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Wydanie tego numeru „Szkiełkiem i Okiem” jest współfinansowane 
przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w  Koninie S.A.



z przyjemnością przekazuję w Państwa ręce naj-
nowszy numer magazynu „Szkiełkiem i Okiem”, 
którego zawartość jednoznacznie wskazuje, że 
uczelnia to żywy organizm, tworzony przede 
wszystkim przez ludzi. Na kolejnych stronach 
znajdziecie Państwo, oprócz relacji z  licznych 
przedsięwzięć dydaktycznych i naukowych zre-
alizowanych w pierwszym półroczu 2021 roku, 
szereg wypowiedzi oraz wywiadów ze studen-
tami, absolwentami, a także przedstawiciela-
mi podmiotów współpracujących z  uczelnią. 
W szczególności zachęcam do lektury wywiadu 
z Panem Maciejem Wołyńskim z firmy Logit T.J. 
Kowalewski i Wspólnicy na temat wyzwań dla 
logistyków w czasie pandemii i przygotowywa-
nia młodych kadr dla branży logistycznej, oraz 
wywiadów z absolwentami kierunków technicz-
nych, zwracających uwagę na praktyczny wy-
miar studiów w PWSZ w Koninie, w tym naby-
wanie kompetencji inżynierskich i  językowych, 
a  także kompetencji społecznych – coraz waż-
niejszych we współczesnym świecie, w czasach 
Przemysłu 4.0.

Aktualne wydanie magazynu zostało w  znacz-
nym stopniu poświęcone prowadzonym przez 
uczelnię praktycznym kierunkom studiów 
pierwszego stopnia: automatyka i  robotyka, lo-
gistyka, mechanika i budowa maszyn oraz kie-
runkowi studiów drugiego stopnia zarządzanie 
i  inżynieria produkcji. W PWSZ w Koninie przy-
wiązujemy bowiem dużą wagę do kształcenia 
logistyków i  inżynierów, którzy dość szybko 
znajdują pracę w  zakładach zlokalizowanych 
w Wielkopolsce Wschodniej – z reguły w ciągu 
kilku miesięcy po ukończeniu studiów, a niekie-
dy nawet jeszcze szybciej, bo w trakcie eduka-
cji, w  ramach studiów dualnych realizowanych 
we współpracy z  pracodawcami. Rozwojowi 
tych kierunków bez wątpienia będą sprzyjały 
najnowsze zakupy dokonywane ze środków 
projektu pt. „Inicjatywa wsparcia dążenia do do-
skonałości”. Z pozyskanej przez uczelnię ogólnej 
kwoty 1 mln zł ponad 300 tys. zł zostanie prze-
znaczone na doposażenie pracowni i  laborato-

riów: elektrotechniki i elektroniki, diagnostyki, fi-
zyki, informatyki oraz zakup gier symulacyjnych 
i pomocy dydaktycznych, jak również na dodat-
kowe kursy dla studentów w  zakresie obsługi 
obrabiarek CNC.

Rok akademicki 2021/2022, w  którym, mam 
nadzieję, większość zajęć dydaktycznych bę-
dziemy mogli zrealizować w formie realnej, jest 
24. rokiem funkcjonowania PWSZ w  Koninie 
(stosowną infografikę znajdziecie Państwo na 
łamach niniejszego wydania). Zbliżamy się wiel-
kimi krokami do jubileuszu 25-lecia uczelni. Nie-
wykluczone, że jubileusz ten będziemy obcho-
dzili już pod inną nazwą. Ostatnia nowelizacja 
ustawy Prawo o  szkolnictwie wyższym i  nauce 
uprawnia bowiem naszą uczelnię do przekształ-
cenia się w  akademię nauk stosowanych (czyli 
akademię prowadzącą studia o profilu praktycz-
nym), gdyż spełniamy wszystkie warunki wska-
zane przez ustawodawcę. Proces ewentualnej 
zmiany nazwy zostanie jednak poprzedzony 
stosownymi konsultacjami wśród studentów 
i  pracowników. Pewne jest natomiast to, że 
spełniamy jeszcze jeden warunek, o którym co 
prawda nie ma mowy w wymienionej ustawie, 
ale który moim zdaniem jest niezwykle ważny 
w  funkcjonowaniu uczelni zawodowej – syste-
matycznie rozwijamy współpracę z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym. Wyrazem tego jest 
chociażby fakt, iż strategicznym partnerem ni-
niejszego numeru „Szkiełkiem i Okiem” jest naj-
większe przedsiębiorstwo przewozowe w Wiel-
kopolsce Wschodniej. 

Serdecznie zachęcam do lektury.

 
Artur Zimny

Szanowni 
Państwo,
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Prawie 3,5 mln złotych 
na wsparcie dydaktyki 
otrzymała Państwowa 
Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Koninie. 
– Pierwszy raz w ponad 
dwudziestoletniej historii 
nasza uczelnia została 
doposażona w tak krótkim 
czasie tak znaczącą 
kwotą wyłącznie na ten 
cel – podkreśla dr hab. 
Artur Zimny, rektor PWSZ 
w Koninie.

Zastrzyk
dla dydaktyki

Generalnie na utrzymanie uczelni państwowej, 
podobnie jak szkół niższego szczebla, minister-
stwo przekazuje określoną subwencję. Ta jednak 
pozwala na zarządzanie „od – do”. Bardzo trudno 
z niej wygospodarować pieniądze na coś, czego 
subwencja nie obejmuje. By nastąpił skokowy 
progres, np. w  inwestycjach lub podejmowa-
niu nowych zadań, potrzebne są dodatkowe 
zastrzyki gotówki, najczęściej z  zewnętrznych 
źródeł.

Dążyć do doskonałości
PWSZ w  Koninie w  ciągu 23 lat działalności 
była wspierana w różny sposób, począwszy od 
przekazania w  1998 r. przez samorząd Konina 
budynku przy ul. Przyjaźni, w  którym mieści 
się rektorat. Następnie obiektami przy ul. Wy-
szyńskiego 3C (w  2004 r.) oraz 35 (w  2014 r.). 
To pozwoliło na rozwój związany z powoływa-
niem nowych wydziałów, a  na nich kolejnych 
kierunków, m.in. technicznych i  okołomedycz-
nych, i  to w  dobrych warunkach lokalowych. 
Były też fundusze unijne połączone ze środ-
kami własnymi i  miejskimi, m.in. na budowę 
Centrum Wykładowo-Dydaktycznego przy ul. 
Popiełuszki, które oddano do użytku w 2011 r. 
Dzięki temu w Koninie powstała największa sala 
konferencyjno-widowiskowa na 660 miejsc. 
Ostatnia duża inwestycja (2017) związana była 
z  termomodernizacją budynku przy ul. Przy-
jaźni. Dofinansowanie na to pochodziło także 
z budżetu UE.

Najnowsze subsydium, które w  maju wpłynęło 
do kasy uczelni, to milion złotych z Ministerstwa 
Edukacji i Nauki. Pochodzi z projektu „Inicjatywa 
wsparcia dążenia do doskonałości”. – To dofinan-
sowanie, które ma pomóc w podnoszeniu jako-
ści kształcenia na kierunkach studiów o profilu 
praktycznym – wyjaśnia rektor Zimny. Czas na 
jego wykorzystanie kończy się już 31 grudnia 
tego roku. – Jesteśmy przygotowani. Nie ma co 
ukrywać, że aby dostać te pieniądze, musieliśmy 
napisać dobrze umotywowany plan ich zago-
spodarowania. Zależało nam również na tym, 
by skorzystało na tym jak najwięcej z  naszych 
prowadzonych obecnie 19 kierunków licencjac-
kich, inżynierskich i  magisterskich. Bo przecież 
wszystkie mają praktyczny profil kształcenia – 
zaznacza rektor. 

Są jednak takie kierunki, które wymagają więk-
szych nakładów, ponieważ do wykształcenia 
na nich specjalistów potrzebne są laboratoria 
i  pracownie, a  w  nich nowoczesna aparatura, 
narzędzia i materiały. Trzeba więc ich studentom 
stworzyć warunki rzeczywiste lub jak najbardziej 
zbliżone do tych, jakie panują w firmach i gabi-
netach usługowych oraz przedsiębiorstwach 
produkcyjnych.

Bruksela stoi otworem
Na długiej liście zakupów dla kierunków tech-
nicznych znajdują się m.in. ogniwo paliwowe 
zasilane metanolem, motocykle, spalinowy 
i  elektryczny, oraz hamownia motocyklowa. – 
Hamownia służy do analizy i  porównania pra-
cy napędów dwóch pojazdów, elektrycznego 
i  spalinowego – tłumaczy dr inż. Kamil Łody-
gowski, menedżer kierunków automatyka i  ro-
botyka oraz mechanika i budowa maszyn. – Jeśli 
chcemy być na czasie z  rozwojem elektromo-
bilności, nasze kształcenie w tym kierunku musi 
być zgodne z  trendami światowymi. No i  nie 
może być tylko teoretyczne – dodaje.

Natomiast studenci kierunków filologicznych, 
którzy myślą o karierze tłumacza będą mogli opa-
nować nowe umiejętności. A to dzięki kabinie do 
tłumaczenia symultanicznego, która też znalazła 
się na liście. Do tej pory byli przygotowywani do 
przekładu pisemnego i  ustnego konsekutyw-
nego. – Tłumaczenie konsekutywne następuje 
po dłuższym fragmencie lub całej wypowiedzi 
mówcy, co wydłuża rozmowę i  wymaga świet-
nej pamięci – wyjaśnia dr Grzegorz Pawłowski, 
kierownik Katedry Języka i Komunikacji. Dodaje, 
że zwykle ma zastosowanie przy spotkaniach 
o  charakterze poufnym bądź niewielkiej liczbie 
uczestników. – Podczas obrad większych gre-
miów, jak w Parlamencie Europejskim, mamy do 
czynienia z tłumaczeniem symultanicznym, które 
z kolei wymaga refleksu i opanowania. Po kursie 
w takich kabinach Bruksela będzie stała przed na-
szymi absolwentami otworem – dodaje żartem.

Nowoczesny sprzęt specjalistyczny otrzymają rów-
nież kierunki z zakresu nauk o zdrowiu. Podniosą 
jakość kształcenia m.in. w  pracowniach diagno-
styki laboratoryjnej, badań fizykalnych, dietetyki, 
kosmetycznej, podologii, a także wizażu i stylizacji. 

INICJATYWA WSPARCIA DĄŻENIA
DO DOSKONAŁOŚCI
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Centrum dla medyków
A skąd pochodzi i na co jest przeznaczone 2,5 
mln złotych, by dopełnić zapowiedziane na po-
czątku 3,5 mln? 

To pieniądze na utworzenie i prowadzenie Mo-
noprofilowego Centrum Symulacji Medycznej 
(MCSM). Uczelnia umowę o  jego dofinansowa-
nie podpisała z Ministerstwem Zdrowia w maju 
zeszłego roku, w ramach Programu Operacyjne-
go Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Realizu-
je go w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem 
Zespolonym imienia dr. Romana Ostrzyckiego 
w Koninie.

Centrum ma pomagać w podnoszeniu kwalifi-
kacji zawodowych przez odtworzenie sytuacji 
klinicznej w  warunkach pracowni dydaktycz-
nej. – Dzięki temu kształcenie medyczne nie 
tylko będzie miało wysoki poziom, ale również 
uatrakcyjni ten proces, a  przy okazji stanie się 
magnesem, który, mamy nadzieję, przyciągnie 
do nas kandydatów na pielęgniarstwo – uwa-
ża dr Karina Zawieja-Żurowska, prorektor PWSZ 
w Koninie.

Zajęcia w centrum będą odbywać się przy po-
mocy najnowocześniejszego sprzętu treningo-
wego wysokiej, pośredniej i  niskiej wierności, 
czyli trenażerów, fantomów, symulatorów. Po-
wstaną również sale symulacji podstawowych 
i  zaawansowanych zabiegów resuscytacyj-
nych. – W takich warunkach i z takim sprzętem 
każdy student może wielokrotnie przećwiczyć 
rzadkie przypadki, a następnie przeanalizować, 
wychwycić błędy i je skorygować, na czym bar-
dzo zależy przyszłym pielęgniarkom – wyjaśnia 
Danuta Grodzka, menedżer kierunku pielę-
gniarstwo. 

Centrum powstaje w  budynku uczelni przy ul. 
Popiełuszki, prace remontowe ruszyły w czerw-
cu. Według Beaty Wieliczko, koordynatorki 
projektu MCSM, zajęcia w  nim rozpoczną się 
w styczniu 2022 roku.

Rektor Zimny jest przekonany, że doposażenie 
pracowni i  laboratoriów w nowoczesny specja-
listyczny sprzęt znacząco wzmocni praktyczny 
wymiar kształcenia w  PWSZ w  Koninie. – A  to 
pozwoli na wypełnianie misji naszej uczelni, 
czyli sprawne zaspokajanie aspiracji edukacyj-
nych mieszkańców Wielkopolski Wschodniej – 
podkreśla.

Maria Sierakowska

Po prawej fotorelacja z dostarczenia do miejsca 
stałego pobytu elektrycznego motocykla dla 
kierunków technicznych, zakupionego ze środ-
ków z projektu „Inicjatywa wsparcia dążenia do 
doskonałości”. 5październik 2021 • nr 2
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Pierwsi magistrowie 
uruchomionego 
niecałe dwa lata temu 
kierunku gospodarka 
i administracja publiczna 
(GAP) zdali swój ostatni 
egzamin 17 czerwca. 
Obrony prac odbyły się 
w trybie stacjonarnym 
i zdalnym.

W Y D A R Z E N I A

Pierwsze koty
za płoty

Świeżo upieczeni magistrowie pytani tuż po 
obronach, czy czuli się dobrze przygotowani 
do egzaminu, przyznawali, że takiej pewno-
ści nigdy nie ma się na sto procent, więc była 
i  trema, i obawy. – Dla mnie obrona była trud-
na, a  przede wszystkim stresująca – przyznała 
wprost Agnieszka Jałkiewicz. Jak podkreślali po-
zostali, spory wpływ na wyższy poziom niepew-
ności miał zdalny tryb studiów, który wymagał 
znacznie więcej samodzielnej mobilizacji do na-
uki. Ostatecznie jednak od wszystkich biła ulga 
i zadowolenie, że zdali egzamin.

Promotorem prac pierwszej grupy magistrów 
GAP był dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ w Koni-
nie, a recenzentem dr Mikołaj Mielczarek. Komi-
sji przewodniczył dr Robert Rogaczewski.

Oto ich refleksje, na które udało się ich namówić, 
nim opuścili uczelnię. 

O studiowaniu
Miłosz Mrówczyński: – Covid zabrał nam półto-
ra roku z  dwóch lat studiowania na GAP. Mało 
się ze sobą widywaliśmy, zajęcia w  większości 
odbywały się zdalnie. Dopiero teraz w czerwcu 
i na obronie się widzimy. Prawdziwe życie uczel-
niane i studenckie było na licencjacie.

Gracjan Jasiński: – Miałem trochę obaw z  tą 
sytuacją pandemiczną, ale jakoś się zmobilizo-
wałem. W takim normalnym trybie studiowania 
jednak tę wiedzę lepiej się przyswaja. Ale się 
udało. Jestem zadowolony

Jan Pilarski: – Dałem radę, ale to wszystko to 
mnie zaskoczyło i wyssało.

Patrycja Paterkiewicz: – Życie zweryfikuje ile 
nauczyliśmy się w tym czasie. Teraz przed nami 
poszukiwanie pracy.

O przyszłości
Gracjan Jasiński: – Będę szukał pracy w  Urzę-
dzie Miasta. Byłem tam na stażu i mam nadzieję, 
że zostałem dobrze zapamiętany.

Jan Pilarski: – Swoje praktyki odbyłem w  Cen-
trum Organizacji Pozarządowych w Koninie, 
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w Centrum Obsługi Finansowej. Odpowiada mi 
taka praca. Generalnie myślę o  pracy w  jakiejś 
fundacji, ale może i być administracji miejskiej. 
Ale na razie muszę odpocząć. 

Sylwia Wieczyńska: – A ja chcę jeszcze zrobić ja-
kieś studia. Jeszcze mi mało! Szukam i na pewno 
znajdę coś dla siebie.

Zebrała: aria
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Z dyplomami BiSO
w świat

Bezpieczeństwo i systemy 
ochrony to kierunek 
I stopnia, który uczelnia 
uruchomiła trzy lata 
temu. Pierwszy rocznik 
absolwentów w czerwcu 
tego roku stawił się 
na obrony swoich prac 
dyplomowych.

Świeżo upieczeni licencjaci, pytani o  wrażenia, 
podkreślali zadowolenie z przebiegu egzaminu 
i jego wyników, zwłaszcza że dobiegający końca 
rok akademicki był trudny. – Nauka, kiedy przy-
chodzi się na zajęcia na uczelni, kiedy ma się taki 
normalny kontakt z wykładowcą, jest po prostu 
łatwiejsza – przyznał Hubert Karolewski.

Obrony odbyły się w  poniedziałek 28 czerwca. 
Promotorami prac byli dr Kazimiera Król, prof. 
PWSZ w  Koninie, i  dr hab. Wojciech Nowiak, 
prof. PWSZ w Koninie, z Wydziału Nauk Huma-
nistycznych i  Społecznych, który ten kierunek 
prowadzi.

W Y D A R Z E N I A

Trzech dyplomantów udało się poprosić na go-
rąco o krótkie refleksje na temat egzaminu i naj-
bliższej przyszłości. 

Jakub Ejma 
– Trochę się obawiałem, ale wyciągnąłem pytania, 
na które znałem odpowiedź. Poza tym był czas na 
zastanowienie. Jestem zadowolony w  wyników. 
Zamierzam rozpocząć studia magisterskie na go-
spodarce i  administracji publicznej, ale na razie 
chcę odpocząć. Po prostu pobyczyć się na plaży. 

Hubert Karolewski
– Jestem zadowolony zarówno z  pytań, jak 
i  swoich odpowiedzi. Ale muszę też przyznać, 
że poszczęściło mi się z tymi pytaniami. Jeszcze 
nie wiem, czy podejmę jakieś studia magister-
skie. Tak naprawdę interesuje mnie mechanika, 
a  właściwie renowacja starych samochodów, 
więc może tym się zajmę, rozpocznę jakąś swoją 
działalność. Zobaczymy.

Mateusz Delwo
– Szczerze mówiąc jestem zadowolony z  tego 
jak mi poszło na obronie, ale jestem też zmęczo-
ny. Nauka zdalna to nie to samo, co normalnie 

z wykładowcą pod ręką i bez ludzi koło siebie na 
zajęciach. Do tego studia łączyłem z pracą w bu-
dowlance. Na wakacje zmierzam wybrać się 
w góry, a od października albo zaczynam studia 
u nas na gospodarce i administracji publicznej, 
albo idę do Torunia na UMK na bezpieczeństwo 
wewnętrzne. Ale najpierw wakacje

aria
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Absolutorium online

Inauguracja roku 
akademickiego połączona 
z immatrykulacją 
oraz absolutorium 
to na uczelniach 
dwie najważniejsze 
uroczystości. W tym roku 
studia w PWSZ w Koninie 
ukończyło prawie 550 
osób, a ich pożegnanie 
odbyło się wirtualnie.

Podczas absolutoriów aulę im. Jana A.P. Kacz-
marka od wielu lat wypełnia tłum absolwentów, 
ich rodzin i  przyjaciół. Słychać rozmowy, śmie-
chy, nawoływania, szum tóg i  szelest bukietów. 
W tym roku rektor i dziekani usiedli na scenie, ale 
przed sobą mieli rzędy pustych foteli. Ich wystą-
pienie, skierowane wyłącznie do absolwentów 
(wszyscy otrzymali specjalny link), było można 
było obejrzeć na kanale YouTube – Zarówno dla 
Państwa, jak i dla władz uczelni to zupełnie nowe 
doświadczenie – przyznał rektor dr hab. Artur 
Zimny, prof. PWSZ w Koninie. – Sądzę jednak, że 
należy upatrywać pozytywnych stron w zaistnia-
łej sytuacji. Jeszcze ponad rok temu dla większo-
ści z nas zaliczenia, egzaminy i egzaminy dyplo-
mowe online, a tym bardziej absolutorium były 
czymś wręcz niewyobrażalnym. Dzisiaj jesteśmy 
bogatsi o  nowe doświadczenia, a  tym samym 
lepiej przygotowani do życia i pracy w coraz bar-
dziej zelektronizowanym świecie – mówił.

W Y D A R Z E N I A
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W swoim przemówieniu online rektor pogratulo-
wał tegorocznym absolwentom uzyskania tytułów 
zawodowych licencjata, inżyniera, także magistra 
i magistra inżyniera. Podkreślił, że oprócz tych ty-
tułów zdobyli przede wszystkim odpowiednią 
wiedzę i  umiejętności. – Nade wszystko jednak 
wierzę, że studia na naszej uczelni pozwoliły kształ-
tować Wasze kompetencje społeczne, które we 
współczesnym świecie, w czasach Przemysłu 4.0., 
są coraz ważniejsze. Umiejętności interpersonalne, 
krytyczne i analityczne myślenie, zdolność rozwią-
zywania problemów pozwalają bowiem szybko 
dostosować się do nowych trendów zachodzą-
cych na rynku pracy, takich jak ekonomia współ-
dzielenia czy turkusowe organizacje – zaznaczył.
Absolwentów pożegnali również dziekani 

wszystkich wydziałów i  studenci młodszych 
roczników.

I  choć absolwenci nie spotkali się podczas 
wspólnej uroczystości, nie zrezygnowali z zało-
żenia tóg i biretów, spotkań w małych gronach 
i zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć na „ścian-
ce” z logo PWSZ w Koninie.

aria
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Pionierska umowa

– Mam nadzieję, że to 
działanie zainspiruje 
kolejnych samorządowców 
subregionu konińskiego 
– powiedział dr hab. 
Artur Zimny, rektor PWSZ 
w Koninie, podpisując 
umowę o współpracy 
ze Stefanem Dziamarą, 
burmistrzem Rychwała. 
Dzięki niej Ewa Bartczak, 
nasza absolwentka 
i studentka jednocześnie, 
już 1 czerwca rozpoczęła 
pracę w rychwalskim 
magistracie.

Umowa ma szerszy wymiar, bowiem dotyczy 
współpracy prowadzącej do uruchomienia 
studiów dualnych na kierunku gospodarka 
i administracja publiczna (GAP). A w jej ramach 
Urząd Gminy i Miasta w Rychwale zobowiązuje 
się m.in. zatrudniać studentów PWSZ. Tu warto 
przypomnieć, że to pierwsza tego typu umowa 
z samorządem. Do tej pory uczelnia podpisała 
kilkanaście takich umów z firmami z  Konina 
i okolic.

– To wizyta rektora Zimnego, u mnie, w naszym 
urzędzie, natchnęła mnie, by zacieśnić współ-
pracę, a dzięki niej zyskać nowych pracowników 
prosto z uczelni – wyjaśnił burmistrz. Dodał, że 
bardzo mu zależało, by kandydat miał nie tylko 
dobre wyniki na studiach, ale był również miesz-
kańcem gminy Rychwał.

W  zasadzie można powiedzieć, że ta umowa 
pozwala upiec nie tylko dwie przysłowiowe, ale 
i  trzy pieczenie na jednym ogniu. Po pierwsze, 
uczelnia może w ten sposób promować swoich 
najlepszych studentów. Po drugie, dobry stu-
dent GAP z gminy Rychwał może się skutecznie 
starać o pracę na miejscu. Po trzecie, gmina za-
pewnia sobie dobre kadry.

Ewa Bartczak jest absolwentką finansów i rachun-
kowości, a od nowego roku akademickiego stu-
dentką II roku studiów magisterskich gospodar-
ka i  administracja publiczna. Telefon w  sprawie 
propozycji pracy w urzędzie bardzo ją zaskoczył. 
– Taka niespodzianka w niełatwych czasach korona-
wirusa! Jestem szczęśliwa, że dostałam te propozycję 
– przyznała przyszła młodsza referent ds. rachun-
kowości budżetowej i rozliczeń UGiM w Rychwa-
le. – No i jestem gotowa do pracy – zapewniła. 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w  Ko-
ninie przez niemal 23 lata działalności dała dy-
plom ponad 17 tysiącom swoich absolwentów 
studiów licencjackich, inżynierskich, magister-
skich i podyplomowych, z których 95 procent to 
mieszkańcy regionu konińskiego.

aria
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Nasza uczelnia jako trzeci 
PWSZ w Polsce uruchomiła 
w sierpniu aplikację 
mobilną systemu USOS. 
Zelektronizowała 
również kilka dotychczas 
papierowych procesów.

USOS
w każdej chwili

USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) 
to system informatyczny służący do zarządzania 
tokiem studiów w szkole wyższej. Korzysta z nie-
go wiele polskich uczelni, PWSZ w  Koninie od 
kilku lat również. 

Do tej pory studenci i pracownicy mieli do nie-
go dostęp dzięki wersji na komputer, laptop. 
Podczas wakacji zespół informatyczny PWSZ 
w Koninie finalizował prace nad jego opcją mo-
bilną. Oficjalnie aplikacja ruszyła 24 sierpnia. – 
Testowaliśmy ją wewnętrznie przez miesiąc we 
współpracy z  naszymi studentami, pomagał 
nam w tym między innymi samorząd studencki 
– wyjaśnił Rafał Bajdek z Biura Obsługi Informa-
tycznej PWSZ w Koninie. 

