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WIadOmOścI  WYdZ IałOWE

wydział matematyki, informatyki  
i ekonometrii

Workshop on nonlinear Waves in oceanography 
and Beyond

W dniach 25-30 listopada 2018 r. w University of So-
uthern Queensland, Toowoomba (Australia) odbyła się mię-
dzynarodowa konferencja Workshop on nonlinear waves 
in oceanography and Beyond.

Konferencję zorganizowano dla uczczenia 80-lecia uro-
dzin prof. Rogera Grimshawa, członka Australijskiej Akade-
mii Nauk, jednego ze współczesnych liderów w dziedzinie 
fal nieliniowych.

Profesor Anna Karczewska wygłosiła na tej konferencji 
referat pt. Martingale and mild solutions to stochastic 
Korteweg - de Vries - type equations.

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie: 
https://www.usq.edu.au/study/faculty-events/2018/11/
workshop-on-nonlinear-waves-in-oceanography-and-
beyond

zebrał Joachim Syga

IV semInarIum metodologIczne dedykowane pamIęcI 
profesora edWarda hajduka
wydzIał pedagogIkI, psychologII I socjologII,  
27 listopada 2018 r.

W listopadzie 2015 r. z inicjatywy dr Elżbiety Kołodziejskiej 
odbyło się seminarium metodologiczne dedykowane pamięci 
zmarłego w marcu Profesora Edwarda Hajduka (1932-2015) – 
socjologa, pedagoga, filozofa, mentora kilku pokoleń zielono-
górskich naukowców. Seminarium to zapoczątkowało cyklicz-
ne spotkania poświęcone problematyce metodologii badań 
społecznych, a idea upamiętnienia osoby i dorobku Profesora 
w formie naukowych spotkań była kontynuowana w latach na-
stępnych. Każdego roku przedstawiciele Uniwersytetu Zielono-
górskiego oraz badacze reprezentujący inne ośrodki naukowe 
dzielili się swoimi doświadczeniami i refleksjami teoretycznymi 
z zakresu metodologii. Również w tym roku, 27 listopada 2018 
r. na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu 
Zielonogórskiego odbyło się kolejne – IV seminarium metodolo-
giczne dedykowane pamięci Profesora Edwarda Hajduka. Przy-
gotowanie tegorocznego spotkania koordynowała dr Katarzyna 
Walentynowicz-Moryl.

Seminarium rozpoczęły wspomnienia o Profesorze Edwar-
dzie Hajduku. W kilku słowach przypomniał postać Profesora 
i jego zasługi dla rozwoju zielonogórskiej pedagogiki, otwie-
rający seminarium Dziekan Wydziału PPS dr hab. Marek Fur-
manek, prof. UZ. Natomiast dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. 
UZ przywołał w krótkim prologu nawiązującym do Jubileuszu 
80-lecia urodzin Profesora i wywiadu-rzeki1 przeprowadzonym 
z Profesorem przez Elżbietę Kołodziejską, jego naukowe i ży-
ciowe credo, niektóre ulubione maksymy i charakterystyczne 
powiedzenia. 

Merytoryczną część seminarium rozpoczęła dr Barbara Haj-
duk (UZ), żona Profesora, która zawsze jest szczególnym go-
ściem tych seminariów, wystąpieniem pt. Transhumanizm, 
postczłowiek i mity o mózgu. Pani Doktor stawiała pytania 

1 Elżbieta Kołodziejska (2012), Przy herbacie. Rozmowy z Edwar-
dem Hajdukiem. Oficyna Wydawnicza UZ. 

wydział pedagogiki, psychologii i socjologii

o warunki i możliwości jakie stwarza współpraca nauk (GRIN) 
dla wcielenia w życie idei transhumanizmu i postczłowieka. 
Następną prelegentką była dr Joanna Róg-Ilnicka (Sekcja So-
cjologii Pracy PTS), która w wystąpieniu pt. Coś więcej niż 
proces badawczy - wokół projektu badawczego «Nestorzy 
Socjologii Pracy» przybliżyła nie tylko cele projektu, jego ge-
nezę i zespół realizatorów, ale przede wszystkim metodologię 
prowadzonych badań i problemy związane z procesem badaw-
czym. Wskazała również na efekty projektu, które wykroczyły 
poza zakładane cele – stworzenie sieci współpracy i integrację 
badaczy społecznych zajmujących się pracą z różnych ośrod-
ków akademickich. Z kolei swoimi doświadczeniami z prowa-
dzenia badań w środowiskach wielokulturowych podzieliła się 
dr Magdalena Pokrzyńska (UZ). W wystąpieniu pt. Interdyscy-
plinarne badania w regionie wielokulturowym. Projekt «Mowa 
polska na Bukowinie» jako doświadczenie badawcze wskazała 
na złożoną metodologię badań terenowych o charakterze et-
nograficzno-socjologiczno-leksykalnym. Jednocześnie pokaza-
ła fascynujące strony pracy badawczej naukowca, który ma 
świadomość, że bada i dokumentuje zanikającą część polskiej 
kultury, a okoliczności jego pracy są często nieprzewidywalne, 
co wymaga dużej refleksyjności i elastyczności. Do praktyk em-
pirycznych podlegających szczególnym ocenom odwołał się dr 
Krzysztof Lisowski (UZ) w referacie pt. Wróżenie czy przewidy-
wanie? Metodologia badań Exit Poll. Zaprezentował specyfikę 
badań Exit Poll dotyczących preferencji wyborczych, których 
wyniki - jako nielicznych badań społecznych, podlegają kon-


