedzy o Państwie przy Instytucie Historii. Pracę doktorską „Położenie społeczno-polityczne Polaków w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec 1945-1949” prowadził pod
kierunkiem prof. Janusza Pajewskiego. Brał udział
w seminariach naukowych prof. Antoniego Czubińskiego oraz prof. Jerzego Topolskiego. Stopień doktora nauk
humanistycznych uzyskał w 1977 roku.
Pracę naukową i dydaktyczną kontynuował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. W 1997
roku uzyskał stopień dr hab. nauk humanistycznych.
Kolokwium habilitacyjne odbyło się na Wydziale Nauk
Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od roku
1998 jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Jeszcze w roku 1994 podjął pracę
naukowo-dydaktyczną w Wyższej Szkole Inżynierskiej
w Zielonej Górze na stanowisku adiunkta na Wydziale
Podstawowych Problemów Techniki. Jednocześnie prowadził badania naukowe z zakresu problematyki pogranicza polsko-niemieckiego, elit społecznych i badań
nad emigracją polską w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
Prof. W. Hładkiewicz opublikował 3 książki oraz 80
artykułów w czasopismach i wydawnictwach naukowych z zakresu historii najnowszej Polski, stosunków
polsko-niemieckich, polskiej emigracji politycznej
w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Spośród licznych
wspomnieć należy - prócz pracy doktorskiej - monografię „System kolonialny Rzeszy niemieckiej 1884-1919”
oraz pracę habilitacyjną „Elita polityczna Polskiego Londynu w okresie prezydentury Augusta Zaleskiego 19471972”. Był również współautorem dwóch skryptów.
Swoje artykuły publikował na łamach m.in. „Przeglądu
Zachodniego”, „Przeglądu Polonijnego” oraz czasopism
niemieckich. Wziął udział w 40 konferencjach międzynarodowych i krajowych. Swoje prelekcje wygłaszał na
konferencjach naukowych w takich ośrodkach akademickich jak Pecs, Strasburg, Exeter, Londyn, Orchard
Lake, Moskwa, Drezno, Paryż, Rzym, Wiedeń, Bruksela,
Mons, Lille, Güstrow (1983), Cottbus, Cannes. Był stypendystą Deutsche Akademische Austausch Dienst oraz
Fundacji Lanckorońskich. Jest laureatem takich wyróżnień naukowych i dydaktycznych jak Nagroda III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki,
Nagroda Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej
Górze, Nagroda Politechniki Zielonogórskiej oraz Nagrody Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego i wielu

O globalizacji...
7 listopada 2003 miała miejsce konferencja „Globalizacja - wyzwania dla Polski i regionu lubuskiego”. Jej
organizatorami był Instytut Politologii Uniwersytetu
Zielonogórskiego, Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego oraz Stowarzyszenie Pokolenia Lubuszan.
W skład komitetu organizacyjnego weszli dr Bogusław
Andrzejczak, prof. Marian Eckert, Tomasz Frąckowiak,
prof. Wiesław Hładkiewicz, dr Mieczysław Jerulak,
Edward Kraszewski, prof. Andrzej Małkiewicz oraz
prof. Bernadetta Nitschke.
g r u d z i e ń
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innych. W 2002 roku, za całokształt badań polonijnych,
w Brukseli otrzymał Medal „Polona Semper Fidelis”.
Prof. W. Hładkiewicz jest wiceprzewodniczącym Światowej Rady Badań nad Polonią. W latach 1980-1983
i 1990-1993 był prodziekanem Wydziału Humanistycznego zielonogórskiej WSP. Jest członkiem wielu organizacji naukowych i społecznych: Instytutu Zachodniego
w Poznaniu, Lubuskiego Towarzystwa Naukowego,
Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Stowarzyszenia Autorów Polskich.
