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wydział Ekonomii i zarządzania

Etap okręgowy III edycji Ogólnopolskiej Olimpiady 
Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności na Wydziale 
Ekonomii i Zarządzania

7 grudnia 2018 r. na Wydziale Ekonomii i Zarządzania 
Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się II etap trzeciej 
edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronno-
ści na szczeblu województwa lubuskiego, skierowanej do 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Opiekę nad organi-
zacją i przebiegiem olimpiady na szczeblu wojewódzkim 
objął przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady, 
dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania, dr hab. inż. Piotr 
Kułyk, prof. UZ.

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności orga-
nizowana jest przez Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk 
Politycznych i Studiów Międzynarodowych) we współpra-
cy z wiodącymi ośrodkami akademickimi z całego kraju, 
w tym z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Jest to inicjatywa edukacyjna, której 
celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu nauk o bezpie-
czeństwie oraz nauk o obronności, kształtowanie postaw 
patriotycznych, promocja edukacji obywatelskiej, świado-
mego współuczestnictwa w życiu społecznym.

W rywalizacji na etapie okręgowym w tej edycji uczest-
niczyło 26 uczniów, których zadaniem było rozwiązanie 
testu przygotowanego przez Komitet Główny Olimpiady. 
Po sprawdzeniu prac przez zastępcę przewodniczącego 
Komitetu Okręgowego Olimpiady, dr Magdalenę Dalecką–
Zaborowską oraz sekretarza Komitetu Okręgowego Olim-
piady, dr. inż. Jarosława Siudę, Komitet Okręgowy wyłonił 
10 laureatów na podstawie zdobytych punktów. Uczniowie 
z województwa lubuskiego, którzy w dniach 22-23 marca 
2019 r. walczyć będą na szczeblu centralnym o 36 indek-
sów na studia w zakresie bezpieczeństwa w renomowanych 
wyższych uczelniach oraz o cenne nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez sponsorów, to (w kolejności alfabetycznej): 
Domicela DOLATOWSKA, Hubert CHASZCZEWSKI, Grzegorz 
KRZYKAWSKI, Daniel KWIATKOWSKI, Piotr RYBARCZYK, 
Kamila RYBCZYŃSKA, Anna TUSZKIEWICZ, Szymon WITOS, 
Anna ZABŁOCKA, Dawid ZAJĄCZKOWSKI.

Patronat nad etapem okręgowym olimpiady objął Pre-
zydent Miasta Zielona Góra, Janusz Kubicki, a sponsorami 

niniejszego przedsięwzięcia byli Wydział Ekonomii i Zarzą-
dzania UZ oraz Urząd Miasta w Zielonej Górze.

Laureaci etapu okręgowego nagrodzeni zostali nagroda-
mi rzeczowymi i pamiątkowymi dyplomami. Organizato-
rzy wyróżnili również wszystkich uczestników wręczając 
pamiątkowe dyplomy uczestnictwa oraz nauczycieli-opie-
kunów uczniów biorących udział w zawodach na szczeblu 
województwa w podziękowaniu za przygotowanie pod-
opiecznych i propagowanie wiedzy z zakresu obronności 
i bezpieczeństwa.

Laureatom, w imieniu Komitetu Okręgowego Olimpiady 
Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, serdecznie gratu-
lujemy i życzymy powodzenia na etapie centralnym.

Magdalena Dalecka-Zaborowska
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Polsko-Niemiecko-Francuskie Kolokwium Studenckie – 
Krzyżowa, 17-22 listopada 2018 r.

Już po raz dwudziesty ósmy studenci filologii germań-
skiej, po części członkowie Koła Naukowego Germanica 
oraz studenci filologii angielskiej naszego uniwersyte-

tu, spotkali się ze swymi koleżankami i kolegami z Fran-
cji i Niemiec w ramach Trójstronnego Polsko-Francusko-
-Niemieckiego Kolokwium Studenckiego. Zgodnie z ponad 
ćwierćwieczną tradycją Kolokwium odbywa się co roku 
zamiennie w jednym z trzech krajów. Tym razem gospoda-
rzem był Uniwersytet Zielonogórski, a na miejsce dwudzie-
stej ósmej edycji organizatorzy wybrali Międzynarodowy 
Dom Spotkań Młodzieży w Krzyżowej – Fundacja Krzyżowa 
dla Porozumienia Europejskiego.

Tegoroczne Kolokwium odbyło się w dniach 17-22 listopada 
2018 r., a jego temat brzmiał: Niezależność państwowa – jed-

wydział humanistyczny


