
Kole anki i Koledzy!Startujemy w nowy rok akademicki, ka dy z nas 

z nadziejami na spe nienie swoich planów i marze . 

Studentom sportowcom ycz , aby godzenie obo-

wi zków uczelnianych z tymi, jakie niesie szkolenie 

sportowe, owocowa o w obu dziedzinach sukcesami. 

Najbli szy rok akademicki to nie tylko Zimowe 

Igrzyska Olimpijskie w Soczi, ale tak e rywalizacja 

mi dzynarodowa i krajowa w wielu dyscyplinach 

sportu. W grudniu bie cego roku we w oskim re-

gionie Trentino odb dzie si  uniwersjada zimowa, 

a w nast pnym – liczne imprezy w ramach akade-

mickich mistrzostw wiata i Europy. Dobry wyst p 

w tych imprezach to, jak uczy historia, przepustka 

do pó niejszych sukcesów. Trenerom i wszystkim 

osobom, które maj  wp yw na szkolenie sportowe, 

ycz  wsparcia nie tylko w postaci rodków finan-

sowych, ale tak e pomocy organizacyjnej ze strony 

uczelni i klubów. Wszystkim osobom pe ni cym 

funkcje we w adzach Akademickiego Zwi zku Spor-

towego, dzi kuj c za zaanga owanie w minionym 

okresie, ycz  satysfakcji z pracy na rzecz sportu 

akademickiego. Bez Was nasz AZS nie mia by szans 

na dzia alno .Nadchodz cy rok akademicki rozpoczynamy z na-

dziejami, e dotychczasowe wsparcie udzielane nam 

ze strony ministerstw patronuj cych rodowisku 

akademickiemu pozwoli na utrzymanie poziomu 

szkolenia i propagowanie aktywno ci fizycznej w ród 

studentów. B dzie to impuls do dalszej dzia alno-

ci i rozwoju Akademickiego Zwi zku Sportowego 

w ród pó toramilionowej rzeczy studentów. B dzie 

to szansa AZS-u na jeszcze wi ksz  promocj  spor-

tu, a tym samym aktywno ci fizycznej i zdrowia. 

Marek RockiPrezes Zarz du G ównego AZS
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Czy w tej sportowej przygodzie towarzy-

sz  rektorowi jacy  studenci i pracow-

nicy Uniwersytetu Ekonomicznego? Na 

wielu zdj ciach rozpoznajemy Janusza 

Grzeszczuka, osob  wyj tkowo zaanga-

owan  w sport studencki, ale inni te

nie wygl daj  na nowicjuszy. 

Janusz Grzeszczuk by  moim na-
uczycielem wf. na studiach, teraz jest 
moim przyjacielem i dobrym duchem. 
Dla wielu pokole  jego wychowanków 
jest po prostu Mistrzem. Razem z wy-
my lili my Ekonomiczn  Pi tk , Bieg 
o Puchar Rektora Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu, którego czwarta 
edycja odb dzie si  w kwietniu 2014 
roku. Najpierw by  to bieg uczelniany, 
potem sta  si  jednocze nie Akademic-
kimi Mistrzostwami Wielkopolski, a od 
kolejnej edycji nadajemy mu formu-

 mi dzynarodow . Ten bieg to jedna 

z wielu zach t dla studentów i pra-
cowników, by dba  o t yzn  i form . 
Mamy Klub Biegacza UEP, który ofe-
ruje treningi pod okiem olimpijczyka 
Rafa a Wieruszewskiego. Klub Biegacza 
wystawi  dwie sztafety w zawodach Eki-
den w czerwcu bie cego roku, a tak-
e cztery sztafety w Pozna  Business 

Run. W tym ostatnim biegu nasza naj-
lepsza sztafeta (studenci i pracownicy) 
zwyci y a, a zespó  z o ony wy cznie 
z profesorów z moim udzia em zaj  9 
miejsce na ponad 250 dru yn.
Jako Akademicki Zwi zek Sportowy te

zaczynamy kolejny nowy rok akademic-

ki. Zawsze z nadziejami, e mamy co

do zaoferowania studentom, e pomy-

s y na aktywno fi zyczn  dobrze s u

rodowisku. Czym sport by  dla Pana 

Profesora w czasach studenckich i czy 

co  si  zmieni o w tym zakresie w ród

wspó cze nie studiuj cej m odzie y?