Obecnie prof. W. Hładkiewicz pełni funkcję kierownika Zakładu Teorii Polityki w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze. Prowadzi
zajęcia dydaktyczne z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej, organizacji sektora publicznego i strategii rozwoju
lokalnego. Ze wspomnianej problematyki wypromował
już 150 magistrantów i dyplomantów, jest również
promotorem dwóch rozpraw doktorskich.
Jarosław Kuczer

Obradujący skupili się na głównych tezach oscylujących wokół problematyki związanej z nowymi wyzwaniami stawianymi życiu politycznemu, ekonomicznemu,
czy kulturalnemu starego kontynentu przez proces
szerokorozumianej modializacji. Wiele miejsca poświęcono zmianom sytuacji terenów pogranicza oraz indywidualnym doświadczeniom samego województwa lubuskiego w perspektywie narastania poszczególnych
czynników składających się na wspomniany proces.
Konferencję otworzył prof. Andrzej Małkiewicz wystąpieniem „Historia procesu globalizacji”. W dalszej
kolejności głos zabrał Marszałek Województwa Lubu-
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skiego Andrzej Bocheński oraz przedstawiciel prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.
Swymi prelekcjami dyskusję uświetnili m.in.:
- prof. Czesław Hładkiewicz „Polityczne wymiary
globalizacji”,
- prof. Bernadetta Nitschke „Kwestia narodowa
w erze globalizacji”,
- prof. Czesław Osękowski „Unia Europejska w erze
globalizacji”,
- prof. Marian Eckert „Rola samorządnych społeczności lokalnych i regionalnych w epoce globalizacji”,
- dr Bogusław Andrzejczak, dr Waldemar Sługocki
„Społeczne aspekty integracji europejskiej w dobie
globalizacji”,
- dr Jacek Zychowicz „Peryferia wobec centrum w epoce globalizacji”,
- dr Ryszard Zaradny „Nowe oblicza państwa i społeczeństwa”,
- dr Waldemar Sługocki „Rola i znaczenie interwencjonizmu państwowego w dobie integracji i globalizacji”,
- dr Jarosław Macała „Problemy globalizacji na przełomie wieków w publicystyce katolickiej w Polsce”,
- dr Lech Szczegóła „Krótki żywot utopii końca historii”,
- dr Zygmunt Kowalczuk „Kościoły chrześcijańskie
wobec globalizacji”.
Całość zamknęła dyskusja panelowa poświęcona
omawianej problematyce.
Prelegenci poruszyli temat bardzo złożony w swojej
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O stypendium
Fundacji Lanckorońskich
Przez cały miesiąc (od 1 czerwca do 31 czerwca 2003
roku) byłem wiedeńskim stypendystą Fundacji Lanckorońskich. Stypendium (w drodze konkursu) otrzymałem dzięki komisji powoływanej corocznie przez Polską
Akademię Umiejętności z siedzibą w Krakowie. Stypendia przyznawane są w dziedzinie humanistyki. W skład
komisji wchodzą uczeni desygnowani przez rektorów
polskich uczelni wyższych (uniwersytetów: krakowskiego, poznańskiego, toruńskiego, warszawskiego
i wrocławskiego).
Miejscem, w którym spędziłem podczas pobytu
w Wiedniu szczególnie dużo czasu była Austriacka
Biblioteka Narodowa (Österreichische Nationalbibliothek) mieszcząca się w klasycznym gmachu, w centrum
miasta, przy Josefplatz 1. Oprócz niej dokonywałem
kwerend w bibliotekach instytutowych Uniwersytetu
Wiedeńskiego – głównie w Instytucie Historii Sztuki, ale
też na filologii klasycznej oraz (z powodu rozproszenia
zbiorów) na Wydziale Architektury i Sztuki Użytkowej
wiedeńskiej uczelni.
