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KIM JEST OBYWATEL?
Już jesteście studentami,
Więc aby nie zanudzać bajkami,
Przedstawimy wam OBYWATELA,
Taka postać to nie bagatela!

Mimo wieku niedojrzałego,
w głowie czai się cos wielkiego,
służyć swojej ojczyźnie pomocą,
śni mu się to  dniem i nocą.

Z rodzicami na wybory pędzi,
I nikt wtedy już nie zrzędzi,
Bo to obowiązek ludzkości,
By dążyć do doskonałości!

mw

„Mój dom, moja gmina - poznajemy samorząd lokalny”
Na wykład zaprasza prowadzący - Przemysław Karg:

„Pragnę zachęcić do udziału w wykładzie, którego tematyka dotyczy każdego 
z nas.  Dom jest miejscem, gdzie czujemy się swobodnie, bezpiecznie, dobrze.  
Nasze miasta, wsie, w których mieszkamy -  to przestrzeń, gdzie powinniśmy 
czuć się jak w domu. Jednak, aby tak było, musimy to miejsce lepiej poznać, 
zobaczyć – jak ten przysłowiowy dom jest zb udowany, co nam oferuje i co my 
możemy zrobić, aby lepiej funkcjonował. Zapraszam wszystkich do spojrzenia 
na swoją gminę, jak na dom, który jest ciekawym, intrygującym miejscem, 
o które powinien dbać każdy jego mieszkaniec.”

Terminarz zajęć Uniwersytetu Obywatelskiego
Uwaga! Podane terminy nie są wiążące i mogą ulec zmianie. 
Prosimy o śledzenie zmian na stronie internetowej Uniwersy-
tetu Obywatelskiego.

1. Inauguracja - wykład  „Czego Polska może nauczyć się od Reksia?”
 termin: 13 października 2012 r., godz. 11.00
 prowadzący: rektor Uniwersytetu, dr Krzysztof Wojciechowski
2. Wykład nr 1: „Gdyby Harry Potter nie był czarodziejem, zostałby dziennika-

rzem!”
 termin: 27 października 2012 r. godz. 10.00
 prowadzący: Krzysztof Koziołek
3. Wykład nr 2: „Mój dom, moja gmina - poznajemy samorząd lokalny”
 termin: 10 listopada 2012 r. godz. 10.00
 prowadzący: Przemysław Karg
4. Wykład nr 3 „Co ja z tego będę miał, czyli kto da mi więcej niż Święty Mikołaj?”
 termin: 8 grudnia 2012 r. godz. 10.00
 prowadzący: dr Krzysztof Wojciechowski
5. Wykład nr 4: „Obywatel, czyli reporter”
 termin: 12 stycznia 2013 r. godz. 10.00
 prowadząca: Jolanta Paczkowska
6. Wykład nr 5 „Nie ma głupich – każdy potrafi  tworzyć świat!”
 termin: 2 lutego 2013 r. godz. 10.00
 prowadzący: Michael Kurzwelly
7. Wykład nr 6: „Demokracja i ja: czyli o tym, czym jest władza ludu?”
 termin: 23 lutego 2013 r. godz. 10.00
 prowadząca: dr Magdalena Musiał-Karg
8. Wykład nr 7: „Krótki kurs samoobrony werbalnej”
 termin: 16 marca 2013 r. godz. 10.00
 prowadząca: dr Magdalena Steciąg
9. Wykład nr 8: „Budżet samorządu a moje marzenia”
 termin: 20 kwietnia 2013 r. godz. 10.00
 prowadzący: Przemysław Karg
10. Wykład nr 9 „2+2=5, czyli o tym jak wyzwolić społeczną energię”
 termin: 11 maja 2013 r. godz. 10.00
 prowadząca: Magdalena Tokarska
11. Olimpiada wiedzy obywatelskiej
 termin: 8 czerwca 2013 r.
12. Uroczyste zakończenie roku akademickiego
 termin: 22 czerwca 2013 r.

Wykłady będą odbywały się w Dużej Auli Collegium Polonicum w Słubicach 

„Gdyby Harry Potter 
nie był czarodziejem, 
zostałby dziennikarzem!” 
Prowadzący Krzysztof Kozio-
łek o swoim wykładzie:

„Dziennikarz to taka dosyć dziwna 
„istota”: ma w sobie coś z policjanta, 
sędziego, detektywa, a czasami na-
wet czarodzieja. Policjanta, bo bywa, 
że pisze o tych, którzy złamali prawo. 
Momentami jest jak sędzia, wtedy, 
gdy w imieniu czytelników musi oce-
niać działania innych ludzi. Zdarza 
się, że jak detektyw tropi ślady pro-
wadzące do sprawców afer i przekrę-
tów albo też „zwykłego” śmiecenia. 
Niekiedy wymaga się od niego, żeby 
pisał i mówił o czymś, o czym nie ma 
przysłowiowego zielonego pojęcia 
i właśnie wtedy powinien umieć być 
czarodziejem. Ale na co dzień dzien-
nikarz jest kimś, kto pomaga innym 
i pokazuje to wszystko, co dzieje się 
wokół nas: złego, ale i dobrego. By-
cie dziennikarzem jest wymagające 
i trudne, aczkolwiek przynosi wie-
le satysfakcji. Oprócz tego uczy też 
jednej z najważniejszych w dzisiej-
szym świecie umiejętności: pozyski-
wania informacji, a co ważniejsze, ich 
weryfi kowania.”
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Uniwersytet Obywatelski dla dzieci – co nas czeka?

