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Z  żYcIa UZ

Dr Sylwia SłowińSka jest adiunktem w Zakładzie animacji kul-
tury i andragogiki na wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jej zainteresowania naukowe kon-
centrują się wokół tematyki edukacji kulturalnej, animacji kultury, 
aktywności kulturalnej, realizowanej zarówno w instytucjonalnych, 
jak i nieformalnych układach oraz na problematyce szeroko rozu-
mianej edukacji ludzi dorosłych. Dr S. Słowińska wchodzi w skład 
redakcji czasopisma naukowego „Dyskursy Młodych andragogów”, 
gdzie pełni funkcję sekretarza redakcji oraz redaktora tematyczne-
go w obszarze edukacji kulturalnej i animacji kultury. Jest członkiem 
lubuskiego Towarzystwa Naukowego oraz akademickiego Towarzy-
stwa andragogicznego.
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Centrum Energetyki Odnawialnej UZ stawiając na innowacyjność i rozwój, nie zapo-
mina o tradycji i kulturze branż, dla których świadczy usługi i transferuje korzyści. Te 
wartości Centrum Energetyki Odnawialnej ma wpisane w DNA.

* Centrum energetyki odnawialnej (Ceo) jest ośrodkiem badawczo-rozwojowym, działającym przy Uniwersyte-
cie Zielonogórskim (wcześniej przy PwSZ w Sulechowie). Główne obszary funkcjonowania Ceo skupiają się wo-
kół prac badawczo–rozwojowych prowadzonych w zakresie energetyki odnawialnej zarówno w obszarze energii 
elektrycznej jak i cieplnej, a także mikrokogeneracji i trigeneracji energii.
Ceo powstało by służyć naukowcom w celu opracowywania nowych technologii energetycznych, ale również po 
to, by wspierać przygotowanie kompetentnej kadry inżynierskiej dla przedsiębiorstw projektujących, wytwarzają-
cych i wdrażających urządzenia odnawialnych źródeł energii. wyposażenie obiektu umożliwia prowadzenie wielu 
innowacyjnych badań z zakresu pozyskiwania, przetwarzania i dystrybuowania energii odnawialnej z różnych źró-
deł, wzajemnych interakcji tych źródeł oraz szeroko rozumianej efektywności ekonomicznej w różnych warunków 
klimatycznych.

Projekt „Hala laboratoryjna energooszczędna-ekologiczna dla energetyki i odnawialnych Źródeł energii” był 
współfinansowany z funduszy unijnych w ramach lubuskiego regionalnego Programu operacyjnego na lata 
2007-2013. Całkowity koszt wyniósł ponad 15 mln zł. Unia dofinansowała 85 proc. tej kwoty, resztę dopłaciło 
Ministerstwo Nauki. inwestycja polegała na budowie i wyposażeniu energooszczędnego budynku laboratorium 
energetyki odnawialnej.

Nagroda za wybitNą 
moNografię!

Zarząd Główny Akademickiego Towarzystwa Andrago-
gicznego tegoroczną nagrodę w konkursie na wybitną 
monografię naukową z andragogiki przyznał dr Sylwii 
Słowińskiej z Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii 
Uniwersytetu Zielonogórskiego za książkę Sensy oddolnych 
inicjatyw kulturalnych w interpretacji ich realizatorów 
(Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona 
Góra 2017, ISBN 978-83-7842-301-0). Podczas kwietniowe-
go posiedzenia Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego dr S. 
Słowińska odebrała dyplom przekazany przez ZG ATA oraz 
list gratulacyjny od władz Uczelni.

Konkurs na wybitną monografię z andragogiki jest or-
ganizowany rokrocznie przez Akademickie Towarzystwo 
Andragogiczne. Laureaci konkursu otrzymują w ocenie 
parametrycznej 50 punktów za monografię naukową lub 
30 punktów za monografię wieloautorską uznanych za wy-
bitne dzieła zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki 
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w części prezentującej wyniki badań au-
torka opisuje role realizatorów, strukturę 
i tematykę inicjatyw, sposoby radzenia 
sobie z zadaniami i style działania oraz 
trzy sposoby rozumienia inicjatyw: po-
dążanie za pasją; podążanie za pasją za-
barwione społecznym zaangażowaniem; 
społecznie zaangażowane oddolne two-
rzenie kultury.
w podsumowaniu autorka zestawiła 
zrekonstruowane sposoby rozumienia 
inicjatyw z kontekstem teoretycznym: 
koncepcją animacji kultury, alternatyw-
ności oraz społeczeństwa obywatelskie-

go. książkę zamyka próba uogólnienia wyników badań: trzy typy ideal-
ne inicjatyw oddolnych; inicjatywy-enklawy wycofania, inicjatywy-nisze 
samorealizacji oraz inicjatywy-platformy zaangażowania.

