48

WIADOMOŒCI W YDZIA£OWE

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI,
SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

II Ogólnopolska Debata o Zdrowiu Seksualnym

pewne matematyczne treści?
Wybrałam teatr. Zaprosiłam studentów różnych kierunków do odegrania matematycznego teatrzyku.
Scenariusz został napisany tak, aby zawarte w nim zagadnienia matematyczne dostosowane były do poziomu
starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Tacy
właśnie uczniowie przybyli do nas. Spektakl zatytułowany był W kawiarni. I rzeczywiście, jego akcja toczy się w
zaimprowizowanej kawiarni, gdzie gospodarzami są kelner i kucharz zwany kuchcikiem. Przebywające tam dwie
panie rozmawiają ze sobą. Jedna z nich martwi się, czy
starszy wnuk dogoni młodszego, który wcześniej wyszedł
z domu. Problem ten zostaje sprowadzony do zadania matematycznego i rozwiązany przez innego gościa kawiarnianego, pana - pasjonata matematyki. W rozwiązywaniu
zadania pomagają mu te dwie panie. Pan opowiada im
o polskim matematyku Stefanie Banachu. Rozmowa jest
kontynuowana po przyjściu przyjaciół pana. Wspominają
dawne szkolne czasy, głównie matematyczne pasje. Następnie przychodzą do kawiarni dwie nowe osoby (grające role studentek), które przynoszą zrobione przez siebie
dekoracyjne bryły z papieru. Stanowi to okazję do obejrzenia tych brył przez wszystkich gości kawiarnianych.
Po wyjściu gości, kuchcik rozmawia z kelnerem o swoim
problemie związanym z przygotowaniem kremu do tortu.
Jest to zapowiedź następnego zadania matematycznego o
mieszaninach, które to studenci postanawiają rozwiązać
"po wakacjach".
Czy następny "odcinek" spektaklu W kawiarni ujrzy
światło dzienne? Może warto taką formę popularyzacji
matematyki kontynuować, szczególnie zaś, gdy osoby występujące na scenie same bawią się i tworzą miłą atmosferę? Studentom biorącym udział w spektaklu w drugim
dniu tegorocznego Festiwalu Nauki chciałam podziękować
za wytrwałość w przychodzeniu na próby. Byli nimi: Piotr
Wiśniewski, Adam Maciński, Maciej Szumkowski, Katarzyna Woźniak, Mirosława Sylwestrzak, Natalia Sylwestrzak,
Tomasz Pilczuk, Małgorzata Czarna, Ewelina Rau, Magda
Białas. Mieli oni okazję do odkrycia swoich nowych talentów.
Anna Laskowska
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24 kwietnia 2009 roku odbyła się w Warszawie II Ogólnopolska Debata o Zdrowiu Seksualnym. Organizatorami
Debaty byli: Zakład Poradnictwa i Seksuologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Katedra Biomedycznych Podstaw
Rozwoju i Wychowania Uniwersytetu Warszawskiego oraz
Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
w Warszawie. Obrady były prowadzone w ramach Ogólnopolskiego Programu Zdrowia Seksualnego wspieranego
przez Polpharmę. Honorowymi Gośćmi Debaty byli nestorzy polskiej seksuologii – prof. dr hab. n. med. Kazimierz
Imieliński oraz prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaczewski.
Pomysłodawcą, organizatorem i gospodarzem Debaty był
prof. Zbigniew Izdebski.
Życzliwe przyjęcie przez środowisko naukowe i przez
media I Debaty o Zdrowiu Seksualnym, która odbyła się
w dniach 12-13 września ubiegłego roku w Zielonej Górze
pozwoliło oczekiwać równie gorącego przyjęcia jej drugiej edycji w Warszawie. Nadzieje te nie były płonne – tłumy dziennikarzy, liczne i życzliwe relacje medialne oraz
entuzjastyczne opinie uczestników odzwierciedlają wagę
obu wydarzeń.
Planując cykl corocznych spotkań zakładaliśmy, że mają
być one: ważnym początkiem szerokiego dyskursu, zarówno naukowego, jak i społecznego, na temat zdrowia
seksualnego. Zależało nam na wymianie myśli pomiędzy
reprezentantami różnych dyscyplin naukowych oraz wybitnymi postaciami życia społecznego, a nie jedynie na
przekazaniu wyników badań z interesującego nas obszaru.
Chcielibyśmy także, aby nasze spotkania przyczyniły się
do większego dostrzegania problemów zdrowia seksualnego i integracji różnych środowisk w działaniach na rzecz
poprawy zdrowia seksualnego Polaków. Forma debaty zdecydowanie sprzyja realizacji tych celów. Udało się to podczas I Debaty, zaś kwietniowa, II Ogólnopolska Debata o
