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„Żyj zdrowo” 
          Studentki II roku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej przygotowały w ramach przedmiotu: 
praktyka śródroczna w dniu 6 czerwca zajęcia dla dzieci z Przedszkola Nr 9 w Koszalinie w ramach 
współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koszalinie. Zajęcia pod hasłem „Zdrowo żyj” 
obejmowały pogadankę i pokaz z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, bezpieczeństwa, ratownictwa, 
ochrony środowiska. Dzieci z Przedszkola Nr 9 w Koszalinie aktywnie i chętnie uczestniczyły w zajęciach 
prowadzonych przez studentki. 
 

    
  

 
       Dnia  6.06 2013 r. w PWSZ odbyło się przedstawienie pt. „Owoce i warzywa to witaminki” 
przygotowane przez studentki III roku pedagogiki dla dzieci z przedszkola nr 22 w Koszalinie. Inscenizacja 
miała na celu zapoznanie dzieci z zasadami zdrowego odżywiania oraz ukazanie ważności owoców i warzyw 
w życiu każdego przedszkolaczka, a  przede wszystkim dostarczenie dzieciom wiele radości. Dzieci z uwagą i 
uśmiechami na twarzach słuchały i oglądały tego co dzieje się na scenie. Chętnie brały udział w zagadkach, 
które przygotowały dla nich studentki. Po przedstawieniu dzieci zostały zaproszone do wspólnego tańca. Na 
zakończenie całego spotkania wszyscy zostali poczęstowaniu zdrowymi jabłuszkami.  
 

 
  

 
 

Inscenizacja wierszy Juliana Tuwima w SP Nr 10 w Koszalinie 
            W ramach współpracy w zakresie kształcenia praktycznego PWSZ w Koszalinie ze Szkołą Podstawową 
Nr 10 w Koszalinie, w dniu 29 maja 2013 roku studentki II roku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej 
oraz edukacji elementarnej i języka angielskiego zaprezentowały dla uczniów klas I-III występ 
przygotowany z okazji obchodów Roku Juliana Tuwima. Uczniowie klas, w których studentki II roku 
odbywały praktyki asystenckie w roku akademickim 2012/2013, mogli zobaczyć inscenizacje wierszy 
Juliana Tuwima w ich wykonaniu, m.in. „Lokomotywę”, „Ptasie radio”, „Dyzio marzyciela”, „Pana 
Tralalińskego”, „Rzepkę”. 

 
 

 „Lokomotywą” w świat wyobraźni 
28 maja  studentki II roku pedagogiki PWSZ w Koszalinie inscenizacją wiersza Juliana Tuwima 
„Lokomotywa” zaprosiły dzieci z Przedszkola Nr 9 w podróż do świata wyobraźni, w którym królują 
rymy i zachwyca piękno polskiej mowy. Usłyszeliśmy zapowiedź: „Uwaga! Uwaga! Pociąg zatrzymuje się 
dziś na stacjach „Ptasie radio”, „Dyzio marzyciel” , Śpiewowice, „Rzepka”. Życzymy miłej 
podróży!” 
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Z TUWIMEM W PRZEDSZKOLU nr 22 
  

27 maja 2013 r. studentki II roku pedagogiki PWSZ w Koszalinie gościły w Przedszkolu 
Nr 22, gdzie zaprezentowały program literacki p.n. „Julian Tuwim dla dzieci” przygotowany z okazji Roku 
Tuwima. Spotkanie rozpoczęła inscenizacja „Lokomotywa”, której bohaterowie poprowadzili nas do 
różnych miejsc szlakiem twórczości Juliana Tuwima. Zawitaliśmy w świecie „Pana Tralalińskego”, 
„Ptasiego radia”, „Dyzia marzyciela” oraz „Rzepki”. 

  

      
  

 
„Obchody Roku Tuwima - Tuwim znany i mniej znany”  

 
W poniedziałek 13 maja 2013r. w czytelni Biblioteki Głównej PWSZ odbyła się uroczystość obchodów Roku 
Tuwima.  Stąd też w progach naszej uczelni zagościły dzieci z klasy 1 B ze Szkoły Podstawowej nr 10 

z Koszalina. Zabawną interpretację wiersza Juliana Tuwima pt. „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci” 
przedstawiły władze uczelni: Rektor PWSZ dr Jan Kuriata (Grześ)  i Dyrektor Instytutu Nauk 

Humanistycznych - mgr Joanna Rudecka (ciocia). Atrakcyjnym punktem  spotkania z dziećmi były 
inscenizacje wierszy Tuwima w postaci  montażu słowno-muzycznego, w którym przedstawiono m.in. 

wiersze „Pan Tralaliński”, „Ptasie radio”, „Lokomotywa”, „Dyzio marzyciel” oraz „Rzepka” w wykonaniu 
studentek II roku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz edukacji elementarnej z językiem 
angielskim.  Nie zabrakło też gier i zabaw logicznych przygotowanych przez studentki II roku filologii 

polskiej.  Imprezie towarzyszyła wystawa książek dla dzieci, wystawa o Tuwimie połączona z ilustracjami do 
wierszy poety.   