Moja odpowied  na to pytanie nie b -
dzie chyba ca kiem zgodna z Pa skimi 
oczekiwaniami. Dla mnie sport w cza-
sie studiów ogranicza  si  de facto do 
zaj  wychowania fizycznego, których 
wymiar by  jednak wi kszy ni  obec-
nie. Nie trenowa em w adnej sekcji, 
ale na przyk ad na zaj ciach z p ywa-
nia zdoby em tzw. ó ty czepek. Poza 
tym udziela em si  w sporcie wy cz-
nie rekreacyjnie. Robi em to wiadomie 
i dla przyjemno ci. Dzisiejsi studen-
ci maj  mniejszy wymiar godzin obo-
wi zkowych, ale przecie  studia trwaj  
tylko pi  lat. O wiele wa niejsze jest 
wi c wyrobienie u nich nawyków na 
d ugie lata, by sport sta  si  cz ci  
ich doros ego ju  ycia. Jak to zawsze 
bywa, cz  to rozumie, cz  jednak 
jest ma o podatna na tak  perswazj . 
Ale ogólnie z moich obserwacji wyni-

ka, e wiadomo  potrze-
by uprawiania sportu w ród 
studentów wzrasta i coraz 
wi cej m odych ludzi wi-
czy dla przyjemno ci, a nie 
z przymusu.
Co Uniwersytet Ekonomiczny 

w Poznaniu oferuje w zakre-

sie sportu, turystyki, rekreacji 

swoim studentom? W jakiej 

formule s  organizowane ta-

kie zaj cia i czy atwo jest 

namówi  m odych ludzi do 

aktywno ci fi zycznej?

Stawiamy przede wszyst-
kim na masowo  i ró no-
rodno , mniej na wyczyn. 
Mamy kilkana cie sekcji 

w klasycznych dyscyplinach, w Aka-
demickich Mistrzostwach Wielkopol-
ski wystawiamy reprezentantów w po-
nad 50 dyscyplinach, w ponad po owie 
z nich uzyskujemy pozycje medalowe. 
Nowo ci  od tego roku akademickiego 
jest pozyskanie do pracy trenerskiej 
Eugeniusza Kijewskiego, legendy pol-
skiej koszykówki. Z biegaczami trenuje 
olimpijczyk Rafa  Wieruszewski. Mamy 
te  w ród naszych studentów z ot  me-
dalistk  w pchni ciu kul  w Halowych 
Mistrzostwach Polski Agnieszk  Ma-
lu kiewicz. W ród przyj tych na studia 
w tym roku znajduj  si  tak obiecuj cy 
sportowcy-lekkoatleci, jak Patrycja Wy-
ciszkiewicz (400 m) i Marcin Ciecha-
nowicz (200 m). 

Jako uczelnia du  wag  przywi zu-
jemy do dzia alno ci edukacyjnej i wy-
chowawczej w zakresie sportu. Jest to 
jeden z motywów moich startów w Eko-

APS. W 2013 roku wystartowa  Pan 

Profesor w Pó maratornie w Poznaniu, 

w Ekonomicznej Pi tce, na 10 km w Swa-

rz dzu, w pó maratonach w Tarnowie 

Podgórnym i Murowanej Go linie, przed 

wakacjami w czerwcu w Sucholeskiej 

Dziesi tce Fightera, a na inauguracje 

nowego roku akademickiego 8 wrze-

nia w pó maratonie w Pile. Czy wynik 

1:44.28 z tego ostatniego startu jest 

satysfakcjonuj cy? S dz c po komuni-

kacie ko cowym, na mecie by o bardzo 

ciasno: w kilku sekundach ko o setki 

zawodników. Ostatecznie 897 miejsce. 

To dobry wynik?

Bardzo dobry! Ciesz  si , 
e uko czy em bieg w dobrej 

formie i mia em du o rado-
ci z tych zawodów. To jest 

najwa niejsze. Gdyby jednak 
trzyma  si  kategorii czysto 
sportowych, to trzeba pod-
kre li , e to by  mój trze-
ci pó maraton w Pile i za 
ka dym razem poprawia-
em wynik. Mój pierwszy 

w yciu pó maraton bieg em 
w a nie tam dwa lata temu 
i nie zmie ci em si  w 2 go-
dzinach. Ponadto trudno te  
mierzy  si  prawie sze dzie-
si ciolatkowi (urodzi em si  
w 1956 roku) z zawodnikami o wiele 
m odszymi. W kategorii M50 zaj em 
61 miejsce na 210 sklasyfikowanych 
zawodników. Czyli znakomita pozycja.
Kto i kiedy zarazi  Pana Profesora bie-

ganiem?

Nawet nie potrafi  tego odtworzy . 
Gdy mia em kilkana cie lat, nie by o In-
ternetu, raczkowa a telewizja. Sponta-
niczna rywalizacja sportowa by a form  
sp dzania czasu wolnego. Razem z ko-
legami grali my w pi k , je dzili my 
na rowerze, cigali my si  na rednich 
dystansach. To si  sta o spontanicznie. 
Nigdy regularnie nie trenowa em bie-
gów pod okiem trenera, ale nie unika-
em lekcji wychowania fizycznego i po 

prostu lubi em sport. Jedyny mój kon-
takt z treningiem sportowym to sekcja 
siatkówki w Liceum Ogólnokszta c cym 
w Gostyniu (po udnie Wielkopolski), 
sk d pochodz .