Od października 2012 r. do czerwca 
2013 r. odbywać będą się wykłady 
i warsztaty, realizowane w ramach 
trzech wydziałów: 
» Młodego dziennikarstwa obywatel-

skiego
» Młodego samorządowca
» Młodego społecznika
Na Uniwersytecie będzie studiowało 
150 studentów i studentek, uczniów 
klas IV – VI ze szkół podstawowych 
powiatu słubickiego. 

Studenci na start!
„Uni OBY”  rozpoczniemy uroczyście 
13 października o godz. 11:00 wykła-
dem inauguracyjnym dra Krzysztofa 
Wojciechowskiego, który obejmie 
rolę rektora. W auli Collegium Po-
lonicum 150 młodych mieszkańców 
powiatu złoży ślubowanie i zostanie 
przyjętych do grona akademickiego.

Program nauczania
Tematyka zajęć na Uniwersytecie 
obejmuje zagadnienia, mające przy-
gotować uczestników – młodych 
obywateli do świadomego udziału 
w życiu społecznym. Studenci do-
wiedzą się jak funkcjonują struktu-
ry samorządowe, wcielą się w rolę 
dziennikarzy obywatelskich, dowie-
dzą się na czym polega działalność 
społeczna i jak działają organizacje 
pozarządowe. 
Program nauczania to autorski pomysł 
kadry naukowej prowadzącej zajęcia 
oraz zespołu realizującego projekt!

O czym będą wykłady?
Każdego miesiąca, od godziny 10:00 
w auli uniwersyteckiej Collegium 
Polonicum odbywać się będzie 1,5 
godzinny wykład, w którym udział 
wezmą wszyscy studenci. Podczas 
9 wykładów studenci zapoznają się 
z tematyką wpisującą się w obsza-
ry poszczególnych wydziałów. Wy-
kłady będą miały charakter otwarty 
i mogą wziąć w nich udział także ro-
dzice studentów, starsi koledzy czy 
rodzeństwo. Szczegółowy harmono-
gram wykładów wraz z tematami za-
mieszczony został na stronie 2 naszej 
gazety. 

Warsztaty 
Poszerzeniem wiedzy przekazanej 
podczas wykładów będą warsztaty. 
Rozpoczną się one tuż po krótkiej 
przerwie po wykładzie. Na zajęciach 
studenci pod okiem prowadzącego 
będą mieli okazję zastosować zdo-
bytą wiedzę w praktyce, przedysku-
tować niezrozumiałe kwestie, wziąć 
czynny udział w ćwiczeniach i do-
świadczeniach związanych z nowym 
tematem. Warsztaty trwać będą 1,5 
godziny i odbędą się salach wykła-
dowych. Zakończenie zajęć przewi-
dywane jest około godz. 13:30.

Grupy 
Uczestnicy zostaną podzieleni na 6 
grup po 25 osób. Podział na grupy 
zostanie ogłoszony 27 października, 

przed pierwszymi zajęciami. O po-
dziale zadecyduje losowanie. Każda 
grupa będzie miała swojego opieku-
na, jednego z dziekanów uniwersyte-
tu, który będzie pomagał studentom 
i ich rodzicom w rozwiązywaniu bie-
żących spraw organizacyjnych oraz 
odpowiadał na pytania związane ze 
studiami. Nazwiska dziekanów,  kon-
takty i informacje o grupach znaj-
dziecie na stronach 8-10.
Student, przez cały okres trwania za-
jęć, czyli od października do czerwca, 
zawsze uczestniczy w warsztatach 
w tej samej grupie.
Honorowy patronat nad Uniwersyte-
tem objęli: Lubuski Kurator Oświaty 
oraz włodarze gmin z powiatu słu-
bickiego.

kds
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Fundacja DOBRO KULTURY

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

Centrum Wolontariatu we Frankfurcie nad Odrą
W ramach zajęć na „Uniwersytecie 
Obywatelskim dla dzieci” dowiesz 
się, kim jest wolontariusz, jak moż-
na nim zostać i czym on się zajmuje. 
Centrum Wolontariatu we Frankfur-
cie nad Odrą opiekuje się wolonta-
riuszami, pomaga znaleźć im miejsce, 
w którym mogą wspierać innych lu-
dzi lub organizacje. Również praca w 
zoo lub grabienie liści w parku może 
być formą wolontariatu! Może kiedyś 
Ty zgłosisz się do Centrum jako wo-

lontariusz? Pracownicy Centrum po-
znają najpierw Twoje mocne strony i 
zainteresowania i powiedzą Ci, gdzie 
mógłbyś się zaangażować. Nie musi 
to być w Słubicach lub we Frankfur-
cie! Cała Europa, a nawet świat stoi 
przed Tobą otworem!

