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W obliczu tak niewyobra¿alnej
tragedii, jak¹ jest œmieræ 96 osób
zwi¹zanych z elit¹ polityczn¹
i wojskow¹ kraju na czele
z Prezydentem RP, Lechem
Kaczyñskim, ³¹czymy siê w bólu
z rodzinami i ofiarami wypadku
lotniczego pod Smoleñskiem.
Odesz³o tak wielu wspania³ych
ludzi, którzy tworzyli historiê
Polski. Na zawsze pozostan¹
w naszej pamiêci.
Rektor, Senat
oraz ca³a spo³ecznoœæ akademicka

Akademii Wychowania Fizycznego
w Poznaniu
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Szanowni Pañstwo
Oddajê w Pañstwa rêce kolejny numer
AWF PRESS. Zima odesz³a w zapomnienie, za oknem s³oñce i kolejne œwi¹teczne
chwile za nami.
Ostatnie kilka miesiêcy up³ynê³o pod
has³em inwestycji i rozwoju Uczelni.
Powsta³o centrum szermierki, rozpoczynamy budowê nowego budynku
dydaktycznego, zapad³o kilka wa¿nych
decyzji dotycz¹cych wspó³pracy z miastem Poznañ. Ca³y czas trwa debata nad
stanem szkolnictwa wy¿szego w Polsce,
szczególnie dotycz¹ca strategii szkolnictwa wy¿szego na lata 2010-2020. Wiêcej
w artykule Burza nad projektami.
W numerze mo¿na przeczytaæ ciekawy
wywiad z Anit¹ W³odarczyk, niekwestionowan¹ mistrzyni¹ olimpijsk¹, udzielony
specjalnie dla AWF PRESS. W ¯yciu
naukowym zamieœciliœmy bardzo ciekaw¹
rozmowê z prof. Stefanem Bosiackim.
W ka¿dym nastêpnym numerze bêd¹
przedstawiane kolejne sylwetki naukowców naszej uczelni.
Wszystkim Pañstwu ¿yczê wielu
niezapomnianych chwil w pastelowych
kolorach wiosny.
Wszelkie uwagi i sugestie dotycz¹ce
pisma proszê kierowaæ na adres redakcji.
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sk³ad, ³amanie,
opracowanie graficzne:
Angelika Miêtkiewska-Dziubak
korekta:
Iwona Lebiedziñska
projekt graficzny ok³adki,
przygotowanie do druku
Micha³ Gierwazik
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
i adiustacji tekstów, przenoszenia ich do
kolejnego numeru oraz do zmian tytu³ów
i rezygnacji z artyku³ów niezgodnych
z profilem pisma.

Angelika Miêtkiewska-Dziubak
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BURZA NAD PROJEKTAMI

KALENDARIUM REKTORA
listopad 2009 – marzec 2010

STRATEGIE SZKOLNICTWA WYZSZEGO NA LATA 2010–2020

JM Rektor uczestniczy³ w:
5 listopada
spotkaniu z okazji 20-lecia Stowarzyszenia „Poznañski Czerwiec 56”;
6 listopada
konferencji „Wychowanie fizyczne i sport
w szkole” w gmachu Senatu RP;
14 listopada
jubileuszu z okazji 50-lecia pracy
zawodowej W³adys³awy Stró¿ek,
zastêpcy dyrektora Filharmonii
Poznañskiej;
1 grudnia
uroczystym posiedzeniu Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie z okazji 80-lecia jej powo³ania;
2 grudnia
posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego
Konferencji Rektorów Akademickich
Szkó³ Polskich na Uniwersytecie
Warszawskim;
7 grudnia
gali finalizuj¹cej obchody „Gwiazdki
Europejskiej 2009” w Poznaniu w Wy¿szej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii
w Poznaniu;
7 grudnia
otwarciu laboratorium biomechaniczno-kinezjologicznego Katedry Biomechaniki AWF w Poznaniu;

fot. archiwum

16 grudnia
otwarciu kompleksu boisk sportowych
w Luboniu zrealizowanych w ramach
rz¹dowego programu „Moje Boisko
Orlik 2012”;

Rektor podczas otwarcia kompleksu boisk
sportowych w Luboniu

PRESS

Od kilku miesiêcy w œrodowisku
akademickim trwaj¹ dyskusje nad
dwoma projektami dotycz¹cymi
strategii szkolnictwa wy¿szego na
lata 2010 – 2020. Projekty przygotowa³y dwa zespo³y: pierwszy opracowa³o konsorcjum utworzone przez
Konferencjê Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich, Konferencjê
Rektorów Publicznych Szkó³
Zawodowych, Fundacjê Rektorów
Polskich oraz Konferencjê Rektorów
Zawodowych Szkó³ Polskich pod
przewodnictwem prof. Jerzego
WoŸnickiego, drugi, projekt ministerialny, przygotowa³o konsorcjum
firmy Ernst & Young i Instytutu
Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹.
Konsultacje nad obiema projektami
maj¹ trwaæ do pocz¹tku maja.
Jak twierdzi prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. Jerzy WoŸnicki,
istotn¹ propozycj¹ czêœci œrodowiska
akademickiego w Polsce jest znaczne
zwiêkszenie nak³adów na uczelnie
i naukê. – W strategii proponujemy
zasadê „cztery razy jeden procent”
i te nak³ady powinny byæ roz³o¿one
po 2 proc. z bud¿etu pañstwa i 2 proc.
ze œrodków pozabud¿etowych –
wyjaœnia wspó³autor koncepcji.
Projekt ten przewiduje przeniesienie
finansowania systemu z kompetencji
ministra w rêce – na wzór brytyjski,
gdzie dzia³a agencja HEFCE –
wyspecjalizowanej agencji rz¹dowej
negocjuj¹cej z uczelniami 3–5-letnie
kontrakty na zrealizowanie konkretnych zadañ.
Zdaniem prof. WoŸnickiego, aby
zwiêkszyæ nak³ady na naukê i uczelnie konieczne jest wprowadzenie powszechnego czesnego na poziomie
oko³o 1/4 œredniego kosztu kszta³cenia jednego studenta w ci¹gu jednego
roku. Wczeœniej nale¿y utworzyæ

system kredytów studenckich, tak by
studiuj¹cy w okresie nauki nie
ponosili ¿adnych zwi¹zanych z ni¹
kosztów, ale dopiero wtedy gdy
zakoñcz¹ studia. Istotne w tej koncepcji s¹ propozycje m.in. odejœcia
od etatystycznych minimów programowych, postawienie na podmiotowoœæ studentów, zadaniowe finansowanie placówek badawczych, utworzenie uczelni flagowych i badawczych (tzw. federacyjnych uniwersytetów; centrów naukowych, które
skupi¹ wokó³ siebie najlepszych
naukowców) oraz przyznawanie dla
wybitnych doktorów mo¿liwoœci
uprawnieñ promotorskich w prowadzeniu przewodów doktorskich.
Natomiast ministerialny projekt
przewiduje wprowadzenie czesnego
za studia w pe³nej wysokoœci, które
op³acaliby studenci niemieszcz¹cy
siê w puli miejsc zamówionych
i op³aconych przez resort nauki.
Istotne zmiany proponuje siê w zakresie finansowania dzia³alnoœci
uczelni. Kszta³cenie okreœlonej
liczby studentów, w okreœlonych
grupach programów dyplomowych
na studiach w trybie zwyk³ym, bêdzie
kontraktowane przez pañstwo
w trybie konkursowym. Do konkursu
bêd¹ stawa³y uczelnie publiczne
i niepubliczne na równych prawach,
a za studia finansowane w ramach
kontraktu nie bêd¹ pobierane op³aty
od studentów. Uczelnie bêd¹ mia³y
tak¿e prawo przyjmowania poza
kontraktami, w ramach limitów
uwarunkowanych zasobami, studentów p³ac¹cych czesne. Rozszerzone
zostanie konkursowe finansowanie
badañ naukowych.
Minima kadrowe, wyra¿ane obecnie
w terminach stopni i tytu³ów naukowych pracowników, zostan¹ zast¹pione ocen¹ poziomu badañ w uczel-

Utworzona zostanie Krajowa Agencja Wymiany Akademickiej, której
celem bêdzie m.in. przyci¹ganie
badaczy i studentów z zagranicy na
polskie uczelnie. Mo¿liwoœæ kontynuowania kariery naukowej na tej
samej uczelni, bezpoœrednio po
uzyskaniu stopnia doktora, bêdzie
powa¿nie ograniczona. W uczelniach
publicznych zostan¹ rozdzielone
funkcje nadzoru w³aœcicielskiego nad
dzia³alnoœci¹ uczelni, zarz¹dzania
uczelni¹ i przedstawicielstwa grup
spo³ecznoœci akademickiej przez
oparcie ich ustroju na wspó³dzia³aniu
organów rady powierniczej (powo³ywanej przez ministra), rektora,
kanclerza i kwestora wchodz¹cych
w sk³ad kolegium rektorskiego
(powo³ywanego przez radê powiernicz¹) oraz organów przedstawicielskich: senatu akademickiego, rady
pracowniczej oraz samorz¹du
studentów.
oprac. MD

UWAGA!
FALSZERSTWO!
Fundacja „Ubi societas, ibi ius” zajmuj¹ca siê problematyk¹ fa³szerstw,
w ramach organizowania akcji spo³ecznych maj¹cych na celu zapobieganie temu zjawisku, og³osi³a ogólnopolski konkurs na najlepsz¹ pracê
pisemn¹ poœwiêcon¹ problematyce
przeciwdzia³ania fa³szerstwom.
Konkurs skierowany jest:
– do pracowników naukowych i doktorantów pod nazw¹ „Nauka przeciw
fa³szerstwom”
– do studentów pod nazw¹ „Fa³szerstwom STOP”.
Patronat nad organizacj¹ konkursu na
terenie uczelni obj¹³ prorektor ds.
nauki – prof. dr hab. Stanis³aw
Kowalik. W zwi¹zku z konkursem,
powo³ana zosta³a Uczelniana Komisja Konkursowa w sk³adzie:
prof. dr hab. Stanis³aw Kowalik, dr
hab., prof. AWF Jacek Gracz, dr hab.,
prof. AWF Marek Kazimierczak.
Regulamin konkursu zamieszczony
jest na stronie www.awf.poznan.pl
oraz dostêpny w Dziekanatach i Sekcji
Nauki. Prace konkursowe wraz z kart¹
zg³oszenia uczestnictwa nale¿y
sk³adaæ w Sekcji Nauki w terminie
do 31 maja 2010 roku. Wyniki pracy
Uczelnianej Komisji Konkursowej
zostan¹ og³oszone w terminie do 25
czerwca 2010 roku. Wybrane przez
Komisjê najlepsze prace zostan¹
przes³ane do organizatora konkursu
– Fundacji. Ostateczne wyniki
konkursu og³oszone bêd¹ na stronie
Fundacji (www.tamprawo.org)
w dniu 20.09.2010 roku.
Organizator przewiduje nastêpuj¹ce
nagrody pieniê¿ne: za I miejsce –
nagroda w wysokoœci 3 000,00 PLN,
za II miejsce – nagroda w wysokoœci
2 000,00 PLN, za III miejsce –
nagroda w wysokoœci 1 000,00 PLN.
Zapraszamy wszystkich chêtnych do
udzia³u w konkursie.
MS

17 grudnia
podsumowaniu roku sportowego oraz
spotkaniu z medalistami Mistrzostw
Œwiata i Europy w Wielkopolskim
Urzêdzie Marsza³kowskim;
22 grudnia
spotkaniu op³atkowym z pracownikami Uczelni w auli AWF;
3 stycznia
spotkaniu op³atkowym w koœciele œw.
Rocha w Poznaniu;
5 stycznia
spotkaniu op³atkowym z biskupem
Stanis³awem G¹deckim, metropolit¹
poznañskim w Muzeum Archidiecezjalnym;
6 stycznia
spotkaniu noworocznym Polskiego
Komitetu Olimpijskiego w Warszawie,
podczas którego zosta³ uhonorowany
trofeum MKOl „Za walkê z dopingiem
w sporcie”. Nagrodê wrêczy³a Irena
S³owiñska, cz³onkini MKOl;

fot. archiwum AWF

ni w zakresie dyscyplin naukowych,
dokonywan¹ przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Postulowan¹ nowoœci¹ s¹ programy
multidyscyplinarne prowadzone na
poziomie licencjackim, które bêd¹
mog³y byæ oferowane przez nowy
rodzaj uczelni dydaktycznych –
kolegia akademickie. Wa¿nym
elementem otwartoœci szkolnictwa
wy¿szego jest umo¿liwienie nauki
jak najszerszej liczbie osób, niezale¿nie od ich zamo¿noœci. Przewiduje siê przeniesienie œrodków przeznaczanych dot¹d na stypendia za wyniki
w nauce na stypendia socjalne oraz
przeniesienie ich przyznawania do
publicznego systemu pomocy socjalnej. Otwartoœci bêd¹ s³u¿yæ tak¿e
programy maj¹ce na celu upowszechnienie kszta³cenia ustawicznego,
rozwoju wspó³pracy z przedsiêbiorstwami oraz monitorowania zawodowych losów absolwentów, w celu
dostosowywania programów studiów
do potrzeb rynku pracy. Proponuje siê
równie¿ podj¹æ dzia³ania, maj¹ce na
celu zwiêkszenie mobilnoœci kadry
i studentów.