Z racji moich zainteresowań naukowych, skupiających
się na pograniczu literatury staropolskiej i historii sztuki, taki wybór placówek był niemalże koniecznością. Cel
naukowy mojego pobytu w stolicy Austrii sprowadzał
się zasadniczo do zapoznania się z najnowszą bibliografią obcą dotyczącą zagadnień związanych z symboliką
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istocie, gdyż dotyczący procesu charakteryzującego się
niezwykłą żywiołowością i spontanicznością kulturową
społeczeństw. Rozważano głównie możliwości pozytywnego oddziaływania globalizacji na świat polityki,
rynek pracy i związane z nim rozpowszechnianie nowoczesnych technologii. Zwrócono ponadto uwagę na
niewielkie możliwości kontroli i interwencji państwowej
w odniesieniu do regionów, czy szerzej, całych obszarów kontynentalnych. Dużo miejsca poświęcono także
zagrożeniom wynikającym nie tylko z samego procesu,
lecz również tym, które mogą nim powodować w sposób niekontrolowany. Wymieńmy tu niepokoje odnoszące się do możliwości manipulacji kapitałem spekulacyjnym, działalności organizacji mafijnych, przestępczych, zjawisk ulegania państw słabszych presji partnerów silniejszych ekonomicznie, czy militarnie oraz niespodziewanych zachowań grup społecznych przegrywających w skutek globalizacji (terroryzm). Ostatecznie
autorzy wystąpień skupili uwagę na roli Polski i nadziei
na wniesienie przez nią własnego, oryginalnego wkładu
w kształtowanie treści społeczno-kulturowych nadchodzącej epoki, a co za tym idzie, będącego ich następstwem nowego ładu społecznego.
Wspomnieć należy, iż organizatorzy zadbali również
o oprawę muzyczną, którą przygotowały Iwona Kowalkowska (sopran) oraz Aleksandra Fudali-Matusewicz
(fortepian). Panie odegrały „Apres un reve” G. Faure'a,
„Les chemins de Lamour” F. Poulenc'a oraz „Summer
Time” G. Gerschwina.
Jarosław Kuczer
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sprawowania władzy (królewskiej i państwowej)
w kulturze dawnej. Chodziło zwłaszcza o dotarcie
i skorzystanie z wielu, niedostępnych w kraju, fachowych periodyków.
Taki charakter i profil poszukiwań i kwerend wiązał
się z tematem mojej rozprawy habilitacyjnej (Caelum et
Regnum. Studia nad symboliką państwa i władcy w polskiej
literaturze i sztuce XVI i XVII stulecia, Zielona Góra 2002).
W momencie otrzymania stypendium wspomniana
książka była już wydrukowana1, a kwerenda w wiedeńskich bibliotekach dotyczyła zagadnień zasygnalizowanych w rozprawie habilitacyjnej, które mam zamiar
podjąć w następnym opracowaniu.
Są to przede wszystkim problemy związane z symboliką władzy państwowej i władcy w wieku XVII. Podobnie jak we wspomnianej pracy nie chciałbym się ograniczać w ich podejmowaniu jedynie do literatury i piśmiennictwa (pism publicystycznych, ulotnych i aktów
prawnych), ale zaproponować ujęcie całej problematyki
w szerszym kontekście, obejmującym grafikę, architekturę i różne formy dworskiego ceremoniału.
Napisałbym nieprawdę utrzymując, że w czasie pobytu w Wiedniu swój czas spędzałem jedynie w bibliotekach placówkach naukowych. Pobyt przygotowano
z dbałością o stypendystów. Pomocą w poruszaniu się
po mieście i dostępie do różnych placówek, nie tylko
naukowych, służyły pracownice utrzymującego kontakty z Fundacją Lanckorońskich Janineum – nieocenione
panie Glaser.
g r u d z i e ń
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Stypendyści (wraz z niżej podpisanym) uczestniczyli
m.in. w nadaniu doktoratu honoris causa kardynałowi
Koenigowi, człowiekowi przez wiele lat oddanemu
Polakom i sprawom polskim w naddunajskiej stolicy.
