WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY
Sprawozdanie merytoryczne z wykorzystania środków statutowych (z tzw.
Rezerwy dyrektorów i prodziekana ds. nauki) w roku 2016 (przyznanych w
2016)
INSTYTUT PEDAGOGIKI
Projekt nr: DS/WP/6036/2016
Rezerwa Dyrektora Instytutu Pedagogiki: dr hab. Izabela Krasiejko .
Wykaz wykonawców: dr hab. prof. AJD Kazimierz Rędziński, dr Mirosław Łapot, mgr
Katarzyna Zalas, mgr Karol Motyl.
Tytuł zadania:
Podniesienie jakości badań w Instytucie Pedagogiki oraz ich popularyzacja za granicą.
Przyznana kwota w 2016 r: 17. 958,90 zł
Cel podjętych działań finansowanych z tzw. rezerwy dyrektora:
Zadanie ma na celu podjęcie przez pracowników Instytutu Pedagogiki działań związanych z
podniesieniem jakości prowadzonych przez nich badań. W ramach projektu sfinansowano
przeprowadzenie kwerendy bibliotecznej w archiwach zagranicznych. Ponadto, sfinansowano
wyjazdy zagraniczne mające na celu przedyskutowanie własnych koncepcji z pracownikami
innych ośrodków naukowych za granicą oraz mające na celu nawiązanie kontaktów
naukowych z pracownikami uczelni krajowych i zagranicznych (m.in. z pracownikami
Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie).
Opis zrealizowanych prac:
1. Pokrycie kosztów czynnego uczestnictwa dra hab. prof. AJD Kazimierza Rędzińskiego 2869,77 zł, mgr Katarzyny Zalas – 2088,28 zł, oraz mgr Karola Motyla - 2088,28 zł, w
Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej na Ukrainie, poświęconej
problematyce uniwersytetu w wymiarze europejskim i narodowym. – Łączna kwota –
7046,33 zł.
2. Pokrycie kosztów wyjazdu dra M. Łapota do Lwowa we wrześniu 2016 roku. Celem
wyjazdu była kwerenda archiwalna w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym
Ukrainy we Lwowie, a w szczególności odnalezienie materiałów źródłowych na temat
szkolnictwa we Lwowie i Galicji w latach autonomii galicyjskiej oraz w okresie
międzywojennym. Badano zawartość zespołów archiwalnych numer 178 (Rada Szkolna
Krajowa) oraz 179 (Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego), uzyskując dostęp do
sprawozdań kuratorów szkolnych z wizytacji szkół. Materiał ten będzie wykorzystany w
przygotowaniu wystąpień konferencyjnych oraz publikacji – 902,76 zł .
3. Zakup następujących materiałów: NoteBook Lenovo, Licencja Molp Office 2016.
Materiały zostaną wykorzystane przez mgr Katarzynę Zalas do przygotowania pracy
doktorskiej pt. Szkolnictwo powszechne w Częstochowie w latach 1918-1939 – 2189,40 zł.
Uzyskane efekty:
 Upowszechnienie wyników badań w formie referatów;
 Podjęcie rozmów dotyczących przyszłej współpracy z doc. dr. Dmitro Herciukiem,
Dziekanem Wydziału Pedagogiki Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki we
Lwowie;
 Przeprowadzenie kwerendy bibliotecznej w zagranicznych archiwach i zebranie
materiałów niezbędnych do realizacji kolejnych etapów badania.
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Zrealizowane działania miały na celu podniesienie jakości pracy naukowej osób
zatrudnionych w Instytucie. Sfinansowano wyjazdy pracowników na konferencje,
których tematyka była zbieżna z ich zainteresowaniami badawczymi. Na szczególne
uznanie zasługuje udział młodych naukowców w zagranicznej konferencji
doktorantów, gdzie na forum międzynarodowym prezentowali oni własne projekty
badawcze. Sfinansowane przedsięwzięcia w założeniach miały skutkować
nawiązaniem współpracy z reprezentantami innych ośrodków naukowych. Można
stwierdzić, że cel ten jest systematycznie realizowany z dobrym skutkiem i tego typu
działania powinny być kontynuowane w kolejnych latach.
