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W ostatnim czasie na Wydziale Nauk Pedagogicznych 
i Społecznych odbyły się cztery publiczne obrony roz-
praw doktorskich. Mgr Jacek Jędryczkowski bronił 
1 czerwca dysertacji pt. Prezentacje multimedialne 
w procesie uczenia się studentów. Promotorem była 
prof. Wielisława Osmańska-Furmanek (Uniwersytet 
Zielonogórski). Pracę zrecenzowali profesorowie Maria 
Jakowicka (Uniwersytet Zielonogórski) oraz Bronisław 
Siemieniecki (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w To-
runiu). 

Mgr Teresa Hamulczyk-Pawluk napisała prace na 
temat Edukacja teatralna w szkole podstawowej. Promo-
torem pracy był prof. Józef Kargul (Uniwersytet Zielono-
górski), a recenzentami profesorowie Bogusław Śliwer-
ski (Uniwersytet Łódzki) i Bogdan Idzikowski (Uniwersy-
tet Zielonogórski). 

Przedmiotem obrony była też rozprawa doktorska Ko-
ściół katolicki wobec problemu dzieci pozbawionych 
opieki w Polsce w latach 1918 – 1939 napisana przez 
mgr Edytę Bartkowiak, która odbyła się 29 czerwca. 
Promotorem pracy był prof. Ryszard Stankiewicz (Uni-
wersytet Zielonogórski). Rozprawę doktorską zrecenzo-
wali profesorowie Marian Surdacki (Katolicki Uniwersytet 
Lubelski) oraz ks. Zdzisław Lec (Uniwersytet Szczeciński 
– Wydział Teologiczny, Uniwersytet Wrocławski – Pa-
pieski Wydział Teologiczny). 

1 lipca miała miejsce publiczna obrona 
rozprawy doktorskiej mgr Iwony Rudek, 
która napisała pracę pt. Tolerancja dzieci 
wobec niepełnosprawnych rówieśników. 
Promotorem była prof. Krystyna Ferenz 
(Uniwersytet Zielonogórski). Recenzentami dysertacji 
byli profesorowie Andrzej Radziewicz-Winnicki (Uniwer-
sytet Śląski) oraz Wojciech Pasterniak (Uniwersytet 
Zielonogórski). Wszystkim serdecznie gratulujemy. 

Pola Kuleczka 

 
 

.......Instytut Socjologii 

Dr Maria Zielińska dyrektorem Instytutu  
Z dniem 1 maja 2004 r. stanowisko dyrektora Instytutu 

Socjologii JM Rektor powierzył dr Marii Zielińskiej. Dr M. 
Zielińska związana jest z Instytutem od 1995 roku. Jest 
absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień 
doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii 
uzyskała na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego. W latach 1996-2002 pełniła funkcję 
zastępcy dyrektora IS ds. dydaktyki. 

Magdalena Pokrzyńska  
 

X-lecie Zielonogórskiego  
Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji 

Zielonogórski Oddział Terenowy nr 17 Polskiego To-
warzystwa Dysleksji rozpoczął działalność 7 września 
1994 r. Liczył wówczas 17 członków. Byli to przede 
wszystkim nauczyciele i pedagodzy szkolni. W skład 
Zarządu Zielonogórskiego Oddziału PTD weszły nastę-
pujące osoby: Agnieszka Pawlisz (przewodnicząca), 
Aleksandra Woronowicz, Anna Maciejewska, Marta 
Sowula, Małgorzata Karimow, Dorota Bogawska. Sie-
dzibą oddziału było początkowo mieszkanie prywatne 
przy ul. Zawadzkiego-Zośki 2/1 w Zielonej Górze. 

W swojej działalności członkowie Zielonogórskiego 
PTD wytyczyli następujące cele: 
- wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych rodzi-

ców i nauczycieli zmierzających do wzbogacania moż-
liwości edukacyjnych dzieci i młodzieży, 

- pomoc diagnostyczno-terapeutyczna w przypadkach 
specjalnych trudności w uczeniu się tzw. dysleksja, 
dysgrafia, dysortografia, 

- tworzenie warunków do pełnego rozwoju intelektual-

nego i emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży 
(szczególnie w środowisku szkolnym). 
Realizując te cele Zielonogórski Oddział Towarzystwa 

upowszechniał wiedzę na temat specjalnych trudności 
w czytaniu i pisaniu oraz ich sposobach przezwycięża-
nia. 

We wrześniu 1995 r. Oddział współorganizował 
w Przytoku k/Zielonej Góry II Ogólnopolski Zjazd Pol-
skiego Towarzystwa Dysleksji goszcząc prekursora 
ruchu na rzecz pomocy dzieciom dyslektycznym – prof. 
Martę Bogdanowicz. W spotkaniu wzięło udział liczne 
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grono pedagogów, terapeutów z całego kraju, którzy 
swoją działalnością stworzyli szanse do równego startu 
życiowego dzieciom ze specyficznymi trudnościami  
w nauce. Pozostawione bowiem bez fachowej opieki  
i pomocy terapeutycznej mają utrudnioną drogę do roz-
woju własnej osobowości. 

19.10.1995 r. w wyniku nowych wyborów zmienił się 
skład zarządu Zielonogórskiego Oddziału PTD. Prze-
wodniczącą została Aleksandra Woronowicz. W skład 
zarządu weszły także Elżbieta Kieloch, Elżbieta Zarem-
ba, Marta Sowula, Małgorzata Karimow, Dorota Bogaw-
ska. 30.11.1995 nastąpiła zmiana lokalizacji siedziby  
z mieszkania prywatnego do Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Cypriana K. Norwida w Zielonej 
Górze. Znajdował się tam punkt konsultacyjny dla rodzi-
ców dzieci dyslektycznych. Można było skorzystać  
z literatury fachowej przeznaczonej dla nauczycieli, 
pedagogów i rodziców.  

