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Z powodu pandemii PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie, podobnie jak inne uczelnie w Polsce, przeszła na zdalne nauczanie. 
Wydawało się, że po wakacjach wszystko wróci na dawne tory, a jednak tak się nie stało. W takim razie jak zdalna nauka wygląda 
z perspektywy studentów?

Monika Przybylska, studentka 
trzeciego roku pedagogiki. 

- Po minionym semestrze mia-
łam obawy, jak będzie wyglądała 
nauka w nowym roku akademic-
kim. Kilka miesięcy temu część za-
jęć było zdalnych, niektóre tema-
ty realizowaliśmy samodzielnie na 
podstawie dostępnych nam mate-
riałów, pisaliśmy prace, a wszyst-
ko to w znacznym natężeniu, więk-
szym niż teraz. Na pewno po-
przedni semestr był bardzo trudny,
ale po kilku tygodniach nowego se-
mestru widzę, że zdalna nauka jest 
dobrze zorganizowana i moje po-
czątkowe obawy zostały rozwiane. 
Zajęcia odbywają się na Platfor-
mie Teams, dzięki kamerom i mi-
krofonom widzimy i słyszymy wy-
kładowców. System jest wydajny. 
Na pewno wielkim minusem całej 
sytuacji jest fakt, że jesteśmy od-
cięci od życia studenckiego, tym 

bardziej na moim kierunku, peda-
gogice, która mocno opiera się na 
kontakcie z drugim człowiekiem. 
Rozmowy, dzielenie się doświad-
czeniami z praktyk, nawet chwile 
na żarty i przerwy, które spędza-
liśmy razem, z perspektywy cza-
su były ważne. Teraz jesteśmy za-
mknięci w domach. Nie widzieli-
śmy się od pół roku i utrzymywa-
nie kontaktu, w takiej formie jak 
teraz, to jednak nie to samo, co ży-
cie na uczelni. Jeśli chodzi o wy-
kładowców to zdają sobie sprawę,
że mamy różne możliwości sprzęto-
we, i że w trakcie zajęć online coś 
może nie zadziałać. Podchodzą do 
tego z wyrozumiałością. Podoba 
mi się, że dopasowali naukę do na-
szych obecnych możliwości. Na po-
czątku byłam wystraszona dowia-
dując się, ile z czego mamy zrobić, 
ale jednak to jest wykonalne. Myślę,
że studenci też podeszli z wyro-

zumiałością do pracy wykładow-
ców. Jeśli trzeba nawet służą radą 
w problemach technicznych, bo dla 
wszystkich to jest trudne. Jestem na 
trzecim roku studiów, w tym seme-
strze piszę pracę licencjacką i czu-
ję tym większy stres, ale wiem, że 
to jak wygląda obecna nauka jest 
jedynym możliwym rozwiązaniem. 
Nie ma innego wyjścia, wszyscy 
musimy przebrnąć przez izolację, 
którą wymusza pandemia. 

Mikołaj Czarnecki, student 
trzeciego roku ekonomii w In-
stytucie Gospodarki i Zarządza-
nia Przestrzenią, jednocześnie 
członek Samorządu Studenckie-
go i Senatu. 

- Zdalne studia bardzo mi od-
powiadają, tym bardziej, że pra-
cuję na pełen etat. Jeśli chodzi 
o wykładowców są przychylni 
i można się z nimi dogadać w kwe-
stii nauki, dzięki temu udaje mi 
się pogodzić pracę ze studia-
mi. Poza tym w czasach „koro-
nawirusowych” jest chęć współ-
pracy i pomocy po tej drugiej 
stronie. Po minionym semestrze, 
kiedy nasza uczelnia przeszła 
na zdalne nauczanie, myślę, że 
studenci i wykładowcy przywy-
kli do takiego udziału w zaję-
ciach. W mojej ocenie wygodnie 
jest właśnie tak studiować, pod 
tym względem, że przed pande-

mią jeśli ktoś był chory po pro-
stu na uczelni nie był i siłą rze-
czy opuszczał zajęcia, teraz nic się 
nie traci, bo nawet przeziębionym 
można brać udział w wykładach. 
To spora zaleta i wygoda. Plusów 
trzeba szukać we wszystkim... Je-
śli chodzi o życie studenckiego, 
na pewno go brakuje, szczegól-
nie, że działam w Senacie i Sa-
morządzie Studenckim, więc ob-
racałem się wśród ludzi, a teraz 
kiedy nie jestem na uczelni, bar-
dzo brakuje kontaktu ze znajomy-
mi. Mile wspominam codzienność 
na uczelni. Docenia się teraz to 
wszystko co było przed pandemią. 
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Zdalne studiowanie ma swoje zalety

Fot. archiwum 
▲ Zdalna nauka w zaciszu domu to 
jednak nie to samo co wykłady na 
uczelni. Monice Przybylskiej bardzo 
brakuje kontaktu ze znajomymi ze 
studiów i wykładowcami.

 Fot. archiwum 
▲ Mikołaj Czarnecki łączy naukę
z pracą na pełen etat.

