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Drodzy
Czytelnicy,
z ogromną przyjemnością oddaję w Państwa ręce kolejne wydanie magazy-
nu „Szkiełkiem i  okiem”, które jest pierwsze w  nowej kadencji władz naszej 
uczelni. Nic więc dziwnego, że znaleźć w nim można informacje o osobach, 
które sprawować będą kluczowe stanowiska w  PWSZ w  Koninie w  latach 
2015−2019, zarówno te pochodzące z wyboru, jak i  te, których obsada jest 
wynikiem moich decyzji. Jak powiedziałem podczas tegorocznej narady 
pracowników, sprawowanie tych funkcji to nie tylko wyróżnienie, zaszczyt 
i powód do szacunku, ale przede wszystkim przyjęcie na siebie ogromnej od-
powiedzialności, zobowiązanie do ciężkiej pracy i gotowość do podejmowa-
nia trudnych i często niepopularnych decyzji, bo to na tym w tych trudnych 
czasach polega kierowanie uczelnią. Wszystkim tym osobom, które zgodziły 
się na podjęcie tego trudu, w tym sobie samemu, życzę odwagi, konsekwen-
cji oraz wytrwałości, a wszystkim studentom i pracownikom PWSZ w Koninie 
tego, aby podejmowane przez nas decyzje były trafne i służyły dalszemu roz-
wojowi uczelni. 

Chciałbym też zwrócić uwagę na inne ważne wydarzenia, które zmieniają 
oblicze PWSZ w Koninie, zarówno dosłownie, jak i  jeśli chodzi o wizerunek 
naszej uczelni. Jak widać ze zdjęcia zamieszczonego na okładce niniejszego 
numeru, zmienił się znacząco wygląd budynku przy ul. Przyjaźni 1, który teraz 
prezentuje się bardziej atrakcyjnie, nowocześnie i okazale. To rezultat inwesty-
cji realizowanej w lipcu, sierpniu i wrześniu, w ramach której zmodernizowa-
ne zostały oba wejścia i parter budynku. Zmiany te były w moim przekonaniu 
niezbędne, tym bardziej, że budynek ten po raz ostatni był remontowany po-
nad 17 lat temu, a więc wtedy, kiedy niezbędne było jego przystosowanie do 
potrzeb tworzonej wtedy uczelni. 

Z dniem 1 września 2015 r. rozpoczęły działalność w strukturze PWSZ dwie 
nowe jednostki, tj. Wydział Filologiczny i Akademickie Centrum Językowe. Ten 
pierwszy będzie prowadził studia I-go i II-go stopnia na kierunku filologia, ale 
jego równie ważnym zadaniem będzie koordynacja badań naukowych zwią-
zanych z uczeniem się i nauczaniem języków obcych, literaturoznawstwem 
i translatoryką, co pozwoli być może w przyszłości na ubieganie się o kate-
gorię naukową i pozyskanie kolejnych środków finansowych. Rolą ACJ z kolei 
będzie z  jednej strony organizacja kształcenia językowego dla studentów, 
a z drugiej − prowadzenie kursów językowych i oferowanie innego rodzaju 
usług w tym zakresie dla mieszkańców Konina i okolic. Choć z uwagi na dużą 
konkurencję początki działalności Centrum na pewno nie będą łatwe, jestem 
pewien, że ta inicjatywna okaże się sukcesem, przyczyniając się do lepszego 
opanowania języków obcych i stanowiąc ważną formę promocji PWSZ w Ko-
ninie. 

Jak zwykle, w  niniejszym wydaniu magazynu znajdziecie Państwo szereg 
ciekawych tekstów. m.in. poświęconych profesorom, którzy ostatnio od nas 
odeszli, naszym wieloletnim pracownikom, wybitnym studentom i  absol-
wentom, wymianie zagranicznej, podejmowanym inicjatywom czy też reali-
zowanym projektom.

Serdecznie zapraszam do lektury!

Mirosław Pawlak

Fot. Ewa Kapyszewska, architektura CWD im. A.P. Kaczmarka
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Czerwiec 2015 Wrzesień 2015Lipiec 2015Czerwiec 2015

3 czerwca 

Wizyta delegacji z Litwy i Turcji

Po raz trzeci delegacja z  litewskiego Panevezys 
College odwiedziła naszą uczelnię. W  spotkaniu 
z  rektorem prof. Mirosławem Pawlakiem uczest-
niczyli Egidijus Žukauskas, dyrektor Panevezys 
College, i Deimantė Končiuvienė, kierownik Biura 
Współpracy z Zagranicą litewskiej uczelni.

Rozmowy toczyły się wokół planów współpra-
cy w  roku akademickim 2015/2016. Omówiono 
zasady uczestnictwa studentów kierunku praca 
socjalna w  warsztatach naukowych w  Poniewie-
żu oraz rewizytę litewskich studentów w Koninie. 
Rektorzy ustalali również procedury wspólnego 
organizowania międzynarodowych konferencji, 
które zaplanowano na październik i listopad 2015.

9−13 czerwca 

Wymiana doświadczeń

Rektor Mirosław Pawlak przebywał z  wizytą 
w  PWSZ-ach na południu Polski. Przez pierwsze 
dwa dni, razem z dr. Arturem Zimnym, dziekanem 
Wydziału Społeczno-Humanistycznego, był go-
ściem PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświę-
cimiu.

Dr Zimny wygłosił tam wykład: Prawne, organi-
zacyjne i  finansowe aspekty prowadzenia studiów 
o profilu praktycznym.

11 czerwca prof. Pawlak spotkał się z  władzami 
PWSZ w Tarnowie, a 12 i 13 czerwca gościł w PWSZ 
im. Jana Grodka w  Sanoku. Celem wyjazdu była 
wymiana doświadczeń między uczelniami.

14−20 czerwca

Rektor w Turcji

Rektor Mirosław Pawlak uczestniczył w spotka-
niu, w którym brali udział prof. dr Mustafa Kibar, 
rektor Cukurova University w Adanie, prof. dr Dur-
mus Deveci, rektor Kahramanmaras Sutcu Imam 
University w  Kahramanmaras, oraz prof. dr Hakkı 
Gökbel, rektor Şelcuk University w Konya. Podczas 
spotkania omówiono możliwości poszerzenia 
współpracy między uczelniami.

Odbyło się również spotkanie z prof. dr. Muzaffer 
Şeker, rektorem Necmettin Erbakan University 
w Konya. Rektorzy sygnowali umowę o współpra-
cy w  ramach programu Erasmus+, która dotyczy 
wymiany studentów i pracowników kierunku filo-
logia angielska.

Kolejnym punktem pobytu rektora w Turcji było 
oficjalne spotkanie z  prof. dr. H. Çetin Bedesten-
ci, rektorem Çağ University w  Mersin, którego 
efektem jest decyzja o podpisaniu porozumienia 
o współpracy w ramach programu Erasmus+ dla 
kierunku logistyka, zarządzanie oraz filologia an-
gielska.  

Ponadto rektor podczas wizyty w  Cukurova Uni-
versity w Adanie przeprowadził zajęcia dydaktycz-
ne dla tureckich studentów na temat: Individual 
differences in language learning and teaching. Pro-
nunciation strategies in language learning and Po-
lish system of Higher Education.

5−8 lipca 

Delegacja PWSZ w Bańskiej Bystryzcy

Prof. Mirosław Pawlak, dr Artur Zimny, p.o. prorek-
tora ds. kształcenia, dr hab. Jakub Bartoszewski, 
wykładowca Zakładu Pracy Socjalnej, oraz Pa-
trycja Herman-Wróbel, kierownik Biura Rektora, 
odwiedzili Uniwersytet Mateja Bela w  Bańskiej 
Bystrzycy. W  oficjalnym spotkaniu udział wzięli 
dr doc. inż. Vladimir Hiadlovsky, rektor słowackiej 
uczelni, a także dr doc. Janka Klinckova, prorektor 
ds. kształcenia, oraz dr doc. Katarina Chovancova, 
prorektor ds. współpracy międzynarodowej i pro-
mocji. 

Rektorzy sygnowali umowę o  współpracy mię-
dzynarodowej, która w  szczególności obejmuje 
gościnne wykłady i  prelekcje, wymianę pracow-
ników naukowych i studentów w ramach progra-
mów badawczych i dydaktycznych, prowadzenie 
wspólnych badań, seminariów oraz spotkań na-
ukowych i konferencji. Umowa została zawarta na 
czas nieokreślony.
             
Uniwersytet Mateja Bela w  Bańskiej Bystrzycy 
został utworzony 1 lipca 1992 roku. Obecnie jest 
trzecim co do wielkości uniwersytetem w  kraju, 
kształcącym 10 tys. studentów na trzech pozio-
mach studiów.

7−9 września 

Rektor na konferencji PTN

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak był gościem do-
rocznej konferencji Polskiego Towarzystwa Neofi-
lologicznego, która odbyła się w Warszawie pod 
hasłem „Wielojęzyczność i  międzykulturowość 

w glottodydaktyce” i została zorganizowana przez 
Uniwersytet Warszawski. Podczas konferencji prof. 
Pawlak wygłosił wykład inauguracyjny zatytuło-
wany: Wielojęzyczność i  międzykulturowość w  pol-
skim kontekście edukacyjnym – realistyczne cele czy 
mity edukacyjne? Warto przypomnieć, że od wrze-
śnia 2013 roku prof. Mirosław Pawlak pełni funkcję 
Przewodniczącego PTN. 

16–18 września

Sympozjum w Warszawie

Rektor Pawlak był, razem z ambasadorem Repu-
bliki Turcji w Polsce i dyrektorem Fundacji Języka 
Tureckiego, gościem honorowym międzynaro-
dowego sympozjum pod hasłem „Perspektywy 
globalne w naukach społecznych i humanistycz-
nych: teoria i praktyka”, które odbyło się w gmachu 
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wygłosił też 
wykład inauguracyjny zatytułowany: Challanges 
of foreign language Education in Poland: Achieve-
ments, changes and challenges.
Źródło: Biuro Rektora
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Fot. Ewa Kapyszewska

Kadencja
pełna planów

Z prof. zw. dr. hab. Mirosławem Pawlakiem, rektorem PWSZ w Koninie na 
kadencję 2015−2019, rozmawia Ewa Kapyszewska.

Panie Rektorze, minione lata pierwszej kadencji 
były czasem ogromnych zmian. Ale i druga ka-
dencja rozpoczęła się „mocnym wejściem”. Na 
uczelni nadal dzieje się dużo, co widać na pierw-
szy rzut oka. Trwa remont budynku głównego 
przy ul. Przyjaźni. 
Realizujemy poważną inwestycję, która ma zmie-
nić wizerunek uczelni, poprawić jej estetykę, 
zwiększyć przestrzeń przeznaczoną dla studen-
tów i  uczynić budynek bardziej przyjaznym dla 
studentów. Przede wszystkim zupełnie inaczej wy-
glądać będą wejścia do uczelni. O zmianie wyglą-
du głównej siedziby szkoły myślałem od dawna, 
bo ostatni remont odbył się w 1998 roku. Cieszę 
się, że to się w  tym roku udało, tym bardziej, że 
finansujemy to przedsięwzięcie z  własnych środ-
ków. Przy okazji odnowiliśmy kilka sal w budynku 
przy ul. Popiełuszki. Wszystkie pokoje gościnne 
będą teraz wyposażone w  łazienki. Poza tym od 
nowego roku akademickiego nie będzie już na 
tyłach budynku przy ul. Przyjaźni parkingu komer-
cyjnego, ale parking dla pracowników PWSZ i dla 
studentów.

Zmienia się nieco struktura uczelni. Z  jakimi 
nowościami wchodzimy w  rok akademicki 
2015/2016?
Od 1 września funkcjonuje Wydział Filologiczny, 
prowadzący studia II stopnia, który mieści się przy 
ul. Wyszyńskiego 3C. Na wydział składają się dwie 
katedry, które będą prowadziły badania naukowe. 
Jedna z nich będzie się zajmowała szeroko poję-
tymi badaniami nad nauczaniem języka obcego, 

a  druga tłumaczeniami i  literaturoznawstwem. 
Liczę na to, że Wydział Filologiczny będzie uczest-
niczył w  naukowych projektach europejskich. 
Nastąpią też zmiany strukturalne na innych wy-
działach. Liczba katedr zostanie ograniczona. Na 
Wydziale Technicznym, bo taka jest od 1 września 
nazwa dotychczasowego Wydziału Budownictwa, 
Mechaniki i Inżynierii Środowiska, będą dwie kate-
dry: Katedra Budownictwa i Inżynierii Środowiska 
z  Zakładem Budownictwa oraz Katedra Mecha-
niki i  Energetyki. Na Wydziale Kultury Fizycznej 
i  Ochrony Zdrowia będą funkcjonowały także 
dwie katedry: Katedra Wychowania Fizycznego 
i  Fizjoterapii z  Zakładem Wychowania Fizyczne-
go i Sportu oraz Katedra Dietetyki i Kosmetologii 
– z myślą o przygotowywanym nowym kierunku. 
Wydział Społeczno-Ekonomiczny ma trzy katedry: 
Katedrę Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Katedrę 
Zarządzania i  Logistyki oraz Katedrę Pedagogiki 
i Pracy Społecznej.

Wspomniał Pan o  planach dotyczących uru-
chomienia kosmetologii. Na jakie inne kierunki 
mogą liczyć przyszłoroczni kandydaci na studia?
Na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia 
trwają prace nad kosmetologią, ale także nad 
pielęgniarstwem. Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku ruszy informatyka na Wydziale Społeczno-
-Ekonomicznym. Być może okaże się, że trzeba 
będzie wprowadzać jeszcze inne nowe kierunki, 
może administrację. Wydział Techniczny zaofero-
wał w  tym roku energetykę, ale zainteresowanie 
jest małe. Obawiam się, że jest to efekt zmian, 

fot. Ewa Kapyszewska
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które zaszły w lokalnym przemyśle paliwowo-wę-
glowym. Podjąłem też trudną decyzję dotyczącą 
inżynierii środowiska. Nie będzie już tego kierun-
ku w naszej uczelni. Kandydatów było zbyt mało. 
Zrezygnowaliśmy także z zarządzania, które zastą-
piły finanse i  rachunkowość. Kierunek ten cieszył 
się z  kolei wśród tegorocznych kandydatów naj-
większą popularnością. Być może będziemy uru-
chamiać jakieś nowe specjalności, jeśli będzie taka 
potrzeba.

Osób, które chcą podjąć studia jest mniej i  to 
nie tylko w  państwowych wyższych szkołach 
zawodowych, ale również w uczelniach akade-
mickich. Jak sobie w  tej sytuacji poradzi PWSZ 
w Koninie?
Demografia jest nieubłagana i w kolejnych latach 
będzie spadać liczba kandydatów. W tym roku do 
szkół ponadgimnazjalnych w naszym subregionie 
przyjęto o 1000 osób mniej niż w roku ubiegłym. 
Niewiele możemy w tej sytuacji zrobić. U nas stu-
diuje młodzież z tego terenu. A do tego konkuren-
cja jest bardzo silna, bo niedaleko Konina są PWSZ-y 
w Kaliszu, Włocławku, Gnieźnie, a dochodzą jesz-
cze uczelnie akademickie. Dlatego musimy robić 
wszystko, żeby poszerzać naszą ofertę, a z drugiej 
strony podejmować decyzje o  likwidacji kierun-
ków, które przestały spełniać swoją rolę. Nasza 
oferta powinna odpowiadać na zapotrzebowanie.
 
Pewnie wiele będzie zależeć od polityki mini-
sterstwa? 
Nie wiemy, jak ministerstwo podejdzie do tego 
problemu i  czy spadek liczby studentów będzie 
się przekładał na obniżenie dotacji. Innym zagro-
żeniem jest także ograniczone finansowanie dru-
gich miejsc pracy pracowników dydaktycznych, 
dlatego musimy podejmować działania w  tym 
względzie. Jest wiele niewiadomych, ale jeśli cho-
dzi o funkcjonowanie uczelni − jestem optymistą. 
Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że jeżeli bę-
dzie mniej studentów, to mogą być konsekwencje 
w postaci ograniczenia zatrudnienia dydaktyków, 
ale także administracji. To są bardzo przykre dzia-
łania, ale budżet jest, jaki jest i w jakiejś krytycznej 
sytuacji trzeba będzie szukać oszczędności. 

Pomówmy teraz o  sprawach bardziej optymi-
stycznych. W ostatnich latach bardzo dynamicz-

nie rozwija się współpraca międzynarodowa 
uczelni. Jak będzie w kolejnych latach?
Liczymy, że w nowej kadencji będzie jeszcze lepiej. 
W pierwszym semestrze tego roku akademickiego 
przyjedzie do nas prawie 40 studentów Erasmusa. 
To bardzo dużo. Naszych studentów także wyjeż-
dża coraz więcej. 

A jakie nadzieje wiąże Pan z Akademickim Cen-
trum Językowym, które już rekrutuje kandyda-
tów?
Dopiero zaczynamy. Wszystko, co nowe, musi 
mieć czas, aby się rozwinąć. W  tej chwili jest już 
spora liczba chętnych. Liczymy też na współpra-
cę z firmami. Nie chodzi nam o to, żeby Centrum 
przynosiło nie wiadomo jakie zyski, ale o  to, że 
taka działalność jest dla uczelni formą promocji. 
Dlatego jest to warte zachodu. A czy to się spraw-
dzi, to będzie można mówić za rok. Ten rok będzie 
rokiem próby. Musimy zaoferować dobry produkt, 
aby ludzie chcieli do nas przychodzić. Początki są 
zawsze trudne, ale będziemy się starali tę działal-
ność rozwijać. Być może uda się nam otrzymać 
zgodę na prowadzenie egzaminów certyfikowa-
nych we współpracy z jakąś zachodnią instytucją.

Na co mogą w nowej kadencji liczyć pracownicy 
uczelni?
Chcemy wspierać pracowników zatrudnionych 
u  nas na pierwszym etacie, tych najbardziej za-
angażowanych. Temu służyły zmiany systemu 
premiowania administracji. Zmieni się także sys-
tem przyznawania dodatków motywacyjnych dla 
dydaktyków. Stawiamy na osoby zaangażowane, 
najlepsze. 

Co się jeszcze będzie działo?
Życie uczelniane będzie się toczyć jak zwykle. Od-
będzie się szereg konferencji naukowych. W  pla-
nach mamy uruchomienie kolejnych centrów 
akademickich, np. związanego z  pracą socjalną. 
Będziemy starali się, żeby uczelnia rozwijała się jak 
najlepiej. Chcemy nadal współpracować z  mia-
stem, regionem, ze szkołami. Ważne jest dla nas 
również to, że od przyszłego roku będziemy mogli 
wynajmować Centrum Wykładowo-Dydaktyczne, 
co przyczyni się do wzbogacenia naszego budżetu.

Dziękuję za rozmowę.

U progu roku akademickiego 
2015/2016

Tegoroczne wrześniowe spotkanie 
pracowników PWSZ w Koninie rozpoczął rektor 
prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak od minuty 
ciszy dla uczczenia zmarłego 
prof.  dr. hab. Mariana Walczaka i od prezentacji  
jego dokonań. Rektor Pawlak wspomniał, 
że prof. Walczak był cztery lata temu 
przewodniczącym Komisji Wyborczej i to on 
właśnie ogłaszał zwycięstwo prof. Pawlaka 
w wyborach na rektora PWSZ w Koninie. 
− Jest to osoba, której na pewno będzie nam 
brakować − powiedział rektor. Poinformował 
też zebranych, że 15 grudnia odbędzie się 
uroczystość nadania Bibliotece PWSZ w Koninie 
imienia prof. dr. hab. Mariana Walczaka.

