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lubuskiego i zachodniopomorskiego, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Na uroczystości gościliśmy również laureatów Międzynaro-
dowego Konkursu „Matematyka bez Granic” - Junior, który 
w Regionie Lubusko-Zachodniopomorskim odbył się po raz 
czwarty, tj. klasę VIb ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Zielo-
nej Górze (nauczyciel: Ewa Chrystowicz)  1. miejsce w regio-
nie i 1. lokata w Polsce; delegację klasy VIb ze Szkoły Pod-
stawowej nr 15 w Gorzowie Wlkp. (nauczyciel: Magdalena 
Brzozowska); klasę VIb ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi w Przytocznej - 2. miejsce ex aequo w regio-
nie i 2. lokata ex aequo w Polsce; klasę VIb ze Szkoły Podsta-
wowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze 
(nauczyciel: Dominika Szumalo) oraz delegację klasy VIb z 
Katolickiej Szkoły Podstawowej w Szczecinie - 3. miejsce ex 
aequo w regionie i 4. lokata ex aequo w Polsce.

Uczniowie zwycięskich klas szóstych ze Szkoły Podstawowej 
nr 15 w Zielonej Górze, ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi w Przytocznej oraz Katolickiej Szkoły Podsta-
wowej w Szczecinie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyj-
nych z matematyki w ramach trzyletniego projektu „Wespół 
w zespół z Matematyką bez Granic”, realizowanego w latach 
2009-2012 przez Polskie Towarzystwo Matematyczne na te-
renie 3 województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i 
zachodniopomorskiego, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Laureatom Konkursu nagrody ufundowali: Starosta Powiatu 
Nowosolskiego - Józef Suszyński; Starosta Powiatu żarskie-
go - Marek Cieślak; Prezydent Miasta Gorzów  Wlkp. - Tade-
usz Jędrzejczak; Prezydent Miasta Koszalin - Piotr Jedliński; 
Prezydent Miasta Nowa Sól - Wadim Tyszkiewicz; Prezydent 
Miasta Szczecin - Piotr Krzystek; Prezydent Miasta Zielona 
Góra - Janusz Krzysztof Kubicki; Wójt Gminy Przytoczna - 
Bartłomiej Kucharyk; Wójt Gminy Ustronie Morskie - Jerzy 
Kołakowski; Lubuski Kurator Oświaty - Radosław Wróblewski; 
Zachodniopomorski Kurator Oświaty - Maria Borecka; Dyrek-
tor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. 
- Jerzy Kaliszan; Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego 
Jego Magnificencja prof. Czesław Osękowski; Dziekan Wy-
działu Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego prof. dr hab. Andrzej Cegielski; Prezes 
Polskiego Towarzystwa Matematycznego prof. dr hab. Stefan 
Jackowski; Dyrekcja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych: Leszek Banach, Janusz Frankowski; Dyrektor „Biura 
Plus” Oddział w Zielonej Górze - Rafał Krępa; Gdańskie Wy-
dawnictwo Oświatowe, Oficyna Wydawnicza Krzysztof Paz-
dro, Wydawnictwo Podkowa w Gdańsku. 

W imieniu wszystkich wolontariuszy, działających na rzecz 
Międzynarodowego Konkursu Matematyka bez Granic edycja 
polska, pragnę serdecznie podziękować Jego Magnificencji 
Rektorowi prof. Czesławowi Osękowskiemu, Dziekanowi Wy-
działu Matematyki, Informatyki i Ekonometrii prof. Andrze-
jowi Cegielskiemu za zrozumienie i wsparcie działań Regio-
nalnego Komitetu Międzynarodowego Konkursu Matematyka 
bez Granic.

W imieniu własnym i Zarządu Zielonogórskiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Matematycznego pragnę serdecznie 
podziękować wszystkim sympatykom konkursu za życzliwość 
i docenienie znaczącej roli matematyki w edukacji młodzie-
ży oraz ufundowanie atrakcyjnych nagród dla laureatów XXIII 
Międzynarodowego Konkursu Matematyka bez Granic w Re-
gionie Lubusko-Zachodniopomorskim.

