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Drodzy
Czytelnicy,
z  ogromną przyjemnością oddaję w  Wasze ręce kolejne wydanie magazynu 
„Szkiełkiem i Okiem”, wydanie bardzo wyjątkowe, ponieważ jest to ostatni numer 
czasopisma w  tej kadencji władz Uczelni. Zastępując ukazujący się poprzednio 
„Biuletyn”, w trakcie ostatnich czterech lata stało się ono bezcennym źródłem infor-
macji o najważniejszych wydarzeniach w życiu PWSZ, ale też dowodem wielkiego 
zaangażowania Uczelni w życie miasta i subregionu, a jednocześnie w dużej mie-
rze jej symbolem. To właśnie na jego łamach można było przeczytać teksty o zmia-
nach zachodzących w szkolnictwie wyższym i ich wpływie na przyszłość Uczelni, 
o  organizowanych konferencjach, spotkaniach ze znanymi ludźmi, koncertach, 
wystawach, zawodach sportowych i wielu innych inicjatywach, o naszych wybit-
nych pracownikach, studentach i absolwentach czy w końcu o jakże cennej dzia-
łalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ta ważna misja „Szkiełkiem i Okiem” będzie 
również kontynuowana w nadchodzącej kadencji, choć na pewno będzie ono też 
ewoluować, aby lepiej dostosowywać się do zmieniającej się rzeczywistości. 

Zawartość bieżącego numeru nie różni się zbytnio od poprzednich. Można w nim 
znaleźć teksty wpisujące się we wszystkie wymienione wyżej tematy. Chciałbym 
jednak zwrócić uwagę na wspomnienie o dwóch profesorach, którzy odeszli od 
nas nie tak dawno − profesorze Andrzeju Niekraszu i profesorze Antonim Sobcza-
ku − osobach niezwykle zasłużonych dla PWSZ w Koninie. Na mój wniosek Senat 
Uczelni podjął decyzję, aby ich imionami nazwać dwie sale dydaktyczne, w budyn-
ku przy ul. Przyjaźni 1 i w budynku przy ul. Popiełuszki 4. Ta praktyka będzie kon-
tynuowana, ponieważ jestem przekonany, że honorowanie w taki właśnie sposób 
wybitnych postaci z historii naszej Uczelni jest nie tylko wyrazem szacunku dla ich 
działalności, ale też przyczynia się do budowania poczucia jedności i tożsamości 
z PWSZ w Koninie. 

To wydanie „Szkiełkiem i Okiem” jest również okazją do podziękowań. Chciałbym 
skierować je przede wszystkim do pani mgr Ewy Kapyszewskiej, która kończy 
swoją misję jako Redaktor Naczelny Wydawnictwa PWSZ w Koninie, misję, którą 
przez wiele lat realizowała z rzadko spotykaną pasją i zaangażowaniem. Powstanie 
„Szkiełkiem i Okiem” to przecież przede wszystkim jej inicjatywa, a jego sukces jest 
w dużej mierze jej zasługą. Jestem przekonany, że nadal zechce zajmować się po-
wstawaniem kolejnych wydań czasopisma. 

Chciałbym także podziękować moim współpracownikom we władzach Uczelni, 
szczególnie tym, którzy nie będą już sprawowali funkcji kierowniczych, panu Pro-
rektorowi dr. Jerzemu Jasińskiemu i panu dr. Piotrowi Inerowiczowi − Dziekanowi 
Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia. Obaj byli pracownikami Kolegium 
Nauczycielskiego, a następnie brali czynny udział w tworzeniu PWSZ, sprawując 
w  jej strukturach kluczowe funkcje, a  przez ostatnie cztery lata wspierali mnie 
w kierowaniu Uczelnią. Za to wsparcie jestem im niezwykle wdzięczny, a ich zaan-
gażowanie bez wątpienia zasługuje na uznanie i uhonorowanie. 

Chciałbym też podziękować wszystkim pracownikom Uczelni za ich pracę przez 
ostatnie cztery lata, a także studentom, za to, że wybrali PWSZ w Koninie i angażo-
wali się w inicjatywy daleko wykraczające poza tok studiów.        
 
Serdecznie zapraszam do lektury!

Mirosław Pawlak

Fot. Ewa Kapyszewska, architektura Centrum Wykładowo-Dydaktycznego im. A.P. Kaczmarka
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9 lutego

Spotkanie z  Przewodniczącym Rady Głównej 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rektor prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak uczestni-
czył w spotkaniu z prof. Jerzym Woźnickim, Prze-
wodniczącym Rady Głównej Nauki i  Szkolnictwa 
Wyższego, które odbyło się w  PWSZ im. Hipolita 
Cegielskiego w  Gnieźnie. Jego głównym celem 
było omówienie roli Rady w  rozwoju państwo-
wych wyższych szkół zawodowych w Polsce. Dys-
kutowano także o aktualnych problemach związa-
nych ze szkolnictwem wyższym.

 

23 lutego

Współpraca z Politechniką Poznańską

Rektor Mirosław Pawlak oraz prof. dr hab. inż. To-
masz Łodygowski, rektor Politechniki Poznańskiej, 
podpisali umowę o współpracy obu uczelni. Umo-
wę zawarto na czas nieokreślony. Współpraca ma 
służyć zapewnieniu wysokiego poziomu kształce-
nia w zakresie przedmiotów podstawowych oraz 
rozwojowi naukowemu pracowników. Główne 
obszary współpracy w  sferze dydaktycznej zwią-
zane będą z  konsultacją programów i  planów 
nauczania, które mają umożliwić absolwentom 
PWSZ kontynuację kształcenia na studiach drugie-
go stopnia.

Marzec 2015 Kwiecień 2015Luty 2015

14 marca

Spotkanie Polskiego Towarzystwa Neofilolo-
gicznego w PWSZ w Koninie

Prof. Pawlak gościł w  PWSZ członków Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Neofilolo-
gicznego. W  spotkaniu wzięli udział pracownicy 
naukowi z  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w  Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Uniwersytetu 
Śląskiego w  Katowicach, Uniwersytetu Warszaw-
skiego i  Uniwersytetu Wrocławskiego. PTN jest 
jedynym w  Polsce wielojęzycznym stowarzysze-
niem osób związanych z nauczaniem języków ob-
cych (nauczycieli wszystkich poziomów i  typów 
szkół, tłumaczy i naukowców). Jego głównym ce-
lem jest organizowanie sesji naukowych, zjazdów 
i wykładów o treści neofilologicznej i publikowa-
nie wydawnictw służących dydaktyce języków ob-
cych. Towarzystwo oferuje także pomoc meryto-
ryczną w opracowywaniu programów nauczania 
i opiniuje materiały dydaktyczne.

25−28 marca

KRePSZ w Oświęcimu

Rektor PWSZ w Koninie uczestniczył w XXII Zgro-
madzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Pu-
blicznych Szkół Zawodowych (ZP KRePSZ), które 
odbyło się w Oświęcimiu. Kilkudniowe spotkanie 
miało na celu zatwierdzenie programu meryto-
rycznego XXII ZP KRePSZ i dyskusję na temat roli 
e-learningu. Dyskutowano także na temat oceny 
profilu praktycznego przez Polską Komisję Akredy-
tacyjną, odbiurokratyzowaniu systemu kształcenia 
oraz zasad rekrutacji na studia, a także piątego po-
ziomu Krajowych Ram Kwalifikacji i  efektów nie-
formalnego uczenia się.

14 kwietnia

Podpisanie umowy z Gimnazjum nr 3 w Koni-
nie

Prof. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w  Koninie, 
oraz Alicja Frankowska, dyrektor Gimnazjum 
nr 3 w Koninie, podpisali porozumienie w sprawie 
patronatu Katedry Filologii nad klasami dwuję-
zycznymi w tym gimnazjum. Celem patronatu jest 
współpraca dotycząca organizacji klas oraz pro-
cesu dydaktycznego w  klasach dwujęzycznych, 
a  także organizacji imprez propagujących język 
angielski i kulturę krajów anglojęzycznych. W po-
rozumieniu PWSZ podejmuje się m.in. umożli-
wienia udziału uczniów w  wykładach otwartych, 
ćwiczeniach i warsztatach organizowanych przez 
KF oraz zapewnienia pomocy i  nadzoru meryto-
rycznego. Nauczyciele gimnazjum będą też mogli 
korzystać z  zasobów biblioteki PWSZ. Natomiast 
gimnazjum deklaruje udział uczniów klas dwu-
języcznych w  wykładach otwartych i  wybranych 
wydarzeniach organizowanych przez KF, przyjęcie 
wybranych studentów na praktyki pedagogiczne 
i  udostępnienie gimnazjum jako szkoły ćwiczeń. 
Porozumienie obowiązuje do 30 czerwca 2017 r.

14−15 kwietnia

Wizyta delegacji z Oświęcimia

Prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, rektor, oraz  
Justyna Kuglin, kanclerz i  kwestor Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej  im. Rotmistrza Witol-
da Pileckiego w Oświęcimiu, byli gośćmi prof. Mi-
rosława Pawlaka. Wizyta była okazją do wymiany 
doświadczeń.

17−19 kwietnia

Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Na-
uczycieli Akademickich Filologii Angielskiej 

Prof. Mirosław Pawlak brał udział w  dorocznej 
konferencji Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli 
Akademickich Filologii Angielskiej, która odbyła 
się we Wrocławiu. Rektor PWSZ w Koninie wygłosił 
referat dotyczący nowych tendencji w badaniach 
nad rolą  motywacji w uczeniu się i nauczaniu ję-
zyka obcego. Warto przypomnieć, że prof. Pawlak 
jest członkiem Zarządu tego stowarzyszenia oraz 
redaktorem naczelnym wydawanego przez nie 
czasopisma „Polish Journal of English Studies”.

22−26 kwietnia

Rektor na konferencji w Turcji

Prof. Pawlak był gościem konferencji „The journey 
from input to interaction in English language  le-
arning”, zorganizowanej przez Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego 
jako Obcego (IATEFL). Rektor Pawlak wygłosił wy-
kład plenarny na temat roli negocjowania form 
i znaczeń w nauce języka obcego. Obrady odby-
wały się w Gazantiep w Turcji.

Filologiczny patronat –  współpraca z III LO

Prof. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w  Koninie, 
oraz Bożena Pyzder, dyrektor III Liceum Ogólno-
kształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Ko-
ninie, podpisali 26 maja porozumienie w sprawie 
współpracy związanej z nauczaniem języków ob-
cych oraz propagowaniem kultury krajów, których 
języki nauczane są w  szkole. Celem współpracy 
jest umożliwienie uczniom pogłębianie zaintere-
sowań dotyczących filologii angielskiej i germań-
skiej oraz rozpropagowanie oferty naukowo-dy-
daktycznej Katedry Filologii PWSZ w Koninie. Jeśli 
chodzi o zobowiązania, PWSZ umożliwi uczniom 
korzystanie z  oferty naukowo-dydaktycznej oraz 
wszechstronny rozwój intelektualny przez kon-
takt z  kadrą naukowo-dydaktyczną i  studentami 
Katedry Filologii. Natomiast liceum zobowiązuje 
się do udziału uczniów w  wykładach otwartych 
i wybranych wydarzeniach organizowanych przez 
KF, pomocy, w miarę możliwości, organizacji stu-
denckich praktyk pedagogicznych, regularnego 
prezentowania uczniom szkoły oferty naukowo-
-dydaktycznej KF, a także kreowania pozytywnego 
wizerunku uczelni. Porozumienie obowiązuje do 
30 czerwca 2017 r.

Opracowano na podstawie
Biura ds. Promocji PWSZ w Koninie
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Październik 2014

Przed nami
trudna kadencja
Z prof. zw. dr. hab. Mirosławem Pawlakiem, rektorem PWSZ w Koninie, 
rozmawia Ewa Kapyszewska

Niedługo rozpoczyna się kolejna 
kadencja władz uczelni. Z pewnością 
nie będzie należała do łatwych, z uwagi 
na to, że z jednej strony jest cały czas 
niż demograficzny, a z drugiej strony 
zmniejsza się finansowanie przez 
ministerstwo osób zatrudnionych na 
drugim miejscu pracy, co sprawia, że 
wielkość dotacji spada i pewnie będzie 
spadać jeszcze bardziej.

Panie Rektorze, jak zamierza Pan poradzić sobie 
z  tymi najtrudniejszymi, jak się dzisiaj wydaje, 
zadaniami?
To są ogromne wyzwania. Po pierwsze musimy 
prowadzić taką politykę, żeby zdobywać studen-
tów na bardzo ograniczonym rynku, który dzisiaj 
mamy. W związku z tym musimy poszerzać naszą 
ofertę dydaktyczną, uruchamiać nowe kierun-
ki i  specjalności, a  z  drugiej strony rezygnować 
z  tych, które, niestety, się nie sprawdzają. Takie 
działania są już podjęte, od nowego roku akade-
mickiego ruszy kierunek „finanse i rachunkowość”, 
a poza tym czekamy na decyzję w sprawie złożo-
nego w  ministerstwie wniosku o  uruchomienie 
kierunku „energetyka”. Na Wydziale Kultury Fizycz-
nej i Ochrony Zdrowia także mają być prowadzo-
ne prace nad nowymi kierunkami − „pielęgniar-
stwem” lub „kosmetologią”. Podjęliśmy również 
działania w kierunku uruchomienia informatyki na 
Wydziale Społeczno-Humanistycznym (wkrótce 

Wydziale Społeczno-Ekonomicznym). Planujemy 
też szereg nowych specjalności. Wiadomo, że nie 
możemy mieć zbyt wielu kierunków, więc, w za-
leżności od wyniku naboru, trzeba będzie zade-
cydować, czy wszystkie będą uruchomione. Tego-
roczna rekrutacja pokaże, jak to będzie wyglądać, 
ale wydaje się, że niektóre kierunki mogą mieć 
kłopoty. Widzę tu dużą rolę dziekanów, którzy 
będą musieli podejmować trudne decyzje, z  jed-
nej strony szukając nowych kierunków, a z drugiej 
strony odważnie rekomendując zawieszanie czy 
likwidację tych, na które nie ma kandydatów. Dzie-
kani muszą też bardziej intensywnie poszukiwać 
kadry, dla której PWSZ mogłaby być podstawo-
wym miejscem zatrudnienia. 

Skoro ministerstwo ogranicza finansowanie na-
uczycieli na drugim etacie, to co będzie z kadrą, 
która dojeżdża do nas z ośrodków akademickich?
Trzema iść w tym kierunku, żeby znajdować kadrę 

Fot. Ewa Kapyszewska
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na pierwsze miejsce pracy, bo może się okazać, że 
kierunków, gdzie 90% osób jest w drugim miejscu 
pracy, nie będziemy w stanie prowadzić, ze wzglę-
du na finanse. Nikt nie mówi, że mamy zupełnie 
odchodzić od zatrudniania takich osób, ale na 
pewno musimy ograniczyć skalę tego problemu. 

Od początku nie ukrywał Pan, że zależy Panu na 
rozwoju naukowym uczelni. Co w nowej kaden-
cji będzie się działo pod tym względem?
Oczywiście uczelnia musi się rozwijać naukowo, 
dlatego powstał Wydział Filologiczny. Katedry 
tego wydziału będą taką działalność prowadzi-
ły. Planujemy w  najbliższych latach poddanie się 
ocenie parametrycznej, która będzie skutkować 
możliwością pozyskania dodatkowych środków 
finansowych. Niezwykle ważny jest też udział 
w  projektach naukowych, zarówno w  Polsce, jak 
i za granicą. Obecnie na Wydziale Społeczno-Hu-
manistycznym wydajemy dwa czasopisma nauko-
we. Chciałbym, aby na pozostałych wydziałach 
takie czasopisma także się pojawiły.

Co dla pracowników PWSZ oznacza, że uczelnia 
może mieć mniej studentów?
Musimy mieć świadomość, że spadająca liczba 
studentów będzie skutkować mniejszą liczbą 
pracowników. Drastycznych decyzji nie chcemy 
podejmować, ale trudne wybory mogą się okazać 
nieuniknione. Część pracowników administracyj-
nych odchodzi na emeryturę, ale może dotyczyć 
to także kadry kierunków, które znikają z  oferty 
uczelni

A jakich zmian trzeba się spodziewać w związku 
z  nowym składem władz uczelni na nową ka-
dencję?
Będą zmiany dotyczące pionu dydaktyki, które 
nowy prorektor ds. kształcenia będzie wprowa-
dzał, będą też zmiany w obsłudze obiektów, w wy-
dawnictwie itd. W bibliotece chcemy mieć osobę, 
która będzie się zajmować sprawami typowo na-
ukowymi, czyli informacją naukową, 

Czego dotyczyć będą inne działania?
Dużym wyzwaniem jest modernizacja budyn-
ków. Plan na wakacje, to remont parteru budyn-
ku przy ulicy Przyjaźni. Będziemy także składać 
ponownie wniosek dotyczący sfinansowania za-

gospodarowania terenu wokół CWD. Myślimy też 
o  doposażeniu laboratoriów, wymianie sprzętu 
komputerowego. Będziemy również kontynu-
ować proces informatyzacji. Rozważamy nowe 
możliwości dostępu do internetu. Bardzo ważną 
kwestią jest usprawnienie zdalnego dostępu do 
elektronicznego zasobu biblioteki uczelnianej, bo 
w  tej chwili jest z  tym problem. Podobnych pla-
nów jest jeszcze więcej. Mają one jeden cel – spra-
wić, aby uczelnia była na tyle atrakcyjna, żeby ab-
solwenci szkół ponadgimnazjalnych chcieli u nas 
studiować.

Już wkrótce w uczelni rozpoczyna funkcjonowa-
nie zupełnie nowa jednostka organizacyjna. My-
ślę o Akademickim Centrum Językowym. Czym 
się będzie zajmować?
Akademickie Centrum Językowe rozpocznie swo-
ją działalność od 1 września. Jego podstawową 
funkcją będzie nadzór nad lektoratami, ale także 
prowadzenie komercyjnych kursów językowych. 
Myślimy też o  działalności doradczej oraz tłuma-
czeniowej. Wiem, że już dzisiaj zainteresowanie 
jest spore i  liczę na to, że ta działalność wygene-
ruje zyski dla naszej uczelni. A jeśli nie, to stanowić 
będzie mocny akcent promocyjny. Nie ukrywam, 
że w przyszłości będę chciał utworzyć przy PWSZ 
liceum językowe. Władze miasta są tym projektem 
zainteresowane. Obecnie wiele uczelni prowa-
dzi licea akademickie, być może i  my pójdziemy 
w tym kierunku. 

Mocną stroną uczelni jest współpraca zagranicz-
na. Co się zmieni w najbliższych latach?
Mam nadzieję, że uda nam się wejść w  pewne 
projekty o charakterze naukowym, unijnym, także 
poza projektem Erasmus, a  to dzięki Wydziałowi 
Filologicznemu, który będzie prowadził studia 
magisterskie, gdzie działalność naukowa jest wy-
magana. Będziemy starali się oczywiście rozwijać 
także współpracę międzynarodową w ramach Era-
smusa, która dotychczas rozwijała się dynamicznie 
i  chcielibyśmy to kontynuować. Myślimy także 
o  zaproszeniu do studiowania w  Koninie (poza 
Erasmusem) studentów z  Ukrainy, ale przede 
wszystkim z Turcji. Jest to sprawa, którą w przyszłej 
kadencji również będziemy się zajmować.

Dziękuję za rozmowę.

Władze PWSZ w Koninie
na kadencję 2015–2019

Rektor PWSZ w  Koninie (druga kadencja) – prof. 
zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
Prorektor ds. rozwoju i promocji (druga kadencja) 
– dr Joanna Chojnacka-Gärtner 
Prorektor ds. kształcenia – dr Artur Zimny

Dziekan Wydziału Społeczno-Humanistycznego – 
dr Karina Zawieja-Żurowska 
Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i  Ochrony 
Zdrowia – dr Janusz Kwieciński
Prodziekan Wydziału Kultury Fizycznej i  Ochrony 
Zdrowia (druga kadencja) – dr Edyta Bielik 
Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inży-
nierii Środowiska – dr inż. Bogumiła Delczyk-Olej-
niczak 
Prodziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki 
i Inżynierii Środowiska – dr inż. Piotr Świta

Wybory władz uczelni na kolejną 
kadencję rozpoczęły się od wyboru 
rektora. 3 marca konwent elektorów 
zadecydował, że przez kolejne 
4 lata uczelnią będzie kierował 
prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, 
anglista i profesor tytularny 
nauk humanistycznych. Zgodnie 
ze statutem uczelni, wyboru 
rektora dokonało 40-osobowe 
kolegium elektorskie składające 
się z nauczycieli akademickich, 
studentów i pracowników niebędących 
nauczycielami. Zgodnie z kalendarzem 
wyborczym, w kolejnych terminach 
wybrano prorektorów, dziekanów 
i prodziekanów.
Nowa kadencja rozpocznie się 
1 września 2015 r. i trwać będzie 
do 31 sierpnia 2019 r. 

