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Szanowni 
Państwo,
z przyjemnością przekazuję najnowsze wydanie 
magazynu „Szkiełkiem i Okiem”. Zostało ono 
w dużej mierze poświęcone współpracy mię-
dzynarodowej realizowanej przez Akademię 
Nauk Stosowanych w Koninie, a w szczególności 
programowi Erasmus+. Na kolejnych stronach 
znajdziecie Państwo wypowiedzi studentów 
z zagranicy, wskazujące motywy wyboru naszej 
uczelni (jak również Konina) jako miejsca do 
studiowania, szereg korzyści płynących z mię-
dzynarodowej mobilności edukacyjnej, a także 
relacje z wizyt obcokrajowców w Akademii oraz 
z wyjazdów naszych pracowników do partner-
skich uczelni za granicą. Współpraca międzyna-
rodowa i zalety udziału we wspomnianym pro-
gramie edukacyjnym Unii Europejskiej są warte 
podkreślenia szczególnie teraz – w aktualnej 
sytuacji geopolitycznej w Europie, w czasie, gdy 
w sąsiednim państwie toczy się wojna.

W związku z kon� iktem zbrojnym ostatnie mie-
siące upłynęły w ANS w Koninie pod znakiem 
działań pomocowych podejmowanych na rzecz 
obywateli Ukrainy poszkodowanych w wyniku 
rosyjskiej agresji. Zorganizowanie zbiórek żyw-
ności i niezbędnych artykułów, przeprowadze-
nie kursów języka polskiego dla uchodźców, 
przygotowanie spotkań dla ukraińskiej mło-
dzieży zainteresowanej podjęciem studiów 
na naszej uczelni to tylko niektóre z przedsię-
wzięć, jakie podjęła uczelnia, co opisano na ła-
mach aktualnego wydania. Serdecznie dziękuję 
wszystkim osobom – naszym studentom i pra-
cownikom, którzy tak chętnie włączyli się we 
wspomniane działania. Pozwolę sobie w tym 
miejscu na pewną re� eksję: otóż rosyjska in-
wazja na Ukrainę spowodowała tragedię w wy-
miarze humanitarnym, a jednocześnie zapo-
czątkowała wiele procesów i zjawisk, z którymi 
wszystkie podmioty – gospodarstwa domowe, 
przedsiębiorstwa, samorządy, szkoły, uczelnie 
itp. – będą mierzyły się w najbliższych latach.

Najnowszy numer „Szkiełkiem i Okiem” to także 
okazja do wspomnienia dwóch ważnych wyda-
rzeń, które miały miejsce w pierwszym półroczu 
2022 roku, a mianowicie uroczystości otwarcia 

Monopro� lowego Centrum Symulacji Medycz-
nej, czyli największej inwestycji dydaktycznej 
w historii uczelni, oraz tegorocznych absoluto-
riów, które po dwuletniej przerwie pandemicz-
nej odbyły się w formie realnej – w czerwcu 
nasze mury opuścili pierwsi absolwenci Akade-
mii. Ponadto w aktualnym wydaniu tradycyjnie 
można znaleźć relacje z konferencji i semina-
riów naukowych zorganizowanych zarówno 
przez pracowników, jak i studentów, nierzadko 
wspólnie z podmiotami otoczenia społeczno-
-gospodarczego współpracującymi z uczelnią. 
Szczególnie gorąco zachęcam do zapoznania 
się z artykułami poświęconymi aktywności 
studentów ANS w Koninie – przede wszystkim 
studentów kierunku resocjalizacja, którzy jako 
wolontariusze zrealizowali szereg projektów 
na rzecz społeczności lokalnej oraz studentów 
Wydziału Nauk o Zdrowiu, którzy przez całe wa-
kacje, na podstawie porozumienia zawartego 
między uczelnią a Ferio Konin, udzielali na te-
renie centrum handlowego bezpłatnych porad 
oraz konsultacji pielęgniarskich, kosmetycznych 
i dietetycznych dla mieszkańców Wielkopolski 
Wschodniej.

Serdecznie zapraszam Państwa do lektury ma-
gazynu, tym bardziej że powstaje przy współ-
udziale naszych studentów, którzy publikując 
artykuły, dzielą się swoimi spostrzeżeniami 
i przemyśleniami, dotyczącymi chociażby moż-
liwości łączenia studiów z pracą zawodową, co 
doskonale wpisuje się w istotę kształcenia prak-
tycznego realizowanego przez Akademię.

Artur Zimny
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Jedyne takie
w Wielkopolsce Wschodniej

U C Z E L N I AU C Z E L N I A

– To największa 
inwestycja dydaktyczna 
w 24-letniej historii 
naszej uczelni – 
mówił z dumą dr hab. 
Artur Zimny, prof. 
i rektor ANS w Koninie 
o Monopro� lowym 
Centrum Symulacji 
Medycznej. 

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał wraz 
z Krzysztofem Albińskim, dyrektorem Woje-
wódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie 
oraz dr Edytą Bielik, dziekan Wydziału Nauk 
o Zdrowiu. 

Otwarcie odbyło się 1 marca, a więc w dniu, 
w którym uczelnia zaczęła działać pod nową 
nazwą, jako Akademia Nauk Stosowanych w Ko-
ninie. – Dzięki temu wchodzimy na wyższy po-
ziom szkolnictwa wyższego – podkreślił rektor. 
– Ale też musimy pamiętać, że słowo „akademia” 
zobowiązuje. Powołanie tego centrum dobrze 
się w to wpisuje – uznał. W swoim wystąpieniu 
nawiązał również do obecnej sytuacji w Ukra-
inie. – Trudno się w pełni cieszyć, gdy tuż za na-
szą wschodnią granicą trwa wojna, ale włączy-
liśmy się w akcję pomocową. No i powinniśmy 
docenić, że jesteśmy w Unii Europejskiej – wska-
zał na stojącą na scenie obok polskiej � agę UE.

Wracając do głównego tematu spotkania, przy-
pomniał, że tegoroczne wydatki na remonty 
i inwestycje będą rekordowe, wyniosą bowiem 
ponad 8 mln zł, z czego 3,5 mln przeznaczono 

na MCSM. Wystąpienie zakończył wręczeniem 
Danucie Grodzkiej, menedżerce kierunku pielę-
gniarstwo, aktu mianowania na stanowisko kie-
rownika MCSM. Uruchomiono je właśnie z myślą 
o tym kierunku. 

Natomiast szefowa centrum, nie kryjąc zadowo-
lenia, zaznaczyła, że dzięki świetnemu wypo-
sażeniu centrum będzie można krok po kroku 
przećwiczyć każdy przypadek medyczny. – I to 
wiele razy, aż do skutku – podkreśliła. Wysoko 
zaawansowane technologicznie trenażery i fan-
tomy chorych będą pomagały przyszłym pielę-
gniarkom i pielęgniarzom w przygotowaniu do 
profesjonalnej opieki nad chorym. Odwzoro-
wują bowiem cechy ciała ludzkiego (dorosłego, 
dziecka, noworodka), czyli wygląd, wzrost oraz 
� zjologiczny zakres ruchów w stawach. Służą 
do prowadzenia m.in. wentylacji mechanicznej, 
bezprzyrządowego udrożnienia dróg oddecho-
wych, osłuchiwania szmerów oddechowych, 
a nawet regulacji szerokości źrenic.

Do możliwości wielokrotnego powtarzania 
schematów postępowania z chorym nawiązała 

też Wiesława Welke, przewodnicząca Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Koninie. – To 
będzie nauka w warunkach bezpiecznych dla 
studenta, bo błędy, które przecież na początku 
się zdarzają, „odbędą się” bez udziału pacjenta – 
podkreśliła. 

Uczestnicząca w uroczystości Paulina Stochnia-
łek, z Zarządu Województwa Wielkopolskiego, 

podkreśliła jak ważną rolę do spełnienia ma 
uczelniane centrum medyczne. – Mamy niezwy-
kłą lukę pokoleniową w zawodzie pielęgniarek. 
A potrzebujemy ich bardzo, bo nasze społeczeń-
stwo się starzeje – przypomniała. Zgodził się z nią 
dr Wiesław Steinke, lekarz i były przewodniczący 
konwentu PWSZ w Koninie. – Mam nadzieję, że 
te fantastyczne warunki zachęcą więcej osób do 
studiowania na tym kierunku – zaznaczył.
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Po części o� cjalnej gości zaproszono na pokaz 
symulacji na fantomach wysokiej wierności, 
choć nie tylko. Studenci pielęgniarstwa I stop-
nia, pod kierunkiem wykładowców, przepro-
wadzili kilka scenariuszy działań, m.in. przygo-
towania pacjentki do cesarskiego cięcia, opieki 
nad pacjentem w zerowej dobie po usunięciu 
woreczka żółciowego metodą laparoskopową, 
a także kąpieli osoby niepełnosprawnej.

Podczas zwiedzania zainteresowani mogli się 
poddać pomiarom poziomu glukozy, choleste-
rolu oraz składu masy ciała. Badania, pod opieką 
wykładowców, wykonywali studenci pielęgniar-
stwa i dietetyki. Natomiast poziom nawilżenia 
skóry lub ocenę jej zmian barwnikowych spraw-
dzały studentki kosmetologii. Chętni, których 
nie brakowało, mogli również poćwiczyć umie-
jętność wykonywania resuscytacji krążeniowo-
-oddechowej.

Uruchomienie MCSM stało się podstawą do pro-
wadzenia od roku akademickiego  2022/2023 
studiów II stopnia na tym kierunku. Wielu absol-
wentów studiów licencjackich zdobędzie tytuł 
magistra pielęgniarstwa właśnie u nas.

Projekt zrealizowano w ramach Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: 
V. Wsparcie dla obszaru zdrowia: 5.3. Wysoka 
jakość kształcenia na kierunkach medycznych, 
w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Ze-
spolonym imienia dr. Romana Ostrzyckiego 
w Koninie.

aria

U C Z E L N I AU C Z E L N I A
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– Miejcie świadomość, 
że jesteście tymi 
pięcioma procentami 
studentów naszej 
uczelni, którzy 
stanowią jej elitę 
– mówił podczas 
wręczenia statuetek 
i listów gratulacyjnych 
Akademii Nauk 
Stosowanych w Koninie 
dr hab. Artur Zimny, 
prof. ANS w Koninie 
i jej rektor.

U C Z E L N I AU C Z E L N I A

Wraz z gratulacjami rektor przekazał je tym stu-
dentom, którzy wyróżnili się w ostatnim roku 
działalnością na rzecz uczelni, społeczności aka-
demickiej i pozaakademickiej. – System uczelni 
ma dwa wymiary nagradzania – mówił dr hab. 
Artur Zimny. – Jeden to stypendia, a drugi to 
właśnie te wyróżnienia. Choć nie są związane 
z graty� kacją pieniężną, uważam, że są ważniej-
sze. Tymi wyróżnieniami dziękuję Wam za pracę 
społeczną dla innych, dla uczelni i otoczenia, za 
wszelkie formy aktywności społecznej, udział 
w studenckich kołach naukowych, konferen-
cjach, seminariach, wolontariacie, zawodach 
sportowych. Wszystko to służy kreowaniu do-
brego wizerunku naszej uczelni, promowaniu 
wybranych przez Was kierunków studiów. Do-
dam jeszcze, że dzięki takiej działalności zdoby-
wacie kompetencje społeczne, których trudno 
nauczyć się z książek – podkreślił.

Rektor przypomniał też, że to spotkanie jest wy-
jątkowe z dwóch powodów: – Po pierwsze odby-
wa się w normalnych warunkach, a nie zdalnie jak 

przez ostatnie dwa lata. Po drugie – bo pierwszy 
raz są to wyróżnienia z logo ANS w Koninie.

Dla niektórych była to pierwsza taka nagroda 
od rektora, dla innych kolejna. – Mam już cztery 
statuetki: trzy z logo PWSZ w Koninie i teraz tę 
z logo ANS – już po uroczystości mówiła z dumą 
Magdalena Koziorowska, absolwentka kosme-
tologii, obecnie studentka zdrowia publiczne-
go, i przyznałą, że nie zamierza na tym poprze-
stać, bo na specjalnej półce jest jeszcze wolne
miejsce.

W tym roku nagrodę rektora otrzymało 78 stu-
dentów z wszystkich kierunków I i II stopnia, 
w tym 27 statuetki i listy gratulacyjne, a 51 listy 
gratulacyjne.

aria

Elitarne pięć 
procent

– Jesteście pierwszymi absolwentami, którzy 
otrzymają dyplom Akademii Nauk Stosowanych 
w Koninie, choć studia zaczynaliście w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 
– zaznaczył podczas absolutorium dr hab. Artur 
Zimny, prof. ANS w Koninie i jej rektor. 

Rektor Zimny w swoim przemówieniu podkre-
ślił, że tegoroczne absolutorium jest wyjątkowe 
również dlatego, że po długiej przerwie odby-
wa się w normalnych, realnych warunkach, bez 
reżimu sanitarnego: – Nareszcie siedzimy koło 
siebie, niezamaskowani. 

Wyraził nadzieję, że mimo utrudnień w studio-
waniu, wynikających z pandemii, studia spełniły 
oczekiwania absolwentów, a uczelnia wzbudzi-
ła w nich potrzebę ustawicznego kształcenia 
i umożliwiła kształtowanie kompetencji miękkich, 
niezbędnych do radzenia sobie w obecnych nie-
łatwych czasach. – Świat na naszych oczach ulega 
wielkim zmianom – pandemia, wojna, teraz in-
� acja. Przyszłość jest coraz mniej przewidywalna, 
trzeba nadążać za rzeczywistością – przypomniał. 

W uroczystości uczestniczył Witold Nowak, za-
stępca prezydenta Konina, który z kolei apelo-
wał do absolwentów o odwagę i zaangażowa-
nie we wszystko, co będzie częścią ich życia: 
w rodzinę, lokalną społeczność, w sprawy kraju, 
w zmianę świata na lepsze. A na koniec dodał: 

– Moja mama mawiała: „Synek, cokolwiek byś 
w życiu nie robił, rób to uczciwie”. I tego Wam 
życzę.

Kilka słów, przede wszystkim do absolwentek 
pielęgniarstwa przekazała Wiesława Welke, 
przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Koninie, która przypomniała, że 
wybrany zawód jest trudny i odpowiedzialny, 
ale zostały do niego dobrze przygotowane. 
– Uczelnia stworzyła Wam bardzo dobre wa-
runki, w których zdobyłyście wiedzę. To jak 
ją wykorzystacie – zależy od Was. Liczę na 
Was, moje przyszłe koleżanki – dodała, przy-
pominając przy okazji, że do zawodu ciągle 
przychodzi mniej nowych pielęgniarek i po-
łożnych, niż odchodzi na emeryturę. Nato-

Vivat membrum 
quodlibet 

Pierwsze karty 
absolutoryjne z logo 
ANS odebrało
25 czerwca niemal
440 osób.
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U C Z E L N I AU C Z E L N I A

miast Danuta Grodzka, menedżer kierunku 
pielęgniarstwo, wszystkim absolwentkom, po 
specjalnym ślubowaniu, wręczyła pielęgniar-
ski czepek, który od lat jest symboliczny – to 
specjalny znaczek.

Słowa na nową drogę przygotowały również 
panie dziekan. – To dzień sukcesu, ale pamię-
tajcie o osobach, które dzielą go razem z Wami 
– to rodzina, bliscy, to wykładowcy – mówiła 
dr Edyta Bielik, dziekan Wydziału Nauk o Zdro-
wiu. – Pamiętajcie o tych, którzy nigdy w Was 

nie zwątpili, byli z Wami również w chwilach 
porażki. Kto nie pamięta przeszłości, ten traci 
tożsamość – przypomniała tę starą mądrość. 
Natomiast dr Anna Stolarczyk-Gembiak, dzie-
kan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecz-
nych, tak rozpoczęła: – Jesteście bohaterami, 
którzy sprostali wyzwaniom swojego pokole-
nia. Proszę, byście tak myśleli o tym dniu. Wy-
chodzicie z posagiem, dla każdego kierunku 
innym, ale wszyscy dobrze przygotowani do 
pracy. Możecie więc podejmować odważne de-
cyzje, nawet ryzykowne. Warto – tego Państwu 
życzę – zakończyła. 

Dla części absolwentów to pożegnanie z uczel-
nią nie było pożegnaniem na zawsze. Wielu 
z nich wróci tu na studia magisterskie lub po-
dyplomowe, niektórzy jako pracownicy, inni 
jako przedstawiciele zakładów i instytucji współ-
pracujących z nią. A jeszcze inni jako rodzice 
następnych pokoleń, które wybiorą Akademię 

Nauk Stosowanych w Koninie jak swoją Alma 
Mater i z czasem dołączą do 15-tysięcznej obec-
nie wspólnoty ludzi z dyplomem naszej uczelni.

Vivat membrum quodlibet – Niech żyją absol-
wenci!

Maria Sierakowska
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Centrum Druku i Skanu 3D jest kolejną jednost-
ką organizacyjną Akademii Nauk Stosowanych 
w Koninie, z którego usług będzie korzystać nie 
tylko uczelnia i jej studenci, ale też mieszkańcy 
Konina i regionu. 

Druk 3D to inaczej drukowanie przestrzenne. – 
Polega na nakładaniu materiału budulcowego 
warstwa po warstwie i jego selektywnym spa-
janiu – wyjaśnia mgr inż. Rafał Bajdek, kierownik 
CDS 3D. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie 
efektów często niemożliwych i nieopłacalnych 
podczas tworzenia prototypów lub elementów 
małoseryjnych. Dziś druk 3D jest już stosowany 
w wielu dziedzinach, m.in. w medycynie, gdy 
potrzebne jest uzyskanie elementu „szytego 
na miarę” – fragmentu kości albo precyzyjnego 
modelu przedoperacyjnego. Trwają też prace 
nad tworzeniem tzw. biowydruków – komórek, 
tkanek, a nawet całych narządów. 

