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wydział pedagogiki, psychologii
i socjologii

Konferencja naukowa

16 maja br. w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze 
z siedzibą w Ochli miała miejsce Ogólnopolska Konferencja 

Naukowa pt. Praca więźniów poprzez partycypację spo-
łeczną.

Od 2016 r., tj. od kiedy realizowany jest rządowy program 
Praca dla więźniów, wskaźnik zatrudnienia osadzonych osią-
gnął niespotykaną w historii wartość. O wielkości zjawiska 
w skali Polski mówił specjalista Biura Penitencjarnego Central-
nego Zarządu Służby Więziennej - mjr Filip Skubel, natomiast 
zagadnienie zatrudnienia osób osadzonych na przykładzie OISW 
w Poznaniu przedstawił płk Marceli Sauerman – Dyrektor OISW 
w Poznaniu. W dalszej kolejności wystąpili przedstawiciele 
kontrahentów zatrudniających osadzonych z Aresztu Śledczego 
w Zielonej Górze, a także przedstawiciele świata nauki i prak-
tycy związani z procesem resocjalizacji. W tym doktoranci 
pedagogiki Klaudia Jarosz i Monika Kaczmarczyk z Koła Nauko-
wego Doktorantów INKLUZJA oraz studenci z Koła Naukowego 
PRISON. Uwieńczeniem konferencji był również występ arty-
styczny studentki zarządzania na UZ - Mileny Drąg wraz z osa-
dzonym z Aresztu Śledczego w Zielonej Górze.

Wnioski uczestników konferencji są jednoznaczne: zatrud-
nienie osadzonych przynosi korzyści zarówno przedsiębiorcom 
jak i więźniom, a także zmniejsza koszty utrzymania osadzo-
nych przez obywateli oraz umożliwia im spłatę wszelkich zobo-
wiązań. To z kolei generuje niewymierne korzyści społeczne, 
ponieważ znacznie ułatwia powrót skazanych do społeczeń-
stwa. Tym samym program Praca dla więźniów uznać należy za 
skuteczny projekt, w który warto nadal inwestować.

Konferencja została zorganizowana dzięki współpracy 
Aresztu Śledczego w Zielonej Górze i Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego. Objęta została Patronatem Honorowym JM 
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. dr. hab. inż. 
Tadeusza Kuczyńskiego.

kpt. Przemysław Kierzek

Konferencja naukowa pt. Zdrowie publiczne  - 
problemy osób wieku podeszłego i ich rodzin  
w ramach XX Zjazdu Ogólnopolskiego Porozumienia 
Organizacji Alzheimerowskich.

1 czerwca br. w Rektoracie Uniwersytetu Zielonogór-
skiego odbyła się konferencja poświęcona tematyce osób 
starszych, pt. Zdrowie publiczne - problemy osób wieku 
podeszłego i ich rodzin. Konferencję zorganizowano w ra-
mach XX Zjazdu Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji 
Alzheimerowskich, który po raz pierwszy odbył się Zielonej 
Górze, przez Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów 
i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera, przy współpracy 
z Wydziałem Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwer-
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sytetu Zielonogórskiego. Zjazd miał charakter ogólnopol-
ski, a wzięło w nim udział 17 organizacji alzheimerowskich 
z całej Polski, w tym przedstawiciele środowiska naukowe-
go i społeczności lokalnej.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Mar-
szałka Województwa Lubuskiego - Elżbiety Anny Polak, Pre-
zydenta Miasta Zielona Góra - Janusza Kubickiego oraz JM 
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. dr. hab. inż. 
Tadeusza Kuczyńskiego.

Otwarcie konferencji uhonorowały cztery wystąpienia. 
Jako pierwsza głos zabrała reprezentantka Urzędu Marszał-
kowskiego z-ca dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia 
- Mirosława Dulat, poruszając problematykę wieku pode-
szłego i rodzin osób starszych. Te zagadnienia, wymagają 
zrozumienia, akceptacji i wyrozumiałości oraz są w zakre-
sie zainteresowania samorządu województwa lubuskiego. 
Następnie przedstawicielka Urzędu Miasta Zielona Góra 
z-ca naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych - Li-
dia Gryko, podkreśliła potrzebę podejmowania takich dzia-
łań, ponieważ przybliżają nam problemy osób dotkniętych 
chorobą Alzheimera i ich opiekunów oraz uczą wrażliwości. 
Dziekan WPPS - dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ w swoim 
wystąpieniu odwołał się do polityki Wydziału nawiązującej 
do hasła przewodniego jednostki - „Z myślą o ludziach”. 
Jako ostatnia głos zabrała dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. 
UZ - prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opieku-
nów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera w Zielonej 
Górze, która witając zebranych gości, wyraziła nadzieję na 
wypracowanie rekomendacji, w toku obrad, usprawnienia 
polityki państwa w zakresie profilaktyki zdrowia i ochrony 
zdrowia w zakresie chorób otępiennych.