Więcej na: 
www.caritas-brandenburg.de

 Wokół nas znajduje się wiele bardzo 
ciekawych i starych budynków. Mo-
żesz je spotkać w drodze do szkoły 
lub podczas wycieczki rowerowej. 
Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile lat 
ma kościół w Twojej miejscowości? 
Albo skąd się wziął i co oznacza po-
mnik stojący w parku? Czy wiesz, ja-

kich narzędzi używał rzeźbiarz lub 
kowal w średniowieczu? Albo jak 
połączone są kolorowe szkiełka w 
witrażu? Nasza Fundacja pomoże Ci 
odpowiedzieć na te pytania! Zabytki 
opowiadają niesamowite historie – 
my staramy się je odczytać i zainte-
resować nimi innych. Organizujemy 

warsztaty, kursy, wystawy o zabyt-
kach, aby pokazać Tobie i innym, że 
Ty też możesz się przyczynić do ich 
zachowania – każdy obywatel ma na 
to wpływ! 

Więcej na: www.dobrokultury.org

Jesteśmy jedną z najprężniej roz-
wijających się organizacji pozarzą-
dowych w województwie lubuskim. 
Swoją działalność rozpoczęliśmy w 
październiku 2002 roku, opierając się 
na aktywnej współpracy z Uniwersy-
tetem im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu i Europejskim Uniwersytetem 
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. 
Celem inicjatorów Fundacji było roz-
wijanie działalności edukacyjnej Col-

legium Polonicum i jej promocja w 
środowisku lokalnym.  Pracujemy z 
pasją. Z zaangażowaniem robimy to, 
co innym wydaje się niemożliwe. Unia 
Europejska daje nam szansę, którą 
chcemy dzielić się z innymi. Nasze 
umiejętności i doświadczenia prze-
kazujemy dalej, aby mieszkańcy na-
szego regionu żyli bez kompleksów 
w zjednoczonej Europie.

Biuro Uniwersytetu Obywatelskiego dla dzieci:
Fundacja Dobro Kultury
ul. Kościuszki 1/209
69-100 Słubice
Tel./Fax: 95 7592 444
info@dobrokultury.org

Więcej na: www.fundacjacp.org

Albert Einstein: Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponie-
waż wiedza jest ograniczona.
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Chciałem zmieniać świat
Z dr. Krzysztofem Wojciechowskim, Dyrektorem Administracjnym Collegium Polonicum, rekto-
rem Uniwersytetu Obywatelskiego dla dzieci, rozmawia Katarzyna Buchwald-Piotrowska

- Wyjaśnijmy na początek: kim jest 
rektor?
- Tłumacząc to bardzo prosto, rektor 
to król uczelni. Król w dobrym sensie 
tego słowa. Jest to osoba podejmu-
jąca najważniejsze decyzje, repre-
zentująca uczelnię. Dowodzi rów-
nież całą strukturą jaką posiada dana 
szkoła wyższa. 
- Rusza właśnie Uniwersytet Obywa-
telski dla dzieci, pierwszy w naszym 
województwie, ale kolejny w skali 
kraju. Dlaczego obecnie powstają po-
dobne inicjatywy?
- Takie uniwersytety są przejawem 
dwóch trendów cywilizacyjnych. 
Pierwszy to taki, że obecnie dzie-
ci traktuje się coraz poważniej. To 
znaczy przypisuje im się kompeten-
cje, których dawniej zupełnie się im 
nie przypisywało, czyli - komuniko-
wania się i rozumienia najtrudniej-
szych problemów współczesności. 
Po drugie jest to, można powiedzieć, 
rozszerzenie spektrum kształcenia 
i przygotowanie dzieci do późniejszej 
drogi akademickiej. Obecnie 50 proc. 
maturzystów  w Polsce idzie na wyż-
sze uczelnie. Można przyjąć, że co 
drugie dziecko uczące się obecnie 
w szkole podstawowej, prawdopo-
dobnie będzie studiować. W związku 
z tym dobrze byłoby, żeby wiedziało, 
czym jest studiowanie, podejmowa-
ło świadome wybory i w taki sposób 
już się przygotowywało do kolejnych 
etapów kształcenia. Oprócz tego 
uniwersytety dziecięce są przejawem 
umiejętności prezentowania wiedzy 
w przystępny, prosty i strawny dla 
każdego sposób. 
- Jaką dziedzinę wiedzy Pan zgłębiał 
podczas studiów?
- Studiowałem fi lozofi ę. Filozofi a jest 
to umiłowanie mądrości, czyli umie-
jętność znajdywania odpowiedzi na 
najważniejsze pytania dotyczące 
świata, życia i moralności.- 
- Jakim był Pan studentem?
- Po pierwsze, byłem studentem do-
syć pilnym , po drugie, brzydko się 
zachowującym (nie powiem, co ro-
biłem, bo się dzisiaj tego wstydzę), 