Aplikacja przenosi więc podstawowe możli-
wości USOSweb na ekrany smartfonów i table-
tów, dzięki czemu powiadomienia, na przykład 
o wystawionych ocenach, natychmiast dotrą do 
użytkownika. Oto co zapewnia Mobilny USOS 
PWSZ w Koninie: 
• Plan zajęć – domyślnie pokazany jest plan 

zajęć w danym dniu, obecne są też opcje: ‚Ju-
tro’, ‚Cały tydzień’, ‚Przyszły tydzień’ i ‚Dowolny 
tydzień’.

• Grupy zajęciowe – dostępne są informacje 
o  przedmiocie, prowadzących i  uczestni-
kach zajęć; miejsce odbywania zajęć moż-
na obejrzeć na mapach Google’a, a terminy 
spotkań dodać do używanego na komórce 
kalendarza.

• Oceny – w  tym module student zobaczy 
wszystkie uzyskane oceny. System na bieżą-
co przesyła powiadomienia o  nowych oce-
nach.

• Ankiety – student może wypełnić ankietę, 
pracownik widzi aktualną liczbę wypełnio-
nych ankiet.

• USOSmail – pozwala wysyłać wiadomości do 
uczestników jednej lub wielu grup zajęcio-
wych.

• Moje eID – PESEL, indeks, numer ELS/ELD/
ELP itp. są dostępne jako kod QR i kod pasko-
wy.

• O uczelni – w tym module dostępne są ogól-
ne informacje dotyczące wykładów, kursów, 
stypendiów.

• Aktualności – na bieżąco publikowane są 

najważniejsze informacje o  wydarzeniach 
uczelnianych, jak również ogłoszenia na te-
mat spraw studenckich.

• Mapa – umożliwia podgląd lokalizacji bu-
dynków PWSZ w Koninie na mapie.

• Wyszukiwarka – umożliwia wyszukiwanie 
przedmiotów i pracowników.

Aplikacja jest dostępna w  polskiej i  angielskiej 
wersji językowej. Można ją bezpłatnie pobrać za 
pośrednictwem Google Play. Do poprawnego 
korzystania wymagane jest konto w  serwisach 
uczelnianych (tzw. konto CAS – logowanie jak 
do USOSweb).
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Warto przypomnieć, że w ostatnim roku akade-
mickim uczelnia zelektronizowała kilka dotych-
czas papierowych procesów:

e-protokół egzaminu dyplomowego
Taki protokół umożliwia komisji egzaminacyjnej 
sprawne przeprowadzenie zdalnego dyplomo-
wania i  przekazanie jego wyników dyplomo-
wanym w realnym czasie. Procedura nie będzie 
wymagała przekazywania protokołów w formie 
papierowej – zatwierdzone elektronicznie będą 
dostępne w systemie Archiwum Prac Dyplomo-
wych (APD).

e-obiegówka bez biegania
Karta potwierdzeń dla kończących studia, zwa-
na potocznie obiegówką, również ma wersję 
elektroniczną. Do tej pory każdy kandydat na 
absolwenta (choć nie tylko), nim pożegnał się 
z uczelnią i otrzymał dyplom, musiał odwiedzić 
kilkanaście miejsc i uzyskać tyle samo pieczątek 
oraz podpisów potwierdzających, że rozliczył się 
z uczelnią.

Teraz obiegówkę wystawia pracownik dziekana-
tu właściwego wydziału, a uzupełniają pracow-
nicy poszczególnych jednostek, m.in. biblioteki, 
domów studenta, księgowości.
Wprowadzenie e-obiegówki nie wymaga osobi-
stego udziału studenta jak to było dotychczas. 
Proces można śledzić po zalogowaniu na indy-
widualnym koncie w USOSweb.

e-legitymacja – osobista i wytrzymała 
Elektroniczną formę mają od roku także legi-
tymacje służbowe dla wykładowców. Elektro-
niczna legitymacja nauczyciela akademickiego 
(ELNA) ma postać plastikowej karty procesoro-
wej z  interfejsem i  zastępuje dotychczasową – 
papierową. Jej ważność potwierdzana jest 
w  układzie elektronicznym oraz przez umiesz-
czenie w odpowiednim polu hologramu. 

red.
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Giełda Praktyk 
i Staży to nowe 
przedsięwzięcie, które 
zorganizował Wydział 
Nauk Ekonomicznych 
i Technicznych. 
Uczestniczyło w nim 
ponad 200 osób.

Dla tych, którzy kończą studia, doświadczenie 
i  umiejętności zawodowe są bardzo ważne. 
Można, a nawet należy je zdobyć dzięki prakty-
kom i  stażom, które pozwalają również budo-
wać CV i zwiększać swoje szanse na rynku pracy.

Podczas giełdy WNET, która odbyła się 18 maja 
online, zaproszeni do udziału pracodawcy z Ko-
nina i regionu konińskiego przedstawili kryteria 
rekrutacji na praktykę i staż w ich firmach.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę inter-
netową WNET, gdzie w zakładce Giełda praktyk 

i  staży znajduje się pełna ofera zakładów i pla-
cówek, w których studenci tego wydziału mogą 
starać się o przyjęcie.

red.

Po pierwsze doświadczenia 
i umiejętności 

U C Z E L N I A

20 październik 2021 • nr 2



Nasza uczelnia uruchomiła 
w tym roku stronę 
internetową 
www.studyinkonin.pl 
w trzech wersjach 
językowych: angielskiej, 
rosyjskiej oraz ukraińskiej. 

Otwarcie
na Wschód

– Proces umiędzynarodowienia kształcenia jest 
ważnym elementem naszej strategii, dlatego 
prowadzimy działania rekrutacyjno-promocyjne 
za wschodnią granicą, aby także młodzież z  tej 
części Europy wzięła pod uwagę studia w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie – 
mówi jej rektor, dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ 
w Koninie.  

Dzięki tej stronie zainteresowani studiami mło-
dzi ludzie, przede wszystkim z  Białorusi, Rosji 

i  Ukrainy, mają dostęp do informacji na temat 
kierunków studiów, sposobu i terminów rekruta-
cji, opłat, a także procedury uznawania ich świa-
dectw i  innych dokumentów o  wykształceniu. 
W razie wątpliwości uczelnia udziela indywidu-
alnych odpowiedzi w  wymienionych językach.  
Innym sposobem informowania cudzoziemców 
o tym, co i jak można studiować w PWSZ w Ko-
ninie są i będą specjalne webinaria. 

red.
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Pomysł,
który się sprawdził

Uczniowie takiej klasy uczestniczą w specjalnie 
dla nich przygotowanych na uczelni zajęciach 
i  konsultacjach, w pracach studenckich kół na-
ukowych, a  jeśli zdecydują się zostać studen-
tami naszej uczelni, mogą liczyć na przyznanie 
podczas rekrutacji 30 dodatkowych punktów.

Pionierami projektu „Klasa Akademicka – bezpie-
czeństwo wewnętrzne” byli uczniowie z Zespołu 
Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ko-
ninie, którzy we wrześniu 2014 roku rozpoczęli 
naukę w  tzw. klasach mundurowych. W  2016 
roku do projektu dołączyła kolejna klasa – eko-
nomiczna (finanse i  rachunkowość) z  Zespołu 
Szkół im. M. Kopernika w Koninie.  

Tamte klasy są już zakończone, ale projekt trwa 
i  umowy w  sprawie uruchomienia nowych 
podpisano w  kwietniu i  czerwcu tego roku. Na 
ich podstawie w  roku akademickim 2021/2022 
miano klasy akademickiej otrzymają cztery klasy 
z  trzech konińskich szkół ponadpodstawowych. 
Ze względu na realia i zmiany w organizacji zajęć 
w  wyniku pandemii młodzież będzie uczestni-
czyć w zajęciach i wykładach prowadzonych za-
równo na uczelni, jak i on-line. – Dzięki naszemu 
projektowi uczniowie uzyskują dostęp do wiedzy 

i całego wachlarza tematów, które ze względu na 
ograniczenia programowe w szkołach ponadpod-
stawowych są omawiane w niewielkim zakresie – 
wyjaśnia dr Karina Zawieja-Żurowska, prorektor 
PWSZ w Koninie.  – Tym samym wykłady w PWSZ 
w Koninie poszerzają i uzupełniają ich wiadomo-
ści, rozbudowują ciekawość, pozwalają rozwijać 
zainteresowania, a także mogą pomóc w świado-
mym wyborze studiów wyższych – dodaje.

Trzy profile z czterech uruchamianych klas są zu-
pełnie nowe. Są to:
Języki obce w mediach – trafią do niej najzdol-
niejsi uczniowie I  Liceum Ogólnokształcącego 
w  Koninie. Wydział Nauk Humanistycznych 
i  Społecznych, który poprowadzi klasę, przy-
gotuje dla nich m.in. warsztaty dziennikarskie, 
podczas których poznają zagadnienia dotyczą-
ce historii i  rozwoju mediów, poćwiczą pisanie 
i  redagowanie tekstów oraz przygotują się do 
wystąpień i prezentacji publicznych. Poznają też 
zasady funkcjonowania prasowego rynku wy-
dawniczego, zdobędą podstawy analizowania 
zjawisk w  mediach w  skali państwowej, regio-
nalnej i  lokalnej, oraz wstępne przygotowanie 
do pracy w różnego typu publikatorach.
Spedytor – uczestnikami tej klasy będą ucznio-
wie z  Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych 
im. Stanisława Staszica w  Koninie, nad którą 
opiekę sprawować będzie kierunek logistyka i dr 
Robert Rogaczewski, kierownik Katedry Nauk 
Ekonomicznych na Wydziale Nauk Ekonomicz-
nych i Technicznych.
Mechanika i  budowa maszyn – w  tej klasie 
znajdą się uczniowie klas o  profilu technicznym 
z Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. Sta-
nisława Staszica w Koninie. Trafią pod skrzydła kie-
runku mechanika i budowa maszyn i dr. inż. Kami-
la Łodygowskiego z Katedry Nauk Technicznych 
na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych.

Natomiast drugą edycję będzie mieć klasa:
Finanse i  rachunkowość – jej uczestnikami 
będą uczniowie klas o  profilu ekonomicznym 
z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koni-
nie. Opiekę sprawować będzie kierunek finanse 
i rachunkowość oraz dr Mikołaj Mielczarek z Ka-
tedry Nauk Ekonomicznych na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych i Technicznych.

aria

„Klasa Akademicka” to 
projekt zainicjowany 
przez PWSZ w Koninie 
w 2014 roku. 
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Szansa
na doświadczenie

To model kształcenia, 
który łączy tradycyjne 
zajęcia akademickie 
z pracą zawodową. 
Jego popularność 
stale rośnie zarówno 
wśród studentów, i jak 
przedsiębiorców. PWSZ 
w Koninie, jako uczelnia 
o praktycznym profilu 
kształcenia, od kilku lat 
nawiązuje w tej sprawie 
współpracę z większymi 
i mniejszymi firmami 
naszego regionu. 

Studia dualne, bo o nich mowa, stały się swe-
go rodzaju formą pozyskania pracowników 
przez pracodawców. Zyskują na tym obie strony. 
Studenci podczas zajęć praktycznych, szczegól-
nie tych, które odbywają się w zakładzie, mogą 
pokazać się od najlepszej strony, a pracodawca 
widząc potencjał, może zaproponować wyróż-
niającemu się studentowi staż, a po studiach za-
trudnienie. A nawet jeśli absolwent nie zostanie 
w tym miejscu, ma szansę zdobyć doświadcze-
nie w kierunku, w którym się kształci, oraz kom-
petencje miękkie, które obecnie są jednym z klu-
czowych czynników rozwoju przedsiębiorstw.

O  ile początkowo studia dualne wprowadzano 
tylko na kierunkach technicznych (u nas to au-
tomatyka i  robotyka oraz mechanika i budowa 
maszyn), dziś na taką współpracę decydują się 
inne kierunki: logistyka, finanse i  rachunko-
wość, gospodarka i  administracja publiczna, 
zarządzanie i  inżynieria produkcji. Jej podstawą 
są tworzone w  porozumieniu z  pracodawca-
mi praktyczne siatki programowe, czyli zestaw 
przedmiotów, które będą realizowane w trakcie 
studiów.

Nasza uczelnia ma już nie tylko studentów, ale 
i  absolwentów studiów dualnych. Ci, którzy 
niedawno je ukończyli, są bardzo zadowo-
leni (o  czym można przeczytać na kolejnych 
stronach), a  ci, którzy się nie „załapali” – żałują 
(o czym też można przeczytać dalej).

Do tej pory PWSZ w Koninie podpisała 15 umów 
o takiej współpracy, tylko w roku akademickim 
2020/2021 roku – siedem. I jak zapowiada rektor 
dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ w Koninie, będą 
kolejne: – Realizując studia dualne PWSZ w Ko-
ninie inicjuje powstanie lokalnego trójkąta wza-
jemnych interesów na linii: uczelnia – student 
– pracodawca, co w pewnym stopniu powinno 
przyczynić się do zatrzymania absolwentów, 
w szczególności inżynierów, na lokalnym rynku 
pracy. 

W gronie naszych partnerów znalazły się do tej 
pory takie przedsiębiorstwa i instytucje, jak:
• Ambro Logistics z Przykony (przewozy mię-

dzynarodowe, magazynowanie oraz obsługa 
towarów).

• EK Group z  Konina (produkcja instalacji dla 
sektora budowlanego),

• Elektrobudowa SA w Koninie (produkcja apa-
ratury rozdzielczej średnich i niskich napięć),

• Impexmetal S.A. Aluminium Konin, 
• Kancelaria Księgowo-Podatkowa Abakus 

Plus z Konina (usługi księgowe dla podmio-
tów reprezentujących różne gałęzie biznesu),

• KBR Plus z Konina (księgowość i kadry),
• Kramp z Modły Królewskiej (dostawa maszyn 

i części związanych z rynkiem agro),
• Logit Tomasz J. Kowalewski i Wspólnicy z Ko-

nina (logistyka magazynowa, organizacja 
transportu, obsługa celna i  doradztwo logi-
styczne),

• Miejski Zakład Komunikacji w Koninie,
• Pure Energy Instal Kran z Rychwała (produk-

cja pomp ciepła i konstrukcji montażowych 
do instalacji fotowoltaicznych)

• Roland International Polska w  Koninie (pro-
dukcja plandek),

• Saint-Gobain HPM Polska w Kole (produkcja 
narzędzi i materiałów ściernych),

• Urząd Gminy i Miasta w Rychwale,
• Usługi ślusarskie – Cut Steel dr inż. Piotr Siwak 

w Koninie (produkcja konstrukcji stalowych, 
usługi – obróbka skrawaniem, cięcie, zagina-
nie),

• VKF Spork Heine Renzel w Koninie (produkcja 
artykułów do promocji towarów i usług).

W najbliższym czasie podobne umowy uczelnia 
podpisze z  miejskimi spółkami Przedsiębior-
stwem Wodociągów i Kanalizacji oraz Miejskim 
Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalny-
mi. Natomiast z firmami Zarmen Elektrobudowa 
i Kramp współpracę rozszerzymy. 

W sprawie nawiązania współpracy prowadzone 
są rozmowy z Wood Mizer z Koła (produkcja ma-
szyn do obróbki drewna), Zakładem Mechanicz-
nym Jerzy Robak w Starym Mieście (produkcja 
maszyn i  linii rozlewniczych) oraz Sun Garden 
Polska w Malanowie (produkcja poszyć na me-
ble ogrodowe).
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Dostarczą i nauczą

Pierwsze porozumienie z Krampem o wspólnym 
prowadzeniu studiów dualnych na kierunkach 
mechanika i budowa maszyn oraz automatyka 
i robotyka podpisano w 2019 r. Co więcej, była 
jedna z pierwszych firm, z którą nasza uczelnia 
rozpoczęła erę studiów dualnych. 

Nowa umowa, nowe zadania
Ta nowa umowa ma na celu podniesienie ja-
kości kształcenia praktycznego oraz przygoto-
wanie absolwentów uruchamianego właśnie 
przez uczelnię kształcenia specjalistycznego 
gospodarka magazynowa do podjęcia pracy 
w zawodzie magazyniera. Obie strony deklarują 
w niej wzajemne udostępnianie bazy szkolenio-
wej i laboratoryjnej, współpracę przy tworzeniu 
i  prowadzeniu studiów podyplomowych, kur-
sów dokształcających, szkoleń w  tej dziedzinie, 
a także wspieranie przedsięwzięć służących po-
pularyzacji prowadzonych wspólnie wymienio-
nych form kształcenia. – Poza tym Kramp, jako 
partner strategiczny, obejmie patronatem go-
spodarkę magazynową i wyposaży salę labora-
toryjną w budynku uczelni w infrastrukturę ma-
gazynową, co umożliwi realizację części zajęć 
praktycznych – wyjaśnia dr Robert Rogaczewski, 
kierownik Katedry Nauk Ekonomicznych, odpo-
wiedzialny za współpracę z firmą dotyczącą go-
spodarki magazynowej. 

Wiele procesów
Kramp sp. z o.o. jest firmą handlową, która ma 22 
oddziały w 19 krajach Europy. Jej polski oddział, 
z  którym PWSZ podpisała porozumienia, po-
wstał w 2003 r. w Modle Królewskiej. Dostarcza 
maszyny i  części związane z  rolnictwem, prze-
mysłem leśnym, pielęgnacją terenów zielonych, 
pracami ziemnymi. Na liście proponowanych 
towarów znajduje się ponad pół miliona pozycji, 
z czego ponad 85 tys. jest w Centrum Dystrybu-
cyjnym w Modle. Ich przekrój jest bardzo zróżni-
cowany, np. najmniejszym produktem jest oring 
(rodzaj uszczelki) o  średnicy 3 mm, a  najwięk-
szym poidło o pojemności 1500 litrów. Przyjęcie, 
magazynowanie i  wysyłanie wymaga nie tylko 
dużej przestrzeni, ale właściwego zarządzania 
ich obrotem. – Praca w  naszym magazynie 
składa się z wielu procesów: od rozładunku, re-
jestracji i identyfikacji, po alokację, kompletację, 
konsolidację – w końcu po pakowanie i załadu-

nek do transportu – wyjaśnia Sławomir Kwiatek, 
MBA, Outbound Logistics Manager w  spółce 
Kramp. Wymaga również precyzyjnej obsługi 
tych procesów. Dlatego, jak w każdym centrum 
dystrybucyjnym, używany jest magazynowy 
system informatyczny, który odpowiednio spa-
rametryzowany kieruje się regułami logistyczny-
mi, a  wszystkie procesy są przeprowadzane za 
pomocą skanerów mobilnych. – Jego obsługę 
poznają podczas szkolenia także uczestnicy go-
spodarki magazynowej. Daje im to możliwość 
udziału w realizacji tych procesów, a co za tym 
idzie – praktyczne doświadczenie, tak cenione 
przez pracodawców – mówi dr Rogaczewski. 

Przesyłki jak F16
W  Centrum Dystrybucyjnym znajduje się kilka 
stref. Po pierwsze, strefa przyjęć, gdzie odbywają 
się dostawy towarów zarówno z kraju, jak i z za-
granicy, włączając w to transport morski. To tutaj 
odbywa się rozładunek, rejestracja, identyfikacja 
oraz alokacja, czyli włożenie towaru w  półkę. 
Ale nim na nią trafi, do systemu wprowadzane 
są informacje o wadze, długości, szerokości, wy-
sokości oraz miejscu składowania w magazynie. 

W drugiej strefie – wysyłek – prowadzi się kom-
pletacje, czyli szykowanie towarów zgodnie 
z zamówieniami klientów. Do tego procesu, jak 
również załadunku i  rozładunku używa się 80 
wózków różnego typu. – Najwyższy z nich, wó-
zek specjalistyczny z  podnoszonym podestem, 
podnosi operatora na wysokość 14 metrów, 
czyli na 5 kondygnację bloku mieszkalnego – 
wyjaśnia poglądowo Sławomir Kwiatek. I doda-
je: – Wózki te przystosowane są do pracy w tak 
zwanej pętli indukcyjnej, co oznacza, że wózek 
wjeżdżając w alejkę, automatycznie ustawia się 
na linii indukcyjnej, po której później się porusza. 
Codziennie szykujemy od 8 tysięcy do ponad 18 
tysięcy linii. System sam planuje opakowanie, 
w jakie ma się zmieścić zamówienie. 

Sławomir Kwiatek pytany o  inne normy i  licz-
by związane z wysyłką używa porównań, które 
działają na wyobraźnię. Wyjaśnia, że firma tygo-
dniowo wysyła około 600 tysięcy produktów, 
które mieszczą się w ponad 100 samochodach 
(naczepach). – Gdybyśmy chcieli wypuścić 
wszystkie te auta jednocześnie, utworzyłyby 

Dwa lata po podjęciu 
współpracy w sprawie 
studiów dualnych PWSZ 
w Koninie podpisała 
z firmą Kramp kolejne 
porozumienie. To nowe 
dotyczy wspólnego 
prowadzenia kształcenia 
specjalistycznego 
gospodarka magazynowa. 
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korek o  długości półtora kilometra. Natomiast 
w  skali miesiąca wysyłamy ponad 50 tysięcy 
przesyłek, ich średnia miesięczna waga to po-
nad dwa tysiące ton, czyli tyle, ile waży 12 sa-
molotów F16 z  pełnym uzbrojeniem – dodaje 
z szelmowskim uśmiechem.

Po dobry przykład
– Automatyzacja procesów magazynowych jest 
kluczowa w  dzisiejszych czasach, co niewątpli-
wie przekłada się na efektywność i czas realizacji 
zamówień. Ich właściwe wykonanie jest współ-
cześnie kamieniem milowym, a  firma Kramp, 
dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań 
w  tej dziedzinie, jest o  krok przed konkurencją 
– uważa dr Rogaczewski. I dodaje: – Kształcenie 
praktyczne w  dobrym przedsiębiorstwie, mam 
na myśli nie tylko branżę magazynową czy logi-
styczną, ale każdą, daje przyszłym pracownikom 
właściwe pojęcie jak powinna wyglądać praca 
i jej organizacja, a także nawyki związane z wy-
konywanym zawodem. 
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O wyzwaniach 
dla logistyków 
w czasie pandemii, 
a przede wszystkim 
przygotowywaniu 
młodych kadr dla tej 
branży w regionie 
konińskim z Maciejem 
Wołyńskim, wspólnikiem 
w firmie Logit Tomasz J. 
Kowalewski i Wspólnicy 
rozmawia Maria 
Sierakowska.

Bezboleśnie wdrożymy 
do pracy

W  maju PWSZ w  Koninie i  Logit podpisały 
umowę o współpracy, o wspólnym prowadze-
niu studiów dualnych na kierunku logistyka. 
Jako uczelnia w  takich sprawach patrzymy 
przede wszystkim na dobro studenta, a  jakie 
znaczenie ma taka współpraca dla firmy, którą 
Pan reprezentuje?
Dzięki takim praktykom mamy czas, aby z jednej 
strony dostosować przyszłego pracownika do 
organizacji, przekazać wartości i nauczyć kultury 
organizacyjnej naszej firmy. Można ten proces 
porównać do szlifowania diamentu. 

Ładne porównanie. Czyli najlepsi studenci 
naszego wspólnego kierunku mogą liczyć na 
zatrudnienie w Waszej firmie?
Zdecydowanie tak, obecnie zatrudnionych 
mamy już kilku absolwentów PWSZ, z  których 
wiedzy i pracy jesteśmy zadowoleni. Liczymy, że 
liczba naszych pracowników z dyplomem PWSZ 
będzie w naszych szeregach rosła. 

Wróćmy do studiowania. Co na podstawie tej 
umowy zapewnicie studentom? Czego za-
mierzacie ich nauczyć? 
Po pierwsze, studenci otrzymają od nas wszel-
kie niezbędne narzędzia pracy, takie same, jakie 
zapewniamy naszym etatowym pracownikom. 
Po drugie, będą praktykować to, czego nauczyli 
się do tej pory na uczelni, ale będą również po-
znawać nowe obszary, których jeszcze nie znają. 
I po trzecie, już od początku będą im powierza-
ne merytoryczne zadania, wymagające od nich 
kreatywności i  odpowiedzialności w  podejmo-
waniu decyzji, a także samodzielności. 

Konin leży w  centrum Polski, ale czy dobre 
położenie najbardziej liczy się w  działalności 
firmy tej branży?
Lokalizacja jest elementem bardzo ważnym, ale 
najważniejszy jest dostęp do odpowiednich za-
sobów logistycznych i wykwalifikowanych ludzi. 
To zespół jest elementem kluczowym w  osią-
gnięciu sukcesu, a  zarządzanie odpowiednim 
zespołem jest po prostu dużo łatwiejsze i  za-
wsze przynosi wymierne korzyści. I  na taki ze-
spół stawiamy. 

A więc zespół i położenie jest atutem Logitu?
Tak, to nasze atuty, ale nie tylko one. To również 

elastyczna organizacja, duże doświadczenie, bo 
działamy od 1996 roku, i kompleksowość usług. 

Macie Państwo klientów polskich czy także za-
granicznych?
Firma Logit obsługuje klientów zarówno z rynku 
polskiego, jak i  zagranicznego, ze Skandynawii, 
Niemiec, Włoch, a nawet z USA.

Czy jest coś takiego, jak trendy w logistyce?
Oczywiście. To właśnie trendy kierują rozwo-
jem logistyki, są drogowskazem kierunku zmian 
i  tego, jak branża ma się do nich przygotować. 
Dla nas, zaznaczam, że odnoszę się do logistyki 
ogólnie, to przede wszystkim wypadkowe zmie-
niających się potrzeb konsumentów. W  ostat-
nich latach mamy do czynienia z  rosnącym 
zapotrzebowaniem na nasze usługi, przy jed-
noczesnym braku ludzi do pracy. Trzeba więc 
wdrażać automatyzację i robotyzację procesów, 
co pozwala również zmniejszyć koszty i zwięk-
szyć efektywność działań. 