Zdrowiu Seksualnym w Warszawie, to potwierdziła.
*
Prezentując relację z II Debaty mogę - niestety – tylko
zasygnalizować najważniejsze elementy tej bogatej, wielowątkowej, realizowanej z udziałem wybitnych postaci
polskiej nauki, kultury i polityki dyskusji.
Prof. Zbigniew Izdebski, mówiąc o zdrowiu człowieka
jako o pełnym, ﬁzycznym, psychicznym i społecznym dobrostanie, stwierdził, że nie można pominąć jego ważnego
komponentu, który określamy mianem zdrowia seksualnego. W powszechnie uznawanej deﬁnicji WHO podkreśla
się, że poprzez prowadzenie satysfakcjonującego i bezpiecznego życia seksualnego człowiek zmierza do pozytywnego rozwoju osobowości, komunikacji i miłości. Ak-
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tywność seksualna może, więc przyczynić się do utrzymania dobrego zdrowia ﬁzycznego i psychicznego. Pogłębia
relacje międzyludzkie, ale też potraﬁ je dekonstruować
i niszczyć. Warszawskie obrady były kolejnym, ważnym
impulsem do prowadzenia w Polsce interdyscyplinarnego
dyskursu na ten ważny temat.
Bardzo dobrym pomysłem okazało się poproszenie o
wprowadzenie do Debaty prof. Jerzego Bralczyka. Profesor ze swadą, niesłychanie zajmująco mówił o związkach
języka ze zdrowiem seksualnym. Główną tezą wystąpienia
było hasło „ciszej nad tym łóżkiem”. Autor, nawiązując do
ciągłego ubolewania nad brakiem kompetencji językowych
Polaków niezbędnych do komunikowania się w sprawach
seksu, stwierdził, że ma nadzieję, iż nie ma „właściwego”
języka seksu (mówienia o seksie), a mówienie „na siłę”
bywa gorsze od milczenia. W rozmowie o seksie równie
ważne jak treść są: intonacja i wrażliwość. Szczególnie
rażąca bywa w tych sytuacjach trywializacja.
Ze szczególną uwagą licznie zebrani w sali konferencyjnej Hotelu Hyatt wysłuchali prekursora polskiej seksuologii, prof. Kazimierza Imielińskiego. Profesor w swoim
wystąpieniu bardzo podkreślał wagę rzetelnych badań nad
seksualnością człowieka. Wspominając początki naukowej
reﬂeksji w Polsce w tym zakresie, wskazał na swoisty paradoks: mówienie o seksualności i jej badanie było zakazane przed jej naukowym poznaniem.
Dalsze obrady toczyły się w formie dyskusji panelowych.
Tym razem były one poświęcone związkom kultury, polityki
i medycyny ze zdrowiem seksualnym człowieka. Dyskusję
Kultura a zdrowie seksualne moderowała prof. Magdalena
Środa, a uczestnikami były znane i cenione postaci polskiej kultury: plastyk - prof. Lech Majewski, aktorka Ewa
Kasprzyk, aktor Redbad Klijnstra i Kazimiera Szczuka.
W wielowątkowym dyskursie warte odnotowania były,
między innymi: pytanie zadane przez M. Środę - Czy akt
seksualny jest aktem kultury czy aktem natury ? (temat
wypracowania francuskich gimnazjalistów); polemikę o
tym co jest największym złem w debacie o problemach
ludzkiej seksualności - ignorancja (K. Imieliński), czy też
hipokryzja (M. Środa) oraz potraktowanie przez K. Szczukę
neoliberalnej wizji seksualności jako ważnego zadania do
wykonania. Paneliści, a zwłaszcza aktorzy (E. Kasprzak,
R. Klijnstra) próbowali się też odnieść do uwarunkowań,
które narzuca twórcom w prezentowaniu ludzkiej seksualności kultura wysoka i podkultura.
W dyskusji Polityka a zdrowie seksualne, którą moderował red. Jacek Żakowski z „Polityki”, uczestniczyli byli i
aktualni politycy. Debata jeszcze raz pokazała jak bardzo
problemy związane z seksualnością człowieka są w Polsce
upolitycznione, a nawet zideologizowane. Edukacja seksualna, aborcja, zapłodnienie in vitro to w naszym kraju
„gorące” i stałe tematy kampanii wyborczych. O trudnej
drodze do realizacji w szkołach rzetelnej edukacji seksualnej i ciągle niezadowalających efektach w tym zakresie mówili, między innymi: Krzysztof Stanowski (obecny
wiceminister edukacji oraz Włodzimierz Paszyński (były
wiceminister edukacji i aktualny wiceprezydent Warszawy). Magdalena Środa – występująca w tym panelu jako
była Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i
Mężczyzn, stwierdziła, że to brak woli politycznej jest
podstawową determinantą ignorancji polskiej młodzieży
w kwestii seksualności.
Emocje towarzyszyły także problemowi refundacji środ-