Doktorat został wręczony w auli wiedeńskiej wszechnicy przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego profesora F. Zieję i przedstawicieli senatu tejże zasłużonej dla
polskiej nauki i kultury uczelni. Poza częścią oficjalną,
uroczystość stanowiła również okazję do, mającego
mniej protokolarny charakter, spotkania z przedstawicielami grona profesorskiego uczelni Krakowa i Wiednia.
Cały nasz pobyt w Wiedniu (mam na myśli również
innych stypendystów) był niezwykle interesującym
spotkaniem z ludźmi żyjącymi i pracującymi w tym
mieście, jego placówkami naukowymi i kulturalnymi –
polecam zwłaszcza Muzeum Narodowe oraz Muzeum
Akademii Sztuk Pięknych zwane po prostu Akademią.
Dla „smakoszy” – warte zobaczenia są niewątpliwie

Studenci filologii polskiej zapraszają do konkursu literackiego
Koło Literaturoznawców Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza do udziału w Konkursie Literackim
organizowanym pod patronatem pisma Pro Libris.
Prosimy o nadsyłanie tekstu prozatorskiego (maks. 10
stron znormalizowanego druku) o dowolnej tematyce,
niepublikowanego i nienagradzanego wcześniej.
Do utworu należy dołączyć dane biograficzne autora
(imię, nazwisko, wiek) oraz adres i numer telefonu.
Wyróżniony autor otrzyma nagrodę pieniężną, a jego
utwór zostanie opublikowany na łamach Pro Libris.
Prace należy nadsyłać na adres:
Koło Literaturoznawców, Zakład Teorii Literatury, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Zielonogórski, al.
Wojska Polskiego 69, 65 - 625 Zielona Góra z dopiskiem:
Konkurs Literacki.
Termin nadsyłania utworów: do 31 grudnia 2003 roku.
Telefon kontaktowy: 694969297
Przygotowywana jest także konferencja „Fantasy jako
dobra nowina - komparatystyczny charakter współczesnej baśni.”

I N S T Y T U T

Na tradycyjne spotkanie z Ambasadorem Republiki
Federalnej Niemiec doktorem Reinhardem Schweppe
w jego warszawskiej rezydencji dnia 20 października
2003 roku zostali zaproszeni członkowie Stowarzyszenia
Germanistów Polskich. Reinhard Schweppe zastąpił na
stanowisku niemieckiego ambasadora w Polsce Franka
Elbe w marcu bieżącego roku i był po raz pierwszy
gospodarzem tego corocznego spotkania. Nowy niemiecki ambasador urodził się w 1949 roku i pochodzi
z Westfalii. Po studiach prawniczych i ekonomicznych
pracował w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a następnie w Ambasadzie Niemiec w Preto2 0 0 3 / s t y c z e ń
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Muzeum Pluszowych Misiów (Teddybären Museum)
[sic!] i Muzeum Psychoanalizy. Z wiedeńskich specjalności, których darmo by szukać gdzie indziej, godne
polecenia są zwłaszcza kulinaria (niezrównany wiedeński sznycel) oraz tamtejsze doskonałe (mimo że młode)
wino.
Pozostaje mi tylko zachęcić młodszych kolegów
(a może i starszych pracowników naukowych) naukowych Wydziału Humanistycznego do skorzystania ze
stypendialnej oferty Fundacji Lanckorońskich.
1 A rzecz cała została uwieńczona jednogłośnym przyjęciem
mojego kolokwium habilitacyjnego wykładu na posiedzeniu
Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 16 IX 2003 roku.

Bogusław Pfeiffer*
*Autor jest adiunktem w Zakładzie Historii Literatury Instytutu
Filologii Polskiej

Tematem konferencji będą zagadnienia związane z literaturą fantasy rozpatrywane z punktu widzenia dyscyplin takich jak: literatura, psychologia, socjologia,
filozofia i religia. Szeroki zakres i interdyscyplinarny
charakter konferencji ma na celu ujęcie fenomenu
współczesnej baśni w możliwie wielu aspektach.