Fot. Archiwum Biura ds. Promocji PWSZ w Koninie
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dr Joanna Chojnacka-Gärtner
Podczas swojej drugiej kadencji, jako prorektor 
ds. rozwoju i  promocji, zamierza kontynuować 
działania dotyczące umocnienia pozycji PWSZ 
w  Koninie w  czołówce wyższych szkół zawodo-
wych i wśród uczelni wschodniej Wielkopolski. Za 
najważniejsze zadanie uznaje utrzymanie liczby 
studentów, mimo pogłębiającego się niżu demo-
graficznego.

dr Artur Zimny
Dotychczasowy dziekan Wydziału Społeczno-
-Humanistycznego. W  latach 2015–2019 będzie 
pełnił funkcję prorektora ds. kształcenia. Dr Zimny 
podkreśla, że będzie przede wszystkim realizował 
założenia i plany rektora zawarte w jego  progra-
mie wyborczym. Chce też wspierać (zwłaszcza 
nowych) dziekanów. Szczególną wagę będzie 
przywiązywał do zbudowania bardzo dobrej rela-
cji z otoczeniem gospodarczym, a także do prak-
tyczności kształcenia. 

dr Karina Zawieja-Żurowska
Dotychczasowa kierownik Katedry Politologii 
i  Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jako dziekan 
tego wydziału zamierza kontynuować dobrą pra-
cę swojego poprzednika. Chciałaby, aby wydział 
był nadal innowacyjny i  bardzo dynamicznie się 
rozwijał. Przede wszystkim będzie pracować nad 
upraktycznieniem kierunków, aby studenci zdoby-
wali umiejętności i kompetencje dostosowane do 
potrzeb rynku pracy.

dr Janusz Kwieciński
Dotychczasowy prodziekan Wydziału Społeczno-
-Humanistycznego. Będzie pełnił funkcję dzieka-
na Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia. 
Zamierza dbać o wizerunek wydziału przez twór-
czą kontynuację działań poprzedniego dziekana, 
modernizację wydziału i  współpracę z  praktyką. 
Za najważniejsze uznaje opracowanie i wdrożenie 
nowych kierunków kształcenia.

dr Edyta Bielik
W  swojej kolejnej, drugiej kadencji będzie się 
zajmować, tak jak poprzednio, przede wszystkim 
sprawami studenckimi. 

dr inż. Bogumiła Delczyk-Olejniczak
Zamierza kontynuować rozpoczęte działania, 
m.in. dostosowywanie oferty specjalności i kierun-
ków do zapotrzebowania rynku pracy, rozbudowę 
infrastruktury, a  dokładniej – specjalistycznych 
pracowni technicznych. Za bardzo istotne uważa 
również zacieśnianie współpracy z  otoczeniem 
społeczno-gospodarczym, co skutkuje miejscami 
praktyk dla studentów oraz szkoleniami przepro-
wadzanymi przez specjalistów-praktyków. Chce 
się skupić także na odpowiedniej promocji kierun-
ków prowadzonych na wydziale.

dr inż. Piotr Świta
Jako prodziekan Wydziału Budownictwa, Mecha-
niki i  Inżynierii Środowiska pierwszej kadencji 
przede wszystkim będzie się zajmował współpra-
cą z przemysłem i praktykami studenckimi.
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mojego rozwoju zawodowego. W  tym czasie 
skończyłam Studium Pomocy Psychologicznej, 
gdzie dosłownie chłonęłam wiedzę na temat psy-
chiatrii środowiskowej. 

Wiedza ta okazała się bardzo szybko przydat-
na…
Owszem. Powołaliśmy w  Koninie Stowarzyszenie 
na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie. 
Organizowaliśmy warsztaty terapeutyczne dla 
osób z  zaburzeniami psychicznymi, które pro-
wadziłam. Byłam też autorem programu Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej, który do dziś jest jednym 
z  bardziej dynamicznie działających warsztatów 
dla osób z  zaburzeniami psychicznymi w  Polsce. 
To ciekawy czas, kiedy zdobyłam nie tylko wiedzę 
kliniczną na temat pomagania ludziom z proble-
mami psychicznymi, ale również budowania pod-
staw działalności dotyczącej wsparcia w obszarze 
psychiatrii środowiskowej.

Nie poprzestała Pani na tych osiągnięciach i pę-
dziła dalej…
Zostałam zaproszona do pracy w  Wojewódzkim 
Zespole ds. Pomocy Społecznej, do którego trafi-
łam w  1994 roku. Traktowałam to jako ogromne 
wyzwanie, ale i  zaszczyt. Wtedy dyrektorem ze-
społu była Maria Remiezowicz, która także na kilka 
lat związała się z PWSZ w Koninie. To ona tak na-
prawdę zbudowała podstawy dla pracy socjalnej 
w Koninie i regionie konińskim. Robiłam tam to, co 
bardzo lubiłam.

Czym się Pani zajmowała?
Obszarem psychiatrii środowiskowej, ale zdoby-
wałam także wiedzę administracyjną. To był bar-
dzo interesujący okres. W  poradni zdrowia psy-
chicznego byłam blisko z pacjentem i rodzinami, 
a  w  zespole był czas na budowanie środowisko-
wych domów samopomocy, budowanie instytu-
cjonalnego wsparcia w  obszarze psychiatrii śro-
dowiskowej w ramach zadań pomocy społecznej. 
Najbardziej cieszę się z tego, że udało się urucho-
mić środowiskowe domy samopomocy w Turku, 
Koninie i Dąbiu. To był ten czas, kiedy Wojewódzki 
Zespół Pomocy Społecznej partycypował w kosz-
tach i wspierał działania w kierunku zbudowania 
sieci domów samopomocy dla osób z zaburzenia-
mi psychicznymi. Moim własnym wkładem w psy-
chiatrię środowiskową był mój autorski program 
przygotowujący opiekunki specjalistyczne. 

W końcu przyszedł rok 1998…
W  tym czasie nastąpiła zmiana administracyjna 
kraju i w związku z tym zmieniły się przepisy do-
tyczące dziecka i  rodziny. Zadania pieczy zastęp-
czej przeszły z  oświaty do pomocy społecznej. 

Tak naprawdę od tego roku zajmuję się dzieckiem 
i rodziną w sytuacji izolacji. Obecnie odpowiadam 
za pieczę zastępczą. Jestem kierownikiem Zespołu 
ds. Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie w Koninie, który realizuje zadania 
dla powiatu konińskiego. 

Na czym dokładnie polega Pani praca?
Zajmuję się dzieckiem i rodziną w powiecie koniń-
skim, dziećmi, które trafiają do pieczy zastępczej, 
bo nie mogą być z różnych powodów wychowy-
wane w swoich rodzinach. Nasze dzieci nie trafiają 
do placówek instytucjonalnych i  to jest naszym 

Dorota Kaźmierczak – Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej

Ten zawód daje 
wiedzę o sobie

Z wykształcenia jest pracownikiem 
socjalnym, a praca socjalna to jej 
największa pasja. Kończyła pedagogikę 
pracy socjalnej na UAM w Poznaniu. Jest 
również specjalistą w organizowaniu 
pomocy społecznej. Pracuje w Zespole 
ds. Pieczy Zastępczej w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, 
którego jest kierownikiem. Z PWSZ 
w Koninie związana jest od początku 
istnienia uczelni. W latach 2004−2011 
pełniła funkcję wicedyrektora Instytutu 
Pracy Socjalnej.

Kiedy zaczęła się Pani przygoda z pracą socjalną?
W 1981 roku. Zaczynałam jako pracownik rejonowy 
w Kleczewie, a potem przeniosłam się (oddelego-
wana przez Szpital Wojewódzki w Koninie) do Kaw-
nic. Moim pierwszym zadaniem było przeprowa-
dzenie diagnozy potrzeb tego środowiska. Okazało 
się, że w  rejonie jest bardzo dużo osób starszych 
i niepełnosprawnych, które nie mają zapewnionej 
właściwej opieki. Poza tym było wiele samotnych 
i  niepracujących matek. W  związku z  tym napisa-
łam projekt, dzięki któremu powstał punkt opieki 
nad chorym w domu. Skorzystały z tego osoby po-
trzebujące, bo miał kto się nimi zająć, a jednocze-
śnie pojawiła się szansa na zmianę sytuacji kobiet, 
które pracy nie miały. Wiele z nich nadal świadczy 
usługi na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Jak wyglądał kolejny etap w Pani życiu zawodo-
wym?
Kolejną wielką przygodą była praca w Wojewódz-
kiej Przychodni Zdrowia Psychicznego, gdzie 
spędziłam 7 lat. To był bardzo interesujący okres 

ogromnym osiągnięciem. Udało się nam zbudo-
wać partnerski model rodzinnej pieczy zastępczej 
– mamy dobrze przygotowane profesjonalne ro-
dziny zastępcze. W 2014 roku mieliśmy 110 rodzin 
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zastępczych dla 213 dzieci. Chcę zaznaczyć, że do 
pieczy zastępczej trafiają dzieci nie tylko z powo-
du zaniedbania przez rodziców biologicznych, 
ale również z  powodów niedostosowania spo-
łecznego (dzieci, które weszły w kolizję z prawem 
i gdyby nie było rodzin zastępczych, trafiałyby do 
ośrodków wychowawczych, tzw. poprawczaków). 
Mamy dobrze przygotowaną ofertę i  staramy się 
służyć pomocą zarówno dzieciom, jak i rodzinom, 
zresztą z pozytywnym skutkiem. Piecza zastępcza 
powinna być tylko czasowym rozwiązaniem, do 
czasu, kiedy zostanie naprawiona jego własna ro-
dzina. I tak jest, że nasze dzieci najczęściej wracają 
do swoich zrekonstruowanych rodzin.

A jak wygląda praca z rodziną?
To praca zespołowa, która polega na wiedzy i mą-
drości partnerów, z  którymi współpracujemy. 
Kiedy dziecko trafia do rodziny zastępczej, roz-
poczyna się bardzo intensywna praca m.in. nad 
odbudowaniem jego więzi z  rodziną naturalną. 
Pomoc rodzinie jest zadaniem gminy, a  piecza 
zastępcza jest zadaniem powiatu. W  momencie, 
kiedy dziecko trafia do rodziny zastępczej, natych-
miast powołujemy zespół wsparcia dziecka i rodzi-
ny, w skład którego wchodzą pracownicy socjalni 
z gminy, z którego pochodzi dziecko, psycholog, 
pedagog, prawnik i, jako pełnoprawny członek, 
rodzina dziecka. Najpierw ustalamy, jakie cele 
ma ta rodzina i staramy się ją wspierać. Większość 

swojego rodzinnego domu, kierujemy je do dłu-
goterminowej pieczy zastępczej lub poszukujemy 
rodzin adopcyjnych. 

Pora wspomnieć o kolejnym wyzwaniu zawodo-
wym, jakim jest praca w PWSZ w Koninie.
W PWSZ pracuję na etacie od 2002 roku, wcześniej 
byłam zatrudniona na umowę zlecenie. Od począt-
ku prowadziłam zajęcia ćwiczeniowe, na których 
wykorzystywałam własne doświadczenie w  ob-
szarze psychiatrii środowiskowej, dziecka i rodziny, 
a  także resocjalizacji, bo chciałam nadmienić, że 
od 1987 roku jestem także społecznym kuratorem 
sadowym dla dorosłych Sądu Rejonowego w Koni-
nie. Od 2004 do 2011 roku byłam wicedyrektorem 
Instytutu Pracy Socjalnej. W obecnej strukturze pra-
ca socjalna jest kierunkiem w Katedrze Pedagogiki 
i Pracy Socjalnej. Mamy wspaniały zespół. Należała 
do niego także nieodżałowana Ewa Ligocka, która 
była wykładowcą metodyki socjalnej, i  podobnie 
jak ja – pracownikiem socjalnym. Odeszła w 2010 
roku. Chciałabym, żebyśmy o niej nie zapomnieli. 

Czym jest dla Pani praca na uczelni?
Traktuję ją jako możliwość do przygotowania 
swoich następców, przyszłych dobrych pracow-
ników socjalnych. Jako nagrodę za energię, którą 
wkładam w  pracę ze studentami, traktuję to, że 
w różnych miejscach związanych z moją pracą za-
wodową spotykam absolwentów konińskiej pracy 
socjalnej: w  Regionalnym Ośrodku Polityki Spo-
łecznej, w  Urzędzie Wojewódzkim, w  ośrodkach 
pomocy społecznej. Są bardzo dobrymi pracowni-
kami socjalnymi. Często pełnią funkcje kierownicze 

w  ośrodkach samopomocy społecznej. Chcę też 
zaznaczyć, że Zespół ds. Pieczy Zastępczej, którym 
kieruję, składa się w całości z naszych absolwentów.
 
Przeszła Pani w karierze zawodowej pracownika 
socjalnego chyba wszystkie szczeble. To cieka-
wy i „wielopłaszczyznowy” zawód. Spełnił Pani 
oczekiwania?
To moja największa pasja. Nie zamieniłabym go na 
żaden inny. Jestem czasem po ludzku zmęczona, 
czasem mam bardzo trudne sprawy, które wyma-
gają przemyślenia, ale nigdy nie doświadczyłam 
czegoś takiego, jak wypalenie zawodowe. Jest to 
zawód, który daje ogromną siłę i przede wszystkim 
wiedzę o sobie. W ostatnim czasie mam ogromną 
potrzebę refleksji i  podsumowań i  muszę powie-
dzieć, że na swojej drodze zawodowej spotykałam 
wspaniałych ludzi. Myślę, że mam po prostu szczę-
ście do ludzi. Jestem szczęśliwą osobą. Miałam 
bardzo dobre życie rodzinne, które dawało mi siłę, 
stwarzało mi możliwości, aby podejmować tak wie-
le zadań w ciszy i spokoju, bez fleszy reflektorów. To 
wszystko, czego doświadczyłam, co miałam, stano-
wi fundament do budowania dalszego życia. 

Jako praktyk wie Pani doskonale, w jaki sposób 
uczyć studentów, aby byli przygotowani do 
podjęcia pracy w  wyuczonym zawodzie i  jak 
ważne jest łączenie teorii z praktyką.
Jest to bardzo ważne zarówno dla teorii, jak i dla 
praktyki. Dlatego wszystkie zajęcia ćwiczeniowe, 
które prowadzę ze studentami pracy socjalnej, 
a szczególnie ze studentami trzeciego roku, posze-
rzam o zajęcia warsztatowe, ćwiczeniowe w real-
nej rzeczywistości wychowawczej, w rzeczywisto-
ści praktycznej. W  roku akademickim 2014/2015 
studenci poza zajęciami laboratoryjnymi i ćwicze-
niowymi mieli zajęcia w ramach przedmiotu praca 
socjalna z rodziną w Zespole ds. Pieczy Zastępczej, 
w  rodzinach zastępczych zawodowych, w pogo-
towiu opiekuńczym. Studenci, z  którymi miałam 
zajęcia z resocjalizacji w psychiatrii środowiskowej 
przeprowadzali w  szóstym semestrze treningi 
umiejętności społecznych dla osób z zaburzenia-
mi psychicznymi w  środowiskowych ośrodkach 
samopomocy w Koninie. Te doświadczenia są dla 
studentów bardzo ważne. 

Co przed Panią?
Jestem człowiekiem tu i teraz i chciałabym wyko-
rzystać życie najlepiej, jak to tylko możliwe – myślę 
nie tylko o życiu prywatnym, rodzinnym, lecz także 
zawodowym. W przestrzeni zawodowej mieści się 
również praca w PWSZ, którą bardzo cenię, bo jest 
wyzwaniem do ciągłego rozwoju. Jest też miej-
scem na odkrywanie nowych talentów do pracy 
socjalnej. Bardzo lubię studentów, bardzo się cie-

działań odbywa się w miejscu jej zamieszkania, co 
jest specyfiką naszego powiatu. Staramy się też 
organizować społeczności lokalne, aby mogły ro-
dzinę wspierać. Jeżeli dzieci nie mogą wrócić do 

szę z każdego rocznika, który do nas przychodzi. 
Najwięcej radości daje mi towarzyszenie im w dro-
dze, która rozpoczyna się w dniu inauguracji roku 
akademickiego, a kończy się dyplomem. Przyglą-
danie się temu, jak poszukują własnej drogi, daje 
ogromną satysfakcję. Tym bardziej, że często jest 
to droga pracownika socjalnego. 

Dziękuję za rozmowę.
Ewa Kapyszewska
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Prezydent RP Bronisław Komorowski 11 marca od-
wiedził naszą uczelnię. W Auli im. Jana A.P. Kaczmar-
ka spotkał się z okazji Dnia Sołtysa z sołtysami z całej 
Polski, ale znalazł też czas na krótkie spotkanie z wła-
dzami i studentami naszej uczelni. Mimo ograniczo-
nego czasu, chętnie pozował z młodzieżą do grupo-
wych selfie.

Głowa 
państwa 
w PWSZ

Nowe kierunki, 
nowe specjalności

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Koninie w najbliższym roku 
akademickim prowadzić będzie studia 
na 10 kierunkach licencjackich (w tym 
36 specjalnościach), 
4 kierunkach inżynierskich (w tym 
11 specjalnościach) oraz na studiach 
filologicznych magisterskich (na dwóch 
specjalnościach). To najbogatsza 
i najbardziej różnorodna oferta 
kształcenia wyższego w regionie 
konińskim.

PWSZ przygotowała (jak każdego roku), z  myślą 
o studentach, nowe kierunki i specjalności. Nowe 
kierunki to finanse i rachunkowość, z dwiema spe-
cjalnościami (finanse i  bankowość oraz rachun-
kowość i  podatki) oraz energetyka (specjalności: 
energetyka odnawialna, maszyny i  urządzenia 
energetyczne, informatyka w  energetyce), który 
zostanie jednak uruchomiony dopiero po otrzy-
maniu zgody ministerstwa. Nowe specjalności 
pojawią się także na niemal każdym z dotychczas 
prowadzonych kierunków. Od nowego roku aka-
demickiego na wychowaniu fizycznym urucho-
miona zostanie specjalność trener personalny, na 
budownictwie – budownictwo energooszczędne, 
a  na filologii angielskiej – turystyka międzynaro-
dowa z  dodatkową znajomością języka niemiec-
kiego lub włoskiego.

Student PWSZ w Koninie może liczyć na zdobycie 
nie tylko wiedzy teoretycznej, ponieważ uczelnia 
ma profil zawodowy, co oznacza, że ok. 70% zajęć, 
to zajęcia praktyczne. Dzięki realnemu kontaktowi 
z  przyszłą profesją, łatwiej odnaleźć się w  nowej 
dla większości absolwentów sytuacji pracownika, 
uczestnika trudnego obecnie rynku pracy.

Warto przypomnieć, że w tym roku akademickim 
uczelnia uruchomiła studia II stopnia na filologii 
angielskiej z  językiem niemieckim i  filologii ger-
mańskiej z  językiem angielskim. To duże ułatwie-

nie dla tych koninian, którzy bez uciążliwych wy-
jazdów mogą uzyskać tytuł magistra na jednym 
z wymienionych kierunków.

Obecnie trudno znaleźć pracę bez dobrej zna-
jomości języka obcego, dlatego już od września 
rusza w  PWSZ Akademickie Centrum Językowe, 
które gwarantuje najwyższy poziom nauczania 
języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskie-
go, rosyjskiego, a także innych (zgodnie z potrze-
bami). Zajmować się będzie także specjalistycz-
nymi tłumaczeniami z  różnych dziedzin. Kursy 
będą dostosowane do wieku, poziomu i potrzeb 
uczestników, np. uczniów klas 4–6, gimnazjalistów 
i uczniów zdających egzamin gimnazjalny, liceali-
stów i maturzystów. Będą również kursy języków 
specjalistycznych dla firm i dla seniorów. 