Logit też wprowadza robotyzację?
Obecnie automatyzujemy procesy, które tylko 
się da, ale roboty to dla nas jeszcze temat przy-
szłości.

Do wzrostu zapotrzebowania na usługi logi-
styczne przyłożyła się również pandemia…
Zdecydowanie tak, trzeba przede wszystkim 
spojrzeć na branżę e-commerce. Widzimy 
ogromny rozwój handlu internetowego, co ma 
ogromny wpływ na branżę logistyczną. Większa 
liczba przesyłek w  dystrybucji oraz ich zwroty 
mają ogromny wpływ na potok towarowy. Prze-
łożyło się to również na poszerzenie oferty usług 
fullfilment wśród operatorów logistycznych oraz 
znacznego zwiększenia powierzchni magazy-
nowych w kraju.  

Usługi fullfilment, czyli jakie?
Czyli kompleksowe, od magazynowania, pako-
wania, wysyłania, aż po wymienione już zwroty.

Wróćmy do pandemii.
Cóż… Okres pandemii stał się dla tej branży 
– a  już szczególnie dla e-commerce, która po 
prostu wybuchła w  tym okresie – trampoliną 
do rozwoju i zwiększenia udziału w rynku. Pan-
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demia miała również wpływ na szeroko pojęty 
łańcuch dostaw, w wielu przypadkach zaburzyła 
wiele procesów, które od lat były sprawdzone 
i realizowane w trybach na przykład „just in time”. 
Pandemia zmieniła też podejście do zarządzania 
zapasami. Czy na długo? To się dopiero okaże. 

Co w pracy logistyka jest największym wyzwa-
niem?
Trudno określić jedną rzecz, ponieważ praca 
w  logistyce, każdy dzień tutaj jest wyzwaniem. 
To na pewno nie jest praca dla ludzi ceniących 
spokój i  stabilizację. Każdy dzień przynosi nam 
nowe wyzwania i to cenię w niej najbardziej. 

Zajrzałam na stronę internetową Logitu i prze-
czytałam, że Pana mottem w  pracy jest myśl 
Lao Tzu „Nawet najdalsza podróż zaczyna się 
od pierwszego kroku”. Może Pan wyjaśnić, dla-
czego właśnie ta sentencja jest ważna…
Jesteśmy firmą rodzinną i każdy element jej roz-
woju zaczynał się od pierwszego kroku. Często 
nasze pierwsze działania i  doświadczenia były 
trudne, ponieważ docieraliśmy do nich sami, 
w  gronie najbliższych współpracowników. To 
z  kolei powodowało, że osiągnięty cel był bar-
dziej satysfakcjonujący i  uczył nas cierpliwości. 
Dzięki temu doświadczeniu i  nabytej wiedzy 

dzisiaj dużo łatwiej realizuje się nam nowe 
projekty, nie boimy się nowych wyzwań, które 
zawsze, od początku do końca, prowadzimy 
w swoim zespole. 

Jako firma jesteście już przygotowani do pra-
cy ze studentami? Dodajmy, że pytam pod ko-
niec czerwca.
Tak, współpraca z PWSZ, która polegała na przyj-
mowaniu przez wiele lat studentów na praktyki, 
przygotowała nas do odpowiedniego podejścia 
do pracy ze studentami, staramy się stopniowo 
ich szkolić, udzielać niezbędnych informacji 
i bezboleśnie wdrażać do nowych obowiązków. 

Dziękuję za rozmowę.
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Sebastian Koral – w lipcu 
obronił pracę magisterską 
na kierunku zarządzanie 
i inżynieria produkcji. 
Wcześniej jednak 
skończył na naszej uczelni 
logistykę. Od dwóch lat 
pracuje w tym zawodzie 
i, jak podkreśla 
w rozmowie ze 
Szkiełkiem, którą 
przeprowadziliśmy 
w czerwcu, to był dobry 
wybór.

Praktyki
są bardzo ważne

Skąd pomysł na logistykę? 
Szczerze? Idąc na studia, nie wiedziałem nic 
o  tym kierunku. Po pierwsze chciałem studio-
wać na miejscu, ponieważ pracowałem w  tym 
okresie w McDonald’s, który zresztą też był bli-
sko domu. Chciałem to wszystko zręcznie po-
łączyć. A ten kierunek, dzięki opisowi, wydawał 
się najbardziej ciekawy. W ogóle nie żałuję tego 
wyboru. 

I jak się studiowało? 
Pierwszy dzień był dla mnie na prawdę straszny, 
ponieważ żaden z moich znajomych nie podjął 
studiów w Koninie. Jednak z dnia na dzień po-
znałem wiele ciekawych osób, z którymi bardzo 
się zaprzyjaźniłem. Z  niektórymi mam kontakt 
do dziś, mimo że mieszkają teraz w innych mia-
stach. Te trzy lata były dla mnie chyba najlep-
szym okresem w  życiu: nauka samodzielności, 
bo mieszkałem w  akademiku, poznanie życia 
studenckiego oraz osób z  różnymi poglądami 
jak i innej narodowości. 

Czyli życie studenckie się udało, a  jak było 
z nauką?
Na logistyce było wiele przedmiotów. Niektóre 
tak bardzo mnie zaciekawiły, że nakierowały na 
odpowiednią specjalizację, jaką była logistyka 
produkcji. Planowanie produkcji, nauka utrzy-
mywania odpowiednich stanów magazyno-
wych w  przedsiębiorstwie czy planowanie tras 
to tylko niektóre z wielu zagadnień związanych 
z tą dziedziną, których się nauczyłem na uczelni 
i teraz wykorzystuję je w pracy. 

No właśnie – praca. Jak jej Pan szukał? 
Tak na prawdę to praca sama mnie znalazła, po-
nieważ po pierwszym roku studiów rozpoczą-
łem praktyki zawodowe w  firmie Sokołów S.A., 
gdzie spędziłem 225 godzin…

To jakieś półtora miesiąca, jakby to zebrać 
w całość...
No tak, ale to tak nie wyglądało w  praktyce 
(uśmiech). Natomiast, co bardzo mnie ucieszyło, 
po tych praktykach zaproponowano mi pracę. 
I  wtedy rzeczywiście na cały miesiąc. Może to 
niewiele, ale mogłem zarobić sobie kilka gro-
szy. Natomiast, co pokazał czas, nie zostałem 
tam zapomniany. Jakieś dwa miesiące przed 

ukończeniem licencjatu, na fejsbukowym profi-
lu mojego kierownika z Sokołowa zauważyłem 
ogłoszenie. Zadzwoniłem i przyjął mnie bez za-
stanowienia. 

Czyli los Panu sprzyjał… 
W sumie tak, ale moja historia też pokazuje, jak 
ważny jest wybór miejsca praktyk w dużej i roz-
wijającej się firmie. To nie tylko pomaga znaleźć 
dobrą pracę na początku kariery, ale daje też 
możliwość jej rozwoju. Nie muszę dodawać, że 
podczas praktyk trzeba się pokazać z najlepszej 
strony.

Co Pan robi w Sokołowie? 
Od ponad dwóch lat pracuję jako specjalista do 
spraw eksportu w dziale logistyki i dystrybucji. 

Za co jest Pan odpowiedzialny? 
Za tworzenie dokumentów przewozowych 
dla kierowców wożących towary za granicę, 
w  większości do Włoch, Hiszpanii, Anglii, ale 
i również do krajów trzeciego świata. Współpra-
cuję z ekspedycją, chłodnią, pakownią, logistyką 
oraz innymi oddziałami, by załadunek towarów 
odbywał się sprawnie. Generalnie, by wszystko 
grało. Dodatkowo tworzę żądania korekt dla 
klientów, gdzie występowały ubytki transporto-
we lub towar został zareklamowany. 

Dużo Pan podróżuje w związku z pracą na sta-
nowisku związanym z eksportem? 
Niestety, nie miałem okazji wiele do podróży 
ze względu na pandemię, jednak udało mi się 
odwiedzić kilka oddziałów i poznać osoby tam 
pracujące. 

Wyznaczył Pan sobie cele w rozwoju zawodo-
wym? Kolejne studia, szkolenia…
Aktualnie kontynuuję studia w PWSZ w Koninie 
na kierunku zarządzanie i  inżynieria produkcji. 
Właśnie zdałem ostatni egzamin i przygotowuję 
się do obrony. Ponadto cały czas uczę się języka 
angielskiego, ponieważ mam dostęp do bez-
płatnej nauki w  ramach pracy w  swojej firmie, 
z  czego jestem bardzo zadowolony. Wyraźnie 
podniosłem poziom swojej komunikacji w tym 
języku. A  w  przyszłości zamierzam odbyć kilka 
kursów, między innymi z  zarządzania oraz pro-
wadzenia rozmów z pracownikami. 
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Co z wiedzy i praktyk z czasów studiowania lo-
gistyki najbardziej przydało się w pracy? 
No cóż… Trudno wskazać tak jednoznacznie. 
Po prostu wiele zagadnień, z którymi miałem do 
czynienia podczas studiów pozwala teraz rozu-
mieć procesy, jakie zachodzą w  działaniach lo-
gistycznych, w których uczestniczę. Ale jeśli już 
miałbym coś wybrać, to język angielski, a szcze-
gólnie ten specjalistyczny, bo stanowi podstawę 
komunikacji z klientami zagranicznymi. Również 
w rozmowach z kierowcami jest mi łatwiej, gdy 
o coś pytają lub mają jakiś problem do wyjaśnie-
nia. Inna ważna rzecz, choć to nie był konkretny 
przedmiot, ale to bardzo ważne w mojej pracy, 
i  chyba w  pracy w  ogóle, że w  tej szkole na-
uczyłem się współpracować z  ludźmi, bo pod-
czas zajęć wiele projektów było realizowanych 
w grupach. Dzięki temu stałem się kreatywniej-
szy i odważniejszy w prezentowaniu swoich po-
mysłów na forum.  

Przydaje się Panu w  pracy ta odwaga i  kre-
atywność?
Hmm… Nie wiem, czy to dobry przykład mojej 
odwagi i  kreatywności. Pewnie trochę tak. Ale 
też determinacji. To raczej nietypowa historia 
w pracy…

?...
Jeden z  klientów nie potwierdził wpłaty należ-
ności za zamówiony towar. A  jednak – już bez 
wdawania się w  szczegóły – załadowany sa-
mochód został wypuszczony w  trasę, choć nie 
powinien. No słabo. Porozmawiałem o  tym ze 
swoim kierownikiem, po czym wskoczyłem do 
samochodu i pojechałem za tym tirem. Nie po-
zostało mi nic innego, jak spotkać się z jego kie-
rowcą, zanim przekroczy granicę i  odjedzie do 
Irlandii. Na szczęście zrobił pauzę w Łodzi, więc 
mogliśmy spokojnie porozmawiać. Jednak całą 
noc spędziłem na parkingu w  samochodzie. 
Następnego dnia klient wysłał potwierdzenie, 
pieniądze zostały u nas zaksięgowane, a ja wró-
ciłem do domu na zasłużony odpoczynek. 

Trochę adrenaliny było?
Nie tylko trochę. Czułem się, zresztą teraz też 
czuję się odpowiedzialny za powierzone mi za-
dania. Do tego pracowałem na tym stanowisku 
od niedawna. To była dla mnie bardzo stresująca 
sytuacja.

Nie tylko pracą człowiek żyje… Co Pan lubi? 
Uwielbiam długie wycieczki rowerowe, czasa-
mi, słuchając ulubionej muzyki, potrafię bez 
większego wysiłku przejechać 40 km. Poza tym 
od roku uczę się grać na ukulele, co sprawia mi 
dużą frajdę, ponieważ instrument ten jest łatwy 
w nauce, a wydaje piękne dźwięki, przy których 
można odciąć się od codzienności i poczuć jak 
na słonecznych Hawajach. Jestem też honoro-
wym dawcą krwi. Świadomość, że moja krew 

może uratować komuś życie daje mi ogromną 
satysfakcję. Poza tym, choć jestem raczej intro-
wertykiem, to mam wokół siebie wielu znajo-
mych i  lubię od czasu do czasu przejechać się 
na jakąś imprezę.

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia.
Rozmawiała Maria Sierakowska

L O G I S T Y K A

29październik 2021 • nr 2



Planowanie, realizowanie 
i nadzorowanie transportu 
towarów z miejsca, 
w którym je uzyskano 
lub wyprodukowano, do 
punktu, gdzie zostaną 
sprzedane lub użyte, 
zachodzi od czasu kiedy 
ludzie zaczęli wymieniać 
się dobrami nie tylko 
między sobą, na miejscu, 
ale dalej, gdzie znaleźli 
innych ludzi.

Logisticos – racjonalny, 
doświadczony w liczeniu

Weronika Długosz, III rok 
Jednym z  powodów, dla którego wybrałam 
PWSZ w Koninie jest to, że mieszkam w sąsiedz-

twie uczelni. Natomiast kierunek, a więc logisty-
kę wybrałam dlatego, że jest kompleksową dzie-
dziną wiedzy. Właśnie kończę trzeci rok studiów 
i z tej perspektywy mogę powiedzieć, że logistyk 
powinien mieć zarówno cechy humanisty, które 
sprawdzają się na przykład podczas negocjacji 
z dostawcami, jak i umysłu ścisłego, kiedy trzeba 
przygotować plan zapotrzebowania. Wiem też, 
że wiedzę teoretyczną zdobytą podczas zajęć 
oraz umiejętności wynikające z  praktyk w  fir-
mach będę mogła wykorzystać w  wielu bran-
żach, nie tylko logistycznej. To był to dla mnie 
idealny wybór.

Dziś ta branża, a mówimy o  logistyce, ma dla gospodarki wielkie znaczenie. Zapotrzebowanie na 
specjalistów w tej dziedzinie stale rośnie, dlatego kilka lat temu nasza uczelnia uruchomiła taki kie-
runek. Chętnych nie brakuje. A my postanowiliśmy przepytać naszych studentów i absolwentów 
logistyki, dlaczego wybrali tę branżę i jak im się wiedzie.

Natalia Kilichowska, I rok
Jeszcze nim ukończyłam Zespół Szkół Ogólno-
kształcących i Technicznych w Sompolnie, sporo 
czasu spędziłam na zastanawianiu się nad wybo-
rem odpowiedniego dla mnie kierunku studiów. 
I wybrałam logistykę, ponieważ to przyszłościo-
wy kierunek, po którym nie musimy martwić się, 
czy znajdziemy pracę w zawodzie. W tej branży 
naprawdę można się rozwinąć, poza tym jest 
wiele opcji zatrudnienia. W trakcie studiów do-
wiedziałam się jak planować, realizować i nadzo-
rować przepływy różnego typu produktów. Nie 
mam poczucia, podczas pandemii, gdy zajęcia 
prowadzone są w sposób zdalny, zajęcia straciły 
na jakości. Uważam, że bardzo dobrze przygoto-
wują do startu w przyszłość.
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Jakub Libionka, II rok  
Wybrałam studia logistyczne, ponieważ zawsze 
nurtowało mnie pytanie, w  jaki sposób i  jakie 
czynniki wpływają na pracę zwykłych, małych 
magazynów jak i  gigantycznych fi rm pokroju 

Amazona czy UPSu. Wcześniej logistyka wy-
dawała mi się niczym innym jak pracą fi zyczną 
w magazynach albo jazdą z towarem z punktu 
A do B. Jednak po pierwszym roku zrozumiałem, 
że to coś więcej niż zwykłe przenoszenie karto-
nów. Logistyka właściwie jest wszędzie.

Ponieważ interesuje mnie wszystko, co jest 
związane z tą dziedziną, trudno mi powiedzieć, 
który przedmiot uznałbym za swój szczególnie 
ulubiony. Chociaż jak się zastanowię, to myślę, że 
logistyka obsługi klienta jest tym, co mnie fascy-
nuje. Prowadzi ją dr Szymon Zimniewicz. Zajęcia 
z  nim są niekonwencjonalne. Nie ma wielkich 
tomów do przerobienia, za to działamy na róż-
nych zadaniach, które z  początku mogą wyda-
wać się niemożliwe do wykonania, ale jesteśmy 
podczas ich rozwiązywania tak poprowadzeni, 
że stają się niezapomnianymi doświadczeniami. 
Uporanie się z nimi daje mi ogromną satysfakcję, 
która jest motorem do dalszej nauki. Nawet pan-
demia nie zmieniła mojego nastawiania do na-
uki, do uczestniczenia w zajęciach, choć wiem, 
że u wielu moich znajomych tak.

Przede mną jeszcze rok do ukończenia studiów. 
Zamierzam go dobrze wykorzystać, by pogłębić 
i  poszerzyć wiedzę w  zakresie szeroko pojętej 
logistyki i zdobyć doświadczenia, które pomogą 
w  znalezieniu interesującej i  dobrze opłacalnej 
pracy. Od bardzo dawna fascynuje mnie amery-
kański gigant Amazon. Mam nadzieję, że kiedyś 
będę miał możliwość pracowania w ich zespole.

.Mariusz Wieczorek, I rok 
Wybierając logistykę, zaczynałem w zasadzie od 
zera, bo wcześniej nie uczęszczałem do żadne-
go technikum ekonomicznego, tylko do klasy 
humanistycznej w liceum. Wraz z wchodzeniem 
w  dorosłość coraz intensywniej zastanawiałem 
się, w  jaki sposób przyswajana wiedza przekła-
da się na moje teraźniejsze życie codzienne i to 
przyszłe zawodowe. Uznałem, że powinny to 
być studia o szerokim zakresie wiedzy, ale także 
praktycznym wydźwiękiem, wieloma przykłada-
mi z  rzeczywistej działalności przedsiębiorstw 
i  możliwością uzyskania umiejętności wykra-
czających nierzadko poza kategorię logistyki. 
W  związku z  tym czuję się pewniej, bo nawet 
jeśli mój własny, subiektywny świat by runął, 
to wciąż nie zaprzepaszczam tego w całości, ze 
względu właśnie na niemały uniwersalizm tej 
wiedzy. Bowiem za pomocą karty kontrolnej 
można mierzyć precyzję i  zdolność nie tylko 
procesów zachodzących w  określonej fi rmie, 
wykres Gantta z całą pewnością znajdzie zasto-
sowanie w  prowadzeniu własnych projektów, 
parametry statystyczne – oprócz samych pod-
staw marketingu – równie dobrze przydadzą 

się do obserwacji swojego biznesu, a  zrówno-
leglenie przepływu to pojęcie na tyle jedno-
cześnie wąskie i szerokie, że można w tym dru-
gim podejściu nazwać je ponadczasową ideą. 
Miałem wiele obaw, gdy podejmowałem te stu-
dia, a  właściwie zakładałem najgorsze, biorąc 
pod uwagę doświadczenie w dziedzinie logisty-
ki, a  w  zasadzie jej brak, to jednak odnalazłem 
się tu. I szczerze wierzę, że w ciągu następnych 
dwóch lat nauczę się szybciej i  trafniej lokali-
zować problemy związane z  logistyką, z  jakimi 
trzeba się zmierzyć w przedsiębiorstwie, napra-
wić je i po prostu udoskonalać cały ten proces. 
Mam nadzieję, że przez resztę danego czasu 
będę PŁYNĄŁ równie dobrze, jak teraz.
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Wycieczka
po Amazonie

Tuż przed tym, jak pandemia unieruchomiła nas 
w  domach, studenci logistyki oraz zarządzania 
i  inżynierii produkcji, pod opieką dr. Szymona 
Zimniewicza, wybrali się na wycieczkę do Cen-
trum Logistycznego Amazona w  podpoznań-
skich Sadach. 

Nasi studenci i przyszli logistycy byli po wraże-
niem. – Wielkość, ale także zastosowane rozwią-
zania logistyczne jak i  technologiczne budzą 
respekt. No jest rozmach – mówili po powrocie. 
Niektórzy przyznali, że chcieliby tam pracować. 
Przynajmniej przez jakiś czas.

Centrum koło Tarnowa Podgórnego jest jednym 
z trzech, które firma prowadzi w Polsce. Ma po-
wierzchnię 95 tys. m2, którą na swojej stronie 
internetowej w  opisie przyrównuje do łącznej 
powierzchni 13 boisk piłkarskich, i każdego dnia 
wysyła tysiące artykułów do krajów całej Europy.

aria
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Wbrew zachętom 
nauczycieli ze szkoły 
średniej, by studiować 
w prestiżowej uczelni 
w wielkim mieście, wybrał 
PWSZ w Koninie. – To 
dzięki starszej siostrze, 
która też tu studiowała 
i była zadowolona. Poza 
tym uważałem, że nie 
ma sensu szukać daleko, 
skoro dobrą uczelnię mam 
w rodzinnym mieście 
– mówi w rozmowie ze 
Szkiełkiem Piotr Benke, 
absolwent studiów 
dualnych na kierunku 
mechanika i budowa 
maszyn.

Najlepsza opcja 

I nie żałuje Pan?
Nie żałuję i bardzo dobrze wspominam ten czas, 
szczególnie podejście wykładowców, którzy 
wiedzę przekazywali nam w  zrozumiały spo-
sób i zawsze mieli czas, by pomóc. Studiowanie 
w małych grupach to duża zaleta. Zawsze było 
mi szkoda moich kolegów z dużych uczelni, kie-
dy żalili się na ogromy stres, natłok pracy i zim-
ne, przedmiotowe ich traktowanie. Tutaj takie 
rzeczy po prostu nie miały miejsca.

Czy to znaczy, że było łatwo?
Oj, nie. Gdyby nie wcześniejsze przygotowanie, 
a  skończyłem mechatronikę w  Zespole Szkół 
Górniczo-Energetycznych w Koninie, to mecha-
nika i  budowa maszyn byłaby sporym wyzwa-
niem, chociaż i tak była. Ale, jak mówiłem, wykła-
dowcy się starali, my oczywiście też J Pomocne 
były zajęcia praktyczne w dobrze wyposażonych 
laboratoriach, tak samo jak liczne wycieczki do 
zakładów produkcyjnych.

Czyli dało się odczuć, że to studia o  profilu 
praktycznym? 
W zasadzie większość zajęć odbywała się w  la-
boratoriach ze sprzętem do przeprowadzania 
różnych doświadczeń oraz w salach komputero-
wych, gdzie poznawaliśmy i  uczyliśmy się pra-
cować w programach używanych powszechnie 
w zakładach pracy. Ale najbardziej lubiłem zaję-
cia z toczenia i frezowania oraz spawania, ponie-
waż poza zdobywaniem doświadczenia, właśnie 
praktycznego, były nie tylko interesujące, ale po 
prostu przyjemne. Dzięki nim można było nieco 
odpocząć od wykładów i książek, obrabiając so-
bie na maszynie różne metalowe części. Była to 
świetna zabawa! 

A  to też były studia dualne, czyli w  partner-
stwie z określonym zakładem pracy.
Wybrałem Elektrobudowę S.A., która produku-
je rozdzielnice. Podczas studiów pracowałem 
w  dwóch działach. Najpierw w  kosztorysach, 
gdzie zajmowałem się wyceną rozdzielnic na 
podstawie ich wyposażenia. Nie było to łatwe 
zadanie, ale bardzo pomogło w  nabraniu do-

świadczenia dotyczącego budowy rozdzielnicy, 
ponieważ musiałem każdy jej szczegół poddać 
wycenie. Potem zostałem asystentem kierow-
nika działu ciągłego doskonalenia. Zupełnie 
inny charakter pracy, bo nasz dział zajmował się 
analizowaniem procesów produkcyjnych i  szu-
kaniem korzystnych rozwiązań. W  ten sposób 
zaznajomiłem się z tym, jak działa cała produkcja 
w firmie, co również jest niezmiernie przydatną 
wiedzą. Nie tylko w  tym, ale i  w  innych zakła-
dach.

Czy Pana zdaniem studia dualne przekładają 
się na wzrost umiejętności? 
Nie wiem jak koledzy, którzy mieli praktyki w in-
nych zakładach i  teraz pracują gdzieś indziej 
niż ja, ale z mojej perspektywy uważam, że tak. 
Ciężko jest porównać umiejętności zdobyte na 
studiach z  tymi zdobytymi w  pracy, ponieważ 
każdy wie, że są to inne światy. Jednak studia 
dualne były jedną z najlepszych opcji, które za-
oferowała nam uczelnia. Kto skorzystał z  tego 
programu, mógł już w trakcie studiów zobaczyć, 
jak wygląda praca zawodowa, a takie doświad-
czenie jest niezwykle cenne w przyszłej karierze. 

A jak szukał Pan pracy?
To zabawne, ale wcale nie musiałem jej szukać, 
bo to praca znalazła mnie. Dzięki wyrobionym 
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podczas studiów dualnych kontaktom szybko 
dostałem telefon od byłego kierownika z pyta-
niem, czy nie szukam pracy, ponieważ potrzebni 
są nowi pracownicy. 

To nie tylko zabawne, ale też warte podkre-
ślenia, bo nie jest Pan pierwszym, i mam na-
dzieję, że nie ostatnim naszym absolwentem, 
który w taki sposób znalazł pracę. 
Czyli pracuje Pan w Elektrobudowie… 
Tak, z tym, że firma zmieniła właściciela i nazwę. 
To obecnie Zarmen – Zakład Elektrobudowa. Co 
robię? Jestem specjalistą projektu w dziale przy-
gotowania produkcji, a docelowo, za jakiś czas, 
będę kierownikiem projektu. To najtrudniejsze, 
jak dotąd, obowiązki, jakie mi przypadły, po-
nieważ moim zadaniem jest opieka nad całym 
przebiegiem realizacji zamówienia. Łączę więc 
i koordynuję pracę wszystkich działów w firmie. 
Mam stały kontakt z klientem, by ustalić szcze-
góły, różne sprawy techniczne. Wydaję zlecenia 
projektowe i  konstrukcyjne do opracowania 
produktu i  dokumentacji. Ustalam wszystkie 
terminy i  harmonogramy prac, kontroluję na 
bieżąco jak idzie produkcja, organizuję transport 
i  wysyłkę gotowego produktu, i  jeszcze wie-
le innych zadań. Jest to typowo menedżerskie 
stanowisko, które jednocześnie wymaga wiedzy 
technicznej i doświadczenia.

