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Władze na kadencję
201 2-201 6

Już za parę dni, za dni parę...
Weźmiesz plecak swój i gitarę...

WIRTUALNA UCZELNIA
zaprasza

AWF Waszawa uhonorowana
certyfikatem "Uczelnia
walcząca z plagiatami"

Badanie losów
zawodowych absolwentów

Przed nami trzy piękne letnie miesiące wakacji.
W sierpniu kampus AWF Warszawa zamieni się
w oazę spokoju i ciszy.
W związku z nadchodzącym okresem urlopowym
w imieniu całej redakcji Akademickich Wiadomości
Freestylowych życzymy wszystkim Czytelnikom
wspaniałych wakacji, relaksu, regeneracji sił, aby
z nowym rokiem akademickim powrócić z pozytywną
energią do codziennych obowiązków.

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 201 2

biuletyn@awf.edu.pl
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Z życ i a U c ze l n i

Wład ze rektors ki e n a kad en cj ę 2 0 1 2 -2 0 1 6

P rorektor d s . Rozwoj u
prof. d r h ab.
C zes ław U rban i k

J eg o M ag n i fi cen cj a Rektor
d r h ab. prof. AWF
An d rzej M as tal erz

P rorektor d s . N au ki i Ws półpracy M I ęd zyn arod owej
prof. d r h ab. n . m ed .
M arek Wład ys ław Kowal czyk
* Krzysztof Buśko
* Adam Czaplicki
* Magdalena
Domżał-Sieredzińska
* Jan Gajewski
* Krystyna Górniak
* Monika Guszkowska
* Elżbieta Huk-Wieliczuk
* Joanna Kalecińska
* Paulina Kędziora
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P rorektor d s . S tu d en cki ch i Ks ztałcen i a
d r h ab. prof. AWF
J o l a n t a M o g i ł a - L i s o ws k a

S k ła d S e n a t u

* Andrzej Kosmol
* Agata Kotas
* Marek Władysław
Kowalczyk
* Marian Kowalewski
* Ewa Kozdroń
* Michał Lenartowicz
* Waldemar Madej
* Hubert Makaruk
* Andrzej Mastalerz

P rorektor d s . Og ól n ych
d r h ab. prof. AWF
J erzy S ad ows ki

* Wiesław Młodawski
* Jolanta
Mogiła–Lisowska
* Bartosz Molik
* Sławomir Neuhorn
* Jerzy Nowocień
* Kacper Reszke
* Jerzy Sadowski
* Jakub Sajak
* Maria Anna Turosz

* Czesław Urbanik
* Karolina Warchoł
* Artur Wołyniec
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Wł a d z e d z i e k a ń s k i e n a k a d e n c j ę 2 0 1 2 - 2 0 1 6

D zi ekan Wyd zi ału Reh abi l i tacj i
prof. d r h ab.
An d rzej Kos m ol

Prodziekan ds. Nauki
dr hab. prof. AWF Bartosz Molik
Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktycznych
doc. dr Paweł Targosiński

D zi ekan Wyd zi ału Wych owan i a F i zyczn eg o
d r h ab. prof. AWF
J erzy N owoci eń
Prodziekan ds. Nauki i Studiów III o
dr hab. prof. AWF Jan Gajewski
Prodziekan ds. Ogólnych
doc. dr Sławomir Neuhorn
Prodziekan ds. Studentów, Socjalno-bytowych
doc. dr Barbara Pacelt
Prodziekan ds. Dydaktycznych Kierunku
Wychowanie Fizyczne i Kierunku Sport
dr hab. Krzysztof Jankowski

D zi ekan Wyd zi ału Tu rys tyki i Rekreacj i
d r h ab. prof. AWF
M ari an Kowal ews ki
Prodziekan ds. Nauki
dr hab. prof. AWF Monika Guszkowska
Prodziekan ds. Studenckich
dr Jacek Klawender
Prodziekan ds. Dydaktycznych
drJoanna Kalecińska

D zi ekan Wyd zi ału Wych owan i a F i zyczn eg o
i S portu w B i ałej P od l as ki ej
d r h ab. prof. AWF
Krys tyn a G órn i ak
Prodziekan ds. Nauki
dr hab. prof. AWF Adam Czaplicki
Prodziekan ds. Kształcenia
dr Hubert Makaruk
Prodziekan ds. Kierunków Studiów
dr Małgorzata Lichota
Prodziekan ds. Studentów
dr Marcin Bochenek
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WI RTU ALN A U C ZE LN I A zapras za

uzupełniać oceny, sprawdzić wolne terminy sal oraz
terminy zajęć i dyżurów, wysyłać wiadomości grupowe
oraz indywidualne do studentów.
Studenci po zalogowaniu się do WU będą mogli m. in.:
sprawdzać swoje dane personalne, zmodyfikować swój
numer telefonu i adres mailowy, będą mieli dostęp do
informacji o toku i przebiegu studiów, ocenach
i punktach ECTS, stypendiach, planach zajęć, terminach
Kompleksowy system zarządzania Uczelnią został już egzaminów, sylabusach i prowadzących. Będą mogli
uruchomiony.
Po
wielomiesięcznych
pracach wysyłać i odbierać wiadomości do/z dziekanatu .
przygotowawczych i wdrożeniowych nowy system jest
Niektóre funkcjonalności będą w pełni dostępne dopiero
już w fazie wstępnej eksploatacji.
Zapraszamy naszych Nauczycieli Akademickich oraz po całkowitym wypełnieniu systemu właściwymi danymi.
Studentów do zapoznawania się z przeznaczonymi dla
nich funkcjami modułu WIRTUALNA UCZELNIA Więcej szczegółów, w tym informacje dotyczące
startowego logowania, można znaleźć na stronie Uczelni,
(w skrócie WU).
Nauczyciele Akademiccy logując się do WU na konto a najłatwiej klikając w link:
dydaktyk będą mogli m. in.: wyświetlać plan zajęć,
http://www.awf.edu.pl/aktualnosci.php?id=443