a po trzecie - takim, którzy marzył, 
żeby zmienić  świat i swoje życie. Na 
przykład pojechałem do Indii, ponie-
waż dowiedziałem się, że założono 
tam idealne miasto. Jego unikalność 
polegała na tym, że nie było w nim 
pieniędzy,  wszyscy pracowali tam na 
rzecz dobra publicznego, nie ocze-
kując w zamian dóbr materialnych, 
chcąc urzeczywistnić swoje ambicje. 
Z czasem zorientowałem się, że jest 
to utopia (czyli coś idealnego, co nie 
istnieje-przyp.red.  Do końca stu-
diów miałem nadzieję, że świat stanie 
się lepszy niż był w tamtym czasie. 
A przypominam, że groziła nam woj-
na atomowa i głód, a w Polsce nie 

było wolności. Te wszystkie trzy rze-
czy się poprawiły: jest pokój, nie ma 
głodu i mamy wolność. 
- Co jest najlepsze w studenckim ży-
ciu?
- Moim zdaniem najlepsza jest swo-
boda i to, że na co dzień żyje się 
ideałami i zagadnieniami rzadkimi, 
ale ważnymi. Dorosły człowiek musi 
zarabiać pieniądze, ma dom, żonę, 
dzieci, stoi w kolejkach, naprawia 
samochód, załatwia formalności 
w urzędzie. Student pozbawiony jest 
większości z tych obowiązków, za  to 
czyta ciekawe książki - które muszą 
mu potem wystarczyć na całe życie. 
- Dziękuję za rozmowę.
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Oprócz wykładów i warsztatów 
mamy dla Was również propozycję 
tworzenia uniwersyteckiej gazety. 
Będzie się ona ukazywała co dwa 
miesiące. Chcielibyśmy, żeby składa-
ła się głównie z tekstów stworzonych 
przez Was, nie tylko podczas uniwer-
syteckich zajęć. Chcemy Was zain-
spirować do tego, żebyście dzielili się 
swoimi przemyśleniami, opiniami, po-
glądami. W tym celu uruchamiamy 

Pisać każdy może, lepiej lub trochę gorzej

specjalnego maila: redakcja@funda-
cjacp.org. 

Żeby zostać dziennikarzem…
Trzeba napisać artykuł. O czym? To 
zależy od Was. Na stronie www.do-
brokultury.org/uni w zakładce „ga-
zeta” będą znajdowały się tematy, 
pytania, zagadnienia i podpowiedzi  

do artykułów. Będzie to dla Was uła-
twieniem, gdybyście nie bardzo wie-
dzieli, o czym możecie pisać. Każdy 
z Was może napisać swój tekst, wyra-
zić swoje zdanie. Potem należy opa-
trzyć je tytułem, podpisać i wysłać 
do nas na podanego wyżej maila. 
Tekst może liczyć maksymalnie jed-
ną stronę A4, czcionka rozmiar 12. 
Do artykułu przyślijcie również swoje 
zdjęcie. Ukaże się obok tekstu. 

Pisać, tworzyć, opowiadać – dziennikarstwo odsłania tajemnice… Przesyłajcie do nas swoje teksty!

Młodzi studenci, liczymy na to, że biorąc udział w zajęciach uniwersytetu,  „zarazicie się” dzien-
nikarskim bakcylem. Że będziecie mieli chęć opowiadać innym to, co widzicie, co uważacie, 
czym się interesujecie. Zapraszamy wszystkich do współredagowania Uniwersyteckiego Dwu-
miesięcznika Obywatelskiego! 
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Czy nie z takimi sytuacjami kojarzy nam się reporter? Być tam, gdzie coś się dzieje, to najważniejsze. Chcemy Was zaprosić do wspólnej pracy!

Tematów na nowy numer szukaj na: 
www.dobrokultury.org/uni w zakład-
ce „gazeta”

Tematy do artykułów na ten miesiąc:

1. Gdybym był burmistrzem… 
2. Trzy życzenia do złotej rybki doty-

czące mojej miejscowości.
3. Zadaj trzy pytania człowiekowi 

którego podziwiasz! Może być to 
bohater prawdziwy lub fi kcyjny. I 
napisz jego odpowiedzi!

Wybierz jeden temat, napisz coś!

Objętość tekstu: maksymalnie 1 stro-
na w wordzie, czcionka rozmiar 12
Termin: 30 listopada 2012

A inny temat??
Gdyby zaproponowane przez nas te-
maty Wam nie odpowiadały, mieliby-
ście ochotę napisać o czymś innym, 
również jest to możliwe. Jeśli macie 
ciekawe hobby, znacie niesamowitą 
osobę, z którą chcielibyście przepro-
wadzić wywiad, albo chcecie opisać 
wydarzenie, w jakim braliście udział, 
napiszcie! Prześlijcie do nas tekst, 
a my postaramy się go opublikować. 
Każdemu z autorów oferujemy po-
moc i wsparcie w pisaniu artykułów – 
nie jest to trudne, choć wymaga nieco 
wprawy. Jeśli nie jesteście pewni, jak 
coś opisać, napiszcie maila. Pomoże-
my! A może piszecie wiersze? Rysuje-
cie komiksy? Wymyślacie zagadki czy 
dowcipy? Przysyłajcie je do nas także! 