W roku 1998 Oddział liczył 24 członków. Z Wojewódz-
kiej Biblioteki Publicznej został przeniesiony do Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Zielonej Górze przy ul. Wyszyń-
skiego 101. Realizację zadań w okresie 1998-2001 
związaną z pomocą uczniom ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, wzbogacono również o pracę samo-
kształceniową tzn. uczestnictwo członków PTD w róż-
nych formach doskonalenia zawodowego takich jak: 
konferencje ogólnopolskie, spotkania szkoleniowe w pla-
cówkach w ramach rad pedagogicznych. W trosce o wła-
sne kompetencje i kwalifikacje członkowie uczestniczyli 
w specjalistycznych kursach i szkoleniach organizowa-
nych w Zielonej Górze dla osób zainteresowanych pro-
blematyką zaburzeń dyslektycznych prowadzonych 
przez uznanych w kraju specjalistów: prof. Martę Bog-
danowicz, mgr Zdzisławę Saduś, mgr Helenę Grzela-
chowską, dr Ewę Waszkiewicz. Dzięki działalności To-
warzystwa problem dysleksji stawał się coraz bardziej 
rozpowszechniony wśród rodziców, nauczycieli i peda-
gogów. Zarząd Oddziału nawiązał współpracę z Porad-
niami Psychologiczno-Pedagogicznymi w Zielonej Gó-
rze, Nowej Soli i Żaganiu. 

Działalność szkoleniową i informacyjną realizowano 
organizując wykłady z udziałem zapraszanych specjali-
stów. Dwukrotnie gościem była przewodnicząca PTD 
prof. Marta Bogdanowicz. Spotkania adresowano do 
rodziców dzieci dyslektycznych oraz zainteresowanych 

pracowników placówek oświatowych. Członkowie Zielo-
nogórskiego Oddziału PTD występowali również w roli 
osób prowadzących kursy dla nauczycieli, szkoleniowe 
Rady Pedagogiczne oraz informacyjne zebrania z rodzi-
cami. 

24.04.2001 odbyło się walne zebranie wyborcze. Wy-
brano nowy Zarząd, w skład którego weszły: 

 przewodnicząca - Aleksandra Woronowicz  
 z-ca przewodniczącego – Elżbieta Kieloch 
 sekretarz – Jadwiga Cembrowicz 
 skarbnik – Elżbieta Korczak-Bawankiewicz 
 członek – Wanda Szymańska. 
Obecnie Zielonogórski Oddział PTD liczy 70 członków. 

W grupie tej są pedagodzy, nauczyciele oraz rodzice 
dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

Siedzibą oddziału jest Gimnazjum nr 1 w Zielonej Gó-
rze ul. Wyszyńskiego 101 (gabinet pedagoga terapeuty). 
Realizację zadań związanych z pomocą uczniom ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi prowadzona jest 
poprzez: 

 działalność postdiagnostyczną; 
 działalność informacyjno-szkoleniową; 
 pracę samokształceniową – uczestnictwo członków 
PTD w różnorodnych formach doskonalenia zawodo-
wego. 
W ramach działań postdiagnostycznych i doradczych 

zainteresowanym rodzicom i nauczycielom oferowana 
jest pomoc podczas stałych dyżurów w punktach konsul-
tacyjnych. Zgłaszające się do Oddziału osoby otrzymują 
wskazówki do pracy z dziećmi. Korzystają ze specjali-
stycznej literatury oraz pomocy terapeutycznych. Nie-
jednokrotnie również dzięki współpracy z Poradnią Psy-
chologiczno-Pedagogiczną mają możliwość uzyskania 
specjalistycznej pomocy psychologicznej. 

W kwietniu 2004 r. odbyły się kolejne wybory nowego 
Zarządu Zielonogórskiego Oddziału. 

Przewodniczącą została Katarzyna Pydyniak, wice-
przewodniczącą – Ewa Nowicka, sekretarzem – Marze-
na Rowińska-Mróz, skarbnikiem – Halina Adamczuk, 
członkiem Zarządu – Grażyna Żakowska. 

Dzięki działalności Towarzystwa problem dysleksji jest 
coraz bardziej rozpowszechniany wśród rodziców, na-
uczycieli i pedagogów. Uczniowie i ich rodzice są wspie-
rani w przezwyciężaniu specyficznych trudności w ucze-
niu się, natomiast nauczycielom pokonującym kolejne 
szczeble rozwoju zawodowego oferowana jest pomoc  
w pracy dydaktyczno-wychowawczej.  

7 czerwca 2004 roku Zielonogórski Oddział PTD ob-
chodził X-lecie swojego istnienia. Na tą okoliczność 
Zarząd wspólnie z Uniwersytetem Zielonogórskim zor-
ganizował seminarium naukowe goszcząc prof. dr hab. 
M. Bogdanowicz oraz mgr Z. Saduś. Na spotkaniu za-
prezentowano sprawozdanie z działalności Zielonogór-
skiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji za 
okres 1994-2004, następnie wręczono dyplomy przy-
znane osobom działającym na rzecz dzieci i młodzieży 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestnicy 
seminarium mieli również okazję wysłuchać wykładów 
poświęconych problematyce trudności edukacyjnych 
wygłoszonych przez prof. M. Bogdanowicz – Współcze-
sne tendencje w diagnozie i terapii dzieci dyslektycznych 
oraz mgr Z. Saduś – Uczeń z dysortografią w szkole. 
Prof. M Bogdanowicz przygotowała także wykład skie-
rowany do nauczycieli akademickich Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego pod tytułem Dysleksja u osób dorosłych.  

Katarzyna Pydyniak, 
Ewa Nowicka FO
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