54

wiadomości w ydziałowe

wydział humanistyczny
Instytut Neofilologii
Z działalności Zakładu Filologii Romańskiej
Rok akademicki 2011-2012 obfitował w liczne wydarzenia edukacyjne: językowe, kulturowe i naukowe, przygotowane przez pracowników oraz studentów filologii
romańskiej. Oprócz tradycyjnych i mających już swoją
ogólnopolską, czy wręcz międzynarodową renomę, dużych
projektów językowo-kulturowych, realizowanych każdego
roku, takich jak Dni Frankofonii (marzec) a także Ogólnopolski Festiwal Filmu Krótkometrażowego w Języku Francuskim (maj), zorganizowaliśmy trzy konferencje romanistyczne o zasięgu ogólnopolskim oraz jedną studencką
poświęconą kulturze Hiszpanii. Ogółem gościliśmy kilkunastu wykładowców i animatorów warsztatów edukacyjnych
z Francji, Belgii, Szwajcarii, a nawet Stanów Zjednoczonych.
W dniach 2–3 grudnia 2011 r. odbyła się w Uniwersytecie
Zielonogórskim Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia
Nauczycieli Języka Francuskiego PROF.-EUROPE La créativité et les médias – vers un enseignement moderne de
français/Twórczość i media – w kierunku nowoczesnego
nauczania języka francuskiego z udziałem przedstawiciela Ambasady Francji, Thomasa Laigle’a, władz krajowych
Stowarzyszenia oraz 40. nauczycieli romanistów z całej
Polski.

27-29 marca 2012 r. – konferencja: Francophonie 2012:
Langue, culture, éducation/Frankofonia 2012: Język, kultura, edukacja/.
Główne cele konferencji, a mianowicie, przedstawienie
frankofonii jako ważnego zjawiska językowego, kulturowego i edukacyjnego oraz podkreślenie roli języka francuskiego i kultury frankofońskiej w edukacji interkulturowej, zostały zrealizowane poprzez wykłady tematyczne,
prezentacje multimedialne i dyskusje. Prelegenci z czterech krajów (Francja, Belgia, Stany Zjednoczone, Polska)
ukazali różne wymiary Frankofonii jako przestrzeni wspólnego działania i współpracy międzynarodowej. Wykładom
towarzyszyły zajęcia warsztatowe: ekspresji teatralnej
oraz sztuki afrykańskiej, które umożliwiły zapoznanie się
z tematyką w praktycznym działaniu i w bezpośredniej relacji z innymi. W wyżej wymienionych warsztatach wzięła
udział liczna grupa uczniów zielonogórskich szkół ponadgimnazjalnych.
4 czerwca 2012 r.– Konferencja studencka Lengua, cultura, creatividad/Język, kultura, kreatywność poświęcona
różnym aspektom kultury Hiszpanii, zorganizowana przez

Pani Arlette Vanwinkel, Haute École Francisco Ferrer (Bruksela)

Wykład inauguracyjny Thomasa Laigle’a, attaché językowego
Ambasady Francji w Polsce

Afrykańska technika malowania tkanin Bogolan

Surprise musicale (niespodzianka muzyczna) studentów filologii
romańskiej na powitanie gości.

Warsztaty teatralne dla studentów i młodzieży licealnej.
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Pracownię Glottodydaktyki Romańskiej ZFR i Koło Młodych
Romanistów.W konferencji wzięli również udział zaproszeni prelegenci z zaprzyjaźnionych uniwersytetów: UMCS
w Lublinie, UAM i Uniwersytetu Wrocławskiego oraz licealiści z VII Liceum Ogólnokształcącego pod kierunkiem mgr
Danuty Szymańskiej.

Uroczyste otwarcie konferencji (od prawej): Martine Chang-George (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zurichu-Szwajcaria), Philippe
Ségura (Stowarzyszenie Vents et Marées, Francja), Thomas Laigle
(attaché językowy Ambasady Francji), Nathalie Viala (Instytut
Francuski w Warszawie), prof. Sławomir Kufel, Dziekan WH, prof.
Andrzej Ksenicz, Dyrektor IN, dr Elżbieta Jastrzębska, ZFR.

Pierre Sorbet z UMCS w Lublinie.

Uczestnicy konferencji zasłuchani i zainteresowani wystąpieniami.

Agnieszka Kufel z Uniwersytetu Wrocławskiego.