Dzieci obiecały, ze za rok też chętnie przybędą tym razem już na wspólne czytanie   

      
                                  "Lokomotywa"                             "Rzepka"              Wspólne  zabawy z dziecmi     

 
21 maja 2013 r. z okazji Roku Tuwima studentki II roku pedagogiki PWSZ w Koszalinie wzięły udział 

w „Spotkaniu Pokoleń” zorganizowanym w Klubie Spółdzielczym "Bałtyk" KSM „Na Skarpie” dla dzieci z 
Przedszkola Nr 13 i uczniów SP Nr 5 w Koszalinie. 
         W programie p.n. „Tuwim i inni dla dzieci” znalazły się opracowania sceniczne utworów 
„Lokomotywa”, „Rzepka”, „Dyzio marzyciel”, „O Panu Tralalińskim” oraz „Ptasie radio” przygotowane 
przez studentki pod kierunkiem wykładowcy mgr Danuty Aleksa. 
         W spotkaniu pokoleń seniorów reprezentowała Pani Jadwiga Wałasztyn - Żurawska prezentując 
wiersze „Spóźniony słowik”, „Warzywa” i „Rzeczka”. 
       Inscenizacjom towarzyszyły prowadzone przez studentki zabawy językowe i taneczne nawiązujące do 
 utworów Juliana Tuwima. 
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Wykładowcy  i studenci II roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z resocjalizacją  
na I Konferencji Naukowej "Oddziaływania penitencjarne przez pracę, wiedzę i religię jako 

celowe w kontekście nabytych umiejętności społecznych, bezpieczeństwa osobistego 
skazanych oraz systemu bezpieczeństwa państwa" 

 
         W dniu 10 maja 2013 roku odbyła się I Konferencja Naukowa zorganizowana przez Areszt Śledczy w 
Koszalinie przy współudziale Zakładu Karnego w Koszalinie i Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej 
w Koszalinie. W ramach współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z Okręgowym 
Inspektoratem Służby Więziennej w Koszalinie w konferencji uczestniczyli wykładowcy i studenci PWSZ w 
Koszalinie: dr Robert Parol i mgr Renata Lemańczyk oraz studenci II roku pedagogiki opiekuńczo-
wychowawczej z resocjalizacją. 
        Główną problematykę konferencji stanowiły oddziaływania penitencjarne przez pracę, wiedzę i religię 
jako celowe w kontekście nabytych umiejętności społecznych, bezpieczeństwa osobistego skazanych oraz 
systemu bezpieczeństwa Państwa zaprezentowane w II sesjach plenarnych z dyskusją. W konferencji wzięli 
udział przedstawiciele Służby Więziennej, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w pracy 
penitencjarnej. I sesja plenarna obejmowała tematykę związaną z religią i duszpasterstwem więziennym w 
Polsce, prezentacją programu "Moja Sprawa"  opierającego się na próbie zmiany postawy wyuczonej 
bezradności i budowy nowego miejsca w społeczeństwie, udział Instytutu Pamięci Narodowej w procesie 
resocjalizacji, problematykę kształcenia zawodowego skazanych, powrotu osadzonych na rynek pracy, jak i 
niestandardowe oddziaływania penitencjarne, czy oddziaływania poprzez teatr. W tej części obrad 
plenarnych wygłosił referat i wziął udział w dyskusji dr R.Parol nt.: "Andragogiczne aspekty kształcenia 
zawodowego skazanych w wieku 50+".  
          W II sesji plenarnej wygłoszono referaty z zakresu przestępczości zorganizowanej w Polsce, 
bezpieczeństwa osobistego funkcjonariuszy Służby Więziennej w kontekście efektywności pełnionych 
obowiązków oraz stanu bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych Łotwy w okresie międzywojennym. 
Wszyscy uczestnicy konferencji mogli zapoznać się podczas przerwy ze specyfiką i funkcjonowaniem 
Zakładu Karnego.  
           Udział w konferencji sprzyjał pogłębieniu wiedzy i umiejętności w zakresie problemów współczesnej 
penitencjarystyki oraz swobodnej wymianie poglądów w pracy penitencjarnej. Zaprezentowana 
problematyka konferencji wywarła pozytywne wrażenie uczestniczących w niej wykładowców i studentów 
PWSZ w Koszalinie.  
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