A z jakiego materiału i co będzie drukowane 
w uczelnianym centrum? – Obecnie przy użyciu 
technologii FMD, nazywanej potocznie drukiem 
3D z plastiku, możemy wytwarzać obiekty z two-
rzyw sztucznych, jak PLA, ABS, PETG i nylon. Są 
wysokiej jakości i w zależności od potrzeby speł-
niają wymogi miejsca ich przeznaczenia – opo-
wiada szef CDS 3D. – Jeśli chodzi o technologię 
SLA, czyli druk oparty na utwardzaniu modeli 
z żywic UV, mamy urządzenia drukujące w jako-
ści 4K, a także myjkę chemiczną z możliwością 
pełnego utwardzenia takiego wydruku. Wydruki 
żywicowe charakteryzują się najwyższą obecnie 
jakością, nawet przy bardzo małych i skompli-
kowanych elementach – podkreśla i dodaje: – 
Mamy też drukarkę 3D do czekolady. Możemy 
wyczarować wydruki dla cukierników na torty.

Głównym celem działalności nowo powstałej 
placówki jest pomoc w realizacji inżynierskich 
pomysłów i prototypów naszych studentów 
kierunków inżynierskich. – Ale w planach mamy 
podjęcie współpracy z zewnętrznymi interesan-
tami, którzy niekoniecznie chcą zagłębiać się 
w pełnię procesu. Oczekują jedynie funkcjonal-
nego prototypu lub modelu pokazowego swo-
jego projektu – uważa Rafał Bajdek. Takie usługi 
będą wyceniane indywidualnie, na podstawie 
skomplikowania modelu oraz jakości i warun-
ków roboczych materiału, z którego ma zostać 
wykonany. – Oczywiście stoi przed nami jeszcze 
wiele wyzwań i pracy. Podczas pokazów promo-
cyjnych w szkołach jeden z uczniów rzucił nam 
wyzwanie, by wydrukować z czekolady wieżę 
Ei�  a … Cóż, dzieciom się nie odmawia i cały 
czas o tym pamiętamy 😊 – zapewnia. 

– Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą 
zgłębić tajniki druku i skanu 3D na różne warsz-
taty i szkolenia poświęcone temu zagadnieniu. 
Oferta skierowana jest również do szkół, które 
chciałyby, aby ich kadra wzbogaciła się o nowe 
umiejętności, jakie daje drukowanie i skanowa-
nie 3D – zachęca dr inż. Robert Cieślak. 

aria

Trójwymiarowa 
działalność

– To nasza reakcja 
na zapotrzebowanie 
społeczności lokalnej 
i akademickiej – mówi 
dr inż. Robert Cieślak, 
kierownik Katedry 
Nauk Technicznych 
o Centrum Druku 
i Skanu 3D, które na 
początku marca tego 
roku powołano do 
życia w ANS w Koninie.

U C Z E L N I A

Nowi partnerzy

Akademia
Ubezpieczeń 
Społecznych 
Projekt „Akademia Ubezpieczeń Społecznych” 
jest podstawą umowy, jaką ANS w Koninie i Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Po-
znaniu podpisały 20 kwietnia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od wielu lat 
jest naszym partnerem. W 2017 roku zawarliśmy 
porozumienie, dzięki któremu pracownicy tej 
instytucji wspierali naszą uczelnię swoją wiedzą 
i doświadczeniem w ramach projektu „Ubezpie-
czenia społeczne — edukacja z ZUS”, skierowa-
nego głównie do studentów kierunku � nanse 
i rachunkowość.

Obecna umowa jest podstawą do realizacji 
projektu „Akademia Ubezpieczeń Społecz-
nych” przeznaczonego dla studentów studiów 
I i II stopnia, uczestników studiów podyplomo-
wych, a także pracowników obydwu instytucji, 
czyli ZUS i ANS. Przedsięwzięcie to ma na celu 
współpracę partnerską dotyczącą działalności 
dydaktycznej oraz realizacji wspólnych działań 
z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Dzięki temu porozumieniu specjaliści z ZUS 
będą prowadzili wykłady, szkolenia i konsultacje, 
współorganizować konferencje i inne wydarze-
nia naukowe i promocyjne. Nasi pracownicy dy-
daktyczni zyskają możliwość publikowania arty-
kułów w punktowanym kwartalniku naukowym 
„Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka”, 
a studenci odbywanie staży i praktyk w siedzibie 
ZUS.

red.

Z myślą
o resocjalizacji
i pedagogice
Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk 
jest kolejnym podmiotem z otoczenia społecz-
no-gospodarczego, z którym Akademia Nauk 
Stosowanych w Koninie podpisała umowę 
o współpracy. 

Tak jak w przypadku poprzednich tego typu 
inicjatyw, współpraca ma przede wszystkim 
na celu dbałość o jakość kształcenia i realizację 
wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych i na-
ukowo-badawczych. Studenci Wydziału Nauk 
Humanistycznych i Społecznych, w szczegól-
ności resocjalizacji i pedagogiki, będę mogli 
w siedzibie CUS odbywać praktyki studenckie, 
a wykwali� kowani pracownicy tej instytucji pro-
wadzić dla nich zajęcia. Umowa daje możliwość 
szerokiej współpracy, jak organizowanie wykła-
dów, seminariów i konferencji, prowadzenie 
projektów naukowo-badawczych i opracowa-
nie materiałów do publikacji naukowych.

Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk 
to kompleksowe miejsce świadczenia i koordy-
nacji usług społecznych dla jej mieszkańców.  
Celem tej struktury jest funkcjonalne podejście 
do tego typu usług, co daje szansę na rozwój 
i zwiększenie ich dostępności. Od dziś ich do-
świadczenia będą udziałem studentów ANS 
w Koninie.

emes
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Kolejne klasy akademickie

III LO
w Koninie
Od października tego roku najzdolniejsi ucznio-
wie z III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. 
Norwida w Koninie z klas o pro� lu psycholo-
gicznym otrzymają indeksy ANS w Koninie w ra-
mach programu „Klasa Akademicka”. Opiekę nad 
młodymi „studentami” roztoczy Wydział Nauk 
Humanistycznych i Społecznych, kierunek reso-
cjalizacja.

Uczniowie, podobnie jak w przypadku innych 
klas akademickich w naszej uczelni, będą uczest-
niczyć w specjalnie dla nich przygotowanych 
wykładach i zajęciach, a także jako wolni słucha-
cze, w wykładach dla studentów i konsultacjach 
z pracownikami naukowymi. Dzięki temu będą 
mieli możliwość nabycia wiedzy na temat orga-
nizowania i realizowania różnych działań zwią-
zanych z opieką, wychowaniem, kształceniem 

i pro� laktyką dzieci, młodzieży oraz osób doro-
słych, rozwijania zainteresowań i predyspozycji 
zawodowych. Organizatorzy projektu wymienili 
szereg korzyści, jakie młodzi ludzie mogą uzy-
skać dzięki programowi. Najważniejszym jest 
doskonalenie umiejętności organizacyjnych 
i współdziałania w zespole, a także rozwijanie 
umiejętności samokształcenia i samodzielnego 
zdobywania wiedzy o różnych środowiskach 
wychowawczych, ich specy� ce i procesach 
w nich zachodzących, a także dotyczącej uwa-
runkowań niedostosowania społecznego.

Dzięki uczestnictwu w „klasie akademickiej” lice-
aliści już na początku swojej edukacji będą mo-
gli skonfrontować się z wyzwaniami, jakie cze-
kają na nich w wybranym przez nich zawodzie.

Koordynatorami projekt są: Kierownik Katedry 
Nauk Społecznych dr hab. Kinga Przybyszewska, 
prof. ANS i Wicedyrektor III LO w Koninie mgr 
Anna Bobrowska. Porozumienie zostało podpi-
sane 26 kwietnia 2022 r., a okres jego realizacji to 
01.10.2022-30.04.2024 r.

red.

ZSEA
w Kole
Akademia Nauk Stosowanych w Koninie pod-
pisała też dwa porozumienia z Zespołem Szkół 
Ekonomiczno-Administracyjnych im. Stanisława 
i Władysława Grabskich w Kole. Jedno dotyczy 
współpracy dydaktyczno-promocyjnej, drugie 
prowadzenia Klasy Akademickiej – Finanse i Ra-
chunkowość.

Oba mówią o współdziałaniu, prowadzącym 
m.in. do udziału najzdolniejszych uczniów 
w pracach studenckich kół naukowych, w pre-
lekcjach, prezentacjach i wykładach otwartych, 
do wspólnego uczestnictwa przedstawicieli 
szkoły i uczelni w uroczystościach okolicznościo-
wych jak jubileusze, Drzwi Otwarte, dni kariery, 
targi edukacyjne, Dni Nauki, Akademia Młodego 

Studenta, a także do promowania uczelni wśród 
uczniów ZSEA przez organizowanie spotkań nt. 
rekrutacji na studia, informowanie o aktualnej 
ofercie kształcenia na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych. 

Druga umowa skupia się natomiast na prowa-
dzeniu, pod patronatem ANS w Koninie, Klasy 
Akademickiej – Finanse i Rachunkowość. Dzię-
ki niemu uczniowie tej klasy będą brali udział 
w specjalnie dla nich przygotowanych cyklicz-
nych spotkaniach – zajęciach laboratoryjnych 
lub warsztatach, a ich zakres będzie właściwy 
dla zawodu technik rachunkowości. Poza tym 
będą – jako wolni słuchacze – uczestniczyć 
w wykładach uczelnianych, będą też mieli moż-
liwość korzystania z konsultacji z pracownikami 
naukowymi. 

W przyszłości jej absolwenci, ubiegający się 
o przyjęcie na ANS w Koninie na studia pierw-
szego stopnia, będą mogli liczyć na 30 dodatko-
wych punktów rankingowych.  

aria
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Pod skrzydłami 
WNZ

Wydział Nauk o Zdrowiu objął patronatem 
uczniów klas o pro� lu biologiczno-humani-
stycznym i biologiczno-chemicznym z II Liceum 
Ogólnokształcącego w Koninie, uczniów klas 
o pro� lu biologiczno-chemicznym z Liceum 
Ogólnokształcącego w Słupcy oraz uczniów 
technikum z klas żywienia i usług gastrono-
micznych z Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzałkowie.

W porozumieniach zapisano m.in. że celem 
patronatu jest umożliwienie licealistom nim 
objętym pogłębienia zainteresowań dotyczą-
cych biologii i chemii, a przyszłym technikom 
żywienia ze Strzałkowa poszerzenia wiedzy i za-
interesowań związanych z dietetyką. Poza tym 
zarówno uczniom, jak i nauczycielom uczelnia 
zagwarantowała możliwość udziału w wykła-
dach, warsztatach metodycznych i konferen-
cjach organizowanych przez WNZ oraz kontakt 
z kadrą naukowo-dydaktyczną i studentami 
tego wydziału. Nauczyciele, którzy uczą w tych 
klasach biologii i chemii lub przedmiotów za-
wodowych, otrzymają opiekę naukowo-mery-
toryczną.

Dzięki umowie z CKZiU uczelnia zyskuje nowe-
go partnera, u którego nasi studenci będą mogli 
realizować studenckie praktyki pedagogiczne.

aria

Rzeczywistość 
ferworu pracy

Kompletowanie 
i formowanie ładunku 
oraz dobór środków 
transportowych to 
umiejętności, którymi 
powinien wykazać się 
każdy spedytor. 

Sprawdzali je i doskonalili uczniowie ZSGE w Ko-
ninie, jednocześnie uczestnicy spedytorskiej kla-
sy akademickiej ANS w Koninie. 

Przyszli specjaliści w tej dziedzinie, szlifując swo-
ją biegłość, korzystali z modelu dydaktyczno-
-szkoleniowego � rmy Wiesman. – To odzwier-
ciedlający w skali jeden do dziesięciu zestaw, 
który zawiera skrzynię ładunkową, europalety, 
folię mini stretch i ładunki w różnych wymiarach 
– tłumaczy dr Robert Rogaczewski, kierownik 
Katedry Nauk Ekonomicznych, opiekującej się tą 
klasa akademicką. – Uczniowie mieli więc moż-
liwość przenieść się w rzeczywistość ferworu 
pracy – dodaje.

Uczniowie otrzymali też zadanie projektowe, 
w ramach którego musieli dokonać stosow-
nych obliczeń oraz umieścić ładunki na pale-
tach zgodnie z ich miejscem przeznaczenia 
i w sposób najbardziej adekwatny. – Nie lada 
wyzwaniem było zabezpieczenie towaru, co jest 
szczególnie istotne w całym procesie. Konieczne 
było również właściwe rozmieszczenie towaru 
w skrzyni ładunkowej, uwzględniając przy tym 
najbardziej optymalną trasę przewozu – wyja-
śnia dr Rogaczewski. I przy okazji zachęca: – ANS 
w Koninie organizuje dla szkół średnich liczne 
warsztaty. Drodzy uczniowie, jeżeli chcecie spró-

bować swoich sił jako logistycy czy spedytorzy, 
serdecznie zapraszamy do kontaktu. Dla Was też 
zorganizujemy warsztaty – zapewnia. 

Zajęcia odbyły się 18 maja 20122 r.

Zainteresowanych nimi opiekunów prosimy 
o maile na adres: robert.rogaczewski@konin.
edu.pl

red.
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Patronat naukowy 
uczelni gwarantuje 
uczniom szkół średnich 
lepsze przygotowanie 
z wybranych 
przedmiotów i większe 
prawdopodobieństwo 
przyjęcia
na wymarzony 
kierunek studiów.
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Liczmy
na setkę

Wspólne
plany 

Międzyuczelniane 
rozgrywki sportowe 
i połączony 
„Wielkopolski Erasmus 
Day” to tylko niektóre 
z pomysłów, jakie padły 
podczas czerwcowego 
spotkania Prezydium 
Rady Związku 
Wielkopolskich 
Publicznych Uczelni 
Zawodowych.

– Cieszę się, że wspólny wysiłek przynosi efek-
ty. To ważne, że związek się rozwija – podkreślił 
podczas posiedzenia ZWPUZ jego przewodni-
czący, dr hab. Artur Zimny, prof. ANS w Koninie.

Rektorzy, których gościł rektor Zimny, przede 
wszystkim jednogłośnie podjęli uchwałę o po-
wierzeniu dr. Januszowi Pole, profesorowi i rek-
torowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Jana A. Komeńskiego w Lesznie, funkcji 
przewodniczącego ZWPUZ na najbliższe dwa 
lata akademickie. Omówili rzeczowo-� nansowe 
sprawy związku wynikające z corocznych obo-
wiązków sprawozdawczych, podjęli również 
kilka uchwał, m.in. w sprawie przyjęcia sprawoz-
dania przewodniczącego z działalności za rok 
akademicki 2021/2022, przekazania zysku netto 
z działalności związku w 2021 roku do funduszu 
założycielskiego związku, a także powołania 
rady naukowej oraz redaktora naczelnego-koor-
dynatora Wydawnictwa ZWPUZ, którym został 
dr inż. Krzysztof Danielewicz, prorektor z ANS 

w Gnieźnie. Zadaniem związkowego wydawnic-
twa będzie publikowanie i rozpowszechnianie 
prac naukowych, materiałów informacyjnych 
oraz innych opracowań służących potrzebom 
i rozwojowi członków związku.

Tego samego dnia, w pełnym składzie reprezen-
tantów Rady ZWPUZ – rektorów, prorektorów 

kanclerzy, wybranych pracowników dydaktycz-
nych i administracyjnych oraz przewodniczą-
cych samorządów studenckich z Gniezna, Kali-
sza, Konina, Leszna i Piły, odbyło się posiedzenie 
rady. Zebrani rozmawiali o aktualnych proble-
mach i kolejnych wyzwaniach, przed którymi 
stoją uczelnie. To przede wszystkim zmiany na 
rynku pracy i dostosowanie do nich oferty edu-
kacyjnej oraz rosnące koszty utrzymania uczelni. 
Nie zabrakło dyskusji o zamierzeniach organi-
zacji ani pomysłów, które zdaniem zebranych 
mogą przyczynić się do jeszcze lepszego współ-
działania. Rektor Poła z Leszna zasugerował, aby 
w przyszłym roku akademickim zorganizować 
międzyuczelniane rozgrywki sportowe oraz 
inne formy współzawodnictwa w dziedzinach 
nauki, a rektor Mierzejewski zaprosił do Piły na 
wspólny „Wielkopolski Erasmus Day”, w którym 
udział wezmą zagraniczni studenci z wszystkich 
uczelni członkowskich. W planach znalazło się 
również wydanie wspólnego informatora edu-
kacyjnego na rok akademicki 2023/2024. 

Po obradach, które odbyły się 27 czerwca, 
uczestnicy pod przewodnictwem gospodarzy 
udali się na zwiedzanie Monopro� lowego Cen-
trum Symulacji Medycznej oraz pracowni ko-
smetologii, wizażu i stylizacji.

Patrycja Herman

Do Konina przyjeżdżają 
z Turcji, Portugalii, 
Hiszpanii, Litwy, 
Łotwy, Niemiec 
i Słowacji. Przyjeżdżają, 
by studiować na 
naszej uczelni np. 
wychowanie � zyczne, 
język angielski, � nanse 
i rachunkowość i inne 
kierunki. W zeszłym 
roku akademickim było 
ich 96.

Mowa oczywiście o studentach, którzy korzysta-
ją z dobrodziejstwa programu „Erasmus+” i wy-
bierają się na półroczne studia za granicę do któ-
regoś z krajów członkowskich Unii Europejskiej 
i kandydujących do niej, a także Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. Oczywiście muszą też 
z któregoś z tych krajów pochodzić. 