Rekru tacj a n a s tu d i a I i I I s topn i a w AWF Wars zawa trwa
Rekrutacja na rok akademicki 201 2/201 3 w pełnym toku.
Pomimo „demograficznego tsunami” kandydatów na
studia w AWF Warszawa nie brakuje. Wręcz przeciwnie,
na nadchodzący rok akademicki jest więcej kandydatów
niż w ubiegłym roku.
Rejestracja online kandydatów na większość kierunków
trwała do połowy czerwca 201 2 r. Na młody, bo istniejący
od roku, kierunek pielęgniarstwo na Wydziale
Rehabilitacji została przedłużona do 1 lipca. Choć
większość uczelni, zarówno publicznych, jak
i niepublicznych, obserwuje spadek liczby kandydatów
na miejsce, w naszej Akademii na rok akademicki
201 2/201 3 zgłosiło się więcej chętnych niż na rok
akademicki 2011 /201 2. Dla wygody kandydatów, którzy
pracują i decydują się na studia niestacjonarne rekrutacja na kierunki wychowanie fizyczne oraz
turystyka i rekreacja została przedłużona do 5 lipca. Od
ostatniego tygodnia czerwca do 3 lipca trwają egzaminy

wstępne ze sprawności fizycznej, które razem z wynikami
z matury wyłonią przyszłych studentów AWF Warszawa
na I rok studiów.
Nadchodzący rok akademicki to także ostatnia szansa na
studia na dwóch kierunkach bez opłat. Student
pierwszego roku studiów stacjonarnych w uczelni
publicznej, rozpoczętych w roku akademickim 2011 /201 2,
może podjąć od roku akademickiego 201 2/201 3 studia
stacjonarne w uczelni publicznej na więcej niż jednym
kierunku i nie wnosić za te studia opłat do końca okresu
studiów przewidzianego w programie kształcenia, o ile
decyzja w sprawie przyjęcia na te studia została podjęta
do końca roku akademickiego 2011 /201 2. W tym roku
akademickim liczna grupa studentów AWF Warszawa
zdecydowała się na złożenie dokumentów na drugi
kierunek studiów.
Elektroniczna rejestracja na studia:
https://rekrutacja.awf.edu.pl/

J u wen al i a AWF Wars zawa – P el e M el e

„Pele-Mele Zielony festiwal” to coroczna impreza publiczności.
odbywająca się w maju na kampusie naszej Uczelni. Kolejne Pele-Mele w maju 201 3 – już teraz zapraszamy!
Organizatorzy – Samorząd Studentów AWF – sprawili, że
w ostatni wtorek maja Uczelnia rozbrzmiała w rytm
muzyki reggae. Zaproszeni wykonawcy – Bałagany Na
Bani, Jamal oraz GrubSon dołożyli starań, aby wszyscy
przybyli studenci mogli choć przez chwilę poczuć się jak
na plaży Jamajki. Nie zabrakło również sportowych
atrakcji: odbyły się pokazy i warsztaty Frisbee Ultimate,
Lacross, Futbolu Amerykańskiego. Przeprowadzono
turnieje w dyscyplinach takich jak: piłka plażowa, futsal,
airbag freestyle oraz skimboard. Dodatkowo
zorganizowano
pokazy
dancehall,
breakdance
i beatboxingu, grafity jam oraz liczne konkursy dla
Issue 1

4
4 z Page
13

Akad em i cki e Wi ad om oś ci F rees tyl owe

Nr 02 (12) 2012

Tytu ł D oktora H on ori s C au s a d l a P rofes ora Tad eu s za B obera

w Warszawie kontakty naukowe, indywidualne
i instytucjonalne. Pracownicy naszej Uczelni odbyli staże
naukowe w Zakładzie Biomechaniki, kierowanym przez
prof. Tadeusza Bobera. Profesor należał do grupy 3
naukowców inicjujących powstanie sekcji Biomechaniki
przy Zarządzie PTNKT, który był wówczas zlokalizowany
w AWF Warszawa. Był recenzentem w 2 przewodach
profesorskich, 5 przewodach habilitacyjnych, 11
przewodach doktorskich pracowników naszej Uczelni.
Profesor Tadeusz Bober jest jednym z twórców polskiej
szkoły
biomechaniki,
pionierem
nowoczesnej
metodologii badań naukowych w naukach o kulturze
fizycznej, nauczycielem, wychowawcą i promotorem
rozwoju młodych kadr naukowych i studentów. To
wybitna postać. Na szczególne wyróżnienie zasługuje
jego działalność na rzecz rozwijania i popularyzowania
biomechaniki w uczelniach wychowania fizycznego.

Tytuł doctora honoris causa to najwyższe wyróżnienie,
jakie może nadać uczelnia. Zwyczajowo przyznawane
jest po głębokiej i wnikliwej analizie osiągnięć i zasług
kandydata. W ponad 80-letniej historii Akademii
Wychowania
Fizycznego
Józefa
Piłsudskiego
w Warszawie tytuł ten nadano 11 uczonym z kraju W swojej długiej historii badań naukowych Profesor
i zagranicy. W dniu 24.04.01 2 r. ten zaszczytny tytuł najwięcej uwagi poświęcił biomechanicznej analizie
otrzymał profesor Tadeusz Bober.
techniki sportowej. W rozległej działalności naukowej
Bobera można wyróżnić problematykę 3
Profesor Tadeusz Bober habilitował się w 1 973 r. Tadeusza
zagadnień,
mianowicie: analizę własności
w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Całe mechanicznycha narządu
ruchu człowieka, ocenę techniki
życie zawodowe Profesora było związane z Akademią sportowej oraz identyfikację
zjawiska koordynacji
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Profesor nerwowo-mięśniowej w ruchu całego
człowieka.
przeszedł wszystkie etapy kariery akademickiej, od W ciągu około 50 lat pracy naukowej prof.ciała
Tadeusz
Bober
stanowiska asystenta począwszy poprzez kierownika opublikował ponad 1 50 oryginalnych prac naukowych,
Zakładu Biomechaniki (od 1 966), dyrektora Instytutu jest autorem 3 podręczników. Wyniki swoich osiągnięć
Sportu AWF we Wrocławiu (1 976-1 980), dziekana popularyzował podczas około 50 doniesień
Wydziału Wychowania Fizycznego WSWF w Gdańsku kongresowych.
(delegacja w latach 1 974-76), kierownika Katedry
Biomechaniki (1 980-2002) i prorektora ds. nauki (1 981 -82) W imieniu Akademii Wychowania Fizycznego
do funkcji rektora AWF we Wrocławiu w latach 1 990-93. w Warszawie jeszcze raz serdecznie gratulujemy
profesorowi Tadeuszowi Boberowi oraz
Doktora Honorowego naszej Uczelni łączą z Akademią osiągnięć
wyrażamy
radość,
że dołączył do elitarnego grona osób
Wychowania
Fizycznego
Józefa
Piłsudskiego wyróżnionych tytułem
doctora honoris causa.