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

nr 7 (172)

październik 2009

ków na zaburzenia erekcji, zwłaszcza po wypowiedzi wiceministra Adama Fronczaka, który (zapewne żartobliwie)
stwierdził, że „nie będzie refundacji przyjemności”.
W toku dyskusji, w zasadzie zgodzono się z tym, że obyczajowość seksualna w Polsce jest kształtowana w wyniku skrajnie odmiennych oddziaływań rynku („pożądanie
dźwignią rynku”, „wymóg bycia seksy”) i Kościoła, który
w tym obszarze próbuje lansować „kulturę wstydu”. Na
tym tle uznano, że tym ważniejsze staje się pytanie - jaki
rodzaj etyki seksualnej powinien towarzyszyć edukacji
seksualnej?
Na pytanie: dlaczego w Polsce, niezależnie od tego, jaka
opcja polityczne sprawuje władzę, tak trudno o mądre
decyzje w obszarze, którego dotyczyła dyskusja, padały
różne odpowiedzi. „Jestem żywym dowodem impotencji
polityków w kwestiach mądrej legislacji w odniesieniu do
problemów ważnych dla zdrowia seksualnego” (prof. M.
Środa). „W Polsce to nie Sejm jest ośrodkiem decyzyjnym
w tych kwestiach, lecz Episkopat” (red. J. Żakowski).
Moderatorem trzeciego panelu, poświęconego medycznym problemom zdrowia seksualnego była red. nacz. "Medical Tribune"- Iwona Konarska. Dyskusja ta zgromadziła
grono wybitnych naukowców, specjalistów z zakresu: ginekologii, diabetologii, kardiologii, psychiatrii i wenerologii.
Paneliści, przytaczając argumenty z różnych dziedzin
medycyny, w sposób niezwykle przekonujący dowiedli jak
ważnym komponentem zdrowia człowieka jest jego zdrowie seksualne, przy czym „zdrowie seksualne należy traktować jak plaster różnych czynników a nie tylko sprawność
seksualną” (prof. Józef Drzewoski - diabetolog). „Należy
pamiętać także o tym, że życie intymne to życie emocjonalne i są to emocje, które mogą nie tylko wpłynąć
na przedłużenie życia, lecz także na poprawienie jakości
życia” (prof. Ryszard Piotrowicz - kardiolog). Na tle tej
dyskusji zasadnie zabrzmiało pytanie sformułowane przez
dr. Adama Fronczaka (wiceministra zdrowia) - czy problemy seksualne są kolejną, 72. specjalizacją, czy poważnym
obszarem zdrowotnym?
Dr Iwona Rudnicka (wenerolog) wskazała na nowy trend
w epidemiologii infekcji przenoszonych drogą płciową.
W proﬁlaktyce dominują działania dotyczące HIV/AIDS,
tymczasem następuje wzrost zachorowań na inne infekcje
przenoszone drogą płciową (kiłę, rzeżączkę) i dotyczy to
środowisk osób bardzo aktywnych zawodowo, często podejmujących ryzykowne zachowania seksualne.
Dopełnieniem dyskusji panelowych toczonych Hotelu
Hyatt były pełne emocji, wieczorne rozmowy w restauracji Belvedere, urokliwie położonej w Parku Łazienkowskim. Kronikarska rzetelność każe odnotować, iż najlepszą
kondycję okazało tu grono wyśmienitych polemistów: ks.
Jacek Prusak, Kazimiera Szczuka, prof. Zbigniew Izdebki
i prof. Maria Zielińska. Było czego posłuchać i z kim się
pokłócić. Nie tylko o zdrowie seksualne…
Wydaje się, że II Ogólnopolska Debata o Zdrowiu Seksualnym spełniła założenia organizatorów i nadzieje uczestników. Zajmowano się, bowiem, seksualnością człowieka
w sposób interdyscyplinarny, omawiając poszczególne
zagadnienia zarówno od strony biologicznej, jak i psychologicznej, socjologicznej, kulturowej oraz społecznej, ze
szczególną uwagą traktując problematykę promocji zdrowia seksualnego.
Formuła Debaty sprzyjała nie tylko przekazaniu wyni-
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ków badań, lecz także żywej wymianie myśli pomiędzy
reprezentantami różnych dyscyplin naukowych, a także
wybitnymi postaciami ze świata kultury i polityki. Dzięki
temu spotkanie przyczyniło się do większego dostrzeżenia
problemów zdrowia seksualnego i integracji różnych środowisk w podejmowaniu działań na rzecz poprawy zdrowia
seksualnego Polaków. Obrady miały także duży oddźwięk
medialny. Debacie przysłuchiwało się z dużym zainteresowaniem 50 dziennikarzy z 40 czołowych tytułów prasy,
radia, telewizji i serwisów internetowych, a informacje
i relacje z Debaty opublikowały czołowe media polskie
– m.in.: Dziennik Polska, Rzeczpospolita, Zdrowie, Polskie
Radio, RMF FM, Radio Kolor, TVP Wiadomości, TVN Fakty,
Polsat Wydarzenia, Onet.pl, Interia.pl.
Planując kolejną III Debatę o Zdrowiu Seksualnym - która
odbędzie się w przyszłym roku w Zielonej Górze - chcemy,
aby była ona poświęcone wybranym, ważnym obszarom
z tej, jakże bogatej problematyki tak, aby interdyscyplinarny dyskurs był pogłębioną wymianą myśli, sprzyjał
ukazaniu pełnego obrazu omawianego problemu i mógł
być utrwalony w publikacji, do której będą mogli sięgnąć
wszyscy zainteresowani.
Krzysztof Wąż