Kolejny punkt programu spotkania dotyczył 
przedstawienia osób, które zostały powołane na 
stanowiska kierownicze na kadencję 2015/2019. 
Rektor wręczył nominacje swoim najbliższym 
współpracownikom:  dr. Arturowi Zimnemu, pro-
rektorowi ds. kształcenia, oraz dr Joannie Chojnac-
kiej-Gärtner, prorektor ds. rozwoju i promocji.

W następnej kolejności wręczył powołania na sta-
nowiska kierownicze na Wydziale Społeczno-Eko-
nomicznym. Przez kolejne lata funkcję dziekana 
tego wydziału będzie pełnić dr Karina Zawieja-
-Żurowska, a  dr Miłosz Olejniczak − obowiązki 
prodziekana wydziału. Kierownikiem Katedry Bez-

pieczeństwa będzie dr Julian Jaroszewski, a kierow-
nikiem Katedry Zarządzania i Logistyki − dr Alina 
Górecka. Zakładem Logistyki będzie kierował 
dr Szymon Ziemniewicz, a Zakładem Zarządzania –  
dr Agnieszka Szymankowska. Kierownikiem Kate-
dry Pedagogiki i Pracy Socjalnej został mianowany 
dr hab. Jakub Bartoszewski, kierownikiem Zakładu 
Pedagogiki mgr Małgorzata Chybicka, a mgr Artur 
Cygan kierownikiem Zakładu Pracy Socjalnej. 

Mianowanie na dziekana Wydziału Filologicznego 
otrzymała dr Anna Stolarczyk-Gembiak, a mgr Be-
ata Łazarska będzie pełnić obowiązki prodziekana 
tego wydziału. Kierownikiem Katedry Badań nad 
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U C Z E L N I AU C Z E L N I A

Uczeniem się i Nauczaniem Języków Obcych bę-
dzie dr Katarzyna Papaja, a dr Ewa Urbaniak-Rybic-
ka będzie pełnić funkcję kierownika Katedry Lite-
raturoznawstawa i Translatologii.

Wydziałem Kultury Fizycznej i  Ochrony Zdrowia 
przez najbliższe 4 lata będzie kierował dr Janusz 
Kwieciński, prodziekanem będzie dr Edyta Bie-
lik, a  kierownikami katedr dr hab. Grzegorz Miel-
carz – kierownik Katedry Dietetyki i Kosmetologii, 
dr Bartosz Chmielewski – kierownik Katedry Wy-
chowania Fizycznego i  Fizjoterapii oraz Karolina 
Waliszewska – kierownik Zakładu Wychowania 
Fizycznego i Sportu.

Rektor Pawlak wręczył też mianowania: dr. Mar-
kowi Derenowskiemu na stanowisko dyrektora 
Akademickiego Centrum Językowego oraz dr. Ja-
kubowi Bielakowi na stanowisko redaktora naczel-
nego Wydawnictwa PWSZ w Koninie.

Pełnomocnikami rektora na najbliższą kadencję 
będą: dr Mirosław Olejniczak (uczelniany koordy-
nator ds. wdrażania platformy e-learningowej), 
mgr Artur Cygan (pełnomocnik rektora ds. osób 
niepełnosprawnych), dr Grzegorz Pawłowski (peł-
nomocnik rektora ds. informatyzacji) oraz dr inż. 
Robert Cieślak) pełnomocnik rektora ds. współpra-
cy z przemysłem).

-Gospodarczych), Katarzyna Piaskowska (kierow-
nik Biura Kadr), Ewa Szymańska (kierownik Biura 
Obsługi Obiektów), Monika Wojciechowska (kie-
rownik Biura ds. Promocji) oraz Robert Zawadziń-
ski (kierownik Biura ds. Informatyzacji).

tensyfikować działalność naukową wydziału przez 
organizację konferencji naukowych i większą licz-
bę publikacji, a  także powołanie czasopisma na-
ukowego. Ważne jest dla niego także wspieranie 
studenckiej działalności naukowej.

Wydział Filologiczny

Plany nowo powołanego Wydziału Filologicznego 
przedstawiła dziekan dr Anna Stolarska-Gembiak.

Wydział Filologiczny jest nowością, ale tylko pod 
względem strukturalnym. Momentem przeło-
mowym na drodze do jego powstania stało się 
uruchomienie w  roku akademickim 2014/2015 
studiów II stopnia na kierunku filologia. − Celem 
działalności wydziału powinna być kontynuacja 
rozwoju marki „filologia”, umacnianie znaczenia 
kształcenia filologicznego w  środowisku uczelni 
i  poza nią – mówiła pani dziekan. Ta działalność 
musi być oparta na triadzie: organizacja – nauka 
− dydaktyka. Wydział musi przygotować strategię 
rozwoju, która z jednej strony powinna podkreślić 
charakter nowej jednostki, z  drugiej wpisać się 
w  strategię rozwoju PWSZ w  Koninie. Podział na 
katedry nie wynika z procesu dydaktycznego, ale 
przede wszystkim ze specyfikacji i  ukierunkowa-
nia rozwoju naukowego. Bardzo prężna działal-
ność naukowa w obszarze dydaktyki (konferencje 
naukowe, czasopismo naukowe „Konińskie Studia 
Językowe”) będzie kontynuowana, intensyfikowa-
na i uzupełniona o badania naukowe w obszarze 
literatury i  translatoryki − dlatego podział na Ka-
tedrę Badań nad Uczeniem się i Nauczaniem Języ-
ków Obcych i Katedrę Literaturoznawstwa i Trans-
latologii. Wydział będzie kontynuował tradycję 
organizowania konferencji krajowych i międzyna-
rodowych, również w obszarze translatologii i lite-
raturoznawstwa. 

Obok rozwoju naukowego w  dwóch katedrach, 
stanie się możliwa intensyfikacja działań studenc-
kich kół naukowych i  konferencji studenckich. 
Oferta kształcenia na kierunku filologia będzie 
modyfikowana zgodnie z  oczekiwaniami kandy-
datów i  pracodawców, to kontynuacja działań 
podejmowanych od trzech lat, wyrażających się 
poszerzaniem oferty, wprowadzaniem kolejnych 
atrakcyjnych modułów specjalnościowych (w tym 
specjalność z drugim językiem, z językiem i kulturą 
biznesu, od tego roku akademickiego specjalność 
z  elementami turystyki i  językiem niemieckim/
włoskim oraz specjalność z  elementami mediacji 
w  celu przygotowania do zawodu nauczyciela). 
Ewentualne zmiany w  kolejnych latach polegać 
będą na rozszerzaniu oferty nauki drugiego języka 
(obok języka podstawowej filologii), w planie jest 

Dr inż. Bogumiła Delczyk-Olejniczak będzie przez 
kolejne 4 lata kontynuować swoją pracę na stano-
wisku dziekana Wydziału Technicznego. Prodzie-
kanem będzie dr inż. Piotr Świta, kierownikiem 
Katedry Budownictwa i  Inżynierii Środowiska 
– dr hab. inż. Maciej Urbaniak, Zakładu Budownic-
twa – dr inż. arch. Krzysztof Borowski, a kierowni-
kiem Katedry Mechaniki i Energetyki – dr inż. Ro-
bert Roszak. 

Kanclerzem uczelni będzie nadal mgr Danuta 
Rakowska, a kwestorem – mgr Aleksandra Anczy-
kowska.

Działom administracyjnym będą szefować: Pa-
trycja Herman-Wróbel (kierownik Biura Rektora), 
Katarzyna Janiak (kierownik Działu Dydaktyki), 
Sylwia Kosińska (dyrektor Biblioteki PWSZ), Anna 
Kruszyńska (kierownik Biura ds. Administracyjno-

Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony 
Zdrowia

O zamierzeniach dydaktycznych i organizacyjnych 
na rok akademicki 2015/2016 mówił dziekan wy-
działu dr Janusz Kwieciński. 

Dziekan Kwieciński podkreślał, że podstawowym 
wyzwaniem wydziału jest dbałość o  wizerunek 
i promocję kierunków przez niego prowadzonych. 
Jeśli chodzi o dydaktykę, to istotnym czynnikiem 
jest analiza konińskiego subregionu pod wzglę-
dem zatrudnienia. Poszerzenie oferty edukacyjnej 
powinno uwzględniać potrzeby potencjalnego 
kandydata i uwarunkowań rynku pracy. Trwają już 
przygotowania do uruchomienia dwóch nowych 
kierunków: pielęgniarstwa i kosmetologii. Aby za-
pewnić optymalną jakość kształcenia na poszcze-
gólnych kierunkach, konieczna jest dbałość o roz-
wój przede wszystkim własnej kadry dydaktycznej, 
a  także utrzymanie i  nawiązywanie kontaktów 
z  najlepszymi specjalistami z  innych uczelni. 
Dr Kwieciński podkreślał, że istotna jest współpraca  
z  jednostkami pozarządowymi funkcjonującymi 
w  obrębie regionu, szczególnie w  praktycznej 
sferze dydaktyki. Konieczne jest powołanie rad 
programowych na kierunkach kształcenia prowa-
dzonych przez wydział, a następnie dalsza moder-
nizacja i  przystosowanie bazy dydaktycznej do 
potrzeb procesu dydaktycznego, nauki i zaintere-
sowań studentów. Niezbędna jest intensyfikacja 
współpracy między jednostkami organizacyjnymi 
wydziału i większa dbałość o dobry przepływ in-
formacji. Dziekan Kwieciński zamierza także zin-
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U C Z E L N I AU C Z E L N I A

moduł z  językiem norweskim, włoskim, hiszpań-
skim, tureckim, a  także chińskim. − W  kontekście 
oferty dydaktycznej w ramach katedr podejmiemy 
szereg inicjatyw promujących kierunek i znaczenie 
kształcenia filologicznego. Te inicjatywy to nic no-
wego, natomiast od tego roku będziemy skupiać 
się na ich cyklicznym charakterze: koordynacji wi-
zyt i  wykładów w  szkołach ponadgimnazjalnych, 
organizowaniu konkursów i warsztatów na uczelni 
oraz inicjatywach warsztatowych dla studentów 
studiów I stopnia w celu przygotowania ich do stu-
diowania (oczywiście u nas) na poziomie studiów II 
stopnia – podkreślała dziekan Stolarczyk-Gembiak.

Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Zamierzenia dydaktyczne i organizacyjne na nad-
chodzący rok akademicki zaprezentowała dziekan 
dr Karina Zawieja-Żurowska.

Do najważniejszych zamierzeń władz wydziału 
pani dziekan zaliczyła wzmocnienie praktycznego 
wymiaru kształcenia przez zatrudnianie w  coraz 
większym stopniu osób z  doświadczeniem prak-
tycznym zdobytym poza szkolnictwem wyższym 
i  podpisywaniem umów i  porozumień z  kluczo-
wymi dla danego kierunku instytucjami; promo-
wanie poszczególnych kierunków prowadzonych 
na wydziale w sposób twórczy i aktywny (Akade-
mia Młodego Studenta, konferencje, seminaria), 
a  także działanie projakościowe: doskonalenie 
programu kształcenia oraz podnoszenie jakości 
prac dyplomowych. Wydział planuje szereg kon-
ferencji i  seminariów oraz wydawanie publikacji 
swoich pracowników. Już teraz mają oni możli-
wość zamieszczania artykułów naukowych w cza-
sopiśmie „Konińskie Studia Społeczno-Ekonomicz-
ne”, którego trzeci numer właśnie się ukazał. 

Wydział planuje poszerzenie oferty studiów po-
dyplomowych, intensyfikację funkcjonowania rad 
programowych, aktywizację oraz stymulowanie 
zaangażowania studentów w różne formy aktyw-
ności naukowo-badawczej, społecznej i  kultural-
nej. Pracuje też nad wnioskiem o  uruchomienie 
kierunku „informatyka”, a finalizacja tych prac jest 
zaplanowana na rok akademicki 2015/2016. 

Wydział Techniczny

O planach na nowy rok akademicki Wydziału Tech-
nicznego (dotychczasowego Wydziału Budownic-
twa, Mechaniki i  Inżynierii Środowiska) mówiła 
dziekan dr inż. Bogumiła Delczyk-Olejniczak.

W najbliższym roku władze wydziału mają zamiar 
bardziej skutecznie promować kierunki techniczne, 

w związku z tym, że tegoroczny nabór na inżynie-
rię środowiska zakończył się niepowodzeniem i nie 
ma też pewności, czy uda się uruchomić pierwszy 
rok studiów na nowym kierunku „energetyka”. Na-
stępnym celem jest pozyskanie środków zewnętrz-
nych (z  Narodowego Centrum Badań i  Rozwoju) 
m.in. na rozwój kompetencji studentów. Ważnym 
zamierzeniem jest upraktycznienie procesu kształ-
cenia i  zaangażowanie w  proces dydaktyczny 
dodatkowych specjalistów-praktyków. Jednym 
z  ważniejszych zadań na ten rok jest uzyskanie 
pozytywnej oceny programowej Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej na kierunku „budownictwo”.

Zamierzenia uczelni

Plany organizacyjno-dydaktyczne na nowy rok 
akademicki przedstawił prof. zw. dr hab. Mirosław 
Pawlak.

Na początku rektor podsumował w kilku zdaniach 
poprzednią kadencję i podkreślił, że minione czte-
ry lata, z wielu względów, nie były łatwe, ale wska-
zał na to, co się udało zrobić: standaryzację doku-
mentów, informatyzację, elektroniczne indeksy, 
platformę e-learningową, wiele nowych kierun-
ków, studia II stopnia, przeniesienie wydziału 
z Turku do Konina, ujednolicenie struktury uczelni, 
współpracę z  otoczeniem społeczno-gospodar-
czym, współpracę z innymi uczelniami, współpra-
cę zagraniczną, czasopisma naukowe.

Przechodząc do spraw dotyczących roku akade-
mickiego 2015/2016 prof. Pawlak wspomniał o re-
montach, które powinny się zakończyć tuż przed 
inauguracją roku akademickiego. Rektor zdaje 
sobie sprawę z  potrzeby dalszych modernizacji, 
choćby wymiany okien w budynku przy ul. Przy-
jaźni, ale trzeba to odłożyć na później. 

Wskazał na zmiany w strukturach wydziałów (kon-
solidacja katedr i powstanie zakładów) i powołaniu 
nowego Wydziału Filologicznego, przed którym 
ogromne wyzwanie dotyczące działalności na-
ukowej. Zauważył, że kadra kierownicza jest moc-
no odmłodzona i że uczelnia stawia na osoby, dla 
których PWSZ w Koninie jest pierwszym miejscem 
pracy. Przypomniał o  nowo powstałym Akade-
mickim Centrum Językowym. Przedstawił zmiany 
w strukturze organizacji administracji: jedno biuro 
kadr, jeden kierownik dla wszystkich obiektów. 
Rektor wspomniał też, że w  nowy rok akademic-
ki wchodzimy z nowym statutem, który jest dużo 
bardziej przyjazny dla studentów niż poprzednie. 

− Wyzwania na nową kadencję są w zasadzie dwa 
– mówił rektor. Zaliczył do nich utrzymanie liczby 

studentów, co w obecnej sytuacji demograficznej 
nie jest łatwe. Próbą rozwiązania trudnej sytuacji 
może być uruchamianie nowych kierunków i spe-
cjalności, przy zachowaniu racjonalnych proporcji 
i odpowiedniej promocji (wykłady w szkołach, na 
uczelni z  udziałem młodzieży, kontynuacja Aka-
demii Młodego Studenta). Drugim wyzwaniem, 
a  właściwie zagrożeniem, jest dwuetatowość. Fi-
nansowanie drugich etatów zmniejsza się z  roku 
na rok i  w  przypadku kolejnego spadku dotacji, 
spowoduje bardzo trudną sytuacje kadrową. 
Kolejnym zadaniem dziekanów będzie to, aby 
zatrudniać jak najwięcej pracowników na pierw-
szym miejscu pracy. Rektor oczekuje, że wśród 
kadry dydaktycznej PWSZ w  Koninie docelowo 

będzie 70−80 proc. osób, dla których uczelnia bę-
dzie pierwszym miejscem pracy.

Podczas spotkania prorektor dr Artur Zimny 
przedstawił (nieostateczne jeszcze, bo nabór trwa) 
wyniki rekrutacji na rok akademicki 2015/2016. Jak 
dotychczas, największym powodzeniem cieszą się 
kierunki na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym. 

Rektor prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak wrę-
czył  też nagrody pieniężne pracownikom, którzy 
w  ubiegłym roku akademickim mieli największe 
osiągniecia w  pracy dydaktycznej, naukowej, 
a także w pracy administracyjnej.

Ewa Kapyszewska
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Wszyscy podkreślają, że zajęcia na uczelni oswo-
iły ich ze studiowaniem. Kiedy już zostaną praw-
dziwymi studentami, nic ich nie zaskoczy, będę 
się czuć, jak u  siebie. Dziewczyny zdecydowanie 
spoglądają w  kierunku PWSZ w  Koninie jako na 
miejsce przyszłych studiów, a niektórzy z panów 
wybierają się do uczelni oficerskich. Podkreślają, że 
klasa akademicka, która łączy naukę w szkole i na 
uczelni, jest ogromną przygodą.

Mundurowi, jak się o  nich mówi, są zadowoleni 
z  wyboru szkoły i  klasy. Dawid trafił do niej, bo 
zawsze podziwiał ludzi w mundurach. Należy do 
grupy strażackiej. Fascynuje go pomaganie innym, 
ratowanie ludzi. − Już od podstawówki o  tym 
myślałem. Nie gasiłem jeszcze pożaru, ale jestem 
członkiem OSP Patrzyków i uczestniczę w różnego 
rodzaju zawodach sprawnościowych − przyznaje. 
O pracy w policji myśli Marcin. Ania także skłania 
się bardziej ku policji (pasjonuje ją kryminalisty-
ka), a wybrała profil bezpieczeństwo wewnętrzne, 
ponieważ nie zamyka jej to drogi do wojskowości. 
Dominka jest bardziej zdecydowana, ją „ciągnie” 
praca w wojsku. Adam ma także dokładnie spre-
cyzowane plany, interesuje go policja kryminalna. 

Wśród zajęć, które odbyły się w  ubiegłym roku 
akademickim w  PWSZ, był wykład dr. hab. To-
masza Tulejskiego „Stany nadzwyczajne”, dr. hab. 
Wojciecha Nowiaka „Bezpieczeństwo narodowe 
na przełomie XX i XXI wieku w wymiarze zbioro-
wym i jednostkowym” oraz „Terroryzm – realizacja 
‘doktryny szoku’. Wnioski praktyczne Anno Domi-
ni 2015 (przykład Izraela)”, Maksyma Olimpiuka 
„Współczesne wyzwania patriotyczno-narodowe 
na przykładzie sytuacji wojsk ukraińskich” oraz 
dr Kazimiery Król „Bezpieczeństwo wewnętrzne 

w Unii Europejskiej i prawa człowieka”. Uczestnicy 
klasy akademickiej wzięli również udział w  semi-
narium „Wyzwania XXI wieku w sferze bezpieczeń-
stwa. Współczesne oblicza zagrożeń”. Wykłady 
wygłosili pracownicy PSP, KMP oraz Wydziału Ko-
munikacji UM w  Koninie oraz studenci kierunku 
bezpieczeństwo wewnętrzne. Wzięli też udział 
w wykładzie otwartym dr. hab. Ireneusza Dziubka 
„Gwardia Narodowa mit, czy rzeczywista potrze-
ba?” i  policyjnym wydaniu Akademii Młodego 
Studenta.