A  z  samych zajęć na uczelni coś się w  pracy 
przydaje? 
Myślę, że taką kluczową kwestią jest umiejęt-
ność czytania rysunków technicznych. Tutaj 
w pracy widzę jak bardzo są ważne. Praktycznie 
wszyscy nimi operują i czytają z nich potrzebne 
informacje. Wiedza z mechaniki i ogólna wiedza 
techniczna też jest tu ważna, bo choć produku-
jemy urządzenia typowo elektryczne, to mają 
one wiele mechanizmów, na przykład wysuwa-
ne wózki czy drzwi. To wszystko się liczy i poma-
ga w pracy.

Majsterkuje Pan prywatnie?
Tutaj być może zdziwię, ale wolę rozwijać pasje 
artystyczne. Moim hobby jest rysunek, a właści-

wie grafika komputerowa, ale najbardziej po-
ciąga mnie muzyka. W wolnych chwilach gram 
na gitarze, lubię komponować własne utwory. 
I  chciałbym rozwijać się w  tym kierunku. Tak 
w ogóle dużo myślę, co rusz interesuję się nowy-
mi rzeczami. Odkrywanie otaczającego nas świa-
ta sprawia mi ogromną przyjemność. Nie wiem, 
co mnie jeszcze zafascynuje… Teraz moim naj-
większym marzeniem jest stworzenie własnego 
studia muzycznego, w którym mógłbym profe-
sjonalnie zająć się produkcją piosenek.

Życzę spełnienia marzeń i dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Maria Sierakowska
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Chcę czegoś
więcej 

Zdecydowałem się na studiowanie automatyki 
i  robotyki, bo obejmuje wiele dziedzin nauki, 
z  których można zaczerpnąć wiedzę, a  póź-
niej być może wybrać jedną z nich. Jeszcze nie 
wiem, na jaką się zdecyduję. W tej chwili wszyst-
kie mnie interesują, zarówno programowanie, 
elektronika, jak i układy mechaniczne, pneuma-
tyczne, hydrauliczne. Duży zasób wiedzy jest też 
dla mnie ważny ze względu na przyszłość zawo-
dową, bo jak każdy chcę mieć dobrą i satysfak-
cjonującą pracę.   

Myślę, że nie tylko dla mnie ma znaczenie rów-
nież to, że są to studia w trybie dualnym, zwłasz-
cza gdy na poważnie myśli się o pracy. Bo „jakąś” 
pracę zawsze się znajdzie. A ja chcę czegoś wię-
cej. 

Gdyby ktoś pytał, o co chodzi z tą dualnością… 
Chodzi w  tym o  to, że oprócz standardowych 
wykładów i  zajęć na uczelni, gdzie są wykłady, 
ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne, chodzi się też 
do pracy. Otóż od II roku jeden dzień jest prze-
znaczony na pracę w  wybranej przez samego 
studenta firmie, z  którą uczelnia współpracuje. 
Dzięki temu zakład jest zaangażowany w tok na-
uki i dostosowuje zakres obowiązków i czas pra-
cy pracownika-studenta do jego zajęć na uczel-
ni. Natomiast cały proces pracy studenta jest 
nadzorowany przez uczelnię. Ona we wszystkim 
pośredniczy. Na dobrą sprawę wystarczy skon-
taktować się ze swoim menedżerem kierunku 
w tej sprawie i wszystko zostanie zaaranżowane. 

Praca zaczyna się od początku drugiego roku 
studiów. To jeden, wybrany dzień w  tygodniu. 
Natomiast na trzecim roku są to już dwa dni. 
Oczywiście jest za to odpowiednie wynagrodze-
nie, takie jak dla pracownika niepełnoetatowe-
go. Przede wszystkim jednak w takim studiowa-
niu podoba mi się to, że wiedzę, którą zdobywa 
się na wykładach, tę teorię, można w  tym sa-
mym czasie sprawdzić w  wymiarze praktycz-
nym. A i to wynagrodzenie jest niezłą sprawą. 
A jeśli dołączyć do tego pomoc finansową, jaką 
zapewnia uczelnia, nie trzeba się martwić o sa-
modzielne utrzymanie, i  to nawet na studiach 
stacjonarnych. Przede wszystkim dzięki comie-
sięcznemu wysokiemu stypendium, zarówno 
socjalnemu, jak i temu za dobre wyniki w nauce. 

Sam miałem to za wyniki, a po dodaniu do nie-
go wynagrodzenia wynikającego ze studiów 
dualnych mogę ze spokojem cieszyć się, jako 
student stacjonarny, wolnymi weekendami. 
Myślę, że lepszych studiów nie mogłem sobie 
wymarzyć.

Adrian Pawłowski, II rok
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Szczęście się
przydaje 

Studia w PWSZ w Koninie to jeden z najlepszych 
okresów w  moim życiu. Swoją przygodę roz-
poczęłam tu od kierunku mechanika i budowa 
maszyn. 

W  tym czasie nie tylko uczyłam się, ale działa-
łam w  kołach naukowych i  rozwijałam swoje 
pasje. Dzięki temu spotkałam wspaniałych ludzi 
o  podobnych zainteresowaniach. Był to rów-
nież okres, w  którym poznałam i  odwiedziłam 
wiele firm w  regionie konińskim. To pomogło 
mi ukształtować cele i podjąć decyzję, co chcę 
robić po zakończeniu studiów. Trudno bez tego 
poważnie planować swoją przyszłość. Muszę też 
przyznać, że plany to jedno, ale i  szczęście się 
przydaje J 

Po studiach inżynierskich, udało mi się od razu 
zdobyć pracę w  zawodzie – najpierw jako 
konstruktor, potem inżynier ds. badań i  rozwo-
ju w  firmie Europoles, która produkuje słupy 
oświetleniowe. Szczególnie to drugie stanowi-
sko pozwoliło mi na wykorzystanie zdobytej na 
konińskiej uczelni wiedzy. A gdy uruchomiono 
studia II stopnia na kierunku zarządzanie i  in-
żynieria produkcji, bez wahania zapisałam się 
na nie. Uważam, że kontynuacja studiów na 
uczelni, którą już znamy, jest dobrym krokiem. 
W  moim przypadku sprawdziła się. Po prostu 
PWSZ w Koninie tworzy wspaniałą społeczność, 
do której chętnie się wraca!  

Dziś realizuję się jako specjalista ds. planowa-
nia produkcji w Tecpoles, a drogę do tej pracy 
otworzyły mi właśnie studia magisterskie na za-
rządzaniu i  inżynierii produkcji, które szczegól-
nie polecam.

Ewelina Kamińska
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Mam solidne
fundamenty

Mechanika i  budowa maszyn była drugim 
kierunkiem, który studiowałam i  ukończyłam 
w PWSZ w Koninie. Wcześniej studiowałam po-
litologię, która ukończyłam w  2010 r. A  na kie-
runek techniczny zdecydowałam się, ponieważ 
wiedziałam, że da mi wykształcenie, które po-
zwoli odnaleźć się na rynku pracy. No i  spraw-
dziło się. Obecnie pracuję w  dziale utrzymania 
ruchu w  konińskiej spalarni. To zakład, który 
zatrudnia wielu inżynierów, i niejeden z nich – 
mówię to z  przyjemnością – to absolwent ko-
nińskiej PWSZ. 

Studia wspominam dobrze pod każdym wzglę-
dem: wspaniała doświadczona kadra, super at-
mosfera i  możliwość rozwijania zainteresowań 
w kołach naukowych. To wszystko, plus oczywi-
ście zaangażowanie w naukę i chęć zdobywania 
wiedzy, dało mi solidne fundamenty. Jedno, 
czego bardzo, bardzo żałuję, to to, że gdy stu-
diowałam, a było to prawie 10 lat temu, nie było 
jeszcze studiów dualnych. I muszę przyznać, że 
trochę zazdroszczę obecnym i  przyszłym stu-
dentom, że mają teraz możliwość połączenia 
wiedzy z  praktyką, możliwość zdobywania do-
świadczenia zawodowego i  budowania swojej 
kariery zawodowej już na studiach. 

Paulina Rachuba-Lutecka
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Obecny świat skupia 
się na ciągłym rozwoju 
technologicznym. 
Niestety, wraz z postępem 
zaczął narastać 
problem dotyczący 
energii elektrycznej, na 
której opiera się cała 
technologia. 

Odnawialne źródła energii

Energia elektryczna jest niewątpliwie jednym 
z  najważniejszych czynników zapewniających 
przetrwanie współczesnej cywilizacji. Dla przy-
kładu w Polsce w 2020 roku średnie zapotrzebo-
wanie roczne na energię elektryczną wynosiło 
165,5 TWh. Warto podkreślić, że w czerwcu 2021 
r. polskie elektrownie wyprodukowały prawie 14 
TWh energii elektrycznej, z  tego około 2 TWh 
pochodziło z  instalacji OZE. Największy udział 
w  energetycznym systemie wytwórczym ze 
źródeł odnawialnych ma wiatr. Największą dy-
namikę wzrostu produkcji energii elektrycznej 
wykazały natomiast systemy fotowoltaiczne 
(wzrost o prawie 170% rok do roku).  Z kolei pa-
trząc już na moc zainstalowaną to odnawialne 
źródła energii osiągają prawie 14 GW, co stano-
wi 26% całej mocy zainstalowana we wszystkich 
źródłach energii elektrycznej w Polsce. 

Rosnące światowe zapotrzebowanie na energię 
stwarza coraz większe problemy z jej pozyskiwa-
niem i przetwarzaniem, a każe szukać kompro-

misu między dalszym rozwojem a ochroną śro-
dowiska naturalnego. Surowce naturalne, jakimi 
są ropa naftowa, węgiel brunatny czy kamienny, 
ze względu na ich wpływ na środowisko natural-
ne są stopniowo ograniczane, a świat stoi przed 
bardzo istotnym problemem pozyskania energii 
z  innych źródeł. Następuje, więc odchodzenie 
od konwencjonalnych sposobów wytwarzania 
energii elektrycznej i przechodzenie na energe-
tykę odnawialną. 
Współczesne rozwiązania energetyczne powin-
ny spełniać trzy podstawowe zadania:
1) minimalnie oddziaływać na środowisko,
2) osiągać wysoką sprawność konwersji energii,
3) mieć uzasadnienie ekonomiczne.

Struktura energetyki odnawialnej 
w Polsce
Potrafimy skutecznie wykorzystywać energię 
kinetyczną wiatru, energię potencjalną wody 
i  coraz lepiej największe oraz praktycznie nie-
wyczerpalne dostępne źródło, jakim jest słońce. 

Rys. Instalacja fotowoltaiczna w laboratorium odnawialnych źródeł energii

Nowa polityka energetyczna
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Na rynku dostępne są panele fotowoltaiczne, 
które skutecznie konwertują energię promienio-
wania słonecznego na prąd elektryczny. Jest to 
możliwe dzięki wewnętrznym efekcie fotowol-
taicznym. Sprawność paneli wciąż jest stosun-
kowo niska, ale przy odpowiednich warunkach 
są w  stanie wytworzyć znaczącą ilość energii 
elektrycznej. W strukturze mocy zainstalowanej 
OZE w  Polsce dominuje wiatr. W  maju 2021 r. 
moc zainstalowana tego źródła wyniosła blisko 
6,5 GW, co stanowiło 48% wszystkich mocy od-
nawialnych źródeł energii. Na drugim miejscu 
była fotowoltaika – moc zainstalowana to pra-
wie 5 GW, czyli 36% mocy OZE.

Ogniwa fotowoltaiczne
Podstawowe ogniwo fotowoltaiczne zbudowa-
ne jest z  dwóch powłok półprzewodnika. Po-
chłanianie promieniowania pochodzącego ze 
słońca przez półprzewodnik skutkuje ruchem 
elektronów z pasma walencyjnego w kierunku 
pasma przewodnictwa lub wzrostem energii 
wewnątrz materiału. W  miejscu zetknięcia się 
półprzewodników o odrębnych typach przewo-
dzenia tworzy się różnica potencjałów i powią-
zane z nim pole elektryczne. Pobudzone przez 
promienie słoneczne elektrony oraz dziury 
w  wyniku działania pola elektrycznego są roz-
dzielane, co umożliwia im dotarcie do obwodu 

zewnętrznego. Podłączenie obciążenia spowo-
duje przepływ prądu. 

Odnawialne źródła energii w PWSZ 
w Koninie
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ko-
ninie studenci mają dostęp do laboratorium od-
nawialnych źródeł energii. Podczas zajęć mogą 
poznać budowę podstawowych urządzeń i sys-
temów energetyki odnawialnej, takich jak insta-
lacja fotowoltaiczna on-grid (z  przyłączeniem), 
systemy heliotermiczne z płaskimi oraz próżnio-
wymi kolektorami słonecznymi. Dodatkowo na 
wyposażeniu pracowni jest układ hybrydowy, 
czyli połączenie kolektora słonecznego z  pa-
nelem fotowoltaicznym. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu możliwe jest zwiększenie sprawności 
konwersji energii promieniowania słonecznego 
na energię elektryczną. W wyniku zmniejszenia 
temperatury pracy układu (przekazanie ciepła 
z  wykorzystaniem roztworu glikolu do buforo-
wego zbiornika ciepłej wody użytkowej) nastę-
puje podniesienie sprawności ogniwa.

Ważnym elementem laboratorium odnawial-
nych źródeł energii jest pompa ciepła powie-
trze-woda, czyli urządzenie grzewcze, które po-
biera ciepło z  powietrza na zewnątrz budynku 
i oddaje je do instalacji centralnego ogrzewania. 
Układy takie umożliwiają znaczne obniżenie 
kosztów ogrzewania domu i  pozyskanie przy 
okazji ciepłej wody użytkowej. Działanie pompy 
ciepła opiera się na pracy czterech podstawo-
wych elementów: sprężarki, skraplacza, parow-
nika oraz zaworu rozprężnego. Pierwszym eta-
pem pracy pompy ciepła jest pobranie ciepła 
z  dolnego źródła przez parownik i  przekazanie 
dalej. Następnie czynnik trafia do sprężarki, gdzie 
następuje podniesienie jego ciśnienia oraz tem-
peratury. Do skraplacza czynnik trafia w postaci 
gazowej i w tym momencie energia cieplna jest 
oddawana do górnego źródła. Następstwem 
pracy skraplacza jest skroplenie czynnika. Po 
przejściu przez zawór rozprężny, czynnik wra-
ca do parownika. Cały proces jest powtarzany 
w sposób ciągły, pobierając przy tym niewielką 
ilość energii elektrycznej przez sprężarkę. Zasa-
da działania pomp ciepła, które do pracy sprę-
żarki potrzebują energii elektrycznej, pozwala 
na współpracę urządzenia z  instalacją fotowol-
taiczną. Takie rozwiązanie pozwala na znaczne 
obniżenie kosztów ogrzewania i podgrzewania 
ciepłej wody użytkowej. 

Podczas zajęć laboratoryjnych i  projektowych 
m.in. taką tematyką będą się zajmować studenci 
kierunku mechanika i budowa maszyn na spe-
cjalności odnawialne źródła energii.

dr inż. Kamil Łodygowski
menedżer kierunków mechanika i budowa 

maszyn oraz automatyka i robotyka

Rys. Pompa ciepła powietrze-woda 
w laboratorium odnawialnych źródeł energii
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O perspektywach 
dotyczących rozwoju 
współpracy z naszą 
uczelnią, pierwszym 
w Polsce autobusie 
wodorowym, który będzie 
miał logo MZK w Koninie, 
i o tym, że zawsze 
należy mieć plan B mówi 
Magdalena Przybyła, 
prezes Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Koninie.

W przyszłości liczymy 
na więcej

Minął niemal rok od podpisania porozumienia 
w sprawie współpracy PWSZ w Koninie i MZK 
w Koninie. Jak, z Pani perspektywy, wyglądają 
obecnie postępy w jej realizacji?
Niczym tu nie zaskoczę, gdy powiem, że to 
był rok bardzo trudny dla wszystkich, przede 
wszystkim w  kontekście obostrzeń epidemio-
logicznych, które bardzo utrudniały bezpośred-
nią współpracę, rok obarczony dużą dozą nie-
pewności i  braku stabilności. Jednak zgodnie 
z planami kilku studentów miało u nas praktyki 
w dziale logistyki i  finansowo-księgowym. Jed-
nak, zakładam, że z obu stron, w przyszłości li-
czymy na więcej.

Czy jest już plan poszerzania jej w zbliżającym 
się roku akademickim i  czy w  tym „więcej”, 
o  którym Pani mówi, znajdzie się możliwość 
wykorzystania do celów naukowych przez 
naszych studentów autobusu wodorowe-
go? Przypomnijmy, że w lipcu podpisała Pani 
umowę z poznańskim Solarisem na czterolet-
nią – i pierwszą w Polsce – dzierżawę takiego 
autobusu. 
Jeśli chodzi o rozszerzanie współpracy, to mam 
pewien pomysł. Otóż wiosną tego roku w cza-
sopiśmie branżowym „Transport Miejski i  Re-
gionalny” ukazała się publikacja „Analiza jakości 
przewozów w miejskim transporcie zbiorowym 
w Koninie” autorstwa Karoliny Rusin, absolwent-
ki PWSZ w Koninie. Podstawą analiz były badania 
ankietowe przeprowadzone jesienią 2019 roku 
na potrzeby pracy dyplomowej i  magisterskiej 
napisanej rok później właśnie w PWSZ. Przyda-
łyby się kolejne badania… Chętnie współpraco-
walibyśmy przy takich projektach. Również na 
zlecenie… 

A  projekt wodorowy na początku będzie miał 
wewnętrzny wymiar dydaktyczny, przede 
wszystkim dla pracowników spółki. Taki już jest 
los pionierów…

Znana jest już przybliżona data wyjazdu auto-
busu na ulice Konina? Co z infrastrukturą? 
Zakładamy, że nastąpi to w pierwszym półroczu 
2022 roku, czyli za rok będziemy bardzo chętnie 
dzielić się pierwszymi doświadczeniami. Nato-
miast kwestie infrastrukturalne, na przykład te 
związane z  tankowaniem, są jeszcze na etapie 

uzgodnień. Jednak bez wątpienia jednym z naj-
trudniejszych aspektów wdrożenia autobusu 
wodorowego jest brak kompleksowych regula-
cji w przepisach krajowych. 

A  co, jeśli nie pojawią się w  ciągu roku? Jest 
plan B?
Zawsze trzeba mieć plan B. Na tym między in-
nymi polega zarządzanie przedsiębiorstwem: 
identyfikowanie potencjalnych zagrożeń i opra-
cowywanie rozwiązań na wypadek ich wystą-
pienia.  Nie chcę zdradzać naszych planów B, 
bowiem jestem optymistką. Wierzę też, że pozy-
tywne myślenie jest drogą do sukcesu.

Przejdźmy do spraw technicznych. Jak długo 
trwa tankowanie autobusu wodorowego i jak 
to wypada w  porównaniu z  tradycyjnym na-
pędem spalinowym i elektrycznym?
Tankowanie autobusu wodorowego trwa około 
dziesięciu minut, czyli tyle, co tankowanie ole-
jem napędowym. Jest to jeden z  elementów 
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przewagi autobusów wodorowych nad elek-
trycznymi. Ładowanie elektrobusów zajmuje 
bowiem od dwóch do czterech godzin, w zależ-
ności od mocy podawanego prądu.

A jak z zasięgiem na jednym tankowaniu? 
Ostatnio, dzięki nieustannym udoskonaleniom 
technologicznym, zasięg autobusu wodorowe-
go na jednym tankowaniu zbliżył się do autobu-
su spalinowego, czyli do około 400 kilometrów. 
Autobusy miejskie w  Koninie realizują różne 
zadania, są takie o zasięgu 150 kilometrów, ale 
i  o  zasięgu 400 kilometrów dziennie. Realizu-
jemy bowiem usługi przewozowe również na 
terenie kilku gmin ościennych. Ale na początku 
obsługę autobusem wodorowym będziemy za-
czynali od zadań krótszych, a z czasem będzie-
my je wydłużać.

Czy taki autobus ma jeden silnik, czy może 
cztery, każdy na jedno koło? 
Do Konina trafi Solaris Urbino 12 hydrogen, któ-
ry ma dwa silniki elektryczne asynchroniczne 
o  mocy 110 kW każdy, bo autobus wodorowy 
to rodzaj autobusu elektrycznego. Jednak istotą 
autobusu wodorowego są ogniwa paliwowe, 
które wytwarzają prąd i  dzięki którym pojazdy 
te są właściwie elektrowniami na kołach. A jedy-
nym produktem ubocznym reakcji chemicznej 
zachodzącej w ogniwach paliwowych jest woda 
w postaci pary wodnej.

Rozumiem, że obsługujący będą mieli specjal-
ne przeszkolenie?
Oczywiście, będą szkolenia dla kierowców i me-
chaników. Początkowo dla kilkunastu, a  z  cza-
sem dla wszystkich. 

Wypytuję o ten autobus, bo to nowość, która 
będzie źródłem wiedzy, badań i  umiejętno-
ści dla naszych studentów. Ale czy dla nich, 
w przyszłości absolwentów, będą w MZK nadal 
otwarte drzwi? Mam na myśli miejsca pracy. 
A mówię „nadal”, bo zdaje się w MZK jest już, 
nazwijmy ją, nasza grupa reprezentacyjna 🙂?
Ta grupa liczy kilkunastu pracowników. Są to 
przede wszystkim absolwenci kierunków tech-
nicznych, szczególnie mechaniki i  budowy 
maszyn, logistyki – po specjalnościach trans-
portowych, spedycyjnych, ale także finansów 
i  rachunkowości. Przekrój ten odpowiada na-
szym aktualnym potrzebom – z  naciskiem na 
inżynierię – oczywiście elektryczną 🙂

Staramy się. Niebawem na kierunkach inży-
nierskich ruszają nowe specjalności, w  tym 
związane z odnawialnymi źródłami energii. 
Jak zarządza się takim przedsiębiorstwem jak 
MZK? 
Zarządzanie spółką publiczną, realizującą zada-
nia własne samorządu, to ogromne wyzwanie. 
Bo ma się tylu przełożonych, ilu jest miesz-

kańców i  pasażerów. A  spełnienie wszystkich 
oczekiwań nie zawsze jest możliwe, bo niektóre 
czasami wzajemnie się wykluczają. Komunikacja 
miejska to bardzo „żywy” organizm, a  jej jakość 
wyznacza jeden z  istotniejszych wskaźników 
standardu życia mieszkańców. Czyli łatwo nie 
jest, ale za to satysfakcja ogromna, gdy pasaże-
rowie i mieszkańcy doceniają nasze starania 🙂

A ma Pani prawo jazdy kategorii D? 
Nie mam prawa jazdy kategorii D, ale chcia-
łabym je posiadać. A  za kierownicą autobusu 
miejskiego siedziałam wielokrotnie i  przyznaję, 
że to bardzo przyjemne uczucie. Bardzo lubię 
prowadzić samochód, relaksuje mnie to. Zakła-
dam, bazując na doświadczeniu w prowadzeniu 
pojazdów osobowych, że im większy pojazd, 
tym większa przyjemność 😉 Może więc w przy-
szłości uda mi się znaleźć czas na sprawienie 
sobie takiej przyjemności, aczkolwiek tylko w ta-
kich kategoriach rozpatruję to wyzwanie.

Czyli za kierownicą autobusu na konińskich 
trasach Pani nie zobaczymy 😉 Przy okazji spy-
tam, ile kobiet prowadzi autobusy MZK i  czy 
będzie ich więcej?
Mam taką nadzieję. A obecnie jest ich siedem. 
Chciałabym jednak, aby kobiety za kierownicą 
konińskich autobusów miejskich były normal-
nością i nie wzbudzały sensacji. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Maria Sierakowska
Współpraca Kamil Łodygowski
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Elektromobilność 

Klasyfikacja pojazdów 
elektrycznych
Samochód elektryczny jest w  pełni zasilany 
z energii elektrycznej zgromadzonej w akumula-
torach. Energia ta zamieniana jest na pracę silnika 
elektrycznego, co umożliwia wprowadzenie po-
jazdu w ruch. Można wyróżnić kilka rozwiązań aut 
elektrycznych i podzielić je ze względu na rodzaj 
napędu. Pierwszym z nich jest battery electric ve-
hicle (BEV), czyli samochód całkowicie elektrycz-
ny, bez silnika spalinowego. Do jego zasilania słu-
żą ogniwa galwaniczne – akumulatory, które są 
ładowane z zewnętrznego źródła prądu. Energia 
elektryczna, która znajduje się w akumulatorach 
jest wykorzystywana do napędzania silnika elek-
trycznego. Drugie rozwiązanie to plug-in hybrid 
electric vehicle (PHEV). Jest to samochód hybry-
dowy typu plug-in, który ma silnik elektryczny 
i  spalinowy, i  może być ładowany z  zewnętrz-
nego źródła zasilania. Takie rozwiązanie pozwala 
na jazdę w  trybie hybrydowym, elektrycznym 
lub całkowicie wykorzystując konwencjonalne 
paliwo. Istnieją również samochody elektryczne 
typu extended range electric vehicles (E-REV), które 
mają silnik spalinowy o nieznacznej pojemności. 
Zasila on baterie, ale bezpośrednio nie napędza 
pojazdu. Kolejną opcją jest hybrid electric vehicle 
(HEV), czyli samochód całkowicie hybrydowy, 
który nie może być ładowany z  zewnętrznego 
źródła zasilania jak pojazdy typu PHEV, a jego na-
pęd jest oparty głównie na silniku spalinowym, 
wspomaganym silnikiem elektrycznym. Baterie 
zainstalowane w pojazdach typu HEV są mniej-
sze niż w  poprzednim rozwiązaniu, a  energia, 
która jest zmagazynowana w  akumulatorach, 
pobierana jest wtedy, gdy pojazd hamuje. War-
to wspomnieć również o  fuel cell electric vehicle 
(FCEV), czyli o samochodach, w których wykorzy-
stuje się ogniwa paliwowe. Dzięki reakcji wodoru 
z tlenem, uzyskuje się energię elektryczną, która 
służy do doładowania silnika elektrycznego. 

