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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-
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frontacji z rzeczywistymi wyborami społeczeństwa. Przedsta-
wił w zestawieniach liczbowych, na ile dokładne były szacunki 
tych wyników w przeprowadzanych w Polsce w ostatnich la-
tach badaniach prowadzonych przez różne ośrodki badawcze 
i wskazał możliwe przyczyny rozbieżności. Wystąpienia zapro-
szonych gości zakończyła prezentacja mgr. Tomasza Misiuro 
(UZ) pt. Analiza czynnikowa jako metoda poznawania struktu-
ry cech osobowości w badaniach psycholeksykalnych, w której 
przedstawił możliwości wykorzystania analizy czynnikowej do 
poszukiwania wymiarów osobowości. Wskazał, że opis osobo-
wości jest konsekwencją pewnych arbitralnych wyborów języ-
kowych, specyfiki odmian języków narodowych i zasobu pojęć 
w repertuarze dyscyplin, a także zastosowania wybranych po-
dejść gromadzenia i analizy danych.

Wszystkie wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowa-
niem zebranych badaczy, współpracowników i uczniów Pro-
fesora, a także studentów, którzy na seminarium pojawili się 
wraz z prowadzącymi zajęcia z metodologii badań społecz-
nych. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział 
w seminarium, w szczególności prelegentom za interesujące 
przybliżenie zagadnień pokazujących różnorodność i złożoność 
problemów metodologicznych, które szczególnie wpisują się 
w zainteresowania Profesora. Mamy nadzieję, że w ten sposób 
będziemy wspominać i honorować osobę Profesora Edwarda 
Hajduka w kolejnych latach. 

Edyta Mianowska
Zakład Metodologii Badań Społecznych

cykl deBat - socjo/logicZnie:

 30 października 2018 r. - Przedwczesny pogrzeb mul-
tikulturalizmu - wystąpienie rozpoczynające spotkanie 
wygłosiła Katarzyna Narkiewicz. Prelegentka starała się 
nakreślić ramy znaczeniowe terminu multikulturalizm, 
wskazać główne zarzuty wobec niego oraz perspektywy 
i alternatywy dla tej idei. Interesujące wystąpienie spro-
wokowało wiele pytań i komentarzy ze strony zgroma-
dzonych słuchaczy, którzy żywo włączyli się w dyskusję, 
co świadczy o aktualności podjętej tematyki.

 14 listopada 2018 r. - O wyborach samorządowych - na 
spotkaniu dr Krzysztof Lisowski wygłosił wystąpienie Exit 
Pool. Za kulisami prognoz wyborczych. W gronie prele-
gentów była też dr Anita Kucharska-Dziedzic, która dzie-
liła się wrażeniami z udziału w wyborach samorządowych 
z perspektywy Ruchu Miejskiego. Próby bilansu wyników 
wyborów oraz nakreślenia perspektyw na przyszłość 
podjął się dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ. Spotka-
nie cieszyło się sporym zainteresowaniem. Zgromadziło 
licznych studentów, pracowników oraz mieszkańców Zie-
lonej Góry, którzy po wystąpieniach włączyli się w dys-
kusję zamykającą debatę. Wydarzenie zorganizował In-
stytut Socjologii UZ wraz z zielonogórskim oddziałem 
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

 27 listopada 2018 r. - O sztuce pomagania. Jak mądrze 
pomagać? - spotkanie otworzył dr hab. Mariusz Kwiat-
kowski, prof. UZ podkreślając zasadność podjętej tema-
tyki w kontekście wielu kierunków kształcenia zorien-
towanych na pomaganie ludziom. Następnie Magdalena 
Stachowska opowiedziała o doświadczeniach i obszarach 
działania fundacji Rondo, której jest prezesem. Zasad-

wykłady z cyklu „wykłady mIstrzÓw”

Z inicjatywy prof. dr hab. Marzenny Magdy-Adamowicz 
- kierownika Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wcze-
snoszkolnej (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) 
przewidziano następujące wykłady z cyklu „wykłady 
mistrzów”:
 15 grudnia 2018 r. (sobota), godz. 10.00 –prof. dr. hab. 

Krzysztof J. Szmidt - Pedagogika twórczości
 11 stycznia 2019 r. (piątek), godz. 12.00 - prof. dr hab. 

Bożena Muchacka - Nowy model kształcenia nauczycie-
li wczesnej edukacji. Założenia teoretyczne, standardy 
kształcenia, tryb i forma kształcenia.