Rektor odbiera trofeum „Za walkê z dopingiem w sporcie”

8 stycznia
przyjêciu noworocznym zorganizowanym przez prezydenta miasta Poznania,
Ryszarda Grobelnego;
9 stycznia
spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Marsza³ka Wielkopolski
i Wojewodê Wielkopolskiego, w Auli
UAM;
15 stycznia
spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez starostê powiatu poznañskiego, Jana Grabkowskiego;
18 stycznia
debacie poœwiêconej Strategii Rozwoju
Szkolnictwa Wy¿szego z udzia³em prof.

ZYCIE UCZELNI
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Jerzego WoŸnickiego, przewodnicz¹cego Komitetu Steruj¹cego i Zespo³u
Wykonawców Strategii.
28 stycznia
podpisaniu umowy ze spó³k¹ Euro 2012
dotycz¹cej sta¿y i praktyk studenckich;
2 lutego
posiedzeniu Senatu AWF;
4 lutego
spotkaniu z cz³onkiem Zarz¹du woj.
wielkopolskiego, Krystyn¹ Poœledni¹,
w sprawie projektu AWF;
8-11 lutego
Igrzyskach Zimowych w Vancouver;
22 lutego
posiedzeniu Kolegium Rektora, w sprawie opinii nt. projektu strategii szkolnictwa wy¿szego oprac. przez KRASP,
kosztoch³onnoœci studiów oraz gospodarki finansowej Uczelni;
22-23 lutego
Warszawie jako doradca ministra
sportu;
25 lutego
Kolegium Rektorów Miasta Poznania
w Uniwersytecie Ekonomicznym;
8 marca
posiedzeniu Kolegium Rektora w sprawie przygotowania do posiedzenia
senatu, w tym wniosków o odznaczenia
pañstwowe, zmian w Regulaminie
Organizacji Administracji Uczelni oraz
funkcjonowania systemu zamówieñ
pañstwowych;
10 marca
gali przyznania nagród nauczycielom
„Eu-Geniusze 2010” w auli AWF;
16 marca
posiedzeniu Senatu AWF;
26-27 marca
spotkaniu w³adz Europejskiej Federacji Hokeja na Trawie w Hamburgu;
31 marca
spotkaniu Komisji ds. Zwalczania

PRESS

Z POSIEDZENIA SENATU
2 lutego 2010 r.
Podczas posiedzenia Senatu zosta³y
poruszone nastêpuj¹ce sprawy:
1) Prowizorium bud¿etowe uczelni
na rok 2010
Pani Kwestor, mgr Maria Koziej,
przedstawi³a prowizorium bud¿etowe na rok 2010.
2) Uzupe³nienie sk³adu Senackiej
Komisji ds. Nagród i Wyró¿nieñ
Ze wzglêdu na rozwi¹zanie stosunku
pracy z p. Genowef¹ Kêdziersk¹
i drem Andrzejem Nowakowskim
podczas posiedzenia dokonano
uzupe³nienia sk³adu Komisji, do
której weszli: Jadwiga Kusik, pracownik Dzia³u Spraw Pracowniczych AWF i mgr Wies³aw Kuhnert,
p.o. kanclerza AWF.
3) Sprawy osobowe
Senat wiêkszoœci¹ g³osów przeg³osowa³ zatrudnienie na stanowisku
profesora nadzwyczajnego dr hab.
Micha³a Bronikowskiego na podstawie mianowania na okres 5 lat.
4) Sprawy ró¿ne
JM Rektor poinformowa³, ¿e rozpoczê³a pracê komisja konkursowa,
która dokona weryfikacji ofert
z³o¿onych na budowê budynku
dydaktycznego Wydzia³u Turystyki
i Rekreacji oraz wyboru zwyciêzcy.
Nowa inwestycja wymusza wyburzenie pawilonu „Berlin” i rozpoczêcie translokacji pracowników
z tego¿ pawilonu. Rektor poinformowa³, ¿e ten proces ju¿ trwa, ale napotyka na ustawiczne opory w sytuacji,
gdy chodzi o zagêszczenie osobowe
poszczególnych zak³adów na
najbli¿sze dwa lata.
Prorektor ds. studiów poinformowa³, ¿e Uczelnia przechodzi przez

trudny etap, bo wdra¿amy 6 systemów: system finansowo-ksiegowy,
p³acowo-kadrowy, system kontroli
wydatków, system ATS, wspomagaj¹cy projektowanie dydaktyki (zajêæ
w poszczególnych salach i obiektach
dla konkretnych prowadz¹cych),
Intranet – narzêdzie komunikacji
wewnêtrznej wraz z wirtualnym
dziekanatem. Od tego momentu
strona www przestaje funkcjonowaæ
jako miejsce wymiany informacji
miêdzy pracownikami. Intranet
bêdzie stanowiæ bazê dla monta¿u
kolejnych podsystemów.
Prorektor ds. nauki poinformowa³
o nowych projektach parametryzacji jednostek naukowych, w tym
dwóch istotnych zmianach w stosunku do poprzedniej: nie bêdzie w ramach punktacji przelicznika Nx2
(wskaŸnik publikacji) tylko Nx3. To
zmienia zasadniczo sytuacjê Uczelni, bo bêdziemy musieli wykazaæ siê
wiêksz¹ liczb¹ wysoko punktowanych publikacji w stosunku do liczby
zatrudnionych pracowników naukowych. Druga zmiana – te¿ niekorzystna dla Uczelni, to fakt, ¿e w nowych kryteriach likwiduje siê punkty
za tzw. laboratoria z ISO-wsk¹
akredytacj¹.
Rektor poinformowa³, ¿e na UAM
odby³a siê dyskusja z poznañskim
œrodowiskiem naukowym o strategii
nauki polskiej w latach 2010–2020.
Prezentowa³ j¹ prof. Jerzy WoŸnicki.
Aktualnie przygotowywane s¹
2 strategie: jedna przez Fundacjê
Rektorów Polskich z przewodnicz¹cym zespo³u prof. WoŸnickim
i w powi¹zaniu z KRASP, i druga
powierzona przez minister Kudryck¹ prywatnej firmie Konsorcjum
Firm Ernst & Young oraz Instytut
Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹.

W najbli¿szym czasie Pani minister
dokona wyboru strategii.

zawartych w rozporz¹dzeniu
MNiSW.

16 marca 2010 r.

Na podstawie wyników g³osowania
Senat AWF pozytywnie zaopiniowa³
wniosek o przyznanie:
– Krzy¿a Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski prof. dr. hab. med.
Jerzemu Smorawiñskiemu,
– Medalu Komisji Edukacji Narodowej dr Ma³gorzacie Bronikowskiej,
– Z³otych Medali „Za D³ugoletni¹
S³u¿bê”: dr. hab. prof. AWF Maciejowi Pietrzakowi, mgr Danucie
¯ywieckiej, mgr Annie Szewczyk,
Bo¿enie Karczmarz, Ró¿y Weso³ej, W³adys³awowi Ziarnek.
– Senat wiêkszoœci¹ g³osów zaakceptowa³ utworzenie na Wydziale
WF kierunku Taniec na studiach
I stopnia.

Podczas posiedzenia Senatu zosta³y
poruszone nastêpuj¹ce sprawy:
1) Wrêczenie nominacji na stanowisko profesora zwyczajnego prof.
dr. hab. Piotrowi Krutkiemu.
2) Opinia Senatu w sprawie zmian
w Regulaminie Organizacyjnym
Administracji Uczelni – Senat
przeg³osowa³ scalenie Domu Studenckiego z klubem „Trops”, które
bêd¹ jedn¹ jednostk¹ administracyjn¹.
Zmiany w Regulaminie Studiów
Doktoranckich:
Prof. Bogus³aw Marecki przedstawi³
zmiany w Regulaminie Studiów
Doktoranckich, które zosta³y wprowadzone w myœl nowych rozporz¹dzeñ MNiSW i poprosi³ o g³osowanie. Senat jednog³oœnie przyj¹³
uchwa³ê w sprawie znowelizowanego tekstu Regulaminu Studiów
Doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
3) Wnioski o odznaczenia pañstwowe i nagrody Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego:
Dr hab. Marek Stuczyñski, przewodnicz¹cy Senackiej Komisji ds.
Nagród i Wyró¿nieñ poinformowa³
zebranych, ¿e Komisja omawia³a
wnioski o nagrody Ministra Nauki
Szkolnictwa Wy¿szego oraz nadanie
wyró¿nieñ (ordery, medale, odznaki
resortowe). Do Komisji wp³ynê³y
³¹cznie 22 wnioski, w tym: 2 wnioski
o indywidualn¹ nagrodê MNiSW
oraz 20 wniosków o przyznanie
medali, orderów i odznaczeñ
pañstwowych. Wiêkszoœæ wniosków
zosta³a rozpatrzona negatywnie
przez Komisjê z uwagi na niespe³nienie wymogów formalnych

4) Senat przeg³osowa³:
– przed³u¿enie zatrudnienia na podstawie mianowania na stanowisku
prof. AWF na czas nieokreœlony dla
dr. hab. Dariusza Wieliñskiego,
– przed³u¿enie zatrudnienia na
podstawie mianowania na stanowisku prof. AWF na czas nieokreœlony dla dr. hab. Macieja Pawlaka,
– zatrudnienie na stanowisku
docenta na postawie mianowania na
5 lat dla dr. Paw³a Przybylskiego,
– zatrudnienie na podstawie mianowania na stanowisku prof. AWF dla
dr. hab. Mariana Marcinkowskiego na Wydziale Turystyki i Rekreacji
(czas okreœli Rektor).
5) Sprawy ró¿ne
JM Rektor poinformowa³ o konkursach og³oszonych przez MNiSW
dotycz¹cych wzmocnienia potencja³u
dydaktycznego uczelni. Prorektor ds.
nauki poinformowa³ o propozycjach
radykalnych zmian w zasadach
parametryzacji uczelni, w tym
podziale na cztery kategorie (ostatnia
nie bêdzie finansowana) i zmianie
wskaŸnika z Nx2 na Nx3.
oprac. MD

Dopingu w Sporcie w Warszawie.
JM Rektor przes³a³ gratulacje:
- prof. Kazimierzowi Imieliñskiemu
z okazji 80. rocznicy urodzin;
- prof. Edmundowi Kuffelowi z okazji
nadania tytu³u doktora honoris causa
przez Rektora i Senat Politechniki
Poznañskiej;
- prof. Maciejowi Zabelowi z okazji
nadania tytu³u doktora honoris causa
przez Rektora i Senat Uniwersytetu
Medycznego w Bia³ymstoku;
- Wies³awowi Ochmanowi z okazji
nadania tytu³u doktora honoris causa
przez Rektora i Senat Akademii
Muzycznej w Poznaniu;
- prof. Stanis³awowi Gomu³ce z okazji
nadania tytu³u doktora honoris causa
przez Rektora i Senat Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu;
- prof. Zbigniewowi Krawczykowi
z okazji nadania tytu³u doktora honoris
causa przez Rektora i Senat Akademii
Wychowania Fizycznego Józefa
Pi³sudskiego w Warszawie.
JM Rektor obj¹³ patronat nad:
1) Zjazdem Komisji Uczelni Wychowania Fizycznego zorganizowanym przez
Radê Uczelnian¹ Samorz¹du Studenckiego AWF w Poznaniu;
2) VI konferencj¹ naukow¹ nt. „Gospodarka turystyczna w XXI wieku –
uwarunkowania rozwoju w dobie
globalizacji i kryzysu ekonomicznego”,
która odbêdzie siê w dniach 14-15
wrzeœnia 2010 r. organizowana przez
Katedrê Ekonomiki i Organizacji
Turystyki AWF;
3) projektem „European School 2: Get
on board! Youth navigators for European challenges”, który odby³ siê
w dniach 5-14 marca 2010 r. organizowany przez Europejskie Forum
Studentów AEGEE Poznañ;
4) Balem Sportowca, który odby³ siê 22
stycznia 2010 r.;
5) konferencj¹ naukow¹ z cyklu „Turystyka w humanistycznej perspektywie”
pt. Wspó³czesne podró¿e kulturowe,
która odbêdzie siê w dniach 14-15
paŸdziernika 2010 r.;
6) II Miêdzynarodow¹ Konferencj¹
Naukowo-Szkoleniow¹ na temat „Rola
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osteopatii i terapii manualnej w procesie
rehabilitacji. Usprawnianie tkanek
miêkkich w dysfunkcji narz¹du ruchu”,
która odbêdzie siê w dniach 6-7 maja
2010 r.;
7) 18 edycj¹ konferencji pod tytu³em
„Wychowanie fizyczne w sport w badaniach naukowych”, która odbêdzie siê
20 i 21 maja 2010 r.;
8) akcj¹ „Poznañ wie jak wejœæ na szczyt”,
organizowan¹ przez Fundacjê Wspierania
Inicjatyw Spo³ecznych „Za wszelk¹
cenê”, która odbêdzie siê 24 kwietnia
2010 r.;
9) II edycj¹ Wyborów Miss AWF w dniu
9 kwietnia 2010 r.