Młodzieży najbardziej podobał się wykład o terro-
ryzmie i cyberprzemocy. – Bardziej interesuje nas 
współczesność, to co się dzieje na świecie teraz, 
a nie to, co było kiedyś. Bardzo fajny był ten wykład 
– przyznają zgodnie. 

Zakochani w mundurze

Rok temu w Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Ustawicznego utworzono, 
w porozumieniu z Wydziałem 
Społeczno-Humanistycznym PWSZ 
w Koninie, klasę akademicką o profilu 
bezpieczeństwo wewnętrze. W planie 
nauczania, poza przedmiotami 
takimi, jak elementy prawa, wybrane 
zagadnienia z zakresu kryminalistyki, 
zarządzanie kryzysowe, szkolenie 
strzeleckie, techniki samoobrony, 
elementy socjologii i psychologii, 
znalazły się wykłady i warsztaty w PWSZ 
w Koninie.

Projektem objęto 32 uczniów, którzy podczas 
inauguracji roku akademickiego 2014/2015 otrzy-
mali indeksy klasy akademickiej oraz karty biblio-
teczne uprawniające do korzystania ze zbiorów 
Biblioteki Uczelnianej.

Naukę w klasie akademickiej rozpoczęło 8 dziew-
cząt i  24 chłopaków. − Grono jest sympatyczne. 
Dogadujemy się i nie ma żadnych nieporozumień 

– mówią dziewczyny, a panowie dodają, że dzię-
ki paniom w klasie panuje „klimat”. Uczniowie tej 
klasy, bez względu na płeć, chcą być strażakami, 
policjantami, a jeszcze inni marzą o pracy w woj-
sku. W każdym razie kochają mundur i cieszą się, 
że dwa razy w  tygodniu pojawiają się w  szkole 
w  pełnym rynsztunku. Dziewczyny śmieją się, że 
przynajmniej problem „co na siebie włożyć”, mają 
wtedy z głowy.
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U C Z E L N I AU C Z E L N I A

Akademia
ma już dwa lata

Akademię Młodego Studenta 
w PWSZ w Koninie działa od roku 
akademickiego 2013/2014. Jej 
zamysłem było rozwijanie u dzieci 
i młodzieży postaw twórczych, 
popularyzacja edukacji i wzbudzanie 
zainteresowania zagadnieniami 
naukowymi. Zaprojektowano więc 
cykl spotkań w formie warsztatów, 
wykładów, zajęć korekcyjno-
gimnastycznych prowadzonych na 
terenie uczelni przez poszczególne 
katedry i zakłady, w których uczestniczą 
uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
z powiatów kolskiego, tureckiego, 
słupeckiego i konińskiego. Dla 
uczestników przygotowano certyfikaty 
Akademii.

W  I  edycji projektu przeprowadzono w  ramach 
AMS 14 spotkań. Pilotażowe zajęcia przygotowa-
ne przez Katedrę Filologii odbyły się 3 grudnia 
2013 r. Uczestniczyli w  nich uczniowie klasy 4a 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji 
Narodowej w  Słupcy. W  II edycji projektu takich 
spotkań było 15. Ostatnie 5 maja 2015 r. 

W  trakcie minionych dwóch lat Akademię od-
wiedzili uczniowie szkół: SP im. Powstańców 
Wielkopolskich w  Strzałkowie, SP nr 1 w  Turku, 
SP z  Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w  Koninie 
im. Bohaterów Westerplatte, SP w  Białej Panień-
skiej, SP w Jaroszewicach Grodzieckich, SP w Ka-
zimierzu Biskupim, SP w  Kucharach Kościelnych, 
Gimnazjum nr 1 im. Stanisławy Fleszerowej-Mu-
skat w  Kole, Gimnazjum w  Sławsku, Gimnazjum 
w  Ślesinie, Gimnazjum w  Kleczewie, Gimnazjum 
nr 6 Szkoła Mistrzostwa Sportowego w  Koninie, 

Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy, Zespół Szkół 
im. M. Kopernika w  Koninie, Zespół Szkół Rolni-
czych w  Kaczkach Średnich, Zespół Szkół Rol-
niczych Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w  Kościelcu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w  Kleczewie, Zespół Szkół Ekonomiczno-Admi-
nistracyjnych w  Kole, Zespół Szkół Technicznych 
w  Kole, ZS Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w  Koninie, Liceum Policyjne Centrum Szkolenio-
wego „Wiedza” w Koninie.
 
Niektóre szkoły uczestniczyły w  Akademii Mło-
dego Studenta więcej niż jeden raz. SP nr 1 ze 
Słupcy wzięła udział w projekcie w roku 2013 (kl. 
4a) i w roku 2014 (kl. 5a). Jak podkreśliła Grażyna 
Makowska, dyrektor tej szkoły, udział w zajęciach 
przygotowanych przez studentów filologii ger-
mańskiej pod kierunkiem dr Joanny Chojnackiej-
-Gärtner był dla uczniów okazją do zdobywania 

Ubiegłoroczne zajęcia na uczelni były ciekawe, 
ale uczniowie miło wspominają także obóz kon-
dycyjno-militarny na Jurze Krakowsko-Często-
chowskiej, w  którym uczestniczyli razem z  klasą 
policyjną i strażacką. Każdy dzień rozpoczynał się 
zaprawą poranną, nie zabrakło także codziennej 
musztry. – Poznaliśmy różne typy broni i uczestni-
czyliśmy w pozorowanych działaniach wojennych. 
Poznaliśmy zieloną taktykę (walka w otartym tere-
nie) i  tzw. czerwoną, czyli powiązanie medycyny 
pola walki z taktyką szturmową – opowiadają. Kil-
koro uczniów z klasy bezpieczeństwo wewnętrz-
ne i uczniowie z klasy strażackiej miało oddzielny 
program. „Strażacy”  mogli w praktyce przekonać 
się, jak gasi się pożary wysokich lasów. Były też 
manewry nocne, polegające na zdobywaniu flagi 
przeciwnej drużyny, które młodzieży podobały się 
najbardziej. 

Uczniowie klasy akademickiej są mistrzami musz-
try. W ubiegłym roku Krystian Szabelski, Artur Bu-
cikiewicz, Dawid Kamiński, Karol Kasprzak, Jakub 
Beinka wzięli udział w Wojewódzkim Przeglądzie 

Musztry Klas Mundurowych, który odbył się w Ze-
spole Szkół im. Mikołaja Kopernika. Reprezentacja 
CKU zajęła tam drugie miejsce. 

− Klasy mundurowe co  roku biorą udział się 
w  uroczystościach lokalnych i  państwowych, 
urozmaicają je swoją obecnością. Te wydarzenia 
mają wpływ na ich postawy, szacunek do mun-
duru. Mam również wrażenie, że maszerując uli-
cami miasta razem z  policją, wojskiem, czują się 
ważni, daje im to dużo satysfakcji. Kilka osób z tej 
klasy należy do Szkolnego Związku Strzeleckiego 
„Strzelec” i  uczestniczy w  obozach dyscyplinują-
cych i  survivalowych poza programem obozów 
obowiązkowych, bo chce robić coś więcej, nawet 
kosztem dni wolnych – mówi Magda Nijakowska, 
wychowawca klasy.

Dr Karina Zawieja-Żurowska, obecnie dziekan Wy-
działu Społeczno-Ekonomicznego, a do niedawna 

kierownik Katedry Politologii i  Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego tak mówiła o klasie akademickiej: 
„Dzięki temu projektowi uczniowie uzyskują do-
stęp do wiedzy i całego wachlarza tematów, które 
ze względu na ograniczenia programowe w szko-
łach ponadgimnazjalnych są omawiane w  nie-
wielkim zakresie. Tym samym wykłady w  PWSZ 
w Koninie poszerzają i uzupełniają ich wiadomo-
ści, rozbudowują ciekawość, pozwalają rozwijać 
zainteresowania, a także mogą pomóc w świado-
mym wyborze studiów wyższych”.

iwa, aria
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U C Z E L N I AU C Z E L N I A

rzystania z oferty AMS w przyszłym roku szkolnym. 
Składamy szczere podziękowanie za dotychczaso-
wą współpracę – tak dyrektor Makowska podsu-
mowała udział uczniów w AMS. 

Akademię ocenili dobrze wszyscy dyrektorzy 
placówek i  nauczyciele odwiedzający z  dziećmi 
uczelnię. – Uczenie się przez zabawę przyniosło 
efekt w  postaci niezwykle przyjaznej atmosfe-
ry oraz zadowolenia dzieci – powiedziała Tere-
sa Krüger-Wasilewska, dyrektor SP w  Kucharach 
Kościelnych (dzieci z  tej placówki uczestniczyły 
w  zajęciach przygotowanych przez Zakład Pracy 
Socjalnej).
 
Spotkania w Akademii Młodego Studenta to także 
niezapomniane doświadczenie dla wykładowców 
i studentów prowadzących zajęcia. Dr Magdalena 
Pospieszyńska-Wojtkowiak i  mgr Karolina Rako-
wicz na nowo odkryły, jaką radość daje uczenie 

małych dzieci. Jest to zupełnie inne doświadcze-
nie niż nauczanie dorosłych. Maluchy chłoną wie-
dzę, są spontaniczne, naturalne, głodne wiedzy 
i szczere, a także zaskakujące. Jasno wyrażają swo-
je zdanie i nie boją się konsekwencji, w przypadku 
dorosłych bywa inaczej. Właśnie ta spontanicz-
ność i naturalność w zdobywaniu wiedzy sprawia, 
że zajęcia w ramach AMS mają, zdaniem dr Anny 
Stolarczyk-Gembiak, kierownika Katedry Filolo-
gii, głęboki sens: „Przekazujemy dzieciom bakcyla 

ciekawości i zaciekawienia światem. To zaowocuje 
w przyszłości ich otwartością na innych ludzi i na 
zmieniającą się otaczającą ich rzeczywistość”.
 
Z  uwagi na korzyści płynące z  projektu, zaanga-
żowanie wykładowców, studentów i  satysfakcję 
uczniów, PWSZ w  Koninie w  roku akademickim 
2015/2016 ruszy z  III edycją Akademii Młodego 
Studenta.

 ekdar, iwa

umiejętności językowych w  okolicznościach in-
nych niż szkolne, a kontakt ze studentami i wspól-
na praca w czasie poszczególnych modułów zajęć 
– cennym doświadczeniem w nauce języka obce-
go. – Tematyka zajęć była dostosowana do umie-
jętności i  potrzeb uczniów, a  forma zabawy do-
datkowo wpływała na ich atrakcyjność. Uczniowie 
i nauczyciele wychodzili z zajęć w pełni usatysfak-
cjonowani. Dzieci przekonały się, że język niemiec-

ki jest ciekawy i że najlepiej się go uczyć w trakcie 
zabawy. Wizyta w  Akademii Młodego Studenta 
ma odzwierciedlenie w codziennej pracy szkolnej. 
Uczniowie korzystają z przygotowanych wspólnie 
ze studentami pomocy dydaktycznych, wdrażają 
własne pomysły, inicjują sytuacje językowe na ba-
zie tych, które poznali w  AMS. Zauważyliśmy też 
wzrost motywacji do nauki języka niemieckiego. 
Jesteśmy nadal zainteresowani możliwością ko-
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U C Z E L N I AU C Z E L N I A

Rusza Akademickie 
Centrum Językowe

Skoncentrowanie procesu kształcenia 
i egzaminowania studentów PWSZ 
w Koninie w zakresie języków obcych, 
a także stworzenie placówki, która 
w najbliższych latach stałaby się 
istotnym podmiotem na konińskim 
rynku w kształceniu językowym 
i tłumaczeniach to główny cel 
powołania Akademickiego Centrum 
Językowego PWSZ w Koninie.

Szkoła językowa działać będzie na różnych płasz-
czyznach. Po pierwsze skupi w  jednym miejscu 
cały proces bezpłatnego nauczania języków ob-
cych i  egzaminowania studentów wszystkich 
kierunków i  lat. W ten sposób, jako jednostka or-
ganizacyjna uczelni, będzie realizowała jej zadania 
statutowe i programowe. Będą to lektoraty z prak-
tycznej nauki języka angielskiego i praktycznej na-
uki języka niemieckiego.

Po drugie ACJ będzie też prowadziło odpłatne 
studia podyplomowe, kursy i szkolenia. Propono-
wane języki do wyboru, to oprócz angielskiego 
i niemieckiego – hiszpański oraz rosyjski. Każdy za-
interesowany będzie mógł znaleźć coś dla siebie 
ze względu na wiek, poziom i potrzeby.

Przewiduje się więc kursy dla dzieci z  klas 4–6, 
dla gimnazjalistów i  uczniów zdających egzamin 
gimnazjalny, dla licealistów i maturzystów. Z myślą 
o  dorosłych – kursy z  języków specjalistycznych, 
przygotowujące do egzaminów FCE, IELTS, TOEFL, 
dla firm, dla seniorów, jak też audyty językowe, ob-
sługa językowa konferencji i tłumaczenia.

Planowane metody pracy są bardzo efektywne: 
zajęcia w małych grupach (nie więcej niż 10 osób), 
pozwalające na personalizację procesu naucza-
nia, a  także nauczanie problemowe, regularne 
powtórki utrwalające poznany materiał. Do tego 
przyjazna atmosfera, która obniża lęk i skłania do 
naturalnej komunikacji w języku obcym.

Zajęcia będą obywały się dwa razy w tygodniu po 
45 minut, na sześciu poziomach językowych: pod-
stawowym (A1), niższym średnio zaawansowa-
nym (A2), średnio zawansowanym (B1), wyższym 
średnio zaawansowanym (B2), zaawansowanym 
(C1), wysoko zaawansowanym (C2). Przydział do 
poszczególnych grup uzależniony będzie od wy-
niku testu kwalifikacyjnego. Będzie również możli-
wość wykupienia dowolnej liczby godzin na spo-
tkania z lektorem w systemie „jeden na jednego”.
− Akademickie Centrum Językowe jest dla mnie 
dowodem na to, że Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Koninie jeszcze bardziej, niż dotych-
czas, wrasta w  środowisko lokalne. Dzięki tej ini-
cjatywie doświadczenie zarówno naszych wykła-
dowców, jak i naszych absolwentów może zostać 

efektywnie wykorzystane przez wszystkich, którzy 
chcą jeszcze lepiej opanować znajomość języków 
obcych – mówi dr Marek Derenowski, dyrektor 
ACJ. − Z nauką języków jest tak, że wszyscy mieli 
z nią kontakt, ale kiedy przychodzi moment, któ-
ry weryfikuje naszą wiedzę, okazuje się, że bardzo 
często użycie rąk i ekspresyjna gestykulacja zastę-
pują nam użycie języka w  praktyce. Pokazuje to 
dobitnie, że nie tyle ilość, a jakość ma decydujące 
znaczenie w naszej językowej przygodzie – doda-
je. Mając to na uwadze, jestem głęboko przekona-
ny o potrzebie stworzenia oferty na rynku kursów 
językowych, której głównym atutem będzie jakość 
nauczania. Taką jakość gwarantuje Akademickie 
Centrum Językowe, którego pracownikami będą 
wykładowcy akademiccy, absolwenci, a także na-
uczyciele z dużym doświadczeniem zawodowym 
− dodaje. 

Zdaniem dr. Derenowskiego dodatkowym atu-
tem ACJ jest rozległa oferta kursów językowych 
dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych, osób dorosłych, seniorów, 
a także firm. – Ponadto poza kursami językowymi 
proponujemy pomoc w  tłumaczeniach, obsługę 
konferencji, przeprowadzanie audytów dla firm 
i wiele innych usług, które mają zaspokoić wszyst-
kie potrzeby językowe środowiska lokalnego. 
Mówiąc o ofercie ACJ, nie mogę nie wspomnieć 
o  równie ważnym aspekcie naszego funkcjono-
wania, a mianowicie o warsztatach dla nauczycieli 
i uczniów, które mają pomóc jednym w doskona-
leniu swojego warsztatu zawodowego, a drugim 
w  jeszcze lepszym zdawaniu egzaminów − tłu-
maczy i  na sam koniec mówi o  jeszcze jednym 
elemencie układanki językowej proponowanej 
przez ACJ, a mianowicie o darmowych konsulta-
cjach dla nauczycieli. − Wierzę, że doświadczenie 
akademickie może okazać się przydatne szcze-
gólnie młodym nauczycielom na początku swojej 
zawodowej drogi. Jako że rozmowy prowadzą do 
obustronnej refleksji, jestem przekonany, że my 
też skorzystamy na wspólnej wymianie opinii i do-
świadczeń − podsumowuje. 

Dr Marek Derenowski zdaje sobie sprawę, że każ-
de nowe przedsięwzięcie wymaga czasu i  cier-
pliwości. − Tych nam nie brakuje. W  połączeniu 
z  doświadczeniem i  motywacją pozwolą nam 
stworzyć miejsce, w którym nauka języka będzie 
nie tylko efektowna, ale i efektywna − dodaje na 
koniec. 

iwa, aria

Uczelnia po 
nowemu
Od nowego roku akademickiego (lub z niewielkim 
poślizgiem) budynek uczelni przy ul. Przyjaźni bę-
dzie miał inny wizerunek. Zupełnie inaczej będą 
wyglądać wejścia do budynku. Zmieni się też wy-
gląd parteru. Hole będą nowoczesne i przestron-
ne, a studenci będą mieli dla siebie dużo bardziej 
przyjazną przestrzeń i mnóstwo miejsc do siedze-
nia. Od strony ul. Wyszyńskiego pojawi się prze-
szklone patio z ławeczkami.

 iwa
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Jak to tak?
Wydawać by się mogło, że to nadużyty 
już do cna cytat z ks. Twardowskiego: 
„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko 
odchodzą”, a jednak, gdy kogoś 
nagle zabraknie – tak bardzo trafny. 
Tak jak tym razem. Bo kto by się 
spodziewał, że prof. Marian Walczak, 
który jeszcze niedawno pojawiał się 
w PWSZ w Koninie a to na zajęciach, 
a to na posiedzeniach Senatu, a to na 
Radzie Bibliotecznej, a to na Radzie 
Wydawniczej, gdzie zawsze miał coś 
do powiedzenia, coś łagodził, coś 
wyjaśniał, żeby było dobrze, bo nie 
znosił konfliktów, powiedział wszystkim 
żegnajcie i odszedł niespodziewanie 
20 czerwca 2015 roku w wieku 69 lat, 
pozostawiając wszystkich w stanie 
zaskoczenia – bo… jak to tak?

Prof. zw. dr hab. Marian Walczak z  wykształcenia 
był filologiem polskim (UAM, 1969). Doktoryzował 
się i habilitował w dziedzinie historii. Tytuł profeso-
ra nauk humanistycznych otrzymał w  2005 roku. 
Ukończył też m.in. międzywydziałowe studia z za-
kresu bibliotekoznawstwa i  informacji naukowej. 
I wydaje się, że była to dziedzina, którą najbardziej 
sobie upodobał. W  latach 1975−2000 był dyrek-
torem Państwowego Ośrodka Kształcenia Biblio-
tekarzy w  Jarocinie, potem tworzył Zakład Infor-
macji Naukowej WPA UAM w  Kaliszu, a  w  latach 
2007−2012 kierował Katedrą Informacji Naukowej 
w  PWSZ w  Koninie. Wychował kilka pokoleń bi-
bliotekarzy.