Czemu wybierają Konin, skoro mogliby poje-
chać do Florencji, Drezna lub Paryża? Najczęściej 
dlatego, że ktoś z ich uczelni już tu był i podoba-
ło mu się! Jakie to proste. I jakie miłe… 

Zestawienie z ostatnich 5 lat pokazuje, że ich 
liczba się zwiększa. Wyjątkiem jest pierwszy rok 
pandemii. Ale ten, który właśnie się skończył po-
kazuje, że apetyt na podróżowanie i studiowa-
nie tysiące kilometrów od dom wrócił na swoje 
miejsce, a nawet wzrósł. Liczymy, że ta tenden-
cja się utrzyma i w roku 2022/2023 liczba stu-
dentów z zagranicy na naszej uczelni przekroczy 
100.

Rok akademicki Studenci przyjeżdżający Kraj

2017/2018 71 na studia, 2 na praktyki Hiszpania, Portugalia, Turcja

2018/2019 84 na studia
Hiszpania, Łotwa, Portugalia, 
Turcja, Włochy

2019/2020 88 na studia
Hiszpania, Portugalia, Turcja, 
Włochy

2020/2021 30 na studia Portugalia, Turcja, Włochy

2021/2022 96 na studia Portugalia, Turcja, Włochy

Na kolejnych stronach zamieszczamy wrażenia 
studentów z czasów pobytu na naszej uczelni 
z ostatnich dwóch lat, stąd w tekstach, projek-
tach, fragmentach prezentacji i na zdjęciach jest 
poprzednia nazwa uczelni. Wierzymy, że to pół 
roku w Koninie zostanie w ich pamięci jako jed-
no z najmilszych.

aria, WK
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Re� ection

It is a great pleasure to write a re� ection of my stu-
dent mobility in ANS within the scope of Erasmus+ 
program. I am Hakan Meral, who is from Mersin, 
Türkiye (Turkey). I have been studying at the de-
partment of English Language Teaching and ı have 
studied the 2nd semester of the 3rd year in ANS. 

I had always known that ı wanted to participate 
in Erasmus+ Student Mobility as it is an unprec-
edent chance that enables its contributor to ex-
perience a di� erent culture, to get familiar with 
a di� erent society, to observe a unique style 
of way of living, thinking and behaving. Thus, ı 
had taken the relevant exams, been eligible to 
attend the program, have a list of countries and 
universities and I chose ANS in Konin, Poland as 
the country has a great geographical location 
with its interesting history and codes of culture. 

When ı arrived in Poland, the � rst thing that 
drew my attention was the time orientation of 
Polish society and the organization of daily life; 
every resident has obeyed the rules of daily life, 
which makes the life in Poland more organized 

Z wielką przyjemnością podzielę się wspomnie-
niem dotyczącym mobilności w ANS w Koninie 
w ramach programu Erasmus+. Jestem Hakan 
Meral, z Mersin, w Turcji. Studiowałem na kie-
runku � lologia angielska, w 2 semestrze, na
3 roku.

Zawsze chciałem wziąć udział w programie 
Erasmus+, który pozwala poznać inną kulturę, 
obserwować inny styl życia, myślenia, inne za-
chowania społeczne. Przeszedłem więc proces 
rekrutacji do programu, dostałem listę państw 
i uczelni partnerskich. Wybrałem ANS w Koninie 
i Polskę jako kraj o świetnym położeniu geogra-
� cznym, interesującej historii i kodach kulturo-
wych. 

Kiedy przyjechałem do Polski, pierwszą rzeczą, 
która zwóciła moją uwagę, była świetna organi-
zacja życia codziennego. Ludzie są punktualni, 
dobrze zorganizowani, środki transportu także 
kursują punktualnie. To sprawia, że odbieram 

and systematical; the vehicles of public trans-
portation have generally arrived on time and 
the residents have also seemed like punctual.

I genuinely believe that ANS has the kindest and 
the most understanding teachers, they have al-
ways been supportive and inspirational. Further-
more, it is a signi� cant issue that they have fo-
cused on the implementation aspect of teaching 
for the students of teaching department, which 
has made the teaching practise more realistic. 

I have always believed the university that I have 
been studying in Türkiye is a meritable one with its 
great academic sta� . You can always � nd a course 
on your list that makes you research and ponder; 
promotes you to have a critical way of thinking. 

Overall, there is no doubt that the mobility itself 
has been one of the most memorable expe-
rience of mine. I am glad that ı have attended 
Erasmus+. 

życie w Polsce jako systematyczne i dobrze zor-
ganizowane.

Uważam, że ANS ma najmilszych i najbardziej wy-
rozumiałych wykładowców, którzy byli dla mnie 
wsparciem i inspiracją.  Poza tym, kształcąc przy-
szłych nauczycieli, starają się przekazywać wiedzę 
w taki sposób, by nie wydawała się jedynie nie-
przystającą do życia teorią, ale stawała się rzeczy-
wistymźródłem ich inspiracji, możliwości i rozwoju 

Zawsze uważałem, że uniwersytet, w którym stu-
diuję w Turcji jest miejscem ważnym, godnym 
uwagi, ze świetną kadrą akademicką. Zawsze 
można tam znaleźć przedmiot, który inspiruje, 
pobudza kreatywne myślenie i zaangażowanie.

Podsumowując, nie mam watpliwości, że mobil-
ność była jednym z ciekawszych doświadczeń 
w życiu. I cieszę się, że byłem uczestnikiem pro-
gramu Erasmus+.

Hakan Meral
Çağ University, Türkiye (Turkey)

(tłum. Bożena Miastkowska)

E R A S M U S E R A S M U S +

21październik 2022 • nr 220 październik 2022 • nr 2



ANS is so understanding 
university

Nazywam się Sedef Biyik, jestem z Trabzonu, 
z Turcji. Studiuję na Wydziale Języka Angielskie-
go i Literatury w Karadeniz Technical University

Dlaczego wybrałaś Polskę i Konin jako miejsce 
zagranicznych studiów?

Wybrałam Polskę ponieważ jest w środku Euro-
py i jest łatwo wszędzie podróżować; wybrałam 
Konin bo nie chciałam być otoczona zbyt dużą 
ilością ludzi. Chciałam na Erasmusie  w ciszy i spo-
koju studiować i wiedziałam, że Konin jest małym 
miastem i idealnie pasuje do moich potrzeb.

Co zaskoczyło Cię w Polsce i w Koninie?

Dwie rzeczy mnie zaskoczyły. Po pierwsze, ilość lu-
dzi mówiących po angielsku. Kiedy przyjeżdżamy 
do Europy, wydaje nam się, że wszyscy mówią po 
angielsku. Niestety, tak nie jest. Po drugie, byłam 
zakoczona bardzo dobrym połączeniem kolejo-
wym z innymi miastami. Tak łatwo można doje-
chać do innych miast, w dosłownie kilka godzin. 

Czy spodobało Ci się w ANS coś, co chciałbyś 
przenieść na swoją uczelnię?

ANS to uczelnia, w każdym aspekcie, przyjazna 
studentom. Łatwo rozwiązać wszystkie problemy. 
Zajęcia nie są nużące i wyczerpujące. Chciałabym 
tę cechę przenieść do swojej uczelni w Turcji. 

A co chciałabyś przenieść ze swojej uczelni do 
ANS w Koninie?

Karadeniz Technical University ma duży kam-
pus, który stwarza wiele możliwości. Mamy też 
Klub Erasmusa. Możemy łatwo nawiązać kon-
takt ze studentami z zagranicy. Chciałabym, 
żeby w Koninie też był większy kampus i Klub 
Erasmusa. 

Najmilsze wspomnienie z Konina to...

Nigdy nie zapomnę dnia, który spędziłam nad 
jeziorem. Słuchałam muzyki, czytałam książkę 
i obserwowałam kaczątka...

(tłum. Bożena Miastkowska)

I am Sedef Biyik, from Trabzon/Turkey. I study at 
department of English Language and Literature 
at Karadeniz Technical University.

Why did you choose Poland and Konin as your 
place of study abroad? 

I choose Poland for my Erasmus because it is 
in the middle of Europe and its easy to travel 
also I choose Konin because I was looking to be 
alone. I wanted a quiet life and knew that Konin 
was a small city and it was super suitable for my 
needs.

What surprised you in Poland and Konin?

There are two things surprised me. Firstly, the 
rate of people speaking English surprised me. 
Maybe it is because when we arrive in Europe, 
we are thinking that everyone knows English. 
But we learned that it was wrong. Other thing 
that surprised me is the railways. It is so easy to 
reach other cities in a couple of hours.

Did you like something about ANS that you 
would like to transfer to your university?

ANS is so understanding university in every as-
pect of education. We can easily and well solve 
our problems. Classes are not very tiring. I want 
to transfer this feature to my university.

And what would you like to transfer from your 
university to ANS in Konin?

Karadeniz Technical University has a huge cam-
pus and we can do lots of activities there. And 
we have Erasmus Club there. We can easily 
reach Erasmus students and do more activites 
with them. I want to see bigger campus here 
and especially join Erasmus Club.

Your sweetest memory of Konin is...

I will always remember the day I spend my all 
day near the lake. Listen to some music, read 
book and watching the baby ducks 🦆

Pobudzanie 
pomysłowości, 
integracja, 
działanie w grupie 
i dobra zabawa 
to niewątpliwy 
walor zajęć 
design thinking 
prowadzonych 
na naszej uczelni 
z młodymi ludźmi, 
którzy przyjechali 
studiować do 
Konina z różnych 
stron świata.

W harmonogramie każdego roku akademic-
kiego znajdują się liczne inicjatywy organizo-
wane przez nasz wydział, zarówno na uczelni, 
jak i poza nią. Mają przyciągać nie tylko przy-
szłych i obecnych studentów, ale mają zafa-
scynować prowadzonymi na wydziale kierun-
kami i pokazać ich przydatność.

Cóż to jest „design thinking”? Jest to metoda, 
o której  mówi się, że  może być przydatna dla 
� rm, korporacji,  fundacji, szkół, administracji 
– słowem  dla wszystkich organizacji, które 
poszukują  innowacji, dają szansę wdrożenia 
oryginalnych rozwiązań, opartych na głębo-
ko rozpoznanych potrzebach użytkowników. 
Właśnie owa koncentracja na potrzebach 
odbiorców projektu, odkrycie ich  punktu wi-
dzenia, dogłębne zrozumienie ich problemów 
jest  istotą design thinking. W języku polskim 
mogłabym posługiwać się określeniem „me-
toda twórczego rozwiązywania problemów 
związanych z projektowaniem jakiegoś nowe-
go „produktu”.  Tym produktem może być na 
przykład usługa, wydarzenie, proces, program 
edukacyjny, model biznesowy. Po raz pierw-
szy w biurze Erasmusa pojawił się ten termin 
za sprawą mgr Bożeny Miastkowskiej. Padło 
wówczas stwierdzenie, że jest to pomysł na 
internacjonalizację oraz integrację społeczną 
studentów zagranicznych. Mnie przypadła rola 
tej osoby, która przyoblekła pomysł w konkret.  
Ustaliłyśmy, że będzie to kurs w języku angiel-
skim obowiązkowy dla wszystkich studentów, 
przyjeżdżających do naszej uczelni.  Prowadzą-
cymi zajęcia będą koordynatorzy wydziałowi. 
Kurs wspomoże proces integracji przybyszów, 
da im okazję do wykazania się kreatywnym 
podejściem do rozwiązania trudności związa-
nych z zaproponowanymi zadaniami.  Z tymi 
założeniami  przystąpiłam do projektowania 
programu kursu. Z założenia musiał on respek-
tować istotę metody design thinking. W związ-
ku z tym wymyślone zadania dla studentów 
powinny objąć następujące fazy tego procesu:

• rozpoznanie potrzeb odbiorców projektu,
• zawężenie postawionego wyzwania do po-

staci szczegółowego problemu  z uwzględ-
nieniem kwestii  praktycznych - związanych 
z możliwością realizacji projektu,

• wygenerowanie banku  pomysłów dla wy-
tworzenia „produktu”,

• wybranie i stworzenie pierwszej wersji pro-
jektu,

• przetestowanie projektu w realnym środo-
wisku  i zebranie informacji zwrotnej w celu 
jego wery� kacji.

Tyle teorii. W praktyce największą trudnością 
było zaprojektowanie zadań dla studentów. 
Kierując się zasadą stopniowania trudności,  
przyjęłam, że studenci będą pracować i indy-
widualnie, i w małych grupach oraz że będą 
realizować zadania próbne i zadania główne.  
Oto przykładowe zadania do realizacji, które 
pojawiały się  w różnych okresach:

1) zadania próbne, wdrażające do zgłębienia 
metody design thinking, np.:
• kieszonkowy kalendarz studenta Erasmu-

sa, dzięki któremu studenci będą mogli 
rozplanować czas na studiowanie i na 
wycieczki po Europie,

• logo dla PWSZ w Koninie,
• ozdoby świąteczne;

2) zadania główne, stwarzające studentom 
możliwość bycia innowacyjnym, kreatyw-
nym, pomysłowym (a jednocześnie będące 
podstawą oceny zaliczeniowej):
• kronika aktywności studenta w toku se-

mestru – inspirowanej przyjętym har-
monogramem kursu – oraz z zachętą do 
wykorzystania aplikacji Book Creator czy 
Canva,

• impreza integracyjna dla studentów Era-
smusa i polskich studentów (np. koncert, 
piknik, event pełen zabaw i  gier).

Jak sobie radzili studenci?  Z sukcesem! Z entu-
zjazmem – mimo bariery językowej! Najwięk-
szą wartością był proces budowania nowych 
relacji z innymi studentami Erasmusa, z polski-
mi studentami i oczywiście z buddies – czyli 
z polskimi studentami w roli opiekunów. Cie-
szyły eventy, w których studenci mogli zapre-
zentować swoje talenty, np. zagrać utwór na 
skrzypcach, zatańczyć układ choreogra� czny, 
nauczyć się tańczyć poloneza, zaprezentować 
pomysłową krzyżówkę, pochwalić się swoją 

Trochę o kursie 
design thinking
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prezentacją na temat wybranych zwyczajów, 
dostać nagrodę za nowe logo uczelni. 

Jak radzili sobie wykładowcy? Dobrze! Choć 
wyzwaniem dla nich było zbalansowanie 
dyscypliny studiowania i realizacji zadań ze  
stworzeniem przyjaznych  warunków dla po-
mysłowości młodych projektantów.  Oczywi-
ście najwięcej trudności pojawiło się za spra-
wą pandemii. Jak bowiem integrować, kiedy 
trzeba przestrzegać zasad izolacji społecznej? 
Cieszyło również przekonanie, że umiemy wy-
pracować kompromis dla dobra kursu, że sza-

nujemy swoją inność, swój preferowany styl 
prowadzenia zajęć.

Co dalej? Po raz pierwszy semestr zimowy  bę-
dzie bez kursu. Porównamy proces integracji 
społecznej  cudzoziemców, ich zadomowie-
nie w konińskich realiach w odniesieniu do 
wcześniejszych okresów. Wówczas być może 
pojawią się nowe pomysły, bardziej dojrzałe, 
celniejsze... Czas pokaże.

Wiesława Kozłowska
koordynator ds. studiów zagranicznych

na WNSH
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we are
we are

GONNA
GONNA

watch
watch

moviemovie

AND THIS BOOK IS ABOUT US WATCHING A MOVIE, hehe, why?

31październik 2022 • nr 230 październik 2022 • nr 2



Dla wielu 
najważniejsze jest 
samo studiowanie, ale 
są i tacy, którzy lubią 
i chcą o tym opowiadać 
innym w różny sposób, 
najczęściej w mediach 
społecznościowych. 
Realizują przy 
tym swoje pasje, 
niekoniecznie 
związane z wybranym 
kierunkiem. Promują 
przy tym i uczelnię, 
i siebie. Takie czasy… 

Pierwsza
taka wizyta
Naszą uczelnię odwiedziła dr Malahat Veliyeva 
z Azerbaijan University of Languages w Baku. 
Była to pierwsza wizyta w ramach programu 
Erasmus+ KA107 – mobilność z krajami partner-
skimi spoza Unii Europejskiej.

Dr Veliyevą o� cjalnie na uczelni przyjęła dr Kari-
na Zawieja-Żurowska, prorektor ANS w Koninie. 
Jednym z głównych punktów programu jej po-
bytu były zajęcia dla studentów � lologii angiel-
skiej oraz dla studentów programu Erasmus+. 
Wykładowczyni z Azerbejdżanu, która jako tre-
ner współpracuje z British Council, podzieliła się 
swoją wiedzą i doświadczeniem dotyczącym 
m.in. technik uczenia się słownictwa w języku 
obcym.

Podczas kilkudniowej wizyty (6-10 czerwca 2022 
r.) odbyły się również rozmowy dotyczące dal-
szych kierunków współpracy dydaktycznej i na-
ukowej między uczelniami. 

Bożena Miastkowska 

Nieschematyczne 
podejście do nauki

Gościnie z tureckiej uczelni partnerskiej w Tar-
sus zapoznały się z infrastrukturą ANS w Koninie, 
rozmawiały z koordynatorami na temat wzmoc-
nienia współpracy akademickiej, ale przede 
wszystkim przeprowadziły zajęcia dla studen-
tów � lologii angielskiej. Podczas spotkania 
przedstawiły niestandardowy w Polsce model 
lekcji – � ipped classroom, czyli lekcji odwróco-
nej, który zakłada, że z materiałem teoretycznym 
uczniowie zapoznają się w domu (wiedza i ro-
zumienie). Na lekcję przychodzą więc przygoto-
wani, a w szkole wykonują praktyczne zadania 
i ćwiczenia utrwalające i sprawdzające (zastoso-
wanie, analiza i synteza). Omówiły też mindset 
theory, czyli teorię nastawień. Jej autorką jest 
Carol Dweck, która przebadała, jak podchodzi-
my do wyzwań, w tym jak wyjaśniamy porażki, 
i wyodrębniła dwa nastawienia: nastawienie 
na rozwój i nastawienie na trwałość. Mają one 
niebagatelny wpływ na to jak się uczymy i jakie 
osiągamy wyniki.

