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w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych.
Między Komitetem Okręgowym Olimpiady w Zielonej Górze, reprezentowanym przez przewodniczącą mgr Krystynę
Motyl a Uniwersytetem Zielonogórskim, reprezentowanym
przez dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii – dr. hab. Longina Rybińskiego, prof. UZ, zostało
podpisane porozumienie o nawiązaniu współpracy dotyczącej organizacji Olimpiady.
W naszym województwie do drugiego stopnia Olimpiady
Statystycznej zakwalifikowało się 31 uczniów z 12 szkół ponadgimnazjalnych z Gorzowa Wlkp., Krosna Odrzańskiego,
Międzyrzecza, Szprotawy, Świebodzina, Zielonej Góry i Żar.
Wszystkich uczestników zawodów okręgowych Olimpiady
przywitał prof. Roman Zmyślony. W tym roku zawody te
składały się z dwóch testów A i B (łącznie na 80 punktów),
na rozwiązanie których uczniowie mieli 90 minut. W czasie sprawdzania testów przez komisje, w ramach których
pracowali dr Jacek Bojarski, mgr Arkadiusz Kozioł oraz dr
Ewa Synówka-Bejenka, uczniowie wraz z opiekunami mogli
wysłuchać wykładu prof. Zbigniewa Świtalskiego Wiedza,
informacja, dane - po co nam to wszystko?
Dyplomy i nagrody uczestnikom zawodów wręczyli: dyrektor Urzędu Statystycznego Roman Fedak oraz Dziekan
Wydziału. Zwycięzcami w naszym okręgu zostali: Maciej
Strzelczyk z I LO im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze
(72,7 pkt), Adrian Matusiak z Zespołu Szkół Elektrycznych
w Gorzowie Wlkp. (70,6 pkt) i Michał Kępiński ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach (69,4 pkt).
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
w zawodach centralnych!
Alina Szelecka

Dr Krystynie Białek
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy
składają

pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego

wydział PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII

XX-lecie działalności Naukowego Koła Pedagogiki
Opiekuńczej na Uniwersytecie Zielonogórskim
24 listopada 2017 r. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 20-lecia działalności Naukowego Koła Pedagogiki Opiekuńczej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Opiekunem koła
od początku jego powstania, tj. 6 czerwca 1997 r. jest dr
hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ, natomiast obecną przewodniczącą - lic. Sandra Wojtowicz. To niepowtarzalne wydarzenie swoją obecnością i refleksją zaszczycili: Prorek-
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tor ds. Studenckich prof. zw. dr hab. Wojciech Strzyżewski,
Dziekan Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii dr
hab. inż. Marek Furmanek, prof. UZ oraz Dyrektor Instytutu Pedagogiki dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ, a także
pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego, aktywnie współpracujący z NKPO: dr Anna Szczęsna–Szeib,
dr Elżbieta Turska, mgr Karolina Bazydło–Stodolna i mgr
Aleksandra Matusiak oraz poprzednie przewodniczące: mgr
Beata Bielińska, mgr Patrycja Beregszaszi i studenci - aktualni członkowie koła.
Podczas uroczystości wspominaliśmy najważniejsze, zrealizowane działania: szkolenia, wyjazdy, zabawy z dziećmi, konferencje, napisane książki, które żywo przywoływane były przez uczestników. Każdy z nich pamiętał trochę
inne czasy. Ponadto obecni członkowie koła zorganizowali
wystawę zdjęć, pt. 20 lat minęło… upamiętniając w ten
sposób najważniejsze wydarzenia minionych lat.
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Wystawa wywołała wśród uczestników spotkania dużo
radości. Z ogromną przyjemnością i nostalgią oglądano też
albumy ze zdjęciami, na których widać jak niesamowita
była przede wszystkim ogromna spontaniczność, kreatywność, a także duże zaangażowanie w działalność na rzecz
Koła poprzednich jego członków i przewodniczących.

wpisane w historię Naukowego Koła Pedagogiki Opiekuńczej, tak aby w przyszłości móc wspominać te wspaniałe
chwile.