Z naszą uczelnią był związany od 2001 roku, naj-
pierw z  Instytutem Edukacji Wczesnoszkolnej, 
a potem Katedrą Pedagogiki. W latach 2007−2012 
był dziekanem Wydziału Pedagogiczno-Artystycz-
nego UAM w Kaliszu, a potem jego prodziekanem 
ds. nauki. 

Jego dorobek naukowy obejmuje 15 monografii 
autorskich, 17 zbiorowych i  około 150 artykułów 
naukowych. Napisał dwie recenzje doktorskie 
i  jedną profesorską, a  także ponad 30 recenzji 

wydawniczych. Był promotorem pond 350 magi-
strów i trzech doktorów. Nakładem Wydawnictwa 
PWSZ w  Koninie ukazała się w  2006 roku jego 
książka „Wiedza o kulturze Polaków w początkach 
XXI wieku” oraz we współautorstwie z  Saman-
tą Kowalską, w  2012 roku, pozycja pt. „Regulacje 
prawne w  zarządzaniu komunikacją i  informacją 
medialną”.

Prof. Walczak był lubiany przez pracowników i stu-
dentów. − Zawsze starał się pomagać i  przede 
wszystkim umiał słuchać – mówią. Odnosił się 
z szacunkiem do studentów. Każdy mógł na niego 
liczyć. Był doskonałym mówcą, potrafił przemawiać 
publicznie i przekonywać słuchaczy do swoich racji. 
Jego sposób wypowiadania się  świadczył o umiło-
waniu języka ojczystego i znawstwie retoryki. 

Za swoją działalność prof. Marian Walczak został 
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 
„Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego”, 
odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. W 2008 roku 
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu uhonorowa-
ła go Nagrodą Główną im. Andrzeja Wojtkowskie-
go za wybitne zasługi w zawodzie bibliotekarskim.

Ewa Kapyszewska

13 sierpnia 2015 roku zmarł w  wieku 68 lat 
prof. dr hab. Wiesław Krzyżaniak, artysta plastyk, 
znany i  ceniony projektant, pedagog Uniwersy-
tetu Artystycznego w Poznaniu, członek Związku 
Polskich Artystów Plastyków, a  także wieloletni 
pracownik PWSZ w Koninie. Na kierunku turysty-
ka i rekreacja wykładał historię architektury i sztu-
ki i prowadził ze studentami ćwiczenia terenowe 
z  tego przedmiotu. Lubiany przez pracowników 
i studentów, skromny i zawsze uśmiechnięty.

iwa

Odszedł
prof. Krzyżaniak
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W pamięci na długo…

W ostatnich latach odeszło od 
nas kilku wybitnych profesorów. 
Aby pamięć o nich trwała długo 
i nieprzerwanie, Senat PWSZ w Koninie 
zadecydował o nadaniu ich imion 
salom wykładowym. I tak od 23 
czerwca 2015 roku dwie sale mają 
swoich patronów: profesora Andrzeja 
Niekrasza oraz profesora Antoniego 
Sobczaka. – Postanowiliśmy w godny 
sposób uhonorować naszych wybitnych 
pracowników, którzy odeszli – mówił 
rektor prof. Mirosław Pawlak podczas 
uroczystości nadania aulom imion 
Profesorów.

Jako pierwszą odsłonięto tablicę przy sali nr 50 
w budynku uczelni przy ul. Popiełuszki 4 poświę-
coną prof. Andrzejowi Niekraszowi, malarzowi 
i rysownikowi. Podczas uroczystości laudację wy-
głosił Jego wieloletni współpracownik Michał Ja-
rominiak. 

To w  tamtym gmachu Profesor spotykał się ze 
swoimi studentami. W PWSZ w Koninie, z którą był 
związany w  latach 1999–2010, utworzył na edu-
kacji wczesnoszkolnej pracownię grafiki warszta-
towej. Mówił, że pracownia powstała nie dla jego 
własnej, ale głównie dla satysfakcji jego studen-
tów. Prof. Niekrasz był artystę, ale i  pedagogiem. 
Nie umiał rozgraniczyć tych dwóch rzeczy i  po-
wtarzał, że pewnie nie byłby nauczycielem, gdyby 
nie był artystą. Mawiał, że „nie uczy, aby uczyć, ale 
żeby młodym ludziom dać kawałek tego, co sam 

wzajemniali tę fascynację. Mówili o nim, że to cho-
dząca kultura, dobroć i wiedza i że nauczył ich, jak 
patrzeć, aby widzieć. Profesor odszedł po długiej 
i ciężkiej chorobie 25 grudnia 2013 roku.

Na uroczystość przyjechała córka Profesora – Bar-
bara Niekrasz-Mielczarek. Podziękowała za pamięć 
o  jej ojcu. Wyraziła nadzieję, że duch ojca jest tu 
w tej chwili i będzie tu nadal. Zwróciła się do Nie-
go, prosząc, aby czuwał na studentami-młodymi 
artystami i  opiekował się wszelkimi projektami, 
które będą tu realizowane.

robi”. Dzielił się sobą, bo tak rozumiał rolę pedago-
ga. Starał się, aby przy okazji nie zniszczyć w żad-
nym studencie tego wszystkiego, z czym przycho-
dzi na studia, a z posiadania czego czasem nawet 
nie zdaje sobie sprawy. 

Pracę ze studentami, którą bardzo lubił, także 
traktował jako twórczość. Powtarzał, że nie każdy 
artysta ma umiejętność dzielenia się swoją wie-
dzą w sposób przystępny i nie każdy umie odkryć 
w  studencie pokłady wrażliwości, a  to uważał 
w  dydaktyce za najważniejsze. Twierdził, że pod-
stawą kształcenia jest poznanie człowieka i danie 
mu satysfakcji z  jego własnej pracy. Profesor był 
zafascynowany pracą z młodymi ludźmi. Uważał, 
że człowiek jest młody i silny, jeśli ma wokół siebie 
młodych, a  cała prawda o  ustawicznym rozwoju 
leży właśnie w  nich. Młodzi ludzie, studenci, od-

U C Z E L N I AU C Z E L N I A
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Imię prof. Antoniego Sobczaka, ekonomisty i ma-
tematyka, zmarłego 27 lutego 2014 roku, nadano 
sali 5B w  budynku przy ul. Przyjaźni 1. To w  tym 
budynku mieścił się zbudowany i kierowany przez 
niego (1999–2008) Instytut Ekonomiczny. Autorka 
laudacji, Zofia Sikorska, która przez wiele lat pra-
cowała i  przyjaźniła się z  Nim, przypomniała, że 
„Jego życie zawodowe było intensywne, bo lubił 
pracować i że w życiu kierował się słowami filozofa 
Tadeusza Kotarbińskiego: „Chodzi o to, by człowiek 
robił chętnie to, co robić musi, by tego, co robić 
musi, nie robił dlatego, że musi, by w  robieniu 
tego, co musi, znalazł upodobanie i  dzięki temu 
pracę swą usprawniał, wielokrotnie czyniąc ją 
wspaniałą”. I podkreśliła, że „To dzięki Niemu w kie-

rowanym przez Niego instytucie panowała życzli-
wa atmosfera”. To były ważne słowa, bo sympatia 
była obustronna. 

Obecna podczas uroczystości Karolina Sobczak, 
córka prof. Sobczaka, powiedziała, że to zaszczyt 
nie tylko dla jej ojca, ale także dla niej i że „dzięki 
tej sali i tej tablicy ojciec zostanie zapamiętany na 
długo, nie tylko na chwilę”.

W  obu salach przygotowano wystawy poświę-
cone ich patronom. Przedstawiały dorobek arty-
styczny prof. Andrzeja Niekrasza i  naukowy prof. 
Antoniego Sobczaka.

aria, iwa
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Kinga Kijak – absolwentka pracy socjalnej w PWSZ w Koninie

Studia na kierunku praca socjalna 
w pomocy społecznej ukończyła 
w 2010 roku. Została w Koninie, bo 
tu jest jej miejsce, tu realizuje swoje 
pasje. Pracuje w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym, a poza 
tym jest prezesem konińskiego 
oddziału Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami. W czasie studiów działała 
w Samorządzie Studentów PWSZ. 
Doświadczenia, które stamtąd wyniosła, 
przydały się w pracy zawodowej.

Po ukończeniu studiów w  PWSZ w  Koninie Kin-
ga kontynuowała naukę na Akademii Pedagogiki 
Specjalnej w  Warszawie, ale nie obroniła pracy 
magisterskiej z  powodu licznych zajęć i  w  kon-
sekwencji z  powodu braku czasu. Ma zamiar to 
nadrobić. Planuje „obronić się” do końca czerwca 
przyszłego roku.

Praca z osobami niepełnosprawnymi
W związku z tym, że nie ma tytułu magistra, pra-
cuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w  Koninie jako pomoc nauczyciela. – Ko-
cham moją pracę i nie zamieniłabym jej na żadną 
inną – mówi. – Zresztą rzuciłam prawo, bo okaza-
ło się, że to nie dla mnie. Chciałam być pedago-
giem specjalnym. Moim powołaniem jest praca 
z dziećmi – tłumaczy. Kinga ma za sobą trzy lata 
studiów prawniczych, ale zrezygnowała z  nich, 
kiedy w Koninie uruchomiono w PWSZ studia na 
pracy socjalnej. 

− Tak naprawdę jestem trochę jak nauczyciel 
wspierający w  klasach z  nauczaniem zintegro-

wanym. Mamy dużo dzieci z  różnego rodzaju 
sprzężeniami (dysfunkcje, przede wszystkim umy-
słowe), więc dzielimy się pracą z  nauczycielem 
prowadzącym, gdy on skupia się na jednej grupie 
dzieci, ja zajmuję się pozostałymi. Mamy teraz 14 
dzieci. Jest to  klasa łączona (klasy 1, 2, 3), dlatego 
na jednej lekcji trzeba przerobić trzy tematy, a do 
tego większość dzieci wymaga pracy indywidual-
nej. Jest co robić – tak opisuje swoją pracę. 

Wcześniej Kinga zajmowała się dziećmi z  auty-
zmem i  głębokim upośledzeniem. – Praca z  każ-
dym dzieckiem wygląda zupełnie inaczej. Z dzieć-
mi głęboko upośledzonymi pracuje się przede 
wszystkim nad ich samodzielnością, aby potrafiły 
same zjeść, ubrać się i  sygnalizować potrzeby fi-
zjologiczne – tłumaczy i  dodaje, że jest to praca 
bardzo mozolna, ale każdy najmniejszy sukces cie-
szy. – Jeśli chodzi o dzieci upośledzone znacznie 
i umiarkowanie, to najbardziej nastawiamy się na 
uspołecznianie, na rozwijanie umiejętności życia 
codziennego oraz rozwijanie umiejętności gra-
fomotorycznych, naukę rozpoznawania literek, 

czytania. Dzieci mają dużo zajęć artystycznych 
(plastycznych, muzycznych) oraz ruchowych. Przy 
ośrodku działa Stowarzyszenie Olimpiad Specjal-
nych, którego członkowie z  ogromnych zaan-
gażowaniem doskonalą umiejętności sportowe 
naszych dzieciaków i  rozwijają w  nich miłość do 
sportu. Sama jestem trenerem sekcji wrotkarskiej, 
która cieszy się coraz większym zainteresowa-
niem. Nie wszystkie dzieci mają predyspozycje, 
aby wszystko, czego uczymy, opanować, dlate-
go nastawiamy się na to, aby były jak najbardziej 
samodzielne – dodaje. – Natomiast jeśli chodzi 
o dzieciaki z lekkim stopniem niepełnosprawności 
intelektualnej,  realizujemy podstawę programo-
wą taką samą, jak dla dzieci w  normie intelektu-
alnej. To nie jest łatwe, ponieważ ich możliwości 
są dużo mniejsze. Do dzisiaj nie został stworzony 
program nauczania dla dzieci o  specjalnych po-
trzebach edukacyjnych na poziomie nauczania 
zintegrowanego, dlatego musimy korzystać z  ta-
kich samych podręczników, z  których korzystają 
dzieci w  szkołach masowych. Praca jest bardzo 
ciężka i wymagająca – przyznaje.

Lekcja w  klasie dzieci z  lekkim stopniem niepeł-
nosprawności intelektualnej w  nauczaniu zinte-
growanym wygląda tak, jak lekcja w każdej szkole. 
Dzieci opisują, jaki jest dzień, pora roku, jaka jest 
pogoda za oknem i przypominają sobie, czego na-
uczyły się na poprzedniej lekcji. Potem lekcja prze-
biega podobnie jak w szkole masowej.  W pracy 
z dziećmi w naszej szkole stosujemy różne meto-
dy oddziaływania w celu rozwijania umiejętności 
podopiecznych, m.in. metodę ruchu rozwijają-
cego Weroniki Sherborne, za pomocą której po-
przez ruch wspomagamy rozwój psychoruchowy 
dziecka i prowadzimy terapię zaburzeń tego roz-
woju. Za pomocą tej metody rozwijamy u dzieci 
świadomość własnego ciała, a także świadomość 
przestrzeni i działania w niej i uczymy dzielenia tej 
przestrzeni z innymi ludźmi, tym samym nawiązy-
wania z nimi bliskiego kontaktu. Ta metoda spraw-
dza się w pracy z wszystkimi dziećmi i sprawia im 
ogromną radość – mówi Kinga.

Kinga najbardziej lubi w tej pracy kontakt z dzieć-
mi. Każde dziecko jest zupełnie inne, każde jest 

A B S O L W E N C IA B S O L W E N C I
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dla siebie czasu
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indywidualnością. – Czasami jest naprawdę trud-
no, ale nasze dzieci są w  większości kochane, 
bardzo wdzięczne, bardzo pogodne. W  tej pracy 
właśnie to lubię najbardziej – przyznaje. Mówi, że 
kiedy trafi się dziecko trudne, to jeszcze lepiej, bo 
dziecko im bardziej nie chce nawiązać kontaktu, 
im bardziej jest nieufne i  oporne, przynajmniej 
w  stosunku do niej, tym bardziej stara się zrobić 
wszystko, aby nawiązać z nim kontakt. Gdy to się 
uda, jest ogromna satysfakcja, bo nie sztuką jest 
praca z  dzieckiem, które świetnie współpracuje, 
największym wyzwaniem jest praca z  dzieckiem 
trudnym i wycofanym.

Najtrudniej pracowało się Kindze z  dziećmi au-
tystycznymi, które wymagają terapii behawioral-
nej, czyli „oduczania” niepożądanych zachowań 
i kształtowanie u dziecka jak największej ilości za-
chowań adaptacyjnych: „To nie jest łatwe. Te dzieci 
mają zaburzenia przede wszystkim w sferze kon-
taktów społecznych i komunikacji, mają swój po-
układany, schematyczny świat i nie lubią, gdy ktoś 
w niego ingeruje. Wiele z nich utrzymuje z nami 
kontakt, bo to nie jest tak, że one patrzą w  bok 
i nas nie widzą, ale trudno jest je zachęcić do sie-
dzenia przy stoliku, uczestniczenia w  zajęciach, 
ponieważ wolą robić coś innego, np. kołysać się. 
Na początku dzieci te bywają krzykliwe i agresyw-

ne, bronią się w ten sposób przed próbami inge-
rencji w ich świat. W związku z tym, że większość 
z  nich nie mówi, mają problem z  wyrażeniem 
emocji i komunikowaniem się z otoczeniem. Dla-
tego w takich sytuacjach staramy się wprowadzać 
alternatywne metody komunikowania się. Uczy-
my dzieci posługiwania się znakami Makatonu 
− piktogramami (obrazkami, które przedstawiają 
konkretne pojęcia). Pozwala to na łatwiejsze ko-
munikowanie się z  dzieckiem, które dzięki temu 
wyzbywa się stresu związanego z brakiem zrozu-
mienia i dostrzegania jego potrzeb”.

Miłość do zwierząt
Zwierzęta, to kolejna miłość Kingi. Członkiem To-
warzystwa Opieki nad Zwierzętami została w 2002 
roku, kiedy była jeszcze licealistką. Odwiedzała 
schronisko jako wolontariusz, chodziła na spacery 
z psiakami. W 2012 roku otrzymała propozycję od 
ówczesnego prezesa Towarzystwa, aby wstąpić 
do zarządu. – Trochę się wahałam, ale z powodu, 
że trochę „liznęłam” prawa i na pewnych rzeczach 
się znam, zgodziłam się. Miałam pomóc w  upo-
rządkowaniu dokumentacji i  spraw związanych 
z  naszą organizacją – wspomina. Po pół roku 
z  funkcji zrezygnowała wiceprezes i  Kinga zajęła 
jej miejsce. W lutym 2013 roku odszedł także pre-
zes, wiec Kinga objęła jego funkcję. – To miało być 

tylko na chwilkę, a mija już trzeci rok i nie jestem 
w stanie zrezygnować, bo ta działalność wciąga – 
przyznaje Kinga.  Od chwili, kiedy jest prezesem 
Towarzystwa, udało się naprawić bardzo dużo za-
równo w schronisku dla zwierząt, jak i w całej or-
ganizacji. − Był czas, że wokół Towarzystwa krążyło 
wiele złych opinii,  bo ludzie nie potrafili się do-
gadać. Teraz szkoda mi to zostawić. Wciągnęłam 
się w pracę na rzecz ochrony zwierząt − dodaje. 
W  ubiegłym roku odbyły się wybory do Zarządu 
Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, 
w których kandydowała i została wybrana. Aktual-
nie pełni funkcję zastępcy sekretarza. 

Na działalność w Towarzystwie Opieki nad Zwie-
rzętami Kinga poświęca bardzo dużo czasu, a na-
wet, jak mówi, zbyt dużo – po pracy, w weeken-
dy, w wolne dni, w czasie urlopu. − Moje życie to 
praca od 8.00 do 16.00, potem wracam do domu, 
żeby wyjść z moimi psami, a potem jadę do schro-
niska albo jadę załatwiać sprawy schroniskowe, 
albo siadam w domu do komputera i piszę pisma 
dotyczące schroniska. Praca jest na okrągło. Trzeba 
pozyskiwać pieniądze, potem trzeba je rozliczyć. 
Cały czas organizujemy akcje na rzecz schroniska, 
zbiórki, festyny. Najważniejsze jest to, że coraz wię-
cej ludzi chce pomagać – mówi Kinga. Coraz wię-
cej, zwłaszcza młodych ludzi chce wyprowadzać 
psy na spacer, uczestniczyć w organizowaniu akcji 
na rzecz podopiecznych schroniska.

− Ważnym punktem działalności Towarzystwa 
jest umowa z Miastem Konin, zgodnie z którą zo-
bowiązaliśmy się do całodobowego odławiania 
zwierząt z  terenu miasta i  reagowania w  przy-
padku wypadków komunikacyjnych z  udziałem 
zwierząt gospodarskich, dzikich i  domowych. 
− Pracujemy więc całą dobę. Mam dyżury nocne 
we wszystkie piątki. Schronisko działa od godz. 
8.00 do 18.00, a po tych godzinach ktoś musi prze-
jąć auto służbowe (mamy jedno). Ta osoba, która 
zabiera samochód  służbowy, zabiera także telefon 
alarmowy i całą noc czuwa, aby być w gotowości, 
gdy dostanie informację o  cierpiącym, rannym 
zwierzęciu. Jeśli zdzwoni telefon, trzeba ubrać się 
i jechać – tłumaczy. 

Schronisko dla Zwierząt działa całą dobę, aby 
zwierzęta miały nieprzerwanie opiekę. Pracowni-
cy są zatrudnieni na umowę o  pracę, natomiast 
zarząd pracuje społecznie i  nie pobiera żadnych 
wynagrodzeń. 