W roku akademickim 2015/2016 PWSZ w Koninie 
będzie prowadzić studia licencjackie na 14 kierun-
kach stacjonarnych i niestacjonarnych. Są to: bez-
pieczeństwo wewnętrzne, budownictwo, dietety-
ka, energetyka, filologia (tylko studia stacjonarne), 
finanse i rachunkowość, fizjoterapia, inżynieria śro-
dowiska, logistyka, mechanika i budowa maszyn, 
pedagogika, praca socjalna, wychowanie fizyczne 
i zarządzanie.

Rekrutacja na studia I i II stopnia (stacjonarne i nie-
stacjonarne) ruszyła 15 czerwca 2015 r.
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Fot. Jakub Kapyszewski

Podnoś kwalifikacje 
na podyplomach

Piętnastoletnie doświadczenie 
w prowadzeniu studiów 
podyplomowych i ponad 3 tys. 
absolwentów to dobra rekomendacja 
dla tych, którzy chcą w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 
podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Uczelnia ma w ofercie szereg (18) studiów pody-
plomowych, kierowanych do osób z  wykształ-
ceniem wyższym, które chcą podwyższyć swoje 
kwalifikacje lub poszerzyć kompetencje zawodo-
we. Trwają dwa lub trzy semestry, w zależności od 
wybranego kierunku. W zbliżającym się roku aka-
demickim 2015/2016 PWSZ w Koninie proponuje 
kilka sprawdzonych studiów, które od lat cieszą 
się niezmiennym powodzeniem, jak: kompeten-
cje pedagogiczne nauczyciela, zarządzanie bez-
pieczeństwem i  higieną pracy, edukacja przed-
szkolna i  wczesnoszkolna, a  także zarządzanie 
kadrami i prawo pracy. Jak co roku, jest też wiele 
zupełnie nowych propozycji. Tym razem są to: 
coaching społeczny (praca z  trudnym klientem), 
język angielski w  edukacji przedszkolnej i  wcze-
snoszkolnej, transport, spedycja, logistyka. Planu-
je się również uruchomienie rachunkowości oraz 
rachunkowości budżetowej. Inne możliwe spe-
cjalizacje to administracja samorządowa, anima-
tor czasu wolnego, bezpieczeństwo i zarządzanie 
kryzysowe, opiekun i edukator domowy dziecka, 
organizacja i zarządzanie w sektorze publicznym, 
podatki i  skarbowość, zarządzanie bezpieczeń-
stwem informacji, zarządzanie jakością.

Rekrutacja, ze względu na specyfikę kształcenia, 
ma charakter ciągły, a kryterium stanowi kolejność 
zgłoszeń. Nabór na najbliższy rok akademicki trwa 
do 30 września 2015. Studia zostaną uruchomio-
ne w październiku, pod warunkiem zgłoszenia się 
minimalnej wymaganej liczby kandydatów (po 
zebraniu grupy). Koszt uczestnictwa – od 1200 zł 
do 1750 zł za semestr.

Uczelnia oferuje także kursy i szkolenia, kursy języ-
kowe: hiszpański, rosyjski, włoski, a także szkolenia 
informatyczne, psychologiczno-pedagogiczne.

Dodatkowe informacje:
tel. 63 249 72 34
studia.podyplomowe@konin.edu.pl 

aria

Języki dla każdego

Skoncentrowanie procesu kształcenia 
i egzaminowania studentów PWSZ 
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 nauczania języków obcych i  egza-
minowania studentów wszystkich kierunków 
i  lat. W ten sposób, jako jednostka organizacyjna 
uczelni, będzie realizowała jej zadania statutowe 
i programowe. Będą to lektoraty z praktycznej na-
uki języka angielskiego i praktycznej nauki języka 
niemieckiego.

Po drugie ACJ będzie też prowadziło odpłatne 
studia podyplomowe, kursy i szkolenia. Propono-
wane języki do wyboru to: angielski, niemiecki, 
hiszpański oraz rosyjski. Każdy zainteresowany bę-
dzie mógł znaleźć coś dla siebie bez 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 przy-
gotowujące do egzaminów FCE, IELTS, TOEFL, dla 
firm, dla seniorów, jak też audyty językowe, obsłu-
ga językowa konferencji i tłumaczenia.

Planowane metody pracy są bardzo efektywne: 
zajęcia w małych grupach (nie więcej niż 10 osób), 

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

pozwalające na personalizację procesu naucza-
nia, a  także nauczanie problemowe, regularne 
powtórki utrwalające poznany materiał. Do tego 
przyjazna atmosfera, która obniża lęk i skłaniająca 
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”.
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U C Z E L N I A U C Z E L N I A

Byśmy nigdy
o nich
nie zapomnieli

Senat PWSZ w Koninie 
zaaprobował w marcu propozycję 
rektora prof. zw. dr. hab. Mirosława 
Pawlaka, aby uhonorować, 
nieżyjących już, zasłużonych 
profesorów uczelni: prof. nadzw. 
dr. hab. Antoniego Sobczaka i prof. 
Andrzeja Niekrasza i nadać salom 
wykładowym ich imiona.

Profesor Antoni Sobczak był jednym z  najpo-
godniejszych i  najsympatyczniejszych wykła-
dowców PWSZ w  Koninie. Z  konińską uczelnią 
był związany od samego początku, organizował 
pierwsze specjalności ekonomiczne: finanse i  za-
rządzanie organizacjami oraz gospodarkę regio-
nalną. W latach 1999–2008 pełnił funkcję dyrekto-
ra Instytutu Ekonomicznego. Z uczelnią rozstał się 
we wrześniu 2009 roku.

Konin był Profesorowi, który pochodził z  Brodni 
w powiecie tureckim, bardzo bliski. Czuł się „czło-
wiekiem stąd”. Przez osiem lat (od 1973 roku) kie-
rował konińskim Punktem Konsultacyjnym swojej 
macierzystej uczelni – Akademii Ekonomicznej 
(obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) w  Po-
znaniu. Kiedy prof. Józef Orczyk (pierwszy rektor 
PWSZ w Koninie) zaproponował mu udział w two-
rzeniu uczelni, propozycję przyjął bez wahania. 
Był szczególnie zainteresowany powołaniem do 
życia interdyscyplinarnej, unikatowej w skali kraju, 
specjalności „gospodarka regionalna”, która obej-
mowała wiedzę z inżynierii miejskiej, nauk ścisłych 
i ekologii. 

Naukową karierę prof. Antoni Sobczak rozpoczął 
w  1962 roku w  Katedrze Statystyki Demografii 
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. Jedno-
cześnie studiował matematykę na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1971 obro-

nił doktorat, a w 1993 roku uzyskał stopień doktora 
habilitowanego. 

Poza pracą naukowo-dydaktyczną profesor Sob-
czak zajmował się działalnością wydawniczą. Przez 
28 lat kierował Wydawnictwem Akademii Ekono-
micznej. Był też współtwórcą Stowarzyszenia Wy-
dawców Szkół Wyższych. Przy jego życzliwej po-
mocy tworzyło się Wydawnictwo PWSZ w Koninie. 

Prof. Antoni Sobczak był człowiekiem wszech-
stronnym. Wykształcenie ekonomiczno-matema-
tyczne korespondowało z  jego wrażliwością na 
„słowo pisane”, a także na muzykę – grał na forte-
pianie i pięknie śpiewał. Marzył, że kiedyś zbuduje 
dom nad którymś z konińskich jezior. W głębi du-
szy był romantykiem, ale z ogromnym poczuciem 
humoru. Przez wielu lat poważnie chorował, ale 
nie chciał, żeby choroba go w jakimkolwiek stop-
niu ograniczała. Żył więc, jak długo się dało, aktyw-
nie. Odszedł 27 lutego 2014 roku.

Imieniem prof. Antoniego Sobczaka zostanie 
nazwana sala nr 5B w budynku PWSZ w Koni-
nie przy ul. Przyjaźni 1.

Profesor Andrzej Niekrasz był malarzem i rysow-
nikiem. Jego macierzystą uczelnią był Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu, w  którym 
pełnił funkcję kierownika Zakładu Teorii i Metodyki 

Sztuk Plastycznych na Wydziale Pedagogiczno-Ar-
tystycznym w Kaliszu. W PWSZ w Koninie, z którą 
był związany w  latach 1999–2010, utworzył na 
edukacji wczesnoszkolnej pracownię grafiki warsz-
tatowej. Mówił, że pracownia powstała nie dla jego 
własnej, ale głównie dla satysfakcji jego studentów.

Prof. Niekrasz był artystą, ale i  pedagogiem. Nie 
umiał rozgraniczyć tych dwóch rzeczy i powtarzał, 
że pewnie nie byłby nauczycielem, gdyby nie był 
artystą. Mawiał, że „nie uczy, aby uczyć, ale żeby 
młodym ludziom dać kawałek tego, co sam robi”. 
Dzielił się sobą, bo tak rozumiał rolę pedagoga. 
Starał się, aby przy okazji nie zniszczyć w każdym 
studencie tego wszystkiego z  czym przychodzi 
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-
wzajemniali tę fascynację. Mówili o nim, że to cho-

dząca kultura, dobroć i wiedza i że nauczył ich, jak 
patrzeć, aby widzieć.

Prof. Andrzej Niekrasz zajmował się głównie ry-
sunkiem i grafiką, ale także malarstwem. Ulubioną 
techniką prof. Niekrasza był rysunek wykonany 
piórem i tuszem. – To pióro jest jak skrzypce, moż-
na nim wygrać, co się chce – tłumaczył. Mówił, że 
sztuka wymaga poświęcenia, że w sztuce nie ma 
emerytury, że tworzy się tak długo, jak starczy sił. 
A nawet, kiedy tych sił nie ma, to można, jak mu-
zyk, komuś podyktować, bo tworzy się nie oczami 
biologicznymi, ale wewnętrznymi. Kiedy był zdro-
wy i mógł tworzyć, pracował bardzo dużo. Zmarł 
po długiej i ciężkiej chorobie 25 grudnia 2013 roku. 

Twórczość Profesora była wśród znawców cenio-
na, a  jego prace brały udział w wielu wystawach, 
w tym w ponad trzydziestu wystawach indywidu-
alnych. Uczestniczył w 130 wystawach krajowych 
i międzynarodowych oraz wystawach sztuki pol-
skiej za granicą, m.in. w Paryżu, Wiedniu, Rzymie, 
Moskwie, St. Petersburgu, Pradze, Berlinie, Mona-
chium, Stuttgarcie, Madrycie, Lozannie, Bolonii, To-
ronto i Alabamie. Jego prace znajdują się w zbio-
rach muzealnych w kraju i za granicą.

Imieniem prof. Andrzeja Niekrasza zostanie 
nazwana sala nr 50 w budynku PWSZ w Koni-
nie przy ul. ks. J. Popiełuszki 4.

Ewa Kapyszewska

Prof. Antoni Sobczak Prof. Andrzej Niekrasz
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Konferencja naukowo-metodyczna 
„Edukacja włączająca. Nauczanie 
integracyjne i inkluzyjne w praktyce 
szkolnej” odbyła się w 14 marca w PWSZ 
w Koninie. O założeniach i rzeczywisto-
ści edukacji integracyjnej i inkluzyjnej 
w Polsce mówiła dr Danuta Apanel 
z Akademii Pomorskiej w Słupsku, 
a Tomasz Fetzki z Łużyckiej Wyższej 
Szkoły Humanistycznej w Żarach zapew-
niał o konieczności zmiany światopo-
glądowej wobec dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi w szkole 
masowej. Prelegenci z Konina, Ślesina 
i Słupcy przedstawili swoje doświadcze-
nia praktyczne w nauczaniu dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Inkluzja – prawo do bycia 
z innymi

Nie karmić trolla

Seminarium naukowo-badawcze na 
temat trollingu jako nowej formy 
stalkingu przygotował 31 marca 
Społeczno-Ekonomiczny Zespół 
Badawczy, Zakład Pracy Socjalnej 
oraz Biblioteka PWSZ. W seminarium 
wzięli udział studenci, dydaktycy oraz 
zaproszeni goście.
 
Celem seminarium było omówienie tej problema-
tyki pod względem teoretycznym, przedstawiono 
także stan badań na ten temat. Nie pominięto 
również aspektu prawnego i odwoływano się do 
kodeksów karnych: Polski, Anglii, Szwecji, Danii, 
Niemiec i USA. 
 
W części teoretycznej seminarium prof. nadzw. dr 
hab. Jakub Bartoszewski przybliżył etymologię po-

jęć, znaczenie oraz implikacje trollingu i stalkingu 
w sferze społecznej, prawnej oraz psychologicznej.

Krzysztof Bejmert, dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w  Sieradzu, przedstawił 
system działań interdyscyplinarnego zespołu na 
rzecz przeciwdziałania przemocy w  świecie rze-
czywistym i  wirtualnym. Prelegent swój referat 
oparł na ogólnopolskich badaniach zleconych 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Szczególną uwagę uczestników wzbudził referat 
Edyty Czajki, studentki III roku pracy socjalnej, któ-
ra podjęła się trudnego zadania omówienia cyber-
przemocy na podstawie własnych badań, przepro-
wadzonych na uczniach konińskich gimnazjów.

Część druga seminarium odbyła się 27 maja w Bi-
bliotece Pedagogicznej w Sieradzu.

red. aria

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

W minionym roku szkolnym priorytetem polskiej 
polityki oświatowej było doskonalenie nauczycieli 
i  dyrektorów szkół w  organizowaniu i  realizowa-
niu działań związanych z  kształceniem uczniów 
niepełnosprawnych w szkołach. Tegoroczna kon-
ferencja była kontynuacją działań podejmowa-
nych wcześniej i  świadczyła o  tym, że problem 
jest ciągle ważny i godny promocji – wyjaśniali jej 
organizatorzy z Katedry Pedagogiki i Pracy Socjal-
nej PWSZ w Koninie oraz Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Koninie. – Bardzo liczymy, że coraz 
więcej teoretyków, a także nauczycieli praktyków 
zechce dzielić się swoimi doświadczeniem w ko-
lejnych latach, bo problematyka włączania osób 
z  niepełnosprawnością do systemu szkolnictwa 
ogólnodostępnego wpisała się już na stałe do ka-
lendarza wydarzeń w naszej uczelni – podsumo-
wała konferencję Małgorzata Chybicka, kierownik 
Zakładu Pedagogiki PWSZ w Koninie.
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Dialog teorii z praktyką

Globalizacja spowoduje reorganizację 
programu kształcenia do pracy 
socjalnej – uważa dr Kazimiera Król, 
współorganizatorka Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej „Praca 
socjalna. Wyzwania i dylematy. Ujecie 
interdyscyplinarne”, która odbyła się 
20 kwietnia w PWSZ w Koninie.

Konferencja, choć jednodniowa, zgromadziła wie-
lu prelegentów nie tylko z Polski. Otworzyła ją se-
sja plenarna, podczas której referaty wygłosili prof. 
nadzw. dr hab. Roman Macyra (UAM) – Gospodar-
ka a wykluczenie społeczne: tak czy nie?, ks. dr hab. 
Marcin Składanowski (KUL) – Programy społeczne 
Światowej Rady Kościołów. Kierunki, metody, rezul-
taty, dr Wojciech Piestrzyński (WSB w Poznaniu) – 
Psychoseksualność człowieka wyzwaniem dla pracy 
socjalnej oraz dr Andrzej Molenda (UJ) – Dylematy 
i konflikty religijne u ofiar przemocy w rodzinie.

Podczas obrad podejmowano temat z  różnych 
perspektyw, m.in. filozoficznej, socjologicznej, 
organizacyjnej, historycznej, ekonomicznej, a  na-
wet religijnej. Swoją sekcję mieli także studenci. 
– To spotkanie było dialogiem teorii z  praktyką. 
Poruszono najbardziej palące problemy – uważa 
dr Kazimiera Król. Globalizacja powoduje, że na 

Dlaczego praca socjalna?

– To nie jest prosty kierunek. Wymaga 
zaangażowania intelektualnego, 
emocjonalnego i fizycznego – przyznał 
dr hab. Jakub Bartoszewski z Katedry 
Pedagogiki i Pracy Socjalnej podczas 
otwarcia seminarium naukowego 
„Motywacje wyboru studiów pracy 
socjalnej na przykładzie studentów 
PWSZ w Koninie”, która odbyła się 
w PWSZ 22 kwietnia.
 
Prof. Bartoszewski przypomniał, że praca socjalna 
to dziedzina interdyscyplinarna, która opiera się 
na historii myśli społecznej, socjologii, psychologii, 
polityce społecznej, medycynie, a nawet seksuolo-
gii. – Bez tej wiedzy nie jesteśmy w stanie skutecz-
nie pracować z drugim człowiekiem. Nie używam 
określenia „klient”, bo go nie lubię – zastrzegł. 

W pierwszej części seminarium wystąpili naukow-
cy i praktycy: Marcin Olejniczak, pracownik dydak-
tyczny Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej, omó-
wił motywację w  pracy socjalnej z  perspektywy 
pracownika w  organizacji, Artur Cygan, Katedra 
Pedagogiki i Pracy Socjalnej, przedstawił praktycz-
ny profil kształcenia jako determinantę wyboru 
studiów, Lila Kubicka, Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Koninie, skupiła się na rozwoju osobi-

stym i zawodowym na przykładzie pracy w MOPR, 
natomiast Szymon Płuciennik, MOPR, opowiadał 
o roli i znaczeniu zawodu pracownika socjalnego.

W drugiej – studenckiej – części były wystąpienia 
m.in. Martyny Kowalczyk i Jowity Kubiak z  II roku 
pracy socjalnej, które zaprezentowały wyniki ba-
dań Doroty Kubackiej, naszej zeszłorocznej absol-
wentki. Dorota Kubacka pisała pracę licencjacką 
właśnie o motywacjach wyboru studiów na pracy 
socjalnej na przykładzie studentów tego kierunku 
w PWSZ w Koninie.

Z  86 przebadanych, aż 54% wybrało ten kieru-
nek ze względu na lokalizację, 26,7% wskazało na 
zgodność z  zainteresowaniami, 10,5% przyznało, 
że wyboru dokonało ze względu na wybór ko-
leżanki lub kolegi, 7% – ponieważ są bezpłatne, 
a 1,2% – przez aspiracje rodziców. Aż 92% uznało, 
że kierunek ten będzie kontynuować na studiach 
magisterskich, co może oznaczać, że choć nie 
podjęli wymarzonych studiów, potrafią się odna-
leźć w zawodzie pracownika socjalnego.  

W  konferencji zorganizowanej 22 kwietnia przez 
Zakład Pracy Socjalnej, MOPR w Koninie, SKN „Wi-
zja”, SKN „Pegaz” oraz Bibliotekę PWSZ w  Koninie 
uczestniczyli przede wszystkim studenci pracy 
socjalnej.

te problemy trzeba patrzeć nie tylko z perspekty-
wy Polski, lecz także całej Europy. Dotyczy to mi-
gracji zarobkowej, eurosieroctwa, bezdomności, 
streetworkingu, a  do tego dochodzą problemy 
dotyczące starzejącego się społeczeństwa, niepeł-
noprawności dzieci i dorosłych, pracy z nieletnimi 
rodzicami i  ich rodzicami. Waga poruszonych te-
matów wskazuje na potrzebę kontynuacji naszych 
działań – podsumowała dr Król.

Konferencję zorganizowali prof. zw. dr hab. 
J. Bartoszewski, K. Król, A. Cygan i D. Kaźmierczak, 
pracownicy Zakład Pracy Socjalnej i  członkowie 
Społeczno-Ekonomicznego Zespołu Badawczego 
PWSZ w Koninie.

aria
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Partnerstwo
w sprawie dziecka

– Niech jednolite wspieranie dziecka 
nie będzie tylko ideą – apelował prof. 
Jan Grzesiak, kierownik Katedry 
Pedagogiki i Pracy Socjalnej, do 
przyszłych nauczycieli podczas otwarcia 
III Studenckiej Konferencji Naukowej 
„Wspieranie i wspomaganie dziecka 
w kontakcie z domem rodzinnym”.
 