– Oba tematy, pokazujące nieschematyczne 
podejście do nauki języków obcych (i nie tylko), 
wywołały żywą dyskusję i pytania ze strony stu-
dentów – zapewniła Bożena Miastkowska, ko-
ordynatorka ds. współpracy międzynarodowej 
ANS w Koninie. 

Wizyta gościń z Çağ University miała miejsce 17 
i 18 maja br. 

red.

Deniz Özonur i Merih 
Özbayrak z Çağ 
University odwiedziły 
naszą uczelnię 
w ramach programu 
Erasmus+. Studenci 
� lologii na pewno 
zapamiętają ich 
wykład.
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Dla współpracy 
na kolejne lata

Dr hab. Jakub 
Bartoszewski, 
prof. ANS, oraz dr 
Marianna Styczyńska, 
wykładowcy Katedry 
Nauk Społecznych 
w ramach programu 
Erasmus+ przebywali 
z wizytą na 
Uniwersytecie Mateja 
Bela w Bańskiej 
Bystrzycy, w środkowej 
Słowacji.

Wyjazd służył zacieśnieniu współpracy z kadrą 
naukową Katedry Pracy Socjalnej (Wydział Pe-
dagogiczny) UMB. – Ten czas pobytu, od 23 do 
26 maja, to było nie tylko dzielenie się wiedzą 
i doświadczeniem między delegacją polską 

i pracownikami katedry – prof. dr. hab. Pete-
rem Jusko oraz dr. Markiem Stachowiakiem, ale 
również podjęcie konstruktywnych zobowiązań 
dotyczących wzbogacania i rozwijania współ-
pracy na kolejne lata – mówiła po powrocie dr 
Styczyńska. 

Do harmonogramu obopólnej działalności 
wpisano m.in. opracowanie monogra� i pol-
sko-słowackiej, zorganizowanie konferencji 
naukowych, liczne webinaria. Zaproponowane 
przedsięwzięcia będą owocowały zwiększe-
niem jakości pracy kadry naukowej obu uczelni, 
a przede wszystkim ich studentów. 

red.

Cudowne
miejsce

Dr Saran-Jagodzińska pojechała do Słowenii, by 
ze studentami pielęgniarstwa School of Health 
Sciences Novo mesto porozmawiać o interakcji 
leków z żywnością oraz korzyściach i zagroże-
niach wynikających z suplementacji diety. Po-
nadto zajęcia dotyczyły różnych schorzeń jamy 

ustnej, które można załagodzić lub wspomóc 
ich leczenie odpowiednią dietą i płukankami 
ziołowymi. Omówiła też wpływ pH napojów 
spożywczych na stan zdrowia jamy ustnej. 
Wykładom towarzyszyła dyskusja na tematy 
poruszone podczas spotkań, ale także o pracy 
pielęgniarek w Polsce. Studenci pytali również 
o pensje pielęgniarek, ceny paliwa i lekcje pra-
wa jazdy.

Wyjazd w ramach programu Erasmus+ odbył się 
dniach od 9 do 13 maja 2022 r. Był okazją też do 
zwiedzenia wielu ciekawych miejsc. Oto re� ek-
sje dr Saran-Jagodzińskiej po powrocie: 

Tamtejsza koordynatorka współpracy zagranicz-
nej poznała mnie z niemal wszystkimi pracowni-
kami uczelni, m.in. rektorem i panią dziekan, pa-
niami z kadr i księgowości, radcą prawnym, panią 
z biblioteki i wieloma wykładowcami. Miałam oka-
zję obejrzeć sale wykładowe i ćwiczeniowe, szatnie, 
łazienki i dosłownie wszystko w obu budynkach 
uczelni, a do tego taras – prawie na dachu! Widać 

z niego nawet chorwacki Zagrzeb, do którego w li-
nii prostej jest stamtąd ponad 60 km. Tak miłego 
przyjęcia się nie spodziewałam. 

Przed wyjazdem niewiele wiedziałam o Słowenii 
i nie znałam osób, które tam były. Słyszałam jednak 
często, że po drodze są piękne góry. Dlatego wy-
brałam się samochodem. I nie zawiodłam się. Dro-
ga była bardzo spokojna, a widoki na trasie z Wied-
nia do Słowenii przepiękne. Ponieważ podróż była 
długa, zatrzymałam się na nocleg w Austrii.

Samo Novo mesto to niewielkie miasto uniwer-
syteckie, bogate w zamki i malownicze uliczki. 
W niedzielę, poza jedną pizzerią, wszystkie sklepy 
i restauracje są zamknięte, jednak na rynku czyn-
ne są kawiarnie, gdzie można spotkać wiele osób. 
Z Novego mesta jest już niedaleko do stolicy Sło-
wenii – Lublany. Panuje w niej niesamowita at-
mosfera. Wszędzie jest pięknie i ciekawie, panuje 
kameralny klimat. W całej stolicy są tylko dwie ap-
teki, jeden ośrodek zdrowia i jeden szpital, co daje 
obraz wielkości tego miasta. Może bym się o tym 
nie dowiedziała, ale, niestety, musiałam skorzystać 
z pomocy lekarza. Miałam też satysfakcję, że całą 
rozmowę dotyczącą objawów i leczenia mogłam 
przeprowadzić w języku angielskim. Tego typu 
słownictwa dotychczas używałam jedynie na za-
jęciach ze studentami zagranicznymi w ASN w Ko-
ninie.  

W Lublanie można miło spędzić czas, spacerując 
wokół starówki, ale też nad rzeką, gdzie mieszkają 
bobry. Są szczęśliwe, kiedy mieszkańcy przynoszą 
im kapustę i marchewki. Wypływają wtedy całymi 
rodzinami nad brzeg.  Nie jestem wielkim fanem 
miast, ale to ma szczególny urok, i myślę, że nie 
można się tam nudzić nawet przez miesiąc wa-
kacji.  W sobotę, 14 maja, zadzwonił do mnie tata, 
zdenerwowany, bo słyszał o wybuchu w jakiejś fa-
bryce blisko stolicy. Zapytałam panią w sklepie, czy 
coś o tym słyszała. Po chwili, dziwnym zbiegiem 
okoliczności, przejechało na sygnale kilka wozów 
strażackich, więc obie byłyśmy wystraszone. Na 
szczęście to był tylko początek pokazu strażaków 
i można było nagrodzić brawami ich pracę, potem 
wejść do wozu, także przejść szybki kurs udzielania 
pierwszej pomocy.

Nawet gdy świeci słońce, trawa się zieleni i kwitną 
kwiaty, na szczytach Alp Julijskich, w które również 
się wybrałam – widać śnieg. Odwiedziłam tam 

Słowenia to przepiękny 
kraj, w którym ludzie 
są życzliwi i pogodni, 
przyroda zachwycająca, 
a kuchnia cudownie 
pyszna – mówi 
z entuzjazmem dr 
Agnieszka Saran-
Jagodzińska, adiunkt 
na Wydziale Nauk 
o Zdrowiu.
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magiczne miejsca, czyli Kranjską Gorę, kurort nar-
ciarski, w którym działa 18 tras zjazdowych, i Gozd 
Martuljek, gdzie znajduje się największa skocznia 
narciarska na świecie. Zaliczyłam skromnej wyso-
kości szczyt Pod Spik, i było to niezwykłe przeżycie 
stać w śniegu w zimowych butach, a jednocześnie 
mieć na sobie dość cienką bluzę. I wcale nie było 
mi zimno.  W okolicy jest wiele ciekawych tras do 
pieszych lub rowerowych wycieczek. To miejsce 
idealne do aktywnego spędzania czasu, podzi-
wiania dziewiczych terenów, parków, lasów, rezer-
watów przyrody. I do zwolnienia tempa  Tutaj 
pierwszy raz w życiu widziałam salamandrę. 

Odwiedziłam też Bled – jedną z wizytówek Słowe-
nii. Piękna wyspa na środku urokliwego jeziora, 
a dookoła piękne ścieżki spacerowe. Mgła, którą 
często miałam okazję tam spotkać, nadawała 
temu miejscu bajkowy wygląd. Kiedy już odwie-
dza się Słowenię, koniecznie trzeba tam pojechać, 
chociaż na jeden dzień! W drodze do Bled warto 
odwiedzić Krnsko jezero, a także wąwóz Vintgar.

Pogoda w Słowenii w maju była bardzo zróżnico-
wana. W górach było od 15 do 20°C, a w mieście 
od 25 do 30°C. Często też kropiło albo mocniej 
padało, ale przecież noszenie w plecaku przeciw-
deszczowej kurtki nie jest problemem. Te drobne 
niedogodności wynagradza przyroda. 

Kuchnia słoweńska też mnie zaskoczyła. Oczy-
wiście pozytywnie. Cudowne żeberka, soczyste 
golonki, jagnięcina i tradycyjna kiełbasa z świeżo 
tartym chrzanem rozpływały się w ustach, i jak na 
tego typu dania, nie były tłuste. Co ciekawe, poda-
wane są do nich małe wytrawne naleśniki lub pie-
rożki z serem. W menu często występuje tatar, ale 
jest przygotowany inaczej niż w Polsce. Pyszne są 
tu również lżejsze dania, takie jak sałatki skropio-
ne olejem z pestek dyni, który tak mi zasmakował, 
że kupiłam do domu aż trzy butelki. Najpopular-
niejszym ciastkiem są kremówki, bardzo podobne 
w smaku do polskich.  

Cała Słowenia ma obszar wielkości naszego wo-
jewództwa podlaskiego. Tak mała powierzchnia, 
a tak wiele dobrego można na niej przeżyć. Ludzie 
są tu życzliwi, mają poczucie humoru i są pozy-
tywnie nastawieni do życia. Polecam wszystkim 
Słowenię na wyjazd służbowy, studia lub wakacje.

Agnieszka Saran-Jagodzińska
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S T U D E N C I

Zajęcia
na sali sądowej 

Wideokonferencje 
to interesujący 
sposób połączenia 
nauki z realnym 
doświadczeniem.

– To było nasze pierwsze doświadczenie na 
żywo związane ze sprawami karnymi – przyzna-
li studenci II i III roku resocjalizacji, którzy jako 
obserwatorzy online uczestniczyli 7 i 10 mar-
ca w rozprawach przeprowadzonych w Sądzie 
Rejonowym w Koninie. Dr hab. Kinga Przyby-
szewska, prof. ANS w Koninie, kierownik Katedry 
Nauk Społecznych, zauważa, że wideokonferen-
cje to interesujący sposób połączenia nauki z re-
alnym doświadczeniem.

7 marca sprawę prowadził sędzia Andrzej Bor-
kowski, przewodniczący Wydziału Karnego. Po-
stępowanie dotyczyło oskarżonego z dwóch ar-
tykułów Kodeksu karnego: 244 – niestosowanie 
się do orzeczonych środków karnych, oraz 180a 
– prowadzenie pojazdu po cofnięciu upraw-
nień, czyli mówiąc prościej – mężczyzna kolej-
ny raz, a więc w warunkach recydywy, został 
zatrzymany podczas prowadzenia samochodu 
bez prawa do tego.

Po jej zakończeniu studenci przyznali, że o ile 
przed rozprawą byli jej ciekawi, to w trakcie czuli 
wręcz ekscytację. Wpływ na to miała postawa 
podsądnego. – Był skruszony, przyznał się do 
winy i poprosił o łagodny wymiar kary, co sąd 
wziął pod uwagę. Obserwowanie jak reaguje, 
co mówi, było fascynujące. Uwagę zwracało też 
to, że wykazał się dobrą znajomością prawa, aż 
dziwne, że je złamał, i to nie raz – relacjonowali.

Warto wspomnieć, że z art. 244 grozi kara od 3 
miesięcy do lat 5, a z 180a – grzywna oraz ogra-
niczenie albo pozbawienie wolności do 2 lat. 
W tej sprawie orzeczono 6 miesięcy pozbawie-
nia wolności. 

10 marca sprawę prowadziła sędzia Grażyna 
Hempowicz, przewodnicząca Wydziału Rodzin-
nego i Nieletnich. Była diametralnie inna niż 
poprzednia. – Toczyła się z wniosku rodziców 
w sprawie małoletniej córki o wyrażenie zgody 
na odrzucenie spadku na rzecz siostry ojca – 
opowiadają studenci. I dalej tak mówią: – Sąd, 
po rozpoznaniu sprawy, doszedł do wniosku, 
że odrzucenie spadku nie leży w interesie tej 
dziewczynki, ponieważ spadek prawdopodob-
nie nie jest zadłużony, do tego przedstawia 
wartość materialną. Pozbawienie jej należnej 
części spadku byłoby krzywdzące i niesprawie-
dliwe. Dlatego postanowił odroczyć decyzję do 

momentu osiągniecia pełnoletności córki. Po 
wysłuchaniu argumentów rodzice zgodzili się 
z decyzją sądu. Uważamy, że sędzia kierował się 
tylko i wyłącznie dobrem małoletniej spadko-
bierczyni – uważają. 

A udział w rozprawach tak podsumowują: – To 
niesamowicie interesujący sposób nauki. Nie 
poprzestajemy na teoretycznej wiedzy, ale 
uczymy się praktycznie. To doświadczenie jest 
ekscytujące, wciąga każdego. 

– Studenci resocjalizacji mieli do czynienia ze 
światem dla nich obcym, ale być może wielu 
w zawodowej przyszłości stykać się z nim bę-
dzie często. Dobrze, by byli do tego choć trochę 
przygotowani – posumowała ten nietypowy 
rodzaj zajęć dr hab. Kinga Przybyszewska, prof. 
ANS w Koninie, kierownik Katedry Nauk Spo-
łecznych.

aria 

S T U D E N C I

Do ostatniej
piłki

Wolontariat pomaga 
zdobyć wiedzę, 
doświadczenie
i nowe umiejętności, 
dostarcza też 
satysfakcję, jednak nie 
daje pieniędzy. Dlatego 
podziękowanie za taką 
pracę ma szczególne 
znaczenie.

Wolontariusze-studenci resocjalizacji Akademii 
Nauk Stosowanych w Koninie – obok władz po-
wiatu konińskiego i gminy Kazimierz Biskupi oraz 
profesjonalistów pracujących na rzecz dziecka i 
rodziny – zostali zaproszeni na V Dni Rodziciel-
stwa Zastępczego w Kazimierzu Biskupim. 

We wspólnym świętowaniu uczestniczyły oczy-
wiście dzieci i rodziny zastępcze. Z myślą o nich, 
jak i pozostałych uczestnikach, przygotowano 
atrakcje i zajęcia, m.in. animacje ruchowe, poka-
zy sprzętu strażackiego, konkurencje sportowe, 
balonowy szał, kącik artystyczny, malowanie 
twarzy i mecz piłki nożnej. – W meczu z dzieć-
mi grałem do ostatniej piłki, bo nie chciałem 
opuścić boiska widząc ich roześmiane twarze – 
opowiada Aureliusz Wybrański, student III roku 
resocjalizacji. 

– Uczestniczenie w takich przedsięwzięciach 
jak to, ale też takich codziennych, w których 
w ramach współpracy z PCPR braliśmy udział jako 
wolontariusze, daje niezbędne w naszej przyszłej 
pracy doświadczenie i przyczynia się do naby-
wania kompetencji społecznych – uważa Marta 
Pacanowska również z III roku resocjalizacji. 

A dr hab. Kinga Przybyszewska, prof. ANS w Ko-
ninie i kierownik Katedry Nauk Społecznych, tak 
podsumowuje udział naszych studentów w tym 
spotkaniu: – Jestem zadowolona, że władze 
powiatu, gminy i organizatorzy powitali studen-
tów kierunku resocjalizacja i podziękowali za 
dotychczasową współpracę i pomoc. To bardzo 
ucieszyło nie tylko mnie, ale moich studentów 
– podkreśla.

W V Dniach Rodzicielstwa Zastępczego, które 
odbyły się 8 czerwca, wzięło udział około 300 
osób.

aria, KP
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Otwarcie
na potrzebującego

Studenci resocjalizacji 
w ramach działań 
uczelnianego koła 
wolontariackiego 
„Razem możemy 
więcej” uczestniczyli
w pikniku 
integracyjnym 
na rzecz osób 
niepełnosprawnych
z niepełnosprawnością 
intelektualną. 

– Jesteśmy świadomi, że wolontariat na rzecz 
osób niepełnosprawnych to przede wszystkim 
bycie z drugim człowiekiem, poświęcenie mu 
swojego czasu i troski – mówi Klaudia Rzewska, 
studentka III roku resocjalizacji, a jej koleżanka 
z roku – Daria Starosta – dodaje: – Bycie dla dru-
giego człowieka z niepełnosprawnością intelek-
tualną wymaga dużej cierpliwości i odporności 
psychicznej. 

Studenci wspólnie z uczestnikami pikniku 
uczestniczyli w konkursach i zabawach tanecz-
nych. 

– Z satysfakcją obserwowałam zaangażowanie 
studentów i ich otwarcie na drugiego potrzebu-
jącego człowieka – chwali swoich podopiecz-
nych dr hab. Kinga Przybyszewska, prof. ANS 
w Koninie.