27-29 września 2012 r. - Ogólnopolska konferencja edukacyjna poświęcona twórczemu kształceniu językowemu:
Créativité, théâtre et approches ludiques en classe de fle
/Techniki kreatywne na lekcji języka francuskiego jako
obcego, w trakcie której zaproponowaliśmy różnorodne
zajęcia warsztatowe: kreatywne, ludyczne oraz technik teatralnych, prowadzone przez animatorów z Francji
i Szwajcarii: Nathalie Viala, Philippe Ségura oraz Martine
Chang-George.
Do współpracy włączyła się Ambasada Francji i Instytut Francuski w Warszawie. Na mocy umowy bilateralnej
Uniwersytetu Zielonogórskiego i Ambasady Francji, strona
francuska pokryła koszty organizacyjne związane z noclegami i wyżywieniem. Instytut Francuski ofiarował również
materiały konferencyjne oraz podręcznik i płyty DVD dla
każdego uczestnika.
Do Zielonej Góry przyjechało 55 nauczycieli języka francuskiego z całej Polski, reprezentujących wszystkie rodzaje szkół, łącznie z pracownikami filologii romańskich i centrów języków obcych wyższych uczelni. Mieliśmy więc doskonałą okazję, aby promować Uniwersytet Zielonogórski,
Instytut Neofilologii i nasz Zakład na niwie ogólnopolskiej.
W końcowej ewaluacji oraz korespondencji pokonferencyjnej wszyscy wysoko ocenili poziom merytoryczny
i przygotowanie logistyczne konferencji. Jako organizatorzy mamy więc powód do ogromnej radości i satysfakcji.
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Uczestnicy warsztatów ludycznych ucząc się, świetnie się bawią.

Martine Chang-George w kreatywnym działaniu.
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Nathalie Viala i uczestniczki warsztatów ludycznych.

Na zakończenie grupa „teatralna” przygotowała ze swoim animatorem, Philippe’m Ségura małą artystyczną niespodziankę dla
pozostałych uczestników.

Zakład Filologii Romańskiej podejmował również (i ciągle podejmuje) liczne działania skierowane do uczniów
szkół Zielonej Góry i regionu, ale o tym, to już w innym
artykule...
Elżbieta Jastrzębska

Wieczór gier dydaktycznych bardzo zainteresował uczestników,
toteż pierwszy dzień konferencji zakończył się bardzo późno.

ak widać, po kolacji w uniwersyteckiej Palmiarence, humory
wszystkim dopisują...

Na uroczystym zakończeniu konferencji zaszczyciła nas swoją
obecnością Mireille Cheval, attachée współpracy edukacyjnej
Ambasady Francji i Koordynator Alliances Françaises w Polsce.
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Instytut Filozofii
NASZE BADANIA NAD FILOZOFIĄ ROSYJSKĄ
DOCENIONE W MOSKWIE
Biblioteka Rosyjskiej Kultury i Filozofii „Dom Łosiewa”
w Moskwie, na Arbacie, to miejsce szczególne. Po pierwsze dlatego, że przez wiele lat mieszkał tam sam Łosiew
– nazywany ostatnim filozofem Srebrnego Wieku, a do dziś
mieszka jego uczennica, małżonka i spadkobierczymi intelektualna – Aza Alibekowna Tacho-Godi, która też jest
znaną filozofką, filolożką klasyczną, a w dodatku polonofilką. Po drugie dlatego, że ma tam siedzibę fundacja
„Łosiewskie czytania” organizująca wiele imprez promujących filozofię rosyjską, konferencje, koncerty, odczyty,
spotkania z naukowcami ze świata. I po trzecie dlatego,
że posiadając ogromny księgozbiór stała się miejscem
pracy uczonych badających dorobek Łosiewa. Zostaliśmy
tam zaproszeni, pisząca te słowa oraz dr Jacek Uglik,
w celu promocji serii wydawniczej Filozofia Rosyjska, jaka
powstała przy Instytucie Filozofii UZ oraz jednej z naszych
ostatnich publikacji z tej serii, monografii Aleksy Łosiew,
czyli rzecz o tytanizmie XX wieku.
Łosiew był człowiekiem niezwykłym: jako młody student
przyjaźnił się z największymi przedstawicielami Srebrnego Wieku – Bułgakowem, Bierdiajewem, o. Florenskim
i innymi, a gdy część z nich została przez władze radzieckie wydalona z ZSRR w 1922 r., kontynuował badania nad
problematyką filozofii imienia, koncepcją sofiologiczną,
problematyką świadomości mitologicznej, zagadnieniami
syntezy fenomenologii i neoplatonizmu oraz pracował nad
oryginalnymi rozwiązaniami w zakresie dialektyki liczby,
filozofii muzyki, symbolizmu. Był także spadkobiercą intelektualnym Włodzimierza Sołowjowa – pierwszego filozofa
rosyjskiego. Poświęcił mu wspaniałą monografię Włodzi-

