
mgr Sebastian Mrózek
pracownik badawczo-dydaktyczny w Instytucie Pedagogiki 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na stanowisku asystenta; 
doktorant; w 2017 roku znalazł się w gronie najlepszych 

absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, otrzymując 
od JM Rektora dyplom oraz rektorski list rekomendacyjny

„W latach 2015-2017 realizowałem w Cieszynie studia magisterskie na kierunku 
pedagogika, specjalność: resocjalizacja z edukacją międzykulturową. 

Studia te umożliwiły mi nie tylko nabycie kompetencji w pracy pedagogicznej z 
drugim człowiekiem, ale w ich trakcie mogłem rozwijać własne zainteresowania 
naukowe oscylujące wokół pedagogiki. 

Klimat studiowania na cieszyńskim kampusie jest jedyny w swoim rodzaju. 
Składają się na niego długoletnie tradycje w kształceniu przyszłych pedagogów, 
profesjonalna kadra nauczycieli akademickich, bogata oferta praktyk 
zawodowych, przyjazny studentom personel administracyjny oraz dobrze 
zaopatrzona biblioteka. Atutem jest także piękne położenie na terenach 
zielonych samego kampusu oraz urok miasta Cieszyna. 

Uważam, że każdy kandydat, zastanawiając się nad podjęciem studiów 
pedagogicznych, powinien rozważyć ofertę, którą w tym obszarze proponuje 
cieszyński Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji. W moim przypadku dwuletni czas 
studiów magisterskich z pedagogiki minął bardzo szybko, ale to nie oznacza, że 
po ich ukończeniu regularny kontakt z tym miejscem zanikł – wręcz przeciwnie.  
Od 2018 roku prowadzę tutaj zajęcia ze studentami oraz sam jestem studentem 
studiów doktoranckich – rozwijam się naukowo. Taką szansę dał mi cieszyński 
wydział Uniwersytetu Śląskiego, a ja z tego powodu bardzo się cieszę, ponieważ 
jest to miejsce, zarówno studiów, jak i pracy zawodowej, do którego z 
przyjemnością chce się wracać i które trwale zapada w pamięć.”

Sebastian Mrózek
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mgr Łukasz Matusiak
stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 

akademickim 2017/2018 oraz JM Rektora UŚ dla najlepszych 
studentów; organizator kilku edycji Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej „Inny w moich oczach, ja w oczach innego” jako członek 

Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej; obecnie doktorant 
pedagogiki na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ, stypendysta 
Ceepus na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pałeckiego w 

Ołomuńcu (Republika Czeska), kierownik Szkoły Polskiej przy 
Ambasadzie RP w Helsinkach
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mgr Alicja Kanik

nauczycielka pracująca w szkole 
podstawowej na stanowisku: 
nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej,  logopeda, 
oligofrenopedagog, terapeuta 
pedagogiczny

„Ukończenie stacjonarnych studiów 
pedagogicznych na cieszyńskim 
wydziale Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach otworzyło mi drogę do 
rozwoju zawodowego w pracy 
nauczyciela. Realizowane zajęcia 
teoretyczne oraz praktyczne wzbogaciły 
moją wiedzę oraz rozbudziły chęć do 
dalszego kształcenia. Studiowanie w 
Cieszynie to nie tylko możliwość 
kształcenia, ale również poznania 
urokliwego miasta, uczestnictwa w 
wydarzeniach kulturalnych i 
edukacyjnych organizowanych przez 
Uniwersytet Śląski, to miejsce spotkania 
nauczycieli akademickich i studentów 
pełnych pasji i życzliwości”.

Alicja Kanik
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mgr Karolina Czech
Dyrektorka Alternatywnej Szkoły
Podstawowej w Cieszynie

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy
przeprowadzonej przez redakcję portalu OX.PL:

„GOŚĆ OX.PL: Karolina Czech – „Alternatywka”

Żródło: https://wiadomosci.ox.pl/gosc-ox-pl-karolina-czech-
alternatywka,73673
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