POZNAN ZEGNA WIELKICH POLAKÓW

JM Rektor przyj¹³ zaproszenie:
do udzia³u w Komitecie Honorowym
jubileuszu 90-lecia dzia³alnoœci Akademickiego Zwi¹zku Sportowego;
JM Rektor otrzyma³ podziêkowanie:
- za wieloletni¹ wspó³pracê jako konsultant medyczny od El¿biety D³ugo³êckiej
z Departamentu Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego w Ministerstwie Zdrowia;
- od Andrzeja Grzelaka, prezesa Polskiego Zwi¹zku Hokeja na Trawie, za
okazan¹ pomoc i wspó³pracê przy
organizacji Halowych Mistrzostw
Europy, Trophy Mê¿czyzn, 15-17
stycznia 2010 r.;
- od prof. Zbigniewa Krawczyka za
z³o¿one gratulacje i ¿yczenia z okazji
nadania tytu³u doktora honoris causa
przez AWF w Warszawie;
- od prof. Kazimierza Imieliñskiego za
z³o¿one gratulacje i ¿yczenia z okazji
80. rocznicy urodzin;
- od prof. Marka Rockiego, prezesa ZG
Akademickiego Zwi¹zku Sportowego, za
wsparcie udzielone w minionym roku
oraz przyjazny i ¿yczliwy stosunek do
spo³ecznoœci studentów reprezentuj¹cych
Klub Uczelniany AZS.
W imieniu JM Rektora, prorektor do
spraw nauki – prof. Stanis³aw Kowalik
uczestniczy³ w:
5 listopada
konferencji metodyczno-szkoleniowej
zorganizowanej przez Wielkopolskie
Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu

PRESS

Po uroczystoœci rektorzy zapalili znicze pod Pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru

Nadzwyczajne posiedzenie Senatów
poznañskich uczelni odby³o siê
w œrodê 14 kwietnia, aby po¿egnaæ
ofiary tragedii pod Smoleñskiem.
– Zebraliœmy siê tutaj, by chwil¹
milczenia, ale te¿ chwil¹ poezji i muzyki uczciæ pamiêæ tych wszystkich,
którzy zginêli w sobotniej katastrofie
– tymi s³owami rektor UAM, prof.
Bronis³aw Marciniak, rozpocz¹³
swoje przemówienie.
W uroczystoœci, która odby³a siê
w auli UAM wziêli udzia³ rektorzy:
Akademii Muzycznej, ASP, Akademii Wychowania Fizycznego, Politechniki Poznañskiej, Uniwersytetu
Ekonomicznego, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego. Po raz drugi w historii posiedzenie by³o otwarte dla mieszkañców
Poznania. Wœród obecnych, którzy
oddali ho³d poleg³ym byli m.in. abp
Stanis³aw G¹decki, prezydent miasta
Poznania Ryszard Grobelny, wojewoda wielkopolski Piotr Florek oraz
wielu pos³ów, przedstawicieli
senatów uczelni publicznych i niepublicznych. Aulê po brzegi wype³nili
studenci i pracownicy poznañskich

uczelni. Organy przes³oniêto wielk¹
bia³o-czerwon¹ flag¹ z kirem. Obok
flagi na czarnej tkaninie zawis³ napis:
„Akademicki Poznañ ¿egna
Wielkich Polaków”.
Rektor UAM w mowie po¿egnalnej
odwo³ywa³ siê do zmar³ych s³owami
Jana Kochanowskiego: „Wy, którzy
pospolit¹ rzecz¹ w³adacie, A ludzk¹
sprawiedliwoœæ w rêku trzymacie,
Wy, mówiê, którym ludzi paœæ poruczono, I zwirzchnoœci nad stadem
bo¿ym zwierzono. Gdzie jesteœcie?”
W tragicznym tonie wybrzmiewa³y
s³owa rektora. – Czy ziemia katyñska
ma pozostaæ ziemi¹ przeklêt¹? I zaraz
wyrazi³ pragnienie, aby Katyñ sta³ siê
symbolem pojednania miêdzy
narodami i wszelkimi podzia³ami.
W przepojonym smutkiem tonie
o zmar³ych wypowiada³ siê wicemarsza³ek Senatu RP, prof. Marek
Zió³kowski.
Po otwartym posiedzeniu Senatów
Mszê Œwiêt¹ na placu Mickiewicza
poprowadzi³ abp Stanis³aw G¹decki,
w której udzia³ wziê³o oko³o 4 tysi¹ce
poznaniaków.
MD

PROGRAM „AKADEMICKI POZNAN”

i AWF w Poznaniu;
23 listopada
uroczystoœci wrêczenia dyplomu doktora
honoris causa prof. Jerzemu Andrzejowi
Fedorowskiemu na UAM;

OTWARTY WYKLAD PROF. P. GARDINERA

fot. Gra¿yna Kosmatka

15 stycznia
premierze filmu dokumentalnego oraz
wystawie fotografii projektu „Niewidzialni”;

Prof. Phillip Gardiner w czasie wyk³adu

24 lutego 2010 r., w Akademii
Wychowania Fizycznego w Poznaniu
zosta³ wyg³oszony otwarty wyk³ad
pana prof. Phillipa Gardinera
z University of Manitoba (Kanada)
zatytu³owany: The nervous system
response to increased and decreased
physical activity (OdpowiedŸ uk³adu
nerwowego na zwiêkszon¹ i zmniejszon¹ aktywnoœæ ruchow¹). Wyk³ad
zosta³ wyg³oszony w jêzyku angielskim, z t³umaczeniem na jêzyk polski.
Prof. Gardiner jest pierwszym
badaczem, który w bezpoœredni
sposób opisa³ szereg zmian cech
neuronów ruchowych pod wp³ywem
zmienionej aktywnoœci ruchowej.
Problematyka adaptacji uk³adu
nerwowego do aktywnoœci ruchowej
jest zagadnieniem naukowym
nowym, poznawanym dopiero
w ostatnich latach. W ramach
wyk³adu zosta³y przedstawione
wyniki badañ neurofizjologicznych
wyk³adowcy, dotycz¹ce zmian cech
potencja³ów czynnoœciowych,

pobudliwoœci i charakterystyk pracy
neuronów ruchowych, jakie s¹
efektem zwiêkszonej i zmniejszonej
aktywnoœci ruchowej. Zaprezentowano równie¿ wyniki badañ zmian
gêstoœci receptorów b³onowych oraz
kana³ów jonowych, które wyjaœniaj¹
mechanizmy adaptacji tkanki
nerwowej do zmienionej aktywnoœci.
Wyk³ad odby³ siê w ramach projektu
Urzêdu Miasta – „Akademicki
Poznañ” . Ide¹ tego projektu jest
wspieranie jakoœci kszta³cenia
poznañskich uczelni poprzez
dofinansowanie wizyt znakomitych
naukowców, artystów, specjalistów
z ró¿nych dziedzin. Wiêcej informacji
na temat zapraszanych do naszego
Miasta znakomitoœci ze œwiata nauki,
polityki i sztuki oraz harmonogram
wizyt na rok 2010 mo¿na znaleŸæ na
stronie www.poznan.pl/studiuj.
Jan Celichowski
Matylda D¹browska

5-6 marca
posiedzeniu Prezydium Konferencji
Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich
i Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych we Wroc³awiu;
16 marca
dorocznym spotkaniu seniorów zorganizowanym przez Ko³o Seniora AWF
w Poznaniu.
W imieniu JM Rektora, prorektor ds.
studiów – prof. Dariusz Wieliñski
uczestniczy³ w:
11 listopada
obchodach Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci w Poznaniu;
20 stycznia
wyk³adzie Leszka Balcerowicza i debacie „Polska transformacja gospodarcza: 20 lat póŸniej” z okazji II Dni
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;
20 lutego
XIV Targach Edukacyjnych na MTP.
W imieniu JM Rektora, dziekan
Wydzia³u Wychowania Fizycznego
AWF, dr hab. prof. AWF Jacek
Lewandowski uczestniczy³ w:
15 stycznia
Koncercie Inauguracyjnym z okazji
obchodów 90-lecia Uczelni.
W imieniu JM Rektora, dr hab. prof.
AWF Krzysztof Kasprzak uczestniczy³
w:
18 listopada
jubileuszu 90-lecia Studiów Rolniczo-Leœnych 1919-2009.
MD
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STUDENCI ODBEDA
PRAKTYKI W SZPITALACH

VI WARSZTATY
„BIBLIOTEKI CYFROWE”

ANTROPOLOGIA W NAUKACH
O KULTURZE FIZYCZNEJ

Akademia Wychowania Fizycznego
i marsza³ek województwa wielkopolskiego podpisali porozumienie w sprawie wspó³pracy i organizacji praktyk
dla studentów. Dziêki niemu studenci
naszej Uczelni bêd¹ mogli zdobywaæ
wiedzê praktyczn¹ i doœwiadczenie
w szpitalach, dla których samorz¹d
województwa wielkopolskiego jest
organem za³o¿ycielskim.

Warsztaty „Biblioteki Cyfrowe” to
impreza maj¹ca ju¿ swoj¹ historiê.
Organizowane od roku 2004 przez
Poznañskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Poznañsk¹ Fundacjê Bibliotek Naukowych stawiaj¹
sobie za cel popularyzacjê bibliotek
cyfrowych oraz wspomaganie ich
rozwoju w Polsce. S¹ te¿ forum wymiany doœwiadczeñ oraz integracji
œrodowisk zwi¹zanych z tymi zagadnieniami.

W dniach 10-12 wrzeœnia 2009 r. ju¿ po
raz 42 odby³a siê ogólnopolska konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, której
gospodarzem by³ tym razem Uniwersytet £ódzki. Referaty zaprezentowano
na 10 tematycznych sesjach ustnych
oraz 4 plakatowych. Wœród nich wyodrêbniono sesjê: „Antropologia w naukach o kulturze fizycznej”, na której
wyg³oszono 7 referatów. Wœród tematów wiod¹cych dominowa³a ocena
ot³uszczenia mê¿czyzn, kobiet oraz
sportowców, dokonana przy zastosowaniu ró¿nych metod badawczych.
Dokonano równie¿ oceny stopnia wysklepienia stopy judoków w aspekcie
budowy somatycznej, a tak¿e zró¿nicowania budowy cia³a ch³opców reprezentuj¹cych grupy ró¿ni¹ce siê poziomem
wyników w skoku w dal z miejsca. Podniesiono tak¿e temat znaczenia œrodowiska zamieszkania na poziom aktywnoœci fizycznej dzieci i m³odzie¿y, roli
sportu w ich ¿yciu, a tak¿e rolê zorganizowanej aktywnoœci fizycznej na
wynikaj¹ce z niej korzyœci zdrowotne
kobiet w ró¿nym wieku. W sesji plakatowej dominowa³y czeskie badania
z zakresu wp³ywu aktywnoœci fizycznej
na sk³ad cia³a kobiet. Dokonano tak¿e
oceny ró¿nic p³ciowych w obrêbie cech
somatycznych zawodniczek i zawodników uprawiaj¹cych sporty zimowe.

W imieniu marsza³ka województwa
wielkopolskiego porozumienie podpisa³a Krystyna Poœlednia, cz³onek Zarz¹du województwa wielkopolskiego.
Porozumienie o wspó³pracy w sprawie
studenckich praktyk w szpitalach z Samorz¹dem województwa wielkopolskiego zosta³o podpisane po raz pierwszy. Studenci bêd¹ mogli odbywaæ
praktyki w 26 szpitalach podlegaj¹cych
marsza³kowi. – Dziêki porozumieniu
studenci wzbogac¹ siê o wiedzê praktyczn¹ a to siê liczy w zawodzie fizjoterapeuty – powiedzia³ podczas porozumienia
rektor Akademii Wychowania Fizycznego, prof. Jerzy Smorawiñski.
– Takie doœwiadczenie u³atwi poruszanie siê na rynku pracy, na którym
pracodawcy wymagaj¹ od m³odych
pracowników wiedzy praktycznej.
Do tej pory umowy ze szpitalami by³y
zawierane indywidualnie i obejmowa³y
w¹ski zakres wspó³pracy. – To porozumienie daje olbrzymie mo¿liwoœci odbywania praktyk dla naszych studentów,
którzy bêd¹ mogli zdobywaæ doœwiadczenie na ró¿nych oddzia³ach: kardiologicznych, neurologicznych i chirurgicznych w szpitalach w Poznaniu, Kaliszu,
Lesznie, Koninie oraz w Szpitalu Psychiatrycznym w GnieŸnie, Koœcianie,
a tak¿e w mniejszych miejscowoœciach
– wyjaœnia dr hab. prof. AWF
Aleksander Barinow-Wojewódzki,
prodziekan do spraw klinicznych AWF
w Poznaniu.
MD

Tegoroczn¹ prezentacje poœwiêcono
analizie zachowañ u¿ytkowników
w bibliotece cyfrowej oraz pozycjonowaniu zasobów tych bibliotek
w wyszukiwarkach. Poruszano tak¿e
kwestie d³ugoterminowego zabezpieczenia masowych iloœci danych.
Omówiono dzia³alnoœæ Federacji
Bibliotek Cyfrowych (FBC), zapewniaj¹cej m.in. mo¿liwoœæ równoczesnego przeszukiwania opisów obiektów pochodz¹cych z rozproszonych
bibliotek cyfrowych. FBC podejmuje
tak¿e wspó³pracê z projektami europejskimi: Europeana, DRIVER czy
DART Europe, przekazuj¹c metadane
polskich obiektów cyfrowych.
Warsztaty zakoñczy³a prezentacja
wyników prac zespo³ów roboczych
dzia³aj¹cych przy Konsorcjum „Polskie Biblioteki Cyfrowe”. Ich zadaniem jest ustalenie wspólnych zasad
opracowania dokumentów elektronicznych. Jest to tym trudniejsze, ¿e
tworzenie bibliotek cyfrowych w Polsce przebiega³o oddolnie i ka¿da
z bibliotek opracowuje dokumenty
wed³ug w³asnych schematów.
Niemniej jednak, jeœli polskie zasoby
elektroniczne maj¹ byæ udostêpniane
jak najszerszemu gronu odbiorców,
nale¿y podj¹æ ten trud. Przedstawiono zatem stan prac zespo³ów ds.
prawnych, schematów metadanych
oraz synonimów.
Justyna Andrzejczak