– Powinnością nauczyciela jest tworzenie, w ukła-
dzie uczeń, jego rodzice i  nauczyciel, bliskości 
społeczno-emocjonalnej – wyjaśniła potrzebę 
podjęcia tego tematu dr Marianna Styczyńska, wy-
kładowca KPiPS i opiekun SKN MP. – To nauczyciel 
ma budować tę wspólnotę, wyzwalać poczucie 
partnerstwa, a przede wszystkim wspierać dziec-
ko. W  naszym szkolnictwie nie ma w  tej sprawie 
stanu idealnego, dlatego musimy przyszłych na-
uczycieli dobrze przygotować do tej roli – mówiła.

Konferencja odbyła się 28 kwietnia. Przygoto-
wały ją Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej oraz 
Studenckie Koła Naukowe Młodych Pedagogów 
PWSZ w Koninie.

aria

Jakość innowacji i ewaluacji w edukacji
XIII Wielkopolskie Forum Pedagogiczne 
„Ewaluacja i innowacje w edukacji” 
obradowało w Kaliszu od 11 do 13 maja. 
Jak  co roku, jej organizatorami byli 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Koninie i Wydział Pedagogiczno-
Artystyczny Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą 
w Kaliszu.
 

Wszyscy uczestnicy konferencji w  swoich wystą-
pieniach wyrażali troskę o wysoką jakość kształce-
nia na różnych szczeblach edukacji i  podkreślali 
wagę jakości edukacji nauczycieli na miarę dzisiaj 
i  jutra. Pokłosiem XIII Forum jest prawie 500-stro-
nicowa monografia pod redakcją prof. Grzesiaka, 
inicjatora konferencji, która jest zbiorem blisko 40 
artykułów uczestników konferencji.

Na zakończenie obrad prof. Grzesiak dokonał 
podsumowania obrad (prof. K. Denek, przewodni-
czący  Komitetowi Naukowemu Forum, nie mógł 
uczestniczyć w całości spotkania). Przedstawiono 
i  przyjęto konceptualizację XIV Wielkopolskiego 
Forum Pedagogicznego, które obradować będzie 
w  PWSZ w  Koninie od 9 do 11 maja 2016 roku. 
Jego problematyka skupi się na badaniach jako-
ściowych w edukacji i w naukach o niej.

W konferencji uczestniczyło ogółem ponad 60 pra-
cowników naukowych, w tym 21 profesorów, spe-
cjalistów w dziedzinie pedagogiki. Uczestnicy repre-
zentowali ogółem 26 uczelni, w tym Uniwersytet im. 
J. Kupały w Grodnie oraz Uniwersytet w Brześciu.

Merytoryczny patronat naukowy nad konferencją 
sprawował Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej 
Akademii Nauk, który utworzyli wybitni pedago-
dzy, samodzielni pracownicy nauki z wielu ośrod-
ków uniwersyteckich.

Nad przebiegiem i  obradami X Forum patronat 
medialny sprawowały redakcje „Wychowanie na 
co dzień” i „Forum Akademickie” oraz Polskie Sto-
warzyszenie Nauczycieli Twórczych.

Jan Grzesiak/aria

W  konferencji uczestniczyli jako słuchacze stu-
denci pedagogiki, natomiast w  roli prelegentów 
wystąpili zaproszeni goście, wykładowcy i  człon-
kowie Studenckiego Koła Naukowego Młodych 
Pedagogów. Zakres tematyczny wystąpień, choć 
określony, był dość szeroki.
 
Marcin Olejniczak, wykładowca KPiPS, mówił 
o wpływie popkultury na rodzinę. – Dominuje ety-
ka przyjemności i konsumpcji. Często, pod pretek-
stem działania na rzecz rodziny, czas poświęca się 
zarabianiu pieniędzy, a  wychowanie wzoruje na 
stylu pop, czyli na programach typu „Superniania” 
– wymieniał codzienne grzechy rodzicielskie.
 
– Częsta rozmowa z  rodzicem pozwala lepiej się 
poznać, pogłębić zaufanie, pozwala też rozłado-
wać napięcie spowodowane kłopotami ucznia. 
Ale to nie dotyczy tylko ucznia słabego, jest też 
konieczna w przypadku ucznia zdolnego – wyja-
śniała Milena Kwiatkowska z SKN MP, która razem 
z  Natalią Bąk, Ewą Mazur i  Darią Leszczak przy-
gotowała referat „Rola nauczyciela w  budowaniu 
współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia”.
 
Agnieszka Lipska, absolwentka pedagogiki na na-
szej uczelni, mówiła o działaniach szkoły w przy-
padkach przemocy domowej wobec dziecka 
w kontekście „pedagogiki serca” Marii Łopatkowej, 
a Marta Pawlak i Agnieszka Ratajczyk z SKN MP za-
stanawiały się, czy internet to wróg, czy przyjaciel 
dziecka.

Pierwszy dzień spotkania przeznaczono na zebra-
nie Komitetu Naukowego z udziałem przedstawi-
cieli Zespołu Dydaktyki Ogólnej Komitetu Nauk 
Pedagogicznych PAN w dyskursach „Narzędzia po-
miaru jakości kształcenia – co i jak dalej”.

Oficjalne otwarcie XIII Forum odbyło się 12 maja 
w  kaliskiej auli im. prof. J. Rubińskiego. Gościem 
nadzwyczajnym konferencji był prof. zw. dr hab. 
Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, który od 
Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych 
otrzymał medal „Za zasługi dla PSNT”.

W  plenarnej sesji naukowej wystąpiło 18 samo-
dzielnych pracowników naukowych, a  następ-
nie toczono dialogi i  dyskusje podczas wyprawy 
do Muzeum A. Mickiewicza w  Śmiełowie. Trze-
ci, ostatni dzień XIII WFP „Ewaluacja i  innowacje 
w edukacji” organizatorzy przeznaczyli na debatę 
naukową poświęconą m.in. problemom wdra-
żania autentycznych innowacji edukacyjnych na 
rzecz poprawy jej jakości w  kontekście procedur 
ewaluacyjnych. 
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Tematem przewodnim czwartej już konferencji 
„Mówienie w  języku obcym” było podnoszenie 
jakości interakcji w  klasie językowej. Pierwszą 
sesję plenarną poprowadził prof. zw. dr hab. Mi-
rosław Pawlak, rektor  PWSZ w  Koninie. Wykłady 
plenarne wygłosili prof. Merrill Swain (University 

Biały wywiad, 
eurosieroctwo
i inne zagrożenia

Seminarium „Wyzwania XXI wieku 
w sferze bezpieczeństwa. Współczesne 
oblicza zagrożeń”, które odbyło 
się w PWSZ w Koninie 28 kwietnia, 
poświęcone było zagrożeniom w sferze 
bezpieczeństwa. 

danymi był wykład Andrzeja Andrzejewskiego, 
administratora bezpieczeństwa informacji Urzędu 
Miejskiego w Koninie pt. „Współczesne zagrożenia 
dla bezpieczeństwa informacji”. Zagrożenia bez-
pieczeństwa w związku z rozwojem sieci interne-
towej i  ilością gromadzonych tam danych są tak 
poważne, że od maja w   komendach policji (na 
rożnych poziomach) rozpoczęły funkcjonowanie 
zespoły do zwalczania przestępczości interneto-
wej. Jesteśmy często nieświadomi zagrożeń, jakie 
na nas czyhają w sieci, a przez to bezbronni wobec 
cyberprzestępców. Jako przykład można podać 
fishing, czyli pobieranie lub wykradanie danych 
dostępnych na różnych portalach. Zawsze zosta-
wiamy po sobie ślady, które mówią o nas bardzo 
wiele, np. ile mamy lat, gdzie mieszkamy, co lubi-
my. Zjawisko to dorobiło się już nawet swojej na-
zwy  – „biały wywiad”.
 
Rozmawiano też o  bezpieczeństwie rodziny we 
współczesnym świecie (wystąpienie przygoto-
wane przez studentkę Natalię Szczechowicz) 
i  zagrożeniach dla bezpieczeństwa społecznego 
wynikłych z  patologii, jaką jest pedofilia (wykład 
studenta Patryka Barańskiego), a mł. kpt. Sebastian 
Andrzejewski, naczelnik Wydziału Kontrolno-Roz-
poznawczego Komendy Miejskiej PSP w Koninie, 
wygłosił wykład pt. „Udział Państwowej Straży Po-
żarnej w procesie oddawania obiektów budowla-
nych do użytkowania”.
 
W seminarium uczestniczyli studenci bezpieczeń-
stwa wewnętrznego, uczniowie z ZS im. Mikołaja 
Kopernika i  CKU im. Stefana Batorego w  Koninie 
oraz Sebastian Łukaszewski, zastępca prezydenta 
Miasta Konina ds. gospodarczych, Jacek Trawiński, 
zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Koninie, 
Andrzej Andrzejewski, administrator bezpieczeń-
stwa informacji Urzędu Miejskiego w Koninie, Ad-
rian Ciastowicz, właściciel Agencji Ochrony Osób 
i Mienia Delta Security i Paweł Figurski, kierownik 
Biura Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowe-
go w Koninie.

ekdar

Jakość interakcji
w klasie jezykowej

Międzynarodowa konferencja 
naukowa „Speaking in a foreign 
language: Enhancing the quality 
of classroom interaction” 
odbyła się w dniach 11−13 maja 
2015 r. w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Koninie. 
Zorganizowana została przez Katedrę 
Filologii WSH PWSZ w Koninie oraz 
Zakład Filologii Angielskiej Wydziału 
Pedagogiczno-Artystycznego UAM 
w Kaliszu.
 

Dr Kazimiera Król z Katedry Pedagogiki i Pracy So-
cjalnej mówiła o wyzwaniach dla bezpieczeństwa 
społecznego we współczesnej Polsce. Uświada-
miała, że gwarantem bezpieczeństwa państwa 
jest bezpieczeństwo społeczne. Można je osią-
gnąć, niwelując takie negatywne zjawiska, jak 
marginalizacja czy wykluczenie społeczne. (Widać 
to zresztą doskonale po ostatnich wydarzeniach 
w USA, gdzie niezadowolenie społeczne wynikłe 
z  poczucia marginalizacji popycha część społe-
czeństwa do zamieszek, co destabilizuje sytuację 
np. w  Baltimore). Zagrożeń takich jest znacznie 
więcej. Można tu wymienić np. eurosieroctwo, 
czyli pozostawianie dzieci przez rodziców pra-
cujących za granicą. Wpływa to destrukcyjnie na 
rodziny, a przez to na stan całego społeczeństwa. 
Zagrożeń takich jest znacznie więcej: emigracja 
zarobkowa, nieodpowiedni stan struktury demo-
graficznej, długotrwałe bezrobocie, ubóstwo czy 
patologie społeczne, jak np. pedofilia. Wszystkie te 
zjawiska rzutują na bezpieczeństwo ekonomiczne 
i demograficzne Polski.
 
O  zagrożeniach związanych z  oszustwami, także 
internetowymi i naciągactwie, mówił nadkomisarz 
Albert Smycerowicz, ekspert Wydziału Ogólnego 
Komendy Miejskiej Policji w Koninie w wykładzie 
„Oszustwo nigeryjskie – ewolucja”. Bartosz Rachu-
ba, student bezpieczeństwa wewnętrznego, sku-
pił się w swoim wystąpieniu na cyberterroryzmie. 
Kontynuacją rozważań nad zagrożeniami zwią-
zanymi z globalną siecią komputerową i naszymi 

of Toronto) Student to student talk:  Enhancing its 
quality in the second/foreign language classroom, 
prof. Hanna Komorowska (Szkoła Wyższa Psycho-
logii Społecznej w Warszawie) Conversational sty-
les – pitfalls of attribution,  prof. Martin Bygate (St. 
Mary’s University, London, Lancaster University) 
Creating and using the space for speaking within 
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Jakość innowacji i ewaluacji 
w toku praktyki pedagogicznej

Konferencja teoretyczno-metodyczna, 
związana z realizacją unijnego projektu 
„Profesjonalne praktyki – profesjonalni 
nauczyciele”, odbyła się 14 maja 
w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym 
PWSZ w Koninie. 

the foreign language classroom, prof. Ewa Waniek-
-Klimczak (Uniwersytet Łudzki) From language le-
arners to language users: Re-thinking pronunciation 
instruction in the English classroom, prof. Roy Lyster 
(McGill University) Planning for teachable moments 
to enhance classroom interaction oraz prof. Steve 
Walsh (Newcastle University) Developing classro-
om interactional competence.
 
Uczestnicy obradowali w  14 sesjach tematycz-
nych poświęconych m.in. technikom uczenia się 
i nauczania mówienia w języku obcym, wykorzy-
staniu nowoczesnych technologii jako narzędzi 
do nauki mówienia w języku obcym czy naucza-
niu i uczeniu się tej sprawności językowej w róż-
nych kontekstach.
 
W  konferencji naukowej uczestniczyło 75 osób 
z Kanady, Wielkiej Brytanii, Polski, Meksyku, Turcji, 

ków konferencji – podkreślił po konferencji prof. 
Grzesiak. 

Warto przypomnieć, że w  realizacji projektu 
w  latach 2010–2014 uczestniczyło ogółem 1134 
studentów, 187 nauczycieli (mentorów) oraz 54 
szkoły oraz przedszkola. Natomiast w konferencji 
uczestniczyło ogółem ponad 20 nauczycieli i na-
uczycieli akademickich, a także ponad 100 studen-
tów i 60 pracowników naukowych.

Pokłosiem V konferencji „Profesjonalne praktyki 
– profesjonalni nauczyciele” jest pięć publikacji, 
w  tym monografia pod redakcją prof. Grzesiaka, 
która zawiera 20 dyskursów i artykułów tematycz-
nie powiązanych z tytułem projektu.

Gośćmi konferencji byli: Urszula Miłosz-Michal-
kiewcz, kierownik Wydziału Oświaty UM w  Ko-
ninie, oraz dr Krzysztof Wereszczyński, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. 
W konferencji uczestniczyli nauczyciele akademic-
cy, nauczyciele mentorzy sprawujący opiekę nad 
studentami w  okresie odbywania praktyki peda-
gogicznej oraz studenci studiujący na kierunkach 
nauczycielskich i  jednocześnie beneficjenci pro-
jektu EFS.  Szczególnymi uczestnikami konferencji 
były: doc. Raisa Lewina oraz Anna Kożeniewska 
z Uniwersytetu im. J. Kupały w Grodnie.

Jan Grzesiak/aria

Wprowadzenie do obrad wygłosił prof. nadzw. dr 
hab. Jan Grzesiak, inicjator oraz ekspert nauko-
wo-merytoryczny prowadzonego od 2010 roku 
projektu „Profesjonalne praktyki – profesjonalni 
nauczyciele”. W  swoim wystąpieniu podkreślił 
wartości pedagogiczne założeń praktyki peda-
gogicznej oraz ich uwarunkowania w  kontekście 
innowacji oraz procedur ewaluacyjnych, które są 
istotnymi elementami kompetencji przyszłych 
nauczycieli. Zwrócił uwagę na szeroki zakres me-
rytoryczny oraz organizacyjny programu praktyki 
pedagogicznej w  szkołach podstawowych oraz 
przedszkolach Konina. – W  toku obrad referaty 
wygłosiło 18 uczestników, w  tym 11 studentów. 
Bardzo cenne uwagi i propozycje na rzecz popra-
wy jakości kształcenia praktycznego przyszłych 
nauczycieli były zgłaszane niemalże we wszyst-
kich wystąpieniach. Część wystąpień była powią-
zana z prezentacjami studenckimi, co spotkało się 
z  dużym zainteresowaniem wszystkich uczestni-

Iranu i USA oraz ponad 80 studentów Katedry Fi-
lologii. Uczestnicy mieli okazję nie tylko zapoznać 
się z  wynikami najnowszych badań i  projektów 
z  zakresu uczenia się i  nauczania języka obcego, 
ale także zwiedzili Konin i Licheń.

 
Jak powiedziała Leily Nekuruhmotlagh z  Iranu, 
konferencja ta wnosi bardzo wiele zarówno w wy-
miarze naukowym dla praktyków i  teoretyków 
zajmujących się tematem mówienia w języku ob-
cym, jak i kulturowym i społecznym, zwłaszcza dla 
uczestników zagranicznych.

ekdar/Karolina Rakowicz
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Troszczcie się o ciało

Ruch to – po odżywianiu – 
najważniejszy czynnik wpływający 
na zdrowie. I najważniejszy wniosek 
płynący z VI Konferencji Naukowej 
„Sport – Zdrowie – Wychowanie”, która 
odbyła się 18 marca w PWSZ w Koninie.

Odkrywanie 
fenomenu 
dzieci ulicy
Na świecie wiele dzieci umiera z braku jedzenia, 
ale jeszcze więcej z braku miłości.

Matka Teresa z Kalkuty

Katedra Profilaktyki Społecznej 
i Resocjalizacji Akademii Ignatianum 
w Krakowie była w maju organizatorem 
międzynarodowej konferencji na 
temat: „Odkrywanie fenomenu dzieci 
ulicy w ciągłości jego istnienia”. Celem 
konferencji była analiza zjawiska dzieci 
ulicy jako faktu zastanego i ciągle 
aktualnego. 

Zgodnie z  definicją Caspersena, Powella i  Chri-
stensona, przytoczoną przez dr. hab. Roberta 
Szeklickiego, aktywność fizyczna to każdy ruch 
ciała wyzwalany przez mięśnie, który powoduje 
wydatek energetyczny. – Dzięki aktywności fizycz-
nej osiągamy idealną masę i skład ciała, a za tym 
wyższą sprawność fizyczną, umysłową, społeczną, 
również duchową i – co ma kluczowe znaczenie – 
obniżamy ryzyko występowania chorób – podkre-
ślił prelegent. Jako antidotum na dzisiejszy, z jed-
nej strony siedzący, a  drugiej wypełniony często 
zbyt wieloma  obowiązkami, tryb życia zapropo-
nował m.in. trening interwałowy (HIIT), który pro-
wadzi do spalenia nawet do trzech razy większej 
ilości tkanki tłuszczowej przy jednocześnie mniej-

szym o  połowę wysiłku energetycznym i  ponad 
połowę krótszym czasie treningu.

Dr hab. Maciej Błaszak podczas pogadanki i  pre-
zentacji „Fitness dla mózgu” mówił, jak działa mózg, 
jak jest zbudowany i ukształtowany przez ewolucję, 
które obszary odpowiadają za poszczególne funk-
cje, jak się uczyć, żeby przyswoić jak najwięcej infor-
macji, jak się odżywiać, żeby wspomagać jego dzia-
łanie i jak ważne dla naszego mózgu jest to, co jemy.

Organizatorami konferencji był Wydział Kultury Fi-
zycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie razem 
z Gimnazjum nr 6 Szkołą Mistrzostwa Sportowego 
im. Janusza Kusocińskiego w Koninie.

aria

W  konferencji uczestniczyli naukowcy i  prakty-
cy z  całego świata, którzy zajmują się problema-
tyką dzieci ulicy, zarówno w  sferze badawczej, 
jak i  w  działaniach praktycznych. Swoje referaty 
w części plenarnej przedstawili uczeni ze Słowacji, 
Ukrainy, Czech, Norwegii, Słowenii, Brazylii i Polski. 
Wystąpienia pokazały, jak niepokojąca jest skala 
zjawiska dzieci ulicy na świecie i  jakie działania 
są podejmowane przez organizacje państwowe 
i społeczne, aby ten problem minimalizować.

Najbardziej poruszajacy referat wygłosił Padre Wa-
dislau Milak z Brazylii, który przedstawił niezwykle 
przejmujący obraz tysięcy dzieci, nazywanych me-
ninos de rua, żyjących na ulicach Rio de Janeiro czy 
Sao Paulo. 