Udział pojazdów elektrycznych 
w Polsce
Według Licznika Elektromobilności na koniec 
czerwca 2021 r. w Polsce było zarejestrowanych 
łącznie 26 985 samochodów osobowych z  na-
pędem elektrycznym, w  tym ponad 13 tys. sa-
mochodów typu BEV (48,6%) oraz prawie 14 tys. 
samochodów typu PHEV (51,4%).

Zanieczyszczenie 
środowiska związane 
z emisją szkodliwych 
substancji, a także 
ogólnoświatowy trend 
ograniczenia eksploatacji 
paliw kopalnych, 
skłaniają do zastosowania 
w pojazdach napędu 
elektrycznego. Studenci 
kierunków inżynierskich 
w PWSZ w Koninie 
przygotowują się więc 
do tych wyzwań, przed 
którymi wielu z nich 
stanie w swojej pracy 
zawodowej.

Rys. 1. Pojazd elektryczny Percy’ego i Aytona z 1882 r.

Rys. 2. Pojazd elektryczny Thomasa Parkera z 1884 r. 

Nowa polityka transportowa

Historia napędów elektrycznych 
w motoryzacji
Pierwszy pojazd elektryczny, który umożliwiał 
sprawne poruszanie się powstał w  1882 roku. 
Trójkołowy wehikuł skonstruowany przez Bry-
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tyjczyków Percy’ego i Aytona był zasilany bate-
riami, których masa wynosiła blisko 45 kg. Dwa 
lata później Thomas Parker zbudował pojazd 
elektryczny, który jako pierwszy trafił do maso-
wej produkcji. Parker w konstrukcji wykorzystał 
zaprojektowane przez siebie akumulatory i po-
ruszał się nim na co dzień. 

Na przełomie XIX i XX wieku elektryczne auto-
mobile osiągały prędkość 50-60 km/h, powstał 
nawet model, który pozwalał osiągać prędkości 
ponad 100 km/h, jednak ich baterie wystarcza-
ły maksymalnie na godzinę, były bardzo ciężkie 
(ważyły blisko tonę), do tego bardzo drogie. Kie-
dy więc na początku XX wieku ruszyła taśmowa 
produkcja Forda T, spalinowego i  stosunkowo 
taniego samochodu, elektryczne automobile 
wróciły do garażu. 

Jak się okazało, tylko na jakiś czas. Po zakoń-
czeniu II wojny światowej powrócono do kon-
cepcji produkcji samochodów elektrycznych. 
Wynalezienie tranzystora, uznanego za przełom 
w  elektronice, stało się bodźcem do prac nad 
samochodem elektrycznym, który byłby oparty 
na technologii tranzystorowej. Wyniki były obie-
cujące: osiągał prędkość 96 km/h, a  ładowanie 
zajmowało tylko godzinę. W  1972 roku swój 
pierwszy samochód elektryczny przedstawiła 
marka BMW. Był to model 1602 Electric, który 
w  8 sekund potrafił przyspieszyć do 50 km/h. 
Jednak akumulatory naładowane do pełna wy-
starczały na zaledwie 80 km. Nie wszedł więc 
do produkcji seryjnej, powstało zaledwie kilka 
egzemplarzy. 

Rys. 3. Prototyp Toyoty Prius zaprezentowany w 1996 r.

Rys. 4. Pierwszy samochód elektryczny 
wykorzystujący technologie tranzystorową

U  schyłku XX wieku na rynku motoryzacyjnym 
pojawił się EV1 koncernu General Motors. Auto 
było dostępne w  kilku miastach Stanów Zjed-
noczonych. Warto wspomnieć, że EV1 potrafił 
przejechać na jednym ładowaniu około 260 km. 
Jednak w marka GM, w atmosferze skandalu, za-
przestała produkcji samochodów elektrycznych, 
bowiem uznała je za nieopłacalną niszę na ryn-
ku samochodowym, co zakończyło się kasacją 
wszystkich egzemplarzy bez zważania na pro-
testy klientów. W  ostatniej dekadzie XX wieku 
na rynku pojawiły się samochody hybrydowe. 
W 1997 rozpoczęto produkcję Toyoty Prius. 

Teraźniejszość elektromobilności
Dzisiaj samochody elektryczne proponuje każ-
dy znaczący koncern motoryzacyjny. Jednak 
czynnikiem potrzebnym do popularyzacji elek-
tromobilności jest także odpowiednio rozbu-
dowana infrastruktura oraz ograniczenie czasu 
ich ładowania. Jednym z  najbardziej istotnych 
problemów stojących przed rewolucją w trans-
porcie i  przejście na pojazdy elektryczne jest 
przede wszystkim magazynowanie energii 
elektrycznej. Najczęściej stosowanymi maga-
zynami energii w  przemyśle motoryzacyjnym 
są akumulatory: elektrochemiczne, chemiczne 
i elektryczne. 

W  silnikach spalinowych energia chemiczna 
zawarta w paliwie jest przetwarzana na energię 
cieplną, a następnie zamieniana na mechanicz-
ną. W  akumulatorach, które zasilają silnik elek-
tryczny, energia chemiczna jest zamieniana na 
energię elektryczną. Napędzanie pojazdu od-
bywa się podczas rozładowania akumulatora. 
Odwrotny proces zachodzi podczas ładowania. 
Wtedy to energia elektryczna jest zamieniana na 
energię chemiczną. Niestety, ładowanie to pro-
ces, który trwa kilka godzin. 

Innym źródłem energii, i  alternatywnym roz-
wiązaniem dla wspomnianych akumulatorów, 
są ogniwa paliwowe. Zaletą tego typu rozwią-
zania jest to, że ogniwo może pracować dopóki 
zostanie utrzymana dostawa paliwa – wodoru, 
metanolu. Jednak ta technologia nie jest jesz-
cze powszechnie wykorzystywana ze względu 
na wysokie koszty związane z  wytwarzaniem 
ogniw.

PWSZ w Koninie 
a elektromobilność
Niedawno w  Państwowej Wyższej Szkole Za-
wodowej w  Koninie uruchomiono nowe labo-
ratorium elektromobilności i napędów maszyn, 
które ma za zadanie przybliżyć studentom nowe 
technologie w transporcie drogowym oraz przy-
gotować ich do bieżących i przyszłych potrzeb 
rynku pracy. Jego głównym wyposażeniem są 
dwa pojazdy: motocykl z napędem spalinowym 
oraz motocykl z napędem elektrycznym (obec-
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nie w  Polsce jest zarejestrowanych ponad 10 
tys. elektrycznych motorowerów i  motocykli). 
Innym elementem wyposażenia dydaktycznego 
nowego laboratorium jest hamownia motocy-
klowa, która pozwoli studentom zaobserwować 
różnice w  charakterystykach prędkościowych 
– zmianę mocy, momentu obrotowego czy 
zużycia energii w  funkcji prędkości pojazdu. 
Hamownia Świątek Bike 01 jest hamownią iner-
cyjną (bezwładnościową) stanowiskową, prze-
znaczoną do kontroli mocy motocykli przede 
wszystkim w  celach diagnostycznych. Krótki 
czas pomiaru gwarantuje nieprzeciążanie silnika 
i łatwość dokonywania badań podczas zajęć la-
boratoryjnych. 

W  laboratorium powstało również stanowisko 
ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych. 
Wyposażone w  ścienną ładowarkę umożliwia 
zapoznanie studentów przede wszystkim z ca-
łym procesem ładowania, ale także z  budową 
takiej instalacji i  jej obsługą, bezpieczeństwem 
użytkowania ładowarek oraz rodzajami gniazd 

Rys. 5. Hamownia motocyklowa Świątek Bike 01

i wtyczek przewodowego ładowania pojazdów.
Nowe wyposażenie laboratorium dla przyszłych 
inżynierów z dyplomem PWSZ w Koninie obej-
muje też wspomniane wcześniej alternatywne 
źródła energii, jakim są ogniwa paliwowe, w któ-
rych następuje bezpośrednia konwersja energii 
chemicznej na energię elektryczną i  cieplną. 
Dzięki takiemu stanowisku poznają budowę 
ogniw paliwowych, nauczą się wyznaczać ich 
charakterystyki prądowo-napięciowe, oceniać 
sprawność procesu konwersji energii i stan bez-
pieczeństwa pracy z systemami wykorzystujący-
mi tego typu ogniwa.

Zajęcia z  elektromobilności, diagnostyki po-
jazdowej czy napędów maszyn na kierunkach 
mechanika i budowa maszyn oraz automatyka 
i robotyka wpisują się w praktyczny wymiar stu-
diów w PWSZ w Koninie, a dzięki nowemu wy-
posażeniu będą jeszcze ciekawsze.

dr inż. Kamil Łodygowski
menedżer kierunków mechanika i budowa 

maszyn oraz automatyka i robotyka

Źródła: 
Rys. 1. https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/1794904,1,jak-
kiedys auta-elektryczne-zniknely-z-drog.read
Rys. 2. https://gloswielkopolski.pl/pierwsze-auta-elektryczne-pojawily-sie-na-dlugo-
przed-tesla-jednym-z-pionierow-elektryfikacji-byl-porsche/ar/c4-15391103
Rys.3. https://businessinsider.com.pl/motoryzacja/pierwszy-samochod 
elektryczny-na-swiecie-historia-motoryzacji/2jxm5w0
Rys. 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Henney_Kilowatt
Rys. 5. www.swiatek.com.pl

K I E R U N K I  T E C H N I C Z N E

45październik 2021 • nr 2



Nie ma
białych plam

Czy rynek zbiorowej komunikacji samochodo-
wej autobusowej jest łatwy?
Jest bardzo ciężki, choćby z  tego względu, że 
ustawa o  publicznym transporcie zbiorowym 
nie nakłada obowiązku, a tylko wskazuje samo-
rządom, że powinny organizować transport na 
swoim terenie. Terenie gminy, powiatu czy wo-
jewództwa. I o ile w miastach średnich i dużych 
nikt nie wyobraża sobie, żeby nie było zbiorowej 
komunikacji miejskiej, o tyle w tych mniejszych 
miejscowościach bywa już różnie. Więc są takie 
obszary w  Polsce, że tej komunikacji w  ogóle 
nie ma i wiele osób uważa, że to jest normalne. 
Wiadomo, że w każdej branży z czasem zacho-
dzą zmiany, również w  komunikacji. Olbrzymi 
napływ motoryzacji spowodował zmniejszenie 
liczby osób korzystających z autobusów, ale był 
również taki dosyć długi okres, gdy największym 
problemem był niż demograficzny. Z roku na rok 
notowaliśmy spadki liczby uczniów i studentów 
korzystających z dojazdu autobusami do szkół. 
A  to jest główny pasażer w  autobusach, w  za-
sadzie ponad osiemdziesiąt procent korzystają-
cych z naszych usług.

Jednak taka komunikacja być powinna i  nie 
jesteście z tym sami…
Od kilku lat bardzo dobrze współpracujemy z sa-
morządami powiatowymi i gminnymi, z  trzech 
powiatów, konińskiego, kolskiego i słupeckiego. 
Współdziałanie na podstawie idei o komunikacji 
zbiorowej, która dba o  dostępność komunika-
cyjną, daje bardzo dobre efekty. Nie ma u nas tak 
zwanych białych plam komunikacyjnych, każdy 
mieszkaniec może dotrzeć autobusem gdzie 
chce, a  i  częstotliwość kursowania jest całkiem 
dobra. Samorządy w tej sprawie musiały podjąć 
wiele wysiłku. Wypracowany model może nie 
jest idealny, ale jest całkiem niezły.

Zmiany, które nadchodzą w komunikacji zbio-
rowej będą wiązały się też z rodzajem napędu, 

ze spalinowego na elektryczny, wodorowy. 
Mówi się o tym w Pana firmie?
Tak. Tych zmian nie unikniemy. Problem jest, wia-
domo, w  finansach. Mogą je jednak wspomóc 
pieniądze z  unijnego Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji, który zakłada wsparcie transforma-
cji energetycznej i neutralności klimatycznej. Wiel-
kopolska Wschodnia jest uwzględniona w  tym 
programie, my, to znaczy nasza spółka, też. Chodzi 
przede wszystkim o wymianę taboru i w głównej 
mierze – tak myślę – warunkiem będzie zakup au-
tobusów wodorowych i elektrycznych. 

W jakim czasie takie pojazdy mogą pojawić się 
na trasach naszego regionu?
Myślę, że to jest realne w  ciągu jakichś trzech, 
maksymalnie czterech lat. Zwłaszcza kiedy zo-
stanie uruchomiony program, o  którym wspo-
minałem. To jest główny czynnik, bodziec, który 
może spowodować, że w naszym regionie, mó-
wię o trasach obsługiwanych przez PKS, pojawią 
się takie autobusy. Ta technologia jest dość dro-
ga. Cena jednego to około cztery miliony zło-
tych. Za te pieniądze można kupić przynajmniej 
cztery nowe autobusy na olej napędowy. Przy 
naszym taborze, który wynosi blisko 150 po-
jazdów, to są tak olbrzymie kwoty... A potrzeby 
przy wymianie taboru mamy duże. Odtworzenie 
roczne powinno być na poziomie 8-10 procent, 
czyli 15 pojazdów.

To pomarzyliśmy…
Ale mogą je też kupić samorządy, korzystając ze 
środków z tego samego funduszu, choćby po jed-
nym, a my będziemy mogli nimi wozić mieszkań-
ców tej gminy lub powiatu, świadczyć im takie 
usługi ich pojazdami. Są różne możliwości wpro-
wadzenia ekologicznych autobusów na nasze 
drogi. Staramy się zarówno my jak i  samorządy, 
by jakość usług była dobra, ale robimy to stopnio-
wo. Musimy znaleźć złoty środek i przy obecnych 
możliwościach wziąć pod uwagę ekologię, ale też 

O tym, że w regionie 
konińskim autobusem 
komunikacji zbiorowej 
można dotrzeć do każdej 
miejscowości, że za 
kilka lat może to być 
autobus elektryczny lub 
wodorowy oraz czego PKS 
może dowiedzieć się od 
naszych studentów mówi 
Dariusz Andrzejewski, 
prezes Przedsiębiorstwa 
Komunikacji 
Samochodowej 
w Koninie S.A.
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koszty utrzymania i  wymiany. To one mają naj-
większy wpływ na to, jakie autobusy kupujemy. 
Na ten moment w PKS-ie są to diesle. Coraz lep-
sze, coraz bardziej ekonomiczne, ale diesle.

Jak postrzega Pan rolę naszej uczelni w mie-
ście i regionie?
Widzę jak z roku na rok coraz prężniej się rozwija. 
Baza jest coraz lepiej wyposażona, ma coraz cie-
kawsze kierunki, które są dostosowane do po-
trzeb rynku i otoczenia. Sądzę, że jest tu dużym 
zapleczem dla firm, które poszukują wykwalifi-
kowanych pracowników. Udział, wkład uczelni 
jest tu nieoceniony.

W takim razie czy znajdzie się w prowadzonej 
przez Pana firmie praca dla naszych absolwen-
tów?
Cóż, choć nasza branża nie oberwała w  czasie 
pandemii tak jak na przykład gastronomia, to 
również ją odczuliśmy. Mam nadzieję, że kiedy 
wszystko wróci do normy, będziemy szukać no-
wych pracowników i będziemy pamiętać o ab-
solwentach PWSZ. Choć jesteśmy wcale nie taką 
małą spółką, bo zatrudniamy około 250 osób, 
to w  większości są to kierowcy. Obiecuję, że 
jeśli tylko będziemy potrzebowali specjalistów 
związanych z  odnawialnymi źródłami energii, 
będziemy ich szukać właśnie w PWSZ.

A  jeśli chodzi o  współpracę, to przypomnę, że 
mamy z  PWSZ-u  sporo studentów na prakty-
kach. Poza tym kilkoro studentów PWSZ napi-
sało i obecnie pisze prace licencjackie związane 
z naszą firmą.

To prace inżynierskie?
W  zdecydowanej większości to prace pisane 
na kierunkach logistycznych i  ekonomicznych. 
Te ostatnie były najczęściej analizami ekono-
micznymi. Szczególnie zapadła mi w  pamięć 
dotycząca czasu pracy kierowców. Autor badał 

kilka wariantów, ich dobre i  słabsze strony. My 
stosujemy od kilku lat jeden z  tych badanych 
modeli. I okazało się, że ten nasz jest właśnie naj-
bardziej optymalny. Cieszy nas, że dzięki takim 
badaniom możemy się przy okazji dowiedzieć 
czegoś o naszej działalności. To dla nas korzyść.

Dziękuję.
Rozmawiała Maria Sierakowska
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– Rozwiązywaliśmy 
zadania logiczne, 
uczyliśmy się obsługiwać 
narzędzia pomiarowe, 
budowaliśmy obwody 
elektryczne, robiliśmy 
wiele projektów, które 
wymagały naszego 
zaangażowania 
i kreatywności – tak 
wspominają swoje studia 
na kierunku zarządzanie 
i inżynieria produkcji jego 
absolwenci Weronika 
Zagawa i Krystian 
Adamus. 

Z entuzjazmem
do życia 

Oczywiście to nie wszystko, czego nauczyli się 
podczas tych studiów, ale oboje zdecydowanie 
podkreślają, że to właśnie część praktyczna zajęć 
była jedną z  lepszych rzeczy, z  jakimi mieli do 
czynienia podczas tych studiów.

Poznali się na studiach licencjackich w  PWSZ 
w  Koninie. Przyszli tu na logistykę. Po jej ukoń-
czeniu podjęli decyzję, że to nie koniec nauki. – 
Wybraliśmy ZIP, bo na tym kierunku można roz-
winąć wiedzę i umiejętności zarówno w naukach 
ścisłych, jak i  ekonomicznych – opowiada We-
ronika. Natomiast Krystian dodaje, że było wiele 
przedmiotów, których nazwy początkowo nic im 
nie mówiły. – Niektóre okazały się bardzo intere-
sujące, inne trochę mniej trafiły w nasze gusta, co 
sprawiło, że były dla nas bardziej wymagające. 
Ale w wielu przypadkach z zajęć na zajęcia odkry-
wały przed nimi ciekawe i  przydatne zagadnie-
nia, uchylały drzwi do czegoś nowego – zauważa.

No i nie zawsze było łatwo. – To zdecydowanie 
nie jest kierunek dla każdego – przyznaje Wero-
nika. – W programie są przedmioty techniczne, 
które mogą sprawiać trudność osobom, które 
są na bakier z naukami ścisłymi. Ponadto, jakkol-
wiek to brzmi, trzeba być gotowym na zmianę 
myślenia, do którego wszyscy jesteśmy przy-
zwyczajeni przez system edukacji. Tu trzeba za-
cząć myśleć jak inżynier, co nie zawsze przycho-
dzi łatwo. Mimo wszystko matematyka i  fizyka 
to podstawa inżynierii, więc polecamy ten kieru-
nek osobom zdecydowanym, lubiącym wyzwa-
nia i logiczne myślenie – dodaje. Mimo że obec-
nie nie pracuje na stanowisku ściśle związanym 
z zarządzeniem i inżynierią produkcji, to uważa, 
że te studia bardzo pomogły jej w nabyciu umie-
jętności strategicznego myślenia. – Dzięki temu 
dostrzegam rozwiązania, których wcześniej nie 
widziałam, jestem bardziej kreatywna i szybciej 
znajduję odpowiedzi na wiele pytań – uważa.

Po studiach podjęli pracę w Koninie. – I właśnie 
tutaj planujemy założyć rodzinę. Uważamy, że 
Konin ma ogromny potencjał rozwojowy pod 
warunkiem, że będzie dobrze zarządzany – za-
znacza Krystian.

Pytani o  życiowe drogowskazy, odpowiadają, 
że w  życiu warto podejmować ryzyko: – Jeżeli 

się wygra – będzie się szczęśliwym, a jeśli prze-
gra – mądrzejszym, ponieważ sukces polega na 
przechodzeniu od porażki do porażki bez utraty 
entuzjazmu.

aria
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Są studentami 
lub absolwentami 
zarządzania i inżynierii 
produkcji, studiów 
magisterskich, które 
nasza uczelnia uruchomiła 
w roku akademickim 
2017/2018. Wszyscy, 
którzy chcieli opowiedzieć 
naszemu magazynowi 
o swoim studiowaniu 
na nim przyznają, że to 
kierunek niełatwy, ale też 
podkreślają, że jest wart 
tego trudu.

Poszerzać
horyzonty

Studiowanie może być 
fajną przygodą
W  tym roku skończyłem studia magisterskie 
na kierunku zarządzanie i  inżynieria produkcji. 
To kierunek interdyscyplinarny i  wymagający 
poświęcenia czasu na naukę. W  moim przy-
padku szczególnie przedmiotów technicznych, 
bo podjąłem te studia po logistyce, którą – tak 
na marginesie – również studiowałem w PWSZ 
w Koninie. Myślę, że moim kolegom i  koleżan-
kom po kierunkach inżynierskich, to znaczy 
technicznych, było trochę łatwiej. Jednak jak się 
człowiek przyłoży i będzie się uczył systematycz-
nie, to naprawdę później już jest tylko i wyłącz-
nie „z górki”. 

A teraz, już jako absolwent, z ręką na sercu przy-
znaję, że to jest bardzo ciekawy kierunek.  Być 
może to moje zdanie o  tym kierunku wynika 
też z  tego, że globalna logistyka i  łańcuchy 
dostaw, rynek paliw i  bezpieczeństwo energe-
tyczne, a  także współczesna ekonomia i  zarzą-
dzanie bardzo mnie pasjonują. Poza tym oprócz 
wiedzy merytorycznej i  kompetencji zawodo-
wych te studia dały mi również odpowiednie 
kompetencje społeczne. 

Czy dało się odczuć, że to studia o profilu prak-
tycznym? Uważam, że absolutnie tak. Być może 
w  niektórych przedmiotach nie sprawdził się 
tryb nauki zdalnej, bo zwyczajnie nie da się 
przekazać wiedzy technicznej w sposób, nazwij-
my to „nienamacalny”, ale i tak uważam, że dało 
się w taki sposób zrobić więcej niż przypuszcza-
łem. Mimo wielu ograniczeń udało się również 
zrealizować zaplanowane wcześniej wyjazdy do 
fabryk na terenie regionu konińskiego, ale i nie 
tylko.  Były też eventy, na przykład Noc Zawo-
dowców, oraz konferencje tematyczne. Udział 
w takich wydarzeniach był dla nas ważny, bo na-
sze studia mają właśnie wymiar praktyczny, na 
to zresztą stawia uczelnia. 

Z pewnej perspektywy mogę powiedzieć, że ta 
„praktyczność” studiów rzeczywiście przekłada 
się na poczucie dobrego przygotowania do 
pracy. Mówiąc o  perspektywie mam na myśli 
to, że już w  trakcie studiów podjąłem pracę, 

a  teraz pracuję w  dwóch miejscach,  w  jednej 
z  konińskich firm jestem asystentem moje-
go pracodawcy i  dodatkowo dorabiam sobie 
w  lokalnej stacji paliw. Poza tym, już jako ab-
solwent z  dyplomem i  tytułem magistra inży-
niera staram się także o pracę w  jednej z firm 
logistycznych.

Praca w  dwóch miejscach dość mocno mnie 
absorbuje, ale zawsze znajdę czas, by pojeździć 
na rowerze albo zaplanować jakąś podróż. Bo to 
właśnie one, oprócz logistyki, ekonomii i zarzą-
dzania, bardzo mnie pasjonują. W  najbliższym 
czasie mam zamiar wybrać się do Grecji, by od 
środka poznać kolebkę demokracji 🙂

Uważam, że studiowanie to nie tylko nauka, ale 
także poznawanie wielu ludzi, wielu możliwości. 
Taką możliwością jest między innymi wyjazd 
w  ramach programu Erasmus+. Nasza uczelnia 
nie tylko to umożliwia, ponieważ podpisała w tej 
sprawie umowy z  wieloma uczelniami w  całej 
Europie, a nawet poza nią, ale też skutecznie do 
tego zachęca. Taka wymiana akademicka umoż-
liwia wymianę myśli i poglądów na różne tema-
ty, poszerza wiedzę o kulturach i zwyczajach tak 
od naszych odległych. Myślę, że studiowanie 
może być, jeśli tylko zechcemy, fajną przygodą. 
W każdym razie tak to widzę. 

Damian Jabłonowski
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Wiele szans na rozwój 
Jestem absolwentką kierunku logistyka, a obec-
nie studentką drugiego roku zarządzania i inży-
nierii produkcji. Pod koniec ubiegłego roku aka-
demickiego uczelnia zgłosiła mnie do konkursu 
dla najlepszych studentów. Jego organizatorem, 
w  ramach Programu Wspierania Przedsiębior-
czości w  Koninie na lata 2020-2022, był samo-
rząd miasta. Zostałam jego laureatką i  dzięki 
temu mogłam podjąć staż w  wybranym przez 
siebie przedsiębiorstwie z  Konina. Ze względu 
na sentyment wybrałam ZARMEN Sp. z o.o. Za-
kład Elektrobudowa Konin. Sentyment wziął się 

stąd, że wcześniej miałam tam praktyki zawodo-
we. I było mi tam tak dobrze, że chętnie wróci-
łam na staż.