Konferencja organizowana jest głównie z myślą o studentach kierunków humanistycznych, nie wykluczamy
jednak udziału innych osób zainteresowanych tematem.
W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych do
wygłoszenia referatów poświęconych zagadnieniu fantasy z perspektywy wyżej wymienionych dyscyplin. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 30 stycznia 2004 roku:
„Fantasy jako dobra nowina - komparatystyczny charakter współczesnej baśni.” Koło Literaturoznawców,
Zakład Teorii Literatury, Instytut Filologii Polskiej,
Uniwersytet Zielonogórski, al. Wojska Polskiego 69, 65 625 Zielona Góra z dopiskiem: Konferencja fantasy.
Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na
podany adres lub pod numer telefonu: 694969297
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konferencji!
K.L.U.Z.

F I L O L O G I I

Spotkanie z Ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec
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rii, Waszyngtonie oraz New Delhi. Przed powołaniem
go na stanowisko ambasadora Niemiec w Polsce pracował jako dyrektor wydziału w Departamencie Europy
niemieckiego MSZ. Dr R. Schweppe miał już wprawdzie
okazję spotkać wielu członków naszego Stowarzyszenia
w maju br. na Zjeździe SGP w Szczecinie, tym razem
można było jednak poznać Ambasadora wraz z małżonką Margret Schweppe–Ebber jeszcze bliżej, a według
słów prof. Franciszka Gruczy przewodniczącego SGP,
gospodarz spotkania ukazał się zaproszonym gościom
jako ambasador „zum Anfassen”.
Spotkanie w Rezydencji Ambasadora rozpoczęło się
o godzinie 11.00, a przybyli na nie germaniści, przedstawiciele wszystkich prężnych ośrodków germanistycznych w Polsce. Uniwersytet Zielonogórski repre-
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zentowała dr Jarochna Dąbrowska – Burkhardt. Ambasador wygłosił prelekcję na temat „Zum künftigen Sprachenregime der Europäischen Union“, w której to pokrótce przedstawił obecną sytuację językową panującą
w Unii Europejskiej z jej jedenastoma językami urzędowymi, szczegółowiej omawiając rolę pięciu najbardziej
rozpowszechnionych.
Bez najmniejszej wątpliwości język angielski jest najbardziej popularnym językiem w Unii Europejskiej,
gdyż stanowi on dla 16% obywateli Unii język ojczysty,
a 31% jej mieszkańców dysponuje niezbędną do porozumiewania się znajomością angielskiego. Ambasador
podkreślił przy tej okazji, że język angielski ma obecnie
tę rangę, którą spełniała w okresie średniowiecza łacina.
Język niemiecki jest językiem ojczystym wprawdzie aż
dla 24% obywateli EU, ale jako język obcy używa go
„tylko” 8% mieszkańców Unii. Językiem francuskim
porozumiewa się 28% obywateli z czego dla ponad
połowy jest on językiem ojczystym. Język włoski stanowi czwarte miejsce w tejże klasyfikacji pod względem
ilości znających go obywateli. Z taką samą liczbą mieszkańców Unii jak i język francuski (16%), posiada on
zdecydowanie niższy wynik od francuskiego, uwzględniając znajomość włoskiego jako języka obcego (tylko
2%). 15% obywateli Unii mówi po hiszpańsku, przy
czym dla 11% stanowi on język ojczysty, a dla 4% język
obcy. Reasumując ilość osób mówiących w danym języku w Unii otrzymujemy następujący wynik: angielski –
47%, niemiecki – 32%, francuski – 28%, włoski – 18%
i hiszpański – 15%.