E ki d e n 2 0 1 2
wszystkich akademii wychowania fizycznego w Polsce.
W tym samym czasie na pływalniach AWF-ów rozbrzmiał
sygnał rozpoczynający zawody. Styl i technika pływania
oraz dobór strojów zależały od wyobraźni
i pomysłowości uczestników. Bowiem Ekiden to nie tylko
rywalizacja sportowa – to przede wszystkim doskonała
zabawa.
Oficjalny czas przepłyniętego maratonu policzony został
na podstawie zsumowania czasów uzyskanych przez
wszystkie zespoły. Drużyny naszej uczelni pokonały
dystans 421 95 m w 1 0h 28′ 39″ - to o ponad godzinę
lepiej niż w ubiegłym roku! Najszybciej do mety dotarły
„Kluski w akcji” – zajęło im to 1 9′ 41 ″. Samorząd
1 8 kwietnia odbyła się kolejna edycja maratonu Studentów AWF przyznał „Melo Team” tytuł najlepiej
pływackiego, w którym udział wzięli reprezentanci przebranej drużyny. Za pomysłowość w doborze strojów
wyróżnienie otrzymał również „Friday 1 3th”.
Issue 1
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Kon feren cj e, s em i n ari a, wars ztaty

Og ól n ou czel n i an a Kon feren cj a S tu d en cki ch Kół N au kowych

W tym roku tematem konferencji były „Zagadnienia w kulturze fizycznej”: Maciej Badurek, Karolina Nowak,
kultury fizycznej w badaniach młodych naukowców”. Katarzyna Nowińska, Aleksandra Skołorzyńska
Udział w wydarzeniu wzięło 87 osób.
Sekcja 4: "Fizjoterapia, sport osób niepełnosprawnych,
Konferencja Studenckich Kół Naukowych odbyła się adaptowana aktywność fizyczna": Konrad Jaklewicz,
w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego Anna Milik, Karolina Załoga, Dorota Reszelewska
w Warszawie 25.05.201 2 r. Przybyłych gości w imieniu
organizatora, Wydziału Turystyki i Rekreacji przywitał Sekcja 5: "Interdyscyplinarne aspekty kultury fizycznej":
Dziekan dr hab. prof. AWF Marian Kowalewski. Anita Łysiak, Magdalena Bojarzyńska, Klaudia Łomińska,
Konferencję otworzył Prorektor ds. Nauki i Współpracy Justyna Łukanowska, Adrian Dobrzycki
Międzynarodowej dr hab. prof. AWF Zbigniew Trzaskoma,
przybliżając historię spotkań konferencji i życząc Sekcja plakatowa: Katarzyna Maruszak, Jan Bernard,
owocnych obrad. Referaty wygłoszono w 5 sekcjach Maciej Włodarczyk, Zuzanna Omiljan
i zaprezentowano plakaty. W każdej sekcji wyróżniono
najlepsze wystąpienia, a ich autorzy zostali nagrodzeni
pamiątkowym dyplomem i statuetką.
Wśród laureatów znaleźli się:
Sekcja 1 : „Socjologiczne, pedagogiczne
i psychologiczne aspekty kultury fizycznej”: Aleksandra
Zubrzycka, Marta Dyjak, Beata Magdziarz
Sekcja 2: „Fizjologiczne, biomechaniczne i medyczne
uwarunkowania treningu sportowego”: Ewa
Barabasiewicz, Marta Lipińska, Monika Lipińska
Sekcja 3: „Turystyka, rekreacja, organizacja i zarządzanie

XI Kon feren cj a n au kowa „ P os tępy w ocen i e zabu rzeń rozwoj u "
W dniu 1 8.05.201 2 r. już po raz 11 w salach naszej Uczelni
odbyło się spotkanie naukowe poświęcone zagadnieniom
zaburzeń
w przebiegu
rozwoju
fizycznego.
Organizatorzy konferencji, Zakład Fizjologii oraz Zakład
Statystyki i Informatyki, zaprosili do udziału specjalistów
z wielu dziedzin umożliwiając tym samym
interdyscyplinarne
spojrzenie
na
poruszoną
problematykę. Tematyka konferencji obejmowała
różnorodne zagadnienia medyczne, biologiczne
i społeczne związane przede wszystkim z niedoborem
wzrostu, ale również z innymi rodzajami zaburzeń
rozwoju fizycznego.

VI I n terd ys cypl i n arn a Kon feren cj a N au kowa D oktoran tów
Dwudniowa konferencja (11 -1 2.05.201 2r.) została
zorganizowana przez studentów II roku studiów
doktoranckich naszej Uczelni. Patronat nad Konferencją
objęła JM Rektor AWF Warszawa prof. Alicja PrzyłuskaFiszer
a
także
Marszałek
Województwa
Mazowieckiego Sz. P. Adam Struzik.
Autorzy prac, tj. studenci studiów doktoranckich,
studenci ostatniego roku studiów magisterskich oraz
pracownicy naukowi podjęli tematy z zakresu nauk:

Issue 1

przyrodniczych, o zdrowiu, biomedycznych oraz
humanistycznych.
Najlepsze prace z poszczególnych obszarów mają szansę
w przyszłości zostać opublikowane w czasopismach
wydawanych przez AWF Warszawa: Turystyka
i Rekreacja, Kultura Fizyczna, Wychowanie Fizyczne
i Sport, Postępy Rehabilitacji, Polish Journal of Sport and
Tourism, Physical Culture and Sport, Studies and
Research.
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I I M i ęd zyn arod owa Kon feren cj a N au kowa poś wi ęcon a
"Myśli rehabilitacyjnej prof. Andrzeja Seyfrieda"