Silna redakcja
Tych, którzy chcieliby włączyć się 
w powstawanie gazety, brać udział 
w spotkaniach redakcji, zobaczyć, jak 
wygląda proces powstawania gazety 
– zapraszamy do kontaktu. Chętnie 
pokażemy, jak wygląda praca redakcji, 
zabierzemy na wywiad, pomożemy 
go spisać i zredagować. Czy chcecie 
razem z nami popracować? Obiecuje-
my, że nie będziecie się nudzić! 

Katarzyna Buchwald-Piotrowska 

10 PRZYKAZAŃ MŁODEGO DZIENNIKARZA

1. Bądź zawsze śmiały i pisz, co myślisz (i czujesz). Musisz jednak być przygo-
towany na to, że inni nie zawsze będą podzielać Twoje poglądy. 

2. Wywiad zawsze zaczynaj od… uśmiechu 
3. Nie uśmiercaj nudą swoich czytelników! Pisz krótko i na temat.
4. Nie ubarwiaj faktów. Plotka nie zawsze wychodzi na zdrowie (nie tylko 

dziennikarzom).
5. Pamiętaj, by tytuł przyciągał uwagę.
6. Nie przejmuj się, jeśli Twoja wymarzona gwiazda nie chce udzielić Ci wy-

wiadu, choć Ty codziennie pytasz ją o to cztery razy (… na godzinę!) Znajdź 
sobie inny temat.

7. Nie kradnij cudzych pomysłów.
8. Twoją cnotą główną powinna być punktualność w oddawaniu tekstów (to 

kazał napisać Redaktor Naczelny!!!)
9. Pisz ciekawie – tak, by nawet ostatni głąb czytał z wypiekami na twarzy 

Twój artykuł o destylacji wody.
10. Pamiętaj – inni też mają prawo do głosu. Nie pisz za dużo, ale ciekawie!

Za: MAI Młodzieżowa Agencja Informacyjna
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Wydział Młodego Dziennikarza Obywatelskiego
Na tym wydziale studenci poznają tajniki zawodu dziennikarza. Dowiedzą się m.in. z kim współ-
pracują dziennikarze, skąd biorą pomysły na artykuły, jak przeprowadzać wywiad, na czym po-
lega rzetelność i obiektywizm w pracy reportera, czym różni się informacja prasowa od radio-
wego newsa. Przede wszystkim będą dużo ćwiczyć  - bo żeby zostać redaktorem nie można się 
poddawać, trzeba nieustannie próbować, raz po raz, nawet, gdy coś nie wychodzi!

Tematy zajęć:
*Warsztaty prasowe 
– studenci dowiedzą się na przykład 
tego, kto pracuje w gazecie i jak ona 
powstaje. Będą analizowali tytuły i 
leady (co to jest ten lead, też poznają 
na zajęciach). A także po co dzienni-
karzom piramida czy jak liczyć znaki 
w tekście. Sami napiszą krótki arty-
kuł. Zajęcia będą odbywały się w sali 
komputerowej. 

Prowadzący: Krzysztof Koziołek – z 
zawodu pisarz, dziennikarz i wydaw-
ca. Przez prawie 6 lat pracował w 
„Gazecie Lubuskiej”, przez kolejne 2 
lata w „Tygodniku Krąg”. W dorobku 
literackim ma 6 wydanych powieści, 
w tym zgłoszony do Paszportu Po-
lityki 2010 „Miecz zdrady”. W 2011 r. 
otrzymał Lubuską Nagrodę Literacką 
dla najbardziej obiecującego lubu-
skiego pisarza. 

*Warsztaty radiowe 
– podczas tych zajęć studenci po-
znają najważniejsze zasady, jakimi 
powinien kierować się dziennikarz w 
swojej pracy. Czym się rożni informa-
cja od opinii? Na czym polega rzetel-
ność i staranność? Jak wypowiadać 
się do mikrofonu? Będą również mo-
gli przygotować własną informację 
do radia, nagrać ją i zmontować przy 

pomocy profesjonalnego programu 
komputerowego. 

Prowadząca: Monika Iłowska-Wal-
kowiak – od 1999 r. nieprzerwanie 
związana z radiem. Rozpoczynała 
od pracy reportera w Radiu Zielona 
Góra. Od 2000 r. zajmuje się przygo-
towywaniem nagrań do działu infor-
macji w Radiu Zachód. Zajmuje się 
relacjonowaniem wydarzeń z powia-
tu słubickiego i sulęcińskiego oraz 
pogranicza polsko-niemieckiego. 