Dane opublikowane przez rząd federalny Brazylii 
pokazują, że prawie 24 tysiące dzieci i młodzieży 
żyje na ulicach 75 miast liczących ponad 300 ty-
sięcy mieszkańców. Te badania pokazują, że 63% 
tych dzieci przeżywa trudne sytuacje w rodzinach, 
które motywują je do szukania „akceptacji i miło-
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ści na ulicy”. Autor referatu podkreślił, że najważ-
niejsze powody, dla których dzieci brazylijskie 
idą na ulice są następujące: przemoc w  rodzinie, 
alkohol i narkotyki, przemoc seksualna, awantury 
w  rodzinie, utrata mieszkania, a  także pragnienie 
życia w  wolności od jakichkolwiek obowiązków. 
Dzieci włóczą się po mieście samotnie albo w ma-
łych grupkach, a nierzadko zdarza się, że handla-
rze narkotyków zatrudniają je do rozprowadzania 
„towaru”. Inne żebrzą na ulicach, a całodziennym 
utargiem są zmuszone dzielić się z  dorosłymi 
(zwanymi opiekunami). Bywa, że żebrzące dzieci 
są jedynymi żywicielami rodziny.

Autorzy referatów omówili też problem dzieci uli-
cy w  Europie, pokazując przyczyny i  skutki funk-
cjonowania tego zjawiska. Wskazywano również 
na ciekowe projekty dotyczące rozwiązywania 
problemu dzieci ulicy prowadzone przez poszcze-

Pokazali się 
od najlepszej 
strony
Ośmiorniczka z drukarki, chrupiące 
chipsy z bazylii i koncert gry na… pile 
– to tylko niektóre z ciekawostek Drzwi 
Otwartych w PWSZ w Koninie, które 
odbyły się 31 marca.

gólne kraje. Konferencja stała się zatem znakomitą 
i ważną platformą wymiany myśli i doświadczeń. 

Na zaproszenie gospodarzy w sesji plenarnej au-
torka tego artykułu wygłosiła referat: Organizacja 
i  metody żebractwa dzieci ulicy we współczesnej 
Polsce. Na podstawie badań własnych przedstawi-
ła charakterystykę tego zjawiska. Omówiła różne 
techniki przetrwania dzieci i  młodzież na ulicy. 
Uzasadniła również, że dzieci ulicy żyją „w”, jak 
i  „poza” nurtem życia społecznego. Przedstawiła 
różnorodność socjotechnik i  organizacji żebrac-
twa dziecięcego oraz mechanizmy zmuszania 
dzieci do żebractwa we współczesnej Polsce. Re-
ferat został przyjęty przez uczestników konferencji 
z dużym zainteresowaniem. 

Z  uwagi na ważkość i  aktualność tematyki kon-
ferencji, jej organizatorzy z Akademii Ignatianum 
w  Krakowie zapowiedzieli gotowość organizacji 
cyklicznych spotkań w kolejnych latach.

Kazimiera Król
Zakład Pracy Socjalnej PWSZ w Koninie

Fot. Akademia Ignatianum 
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Drzwi Otwarte w  konińskiej PWSZ to największa 
tego typu impreza w naszym regionie, która jest 
organizowana z  myślą o  uczniach klas matural-
nych. Pomaga młodym ludziom dokonać wybo-
ru odpowiedniego kierunku kształcenia, ale też 
zachęca do studiowania właśnie na tej uczelni. 
A  wybór jest niemały, jak na 80-tysięczny Konin: 
dziesięć kierunków licencjackich (w  tym 28 spe-
cjalności), cztery inżynierskie (w  tym 11 specjal-
ności) oraz magisterskie studia filologiczne (dwie 
specjalności).

W auli przy ul. Przyjaźni każdy z kierunków przygo-
tował swoje stoisko, aby pokazać się od najlepszej 
strony. Były więc lody śmietankowe i  listki bazylii 
zamrażane ciekłym azotem (dietetyka), profesjo-
nalny masaż (fizjoterapia), bezpieczne rzuty na 

materac (bezpieczeństwo wewnętrzne), „peda-
gogiczny” pluszowy pies (pedagogika), krąg haseł 
(praca socjalna) i drukarka, z której co chwilę wy-
chodziły trójwymiarowe plastikowe ośmiorniczki 
(mechanika i budowa maszyn).

Najważniejsze jednak, że studenci i  wykładowcy 
z poszczególnych katedr byli gotowi do odpowie-
dzi na każde pytanie maturzystów. – Nas pytają, 
czy matematyka na naszym kierunku jest trudna 
i jak długo trwa. Tylko semestr  – pocieszająco wy-
jaśniają studentki zarządzania. Dziewczyny z  wy-
chowania fizycznego najczęściej pytano o  spe-
cjalności i specjalizacje instruktorskie, jakie można 
zdobyć na naszej uczelni. potencjalnych kandyda-
tów germanistyki interesował przede wszystkim 
poziom studiów. – Na specjalności filologia ger-
mańska z komunikacją interpersonalną i językiem 
niemieckim od podstaw stosujemy sprawdzone 
metody, dzięki którym jej absolwenci nie odbiega-
ją poziomem znajomości języka od absolwentów 
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UDANE JUWENALIA 2015

W oczekiwane i nieoczekiwane atrakcje 
obfitowały Juwenalia PWSZ 2015. Była 
muzyka, kabaret, konkursy, nagrody, 
a nawet życiowe decyzje i łzy szczęścia. 
Wszystko na scenie i w światłach 
jupiterów konińskiego amfiteatru.

innych uczelni – odpowiadała kierownik Anna 
Stolarczyk-Gembiak. Za to Andrzej Białas z  I  roku 
budownictwa wabił do stoiska dźwiękami mu-
zycznej piły (ze smyczkiem) po to, aby zachęcać 
do studiowania tego właśnie kierunku i do zain-
teresowania się budownictwem ekologicznym, 
którego jest zwolennikiem.

W sumie tego dnia przez uczelnię przewinęło się 
około 1300 tegorocznych abiturientów ze wszyst-
kich szkół ponadgimnazjalnych naszego regionu: 
Konina, Koła Turku, Słupcy i okolic, ale też z Izbicy 
Kujawskiej. Wielu z nich, mimo nadciągającej ma-
tury, było jeszcze niezdecydowanych. – Przyglą-
dam się trochę bezpieczeństwu wewnętrznemu, 
ale może lepsza byłaby dietetyka? – zastanawiała 
się uczennica z Powiercia. Maturzyści z kolskiego 

liceum myślą o pomaganiu, ale nie o pracy socjal-
nej. – Raczej ratownictwo..., hmm, fizjoterapia też 
nie jest zła – kiwali głowami.

Zaproszona młodzież chętnie brała udział w kon-
kursach, które przygotowały wszystkie kierunki. 
Pytania były łatwe, trudne, a nawet podchwytliwe 
(szogun jako możliwa opcja zwierzchnika sił zbroj-
nych RP). Szczęśliwi zwycięzcy opuszczali PWSZ 
z nagrodami, np. słownikami od anglistów.

aria
Fot. Archiwum Biura ds. Promocji PWSZ w Koninie
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Tegorocznym Juwenaliom dopisało wszystko. Była 
pogoda, co jest ważne, gdy imprezy odbywają się 
„pod chmurką”. Dopisali też studenci i publiczność 
z  miasta, choć początkowo w  piątkowy wieczór 
widownia była pustawa. Później jednak klubowe 
hity (DJ VViniks & Bully, DJ Jagoda, DJ HighBeat, DJ 
Jackob Roenald) ściągnęły tłumy i nikt nie miał po-
wodów do narzekania.

W sobotę odbyła się najważniejsza część Juwena-
liów, czyli uroczystość symbolicznego przekaza-
nia przez Józefa Nowickiego, prezydenta Konina, 
kluczy do bram miasta. Prorektor Jerzy Jasiński, 
w  imieniu rektora prof. Mirosława Pawlaka, oddał 
w ręce studentów także klucze do uczelni. Potem 
była już tylko zabawa. Wszystkie koncerty prowa-
dzili Michał Pałubski i Adam Małczyk, członkowie 
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znanego kabaretu Formacja Chatelet. Zagrali: 
4 a.m., Simply Heroes, Koniec Świata i Luxtorpeda. 
Podczas występu jeden z  mieszkańców Konina 
oświadczył się ze sceny swojej dziewczynie, nie 
tylko oficjalnie, ale i tradycyjnie, czyli na kolanach 
i z pierścionkiem. Zaskoczona i szczęśliwa wybran-
ka przy pełnej widowni powiedziała – „tak”. Dla 

nich będą to Juwenalia, które zapamiętają na całe 
życie. Na zakończenie wystąpił zespół Akurat.

Juwenaliom towarzyszyły inne imprezy. Na par-
kingu przed amfiteatrem Komenda Miejska Policji 
w  Koninie przygotowała akcję „Wietrzenie szafy 
nowym startem dla Monaru”, gdzie za drobne pie-

niądze można było kupić, wymienić lub sprzedać 
ubrania, buty i dodatki i tym samym wesprzeć Mo-
nar. Natomiast HDK PCK zorganizowało specjalny 
krwiobus, w którym ochotnicy oddali 9 litrów krwi.

Z  okazji Juwenaliów członkowie studenckich kół 
naukowych z PWSZ przygotowali również atrakcje 

dla najmłodszych. W  Ferio, w  sobotę od godzi-
ny 12-tej do 16-tej, dzieciaki uczestniczyły m.in. 
w  eksperymentach, zawodach sportowych i  po-
kazach samoobrony.

aria
Fot. Archiwum Biura ds. Promocji PWSZ w Koninie
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Wierzę w ludzką 
życzliwość

Jest osobą niezwykle dynamiczną. 
W tym roku kończy studia na filologii 
angielskiej, pracuje i zajmuje się 
organizacją swojego wyjazdu do USA 
w ramach programu Au Pair. Żeby 
ograniczyć koszty wyjazdu, promuje 
program – rozwiesza plakaty w liceach 
i szkołach językowych. 

– Program Au Pair, który polega na opiekowaniu 
się dziećmi, daje możliwość rozwoju językowego, 
zdobycia doświadczenia, ale tak naprawdę pozna-
nia kultury amerykańskiej – przybliża założenia 
programu Klaudia Różycka, za chwilę absolwentka 
PWSZ w Koninie. – Jadę na rok do Nowego Jor-
ku, gdzie będę opiekować się czteroletnią dziew-
czynką. Liczę na to, że nabiorę pewności siebie, 
rozwinę się językowo, a także dowiem się czegoś 
o sobie. Mam nadzieję, że to będzie rok kolejnych 
możliwości, przyjaźni, doświadczeń – mówi z en-
tuzjazmem. 

Klaudia lubi, kiedy wokół niej dużo się dzieje. Po-
trafi skupiać się na więcej niż jednej rzeczy na raz. 
Najbardziej fascynują ją podróże. Sypia w hoste-
lach, bo taniej, ale przede wszystkim to okazja do 
poznania interesujących ludzi. Jej zdaniem, z takich 
noclegowni korzystają ludzie bardzo otwarci. Była 
w Lizbonie, Maroku i na Teneryfie. Korzystała też 
z darmowych noclegów oferowanych na stronie 
couchsurfing.org. Wszędzie czuła się bezpiecznie, 
choć, kiedy jeździła autostopem, miała przy sobie, 

na wszelki wypadek, gaz pieprzowy. – Zawsze jest 
obawa, że może się coś stać, ale wierzę w ludzką 
życzliwość i dobroć. Przekonałam się, że są ludzie, 
którzy pomagają bezinteresownie – wyznaje. 

Pierwszym celem jej zagranicznych wyjazdów był 
Londyn. − To było jeszcze w szkole podstawowej. 
I od tego się wszystko zaczęło – opowiada. – Ro-
dzice nie mieli pieniędzy, aby ten wyjazd sfinanso-
wać. Postanowiłam poszukać darczyńców wśród 
rodziny i udało się, wyjechałam. Przez dwa dni 
mieszkałam u rodziny brytyjskiej i poznawałam 
ich życie. Zauważyłam, że mają inną mentalność 

niż Polacy, inne spojrzenie na świat. To mi się bar-
dzo spodobało. Później jeździłam do Niemiec, do 
Tier, gdzie mieszka mój ojciec i gdzie pracowałam 
w winnicy.

Potem Klaudia pojechała na Erasmusa. Ten wyjazd 
przyniósł jej mnóstwo pozytywnych doświadczeń. 
Była w Hiszpanii w A Coruña. – Okazało się, że były 
tam też dwie dziewczyny z naszego PWSZ. Po-
magałyśmy sobie w nauce. Dużo razem zwiedzi-
łyśmy. Byłyśmy w Lizbonie, zwiedziłyśmy Galicję, 
pojechałyśmy do Maroka i na Wyspy Kanaryjskie – 
wylicza. – Zawarłam też przyjaźnie ze studentami 
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Kontrapunkty
i autonomie – pomiędzy 
dźwiękiem a obrazem
Wyścigi
Druga odsłona projektu „Kontrapunkty i  auto-
nomie – pomiędzy dźwiękiem a  obrazem”, który 
został zainaugurowany 26 stycznia w  Bibliotece 
PWSZ w  Koninie, miała walor działaniowy (a  nie 
czysto ekspozycyjny). W  przestrzeni Galerii Pod 
Biblioteką swoją realizację pt. „Wyścigi” zaprezen-
towała Antonina Weber, która grała w niekonwen-
cjonalny sposób na wioli da gamba do partytur 
graficznych. Pełna skupienia dźwiękowa interpre-
tacja pracy plastycznej pokazała samodzielność, 
odwagę i  dojrzałość młodej poznańskiej artystki. 
Po kilkunastu latach przerwy we współpracy twór-
czej Adam Nowaczyk i Marcin Olejniczak, ponow-
nie razem, wykonali pracę dźwiękowo-malarską 
pt. „Powidoki”. Gest malarski, wzmocnione i prze-
tworzone dźwięki fizycznego kontaktu pędzla 
i farby ze ścianą, powtórzenia i przywołania relacji  
dźwięk − obraz sprzed chwili, zmusiły odbiorców 
do refleksji na temat śladu, pamięci czy tytuło-
wych powidoków.

Ćwiczenia z uważnego słuchania
Trzecią częścią projektu było seminarium: „Poza 
muzyką. Słuchanie świata”, które otworzył dr hab. 
Tomasz Misiak (filozof i kulturoznawca, autor ksią-
żek pt. Estetyczne konteksty audiosfery oraz Kulturo-
we przestrzenie dźwięku) wykładem Awangardowe 
korzenie muzyki współczesnej i  audiosfery. W  wy-
stąpieniu odkrywał kolejne milowe kroki w prze-
suwaniu granic tego, co uznaje się za przekaz 
muzyczny. Integralną częścią prezentacji była ilu-
stracja dźwiękowa wykonana przy użyciu odbior-
nika radiowego i syntezatora.

Referat i  prezentacja dźwiękowa nagrań tereno-
wych w wykonaniu Marcina Olejniczaka (socjolo-
gia i pedagoga – wykładowcy w PWSZ w Koninie) 
pt. Dźwięki (w) pamięci – uwagi intymne – pokazała 
tło teoretyczne – możliwe pytania związane ze 
statusem nagrań terenowych (problemem autor-
stwa, kryteriami artyzmu, zagadnieniem kreacji/
reprodukcji). Część działaniowa stanowiła przykład 
dźwiękowej codzienności w kontekście możliwo-
ści uchwycenia, wydobycia śladów pamięci.

Zdecydowanie performatywny charakter miała 
prezentacja Doroty Gołdyn i  Marty Konopackiej 
(studentki z SKN „Wizja”), które w pracy pt. „Rozmo-
wa” przedstawiły dialog między tańcem/ruchem 
a muzyką/dźwiękiem na tle nagrań terenowych.

Ostatnimi punktami seminarium były wykład, 
warsztat i  prezentacje nagrań terenowych pt. 
Nagrania terenowe (field recording) – słuchanie 
wszystkiego, prowadzone przez Tomka Mirta (mu-
zyk, grafik, designer, od kilkunastu lat zajmuje się 
czynnie nagrywaniem dźwięków otoczenia, pro-
wadzi wydawnictwo Saamleng, poświęcone field 
recordingowi. Jest autorem dwóch płyt z  nagra-
niami terenowymi: Grasslands Recordings (2013) 
i Khmer & Siam Recordings (2014), jak również kilku 
płyt, na których dźwięki terenowe współistnieją 
z muzyką). Prezentacja Mirta stanowiła teoretycz-
ne i praktyczne wprowadzenie dla wszystkich za-
interesowanych nagraniami terenowymi oraz była 
próbą pokazania, czym mogą być tego typu na-
grania i dlaczego może je robić każdy – podobnie 
jak fotografie.

Seminarium, które odbyło się 9 kwietnia 2015 r. 
w  Bibliotece PWSZ w  Koninie, zorganizowane 
zostało przez SKN Wizja, Zakład Pedagogiki PWSZ 
w Koninie, Bibliotekę PWSZ w Koninie, Laborato-
rium bez Adresu – UAP w Poznaniu

Marcin Olejniczak

z zagranicy, które przetrwały do dzisiaj – dodaje. 
Klaudia jeszcze nie wie, co chce w życiu robić. Szu-
ka pomysłu na siebie. Jeszcze nie zadecydowała, 
czy będzie nauczycielką, choć lubi pracę z dzieć-
mi, zwłaszcza młodszymi.

Wybór kierunku studiów i uczelni uważa za trafio-
ny. – Filologia angielska w PWSZ w Koninie jest na 
bardzo dobrym poziomie i jestem zadowolona, 
że wybrałam ten kierunek. To były trudne studia, 
a nauczyciele bardzo wymagający. Trzeba mieć 
świadomość, że tu nie dostaje się piątek za ładne 
oczy – podsumowuje. 

Ewa Kapyszewska
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Turcy zapraszają 
do siebie

Studenci z Turcji to od lat najliczniejsza 
grupa studencka, która w ramach 
programu Erasmus przyjeżdża na studia 
do Konina. W tym roku, podobnie jak 
w latach poprzednich, studenci tureccy 
zaprosili studentów konińskich na 
Turkish Day, aby zaprezentować im 
historię i kulturę swojego kraju.

W  PWSZ w  Koninie studiuje obecnie 30 studen-
tów z  Turcji (Usak University, Kafkas University, 
Uludag University, Mersin University, Kahraman-
maras Sutcu Imam University, Selcuk University, 
Ondokuz Mayis University, Karadeniz Technical 
University). Obecny na imprezie rektor prof. Mi-
rosław Pawlak podkreślił, jak ważnym elementem 
procesu kształcenia jest pobyt za granicą i nama-

wiał naszych studentów do korzystania z  oferty 
Programu Erasmus+.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja multimedialna 
o Turcji, a następnie zaprezentowano film o atrak-
cjach turystycznych tego kraju. W  drugiej części 
imprezy zaproszono wszystkich na degustację 
tureckich potraw. Na stołach znalazły się dania 

mięsne oraz słodkie wypieki i  desery. – Tureckie 
potrawy są zdecydowanie ostrzejsze od polskich. 
Mimo to bardzo dobrze smakują – komentowali 
polscy studenci. 

Dla tureckich studentów Turkish Day był trochę 
jak chwilowy powrót do ojczyzny. – Od długiego 
czasu nie jadłem tureckiego jedzenia. Dziś czułem 
się, jakbym był w domu – powiedział Burak Özbat-

man. – Bardzo cieszymy się, że mogliśmy przy-
bliżyć polskim kolegom naszą ojczyznę – mówią 
Gökhan Büyükkavas i Inan Elalmis. – Być może Tur-
kish Day sprawi, że zechcą go odwiedzić. Gorąco 
zapraszamy – dodał Inan.

Turcy studiują w  Koninie na kierunkach: filologia 
angielska, zarządzanie, praca socjalna, budownic-
two i politologia. 

mata
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Pomagamy z empatią

I Studenckie Seminarium Naukowe 
„Uczymy sercem, pomagamy 
z empatią” zorganizowało Studenckie 
Koło Naukowe „Pegaz”. Mówiono 
o wolontariacie, wsparciu, a także roli 
i zadaniach pracownika socjalnego.
 

Nowe uczelnie 
partnerskie 

w programie Erasmus+

W ciągu ostatniego roku PWSZ 
w Koninie podpisała osiem umów 
bilateralnych dotyczących współpracy 
w ramach programu Erasmus+.

Gaziantep University w  Gaziantep 
(Turcja)
Umowa została podpisana w  maju 2015 roku 
i  obowiązuje do 2021 roku. Dotyczy wymiany 
międzynarodowej studentów i wykładowców kie-
runku filologia. Gaziantep Uniwersytet to uczelnia 
państwowa, która powstała w 1987 roku. Prowadzi 
studia na trzech poziomach: licencjackich, magi-
sterskich oraz doktoranckich i  ma ponad 22 800 
studentów. Kształci na dziesięciu wydziałach, a za-
trudnia 1,5 tys. wykładowców.
 