III sesja plakatowa - Przewodniczący:doc. dr Paweł
Targosiński
IV sesja pokazowa - Przewodniczący: dr Agnieszka
Wójcik, dr Arkadiusz Sosnowski
Wygłoszone
referaty
zostaną
opublikowane
w Kwartalniku Fizjoterapia Polska, Kwartalniku Postępy
Rehabilitacji
oraz
dwumiesięczniku
Ortopedia
Traumatologia
Rehabilitacja
.
Konferencja odbyła się 11 .05.201 2 r. w Auli im.
prof. Z.Gilewicza w AWF Warszawa. Tegorocznym Konferencji towarzyszył bezpłatny warsztat skierowany
tematem przewodnim była "Terapia kompleksowa do studentów fizjoterapii, który cieszył bardzo dużym
w schorzeniach kręgosłupa".
zainteresowaniem.
Program konferencji skupiony był wokół czterech sesji.
I sesja - Przewodniczący: prof. dr hab. med. Jarosław
Abstrakty referatów są dostępne na stronie:
Czubak, prof. dr hab. med. Jerzy Kiwerski
www.akademiains.pl
II sesja - Przewodniczący: prof. dr hab. med. Kazimierz
Rąpała, prof. dr hab. Aleksander Ronikier

S ym pozj u m Zakład ów P ływan i a i Ratown i ctwa Wod n eg o

Celem sympozjum, które zostało zorganizowane przez
Zakład Pływania i Ratownictwa Wodnego w dniach 1 21 3.04.201 2 r. było przedstawienie wyników badań
naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń
w zakresie dydaktyki. Wygłoszone referaty dotyczyły
problematyki naukowo-badawczej oraz działalności
organizacyjno-dydaktycznej
Zakładów
Pływania
i Ratownictwa Wodnego oraz zakładów pokrewnych.

Tam byl i ś m y

1 6. P i kn i k N au kowy P ol s ki eg o Rad i a i C en tru m N au ki Kopern i k

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego poprawienia urody poprzez zastosowanie technik wizażu
w Warszawie po raz kolejny wzięła aktywny udział w tym i kosmetyków.
wydarzeniu, którego tegoroczna edycja odbyła się pod
hasłem "Energia".
Pokazy zostały przeprowadzone przez pracowników
i studentów Wydziału Rehabilitacji i Wydziału
Impreza miała miejsce w sobotę 1 2.05.201 2 r. w Parku Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej.
Marszałka Rydza-Śmigłego przy ul. Rozbrat w Warszawie. Mimo mało sprzyjającej pogody stoisko naszej Uczelni
Uczelnia dysponowała dwoma namiotami. Nasza oferta cieszyło się dużym zainteresowaniem.
obejmowała 8 pokazów naukowych, a wśród nich:
badanie chodu, siła chwytu ręki, równowaga ciała,
demonstracja organizacji prawidłowego miejsca pracy,
zdrowy styl życia, udzielanie pierwszej pomocy, badania
profilaktyczne, zabiegi kosmetyczne.
Uczestnicy pikniku mogli przekonać się o sile uścisku
swojej ręki mierzonej za pomocą pomiaru
dynamometrem ręcznym. Mieli okazję dowiedzieć się jak
dokładnie powinny być ustawione narzędzia biurowe
(krzesło, biurko, klawiatura), aby nie szkodzić swojemu
kręgosłupowi oraz jak warto się odżywiać w zależności
od poziomu aktywności. Ponadto, goście pikniku mieli
możliwość zrobienia sobie podstawowych badań
profilaktycznych oraz poznać tajniki i sposoby
Issue 1

7
7 z Page
13

Akad em i cki e Wi ad om oś ci F rees tyl owe

Nr 02 (12) 2012

S u kc e s y

Troch ę s tatys tyki - s u kces y w P rog ram i e LLP E RAS M U S

Rok akademicki 2011 /201 2 to kolejny okres skutecznego osiągnąć stan tzw. edukacyjnej mobilności
wdrażania w Akademii Programu LLP ERASMUS. zrównoważonej, pożądanej i cenionej w Programie
w świetle niekorzystnych jak dotąd w skali europejskiej
Liczba umów międzynarodowych w Programie, trendów w zakresie migracji studentów między
umożliwiających realizację wymiany studentów poszczególnymi regionami kontynentu.
i wykładowców, zbliżyła się do 80.
Uczelnia zrealizowała również w upływającym roku
W bieżącym roku akademickim odnotowano około 90 akademickim 22 wyjazdy nauczycieli akademickich
wyjazdów studentów Uczelni za granicę (wyjazdy na z wykładami (głównie z WWFiS w Białej Podlaskiej)
praktyki są w trakcie realizacji) i 86 przyjazdów i przyjęła 1 3 zagranicznych dydaktyków (z krajów takich
studentów zagranicznych (w ujęciu semestralnym – 1 05), jak: Belgia, Czechy, Finlandia, Hiszpania, Litwa, Łotwa,
co daje w sumie blisko 1 90 mobilności studenckich. Portugalia, Słowenia, Wielka Brytania).
Wyraźny postęp nastąpił tu w obrębie mobilności
przyjazdowej (w roku 201 0/02011 gościliśmy 55 Jak wynika z oficjalnych zestawień Agencji Narodowej
studentów-cudzoziemców); najchętniej odwiedzano Programu LLP ERASMUS, również wieloletnich, AWF
Wydział TiR.
Warszawa pozyskuje nadal największe środki spośród
polskich akademii wychowania fizycznego, wyraźnie
W zakresie wyjazdów studenckich (tu także dominował dystansując pozostałe pod tym względem, a także pod
Wydział TiR) należy podkreślić utrzymanie poziomu względem zasadniczych danych co do mobilności
bliskiego wysokim wynikom z roku akademickiego studentów i pracowników.
201 0/2011 , kiedy nastąpił skokowy postęp w stosunku do
nadesłał mgr Tomasz Skiba
lat poprzednich.
Najbardziej popularnymi krajami wśród studentów
Uczelni delegowanych za granicę były Portugalia (22
studentów) i Hiszpania (20). W grupie studentów
przyjeżdżających do Akademii w ramach Programu
ERASMUS dominowali – wśród przedstawicieli 8 krajów
– studenci uczelni portugalskich (32) i tureckich (27).
Wartość dotacji dla Akademii z Agencji Narodowej
Programu LLP ERASMUS wzrosła do ponad jednego
miliona złotych.
Należy podkreślić, iż wyniki wymiany studenckiej
w ramach Programu ERASMUS, wykazane przez Uczelnię
w roku akademickim 2011 /1 2, pozwoliły Akademii