PRESS

Nasz¹ uczelniê reprezentowa³a Katedra
Antropologii i Biometrii, której pracownicy zaprezentowali trzy prace: 1)
M. Krzyka³a: Zastosowanie metody densytometrycznej do oceny asymetrii morfologicznej w grupie zawodników uprawiaj¹cych hokej na trawie; 2) I. Biliñska, E. Zió³kowska-£ajp: Rytmika
urodzeñ noworodków poznañskich –
ujêcie dekadowe, 3) M. Skrzypczak,
U. Czerniak, P. £aski, W. Kycler: Ocena
zró¿nicowania jakoœci ¿ycia wœród
kobiet, u których wyst¹pi³a choroba
nowotworowa.
Magdalena Krzyka³a

POZNAN STAWIA NA SPORT

Dr E. B¹k jest dyrektorem Wydzia³u
Kultury Fizycznej Urzêdu Miasta
Poznania oraz wyk³adowc¹ Akademii
Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Posiada uprawnienia menad¿era
sportu, trenera I klasy pi³ki rêcznej.
Jest inicjatork¹ i animatork¹ wielu
dzia³añ wspieraj¹cych rozwój sportu
w Poznaniu i Wielkopolsce. Aktualnie bierze udzia³ w realizacji m.in.
takich projektów jak: Mistrzostwa
Europy w Pi³ce No¿nej „Euro 2012”,
Mistrzostwa Œwiata w Kajakarstwie
w 2010 r., Halowe Mistrzostwa
Œwiata w Hokeju na Trawie Kobiet
i Mê¿czyzn w 2011 r., Mistrzostwa
Europy w Bryd¿u Sportowym
w 2011 r. Uczestniczy³a tak¿e w przygotowaniu dla Miêdzynarodowego
Komitetu Olimpijskiego oferty
miasta Poznania jako organizatora
M³odzie¿owych Igrzysk Olimpijskich w 2014 roku. Jej dzia³alnoœæ
spo³eczna obejmuje funkcje: przewodnicz¹ca Komisji Kultury Fizycznej Zwi¹zku Miast Polskich, cz³onek
Zarz¹du G³ównego Szkolnego Zwi¹-

zku Sportowego w Warszawie,
cz³onek Zarz¹du Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Sportowego.
Podczas seminarium dr E. B¹k wyg³osi³a wyk³ad pt. Rola sportu w strategii rozwoju miasta Poznania, czyli
dlaczego „POZNAÑ STAWIA NA
SPORT”. W pierwszej czêœci referatu
przedstawione zosta³y najwa¿niejsze
dzia³ania i sukcesy Wydzia³u Kultury
Fizycznej Urzêdu Miasta Poznania
w roku 2009:
– Najwiêksze imprezy sportowe:
Mistrzostwa Œwiata w Wioœlarstwie,
Puchar Œwiata w Kajakarstwie,
Mistrzostwa Europy Juniorów
w Kajakarstwie, Mistrzostwa Europy
w Koszykówce Mê¿czyzn, Turniej
Tenisowy „Porsche Open”, 10 Poznañ
Maraton, II Poznañ Pó³maraton,
Turniej Reprezentacji Narodowych
w Pi³ce Rêcznej;
– Sport dzieci i m³odzie¿y: nauka
p³ywania dla dzieci klas II i III szkó³
podstawowych, zajêcia sportowo-rekreacyjne w ramach programu
przeciwdzia³ania alkoholizmowi
i narkomanii, Igrzyska M³odzie¿y
Szkolnej i Poznañski Animator
Sportu Szkolnego, Trener Osiedlowy
wspó³organizowany z Fundacj¹ na
rzecz AWF w Poznaniu, M³odzie¿owe Centra Sportu;
– Wyró¿nienia: II Miejsce w Polsce
w systemie wspó³zawodnictwa spor-

towego dzieci i m³odzie¿y w 2009 r.,
Oskary Sportowe – „Gminess 2009”.
W drugiej czêœci wyst¹pienia dr E. B¹k
omówi³a najwa¿niejsze imprezy
sportowe organizowane w Poznaniu
w 2010 roku: Mistrzostwa Œwiata
w Kajakarstwie, Mistrzostwa Europy
grupy B w Hokeju Halowym, Poznañ
„Porsche Open”, Akademickie Mistrzostwa Europy w koszykówce Kobiet i Mê¿czyzn, Europejskie Eliminacje do I Igrzysk Olimpijskich
w Zapasach, Puchar Polski w Siatkówce Kobiet, IV Akademickie Mistrzostwa Œwiata w Kajakarstwie,
Europejski Festiwal Szermierki, 11
Poznañ Maraton, III Poznañ Pó³maraton, Turniej Reprezentacji Narodowych Mê¿czyzn w Pi³ce Rêcznej.
W podsumowaniu referatu prelegentka wskaza³a imprezy sportowe
planowane w Poznaniu w latach
2011-2014: Mistrzostwa Œwiata
w Hokeju Halowym w 2011 r.,
Mistrzostwa Europy w Pi³ce No¿nej
UEFA EURO 2012, Mistrzostwa
Œwiata w Pi³ce No¿nej Ulicznej –
2013. Koñcz¹c spotkanie, dr Ewa
B¹k podkreœli³a, i¿ najwiêksze
imprezy sportowe s¹ bodŸcem do
rozwoju, modernizacji infrastruktury
sportowej oraz promocji dyscyplin
i klubów sportowych miasta Poznania.
oprac. dr A. Kaiser
sekretarz PTNKF, Oddzia³ w Poznaniu

fot. archiwum POSiR

27 stycznia 2010 r. Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej,
Oddzia³ w Poznaniu, zorganizowa³o
otwarte seminarium, na które zaproszono Pani¹ dr Ewê B¹k.

Tor regatowy Malta (Ÿród³o:POSiR)
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BIURO KARIER PELNE PASJI...

Rektor podpisuje porozumienie ze Spó³k¹ Euro Poznañ 2012
reprezentowan¹ przez Micha³a Prymasa.

Od Orlika do Olimpijczyka –
Biuro Karier w projekcie
Kierunek sport powsta³ w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy
na kadry menad¿erskie, trenerskie,
instruktorskie. Dla zespo³u Biura
Karier bardzo istotne jest dostrze¿enie rangi i znaczenia Biura Karier
w realizacji projektu. Cieszy fakt, ¿e
wiele zapisów w projekcie dotyczy
œcis³ej wspó³pracy uczelni z pracodawcami, rozwoju Biura Karier.
Dziêki dodatkowym œrodkom finansowym s³uchaczom nowego kierunku mo¿na zaproponowaæ szereg
dzia³añ wspieraj¹cych proces
kszta³cenia teoretycznego o kompetencje, wiedzê i umiejêtnoœci
praktyczne.
W kontekœcie tych zadañ, z inicjatywy Biura Karier, zosta³y podpisane
przez JM Rektora porozumienia
o wspó³pracy pomiêdzy AWF,
a PBG Basket (12.01.br), Spó³k¹
Euro Poznañ 2012 (28.01.br.) oraz

PRESS

Akademi¹ Tenisow¹ Angie w Puszczykowie (16.03.br.). W ramach
podpisanego porozumienia studenci
kierunku sport realizuj¹, ju¿ od
1 lutego, obowi¹zkowe praktyki przy
Bu³garskiej 5/7. Maj¹ niepowtarzaln¹ okazjê, aby uczestniczyæ w przygotowaniach do wielkiej imprezy
pi³karskiej jak¹ jest Euro 2012,
zdobywaæ umiejêtnoœci praktyczne,
nawi¹zywaæ cenne kontakty, uczyæ
siê od najlepszych. W trakcie negocjacji jest porozumienie z KKS
„Lech” Poznañ. Tocz¹ siê równie¿
rozmowy z przedstawicielami klubów, aby najlepszym studentom
kierunku sport umo¿liwiæ odbycie
zagranicznych sta¿y.
Targi Edukacyjne, czyli zmasowany atak promocyjny AWF na
kandydatów
Biuro Karier odpowiedzialne by³o za
zorganizowanie udzia³u naszej
Uczelni w XIV Targach Edukacyjnych w Poznaniu. Targi odby³y siê
w terminie 19-21 lutego br. w nowej,
ciekawszej formule. Stoisko AWF
oblegane by³o przez kandydatów na
studia. Przyszli kandydaci pytali
o wszystkie kierunki. Cieszyæ mo¿e
du¿e zainteresowanie nowym kierunkiem sport. Studenci-wolontariusze chêtnie odpowiadali na pytania
zwi¹zane z egzaminami, studiami,
uczelni¹ itp. Dynamiczna muzyka
przyci¹ga³a uwagê i zachêca³a do
odwiedzenia stoiska.
Obecnoœæ naszej Uczelni na Targach
ubarwi³y pokazy taneczno-sportowe
pod has³em: „Zdrowo-sportowo”.
Autorami pokazu byli pracownicy
Zak³adu Æwiczeñ Muzyczno-Ruchowych dr El¿bieta Majchrowicz oraz dr Przemys³aw Kwarta,
który wyst¹pi³ równie¿ w roli znakomitego konferansjera. Sensacjê

wzbudzi³y pokazy akrobatyczne na
batucie. Publicznoœci bardzo podoba³y siê pokazy tañca towarzyskiego.
Z du¿¹ sympati¹ odebrano wystêp
Zespo³u Tañca Ludowego Poznañ
AWF.
Atrakcj¹ dla odwiedzaj¹cych Targi
by³o boisko sportowe (o wymiarach
10 m x 12 m, ze sztuczn¹ nawierzchni¹ trawiast¹) powsta³e dziêki
porozumieniu MTP z firm¹ Dawar
Sport i Biurem Karier AWF. Przez
trzy dni studenci-wolontariusze
z du¿ym zaanga¿owaniem i pomys³owoœci¹ prowadzili na boisku gry
i zabawy sportowe, promowali sporty tradycyjne (we wspó³pracy z dr M.
Bronikowsk¹ z Pracowni Olimpizmu
i Etnologii Sportu), zachêcaj¹c
uczestników Targów do wspólnej
zabawy.
Udzia³ Uczelni w XIV Targach
Edukacyjnych nale¿y uznaæ za udany. Bezpoœredni kontakt z przysz³ymi studentami na stoisku targowym,
pokazy na scenie, gry, zabawy na
boisku sportowym sprawi³y, ¿e AWF
musia³a byæ zauwa¿ona przez
przysz³ych kandydatów na studia.
Wszystkim, którzy przyczynili siê do
tego sukcesu nale¿¹ siê serdeczne
podziêkowania.
Wizyty w szko³ach, czyli „praca
u podstaw”
Biuro Karier przyjmuje zaproszenia
do udzia³u w targach, dniach kariery
i przedsiêbiorczoœci organizowanych
na terenie Wielkopolski. Pracownicy Biura wraz ze studentami-wolontariuszami spotykaj¹ siê z m³odzie¿¹
zainteresowan¹ studiami w naszej
AWF. Promujemy œcie¿ki kariery,
przybli¿amy m³odzie¿y zawody,
informujemy o nowych kierunkach.

Wyrazy uznania nale¿¹ siê organizatorom tych bardzo dobrze zorganizowanych spotkañ, które u³atwiaj¹
m³odzie¿y dokonanie wyboru dalszej œcie¿ki edukacji. Spotkaliœmy
siê z m³odzie¿¹ w Mosinie,
Koœcianie, Pniewach. W planach s¹
wyjazdy do Gniezna i Œrody.
Drzwi Otwarte
13 marca dla przysz³ych ¿aków
zosta³y szeroko otwarte drzwi w naszej AWF. Kandydaci przybyli
t³umnie do auli, aby uzyskaæ szczegó³owe informacje o kierunkach,
wymogach rekrutacyjnych, zobaczyæ
z bliska nasz¹ Uczelniê. Na stoiskach, studenci-wolontariusze
udzielali wyczerpuj¹cych informacji
dotycz¹cych kierunków studiów,
wymogów rekrutacyjnych, przybli¿ali równie¿ tajniki z ¿ycia ¿aków
AWF. Du¿e zainteresowanie budzi³
kierunek sport, kandydaci pytali
równie¿ o taniec, dziennikarstwo
sportowe.
Atrakcj¹ spotkania by³y pokazy
taneczne i sportowe. Najwiêksze
emocje wzbudzi³ wystêp Marcina
Bugajewskiego mistrza Polski
w Trialu, który na oczach publicznoœci z olbrzymi¹ swobod¹ pokona³
na swym rowerze poprzeczkê zawieszon¹ na wysokoœci 1,27 cm.