*Warsztaty telewizyjne 
– będą się odbywały w studio słu-
bickiej telewizji HTS. Studenci przy-
gotują się do przeprowadzenia wy-

wiadu, poznają zasady przygotowy-
wania pytań, prowadzenia rozmowy, 
a także zachowania przed kamerami.  
Zdobytą wiedzę sprawdzą w prakty-
ce, przeprowadzając rozmowę z za-
proszonym gościem. 
Prowadzący: Robert Tomczak - przy-

godę dziennikarską rozpoczął w 
2004 r. w tygodniku „Tylko Kostrzyn-
-Słubice”, współpracował z „Gazeta 
Lubuską” i „Gazetą Wyborczą”. Od 
momentu powstania związany ze 
słubicką telewizją HTS. Co tydzień 
rozmawia przed kamerą z kilkunasto-
ma osobami, a w każdą środę prowa-
dzi magazyn sportowy. Prowadzący 
autorski program „Wywiad Robsona”. 

Dziekan wydziału: 
Katarzyna Buchwald-Piotrowska
Tel. 95 7592 478 
e-mail: k.buchwald@fundacjacp.org
POD OPIEKĄ MA GRUPY: 
ŻÓŁTĄ I ZIELONĄ
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Wydział Młodego Samorządowca
 „Gmina”, „samorząd”, „wybory”, „referendum”, „własność publiczna” – tutaj studenci poznają 
znaczenie tych wyrazów.  Dowiedzą się także skąd biorą się pieniądze w gminie i kto decyduje 
o tym, jak są wydawane.

Tematy zajęć:
*Warsztaty o samorządzie 
Czym jest samorząd i jak powstał? 
Co może burmistrz, wójt, prezydent? 
Jakie zadania musi spełniać? Jaka 
może być moja rola w samorządzie? 
Zajęcia będą prowadzone przy wy-
korzystaniu prezentacji multimedial-
nych, krótkich scenek sytuacyjnych,  
fi lmów tematycznych oraz poprzez 
prezentowanie przykładów z dnia 
codziennego. 

Prowadzący: Przemysław Karg - tre-
ner funduszy strukturalnych oraz 
specjalista ds. realizacji projektów 
inwestycyjnych. Od 2009 r. asesor 
w Programie Operacyjnym Kapitał 
Ludzki. Od 2004 r. współpracuje z 
fi rmami consultingowymi oraz samo-
rządami w zarządzaniu i przygotowa-
niu kompleksowych projektów inwe-
stycyjnych dla sektora publicznego 
oraz prywatnego. 

*Warsztaty o demokracji 
Celem warsztatów będzie próba 
uzmysłowienia, w jaki sposób funk-
cjonują najważniejsze mechanizmy 
demokratyczne,  próba kształtowania 
świadomości politycznej oraz postaw 
obywatelskich. Uczestnicy będą mieli 
za zadanie: wyznaczyć, wykreować 
kandydatów na lidera grupy, zorgani-

zować mu „minikampanię wyborczą” 
oraz przeprowadzić wybory; a także 
znaleźć argumentację dla tematu re-
ferendum, przygotować hasło kam-
panii, przekonać do swych argumen-
tów i przeprowadzić głosowanie.

Prowadzący: dr Magdalena Musiał-
-Karg - adiunkt w Zakładzie Syste-
mów Politycznych na Wydziale Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa UAM w 
Poznaniu. Specjalizuje się w zagad-
nieniach związanych z demokracją 
bezpośrednią oraz wykorzystaniem 
nowych technologii w procesach po-
litycznych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem e-głosowania. W 2009 r. 
jako wolontariuszka była na misji w 
Ugandzie w ośrodku dla dzieci ulicy 
– Children and Life Mission – (Kam-
pala, Namugongo).

*Warsztaty o budżecie gminy
Podczas zajęć studenci poznają trój-
stopniowy podział samorządu (gmi-
na, powiat, województwo) oraz za-
dania poszczególnych szczebli.  Inne 
zagadnienia warsztatów to: skąd sa-
morządy mają pieniądze na realizację 
swoich zadań; budżet gminy, a bu-
dżet rodziny. Zajęcia będą przebie-
gać w atmosferze zabawy i kreatyw-
nej pracy w grupach.

Prowadzący: Małgorzata Sikorska - 
absolwentka administracji publicznej, 
zarządzania i marketingu, studium 
pedagogicznego oraz studiów pody-
plomowych w zakresie programów 
europejskich na UAM w Poznaniu. 
Od 2005 r. pracownik samorządowy. 
Poza pracą zawodową, organizuje 
wyjazdy dla dziećmi i młodzieży na 
wycieczki szkolne, kolonie i obozy.

Dziekan wydziału: 
Joanna Kopczyńska
Tel. 691 615 804, 
e-mail: j.kopczynska@dobrokultury.org
POD OPIEKĄ MA GRUPY: 
CZERWONĄ I NIEBIESKĄ
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Wydział Młodego Społecznika
Na tym wydziale studenci poznają na czym polega działalność obywatelska, w jaki sposób każ-
dy mieszkaniec może angażować się w sprawy swojej społeczności czy też jak działają organi-
zacje pozarządowe. Dzięki uczestnictwu w wykładach i warsztatach studenci podszkolą swoją 
wiedzę i poćwiczą konkretne umiejętności, które pomogą im w przyszłości brać czynny udział 
w życiu społecznym. 