Najnowsza pozycja Marii Molickiej „Jak wychowywać dziecko? Próba 
odpowiedzi na odwieczne pytanie” dostarcza czytelnikowi praktycznych 
porad, a jednocześnie wszystkie one znajdują oparcie w najnowszej literaturze 
naukowej, nie tylko zresztą polskiej. Zatem łączy w sobie cechy popularnego 
poradnika z naukową rzetelnością.

Autorka „Jak wychowywać 
dziecko?” jest twórczynią metody 
terapeutycznej zwanej bajkotera-
pią, podjętą obecnie przez wielu 
innych psychologów i terapeutów. 
Swoją koncepcję szeroko omówiła 
i zastosowała w ośmiu książkach. 
Niektóre doczekały się tłumaczeń 
i wydań poza granicami Polski. 

Książka Marii Molickiej skła-
da się z trzech części. Pierwsza 
dotyczy budowania dobrych re-
lacji z dzieckiem, druga traktuje 
o psychicznych potrzebach dziec-
ka, a trzecia - wprost o wychowa-

niu dziecka w duchu dobrze rozu-
mianego partnerstwa. Narracja oży-
wiona jest przytaczaniem licznych 
przykładów czerpanych głównie 
z osobistego doświadczenia autor-
ki jako terapeutki. W ich świetle 
wszystkie przekazane treści brzmią 
jasno - tak, by były przyswajane 
przez każdego, komu jakość wy-
chowywania dzieci leży na sercu. 

Znana psycholog w swojej naj-
nowszej pozycji adresowanej do ro-
dziców, pedagogów i opiekunów 
zdaje się zaznaczać, że wychowa-
nie dziecka jest prawdziwą sztuką. 

Jest zatem działaniem świadomym 
i celowym, wymagającym empa-
tii, miłości, ale także bardzo solid-
nej wiedzy. Tę właśnie wiedzę, po-
daną w niezwykle przyjazny i przy-
stępny sposób, zawiera jej książka. 
Przy tym autorka prowadzi z czy-
telnikiem swoisty dialog, zaprasza-
jąc do refl eksji, niejako wspólnego 
dochodzenia do wielu konstatacji. 
Nie znajdziemy na kartach tej pozy-
cji cienia mentorskiego tonu (któ-
ry mógłby sugerować tytuł). Autor-
ka we wstępie wszak zaznacza: „Ta 
książka jest właśnie po to, by się za-
trzymać i zastanowić, co tak napraw-
dę jest ważne w przebiegu rozwoju 
dziecka, co można zmienić we wza-
jemnych relacjach, by wspólnie się 
cieszyć z razem spędzanych chwil”. 
Bo też „Jak wychowywać dziec-
ko?” uświadamia jednocześnie, że 
okres dzieciństwa jest jedyny, nie-
powtarzalny, wpisany w rytm rozwo-
ju dziecka i świadomego rodziciel-
stwa. M. Molicka między wierszami 
przypomina, by tej szansy na dobre 
relacje z dzieckiem nie zmarnować.

Dodać należy, że dr Maria Mo-
licka jest związana z leszczyńską 
PWSZ, a jej najnowsza pozycja do-
stępna jest w Bibliotece Uczelnianej.

  Ryszard Biberstajn,
zastępca dyrektora Biblioteki

 Uczelnianej PWSZ Leszno 

Wychowanie jest prawdziwą sztuką

 Fot. PWSZ w Lesznie

W Akademickich Mistrzostwach Polski, wśród 
wyższych szkół zawodowych, leszczyńska PWSZ 
znalazła się na medalowym, trzecim miejscu.

Z początkiem roku, z powo-
du pandemii, Akademickie Mi-
strzostwa Polski 2019/2020 zosta-
ły przerwane. Rozgrywki wzno-
wiono w sierpniu, trwały do po-
łowy listopada. Gala podsumo-
wująca mistrzostwa ma odbyć się 
w grudniu. 

- Bardzo trudna rywalizacja. 
Jak wszystkie uczelnie, walczyli-
śmy nie mając studentów na uczel-
ni i podczas wakacji - podsumo-
wuje Grzegorz Kapitan, wicepre-
zes AZS PWSZ Leszno. 

W tej edycji AMP rozegrano 
46 mistrzowskich imprez. Lesz-
no wystawiło zawodników w 12 
dyscyplinach, ostatecznie w ty-
pie uczelni wyższych zawodo-
wych zajmując 3. miejsce. Lepsze 
były tylko PWSZ Tarnów i PWSZ 
Nysa. W klasyfikacji ogólnej AZS 
PWSZ Leszno miał 61. pozycję 
na 125 klasyfikowanych uczelni.

Największy sukces indywidu-
alny osiągnął Krzysztof Szyma-
nowski z Kościana, student wy-

chowania fizycznego (na zdjęciu). 
Zajął 3. miejsce w biegu przeła-
jowym na 4,5 km w klasyfikacji 
generalnej. 

Najwięcej punktów Leszno 
miało w rozgrywkach piłki noż-
nej i lekkiej atletyce.
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I tym razem na pudle

Fot. AZS PWSZ Leszno
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