Celem projektu jest stworzenie
p³aszczyzny wspó³pracy pomiêdzy
œrodowiskiem naukowym i biznesem. Tworzona wspólnie baza ofert
promuje dorobek jednostek naukowych, który mo¿e byæ wykorzystany
w gospodarce. Baza ofert dostêpna
jest w formie elektronicznej na
www.wpi.poznan.pl.
stronie
W zale¿noœci od zapotrzebowania,
przedsiêbiorca mo¿e przy u¿yciu
wyszukiwarki znaleŸæ w³aœciw¹
ofertê (równie¿ w jêzyku angielskim). Na ka¿dej z 7 uczelni dzia³aj¹
promotorzy przedsiêbiorczoœci,
których zadaniem jest kontakt
z naukowcami, zbieranie ofert,
pomoc w nawi¹zaniu kontaktu.
W bazie ofert AWF znajduje siê
aktualnie 21 propozycji. Pracowników naukowych AWF zachêcamy do
poszerzania bazy o nowe oferty,
a partnerów biznesowych zapraszamy do korzystania z Platformy.
Kawiarenka pe³na pasji
Goœciem pierwszego spotkania przy
kawie, œwiecach, dobrym cieœcie by³
Przemys³aw Walewski, poeta, maratoñczyk, korespondent wojenny,
dziennikarz. Kawiarenkê sw¹ obecnoœci¹ zaszczyci³ Pan prof. Stanis-

Zaproszenie do kawiarenki pe³nej
pasji przyj¹³ Pan Jerzy Kostrzewa,
podró¿nik, alpinista, bard piosenki
wêdrownej. Odwiedzi³ 60 krajów na
5 kontynentach. Wspina³ siê
w Himalajach, górach Afryki, obu
Ameryk, Azji i Oceanii. Na spotkaniach gwarantujemy mnóstwo
niezapomnianych wra¿eñ.
Spotkania z ludŸmi pe³nymi pasji,
którzy chc¹ ni¹ zara¿aæ innych
odbywaæ siê bêd¹ raz w miesi¹cu.
Wszelkie informacje dotycz¹ce
dzia³alnoœci Biura Karier znajdziecie
Pañstwo na stronie www.awf.
poznan.pl/biurokarier
Ma³gorzata Krzy¿anowska-Szejner

fot. Gra¿yna Kosmatka

Drzwi otwarte odby³y siê dziêki
wysi³kowi wielu osób. Jest to
najwa¿niejsza promocyjnie dla
Uczelni impreza. Jej sukces jest
mo¿liwy dziêki wysi³kowi wielu
osób. Nam siê uda³o te si³y zespoliæ.
Adres www.awf.poznan.pl zosta³
dodany do ulubionych przez wielu
kandydatów – przysz³ych studentów
AWF.
AWF na WPI
Wielkopolska Platforma Innowacyjna to projekt realizowany przez
Urz¹d Miasta we wspó³pracy z 7
partnerskimi uczelniami Poznania.

³aw Kowalik, wyra¿aj¹c uznanie dla
nowej inicjatywy Biura Karier.
Kolejnym goœciem kawiarenki (15
marca br.) by³ Pan Jan Liszkowski,
syn zas³u¿onego dla AWF pracownika, dra Wojciecha Liszkowskiego.
Z zawodu architekt, realizuje liczne
pasje: wspina siê, nurkuje, ¿egluje.
W kawiarence podzieli³ siê wspania³ymi prze¿yciami z ¿eglarskiej
wyprawy wokó³ przyl¹dka Horn.

Marcin Bugajewski – mistrz Polski w Trialu
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ROZMOWA Z DR. HAB. PROF. AWF STEFANEM BOSIACKIM, KIEROWNIKIEM KATEDRY EKONOMIKI I ORGANIZACJI
TURYSTYKI AWF

DZIS I JUTRO NAUK O TURYSTYCE
PRESS

Dr hab. prof. AWF Stefan Bosiacki
Od 20 lat pe³ni funkcjê kierownika Katedry Ekonomiki
i Organizacji Turystyki AWF w Poznaniu. W latach 1990–
1996 by³ dziekanem Wydzia³u Turystyki i Rekreacji,
w latach 1996–2002 – prorektorem do spraw studiów.
Pe³ni³ tak¿e funkcjê rektora Wy¿szej Szko³y Handlu
i Us³ug w Poznaniu i Wy¿szej Szko³y Biznesu
w Gorzowie Wlkp. Przewodnicz¹cy i cz³onek wielu
komisji i stowarzyszeñ w tym Rady ds. Kultury Fizycznej
przy prezydencie Lechu Wa³êsie oraz przewodnicz¹cy
Rady Naukowej Instytutu Turystyki w Warszawie.
Profesor ma te¿ doœwiadczenie biznesowe. Od 1992 do
2003 roku kierowa³ Instytutem Turystyki Oddzia³
w Poznaniu, a w latach 1992–2002 by³ przewodnicz¹cym
Rady Nadzorczej przedsiêbiorstwa turystycznego
„Interferie” SA w Lubinie.
Autor lub wspó³autor 230 prac naukowych, w tym 150
artyku³ów naukowych, 9 monografii, 3 podrêczników
i skryptów.
Prof. Bosiacki znany jest z poczucia humoru; mi³oœnik
muzyki rockowej. W latach 70. kierownik zespo³u
„Zwiastuny”, w którym gra³ na perkusji. Pasja do muzyki
pozosta³a mu do dziœ. Podczas spotkañ w gronie
znajomych lub rodziny do instrumentów zasiadaj¹
pozostali cz³onkowie rodziny: ¿ona gra na gitarze, a córka
na pianinie. Jego pasj¹ jest p³ywanie na d³ugich dystansach, interesuje siê filmem oraz histori¹. Nieoceniony
w opiece nad wnukami, których ma troje i spêdza z nimi
ca³e popo³udnia.

– Sk¹d zrodzi³ siê pomys³ zorganizowania na naszej
Uczelni konferencji pt. „Dziœ i jutro nauk o turystyce”
organizowanej 26 marca br.?
– Inicjatywa wysz³a od prof. Stanis³awa Kowalika,
prorektora ds. nauki, który podsun¹³ pomys³, abyœmy
postarali siê rozwin¹æ nasz Wydzia³ i spróbowali wyst¹piæ
do ministerstwa nauki o uprawnienia do nadawania stopnia
doktora nauk o zarz¹dzaniu. Po analizie ta propozycja
okaza³a siê nierealna, gdy¿ nadawanie tego stopnia jest
mo¿liwe tylko wtedy, jeœli uczelnia kszta³ci na tym
kierunku. Podsun¹³em prof. Kowalikowi pomys³, aby
wróciæ do koncepcji utworzenia w Polsce nowej dziedziny
naukowej „nauki o turystyce”. W latach 90. taki wniosek
wyszed³ z naszego Wydzia³u. Mieliœmy poparcie innych
uczelni w Polsce, które naucza³y na kierunku turystyka
i rekreacja. Ten pomys³ wówczas upad³. Teraz chcemy
wróciæ do niego, bo na kierunku turystyka i rekreacja
kszta³ci w naszym kraju oko³o 60 szkó³ prywatnych
i pañstwowych.
Najlepsi absolwenci tego kierunku nie maj¹ gdzie
kontynuowaæ swojej kariery naukowej. Musz¹ wybieraæ
inne dyscypliny naukowe, np. nauki o zarz¹dzaniu, nauki
o kulturze fizycznej, aby móc osi¹gn¹æ tytu³ doktora.
Rozumiem, ¿e turystyka jest dyscyplin¹ interdyscyplinarn¹, ale du¿ym u³atwieniem, szans¹ na tworzenie w³asnej
kadry naukowej oraz rozwój wydzia³ów turystyki by³aby
mo¿liwoœæ nadawania tytu³ów doktora w tej dziedzinie.
– Co jest celem konferencji i kto weŸmie w niej udzia³?
– Celem spotkania jest wypracowanie wspólnego
stanowiska na temat utworzenia dyscypliny Nauk
o Turystyce. Do naszej Uczelni przyjad¹ najbardziej
znacz¹cy przedstawiciele uczelni kszta³c¹cych na
kierunku turystyka i rekreacja. Bêd¹ pracownicy
uniwersytetów z £odzi, Poznania, AWF-ów, Uniwersytetów Ekonomicznych oraz uczelni niepublicznych. Jest
nadzieja, ¿e dziêki tej wspólnej akcji, uda nam siê
przekonaæ Centraln¹ Komisjê ds. Stopni i Tytu³ów
Naukowych oraz Radê G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego
do wyra¿enia zgody na utworzenie nowej dyscypliny.
– Co da³oby utworzenie dyscypliny Nauki o Turystyce
dla naszej uczelni?
– Gdyby to siê uda³o, to Wydzia³ Turystyki i Rekreacji by
siê rozwin¹³. Pracownicy w krótkim czasie obroniliby
habilitacje i dziêki temu mielibyœmy w³asn¹ kadrê
naukow¹ w tej dziedzinie. A tak po zakoñczeniu studiów,
nasi absolwenci, aby podnosiæ kwalifikacje musz¹
kszta³ciæ siê na innych uczelniach i bywa, ¿e czêsto z nich
nie wracaj¹. Udaje siê obroniæ doktoraty na Wydziale
Wychowania Fizycznego, ale pod warunkiem, ¿e zawsze

maj¹ w temacie nawi¹zanie do kultury fizycznej czy
rekreacji.
– Jest Pan organizatorem nie tylko tego spotkania, ale
tak¿e cyklicznej szóstej ju¿ konferencji pod tytu³em
„Gospodarka turystyczna w XXI wieku”, która odbêdzie
siê we wrzeœniu br. Co jest jej tematem przewodnim?
– Temat konferencji to: Perspektywy rozwoju bran¿y
turystycznej w warunkach globalizacji i kryzysu
ekonomicznego. Nasza katedra zajmuje siê badaniem
rynku us³ug turystycznych, w tym przedsiêbiorcami
oferuj¹cymi us³ugi turystyczne. Z roku na rok
obserwujemy, ¿e coraz czêœciej w Polsce pojawiaj¹ siê
du¿e firmy miêdzynarodowe, np. hotelowe, wielcy
touroperatorzy. Na tej konferencji chcemy odpowiedzieæ
na pytanie, jakie s¹ pozytywne, a jakie negatywne skutki
globalizacji. Pozytywn¹ kwesti¹ s¹ nowe technologie
obs³ugi, nowe standardy i wysoka jakoœæ us³ug. Ale
minusem jest to, ¿e ta standaryzacja jest nadmierna,
zatracamy lokalny aspekt naszych atrakcji turystycznych.
Powinniœmy podkreœlaæ unikatowoœæ naszych miast,
regionów, to czego nie ma gdzie indziej. St¹d
w konferencji wezm¹ udzia³ przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych, w tym miasta Poznania.
– Kto planuje przyjechaæ na konferencjê?
– Przyje¿d¿aj¹ m³odzi naukowcy z ró¿nych uczelni w ca³ej
Polsce a nawet z zagranicy, którzy prowadz¹ ró¿ne
ciekawe badania. To miejsce jest okazj¹ do zaprezentowania najnowszych wyników badañ w dziedzinie
turystyki. Po ka¿dej konferencji wydawana jest monografia. W tym roku konferencjê organizujemy wspólnie
z Wy¿sz¹ Szko³¹ Handlu i Us³ug w Poznaniu, która dla
najlepszych artyku³ów udostêpnia swoje czasopismo
„Zeszyty Naukowe” WSHiU punktowane na liœcie
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego – 4 pkt.
– Czy kryzys wp³yn¹³ na zainteresowania turystyczne
Polaków?
– Wiemy ju¿, ¿e coraz mniej Polaków wyje¿d¿a na
wakacje. Ten wskaŸnik migracji dotyczy 48 procent
badanych. Podstawow¹ przyczyn¹ jest brak pieniêdzy. Raz
w roku za granicê wyje¿d¿a oko³o 12 procent rodaków.
Z naszych badañ wynika, ¿e coraz mniej obcokrajowców
wybiera Polskê jako miejsce wypoczynku. Przyje¿d¿aj¹
po sezonie np. nad morze lub do uzdrowisk. Liczê, ¿e
dziêki konferencji, w pe³ni poznamy Ÿród³a oraz skutki
zmian wywo³anych procesem globalizacji oraz kryzysu
ekonomicznego.
– Dziêkujê za rozmowê
Mariola Dymarczyk-Kuroczycka
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WYWIAD Z ANITA WLODARCZYK, STUDENTKA AWF W POZNANIU I MISTRZYNIA SWIATA W RZUCIE MLOTEM