Sposób upowszechniania wyników badań:
 Rędziński K. (2016). Stosunki między polskimi i żydowskimi studentami we
Lwowie w latach 1918-1939; Ideja Uniwersytetu Ewropejskomu i Nacjonalnomu
Wymirach: Tradyciji, Sohodennja, Perspektywy, 3-4 listopada 2016, Lwów 2016,
Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie;
 Zalas K. (2016). Idea nowego wychowania w Drugiej Rzeczpospolitej na przykładzie
szkolnictwa powszechnego w Częstochowie; Ideja Uniwersytetu Ewropejskomu i
Nacjonalnomu Wymirach: Tradyciji, Sohodennja, Perspektywy, 3-4 listopada 2016,
Lwów 2016, Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie;
 Motyl K. (2016). Analiza transakcyjna – historia rozwoju i zastosowania teorii
naukowej Erica Berne’a; Ideja Uniwersytetu Ewropejskomu i Nacjonalnomu Wymirach:
Tradyciji, Sohodennja, Perspektywy, 3-4 listopada 2016, Lwów 2016, Uniwersytet im.
Iwana Franki we Lwowie.

INSTYTUT EDUAKCJI PRZEDSZKOLNEJ I SZKOLNEJ
DS/WP/6035/2016
Rezerwa Dyrektora IEPiS - dr hab. Wiga Bednarkowa, prof. AJD - (przyznana kwota:
6 366,00 PLN, kwota wydatkowana w 2016 r.: 715,44 PLN, kwota przeniesiona na 2017 r. –
5 650,56 PLN)
Tytuł zadania badawczego:
Podniesienie jakości badań w Instytucie EPiS
Osiągnięte cele badawcze:
Celem było podniesienie jakości badań naukowych w obszarach zainteresowań pracowników
Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej oraz umożliwienie rozwoju naukowego młodych
pracowników Instytutu
Przyznane środki wykorzystano na (netto):
1. Delegacje – 143,45 PLN
Mgr A. Borowiecka, udział w Naukowym Forum Edukacji, Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach, 07.10.2016r., 143,45 PLN
2. Opłaty konferencyjne – 400,00 PLN
Dr A. Leszcz-Krysiak, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wczesna edukacja
dziecka - trywializacja czy modernizacja?”, Akademia Ignatianum, Kraków 2122.11.2016r., 400.00 PLN
3. Materiały biurowe – 6,89 PLN
Opis osiągnięć
Efektami zrealizowanego zadania badawczego są referaty wygłoszone podczas konferencji
naukowych i artykuły złożone do druku w czasopismach punktowanych lub jako rozdziały w
monografii.