45% obywateli Unii Europejskiej jest wielojęzyczna
i może uczetniczyć swobodnie w rozmowie prowadzonej w języku obcym. Należy wspomnieć naturalnie o dużych różnicach między poszczególnymi państwami
członkowskimi. I tak np. niemalże wszyscy obywatele
Luxemburga znają jeden język obcy, podobnie jak Holendrzy, Duńczycy i Szwedzi, gdzie liczba ta wynosi
ponad 8 osób na 10. Najmniejsza znajomość języków
obcych atestowana jest Anglikom, Irlandczykom i Portugalczykom, w których to krajach mniej aniżeli jedna

trzecia społeczeństwa potwierdza swą znajomość języka
obcego.
Przyszłość języków w rozszerzonej już w maju przyszłego roku o następne 10 państw Unii Europejskiej
z wielością nowych języków ojczystych może budzić
niepokój. Język polski będzie jednak z pewnością ze
względu na ilość obywateli posługujących się nim odgrywał w UE podobną rolę jak język hiszpański.
Na zakończenie prelekcji Ambasador poświęcił chwilę
czasu aby poruszyć temat, który już od dłuższego czasu
wywołuje wiele emocji nie tylko w społeczeństwach
polskim i niemieckim, a mianowicie kwestię powstania
w Berlinie „Centrum przeciw Wypędzeniom”. Dr
R. Schweppe zaprezentował gościom stanowisko rządu
RFN, który nie chce utworzyć takowego centrum w Berlinie. Jednocześnie Ambasador zauważył jednak, że
fatalne w skutkach byłoby, gdyby Erika Steinbach
pomysłodawczyni Centrum z własnej inicjatywy wybudowała je w Berlinie, ponieważ w myśl zasad państwa
demokratycznego nie można byłoby jej w tym planie
przeszkodzić. Stałoby się więc bardzo niedobrze, gdyby
temat ten został przemilczany, gdyż wówczas osoba
kompletnie do tego nieprzygotowana, zrealizowałaby
ów projekt opacznie interpretując wydarzenia historyczne. Obecnie ważnym problemem jest szukanie
wspólnych rozwiązań wraz z sąsiadami tzn. Polakami
i Czechami, z którymi było w przeszłości dużo zadrażnień i konfliktów. Do idei powstania wspólnego Centrum winny włączyć się również inne narody, które
w XX wieku odczuły boleśnie przymusowe przesiedlenia.
Po zakończeniu spotkania ambasador wraz z małżonką w przemiłej atmosferze troszczyli się o swych gości
oraz zapewnili autorkę tejże notatki o chęci złożenia
wizyty na Uniwersytecie Zielonogórskim. Dr R. Schweppe i M. Schweppe–Ebber znają wieloletnią tradycję
uprawy winnej latorośli w Zielonej Górze, przyjemnie
byłoby móc przedstawić tak zaszczytnym gościom również naszą Uczelnię.

Międzynarodowe
kolokwia studenckie

kiem roboczym konferencji jest zawsze język niemiecki.
W poniedziałek, tj. 3 listopada dotarliśmy do oddalonego o 30 km od Vechty Damme. Tu mieliśmy na tydzień zamieszkać w klasztorze benedyktynów, co było
dla nas bardzo intrygujące. Wyobrażaliśmy sobie stare,
grube i zimne mury oraz surowe życie klasztorne.
Ku naszemu zdziwieniu czekał na nas nowoczesny
budynek położony na lekkim wzniesieniu wśród uroczego, jesiennego lasu mieniącego się wszystkimi kolorami jesieni. Benedyktyni zaś okazali się bardzo „nowoczesnymi” mnichami, otwartymi na wszelkie inne religie
i działania ludzi również świeckich. Udostępniają oni
mianowicie swoją posiadłość zainteresowanym odnową
duchową, zdobywaniem i pogłębianiem wiedzy, gościom wszelkich nacji i wyznań. Opowiedział nam o tym
jeden z ośmiu braci benedyktynów podczas spotkania,
które przerodziło się w żywą dyskusję wykraczającą
tematycznie poza typowe relacje z osobami duchownymi.