Ca’Foscari University of Venice (Włochy)
Jedna z  najlepszych uczelni w  Europie. To pań-
stwowa uczelnia, której początki siegają 1868 roku. 
Uniwersytet ma osiem wydziałów i  cztery szkoły 
interdyscyplinarne. Kształci około 20 tys. studen-
tów (w tym 1,5 tys. studentów zagranicznych) na 
studiach licencjackich, magisterskich oraz dok-
toranckich. Umowa zawarta między uczelniami 
w  ramach programu Erasmus+ obowiązywać 
będzie w  latach 2015−2021 i  dotyczy wymiany 
międzynarodowej studentów i wykładowców kie-
runku filologia.

Eötvös Loránd University (Węgry)
Eötvös Loránd University w Budapeszcie jest pań-
stwową uczelnią istniejącą od 1635 roku. Na ośmiu 
wydziałach kształci się ponad 28 tys. studentów na 
studiach: licencjackich, magisterskich oraz dokto-
ranckich. Z Uniwersytetem związanych jest pięciu 

noblistów, a  według rankingów jest to najlepsza 
uczelnia na Węgrzech. Na terenie uczelni  znajduje 
się ogród botaniczny utworzony w 1771 roku oraz 
biblioteka z  dwoma milionami książek. Sygno-
wana przez rektorów umowa między uczelniami 
(w  ramach programu Erasmus+) obowiązuje na 
lata 2014–2017 i dotyczy wymiany międzynarodo-
wej studentów i wykładowców kierunku filologia 
angielska.

Istanbul Kultur University (Turcja)
Ten turecki uniwersytet został utworzony w 1997 
roku. Uczelnia kształci na studiach: licencjac-
kich, magisterskich i  doktoranckich około 10 tys. 
studentów. Składa się z  7 wydziałów, na których 
pracuje ponad 600 wykładowców. Osobną jed-
nostkę stanowi Centrum Języków Obcych. Uni-
wersytet ma dwa kampusy: Şirinevler Campus 
i  Ataköy Campus, w  ich skład wchodzą bardzo 
przestronne i  nowoczesne budynki, zbudowane 
według najnowszych standardów technologicz-
nych. Umowa między uczelniami w ramach pro-
gramu Erasmus+ obowiązuje na lata 2014−2021 
i dotyczy wymiany międzynarodowej studentów 
i wykładowców kierunków zarządzanie i filologia.

Kahramanmaraş Sütçü Imam University (Turcja)
Kahramanmaraş Sütçü Imam University to uczel-
nia utworzona w  1992 roku w  Kahramanmaraş; 
podzielona na 4 duże kampusy. Kształci około 
23 tys. studentów, zatrudnia 1000 wykładowców 

Spotkanie (25 maja) otworzył dr hab. Jakub Bar-
toszewski wykładem „Antropologiczny wymiar 
wsparcia osób z  dysfunkcja społeczną”. Po nim 
swoje referaty przedstawiły członkinie „Pegaza”: 
Wiktoria Galikowska i Ewelina Wojtas, które zajęły 
się wolontariatem w fundacji, a Żaneta Michalak, 
Sandra Michalak i Wioletta Krzyżanowska wolon-
tariatem w  pracy socjalnej. Kolejne wystąpienia 
przygotowali pracownicy Katedry Pedagogiki 

i Pracy Socjalnej: Artur Cygan – „Rola i zadania pra-
cownika socjalnego w domu pomocy społecznej”, 
i Marcin Olejniczak – „Edukacja a kwestie socjalne 
– uwagi z perspektywy teorii krytycznej”.

Na zakończenie Margarita Jaszczak i Agata Kudła, 
z zarządu koła, podsumowały działalność SKN „Pe-
gaz” w roku akademickim 2014/2015.

red. iwa
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Szlaki w Aveiro 
przetarte

Martyna Czarnecka i Aleksandra 
Zasadzka, studentki III roku filologii 
angielskiej, przez semestr studiowały 
(w ramach programu Erasmus+) 
w portugalskiej uczelni partnerskiej 
Universidade de Aveiro. Są pierwszymi 
studentkami PWSZ w Koninie, które 
wyjechały do Aveiro.

O  studiach zagranicznych w  ramach programu 
Erasmus zastanawiałam się od początku studiów. 
Więc, gdy tylko dowiedziałam się o  możliwości 
wyjazdu, postanowiłam złożyć dokumenty aplika-
cyjne. Marzyłam o dłuższym pobycie na południu 
Europy, więc dlatego wybrałam Aveiro, miejsco-
wość położoną nad Oceanem Atlantyckim, nazy-
waną także „portugalską Wenecją”. Zaraz po tym, 
gdy pomyślnie przeszłam przez proces rekrutacji, 
zaczęłam snuć plany o  nadchodzącej wielkiej 
przygodzie. Musiałam dopilnować wszelkich for-
malności związanych z wyjazdem oraz zmobilizo-
wać się do uzyskania zaliczeń w pierwszym termi-
nie, co było warunkiem wyjazdu. 

Wypełniałam uczelniane obowiązki i do końca nie 
zdawałam sobie sprawy, że wyjazd zbliża się wiel-
kimi krokami. Świadomość, że wkrótce opuszczę 
Polskę aż na pęć miesięcy, dotarła do mnie dopie-
ro wtedy, kiedy w przeddzień wylotu do Portugalii 
spotkałam się z  przyjaciółmi na pożegnalnej ka-
wie. Kiedy się pakowałam, w głowie rodziły się my-
śli: Czy będę potrafiła odnaleźć się w obcym kraju? 
Czy, nie znając języka portugalskiego, będę miała 
problemy z  komunikacją? Czego mam się spo-
dziewać po mieszkańcach Portugalii i ich kulturze? 
Wszelkie wątpliwości zniknęły, kiedy, oczekując 
na odprawę na lotnisku, usłyszałam radosne roz-
mowy Portugalczyków, kiedy zobaczyłam ich 
uśmiechnięte i pełne życzliwości twarze. Gdy ob-
serwowałam ich z  boku, ogarnęło mnie uczucie, 
że w ich kraju będę się czuła jak w domu. Po dwu-
godzinnym locie, gdy samolot podchodził do lą-
dowania, moim oczom ukazał się niezapomniany 
widok: Porto nocą, z tysiącami świateł i bezkresem 
oceanu w oddali.

Nazajutrz, po dotarciu do Aveiro, rozpoczęłam 
zwiedzanie okolicy. Niemal od razu zachwyciłam 
się portugalską roślinnością. Wszędzie było można 
dostrzec palmy, kwitnące kwiaty, kaktusy rosnące 
w  ogródkach (a  przecież jeszcze kilkanaście go-
dzin wcześniej byłam w  szarej i  zimnej Polsce!). 
Kolejną rzeczą, której tak bardzo brakowało mi 
w zimowej Polsce, było wspaniałe, błękitne i bez-
chmurne niebo.

Uczelnia 
Universidade de Aveiro została utworzona w 1973 
roku i ma około 12,5 tys. studentów. Uczelnia skła-
da się z  kompleksu nowoczesnych budynków 
z doskonale wyposażonymi salami, a kadra nauczy-
cielska jest dobrze wykwalifikowana. Po obejrzeniu 
gmachu uniwersytetu, razem z moją buddy (osoba 
służąca pomocą nowym „erasmusom”) udałyśmy 
się do biura programu Erasmus, gdzie pomocą 
służyła przemiła uczelniana koordynator pani Ana 
Coimbra. Po podpisaniu wszelkich niezbędnych 
dokumentów i  otrzymaniu planu zajęć mogłam 
poczuć się tymczasową studentką Universidade 
de Aveiro. Oprócz zajęć uwzględnionych w  lear-
ning agreement, każdy z erasmusów zobowiązany 
jest do uczęszczania na naukę języka portugalskie-
go. Zajęcia, które były prowadzone w ciekawy spo-
sób, odbywały się dwa razy w tygodniu. Ponieważ 
nigdy wcześniej nie uczyłam się portugalskiego, 
były to moje ulubione zajęcia. Język spodobał mi 
się bardzo, a poznane słówka i wyrażenia okazały 
się bardzo przydatne w  codziennej komunikacji 
z mieszkańcami Aveiro. Pozostałe zajęcia odbywa-
ły się w języku angielskim, a każdy z przedmiotów 
prowadzony był przez native speaker’a  (pocho-
dzącego z Wielkiej Brytanii, Australii i Kanady).

i  700 pracowników administracyjnych. KSU jest 
zaangażowany w programy wymiany studentów, 
wspólne badania i programy edukacyjne z wielo-
ma uczelniami i instytucjami międzynarodowymi. 
Uniwersytet współpracuje w  obszarze edukacyj-
nym, kulturalnym i naukowym z uczelniami z Wiel-
kiej Brytanii, Tajlandii, Włoch, Węgier, Wenezueli, 
USA i Kazachstanu.

Kahramanmaraş to miasto w  południowej Turcji, 
u północnego podnóża gór Taurus. Ma  ponad 300 
tys. mieszkańców.

Umowa między uczelniami w  ramach programu 
Erasmus+ obowiązuje na lata 2014−2021 i  doty-
czy wymiany międzynarodowej studentów i wy-
kładowców kierunków budownictwo, inżynieria 
środowiska oraz mechanika i budowa maszyn.

The Matej Bel University Banská By-
strica (Słowacja)
Uczelnia została utworzona 1 lipca 1992 roku. Nosi 
imię słowackiego uczonego Mateja Bela. Obecnie 
jest trzecim co do wielkości uniwersytetem w kra-
ju. Kształci około 15 tys. studentów na studiach: 
licencjackich, magisterskich i  doktoranckich. Za-
trudnia ponad 700 wykładowców. Ma 6 wydzia-
łów: Ekonomiczny, Humanistyczny, Nauk Poli-
tycznych i  Stosunków Międzynarodowych, Nauk 
Przyrodniczych, Pedagogiki oraz Wydział Prawa. 
Uniwersytet jest postrzegany jako lider w  dzie-
dzinie edukacji w  Słowacji centralnej. Przywiązu-
je dużą wagę do umiędzynarodowienia procesu 
nauczania. Wśród jej wykładowców znajdują się 
obywatele: Austrii, Chin, Francji, Niemiec, Wielkiej 
Brytanii, Włoch, Polski oraz Turcji.

Bańska Bystrzyca, miasto, w który znajduje się uni-
wersytet, leży w Słowacji środkowej ma prawie 80 
tys. mieszkańców.

Umowa między uczelniami w  ramach programu 
Erasmus+ obowiązuje na lata 2014−2021 i  doty-
czy wymiany międzynarodowej studentów i wy-
kładowców kierunków wychowanie fizyczne oraz 
filologia (angielska i germańska).

The University of Verona (Włochy)
Uniwersytet w Veronie (Włochy) jest państwową 
uczelnią, powstałą w 1956 roku. Kształci ponad 23 
tys. studentów na 60 kierunkach studiów licen-
cjackich, magisterskich oraz doktoranckich. Uczel-
nia ma 8 wydziałów i  jest aktywnym i  cenionym 
uniwersytetem badawczym. 

Sygnowana przez rektorów umowa w  ramach 
programu Erasmus+ obowiązuje w  latach 2015 

–2021 i  dotyczy wymiany międzynarodowej wy-
kładowców kierunku filologia angielska.
 
Faculty of Health Sciences (Słowe-
nia)
Ta słoweńska uczelnia została założona w  2007 
roku i znajduje się w malowniczo położonej miej-
scowości Novo Mesto. Kształci w zakresie ochrony 
zdrowia. Program studiów zawiera m.in. nastę-
pujące moduły nauczania: intensywna opieka 
medyczna, opieka chirurgiczna, kontrola zakażeń, 
pielęgnacja i opieka domowa, opieka paliatywna 
i gerontologiczna, zarządzanie w opiece zdrowot-
nej oraz zdrowie reprodukcyjne. Uczelnia kształci 
przede wszystkim w  zakresie pielęgniarstwa, ale 
także w  innych dyscyplinach związanych ze sku-
tecznym i bezpiecznym leczeniem pacjentów. Jej 
absolwenci będą efektywnie i skutecznie zaspoka-
jać potrzeby pacjentów w różnych etapach życia 
i z różnymi problemami zdrowotnymi.

Szkoła ma zamiar stać się centrum zaawansowa-
nej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk me-
dycznych. Dąży do nawiązania współpracy z  po-
dobnymi instytucjami w kraju i za granicą.

Współpraca dotyczy kierunków fizjoterapia oraz 
dietetyka.

mata
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Wszystko jest możliwe

Karina Ostrowska i Emilia Staszak, 
studentki budownictwa PWSZ 
w Koninie, postanowiły wyjechać na 
zagraniczne studia w ramach programu 
Erasmus+. Wybrały Portugalię.

Kiedy zobaczyłyśmy plakat o  rekrutacji na studia 
zagraniczne, nie mogłyśmy przejść obok niego 
obojętnie. Po więcej szczegółów udałyśmy się do 
Biura Współpracy z Zagranicą, gdzie dowiedziały-
śmy się, że jedyną możliwością dla naszego kierun-
ku jest Turcja. Z takiego rozwiązania nie do końca 
byłyśmy zadowolone. Miałyśmy nadzieję na inne.

Rozpoczęłyśmy poszukiwania. Najpierw za cel 
obrałyśmy Anglię, ze względu na znajomość ję-
zyka. Potem okazało się, że Uniwersytet w Braga-
nça ma wydział inżynierii lądowej. Bez wahania 
wybrałyśmy Portugalię i po załatwieniu paru for-
malności mogłyśmy kupować bilety.

Warto wspomnieć o  różnicach między zajęciami 
w Polsce i w Portugalii. W Portugalii zaczynają się 
nie wcześniej niż o 9.00 i trwają 2 godz., a nie, jak 
w  Polsce, 1,5 godz. Należy również pamiętać, że 
Portugalczycy są bardzo zrelaksowani, to nigdzie 
niespieszący się naród i że spóźnienia są dla nich 
normalne. W praktyce zajęcia zaczynają się około 
15−20 minut po ustalonej godzinie. Forma zajęć 
niewiele różni się od znanej studentom PWSZ-u, 
można jednak zauważyć, że w Portugalii atmosfe-
ra jest luźniejsza, nauczyciele są mniej zdystanso-
wani w  stosunku do studentów, którzy zwracają 
się do nich po imieniu.

Kilka słów o Aveiro
Aveiro to miasteczko, które ma niezwykły urok. 
Jego patronką jest księżniczka Santa Joana, której 
niezwykłe i  pełne poświęcenia życie uczyniło ją 
świętą. Przez miasto przepływa rzeka, nazywana 
przez mieszkańców Ria, która otoczona jest nie-
zliczoną ilością kawiarenek, zwanych pastelarias. 
Zapach kawy i  świeżego pieczywa roznosi się 
po malowniczych uliczkach miasta. Spacerując 
wzdłuż rzeki, możemy dojrzeć zacumowane ło-
dzie (moliceiros). Za niewielką opłatą można więc 
podziwiać Aveiro, siedząc wygodnie w  łodziach. 
Kolejną atrakcją są pięknie zdobione elewacje 
budynków (azulejos), tworzące wspaniałe deko-
racyjne mozaiki i sprawiające, że Aveiro to miasto 
pełne życia i barw. Około 10 km od miasta można 
wypocząć na jednej z plaż (Praia da Barra lub Co-
sta Nova – ta plaża warta jest uwagi ze względu 
na charakterystyczne domki, które są jej znakiem 
rozpoznawczym).

Transport w Aveiro
Przebywając w Aveiro, nie korzystałam z komuni-
kacji miejskiej (wyjątkiem były wyjazdy na plażę, 
która oddalona jest od miasta). Kiedy się mieszka 
blisko centrum, bez obaw można dostać się na 
piechotę do takich miejsc, jak uniwersytet, su-
permarkety, kluby. Można też za darmo wynająć 
rower. Portugalia oferuje bardzo dobre połączenia 
kolejowe, z Aveiro do Porto dojedziemy za mniej 
niż 4 euro.

Kuchnia
Najpopularniejszą potrawą kuchni portugalskiej 
jest bez wątpienia bacalhau. To solony i  suszony 
dorsz, którego płaty można znaleźć w niemal każ-
dym markecie, a  mieszkańcy Portugalii twierdzą, 
że sposobów na jego przygotowanie mają „tysiąc 
i  jeden”. Muszę przyznać, że choć w Polsce nigdy 
nie przepadałam za rybami, to bacalhau po prostu 
uwielbiam. Kolejnym charakterystycznym portu-
galskim daniem jest francesinha, czyli portugalski 
„mięsny jeż”. To fast food, który wyglądem przypo-

mina kanapkę zawierającą kotlet, szynkę, boczek, 
ogromną ilość żółtego sera, a wszystko zatopione 
jest w sosie piwnym. Dla fanów słodyczy polecić 
mogę wspaniałe portugalskie pastéis de nata, 
czyli przysmak z  ciasta francuskiego wypełnio-
ny kremem i zapiekany później w celu uzyskania 
chrupkiej, przypalonej karmelem skorupki. Nie 
mogę nie wspomnieć także o lokalnym przysma-
ku z Aveiro, ovos moles de Aveiro, które składają 
się z żółtek jaj i cukru, w otoczce z chleba opłat-
kowego w kształcie ryb i owoców morza. Trzeba 
pamiętać, że Portugalia słynie z  produkcji wspa-
niałych win, a szczególnym powodzeniem cieszy 
się tu vinho verde, czyli tak zwane wino zielone. 

Czas wolny w Aveiro
...to przede wszystkim wypady autostopem na 
plażę, ale także życie nocne. Miejscem, gdzie mo-
żemy znaleźć najwięcej klubów, jest Praça do Pe-
ixe, czyli market rybny za dnia, w każdy czwartek 
i weekend przeistaczający się w  tętniące życiem 
serce miasta. To tutaj zawrzeć można najwięcej 
znajomości, napić się z przyjaciółmi lub po prostu 
potańczyć w rytm kizomby, bachaty lub brazylij-
skiego sertanejo (muzyka w  portugalskich klu-
bach różni się od tej, którą usłyszeć można w Pol-
sce, tutaj dominują szybkie, energiczne, latynoskie 
i  afrykańskie rytmy). Należy brać pod uwagę, że 
w  Portugalii imprezy rozpoczynają się około go-
dziny 1.30. Wiele rozrywek zapewnia prężnie dzia-
łający ESN (Erasmus Student Network), który jest 
organizatorem wycieczek, imprez tematycznych 
i spotkań dla studentów biorących udział w pro-
gramie Erasmus.

Podsumowanie
Udział w programie Erasmus śmiało mogę nazwać 
jedną z  największych przygód życia. Wyjazd ten 
nauczył mnie przede wszystkim samodzielności 
i  umiejętności radzenia sobie w  każdej sytuacji. 
Przez pięć miesięcy poznałam kulturę Portugalii 
oraz mentalność jej mieszkańców, tak odmienną 
od tego, do czego przywykłam w Polsce. Miałam 
możliwość spróbowania wielu wspaniałych po-
traw, poznania innych obyczajów, a  także nawią-
zania nowych przyjaźni. Gdybym mogła powtó-
rzyć mój wyjazd, nie wahałabym się przez chwilę. 
Mieszkańcy Portugalii swoim optymizmem i życz-
liwością sprawili, że jest to miejsce, do którego 
chciałabym powrócić. Każdy, kto waha się, czy 
wziąć udział w programie Erasmus i studiować na 
Universidade de Aveiro, pragnę zachęcić do apli-
kowania i skorzystania z tej wspaniałej szansy.

Relację Martyny Czarneckiej
spisała Marta Marciniak

red. iwa
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Pierwsze skojarzenia z  Erasmusem, to zabawa, 
urlop i łatwa sesja. Nic bardziej mylnego. Oczywi-
ście, jest czas na zabawy do białego rana w super 
klubach, ale trzeba ciężko pracować w  ciągu ty-
godnia, aby móc pozwolić sobie na takie wyjście. 
Ktoś może powiedzieć, że to bzdura, bo np. kole-
żanka była na Erasmusie i tylko się bawiła. Możliwe. 
Czasem spotykałyśmy studentów, którzy nawet 
nie chodzili na zajęcia. Mamy być w  przyszłości 
inżynierami, a w Portugalii nie są to łatwe studia. 
Trzeba ciężko pracować, uczestniczyć w większo-
ści zajęć, bo jak  odrobić zaległości...

