Wizyta studentów i wykładowców z Żytomierza na Ukrainie
w Instytucie Filologii Germańskiej
26 kwietnia 2015 r., na zaproszenie Instytutu Filologii Germańskiej, przybyła do Sosnowca
grupa akademicka z Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki w Żytomierzu. Wizytę
koordynowała dr Grażyna Krupińska, przy zaangażowaniu Władz Uniwersytetu Śląskiego,
kadry naukowo-dydaktycznej i studentów IFG.
Jeszcze niedzielnego wieczora dwoje wykładowców i pięć studentek zasiadło do
kolacji z przedstawicielami społeczności Instytutu. Spotkanie w znajdującym się nieopodal
uczelni lokalu poprzedziła przechadzka po sosnowieckiej dzielnicy Pogoń.
Następnego dnia miało miejsce oficjalne powitanie gości przez Władze Wydziału
Filologicznego w osobie dr hab. Moniki Bielińskiej, Prodziekana ds. Studenckich
i Kształcenia, oraz Dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej – dr hab. Renatę Dampc-Jarosz.
Odczytem poświęconym teorii konsumpcji dr Zbigniew Feliszewski zainaugurował
trzydniowy cykl wykładów i seminariów. Dr Mykola Lipisivitskyi poprowadził zajęcia
dotyczące przedstawienia codzienności w hitlerowskich Niemczech, na przykładzie
fragmentów twórczości Bertolta Brechta.
We wtorek 28 kwietnia dr Yevgenia Korol wygłosiła referat skoncentrowany wokół
motywu artysty w literaturze emigracyjnej (1933-1945), zachęcając słuchaczy do analizy
i interpretacji jednej z nowel Stefana Andersa. Studenci uczestniczyli również w wykładach
profesorów: Grażyny Barbary Szewczyk – Wypędzenie i ucieczka Niemców po 1945 r. w
odwołaniu do powieści „My, dzieci przesiedleńców” U. Höntsch – oraz Norberta Honszy –
Günter Grass. In memoriam.
Środa była dniem aktywnego wypoczynku. Goście w towarzystwie pracowników
Instytutu mieli okazję zobaczyć kilka z najciekawszych zakątków województwa śląskiego.
Odwiedzili zamek rodu Hochbergów w Pszczynie, działającą w jego sąsiedztwie Zagrodę
Żubrów, a także książęcą posiadłość w Promnicach. W drodze powrotnej zatrzymali się
w Giszowcu i Nikiszowcu, by przy słonecznej aurze spacerować ulicami unikatowych osad
górniczych i skosztować specjałów śląskiej kuchni.
Doświadczeniem emigracji i holocaustu w poezji Maxa Herrmanna-Neissego, Else
Lasker-Schüler, Maschy Kaléko i Nelly Sachs zajęli się 30 kwietnia uczestnicy seminarium dr
Y. Korol. Globalizacja, społeczeństwo konsumpcyjne i tożsamość we współczesnym

dramacie pojawiły się z kolei w programie zajęć dr. M. Lipisivitskyiego, przewidzianych na
finał wspólnego przedsięwzięcia śląskich i żytomierskich germanistów.
Wpisując się w wizję uniwersytetu jako świątyni wolnej myśli, wydarzenie to spotkało
się z pozytywnym odbiorem po obu stronach. Jego wartością była sposobność konfrontacji
z odmiennymi metodami pracy czy wielością postaw wobec poruszanych przez naukę
kwestii. A na ścieżce akademickiego rozwoju każdy impuls może okazać się istotny.
Równolegle do teoretycznych dyskusji zawiązywały się nowe znajomości. W
magicznych wnętrzach sosnowieckiej kafejki i katowickiego kafehauzu toczyły się luźne
rozmowy o Ukrainie i południowej Polsce – specyfice szkolnictwa wyższego, historii,
bieżących wydarzeniach i życiu w ogóle.
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