Celem XX Zjazdu było poznanie i upowszechnienie dzia-
łań podejmowanych przez Alzheimer Polska zmierzających 
do poprawy dostępu chorych do diagnozy i leczenia wszel-
kich chorób związanych z wiekiem, starzeniem się, w tym 
w szczególności choroby Alzheimera. Ponadto intencją 
organizatorów było zaprezentowanie przybyłym gościom 
inicjatyw podejmowanych w województwie lubuskim na 
rzecz osób dotkniętych chorobą Alzheimera i ich opieku-
nów.

Zjazd trwał trzy dni. Po uroczystej inauguracji, jako 
pierwsza za mównicą prelegentów stanęła dziekan Wydziału 
Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, dr hab. Agnieszka Zembroń–
Łacny, prof. UZ, prezentując stan wiedzy na temat zjawiska 
choroby Alzheimera w ujęciu medycznym. W zastępstwie 
Senatora Rzeczypospolitej Polskiej dr. hab. Waldemara 
Sługockiego, prof. UZ, wystąpił dr Sławomir Kotylak, dy-
rektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu 
Marszałkowskiego, przedstawiając dane statystyczne woje-
wództwa lubuskiego nawiązujące do problematyki osób sta-
rych. Ostatnim prelegentem tego dnia był prezes Alzheimer 
Polska, mgr Zygmunt Wierzyński, który zaprezentował do-
tychczas wypracowaną strategię działań Alzheimer Polska, 
wskazując m.in. na potrzebę: upowszechniania wiedzy o Al-
zheimer Polska, uznania tej choroby za priorytet zdrowia 
publicznego w Polsce, działania na rzecz przyjęcia i wdro-
żenia Polskiego Planu Alzheimerowskiego, tworzenia współ-
pracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi 
na rzecz osób chorych na chorobę Alzheimera i zaburzeń 
pokrewnych, ich rodzin i opiekunów. 

Drugiego dnia Zjazdu, jako pierwsza głos zabrała prof. 
Grażyna Miłkowska, przedstawiając stereotypowe podej-
ście ludzi młodych do starości, wskazała jednocześnie na 
potrzebę edukacji młodego pokolenia, z obawy przed roz-

wojem zjawiska gerontofobii. Następnie doktorant socjo-
logii z Uniwersytetu Zielonogórskiego, mgr Krzysztof Łoziń-
ski, omówił chorobę Alzheimera z perspektywy przemian 
demograficznych.

Dr Edyta Długosz–Mazur z Uniwersytetu Marii Skłodow-
skiej-Curie w Lublinie, zaprezentowała problemy osób wie-
ku podeszłego i ich rodzin, kładąc w szczególności nacisk na 
osoby dotknięte chorobą Alzheimera. Dr Agnieszka Nowicka 
z Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, przedsta-
wiła konsekwencje sprawowania długotrwałej opieki nad 
osobą z otępieniem typu Alzheimera w kontekście „zespołu 
opiekuna”. Dr Katarzyna Uzar-Szcześniak z Uniwersytetu 

Wrocławskiego, omówiła rodzaje i efektywność niefarma-
kologicznych metod terapii w demencji. Następnie mgr Ewa 
Duda z Fundacji KTOTO – Zrozumieć Alzheimera, zaprezen-
towała projekt sieci wsparcia opiekunów osób chorych na 
Alzheimera i zespoły otępienne. Jako ostatnia w murach 
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III Interdyscyplinarna Studencka Konferencja  
Naukowa „Projekt: Mistrz”

Zgodnie z tradycją, 16 maja 2018 r. odbyła się III Inter-
dyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa „Projekt: 
Mistrz”. Konferencja została zorganizowana przez Instytut 
Psychologii UZ, studentów kierunku Psychologia, Fundację 
Wszechstronnego Wspierania Rozwoju Dzieci, Młodzie-
ży i Dorosłych „Chorągwiana” przy współfinansowaniu ze 
środków Marszałek Województwa lubuskiego i Urzędu Mia-
sta Zielona Góra.