Najważniejszą sprawą schroniska jest to, aby zna-
leźć domy dla swoich podopiecznych. W  ubie-
głym roku do schroniska przyjęto 727 zwierzaków, 
a do adopcji trafiło 301 psów i 127 kotów. – Coraz 

więcej właścicieli czipuje swoje psiaki, dlatego 
tuż po odłowieniu można umożliwić zwierza-
kom szybki powrót do domów. Na naszym forum 
schroniskowym (tozkonin.fora.pl) także można 
znaleźć informacje na temat odłowionych zwie-
rząt. Jeśli właściciel poszukuje swojego pupila, to 
na pewno go znajdzie – mówi pani prezes, która 
wspomina, że właściciel jednego z psów odnalazł 
się po dwóch latach. – To była sytuacja wyjątkowa, 
bo nie widziałam, żeby mężczyzna tak się wzru-
szył na widok odnalezionego psa. Takie sytuacje 
powodują, że warto walczyć o każde zwierzę. Są 
zwierzęta, które mają po wypadkach złamane krę-
gosłupy, a okazuje się że 80% z nich po operacjach 
staje na nogi i  znajduje nowe, kochające domy 
– dodaje. 

W  ramach Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 
działa Inspektorat, którego pracownicy (inspek-
torzy) interweniują w  przypadkach znęcania się 
nad zwierzętami. – Mamy bardzo dużo zgłoszeń 
z  terenu Konina, Koła i Turku, nawet kilka dzien-
nie. Najgorsze jest to, że o  ile sytuacja na wsiach 
się poprawiła, to o  tyle w  miastach jest gorzej. 
Przejawów znęcania się nad zwierzętami jest na-
prawdę mnóstwo – mówi ze smutkiem i przytacza 
najbardziej drastyczne przypadki, kiedy właściciel 
zbił psa metalowym prętem, a  także kiedy inny 
właściciel trzymał psa w  katastrofalnych warun-
kach. Właściciele pokrzywdzonych psów dostają 
wyroki w zawieszeniu i mają zasądzone nawiązki 
na rzecz schroniska. Nic jednak nie zastąpi eduka-
cji, dlatego Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 
prowadzi pogadanki w  szkołach i  uczy dzieci, że 
zwierzęta to nasi „mniejsi bracia”.

Życie osobiste 
Życie osobiste Kingi sprowadza się do sobotnich 
wieczorów. – Też nie wszystkie mam wolne, ale 
jeśli się przydarzą, to pozwalam sobie wtedy na 
spotkania ze znajomymi. W tygodniu nie mam ży-
cia osobistego. Biegam z pracy do pracy  – mówi 
Kinga. – Jak wyjątkowo trafi się dzień wolny, to 
spędzam go na nadrobieniu zaległości domo-
wych albo po prostu na nic nierobieniu, co akurat 
przychodzi mi z wielkim trudem. W ostatnim cza-
sie zrozumiałam, że muszę wygospodarować parę 
chwil dla siebie, dlatego wykupiłam karnet do si-
łowni i staram się regularnie chodzić na ulubione 
ćwiczenia. „Przeprosiłam” też moje rolki i zaczęłam 
jeździć. Biorę udział w organizowanych na terenie 
miasta nightskateingach, czyli nocnych przejaz-
dach ulicami miasta, przy eskorcie policji. Bardzo 
pozytywnie mnie to nastraja i daje siłę do dalszej 
walki o lepszy świat.

Wysłuchała i zredagowała: Ewa Kapyszewska

A B S O L W E N C IA B S O L W E N C I
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Wyróżnienia, podziękowania, 
certyfikaty

Rektor prof. Mirosław Pawlak spotkał się 
9 czerwca ze studentami wyróżniającymi się w roku 
akademickim 2014/2015 w działalności naukowej, 
kulturalnej i społecznej na rzecz PWSZ w Koninie. 
Nagrodzeni otrzymali listy gratulacyjne oraz statuetki 
(67 osób), a członkowie Chóru Akademickiego PWSZ 
w Koninie (36 osób) podziękowania za zaangażowanie 
w działalność artystyczną.

Certyfikaty ukończenia kursu ECDL (Europejski 
Certyfikat Umiejętności Komputerowych) otrzy-
mało 7 osób. Wręczyli je wspólnie prof. Mirosław 
Pawlak oraz Zbigniew Bachta, prezes Instytutu 
Technologii w  Koninie. Czworo studentów ze 
Studenckiego Koła Naukowego „Bastion” oraz 
Samorządu Studentów otrzymało podziękowa-
nia od dyrekcji i wychowanków z Domu Dziecka 
i Młodzieży w Nowym Świecie za dotychczasową 
współpracę z  placówką (organizowanie imprez, 
przygotowanie paczek dla podopiecznych itd.).

ekdar

S T U D E N C IS T U D E N C I
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Korzystajcie 
z okazji

Jakub Zomerfeld, student II roku 
bezpieczeństwa wewnętrznego spędził 
semestr studiów w Ostersund w Szwecji. 
Składając aplikacje na wyjazd w ramach 
programu Erasmus+, wiedział, że 
Szwecja jest dla niego najlepszym 
wyborem, bo będzie się mógł 
posługiwać językiem angielskim, a poza 
tym odpowiadał mu chłodny klimat 
i przyroda Szwecji, o której wcześniej 
dużo czytał.

Swój wybór uznaje za wyjątkowo trafiony i dlate-
go wszystkim innym studentom PWSZ poleca to 
miejsce. – PWSZ bardzo ułatwiła mi wszystkie for-
malności związane z wyjazdem. Mogłem też liczyć 
na pomoc uczelni szwedzkiej. Postanowiłem, że 
znajdę sobie mieszkanie ze szwedzkimi  współlo-
katorami. Tak też zrobiłem i znalazłem wspaniałe-
go sublokatora, który ułatwił mi zaaklimatyzowa-
nie się w nowym kraju – mówi Jakub. − Szwedzi są 
bardzo pomocni i serdeczni, zwłaszcza ci z  półno-
cy kraju, gdzie życie płynie znacznie wolniej niż na 
południu − dodaje. 

Kiedy Jakub wysiadł z  samolotu, zobaczył inny 
świat i  surową zimę. Jeszcze wtedy nie potrafił 
mówić po szwedzku, ale angielski zupełnie wy-
starczył, żeby móc się ze Szwedami porozumieć. 
Studia w  nowej uczelni nie sprawiły mu pro-

blemów. Zajęcia były prowadzone w  języku an-
gielskim, ale uczestniczył także w  kursie języka 
szwedzkiego. Zajęcia odbywały się z wykorzysta-
niem najnowszych technologii. − Tworzyliśmy 
30-osobowe grupy, jednak każdy z  nas uczest-
niczył w  innych kursach, dlatego grupy zajęcio-
we liczyły maksymalnie po 10 osób − tłumaczy. 
− Szwedzcy studenci także mają zajęcia w takich 
małych grupach, co pozwala na lepszą współpra-
cę z wykładowcami – dodaje.  Tłumaczy, że zada-
nia, które musieli przedstawiać na seminarium, 
otrzymywali często droga e-mailową. Ocenia, że 
studia w  Ostersund były na najwyższym poziomie 
i  tak samo ocenia dostęp do materiałów eduka-
cyjnych. 

Jakub zauważył, że studenci bardzo często pracu-
ją na rzecz uczelni, która wykorzystuje ich talenty. 

Jemu także udało się zatrudnić w charakterze foto-
grafa podczas uroczystości absolutoryjnej. 

Warte podkreślenia, mówi Jakub,  jest również to 
(co nie zawsze jest zrozumiałe dla Polaków), że 
w Szwecji wszyscy zwracają się do siebie po imie-
niu (również do wykładowców). Jedyny wyjątek 
stanowią członkowie rodziny królewskiej. Dlate-
go czasem dziwiono się, kiedy wymknęło mu się 
polskie Pan, Pani albo kiedy przepuszczał kobiety 
w drzwiach. 

Jeśli chodzi o  sprawę finansowego utrzymania 
się w Szwecji, to Jakub mówi otwarcie, że stypen-
dium projektu Erasmus+ nie wystarcza na wydatki 
związane z utrzymaniem się i  zakwaterowaniem. 
Na szczęście stypendium otrzymane z uczelni 

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

34 35

pa
źd

zi
er

ni
k 

20
15

 • 
nr

 3

pa
źd

zi
er

ni
k 

20
15

 • 
nr

 3



Godzin 
spędzonych 
w pracy nie liczę

Perfekcjonistka w każdym calu. 
W pracy spełnia się całkowicie, 
bo na uczelni chciała pracować 
od zawsze. Kocha książki, ale 
najważniejszy jest dla niej 
człowiek. Wymaga od innych, ale 
także od siebie. Uwielbia podróże, 
ale najbardziej kocha polskie 
morze.  

Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w  Po-
znaniu, choć zamierzała zostać psychologiem. 
– Wtedy (1973 r.) to nie było takie proste. O  miej-
sce na tym kierunku ubiegało się 9 osób. Nie udało 
się, więc postanowiłam zweryfikować swoje plany 
i startować na AE, na kierunek  ekonomika z orga-
nizacją produkcji – mówi dr Górecka. − Przez cały 
rok przygotowywałam się do egzaminów wstęp-
nych z  matematyki, która była wtedy trudna do 
przejścia. Jednocześnie pracowałam w  Zakładzie 
Energetycznym w Koninie, ale ta praca nie dawała 
mi satysfakcji − dodaje.

Mimo że studiowała na uczelni ekonomicznej, to 
nie najważniejsze były dla niej analizy ekonomicz-
ne i księgowe, ale ludzie i aspekt społeczny życia. 

dr Alina Górecka – kierownik Katedry Zarządzania i Logistyki

O S O B O W O Ś Ć  U C Z E L N I

pozwoliło mu na spokojne życie przez prawie pół 
roku. Oczywiście starał się na wszystkim oszczę-
dzać, aby móc zwiedzić Szwecję i Norwegię. 

− Jeśli wahacie się, żeby podjąć wyzwanie i wyje-
chać na studia za granicę, to radzę, abyście prze-
stali to robić – mówi Jakub i dodaje, że to wspania-
łe przeżycie i doświadczenie, a taka szansa może 
się nie powtórzyć nigdy więcej. Więc zachęca, 
aby studenci PWSZ w  Koninie skorzystali z  tego, 
co oferuje program Erasmus+ i choć przez jeden 
semestr studiowali za granicą. 

iwa

E R A S M U S

Maroko, 2009
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Fot. Jakub Kapyszewski

O S O B O W O Ś Ć  U C Z E L N I O S O B O W O Ś Ć  U C Z E L N I

Dlatego pracę magisterską pisała z socjologii, a jej 
tytuł to „Aktywność społeczno-zawodowa śred-
niego dozoru, ze szczególnym uwzględnieniem 
kategorii mistrzów, na przykładzie Huty Alumi-
nium Konin”. 

− Studia to był wspaniały czas. Nie interesowały 
mnie ciuchy (marzeniem każdej dziewczyny było 
wtedy ubierać się w Modzie Polskiej), ani układa-
nie sobie życia u boku jakiegoś mężczyzny. Marzy-
łam o pracy naukowej, środowisku akademickim, 
chciałam być asystentem na uczelni – wyznaje. 

Niestety, życie pisało inny scenariusz. Trzeba było 
wracać do Konina, aby opiekować się starszymi 
rodzicami. Trzeba było też zacząć zarabiać. Naj-
pierw była praca w Elektrowni Pątnów, a później 
w  Fabryce Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego. 
– Tęskniłam bardzo za uczelnią, nie umiałam so-

bie znaleźć miejsca i  w  końcu, po dwóch latach 
od ukończenia studiów, podjęłam decyzję – robię 
doktorat! – wspomina. 

Po obronie doktoratu („Wpływ przedsiębiorstwa 
przemysłowego na kształtowanie się wybranych 
cech osobowości społecznej młodych pracowni-
ków w  rejonie konińskim”), już jako doktor nauk 
humanistycznych w zakresie socjologii, podjęła 
pracę w  Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych 
w Koninie, który prowadził także klasy ekonomicz-
ne. Uczyła różnych przedmiotów, głównie ekono-
micznych, w tym także statystyki.

W 1998 r. powstawała Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa i dr Górecka postanowiła zrealizować 
niespełnione dotąd marzenie o pracy na uczelni. 
Po roku była nieetatowym pracownikiem na spe-

cjalności praca socjalna. Prowadziła zajęcia z  za-
sobów społeczności i metod badań społecznych. 
Kiedy zwolniło się miejsce w  Instytucie Ekono-
micznym, zrezygnowała z pracy w szkole i została 
wicedyrektorem Instytutu, któremu szefował wte-
dy prof. Antoni Sobczak. Zawsze pełniła funkcję 
zastępcy dyrektora, a od 2013 r. jest kierownikiem 
Katedry Zarządzania i Logistyki. – To jest moje je-
dyne miejsce pracy. Lubię to, co robię. Nie liczę 
czasu, który tu spędzam. Wychodzę z  budynku 
chyba ostatnia, jestem osobą, która gasi światło – 
żartuje.

Na pytanie, co najbardziej lubi w  tej pracy – dr 
Górecka odpowiada, że kontakt z  ludźmi – pra-
cownikami i  studentami. – Dla mnie najwyższą 
wartością zawsze był i  jest nadal człowiek. Uwiel-
biam młodzież, która chce się uczyć, która dąży do 
wiedzy. Chętnie pomagam i wskazuję, gdzie szu-

Hiszpania, 2012 Kambodża, 2014 Tajlandia, 2014

Meksyk, 2013Izrael, 2007
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kać informacji. Jednak trudno mi się współpracuje 
ze studentami, którzy przychodzą na studia nie po 
wiedzę, ale po dyplom – mówi zdecydowanie.
 
Po pracy lubi czytać, choć może pozwolić sobie 
na to tylko podczas wakacji. Woli książki niż ga-
zety, lubi zwłaszcza te o historii i  kulturze innych 
narodów. Lubi podróżować, poznawać świat, a do 
każdej podróży przygotowuje się, bo wtedy wie, 
co warto zobaczyć. 

Była na każdym kontynencie. Odwiedziła wszyst-
kie kraje basenu morza śródziemnomorskiego: 

Turcję, Egipt, Izrael, Libię, Tunezję, Maroko, Por-
tugalię, Hiszpanię, Grecję. Pojechała też do Chin, 
Tajlandii, Kambodży, a  także do Meksyku. Na ko-
lejny cel podróży wybrała Etiopię. – Celem moich 
podróży nie jest leżenie na plaży czy przy basenie, 
ale zwiedzanie – podkreśla i dodaje, że każdy kraj 
jest pod jakimś względem urodziwy. Najbardziej 
zachwyciły ją dwa miasta: Barcelona i Jerozolima, 
ale najukochańszym miejscem jest jednak polskie 
wybrzeże. 

Dr Alina Górecka kieruje Katedrą  Zarządzania 
i  Logistyki PWSZ w  Koninie, ale także  wykłada 

socjologię, ubezpieczenia, prowadzi ćwiczenia 
z zarządzania zasobami ludzkimi oraz seminarium 
dyplomowe. 

Od nowego roku akademickiego Katedra będzie 
funkcjonować w nowej strukturze, powstaną dwa 
zakłady: Zakład Zarządzania (kierownik dr Agniesz-
ka Szymankowska) oraz Zakład Logistyki (kierow-
nik dr Szymon Zimniewicz) i  prowadzić będzie 
trzy kierunki: zarządzanie (drugi i trzeci rok), finan-
se i rachunkowość (pierwszy rok) oraz logistyka.  
− Moja praca dobiega powoli końca – mówi dr 
Górecka. − Chcę przekazać moje doświadczenie 
zawodowe młodszemu pokoleniu. Zawsze cieszy-
ły mnie sukcesy innych ludzi i  inspirowały mnie 
do tego, aby samemu iść do przodu – dodaje. Jej 
zdaniem nauczyciel, jak aktor, powinien wiedzieć, 
kiedy zejść ze sceny. – Studenci wolą mieć zajęcia 
z młodymi nauczycielami, którzy potrafią przysto-
sować się do wymogów i  oczekiwań obecnych 
czasów, należy więc jednym umożliwić to, a dru-
gich uszczęśliwić – podsumowuje.

Ewa Kapyszewska

O S O B O W O Ś Ć  U C Z E L N I O S O B O W O Ś Ć  U C Z E L N I

Egipt, 2007

Libia, 2009

Grecja, 2006

Tajlandia, 2014 Chiny, 2011

Chiny, 2011

Meksyk, 2013
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A B S O L U T O R I U M A B S O L U T O R I U M

Przed nimi
nowe wybory

Odśpiewaniem studenckiej pieśni 
„Gaudeamus igitur” i podrzuceniem 
biretów pożegnało się 20 i 21 czerwca 
z uczelnią niemal 600 tegorocznych 
absolwentów Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie. Wśród 
nich były ostatnie już roczniki 
politologii oraz turystyki i rekreacji.

Ukończenie studiów to zamknięcie pewnego 
etapu, osiągniecie jednego z ważniejszych celów 
życiowych. – W przyszłości czekają Was nowe wy-
bory, dlatego życzę nowych celów i konsekwen-
cji w  ich realizacji –  mówił podczas uroczystości 
absolutoryjnych prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, 
rektor PWSZ w Koninie. –  Dziękuję za pracę, jaką 
włożyliście w naukę i działalność na rzecz uczelni. 
Gratuluję Wam i Waszym rodzinom –  dodał.

Podziękowania prof. Pawlaka miały nie tylko wy-
miar słowny, dlatego wyróżniającym się wysokimi 
wynikami w  nauce, zaangażowaniem w  działal-
ności kulturalnej, sportowej i społecznej na rzecz 
uczelni, miasta oraz regionu nagrody, odznaki 

i listy gratulacyjne wręczali rektor, prorektor i dzie-
kani poszczególnych wydziałów. Swoje nagrody 
przekazali również prezydent Konina, starostowie 
powiatu konińskiego oraz tureckiego.

Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie doku-
mentów absolutoryjnych i wspólne zdjęcia.

Pięknym muzycznym akcentem tegorocznych 
absolutoriów był występ Chóru Akademickiego 
PWSZ w Koninie pod dyrekcją prof. Andrzeja Rył-
ko, który wykonał utwory „Dudabda” oraz „The Lion 
Sleeps Tonight ”. Kończących pedagogikę, polito-
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logię i pracę socjalną piosenką „Czas już zamknąć 
drzwi” pożegnali Milena Kwiatkowska, studentka II 
roku pedagogiki, oraz Tomasz Koziarski, absolwent 
kierunku pedagogika. Natomiast pożegnanie filo-
logów i ekonomistów uświetnili tegoroczni absol-
wenci Paulina Półrul (filologia germańska) i Kamil 
Chabecki (filologia angielska), którzy wykonali pio-
senkę „Dżem do kołyski”.