Po pierwszym wspólnym obiedzie zostaliśmy oficjal-

Listopad to tradycyjnie czas trójstronnego polskofrancusko-niemieckiego
kolokwium
studenckiego.
Germaniści z naszego Instytutu byli gośćmi
uniwersytetu Vechta w Niemczech, gdzie od 3 do 8
listopada 2003 odbyło się czternaste spotkanie germanistów z Zielonej Góry, Angers i Vechty.
Tegoroczny temat został wybrany i sformułowany
przez studentów już w roku ubiegłym i brzmiał: Wpływ
mediów na życie i kulturę w Europie XXI wieku (Einfluss der
Medien auf das Leben und die Kultur in Europa des 21. Jahrhunderts).
Przygotowania trwały kilka miesięcy i polegały na
zbieraniu materiałów związanych z tematem wiodącym
realizowanym już w trakcie trwania kolokwium w poszczególnych grupach tematycznych.
Zasadą kolokwium jest współpraca studentów trzech
nacji w ramach poszczególnych grup, przy czym języ-
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nie powitani przez gospodarzy obiektu oraz przez prof.
E. Ockla, opiekuna studentów ze strony niemieckiej,
a więc Uniwersytetu w Vechcie.
W trakcie dyskusji wyodrębniły się z pośród 40 polskich, francuskich i niemieckich studentów cztery grupy
tematyczne, które natychmiast rozpoczęły pracę pod
następującymi hasłami:
1. Media w aspekcie jednostki, rodziny i społeczeństwa.
2. Wpływ mediów na „społeczną konsumpcję” – próba
porównawcza w aspekcie międzynarodowym.
3. Media jako forma kultu.
4. Manipulacja mediami.
Studenci zabrali się ochoczo do pracy, ponieważ przyjechali z pełnym bagażem pomysłów i materiałów. Siedem trzygodzinnych sesji przebiegających w atmosferze
twórczego sporu zaowocowało wspaniale przygotowaną sobotnią prezentacją, która - jak co roku - stanowiła
element wieńczący dzieło.
Nie brakowało tremy tuż przed występem. Widownia
wszak była wymagająca, a poszczególne grupy przygotowały swój program bez konsultacji i wiedzy o poczynaniach pozostałych „teamów”.
Wszędobylskie media, bez których nie wyobrażamy
sobie dziś naszego życia, zostały przedstawione bardzo
krytycznie w scenkach ilustrujących nasze uzależnienie
od wielu sprzętów i urządzeń. Wielką uwagę poświęcono również paraliżującemu dziś wpływowi mediów na
nasz system myślenia i zachowania, krytycznie oceniono
model wychowania w dzisiejszym społeczeństwie oraz
szukanie, i co najgorsze znajdowanie w mediach zastępstwa podstawowych wartości takich jak miłość, przyjaźń
i przywiązanie.
Niezwykle ważnym elementem prezentacji stały się
wykonane przez studentów liczne rekwizyty ubarwiające formę przedstawienia tematu wiodącego. W prezentacji wykorzystano również – jak przystało na temat
kolokwium - rzeczywiste media, takie jak telewizja,
kamera, program prezentacyjny power-point, bez których trudno byłoby mówić o istocie rzeczy.
Ale nie samą „pracą” człowiek żyje, stąd z wielką radością korzystaliśmy z oferty programowej obejmującej
zwiedzanie, wypoczynek i rozrywkę.
I tak w drugim dniu pobytu zwiedzaliśmy w Vechcie
starą zbrojownię - muzeum przygotowane na poglądową lekcję historii. Stanowiło ono dla nas niewątpliwą
atrakcję, nie tylko z powodu możliwości poznania nowego i ciekawego słownictwa (zawsze gratka dla germanistów), ale również interaktywnego działania podczas prezentacji eksponatów (np. kucie żelaza, przymierzanie zbroi, dźwiganie kul armatnich itp.).