Organizatorem pikniku był Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Głębockiem. 

aria

Debata
ekspercka

Dla studentów 
resocjalizacji udział 
w debacie związany 
był z możliwością 
zapoznania się
z codziennym życiem
w placówce 
wspierającej zdrowie 
psychiczne. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Koninie 
jest ośrodkiem wsparcia o charakterze wspiera-
jąco-aktywizującym dla uczestników z doświad-
czeniem kryzysu psychicznego.

Placówka ta 7 czerwca gościła uczestników II 
edycji debaty eksperckiej „JESTEM. Funkcjono-

wanie osób z zaburzeniami psychicznymi po 
pandemii COVID-19”, wśród nich byli studenci 
resocjalizacji oraz wykładowcy z Katedry Nauk 
Społecznych.

Centralnym punktem debaty było wystąpienie 
Dagmary Szymańskiej-Góralskiej, kierownik Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy w Koninie,  
która omówiła kwestie formalno-prawne dzia-
łania ośrodków wsparcia różnych typów, spe-
cy� kę udzielanego wsparcia, formy zajęć o cha-
rakterze treningowym i pomocowym, rolę ŚDS 
w psychiatrii środowiskowej. W debacie czynny 
udział wzięli również nasi wykładowcy Artur Cy-
gan i Marcin Olejniczak.

MO
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Praktyczny wymiar 
kształcenia

Studenci resocjalizacji 
wdrażali w życie 
projekty dyplomowe, 
których bene� cjentami 
były dzieci 
z pieczy zastępczej 
z Powiatowego 
Centrum Pomocy 
Rodzinie w Koninie.

Wszystko działo się pod czujnym okiem koor-
dynatorów pieczy zastępczej konińskiego PCRR: 
Anny Wojtyry, Marty Sosińskiej, Szymona Nowia-
ka oraz opiekuna projektów dyplomowych – dr 
hab. Kingi Przybyszewskiej, prof. ANS w Koninie. 

Tematyka projektów była różnorodna: „Trudna 
misja. Wyzwanie wychowawcze w rodzinach 
zastępczych” – ten projekt przygotowały Marta 
Pacanowska, Daria Starosta, „Muzykoterapia – 
lek na agresję” – Izabela Tomaszewska, Aureliusz 
Wybrański, natomiast Dominika Piguła, Klaudia 
Rzewska napisały projekt „Druga szansa. Wpływ 
przemocy na funkcjonowanie w rodzinie za-
stępczej”. Jak zapewnia prof. Przybyszewska, 
wszystkie zostały bardzo pozytywnie odebrane 
przez dzieci i ich opiekunów. 

Studenci-autorzy projektów bardzo chcieli pod-
kreślić rolę i pomoc tych ostatnich osób. – W tym 
ważnym dla nas dniu byli z nami Emilia i Andrzej 

Strużyńscy pełniący funkcję zawodowej rodziny 
zastępczej, dwa rodzinne domy dziecka, które 
prowadzą Elżbieta i Józef Urbaniak oraz Marek 
i Grażyna Kamińscy, a także trzy zawodowe ro-
dziny zastępcze, które pełnią funkcję pogotowia 
rodzinnego, a więc Zo� a i Józef Walkowscy, Li-
dia Dryjer oraz Dorota Kaźmierczak, kierownik 
zespołu ds. pieczy zastępczej – wymieniali.

Już po zajęciach projektowych z dziećmi dyplo-
manci podkreślali, że było to dla nich wyjątkowe 
doświadczenie, a prace dzieci potwierdziły ich 
diagnozę. – Było widać, że chętnie uczestniczą 
w projekcie, ale też to, że potrzebują czasu i za-
interesowania, bycia zauważonym i ważnym nie 
tylko przy takich okazjach – zauważali. 

Zajęcia z wdrażania projektu dyplomowego 
odbyły się 14 maja 2022 na terenie posesji pp. 
Strużyńskich w Janowicach gmina Stare Miasto.

red.
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Zmiana, która 
orzeźwiła

22 czerwca 2022 roku 
to szczególna data
w kalendarzu 
studentów 
resocjalizacja na 
Akademii Nauk 
Stosowanych.
W tym dniu przystąpili 
do egzaminu 
dyplomowego. 

Byli to pierwsi absolwenci tego kierunku na na-
szej uczelni. Nowa była też formuła egzaminu. 
Składał się z dwóch części: testu i zadań prak-
tycznych. 

Jakie emocje towarzyszyły absolwentom? Kilka 
zdań, jakie usłyszeliśmy zaraz po egzaminie. 

Każda zmiana wiąże się ze stresem dla jednostki, 
najchętniej każdy z nas zostawiłby życie takim, ja-
kie jest. Czasem zmiany pogarszają sytuację, ale są 
takie, które usprawniają nasze życie. Wprowadze-
nie zmian związanych z przeprowadzeniem egza-
minu dyplomowego wiązało się ze strachem, jak to 
będzie? Czy będzie trudniej? Albo może ciekawiej? 
Ostatecznie zamiana pracy licencjackiej na projekt 
dyplomowy wniosła dużo orzeźwienia dla studen-
tów, ponieważ projekt na charakter praktyczny, 
a dla uczelni takiej jak nasza praktyka jest najważ-
niejsza. To pozwoliło na własne oczy zobaczyć jak 
wygląda praca na realnych przypadkach. Egzamin 
pisemny... Jeśli przez cały cykl edukacji byłeś pilnym  
uczeniem, to poradzisz sobie i z tym wyzwaniem. 

Aureliusz Wybrański

W moim odczuciu egzamin dyplomowy był bar-
dzo stresujący, zwłaszcza okres między przedsta-
wieniem  projektu a egzaminem. Parę zarwanych 
nocek, żeby wszystko zapamiętać i nauczyć się 
jak najlepiej, było potrzebnych, bo dzięki nim oraz 
temu, że nasi wykładowcy prowadzili dla nas za-
jęcia przypominające sprawiły, że zaliczyłam egza-
min. Kiedy weszłam już na salę i dostałam arkusze 
egzaminacyjne cały niepokój ze mnie zszedł i wie-
działam, że sobie poradzę! Jedyny stres, jaki pozo-
stał, to ten, na co zaliczyłam. Ale najważniejsze jest 
to, że mi się udało, że mam licencjat i teraz magi-
sterka nie jest mi straszna! 

Dominika Piguła

To był bardzo ważny dzień, przecież przystępowa-
łam do egzaminu kończącego studia. Na począt-
ku, razem z moimi przyjaciółmi z roku, bardzo się 
stresowałam. Jak się okazało, nie było tak strasznie 
jak zakładałam. Uważam, że był to zarazem stre-
sujący moment, ale i również dobry, ponieważ mo-
gliśmy sprawdzić samych siebie. Część teoretycz-
na była dla mnie łatwa, ponieważ byłam bardzo 
dobrze przygotowana. Nieco bardziej obawiałam 
się części praktycznej, ale jak się okazało – poszło 
bardzo dobrze. Uważam, że ta nowa formuła eg-
zaminu jest dobra i przyszłe roczniki nie powinny 
się niczego obawiać. 

Iza Tomaszewska

– Wyniki egzaminu pokazały, że studenci w peł-
ni są przygotowani do podjęcia pracy w wybra-
nym zawodzie – podkreśla z dumą dr hab. Kinga 
Przybyszewska, prof. ANS w Koninie, kierownik 
Katedry Nauk Społecznych, jednocześnie prze-
wodnicząca komisji egzaminacyjnej. W skład ko-
misji weszli również mgr Artur Cygan, menedżer 
kierunku, oraz mgr Tomasz Naglewski, opiekun 
roku.

red.

Pedagogika 
na festynie

Maluchom największą 
radość sprawiła 
popularna zabawa 
z chustą animacyjną.

Studentki II roku pedagogiki wraz mgr Małgo-
rzatą Chybicką aktywnie uczestniczyły w Ro-
dzinnym Festynie Integracyjnym „W zdrowym 
stylu”, który odbył się na Skwerze Przyjaciół Dzie-
ci przed Konińskim Domem Kultury. 

Przyszłe pedagożki, tradycyjnie uczestniczące 
co roku w tym festynie, przygotowały animacje 
dla młodszych dzieci, które licznie odwiedzały 
stanowisko zabaw. Starsze dzieci chętnie próbo-
wały swoich sił na torze przeszkód, a za swoje 
sukcesy otrzymały medale i nagrody.

Cykliczne już wydarzenie, zorganizowane przez 
TPD w Koninie pod patronatem prezydenta 
Konina, w tym roku odbyło się 11 czerwca pod 
hasłem „Bądźmy strażnikami klimatu”.

red.
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Praca, integracja 
i ognisko

Ugruntowanie 
zdobytych 
umiejętności, 
kształtowanie 
postaw i kompetencji 
społecznych, 
prowadzenie 
negocjacji, nauka pracy 
w grupie i organizacja 
czasu pracy, a także 
integracja środowiska 
studenckiego to 
niezaprzeczalne 
zalety terenowych 
warsztatów dla 
studentów � nansów 
i rachunkowości.

Zajęcia przeprowadzono od 10 do 12 maja w ra-
mach realizacji przedmiotu warsztaty � nansów 
i rachunkowości. Studenci II roku FiR mieli do 
zrealizowania wiele zadań, które pozwoliły im 
nie tylko ugruntować umiejętności z zakresu 

� nansów i rachunkowości, ale także nabyć kom-
petencje społeczne. Zadaniem młodzieży było, 
między innymi:

• wybranie ośrodka wypoczynkowego, w któ-
rym chcieliby zorganizować zajęcia tereno-
we w ramach przydzielonych na to zadanie 
przez JM Rektora ANS w Koninie środków 
� nansowych (przegląd ofert, kalkulacja kosz-
tu jednostkowego, sprawdzenie warunków 
lokalowych w danym ośrodku, negocjacja 
ceny itp.),

• realizacja w grupach projektowych obszer-
nego zadania z zakresu � nansów i rachun-
kowości (ewidencja operacji gospodarczych, 
sporządzanie dokumentacji, sporządzanie 
sprawozdania � nansowego, elementy analizy 
� nansowej itp.),

• � nansowe rozliczenie się z właścicielem 
ośrodka, kontrola poprawności wystawionej 
faktury, rozliczenie się z wykorzystanych środ-
ków z uczelnią.

Tegoroczne zajęcia terenowe zostały zorgani-
zowane w jednym z ośrodków w Ślesinie. Stu-
denci ze wszystkich zadań im przydzielonych 
wywiązali się bardzo dobrze. Pierwszy dzień 
(w zasadzie wieczór) upłynął na rozmowach 

przy ognisku i pieczonych kiełbaskach. Drugie-
go dnia intensywnie pracowali nad zadaniem 
projektowym w utworzonych wcześniej gru-
pach 3-4 osobowych. W efekcie powstało osiem 
projektów. 

Okoliczności przyrody i pogoda były przepięk-
ne, a atmosfera i humory dopisywały. W mojej 
ocenie, jako osoby prowadzącej przedmiot, taka 
forma zajęć ma wiele zalet – pozwala ugrunto-
wać zdobyte umiejętności, kształtuje postawy 
i kompetencje społeczne, daje pole do prowa-
dzenia negocjacji, uczy pracy w grupie i organi-
zacji czasu pracy. Nieocenionym i bardzo waż-
nym aspektem takiej formy zajęć jest również 
integracja środowiska studenckiego. 

Pomysłodawcą takiej niestandardowej formy za-
jęć jest Pan Profesor Piotr Szczypa. Dziękuję Pa-
nie Profesorze w imieniu własnym i studentów!

dr Małgorzata Cieciura
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Rozpoznać
praktyka 

Studenci � nansów 
i rachunkowości 
oraz gospodarki 
i administracji 
publicznej mogli pytać 
o wszystko. Tylko nie 
o zawód gościa.

Na zaproszenie Moniki Dzikowskiej, wykładow-
cy ANS w Koninie, 17 maja odbyło się kolejne 
spotkanie z serii „Spotkanie z praktykiem”. 

Składało się z trzech etapów i miało formę 
warsztatów. – Pierwszy etap był najciekawszy, 
bowiem do ostatniej chwili studenci nie wie-
dzieli kto to będzie – mówi pomysłodawczyni 
spotkań. To musieli odgadnąć sami na podsta-
wie pytań, które jednak nie mogły być zadane 
wprost, czyli nie mogli pytać o profesję. Do 
tego goście odpowiadali z ukrycia. Byli to: radca 
prawny, manager zarządzający, kadrowa i księ-
gowi. Po serii pytań nastąpił etap typowań. Tę 
część spotkania kończyło "ujawnienie".  Prakty-
cy przedstawili się i prezentowali swój zawód, 
opowiadali o swoich codziennych obowiązkach 
oraz doświadczeniach z nich wynikających.

W kolejnych etapach, na podstawie przygoto-
wanych zadań i ciekawych case study, przepro-
wadzali zajęcia w grupach.

Warsztaty zakończyło wręczenie dyplomów ich 
uczestnikom.  

red.

S T U D E N C I S T U D E N C I
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Profesjonalnie i bezpłatnie 
przez całe wakacje

Akademia Nauk 
Stosowanych 
w Koninie oraz Ferio 
Konin kolejny raz 
zorganizowały wspólne 
przedsięwzięcie z myślą 
o mieszkańcach miasta 
i regionu. 

Dzięki niemu studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu 
w czerwcu, lipcu i sierpniu udzielali na terenie 
pasażu bezpłatnych porad i konsultacji pielę-
gniarskich, kosmetycznych oraz dietetycznych.

Poprzednia taka akcja cieszyła się dużym zainte-
resowaniem, dlatego obie instytucje postanowi-
ły ją kontynuować.

Zakres działań pielęgniarskich obejmował pora-
dy dotyczące nadciśnienia tętniczego, cukrzycy 
i choroby niedokrwiennej serca. Do tego prowa-
dzono pomiary poziomu cukru we krwi (gluko-
zy) wraz z odczytem i ewentualną z poradą, oraz 
ciśnienia  krwi – tu także przebadani otrzymy-
wali poradę w przypadku nieprawidłowości.

W punkcie porad kosmetycznych udzielano 
indywidualnych porad dotyczących trudności 
w pielęgnacji skóry twarzy (suchość, nadmier-
ne wydzielanie łoju, nadwrażliwość), szczegól-
nie wtedy, gdy kremy i maseczki nie pomagają, 
pielęgnacji skóry w przypadku chorób ogól-
noustrojowych: choroby tarczycy, cukrzycy 
i chorób onkologicznych, a także radzenia sobie 
z młodzieńczym trądzikiem pospolitym. Przed 
poradą wykonywano pomiar za pomocą anali-
zera skóry przy użyciu kamery 3D, który oceniał 
m.in. strukturę, poziomu natłuszczenia i złusz-

czenia oraz nawilżenia skóry. Było też stanowi-
sko „SPA dla dłoni”, gdzie wykonywano masaż 
dłoni za pomocą naturalnych olejków.

Wizyta w punkcie porad dietetycznych obejmo-
wała pomiar składu ciała na analizatorze Tanita, 
a więc masy: tkanki mięśniowej, masy kości, 
masy tkanki tłuszczowej, zawartości tkanki tłusz-
czowej wisceralnej, zawartości wody całkowitej 
w organizmie, wskaźnika masy ciała (BMI), wie-
ku metabolicznego i podstawowej przemiany 
materii (BMR). Na podstawie wyników tego po-
miaru przekazywano porady dotyczące zmian 
w sposobie odżywiania.

red.

AMS w ANS

Akademię rozpoczęła prezentacja na temat 
Turcji, którą w języku angielskim przygotowała 
i przeprowadziła Zeynep Bagin. Potem uczniów 
podzielono na dwie grupy, którymi zajęli się 
nasi studenci. Jedna uczestniczyła w prezentacji 
na temat Stanów Zjednoczonych, a następnie 
w quizie, który przyniósł wiele zabawy i radości. 
Druga natomiast wzięła udział w angielskoję-
zycznych kalamburach i familiadzie.

AMS odbyła się 17 maja. Było to pierwsze spo-
tkanie po długiej, niemal dwuletniej przerwie 
spowodowanej pandemią. 

red.

Studenci � lologii 
angielskiej przy 
wsparciu studentki 
z programu Erasmus+ 
przyjęli w ramach 
Akademii Młodego 
Studenta (AMS) 
uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 3
w Słupcy.

S T U D E N C I S T U D E N C I

Fot. CH Ferio Konin

Fot. CH Ferio Konin
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Jak połączyć 
studia z pracą

To istotne pytanie 
nurtuje wielu 
studentów, którzy chcą 
przyspieszyć karierę 
i zacząć zarabiać na 
swoje utrzymanie. 
Stare porzekadło mówi 
„Chcieć to móc”, ale 
kilka podpowiedzi też 
się przyda.

S T U D E N C I  P I S Z Ą

Zatem zanim zaczniemy zastanawiać się nad 
połączeniem pracy ze studiami, trzeba się skupić 
nad trybem studiów – czy są w formie stacjonar-
nej, czy niestacjonarnej. 

Jeżeli podejmiemy decyzję o studiowaniu na stu-
diach niestacjonarnych, to połączenie pracy ze 
studiami nie przysparza większych trudności. Po 
prostu zajęcia odbywają się w weekendy, a obo-
wiązki służbowe można realizować w tygodniu. 
Natomiast wybranie opcji studiowania dzienne-
go oznacza pojawienie się pewnych przeszkód, 
co nie znaczy, że jest to niewykonalne.