Pracownicy Zakładu serdecznie zapraszają studentów, 
doktorantów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych 
do udziału w wykładach.

rosz wzięła czynny udział w Ogólnopolskim Seminarium Na-
ukowym Kobieta w Izolacji organizowanym już po raz 11. 
przez Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu. Prof. B. Toroń–Fór-
manek przedstawiła zagadnienie kształtowania tożsamo-
ści patriotycznej kobiet w izolacji penitencjarnej, a mgr 
Klaudia Jarosz przedstawiła percepcję patriotyzmu przez 
skazane kobiety odbywające karę pozbawienia wolności. 
Całe seminarium poświęcone było tematyce 100-lecia od-
zyskania niepodległości przez Polskę oraz 100-leciu Służby 
Więziennej.

wzmocnIenIa wspÓłpracy organÓw właścIwych 
w sprawach cudzozIemcÓw w szczegÓlno-
ścI w zakresIe funkcjonowanIa strzeżonych 
ośrodkÓw dla cudzozIemcÓw

W dniach 24-25 października 2018 r. dr hab. Barbara To-
roń-Fórmanek, prof. UZ, kierownik Pracowni Resocjalizacji 
i Pedagogiki Penitencjarnej brała czynny udział w Konferen-

cji Naukowej dotyczącej wzmocnienia współpracy organów 
właściwych w sprawach cudzoziemców, w szczególności w za-
kresie funkcjonowania Strzeżonych Ośrodków dla Cudzoziem-
ców. Profesor Toroń-Fórmanek wystąpiła w roli konsultanta 
oraz eksperta, prezentując na konferencji tematykę poczucia 
bezpieczeństwa kobiet umieszczonych w jednostkach peni-
tencjarnych.

semInarIum naukowe „koBIeta w IzolacjI”

W dniach 15-16 listopada 2018 r. dr hab. Barbara Toroń-
-Fórmanek, prof. UZ wraz z doktorantką mgr Klaudią Ja-
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niczą część debaty rozpoczęło wystąpienie zaproszone-
go gościa, Adama Szustaka O.P., dominikanina i vlogera, 
który dzielił się swoimi doświadczeniami w zakresie ak-
tywności pomocowych starając się wyjaśnić jak godzić 
odruch serca z odpowiedzialnością i jak nie doprowadzić 
do uzależnienia od otrzymywanej pomocy. Spotkanie za-
kończyła dyskusja na podstawie pytań zadanych przez 
licznie zgromadzonych słuchaczy.

Wydarzenie zorganizowali: Instytut socjologii UZ, Wy-
dział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, fundacja Party-
cypacja oraz fundacja Rondo.

Artur Kinal

 

Pani dr Dorocie Angutek

wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy

s k ł a d a j ą

dyrekcja, pracownicy i studenci Instytutu Socjologii

wydział prawa i administracji

luBuskIe forum prawa samorzĄdu terytorIalnego

W dniach 19-20 października 2018 r. na Wydziale Prawa 
i Administracji miało miejsce znaczące naukowe i intelek-
tualne wydarzenie – naukowa konferencja „Lubuskie Forum 
Prawa Samorządu Terytorialnego”. Dwudniowa konferencja 
zgromadziła prawników-naukowców z ośrodków akademic-
kich całego kraju oraz znaczące postacie środowiska samo-
rządowców regionu lubuskiego. Pomysłodawcą i inicjatorem 
konferencji był profesor Andrzej Bisztyga, który ideę tę 
przedstawił podczas lutowego posiedzenia Rady WPiA1.

Organizatorami konferencji były Katedra Prawa Konstytu-

1  J.Markiewicz - Stanny: Prof. Andrzej Bisztyga otrzymał Odznakę 
Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego, Uniwersytet 
Zielonogórski, Miesięcznik społeczności akademickiej, marzec 
2018, s. 36.

cyjnego kierowana przez prof. Andrzeja Bisztygę, Katedra 
Organizacji Administracji WPiA UZ kierowana przez prof. 
Bogdana Ślusarza oraz Fundacja Państwo Prawa. Status 
współpracowników konferencji posiadały Komisje Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej: Komisja Samorządu Terytorialne-
go i Administracji Państwowej oraz Komisja Infrastruktury. 
Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Rektor Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego, Przewodniczący Sejmiku Samorzą-
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