Rozmowa z prof. dr hab. Ma-
rianem Goryni  – rektorem 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu

   To si  sta o
   spontanicznie
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nomicznej Pi tce – mo liwo  cigania 
si  z rektorem sk ania niejednego stu-
denta i pracownika do udzia u w biegu. 
W ten sposób mo na „zara a ” innych 
pasj  do biegania.
Reforma szkolnictwa wy szego przeka-

za a wi kszo  spraw programowych 

w kompetencje uczelni. Dotkn o to 

tak e wychowania fi zycznego studen-

tów. Ministerialne rozporz dzenie mówi 

o minimum 30 godzinach, a uczelniane 

ramy kwalifi kacyjne maj  okre li  efekt 

tych zaj  dla edukacji studenta. Jakie 

rozwi zania proponuje w tym zakresie 

Uniwersytet Ekonomiczny?

Ograniczenia finanso-
we, w ramach których 
dzia amy, s  tak istotne, 
e jako uczelnia postawi-

li my wymogi na minimal-
nym formalnie okre lonym 
poziomie. Obowi zki stu-
denta w tym zakresie nie 
s  wi c wygórowane. Ale 
my stawiamy bardziej na 
stwarzanie mo liwo ci ani-
eli na przymus programowy. 

Student to wszak doros y cz owiek 
i nie powinno go si  do czegokolwiek 
przymusza . Staramy si  budowa  
wiadomo , e kultura fizyczna 

jest niezb dnym wymiarem ak-
tywno ci studenta i absolwenta, 
zach camy do uprawiania spor-
tu, a nade wszystko stwarzamy 
warunki. Wspomniane ju  sek-
cje AZS, otwarte treningi dla 
biegaczy, zawody 
biegowe, nocne 
turnieje w grach 
zespo owych itp. 

cznie stanowi  
powa n  ofert  
i ka dy student 
znajdzie w niej 
miejsce dla sie-
bie.
Dla rodowiska 

AZS to dosy  k o-

potliwa sytuacja. 

W naszej ideolo-

gii aktywno fi -

zyczna powin-

na towarzyszy

m odym ludziom 

co najmniej kilka godzin w tygodniu. 

Z drugiej strony sytuacja materialna 

uczelni, dost pno  obiektów sporto-

wych, zainteresowania samych studen-

tów nie pozwalaj  na jaki  wielki post p

w tym zakresie. Jakimi argumentami 

studenci z AZS powinni przekonywa

swoich rektorów do dobrych rozwi za ?

Minimalnym wymogiem jest tutaj 
du e zaanga owanie samych studen-
tów dzia aj cych w AZS-ie. Po pi ciu 
latach na stanowisku rektora mog  
stwierdzi , e m odzie  u nas studiu-
j ca bardzo mocno anga uje si  w prac  
spo eczn  i wspó dzia anie z ni  jest 
du  przyjemno ci . W adzom o wiele 
atwiej jest si  do czego  do o y , ani-
eli sfinansowa  to w ca o ci. Studenci 

s  bardzo aktywni i mobilni, 
je li chodzi o pozyskiwanie 
sponsorów. Mamy wietn  
wspó prac  z firmami zrze-
szonymi w Klubie Partne-

ra Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu, 
nierzadko decyduj  

si  one na wsparcie 
studenckich imprez 

sportowych. Poza 
tym studenci kie-
runków ekono-

micznych lepiej 
ni  inni rozumiej , e 
dost p do aktywno ci fi-
zycznej kosztuje i kto  
musi za to zap aci . Cho-
dzi wi c nam tak e o bu-

ozporz dzenie mówi

zinach, a uczelniane 

e maj  okre li  efekt 

kacji studenta. Jakie 

uje w tym zakresie 

miczny?

nanso-
órych 
totne,
ostawi-

minimal-
lonym 

ki stu-
esie nie 
ne. Ale 
dziej na
wo ci ani-

programowy.
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atwiej jest si  do czego  do o y
eli sfinansowa  to w ca o ci. St
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zycznej kosztuje
musi za to zap aci
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dowanie przekonania, e finansowa-
nie aktywno ci fizycznej z pieni dzy 
prywatnych jest dobrym nawykiem na 
ca e ycie.
Ostatnie zdj cie w galerii Pana Profeso-

ra z wyjazdu na narty pochodzi z 2010 

roku. Czy w planach na ten sezon zimo-

wy jest jaka  propozycja?

Galeria nie nad a niestety na y-
ciem. Ten wywiad zmobilizowa  mnie do 
uzupe nienia galerii o zdj cia z sezonu 
narciarskiego 2013. Mia em przyjem-
no  szusowa  na stokach w okolicach 
Livigno we w oskiej Lombardii. Nie-
zwykle szerokie i bardzo panoramicz-
ne trasy. Na Sylwestra i Nowy Rok 
wybieram si  do Szpindlerowego M y-
na w Czechach, a w przerwie mi dzy-
semestralnej doVal di Sole w Dolomi-
tach. Na pewno b dzie wietnie.
Dzi kuj  za rozmow .

BK
Foto archiwum M. Goryni