CHCE POBIC WLASNY REKORD
PRESS

Anita W³odarczyk mistrzyni œwiata w rzucie m³otem

– Które ze zdobytych wyró¿nieñ i medali jest dla Pani najwa¿niejsze?
– Oczywiœcie zdobycie z³otego medalu na Mistrzostwach Œwiata w Berlinie
w 2009 roku oraz tym samym pobicie rekordu œwiata.
– Co zmieni³o siê w Pani ¿yciu po zdobyciu z³otego medalu w Berlinie?
– ¯ycie zmieni³o siê o 180 stopni. By³am na obiedzie u Prezydenta RP, o czym
nigdy bym nie marzy³a. Sta³am siê osob¹ publiczn¹, rozpoznawaln¹, przyby³o
mi wiele dodatkowych zajêæ, z którymi nie mia³am wczeœniej do czynienia, jak
spotkania z m³odzie¿¹ w szko³ach i wywiady.
– Co jest najwa¿niejsze w trakcie treningu?
– Kiedyœ traktowa³am to zajêcie jak zabawê. Teraz dziêki sportowi mogê siê
utrzymaæ i to co robiê traktujê profesjonalnie. Na pocz¹tku mojej kariery nie
by³am szczególnie utalentowana w rzucie m³otem. Moje kole¿anki osi¹ga³y lepsze
wyniki, ale dziêki uporowi dosz³am do obecnego poziomu. Wiele mi daje trening
psychiczny. Od trzech lat wspó³pracujê z psychologiem sportowym Nikodemem
¯ukowskim. On stara siê przygotowaæ mnie do najwa¿niejszych imprez i jestem
zadowolona z tej wspó³pracy. Dziêki tym treningom analizujê swoje zachowanie
przed zawodami, w ich trakcie, wiem jak powinnam interpretowaæ wynik innych
zawodniczek, nie porównywaæ siê z nimi oraz co robiæ, aby siê nie poddawaæ.
Tê odpornoœæ na stres zawdziêczam wspó³pracy z psychologiem. I choæ jestem
osob¹ optymistyczn¹, pogodnie nastawion¹ do œwiata, to dodatkowo ten rodzaj
treningu pomaga mi bardziej uwierzyæ we w³asne si³y.
– Przez d³ugi czas trenowa³a Pani z Panem Czes³awem Cybulskim, a potem
nast¹pi³a zmiana. Dlaczego tak siê sta³o?
– Wspó³pracê z panem Cybulskim rozpoczê³am w 2004 roku, na pocz¹tku studiów
ta wspó³praca przebiega³a pozytywnie. Planowaliœmy, ¿e wyst¹piê w Igrzyskach
Olimpijskich w Pekinie i to nam siê wspólnie uda³o. W pewnych kwestiach nie
mogliœmy siê ju¿ w dogadaæ i w zesz³ym roku wspó³praca siê zakoñczy³a,
zmieni³am trenera i mam nadziejê, ¿e bêdê osi¹gaæ równie wysokie wyniki.
– Dlaczego odesz³a Pani z klubu AZS AWF?
– To wyniknê³o z kwestii regulaminowych. Zosta³am wypo¿yczona na okres 4,5
roku z klubu Kadet Rawicz (sk¹d pochodzê) do AZS AWF, gdy rozpoczyna³am
studia. Mój klub nie upomnia³ siê o mnie, gdy min¹³ okres umowy, ale dopiero
po sukcesie w Berlinie. Ja nie zrezygnowa³am z klubu AZS AWF, ale wyniknê³o
to z kwestii formalnych.
– Nie próbowano Pani zatrzymaæ?
– Tak, odby³am tak¹ rozmowê w paŸdzierniku ubieg³ego roku, ale w miêdzyczasie
otrzyma³am kilka propozycji i najlepsz¹ z nich okaza³a siê oferta klubu Skra
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Warszawa. Przede wszystkim mój trener jest z Warszawy
i to zawa¿y³o na decyzji. Do tego doszed³ fakt, ¿e sporo
spraw jest do za³atwienia w Warszawie na przyk³ad
spotkania z dziennikarzami, nagrania, a ci¹g³e podró¿e s¹
uci¹¿liwe, przeszkadzaj¹ w treningu. Poza tym w Warszawie otrzyma³am lepsz¹ ofertê finansow¹.
– Czy wyczynowe uprawianie sportu nie koliduje ze
studiami?
– Obecnie jestem na trzecim roku studiów i ca³y czas nie
mogê go skoñczyæ. Nie wynika to ze z³ej woli kogokolwiek.
Mam indywidualn¹ organizacjê studiów i nawet jak
wpadam do Poznania, to kole¿anki zostawiaj¹ mi notatki
z zajêæ, ale ja po prostu fizycznie nie jestem obecna na
uczelni. Ci¹g³e wyjazdy na zgrupowania uniemo¿liwiaj¹
zakoñczenie studiów. W tym roku akademickim w Poznaniu
by³am trzykrotnie: na inauguracji roku akademickiego,
kilka dni w listopadzie i teraz w marcu jestem po raz trzeci.
A ju¿ 15 marca br. wyje¿d¿am do RPA na kolejne
zgrupowanie.
– Dlaczego zgrupowania odbywaj¹ siê w tak odleg³ych
miejscach? Ostatnio by³a Pani w USA, kolejnym krajem
jest odleg³a Republika Po³udniowej Afryki?
– Jest to zwi¹zane z warunkami klimatycznymi. W styczniu
by³am na zgrupowaniu w Spale ko³o Warszawy, panowa³y
tak niskie temperatury, a wszêdzie pe³no by³o œniegu.
Zamiast 60 rzutów dziennie, by³am w stanie wykonaæ ich
zaledwie 20. I dlatego trenujemy w ciep³ych krajach. W USA
mieliœmy doskona³e warunki. Przebywaliœmy w amerykañskim oœrodku olimpijskim.
– Co poleci³aby Pani studentom i osobom, które chc¹
osi¹gn¹æ sukces w sporcie? Czy zale¿y on od
predyspozycji fizycznych czy od systematycznej pracy?
– Mój sukces to efekt szeœciu lat pracy, treningów i wyrzeczeñ. Gdy moi znajomi z akademika szli na imprezê, ja
póŸnym wieczorem wraca³am z treningu, czeka³a na mnie
nauka i nie mia³am okazji korzystaæ z tych uroków, jakie
niesie z sob¹ ¿ycie studenckie.
– Jak Pani ocenia swoje dotychczasowe osi¹gniêcia?
– Cieszê siê, ¿e wybra³am tak¹ drogê. Osi¹ganie coraz
wy¿szych wyników sprawia mi niesamowit¹ satysfakcjê
i umacnia w przekonaniu, ¿e konsekwentna praca i upór
przynosz¹ sukces. Dziêki zawodom i zgrupowaniom
zwiedzam ró¿ne kraje, w tym Monte Carlo, Kaliforniê,
Hollywood, Pekin, RPA, co równie¿ dostarcza mi wiele
radoœci. Ale gdy wyje¿d¿am za granicê têskniê za rodzin¹,
znajomymi, kolegami i kole¿ankami ze studiów. Mieszkam
w akademiku i gdy tylko jestem w Poznaniu, to na kilka
godzin wpadam odwiedziæ znajomych.
– Rzucanie m³otem nie jest dyscyplin¹ typowo kobiec¹.
Co trzeba zrobiæ, aby wejœæ na taki poziom klasyfikacji?
– Zdajê sobie sprawê, ¿e nie jest to ³atwa dyscyplina. Ja
du¿o czasu spêdzam na si³owni oraz stale doskonalê technikê
rzutów. To bardzo ciê¿kie treningi. Rzucam m³otami 9-,

Anita W³odarczyk z ksiêciem Albertem II ksiêciem Monaco

10- i 12-kilogramowymi. Czasami do 50 razy dziennie.
Wymaga to sporej si³y oraz samozaparcia. Nie ka¿dy silny
zawodnik mo¿e sobie z t¹ konkurencj¹ poradziæ. To sport
dla ambitnych. I na pewno nie jest to ³atwy kawa³ek chleba.
W czasie tych ostatnich lat mia³am kilka kryzysów, podczas
których nie chcia³o mi siê iœæ na trening, mia³am doœæ
wyrzeczeñ i ciê¿kiej pracy. Jednak za ka¿dym razem, gdy
ogarnia³ mnie pesymizm, wmawia³am sobie, ¿e byæ mo¿e
przez to, ¿e dziœ nie pójdê na trening, w przysz³oœci
zabraknie mi tych kilku centymetrów, a mo¿e jednego
centymetra na rzutni podczas mistrzostw.
– Jakie ma Pani plany na przysz³oœæ?
– Oczywiœcie bêdê dawa³a z siebie wszystko, aby nie zawieœæ
moich kibiców, a tak¿e godnie reprezentowaæ poznañsk¹
uczelniê. Mo¿e uda mi siê pobiæ nowy rekord œwiata, bo
wiem, ¿e w zesz³ym roku nie da³am z siebie wszystkiego.
Sporo straci³am z powodu kontuzji, której nabawi³am siê
w Berlinie, co uniemo¿liwi³o mi treningi i start w zawodach.
W zesz³ym roku by³am przygotowana, by rzuciæ 80 metrów.
Liczê, ¿e przekroczê tê magiczn¹ odleg³oœæ w tym roku. Na
prze³omie lipca i sierpnia tego roku odbêd¹ siê Mistrzostwa
Europy w Barcelonie, ale wczeœniej, bo w kwietniu, chcê
wystartowaæ w miêdzynarodowym mitingu w Dakarze.
Takich mitingów bêdzie w tym roku siedem i zamierzam
w kilku z nich wyst¹piæ.
– ¯yczê kolejnych sukcesów i pobicia rekordu œwiata.
– Dziêkujê.
Rozmawia³a
Mariola Dymarczyk-Kuroczycka
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PRZEDSIEBIORCZOSC AKADEMICKA
Przedsiêbiorczoœæ akademicka popularna na ca³ym œwiecie stanowi
jeden z g³ównych czynników, przes¹dzaj¹cych o stopniu konkurencyjnoœci Gospodarki Opartej na
Wiedzy (GOW). Przedsiêbiorczoœæ
akademicka równie¿ wœród polskich studentów wyzwala potencja³
przedsiêbiorczoœci, rozstrzygaj¹c
o bardzo atrakcyjnej drodze rozwoju
zawodowego dla osób, które j¹
podjêli.
Najbardziej powszechnym ujêciem
przedsiêbiorczoœci akademickiej
jest przedstawienie jej jako wszelkich form zaanga¿owania w dzia³alnoœæ gospodarcz¹ przedstawicieli
œrodowiska akademickiego, tak¿e
studentów, absolwentów oraz
doktorantów uczelni wy¿szych.
W wê¿szym ujêciu przedsiêbiorczoœæ akademicka definiowana jest
jako zak³adanie przez cz³onków
spo³ecznoœci akademickiej firm,
typu spin off/out, tworzonych w celu
komercjalizacji technologii, w których kluczow¹ rolê odgrywa
wytworzona w macierzystej instytucji w³asnoœæ intelektualna.
W latach programowania 2007-2013
istnieje wiele mo¿liwoœci pozyskania wsparcia ze œrodków Unii Europejskich na zak³adanie i prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej. Ze
strony osób aspiruj¹cych do uzyskania dotacji licz¹ siê przede wszystkim umiejêtnoœci przedsiêbiorczego
myœlenia, nowatorski pomys³ oraz
zaanga¿owanie w rozwój swojego
przedsiêwziêcia.
Otwarciu na biznes m³odych
przedsiêbiorców sprzyja dzia³anie
6.2. „Wsparcie oraz promocja
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przedsiêbiorczoœci i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki POKL. W ramach
dzia³ania przewidziano wsparcie dla
osób zamierzaj¹cych rozpocz¹æ
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w formie:
– indywidualnego b¹dŸ grupowego
doradztwa i szkoleñ umo¿liwiaj¹cych uzyskanie wiedzy i umiejêtnoœci potrzebnych do za³o¿enia i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej,
– indywidualnego b¹dŸ grupowego
doradztwa i szkoleñ umo¿liwiaj¹cych przyznanie œrodków finansowych na rozwój przedsiêbiorczoœci
do wysokoœci stanowi¹cej równowartoœæ 40 tys. z³,
– wsparcia pomostowego w okresie
do 6 do 12 miesiêcy od dnia rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej,
obejmuj¹cego finansowe wsparcie
pomostowe wyp³acane miesiêczne
w kwocie nie wiêkszej ni¿ równowartoœæ minimalnego wynagrodzenia obowi¹zuj¹cego na dzieñ wyp³acenia dotacji, po³¹czonego z doradztwem oraz pomoc¹ w efektywnym
wykorzystaniu dotacji. Wsparcie
pomostowe przyznawane jest
wy³¹cznie osobom, które rozpoczê³y
dzia³alnoœæ w ramach danego
projektu.
Dla pomys³owych kandydatów na
przedsiêbiorców przewidziane jest
wsparcie tak¿e ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRR w ramach programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG oraz Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego. Tak¿e Powiatowy Urz¹d
Pracy w Poznaniu przewiduje
wsparcie dla osób zamierzaj¹cych
rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Osobom zainteresowanym pozyskaniem dotacji na za³o¿enie i prowa-

dzenie dzia³alnoœci gospodarczej ze
œrodków Unii Europejskiej promotor przedsiêbiorczoœci akademickiej w ramach partnerskiego projektu Fundacji Rozwoju Regionów
ProRegio i UCITT UAM pt.
„Akademik przedsiêbiorczoœci”
udziela bezp³atnych, indywidualnych konsultacji. Odpowiedzi na
specjalistyczne pytania, które
wynikn¹ w trakcie konsultacji
z promotorem przedsiêbiorczoœci
akademickiej udziel¹ eksperci
z zakresu prawa, ekonomii i finansów. Konsultacje odbywaj¹ siê
w Punkcie Informacyjnym znajduj¹cym siê w siedzibie Fundacji
Rozwoju Regionów ProRegio przy
ul. 23 Lutego 7/7 w Poznaniu.
Do korzystania z bezp³atnych
konsultacji zachêcamy wielkopolskich pracowników naukowych
jednostek badawczo-rozwojowych
oraz naukowo-dydaktycznych
uczelni, doktorantów, studentów
i absolwentów (do 12 miesiêcy od
zakoñczenia studiów).
Projekt „Akademik przedsiêbiorczoœci”, w ramach którego udzielane
s¹ konsultacje jest wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego.
Informacje o konsultacjach dostêpne s¹ na stronie Fundacji
www.proregio.org.pl, zak³adka
projekty, „Akademik Przedsiêbiorczoœci”, – Punkt Informacyjny.
Fundacja Rozwoju Regionów
ProRegio w Poznaniu
Promotor przedsiêbiorczoœci akademickiej
Anna Derêgowska-Okarska