Więcej informacji na temat Konkursu Matematyka bez Gra-
nic można znaleźć na stronie http://www.mbg.uz.zgora.pl

Krystyna Białek 
Przewodnicząca Regionalnego Komitetu Organizacyjnego

Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez Granic”
w Regionie Lubusko-Zachodniopomorskim

żyCie  
lubuszan. 
współCze-
sność i per-
spektywy

projekt realizowany w partnerstwie
wojewóDztwo lubuskie/urząD marszałkowski wo-
jewóDztwa lubuskiego Departament infrastruktury 
społeCznej i uniwersytet zielonogórski.
priorytet Vii. promoCja integraCji społeCznej. Działa -
nie 7.2 przeCiwDziałanie wykluCzeniu społeCznemu 
i wzmoCnienie sektora ekonomii społeCznej. poD-
Działanie 7.2.1 aktywizaCja zawoDowa i społeCzna 
osób zagrożonyCH wykluCzeniem społeCznym.

W lipcu 2011 r. ruszył Projekt Życie Lubuszan. Współcze-
sność i perspektywy, który miał umożliwić powstanie kom-
pleksowej diagnozy sytuacji społecznej. Celem głównym 
projektu było przeprowadzenie badań, którego wyniki po-
służą do określenia sytuacji społeczeństwa województwa 
lubuskiego pod kątem stanu i zagrożenia wykluczeniem 
społecznym.

Cel projektu to także :
Określenie sytuacji mieszkańców województwa lu-
buskiego pod kątem stanu i zagrożenia wykluczeniem 
społecznym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci  
i młodzieży, osób bezrobotnych, starszych, ubogich oraz 
rodzin. Wyróżnienie grup społecznych doświadczających 
wykluczenia lub odczuwających zagrożenie nim.
Określenie potencjału tkwiącego w zasobach społecz-
nych województwa lubuskiego umożliwiających prze-
ciwstawianie się mieszkańców zagrożeniu marginaliza-
cją i wykluczeniem społecznym.
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Wskazanie indywidualnych uwarunkowań prowadzących 
do wykluczenia społecznego i marginalizacji mieszkań-
ców województwa i rodzin, a także dzieci i młodzieży.
Analiza problematyki wykluczenia społecznego w kon-
tekście równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
Badania  przeprowadzone zostały na terenie sześciu po-

wiatów województwa lubuskiego – trzech z regionu połu-
dniowego i trzech – z północnego, są to: Miasto na pra-
wach powiatu -  Gorzów, powiat strzelecko – drezdenecki, 
powiat gorzowski, Miasto na prawach powiatu -  Zielona 
Góra, powiat krośnieński, powiat świebodziński. Zakwalifi-
kowane zostały na tej samej zasadzie powiaty z obu regio-
nów o najniższej i najwyższej stopie bezrobocia oraz po-
wiaty miejskie. Powiaty te  niezależnie od głównej cechy 
różnicującej (stopa bezrobocia, która warunkuje szereg 
innych cech niosących zagrożenie marginalizacją społecz-
ną) cechuje duże zróżnicowanie, co umożliwi uzyskanie 
pełniejszego obrazu badanych zjawisk. 

Badania prowadzone były w dwóch zespołach zorganizo-
wanych według wieku respondentów. 

Oba Zespoły tworzyli pracownicy naukowi Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego mający wieloletnie doświadcze-
nie w praktycznym rozwiązywaniu problemów społecz-
nych. Pierwszy z nich kierowany przez prof. Zdzisława 
Wołka prowadził badania wśród dorosłych mieszkańców 
województwa lubuskiego.  Badania te realizowane były  
w dwóch etapach. Pierwszy etap polegał na  przeprowa-
dzeniu badań ankietowych obejmujących  2 508 dorosłych 
mieszkańców naszego województwa zamieszkujących  
w sześciu wybranych powiatach. Osoby do badań zosta-
ły wybrane poprzez losowanie z list osób zameldowanych  
w województwie. W drugim etapie badań, realizowanym 
w pierwszych miesiącach 2012 roku przeprowadzano wy-
wiady z wybranymi osobami.