Jednym z sugerowanych rozwiązań może być 
praca w weekendy bądź poza godzinami zajęć. 
Na ANS w Koninie student może ubiegać się 
o indywidualną organizację studiów (IOS), która 
umożliwia wykonywanie pracy w tygodniu. Aby 
przejść na IOS, należy złożyć wniosek w termi-
nie 7 dni po zaliczeniu sesji lub niezwłocznie po 
zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do 
przyznania indywidualnej organizacji studiów. 
Najważniejszy jest dokument zawierający wy-
jaśnienie, dlaczego chcemy/musimy przejść na 
IOS. Jeśli student otrzyma zgodę, z reguły zosta-
je zobowiązany do uczęszczania na minimum 
50% zajęć. Ale nawet wtedy mogą także pojawić 
się kłopoty z wypełnieniem obowiązku studenc-
kiego, warto wówczas porozumieć się wcześniej 
z osobą prowadzącą zajęcia, która skutecznie 
wspomoże w rozwiązaniu wszelkich problema-
tycznych kwestii.

Praca na pełny etat niekiedy może przysparzać 
różne trudności, ale nie jest niemożliwa. Po pro-
stu trzeba zapoznać się z dostępnymi sposo-
bami wykonywania obowiązków i wybrać ten, 
który wydaje się dla nas najbardziej odpowiedni.

Wartą polecenia metodą łączenia pracy ze stu-
diami jest praca zdalna. Niektóre zawody, np. 
agent ubezpieczeniowy lub doradca � nanso-
wy, nie wymagają pojawiania się każdego dnia 
w biurze, by wykonać swoje powinności. Studia 
z pracą świadczoną online stanowią nieskom-
plikowane połączenie zwłaszcza wtedy, kiedy 
zarabiamy z dowolnego miejsca. Nierzadko plan 
zajęć ma długie, a nawet kilkugodzinne przerwy 
pomiędzy wykładami i ćwiczeniami. A wtedy 
wystarczy mieć pod ręką laptop, dzięki któremu 
można przez ten czas wykonywać swoją pracę. 

Dodatkowo oszczędza się czas, jaki poprzednio 
poświęcało się na dojazdy do i z pracy. Oczywi-
ście w przypadku niektórych zawodów (np. pra-
cownik administracji publicznej) taki tryb pracy 
jest niemożliwy.

Innym sposobem pogodzenia studiów i pracy 
jest elastyczny czas pracy. Niektórzy pracodawcy 
są otwarci na propozycje swoich pracowników 
odnośnie godzin, w których mogą pojawiać się 
w miejscu pracy. Sprzyja to dopasowaniu gra� ka 
do planu zajęć na studiach, nie zaniedbując przy 
tym żadnej z tych sfer. Często zawody związa-
ne ze sprzedażą nie są uzależnione od godzin 
pracy, a tylko od sprzedanych produktów i tzw. 
prowizji. 

Płynne połączenie studiów z pracą czasem, nie-
stety, zmusza studentów do rozważenia innych 
opcji, takich jak praca w godzinach wieczornych, 
np. na inwentaryzacjach. Takie wyjście cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem wśród studen-
tów, z uwagi na dowolność dopasowania termi-
nu pracy, bez konieczności bycia zobowiązanym 
stałą umową.

Nie da się też ukryć, że niektóre kierunki studiów 
charakteryzują się wymagającym programem 
nauczania, więc trudno znaleźć podczas seme-
stru wolne godziny na pracę. W takich przypad-
kach można spróbować pracy sezonowej, czyli 
zarabiać w wakacje lub w trakcie przerwy mię-
dzysemestralnej. 

Często słyszy się głosy niezadowolenia, dotyczą-
ce niedostatecznego przygotowania absolwen-
tów studiów wyższych do pracy zawodowej. 
Wynika to z tego, że na wielu uczelniach w więk-
szym stopniu stawia się na naukę niż na prakty-
kę. Natomiast zupełnie inaczej wygląda sytuacja 
na ANS w Koninie. Nasza uczelnia wyróżnia się 
praktycznym pro� lem kształcenia, dokłada też 
wszelkich starań, by studenci mogli jednocze-
śnie studiować i pracować, a wykładowcy nasta-
wieni są na współpracę ze studentami. Dlatego 
warto już podczas studiów podjąć jakąś pracę, 
by zdobyć tak istotne doświadczenie zawodo-
we, nim zaczniemy szukać tej docelowej.

Agata Drzewiecka
gospodarka i administracja publiczna, I rok

Łatwo nie jest,
ale…

S T U D E N C I  P I S Z Ą

Pracuję w biurze rachunkowym, a do moich 
głównych obowiązków należy wprowadzanie 
faktur do systemu księgowego oraz wystawia-
nie faktur za obsługę rachunkową. Pracę tę, na 
całym etacie, czyli od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od siódmej do piętnastej, zaczę-
łam w sierpniu zeszłego roku. To niespełna dwa 
miesiące po obronie licencjatu z � nansów 

i rachunkowości, więc trochę odpoczęłam, jed-
nak był to znacznie krótszy okres niż dotych-
czasowe wakacje. Zatrudnienie tutaj uzyskałam 
nawiązując kontakt z szefem biura, w którym 
odbywałam praktyki studencie na licencjacie, 
także z mojego punktu widzenia praktyki zawo-
dowe mają sens 😊 Mimo tej „straty”, czyli dość 
odczuwalnego de� cytu czasu na wypoczynek, 
długo zastanawiałam się, czy kontynuować na-
ukę na studiach magisterskich. Ostatecznie we 
wrześniu podjęłam decyzję, że chcę iść na tę 
magisterkę. Stwierdziłam, że jak nie pójdę zaraz 
po licencjacie, to już pewnie nie pójdę nigdy, 
że stracę chęci. Oczywiście wybrałam niesta-
cjonarny tryb studiów, ponieważ nie mogłam 
pozwolić sobie na nałożenie się ze sobą czasu 
pracy i tygodniowego planu zajęć na studiach 
stacjonarnych. 

Po roku nie brakuje mi re� eksji związanych z tą 
decyzją, i jak to często bywa, są plusy i minusy. 

Do plusów mogę zaliczyć na pewno to, że zdo-
bywam jednocześnie wiedzę i kolejny poziom 
wykształcenia wyższego oraz doświadczenie 
zawodowe. Myślę, że jest to dosyć ważne, 
ponieważ większe przedsiębiorstwa na ogół 
chętniej przyjmują pracowników, którzy mają 
zarówno odpowiednie wykształcenie, jak i do-
świadczenie w pracy. Zdobywam nowe znajo-
mości, i zawodowe, i takie normalne – towa-
rzyskie. Uczę się dobrej pracy w zespole, co 
na pewno przyda mi się w przyszłości. Biorę 
też udział w różnych wydarzeniach, np. kurs 
z Excela czy seminaria naukowo-dydaktyczne 
i zdobywam certy� katy, np. za znajomość języ-
ka angielskiego na poziomie B2, którymi będę 
mogła się pochwalić w przyszłości, no i wpisać 
je do CV. I ta przyjemna chwila, kiedy otrzymu-
ję wynagrodzenie na swoje konto, ta świado-
mość, że mogę pozwolić sobie na to czy tam-
to, odłożyć na coś, dołożyć się do domowego 
budżetu bądź spełnić jakieś swoje marzenia, jak 

np. zagraniczna podróż w czasie urlopu czy za-
kup nowego telefonu. 

Są jednak minusy. Często takie przyziemne, ale 
doskwierające... Na przykład zmęczenie przy 
codziennym wczesnym wstawaniu do pracy, 
bez nadziei, że wyśpię się w weekend, bo wte-
dy również muszę się zerwać, by zdążyć na 
uczelnię na ósmą. Do tego przygotowanie do 
następnych zajęć, najczęściej w tygodniu, oczy-
wiście po pracy. A przecież chciałoby się pobyć 
z rodziną lub gdzieś wyskoczyć. O weekendo-
wych spotkaniach koleżeńskich, weselach czy 
innych imprezach musiałam zapomnieć, bo są 
zajęcia. A już szczególnie boli, kiedy robi się cie-
pło, piękna pogoda, a ja na uczelni do siedem-
nastej, osiemnastej… Ta plaża nad jeziorem… 
Beze mnie… 🙁 Nawet w okresie wakacyjnym 
nie będę miała całego urlopu dla siebie, bo mu-
szę w tym czasie odbyć obowiązkowe praktyki 
studenckie. 

Jednak mimo różnych przeciwności i „bolesnej” 
😉 niekiedy niechęci do nauki, wierzę, a nawet 
wiem, że niedługo znów przyjdzie czerwiec, a ja 
będę już po obronie pracy magisterskiej, z dy-
plomem w ręce i z kolejnym zdobytym celem. 
No i z niczym niezmąconą perspektywą wyma-
rzonych wakacji, na które sama zarobiłam!

Nie bójcie się i próbujcie. Jak napisałam, nie 
zawsze jest łatwo. Ale nawet jeśli czegoś nie 
udźwigniecie, można z czegoś zrezygnować. 
Przeczytałam kiedyś takie zdanie: „Lepiej żało-
wać, że się coś zrobiło, niż żałować, że się nic nie 
zrobiło”.

Julia Nowak
gospodarka i administracja publiczna, I rok

Kończę właśnie 
pierwszy rok studiów 
magisterskich i nieraz 
dopada mnie myśl, czy 
na pewno podjęłam 
dobrą decyzję, łącząc je 
z pracą zawodową…
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Sytuacja gospodarcza 
Polski a wojna w Ukrainie

W Polsce obserwujemy 
znaczny wzrost cen 
żywności, który tylko 
w pewnym zakresie 
jest spowodowany 
wojną w Ukrainie. 
Polska bowiem, co 
warto podkreślić 
– poza nielicznymi 
produktami – nie jest 
zależna żywnościowo 
od Ukrainy ani Rosji. 
Ceny napędza wzrost 
cen nawozów oraz 
paliw płynnych.

Wojna w Ukrainie ma duży wpływ na między-
narodową gospodarkę. Rosyjska agresja ozna-
cza długofalowe konsekwencje ekonomiczne 
również dla Polski. Wysoka in� acja, wzrost stóp 
procentowych i ograniczenia w dostawie nie-
których towarów, to przykładowe skutki, jakie 
wywołała napaść Rosji na Ukrainę.

Unia Europejska wprowadziła w związku z tym 
szereg sankcji i ograniczeń wobec Rosji i Bia-
łorusi. Sankcje te mają wpływ na gospodarkę, 
w szczególności na międzynarodowy handel 
oraz sektor � nansowy wielu krajów, w tym Pol-
ski. Obejmują one m.in. zakaz eksportu i importu 
wielu towarów, jak również � nansowania i do-
konywania transakcji dotyczących podmiotów 
i nieruchomości oraz oferowania usług tury-
stycznych.

Problemem, z jakim mierzy się Polska od po-
czątku wojny toczącej się za naszą wschodnią 
granicą, to napływ dużej liczby uchodźców. 
W większości są to kobiety i dzieci, które uciekły 
z bombardowanych terenów. Osoby te – przede 
wszystkim w krótkim okresie – stanowią duży 

koszt dla Polski. Trzeba bowiem zapewnić im 
opiekę medyczną, wyżywienie, zakwaterowa-
nie, dostęp do edukacji, wypłacić zasiłki socjalne, 
a to powoduje wzrost wydatków państwa. Po-
zytywnym aspektem napływu uchodźców jest 
wzrost konsumpcji, co przekłada się na większe 
obroty sieci handlowych. W konsekwencji może 
to doprowadzić do wzrostu PKB w krótkim okre-
sie. Z drugiej strony Ukraińcy zatrudnieni i prze-
bywający w Polsce jeszcze przed wojną, teraz 
wyjeżdżają, aby walczyć za swój kraj, co może 
stanowić wyzwanie dla rynku pracy, mogą jed-
nak zostać zastąpieni przez specjalistów, którzy 
uciekli z Ukrainy przed wojną. Potencjał specjali-
stów z Ukrainy doceniają przede wszystkim sek-
tory, które przez dłuższy czas mierzą się z niedo-
borami kadrowymi. 

Skutkiem wojny w Ukrainie jest wzrost wy-
datków Polski na obronność. W 2021 wydatki 
na obronę narodową wynosiły 2,2% PKB. Jed-
nak w marcu tego roku Prezydent RP podpisał 
ustawę, która zakłada zwiększenie liczebności 
sił zbrojnych, większe możliwości dotyczące 

szkolenia żołnierzy oraz modernizację technicz-
ną wojska. Ponadto w dokumencie określono 
zwiększenie wydatków na ten cel do 3% PKB. 
Przepisy te mają na celu wzmocnienie polskiego 
wojska w przypadku zagrożenia ze strony Rosji. 
Oprócz wydatków na obronność jednocześnie 
ponoszone są wydatki na inne sfery � nanso-
wane z budżetu państwa. Wszystkie wiążą się 
z ogólną poprawą sytuacji obywateli. Dotyczą 
przede wszystkim programów socjalnych i go-
spodarczych, które mają na celu wsparcie, np. 
przedsiębiorców, w związku z pogarszającą się 
sytuacją gospodarczą. 

Wojna w Ukrainie ma również wpływ na wzrost 
cen surowców energetycznych, np. ropy nafto-
wej i węgla. W perspektywie czasu zmiany cen 
będą uwarunkowane sankcjami nakładanymi na 
Rosję i Białoruś, a także będą zależeć od odweto-
wych działań tego kraju. Jeśli chodzi o ceny ben-
zyny, to wzrosły one w większości krajów Unii 
Europejskiej, lecz największy wzrost cen nastąpił 
w Polsce. Ceny oleju napędowego są równie 
wysokie jak ceny benzyny. Polskie ra� nerie nie 
są w stanie pokryć zapotrzebowania polskiego 
rynku ze względu na zbyt małą produkcję go-
towych paliw. Polska musi więc kupować za 
granicą zarówno olej napędowy, jak i benzynę. 
Sytuacja na rynku paliw jest dynamiczna. Obec-
nie cena benzyny na niektórych stacjach wynosi 
niemal 8 zł za litr. Eksperci przewidują, że może 
przekroczyć nawet 10 zł za litr. W związku z woj-
ną na Ukrainie Polska znacząco przyśpieszyła 
uniezależnienie krajowej gospodarki od gazu 
z Rosji. Z jednej strony wpłynęło to na wzrost 
cen w kraju, zwłaszcza dla przedsiębiorstw, 
z drugiej spowodowało konieczność znalezienia 
nowych państw dostarczających gaz do Polski, 
a ponadto przełożyło się na unowocześnienie 
oraz rozwój linii odbioru błękitnego paliwa, np. 
w postaci terminali gazowych czy zupełnie no-
wych rurociągów. 

W Polsce można zaobserwować też znaczny 
wzrost cen żywności, który w pewnym zakresie 
jest spowodowany wojną w Ukrainie. Polska – 
poza nielicznymi produktami – nie jest zależna 
żywnościowo od Ukrainy czy Rosji, ponieważ 
w kraju mamy nadprodukcję żywności, jednak 
ceny napędza wzrost cen nawozów oraz paliw 
płynnych. Natomiast wzrost cen nawozów jest 
spowodowany niedoborem gazu, którego do 

ich produkcji potrzeba bardzo dużo. Można 
więc stwierdzić, że droższe nawozy to droższa 
żywność. Rosnące ceny żywności mają bardzo 
szeroki zakres produktowy, czego główną przy-
czyną jest stały wzrost kosztów w przetwórstwie 
spożywczym, związany m.in. z wyższymi koszta-
mi energii i pracy, rosnącymi cenami surowców 
rolnych, przy czym wzrost ten został dodatkowo 
spotęgowany przez wojnę. Trzeba jednoznacz-
nie stwierdzić, że ten kon� ikt zbrojny przyczynił 
się do wzrostu in� acji i zahamowania rozwoju 
gospodarczego w Polsce. 

Inwazja Rosji na Ukrainę jest określana także jako 
inwazja na „spichlerz Europy”, a w przypadku 
oleju słonecznikowego i zbóż – nie tylko Europy, 
ale całego świata. Wstrzymanie eksportu zboża 
z Ukrainy stworzy także zagrożenie głodem na 
Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. W kon-
sekwencji może doprowadzić to do fali migracji 
z tamtych regionów do Europy, w tym także do 
Polski.

Paulina Bednarek, Paulina Kazimierczak
gospodarka i administracja publiczna, I rok
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Możemy zrzucić 
kajdany

– Po raz pierwszy 
w historii możemy 
wydostać się spod 
wpływów Rosji – mówił 
z przekonaniem
dr hab. nauk prawnych 
Ołeksandr Sotuła,
prof. zwyczajny 
z Chersońskiego 
Uniwersytetu 
Państwowego, 
podczas spotkania 
ze studentami ANS 
w Koninie i uczniami
III LO w Koninie.

Spotkanie rozpoczął dr Mirosław Żywiołowski 
z Katedry Nauk Społecznych, która je zorgani-
zowała. W swoim wykładzie połączonym z pre-
zentacją „Geneza wojny w Ukrainie i stan obec-
ny” przedstawił kluczowe dla Ukrainy daty, m.in. 
1596 – unia brzeska, 1648 – powstanie Chmiel-
nickiego, 1918-1920 – proklamacja i lata nie-
podległości, 2004 – pomarańczowa rewolucja. 
Omówił sytuację ekonomiczną sprzed wojny 
(dane z marca tego roku), wskazał najbogatsze 
(wschodnie i południowe) obwody, które dają 
więcej pracy i lepiej płacą. Duży wpływ na to 
mają zasoby naturalne i żyzne gleby: Ukraina to 
jeden z największych eksporterów kukurydzy (4 
miejsce) i pszenicy na świecie. Mówił również 
o wewnętrznym podziale Ukrainy, etniczno-
-językowym zróżnicowaniu. O obecnej sytuacji 
dotyczącej walk, o terenach pozostających pod 
kontrolą Rosji oraz o obronie Mariupola. 