Fot: z wydziału

Ważnym punktem obchodów była przedstawiona przez
obecną przewodniczącą lic. Sandrę Wojtowicz prezentacja
dokonań Naukowego Koła Pedagogiki Opiekuńczej. W czasie minionych 20 lat zrealizowanych zostało wiele wspaniałych przedsięwzięć, szczególnie tych dla dobra dzieci.
Po uroczystych przemówieniach nadszedł czas na wręczenie podziękowań za realizowane pozadydaktyczne działania.
Ostatnim istotnym punktem naszych obchodów było wykonanie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia, które zostanie
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Te kilka wspólnie spędzonych godzin było fascynującym
i pasjonującym doświadczeniem. Jesteśmy dumni, że możemy kontynuować działalność Naukowego Koła Pedagogiki
Opiekuńczej w kolejnym roku akademickim.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim za aktywne zaangażowanie w to ważne przedsięwzięcie i pozdrawiamy, szczególnie tych studentów, którzy z różnych powodów nie mogli uczestniczyć w Jubileuszu, ale przyczynili
się do uatrakcyjnienia uroczystości. Spotkanie utwierdziło
nas w przekonaniu, że warto dawać z siebie jeszcze więcej
i motywować innych. Mamy teraz więcej pewności i planów
na przyszłość.

Sandra Wojtowicz - przewodnicząca NKPO
Katarzyna Zajko
Grażyna Gajewska

Wykład z cyklu „Wykłady Mistrzów”

prof. zw. dr hab. J. Szempruch

prof. zw. dr hab. J. Madalińska-Michalak

prof. zw. dr hab. K. Krasoń

Prof. zw. dr hab. S. Kwiatkowski

W dniach 5, 7
i 12 grudnia 2017 r.
z inicjatywy prof.
dr hab. Marzenny
Magdy-Adamowicz
- kierownika Zakładu Pedagogii Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej odbyły
się wykłady z cyklu
„WykładyMistrzów”.
5 grudnia 2017 r.
odbył się Wykład Mistrzów wygłoszony
przez prof. zw. dr.
hab. Stefana Kwiatkowskiego - Rektora
Akademii Pedagogiki
Specjalnej w Warszawie nt. Konsekwencje zmian proponowanych ustaw
o Szkolnictwie Wyższym dla pracowników
naukowych
i dydaktycznych Wydziału Pedagogiki,
Psychologii i Socjologii. Na tle przemian oświatowych
prelegent
ukazał
współczesne zmiany
zachodzące w szkolnictwie wyższym.
7 grudnia wykład
pt. Sztuka drogą
poznania człowieka
wygłosiła prof. dr
hab. Katarzyna Krasoń z Uniwersytetu
Śląskiego, kierownik
Zakładu Pedagogiki
Twórczości i EksFot: z wydziału
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presji Dziecka, wybitny specjalista w dziedzinie pedagogiki
twórczości. Prelegentka w kontekście wyników badań własnych zaprezentowała interesujące dane nt. pracy z dzieckiem w kierunku rozwoju jego twórczości. Tego samego dnia
miał także miejsce wykład pt. Funkcjonowanie profesjonalne a wypalenie zawodowe nauczycieli, który zaprezentowała prof. zw. dr hab. Jolanta Szempruch, kierownik Zakładu
Wczesnej Edukacji na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach. Pani Profesor przedstawiła słuchaczom wyniki
przeprowadzonych przez siebie badań dotyczących wypalenia zawodowego współczesnych nauczycieli.
12 grudnia 2017 r. kolejny wykład pt. Nauczyciel kompetentny czy nauczyciel dobry wygłosiła prof. dr hab.
Joanna Madalińska-Michalak, kierownik Katedry Dydaktyki i Pedeutologii na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka
wystąpienia skupiła się na takich wątkach problemowych
jak: profesjonalizm nauczyciela, kształcenie nauczycieli, kompetencje współczesnego nauczyciela i jego rozwój
w perspektywie porównawczej. Dodatkowo opisała wyniki
własnych badań związanych z kompetencjami nauczyciela.
Po zakończeniu każdego z wykładów odbyła się rzeczowa
dyskusja na temat podjętej w nich problematyki. Zaprezentowane zagadnienia oraz wyjątkowo charyzmatyczne
osobowości referentek spotkały się z niezwykle pozytywnym odbiorem przez studentów oraz pracowników Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.
Mirosława Nyczaj-Drąg