Zespół drugi, pracujący pod kierunkiem prof. Grażyny 
Miłkowskiej, realizował badania ilościowo-jakościowe, 
zaplanowane na trzy etapy. Pierwszy z nich rozpoczęto 
badaniami ankietowymi, którymi objęto wszystkie szkoły 
gimnazjalne województwa lubuskiego. W dalszym etapie 
przeprowadzono badania sondażowe (ankietowe) wśród 
uczniów w losowo 50 wybranych szkołach gimnazjalnych 
wskazanych sześciu powiatów. Było to 2 508 uczniów. 
Ostatnim etapem były badania jakościowe wśród uczniów, 
celowo wybranych spośród osób objętych uprzednimi ba-
daniami ankietowymi. W oparciu o zebrane wyniki badań 
w 2012 r. opracowana została diagnoza sytuacji społecznej 
w naszym województwie. 

Wyniki tych badań zostaną upowszechnione poprzez 
przygotowywany raport i monografie. 

W dniu 18.06.2012 r. odbyła się Konferencja upowszech-
niająca i kończąca Projekt.

Konferencję promującą i upowszechniającą projekt 
otworzyli wicemarszałek Maciej Szykuła oraz prof. Cze-
sław Osękowski, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

Podkreślono, że wyniki przeprowadzonych badań będą 
cenną wskazówką do podejmowania dalszych decyzji w 
zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

Podczas Konferencji swoje wystąpienia zaprezentowali:
prof. Andrzej Radziewicz-Winnicki członek Prezydium 
KNP PAN, Uniwersytet Zielonogórski. Temat referatu: 
Zagrożenie marginalizacją i wykluczeniem społecznym 
w wymiarze globalnym i lokalnym,   
prof. Zdzisław Wołk, Kierownik Katedry Pedagogiki Spo-
łecznej, Uniwersytet Zielonogórski. Temat referatu: 
Główne problemy życiowe mieszkańców województwa 
lubuskiego – próba diagnozy,
dr Marcin Szumigraj, Katedra Pedagogiki Społecznej, 
Uniwersytet Zielonogórski. Temat referatu: Kapitał Lu-
buszan – siły społeczne i jednostkowe,
prof. Grażyna Miłkowska, Kierownik Katedry Opieki, Te-
rapii i Profilaktyki Społecznej, Uniwersytet Zielonogór-
ski. Temat referatu: Młodzież lubuska – charakterystyka 
ogólna,
dr Marzena Sendyk, Katedra Opieki, Terapii i Profilaktyki 
Społecznej, Uniwersytet  Zielonogórski. Temat referatu: 
Rodzinny pejzaż lubuskiej młodzieży.
W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele Departa-

mentu Infrastruktury Społecznej. Wśród obecnych gości 
znaleźli się także Marek Kamiński - Dyrektor Departamen-
tu EFS. Swoją obecnością na zaproszenie odpowiedzia-
ło wielu samorządowców, wójtów, burmistrzów, a także 
przedstawicieli OPS, PCPR, organizacji pozarządowych. 
Nie zawiedli dyrektorzy szkół gimnazjalnych wojewódz-
twa lubuskiego, w których przeprowadzane są badania 
oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Liczne grono słuchaczy stanowili studenci Wydziału Peda-
gogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu.

Po przedstawionych referatach odbyła się ciekawa dys-
kusja panelowa, którą poprowadzili moderatorzy spotka-
nia Elżbieta Wozowczyk–Leszko i Eugeniusz Kurzawa.

Aleksandra Grzelczak
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