STUDIA W SERCU EUROPY
Uniwersytet w Luksemburgu
Warunkiem uzyskania dobrej
pracy nie jest ju¿ – jak siê okazuje
– ukoñczenie studiów. W czasach
kryzysu samo uzyskanie dyplomu
wy¿szej uczelni mo¿e okazaæ siê
niewystarczaj¹ce. Przekona³y siê
o tym setki m³odych ludzi, którzy
po skoñczeniu studiów natychmiast
wyruszyli na poszukiwanie pracy
i równie szybko przekonali siê, ¿e
to nie takie proste. Zanim entuzjazm zmaleje, warto zastanowiæ siê,
co zrobiæ, aby zwiêkszyæ swoje
szanse na zatrudnienie?
Uniwersytet w Luksemburgu to
doskona³e rozwi¹zanie dla osób, które
chc¹ uzupe³niæ swoj¹ dotychczasow¹
edukacjê o studia zagraniczne, co
pomo¿e im znaleŸæ satysfakcjonuj¹c¹
pracê. Co roku, uczelnia przyci¹ga
setki studentów ró¿nej narodowoœci,
oferuj¹c wiele ciekawych i przysz³oœciowych kierunków. Obecnie na
Uniwersytecie studiuje 4934 studentów z 96 krajów. Uczelnia cieszy siê
coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ wœród
naszych rodaków. W ci¹gu ostatnich
trzech lat liczba Polaków na tej uczelni
wzros³a a¿ o 15%. Oznacza to, ¿e
specyfika tego m³odego uniwersytetu
odpowiada polskim studentom.
Jest wiele powodów, dla których warto
studiowaæ na Uniwersytecie w Luksemburgu. Pierwszym z nich,
najczêœciej podkreœlanym przez
studentów, jest kadra z³o¿ona nie
tylko z wybitnych teoretyków, autorytetów naukowych, ale i z praktyków, których wiedza i doœwiadczenie
stanowi¹ dla studentów cenny kapita³
w póŸniejszym szukaniu pracy.
Uczelnia zatrudnia 171 profesorów
i lektorów oraz 500 ekspertów z ponad
20 krajów. „Oprócz wartoœciowych
wyk³adów teoretycznych, mamy

mo¿liwoœæ uczyæ siê od najlepszych
w swojej dziedzinie praktyków” –
mówi Mila Mulas, polska studentka
Kultur Europejskich na UL. „W Luksemburgu mieszcz¹ siê na przyk³ad
siedziby European Court of Justice
i European Investment Bank, dziêki
czemu studenci prawa i finansów
mog¹ przygotowaæ siê do pracy
w najlepszych europejskich instytucjach rz¹dowych i finansowych. Du¿¹
zalet¹ studiów na UL jest równie¿
mo¿liwoœæ korzystania z seminariów
praktycznych, polegaj¹cych na
spotkaniach z by³ymi studentami,
którzy ju¿ pracuj¹ i chêtnie dziel¹ siê
swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem.
Takie spotkania s¹ niezwykle cenne,
tak¿e ze wzglêdu na zdobywanie
kontaktów w bran¿y”.
Kolejn¹ zalet¹ studiowania w Luksemburgu jest wielojêzycznoœæ –
studenci opanowuj¹ do perfekcji
przynajmniej dwa jêzyki obce,
w których prowadzone s¹ wszystkie
zajêcia. Do wyboru s¹ zajêcia prowadzone w jêzyku niemieckim, francuskim i angielskim. Daje to szansê na
uzyskanie dobrej pracy na przyk³ad
w instytucjach i agendach Komisji
Europejskiej, gdzie znajomoœæ kilku
jêzyków jest jednym z podstawowych wymogów.
Uniwersytet w Luksemburgu to niewielka uczelnia. Stwarza to mo¿liwoœæ bezpoœredniego kontaktu
studentów z wyk³adowcami i tworzy
niemal rodzinny klimat. „Podoba mi
siê ekskluzywna i kameralna atmosfera tak ma³ego uniwersytetu. Fakt,
i¿ profesorowie znaj¹ mnie osobiœcie
sprawia, ¿e mogê liczyæ na ich
konsultacje w razie jakichkolwiek
problemów i pytañ” – podkreœla Mila
Mulas. Bezpoœrednie relacje z wyk³a-

dowcami daj¹ równie¿ studentom
mo¿liwoœæ uzyskania od nich
osobistych rekomendacji, tak
potrzebnych w staraniu siê o miejsce
pracy.
W³adze uczelni dbaj¹ nie tylko
o rozwój studentów w sferze naukowej. Uniwersytet cyklicznie organizuje bezp³atne wycieczki, koncerty,
zajêcia sportowe i artystyczne, co
stwarza okazjê do nawi¹zania wielu
cennych kontaktów z rówieœnikami
z ca³ej Europy. Placówka stwarza
ogromne mo¿liwoœci samorealizacji,
rozwoju intelektualnego i kreowanie
w³asnej przysz³oœci. Zarówno
prywatnej, jak i zawodowej.
Za³o¿ony w 2003 roku Uniwersytet
w Luksemburgu jest jedn¹ z trzech
wy¿szych uczelni w Ksiêstwie
Luksemburg. Uczelni przyœwiecaj¹
trzy g³ówne cele: kszta³cenie, prowadzenie badañ oraz przekazywanie
wiedzy na najwy¿szym, miêdzynarodowym poziomie. Programy nauczania opieraj¹ siê na systemie
boloñskim, a studenci mog¹ wybraæ
kierunek spoœród 11 propozycji
studiów licencjackich i 21 studiów
magisterskich na trzech wydzia³ach:
Wydziale Nauk Œcis³ych i Techniki,
Wydziale Prawa, Ekonomii i Finansów oraz Wydziale Jêzykoznawstwa,
Literatury i Nauk Humanistycznych.
Poza tradycyjnymi kierunkami,
wprowadzane s¹ inne, takie jak:
in¿ynieria genetyczna czy te¿ praca
spo³eczna w œrodowisku wielokulturowym.
Dodatkowe informacje na temat
Uniwersytetu w Luksemburgu
znaleŸæ mo¿na na stronie www.uni.lu.
Ewa Zachariasz
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PIOTR REISS GOSCIEM AWF

fot. Gra¿yna Kosmatka

króla strzelców oraz zwyciêstwo
w fina³owym dwumeczu Pucharu
Polski z warszawsk¹ Legi¹, s¹ dla
Piotra Reissa najcenniejszymi
chwilami w pi³karskiej karierze po
powrocie z Bundesligi.

Piotr Reiss podczas spotkania

„Piotr Reiss goœciem AWF Poznañ”
informowa³y plakaty rozmieszczone
na naszej uczelni. Spotkanie odby³o
siê 25 stycznia, z inicjatywy reaktywowanego Uczelnianego Klubu
Kibica, którego ide¹ jest uatrakcyjniane studentom codziennego ¿ycia.
Wybór Piotrka Reissa nie by³ przypadkowy. Przez wielu jest on uznawany za ikonê poznañskiego sportu,
od pocz¹tku kariery zwi¹zan¹ i wiern¹ jednemu klubowi. Chocia¿ ¿ycie
napisa³o nieoczekiwany scenariusz,
sam Piotr Reiss podczas naszego
spotkania przyzna³, ¿e jego serce
nadal jest w niebiesko-bia³ych barwach. Spotkanie obfitowa³o w wiele
ciekawych informacji dotycz¹cych
kariery pi³karskiej Piotrka oraz jego
¿ycia pozasportowego, które okaza³o
siê równie ciekawe.
Wydarzenie swoim krótkim przemówieniem zapocz¹tkowa³ rektor,
prof. Jerzy Smorawiñski, wyra¿aj¹c
radoœæ ze zorganizowanego spotkania i aprobatê dla takich inicjatyw.
Kolejnym etapem spotkania by³a
rozmowa kierowana pytaniami

PRESS

cz³onków Uczelnianego Klubu Kibica. Pytania oparte by³y na biografii
wydanej przez Piotrka Reissa pt.
„SpowiedŸ pi³karza”, cz. I. Nasz
goœæ opowiada³ o pocz¹tkach swojej
przygody z pi³k¹ no¿n¹ i Lechem
Poznañ. Mogliœmy us³yszeæ anegdotê o wydarzeniach z czasów odbywania przez Piotrka s³u¿by wojskowej
i wiele innych ciekawych historii
z przesz³oœci. Z up³ywem minut rozmowa doprowadzi³a nas do niedawnych czasów, kiedy to Reiss przeprowadzi³ siê za zachodni¹ granicê, aby
tam kontynuowaæ swoj¹ karierê.
Porównuj¹c organizacjê i poziom
sportowy Bundesligi do rodzimej
Ekstraklasy, mogliœmy dowiedzieæ
siê jaka przepaœæ dzieli nas od Niemców. Piotrek widzi jednak zdecydowan¹ poprawê i wyrazi³ nadziejê na
doœcigniêcie s¹siadów pod wzglêdem sportowym i organizacyjnym.
Z lekk¹ nostalgi¹ wspomina³ on sukcesy odniesione z Lechem Poznañ,
dwukrotne zdobycie Pucharu Polski
oraz jednokrotne Superpucharu i korony króla strzelców. W³aœnie korona

Nie zabrak³o oczywiœcie pytañ
dotycz¹cych Lecha i sytuacji jaka
wynik³a pomiêdzy naszym goœciem,
a klubem. Sam g³êboko wierzy w to,
¿e powróci do Kolejorza i bêdzie pracowa³ na jego sukcesy, ju¿ niekoniecznie jako pi³karz.
Po pytaniach przygotowanych przez
UKK, g³os zosta³ oddany zgromadzonym studentom, którzy szczególnie chêtnie zasiêgali opinii Piotrka
na ró¿ne tematy, m.in. trenera Smudy,
reprezentacji Polski, Lecha Poznañ,
rozwoju kariery Roberta Lewandowskiego i wielu innych. Spotkanie
zosta³o uwieñczone wrêczeniem
autobiografii Piotra Reissa najaktywniejszym uczestnikom spotkania
z dedykacj¹ od autora. W podziêkowaniu za przybycie, gwiazda spotkania otrzyma³a pami¹tkow¹ statuetkê, g³osz¹c¹, i¿ Uczelniany Klub
Kibica nosi imiê Piotra Reissa.
Mamy nadziejê, ¿e objêcie patronatu
przez tak popularn¹ osobê przyniesie
wiele korzyœci zarówno Uczelnianemu Klubowi Kibica, jak i studentom
AWF Poznañ.
Tym samym chcielibyœmy zaprosiæ
wszystkich zainteresowanych studentów naszej uczelni do wspó³pracy
z UKK AWF, która umo¿liwi
rozwijanie zainteresowañ i integracjê
z œrodowiskiem sportowym najbli¿szym waszemu sercu. Prosimy w tej
sprawie kontaktowaæ siê z autorem
tekstu.
Piotr Bar³óg
(piotrbarlog@gmail.com)

MINISTER NAUKI NAGRADZA
NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW

AKCJA CIACHO

fot. archiwum autora

Ju¿ po raz pi¹ty Samorz¹d Studencki
zorganizowa³ akcjê charytatywn¹ –
Akcjê Ciacho. W tym roku odby³a
siê ona w ostatnim tygodniu zajêæ
przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia,
w dniach 14–15 grudnia.

Jakub KoŸbia³ i Micha³ Hertel

Sport jest ich pasj¹. Poœwiêcaj¹ mu
wszystkie wolne chwile. S¹ mistrzami w swoich dyscyplinach: diatlonie,
hokeju na trawie i kajakarstwie. To
studenci Akademii Wychowania
Fizycznego w Poznaniu, którzy
otrzymali sportowe stypendia na rok
2009/2010 przyznane przez Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.
W roku akademickim 2009/2010
ministerialne stypendia za osi¹gniêcia sportowe otrzyma³o 10 studentów, w tym po³owa z Zamiejscowego
Wydzia³u Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Sylwester Têgos
studiuje na II stopniu studiów na
kierunku fizjoterapia. W 2009 roku
zdoby³ tytu³ wicemistrza Polski
w diatlonie (10 km biegu, 40 km
jazdy na rowerze i 5 km biegu).
I pierwsze miejsce w kategorii
m³odzie¿owej. Zdoby³ tak¿e mistrzostwo w crossdiatlonie w kategorii
m³odzie¿owej czyli biegu po³¹czonego z jazd¹ na rowerze górskim oraz
wicemistrzostwo w kategorii open.
– Sport uprawiam od dzieciñstwa.
Trenowanie to moje hobby i pasja –

opowiada Sylwester Têgos. – Amatorsko biegaj¹ tak¿e moi rodzice i siostra.
Marlena Rybacha zdoby³a tytu³
mistrzyni Europy w hokeju na trawie
w kategorii do 21 lat. W Wiedniu
w 2007 roku zosta³a wybrana najlepsz¹ zawodniczk¹ Halowych Mistrzostw Œwiata w tej dyscyplinie.
Zdoby³a tak¿e mistrzostwo Polski
w 2008 i 2009. Wœród nagrodzonych
stypendium jest tak¿e Agnieszka
Katin (hokej na trawie) i Rados³aw
Sikorski (kajakarstwo).
Sukcesy w kajakarstwie odnosz¹
studenci z Zamiejscowego Wydzia³u
Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
Micha³ Hertel jest mistrzem i wicemistrzem Polski w kajakarstwie,
w maratonie i w d³ugodystansowych
mistrzostwach Polski w roku 2008
i 2009. Kajakarstwo to dyscyplina,
któr¹ z sukcesami trenuj¹ tak¿e
Jakub KoŸbia³, Jakub S³awiñski,
Rafa³ Brzózek i Arkadiusz Krajewski. Wszyscy przywo¿¹ medale
z mistrzostw Polski oraz zajmuj¹
czo³owe miejsca w zawodach
europejskich.
MD