Źródło: http://www.ata.edu.pl/pliki/nagrody-ata/2018/ 
Sylwia-Slowinska-2018.pdf
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Sylwia Słowińska – doktor nauk humanistycz-
nych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Zakładzie Ani-
macji Kultury i Andragogiki na Wydziale Pedagogiki, 
Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskie-
go. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół 
tematyki edukacji kulturalnej, animacji kultury, aktyw-
ności kulturalnej realizowanej zarówno w instytucjo-
nalnych, jak i nieformalnych układach oraz na proble-
matyce szeroko rozumianej edukacji ludzi dorosłych. 
Wchodzi  w skład redakcji czasopisma naukowego 
„Dyskursy Młodych Andragogów”, gdzie pełni funk-
cję sekretarza redakcji oraz redaktora tematycznego 
w obszarze edukacji kulturalnej i animacji kultury. Jest 
członkiem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego oraz 
Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego.

Nie ulega wątpliwości, że przedstawiona do recenzji praca to bogate studium pedagogiczne 
 o możliwościach uruchomienia kapitału społecznego drogą inicjatyw oddolnych, mających 
swą kulturową genezę, ale wychodzących poza jej tradycyjne rozumienie, a przez to cieka-
wych dla rozumienia tego, czym mogą być działania kulturowe, jaki jest ich sens i znaczenie. 
Mamy tu  do czynienia z przedstawieniem tego, kim są ci oddolni działacze, w jaki sposób 
kształtują oni swoje kompetencje i jak uzasadniają sens swojej pracy. W rezultacie na gruncie 
poznawczym autorka dokonuje (re)definiowania sensu i znaczenia współczesnej animacji, 
pyta o jej różne sposoby opisu. W ten sposób kształtuje nowy język mówienia o animacji, suge-
rując, że to sposób zadawania pytań o animatorów i ich działania ukierunkowuje nasz (peda-
gogiczny) sposób myślenia o jej znaczeniu. 

[z recenzji dr hab. Alicji Jurgiel-Aleksander, prof. UG]

Refleksja końcowa jest rozwiniętą, bardzo udaną próbą uogólnienia wyników badania. Próbę 
tę należy zauważyć i odpowiednio wysoko ocenić. Autorka w piątej części bardzo sprawnie 
porusza się na poziomie typologicznie ujmowanych szczegółów. Natomiast w refleksji koń-
cowej proponuje to, co jest istotą i celem naukowych poczynań, wnioski natury ogólniejszej. 
Co warto dodać, proponuje wnioski ogólne w nawiązaniu do wniosków szczegółowych, nie tra-
cąc z nimi kontaktu, ale bez zniewolenia przez nie. Nie wszystkim autorom empirycznych roz-
praw udaje się odpowiednio dobrze – tak jak Słowińskiej – uogólnić wyniki empirycznych 
badań. 

[z recenzji prof. dr. hab. Leszka Gołdyki]

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie 
przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym 
i uczelniom (www.dziennikustaw.gov.pl).

Kapituła Konkursu liczy pięciu ekspertów wybranych na 
okres czterech lat w tajnych wyborach spośród członków 
ATA będących samodzielnymi pracownikami nauki. Praca 
typowana do nagrody musi zyskać pozytywną opinię trzech 
recenzentów.
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Streszczenie nagrodzonej publikacji:
Cel pracy to rekonstrukcja sensów oddolnych inicjatyw kulturalnych – 
powstających w efekcie dobrowolnego zrzeszania się ludzi dorosłych. 
w pierwszej części autorka prezentuje dyskusję nad sposobami definio-
wania i badania uczestnictwa w kulturze, a w drugiej - pokazuje jakie 
znaczenia nadawane są tego typu inicjatywom w
refleksji naukowej.
Następnie przedstawia filozoficzne podstawy badania sensów inicjatyw 
– fenomenologię społeczną a. Schütza.

W dniach 10-11 marca 2018 r. Chór Mieszany Instytutu 
Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego pod dyrekcją Łucji 
Nowak wziął udział w V Międzynarodowym Festiwalu Mu-
zyki Pasyjnej w Szczecinie. Nasi chórzyści zdobyli jedno z 
trzech Złotych Pasm w kategorii Chóry Akademickie. Pod-
czas festiwalu w 6 regulaminowych kategoriach konkursu 
zaprezentowało się 16 chórów z całej Polski oraz Białorusi. 
Umiejętności chórzystów oceniało międzynarodowe jury, 
m.in. z Norwegii a nawet Izraela.

W skład jury weszli: 
 Elżbieta Wtorkowska, Polska – przewodnicząca
 Taum Karni, Izrael

 Elena Latsapneva, Białoruś
 Jon Fylling, Norwegia
 Hannes Metze, Niemcy

W Szczecinie Chór IM wykonał utwory takich kompozy-
torów jak: Feliks Nowowiejski, Jacobus Gallus czy Camille 
Saint-Saëns. Nie obyło się bez chwil wzruszenia i zamyśle-
nia, bo cytując Ludwika Jerzego Kerna „Czym jest muzyka? 
Może po prostu niebem, z nutami zamiast gwiazd?”.

Dyrektorem artystycznym Festiwalu była dr hab. Iwona 
Wiśniewska-Salamon, prof. UZ.

Natalia Zielonka
studentka III roku edukacji artystycznej

w zakresie sztuki muzycznej