P rofes or An ton i i K. G aj ews ki od zn aczon y tytu łem H on oroweg o
P rofes ora Wyd zi ału Tu rys tyki i Rekreacj i

To szczególne wyróżnienie zostało przyznane po raz
pierwszy w ponad 80-letniej tradycji Akademii
Wychowania
Fizycznego
Józefa
Piłsudskiego
w Warszawie. Prof. dr hab. Antonii K. Gajewski
z Wydziału Turystyki i Rekreacji otrzymał je z rąk JM
Rektor prof. Alicji Przyłuskiej-Fiszer.

Pan Profesor Antoni K. Gajewski był drugim z kolei
dyrektorem Instytutu Turystyki i Rekreacji, będącego
zalążkiem obecnego wydziału. W tym czasie, dzięki
Niemu, Instytut szybko się rozwijał. Przyjęto do pracy
kilku nowych profesorów i adiunktów, powstały nowe
zakłady, zwiększyła się liczba przyjmowanych na studia
studentów. Podejmowano nowe tematy badań
Uroczystość odbyła się 22.05.201 2 r. w Auli AWF naukowych, rosła liczba otwieranych przewodów
Warszawa z udziałem Władz Uczelni, Pracowników, doktorskich, a sam Pan Profesor był promotorem
Studentów,
Doktorantów,
zaproszonych czterech z nich.
i zaprzyjaźnionych gości oraz przedstawicieli firm
współpracujących z Akademią. Przyznanie tytułu Profesor Gajewski był też jedną z głównych osób
przypadło w roku sześćdziesiątej rocznicy pracy kierujących realizowanym w Instytucie Turystyki
zawodowej Profesora.
i Rekreacji grantem Unii Europejskiej, poświęconym
opracowaniu programu nauczania turystyki i rekreacji na
Laudację wygłosił dr inż. Artur Kieszek.
odległość.
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Profesor A.K. Gajewski został odznaczony Srebrną
Honorową Odznaką Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego, był jednym z założycieli Speleoklubu
Warszawskiego, a następnie jego prezesem. Obecnie jest
jego członkiem honorowym.
To Człowiek o wielkiej pasji naukowej, szerokich
i różnorodnych zainteresowaniach.
Na swoim koncie ma bardzo duży dorobek naukowy.
W ciągu sześćdziesięciu lat pracy Pan Profesor
opublikował 220 prac naukowych o różnym charakterze,
wśród których znalazły się aż 1 33 oryginalne prace
naukowe. Spośród pozostałych można wymienić: 3
podręczniki, 7 rozdziałów w podręcznikach, 5 monografii,
Pan Profesor był również pomysłodawcą i pierwszym 7 prac przeglądowych oraz 4 prace metodyczne,
naczelnym redaktorem cieszącego się dobrą renomą doniesienia kongresowe drukowane w czasopismach
w całej Polsce czasopisma naukowego Turystyka naukowych, prace popularnonaukowe, a nawet hasła
i Rekreacja.
encyklopedyczne.

D ebi u t n au kowy m g ra P i otra M aj d aka
odebrał nagrodę z rąk profesora Jerzego Buzka, byłego
Przewodniczącego
Parlamentu
Europejskiego.
Wyróżnienie zostało przyznane w ramach konkursu
"Debiut naukowy 2011 - Zrównoważony rozwój" za
opracowanie pod tytułem "Rozwój zrównoważony jako
narzędzie poszukiwania kompromisów na obszarach
turystycznych na przykładzie Półwyspu Helskiego".
W tegorocznej edycji nadesłano ok. 300 artykułów
z dziedzin takich jak: ekologia, psychologia, socjologia,
filozofia, informatyka, europeistyka, edukacja oraz fizyka.
Prace zostały przygotowane przez magistrantów
i doktorantów z kilkudziesięciu najważniejszych uczelni
w Polsce oraz z kilku uczelni wyższych z Ukrainy.
Serdecznie gratulujemy!
W dniu 1 8 maja 201 2 r. mgr Piotr Majdak, asystent
w Katedrze Teorii i Metodyki Turystyki i Rekreacji,

Fot. udostępniona przez Organizatorów Konferencji
(H. Kretek)

AWF Wars zawa u h on orowan a certyfi katem
"Uczelnia walcząca z plagiatami"

Gala wręczania tych zaszczytnych wyróżnień odbyła się
09.05.201 2 r. w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki
Rolniczej podczas seminarium nt. „Skuteczna polityka
antyplagiatowa – modele rozwiązań instytucjonalnych”
zorganizowanego przez Fundację im. A. J. Fresnela oraz
Plagiat.pl.

kształcenia, wdrążając różnorodne narzędzia kontrolne.
Jednym z takich narzędzi jest system antyplagiatowy,
zapobiegający
nieuprawnionym
zapożyczeniom
w przygotowywaniu prac magisterskich. Nasza Uczelnia
już
trzeci
raz
otrzymała
taki
certyfikat.
W imieniu Akademii Certyfikat “Uczelnia walcząca
z plagiatami” odebrały Pani prof. Elżbieta HübnerFirma Plagiat.pl już od pięciu lat przyznaje specjalne Woźniak, Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju oraz
certyfikaty uczelniom, które w szczególny sposób mgr Iwona Twarowska, administrator systemu
troszczą się o jakość programów edukacyjnych antyplagiatowego w AWF Warszawa.
i konsekwentnie dążą do wyeliminowania z grona swoich
studentów osób plagiatujących prace.
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
w Warszawie przystąpiła do systemu antyplagiatowego
AWF Warszawa przywiązuje dużą wagę do jakości w 2007 r., aktualnie z systemu korzysta 1 51 uczelni.
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Podczas seminarium uczestnicy mieli okazję wysłuchać
prelekcji prof. dr Debory Weber-Wulff z Hochschule für
Technik und Wirtschaft Berlin, University of Applied
Sciences, Juliusa Kravjara ze Slovak Centre of Scientific
and Technical Information w Bratysławie, prof. dra
hab. Huberta Izdebskiego, Sekretarza Centralnej Komisji
ds. Stopni i Tytułów, dra Andrzeja Kurkiewicza, Zastępcy
Dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, oraz Prezesa Plagiat.pl dra
Sebastiana Kawczyńskiego.