Seria Filozofia Rosyjska

mierz Sołowjow i jego czasy. Przez organy władzy nazwany
wojującym mistykiem, teologiem Imienia Bożego, filozofem-szatanem mroku został w 1930 r. skazany na 10 lat
pozbawienia wolności i zesłany do obozu. Zwolniony po
kilku latach z powodu postępującej ślepoty, a następnie
zrehabilitowany, pozostawał „podejrzanym elementem”.
Nie mógł wykładać filozofii, dlatego zajmował się estetyką, którą uważano za mniej niebezpieczną. Publikować na
powrót zaczął dopiero po śmierci Stalina.
Jedną z najważniejszych jego rozpraw pozostaje Dialektyka mitu, a najbardziej znaną – wielotomowa Historia
antycznej estetyki, której część tomów powstała w wyniku dyktowania ich treści kolejnym sekretarzom, ponieważ
Łosiew w obozie stracił wzrok. Miał wiele szczęścia, gdyż
Aza Tacho-Godi poświęciła swe życie całkowicie dla niego i ryzykuję stwierdzenie, że bez jej opieki, cierpliwości
i pracy, Łosiew z pewnością byłby mniej znany.
Nasza książka o Łosiewie jest zbiorem wszystkich jego
prac przełożonych na język polski oraz artykułów omawiających jego twórczość. Pomysł jej wydania pojawił się
w marcu/kwietniu 2009 r., gdy siedziałyśmy przy herbacie w moskiewskim mieszkaniu Azy Alibekowny i dyskutowałyśmy jakiś ważny problem filozoficzny. Kiedy poinformowałam o tym pomyśle jej polskiego przyjaciela – prof.
Eugeniusza Czaplejewicza – on też przyklasnął naszemu
zamiarowi. W rezultacie powstał tom, który stał się wydarzeniem w środowisku, a nasze badania są oceniane bardzo wysoko przez specjalistów.
Dodajmy, że w ciągu ostatnich 10 lat wydaliśmy w Instytucie Filozofii 13 książek z filozofii rosyjskiej, w tym
ważne przekłady dzieł podnoszących problematykę historiozoficzną, roli i przeznaczenia Rosji, miejsca religii
w tamtejszej kulturze. Oprócz Łosiewa tłumaczyliśmy
Karsawina, Bułgakowa, Sołowjowa, o. Florenskiego, braci Trubieckich. Naszą aktywność dostrzeżono w Moskwie,
przy czym nie tylko w „Domu Łosiewa”, także na Wydziale
Filozoficznym Uniwersytetu im. Łomonosowa, w Instytucie
Synergijnym Chorużego. Dziś wszędzie mamy przyjaciół,
ale nie spoczęliśmy na laurach, pracujemy nad nowymi
projektami.
Lilianna Kiejzik
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Prof. Troicki zapowiada prezentację (fot z wydziału)

Na debacie z prof. Eleną Tacho-Godi (fot z wydziału)
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57