Ide¹ Akcji Ciacho jest sprzeda¿ za
symboliczn¹ kwotê samodzielnie
upieczonych przez studentów ciast
a dochód ze sprzeda¿y przeznaczony
jest na cel charytatywny. W tym roku
kwestowaliœmy na rzecz Domu Pomocy Spo³ecznej dla Dzieci prowadzonego przez siostry Serafitki
w Poznaniu, przy ulicy Rocha.
Sprzeda¿ ciast odbywa³a siê w dwóch
miejscach na Uczelni – w holu budynku g³ównego oraz w bufecie na
Wydziale Turystyki i Rekreacji.
Wybór ciast by³ ogromny, pojawi³y
siê babki, makowce, murzynki, œwi¹teczne pierniki, a nawet racuchy.
Tradycyjnie ju¿ Akcja Ciacho cieszy³a siê nie tylko zainteresowaniem
studentów, ale równie chêtnie wyk³adowcy oraz w³adze Uczelni kupowali
upieczone przez studentów smako³yki.
O Akcji Ciacho g³oœno by³o równie¿
w lokalnych mediach. Patronat nad
Akcj¹ objê³y: „G³os Wielkopolski”,
telewizja WTK, radio „Eska”, radio
„Planeta” oraz radio „Afera”.
Sprzedaj¹c ciasta zarobiliœmy oko³o
500 z³otych, które siostry Serafitki
przeznaczy³y na zakup s³odyczy na
Œwiêta dla swoich wychowanków.
Wœród eventów organizowanych
przez Samorz¹d Studencki Akcja
Ciacho jest wydarzeniem wyj¹tkowym, poniewa¿ zwraca uwagê na
tych bardziej potrzebuj¹cych oraz
stwarza okazjê do wsparcia innych,
choæby symboliczn¹ z³otówk¹.
RS
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15 stycznia w sali gimnastycznej AWF przy ul. œw.
Rocha 9, odby³ siê jak co
roku „Balik Miko³ajkowo-Karnawa³owy” organizowany dla dzieci i wnuków
pracowników
naszej
Uczelni. Tegoroczn¹ imprezê, w ramach zaliczenia
przedmiotu organizacja
imprez rekreacyjnych,
zaplanowali i zrealizowali
w najdrobniejszych szczegó³ach stacjonarni i niestacjonarni
studenci
V roku Turystyki i Rekreacji, pod bacznym okiem
Pani dr Krystyny Garstki-Namys³. Przygotowano
wiele atrakcji nie tylko dla
cia³a, ale i dla ducha. W ten Balik Miko³ajkowo-Karnawa³owy
(prace nadzorowa³y 3 piêkne ksiêuroczysty wieczór studenci wraz
¿niczki oraz zjawiskowo piêkny
z Pani¹ Doktor przebrali siê za
egzotyczny ptak), by³a stacja Gubohaterów ró¿nych dzieciêcych
misiowy Las, gdzie po skokach na
bajek. Na sali mo¿na by³o spotkaæ:
pi³ce mo¿na by³o ugasiæ pragnienie
Królewnê Œnie¿kê, Robin Hooda,
sokiem z gumijagód. Dla najm³odPocahontas, Papaja, Piratów,
szych, stworzony zosta³ ciesz¹cy siê
Krówkê Milkê i inne postacie.
du¿ym powodzeniem mini-ogródek
W interaktywnej bajce wyst¹pili
jordanowski.
Kolejne stacje to: nauka
studenci i dzieci, które z wielkim
chodzenia
na
szczud³ach, ³owienie
zapa³em podpowiada³y, kiedy Ksi¹¿ê
z³otej
rybki,
stacja
sprawnoœci strzemusi poca³owaæ Królewnê. Atmoslania
z
profesjonalnego
³uku, któr¹
fera zabawy jak¹ wprowadzi³a
obs³ugiwali
Faceci
w
Rajtuzach,
kieruj¹ca imprez¹ Pani dr Krystyna
a nadzorowa³ sam Robin Hood. Dzieci
Garstka-Namys³, sama przebieraj¹c
mog³y siê te¿ wykazaæ zdolnoœciami
siê w strój Milki, udzieli³a siê
manualnymi, lepi¹c z plasteliny
wszystkim. Studenci przeœcigali siê
i modeliny ró¿ne figurki. Na stacji
w zapewnianiu Ma³ym Goœciom
u Papaja mo¿na by³o sprawdziæ siê
ró¿norodnych atrakcji.
w teœcie si³y. Ogromn¹ popularnoœci¹
cieszy³a siê stacja sportów wodnych,
Woko³o sali zaplanowano ró¿ne
na której nasz mistrz Tomek zamonstacje, na których dzieci mog³y
towa³ na linach i gumach swoj¹
sprawdziæ swoje umiejêtnoœci
deskê surfingow¹ tak, ¿e maluchy
i wspaniale siê bawiæ. By³a stacja
trenowa³y jak na wodzie. Równie¿
lepienia i zdobienia lukrem upieczozabawa w paintball na stacji u £ukanych przez studentki pierniczków,
sza nieprzerwanie mia³a ochotników.
samodzielnego ozdabiania masek na
W centralnym punkcie sali ustawioBal Wenecki lub malowania buzi
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no profesjonaln¹ trampolinê, na
której akrobaci, zawodnicy Uczelnianego Klubu AZS AWF, dali wspania³y pokaz salt i skoków pod sam sufit
sali gimnastycznej, a dzieci, przy
pe³nej asekuracji, mog³y skakaæ do
woli. Wszystko to dziêki ¿yczliwej
pomocy mgr. Józefa Œlusarka. Aby
i doroœli wziêli udzia³ w zabawie,
zorganizowano wspólny quiz sprawdzaj¹cy znajomoœæ bajek (rodzice
przegrali).
By posiliæ siê i nabraæ energii przed
kolejnymi zabawami, dzieci mog³y
odwiedziæ „s³odki k¹cik” u Kamila
(oferuj¹cego wspania³e wypieki
w³asne oraz z kawiarni „Weranda”),
a doroœli wypiæ kawê lub herbatê.
W czasie imprezy wyst¹pi³ równie¿
zespó³ dzieciêcy, który koncertowo
wyœpiewa³ kolêdy bo¿onarodzeniowe
oraz piêknie œpiewaj¹ca Pani Magda.
Ka¿dy m³ody uczestnik imprezy
otrzyma³ na pocz¹tku kartonowy
zegarek z tarcz¹, na której zbiera³
potwierdzenia uczestnictwa w kon-

kurencjach. Gdy wszystkie dzieci
zakoñczy³y udzia³ w zmaganiach,
rozpoczê³o siê minidisco show
prowadzone przez clownów, w rytm
takich przebojów jak Fasolki. Bawili
siê wszyscy. Na u¿ytek imprezy
stworzony by³ k¹cik do robienia
zdjêæ, z obs³uguj¹c¹ go par¹ Babci
i Dziadka. Ka¿de dziecko za czynny
udzia³ w imprezie otrzyma³o dyplom
uczestnictwa oraz niespodziankê
z ofiarowanych przez sponsorów
prezentów.
Jako Wasz Korespondent, przeprowadzi³em wywiady z uczestnikami,
którzy mówili mi, ¿e takiej iloœci
mi³ych niespodzianek i tak dobrze
zorganizowanej imprezy siê nie
spodziewali. Wielu Rodziców
i Dziadków sk³ada³o podziêkowania
i gratulacje. Studenci V roku w³o¿yli
nie tylko bardzo wiele pracy, ale
równie¿ talentu i serca by maluchom
sprawiæ jak najwiêcej radoœci.
Z pewnoœci¹ zaliczyli na szóstkê!
Motorem i koordynatorem ca³ego
przedsiêwziêcia by³a Pani dr Krystyna Garstka-Namys³. Kto uczestniczy³
w majowym festynie rowerowym
„Tirowska Jazda” zorganizowanym
w 2008 roku równie¿ przez Pani¹
Doktor, móg³ siê spodziewaæ, ¿e
wszystko bêdzie dobrze przebiega³o.
Tak jak na kierowanych przez ni¹
obozach dla studentów TiR w Chycinie, dok¹d przywozi³a pozyskany od
sponsorów sprzêt dydaktyczny oraz
nagrody, dyplomy i prawdziwe medale lub puchary za zdobycie trzech
najlepszych miejsc w poszczególnych konkurencjach. Wiedzia³a jak
obudziæ ducha sportowej rywalizacji,
a studenci z lat 2005-2008 doskonale
to pamiêtaj¹.
Tegoroczny Bal ju¿ za nami, a organizatorzy przysz³orocznego maj¹
poprzeczkê ustawion¹ bardzo
wysoko.
Rajmund Sobkowiak

MEANDRY PAMIECI
W przestrzeni spo³ecznej czasem
s³ychaæ stwierdzenie: „mam dobr¹
pamiêæ, ale krótk¹”. Taki zwrot jest
czêsto usprawiedliwieniem, gdy
o czymœ zapomnieliœmy. Niektórzy –
dotyczy to zw³aszcza studentów
w okresie sesji egzaminacyjnej –
zwykle narzekaj¹, ¿e nie mog¹ „wbiæ”
sobie czegoœ do g³owy. Takie
wypowiedzi s¹ dowodem na to, jak
niewiele takie osoby wiedz¹ o tym,
co posiadaj¹. Tak¿e pytania o wczesne
dzieciñstwo bywaj¹ k³opotliwe. Nie
pamiêtamy, a mo¿e i nie wiemy, ¿e
pamiêæ to nie tylko: data bitwy pod
Grunwaldem (wspomnienie semantyczne) czy zapis zdarzeñ z ostatniego
wyjazdu na narty w góry (wspomnienia epizodyczne). Zwykle nie myœlimy
o tym, ¿e owa umiejêtnoœæ jazdy na
nartach to przyk³ad wspomnieñ
ukrytych – proceduralnych (nawyków). Z drugiej strony, kupuj¹c
komputer zwracamy szczególn¹
uwagê na pamiêæ, na to, ile wa¿nych
dla nas danych jesteœmy w stanie
zgromadziæ w takim urz¹dzeniu. Nie
ulega zatem w¹tpliwoœci, ¿e gromadzenie informacji z „¿ycia dnia
wczorajszego” jest dla nas wa¿ne,
niezale¿nie czy zapis ten bêdzie mia³
miejsce w naszej g³owie czy na
zewnêtrznych noœnikach pamiêci.
Niew¹tpliwie pamiêæ nie jest zjawiskiem jednorodnym. Najczêœciej
przyjmuje siê, ¿e sk³ada siê ona z trzech
magazynów: pamiêci sensorycznej,
krótkotrwa³ej i d³ugotrwa³ej, ró¿ni¹cych siê iloœci¹ informacji, jakie mo¿e
pomieœciæ oraz czasem jej
przechowywania. Szczególnie interesuj¹ca wydaje siê ta pierwsza pamiêæ
opisana ju¿ pó³ wieku temu, pozwalaj¹ca na przechowywanie przez bardzo
krótki czas (do oko³o 1 s) wielkiej
iloœci danych percepcyjnych. Zatem
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owe „wbicie do g³owy” wcale nie jest
takie trudne. Problemem jest
natomiast utrzymanie tego – zapamiêtanie – i wydobycie tej informacji
w póŸniejszym czasie.
K³opotów z pamiêci¹, z jakimi borykamy siê codziennie, nie mia³ natomiast pewien reporter litewskiego
dziennika, który wykonuj¹c obowi¹zki s³u¿bowe nie sporz¹dza³ notatek.
Znany w literaturze naukowej jako
„S.” by³ przez prawie 30 lat pod opiek¹ wybitnego rosyjskiego neuropsychologa A. £urii. Z ³atwoœci¹
zapamiêtywa³ on listy s³ów i liczb
o dowolnej d³ugoœci, a co wiêcej,
odtwarza³ je w dowolnej kolejnoœci
– tak¿e od koñca do pocz¹tku.
Ponadto, badany po latach, potrafi³
przypomnieæ je sobie z niezmienn¹
poprawnoœci¹, pamiêtaj¹c tak¿e
moment, w którym siê ich uczy³ czy
miejsce, w którym siedzia³ pracuj¹cy
z nim badacz, a nawet jego ubiór.
Co w takim razie mog¹ zrobiæ zwykli
œmiertelnicy? Mog¹ staraæ siê poprawiæ swoj¹ sytuacjê korzystaj¹c
z mnemotechnik, a wiêc sposobów
znacznego poprawienia w³asnej
pamiêci. Opieraj¹ siê one g³ównie na
organizowaniu i integrowaniu informacji z innymi ju¿ przechowywanymi w pamiêci oraz konstruowaniu
wskazówek, które u³atwiaj¹ dostêp do
okreœlonych treœci. Przyk³adowo,
chc¹c zapamiêtaæ listê rzeczy do
kupienia: makaron, olej, kawa,
banany, ananasy, jogurt i nutella –
mo¿na uproœciæ to do s³owa „kombajn”, zwiêkszaj¹c wyraŸnie szansê
na to, ¿e czegoœ nie zapomnimy. Na
koniec chcia³bym tak¿e dodaæ, ¿e....
zapomnia³em!
GB
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