Tradycją odchodzących roczników stało się speł-
nianie marzeń chorych dzieci, którymi opiekuje 
się Fundacja Mam Marzenie. Dzięki zebranym 
w  tym roku pieniądzom (4770 zł), siedmioletnia 

Ismena z Turku dostała wyczekiwany różowy lap-
top, a dziesięcioletni Michał, również z Turku, nie 
tylko spotkał się z  piłkarzem Robertem Lewan-
dowskim, co było jego wielkim marzeniem, ale 
także obejrzał na żywo na Stadionie Narodowym 
mecz naszej reprezentacji. Michał przyjechał na 
absolutoria Wydziału Kultury Fizycznej i  Ochrony 
Zdrowia, a potem zagrał ze studentami mecz na 
uczelnianym stadionie. Ismena ze względu na stan 
zdrowia nie mogła być obecna, ale uczestnicy uro-
czystości mogli obejrzeć krótkie relacje filmowe 
z momentu spełniania marzeń dzieci.

aria

A B S O L U T O R I U M A B S O L U T O R I U M
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Żegiestów-Zdrój
– raj na Ziemi

W każdym numerze magazynu 
„Szkiełkiem i Okiem” przedstawialiśmy 
dotąd piękne miejsca za granicą, 
nawet te najbardziej odległe, choćby 
Australię czy Izrael, do których docierali 
nasi pracownicy i studenci. Przywozili 
stamtąd wyjątkowe wspomnienia 
i piękne zdjęcia, z którymi dzielili się 
z naszymi czytelnikami. Dlaczego by nie 
zacząć pisać także o Polsce, o miejscach 
mało znanych i na nowo odkrytych? 
Pierwszą miejscowością, którą chcemy 
przybliżyć, nie tylko studentom PWSZ 
w Koninie, jest Żegiestów-Zdrój.

Żegiestów to dla niektórych miejsce magiczne, 
wyjątkowe, pełne uroku, spokoju i  harmonii. Są 
jednak tacy, którym ten spokój nie odpowiada, bo 
niby (!) nic się dzieje – nuda (jak w „Rejsie” Piwow-
skiego). Dla wrażliwych i  poszukujących czegoś 
innego niż gwaru uzdrowiskowego to miejsce 

doskonałe nie tylko do wypoczynku. Stąd można 
rozpocząć (lub zakończyć) wędrówkę pieszymi 
i  rowerowymi szlakami turystycznymi, przeżyć 
niesamowitą przygodę, uczestnicząc w  spływie 
Popradem, a zimą blisko stąd do tras narciarskich.

Żegiestów znajduje się w  województwie mało-
polskim, w  powiecie nowosądeckim, w  gminie 
Muszyna, na granicy polsko-słowackiej, nad Po-
pradem. Miejscowość dzieli się na trzy części: 
Żegiestów wieś, właściwe uzdrowisko Żegiestów-
-Zdrój i oddalony o ok. 3 km przysiółek Żegiesto-
wa − Łopatę Polską 

Główna część Żegiestowa-Zdroju jest w  fazie 
uśpienia i czeka na kolejne życie. Obecni jej właści-
ciele, bracia Cechini, którzy rozpoczęli odbudowę 
pensjonatów i  sanatoriów, obiecują, że za 10 lat 
Żegiestów-Zdrój nie tylko odzyska dawną świet-
ność, ale świecić będzie niepotykanym dotąd bla-
skiem i komfortem.

Zanim Żegiestów-Zdrój objawi się jako centrum 
życia kuracyjnego i  towarzyskiego, warto pobyć 

w  ciszy częściowo odnowionych budynków, po-
patrzeć na widoki porównywalne z  najpiękniej-
szymi miejscami w Chorwacji. 

Historia Żegiestowa-Zdroju rozpoczęła się w 1846 r., 
kiedy Ignacy Medwecki z  Muszyny odkrył, że 
w potoku zwanym Szcząwnik (obecny Szczawnik) 
ma swój początek źródło bardzo silnej szczawy 
ziemno-żelazistej, której skład jest podobny do 
wody krynickiej i  cenionej wówczas słowackiej 
wody bardiowskiej. Odkrycie Medweckiego spo-
wodowało, że przed wsiami Andrzejówką, której 
założycielem był w 1352 r. Kazimierz Wielki, i Że-
giestowem, istniejącym od 1575 r. dzięki bisku-
powi krakowskiemu Franciszkowi Krasińskiemu, 
otworzyły się nieoczekiwane możliwości rozwoju. 
Źródło, któremu na cześć swojej żony Medwecki 
nadał imię „Anna”, dało początek uzdrowisku Że-
giestów-Zdrój.

Pierwszymi kuracjuszami zdroju byli członkowie 
rodziny Medweckich, a po latach z bazy uzdrowi-
skowej korzystali już kuracjusze z całej Polski. Zaży-
wali kąpieli mineralnych i poddawali się zabiegom 
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borowinowym. Niezwykle malownicze położenie 
uzdrowiska na stromym zboczu nad Popradem 
i  skuteczne kuracje mineralne spowodowały, że 
o Żegiestowie mówiono i pisano. Do jego rozsła-
wienia przyczynili się m.in. pisarz Władysław Lu-
dwik Anczyc, Ignacy Kraszewski, Józef Łepkowski 
(archeolog i  historyk, filozof, rektor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego), ale  przede wszystkim Józef Dietl 
(lekarz, twórca balneologii – dziedziny medycyny 
zajmującej się badaniem właściwości wód lecz-
niczych). Tuż po uruchomieniu uzdrowiska Me-
dwecki zaczął wodę ze źródła „Anna” butelkować. 
Wysyłał ją do większych miast Galicji, do Krakowa 
i do Warszawy. 

Dobra passa w  rozwoju uzdrowiska zakończyła 
się nagle w 1903 r. Spłonęły wtedy jego dwa naj-
większe budynki, a zbiornik wody mineralnej uległ 
awarii. 

Kolejnym trudnym okresem dla Żegiestowa-Zdro-
ju były lata I  wojny światowej. Choć uzdrowisku 
udało się szczęśliwie uniknąć okupacji wojsk car-

skich, to wywołany przypadkowo przez żołnierzy 
węgierskich pożar strawił kilka najokazalszych bu-
dynków.

Od 1929 roku w  Żegiestowie-Zdroju zaczęły po-
wstawać nowe wille i pensjonaty. Najważniejszym 
i najbardziej okazałym budynkiem był Nowy Dom 
Zdrojowy. Jego budowa trwała 4 lata. Autorem 
projektu był dr Adolf Szyszko-Bohusz, najgłośniej-
szy architekt II Rzeczypospolitej, kierownik odbu-
dowy Wawelu, prof. Akademii Sztuk Pięknych. Dom 
Zdrojowy był w okresie międzywojennym jednym 
z największych budynków zdrojowych w Polsce.

W  tym samym czasie na Łopacie Polskiej też się 
działo... Nabyciem dwumorgowej parceli intere-
sował się sam Jan Kiepura. Ostatecznie właścicie-
lem działki został koncern naftowy „Małopolska”, 
z siedzibą we Lwowie. Po dwóch latach stanął na 
niej najbardziej luksusowy budynek w Polsce po-
łudniowej, a zarazem jedna z najwytworniejszych 
budowli okresu międzywojennego. Hotelowi, na 
cześć inż. Wiktora Hłaski, dyrektora koncernu naf-

towego i finansowego protektora budowli, nada-
no imię Wiktor. 

Po wyzwoleniu Żegiestów przechodził ponowne 
narodziny, a  jego nowe życie różniło się od tego 
z najlepszych lat międzywojennych. Majątek spół-
ki przeszedł w  ręce państwa, a  sanatoria i  domy 
wypoczynkowe zostały wykupione przez zakłady 
pracy i  przedsiębiorstwa, które dbały o  wypo-
czynek swoich pracowników. Żegiestów-Zdrój 
odwiedzały tłumy kuracjuszy, na których czekało 
1300 miejsc noclegowych.

W 1996 r. Żegiestów-Zdrój wszedł w skład Spółki 
Krynica − Żegiestów. Od tej chwili losy uzdrowi-
ska były przesądzone, rozpoczął się zjazd po równi 
pochyłej.  Z powodu zmian w strukturze własności 
i błędów w zarzadzaniu zamykano kolejne budyn-
ki, dla których rozpoczął się nieodwracalny proces 
zniszczenia. 

Od 2001 r. spadkobiercy byłych właścicieli Spółki 
Żegiestów Zdrój starali się o odzyskanie majątku, 

ponieważ uznali, że nacjonalizacja uzdrowiska 
przebiegła z naruszeniem prawa. W 2012 r. Naczel-
ny Sąd Administracyjny utrzymał w mocy decyzję 
ministra zdrowia o  unieważnieniu nacjonalizacji 
majątku spółki i  tym samym majątek wrócił do 
prawowitych właścicieli. Od kilku lat prywatni 
inwestorzy, przede wszystkim firma Cechini, ro-
bią wszystko, aby Żegiestów-Zdrój świecił swoim 
należnym mu blaskiem. Odbudowywane są pen-
sjonaty i  wille, a  już wkrótce odnowione oblicze 
pokaże także Nowy Dom Zdrojowy.

Wiktor, jedyne  czynne obecnie w  Żegiestowie-
-Zdroju sanatorium, to cud architektoniczny. 
Z pewnego oddalenia wygląda jak statek żeglują-
cy pośród zielonych odmętów. Projektantami Wik-
tora są znani polscy architekci z Politechniki Lwow-
skiej: prof. Jan Bagieński i  Zbigniew Wardzała. 
Budowę zakończono w 1936 roku. Był to wówczas 
niezwykle nowoczesny, nowatorski i  luksusowy 
obiekt z  tarasami i punktami widokowymi, z kor-
tami tenisowymi, własnym ujęciem wody mineral-
nej (czynnym do dziś), a nawet stacją benzynową. 
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Cudzoziemcy
w PWSZ w Koninie

W semestrze zimowym roku 
akademickiego 2015/2016 w PWSZ 
w Koninie studiować będzie 37 
cudzoziemców: 30  studentów 
z Turcji, pięciu z Portugalii  oraz jeden 
Afgańczyk i jeden Kirgiz.

Zagraniczni studenci reprezentują uczelnie: Cuku-
rova University, Kafkas University, Kahramanmaras 
Setcu Imam University, Karadeniz Technical Uni-
versity, Mersin University, Ondokuz Mayis Univer-
sity, Selcuk University, Uludag University i  Usak 
University oraz Instituto Politecnico de Braganca. 
Wybrane przez nich kierunki to zarządzanie, bez-
pieczeństwo wewnętrzne, filologia angielska, pra-
ca socjalna, pedagogika oraz wychowanie fizycz-
ne. Jak każdego roku, będą uczęszczać także na 
kurs języka polskiego. Osiem osób zadeklarowało 
chęć przedłużenia pobytu w  Koninie na cały rok 
akademicki.

Nasi studenci na zagranicznych 
praktykach
W  trakcie tegorocznych wakacji 14 studentów 
oraz absolwentów PWSZ w  Koninie realizowało 
zagraniczne praktyki zawodowe w greckich i hisz-
pańskich hotelach. Wyjazdy były możliwe dzięki 
programowi Erasmus+.

Podczas praktyk studenci pracowali w  charakte-
rze kelnera, barmana, recepcjonisty i  animatora 
czasu wolnego. Poprawili znajomość języka ob-
cego (przede wszystkim angielskiego i  rosyjskie-

go, choć wielu poznało podstawy hiszpańskiego 
i greckiego). W wolnym czasie podróżowali i zwie-
dzali okolice. 

Wyjazd na praktykę Erasmusa finansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej. W  zależności od kraju 
realizacji praktyki student otrzymuje stypendium: 
400, 500 lub 600 euro miesięcznie. Bardzo często 
dodatkowe 300 euro miesięcznie wypłaca hotel. 
Wyjeżdżający na praktyki mają zapewnione za-
kwaterowanie i wyżywienie.

Studiowali za granicą
W ubiegłym roku akademickim 13 studentów na-
szej uczelni realizowało semestr studiów poza kra-
jem. Sześcioro w semestrze zimowym i siedmioro 
w semestrze letnim, na uczelniach w Niemczech, 
Portugalii, Szwecji i Turcji. Wyjazdy zostały sfinan-
sowane z  programu Erasmus+ oraz z  Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). 
U  nas z  kolei studiowało łącznie 53 studentów 
z zagranicy. 

Rekrutacja na studia zagraniczne − 
II nabór
Trwa dodatkowa rekrutacja na wyjazd na studia 
zagraniczne w  semestrze letnim 2015/2016. Stu-
denci mają do wyboru  prawie 50 uczelni zagra-
nicznych. Wykaz wszystkich uczelni partnerskich 
znajduje się na stronie: www.pwsz.konin.edu.pl/
pl/223/301/uczelnie-partnerskie-erasmus

Wyjazd na stypendium wiąże się z  otrzymaniem 
wsparcia finansowego (500, 400 lub 300 euro mie-
sięcznie – w zależności od kraju docelowego).

Wnioski należy składać do 10 października w Biu-
rze Współpracy z Zagranicą. Dokument można po-
brać ze strony internetowej uczelni:
www.pwsz.konin.edu.pl/pl/223/299/wyjazdy-na-
-studia

mata

W pierwszym tygodniu czerwca, w ramach umów 
bilateralnych Erasmus+, konińska uczelnia gościła 
trzy tureckie delegacje. Pierwsza z nich –  prof. Ad-
nan Emir oraz prof. Seyhan Efe z Karadeniz Tech-

nical University w Trabzonie – wizytowała Katedrę 
Filologii. Ideą spotkania było omówienie dobrych 
praktyk funkcjonowania katedry.

Burucuoglu Murat, młody naukowiec z  Ondokuz 
Mayis University, poprowadził zajęcia dla stu-
dentów bezpieczeństwa wewnętrznego i  zarzą-
dzania na temat Stress Management and Effective 
Time Management. Natomiast Kahraman Mehmet 
z  Uşak University wygłosił wykład Foreign Langu-
age Teaching in Turkey dla studentów kierunku 
pedagogika. 

patr

Od lat Wiktor należy do braci Stanisława i  Józefa 
Cechinich, którzy w 2010 roku przeprowadzili re-
mont budynku. Zachowano oryginalne fragmen-
ty wystroju: marmurowe i  granitowe posadzki, 
lampy, przywrócono białą elewację, wyremonto-
wano tarasy wypoczynkowe, z których roztaczają 
się wspaniałe widoki na góry i Poprad. Jest na co 
patrzeć, bo każdego dnia i  o  każdej porze obraz 
widziany z okien sanatorium jest inny. Najpiękniej 
jest wtedy, kiedy gromadzą się i wędrują mgły, któ-
re nadają obrazowi wyjątkowego charakteru. 

Warto jeszcze napisać kilka słów o Łopacie Polskiej, 
miejscu nie dla każdego, ale dla wszystkich, którzy 
chcą uciec na chwilę od zgiełku i pospiechu. Poza 
Wiktorem znajduje się tu  kilka pensjonatów (Ire-
na, Zosia, Domek Krysi). Parę budynków czeka na 
nowych właścicieli. Nie ma tu sklepów, deptaków 

i  czytać albo nic nie robić i  chłonąć ciszę, brzę-
czenie much, śpiew ptaków. Nie dochodzi tu ha-
łas samochodów podążających w stronę Krynicy 
lub Piwnicznej. Czasem można pogadać z gośćmi 
pensjonatu, ale przede wszystkim z właścicielem, 
panem Krzysztofem, który, gdy ma czas, jest sko-
ry do rozmowy. Z pasją opowiada o Żegiestowie 
i okolicach i radzi, co zobaczyć, gdzie pojechać. To 
aura właścicieli sprawia, że nie chce się stamtąd 
odchodzić. Dobrze posiedzieć wieczorem przy 
piwie lub winie, zjeść doskonałego pstrąga lub 
pyszne pierogi. Jeśli ma się szczęście, to można 
posłuchać i śpiewu, i gitary, popatrzeć w ognisko. 
W tym miejscu jest coś, co każe tu wracać jak naj-
szybciej z pięknej, ale głośnej Krynicy, z ciekawej, 
rozkwitającej, uporządkowanej alejkami Parku 
Sensorycznego Muszyny. Tu nie myśli się o zaku-
pach, wysokich obcasach, wystrzałowych kiec-
kach. Jeśli ktoś marzy właśnie o takim miejscu, to 
ono jest tu i teraz. 

Ewa Kapyszewska

Turcy
na wykładach 
w PWSZ

sanatoryjnych, ani nic, co przypominałoby popu-
larne uzdrowiska. 

Cały półwysep można obejść w  godzinę albo 
dwie lub trzy, bo trzeba się zatrzymać i popatrzeć 
na wodę, na drzewa, na wzgórza otulone zielenią 
i posłuchać Popradu, który raz szemrze, raz pod-
śpiewuje wesoło na kamieniach, a czasem leniwie 
drzemie. Można zatrzymać się na chwilę w Domku 
Krysi i zjeść pyszne poziomki ze śmietaną, można 
przysiąść u Zosi, aby wypić zimne słowackie piwo 
i wreszcie zajść, na dłużej, do Ireny. 

Ten pensjonat upodobali sobie goście sanatoryj-
ni z „Wiktora”. Irena usadowiła się tuż obok, widać 
ją doskonale z okien sanatorium. Wiedzie do niej 
dość stroma droga, dobra, aby ćwiczyć kondycję. 
W ciągu dnia panuje tu ogromny spokój, dobrze 
więc przyjść tu z  książką, usiąść pod parasolem 
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U C Z E L N I AU C Z E L N I A

certyfikat „Uczelnia Liderów”. Ma atrakcyjną i ciągle 
uzupełnianą ofertę kształcenia obejmującą liczne 
kierunki i specjalności o charakterze praktycznym. 
Realizowane programy studiów zaprojektowane 
zostały na podstawie wnikliwej analizy sytuacji 

rynku pracy, a  także na doświadczeniach wypra-
cowanych w  kontaktach z  absolwentami, kadrą 
zarządzającą przedsiębiorstw oraz środowiskami 
społecznymi regionu. Recenzenci dostrzegli mno-
gość certyfikatów i uprawnień, jakie w trakcie stu-
diów mogą uzyskać studenci konińskiej uczelni, 
np. uprawnienia instruktorskie w wybranej dyscy-
plinie sportowej (piłce ręcznej, piłce nożnej, piłce 
siatkowej, koszykówce, pływaniu, lekkiej atletyce 
oraz z gimnastyki korekcyjnej), certyfikaty firm bu-
dowlanych: Uponor, Rehau, Danfoss, Willo, Sipur, 
certyfikaty językowe oraz uprawnienia nauczy-
cielskie. Jest to dowód na przywiązywanie przez 
uczelnię dużej wagi do kwestii edukacji praktycz-
nej i  użyteczności rynkowej uzyskiwanego przez 
studentów wykształcenia. Recenzenci wysoko 
ocenili także innowacyjną koncepcję kształcenia 
na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne; 25 
proc. zajęć student realizuje w instytucjach i pod-
miotach zajmujących się problematyką bezpie-
czeństwa w różnych jego wymiarach: Policji, Stra-
ży Pożarnej, Wojskowej Komendzie Uzupełnień, 
wydziałach zarządzania kryzysowego, stacji pogo-
towia ratunkowego, agencji ochrony osób i mie-
nia, a także na strzelnicy. Zajęcia te są prowadzo-
ne przez osoby z  doświadczeniem praktycznym 

PWSZ w Koninie 
ponownie „Uczelnią 
Liderów”

W Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego dr Artur Zimny (obecny 
prorektor ds. kształcenia PWSZ 
w Koninie) odebrał certyfikat i statuetkę 
nadzwyczajną „Najwyższa Jakość 
Studiów”, certyfikat „Uczelnia Liderów 
2015” i Srebrny Certyfikat „Uczelnia 
Liderów”. Gala Finałowa V edycji 
Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji 
Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, 
prowadzonego przez Fundację Rozwoju 
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, 
odbyła się 2 lipca 2015 r.