Pomysł organizacji 
tego wydarzenia po-
wstał w 2016 r. jako 
rozszerzenie cyklu 
„Wykłady Mistrzów” 
odbywających się 
w Instytucie Psycho-
logii od początku jego 
istnienia. Dotychczas 
zaproszonymi Mistrza-
mi byli: słynna pro-
jektantka mody - Ewa 
Minge, znana polska 
aktorka - Sandra Sta-
niszewska; właściciele 
firm: Zygmunt Rafał 
Trzaskowski i Małgo-
rzata Bieniaszewska. 
Tym razem temat Mi-
strzostwa został po-
ruszony w obszarach 
sztuki i praktycznej edukacji studentów, a myślą przewodnią 
konferencji było odkrywanie w sobie potencjału twórczego, 
poszukiwanie własnej drogi do mistrzostwa, odznaczonego 
pasją, profesjonalizmem, chęcią przekroczenia granic i po-
konywania trudności w dążeniu do bycia Mistrzem w każdej 
sferze życia.  Program konferencji obejmował trzy sesje, 
składające się z: wystąpienia Mistrza, relacji studentów na 
temat ich wizji Mistrzostwa oraz improwizacji artystycznej.

Po uroczystym otwarciu konferencji  przez Prorektora ds. 
Studenckich, prof. dr. hab. Wojciecha Strzyżewskiego głos 
zabrał pierwszy Mistrz – Dyrektor Artystyczny i Dyrygent 
Orkiestry Filharmonii Zielonogórskiej, profesor Czesław 
Grabowski, który przedstawił własną wizję Mistrzostwa. 
Nawiązując do jego istoty podkreślał, że poszukujemy 
zawsze autorytetów, których określił mianem „Mistrzów 
Życia”, z którymi pragniemy się spotykać, by czerpać od 
nich wiedzę i inspirację do dalszego rozwoju. Czesław Gar-
bowski, kompozytor, autor wielu utworów symfonicznych 
i kameralnych, mówił o nieprzemijającej i ponadczasowej 
roli wielkich Mistrzów: Mozarta, Beethovena, Chopina, in-
spirujących nowe pokolenia muzyków. Zwracał uwagę na 
znaczenia kontemplacji, wyciszenia w procesie tworzenia 
nowych rzeczy.

Po wystąpieniu pierwszego Mistrza wysłuchaliśmy relacji 
trzech studentów na temat Mistrzostwa w sztuce. Pierwszy 
prelegent, Tomasz Wójtowicz, student I roku psychologii mó-
wił o Mistrzach muzyki stanowiących źródło inspiracji i na-
tchnienia do tworzenia własnego zespołu muzycznego, który 
wystąpił w części artystycznej konferencji. Drugim prele-
gentem była Martyna Konieczna, studentka I roku kierunku 
grafika, która  w swoim wystąpieniu Sztuka dążenia do celu 
opowiedziała o swoich Mistrzach, którymi byli wielce artyści: 
Michał Anioł, Leonardo da Vinci, Salvatore Dali, których Upór, 
Pasja i Nieustępliwość mówczyni przyjmuje dla siebie jako 
najważniejsze cechy działania twórczego. W tym się łączyła 
z sentencjami pierwszego Mistrza, Czesława Grabowskiego 
podkreślając: „Uczymy się całe życie, jest to proces nieusta-
jącego dążenia do realizacji twórczej, a sztuka rozwija się 
wraz z nami”. Ostatnim mówcą w tej części konferencji był 
student III roku psychologii, Wojciech Zachara z referatem 
Mistrzostwo w codzienności, którego przesłanie było zawar-
te w zdaniu: „Mistrzem może być każdy z nas”, na każdym 
etapie życia w postaci Mistrza mogą wystąpić różne osoby: 

Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego głos zabrała mgr 
Barbara Stafiej z Podkarpackiego Stowarzyszenia Pomocy 
Osobom z Chorobą Alzheimera w Rzeszowie, prezentując 
Klub Świadomego Opiekuna w ramach Programu „Genera-
tor Innowacji. Sieci Wsparcia”.

Dalsza część Zjazdu przeniesiona została do Dziennego 
Domu „Senior - Wigor” w Zielonej Górze, gdzie jego kie-
rowniczka - mgr Wioletta Baziuk, przedstawiła referat nt. 
Wsparcie środowiskowe dla osób dotkniętych chorobą Al-
zheimera i ich rodzin.

