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karstwa i komunikacji społecznej. W 10 konkurencjach
uczniowie mogli się wykazać znajomością pojęć językoznawczych, frazeologii, a także wiedzą z zakresu historii
i kultury języka polskiego. Nie zabrakło również zadań,
które wymagały od uczestników umiejętności aktorskich
(np. podczas konkurencji „Kalambury” przedstawiciel danej drużyny musiał pokazać jej pozostałym członkom wylosowany związek frazeologiczny, nie używając słów, dźwięków ani rekwizytów). Wszystkie zadania miały podobny
poziom trudności, jednak uczniowie uznali, że najtrudniejsze było „Drzewo genealogiczne”, w którym należało wypisać brakujące nazwy staropolskich stopni pokrewieństwa
(np. dziewierz, jątrew, sneszka).
Po przewidzianych dziesięciu konkurencjach wynik kilku drużyn był na tyle wyrównany, że organizatorzy musieli
przeprowadzić dogrywkę – quiz z ogólnej znajomości polszczyzny. Ostatecznie zwycięsko z „Potyczek z polszczyzną”
wyszły uczennice z V LO w Zielonej Górze w składzie: Anna
Macała, Karolina Murzyn, Kornelia Pukacka (opiekunka:
mgr Wioletta Wodnicka). Zaszczytne drugie miejsce zajęła
drużyna z I LO im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie,
którą tworzyli Arkadiusz Szpilman, Patrycja Zgrzebna, Marcin Nowicki (opiekunki: mgr Agnieszka Kniat, mgr Barbara

Dominiak). Miejsce trzecie
wywalczyła drużyna z LO
w Sulechowie, do której
należały Kaja Szlak, Sandra
Sarbok, Martyna Bankowska (opiekunka: mgr Hanna
Jungowska). Organizatorzy
nie zapomnieli o publiczności. Dla niej został przygotowany specjalny konkurs,
w którym należało napisać stylizowaną relację
z tegorocznych obchodów
Międzynarodowego
Dnia
Języka Ojczystego na UZ.
Najlepszy tekst ułożyła
Aleksandra
Dolczewska,
uczennica I LO w Zielonej
Górze. W drugiej części uroczystości prof. Marian Bugajski
poprowadził wykład, w którym ukazał, jak długa i ciekawa
jest tradycja dziedziny nazywanej kulturą języka. Na zakończenie głos zabrała ponownie prof. Anna Wojciechowska, która serdecznie pogratulowała wszystkim uczestnikom i ich opiekunom oraz wręczyła nagrody.
Warto zauważyć, że obchody Międzynarodowego Dnia
Języka Ojczystego organizowane były na Uniwersytecie
Zielonogórskim kolejny raz i wszystko zwiastuje, że za rok
również będą obchodzone w podobnej – zdającej egzamin
– formule, która jest chwalona nie tylko przez uczestników,
ale również ich opiekunów: Jesteśmy tutaj po raz trzeci,
więc chyba od początku. To przybliżanie młodzieży polszczyzny jest robione na zasadzie pewnej zabawy i jest
to fantastycznie zorganizowane! – mówiła w wywiadzie
dla Radia Zachód Hanna Jungowska, nauczycielka języka
polskiego LO w Sulechowie, która uważa, że tego typu
konkursy bardzo pomagają w popularyzowaniu poprawnej
polszczyzny.
Paula Szyjka

wydział PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII
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26 stycznia 2017 r. na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się publiczna
obrona pracy doktorskiej mgr Haliny Szeląg. Temat dysertacji: Liceum jako agenda socjalizacji seksualnej młodzieży.
Praca została napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr.
hab. Zbigniewa Izdebskiego, promotorem pomocniczym był
dr Krzysztof Wąż. Recenzje zostały opracowane przez prof. dr
Mariolę Chomczyńską-Rubachę (WNP UMK Toruń) oraz dr hab.
Mariolę Bieńko (ISNS Uniwersytet Warszawski).
Komisja podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony w/w rozprawy doktorskiej. Komisji przewodniczył dziekan Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ.
Krzysztof Wąż
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