Prof. Sotuła swoje wystąpienie „Kon� ikt zbrojny 
między Rosją a Ukrainą: opinia umiarkowane-

go Ukraińca” rozpoczął od porównania Rosji 
i Ukrainy: – Główna różnica polega na tym, 
że nasze społeczeństwo, nie całe, ale znaczna 
część, jest samoorganizującą się i samomobili-
zującą siłą. A większość rosyjskiej armii to drew-
niana sowiecka hierarchia – wyjaśniał. – Nas, 
którzy nie zakończyliśmy przygotowań do woj-
ny, zaatakował nieprzygotowany do niej wróg 
– tak ocenił stopień gotowości kraju do woj-
ny. To ostatnie zdanie może być odpowiedzią 
na inne pytanie, które sam zadał wykładowca: 
Dlaczego Rosja nie wygrywa? Zastanawiał się 
też, czy można było zapobiec tej agresji, w ja-
kim punkcie jest Ukraina teraz, co z korupcją 
i poczuciem bezpieczeństwa oraz zaufania do 
państwa. 

Sporą część wypowiedzi poświęcił nowemu 
pojęciu „raszyzm”, pod którym kryje się rosyjska 
odmiana faszyzmu, polityczna ideologia i prak-
tyka społeczna oparta na ideach „specjalnej misji 
cywilizacyjnej”. 

U C Z E L N I A  D L A  U K R A I N Y

Wykład o sytuacji swojego kraju podsumował 
tak: – Znajdujemy się w wyjątkowym momen-
cie w historii, ponieważ po raz pierwszy od 
czasu pojawienia się tego moskiewskiego kró-
lestwa, możemy wydostać się spod jego wpły-
wów. Naprawdę możemy zrzucić kajdany. Jest 
to równoznaczne ze zniesieniem niewolnictwa 

w Stanach Zjednoczonych, pokonaniem na-
zizmu w Europie. To początek nowej ery, która 
otwiera zupełnie inną perspektywę historyczną.

Wykłady odbyły się 18 maja.
aria

55październik 2022 • nr 254 październik 2022 • nr 2



Uczelnia
dla Ukrainy

– Był duży odzew, 
ludzie przynosili 
ubrania, koce, 
długoterminową 
żywność, artykuły 
dla dzieci – wymienia 
jednym tchem Sylwia 
Lidźbińska
z II roku wychowania 
� zycznego, jedna 
z koordynatorek 
pierwszej zbiórki 
pomocowej dla 
Ukrainy.

Kiedy 24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę, wielu 
Polaków i polskich instytucji nie tylko pomoco-
wych, ruszyło ze wsparciem. Najczęściej były to 
zbiórki pieniędzy, odzieży i artykułów niezbęd-
nych do życia i przetrwania zarówno na objętych 
wojną terenach, jak i dla uciekinierów, którzy 
przyjechali do Polski często tylko z plecakiem. 
Nasza uczelnia również włączyła się w tę pomoc.

Pierwszą akcję ogłoszono w pierwszych dniach 
marca, w jej koordynację, szczególnie logistycz-
nie, włączył się Samorząd Studencki ANS w Koni-
nie. Kilka dni po apelu w sali 5B leżały porządnie 
poukładane i opisane kartony. Studenci wynosili 
je na dziedziniec i ładowali do ciężarówki, którą 
prezes PKS w Koninie wydelegował w tę trasę 
bezpłatnie, a która zawiozła wszystko do Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej 
w Przemyślu.

– Ludzie przynosili różne rzeczy. Najbardziej 
zależało nam na artykułach dla dzieci, ale też 
chemicznych, kosmetycznych i sanitarnych, 
najlepiej dobrze zapakowanych. Z tym bywało 
różnie, dlatego posegregowaliśmy je, bo była 
tego dosłownie sterta, i popakowaliśmy w kar-
tony – opowiada Sylwia. W sumie z uczelni wy-
jechało wówczas 70 kartonów z żywnością i 50 
z artykułami chemicznymi. Poza tym porządnie 

zwinięte w folię lub worki koce, kołdry, karima-
ty, ciepła odzież, pościel. I oczywiście rzeczy dla 
dzieci, w tym zabawki, słodycze, a nawet butelki 
i smoczki.

Drugą zbiórkę, na początku kwietnia, ogłoszo-
no po tym, jak na uczelnię dotarła wiadomość 
o dramatycznej sytuacji w Niemiszajewym (rejon 
borodiański, obwód kijowski). W tej miejscowo-
ści działa Średnia Szkoła Ogólnokształcąca I-III,
z którą we wrześniu 2021 r. podpisaliśmy umo-
wę o współpracy.

– Pani dyrektor Olena Kudrya przekazała 
w mailu przerażający opis sytuacji w ich mieście, 
gdzie brakowało jedzenia, lekarstw, w zasadzie 
wszystkiego. Wojna i przemoc zawsze najmoc-
niej uderzają w ludność cywilną, która zostaje 
pozbawiona dostępu do podstawowych środ-
ków do życia. Mieszkańcy Niemiszajewego, tu 
przypomnę, że to bliska okolica tak bardzo do-
świadczonej Buczy i Borodianki, przez długi czas 
byli odizolowani, ale kiedy sytuacja się zmieniła 
i do miasta zaczęły docierać transporty z najpo-
trzebniejszymi artykułami, to zorganizowaliśmy 
zbiórkę żywności dla naszych przyjaciół z Ukra-
iny – wspomina dr hab. Artur Zimny, prof. i rektor 
ANS w Koninie.

aria

Lekcje
polskiego

Zbroja (зброя) to nie 
zbroja, tylko broń, 
a arbuz (гарбуз) to nie 
arbuz, tylko dynia.
– Myślałam, że 
wszystko rozumiem, 
że nasze utro (утро), 
czyli rano, to Wasze 
jutro. I jak tu się 
umawiać? – śmiała się 
jedna z uczestniczek 
kursu językowego dla 
Ukraińców.

– Zainteresowanie było ogromne, powstały trzy 
grupy, uczestniczkami były w znacznej większo-
ści kobiety uciekające z dziećmi przed niebezpie-
czeństwami, jakie niesie ze sobą wojna w Ukrainie 
– mówi Agnieszka Matyba z Centrum Języków 
Obcych ANS w Koninie, koordynatorka zajęć.

Bezpłatne kursy języka polskiego dla uchodź-
ców z Ukrainy, m.in. z Kijowa, Charkowa i Czer-
nihowa, odbywały się na uczelni od 8 kwietnia 
do 8 sierpnia. – Wychodząc naprzeciw dużym 
potrzebom, część lektorów pracowała pro bono 
– wyjaśnia koordynatorka. 

W lekcjach uczestniczyło w sumie około 50 
osób. Każda grupa miała 40 godzinach zajęć. – 
Treści kształcenia odnosiły się do poziomu A1. 
Kursanci poznali polski alfabet, polską wymowę, 
słownictwo, ale też uzyskali wsparcie potrzeb-
ne w tych, jakże trudnych dla nich, pierwszych 
chwilach w Polsce – dodaje Agnieszka Matyba. 

– Zajęcia nam się podobają, już sporo się nauczyli-
śmy, ale też dużo uczymy się w codziennym życiu 
– mówili uczestnicy, których odwiedziliśmy pod-
czas czerwcowych zajęć. Sporo kłopotów spra-
wiało i sprawia im używanie nieznanej w języku 
ukraińskim formy zwrotu w trzeciej osobie liczby 
pojedynczej, czyli „proszę pani”, „proszę pana”. – 
My w takich sytuacjach używamy drugiej osoby 
liczby mnogiej – tłumaczyła jedna z kursantek.

A jakie są re� eksje lektorów?

Adriana Pietras (anglistka): – Nauka języka ob-
cego, czy to Polaków, czy obcokrajowców, 
a nauczanie języka rodzimego, do tego obco-
krajowców, to coś zupełnie innego. To znacznie 
trudniejsze! 

Andrzej Kujawski (anglista): – Tak, to było wy-
zwanie. Myślę, że dla nas wszystkich był to ro-
dzaj sprawdzianu. 

Elżbieta Soboń-Paś (anglistka): – Było mnóstwo 
zabawnych sytuacji, choćby przy tworzeniu 
nazw zawodów w języku polskim, gdy okazy-
wało się, że kobieta, która pracuje w drukarni to 
„drukarka”, a fryzjerka to… „fryzurka”. 

Pozostali lektorzy, którzy prowadzili lekcje języ-
ka polskiego to: Joanna Buraczyńska (anglistka),

dr hab. Tetiana Cherniavska (ekonomistka), Wie-
sława Kozłowska (polonistka) i Agnieszka Maty-
ba (germanistka). Do zespołu dołączyła również 
Małgorzata Chybicka, menedżer kierunku peda-
gogika, która z pomocą swoich studentów zor-
ganizowała opiekę dla dzieci w czasie, gdy ich 
mamy uczestniczyły w zajęciach.

– Chcę podkreślić, że wszystkie materiały po-
trzebne do nauki dla kursantów uzyskaliśmy 
dzięki życzliwości i wsparciu Drukarni Braci Wie-
lińskich w Koninie oraz pewnego anonimowe-
go przedsiębiorcy ze Ślesina – dodaje Agnieszka 
Matyba.

W roku akademickim 2022/2023 CJO bę-
dzie kontynuować kursy języka polskiego dla 
uchodźców z Ukrainy. – Planujemy zarówno 
grupy kontynuacyjne, jak i dla początkujących, 
oraz grupę dla młodzieży. Będzie to możliwe 
dzięki środkom przekazanym nam na ten cel 
przez � rmę Konimpex – zapewnia. 

aria
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Wrażliwi 
społecznie

 – Ta konferencja 
odbywa się 
w pierwszym dniu 
funkcjonowania 
Akademii Nauk 
Stosowanych w Koninie 
– podkreśliła podczas 
jej otwarcia dr Anna 
Stolarczyk-Gembiak, 
dziekan tego wydziału. 
Jednak nie tylko 
to pierwszeństwo 
dodało wagi temu 
wydarzeniu – zapewnili 
ją zaproszeni goście. 

„Resocjalizacja w perspektywie edukacyjnej, 
prewencyjnej i pro� laktycznej – wymiar teore-
tyczny i praktyczny” to hasło konferencji przy-
gotowanej na Wydziale Nauk Humanistycznych 
i Społecznych. 

W pierwszej sesji konferencji 20 prelegentów, 
zarówno teoretyków jak i praktyków, wygłosiło 
referaty, w których poruszyli szerokie spektrum 
tematów i problemów społecznych. Wystąpie-
nia pracowników Sądu Rejonowego w Koninie 
rozpoczęła wiceprezes Kinga Śliwińska-Buś-
kiewicz, która mówiła o rozwodzie i jego kon-
sekwencjach, Tomasz Cieślak, przybliżył temat 
mediacji jako formy rozwiązywania kon� iktów, 
a Aleksandra Kordylewska przedstawiła najważ-
niejsze zadania w pracy kuratora sądowego. Pra-
cownicy zakładów wychowawczych i peniten-
cjarnych mówili o pracy policji, funkcjonowaniu 
młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycz-
nych oraz młodzieżowych ośrodków wycho-
wawczych, przestępczości nieletnich, o progra-
mach resocjalizacyjnych i przemocy domowej. 

Zauważone i komentowane przez słuchaczy 
było wystąpienie Mariusza Zajączkowskiego, 
wychowawcy w Schronisku dla Nieletnich 
w Szczecinie, o innowacyjnych metodach re-
socjalizacyjnych opartych na pasjach wycho-
wawcy. Jako przykład posłużyło prowadzone 
przez prelegenta koło terrarystyczne. Weronika 
Kantyka, studentka III roku: – Dowiedzieliśmy się 
o gatunkach węży, o łączeniu tych gatunków, 
ale przede wszystkim o pasji wychowawcy, któ-
ry zaraża nią swoich wychowanków – przyznała. 
Jej kolega z roku Aureliusz Wybrański dodał: – 
Jest to jedyna placówka w Polsce, która podjęła 
się takiego wyzwania, uczy odpowiedzialności, 
sumienności oraz z pewnością pobudza wy-
obraźnię i chęć poszerzania horyzontów. 

Ze szczególną uwagą studenci przysłuchiwali 
się dr hab. Marioli Głowackiej, dziekan Wydzia-
łu Nauk o Zdrowiu, prof. MUP w Płocku, autorce 
referatu „Teleporady jako forma zabezpieczenia 
zdrowotnego jednostki”. Uznali go za bardzo ak-
tualny i wielu z nich powtarzało, że taka forma 
jest koniecznością we współczesnym świecie, 
dlatego warto ją znać i potra� ć z niej korzystać. 

Poruszenie wśród młodych pedagogów wywo-
łało wystąpienie dr. Adriana Pachciarza z UMK 

w Toruniu „Prawa człowieka jako rdzeń naszej 
wolności. Re� eksje oraz wyzwania przyszłości”. 
Prawnik przypomniał zebranym, że prawa czło-
wieka wywalczono na przestrzeni wieków, ale 
ciągle, dzień po dniu trzeba stać na ich straży, 
żeby nikt ich ludziom nie odebrał. – To wystąpie-
nie, które należy szczególnie docenić w dobie 
współczesnego kon� iktu wojennego na Ukra-
inie – uznały Marta Pacanowska i Dominika Pigu-
ła, studentki III roku resocjalizacji. Inny z uczest-
ników zauważył: – Tematyka praw człowieka od 
zawsze stanowiła podstawę istniejących praw 
na świecie. Szczególnie teraz kluczowa wydaje 
się kwestia ochrony tych praw, które są tak bru-
talnie gwałcone tuż za naszą granicą. 

W drugiej części sesji, zatytułowanej „Inspiracje 
studenckie o resocjalizacji”, nastąpiła zamiana ról 
– teraz to studenci wygłaszali referaty. Otrzymali 
możliwość zaprezentowania własnej działalno-
ści badawczej, podzielenia się swoimi zaintere-
sowaniami naukowymi i społecznymi na forum 
wybitnych naukowców, ludzi z dużym doświad-
czeniem zawodowym i kolegów. – To właśnie 
ten punkt widzenia młodych, którzy są zanu-
rzeni w kulturę popularną i społeczną rzeczywi-
stość. On często umyka reszcie społeczeństwa, 
a jest bardzo ważny i niezwykle wartościowy. Ta 
nowa perspektywa stanowi ważne dopełnienie 
głosu teoretyków i praktyków z obszaru resocja-
lizacji – wyjaśniła dr hab. Kinga Przybyszewska, 
prof. ANS w Koninie, organizatorka konferencji.

Przykładem wrażliwości na współczesne pro-
blemy było wystąpienie Patrycji Wilczak z Col-
legium Balticum w Stargardzie, zatytułowane 
„Czy youtuberzy i in� uencerzy potrzebują re-
socjalizacji?”, w którym naświetliła popularny 
wśród dzieci i młodzieży fenomen in� uencerów 
i patoyutuberów oraz zagrożenia, jakie niesie. 
Krystyna Bursztyka i Bożena Stanuch z Państwo-
wej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej 
w Jarosławiu mówiły o znaczeniu i roli superwizji 
w pracy pracownika socjalnego. Niezwykle inte-
resująca była część poświęcona cnotom, jakimi 
powinien odznaczać się pracownik socjalny. 

Ostatnie dwa referaty przedstawili studenci 
SKN „Pegaz” z ANS w Koninie. Pierwszy, „Agresja 
i przemoc. Korelacja agresji z uzależnieniem od 
urządzeń elektronicznych. Choreoterapia i jej 
związek z dziecięcą agresją”, poruszał wielowąt-
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kową problematykę agresji w świetle uzależnie-
nia m.in. od komputerów. Wątek choreoterapii, 
czyli terapii przez taniec odnosił się do jej form 
i zalet. Drugi nosił tytuł „Wolontariat w służbie 
drugiemu człowiekowi”, przygotowali je Weroni-
ka Wargacka i Dawid Sławiński. 

– Studenci wszystkich kierunków z zakresu nauk 
społecznych brali udział w konferencji i niewąt-
pliwie każdy z nich wyniósł wiele pożytecznych 
wskazówek dla siebie, również w zakresie przy-
szłej pracy zawodowej. Podkreślę, że uczest-
niczyło w niej w ciągu dnia konferencyjnego 
od 155 do 175 osób. Niezwykle cenny wymiar 
aplikacyjny tej konferencji znajdzie potwierdze-
nie w indywidualnym doświadczeniu i działa-
niu każdego studenta – tak debatę teoretyków 
i praktyków, która odbyła się 1 marca, podsumo-
wała dr Anna Stolarczyk-Gembiak.

Małgorzata Sikorska
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Kwestie społeczne 
pod lupą studentów

Problematyka 
społeczna regionu 
konińskiego w świetle 
badań studentów 
ANS w Koninie była 
tematem konferencji 
naukowej, która odbyła 
się 31 maja 2022 r. 
na naszej uczelni. 
To pokłosie działań 
podjętych podczas 
realizacji projektów 
dyplomowych. 
Towarzyszyły im 
propozycje ich aplikacji 
do praktyki społeczno-
gospodarczej regionu.

W sesji projektowej przedstawiono wybrane 
projekty dyplomowe, które podejmowały aktu-
alne i istotne tematy dotyczące takich kwestii, 
jak świadomość bezpieczeństwa ekologicznego, 
idea policji środowiskowej, przemoc w rodzinie, 
prawa kobiet, sieroctwo społeczne, wyzwania 
wychowawcze w rodzinach zastępczych, alko-
holizm, a także znaczenie placówek wsparcia 
dziennego w zagospodarowaniu czasu wolne-
go dzieci i młodzieży. Zaprezentowano również 
dwa projekty zrealizowane w języku niemiec-
kim: „Marketingaktivitäten bei Etablierung der 
polnischen Marke LUXURY SWEET DREAMS auf 
dem deutschen Markt” (Działania marketingowe 
na rzecz powstania polskiej marki LUXURY SWE-
ET DREAMS na rynku niemieckim) oraz „Kun-
dengewinnung für die polnische Marke LUXU-
RY SWEET DREAMS auf dem deutschen Markt” 
(Pozyskiwanie klientów polskiej marki LUXURY 
SWEET DREAMS na rynku niemieckim).  