Nr 02 (12) 2012

analizowanie przez promotorów raportów dotyczących
powstałych prac, dodawanie obronionych prac do bazy
uczelni, oraz dodatkowo udział uczelni w programie
Międzyuczelnianego Systemu Wymiany Baz. Każda
z wyróżnionych uczelni i wydziałów stosuje wymienione
procedury, niezależnie od realizowanych szczegółowych
działań antyplagiatowych.

Gala wręczenia Certyfikatów „Uczelnia walcząca
z plagiatami” i „Wydział walczący z plagiatami” to jedyne
w Polsce wydarzenie promujące uczelnie dbające
w sposób szczególny o jakość kształcenia. Dzięki
programowi certyfikacji, uczelnie wspólnie z serwisem
Plagiat.pl wypracowały i wciąż doskonalą odpowiednie
rozwiązania zapewniające wysokie standardy jakości
kształcenia oraz w kompleksowo kontrolują ich
funkcjonowanie. Według opracowanych przez Plagiat.pl
procedur antyplagiatowych, podstawowymi elementami
szczelnego systemu ochrony własności intelektualnej
jest przede wszystkim realizacja polityki sprawdzania
Fot. Grzegorz Stasiak
przez system antyplagiatowy wszystkich prac Certyfikat w AWF Warszawa:
powstających w danych jednostkach akademickich, http://www.awf.edu.pl/page1_5_10_5.html

M el od yj n a d rog a d o s u kces u

Grupa, której była członkiem, przegrała o włos z drużyną
Kamila Bednarka. Drugie miejsce to i tak bardzo wysoka
nota. Gdyby to były zawody sportowe drużyna zdobyłaby
srebrny medal.
Paulina Hebel to młoda i ambitna studentka. Oprócz
studiów na naszej Uczelni uczęszcza do PSM im.
Fryderyka Chopina w Warszawie, pracuje, posiada klasę
taneczną B w stylu standardowym i klasę C w stylu
latynoamerykańskim, gra na altówce, a mimo to znajduje
czas na rozwijanie swoich własnych pasji. Paulina bierze
również aktywny udział w wydarzeniach organizowanych
w Akademii. W zeszłym roku zdobyła tytuł pierwszej vice
miss podczas wyborów Miss AWF Warszawa. Na
tegorocznej gali wyboru najpiękniejszej studentki AWF
Studentka III roku kierunku turystyka i rekreacja AWF Warszawa, Paulina Hebel wystąpiła z zespołem w roli
Warszawa, Paulina Hebel, wraz z drużyną Ryszarda piosenkarki.
Rynkowskiego zajęła drugie miejsce w programie „Bitwa
na głosy” emitowanym w programie 2 Telewizji Polskiej. Serdecznie gratulujemy naszej pięknej i utalentowanej
studentce.

S połeczn oś ć akad em i cka h oj n i e od d aj e krew

teren kampusu wjechał ambulans Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa. Zamierzeniem inicjatywy był szczytny cel
„zbiórki krwi” pod hasłem „RATUJ MAŁEGO OLAFA”.
Organizatorami akcji jest studenckie koło naukowe
Zakładu Anatomii SKN „Nucleus” wraz z Regionalnym
Centrum Krwiodawstwa w Warszawie. Akcja jak zawsze
wzbudziła na naszej Uczelni duże zainteresowanie. Taka
AWF Warszawa po raz kolejny wzięła udział w akcji reakcja cieszy, zwłaszcza że w Polsce wciąż liczba
stałych dawców jest stosunkowo mała biorąc pod uwagę
oddawania krwi.
We wczesnych godzinach porannych 25.04.201 2 r. na ponad 38-milionową populację. A przecież robiąc tak
niewiele możemy uratować czyjeś życie.
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Zapras zam y

ON KO-OLI M P I AD A czeka n a wol on tari u s zy!

Zapraszamy studentów AWF Warszawa do pomocy jako
wolontariusze sportowi w przeprowadzeniu zawodów
podczas IV Międzynarodowych Igrzysk Sportowych
„Onko- Olimpiada 201 2”, które odbędą się w dniach 24 26 sierpnia 201 2 r. w Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Organizatorem
Igrzysk jest Fundacja Spełnionych Marzeń.
Fundacja Spełnionych Marzeń, opiekująca się dziećmi
z chorobami nowotworowymi już po raz czwarty podjęła
niecodzienne wyzwanie. O tym, jak ważna jest
pozytywna motywacja oraz nastawienie pacjenta do
choroby, wiadomo nie od dziś. Dzieci walczące
z chorobami nowotworowymi mają kolejny ważny powód
by pokonać chorobę – udział w niezwykłych igrzyskach
sportowych. Celem „Onko-Olimpiady” jest przede
wszystkim budowanie poczucia własnej wartości wśród
dzieci po przebytej chorobie nowotworowej,
a w szczególności, u dzieci gdzie choroba pozostawiła
trwały ubytek na zdrowiu, uniemożliwiający często
aktywne funkcjonowanie w grupie rówieśniczej w swoim
środowisku. Ważnym celem „Onko-Olimpiady” jest
również stworzenie aktywnego lobbingu na rzecz

Kon feren cj e

• Aktywność fizyczna i społeczna ludzi trzeciego wieku
jest tematem VII Konferencji Naukowej z udziałem Gości
Zagranicznych, która odbędzie się w dniach 2223.11 .201 2 r. Zamierzeniem organizatorów jest zebranie
wiedzy na temat form udziału w kulturze fizycznej osób
trzeciego wieku oraz szukanie dróg i rozwiązań
programowych przy organizacji imprez, codziennej
działalności klubów sportowych oraz organizacji i
stowarzyszeń dla tej grupy społecznej. Jednym ze
stawianych celów jest określenie warunków
sprzyjających rozwojowi opieki w wyżej wymienionym
zakresie z wykorzystaniem aktywności wolontariuszy
oraz organizacji pozarządowych mających wpływ na
jakość i wymiar kultury czasu wolnego. W konferencji
wezmą udział wykładowcy wyższych uczelni, członkowie
stowarzyszeń sportowych, nauczyciele i przedstawiciele
państwowej administracji sportowej oraz samorządowej.
Dorobek konferencji zostanie przedstawiony w postaci
recenzowanej monografii. Wnioski będą przekazane do
odpowiednich resortów oraz zainteresowanych
podmiotów, którym jest bliska ta problematyka.

