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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Materiały szkolne dla dzieci z plemienia Himba
PWSZ · 23 maja 2019

Północna część Namibii, mała afrykańska wioska a w niej kraina koczowniczego
plemienia Himba, które żyje tak, jakby czas zatrzymał się dla nich setki lat temu.
Zajmują się przede wszystkim pasterstwem – hodują głównie kozy i bydło. Imponujące
wrażenie robią kobiety, które słyną z tego, że codziennie malują ciała na czerwono
mieszanką tłuszczu, roślin, popiołu i ochry, a zamiast mycia okadzają się dymem z
mieszanki palonych ziół. Wioskę tę miała przyjemność odwiedzić Prorektor PWSZ w
Głogowie – dr inż. Elżbieta Banaczyk, która znana jest z zamiłowania do podróży. W
ubiegłym roku studenci Instytutu Politechnicznego przeprowadzili zbiórkę materiałów
szkolnych: były to notesy, długopisy, kredki, smycze. Dzięki Pani Prorektor przybory
trafiły właśnie do dzieci z plemienia Himba. Radość z tych rzeczy – dla nas banalnych –
okazała się nie do opisania. W tym roku, Pani Prorektor przekazała również cegiełkę
na remont małej szkółki w Boliwii.
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Kreatywne (pod)słuchanie na kreatywnym pisaniu!
PWSZ · 22 maja 2019

21 maja studenci I roku nowych mediów, w ramach zajęć z kreatywnego pisania,
dotyczących konstruowania dialogów, prowadzonych przez dra Jakuba Rawskiego,
brali udział w nietypowym zadaniu. Podzieli się na grupy i wyruszyli w miasto
uzbrojeni w notesy i dyktafony, aby podsłuchać i zarejestrować (w sposób
nienaruszający niczyjej godności oraz anonimowości) codzienne rozmowy głogowian.
Niekonwencjonalne ćwiczenie miało swoje odwołanie do historii literatury polskiej.
Prowadzący przedstawił słuchaczom metodę pisarską Mirona Białoszewskiego, który
podsłuchiwał wszystkich i wszystko, a zebrany materiał przerabiał na literaturę
najwyższej klasy. Studenci podczas wykonywania zadania bawili się znakomicie, a
zebrany materiał został omówiony w dalszej części zajęć.
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Studenci dbają o groby N.N.
PWSZ · 22 maja 2019

Instytut Humanistyczny od kilku lat prowadzi akcję porządkowania grobów N.N. Tym
razem studentki II roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej: Martyna, Marysia oraz
Agata przejęły inicjatywę. Wraz z podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej
“Przystań” oraz ich opiekunem Panem Andrzejem, w ramach aktywizacji zawodowej
osób niepełnosprawnych udali się na cmentarz komunalny na osiedlu “Brzostów”, by
uporządkować groby, nad którymi czuwa PWSZ.
Galeria.
Posted in Aktualności | No Comments »

“Chłopska Szkoła Biznesu”
PWSZ · 21 maja 2019

Za nami kolejna edycja „Chłopskiej Szkoły Biznesu” – ekonomicznej gry symulacyjnej
inspirowanej historią przedsiębiorczych rzemieślników z XVIII-wiecznego ośrodka
andrychowskiego. Tym razem w grze udział wzięli studenci I roku finansów i
rachunkowości. Rozgrywki zostały przeprowadzone w ramach zajęć programowych z
zakresu ekonomii. Studenci poznali mechanizmy, jakie zachodzą na wolnym rynku z
wykorzystaniem umiejętności negocjacyjnych oraz kompetencje społeczne istotne na
rynku pracy. Zmagania studentów zostały oczywiście docenione – nagrody ufundowało
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy, a spotkanie
poprowadzili doradcy zawodowi z tej placówki – Panie Renata Walz oraz Ewa Gładysz.
Organizatorem był Instytut Ekonomiczny.
Zapraszamy do Galerii.
Posted in Aktualności | No Comments »

“Imię dla platana”
PWSZ · 21 maja 2019

KONKURS
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie w tym roku obchodzi 15-lecie
istnienia. Z okazji jubileuszu planowanych jest wiele wydarzeń. Jednym z nich będzie
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posadzenie na terenie uczelni pamiątkowego drzewa – platana. W związku z tym
ogłaszamy Konkurs pn. “Imię dla platana”.
Każdy student i pracownik może zaproponować imię dla pamiątkowego drzewa. Aby to
zrobić należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy i wrzucić go do specjalnego pudełka,
które czeka na portierni. Regulamin dostępny jest tutaj. Zachęcamy wszystkich do
udziału w zabawie. Najciekawsze imię zostanie nagrodzone niespodzianką i będzie
umieszczone na specjalnej tablicy pamiątkowej.
Propozycje można składać do 10 czerwca br.
Posted in Aktualności | No Comments »

Zapraszamy laureatów na rozdanie nagród
PWSZ · 20 maja 2019

24 maja 2019 r. o godz. 12.00 odbędzie się rozdanie nagród dla zwycięzców
tegorocznego Konkursu z Języka Niemieckiego. Zapraszamy wszystkich laureatów.
Przypominamy wyniki Konkursu, które dostępne są TUTAJ. Uroczystość rozdania
nagród odbędzie się w auli 209 (budynek A, II p.).
Posted in Aktualności | No Comments »

Będzie muzycznie, lirycznie i z humorem!
PWSZ · 17 maja 2019

Znana z niesamowitej energii i zaangażowania w życie uczelni – mgr Aleksandra
Matusiak-Kujawska serdecznie zaprasza na spektakl Literackiego Kabaretu HALLO,
który współtworzy. Będzie to niesamowita okazja by poznać artystyczną pasję naszego
wykładowcy. Spektakl odbędzie się 29 maja 2019 roku o godzinie 18:00 w
HYDRO(ZA)GADCE w Zielonej Górze przy ul. Festiwalowej 3. Więcej informacji na
plakacie. Zachęcamy! —>
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