Sposób upowszechniania wyników badań:
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Wygłoszone referaty naukowe na konferencjach:
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wczesna edukacja dziecka- trywializacja czy
modernizacja?”, Akademia Ignatianum, Kraków 21-22.11.2016r., Dr A. Leszcz-Krysiak:
Znaczenie innowacyjności w podnoszeniu efektów kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej

INSTYTUT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, TURYSTYKI
I FIZJOTERAPII
Kierownik projektu: Dr Leon Rak
Rezerwa Dyrektora-Projekt nr: DS/WP/6034/2016
Tytuł projektu: Podniesienie jakości badań naukowych w Instytucie Wychowania Fizycznego,
Turystyki i Fizjoterapii
1) Cel badań:
Wspieranie projektów naukowych pracowników IWFTiF służących rozwojowi IWFTiF
2) Opis zrealizowanych prac:
1. Dofinansowanie publikacji artykułu pt: The kinematic effects of taekwondo strokes in
various conditions the outside environment. Interpretation in the psychological aspect and
perspective of application in sport, health-related training and survival abilities, Jacek Wąsik,
Dorota Ortenburger, Tomasz Góra, Archives of Budo vol 12 (20 pkt)
2. Opłata za udział w konferencji „Jakość życia & joga i sporty walki”
3. Dofinansowanie publikacji artykułu pt: Selected dimensions of the self – esteem and a
kinematic effect of the intentional target at taekwon-do athletes, Dorota Ortenburger, Jacek
Wąsik, Tomasz Góra, Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports vol. 12
(7 pkt)
4. Badania naukowe i nawiązanie współpracy z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce
(Lublin)
3) Opis najważniejszych osiągnięć (2016 r.):
4) Wykorzystanie uzyskanych wyników,
5)Informacja o upowszechnianiu i popularyzacji wyników:
Publikacje w czasopismach naukowych:
1. Jacek Wąsik, Dorota Ortenburger, Tomasz Góra, The kinematic effects of taekwondo
strokes in various conditions the outside environment. Interpretation in the psychological
aspect and perspective of application in sport, health-related training and survival abilities,
Archives of Budo 2016,vol 12, s. 287-292.
2. Dorota Ortenburger, Jacek Wąsik, Tomasz Góra, Selected dimensions of the self – esteem
and a kinematic effect of the intentional target at taekwon-do athletes, Archives of Budo
Science of Martial Arts and Extreme Sports 2016, vol. 12, s.117-121.
Referaty na konferencjach zagranicznych i krajowych:
1. Katarzyna Kasprowska-Nowak Jaskinie jako pasja, sport i nauka, Międzynarodowa
Konferencja Naukowa, Jakość Życia & Joga i Sztuki Walki Częstochowa 2-4.12.2016
6) Wysokość otrzymanych środków na realizację zadania, (brutto): 10012,90,- zł
7) Sposób wykorzystania środków ( wyszczególnić zgodnie z ewidencją wydatków):
 Krajowe podróże służbowe – 546,00 Wyjazd na Politechnikę Lubelską dr hab. prof.
AJD Jacka Wąsika w celu nawiązania współpracy naukowej.
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Opłata redakcyjna – 3186,73 – dofinansowanie opłaty publikacyjnej artykułów
naukowych:
Jacek Wąsik, Dorota Ortenburger, Tomasz Góra, The kinematic effects of taekwondo
strokes in various conditions the outside environment. Interpretation in the
psychological aspect and perspective of application in sport, health-related training
and survival abilities, Archives of Budo 2016,vol 12, s. 287-292.
2. Dorota Ortenburger, Jacek Wąsik, Tomasz Góra, Selected dimensions of the self –
esteem and a kinematic effect of the intentional target at taekwon-do athletes,
Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports 2016, vol. 12, s.117121.
 Popularyzacja nauki – 100,00 – opłata konferencyjna dla dr Katarzyny KasprowskiejNowak Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Jakość Życia & Joga i Sztuki Walki
Częstochowa 2-4.12.2016
8) środki (kwota) przeniesione na rok następny (dotyczy 2017 roku). Pozostało do
wydania w 2017 r. zł (brutto) – 5 030,35- zł

REZERWA PRODZIEKANA DS. NAUKI
Projekt nr: DS/WP/6037/2016)
Tytuł projektu: Upowszechnienie efektów prowadzenia badań naukowych przez
pracowników Wydziału Pedagogicznego oraz dofinansowanie zakupu sprzętu do badań –
rezerwa Prodziekana ds. Nauki.
Przyznana kwota w 2016 r.- 38.135,00 PLN brutto.