Tematy warsztatów: 
*Warsztaty o „dobrej energii”
Czy energia to tylko sprawa techniki? 
Na warsztatach będziemy wyzwalać 
energię, której źródło jest w nas sa-
mych. Przy wykorzystaniu wyobraźni 
i zaangażowania każdego z osob-
na studenci będą budować „ener-
getyczne konstrukcje”.  Uczestnicy 
będą mogli poczuć siłę jaką  ma dzia-
łanie w grupie i jak w tym odnajduje 
się lider a może przywódca?  

Prowadzący: Magdalena Tokarska 
– od 2006 związana z Fundacją na 
rzecz Collegium Polonicum w Słu-
bicach, wcześniej zaangażowana w 
wiele przedsięwzięć społecznych na 
terenie Gminy Dąbie, gdzie mieszka. 
Społecznik z zamiłowania. Święcie 
przekonana o tym, że relacje mię-
dzyludzkie są dużo ważniejsze niż 
nowy asfalt czy stadion.  

*Warsztaty o kreowaniu
rzeczywistości
W trakcie zajęć studenci poznają 
sposoby na to jak każdy z nas, po-
jedyncza jednostka, może kreować 
świat i rzeczywistość, w której miesz-
ka i funkcjonuje. Uczestnicy puszczą 
wodze fantazji i w pracy grupowej 

stworzą konkretne projekty zmian 
swojego otoczenia. Następnie zasta-
nowią się, jakie kroki należy podjąć 
aby od marzenia przejść do jego re-
alizacji. 

Prowadzący: Michael Kurzwelly 
 – W 1992 roku, współpracując z po-
znańskimi artystami, stworzył Mię-
dzynarodowe Centrum Sztuki w Po-
znaniu i prowadził je do 1998 roku. 
Wtedy przeprowadził się do Frank-
furtu nad Odrą, gdzie wykreował 
nową dziedzinę sztuki, którą nazywa 
konstrukcją rzeczywistości. Interesują 
go zagadnienia tożsamości i tworze-
nie przestrzeni w umyśle. Od 2004 
roku wykłada na Europejskim Uni-
wersytecie Viadrina we Frankfurcie 
nad Odrą, katedra kulturoznawstwo.

*Warsztaty o wolontariacie
Podczas warsztatów związanych z 
wolontariatem studenci zdefi niują, 
kim jest wolontariusz, jakie przysłu-
gują mu prawa oraz obowiązki. Pod-
czas pracy w grupach określą w jaki 
sposób, na zasadach wolontariatu 
można włączyć się w działania na 
rzecz dobra wspólnego oraz dowie-
dzą się, gdzie w powiecie słubickim 
można pracować jako wolontariusz. 

Prowadzący: Magdalena Skalska – 
absolwentka studiów podyplomo-
wych na kierunku Akademia trenera. 
Mimo, iż ukończyła szkoły poza Słu-
bicami, zawsze tu wraca, by wykorzy-
stywać swoje umiejętności lokalnie. 
Z doświadczenia jest handlowcem, 
ale bliższa jej sercu jest praca przy 
organizacji i prowadzeniu szkoleń. 
Propagatorka wolontariatu i działań 
społecznych. 

Dziekan wydziału: 
Karolina Dreszer – Smalec  
Tel. 95 7592 391 
e-mail: k.dreszer@fundacjacp.org
POD OPIEKĄ MA GRUPY: 
POMARAŃCZOWĄ 
I FIOLETOWĄ
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Warszawo nadchodzimy! To nagroda za udział i dobry wynik 
w Olimpiadzie wiedzy obywatelskiej. 
8 czerwca 2013 roku młodzi studen-
ci zmierzą się z zadaniami przygoto-
wanymi przez dziekanów wydziałów. 
Udział w olimpiadzie jest dobrowol-
ny, ale warto wziąć w niej udział. 24 
studentów, którzy wypadną najlepiej, 
w lipcu zabierzemy na wyjazd do 
Warszawy. Każdemu z naszych „olim-
pijczyków” towarzyszyć będzie ro-
dzic lub opiekun. Nad całością czu-
wać będą dziekani wydziałów Uni-
wersytetu.

Podczas trzydniowego wyjazdu do 
stolicy młodym studentom pokaże-
my Sejm i Senat. Może uda nam się 
odwiedzić samego prezydenta! Zo-
baczymy jak od środka wyglądają 
znane ogólnopolskie organizacje po-
zarządowe, zajrzymy również za kuli-
sy największych redakcji gazet i cza-
sopism. Jakich? To na razie tajemni-
ca! Po mieście oprowadzać będą nas 
sympatyczni przewodnicy. Dzieciom 
jak i opiekunom zapewniamy prze-
jazd autokarem w obie strony oraz 
noclegi wraz z wyżywieniem. Mamy 
nadzieję, że wizyta w Warszawie do-
starczy wszystkim niezapomnianych 
wrażeń i będzie przyjemnym podsu-
mowaniem pracowitego roku na Uni-
wersytecie.

as

Jesień za pasem, ale my myślami wybiegamy już w przyszłość 
i planujemy wakacje. W lipcu 24 najlepszych studentów zabie-
rzemy na trzydniową wycieczkę do stolicy. 