DR JAROSŁAW WAGNER PODCZAS OBRONY (FOTO: RAFAŁ OLCZAK)
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Obrona doktorska Jarosława Wagnera
22 czerwca 2009 roku na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu odbyła się publiczna obrona pracy
doktorskiej dr. Jarosława Wagnera pt. Kształcenie na odległość wspomagane komputerowo jako element procesu
edukacji pedagogów.
Promotorem dysertacji był prof. Marek Furmanek (Uniwersytet Zielonogórski), recenzentami zaś: prof. Maria
Kozielska (Politechnika Poznańska) oraz prof. Bronisław
Siemieniecki (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu).
Problematyka rozprawy dotyczyła wykorzystania systemu kształcenia na odległość w edukacji studentów kierunków pedagogicznych Wydziału Pedagogiki, Socjologii i
Nauk o Zdrowiu UZ. Wychodząc z rozważań teoretycznych
dotyczących kształcenia na odległość w Polsce i na świecie zostały oraz uwarunkowań legislacyjnych przeprowadzono badania identyﬁkujące nowe medium dydaktyczne,
pozwalające na dostarczenie żądanych treści w dowolne
miejsce o dowolnym czasie. Inspiracją teoretyczną poszukiwań badawczych były konstruktywistyczne teorie pro-

cesu nauczania-uczenia się, reprezentowane przez Johna
Deweya, Jeroma Brunera, Jeana Piageta czy Seymoura
Paperta.
Dr Jarosław Wagner od początku powstania związany
jest z naszą uczelnią. W 2001 roku ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze
na kierunku zarządzanie i marketing, a dwa lata później
obronił pracę dyplomowa na kierunku informatyka.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów związanych z zastosowaniem informatyki w edukacji w Katedrze
Mediów i Technologii Informacyjnych.
Składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.
Anna Ucińska

„Zostań naszym czytelnikiem”
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej
w Zielonej Górze (al. Wojska Polskiego 9 - budynek „Norwida” I piętro)
zaprasza
pracowników naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego
do korzystania ze swoich zbiorów i usług.
Oferujemy: podręczniki akademickie, literaturę naukową, czasopisma,
bogaty księgozbiór z dziedziny psychologii, pedagogiki i innych nauk,
zbiory audiowizualne – programy edukacyjne, ﬁlmy fabularne, spektakle teatralne na płytach CD, DVD i kasetach video.
W Czytelni zapewniamy dostęp do Internetu – również bezprzewodowego. Czytelnicy mogą przeglądać strony internetowe, pisać własne prace
i je nagrywać na zakupioną u nas płytę CD (cena 1 zł), a także drukować potrzebne materiały (cena 1 kopii 0,30 gr.) .
Chcesz wiedzieć więcej? Przyjdź i zapytaj!
Znajdziemy dla Ciebie odpowiednią literaturę.
Biblioteka jest czynna codziennie w godzinach : od 8.00 do 19.00 w soboty – od 8.00 do 15.00.
tel. 068 45 32 647 www.pbw.zgora.pl e-mail: wypozyczalnia@pbw.zgora.pl
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