Środki finansowe DS/WP/6037/2016 rozdysponowano z przeznaczeniem wspierania
realizacji projektów naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez pracowników
naukowo-dydaktycznych na Wydziale Pedagogicznym w następujący sposób:
Popularyzacja nauki:
- 600,00 PLN opłata konferencyjna dla dr A. Pierzchały i dra Z. Łęskiego - udział
w I Konferencji Analizy Transakcyjnej (Poznań, 24-25 września 2016),
- 324,19 zł- opłata konferencyjna dla mgra K. Motyla
Czynny udział w 3rd International Scientific Conference Pedagogy, Education and
Instruction, 21-22 października 2016, Uniwersytet w Mostarze (Bośnia i Hercegowina),
tytuł referatu: Transactional analysis in research into educational reality;
Udział w konferencji zaowocował wymianą doświadczeń oraz licznymi kontaktami,
które ciągle się rozwijają. Obecnie w fazie koncepcyjnej znajduje się projekt z zakresu
pedagogicznej antropologii wizualnej, w którym zasadniczą rolę dogrywać będą studenci
AJD i University of Mostar (Bośnia i Hercegowina).
Tytuł artykułu [wysłanego do druku]: Transactional analysis in research into educational
reality
- 175,00 zł – dr K. Kaprowska- Nowak dofinansowanie do opłaty konferencyjnej łączonej
z czynnym udziałem w konferencji naukowej pt. Trudne tematy w edukacji przyrodniczoleśnej, która odbyła się w dniach 6-7 grudnia 2016 r. w Centrum Edukacji PrzyrodniczoLeśnej, w Rogowie.W trakcie ww. konferencji naukowej przedstawiono poster pt.: Wizerunek
myśliwych w krajobrazie górnego plejstocenu na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej.
- 350, 00 zł dla mgr A. Orczyk na pokrycie kosztów związanych z czynnym udziałem w XII
Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat: Edukacja – historia i teraźniejszość.
Konferencja odbyła się w dniach: 24–25 września 2016 roku w Akademii im. Jana Długosza

4

w Częstochowie. Na powyższej Konferencji przedstawiony został referat pt.: „Edukacja
zdrowotna w świetle współczesnego wychowania młodego pokolenia”.
- 250, 00 zł dla dr hab. prof. AJD U. Ordon- Czynny udział w I Międzynarodowej
Konferencji Naukowej pt: Wczesna Edukacja Dziecka-trywializacja czy modernizacja,
Organizator Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o
Wychowaniu, Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im.
KEN w Krakowie, 21-22.11. 2016, U. Ordon, A.K. Gębora, Partnerskie relacje rodziny i
szkoły tworzeniu optymalnych warunków procesu edukacji.
- 590,00 zł dla dr A. Leszcz-Krysiak przyznane na udział w Konferencji Naukowej z cyklu
„Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość” zorganizowanej przez Katedrę
Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Szczecińskiego. Konferencja odbyła się w dniach 12-13
września 2016 roku w Międzyzdrojach. Na Konferencji wygłosiłam referat pt. „ Koncepcja
wspierania rozwoju dzieci na przykładzie innowacji pedagogicznej „ Radość z nauki na co
dzień – Edukacja wczesnoszkolna otwarta na potrzeby dzieci”. W związku z udziałem w
konferencji złożono również do publikacji dwa artykuły, które są w trakcie recenzji.
A. Leszcz-Krysiak - „Koncepcja wspierania rozwoju dzieci na przykładzie innowacji
pedagogicznej – Radość z nauki na co dzień – Edukacja wczesnoszkolna otwarta na potrzeby
dzieci”
A. Leszcz-Krysiak, J. Warzocha - Medical and pedagogical reflections of patient and
pupil with posthemorrhagic hydrocephalus and drug-resistent epilepsy. Case report.
Krajowe podróże służbowe:
- 61, 92 zł – dofinansowanie do kosztów delegacji dr hab. prof. AJD Daniela Kukli w
związku z prowadzeniem badań.
- 2, 04 zł - dofinansowanie do kosztów delegacji dr Leona Raka w związku z prowadzeniem
badań – Cieklin 28.12.2016 r..