Atmosfera panująca w  firmie oraz pracownicy, 
z którymi mam okazję współpracować, sprawi-
ły, że czas spędzony w pracy to dla mnie przede 
wszystkim – oprócz tego, że wartościowy i bo-
gaty w  nowe dla mnie umiejętności – jest po 
prostu miły.

Stworzono mi możliwość nauki wielu przydat-
nych ze względu na mój kierunek studiów prak-
tycznych umiejętności. Mogę między innymi 
zapoznać się „od kuchni” z procesami produkcyj-
nymi, mam możliwość obserwacji wszystkiego, 
co się dzieje w  halach produkcyjnych, w  ma-
gazynie, pracy maszyn, wykonania poszczegól-
nych elementów składających się bezpośrednio 
na produkt finalny, czyli rozdzielnicę. 

Oprócz obserwacji codziennie wykonuję tak-
że wiele zadań w  systemach informatycznych. 

Tworzę, a  następnie generuję zamówienia do 
dostawców części elektrycznych, które są nie-
zbędne do budowy rozdzielnic, analizuję też 
zapytania ofertowe. Ponadto staram się odcią-
żyć w  codziennych obowiązkach służbowych 
współpracowników, gdyż pracy w  zakładzie 
produkcyjnym jest naprawdę dużo. 

Muszę powiedzieć, że wróciłam tam po kilku 
latach, a  czuję jakbyśmy wcale się nie rozsta-
li. Dział logistyki jest dla mnie bardzo życzliwy, 
a Klaudia, Zbyszek czy Paweł nauczyli mnie na-
prawdę wielu rzeczy, za co jestem im bardzo 
wdzięczna. Wdzięczna jestem także tym, którzy 

stworzyli mi możliwość wzięcia udziału w  tym 
konkursie. Konińska PWSZ od dawna stwarza 
wiele szans na rozwój, z których miałam i mam 
okazję korzystać. 

Za rok nie będę już studentką PWSZ w  Koni-
nie, a  jedynie jej absolwentką, ale z pewnością 
będę z sentymentem wspominać wszystkie lata 
tu spędzone oraz poznanych ludzi, którzy mieli 
i mają ogromny wpływ na moje życie. 

Beata Kanecka
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Motoryzacja, 
mechanika i straż 
pożarna
Swoją przygodę ze studiami rozpocząłem 
w  2016 r. Najpierw były to studia inżynierskie 
na kierunku mechanika i budowa maszyn. Dla-
czego akurat ta uczelnia była moim wyborem? 
Umożliwiła mi studiowanie w miejscu zamiesz-
kania bez wydatków np. na wynajem miesz-
kania w  innym mieście, dodatkowo pozwoliła 
na swobodne połączenie pracy z  nauką. Duże 

znaczenie miało dla mnie też to, że wielu wy-
kładowców pracuje w  innych renomowanych 
uczelniach w  całej Polsce, co moim zdaniem 
daje gwarancję wysokiej jakości nauczania. In-
żynierski kierunek studiów również wybrałem 
nie bez powodu, ponieważ jestem po techni-
kum o  profilu mechanicznym. Podobnie było 
z  kierunkiem magisterskim, czyli zarządzaniem 
i  inżynierią produkcji – chciałem poszerzyć 
swoją wiedzę w tej dziedzinie. Właściwie mogę 
powiedzieć, że to, co robię zawodowo jest też 
moją pasją. Motoryzacja, mechanika i hydraulika 
siłowa to jest to, co interesuje mnie najbardziej.

Z perspektywy czasu, przyznaję, że nie są to pro-
ste kierunki. Wymagają dużo pracy, przyswoje-
nia szerokiego zakresu wiedzy, przygotowania 
do zajęć, opracowywania projektów oraz nauki. 
Co więcej, nie są łatwe dla osób, które – w prze-
ciwieństwie do mnie – wcześniej nie miały stycz-
ności z tą dziedziną. Co do praktycznego profilu 
tego kierunku studiów, to muszę zdecydowanie 
podkreślić, że daje się to mocno odczuć, było 

dużo zajęć praktycznych, życiowego podejścia 
do tematu, w czym się bardzo odnalazłem i co 
na pewno pomaga mi w  pracy zawodowej. 
Ostatnie miesiące nauki ze względu na pande-
mię wyglądały inaczej niż przed wirusem. Jed-
nak mimo pracy zdalnej i nauki online, kontakt 
z  wykładowcami nie był ograniczony, wszyscy 
starali się współpracować w  miarę możliwości 
normalnie (e-mail, platformy społecznościowe, 
komunikatory, MS Teams).  

Kilka lat temu, kiedy otrzymałem dyplom inży-
niera, otworzyłem działalność ukierunkowaną 
na naprawę, konserwację i wykonywanie prze-

glądów urządzeń dźwigowych podlegających 
Urzędowi Dozoru Technicznego. Tę firmę pro-
wadzę do dziś. Natomiast w trakcie studiów ma-
gisterskich rozpocząłem pracę jako nauczyciel 
przedmiotów zawodowych mechanicznych 
i samochodowych w ZSG-E w Koninie. To spra-
wia, że swoją przyszłość wiążę z Koninem i  za-
mierzam tu zostać. Poza tym udzielam się spo-
łecznie jako strażak ochotnik w jednostce OSP.

Paweł Krzymiński
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Moja uczelnia, 
moje miasto
Jestem absolwentką studiów licencjackich na 
kierunku logistyka, oczywiście w PWSZ w Koni-
nie. I  kiedy je kończyłam, już wiedziałam, że ta 
uczelnia jest miejscem, w którym chcę kontynu-
ować naukę. Wybrałam zarządzanie i  inżynierię 
produkcji. Studia na tym kierunku ukształtowały 
nie tylko moją wiedzę teoretyczną, ale przede 
wszystkim praktyczną, co sprawia, że czuję 
się pewna moich kompetencji zawodowych 
i  chciałbym w  przyszłości pracować w  tym za-
wodzie. 

Mimo różnych opinii o Koninie, czuję się w nim 
dobrze i  mam przeświadczenie, że to miasto, 
w którym warto mieszkać, powstaje tutaj coraz 
więcej firm, w których my, studenci i absolwenci 
PWSZ w  Koninie, możemy podjąć pracę.  Poza 
tym przez cztery lata studiów na tej uczelni zdo-
byłam nie tylko ogrom wiedzy, ale też wielu zna-
jomych. Te przyjaźnie i znajomości też mają dla 
mnie niebagatelne znaczenie. Z mojego punktu 
widzenia studia w PWSZ w Koninie były bardzo 
dobrym wyborem. 

Martyna Frącala

Z myślą o przyszłości
Wybrałam uczelnię PWSZ w Koninie, ponieważ 
znajduje się blisko mojej rodzinnej miejscowo-
ści. To przyjazne miejsce do studiowania, gdzie 
można rozwijać swoje talenty, realizować pasje 
i  przygotować się do udanego startu zawodo-
wego, a  wykładowcy zawsze służą dobrą radą. 
Najpierw ukończyłam tu studia I stopnia na kie-
runku logistyka. Dały mi wiedzę w  dziedzinie, 
która mnie interesuje, ale też sprawiły, że chcia-
łam wiedzieć jeszcze więcej, więc poszłam na 
zarządzanie i inżynierię produkcji. 

Muszę przyznać, że to dość trudny kierunek, 
co dało się odczuć podczas letniej sesji egza-
minacyjnej. Ale jednocześnie to kierunek przy-
szłościowy, daje duże perspektywy zawodowe 
i  wiąże się z  dostępem do wielu ofert pracy 
po jego ukończeniu. To właśnie dla studentów 
z  wykształceniem technicznym jest najwięcej 
propozycji pracy. 

Weronika Adamek
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Studiuję dalej
Od 27 lat pracuję w  firmie, która zajmuje się 
produkcją maszyn. Wraz z  moim doświadcze-
niem praktycznym, jakie zdobywałem w firmie, 
chciałem także poszerzyć wiedzę teoretyczną 
właśnie na kierunku mechanicznym. Wybrałem 
mechanikę i budowę maszyn PWSZ w Koninie 
nie tylko ze względu na jej bliskie położenie, ale 
też opinie tych, którzy już tu studiowali, że kadra 
dydaktyczna przekazuje teorię i dzieli się swoimi 
doświadczeniami z różnych firm. To był dla mnie 
ważny argument. 

Ukończyłem studia I  stopnia na kierunku me-
chanika i budowa maszyn, choć nie było łatwo. 
Bo nie jest łatwo pracować, prowadzić życie ro-
dzinne, realizować pasje i jeszcze studiować, ale 
jestem niezmiernie szczęśliwy z  tego wyboru. 
No i studiuję dalej, obecnie to zarządzanie i  in-
żynieria produkcji. 

Studia inżynierskie przyniosły wymierne efek-
ty związane nie tylko z  poszerzeniem wiedzę 
i kompetencji. Miały też wpływ na awans w fir-
mie. Obecnie pracuję na stanowisku zrządzają-
cym produkcją.

Co do moich pasji, to czynnie działam w Ochot-
niczej Straży Pożarnej w  Dobrowie. Miło jest 
mieć poczucie, że i  tu przydaje się moja wiedza 

Zostaję w Koninie
Studiuję na kierunku ZIP, ponieważ ten kierunek 
wydał mi się naturalną kontynuacją skończonej 
wcześniej, zresztą także w PWSZ w Koninie, logi-
styki. Do tego studia licencjackie dały mi poczu-
cie dobrego przygotowania do zawodu, więc 
czułam, że tego samego doświadczę na obec-
nym kierunku. Podoba mi się to, że uczelnia sta-
wia na praktyczną naukę zawodu. 

Jak wszyscy przyznaję, że ten rok nie należał do 
najłatwiejszych, ale mimo tych trudności jakość 
kształcenia nie bardzo ucierpiała. I co warto 
podkreślić, zajęcia, choć w dużej części wirtu-
alne, odbywały się w przyjaznej atmosferze. To 
miało i ma dla mnie duże znaczenie, ponieważ, 
moim zdaniem, studiowanie na kierunku ZIP nie 
należy do najłatwiejszych. Ale też wymagania 
wobec nas i ten nasz trud włożony w naukę daje 
przeświadczenie, że my, jego absolwenci bę-
dziemy bardzo dobrze przygotowani do pracy.

Poza zajęciami na uczelni znajduję czas na spo-
tykanie się ze znajomymi, a także opiekowanie 
się i zabawę ze swoimi pupilami.

Po ukończeniu studiów, chciałabym znaleźć pra-
cę w Koninie, ponieważ jest to moje rodzinne 
miasto. Chcę tu zostać.

Roksana Kacprzak

techniczna. Przyczyniła się bowiem do zdobycia 
mistrzostwa Polski przez naszą drużynę męską 
i  żeńską w  Krajowych Zawodach Sportowo-Po-
żarniczych 2015 roku, a 2019 drużyny zostały brą-
zowymi medalistami na szczeblu krajowym. Poza 
tym gram w zespole muzycznym na instrumen-
tach klawiszowych, spotykamy się co tydzień, aby 
umilić sobie chwile właśnie przy muzyce.

Ryszard Klara
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Zarwać noc,
wypić niejedną kawę
Jestem studentem zarządzania i  inżynierii pro-
dukcji, na studiach niestacjonarnych II stopnia. 
Wcześniej ukończyłem tu mechanikę i budowę 

Czuję się przygotowana
Uczelnię w Koninie wybrałam, sugerując się opi-
niami moich znajomych, którzy bardzo dobrze 
wspominają czas studiów spędzony w  PWSZ. 
Najpierw była logistyka, a  po niej zarządzanie 
i inżynieria produkcji, bo zawsze ciekawiło mnie, 
jak wygląda przebieg i  organizacja wszelkich 
procesów produkcyjnych od tych małych, co-
dziennego użytku, do tych wielkich. I jakich ma-
szyn i urządzeń trzeba do tego użyć. Pandemia 
wprowadziła duże zmiany w  sposobie studio-
wania, a  jednak udało się zdalnie przeprowa-
dzić wiele zadań i  prac zespołowych. Mam też 
poczucie, że udało mi się wypracować własny, 
a  zarazem odpowiedni sposób analizowania 
i praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy, 
szukania odpowiednich rozwiązań. Czuję więc 
się dobrze przygotowana do podjęcia wyma-
rzonej pracy. W  niedalekiej przyszłości chciała-
bym zamieszkać w okolicach Wrześni lub Pozna-
nia i  tam znaleźć pracę, która będzie związana 
z ukończonymi kierunkami studiów.

Paulina Radna

maszyn, a na studiach podyplomowych przed-
siębiorczość, poradnictwo zawodowe, bez-
pieczeństwo i  higienę pracy. Obecnie pracuję 
w  Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej 
we Wrześni.

Zdecydowałem się na podjęcie nauki w  PWSZ 
w Koninie ze względu na bardzo dobre opinie 
absolwentów i  dobre miejsce w  rankingu „Per-
spektyw”. Nie zawiodłem się, czas pokazał, że 
zajęcia prowadzone są w przeważającej mierze 
w  sposób praktyczny – zadaniowy, dzięki cze-
mu dobrze przygotowują do pracy zawodowej. 
Ważna była też nieduża odległość od mojego 
miejsca zamieszkania, dzięki czemu zaoszczę-
dzony czas na dojazdy mogłem poświęcić ro-
dzinie i  pracy zawodowej. Chcę podkreślić, że 
uczelnia stawia nie tylko na młodych absolwen-
tów szkół średnich, ale także na osoby dojrza-
łe, ponieważ zdobywać wiedzę i  umiejętności 
można w każdym wieku.

Kierunek studiów jest dość wymagający, czasem 
trzeba zarwać noc, wypić niejedną kawę. Ale 
warto studiować, ponieważ studia poszerzają 
horyzonty. Pomagają również w rozwijaniu zain-
teresowań. Moje to nowe technologie, m.in. two-
rzywa sztuczne (kompozyty), nowinki teletech-
niczne (komunikacja bezprzewodowa). Ale moją 
największą pasją jest amerykańska motoryzacja, 
a dokładniej – naprawa i odbudowa aut z USA.

Władysław Tyx
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Zmiana planów 

– Zachęcam do dawania 
od siebie trochę więcej 
niż inni od nas wymagają, 
na przykład przez 
działanie w samorządzie 
studenckim, kołach 
naukowych, innych 
organizacjach lub 
ciekawych inicjatywach 
– uważa Marcin Białecki, 
student informatyki 
i przewodniczący 
Samorządu Studenckiego 
PWSZ w Koninie. 

– Zainwestowany w  to czas i  siły zaprocentują 
w przyszłości, bo nie tylko ułatwią zdobycie do-
brej pracy czy założenie włsnej firmy, ale wskażą 
też drogę jak każdego dnia dążyć do swoich ce-
lów i marzeń – dodaje.

Marcin Białecki przyznaje, że jego decyzja 
o wyborze studiów jest niestandardowa. – Od 
studenta będącego na praktykach w  firmie 
informatycznej, w  której pracowałem, usły-
szałem, że PWSZ w Koninie prowadzi kierunek 
informatyka. Początkowo planowałem studio-
wać rok, aby mieć tylko status studenta, który 
przydałby mi się do pracy w tej firmie. Tymcza-
sem po roku zrezygnowałem z pracy na rzecz 
dalszego studiowania informatyki tutaj – opo-
wiada. 

Studiowanie, jak przyznaje, nie było dla niego 
ciężkie. – To dlatego, że już wcześniej uczyłem 
się programowania oraz miałem doświadczenie 
z  komputerami. Jednak to nie oznacza, że nie-
wiele z nich wyniosłem. Taka sytuacja pozwoliła 
skupić się na rzeczach, które interesowały mnie 
najbardziej – przyznaje i podkreśla, że zdecydo-

wana większość wykładowców miała świetne 
podejście do studentów. 

Już na uczelni wciągnęły mnie nie tylko studia, 
ale także działalność pozanaukowa. – Zosta-
łem starostą roku oraz członkiem zarządu sa-
morządu studenckiego. Obecnie jestem Prze-
wodniczącym Samorządu Studenckiego PWSZ 
w Koninie, członkiem Prezydium Forum Uczelni 
Zawodowych oraz członkiem komisji ds. Strate-
gii Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Pol-
skiej – mówi z dumą. 

Pytany o przyszłość mówi: – Wcześniej chciałem 
przeprowadzić się do Poznania, lecz teraz Konin 
coraz bardziej zaczyna mi się podobać, przez 
co bardzo możliwe, że zostanę tutaj na dłużej, 
a być może i założę tu własną firmę. Sądzę, że na 
zmianę myślenia niemały wpływ miały właśnie 
studia w PWSZ w Koninie. Co więcej, planuję iść 
również tutaj na studia magistersko-inżynierskie 
na zarządzanie i  inżynieria produkcji. Mam też 
zamiar kontynuować działanie w  samorządzie 
studenckim, zarówno tu, jak i ogólnopolsko. 

aria
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Nie tylko słuchać
i notować 

Są takie kierunki, które by zrealizować swój 
praktyczny profil kształcenia potrzebują wie-
lu pracowni i  laboratoriów wyposażonych 
w specjalistyczny sprzęt i aparaturę. Dotyczy to 
szczególnie kierunków inżynierskich. Na naszej 
uczelni to automatyka i  robotyka, mechanika 
i  budowa maszyn oraz zarządzanie i  inżynieria 
produkcji. Wszystkie sale do zajęć związanych 
z tymi kierunkami mieszczą się w budynku przy 
ul. Wyszyńskiego 35. Choć trzeba dodać, że 
niektóre odbywają się w  Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Koninie – laboratoria z obrób-
ki skrawaniem i  technologii łączenia, a  w  Im-
pexmetal SA Aluminium Konin – laboratorium 
z obróbki plastycznej.

W budynku przy Wyszyńskiego 35 mieści się 11 
pracowni specjalistycznych. Są to:
• laboratorium  metaloznawstwa i  obróbki 

cieplnej,
• laboratorium fizyki, 
• laboratorium elektrotechniki i  elektroniki, 

podstaw automatyki, automatyzacji i roboty-
zacji,

• laboratorium  metrologii warsztatowej i  sys-
temów pomiarowych,

• laboratorium komputerowe,

• laboratorium inżynierii wirtualnej,
• laboratorium energii odnawialnej,
• laboratorium mechaniki płynów oraz termo-

dynamiki,
• laboratorium wytrzymałości materiałów,
• laboratorium diagnostyki samochodowej – 

nowość.

Niektóre z tych pracowni prezentujemy na zdję-
ciach, na których widać również studentów 
kierunków inzynierskich. Zapewniają, że zajęcia 
praktyczne należą do ich ulubionych.

aria

Studia o profilu 
praktycznym ściśle 
wiążą się z praktycznym 
wykorzystaniem 
umiejętności i wiedzy 
wyniesionej z zajęć. 
Dlatego uczelnia 
prowadząca tego 
typu studia powinna 
zagwarantować 
odpowiednie pracownie 
i laboratoria, w których 
studenci będą mogli 
działać, a nie tylko słuchać 
i notować.
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Sztuczna inteligencja 
(artificial intelligence, AI) 
to bardzo szybko 
rozwijający się dział 
informatyki, w skład 
której wchodzą takie 
techniki i metody, jak 
logika rozmyta, obliczenia 
ewolucyjne, algorytmy 
genetyczne, sztuczne 
sieci neuronowe, sztuczne 
życie, uczenie maszynowe, 
uczenie głębokie, internet 
rzeczy… 

Sztuczna inteligencja – 
szansa czy zagrożenie? 

Każda z  tych technik ma inne zastosowanie, 
niekiedy metody łączy się w  celu rozwiązania 
konkretnego problemu. Początki sztucznej in-
teligencji datuje się na rok 1956, kiedy John 
McCarthy wprowadził pojęcie artificial intelli-
gence na jednej z konferencji. Obecnie sztuczną 
inteligencję definiuje się jako „zdolność systemu 
do prawidłowego interpretowania danych po-
chodzących z zewnątrz, nauki na ich podstawie 
oraz wykorzystywania tej wiedzy, aby wykony-
wać określone zadania i  osiągać cele poprzez 
elastyczne dostosowanie”1.

Na razie słaba AI
AI wykorzystuje się do konstruowania ma-
szyn, robotów i  programów komputerowych 
zdolnych do realizacji wybranych funkcji umy-
słu i  ludzkich zmysłów. Główne zastosowania 
sztucznej inteligencji to m.in. podejmowanie 
decyzji w warunkach braku wszystkich danych, 
np. sterowania przebiegiem procesów technolo-
gicznych w fabrykach, analiza i synteza języków 
naturalnych, rozpoznawanie obrazów/pisma, 
rozumowanie logiczne/racjonalne, dowodzenie 
twierdzeń, wnioskowanie, analizowanie, a także 
komputerowe gry logiczne, diagnoza chorób, 
określanie zdolności kredytowej, a nawet wykry-
wanie oszustw.

Jeden z pionierów w dziedzinie informatyki Alan 
Mathison Turing w roku 1950 zaproponował, by 
możliwość udawania człowieka w  zdalnej roz-
mowie uznać za test inteligencji maszyn, który 
później nazwano testem Turinga. Posługiwanie 
się przez maszynę (robota) językiem natural-
nym, prowadzenie rozbudowanego dialogu, 
wyciągania wniosków z  rozmowy, uogólnianie, 
umiejętność odpowiedzi na pytania rozmówcy, 
który wykorzystuje skróty czy też język potocz-
ny, wcale nie jest łatwym zadaniem. Dlatego 
podczas rozmów na infolinii nadal możemy się 
zorientować, że rozmawiamy z chatbotem. Eks-
perci w dziedzinie sztucznej inteligencji szacują, 
że do roku 2050 sztucznej inteligencji uda się 

1 A. Kaplan, M. Haenlein. (2019). Siri, Siri in 
my hand, who’s the fairest in the land? 
On the interpretations, illustrations and 
implications of artificial intelligence. 
Business Horizons, 62(1), 15-25.

osiągnąć poziom inteligencji ludzkiej. Obecnie 
wykorzystuje się tzw. słabą AI (rozwiązuje kon-
kretne problemy), zmierzamy jednak do silnej 
AI (jak inteligencja ludzka). Elon Musk i  Steven 
Hawking podpisali się pod opublikowanym 
w  styczniu 2015 roku listem otwartym, apelu-
jącym o  rozwagę w  wykorzystaniu sztucznej 
inteligencji. Niebawem sztuczna inteligencja 
będzie zdolna do samodzielnego ulepszania 
swoich algorytmów, a to zapoczątkuje sprzęże-
nie zwrotne – im inteligentniejszy będzie sys-
tem, tym bardziej trafne ulepszenia będzie mógł 
wprowadzać. 

Nie tylko wielcy, młodzi też
Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Ostro-
wie Wielkopolskim (Kamil Kaliński, Tomasz 
Płóciennik, Filip Tomczyk) pod opieką dr Paw-
ła Sobczaka i  mgr. inż. Wojciecha Płóciennika 
skonstruowali robota humanoidalnego, który 
wykorzystuje sztuczną inteligencję. Robot hu-
manoidalny o imieniu NEO został wydrukowany 
za pomocą drukarek 3D, a w jego wnętrzu ukry-
to komputer o  dużej mocy z  zainstalowanym 
system operacyjnym LINUX, na którym pracuje 
program odpowiadający za pracę robota. NEO 
został wyposażony w  kilkadziesiąt serwome-
chanizmów odpowiedzialnych za ruch kończyn, 
głowy i  wszystkich ruchomych elementów, 
a dodatkowo w całą gamę czujników, które po-
zwalają mu ocenić przestrzeń przed sobą, np. 
liczbę rozmówców. Robot dzięki zaawanasowa-
nej sztucznej sieci neuronowej i uczeniu maszy-
nowemu potrafi prowadzić dialog z rozmówcą, 
gestykuluje, a  nawet żartuje, udając człowieka. 
Jako syntezator mowy konstruktorzy wyko-
rzystali narzędzie Google Dialogflow. Podczas 
rozmowy z ludźmi NEO potrafi się uczyć, w do-
datku ma dostęp do całych zasobów internetu, 
dzięki czemu sprawnie odpowiada na pytania, 
szukając informacji i  odpowiednio ją filtrując. 
Korzysta z  bazy lokalnej w  komputerze, jeżeli 
jednak nie znajduje odpowiedzi w  bazie lokal-
nej – szuka informacji w sieci.  

Pod ziemią i w ubraniach 
Sztuczna inteligencja jest obecna już prawie 
we wszystkich dziedzinach nauki i w przemyśle. 
Jako przykład weźmy przemysł wydobywczy, 
gdzie pracują olbrzymie maszyny, praca jest 
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ciężka i  niebezpieczna dla zdrowia i  życia pra-
cowników. Nowe technologie, w  tym sztuczna 
inteligencja, jest wykorzystywana do pozyski-
wania i  analizy danych dotyczących wydoby-
wanych surowców, automatyzacji pracy maszyn 
i  procesów wydobywczych, oraz zwiększenia 
bezpieczeństwa w  kopalniach. Zastosowanie 
AI w  górnictwie znacznie podnosi rentowność 
kopalń, wydobycie jest szybsze, efektywniejsze, 
bezpieczniejsze oraz bardziej ekologiczne, na 

ile jest to możliwe. Analiza olbrzymich zbiorów 
danych za pomocą AI pozwala określić rozmiar 
i jakość pokładu danego surowca przez badanie 
sejsmiczne lub analizę próbek z  wykorzysta-
niem widzenia komputerowego, czy też róż-
nych sensorów. Ulepszanie algorytmów wyko-
rzystywanych w systemach przez zastosowanie 
uczenia maszynowego, przekłada się na jakość 
prezentowanych wniosków i  automatyzację 
analizy danych.