Program realizowany wspólnie przez Fundację 
Rozwoju Edukacji i  Szkolnictwa Wyższego oraz 
Agencję PRC adresowany jest do szkół wyższych 
(publicznych i niepublicznych), które kształcą ab-
solwentów dobrze przygotowanych do startu na 
rynku pracy. 

W opinii Komisji Certyfikacyjnej PWSZ w Koninie 
należy do elitarnej grupy ośrodków akademickich, 
które wypracowały sobie silną pozycję rynkową, 
mają jasno określoną strategię i  wizję przyszło-
ści oraz wdrażają nowoczesny model zarządza-
nia, którego realizacja przynosi wymierne efekty 
przede wszystkim w  odniesieniu do wymiaru 
dydaktycznego funkcjonowania uczelni: wzmac-
nianie praktycznego aspektu kształcenia, aktyw-
na współpraca z  otoczeniem społeczno-gospo-
darczym, wprowadzanie innowacyjnych metod 
i technik dydaktycznych.

W  trakcie postępowania certyfikacyjnego recen-
zenci dokonali analizy ankiety samooceny doko-
nanej przez uczelnię, informacji instytucjonalnych 
pochodzących ze źródeł zewnętrznych, niezależ-
nych od ocenianej jednostki (Ministerstwo Nauki 
i  Szkolnictwa Wyższego, Ośrodek Przetwarzania 

Informacji, Polska Komisja Akredytacyjna), infor-
macji pozyskanych od interesariuszy zewnętrz-
nych ocenianej jednostki, innych informacji odno-
szących się do kwestii jakości kształcenia i oferty 
uczelni dostępnych w domenie publicznej.

W opinii recenzentów uczelnia właściwie realizuje 
założoną misję, stale umacnia swoją pozycję na 
rynku edukacyjnym i podnosi poziom jakościowy 
usług dydaktycznych. Misja oraz cele strategiczne 
podkreślają zgodność podejmowanych działań 
z  wizerunkiem uczelni jako podmiotu oferujące-
go kształcenie na wysokim poziomie merytorycz-
nym (z  uwzględnieniem aspektów praktycznych 
edukacji), zapewniającego absolwentom dyplom 
umożliwiający efektywne odnalezienie się na 
rynku pracy, ściśle współpracującego ze środowi-
skiem zewnętrznym.

Uczelnia, realizując przyjęty model dydaktyczny, 
udowadnia – co potwierdzają nadane jej akredy-
tacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej i  certyfikaty 
– że wiedza, umiejętności i  kompetencje prze-
kazywane studentom bazują na najnowszych 
osiągnięciach nauki oraz praktyki społeczno-go-
spodarczej. Konińska PWSZ otrzymała dwukrotnie 
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Ułatwi start zawodowy

Wyzwanie przed jakim stoi każdy 
absolwent uczelni to znalezienie 
pracy. Najlepszym sposobem na 
zdobycie zatrudnienia jest rozpoczęcie 
przygody pt. „własna firma” czyli 
praca przez samozatrudnienie lub 
zdobycie odpowiednich kompetencji 
poszukiwanych przez pracodawców. 
Udział w projekcie „SUSTMAN – 
przedsiębiorczość, zrównoważony 
rozwój i produkcja dla studentów PWSZ 
w Koninie” ułatwi studentom start 
zawodowy.

Studenci, którzy chcą się rozwijać i zdobywać do-
datkowe umiejętności, mogą uczestniczyć w pro-
jekcie, który przygotuje ich do aktywności przed-
siębiorczej na europejskim rynku pracy. Program 
obejmuje cykl szkoleń (120 godzin) z ekoprzedsię-
biorczości, umiejętności miękkich i  komunikacji, 
zrównoważonego rozwoju, zrównoważonych pro-
cesów produkcji i  usług oraz warsztaty w  Polsce 
i Norwegii. W projekcie mogą bezpłatnie uczestni-
czyć studenci wszystkich kierunków i specjalności. 
W trakcie kursu uczestnicy zdobywają praktyczne 
umiejętności zakładania i  prowadzenia własnej 
firmy. Po zakończeniu projektu nowy moduł stu-
diów zostanie dodany na stałe do oferty uczelni.

PWSZ w Koninie kładzie nacisk na 
przygotowanie studentów do wej-
ścia na rynek pracy
Od lat obserwuje się, że zdolność pracowników 
do działania prowadzącego do osiągnięcia zamie-

rzonego celu w  danych warunkach, za pomocą 
określonych środków, staje się warunkiem spraw-
nego zarządzania przedsiębiorstwem i regionem. 
W  konsekwencji warunkiem rozwoju organizacji 
lub instytucji jest dysponowanie kompetentny-
mi pracownikami, a  realizacja różnorodnych za-
mierzeń i zadań jest uzależniona od zatrudnienia 
pracowników z  odpowiednimi kompetencjami. 
Dzisiaj coraz większe znaczenie ma praca zespo-
łowa, co sprawia, że nawet najdoskonalsza wizja 
rozwoju organizacji nie zostanie wdrożona bez 
zaangażowania zespołu kompetentnych ludzi. 
Od kandydatów do pracy w  określonym zawo-
dzie lub na określonym stanowisku wymaga się 
rozmaitych kompetencji, mianowicie: samoorga-
nizacyjnych, interpersonalnych i  zawodowych. 
Zapotrzebowanie kompetencyjne pracodawców 
uwarunkowane jest charakterem pracy, do której 
poszukują pracowników oraz charakterem branży, 
w której funkcjonuje firma. Celem projektu SUST-

(policjantów, strażaków, żołnierzy, specjalistów ds. 
zarządzania kryzysowego, ratowników medycz-
nych, pracowników agencji ochrony osób i  mie-
nia, instruktorów strzelectwa itp.), mają charakter 
praktyczny (również terenowy) i  są realizowane 
w kilkuosobowych grupach.
 
PWSZ w Koninie stale poszerza zakres współpracy 
z otoczeniem społecznym. Wypracowała skutecz-
ne mechanizmy kooperacji na tym polu przez 
np. zawierane umów i porozumień o współpracy 
z  podmiotami otoczenia społeczno-gospodar-
czego czy udział przedstawicieli interesariuszy ze-
wnętrznych w doskonaleniu programów kształce-
nia, prowadzeniu niektórych zajęć dydaktycznych 
itd. Dodatkowo konińska PWSZ powołała do życia 
rady programowe działające na poziomie uczelni 
oraz poszczególnych kierunków studiów, w skład 
których wchodzą przedstawiciele otoczenia spo-
łeczno-gospodarczego. Współpraca z otoczeniem 
przybiera realne formy konkretnych projektów 
i  inicjatyw adresowanych do środowiska akade-
mickiego i partnerów uczelni. Na przykład z suk-
cesem organizowane są kolejne edycje Akademii 
Młodej Przedsiębiorczości, współorganizowanej 
z  Konińską Izbą Gospodarczą i  innymi lokalnymi 
instytucjami i firmami. Projekt polega na bezpłat-
nych szkoleniach dla studentów, pozwalających 
nabyć praktyczne umiejętności zakładania i  pro-
wadzenia własnej działalności gospodarczej.
 
PWSZ w  Koninie jest placówką nowoczesną, na-
leżącą do grona uczelni z  potencjałem rozwojo-

wym, silnym kapitałem kooperacyjnym oraz zaple-
czem intelektualnym, kadrowym, organizacyjnym 
i  infrastrukturalnym zapewniającym realizowanie 
zadań edukacyjnych na odpowiednim poziomie. 
Jednostka ma liczne osiągnięcia, zwłaszcza w sfe-
rze organizacyjnej i  dydaktycznej, a  wprowadza-
ne w  niej rozwiązania cechuje wysoki poziom 
innowacyjności, co potwierdza zwłaszcza analiza 
rozwiązań w  zakresie kształcenia praktycznego 
studentów i współpracy z otoczeniem. Należy do 
grona szkół efektywnie reagujących na potrzeby 
otoczenia. W okresie objętym recertyfikacją w pro-
gramie „Uczelnia Liderów” konińska PWSZ podjęła 
nowe, wartościowe działania ukierunkowane na 
poszerzanie form i zakresów edukacji praktycznej 
studentów.
 
Podczas Gali PWSZ w Koninie otrzymała również 
certyfikat i  statuetkę „Najwyższa Jakość Studiów”. 
Wyróżnienia te otrzymują szkoły wyższe, które 
wdrożyły najbardziej zaawansowane, oryginalne, 
nowoczesne i  efektywne systemy zapewniania 
jakości kształcenia determinujące rozwój różno-
rodnych programów i form kształcenia oraz sprzy-
jające innowacyjności w dydaktyce akademickiej. 

Źródło: Synteza recenzji ekspertów oceniających 
Uczelnię w  V edycji Ogólnopolskiego Programu 
Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” 
(2015). Dokument opracował: Przemysław Ruta, 
Sekretarz Programu „Uczelnia Liderów.
http://www.fundacja-edukacja.org.pl

red. iwa, ekdar
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MAN jest więc takie przygotowanie naszych stu-
dentów, aby sprostali tym oczekiwaniom rynku 
pracy. W tym celu stworzono międzywydziałowy 
moduł studiów, który przygotuje przyszłych absol-
wentów uczelni do aktywności przedsiębiorczej 
na polskim, ale również europejskim rynku pracy, 
przez udział w  zajęciach warsztatowych (prowa-
dzonych w języku polskim i angielskim):
•	 ekoprzedsiębiorczość	,
•	 umiejętności	miękkie	i komunikacja,
•	 zrównoważony	rozwój,	zrównoważone	procesy	

produkcji i usług.

Efektywność kształcenia zostanie zwiększona rów-
nież dzięki prowadzeniu zajęć w małych grupach, 
z wykorzystaniem nowoczesnych tablic multime-
dialnych oraz laptopów.

W ramach poszczególnych modułów zajęcia będą 
realizowane przez doskonale przygotowanych dy-
daktyków oraz praktyków z bogatym doświadcze-
niem zawodowym z instytucji okołobiznesowych, 
a także trenera umiejętności miękkich. 

Ekoprzedsiębiorczość
Zajęcia z  ekoprzedsiębiorczości obejmują 30 go-
dzin zajęć warsztatowych prowadzonych w języku 
polskim i  20 godzin w  języku angielskim. Szansą 
na odniesienie sukcesu na rynku pracy jest prowa-
dzenie własnej działalności gospodarczej, a co się 
z tym wiąże, założenie własnej firmy. Dla młodego 
człowieka, który właśnie został absolwentem wyż-
szej uczelni, nie jest to łatwe zadanie, ponieważ nie 
zawsze został wyposażony w  niezbędną wiedzę 
lub odpowiednie umiejętności. Zajęcia odbywa-
jące się w ramach tego modułu mają za zadanie 
uzupełnić tę wiedzę oraz wykształcić umiejętność 
przygotowywania biznesplanu oraz umiejętność 
przygotowania dokumentów aplikacyjnych nie-
zbędnych do otwierania własnej działalności. Stu-
denci w  trakcie zajęć warsztatowych przygotują 
przykładowy biznesplan firmy, która zajmuje się 
wdrażaniem lub powielaniem rynkowym rozwią-
zań ekoinnowacyjnych, mających na celu zapo-
bieganie bądź zmniejszanie wpływu działalności 
ludzkiej na środowisko oraz prowadzących do 
bardziej efektywnego gospodarowania zasobami.

Umiejętności miękkie i komunikacja
Zajęcia z  umiejętności miękkich i  komunikacji 
obejmują 30 godzin zajęć w  języku polskim i  20 
godzin w języku angielskim. Umiejętności miękkie 
to bardzo ogólne i  szerokie pojęcie, pod którym 
kryją się m.in. umiejętność odpowiedniej komuni-
kacji werbalnej i niewerbalnej, czyli właściwe od-
czytanie i wykorzystanie mowy ciała, umiejętność 
współpracy i  pracy w  grupie, praca w  stresują-

cych okolicznościach, kreatywność, asertywność, 
rozwiązywanie problemów czy autoprezentacja. 
Takie umiejętności potrzebne są nie tylko na co 
dzień, ale również mogą być niezwykle przydat-
ne w procesie rekrutacji do pracy czy na kolejnych 
szczeblach zawodowych. Dzisiaj bardzo często do-
bór pracowników do zespołów roboczych odby-
wa się przy uwzględnieniu ich umiejętności mięk-
kich, od których m.in. zależy sukces firmy, zadania 
czy projektu. Wiedzę o umiejętnościach miękkich 
można zdobyć, ale trzeba ją przede wszystkim 
wyćwiczyć, nabrać wprawy, wypracować pewne 
mechanizmy reagowania. Zajęcia będą miały na 
celu zapoznanie studentów z  teorią, lecz przede 
wszystkim będą polegały na przećwiczeniu i do-
skonaleniu umiejętności wspomnianych wyżej. 

Zrównoważony rozwój, zrównowa-
żone procesy produkcji i usług
Zajęcia w ramach tego modułu obejmują 10 go-
dzin zajęć w języku polskim i 10 godzin w języku 
angielskim. Zrównoważony rozwój jest niewątpli-
wie kluczowym wyzwaniem współczesnego świa-
ta, a  jednocześnie stanowi jeden z  priorytetów 
Wspólnoty, któremu poświęcony został odrębny 
dokument unijny, tj. Strategia Zrównoważonego 
Rozwoju UE. Nadrzędnym celem zrównoważo-
nego rozwoju jest zapewnienie obecnym i przy-
szłym pokoleniom stałego wzrostu jakości życia 
przez tworzenie społeczności opartych na zasa-
dach zrównoważonego rozwoju, tj. społeczności 
wydajnie gospodarujących zasobami i z nich ko-
rzystających, czerpiących z potencjału gospodarki 
w zakresie innowacji ekologicznych i społecznych, 
a przez to zapewniających dobrobyt, ochronę śro-
dowiska naturalnego i spójność społeczną.

Na drodze do tego rozwoju Polska pozostaje 
w  tyle za wieloma krajami UE. Znaczący dystans 
występuje we wszystkich dziesięciu wymiarach 
zrównoważonego rozwoju, do których zalicza się: 
rozwój społeczno-gospodarczy, zrównoważoną 
konsumpcję i  produkcję, włączenie społeczne, 
zmiany demograficzne, zdrowie publiczne, zmia-
ny klimatu i  energię, zrównoważony transport, 
zasoby naturalne, globalne partnerstwo, dobre 
rządzenie.

Zajęcia w  ramach modułu „Zrównoważony roz- 
wój, zrównoważone procesy produkcji i  usług” 
będą miały na celu zdiagnozowanie sytuacji 
w  zakresie zrównoważonego rozwoju w  ujęciu 
krajowym, regionalnym i lokalnym oraz przedsta-
wienie modelowych rozwiązań wypracowanych 
i  stosowanych w  Norwegii, które pozwalają na 
realizację celów zrównoważonego rozwoju. Zaję-
cia poprowadzą nauczyciele akademiccy mający 

doświadczenie zawodowe zdobyte w  firmach 
produkcyjnych i  usługowych, które są liderami 
w  zakresie wdrażania koncepcji lean manufactu-
ring (oszczędne wytwarzanie) oraz wykonywania 
audytów energetycznych.

Co zyska student uczestniczący 
w projekcie?
1. Uczestnik projektu zdobędzie unikatowe umie-

jętności i  wiedzę potwierdzone zaświadcze-
niem. Wszystkie zajęcia odpowiadają potrze-
bom polskiego i  europejskiego rynku pracy, 
gdzie fachowcy od ekorozwoju i  zrównowa-
żonej produkcji są poszukiwani ze względu 
na ogólnoeuropejski trend w  gospodarce, sta-
wiający na zrównoważone procesy produkcji 
i ochronę środowiska oraz wykorzystanie odna-
wialnych źródeł energii. 

2. Zajęcia prowadzone są po polsku i  po angiel-
sku, co pozwoli na przygotowanie się do pracy 
z wykorzystaniem języka angielskiego. Studen-
ci rozwiną także swoje umiejętności miękkie, 
zwłaszcza komunikacyjne.

3. Student zyska umiejętność zakładania działal-
ności gospodarczej, sporządzania biznesplanu, 
zwłaszcza z zakresu ekoprzedsięwzięć.

4. Uczestnik ma możliwość poznania innej kultury. 
W  ramach projektu studenci uczestniczyli już  
w warsztatach wyjazdowych w Norwegii.

Kiedy ruszają zajęcia?
Zajęcia warsztatowe w  Uniejowie (z  zakresu wy-
korzystania odnawialnych źródeł energii i  zrów-
noważonego zarządzania) i  wyjazd studyjny do 
Norwegii zaliczyli już pierwsi uczestnicy projektu. 
Odbyła się także konferencja otwierająca projekt, 
w której uczestniczyli kanclerz Inge Øystein Moen 
oraz profesorowie Torbjørn Skogsrød i Tom John-
stad z Gjøvik University College w  Norwegii.

Zajęcia dla pierwszej grupy studentów uczestni-
czących w  projekcie będą trwały przez pierwszy 
semestr roku akademickiego 2015/2016 (są one 
jednosemestralne). Poprzedzi je seminarium, pod- 
czas którego przedstawiony zostanie przygoto- 
wany podręcznik do zajęć w języku polski i angiel-
skim.

W  II semestrze rozpoczną zajęcia studenci z dru-
giej grupy, którzy mogą zapisywać się do projektu 
już teraz. Biuro projektu znajduje się przy ul. Przy-
jaźni 1 (budynek główny uczelni), pok. 209, tel. 63 
249 72 58, e-mail: projekty.pwsz@konin.edu.pl. 
Dokumenty zgłoszeniowe można pobrać też ze 
strony projektu: www.sustman.pwsz.konin.edu.pl 
i złożyć w biurze projektu, sekretariacie prorektora 
ds. rozwoju i promocji lub Biurze ds. Promocji. Ze 

względu na ograniczoną liczbę miejsc, warto za-
pisać się już w październiku lub listopadzie 2015 r. 
Zajęcia dla drugiej grupy rozpoczną się w następ-
nym semestrze. 

Dlaczego współpraca z Norwegami?
Norwegia propaguje najnowsze trendy w europej-
skiej gospodarce związane z ekorozwojem i zrów-
noważonymi procesami produkcji i  zarządzania. 
Jest liderem w sprawnym zarządzaniu w sektorze 
produktów i  usług środowiskowych. Wyprzedza 
trendy, które stają się ogólnoeuropejskie, a  nasi 
studenci mają szansę uczyć się od najlepszych. 
Dodatkowo przez fundusze norweskie i fundusze 
EOG Norwegia przyczynia się do zmniejszania 
nierówności społecznych i  ekonomicznych oraz 
wzmocnienia relacji dwustronnych z  państwami 
beneficjentami w Europie. Norwegia blisko współ-
pracuje z UE na podstawie Porozumienia o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie 
EOG). W  okresie 2009–2014 wsparcie udzielone 
przez Norwegię wynosi 1,7 miliarda euro. Środki 
te są dostępne dla organizacji pozarządowych, in-
stytucji badawczych i  akademickich oraz sektora 
publicznego i prywatnego w 12 nowo przyjętych 
państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portuga-
lii i Hiszpanii. Dzięki nim trwa szeroka współpraca 
z podmiotami z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą 
być wdrażane do 2016 r. Więcej informacji o fun-
duszach norweskich na stronie: www.norway-
grants.org.