Po części wykładowej, organizatorzy przewidzieli dla 
uczestników cykl warsztatów z terapii prowokatyw-
nej, prowadzonych przez coacha i dyrektora Oddziału 
Mazowieckiej Izby Coachingu (mgr Joannę Czarnecką) oraz 
warsztat nt. O Teatrze Reminiscencyjnym - jak można po-
kazywać wspomnienia? (mgr Agnieszkę Żelwetro z Uniwer-
sytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS we Wrocławiu). 
Po zakończeniu części warsztatowej, przyszedł czas na 
prace nad strategią działalności Alzheimer Polska i wypra-
cowaniem rekomendacji dla Polskiego Planu Alzheimerow-
skiego, w którym uczestnicy Zjazdu poruszali obszary z za-
kresu semantyki, wdrażania dobrych praktyk, polepszania 
polityki społecznej w zakresie profilaktyki zdrowia i ochro-
ny zdrowia w chorobie otępiennej.

Trzeciego dnia - o sytuacji osób dotkniętych chorobą Al-
zheimera i podejmowanych w tym zakresie działań Rzecz-
nika Praw Obywatelskich, opowiedziała mgr Dorota Siwiec, 
główny specjalista Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia 
Społecznego (RPO w Warszawie). Następnie zaprezento-
wane zostały założenia Polskiego Planu Alzheimerowskie-
go przez dr Edytę Długosz. Po wystąpieniach przewidziano 
czas na debatę i przyjęto rekomendacje dla Polskiego Pla-
nu Alzheimerowskiego. Po raz ostatni tego dnia głos zabra-
ła prof. Grażyna Miłkowska, dziękując wszystkim uczestni-
kom za tak merytorycznie intensywny i owocny czas pracy 
w toku całego Zjazdu. Jednocześnie wyraziła nadzieję na 
dalszą współpracę w przyszłości dla wymiany dobrych prak-
tyk i tworzenia sieci kooperacji zebranych na Zjeździe or-
ganizacji, celem poprawy ich funkcjonowania.

W efekcie końcowym XX Zjazdu wypracowano konstruk-
tywną wymianę doświadczeń, usystematyzowano wiedzę 
uczestników na temat problemów związanych w chorobą 
Alzheimera i innych zaburzeń otępiennych oraz wypra-
cowano rekomendację mającą na celu przyspieszenie 
wdrożenia Polskiego Planu Alzheimerowskiego. Konferen-
cja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, zarówno 
wśród pracowników akademickich, jak i władz miasta Zie-
lona Góra. 

Karolina Silna
Sławomir Sobański
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od matki, która wychowa-
ła dziecko przekazując mu 
wiarę w swoje możliwości, 
do autorytetów spotykanych 
w dziedzinach nauki, sztu-
ki, pracy. O byciu Mistrzem 
decydują nie tylko jego 
konkretne osiągnięcia, lecz 
również atmosfera tworzona 
przez  niego, moc inspiracji 
i wyzwolenia pokładów kre-
atywności.

Zgodnie z tradycją pa-
miątkowe statuetki „Pro-
jekt: Mistrz” zostały 
wręczone zaproszonemu 
Mistrzowi, profesorowi Cze-
sławowi Grabowskiemu oraz 
wyróżnionemu przez niego 
studentowi. Tym razem sta-
tuetkę „Projekt: Mistrz” do-
stała Martyna Konieczna z Wydziału Artystycznego.

Druga część konferencji była poświęcona relacji z praktyk 
studentów IV roku kierunku psychologia, specjalności 
psychologia pracy, organizacji i zarządzania. Było to konty-
nuacją II edycji konferencji „Projekt: Mistrz”, która odbyła 
się w Instytucie Psychologii 25 maja 2017 r. Zaproszonym 
Mistrzem wówczas była Pani Małgorzata Bieniaszewska, wła-
ścicielka intensywnie rozwijającej się firmy produkcyjnej 
MB-Pneumatyka w branży auto-moto. Dzieląc się ze stu-
dentami swoimi doświadczeniami na drodze do mistrzostwa 
Pani Małgorzata Bieniaszewska, menedżer, filolog, psycho-
log z wykształcenia, człowiek o bardzo szerokim horyzoncie 
zainteresowań, podkreślała rolę psychologii w zarządzaniu 
firmą, wskazywała na możliwości zastosowania wiedzy 
zdobytej na uczelni w celu doskonalenia organizacji pra-
cy. Mistrzowskie wystąpienie Pani Bieniaszewskiej w maju 
2017 r. było inspiracją pomysłu realizacji praktyk studenc-
kich w warunkach realnej pracy. 