Zawód górnika należy do grupy najniebezpiecz-
niejszych zawodów świata ze względu na moż-
liwość urazów spowodowanych wybuchem, 
przygnieceniem czy porażeniem. Dlatego rów-
nież tutaj sztuczna inteligencja znalazła swoje 
zastosowanie. Pracownicy noszą specjalne kom-
binezony z  ukrytymi w  materiale czujnikami 
i sensorami, które na bieżąco analizują stan zdro-
wia i wykrywają niepożądane działania i zacho-
wania pracowników, które mogą doprowadzić 

do awarii lub wypadku. Analiza tak olbrzymiej 
ilości danych nie byłaby możliwa bez wykorzy-
stania sztucznej inteligencji, a  w  szczególności 
uczenia maszynowego. 

Inteligentnie konserwować 
i kontrolować
Sztuczna inteligencja znalazła zastosowanie 
w  różnych zakładach produkcyjnych, nie tylko 
dużych. Te mniejsze, a nawet całkiem niewielkie 
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decydują się na wdrożenie nowych technologii, 
dzięki czemu odnoszą szybki sukces. Zasadni-
czo wskazuje się cztery obszary zastosowań AI 
w branży produkcyjnej. Są to inteligentna kon-
serwacja, poprawa jakości, dostosowanie do 
rynku i rozwój produktów.

Konserwacja i  naprawa parku maszynowego 
to jeden z największych wydatków związanych 
z  produkcją, zwłaszcza gdy do takiej sytuacji 
dochodzi w  nieplanowanym terminie. Aby 
uniknąć awarii sprzętu i  nieplanowanych prze-
stojów, montuje się odpowiednie sensory i czuj-
niki w  maszynach na najbardziej wrażliwych 
elementach konstrukcyjnych i  śledzi się ich 
pracę za pomocą AI. Wykorzystuje się również 
olbrzymią bazę danych o pracy poszczególnych 
maszyn, ich konserwacji i awariach, i za pomo-
cą technik sztucznej inteligencji wyznacza się 
odpowiednie terminy na ich konserwację i na-
prawę lub wymianę elementów, by zapewnić 
prawidłowy łańcuch dostaw, co przekłada się na 
wzrost rentowności firmy. 

Ważnym elementem w systemie produkcyjnym 
jest kontrola jakości produktu. Dzięki kamerom, 
sensorom i  analizie obrazu za pomocą sztucz-
nych sieci neuronowych, czy uczenia maszyno-
wego można wykryć błędy podczas produkcji 

i ocenić jakość produktu już na taśmie. Nie sztu-
ka również wytworzyć nadmierną ilość produk-
tów, na którego w danym momencie nie będzie 
zapotrzebowania. Dlatego sztuczna inteligencja 
pozwala na analizę łańcucha dostaw i na pod-
stawie zachowania konsumentów, stan gospo-
darki, dostępność zasobów ludzkich, zapasów 
podjąć właściwe decyzje o  produkcji. W  tym 
zakresie mogą być pomocne algorytmy ewo-
lucyjne, genetyczne, czy uczenie maszynowe. 
Również można optymalizować pracę poszcze-

gólnych maszyn np. ruchu robotów skracający 
czas pracy nad pojedynczym detalem, kończąc 
na rozwoju finalnego produktu zastępując 
żmudne etapy tradycyjnego projektowania na 
projektowanie przy wsparciu AI, co znacznie 
skraca czas tego procesu.

•
Sztuczna inteligencja to niewątpliwa szansa dla 
ludzkości w poprawie jakości życia, jednak nale-
ży pamiętać, by tą wiedzę prawidłowo wykorzy-
stać. Sztuczna inteligencja i wdrożenie nowych 
technologii nie zmniejszy liczby miejsc pracy, 
wręcz ją zwiększy w najbliższym czasie, jednak 
będzie wymagała odpowiednio wykwalifiko-
wanej kadry zawodowej, dlatego tak ważne jest 
podnoszenie swoich kompetencji zawodowych. 
Warto na koniec zaznaczyć, że polski rząd przy-
jął strategię rozwoju sztucznej inteligencji w Pol-
sce, której wdrożenie ma spowodować wzrost 
gospodarczy oraz powstanie nowych miejsc 
pracy (zakłada się zwiększenie PKB nawet o 2,65 
pkt proc.). 

dr Paweł Sobczak
adiunkt na Wydziale Nauk 

Ekonomicznych i Technicznych 

Rys. 1

Rys. 1

Rys. 1. https://fintek.pl/czy-dzieki-sztucznej-
inteligencji-bedziemy-niesmiertelni/
Rys. 2. https://dih4.ai/pl/news/23/w-jaki-
sposob-firmy-produkcyjne-wykorzystuja-ai
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Paliwo
przyszłości

„Wodór – przyszłość 
Wielkopolskiej Doliny 
Energii” – pod tym hasłem 
odbyła się w Koninie 
konferencja, której 
organizatorami były 
samorząd miasta i Katedra 
Nauk Technicznych PWSZ 
w Koninie.

Jej uczestnicy w  swoich wystąpieniach uwagę 
skupili na przekazaniu aktualnej wiedzy na te-
mat zastosowania wodoru jako paliwa transpor-
towego. Na wstępie Maciej Sytek, prezes Agencji 
Rozwoju Regionalnego w Koninie, przypomniał 
jak ważnym zagadnieniem w  polityce gospo-
darczej Unii Europejskiej jest rozwój technologii 
wodorowej. – Czterysta pięćdziesiąt miliardów 
euro – tyle komisja europejska przeznaczyła na 
ten cel do 2030 roku – zaznaczył. I dodał, że kie-
dy trzy lata temu, jako pełnomocnik wojewódz-
twa wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wiel-
kopolski Wschodniej, podejmował ten temat 
w rozmowach z samorządem Konina, miał oba-
wy. –  Ale nikt nie śmiał się z tego. Okazało się, że 
wodór może być bardzo istotnym elementem 
dla Wielkopolski Wschodniej i całej Wielkopolski. 

Dziś to region, który w kraju wiedzie prym, jeśli 
chodzi wodór – zapewnił.

Spotkanie, które odbyło się 16 kwietnia 2021 r. 
online, miało dwie części. W pierwszej wystąpiło 
m.in. dwóch naszych pracowników dydaktycz-
nych. Dr Paweł Sobczak mówił o potrzebie edu-

kacji wodorowej i  promocji wodoru w  ogóle, 
a dr inż. Kamil Łodygowski o wpływie obciąże-
nia ogniwa paliwowego na wybrane parametry 
eksploatacyjne. – Ważnym parametrem eksplo-
atacyjnym jest szeroka granica wybuchowości 
wodoru.  Jego stężenie w powietrzu wynosi od 
4 do 74 procent, co może skończyć się eksplozją. 
To jeden z problemów, który należy wziąć pod 
uwagę przy projektowaniu ogniw paliwowych 
– podkreślił.

W drugiej części poruszono zagadnienie budo-
wy stacji tankowania wodoru przez ZE PAK, nie-
zbędnej do zorganizowania transportu miejskie-
go, który będzie się cechować akceptowalnymi 
kosztami przy zapewnieniu pełnego bezpie-
czeństwa dla otoczenia. Podczas konferencji za-

prezentowały się również dwa przedsiębiorstwa 
autobusowe (Solaris Bus & Coach oraz Mercedes 
Benz), które pokazały możliwości autobusów 
o napędzie wodorowym. Przeprowadzono także 
eksperckie dyskusje nad wizją oraz strategiami 
wdrażania technologii wodorowych.

aria, RC
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O przygotowaniu młodych 
kadr dla pracy socjalnej, 
o obecnej kondycji 
tych służb, o systemie 
i warunkach ich pracy, 
ale też o programach 
i organizacjach 
pomocowych mówiła dr 
Kazimiera Król, prof. PWSZ 
w Koninie, w programie 
„Każdy jest ważny”, który 
emitowany jest na kanale 
Resetu Obywatelskiego na 
YouTube.

Badaczka i praktyk
o pomocy 

Dr Kazimierę Król, wieloletniego wykładowcę 
na kierunku praca socjalna, a obecnie resocjali-
zacja (Katedra Nauk Społecznych), na godzinną 
rozmowę zaprosił Dominik Kwiatkowski, autor 
cyklicznych spotkań „Każdy jest ważny”, ale rów-
nież gdański społecznik i  prezes Fundacji Spo-
łecznie Bezpieczni.

Pytana, jakich ludzi potrzeba w  tym zawodzie, 
dr Król odpowiedziała, że przede wszystkim ta-
kich, którzy akceptują każdego człowieka i  nie 
walczą z nim, tylko z jego problemem. Przyznała 
też, że ludzie, którzy przychodzą do tej pracy nie 
są dostatecznie zdiagnozowani, jako osoby, któ-
re się w niej sprawdzą, ani przez siebie, ani przez 
nauczających. Podkreśliła, że mógłby w tym po-
móc program kształcenia, w którym 50 procent 
stanowiłyby zajęcia teoretyczne, drugie 50 pro-
cent – praktyczne. – To właśnie dzięki tej prakty-
ce byliby nie tylko lepiej przygotowani do pracy 
z ludźmi, ale mogliby zderzyć się z rzeczywisto-
ścią i  odejść na czas w  razie błędnie podjętej 
decyzji o wyborze zawodu – dodała.

Według dr Król największe problemy tego zawo-
du to nadmierna biurokratyzacja, która zabiera 
czas przeznaczony na działania związane z po-

maganiem, brak dostatecznej ilości superwizji, 
która jest niezbędna każdemu pracownikowi 
socjalnemu, nadmierna feminizacja i – jak wielu 
zawodach – zbyt niskie zarobki.

W  rozmowie na żywo poruszono również pro-
blem żebractwa, w  którym dr Król jest autory-
tetem, jest m.in. autorką jednej z  niewielu po-
zycji naukowych o  tej tematyce – „Żebractwo 
we współczesnej Polsce jako kwestia społeczna 
(wyd. PWSZ w  Koninie, ostatnie, czwarte wy-
danie pochodzi z 2017 r.). – I mnie zdarzyło się 
czasem dać pieniądze jakiemuś grajkowi ulicz-
nemu, jednak w zasadzie uważam, że nie powin-
no się tego robić, bo to utrwalanie przekonania, 
że ulica daje pieniądze. Można pomóc inaczej, 
dać jedzenie, odzież lub pracę – powiedziała na 
zakończenie. Rozmowie towarzyszyło wiele ko-
mentarzy i pytań od internautów.

Reset Obywatelski to projekt dziennikarski, któ-
ry koncentruje się na rzeczywistych problemach 
obywateli. 

aria
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Agresja u dziecka może 
być jednym ze sposobów 
wyrażania złości, 
żalu, niezadowolenia, 
i przejawiać się fizycznie 
lub słownie. 

O dziecięcej agresji 

Najczęściej polega na wyrządzeniu krzywdy, 
bólu lub straty komuś, czemuś, a czasami same-
mu sobie. Temu trudnemu zagadnieniu poświę-
cone było Studenckie Seminarium Naukowe 
„Dziecięca agresja: przejawy, przyczyny, zapo-
bieganie”.

Spotkanie rozpoczął referat „Złożona geneza 
dziecięcej agresji”. Marcin Olejniczak, wykładow-
ca i opiekun SKN „Wizja”, określił w nim tytułową 
kategorię dziecięcej agresji oraz jej etiologię. 
– W  przypadku uwarunkowań zewnętrznych 
istotne mogą być oddziaływania makrostruktu-
ralne, skutkujące zjawiskiem anomii i  alienacji, 
mediatyzacja życia społecznego, a  także dys-
funkcjonalność instytucji socjalizacji i wychowa-
nia naturalnego, więc rodzina, oraz intencjonal-
nego, czyli szkoła – wyjaśniał autor. – Natomiast, 
biorąc pod uwagę czynniki intrapersonalne, 
jako wyzwalacze zachowań agresywnych i prze-
mocowych, należy uwzględniać między innymi 
uwarunkowania biogenne, zaburzenia osobo-
wości czy też specyficzną strukturę komponen-
tów osobowości, takich jak temperament, po-
trzeby, postawy, motywacja. Co ważne, między 
uwarunkowaniami zewnętrznymi i  wewnętrz-
nymi zachodzą określone relacje wzmacniania 
bądź hamowania – podkreślił.

Wystąpienie Marty Pacanowskiej i  Darii Staro-
sty łączyło się z wykładem Marcina Olejniczaka 
i poruszało m.in. zagadnienia dotyczące agresji 
w  kontekście międzypokoleniowej transmisji 
wzorców zachowań. Natomiast Katarzyna Bilska 
przybliżyła specyfikę zachowań agresywnych 
i  ich przyczyn warunkowanych procesami roz-
wojowymi człowieka.

W  drugiej części przedstawiono, oparte na 
konkretnych przypadkach, analizy wybranych 
przyczyn zachowań agresywnych u dzieci i mło-
dzieży. Nikola Kapela mówiła o błędach wycho-
wawczych rodziców, które mogą skutkować 
dziecięcą agresją. Do tego nawiązywał kolejny 
prelegent, Artur Cygan, menedżer kierunku re-
socjalizacja, który podkreślił znaczenie postaw 
rodzicielskich i  ich oddziaływanie na agresję 
młodzieży. Arkadiusz Wybrański z  kolei ukazał 
wpływ uzależnienia od urządzeń elektronicz-
nych na tego typu zachowania.

Końcowe wystąpienia dotyczyły zapobiegania 
i radzenia sobie z agresją i przemocą. O efektyw-
nym reagowaniu nauczycieli, a  przede wszyst-
kim kształtowaniu przez nich umiejętności inter-
personalnych dzieci mówiła Weronika Stasiak. 
Natomiast absolwentka pedagogiki w  PWSZ 
w Koninie Kinga Wojciechowska, z perspektywy 
matki, zaprezentowała sposoby radzenia sobie 
z emocjami dzieci, także za sprawą biblioterapii. 
Z kolei Weronika Kantyka i Wioletta Knapkiewicz 
mówiły o wykorzystaniu choreoterapii w profi-
laktyce społecznej i w twórczej resocjalizacji.        
  
Inicjatorem seminarium było Studenckie Koło 
Naukowe „Wizja”. Odbyło 20 maja online, a jego 
uczestnikami byli przede wszystkim członkowie 
„Wizji” oraz studenci II roku resocjalizacji.

red.
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 „Współczesne wyzwania 
zarządzania dokonaniami 
w praktyce miast 
i regionów” to tytuł 
seminarium naukowo-
dydaktycznego, w którym 
uczestniczyli studenci 
kierunków gospodarka 
i administracja 
publiczna oraz finanse 
i rachunkowość.

Studenci III roku 
kierunku finanse 
i rachunkowość wzięli 
udział w V Ogólnopolskiej 
Konferencji Młodych 
Naukowców „Nauka 
– Talent – Pasja”. 
Przedstawili podczas niej 
dwie prezentacje. 

Promocja młodych 
naukowców

Siła narzędzi zarządzania

Kinga Świerczewska i Martyna Kozłowska przy-
gotowały prezentację „Rola mediów społeczno-
ściowych w kreowaniu sposobów na spędzanie 
czasu wolnego”, a  Damian Borucki i  Norbert 
Kaszuba – „Turystyka wirtualna – szansa czy za-
grożenie?”.

Konferencję przygotował Instytut Humanistycz-
no-Społeczny Podhalańskiej Państwowej Uczel-
ni Zawodowej w  Nowym Targu wraz z  Podha-
lańskim Kołem Naukowym Turystyki z  myślą 
o  studentach wszystkich kierunków (studia 
licencjackie i  magisterskie) oraz uczniach szkół 

ponadpodstawowych. Odbyła się 15 kwietnia 
online.

Jak napisali organizatorzy, „celem konferencji 
jest promocja działalności młodych naukow-
ców, prezentacja badań i  poglądów, talentów 
i pasji, które przyczyniają się do rozwoju kompe-
tencji, oraz pokazanie przykładów współpracy 
nauki i biznesu”.

red.

Seminarium rozpoczęła prelekcja Natalii Staro-
sty, studentki I  roku gospodarki i  administracji 
publicznej. W  wystąpieniu „Wyzwania i  reko-
mendacje w zarządzaniu polityką miejską” skon-
centrowała się na kluczowych zagadnieniach 
dotyczących kształtowania przestrzeni zurba-
nizowanej. Podkreślała konieczność większego 
zintegrowania i  skoordynowania działań, reali-
zowanych dotąd w ramach polityk sektorowych, 
dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju 
i  podnoszenia jakości życia w  długiej perspek-
tywie.

Ewelina Ostajewska-Szwankowska, wykładowca 
PWSZ w Koninie i inspektor w Wydziale Kontroli 
Urzędu Miejskiego w  Koninie, wystąpiła z  re-
feratem „Realizacja wydatków inwestycyjnych 
a kondycja finansowa jednostek samorządu te-
rytorialnego w  latach 2016-2020”. Przedstawiła 
w niej analizę ex post wydatków miast na pra-
wach powiatu ze szczególnym uwzględnieniem 
Konina. Wyniki jej badań wykazały, że miasto 
ma coraz mniejszą zdolność do samodzielnego 
finansowania własnych inwestycji. Oznacza to 
konieczność zaciągania zobowiązań, czego po-

twierdzeniem jest sukcesywny wzrost wskaźni-
ka długu ogółem na jednego mieszkańca.

Seminarium zakończył wykład „Zrównoważona 
karta dokonań na przykładzie urzędu miasta”, 
który przedstawił dr Robert Piechota, adiunkt na 
Wydziale Nauk Ekonomicznych i  Technicznych 
PWSZ w  Koninie. Zrównoważona karta doko-
nań to nowoczesne narzędzie zarządzania, które 
wywodzi się z  sektora przemysłowego, jednak 
dzięki swej uniwersalności świetnie sprawdza 
się w  planowaniu i  pomiarze stopnia realizacji 
celów w miastach i regionach.

– Konkluzja płynąca z seminarium jest taka, że ro-
snąca liczba wyzwań stojących przed włodarzami 
współczesnych aglomeracji miejskich wymaga 
coraz lepszego planowania i  pomiaru dokonań, 
co może być realizowane za pomocą zarówno 
klasycznych, jak i  nowoczesnych narzędzi zarzą-
dzania – podsumował spotkanie dr Piechota.

Seminarium odbyło się 13 maja za pośrednic-
twem aplikacji MS Teams.
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Czas pandemii 
koronawirusa dotyka nas 
wszystkich, choć w różnym 
stopniu. Z każdym 
kolejnym miesiącem 
trwania pandemii wszyscy 
jesteśmy zmuszeni 
do przeorganizowania 
pracy, nauki i zmiany 
codziennego 
funkcjonowania, w tym 
także zaangażowania 
społecznego.

Studentki zarządzania 
i inżynierii produkcji oraz 
gospodarki i administracji 
publicznej wystąpiły 
podczas IX Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej 
„Contemporary problems of 
economic  development – 
Economies during the crisis”.

S E M I N A R I A  I  K O N F E R E N C J E

Na zaproszenie SKN Ekonomistów Państwowej 
Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego 
w Ciechanowie  nasi studenci wraz z wykładow-
cami wzięli udział w  seminarium „Studiowanie 
w czasach pandemii”. Podczas dyskusji poruszo-
ne zostały kwestie braku kontaktu z  rówieśni-
kami i wykładowcami, pozytywne i negatywne 

strony uczenia się w  formie online oraz obawy 
przed powrotem na uczelnię. Na koniec semi-
narium   organizatorzy zaprezentowali   wyniki 
badań ankietowych studentów PUZ w  Ciecha-
nowie dotyczące omawianych zagadnień. Spo-
tkanie odbyło się 1 czerwca w formie online.

red.

Student
i pandemia

Tematyka konferencji dotyczyła wpływu pan-
demii Covid-19 na wybrane aspekty gospodar-
cze państwa, a  także gospodarek światowych. 
W wydarzeniu wzięli udział  wykładowcy z wielu 
krajowych ośrodków akademickich, a także go-
ście z zagranicy. 

PWSZ w Koninie reprezentowały Weronika Ada-
mek i  Beata Kanecka z  ZIP, które przedstawiły 
wyniki swoich badań dotyczących oceny do-
stępności komunikacyjnej pracowników przed-
siębiorstw produkcyjnych w  Kole i  Koninie. 
Natomiast Klaudia Kushek, Klaudia Wodnicka 
z  GAP wystąpiły z  prezentacją „Ocena wpływu 
pandemii Covid-19 na możliwość zatrudnienia 
w opinii studentów Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koninie”. Opiekunem naukowym 
prelegentek z  obu kierunków był dr hab. Piotr 
Szczypa, prof. PWSZ w Koninie.

Konferencję zorganizował 11 czerwca College of 
Economics and Social Studies, płocka filia Poli-
techniki Warszawskiej. To naukowe spotkanie 
uwieńczy pokonferencyjna monografia, w której 
swoje miejsce mieć będzie referat studentek ZIP.

red.

Koronawirus w perspektywie 
lokalnej i globalnej
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Robotyka, język, zdrowie, 
ekonomia i biznes – to 
tylko niektóre dziedziny, 
z których pochodziły 
tematy 15 wykładów 
przygotowanych przez 
naszych pracowników 
dydaktycznych dla 
mieszkańców Konina 
i regionu, a właściwie dla 
każdego. Cyklowi, w który 
je ujęto, nadano wspólny 
tytuł „Czwartkowe 
spotkania z uczelnią”.
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Wykłady z misją

Popularno-naukowe spotkania pod szyldem 
PWSZ w Koninie rozpoczęły się w marcu tego 
roku, a zakończyły w drugiej połowie czerwca. 
Ich autorzy, korzystając ze swojej wiedzy na-
ukowej i praktycznej, przygotowali wystąpienia 
poparte wynikami badań, ale też z wieloma cie-
kawostkami, do tego w przystępnej formie. Były 
to m.in. „Biznesowy savoir-vivre, czyli czego nie 
wypada robić w biznesie” dr Agnieszki Szyman-
kowskiej i „Dlaczego w biznesie warto być kon-
sekwentnym i ciągle się udoskonalać?” dr Mag-
daleny Bartczak. Obie prelegentki, ekonomistki, 
na podstawie własnych doświadczeń omawiały 
niuanse i zawiłości prowadzenia swojej firmy. 
Dr Angelika Kargulewicz, dietetyk, zachęcała do 
wiosennej rewitalizacji organizmu, dr Grażyna 
Lewicka, filolog, radziła jak skutecznie rozma-
wiać, i szerzej – porozumiewać się na co dzień, 
a prof. Jakub Bartoszewski, psycholog i filozof, 
zajął się trudnym tematem mobbingu i jego 
wpływu na rozwój depresji. Dość nietypowy i 
oryginalny był temat spotkania z dr Kazimierą 
Król, prawnikiem i ekonomistą, która mówiła o 
flamenco jako fenomenie kulturowym i swoistej 
filozofii życia. 

Po zakończeniu serii trzeba się pochwalić, że 
wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem 
— łącznie wzięło w nich udział ponad tysiąc 
słuchaczy/widzów. Miały formę online, co za-
pewne wpłynęło na frekwencję, oszczędzało 

bowiem zainteresowanym trudu dotarcia na 
miejsce wydarzenia i pozwalało posłuchać ich w 
ulubionym fotelu, być może ze szklanką ulubio-
nego napoju. Liczymy, że nie były to tzw. ener-
getyki, bo ich nadmiar może być niebezpieczny, 
o czym mówiła dr Agnieszka Saran-Jagodzińska, 
farmaceuta. Jej prelekcja „Skutki nadużywania 
napojów energetyzujących” miała sporą widow-
nię – „zameldowało się” – 129 osób, które, miej-
my nadzieję, wzięły sobie do serca te porady. 
A jeśli jesteśmy przy frekwencji, to rekordzistą 
okazał się dr Paweł Sobczak, fizyk i informatyk, 
oraz jego wykład „Czy komputer może myśleć? 
Czyli o sztucznej inteligencji słów kilka” – 180 
uczestników. 
Dzięki temu, że „Czwartkowe spotkania z uczel-
nią” odbywały się w systemie otwartym, mógł w 
nich wziąć udział każdy, bez względu na miejsce 
zamieszkania, wiek i wykształcenie. Wystarczył 
laptop, tablet lub smartfon, i – oczywiście – chę-
ci. A ponieważ wielu osobom nie zabrakło ani 
jednego, ani drugiego, rektor PWSZ w Koninie 
podjął decyzję o kontynuacji cyklu w przyszłym 
semestrze, w takiej samej lub zbliżonej formie.

MS & MS
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Warsztaty w biurze 
rachunkowym Provento, 
gry planszowe HR oraz 
wycieczka po mieście 
Gniezno, to atrakcje, które 
czekały na absolwentów 
kierunku finanse 
i rachunkowość. 
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Pod okiem
specjalistów

Przyszli księgowi mieli okazję zobaczyć, jak funk-
cjonuje biuro od środka, zapoznać się z nowo-
czesnymi narzędziami usprawniającymi pracę 
księgowego, a także porozmawiać z księgowymi 
i kadrowymi, którzy podzielili się swoimi do-
świadczeniami i spostrzeżeniami z punktu wi-
dzenia praktyka. Podczas spotkania absolwenci 
wzięli udział w grze planszowej HR, sprawdza-
jącej i utrwalającej wiedzę z zakresu zagadnień 
kadrowo-płacowych. Na koniec zorganizowano 
wycieczkę po mieście Gniezno, podczas której 
zwiedzano podziemia i wnętrza katedry oraz 
starówkę. Był także czas na spacer Traktem Kró-
lewskim.

Spotkanie odbyło się 1 lipca 2021 r. i miało na 
celu wsparcie młodych ludzi w wejściu na rynek 
pracy.

red.