Issue 1

pomocy dzieciom chorym i ich rodzinom, a także
przełamanie stereotypów i podniesienie świadomości
społecznej wobec choroby nowotworowej. „OnkoOlimpiada” to także szansa na stworzenie środowiska
aktywnie i systematycznie wspomagającego działania
Fundacji. Uczestnikami imprezy podobnie jak w roku
201 0 będą dzieci ze wszystkich ośrodków
onkologicznych z Polski, a także: z Ukrainy, Słowacji,
Węgier, Litwy, Austrii, Rumunii i Turcji. Przewiduje się
udział ok. 350 zawodników, a dobór konkurencji
sportowych uzależniony będzie od kondycji
psychofizycznej dzieci, wynikającej z przebytej choroby
nowotworowej. Zwieńczeniem poniesionego wysiłku
i zapału młodych zawodników będą prawdziwe
olimpijskie medale, specjalnie bite na tę okazję przez
Mennicę Państwową. W tym roku Fundacja obchodzi 1 0
rocznicę istnienia i „Onko- Olimpiada” będzie idealną
okazją do uczczenia tego święta. Na zakończenie igrzysk
sportowych planowane są występy artystyczne znanych
muzyków estradowych, na stałe współpracujących
z Fundacją. Na scenie nie zabraknie takich wykonawców
jak: Patrycja Markowska, Grzegorz Markowski, zespół
Volver, Papa D.
W każdej edycji igrzyska wspierane są przez rzesze
wolontariuszy, zarówno tych pracujących na co dzień na
oddziałach onkologicznych, jak również osoby
zaangażowane w Wolontariat Pracowniczy.
Informacja i zgłoszenia e-mail:
waldemarskowronski@poczta.fm

tel. 22 834 04 31 wew. 620
Szczegóły na stronie:
http://www.awf.edu.pl/page1_13_13_1.html

• Ogólnopolska konferencja - Turystyka i rekreacja –
współczesne wyzwania, obszary i problemy badawcze 30.11 .201 2 r. Celem konferencji jest prezentacja wyników
badań i wymiana poglądów dotyczących problemów
badawczych w obszarach stanowiących przedmiot
zainteresowania uczestników. Organizatorzy proponują
możliwie szeroki zakres problematyki, aby każdy
uczestnik mógł znaleźć miejsce dla swojego tematu.
Obejmuje ona następujące obszary problemowe:
- społeczne i ekonomiczne zagadnienia turystyki,
- turystyka a kultura,
- ekologiczny wymiar turystyki,
- zdrowotne i rekreacyjne aspekty turystyki,
- biopsychospołeczne aspekty rekreacji ruchowej,
- varia.
Szczegóły na stronie:
http://www.awf.edu.pl/page1_16_11_1.html
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• Międzynarodowa Konferencja Naukowa AIESEP 201 3
nt. Wychowanie fizyczne i sport dla przyszłości (Physical
Education and Sport: Challenging the Future)
Konferencja zaplanowana jest na cztery dni: 4-7 lipca
201 3 r. Odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie, w siedzibie PKOl oraz w AWF Warszawa.
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
w Warszawie jest instytucjonalnym członkiem zarządu
AIESEP (Ecoles Superieurs d’Education Physique/The
International Association of Physical Education in Higher
Education). AIESEP to międzynarodowa organizacja
pozarządowa zrzeszająca uczelnie i instytucje kształcące
profesjonalistów z zakresu kultury fizycznej. Do celów jej
działalności należy umożliwienie wymiany wiedzy
i doświadczeń, m. in. poprzez wspólne projekty
badawcze, zarówno o charakterze teoretycznym, jak
i stosowanym, czy też tworzenie bazy danych na temat
badań
w zakresie
wychowania
fizycznego.

Nr 02 (12) 2012

Organizacyjną stronę przedsięwzięcia wspiera firma First
Class S.A., doświadczony organizator kongresów
naukowych i biuro turystyczne.
Z przyjemnością można już poinformować, że
konferencję AIESEP 201 3 objęli honorowym patronatem
Bronisław Komorowski – Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej (przewodniczący), prof. Hanna GronkiewiczWaltz – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy,
prof. Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk,
Andrzej Kraśnicki – Prezes Zarządu Polskiego Komitetu
Olimpijskiego, prof. Barbara Kudrycka – Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, prof. Włodzimierz Kurnik –
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni
Warszawskich,
prof.
Katarzyna Macukow –
Przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich, prof. Andrzej Mastalerz – Rektor-elekt
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego,
Rafał Miastowski – Burmistrz Dzielnicy Bielany,
dr Joanna Mucha – Minister Sportu i Turystyki,
prof. Heikinaro-Johansson Pilvikki – University of
Jyväskylä, Finlandia – Prezydent AIESEP, Ireneusz Raś –
Przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej,
Sportu i Turystyki, prof. Marek Rocki – Prezes Zarządu
Głównego Akademickiego Związku Sportowego, Adam
Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Rafał
Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Konferencja poświęcona będzie aktualnym problemom
współczesnych rozwiniętych społeczeństw: zwalczaniu
otyłości, zwiększeniu efektywności wychowania
zdrowotnego i promocji zdrowego stylu życia,
uwarunkowaniom uczestnictwa ludzi w sporcie
i rekreacji ruchowej w czasie wolnym. Szczególna uwaga
poświęcona będzie problemom wychowania fizycznego:
nowatorskim rozwiązaniom w wychowaniu fizycznym,
metodyce nauczania, wychowaniu fizycznemu osób Więcej informacji na stronie:
niepełnosprawnych, zastosowaniu nowych technologii http://www.awf.edu.pl/aktualnosci.php?id=445
informacyjnych do procesu wychowania fizycznego
i promocji zdrowego stylu życia.
Spotkania naukowe AIESEP są wyjątkową płaszczyzną
wymiany wiedzy i doświadczeń praktycznych
najlepszych na świecie specjalistów z dziedziny
wychowania fizycznego i sportu. Klasycznym
prezentacjom
referatów
towarzyszą
warsztaty
metodyczne i naukowe, dyskusje panelowe, prezentacje
posterów konkurs posterów oraz konkurs dla młodych
naukowców (program Young Scholar Award).
Organizatorem konferencji jest AWF Warszawa, Polskie
Towarzystwo Nauk Społecznych o Sporcie oraz AIESEP.