Konferencji towarzyszyła sesja plakatowa przy-
gotowana przez studenckie koła naukowe Wizja, 
Młodych Pedagogów oraz Pegaz, działające przy 
Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. 
Tematyka obejmowała zagadnienia przemocy 
rówieśniczej, samobójstw, alkoholizmu, edukacji 
włączającej, idei i działań pomocowych podej-
mowanych przez członków SKN Pegaz, a także 

zagrożeń płynących z uzależnień od mediów 
ekranowych/cyfrowych. 

– W konferencji obok grup projektowych i ich 
opiekunów naukowych, wykładowców, uczest-
niczyli także studenci drugich roczników WNHiS, 
którzy z uwagą przysłuchiwali się prezentacjom 
starszych kolegów i koleżanek, bowiem już 
w przyszłym roku akademickim staną oni przed 
ważnym zadaniem przygotowania swoich pro-
jektów dyplomowych – przypomniała dr Kazi-
miera Król, prof. ANS, pomysłodawczyni i orga-
nizatorka konferencji. 

W podsumowaniu podkreślono umiejętności 
badawcze studentów, ale przede wszystkim 
trafne wykorzystanie wniosków z badań do 
kreowania zmian w podjętych wyzwaniach pro-
jektowych. W opinii uczestników konferencji to 
było potrzebne i udane wydarzenie. 

Moderatorami sesji projektowej konferencji byli: 
dr Kazimiera Król, prof. ANS, mgr Artur Cygan. Se-
sje plakatową moderował mgr Marcin Olejniczak. 
Wydarzenie objęte zostało honorowym patro-
natem JM Rektora ANS w Koninie dr. hab. Artura 
Zimnego, prof. ANS. Organizatorem konferencji 
był Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych. 

red.

Tenis stołowy 
dla każdego

 „Wprowadzenie do 
wstępnego etapu 
szkolenia tenisa 
stołowego – tenis 
stołowy dla każdego" 
to hasło Ogólnopolskiej 
Konferencji 
Metodyczno-Naukowej, 
która odbyła się
12 kwietnia w Akademii 
Nauk Stosowanych 
w Koninie.

Uczestnicy konferencji mogli zgłębić różne 
zagadnienia tej dyscypliny sportu zarówno 
w teorii, jak i w praktyce. Praktyczny charakter 
tego wydarzenia podczas otwarcia zaakcento-
wał rektor dr hab. Artur Zimny, prof. ANS.  – To 
konferencja, ale – co chcę podkreślić – nie na-
ukowa, lecz jak na Akademię Nauk Stosowanych 
przystało, czyli uczelnię kształcącą na pro� lach 
praktycznych – konferencja metodyczno-szko-
leniowa – zaznaczył.

Spotkanie podzielono na dwie części, teoretycz-
ną i praktyczną. W pierwszej prelegenci przeko-
nywali, że tenis stołowy to dyscyplina sportowa, 
którą uprawiać może każdy. Z kolei w drugiej, 
praktycznej odbyły się  warsztaty metodycz-
no-szkoleniowe, podczas których uczestnicy 
zgłębiali koncepcję bio-bandingu, aspektów 
psychologicznych treningu tenisa stołowego, 
a także poznawali ćwiczenia kształtujące zwin-
ność i szybkość reakcji kończyn dolnych.

W konferencji wzięli udział nauczyciele wycho-
wania � zycznego, trenerzy, specjaliści turystyki 
i rekreacji, pracownicy naukowo-dydaktyczni, 
studenci oraz  animatorzy sportu.

Współorganizatorami wydarzenia byli: Polski 
Związek Tenisa Stołowego, Wielkopolski Związek 

Tenisa Stołowego, KS Dartom Bogoria Grodzisk 
Mazowiecki, CDN w Koninie, Starostwo Powiato-
we w Koninie, KTS „Wicher” Lisiec Wielki, studen-
ci kierunku wychowanie � zyczne oraz sekcja te-
nisa stołowego AZS ANS w Koninie. Wydarzenie 
objęte zostało patronatem Rektora ANS w Koni-
nie dr. hab. Artura Zimnego, prof. ANS i Starosty 
Końskiego Stanisława Bielika oraz patronatem 
medialnym portalu LM.pl.

red.
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Poświęcone było aktualnym problemom zwią-
zanym z teorią i praktyką rachunkowości, jak 
również wyzwaniom i trendom we współcze-
snych � nansach. 

Wykład inauguracyjny „Wpływ rozwoju techno-
logii informatycznych, 5G, komputerów kwan-
towych i sztucznej inteligencji, na rozwój nauk 
ekonomicznych” przygotował prof. dr hab. Jan 
Piotr Komorowski.

Sesję I poświęcono finansom. Prelegenci mó-
wili o wyzwaniach w tej dziedzinie, zwłaszcza 
w kontekście aktualnych wydarzeń, jak pande-
mia i wojna na Ukrainie. W sesji II skupiono się 
głównie na kwestiach związanych z rachun-
kowością i podatkami oraz możliwościami 
inwestycyjnymi i źródłami pozyskiwania do-
chodów.

Naszą uczelnię reprezentowali dr Mikołaj Miel-
czarek, menedżer kierunku FiR, który przedstawił 
spojrzenie na współczesne rozwiązania w � nan-
sowaniu wspólnot wyznaniowych w Polsce, dr 
Robert Piechota, menedżer kierunku GAP, któ-
ry omówił możliwości kształtowania i rozwoju 
struktury gospodarki lokalnej przy zastosowaniu 
koncepcji project � nance, oraz Natalia Pińska, 
studentka III roku FiR, która zaprezentowała swo-

je spojrzenie na etyczne podejście do zarządza-
nia � nansami samorządowymi na przykładzie 
Urzędu Miasta w Koninie.

red.

Ekonomiści 
online

I Sympozjum 
Naukowe „Finanse 
i rachunkowość – 
wyzwania gospodarki 
XXI wieku” to 
spotkanie, które
3 marca zorganizowały 
Mazowiecka Uczelnia 
Publiczna w Płocku, 
Państwowa Uczelnia 
Zawodowa we 
Włocławku oraz 
Akademia Nauk 
Stosowanych 
w Koninie. 

Alternatywna 
kontra tradycyjna

Edukacja alternatywna 
była motywem 
przewodnim forum 
dyskusyjnego, które 
odbyło się 1 czerwca 
w Bibliotece im. prof. 
Mariana Walczaka ANS 
w Koninie.

I to właśnie od prób dookreślenia pojęcia „alter-
natywności” w kontekście edukacyjnym rozpo-
częło spotkanie moderowane przez Kamilę Jaki-
mowicz z Akademii Junior i Marcina Olejniczaka 
z ANS w Koninie. 

Uczestnicy, a wśród nich, bibliotekarze, na-
uczyciele, pracownicy ANS w Koninie oraz 
studenci z SKN „Wizja”, dyskutowali na temat 
szkoły i jej miejsca w społeczeństwie, jej zadań, 
funkcjonalności i dysfunkcjonalności (w tym – 
anachroniczności) na tle aktualnych wyzwań 
– kulturowych, cywilizacyjnych, technicznych, 
politycznych itd. Porównywano także koncepcje 
szkoły tradycyjnej z ideami przyświecającymi or-
ganizacji placówek alternatywnych.

Spotkanie odbyło się w Międzynarodowym 
Dniu Dziecka i znaczna jego część obejmowała 
omówienie aktualnego statusu dziecka w szko-
le, jego praw, a także uznawanych przez nauczy-
cieli wizji – koncepcji dziecka (człowieka), na 
bazie których nauczyciele wchodzą w relacje 
z uczniami. 

Niezwykle cenne poznawczo okazały się auto-
biogra� czne wypowiedzi studentów na temat 
„szkolnej codzienności”, zwłaszcza te, które 
związane były z relacjami ówczesnych uczniów 

z nauczycielami. Oprócz krytycznych głosów – 
wspomnień dotyczących różnych wymiarów 
przemocy symbolicznej mającej miejsce w szko-
le, poczuciem niesprawiedliwości i odczuciami 
związanymi z opresyjnością systemu oświato-
wego, pojawiły się wypowiedzi budujące, wska-
zujące na istnienie w szkole nauczycieli, którzy 
chcą i potra� ą wspierać ucznia, inspirować dba-
jąc o jego i własną podmiotowość. W odczuciu 
uczestników debaty to właśnie nauczyciele 
mogą być tymi, którzy powinni inicjować zmia-
ny w szkole, dążąc ustawicznie do budowania 
edukacyjnej wspólnoty opartej na wartościach 
humanistycznych i pozytywnej antropologii 
dziecka.

Podczas spotkania, za sprawą Kamili Jakimo-
wicz, była okazja do zapoznania się ze specy� ką 
dotyczącą tworzenia i prowadzenia niepublicz-
nej placówki edukacyjnej (przedszkola, szkoły 
językowej, edukacji domowej).

Pierwsze forum pod hasłem „Edukacja alterna-
tywna – idee i realizacje” to wspólna inicjatywa 
Akademii Junior i ANS w Koninie. Realizacja dru-
giej edycji, z większym zaangażowaniem środo-
wiska nauczycielskiego, planowana jest w paź-
dzierniku tego roku.

red.
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Muzyka
to słuchanie

– Słuchanie jest 
zmysłem najbardziej 
intymnym, najbardziej 
egzystencjalnym, 
który jest w stanie 
określić nas tu i teraz 
– mówił podczas 
spotkania w bibliotece 
uczelnianej dr hab. 
Tomasz Misiak, prof. 
UAP, autor książki 
„Sztuka z widokiem na 
ucho”.

Dr hab. Tomasz Misiak od lat zajmuje się muzy-
ką, chociaż jak wielokrotnie podkreślał, nie jest 
muzykologiem, nie umie czytać nut i nie gra na 
żadnym instrumencie. Pasjonuje się i bada mu-
zykę konkretną, konceptualną i elektroniczną, 
czyli muzykę bez nut. Na co dzień jest pracow-
nikiem naukowym Wydziału Edukacji Artystycz-
nej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego 
im. M. Abakanowicz w Poznaniu, � lozofem, kul-
turoznawcą, a także dziennikarzem radiowym 
i artystą.

W Bibliotece im. prof. Mariana Walczaka ANS 
w Koninie gościł nie pierwszy raz. Wcześniej był 
u nas m.in. z promocją swojej pierwszej „doktor-
skiej” książki „Estetyczne konteksty audiosfery”, 
a także jako współorganizator spotkania z prof. 
Tomaszem Wilmańskim. Teraz przyjechał zapre-
zentować nam swoją najnowszą, jeszcze ciepłą 
„Sztukę z widokiem na ucho”. Jak zaznaczył, 
książka jest zbiorem tekstów pisanych w różnym 
okresie, które ukazywały się w rozmaitych cza-
sopismach, jednak na tyle dla niego ważnych, 
że postanowił zebrać je i wydać pod wspólnym 

tytułem. We wstępie do niej napisał, że „jest efek-
tem podążania za zróżnicowanymi estetycznie 
i ideowo strategiami artystycznymi, dla których 
istotną rolę odgrywają dźwięki i sprzężone 
z nimi doświadczenia”.

Podczas spotkania w bibliotece powtarzał, za 
Johnem Cage’em, amerykańskim kompozyto-
rem muzyki współczesnej, że muzyka jest słu-
chaniem i nie musi być tworzeniem. Na poparcie 
tej tezy przypomniał jego awangardowy utwór 
„4`33”, skomponowany na dowolny instrument, 
który składa się z samych pauz, a więc wykonaw-
ca nie gra ani jednego dźwięku. Dlatego często 
opisywany jest jako „cztery i pół minuty ciszy”, 
co odpowiada przybliżonemu czasowi trwania 
kompozycji, tj. 4 minutom i 33 sekundom.

Studentki z koła naukowego „Wizja” pytane 
o wrażenia ze spotkania stwierdziły: – Bardzo 
podobało nam się w jak niekonwencjonalny 
i nowy dla nas sposób autor mówił o dźwięku 
i muzyce, oraz słowo, którego często używał – 
„uszywistość”. W istocie dr Misiak sam stworzył 

termin „uszywiście” (w przeciwstawieniu do sło-
wa „oczywiście”), który przemyca do literatury 
naukowej. Jak wyjaśnił, uszywistość to transzmy-
słowe doświadczenie dźwiękowe, słyszalny kon-
kret, o którym można mówić nie tylko z perspek-
tyw słuchania, ale całościowego odczuwania.

W drugiej części spotkania uczestnicy wysłucha-
li realizacji dźwiękowej, przygotowanej przez 
Marcina Olejniczaka, pracownika ANS w Koninie, 
pedagoga, socjologa i kulturoznawcę. W swoich 
poszukiwaniach muzycznych penetruje moż-
liwości dźwiękowe wywodzące się z estetyki 
postindustrialnej, związane z muzyką konkretną, 
neokabaretem, swobodną improwizacją. 

Spotkanie, które odbyło się 14 marca, zorganizo-
wała Biblioteka im. prof. Mariana Walczaka ANS 
w Koninie oraz SKN „Wizja”.

Małgorzata Sikorska
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S Y L W E T K I

Profesor
i społecznik

– Nie ma sportu – 
nawet na najniższym 
poziomie – bez 
wsparcia państwa, 
instytucji i ludzi dobrej 
woli – mówił dr Janusz 
Kwieciński, prof. ANS 
w Koninie, podczas 
22. Gali Powiatu 
Konińskiego. Słowa 
te padły po tym, gdy 
otrzymał nagrodę za 
działalność na rzecz 
powiatu konińskiego.

– Sukcesy i osiągnięcia są wynikiem wyżej wy-
mienionych oraz pracy i zaangażowania wielu 
ludzi wchodzących w skład sztabów trenerskich, 
organizacyjnych. Są to ludzie, których nazywa-
my oddanymi sprawie. W sporcie dziecięcym 
konieczne jest wsparcie rodziców i nauczycieli 
– dodał. 

Dr Janusz Kwieciński jest wieloletnim wykła-
dowcą naszej uczelni. Był prodziekanem Wy-
działu Społeczno-Technicznego i dziekanem 
Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia. 
Jest profesorem Akademii Nauk Stosowanych 
w Koninie, a od zeszłego roku nosi zaszczytny 
tytuł Honorowego Profesora ANS w Koninie. Jest 
też autorem, współautorem i współredaktorem 
monogra� i naukowych, w tym „Sport i wycho-
wanie � zyczne w badaniach naukowych. Teoria 
– praktyce”, „Aktywność � zyczna a zdrowie. Teo-
ria i aplikacje”, oraz wielu artykułów naukowych.

W działalności pozauczelnianej dr Kwieciński 
jest inicjatorem, założycielem, prezesem, a także 
trenerem KTS z Liśca, który odnosi duże sukcesy 
sportowe i godnie reprezentuje powiat koniński, 
o czym świadczy nagroda właśnie za działalność 
na rzecz Klubu Tenisa Stołowego „Wicher” w Liś-
cu Wielkim. 

Współpracownicy podkreślają, że Janusz Kwie-
ciński jest trenerem i działaczem sporto-
wym wyróżniającym się szczególną aktyw-
nością i uzyskującym wybitne osiągnięcia 
w pracy trenerskiej i społecznej. Dowodem na 
to są wyniki sportowe klubu, który powołano 
w 2020 r., a już plasuje się w rozgrywkach II ligi. 
Dr Kwieciński podkreśla, że głównym celem KTS 
„Wicher” jest szkolenie dzieci i młodzieży. W ra-
mach „Narodowego Programu Tenisa Stołowe-
go” realizuje „Pingpongowe marzenia” – program 
przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych 
w formie zajęć pozalekcyjnych. Poza rozwojem 
� zycznym, organizacją czasu wolnego dzieci 
to także okazja do „łowienia talentów”. Oczywi-
ście nadrzędnym celem jest zwiększenie form 
aktywności � zycznej w tej grupie wiekowej. 
Potrzeby na tym polu są ogromne i oczywiste, 
ponieważ wyniki badań dotyczących poziomu 
zdrowia i aktywności ruchowej dzieci są nie-
pokojące, a wyniki testów sprawnościowych 
w szkołach z roku na rok coraz słabsze. Wykazał 
to między innymi dr Janusz Kwieciński w swo-

ich badaniach, których wyniki opublikowało
w 2011 r. Wydawnictwo PWSZ w Koninie w mo-
nogra� i jego autorstwa „Uwarunkowania roz-
woju motorycznego dzieci wiejskich w świetle 
wybranych czynników środowiskowych”.

Dr Kwieciński zapytany o nagrodę, odpowie-
dział: – Na gali wszyscy nominowani i nagrodze-
ni to ludzie, którzy w swojej działalności kierują 
się chęcią pracy dla innych, dla środowiska, re-
gionu. Ich działania, praca, poświęcony czas nie 
przekłada się na korzyści materialne, które w ich 
przypadku nie odgrywają najważniejszej roli. 
Najczęściej są to społecznicy.

red.

bezpieczeństwo wewnętrzne
dietetyka
� lologia (angielska/germańska)
� nanse i rachunkowość
języki obce w mediach i biznesie
kosmetologia
logistyka
pedagogika
pielęgniarstwo
resocjalizacja
wychowanie � zyczne

Studia LICENCJACKIE

automatyka i robotyka
mechanika i budowa maszyn

Studia INŻYNIERSKIE

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

� lologia (angielska/germańska)
gospodarka i administracja publiczna
języki obce w mediach i biznesie
pielęgniarstwo
zarządzanie i inżynieria produkcji
zdrowie publiczne

Studia MAGISTERSKIE
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