Zagraniczne podróże służbowe:
- 900,00 zł – rozliczenie zaliczki z wyjazdu zagranicznego mgra Karola Motyla w związku
z czynnym udziałem w konferencji : 3rd International Scientific Conference Pedagogy,
Education and Instruction, 21-22 października 2016, Uniwersytet w Mostarze (Bośnia
i Hercegowina),
Druk książek:
- 431,71 zł- za druk publikacji dra Z. Łęskiego Duch w maszynie… kim jest dla nas
komputer?- charakterystyka relacji w języku analizy transakcyjnej, Wydawnictwo AJD,
Częstochowa 2016.
- 807, 45 zł - przyznana kwota została wykorzystana na druk książki Tradycja teraźniejszość
przyszłość edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, red. naukowa A. Pękala, A. LeszczKrysiak, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie, ISBN 978-7455-492-3, ss. 281.
Usługi obce - badania:
- 2 000,00 zł – dofinansowanie do badań dr hab., prof. AJD R. Zarzecznego
Przeznaczenie (cel) dofinansowania: Opłata za wykonanie badań biochemicznych krwi
Opis merytoryczny wykonanego zadania badawczego: Celem badań było określenie
wpływu 3-miesięcznej, systematycznej pracy mięśniowej na wrażliwość insulinową, profil
lipidowy osocza oraz zmiany markerów metabolizmu kostnego. Badaniami objęto 30 kobiet
w wieku 82,4± 7,6 lat - pensjonariuszek domów opieki zlokalizowanych na terenie
województwa śląskiego. Wszystkie badane osoby podzielono w sposób losowy na trzy grupy:
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1) grupę poddawaną treningowi wytrzymałościowemu (R) na rotorze kończyn dolnych
(n=10); 2) grupę poddawaną elektrostymulacji mięśni czworogłowych uda obydwu kończyn
dolnych (n=10); 3) grupę kontrolną (n=10). Przed i po zakończeniu terapii u wszystkich
badanych kobiet pobrano próbki krwi w celu oznaczeń: morfologii krwi (hematokryt,
hemoglobina, liczba erytrocytów, leukocytów i trombocytów) oraz stężeń glukozy, insuliny,
HDL, LDL, TG, CTX-I serum CrossLaps, fosfatazy alkalicznej kości, IL-6 oraz TNF-α.
Wstępna analiza wyników badań wskazuje, że zastosowane terapie u starszych kobiet nie
zmieniają morfologii krwi, profilu lipidowego osocza, wrażliwości insulinowej ani poziomu
fosfatazy alkalicznej kości w porównaniu do grupy kontrolnej. Występuje jednak w grupach
poddanych pracy mięśniowej tendencja do obniżenia poziomu cytokin prozapalnych oraz
stężenia markera resorpcji kości.
Informacja o upowszechnianiu i popularyzacji wyników:
1. Zarzeczny R., Nawrat-Szołtysik A., Polak A., Maliszewski J., Kiełtyka A., Matyja B.,
Dudek M., Zborowska J., Wajdman A. Współzależność antropometrycznych wskaźników
otyłości z pomiarami otłuszczenia opartymi na metodzie BIA u kobiet z domów opieki w
wieku 80+ lat (The correlation between anthropometric obesity indices and BIA-based fat
measures in nursing home women aged 80+ years). Book of Abstracts. III
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Sport, rekreacja, zdrowie i jakość życia",
Koszyce (Słowacja), 14-15.04.2016, str. 74-77.
2. Zarzeczny R., Nawrat-Szołtysik A., Polak A., Maliszewski J., Kiełtyka A., Matyja B.,
Dudek M., Zborowska J., Wajdman A.: Aging effect on the instrumented Timed-Up-andGo test variables in nursing home women aged 80-93 years. In: Book of Abstracts: Future
of Aging. 10th European Congress of Biogerontology and 6th Biogerontological Meeting
at the Nencki Institute Warsaw, Poland, 23-24.09.2016, P4.
3. Zarzeczny R., Nawrat-Szołtysik A., Polak A., Maliszewski J., Kiełtyka A., Matyja B.,
Dudek M., Zborowska J., Wajdman A. The correlation between selected anthropometric
indices and BIA-based body fat measures in nursing home women aged 80+ years.