 11 października 2017 r. w Instytucie Psychologii UZ od-
było się podpisanie umowy dotyczącej realizacji praktyk 
studenckich dla specjalności psychologia pracy organiza-
cji i zarządzania. Strony porozumienia reprezentowali: 
Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr 
hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ; Dziekan Wydziału 
Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, dr hab. Marek Fur-
manek, prof. UZ; Małgorzata Bieniaszewska, właścicielka 
firmy «MB-Pneumatyka”. Celem praktyk studenckich jest 
wykonanie projektów badawczych związanych z procesem 
zarządzania firmą.  Od października 2017 r. w sulechow-
skiej firmie „MB-Pneumatyka” nasi studenci wdrażają 
swoje pomysły, pracując nad rozwiązaniem zadań w ob-
szarze motywowania, oceny, rekrutacji i selekcji pracow-
ników, tworząc scenariusze gier szkoleniowych, pracując 
nad strategiami wzmocnienia miękkich umiejętności me-
nedżerskich w zakresie negocjacji, rozwiązywania sytuacji 
konfliktowych, doskonalenia wizerunku firmy.

Rezultaty wdrożenia inicjatywy praktyk studenckich 
w przedsiębiorstwie „MB-Pneumatyka”  przedstawili studenci 
IV roku specjalności psychologia pracy, organizacji i zarzą-
dzania. Pierwszymi prelegentami w tej części były Dominika 
Kozołubska i Jolanta Zator. Temat realizowanego projektu 
obejmował zagadnienie pozapłacowych strategii motywowa-
nia pracowników, a zadaniem studentek było opracowanie Fo
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systemu motywacyjnego dla pracowników produkcji i admi-
nistracji, który powstał jako wynik przeprowadzonych ankiet 
i rozmów indywidualnych z pracownikami. W swoim wystą-
pieniu prelegentki podkreśliły znaczenie tak zorganizowanej 
praktyki dla kształcenia psychologa pracy,  a kontakt z kadrą 
kierowniczą firmy jako możliwość wykorzystania zdobytej 
wiedzy teoretycznej w warunkach realnej pracy.

Kolejną parą byli Anna Mocna i Jan Szlempo, których wy-
stąpienie dotyczyło realizacji projektu na temat doskona-
lenia procesu negocjacji, a sam projekt powstał  na pod-
stawie badań potrzeb firmy. Rezultatem było opracowanie 
programu szkolenia dla pracowników firmy we współpra-
cy z działem HR. Szkolenie obejmowało kształtowanie 
umiejętności prowadzenie skutecznych negocjacji, które 
prowadzą do uzyskania spodziewanego rezultatu przy za-
chowaniu dobrych relacji z partnerem, a także sposobów 
rozpoznawanie technik manipulacyjnych na różnych eta-
pach negocjacji. Prelegenci zwrócili uwagę na znaczenie 
zdobytych podczas praktyki doświadczeń dla własnego roz-
woju zawodowego na etapie wchodzenia na rynek pracy.

Relacja  Kamili Nowak i Agnieszki Jerzynek była poświę-
cona opracowaniu projektu gry szkoleniowej dla kadry me-
nedżerskiej. Fabuła gry opierała się na tematyce związanej 
z branżą samochodową i pozwalała ćwiczyć kompetencje 
miękkie. Zdaniem prelegentek proces tworzenia koncepcji 
gry umożliwił praktyczne wykorzystanie wiedzy psycholo-
gicznej dla potrzeb organizacji, a także dla rozwoju wła-
snych pomysłów kreatywnych. W ścisłej współpracy z kadrą 
kierowniczą firmy, zwłaszcza z Panią Małgorzatą Bienia-
szewską, powstał produkt, który może być zastosowany 
w praktyce zarządzania organizacją.

Prezentacja kolejnych prelegentów, Justyny Irskiej i Mar-
tyny Kremens, dotyczyła projektu tworzenia koncepcji 
ocen pracowniczych i planowania indywidualnych ścieżek 
rozwoju. We współpracy z kierownikami poszczególnych 
działów firmy autorki projektu przeprowadzały indywidu-
alne rozmowy z pracownikami na temat planowania  ście-
żek kariery zawodowej, poszukując odpowiednich narzędzi 
psychologicznych do pomiaru kluczowych cech przydatno-
ści zawodowej dla każdego stanowiska pracy. W opinii stu-
dentek ważnym rezultatem praktyki było umożliwienie za-

Międzynarodowa konferencja naukowa w Sejmie RP

Z okazji 70. rocznicy proklamowania Powszechnej De-
klaracji Praw Człowieka w dniach 23-24 kwietnia 2018 r. 
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersyte-
tu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Zarząd Główny 
Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich zorganizowały 
w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodo-
wą konferencję naukową. Przedmiotem Konferencji były 
powszechne i regionalne systemy ochrony praw człowieka, 
ich osiągnięcia oraz dotyczące ich bariery, nowe wyzwania 
i rozwiązania.