Największym zaskoczeniem było to, że zajęcia 
prowadzono w języku... portugalskim. Oczywiście 
z learning agreement wynikało, że językiem wykła-

już mówić do nas po angielsku. Osłuchałyśmy się 
języka portugalskiego i z czasem potrafiłyśmy go 
rozumieć, mimo że nie uczestniczyłyśmy w kursie 
językowym. 

Jeżeli planujecie wyjazd do Bragança, polecamy 
dodatkowe zajęcia sportowe, które nam niestety 
przeszły koło nosa. Basen, kajaki, sztuki walki, ki-
zomba i wiele, wiele innych naprawdę ciekawych, 
o  których nawet nie pomyślałybyśmy, że są do-
stępne na studiach. 

Gdy ktokolwiek pyta nas, czy warto wybrać się 
na Erasmusa, odpowiadamy, że „Warto na 100%”. 
To przygoda życia i  to taka, która otwiera kolej-
ne drzwi. Poznaje się wspaniałych ludzi, pełnych 
energii, pasji i tak przyjaznych, że słowami nie da 
się tego opisać. Nagle okazuje się, że przy odro-
binie chęci i  pracy wszystko jest możliwe, że nie 
warto się bać i czasem trzeba ryzykować, aby zy-
skać. Jedna decyzja może kompletnie wywrócić 
wasz świat do góry nogami i sprawić, że będziecie 
się czuć jak wtedy, kiedy byliście dziećmi, że tak 
naprawdę nie ma granic, bo każdy człowiek sam 
je sobie wyznacza. 

Jeśli ktoś ma pytania, znajdzie nas na wydziale 
albo na Facebooku. W planach mamy kolejny wy-
jazd z Erasmusem. Rekrutacja zakończyła się po-
wodzeniem. Skoro chcemy jechać jeszcze raz, to 
wierzcie nam, że warto.

Karina Ostrowska i Emilia Staszak

Konin 
nie jest 
nudny

Po raz pierwszy przyjechał do 
Konina w ubiegłym roku. Studiował 
tu w ramach wymiany studenckiej 
programu Erasmus+. – Wizyta w Koninie 
otworzyła w moim życiu nowy rozdział 
i zainspirowała mnie do zmian. Czułem 
się tu bardzo dobrze i dlatego podjąłem 
decyzję, żeby do PWSZ w Koninie 
przyjechać ponownie, tym razem na 
staż – mówi Elvijs. – W tym roku jest 
inaczej, ponieważ teraz mam okazję 
poznać uczelnię od innej strony, od 
strony ludzi, którzy ją tworzą – dodaje.

Elvijs Krūmiŋš pochodzi z Łotwy, z Talsi, niewielkie-
go miasta w północnej części kraju. Jednak od kil-
ku lat mieszka w stolicy Łotwy, Rydze. W tym roku 
ukończył Łotewską Akademię Kultury w  Rydze 
(Latvijas Kultūras Akadēmija) na kierunku „zarzą-
dzanie kulturą, reklama i public relations”. 

Interesuje się muzyką. Gra w zespole metalowym 
Dark Negus, z  którym koncertuje przede wszyst-
kim w klubach w Rydze, ale też innych miastach 
Łotwy, a także Estonii. Pisze teksty piosenek i opo-
wiadania. Interesuje się buddyzmem i wiele czasu 
poświęca na medytacje.

Największą pasją Elvijsa jest poznawanie. – Mam na 
myśli nowe miejsca, ludzi. To mnie ekscytuje – wy-
znaje. Chęć doświadczania „nowego” spowodowa-
ła, że Elvijs postanowił zostać nauczycielem języka 
angielskiego, ale nie w  swoim kraju a  za granicą. 
Kończy właśnie internetowy kurs języka angiel-
skiego, a po wakacjach rozpoczyna swoją pierwszą 
pracę – będzie uczył angielskiego w Turcji. 

Przez pierwszy miesiąc pobytu w  Koninie Elvijs 
pracował w Biurze ds. Promocji, a następnie w Biu-
rze Współpracy z Zagranicą. O uczelni mówi same 
dobre rzeczy: „Mam okazję spędzać czas i praco-
wać z  najbardziej entuzjastycznymi, serdecznymi 
i  gościnnymi ludźmi, jakich kiedykolwiek pozna-
łem. Tworzą bardzo rodzinną atmosferę, dlatego 
z  radością wstaję rano i  idę do pracy. Podczas 
stażu uczestniczę w  organizowaniu imprez na 
uczelni, mam też kontakt ze studentami zarówno 
polskimi, jaki i zagranicznymi. Z wieloma osobami 
się zaprzyjaźniłem”. 

– Konin bardzo się różni od Rygi. Jest tu znacznie 
spokojniej, ale dzięki temu mogę odpocząć i wy-
ciszyć się. Jest tu czysto i bardzo zielono – mówi 
nasz gość z  Łotwy. – Wielu cudzoziemców, któ-

rych tu spotkałem, woli bardziej wyraziste i więk-
sze miasta, ja lubię spokój i dlatego tak bardzo mi 
się tu podoba. Cieszę się, że mogłem być częścią 
lokalnej społeczności studenckiej. Życie w  Ko-
ninie wcale nie jest nudne. Mam za sąsiadów 
w akademiku studentów z Turcji, Portugali i Polski, 
a to sprzyja zabawie, poznawaniu nowych kultur 
i  zdobywaniu nowych doświadczeń. Czas, który 
tu spędziłem, nie jest czasem straconym – pod-
sumowuje.

Wysłuchał i przetłumaczył Piotr Torczyński, 
zredagowała iwa

dowym będzie angielski. Po pierwszym tygodniu 
rozpaczy, wzięłyśmy się w  garść. Okazało się, że 
wykładowcy są bardzo pomocni i bardzo dobrze 
mówią po angielsku, a  jeśli nie, to przynajmniej 
bardzo się starają. Oczywiście są wyjątki, których 
nikomu nie życzymy, ale wtedy można postąpić, 
tak jak my i  zrezygnować z przedmiotu, aby zali-
czyć go po powrocie.

W październiku zaczęłyśmy czuć się na zajęciach 
jak u  siebie, a  może nawet lepiej. Wykładowcy 
w Bragança mimo to, że wymagają bardzo dużo, 
a na zajęciach często słychać vamos (szybciej), to 
ich kontakt ze studentami jest wspaniały. Czuje 
się, że wykładowca jest dla studentów i że traktu-
je wszystkich z  równą sympatią, bez względu na 
to, czy sobie radzi czy nie, czy jest erasmusem czy 
Portugalczykiem. Musimy przyznać, że w  ostat-
nich miesiącach wykładowcy czasem nie musieli 
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Wolontariat dla 
lubiących wyzwania

Dla wielu ludzi pomaganie jest sposobem 
na życie. Do takich ludzi należy Monika 
Chypcińska, absolwentka pracy socjalnej, 
była członkini Koła Naukowego „Pegaz” 
w PWSZ w Koninie, która pracuje obecnie 
w Lebenshilfe Werkstatt w Hildesheim, 
gdzie uczestniczy w programie „Freiwilliges 
Soziales Jahr” (Wolontaryjny rok socjalny).

W trakcie przygotowywania się do obrony pracy 
licencjackiej Monika dowiedziała się o wolontaria-
cie w Niemczech. Zaciekawiła ją ta informacja, po-
nieważ rok wcześniej spędziła semestr w uczelni 
niemieckiej w ramach programu Erasmus i myślała 
o powrocie w tamte strony. Za kilka tygodni miała 
kończyć studia i musiała podjąć kolejną życiową 
decyzję, a że lubi wyzwania, pomyślała, że FSJ jest 
dla niej i dlatego postanowiła zobaczyć, co kryje 
się pod tą nazwą. Wzięła udział w spotkaniu in-
formacyjnym organizowanym przez naszą uczel-
nię i podjęła decyzję, że wyjeżdża. Przygotowała 
wymagane dokumenty, następnie przeszła przez 
rozmowę kwalifikacyjną i hospitację w wybranej 
przez siebie organizacji. − Ogromnie cieszyłam się 
na ten wyjazd i nie miałam żadnych wątpliwości, 
że to będzie dobra inwestycja w siebie – mówi 
Monika.

Podczas praktyk studenckich w domu pomocy 
społecznej dla osób niepełnosprawnych Monika 
odkryła, że jej przeznaczeniem jest praca z oso-
bami niepełnosprawnymi. – Moje plany szybko 
się zrealizowały, już od 1 września 2014 r. pracu-
ję jako wolontariusz w warsztacie dla osób nie-
pełnosprawnych w Hildesheim. Podnoszę swoje 
umiejętności językowe i zawodowe, poznaję 
nowe metody pracy, uczę się indywidualnego 
podejście do klienta. Każdego dnia wykorzystuję 
wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas studiów 
– przyznaje. − Pomagają mi one zrozumieć zacho-
wania osób niepełnosprawnych. Moim głównym 
zadaniem jest wspieranie pracowników niepełno-

sprawnych podczas wykonywania pracy zarobko-
wej i organizowanie  dla nich czasu wolnego (np. 
terapia zajęciowa, wyjazdy na basen, spacery). Po-
magam także w organizowaniu specjalnych uro-
czystości, świąt czy festynów, które odbywają się 
w warsztacie – dodaje.

Monika, choć jest wolontariuszem, otrzymuje co-
miesięczne kieszonkowe, dofinansowanie do kur-
su językowego, wyżywienia i zakwaterowanie. Ma 
zagwarantowany urlop wypoczynkowy (min. 26 

dni), a także ubezpieczenie społeczne, zdrowotne 
i emerytalne. Po zakończeniu wolontariatu otrzy-
ma świadectwo pracy. Każdy uczestnik programu 
otrzymuje legitymację, która uprawnia do wielu 
zniżek, np. do klubu fitness lub do bezpłatnego 
konta w banku. Dodatkowo dla wszystkich wolon-
tariuszy organizowane są seminaria tematyczne, 
podczas których można podnieść swoje kwalifi-
kacje i zdobyć nowe umiejętności, np. organizo-
wania czasu wolnego, gotowania posiłków dla 
wieloosobowej grupy, ekologicznego stylu życia 
czy języka migowego. Jedno z seminariów jest do 
wyboru. Monika wybrała tydzień w Paryżu, ponie-
waż chce poznać tamtejszy system socjalny.

− Na brak zajęć po pracy nie mogę narzekać. Hil-
desheim, miasto, w którym mieszkam, nie należy 
do największych miast Niemiec, ale jest miastem 
studenckim – mówi Monika. Jest tu kilka fajnych 
knajp i miejsc, które w weekendy często odwie-
dzam z innymi wolontariuszami – dodaje. Monika 
uczęszcza cztery razy w tygodniu na kurs języko-
wy, angażuje się dodatkowo w pracę organizacji, 
np. prowadzi terapię zajęciową dla podopiecz-
nych (kilka godzin w tygodniu, po pracy). Nie ma 
czasu na nudę.

− Ten wyjazd to dla mnie wielka przygoda, dająca 
wiele możliwości rozwoju. Wolontaryjny rok so-
cjalny moim zdaniem jest dla każdego, kto chce 
przeżyć coś wspaniałego, podszkolić język i zdo-
być nowe umiejętności. Dla mnie to inspiracja do 
dalszego działania i rozwijania się. Kolejna edycja 

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

programu już się rozpoczęła! Czy jesteście gotowi 
na nową przygodę? – pyta.
 
Monika chętnie odpowie na wszystkie pytania do-
tyczące wolontariatu!
Jej adres e-mail: monika.chypcinska@wp.pl
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Polak, Turek 
dwa bratanki
O bliskim sąsiedztwie z Turcją udało się zapomnieć 
zbiorowej świadomości, mimo że Rzeczpospolita 
graniczyła z  nią przez kilka wieków, a  unia orła 
i  półksiężyca wywarła znaczący wpływ na oba 
odległe kulturowo kraje. Śladów tej nieuświado-

władze miejskie Stambułu nadały jego imię jed-
nej z ulic nieopodal Muzeum. W azjatyckiej części 
tego miasta, na brytyjskim cmentarzu wojskowym 
Haydarpasa można też odwiedzić grób Mariana 
Langiewicza, dyktatora powstania styczniowe-
go pochodzącego z  Krotoszyna w Wielkopolsce. 
W  Muzeum Lotnictwa Tureckiego w  Stambule 
– Havacılık Müzesi Yeşilköy – znajduje się jedyny 
zachowany model polskiego myśliwca PZL P.24, 
wyprodukowanego w tureckich zakładach Kayseri 
Tayyare Fabrıkası na polskiej licencji.

Niedaleko Stambułu znajduje się miejscowość 
Polonezköy, zwana też Adampolem. Była to osada 
polskich uchodźców założona dzięki funduszom 
księcia Adama Czartoryskiego. Miejsce to stało 
się azylem dla emigracji przez 160 lat, stanowiąc 
enklawę tożsamości narodowej, w której możliwe 
było pielęgnowanie języka i kultury polskiej, religii 
i  obyczajowości kraju przodków. Osada ta uzna-
wana jest za fenomen w  skali świata. Aktualnie 
mieszka tam około 100 osób polskiego pocho-
dzenia, które prowadzą restauracje i  pensjonaty. 
W Stambule w dwóch kościołach katolickich od-
bywają się msze w  języku polskim, jeden kościół 
jest też otwarty dla wiernych w Adampolu.

O  obecności polskiej w  Turcji świadczą liczne 
prace z  pogranicza historii, literatury, reportażu, 
opisujące wpływowe postaci i  wydarzenia, które 
na przestrzeni 600 lat były wspólne dla Polaków 
i Turków. Co ciekawe, pierwszą dziennikarską pu-
blikacją Kiry Gałczyńskiej, córki polskiego poety 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, była książ-
ka poświęcona polskiej emigracji na przestrzeni 
dziejów. Autorka „Polaków w  Kraju Półksiężyca” 
(Wydawnictwo Literackie, 1974) dokumentuje 
w niej swoją podróż do Turcji śladami politycznych 
uchodźców z Polski.
 
Jak się okazuje, wielkim miłośnikiem kultury turec-
kiej był król Jan III Sobieski, wódz zwycięskiej bitwy 
pod Wiedniem. Monarcha władał całkiem nieźle 
tureckim, a  jeńcy, których pojmał „służyli” mu do 
szczepienia tej kultury na rubieżach Rzeczypospo-
litej. Zauważalne zainteresowanie polskiej szlachty 
Wschodem datuje się jednak wcześniej, na XVI 
wiek. Sprowadzana z  Turcji broń (wzorowane są 
na niej szlacheckie, zakrzywione szable), jedwab, 
stroje, dywany czy przyprawy – wpłynęły istotnie 
na kształtowanie się tradycji sarmackiej.

Jak podkreślał konsul honorowy Turcji, Jerzy Ku-
dyński, obecny w  Miejskiej Bibliotece Publicznej 
na spotkaniu poświęconym obustronnym rela-
cjom: –  W ciągu 600 lat tej bliskości nikt z nas nie 
stał się dla drugiego okupantem, konflikty były 

rozstrzygane na polach bitwy. We wspólnej historii 
rejestrujemy jedynie 20 lat wojen, które w dodat-
ku nie leżały w polskim interesie. Posłużyli się nami 
świat papiestwa i  przychylni mu Habsburgowie 
dążący do hegemonii państwa watykańskiego. 

Zwrócił też uwagę na inną kwestię. Że do dziś 
najchętniej pijemy herbatę w szklance. Że będąc 
w  Grecji doszukujemy się wpływów tureckich, 
których nie dostrzegamy we własnej kulturze. Że 
szlachta europejska nosiła się zupełnie inaczej niż 
Sarmaci (a to dlaczego?). I że Holandia uchodząca 
za kraj tulipanów, otrzymała pierwsze cebulki tego 
kwiatu od tureckiego sułtana już w 1586 roku (40 
lat później za kilka cebulek tulipanów można było 
kupić kamienicę w  Amsterdamie). I  że smakują 
nam kawa po turecku, tatar, a nawet gołąbki – da-
nia rodem z kraju naszych dawnych sąsiadów.

Głos w  dyskusji na temat polsko-tureckich sto-
sunków zabrał też koniński historyk Jerzy Łojko, 
odwołując się do lektury publikacji wydanej przez 
polski MSZ – „Orzeł i  półksiężyc. 600 lat polskiej 
publicystyki poświęconej Turcji”. Z tej okazji zosta-
ła również zaprezentowana ekspozycja ukazująca 
najważniejsze aspekty sąsiedztwa, współpracy 
i wzajemnych relacji przygotowana przez Ośrodek 
Debaty Międzynarodowej w  Poznaniu (MBP, 25 
maja).

Dodajmy również, że od kilku lat w PWSZ studiują 
stypendyści programu europejskiego ERASMUS+ 
dedykowanego wymianie studentów. Aktualnie 
w konińskiej uczelni studiuje 30 osób z Turcji. Co 
roku organizują tam Turkish Day, przybliżając pol-
skim kolegom kulturę, obyczajowość i  kuchnię 
swego kraju (PWSZ, 27 maja). Niewielka grupa 
stypendystów była również obecna w czasie spo-
tkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie. 
Wśród audytorium znalazł się Turek i  koninianin 
z  wyboru – Ayhan Akcelikli, który pamięć o  do-
brych relacjach z Polakami nosi od ponad 30 lat. 
– Po studiach pracowałem w elektrowni wybudo-
wanej przez polską firmę. W Istambule moim prze-
łożonym był Polak. Potem przyjechałem do Polski, 
do elektrowni Pątnów na 6-miesięczną praktykę 
i tu poznałem moją żonę. Wzięliśmy ślub w Turcji. 
Tam urodziły się nasze dzieci. Nie mieliśmy nigdy 
tzw. problemów kulturowych, nie dzieliły nas takie 
sprawy. W 1991 roku podjęliśmy decyzję o powro-
cie do Polski. Nasze dzieci studiowały w Poznaniu 
i  Krakowie, mamy synową Polkę, urodził się nam 
wnuczek – wyliczał Akcelikli, zadomowiony w kra-
ju dawnych sąsiadów.

Izabela Bobrowska,
Fot. Zdzisław Siwik 

www.kulturalnykonin.pl

W Y D A R Z E N I A W Y D A R Z E N I A

mionej obecności można doszukać się w  języku, 
a nawet w szlacheckiej modzie. Przyczynkiem roz-
ważań na ten temat stało się spotkanie poświęco-
ne 600-letniej rocznicy nawiązania przez Polskę 
stosunków dyplomatycznych z  Turcją. Relacje te 
są nadal żywe i pielęgnowane w obszarach kultu-
ry, edukacji, dyplomacji, gospodarki, technologii, 
handlu, wojskowości oraz zwalczania terroryzmu.

Tylko 3 proc. terytorium Turcji przynależy do kon-
tynentu europejskiego, liczba ludności przekracza 
76 milionów, prawie 99 proc. stanowią wyznawcy 
islamu. Kraj ten kojarzy się Polakom głównie z tu-
rystyką i handlem, tymczasem historia stosunków 
dyplomatycznych i  wzajemnych więzi to ponad 
pół tysiąca lat, w  trakcie których Polska i  Turcja 
były bliskimi sąsiadami, a  dwie odrębne kultury 
przeniknęły się nawzajem. Ślady wspólnych losów 
znaleźć można w historii, dyplomacji, leksyce, oby-
czajowości itd.

Według kronikarza Jana Długosza pierwsze sto-
sunki dyplomatyczne zostały nawiązane 4 lata po 
zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem. W 1414 roku 
sułtan Mehmet I  Celebi przyjął pierwszą polską 
misję w ówczesnej stolicy Imperium Osmańskie-

go – Bursie.  W pamięci historycznej polska dyplo-
macja stała się pierwszą w  świecie, która uznała 
tamtejszych władców i  dyplomatów za równych 
sobie, a Turcja – jedynym krajem, który nigdy nie 
uznał rozbiorów Polski. Także podczas II wojny 
światowej ambasada Rzeczypospolitej w Ankarze 
działała nieprzerwanie, a władze tureckie udzielały 
pomocy uchodźcom z  Polski, włączając się rów-
nież w  pomoc w  ocaleniu państwowych rezerw 
złota Banku Polskiego.