Physical Activity Review 4: 89-99, 2016.
4. Zarzeczny R., Tomza C., Polak A., Nawrat-Szołtysik A. Blood pressure response to
isometric handgrip testing and aerobic capacity and associations with sprint performance
in middle-aged men following high-intensity interval training. J. Sports Med. Phys.
Fitness (praca przyjęta do druku).
Aparatura:
- 8 914, 60 zł – dofinansowanie do sprzętu zakupionego przez dr Martę Motow-Czyż;
sprzęt FMS™ (ang. Functional Movement Screen). Narzędzie to jest systemem oceniającym
fundamentalne wzorce ruchowe, które leżą u podnóża naszej każdej aktywności ruchowej.
Ocena fundamentalnych wzorców ruchowych pozwala zidentyfikować asymetrie
i ograniczenia w układzie ruchu.
Platforma stabilometryczna Zebris do oceny nacisku stopy na podłoże. Platforma umożliwia
ocenę rozłożenia siły nacisku stopy w pozycji statycznej i dynamicznej.
W ramach zakupionego sprzętu rozpoczęto badania wspólnie z Akademią Wychowania
Fizycznego w Katowicach Katedrą Teorii i Praktyki Sportu, które pozwolą zanalizować
zaburzenia występujące w grupie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W obecnym
stanie dokonano badań pilotażowych, na podstawie których w styczniu rozpoczną się badania
właściwe z których zostanie stworzona praca przedstawiająca wyniki badań.
Wynagrodzenia (honoraria + pochodne):
- 1 500,00 zł – dofinansowanie do badań dr hab., prof. AJD Daniela Kukli - przyznana kwota
została wykorzystana na przygotowania kategoryzacji do wyników badań ankietowych oraz
opracowanie statystyczne materiału badawczego które stanowią część opracowania
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naukowego z obszaru poradnictwa zawodowego. Upowszechnienie wyników badań,
przysłuży się przybliżeniu szerszemu gronu zagadnień związanych z funkcjonowaniem na
rynku pracy oraz roli w owym procesie doradztwa zawodowego. Częściowo wyniki badań
zostały przedstawione w:
1. Kukla D., Zając M., Poradnictwo zawodowe dla studentów - stan obecny i kierunki
rozwoju w świetle badań własnych, "Edukacja Ustawiczna Dorosłych" nr 1/2016,
[14pkt]
2. Kukla D., Zając M., Poradnictwo zawodowe w procesie tranzycji przyszłych
absolwentów na rynek pracy –oczekiwania studentów., „Problemy Profesjologii”
nr1/2016, [11pkt]
3. Kukla D., Współczesne społeczeństwo w kontekście kreowania rynku pracy
"Szkoła-Zawód-Praca", nr11/2016 [6pkt]
4. Kukla D., Wykształcenie akademickie wobec realiów rynku pracy - możliwości i
perspektywy młodych, "Pedagogika XXVI" [8pkt] (w druku),
- 525,00 zł - honorarium za recenzję publikacji dra Z. Łęskiego Duch w maszynie… kim jest
dla nas komputer?- charakterystyka relacji w języku analizy transakcyjnej, Wydawnictwo
AJD, Częstochowa 2016,
- 957,12 zł- honorarium za wykonanie okładek do w/w publikacji dla dr Adrianny SarnatCiastko.
- 770,00 zł- na honorarium za recenzję publikacji dr D. Gębuś, dr A. Pierzchały Twórczy
nauczyciele, pomysłowi nauczyciele. Osobowościowe korelaty kreatywności nauczycieli w
perspektywie analizy transakcyjnej, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2016
Wykorzystana kwota: 19 159, 03 zł + narzut 3 073,33 zł = 22 232,36
Kwota przeniesiona do realizacji na rok 2017: 15 902, 64 zł (brutto)
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