Prawno-człowiecza sejmowa konferencja jest zdarze-
niem dorocznym, organizowanym od 10 lat z inicjatywy 
prof. Jerzego Jaskierni. Od lat członkiem Komitetu Nauko-
wego Konferencji jest Kierownik Katedry Prawa Konstytu-
cyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego, prof. Andrzej Bisztyga. W tegorocznej edy-
cji Konferencji aktywny udział wzięli wszyscy pracownicy 
Katedry Prawa Konstytucyjnego.

Jednej z trzech sesji plenarnych przewodniczył prof. 
Andrzej Bisztyga, który na kolejnej plenarnej sesji przed-
stawił referat pt. Ochrona praw człowieka jako przedmiot 
działalności Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie. Adiunkci z Katedry Prawa Konstytucyjnego za-
prezentowali swoje referaty na sesjach panelowych. Były 
to następujące wystąpienia: dr Anna Chodorowska Zasada 
non-refoulement i ochrona uchodźców w prawie między-
narodowym – najnowsze tendencje w orzecznictwie, dr Ju-
styna Michalska Art. 45 Konstytucji RP jako realizacja art. 

wydział prawa i administracji

poznania się ze strukturą pracy firmy, współpracy z kadrą 
kierowniczą oraz praktycznej weryfikacji wiedzy zdobytej 
w trakcie studiów na kierunku Psychologia.

Zdaniem wszystkich prelegentów idea praktyki dla studen-
tów specjalności psychologia pracy, organizacji i zarządza-
nia zorganizowanej i realizowanej przy współpracy Instytutu 
Psychologii z firmą „MB-Pneumatyka”, była wyjątkową oka-
zją wspierania procesu stawania się mistrzem w wybranym 
obszarze zawodowym, robienia tego, co jest rozwijające, 
rozszerzające horyzonty uczenia się poprzez doświadczenie. 

Ostatnim prelegentem tej części konferencji był zwycięz-
ca konkursu „Projekt: Mistrz” ubiegłorocznej konferencji, 
student II roku psychologii Patryk Wera. Jego wystąpienie 
było swoistą kontynuacją prezentacji z poprzedniego roku 
Myślenie algorytmiczne i koncentrowało się na zastosowa-
niu teorii gier w zarządzaniu firmą. 

Statuetka „Projekt: Mistrz” na wniosek Małgorzaty Bie-
niaszewskiej została przyznana za najlepsze efekty praktyk 
studenckich Dominice Kozołubskiej i Jolancie Zator.

III cześć konferencji miała wyraźny charakter artystyczny. 
Zaproszonym Mistrzem był Filip Czeszyk, wybitny tancerz 
i założyciel szkoły tańca SPOKO FAMILY. Mówca opowiadał 
o swojej drodze, którą pokonał, by stać się tym, kim jest 
dzisiaj, o swojej pasji do tańca, którą przelewa na następ-
ne pokolenia swoich uczniów. Podczas wystąpienia obej-
rzeliśmy film „Twarze tańca”, prezentujący ewolucję od 
tańca klasycznego do współczesnego oraz źródła inspiracji 
do tworzenia nowej jakości i łamania schematów. Finałem 
konferencji „Projekt: Mistrz” był pokaz tańca Hip-Hop w wy-
konaniu dzieci ze szkoły tańca SPOKO FAMILY kierowanej 
przez Mistrza konferencji, Filipa Czeszyka, który otrzymał 
od organizatorów pamiątkową statuetkę „Projekt: Mistrz”.

Zwieńczeniem  konferencji było ogłoszenie powstania 
przy Instytucie Psychologii UZ Stowarzyszenia Wspierania 
Inicjatyw Twórczych „Anima”, którego głównym celem jest 
kreowanie różnych ścieżek dochodzenia do Mistrzostwa we 
wszystkich dziedzinach  życia. 

Tatiana Rongińska 
Instytut Psychologii