W Stambule mieści się Muzeum Adama Mickiewi-
cza, stanowiące oddział Muzeum Sztuki Tureckiej 
i Islamskiej. Poeta zmarł w Turcji w 1855 roku, do-
kąd udał się, aby tworzyć Legiony Polskie, mające 
walczyć z Rosją podczas wojny krymskiej. W pod-
ziemiach stambulskiego domu, w  którym miesz-
kał, znajduje się symboliczna krypta upamiętnia-
jąca miejsce jego czasowego spoczynku. W 2005 
roku w 155. rocznicę śmierci polskiego wieszcza 
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Uniwersytet
ludzi aktywnych
Koniński Uniwersytet Trzeciego 
Wieku został w lutym 2015 roku 
przyjęty do Ogólnopolskiej Sieci 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
„Aktywny Senior”.  Sieć została 
powołana przez Fundację Humanitas 
w Sosnowcu pod patronatem Rzecznika 
Praw Obywatelskich. W uzasadnieniu 
tej decyzji można przeczytać, że 
aplikacja SKUTW uzyskała wysoką 
ocenę ekspertów, a przedstawione 
dotychczasowe formy działalności 
Stowarzyszenia Koniński Uniwersytet 
Trzeciego Wieku na rzecz aktywizacji 
społecznej seniorów uznane 
zostały za efektywne i wartościowe 
merytorycznie.

Celem Fundacji Humanitas jest działalność 
ukierunkowana „na wyrównywanie szans osób 
starszych przez rozwijanie bogatej oferty dy-
daktycznej i naukowej oraz integrację międzypo-
koleniową”. Nasza działalność wpisuje się wprost 
w  ideę fundacji. Taką właśnie działalność prowa-
dzimy od wielu lat. Przynależność do Sieci pozwoli 
nam kontynuować to, co w naszej pracy jest nie-
zwykle cenne − możliwość udziału w  zajęciach, 
projektach i  wydarzeniach atrakcyjnych poznaw-
czo i realizowanych na najwyższym poziomie.

Na naszym uniwersytecie tworzymy i realizujemy 
projekty. Oto niektóre z nich:
•	 Wiecznie	młodzi	−	wykłady	z zakresu	medycyny	

i psychologii oraz warsztaty-konwersatoria z ję-
zyków obcych, praca z komputerem, podstawy 
wiedzy z kosmetologii i fryzjerstwa, aerobik, pla-
styka,

•	 Senior	 w  kadrze	 –	 to	 wykłady	 tematyczne	
i warsztaty z fotografowania oraz zajęcia plene-
rowe,

•	 Zatrzymać	czas	−	specjalistyczne	warsztaty	ak-
tywizujące osoby starsze i  obejmujące między 
innymi fotografię, turystykę rowerową i  nordic 
walking,

•	 KUTW	dla	seniorów	Konina	−		gimnastyka	kom-
pensacyjna. Do dzisiaj nasi słuchacze ćwiczą 
w 10 grupach(!),

•	 Ocalić	 ślad	 −	 zrozumieć	 świat	 –	 to	 projekt,	
który miał na celu ocalić od zapomnienia losy 
mieszkańców subregionu konińskiego zwią-
zane z  procesem migracji ludności na ziemie 
konińskie po 1950 roku; włączyć do procesu 
dokumentowania życia migrantów młodzież li-
cealną, nauczyć ją postrzegania współczesności 
przez pryzmat doznań i doświadczeń pokolenia 
dziadków. Upowszechniliśmy dorobek projektu 
wydaniem biuletynu z wypowiedziami naszych 
słuchaczy i zbiorem unikatowych fotografii. Pre-
zentowaliśmy ten projekt na forum wielkopol-
skim,

•	 Festiwal	 Baśni	 (wspólny	 z  CKiS)	 zaowocował	
nagraniem płyty z  baśniami czytanymi przez 
słuchaczy, którzy spotykali się także z  przed-
szkolakami i  uczniami młodszych klas szkół 
podstawowych, aby czytać im baśnie i  rozma-
wiać na ich temat.

Inną formą aktywności naszych słuchaczy jest 
organizacja lub współudział w konferencjach, na-
radach, zadaniach organizowanych przez różne 
instytucje i organizacje pozarządowe, np.: 
•	 Starzejące	 się	 społeczeństwo	 −	 wyzwanie	 dla	

samorządów – konferencja zorganizowana dla 
samorządowców przy współpracy z członkiem 
Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku z udziałem przedstawicieli uni-
wersytetów trzeciego wieku subregionu koniń-
skiego. Prezentowaliśmy stan aktualny edukacji 
seniorów na KUTW oraz plany i  potrzeby star-
szego pokolenia na konferencji zorganizowanej 
przez Wojewódzki Urząd Pracy z  okazji Dnia 
Kształcenia Ustawicznego w Wielkopolsce. 

•	 Podczas	 Konińskiego	 Kongresu	 Kobiet	 zosta-
liśmy zaproszeni do udziału w  panelu Aktyw-
ność. Przedsiębiorczość. Niezależność.

•	 Konińskie	Forum	Kultury	i Konin	Miasto	dla	Lu-
dzi − konferencje zorganizowane przez biuro 
posła Tomasza Nowaka. W obu mieliśmy swoje 
wystąpienia.

•	 Od	4	lat	mamy	własne	stoisko	na	WOŚP,	aktyw-
nie uczestniczymy w zbiórce pieniędzy, organi-
zujemy konkursy dla dzieci.

•	 Od	 3	 lat	 w  ramach	 akcji	 Konin	 Miasto	 Kobiet	
prezentujemy na ogólnodostępnych w mieście 
wystawach dorobek artystyczny słuchaczy (ma-
larstwo, fotografia, rękodzieło artystyczne).

Uczestniczymy w  wielu gremiach opiniotwór-
czych w  mieście. Przewodniczyliśmy Radzie Se-
niorów Miasta Konina w  poprzedniej kadencji. 
Kilka dni temu dwoje naszych słuchaczy weszło 
w  skład 10-osobowej rady nowej kadencji. Zdo-
bywamy dodatkową wiedzę na temat społeczeń-
stwa obywatelskiego, uczestnicząc we wszystkich 
dostępnych szkoleniach, spotkaniach i  naradach. 
Korzystamy ze szkoleń obejmujących inne obsza-
ry życia i  działalności, np. pracy samorządu z  or-
ganizacjami pozarządowymi, ochrony danych 
osobowych, warsztatów pisania małych grantów, 
warsztaty prawne, pozyskiwanie środków finanso-
wych, strony internetowe.

Aktywność KUTW widoczna jest także we współ-
pracy z  wielkopolskimi uniwersytetami trzeciego 
wieku. Raz w roku spotykamy się w innym mieście 
naszego regionu. Organizatorami takiego spo-
tkania byliśmy już pięć lat temu, a w tym roku po 
raz drugi będziemy jego gospodarzem. Będzie to 
V Forum Wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku pod hasłem „Mądrość, doświadczenie i ak-
tywność domeną współczesnego seniora”.

Aktywnie działamy na rzecz tworzenia uniwersy-
tetów na terenie subregionu konińskiego. Tworzy-

liśmy bądź współtworzyliśmy uniwersytety w Kło-
dawie, Słupcy, Rzgowie, Rychwale i Golinie.

Staramy się, aby o naszej działalności było głośno, 
dlatego współpracujemy z  lokalnymi mediami. 
Kilka lat temu w radiu „Planeta” mieliśmy kilkana-
ście audycji ukazujących dorobek naszego uni-
wersytetu, byliśmy ich współtwórcami. Podobnie 
w ostatnim czasie w radiu „Konin” uczestniczyliśmy 
w rozmowach, które dotyczyły jubileuszu10-lecia 
SKUTW. Z  tej samej okazji publikujemy materia-
ły związane z  naszą działalnością w  magazynie 
PWSZ „Szkiełkiem i Okiem” i w „Przeglądzie Koniń-
skim” (raz w miesiącu mamy do dyspozycji stronę 
w  tym tygodniku). Powołaliśmy czteroosobowy 
zespół redakcyjny, który opracowuje materiały, 
a zdjęcia dostarczają nam nasi słuchacze, członko-
wie Sekcji Fotograficznej.

Nasza działalność jest doceniana. Prezes Zarządu 
SKUTW za założenie i  kierowanie uniwersytetem 
została wyróżniona odznaką honorową  „Za zasłu-
gi dla Miasta Konina” oraz „Benedyktem” − statuet-
ką przyznawaną przez „Przegląd Koniński” osobom 
i instytucjom zasłużonym dla miasta. Uhonorowała 
nas także Ewa Kopacz, Premier Rządu RP, która za-
prosiła nas na spotkanie (11 października 2014 r.). 
W gronie 50 naszych słuchaczy przedstawiła do-
kument rządowy, tzw. pakiet senioralny i  wysłu-
chała naszych opinii na jego temat. 

Urszula Adamska, prezes SKUTW

U N I W E R Y T E T  T R Z E C I E G O  W I E K U
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Uczyć się
od Norwegów

PWSZ w Koninie realizuje projekt „SUSTMAN 
– Przedsiębiorczość, zrównoważony 
rozwój i produkcja dla studentów PWSZ 
w Koninie”. Program projektu przewiduje 
stworzenie nowego międzywydziałowego 
modułu studiów (ruszy od października), 
w ramach którego będzie realizowany cykl 
szkoleń (120 godzin) obejmujący zajęcia 
z ekoprzedsiębiorczości, umiejętności 
miękkich i komunikacji, zrównoważonego 
rozwoju, zrównoważonych procesów 
produkcji i usług oraz warsztaty w Polsce 
i Norwegii. 

Celem projektu jest przygotowanie młodych ludzi 
do skutecznego poszukiwania pracy. Od kandyda-
tów wymaga się rozmaitych kompetencji, przede 
wszystkim zawodowych, ale także samoorgani-
zacyjnych i  interpersonalnych. Jest to uwarun-
kowane charakterem pracy oraz branży, w której 
funkcjonuje zakład. Coraz więcej firm wdraża 
technologie przyjazne środowisku i  realizuje za-
sady zrównoważonego rozwoju. Natomiast nie-
wiele uczelni w Polsce kształci studentów, którzy 
spełnialiby oczekiwania pracodawców w tym za-
kresie. Tymczasem to tendencja, która rozwija się 
dynamicznie w Europie i w Polsce, m.in. w wyniku 
realizacji wytycznych Unii Europejskiej.

Studenci PWSZ Koninie, którzy wezmą udział 
w projekcie, będą mieli wiedzę w tym zakresie oraz 
oczekiwane przez pracodawców kompetencje. 
W ramach poszczególnych modułów zajęcia będą 
realizowane przez doskonale przygotowanych dy-
daktyków oraz praktyków z bogatym doświadcze-
niem zawodowym z instytucji okołobiznesowych, 
a także trenerów umiejętności miękkich.
 
Konferencja otwierająca
Konferencja otwierająca projekt odbyła się 
w PWSZ w Koninie 26 marca. Uczestniczyło w niej 

ponad 300 studentów i nauczycieli akademickich 
oraz przedstawiciele władz samorządowych, firm 
i instytucji związanych z zarządzaniem, produkcją, 
administracją, edukacją oraz ochroną środowiska. 
O zrównoważonej produkcji mówił prof. Torbjørn 

Skogsrød z Gjøvik University College w Norwegii, 
a prof. Tom Johnstad z  tej samej uczelni o zrów-
noważonym zarządzaniu w  biznesie. Uczestni-
cy konferencji zapoznali się także z  norweskim 
systemem edukacyjnym, który przedstawił Inge 
Øystein Moen, kanclerz Gjøvik University Colle-
ge. Zasady udziału w  projekcie i  korzyściach dla 
jego uczestników przybliżył dr Artur Zimny, dzie-
kan Wydziału Społeczo-Humanistycznego PWSZ 
w  Koninie. Na koniec Cezary Wojarski, prokurent 
w  Macposter, opowiedział o  współpracy polsko-
-norweskiej.

Warsztaty metodyczno-programowe 
w Uniejowie 
W dniach 26–27 marca 2015 r. odbyły się w Unie-
jowie wyjazdowe warsztaty metodyczno-progra-
mowe projektowego zespołu roboczego. Uczest-
niczyli w  nich studenci, uczelniani mentorzy ds. 
dydaktyczno-organizacyjnych, koordynator ds. 
merytoryczno-naukowej współpracy z  partne-
rem norweskim oraz eksperci i wykładowcy z Pol-
ski i  Norwegii biorący udział w  projekcie (Cezary 
Wojarski, Inge Øystein Moen, prof. Tom Johnstad 
i prof. Torbjørn Skogsrød).

Celem dwudniowych warsztatów w ośrodku wy-
korzystującym źródła geotermalne (Termy Unie-
jów) było zapoznanie się od strony praktycznej ze 
sposobami uruchomiania „zielonych miejsc pracy” 
oraz wadami i  zaletami takiego przedsięwzięcia. 
Rozmawiano także o  współpracy między uczel-
niami (PWSZ w Koninie i Gjøvik University College 
w Norwegii) w zakresie zrównoważonego rozwo-
ju i poszukiwaniu w Norwegii i w Polsce nowych 
źródeł energii, zwłaszcza odnawialnych.

Wizyta w Oslo
Kolejne warsztaty odbyły się w  dniach 19–24 
kwietnia 2015 r. w  Oslo. Tym razem studenci 
i osoby zajmujące się wdrażaniem projektu zapo-
znawały się z  rozwiązaniami w  zakresie oszczęd-
nego, zrównoważonego i  ekologicznego gospo-
darowania i zarządzania stosowanymi w Norwegii. 
Podczas spotkania w  Innovasjon Norge (Instytut 
Innowacji) uczestnicy wysłuchali wykładu Ma-
rianne T. Kinnari, który dotyczył przykładów za-
stosowania energii odnawialnych w  różnych 
dziedzinach życia i  gospodarki, np. na statkach 
i  promach napędzanych energią elektryczną po-
zyskiwaną z hydroelektrowni lub gazem ciekłym. 
Jest to bardzo dobry i symboliczny przykład na to, 
jak Norwegia przeszła szybką ewolucję od kraju 
rolniczego, przez eksportera ryb, do kraju będące-
go potęgą w wykorzystaniu odnawialnych źródeł 
energii. Przedstawiciele PWSZ mieli też możliwość 
wysłuchania m.in. prof. Toma Johnstada, który 
przekonywał o  nieodzowności wprowadzania 
rozwiązań bazujących na zrównoważonym zarzą-
dzaniu i zrównoważonym rozwoju, co przyczynia 
się do budowania państwa dobrobytu. Jak mówili 
uczestnicy wyjazdu: „Wizyta w Norwegii była do-
skonałą okazją do zapoznania się z rozwiązaniami 
w zakresie zrównoważonego rozwoju, zarządzania 
czy ekoprzedsiębiorczości. Miała także inny wy-
miar, polegający na zacieśnianiu współpracy mię-
dzy Polską i Norwegią, co jest także jednym z prio-
rytetów Funduszy Norweskich, z  których projekt 
SUSTMAN jest współfinansowany.

iwa
na podstawie www.sustman.pwsz.konin.edu.pl
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Fot. Agnieszka Jankowska, architektura Centrum Wykładowo-Dydaktycznego im. A.P. Kaczmarka

Czy Polsce 
jest potrzebna 
Gwardia 
Narodowa?

Polska Gwardia Narodowa – mit, 
potrzeba czy konieczność? – to 
tytuł międzyuczelnianego projektu 
naukowo-badawczego, którego 
celem jest odpowiedź na pytanie: Czy 
w kontekście polskiej rzeczywistości 
Gwardia Narodowa może się stać 
rozwiązaniem pozwalającym osiągnąć 
zdolności obronne zarówno w wymiarze 
narodowym, jak i sojuszniczym. 
Spotkanie inaugurujące ten projekt, 
którego organizatorem był Wydział 
Społeczno-Humanistyczny, odbyło się 
8 kwietnia w PWSZ w Koninie.

Zdaniem pomysłodawców projektu, możliwości 
obronne kraju są problematyczne, zważywszy 
na obecną sytuację na świecie − liczne konflikty 
i wojny − oraz na zmiany w Polsce w 2008 r., kiedy 
dokonano profesjonalizacji Sił Zbrojnych. Zrezy-
gnowano wówczas z  armii poborowej opartej na 
powszechnej służbie wojskowej, na rzecz ochot-

niczej armii zawodowej. Jednym z  elementów 
tych działań stało się utworzenie Narodowych Sił 
Rezerwowych (NSR), potocznie zwanych „Gwardią 
Narodową”. Nazwa ta jest jednak pewnym naduży-
ciem, które wprowadza w błąd, ponieważ Polska 
nie ma w  strukturze sił zbrojnych komponentu, 
który byłby jakimkolwiek odpowiednikiem „obro-
ny terytorialnej”, potrzebnej do indywidualnego 
lub zbiorowego (np. w  ramach NATO) odparcia 
ataku zbrojnego. Pojawiają się emocjonalne wypo-
wiedzi porównujące na przykład stan liczebny Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) do po-
ziomu pojemności miejsc siedzących na Stadionie 
Narodowym w  Warszawie bądź przypominające 
słowa Carla von Clausewitza, że państwo, w  któ-
rym organizacja wojskowa społeczeństwa upada, 
staje się „drogą publiczną dla obcych wojsk”. Brak 
też racjonalnych, popartych naukowymi badania-
mi wniosków na ten temat, które mogłyby skut-
kować zaleceniami dotyczącymi poprawy naszej 
obronności.

Projekt, zdaniem jego uczestników, pozwoli na 
zdiagnozowanie sytuacji i  wysunięcie wniosków 
m.in. dotyczących rozwiązań na rzecz wspierania 
zdolności obronnych kraju, zakresu zadań na rzecz 
wspierania wybranych przestrzeni bezpieczeń-
stwa wewnętrznego (np. sytuacje kryzysowe, stan 
wyjątkowy, działania antyterrorystyczne i  kontr-
terrorystyczne). Dzięki prowadzonym badaniom 
będzie można odpowiedzieć na pytania:
− Jakie są konieczne zmiany w obszarach działal-

ności państwa dotyczących zapewnienia  wła-
ściwego poziomu obronności kraju?

− Jak bardzo konieczne jest powołanie sił obrony 
terytorialnej kraju?

− Jakie powinny być kierunki rozwoju obrony te-
rytorialnej kraju w kontekście nowoczesnej stra-
tegii państwa i sojuszu?

− Jakie rezerwy (potencjał) społeczno-obywatel-
skie można wykorzystać do idei tworzenia no-
wych sił obrony terytorialnej?

− Jaki ostatecznie kształt powinien przybrać kom-
ponent wspierający SZ, roboczo określony mia-
nem Gwardii Narodowej?

W spotkaniu inaugurującym projekt uczestniczyli 
przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń zajmują-
cych się bezpieczeństwem publicznym i zarządza-
niem kryzysowym oraz uczelni z Poznania, Kalisza 
i  Sieradza. Ze strony organizatorów wzięli w  nim 
udział dr Artur Zimny, dziekan WSH, dr Janusz 
Kwieciński, prodziekan WSH oraz dr hab. Ireneusz 
T. Dziubek z Katedry Politologii i Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego. Konferencja podsumowująca 
projekt planowana jest na grudzień 2015.

Ireneusz T. Dziubek, ekdar
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FILOLOGIA ANGIELSKA I GERMAŃSKA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ NOWOŚĆ
FIZJOTERAPIA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
LOGISTYKA
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
PEDAGOGIKA
PRACA SOCJALNA
WYCHOWANIE FIZYCZNE
ZARZĄDZANIE

FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM
FILOLOGIA GERMAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

* kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW

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

Redakcja i korekta: Ewa Kapyszewska
Opracowanie grafi czne: Agrys+
Fotografi e: Dział Promocji PWSZ w Koninie
Skład: Agrys+, tel. 501 44 12 00
Druk: Drukarnia Print sp. j., www.print.wroc.plISSN 2084-3666

SZKIELKIEM i

Studia licencjackie
i inżynierskie