Projekt „SUSTMAN – przedsiębiorczość, zrówno-
ważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ 
w  Koninie” realizowany jest w  ramach Funduszu 
Stypendialnego i  Szkoleniowego, działanie: Roz-
wój Polskich Uczelni, w okresie od 1 stycznia 2015 
do 31 maja 2016 r. Całkowita wartość projektu 703 
973 zł. Kwota dofinansowania: 633 575,70 zł, wkład 
własny: 70 397,30 zł. Projekt współfinansowany ze 
środków funduszy norweskich i krajowych.

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

Zaliczenie
na wodzie

Tak jak każdego roku, studenci I roku 
wychowania fizycznego uczestniczyli 
w obowiązkowych letnim obozie 
sportowym. Pływanie, windsurfing, 
kajaki, sporty rekreacyjne i gry 
terenowe to dziedziny, w których się 
doskonalili. Obóz, który trwał od 29 
czerwca do 6 lipca minął bardzo szybko, 
a w studenckich indeksach (oczywiście 
elektronicznych) znalazły się oceny 
pozytywne.

Letnie i zimowe obozy sportowe to ulubione za-
jęcia studentów wychowania fizycznego. Trzeba 
się napracować, ale można się też wyszaleć: zimą 
na stokach, latem na wodzie. Letnie obozy spę-
dzają w ośrodku w Wąsoszach k. Ślesina. Mają tu 
wszystko, co jest potrzebne: jezioro, las i  boisko. 
Jako przyszli nauczyciele, którzy będą pracować 
z dziećmi, muszą umieć doskonale pływać, ale tak-
że asekurować innych. Doskonalą się też w spor-
tach rekreacyjnych, jak piłka plażowa, palant, tenis 
stołowy, siatkonoga lub streetbasket oraz grach 
terenowych, np. w biegu na azymut.

W tegorocznym obozie uczestniczyło 21 studen-
tów (7 studentek i 14 studentów). Przyszłymi tre-

nerami i  nauczycielami wychowania fizycznego 
opiekowali się dr Janusz Kwieciński, Ewa Janeczek, 
Bartosz Kozaczewski, Andrzej Sękowski i  Robert 
Szymański. – Młodzież spisała się rewelacyjnie –  
zapewnia Robert Szymański. – Wszyscy byli bar-
dzo chętni do pracy.

– To najlepsza rzecz, jaka się nam przydarzyła na 
pierwszym roku. Do tego ogromna integracja – 
zapewniał Igor Bokuniewicz. A Paulina Majewska 
i Paula Kucharzak podkreślały, że ten czas był dla 
wielu z nich okazją, żeby pierwszy raz porządnie 
popływać na kajakach i  na desce windsurfin- 
gowej.

aria, iwa
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Polska Gwardia 
Narodowa – 
mit, potrzeba
czy konieczność?
Konferencja Naukowa „Polska Gwardia Narodowa  
–  mit, potrzeba czy konieczność?”, inaugurująca 
Międzyuczelniany Projekt Naukowo-Badawczy 
pod tą samą nazwą, odbyła się  26 czerwca 2015 r. 
w PWSZ w Koninie. Jej organizatorami byli: Cen-
trum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas 
w Warszawie, PWSZ w Koninie, Wydział Socjologii 
i Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii 
TWP w Olsztynie, Wydział Zarządzania i Dowodze-
nia Akademii Obrony Narodowej w  Warszawie, 
Wydział Zarządzania PWSZ im. Prezydenta Stani-
sława Wojciechowskiego w Kaliszu, Wyższa Szkoła 
Bankowa we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Bezpie-
czeństwa w  Poznaniu, Wyższa Szkoła Humani-
styczno-Ekonomiczna w  Sieradzu, Zakład Teorii 
Bezpieczeństwa Instytutu Nauk Społecznych 
i  Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Hu-
manistycznego w Siedlcach.
 
Poza przedstawicielami uczelni zaangażowanych 
w projekt, w spotkaniu uczestniczyli studenci bez-
pieczeństwa wewnętrznego PWSZ w Koninie. Jako 
pierwszy wystąpił prof. nadzw. dr hab. Ireneusz 
T. Dziubek z  PWSZ w  Koninie, przewodniczący 
Rady Naukowej projektu. Wygłosił referat wpro-

wadzający w jego cele, założenia i przybliżył etapy 
jego realizacji. Następnie dr Konrad Hennig z WSHE 
w Sieradzu mówił o zintegrowanym systemie bez-
pieczeństwa państwa, z uwzględnieniem Obrony 
Cywilnej, Obrony Terytorialnej i  Narodowych Sił 
Rezerwy. Maciej Paszyn z  Wydziału Zarządzania 
i  Dowodzenia AON mówił o  analizie potencjału 
organizacji proobronnych w  procesie tworzenia 
GN w Polsce. Także temat Gwardii Narodowej (GN) 
poruszyła w swoim wykładzie dr Bogumiła Pawla-
czyk z Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu, sku-
piając się na formalnoprawnych aspektach warun-
kujących jej utworzenie, oraz mgr Pamela Zimoch 
z  PWSZ w Kaliszu, która mówiła o naborze i selek-
cji do tej formacji.
 
Istotnym elementem funkcjonowania GN jest 
kształtowanie odpowiedniego morale, postaw 
obywatelskich i  patriotycznych w  tej formacji, 
o czym przekonywali prof. nadzw. dr hab. Włodzi-
mierz Feler i  prof. nadzw. dr hab. Jacek Zieliński 
z  Zakładu Teorii Bezpieczeństwa Instytutu Nauk 
Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przy-
rodniczo-Humanistycznego w  Siedlcach. Doc. dr 
Beata Wenerska i doc. dr Jan Frąszczak z Wydziału 
Zarządzania PWSZ w  Kaliszu przybliżyli słucha-
czom zasady finansowania GN. O  zagrożeniach 
chemicznych z jakimi stykać się może ta formacja 
mówił mgr Błażej Gołębiak z Wydziału Chemicz-
nego Politechniki Wrocławskiej. Prof. nadzw. dr 
inż. Marian Kryłowicz z  Wyższej Szkoły Bezpie-
czeństwa w Poznaniu omówił problem planistyki 
obronnej kraju w aspekcie zagrożeń czasu i poko-
ju, a  mgr Janusz Przybył z  Wydziału Zarządzania 
PWSZ w Kaliszu omówił przywództwo sytuacyjne 
w służbach mundurowych.

Konferencję zamknęła dyskusja podsumowująca, 
którą poprowadził prof. dr hab. Waldemar Kaczma-
rek z Akademii Obrony Narodowej.

ekdar/IMY

K O N F E R E N C J E U C Z E L N I A

Śpiewać każdy może

Od roku działa w PWSZ w Koninie Chór 
Akademicki pod dyrekcją prof. Andrzeja 
Ryłko. Śpiewają w nim nie tylko 
studenci uczelni, ale także słuchacze 
Konińskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.

Chór ma za sobą kilka występów, podczas ubie-
głorocznej inauguracji roku akademickiego, spo-
tkania bożonarodzeniowego, absolutoriów. Naj-
ważniejszym wydarzeniem krótkiego życia chóru 
był udział w  IV Wielkopolskim Festiwalu Chórów 
PWSZ – CHORALE FESTUM PILAE. – To był udany 
występ – wspomina prof. Ryłko. – Udział w takich 
spotkaniach zawsze procentuje – uważa. – Podob-
nie jak nasze warsztaty, na których byliśmy w Przy-
brodzinie. One nas nie tylko zintegrowały jako 
zespół, ale też znacznie podniosły jakość wykony-
wanych przez nas utworów – dodaje dyrygent.

Już wkrótce zespół zasilą nowe głosy studentów 
pierwszego roku. Dyrygent planuje też kolejne 
warsztaty. 

aria
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U N I W E R Y T E T  T R Z E C I E G O  W I E K U U N I W E R Y T E T  T R Z E C I E G O  W I E K U

Nowe słowo 
– „aplikuję”

Pierwsze dwa lata działalności Konińskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku pozwoliły na rozpo-
znanie środowiska senioralnego, jego potrzeb, 
zainteresowań, możliwości, aktywności fizycznej, 
a  nawet sprawności intelektualnej. Tak rodził się 
program merytoryczny adresowany do aktywnej 
części starszego pokolenia mieszkańców Konina, 
słuchaczy tego niezwykłego uniwersytetu.

Dzięki pozyskanej wiedzy i  doświadczeniu po-
stanowiłam zmierzyć się z zadaniem merytorycz-
nego formułowania projektów, które od strony 
finansowej opracowywała Barbara Filipiak, także 
słuchaczka KUTW. I aplikować. I tak to trwa do dziś, 
nie licząc drobnych niepowodzeń. 
Towarzyszyły mi dwa główne cele: 
1. edukacja rozumiana jako przykład samoorga-

nizującego się społeczeństwa obywatelskiego 
otwartego na wiedzę, na świat, na inne kultury 
i narody,

2.  troska o swój stan umysłu i o kondycję fizyczną 
jako wyraz świadomości zachodzących zmian 
i procesów w organizmach starszych ludzi.

Jak więc przełożyć je na takie zajęcia dla słuchaczy, 
aby były atrakcyjne, mieściły się w celach uniwer-
sytetu i  jednocześnie przekonały ekspertów oce-
niających aplikacje do ich sfinansowania.

Istotny jest zawsze tytuł i dostosowanie ilustrują-
cego go programu. Aplikacje mają więc wymow-
ne tytuły:
Dbam o siebie, uczę się i usprawniam ruchowo 
Wiecznie młodzi 
W zdrowym ciele młody duch
Projekty zachęcały seniorów do aktywności fizycz-
nej zimą. Udostępniony seniorom basen miejski 
cieszył się popularnością. Nauczyciele PWSZ tre-
nowali z  beneficjentami nordic walking. Szkoła 
udostępniła także salę fitness na zajęcia z  trene-
rem i stoły pingpongowe

Zatrzymać czas
Beneficjenci podjęli naukę informatyki stosowanej 
Moja babcia mieszka w sieci; rozwijali także, ha-
mowane do tej pory z  różnych powodów, umie-
jętności – Ja po prostu mam talent. Fryzjer uczył 
dbania o  włosy i  ćwiczył z  seniorkami układanie 
fryzur. Kosmetyczka uczyła beneficjentki robienia 
makijażu i manicure. Duże zainteresowanie wzbu-
dził pedicure stopy cukrzycowej.

Senior w kadrze
W  wyniku tego projektu powstał dokumentalny 
15-minutowy film, który na przykładzie działa-
nia KUTW pokazał modelowo, jaki jest sposób 
na aktywne życie starszego pokolenia. Młodzież 
z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Ży-
chlinie, która wystąpiła w  projekcie jako partner 
i  uczestniczyła w  konkursie fotograficznym, po-
kazała swój empatyczny stosunek do pokolenia 
dziadków. Zainteresowanie fotografią stało się 
wtedy tak duże, że powstała sekcja fotograficzna, 
do dziś uświetniająca miejskie wystawy, np. Być 
kobietą, być kobietą, Naprawdę jaka jesteś, nie 
wie nikt.

Chcemy być
Żyj zdrowo i czuj się młodo
Projekty realizowane w  partnerstwie z  Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i  Rekreacji, z  Wojewódzkim 
Szpitalem Zespolonym w  Koninie, radnymi Rady 
Miasta Konina. Uczył metod racjonalnego odży-
wiania się, w tym osiągania optymalnej wagi ciała 
i zapobiegania cukrzycy. Beneficjenci mieli okazję 
przejść badania specjalistyczne i otrzymać indywi-
dualną dietę. Edukacja, intensywne treningi i dys-
cyplina uczestników przyniosły efekty.

Dla ducha i ciała
Ocalić ślad
Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku dla senio-
rów Konina
Warsztaty nowoczesnych technologii
Program pilotażowy. Seniorzy poznawali rodzaje 
urządzeń mobilnych i ich funkcje. Nie mają dla nas 
tajemnic urządzenia z androidem.

Warsztaty pamięci
Trudny temat – jak zarządzać swoją pamięcią, aby 
nie przeżywać stresów?
Ćwiczyć ! Ćwiczyć ! Ćwiczyć ! To już wiemy, znamy 
sposoby – najlepszy uczyć się języków obcych! Te-
raz tylko dyscyplina i efekty murowane.

Seniorem być, aktywnie żyć
Słuchacze Konińskiego UTW spełniają swoje 
marzenia
Każdy realizowany projekt wyposażał seniorów 
w nową wiedzę, rozwijał dotychczasowe umiejęt-
ności, zachęcał do aktywnego życia.

Szczególnie zapadł mi w  pamięć projekt Ocalić 
ślad, zrozumieć świat. I  jakby naturalne wydaje 
się, że należy sięgać po wszystkie dostępne me-
tody pokazujące potrzebę łączenia pokoleń przez 
zachowanie ich w pamięci, ale to młodzież z II Li-
ceum Ogólnokształcącego zachwyciła mnie swoją 
dojrzałością i poważnym podejściem do tematu.

Praca nad spisywaniem wspomnień i  wspólnie 
spędzony czas zaowocował osobistym stosun-

kiem „wnuków do dziadków”. Odwiedzając senio-
rów w domu, spisując ich wspomnienia, młodzież 
zderzyła się z historią regionu, jakiej nie znała, z hi-
storią życia dziadków i babć, bohaterów tamtych 
lat. Ze wspomnień powstało okolicznościowe 
wydawnictwo „Koniński Uniwersytet Trzeciego 
Wieku – wspomnienia słuchaczy” zawierające 100 
unikatowych zdjęć.

Koniński UTW nie żyje tylko swoim wewnętrznym 
życiem. Ma potrzebę robić coś pożytecznego dla 
całego konińskiego środowiska senioralnego. Ko-
niński Uniwersytet Trzeciego Wieku dla senio-
rów Konina to flagowy, dwuletni projekt apliko-
wany do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
mający na celu wskazanie różnych dróg aktyw-
ności tym starszym osobom, które niekoniecznie 
z ważnych przyczyn spędzają czas w domu, głów-
nie przed telewizorem.

Wykłady, warsztaty komputerowe, nauka 4 języ-
ków, intensywny kurs autoterapii – wszystko to 
przyczyniło się do „poruszenia” w środowisku osób 
starszych. Udział w  projekcie wzięło 466 benefi-
cjentów.

Ad summam: 17 Aplikacji, 10 dofinansowań, 2052 
beneficjentów, 1423 godziny wolontariatu słuchaczy.

Istotne dla mnie jest to, że znakomita większość 
rozpoczętych w projektach warsztatów pobudziła 
do tego stopnia aktywność seniorów, że stały się 
one trwałymi elementami programowymi na ko-
lejne lata.

Maria Serafin
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Walczyli
o Puchar
Rektora PWSZ 
w Koninie

Studenci II roku bezpieczeństwa wewnętrznego 
wzięli udział w  Mistrzostwach PWSZ w  Koninie 
w  Strzelectwie Sportowym o  Puchar Rektora. 
Zawody odbyły się 17 czerwca na strzelnicy Ligi 
Obrony Kraju w  Potażnikach. Ich organizatorem 
był Klub Strzelectwa Sportowego LOK Muszkiet 
w  Koninie oraz PWSZ w  Koninie. Poprowadzili je 
instruktorzy wyszkolenia strzeleckiego Wojciech 
Kacprzak oraz Lech Książczak. Puchary zwycięzcom 
w klasyfikacji generalnej wręczyli, w imieniu rekto-
ra prof. Mirosława Pawlaka, prorektor dr Joanna 
Chojnacka-Gärtner oraz dr Karina Zawieja-Żurow-
ska, kierownik Katedry Politologii i Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, a w imieniu LOK Lech Książczak.

Celem zawodów było wyłonienie najlepszych 
strzelców PWSZ w Koninie, doskonalenie umiejęt-
ności strzeleckich w ramach rywalizacji sportowej, 
upowszechnianie i popularyzacja strzelectwa, in-
tegracja studentów.

W  trakcie zawodów rywalizowano w  następują-
cych konkurencjach strzeleckich: pistolet sporto-
wy 25, karabin sportowy 50 i pojedynek strzelecki. 
Pojedynek toczyły dwuosobowe zespoły podzie-
lone w eliminacjach na dwie grupy, według zasa-
dy „każdy z  każdym”. Dalsze eliminacje odbywały 
się systemem pucharowym: zwycięzca pierwszej 
grupy pojedynkował się z drugą drużyną drugiej 

S T U D E N C I S T U D E N C I
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grupy i  odwrotnie. Zwycięskie drużyny rozegrały 
finał. Zadaniem strzelców było drużynowe strące-
nie w jak najkrótszym czasie tarcz biathlonowych 
ustawionych „po skosie”.

Zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach:

Karabin sportowy
1. Damian Sztejkowski
2. Łukasz Rybacki
3. Łukasz Rogalski

Pistolet sportowy
1. Damian Sztejkowski
2. Andżelika Świątnicka
3. Michał Pokornowski

Pojedynek strzelecki
1. Andżelika Świątnicka i Łukasz Rogalski
2. Damian Sztejkowski i Mateusz Góralski
3. Bartosz Gradowski i Filip Wróbel

Klasyfikacja generalna:

I miejsce i Puchar Rektora PWSZ w Koninie – Da-
mian Sztejkowski
II miejsce i Puchar Prezesa LOK w Koninie – Andże-
lika Świątnicka
III miejsce i Puchar Prezesa KSS LOK Muszkiet – Łu-
kasz Rogalski 

S T U D E N C I

Kierunki
•	 Administracja	samorządowa
•	 Animator	czasu	wolnego
•	 Asystent	rodziny
•	 Bezpieczeństwo	i	zarządzanie	kryzysowe
•	 Coaching	społeczny	–	praca	z	trudnym	klientem	NOWOŚĆ
•	 Edukacja	przedszkolna	i	wczesnoszkolna
•	 Innowacyjne	zarządzanie	nieruchomościami	–	Facility	Management
•	 Język	angielski	w	edukacji	przedszkolnej	i	wczesnoszkolnej	NOWOŚĆ
•	 Kompetencje	pedagogiczne	nauczyciela
•	 Opiekun	i	edukator	domowy	dziecka
•	 Organizacja	i	zarządzanie	w	sektorze	publicznym
•	 Podatki	i	skarbowość
•	 Rachunkowość
•	 Rachunkowość	budżetowa
•	 Transport,	spedycja,	logistyka	NOWOŚĆ
•	 Zarządzanie	bezpieczeństwem	i	higieną	pracy
•	 Zarządzanie	bezpieczeństwem	informacji
•	 Zarządzanie	jakością
•	 Zarządzanie	kadrami	i	prawo	pracy

Studia podyplomowe
2015/2016

Czas trwania: dwa lub trzy semestry
Koszt uczestnictwa: 1200−1900 zł

Dodatkowe informacje:
studia.podyplomowe@konin.edu.pl
www.pwsz.konin.edu.pl/podyplomowe
facebook.com/Studia-Podyplomowe-PWSZ-w-Koninie
tel. 63 249 72 34

PAŃSTWOWA
WYŻSZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
W KONINIE
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PAŃSTWOWA
WYŻSZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
W KONINIE

Studia licencjackie
i inżynierskie

Studia magisterskie
(II stopień)

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
BUDOWNICTWO
DIETETYKA
ENERGETYKA 
FILOLOGIA ANGIELSKA I GERMAŃSKA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
FIZJOTERAPIA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
LOGISTYKA
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
PEDAGOGIKA
PRACA SOCJALNA
WYCHOWANIE FIZYCZNE
ZARZĄDZANIE

FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM
FILOLOGIA GERMAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 1, tel. 63 249 72 00
www.pwsz.konin.edu.pl
e-mail: wydawnictwo@konin.edu.pl
tel. 63 249 72 08
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Fotografie: Dział Promocji PWSZ w Koninie
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