***
12 stycznia 2018 r. studenci Klaudia Jarosz i Tomasz Lewandowski wraz z prof. Barbarą Toroń-Fórmanek uczestniczyli w spotkaniu z prezesem Europejskiego Punktu Pomocy
Osobom Podlegającym Karze i Ofiarom Przestępstwa w Goerlitz – dr. Mieczysławem Landowskim. W ośrodku, gdzie
udzielana jest pomoc prawna Polakom przebywającym
w niemieckich zakładach karnych, studenci mieli możliwość
porozmawiać z dr. Landowskim na temat niemieckiego
prawa oraz kwestii dotyczących systemu penitencjarnego
w tym kraju. Kolejnym punktem wyjazdu był Młodzieżowy
Ośrodek Socjoterapeutyczny im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu. Studenci wraz z prof. Barbarą Toroń-Fórmanek
zwiedzili ośrodek oraz otrzymali informacje na temat jego
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funkcjonowania od dyrektora i wychowawców. W placówce
tej praca z dziećmi nie ogranicza się jedynie do wykonywania obowiązku szkolnego. Wychowawcy skupiają się
na walorach dzieci, a nie ich wadach. To właśnie dzięki
kreatywności wychowawców dzieci mają możliwość uczestnictwa w kole filmowym, które ma już na swoim koncie
ciekawe filmy, teledyski oraz spoty reklamowe oddające
i uczące więcej niż przysłowiowe „tysiąc słów”.
Oto linki do kilku ich projektów:
https://www.youtube.com/watch?v=kYopyQhkmDM
https://www.youtube.com/watch?v=0kBVvt2bDgo
https://www.youtube.com/watch?v=uFqVSwXs-Uw
Zachęcam do obejrzenia!
Klaudia Jarosz

wydział prawa i administracji

O śp. Profesorze Bogusławie Banaszaku
osobiście i serdecznie piszą pracownicy Wydziału Prawa i Administracji…

M

iałam zaszczyt współpracować ze śp. Profesorem Bogusławem Banaszakiem wiele lat. Cechowały Go: rzeczowość,
pracowitość, otwartość, ugodowość, wyrozumiałość, przyjacielskość
i zwykła – choć chciałoby się powiedzieć rzadka dzisiaj – ludzka życzliwość.
W kontaktach naukowych za szczególnie cenne uważam to, iż śp.
Profesor zostawiał swoim uczniom znaczną swobodę. Zawsze chętnie
wysłuchiwał przedstawianych argumentów, nie zamykał się z góry
na proponowane rozwiązania. Pytał, dlaczego przyjmuję dany punkt

widzenia albo co doprowadziło mnie do określonych wniosków. Podkreślał, że naukowiec musi być twórczy, że ma prezentować swoje poglądy, ustalenia i propozycje oraz należycie je uzasadnić, że ma czynić
to w sposób spokojny i wyważony, bez niepotrzebnego zacietrzewienia – wszak nauka ma służyć wymianie poglądów i poszukiwaniu
nowych, lepszych rozwiązań.
Jednak cechą, która zawsze będzie mi kojarzyć się ze śp. Panem
Profesorem, jest jego niezwykłe, nieudawane przywiązanie do małżeństwa i rodziny. Afirmacja małżeństwa i rodziny w Jego wydaniu polegała nie tylko na podkreślaniu ich roli w trakcie wykładów
i na obecności tej problematyki w Jego dorobku naukowym, ale przede
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