Fot
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Rzepin SłubiceOśno LubuskieGórzycaCybinkaPatronat:

Słowniczek studenta 
Drogi studencie, na początki swojej drogi akademickiej, mo-
żesz poczuć się lekko zdezorientowany. Jakby wszyscy uży-
wali dziwnego języka… Dlatego postanowiliśmy wyjaśnić Ci 
kilka najważniejszych pojęć. 

Automat do batoników – urządzenie, 
które w zamian za drobne monety 
wydaje ci śniadanie, obiad i kolację. 
Mniam!
Aula – miejsce spotkań towarzyskich, 
zwanych wykładami, także snu, ryso-
wania… liczenia much na sufi cie. Ale 
uwaga, zawsze ktoś o czymś gada 
i myśli, że słuchasz!
Choroba – urojona lub rzeczywista, 
 miły stan zwalniający od obowiązku 
stawienia się w odpowiednim czasie 
i miejscu, żeby spełnić wymagania wy-
kładowcy. Dla tych, co nie mają zamia-
ru niczego się naczyć za żadne skarby 
świata. 
Duża aula – to samo co aula, tylko dwa 
razy większa.
Dwója – jawna niesprawiedliwość. Brak 
zaliczenia. Uwaga! Na studiach obowią-

zuje dawna, już niemal prehistoryczna 
skala ocen, od 2 do 5. Nie ma miernych! 
Najbardziej upragnioną oceną jest 3=. 
Ale… podczas zajęć Uniwersytetu Oby-
watelskiego nie wystawiamy ocen. Nie 
ma się czego bać. No chyba, że pań 
w dziekanacie…
Dziekanat – miejsce oddawania czci, 
powszechnie wiadomo, że kobiety 
z dziekanatu rządzą na uczelni. 
Egzamin – moment, w którym egzami-
nator próbuje udowodnić, że student 
nic nie wie, zaś student wykładowcy, 
że wie cokolwiek (w historii znane są 
przypadki, kiedy to student wyszedł 
z tego doświadczenia obronną ręką). 
Egzamin na naszym uniwersytecie na-
zywa się olimpiadą, dlatego że nagroda 
ciekawsza…
Grupa – najmniejsza „klasa” na uczel-
ni. W jej skład wchodzą tzw. wspólnicy 
niedoli. Cierpią razem na zaję ciach…
Indeks – dowód wątpliwych osiągnięć 
studenta. Tu zbiera pieczątki, które po-
kazuje rodzicom, że jednak coś z niego 
wyrośnie… 
Jajogłowy – pilny student, który ma 
same piątki. 
Makulatura – to co na 100% wyniesiesz 
ze studiowania. 
Obecność – wynik skomplikow anego 
i trudnego do zgrania wielu czynników: 
budynek, numer sali, data, godzina 
i przedmiot. 
Panie z dziekanatu – najważniejsze 
osoby w dziekanacie, to one tłumaczą 
dziekanowi, czy wyraża on zgodę na to, 
o co prosi student. Pamięta j! Z paniami 
z dziekanatu trzeba żyć w zgodzie!
Podręcznik – książka, która teore-

tycznie napisana jest w twoim języku,
a w praktyce nie rozumiesz z niej cza-
sem nic poza tytułem. A może i tego 
też nie.
Rektor – najważniejszy człowiek na 
uniwersytecie, uważa, że wie wszystko 
i nikt mu nie mówi, że jest inaczej, bo 
wszyscy się go boją. 
Studencki kwadrans – patrz Zegarek.
Trzy minus – całkiem niezła ocena. 
Warsztaty – coś się tu robi, podobno 
naukowego, choć nie zawsze dokładnie 
wiadomo, o co w tym chod zi. Czasem 
nawet nie wie sam wykładowca. A co 
z tego wyjdzie, tego nie wie nikt. 
Wykładowca – słowo to pochodzi 
z języka greckiego i oznacza: ten, któ-
ry decyduje o twoim życiu i śmierci na 
uczelni. Odpowie na każde pytanie, choć 
czasem nikt nie zrozumie odpowiedzi.
 Zaliczenie – największy obiekt wes-
tchnień. Oznacza, że skończyłeś się 
już męczyć z jednym przedmiotem 
i zaczynasz z innym. Dokumentowane 
pieczątką w indeksie. Czysta radość. 
Zegarek – urządzeni e, które pozwala 
ci się zorientować, ile jesteś spóźniony 
na zajęcia. Studencki zegarek ma opcję 
studenckiego kwadransa. Spóźnienie 
zaczyna się liczyć dopiero po 15 minu-
tach. 
ZZZ - Zakuć Zdać Zapomnieć. Wersja 
studiowania, mówiąca, że student na 
studiach robi tylko te trzy rzeczy. Ale 
oczywiście to nie jest prawda!!!

Bill Gates: Oblałem niektóre egzaminy na studiach. Mój 
przyjaciel zdał je wszystkie. Teraz on pracuje jako inżynier 
w Microsofcie, a ja jestem właścicielem Microsoftu .