Następny punkt programu przewidywał spotkanie
całej grupy studentów i opiekunów w ratuszu, na którym zaprezentowano (nomen omen) multimedialnie
przeszłość i teraźniejszość miasta Vechta. Nadarzyła się
jednocześnie okazja do zadawania licznych pytań panu
dr Kählerowi, który równie chętnie wysłuchał informacji
dotyczących naszej Alma Mater, bo jak się okazało,
gościł u nas w Zielonej Górze przed kilku laty. Sam
budynek ratusza stoi dopiero od czterech lat i zaskoczył
nas swą nowoczesnością, architekturą i wyposażeniem
jak przystało na XXI wiek.
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Wieczorem tego dnia ponownie udaliśmy się do Vechty. Dla studentów był to wieczór integracji poprzez
rozrywkę (wspólne oglądanie filmu „Wutprobe” z J.
Nicholsonem), opiekunowie zaś mieli możliwość spotkania przedstawicieli partnerskiego instytutu uniwersytetu Vechta, wymiany aktualnych informacji i doświadczeń w związku z licznymi zmianami w szkolnictwie
wyższym, skutkującymi nowymi formami pracy i działania uniwersytetów zarówno w Polsce jak i w Niemczech.
Kolejny dzień upłynął pod znakiem intensywnej pracy
w grupach, uwieńczony wieczornym spotkaniem
w klubie studenckim w Vechcie.
Niewątpliwą atrakcją pobytu w Niemczech stał się wyjazd do Bremy z bardzo bogatym programem. I tak
rozpoczęliśmy od zwiedzania starego miasta, o którym
bardzo żywo i z wielkim zaangażowaniem opowiadała
przewodnik – Bremenka z krwi i kości. Szczególną
„gratką” dla germanistów były liczne przykłady słów
z dialektu północno-niemieckiego „Plattdeutsch”.
Brema słynie ze swojej specyficznej zabudowy, wąskich uliczek i wszędobylskiej atmosfery miasta portowego. Bogato zdobiony ratusz, stojąca przed nim figura
Rolanda – patrona miasta, wąskie uliczki z najsłynniejszą „Schnoor” i oczywiście czterej muzykanci bremeńscy (słynne postaci z bajki braci Grimm) staną się dla nas
na zawsze symbolem tego miasta.
Uwieńczeniem długiego spaceru po Bremie było
przedstawienie w znanym teatrze Bremer Shakespeare
Company pod tytułem „Edith Piaf”. Sztuka z pogranicza
teatru i musicalu, jednak w bardzo skromnej scenografii
i obsadzie (służąca i muzyk Edith) wprowadziła nas w
zupełnie inny nastrój i klimat, również „językowy”
(poza tekstem w języku niemieckim wszystkie piosenki
zostały wykonane w brawurowy sposób w oryginale
dopasowując się tym czasem do idei naszego kolokwium). Główna bohaterka spektaklu wywarła na
wszystkich wielkie wrażenie, nie tylko swoim doskonałym scenicznym przygotowaniem i otwartością na publiczność, ale również zadziwiającą znajomością języka
francuskiego, co z entuzjazmem potwierdzili nasi koledzy z Francji. Cały spektakl wzbudził wiele pozytywnych emocji, łącznie z „podśpiewywaniem” i nuceniem
w trakcie sztuki jak również w drodze powrotnej. Po tak
bogatym we wrażenia dniu cały następny poświęcono
pracy w grupach.
W ostatnim dniu, czyli dniu prezentacji pracy studentów został tradycyjnie zaproponowany i sformułowany
temat kolejnego kolokwium, który brzmi: „Polskie, francuskie i niemieckie święta narodowe i ludowe w aspekcie historycznym oraz kulturowym”.
Teraz czeka nas wiele pracy związanej z przygotowaniem następnego kolokwium, ponieważ polska strona
będzie nie tylko uczestnikiem, ale i gospodarzem przyszłorocznego spotkania.
Gabriela Lis
Liliana Sadowska