B a d a n i e l o s ó w z a wo d o wy c h a b s o l we n t ó w

Drodzy Absolwenci!

Waszym zadaniem będzie ustosunkowanie się do pytań
i twierdzeń zawartych w ankiecie, a następnie odesłanie
Zapraszamy Was do udziału w pilotażowym badaniu uzupełnionego formularza.
losów zawodowych absolwentów AWF Warszawa.
Jesteśmy zainteresowani tym, jak wygląda Wasza Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące badania
ścieżka zawodowa i w jakich obszarach znaleźliście losów zawodowych absolwentów pojawią się wkrótce
w zakładce Aktualności na stronie internetowej Uczelni.
zatrudnienie.
W celu przyjrzenia się Waszej sytuacji na rynku pracy
jesteśmy w trakcie tworzenia krótkiej ankiety. Zostanie
ona zamieszczona na stronie internetowej oraz rozesłana
do osób, które wyrażą zgodę na udział w badaniu.
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Zachęcamy do dzielenia się z nami informacjami
o sytuacji na rynku pracy absolwentów AWF Warszawa.
Dzięki Waszym odpowiedziom zyskamy szerszy pogląd
o wyborach zawodowych naszych absolwentów.
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Oferta s typen d i al n a d l a am bi tn ych i aktywn ych s tu d en tów WTi R
Fundacja Rochusa i Beatrycze Mummert oferuje
stypendia dla odznaczających się wysokim potencjałem,
pochodzących z Europy Środkowej i Wschodniej
studentów nauk ekonomicznych i przyrodniczych oraz
kierunków inżynierskich, którzy w przyszłości zamierzają
dołączyć do elity kadry zarządzającej swoich krajów.
Stypendia obejmują m.in. dwu i pół letnie studia
magisterskie na uniwersytecie w Kolonii, Niemieckiej
Akademii Wychowania Fizycznego w Kolonii (die
Deutsche Sporthochschule) lub na Politechnice
Akwizgrańskiej (RWTH Aachen). Program oferowany jest
w ramach współpracy z Fundacją Roberta Boscha.
Warunki oferty skierowanej do studentów naszej
Akademii to: pochodzenie polskie (lub bułgarskie,
chorwackie, czarnogórskie, czeskie, estońskie, litewskie,
łotewskie, serbskie, słowackie, słoweńskie, rumuńskie,
węgierskie), status absolwenta studiów licencjackich lub
ostatni rok studiów licencjackich kierunku turystyka
i rekreacja, bardzo dobre wyniki w nauce, bardzo dobra
znajomość języka niemieckiego oraz języka
angielskiego, silna, ciekawa osobowość wykazująca
cechy lidera, aktywność, gotowość powrotu do kraju
ojczystego po ukończeniu studiów magisterskich
w Niemczech.

dodatek na zakup laptopa – 700 Euro, ubezpieczenie
wypadkowe i ubezpieczenie zdrowotne, premię pieniężną
za wybitne wyniki w nauce – 500 Euro)
• wsparcie rozwoju kompetencji menadżerskich (szeroko
zakrojony program najwyższej jakości, warsztaty SoftSkills z położeniem nacisku na rozwój osobowości
i zarządzanie zasobami ludzkimi, 4-5 miesięczną
praktykę w niemieckim przedsiębiorstwie, wyjazdy
szkoleniowe do Berlina i Brukseli, wizytacje
przedsiębiorstw i udział w zorganizowanych
wydarzeniach kulturalnych, zaangażowanie w projekty
w ramach fundacji)
• wszechstronną i indywidualną opiekę dla każdego ze
stypendystów (mentoring ze strony jednego z członków
zarządu fundacji, opiekę wybranej niemieckiej rodziny
/wybitne osobowości sceny gospodarczej i akademickiej
oraz świata kultury/, opiekuna naukowego na uczelni,
wsparcie ze strony starszych stypendystów i alumni)
• networking

Program obejmuje:
• świadczenia pieniężne (miesięczne stypendium
w wysokości 850-900 Euro, semestralny dodatek
naukowy w wysokości 228 Euro, zwrot kosztów podróży
z i do Akwizgranu/Kolonii w wysokości 1 50-250 Euro,

Dodatkowe pytania oraz dokumenty aplikacyjne prosimy
kierować do: Edith Wolf
e-mail: mummertstipendium@boschstiftung.de
Telefon: +49 (0) 711 /460 84-976

Termin aplikacji: Aplikacje na program przyjmowane są
wyłącznie w terminie od 01 .09-01 .11 .201 2 dla kandydatów
planujących rozpocząć studia magisterskie w Niemczech
w zimowym semestrze w 201 3 r.

www.mummertstiftung.de

AWF Wars zawa w m ed i ach s połeczn oś ci owych
Serdecznie Państwa zapraszamy do aktywnego
tworzenia naszego konta profilowego w serwisie
społecznościowym facebook. Zamieszczane są na nim
najważniejsze informacje dotyczące życia Uczelni.
Prowadzimy również ciekawe konwersacje.
Dodaj do ulubionych:
https://www.facebook.com/awfwwarszawie

Wszystkie fotografie (z wyłączeniem fot. podpisanych oddzielnie) wykonała Mariola Godlewska
kontakt: mariola.godlewska@awf.edu.pl
Informacje, uwagi i sugestie prosimy przesyłać na adres: biuletyn@awf.edu.pl
Z e s p ó ł Re d a k c y j n y :
Ewa Łupińska-Anisimowicz
Monika Rokosz
Katarzyna Wawrzeńczyk
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