O wolności i jej granicach, 
formach zniewolenia, 
funkcjonowaniu 
instytucji totalnych oraz 
współczesnych przejawach 
patologizacji  życia 
społecznego rozmawiali 
uczestnicy klubu 
dyskusyjnego SKN „Wizja”. 

Lot nad światem
w pandemii

Podstawą do dyskusji stał się zaliczany do kla-
syki kina film w  reżyserii Miloša Formana „Lot 
nad kukułczym gniazdem”. Powstał w 1975 roku 
na podstawie książki Kena Keseya pod tym sa-
mym tytułem (orig. „One Flew Over the Cuckoo’s 
Nest”). 

Dyskusja, moderowana przez Karolinę Kozło-
wicz, przewodniczącą koła, dotyczyła również 
kwestii związanych z aktualnymi ograniczeniami 
kontaktów społecznych i  skutków tych ograni-

czeń, ze specyfiką funkcjonowania instytucji 
edukacyjnych i kulturalnych, zaletami i wadami 
przenoszenia aktywności społecznej do prze-
strzeni wirtualnej.  

MO/aria
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O suplementach diety 
m.in. w kontekście 
regulacji prawnych w UE 
i w Polsce, mówiła dr n. 
farm. Agnieszka Saran-
Jagodzińska podczas 
wykładów dla studentów 
Instituto Politecnico de 
Bragança. Jednak jej 
doświadczenia z pobytu 
w tym mieście i okolicach 
wiążą się nie tylko 
z uczelnią.

E R A S M U S +

Zacznijmy od obowiązków. Zakres wiedzy prze-
kazanej studentom IPB przez dr Saran-Jagodziń-
ską był znacznie rozleglejszy, bo dotyczył nie 
tylko regulacji prawnych, ale także zasadności 
stosowania suplementów, zagrożeń i  działań 
niepożądanych wynikających ich nadużywania. 
– Ponieważ przykłady z  życia najlepiej działa-
ją na wyobraźnię, przedstawiłam odnotowa-
ne w  literaturze przypadki poważnych działań 
niepożądanych spowodowanych zanieczysz-
czeniami i  nielegalnie dodanymi składnikami, 
takimi jak anaboliki, pochodne amfetaminy, 
leki, substancje psychotropowe, oraz interakcja-
mi poszczególnych składników suplementów 
diety z  żywnością i  alkoholem – opowiada dr 
Jagodzińska. Podkreśla, że wykłady przebiegały 
w miłej atmosferze i dodaje: – Miałam również 
okazję obserwować studentów w trakcie, jak dla 
mnie nietypowego, zaliczenia, które polegało na 

degustacji i  ocenie różnych parametrów wielu 
rodzajów. 

Spotkania odbyły się w  ramach Staff Teaching 
Mobility, w  dniach od 24 do 26 maja. Jednak 
poza zapoznaniem się ze strukturą uczelni oraz 
nawiązaniem nowych kontaktów ze studentami 
i wykładowcami, wyjazd był dla dr Saran-Jago-
dzińskiej okazją do zwiedzenia wielu ciekawych 
miejsc i poczynienia różnych obserwacji. Oto jej 
relacja dla SiO:

W  Bragançy zaskoczyła mnie słoneczna, ale 
wietrzna i zimna pogoda. Na to zimno nie byłam 
dostatecznie przygotowana. Na szczęście spotka-
łam życzliwych ludzi. Dzięki właścicielowi hotelu 
w  Bragançy na wykłady dotarłam w  płaszczu, 
który pożyczył dla mnie od swojej żony. A pogoda 
w  końcu się poprawiła. Zaskoczyło mnie również 

Do nauki, pracy
i odpoczynku
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to, że Portugalczycy wzorowo nosili maseczki nie 
tylko w  przestrzeniach zamkniętych, ale również 
otwartych. Czułam się bezpiecznie i – paradoksal-
nie – prawie zapomniałam o koronawirusie. 

Północna Portugalia pełna jest urokliwych miejsc. 
Jednym z  nich jest położona niedaleko Bragancy, 
na granicy z Hiszpanią, wioska Rio de Onor, w któ-
rej zapomina się o  codziennym, zwykłym życiu. 
Pobyt tam oznacza intensywny kontakt z  przyro-
dą, owcami, pięknymi kwiatami i drzewami, ciszą 
i spokojem oraz… brak turystów. Oczywiście pole-
cam gorąco Porto, drugie co do wielkości miasto 
w Portugalii, w którym można się po prostu zako-
chać, a także leżące w tym regionie miasto Maso-
hinhos i należącą do niego plażę Leça de Palmeira, 
gdzie można nauczyć się surfować. Ocean szumi 
tu intensywnie, plaże są niemal puste, więc czuje się 
błogi spokój. Warto też odwiedzić Peneda-Gerês, 
przepiękny park krajobrazowy z górskim krajobra-
zami, rzeką w tle oraz – uwaga! – krowami, które 
wolne i  szczęśliwe spacerują po ulicach, lasach 
i  polach. W  dolinie rzeki Douro wspaniałych wra-
żeń dostarczają widoki pól winogron, opisanych 
nazwami farm, oraz małe miasteczka i  ich dwor-
ce kolejowe, np. w Pinhão, zdobione wzorzystymi 
azulejos (ceramiczne płytki w kolorze niebieskim). 

Koniecznie muszę wspomnieć o  wspaniałym je-
dzeniu, przede wszystkim pasteis de nata, czyli 
kruchych babeczkach wypełnionych budyniowym 
kremem, przepysznej oliwie z oliwek, świeżych ry-
bach i ziemniakach w mundurkach, które z oliwą 
smakują wybornie. Typowym i nieczęsto spotyka-
nym w  innych miejscach specjałem są percebes 
(po polsku pąkle kaczenice), które, mówiąc deli-
katnie, wyglądają dziwnie, ale miejscowi delektują 
się nimi. 

Gwarantuję, że nawet miesięczny pobyt w  tym 
mieście i jego okolicach nikogo nie znudzi, co wię-
cej, zachęci, by wrócić tam ponownie. 

Gorąco polecam Bragancę studentom, wykładow-
com oraz wszystkim, którzy lubią przyrodę, dobrą 
kuchnię i  słońce, które nie wykańcza upałem. To 
atrakcyjne miejsce do nauki, pracy i na wakacje. 

Agnieszka Saran-Jagodzińska
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List z Walencji

Cześć! 
Jestem studentką II roku filologii angielskiej Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w  Koninie. 
W  semestrze letnim wzięłam udział w  wymia-
nie studenckiej w  ramach programu Erasmus+. 
W związku z tym, w  lutym 2021 rozpoczęłam na-
ukę w słonecznej Hiszpanii. 

W  Walencji, jednym z  najciekawszych miast 
w  całej Hiszpanii, spędziłam 4 miesiące. Walen-
cja słynie z  uprawy pomarańczy, z  paelli – dania 
wywodzącego się z  tradycyjnej kuchni rolników 
tego regionu, które dzięki swojemu smakowi oraz 
formie podania stało się wizytówką kraju, oraz 
z  awangardowych budynków zaprojektowanych 
przez wybitnego walenckiego architekta Santiago 
Calatravę. 

Na zajęcia uczęszczałam w  pobliskim miastecz-
ku Catarroja. Na prywatną uczelnię – Florida 
Universitària – dojeżdżałam wraz z  hiszpańskimi 
znajomymi, których poznałam podczas zajęć. Do-
jazdy do budynku uczelni były doskonałą okazją do 
dyskusji na przeróżne tematy oraz wymianę infor-

macji na temat naszych kultur. Atmosfera w uczelni 
wywarła na mnie ogromne wrażenie. Zarówno na-
uczyciele, jak i  studenci są bardzo życzliwie nasta-
wieni do studentów Erasmusa.

Już w  pierwszych dniach odczułam hiszpańską 
otwartość, towarzyskość oraz ciekawość drugie-
go człowieka. Grupa, z którą miałam przyjemność 
uczęszczać na zajęcia, była bardzo pomocna, więc 
na każde pytanie lub prośbę o pomoc otrzymywa-
łam wiele ofert rozwiązania problemu. Hiszpańska 
miłość do życia oraz innych ludzi manifestuje się 
między innymi kulturą jedzenia „na mieście”. Ze 
względu na stosunkowo niskie ceny jedzenia w ba-
rach oraz kawiarenkach, przerwy między zajęciami 
najczęściej spędzaliśmy na rozmowach przy posił-
kach w pobliskiej kafejce.

Studia w  Hiszpanii umożliwiły mi zapoznanie się 
z  zupełnie innym trybem życia oraz mentalno-
ścią. Dłuższy pobyt w innym kraju oraz obcowanie 
z  jego mieszkańcami pozwala na doświadczenie 
innych konceptów kulturowych oraz dostrzeżenie 
pewnych schematów, według których funkcjonuje 

Dopiero co skończyła 
jedno stypendium, 
a już w październiku 
rozpoczyna kolejne, tym 
razem na Teneryfie, na 
Universidad de La Laguna.

72 październik 2021 • nr 2



E R A S M U S +

kultura rodzima i  obca. Wyjazd na wymianę stu-
dencką umożliwił mi poznanie nowych, ciekawych 
ludzi z różnych zakątków świata, o przeróżnym po-
chodzeniu. Osoby biorące udział w Erasmusie łączy 
otwartość umysłu oraz miłość do podróżowania. 
Z  tego względu (w  miarę możliwości z  powodu 
restrykcji związanych z  pandemią i  zakazu prze-
mieszczania się) odwiedziliśmy wiele pobliskich 
miejscowości oraz atrakcji turystycznych w Walen-
cji i poza nią.

Intensywny kurs języka hiszpańskiego oraz co-
dzienne otoczenie językiem hiszpańskim w  natu-
ralnym środowisku przyniosły spektakularne efekty. 
Po 5 miesiącach nauki jestem w stanie swobodnie 
porozumiewać się w  prosty sposób w  podstawo-
wych, codziennych sytuacjach. 
W  Walencji miałam możliwość zapoznania się 
z  innym systemem edukacji, który trochę różni się 
od naszego. Hiszpańska mentalność daje o  sobie 
znać nawet w  edukacji. Organizacja pracy w  ze-
spole oraz relacja uczeń – nauczyciel są pełne hisz-
pańskiego luzu, otwartości oraz bezpośredniości. 
Warto podkreślić także, że podstawowa zasada 
powolnego stylu życia Hiszpanów, czyli wszech-
obecne słowo mañana, nietrzymanie się ustalo-

nych godzin oraz spóźnialstwo, często dotyczy 
również zajęć akademickich, zdarza się, że tych 
z egzaminami również 🙂 

Samotny wyjazd do innej części Europy oraz prze-
bywanie w  zupełnie nowym środowisku stawia 
wiele wyzwań, uczy samodzielności oraz daje 
możliwość zdobycia doświadczenia w podróżach 
i  życiu w  ogóle. Wymiana rozwija umiejętności 
adaptacji, nawiązywania znajomości, reagowa-
nia na trudności oraz rozwiązywania problemów. 

Cieszę się, że miałam możliwość udziału w  pro-
gramie Erasmus+.  Wyjazd był niesamowitym do-
świadczeniem, po którym pozostało wiele fanta-
stycznych wspomnień. Pozytywne doświadczenie 
z wyjazdem do Walencji skłoniło mnie do kolejnej 
wymiany. Już w październiku rozpoczynam naukę 
w  Hiszpanii. Tym razem na jednej z  hiszpańskich 
Wysp Szczęśliwych – Teneryfie. Czeka tam na mnie 
Universidad de La Laguna. Wszystkich studentów 
PWSZ w Koninie, którzy rozważają wyjazd na Era-
smus, gorąco zachęcam, bo naprawdę warto. 

Izabela Nowicka
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Niemal 570 
reprezentantów z 52 
uczelni rywalizowało 
w Lublinie w 23 
konkurencjach podczas 
finału Akademickich 
Mistrzostw Polski 
w Pływaniu w Lublinie. 
To rekordowa liczba 
uczestników zgłoszonych 
do zawodów, które odbyły 
się podczas pandemii. 

Mistrzostwa 
w najlepszym stylu

PWSZ w Koninie reprezentowało sześcioro stu-
dentów (trzy kobiety i  trzech mężczyzn) oraz 
trener, który zdecydował się wesprzeć mężczyzn 
w sztafecie 4 x 50 m stylem dowolnym.

Nasza reprezentacja startowała w  następują-
cych konkurencjach: 50 i 100 m stylem dowol-
nym kobiet i  mężczyzn, stylem grzbietowym 
kobiet i  mężczyzn, stylem klasycznym kobiet 
i mężczyzn oraz wspomniana wcześniej sztafeta 
4 x 50 m stylem dowolnym mężczyzn. 

Drużynowo nasze pływaczki zajęły 3. miejsce 
w  kategorii wyższych szkół zawodowych, co 
dało im 35. miejsce w  klasyfikacji generalnej, 
a panowie – 2. miejsce, co uplasowało ich na 37. 
pozycji w klasyfikacji ogólnej mistrzostw.

Robert Szymański, trener i prezes KU AZS PWSZ 
Konin przypomina, że przygotowując się do 
mistrzostw, dzięki porozumieniu z MOSiR w Ko-
ninie, nasi studenci mogli korzystać z pływalni, 
co w  znaczący sposób wpłynęło na osiągnięte 

rezultaty. Chwali też występ swoich podopiecz-
nych i samą imprezę: – Mimo ograniczeń wyni-
kających z  pandemii, mistrzostwom towarzy-
szyła świetna atmosfera i  wspaniała sportowa 
rywalizacja. Padło wiele życiowych rekordów 
– dodaje.

Zawody odbywały się od 10 do 12 czerwca 2021 r.
red.
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Dwanaścioro sportowców 
reprezentowało naszą 
uczelnię w Finale 
Akademickich Mistrzostw 
Polski w Ergometrze 
Wioślarskim. Drużynowo 
panie zajęły w klasyfikacji 
PWSZ-ów czwarte, a 
panowie drugie miejsce.

Apetyt
na rekordy 

W  zawodach, które odbywały się 6 i  7 maja 
w Warszawie, w Centrum Sportu i Rekreacji UW, 
wystartowało blisko 460 studentek i studentów 
z  50 uczelni, podzielonych na dwie kategorie 
wagowe – kobiety do 61,5 kg i powyżej mierni-
ka, a mężczyźni do 75 kg i powyżej. Do pokona-
nia był dystans 1000 m, co zajmowało zawodni-
kom od 2,29 do 4,27 min, a zawodniczkom od 
3,26 do 5,10 min.

Naszą uczelnię reprezentowały cztery studentki 
oraz ośmiu studentów. Panie zostały sklasyfiko-
wane w „drużynówce” na IV miejscu w  klasyfi-
kacji wyższych szkół zawodowych, zdobywając 
46 punktów, co dało 29 miejsce w  klasyfikacji 
generalnej mistrzostw. Natomiast panowie 
w klasyfikacji wyższych szkół zawodowych zajęli 
II miejsce z 356,5 p. – tuż za PWSZ w Nysie, co 
uplasowało ich na 25 pozycji w klasyfikacji ge-
neralnej.

Mimo ograniczeń spowodowanych pandemią 
imprezie towarzyszyła świetna studencka at-

mosfera i wspaniała rywalizacja sportowa. Padło 
wiele życiowych rekordów, m.in. Piotr Paszek 
z II roku wychowania fizycznego poprawił swój 
czas dotychczasowy najlepszy czas z 3 min i 53 s 
na 3 min i 20 s, czyli o ponad 30 s.

– W dobie zmieniających się warunków, w jakich 
przychodzi trenować, chęć rywalizacji i bicia re-
kordów szczególnie tych życiowych pozostaje 
ta sama. Te mistrzostwa to udowodniły – mówi 
Robert Szymański, prezes Akademickiego Klubu 
Sportowego PWSZ w  Koninie. I  dodaje: – Ser-
decznie dziękujemy wszystkim pracownikom 
uczelni, którzy w tych trudnych czasach zaanga-
żowali się w nasze przygotowania.

Organizatorem spotkania był AZS Warszawa.
red.
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Trzy studentki 
i trzech studentów 
reprezentowało naszą 
uczelnię w tegorocznym 
finale Akademickich 
Mistrzostw Polski 
w Biegach Przełajowych. 
W zawodach wzięło udział 
538 uczestników z 65 
uczelni.

Przez las, przez piach, 
przez błoto

Reprezentacja PWSZ w  Koninie startowała 
w  biegach na 3 km i  6 km kobiet oraz 4,5 km 
mężczyzn. Panie zostały sklasyfikowane w „dru-
żynówce” na IV miejscu w  kategorii wyższych 
szkół zawodowych, co dało 30. miejsce w  kla-
syfikacji generalnej mistrzostw, z kolei panowie 
w kategorii wyższych szkół zawodowych zajęli III 
miejsce. Uplasowało ich to na 35. pozycji w kla-
syfikacji generalnej mistrzostw.

– Podczas zaciętej rywalizacji sportowej i  mie-
rzenia się z  własnymi możliwościami wszyscy 
nasi reprezentanci pokonali swoje ograniczenia 
i  dobrze wypadli w  swoich konkurencjach – 
chwali podopiecznych Robert Szymański, pre-
zes Klubu Uczelnianego AZS PWSZ Konin. I pod-
kreśla, że na szczególną uwagę zasługuje sukces 
Klaudii Dymińskiej, studentki I roku wychowania 
fizycznego, która zajęła 23. miejsce w klasyfikacji 
generalnej biegu na 6 km, co dało jej pierwszą 
lokatę w kategorii PWSZ-ów. 

Zawody odbywały się 11 i 12 czerwca w Supraślu.
red.
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Reprezentanci 
36 uczelni brali udział 
w Akademickich 
Mistrzostwach Polski 
w Szermierce, które 
odbyły się 24 czerwca 
2021 r. w hali sportowej 
UAM w Poznaniu.

Szermierczy sukces 

Zawodnicy rywalizowali w szpadzie, szabli i flo-
recie. PWSZ w Koninie reprezentowały dwie za-
wodniczki startujące w  szabli. Nasze studentki 
były pierwsze w  klasyfikacji wyższych szkół za-
wodowych, a klasyfikacji generalnej wywalczyły 
16 miejsce. Do tego Natalia Nowinowska, stu-
dentka III roku filologii angielskiej, zdobyła brą-
zowy medal, a więc zajęła trzecie miejsce w Pol-
sce. – W sportach indywidualnych to znaczący 
sukces dla naszego klubu, i myślę, że również dla 
uczelni – mówi Robert Szymański, prezes Klubu 
Uczelnianego AZS PWSZ Konin.

Organizatorem Akademickich Mistrzostw Polski 
w Szermierce był AZS Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.

red.
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Dla niewprawnego oka 
był to zachwycający taniec 
żaglówek po spienionych 
wodach. Dla znawców 
zacięta rywalizacja 
i walka o jak najlepsze 
miejsca. Przez trzy dni na 
jeziorze Niegocin mimo 
zmiennych warunków 
odbywał się finał 
Akademickich Mistrzostw 
Polski w Żeglarstwie – 
klasa Omega Standard.

W sporcie liczy się 
nie tylko podium 

W zmaganiach brały udział 74 załogi z 34 uczel-
ni. Naszą uczelnię reprezentowała czteroosobo-
wa załoga – troje studentów i Robert Szymański, 
prezes Akademickiego Związku Sportowego 
PWSZ w  Koninie. Nasza załoga płynęła na wy-
czarterowanej na miejscu, nie najmłodszej ome-
dze z wyposażeniem znacznie odbiegającym od 
łódek regatowych. Mimo tego zajęli 20. miejsce 
w  flocie srebrnej na 36 załóg, co uplasowało 
ich na 30. pozycji w  klasyfikacji generalnej mi-
strzostw.

– Liczył się start dwóch załóg, a  my, niestety, 
mogliśmy wystawić tylko jedną, co zgodnie z re-
gulaminem spowodowało doliczenie punktów 
drugiej załogi jakby zajęła ostatnie miejsce –ża-
łuje Robert Szymański. – Na szczęście nie tylko 
my byliśmy w  takiej sytuacji i  przełożyło się to 
na zajęcie I miejsca w klasyfikacji wyższych szkół 
zawodowych – pociesza prezes.

Regaty odbywały się od 24 do 27 maja 2021 r. 
Mimo ograniczeń spowodowanych pandemią 
imprezie towarzyszyła świetna studencka, żeglar-
ska atmosfera i wspaniała rywalizacja sportowa. 
Organizatorem spotkania był AZS Warszawa.

J. Krokos

S P O R T
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– Był nie tylko Szefem, 
ale twórcą kadry 
filologicznej i inicjatorem 
życia naukowego, który 
w znaczący sposób 
przyczynił się do rozwoju 
zespołu odpowiedzialnego 
za kształcenie językowe 
w naszej Uczelni. Bez 
Niego nie byłoby nas 
tutaj – wspominają 
pracownicy Wydziału 
Nauk Humanistycznych 
i Społecznych.

Ciepły, 
mądry człowiek

30 marca zmarł prof. dr hab. Włodzimierz Sob-
kowiak, w  latach 1999-2005 dyrektor Instytutu 
Neofilologii PWSZ w Koninie. 

•
Profesor Włodzimierz Sobkowiak był wybitnym, 
znanym na całym świecie, polskim językoznaw-
cą, specjalistą w zakresie fonetyki i fonologii języ-
ka angielskiego, leksykografii, ale też wspomaga-
nego komputerowo nauczania języków obcych. 
Był w szczególności wielkim orędownikiem wy-
korzystania światów wirtualnych w dydaktyce ję-
zykowej, a jego prace ogniskowały się na sposo-
bach bardziej skutecznego nauczania wymowy 
w  języku obcym. Profesor Sobkowiak był auto-
rem licznych książek i artykułów oraz organizato-
rem licznych konferencji naukowych i naukowo-
-dydaktycznych, przy czym wiele z nich odbyło 
się w naszej uczelni. Był promotorem wielu prac 
magisterskich oraz doktorskich, jak również re-
cenzentem rozlicznych prac naukowych.

Od początku swojej kariery naukowej profesor 
Włodzimierz Sobkowiak był związany z Uniwer-
sytetem im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu. 
W latach 1999-2005 pracował w PWSZ w Koni-

nie, pełniąc funkcję dyrektora Instytutu Neofi-
lologii. Przyczynił się bez wątpienia do rozwoju 
studiów filologicznych oraz awansu naukowego 
pracowników Instytutu. Podczas obchodów 
20-lecia naszej Uczelni w 2017 roku został uho-
norowany wyróżnieniem w  uznaniu za zasługi 
na rzecz jej rozwoju.    

Odszedł jednak od nas nie tylko wybitny na-
ukowiec, nauczyciel czy przełożony, ale przede 
wszystkim fascynujący, ciepły, mądry człowiek, 
osoba obdarzona ogromnym poczuciem hu-
moru i dystansem do samego siebie. Nigdy nie 
zapomnimy o  jego fascynacji nowoczesnymi 
technologiami, jego czasami niełatwych do zro-
zumienia żartów, fotorelacji z  morsowania czy 
z działki, czy regularnych, zabawnych, ale i po-
uczających felietonów na Facebooku. Profesor 
Sobkowiak jest już po drugiej stronie, ale na za-
wsze pozostanie w naszej pamięci.   

Mirosław Pawlak 
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Profesor Robert 
Szeklicki wykształcił 
wielu nauczycieli 
wychowania fizycznego. 
Prowadził zajęcia z teorii 
wychowania fizycznego 
oraz antropomotoryki. Był 
promotorem wielu prac 
licencjackich mieszczących 
się w obszarze nauk 
o kulturze fizycznej. 

Nauczyciel
nauczycieli 

Pan Profesor był wieloletnim wykładowcą Wy-
działu Kultury Fizycznej i  Ochrony Zdrowia 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koni-
nie, ale nie był związany tylko z naszą uczelnią. 
Pracował na Akademii Wychowania Fizycznego 
w  Poznaniu, gdzie w  ostatnim czasie kierował 
Zakładem Nauk o  Aktywności Fizycznej i  Pro-
mocji Zdrowia. Działał w Polskiej Akademii 
Nauk: w poznańskim oddziale powołano go na 
wiceprzewodniczącego Komisji Kinezjologii (na 
kadencję 2019-2022). Ponadto był członkiem 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki 
Sportowej (International Association of Sport 
Kinetics) oraz Towarzystwa Naukowego Kultury 
Fizycznej (oddział w Poznaniu).

W  pracy naukowej zajmował się aktywnością 
fizyczną osób w różnym wieku, ale szczególnie 
starszych, i pomiarem tej aktywności. Badał też 
jej konsekwencje morfologiczne, metaboliczne 
oraz uwarunkowania społeczne

Prywatnie pasjonował się brydżem sportowym 
oraz uwielbiał grać na gitarze. 

Profesor Robert Szeklicki zmarł 19 czerwca 2021 r.
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animator czasu wolnego
bezpieczeństwo i systemy ochrony
doradztwo dietetyczne
gospodarka magazynowa
kadry i płace
marketing w mediach
       społecznościowych
odnawialne źródła energii
terapia środowiskowa i zajęciowa
trener personalny
wizaż i stylizacja

Kształcenie 
specjalistyczne 

Studia II stopnia
filologia (angielska, germańska) 
gospodarka i administracja publiczna
języki obce w mediach i biznesie
zarządzanie i inżynieria produkcji
zdrowie publiczne

automatyka i robotyka
bezpieczeństwo wewnętrzne
biznes międzynarodowy
dietetyka
filologia (angielska, germańska)
finanse i rachunkowość
języki obce w mediach i biznesie 
kosmetologia
logistyka
mechanika i budowa maszyn
pedagogika
pielęgniarstwo
resocjalizacja 
wychowanie fizyczne

Studia I stopnia
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