58

wiadomości w ydziałowe

Instytut Politologii
15 lat Instytutu Politologii
Mija 15 lat działalności Instytutu Politologii w Uniwersytecie Zielonogórskim.
Decyzję w sprawie powołania Instytutu
podjął senat UZ w uchwale z 16 kwietnia
1997 r. Funkcjonuje ona do dnia dzisiejszego w ramach Wydziału Humanistycznego.
Pierwszym dyrektorem Instytutu Politologii był
prof. Bronisław Pasierb (od kwietnia 1997 r. do
września 1999 r.). Po nim stanowisko to objął prof. Olgierd Cetwiński (1999-2002). W latach 2002-2012 funkcję
dyrektora IP sprawowała prof. Bernadetta Nitschke. Od
września br. dyrektorem Instytutu jest prof. Ryszard Zaradny.
W ramach Instytutu istnieją obecnie następujące zakłady: Zakład Systemów Politycznych i Komunikacji Politycznej (kierownik prof. Andrzej Małkiewicz), Zakład Stosunków Międzynarodowych (kierownik prof. Stefan Dudra),
Zakład Polityki Publicznej (prof. Bernadetta Nitschke),
Zakład Historii Najnowszej i Myśli Politycznej (prof. Bohdan Halczak) oraz Zakład Teorii i Metodologii Badań Politologicznych (prof. Wiesław Hładkiewicz). Ponadto utworzono dwie pracownie: Pracownię Badań nad Mniejszościami
Narodowymi i Etnicznymi (prof. Stefan Dudra) oraz Pracownię Studiów Niemcoznawczych (prof. Olgierd Kiec).
W minionych latach w Instytucie pracowali m.in. prof.
Mirosław Karwat, prof. Krzysztof Rotter (†), prof. Albert
Pawłowski (†), prof. Barbara Gola, prof. Tadeusz Marczak
i prof. Mariusz Gulczyński.
W ramach Instytutu działają: Koło Naukowe Politologów
oraz Unia Debat Oxfordzkich. Wiele inicjatyw podejmują
pracownicy w zakresie życia publicznego regionu. Należą do nich m.in. dr Agnieszka Opalińska, dr Joanna Markiewicz-Stanny, dr Łukasz Młyńczyk, dr Tomasz Banaszak,
prof. Wiesław Hładkiewicz, dr Robert Potocki.
Absolwenci kierunku politologia otrzymują ogólne humanistyczne wykształcenie, wiedzę z zakresu przedmiotów politologicznych oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze wybranej specjalizacji.
Absolwenci politologii zdobywają umiejętności w zakresie analizowania i podejmowania decyzji w życiu publicznym. Dotyczą one działalności partii politycznych, administracji państwowej, organów samorządowych, organizacji
gospodarczych i społecznych oraz instytucji i organizacji
międzynarodowych.
Zarówno cel kształcenia Instytutu jak i sam sens utworzenia kierunku studiów (politologia) zdeterminowany został m.in. przez potrzeby przygranicznego województwa
lubuskiego. Otwarcie zaś granicy polsko-niemieckiej spowodowało potrzebę poszukiwania specjalistów w zakresie
współpracy międzyregionalnej (Brandenburgia – województwo lubuskie) oraz euroregionów: Nysa-Sprewa-Bóbr
i Viadrina.
Ponadto Wydział Humanistyczny UZ powierzył Instytutowi Politologii organizację studiów podyplomowych pod
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nazwą Zarządzanie środkami bezzwrotnej pomocy Unii
Europejskiej z elementami prawa europejskiego oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce w dobie integracji
europejskiej.
Wielu pracowników Instytutu aktywnie uczestniczy w tworzeniu polskiego środowiska intelektualnego, m.in. zaznacza swoją obecność
w Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych
i podczas Kongresów Politologii (Warszawa,
Poznań).
Aktualnie Instytut prowadzi badania
w zakresie Teorii i Metodologii Badań
Politologicznych, Systemów Politycznych Współczesnej Europy, Prawa i Stosunków Międzynarodowych, Myśli Politycznej, Geopolityki, Samorządów Terytorialnych i Problematyki Niemcoznawczej.
Wiesław Hładkiewicz

wydział
inżynierii lądowej i środowiska
Seminaria naukowe i wykłady
W ostatnim czasie, w Instytucie Budownictwa UZ odbyły
się następujące seminaria naukowe i wykłady:
06.11. w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych mgr Jarosław Rusin przedstawił temat Drgania ciągłych układów
złożonych pod obciążeniem ruchomym;
13.11. w Zakładzie Mechaniki Budowli tematem wystąpienia dr. Macieja Niedzieli było: Amplitude dependence
of filler – reinforced rubber; constitutive modeling and
parameter identification method;
20.11. również w Zakładzie Mechaniki budowli prof.
Romuald Świtka przedstawił zagadnienie pt.: Równania
nierozdzielności; koncepcja E. Cesaro i obszary wielospójne;
27.11. w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych mgr Krzysztof Wasylkowski przedstawił zagadnienie pt.: Analiza
statyczna belek i płyt z materiałów gradientowych;
29.11. na forum Instytutu Budownictwa odbył się wykład
prof. Zbigniewa Bacia pt.: Habitaty Pustyni Kibbutze.
Marek Dankowski

Konferencja numeryczna w Wiedniu
W dniach 10–14 września w Wiedniu odbył się VI
Międzynarodowy Kongres Metod Numerycznych - 6th European Congress on Computational Methods in Applied
Sciences and Engineering (ECCOMAS 2012), September 1014, 2012, Vienna, Austria. Naszą Uczelnię reprezentowały
trzy osoby z Zakładu Mechaniki Budowli: prof. Mieczysław
Kuczma, dr inż. Bożena Kuczma i mgr inż. Arkadiusz Denisiewicz, prezentując wymienione niżej referaty związane

